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ه  

فيرسترستفي  
  

أأ.........................................................................................................................................................................كيشهپي  
  

  :نيشتمان
  ٢..............................................................................................................................................................مافي نيشتمان

  

  :مكهري يهفتهده
  ٥.............................................................................................................................ن و بيدهورساني ئارام يالَ قه  خه-١
  ٥................................................................................................................ي دوري وه الدان رده ن په شه ن وه  چه-٢
  ٦..................................................................................................... و چلَوته ژان رون كه  ديسان بريني كوني ده-٣
  ٧...............................................................................................................................…ي ماري م ئه گه  ليت تي ئه-٤
  ٧.......................................................................................................................................ن ك واچي ئينه زينّانه  نه-٥
  ١٤.....................................................................................................وه وره ر ليوي قه تيم به پايي له سه  بوت ناخلَه-٦
  ١٤.................................................................................................................شيلين له توس ي رگه ئه م گشته هه  ئه-٧
  ١٥............................................................................................................ن كو ش و چه ن كه ينمان چه نه به وته  كه-٨
  ١٥............................................................................................................................و هبومه پيشر ت نه يانه  خو بو خه-٩

  ١٦....................................................................................................................خته و دلَنيا ر راست سه ي سه  ريگه-١٠
  ١٦.......................................................................................................................................................ره  ژيان تيژپه-١١
  ١٦........................................................................................................................لَ به رپه ر داري؟ ئيتر به  داري به-١٢
١٣-تو ١٧........................................................................................................................................................... هاوار بو  
  ١٧.............................................................................................................................................................! سا خوايه-١٤
  ١٧.....................................................................................................................................................يتان نْي شه  وزه-١٥
  ١٧...............................................................................................................................................…زاران تاوان  هه-١٦
  ١٨................................................................................................................................زانيش بي ن قورعان رچه  هه-١٧
  ١٨....................................................................................................................ك زاناي ديني ي عيلمي نه وانه  هه-١٨
  ١٨................................................................................................................................…مت بو به  صوزي كه ده-١٩
٢٠-كه و چاوو ده گوي ١٩..................................................................................................................................…مي  
  ١٩...................................................................................................؟!تا له بو دو سي ِروژي ژيان مگه خه م هه  ئه-٢١
  ١٩.................................................................................................................ت حمه حم و ره ي ميوانداري به ره  ئه-٢٢
  ٢٠........................................................................................................................................و پولَه ره وه ر له ر هه  گه-٢٣
  ٢٠....................................................................................................................................وه قرچيته  دلَي بو داماو نه-٢٤
٢٥-كاكه ر زگارت كردم! زگار بي٢٠...........................................................................................................................ر  
  ٢١.......................................................................................................................م كه و ئه م و ئه  كاتي موچياري ئه-٢٦
  ٢١..............................................................................................................................»استغفراهللا«: ختاري ئيژم  وه-٢٧



و  

  ٢١.....................................................................................................................................................لَلَا كوكي  ماشه-٢٨
  ٢١...................................................................................................................ت دايكي دلَقرچاو مكي صه  نمي مه-٢٩
  ٢٢.........................................................................................................................ژاران؟ ي ئاخر تو خوا دلَي هه  ئه-٣٠
  ٢٢..............................................................................................................................................................رو زانا  كه-٣١
  ٢٤...............................................................................................................................ژاران هه بري تيفكره له دلَ -٣٢
  ٢٤...........................................................................................................................................ي تالَي  كالَي به قسه-٣٣
  ٢٥.....................................................................................................................................................ني  دنياي به ته-٣٤
  ٢٥.................................................................................................................................................… دلَ كاتي دلَه-٣٥
  ٢٥..................................................................................................................................و و بهم ن به  له باتي رشخه-٣٦
  ٢٥...................................................................................................................................دري رده ال ئه و روژه په  ئه-٣٧
  ٢٦................................................................................................................يوان حه:  به خوا اليق نيت پيت بيژن-٣٨
  ٢٧......................................................................................................................ي يبار كه لَكي عه ده خه ولَ مه  هه-٣٩
  ٢٧..................................................................................................................................چي ت كلَاو ئه ر خوه سه له -٤٠
  ٢٧......................................................................................................................................لَگره عيه هه س له ده  ده-٤١
  ٢٨..............................................................................................................................................س وه و هه ره  دلَ به-٤٢
  ٢٨.............................................................................................................................................................ي دلَ  نالَه-٤٣
  ٢٨..................................................................................................................فسي چلَيس سي نه مبه  روژگي بو ده-٤٤
  ٣٠...............................................................................................................................................…ختي بروا بو  نه-٤٥
  ٣١.....................................................................................................................................................ن مه  سالَاني ته-٤٦
  ٣١........................................................................................................................ژاريكه ش هه ختالَيكي به ر نه  هه-٤٧
  ٣١....................................................................................................................تاشي؟  جوت بوچه ئهونم  ريشي گه-٤٨
  ٣٢.............................................................................................................................................چم  كه بو سوژده ئه-٤٩
  ٣٢........................................................................................................................و ال م الو ئه  كاتي دلَ ويلَه بو ئه-٥٠
  ٣٢....................................................................................................................................................تورشيني؟  بو ئه-٥١
  ٣٣..............................................................................................................................برويم» فاستقم« آنچنان راه -٥٢
  ٣٥................................................................................................................................................... روژي له روژان-٥٣
  ٤٦.............................................................................................................................ت حمه  تروسكي له كوچي ره-٥٤
  ٤٩...........................................................................................................................................…لَواتي خوشتر  صه-٥٥
  ٤٩........................................................................................................................................…ي ساق ئاخ بو دلَيك-٥٦
  ٥٠......................................................................................................................................................و كوِره  كوِر ئه-٥٧
  ٥٠..........................................................................................................................................................!ي خوايه  ئه-٥٨
  ٥٠....................................................................................................................................................ر يادي تون  هه-٥٩
  ٥٠..........................................................................................................................................…فسيكي   ئاخ بو نه-٦٠
  ٥١.........................................................................................................................................................وجه  گيل گه-٦١



ز  

  ٥١.............................................................................................................................................س دلَ له ده!  خوايه-٦٢
  ٥١.........................................................................................................................................................مامه  باخه نه-٦٣
  ٥٣....................................................................................................................................................! مزگاني، ياران-٦٤
  ٥٣.....................................................................................................واز وته بانْه كان كه  ديسان هياللي مانْگي ته-٦٥
  ٥٥........................................................................................................................................وي ني زه وهره خا شه  به-٦٦
  ٥٥..............................................................................................................................................!كال بچي: ي كه  نه-٦٧
  ٥٥......................................................................................................................م كه  وا دياره كه ئيكسيري عومره-٦٨
  ٥٦..........................................................................................................................................… بروانه بو دو مالَي-٦٩
  ٥٦.....................................................................................................................................مه م  كه من مردم، چ خه-٧٠
  ٥٧.........................................................................................................................................ي كه نه!  ئازيزي براي-٧١

  

  :مدوههري  فته ده
  ٦١....................................................................................................................)سرودي مناالَن(ر راس  ي سه  ريگه-١
٢- .................................................................................................................................................................................  
  ٦٢................................................................................................................................................رسا ي له خه لَه  مامه-٣
  ٦٢..........................................................................................................................................................فت فته ره  چه-٤
  ٦٢.........................................................................................................................................................المه پوش  كه-٥
  ٦٢.......................................................................................................................................................... خو خونجانن-٦
  ٦٣.............................................................................................................................................................خه سا مه  په-٧
  ٦٣................................................................................................................................................. جوتياري به فام به-٨
٩-كي توي٦٣............................................................................................................................................................. ئاور  

١٠-شوازي توپي ٦٤..................................................................................................................................................... بو  
  ٦٤......................................................................................................................................................... شيري خودا-١١
  ٦٤...................................................................................................................................................يه؟  من چيم هه-١٢
  ٦٥...................................................................................................................................................... ئاسياو به نوره-١٣
  ٦٥.............................................................................................................................................................زار رمه  شه-١٤
  ٦٥.......................................................................................................................................انيت لَامي تفي له شه  وه-١٥
  ٦٦..................................................................................................................................................ري سر داخه  سه-١٦
  ٦٦..................................................................................................................................)كونه چالَ(تي ژين   فرسه-١٧
  ٦٦...................................................................................................................................................... ژيانت داشوره-١٨
  ٦٧..................................................................................................................................يوان ك حه نْگه ژيني وه  نه-١٩
  ٧١...................................................................................................................................و له بان كه شه  دوژمن مه-٢١
  ٧١...........................................................................................................................يه تولَ ي هه وه مينه  تا تولَه چه-٢٢
  ٧٢....................................................................................................................................كيشي ئه لَ  به چي خو هه-٢٣
  ٧٣..................................................................................................................................................فروشه عيه مه  ده-٢٤



ح  

  ٧٣...................................................................................................................................................وارتر بگره خو خ-٢٥
  ٧٣...................................................................................................................................................!ته؟  گروگالَ چه-٢٦
٢٧-» عاي كتك باران ناواري٧٣.......................................................................................................................»به دو  
  ٧٤................................................................................................................................ت سي خزمهرو دو ري راس-٢٨
  ٧٥...................................................................................................................................................سود وجي حه  گه-٢٩
٣٠-٧٥.......................................................................................................................................................! ئامان له درو  
  ٧٥........................................................................................................................وي وي لي كه ت خه يلَانه مله  مه-٣١
  ٧٥............................................................................................................................كه ش مه ت خوه  دلَ به هوشه-٣٢
  ٧٦.....................................................................................................................ن ناوي هن بي تو وه ر مي گه  عالَه-٣٣
  ٧٦....................................................................................................................................و يته كه ر كوي ئه مالَي هه-٣٤
  ٧٦........................................................................................................................................................... ميراتي فره-٣٥
  ٧٦....................................................................................................................................…»و يت خوه ر ئه له ته «-٣٦
٣٧-بي تو ته كه   اليي٧٧..............................................................................................................................................و ي  
  ٧٧......................................................................................................................................ردوني ريت  گيانم گاوگه-٣٨
  ٧٧.....................................................................................................................................ري الَو ناسزاگه قه  له باره-٣٩
  ٧٧..........................................................................................................................................................وتو  له پا كه-٤٠
  ٧٧.........................................................................................................................................................به  دلَ كز مه-٤١
  ٧٨............................................................................................................................بي لَك نه ي خه ه كارت به قس-٤٢
  ٧٨........................................................................................................................به س مه وه واو هه رشوري هه  سه-٤٣
  ٨٧..................................................................................................................................................ليني گوريچه  كه-٤٤
  ٧٨..........................................................................................................................................كه وه لوتي ردم مه  مه-٤٦
  ٧٩........................................................................................................................................................ي ناديار  تايه-٤٧
  ٧٩.......................................................................................................................................ص و چوار هاري شه  به-٤٩
  ٧٩......................................................................................................................................بير بي  رابردوي خوت له-٥٠
  ٨٠...........................................................................................................................…ك  كه له تهن  خوت هاوده-٥١
  ٨٠.......................................................................................................................................................به ر كز مه  سه-٥٢
  ٨٠....................................................................................................................................................تورشيني؟ و ئه ب-٥٣
  ٨٠.................................................................................................................................................... تامي كولَي دلَ-٥٤
  ٨١.......................................................................................................................................................!قلَي گزير  عه-٥٥
  ٨٢....................................................................................................................................…رزي ي دلَت بله كه  نه-٥٦
  ٨٢.....................................................................................................................................................…و مالَ نه  كه-٥٧
  ٨٣...............................................................................................................................................هاراوي مالَي به  شه-٥٨
  ٨٣.......................................................................................................................................رين وتو راپه ي خه  وراوه-٥٩
٦٠-كي خواييماييواي سو٨٣................................................................................................................................... هي  



ط  

  ٨٣....................................................................................................................................»هتوج« افتخار محضر -٦١
  ٨٤.......................................................................................................................................؟…نك ك يه ي وه  كه-٦٢
  ٨٤.................................................................................................................................................…بريته بالَات  نه-٦٣
  ٨٤..........................................................................................................................................................…! سم  كه-٦٤
٦٥-ره باورجو ٨٤........................................................................................................................................................ دو  
  ٨٥......................................................................................................................................................ئيمان به  دلي-٦٦
  ٨٥..........................................................................................................................................ييو  دلَي ئيمان پي گه-٦٧
  ٨٦............................................................................................................................................. زانيني وه بي ئيمان-٦٨
  ٨٦................................................................................................................................................… گيانه وريا به -٦٩
  ٨٧.......................................................................................................................................بي؟ ي موسولَمان ئه  كه-٧٠
  ٨٨.................................................................................................................................................................لَ  پوچه-٧١
  ٨٨..................................................................................................................................................…ك دايكي  وه-٧٢
  ٨٨..................................................................................................................................................اتگه  له وتن نه-٧٣
  ٩٠...............................................................................................................................................................»نوكاو «-٧٤
  ٩٠..................................................................................................................................................كه  دگانت تيژ مه-٧٥
  ٩٠....................................................................................................................................................؟»ت خوه« كام -٧٦
  ٩٠....................................................................................................................................................... چون بخوي؟-٧٧
  ٩١...............................................................................................................................................ري كام؟  كام نوكه-٧٨
  ٩١........................................................................................................................................................... ئيماني دلَ-٧٩
  ٩١...................................................................................................................................... زوركار به چي زورداره؟-٨٠
  ٩٢.................................................................................................................................................لَوات پكي صه  چه-٨١
  ٩٥............................................................................................................................................. ژياني مالَ و خيزان-٨٢
  ٩٦..................................................................................................................................................... اسراف و تبذير-٨٣

  ٩٧..............................................................................................................................ي دنيا قه مه  چاوره- ٨٣) كي دواره(
  ٩٧...........................................................................................................................................................؟!و دوا ره  به-٨٤
  ٩٧..................................................................................................................................................... ژيري و ئيمان-٨٥
  ٩٨......................................................................................................................................ساوي دو دو چوار  به حه-٨٦
  ٩٨.............................................................................................................................................. تامازرويي خوشتره-٨٧
  ٩٨........................................................................................................................................ستي خوشتر رمه  له سه-٨٨
  ٩٩.............................................................................................................................................................. باره كتيو-٨٩
  ٩٩.............................................................................................................................................................. اميد تبي-٩٠
  ٩٩............................................................................................................................................................ خزفپرست-٩١
  ٩٩...............................................................................................................................................مه و خه ي له  ئوخه-٩٢
  ١٠٠....................................................................................................................................................... دل ارزشمند-٩٣



ي  

  ١٠٠.....................................................................................................................................................ي ماوهر دلَ  هه-٩٤
٩٥-چ ميكروبي ،١٠٠.............................................................................................................................................! چ تو  
  ١٠١......................................................................................................................................بي  كوا موسولَمان وا ئه-٩٦
  ١٠١.......................................................................................................................................................!لي  كاسه كه-٩٧
  ١٠١.........................................................................................................................................يي ناسه  بي ودمي هه-٩٨
  ١٠٢..............................................................................................................................................زا گياي تونيه ره  به-٩٩

  ١٠٢.........................................................................................................................................…ت»اك نعبداي «-١٠٠
  ١٠٢........................................................................................................................................................ر ئاواته  هه-١٠١
  ١٠٢...........................................................................................................................................…»…دگل« به -١٠٢
  ١٠٣........................................................................................................................................... خوايي له تو جوانه-١٠٣
  ١٠٣.............................................................................................................................................يي  و سپلَهزاني  نه-١٠٤
  ١٠٤.........................................................................................................................تي دوژمن قامي اطاعه  بي سه-١٠٥
  ١٠٤..............................................................................................................................................ريني  ئاخ بو راپه-  ١٠٦
  ١٠٤.....................................................................................................................................چي فيرو نه  تاويكت به-١٠٧
١٠٨-تي ني بين گه  زاني١٠٥........................................................................................................................................يي  
١٠٩-فامي ١٠٥..................................................................................................................................................... ئاخ بو  
  ١٠٥.........................................................................................................................................…ي ئيمان  نيشانه-١١٠
  ١٠٥........................................................................................................................................ ريت زار گيانم له  هه-١١١
  ١٠٦.................................................................................................................................................ك قومقومه  وه-١١٢
١١٣-دلَي ١٠٦....................................................................................................................................................... ئاخ بو  
  ١٠٦.....................................................................................................................................يتان مالَي شه وه حه  مه-١١٤
  ١٠٧.....................................................................................................................ت زورتر متر، خزمه  كهتحمهزه -١١٥
  ١٠٧..............................................................................................................................................و كام الي؟ ره  به-١١٦
  ١٠٧.....................................................................................................................................لَك ت كه به خه  خزمه-١١٧
  ١٠٨......................................................................................................................................... ژياني بي سم و دم-١١٨
  ١٠٨..................................................................................................................................فروشه وا مه  خوت به هه-١١٩
  ١٠٨...................................................................................................................................بي وا نه ت له هه  باروبنه-١٢٠
  ١٠٨.........................................................................................................................................!فا وه نياي بيي د  ئه-١٢١
  ١٠٨.........................................................................................................................يت و نه نيت ي دنيا نه هه  ئه-١٢٢
  ١٠٩.......................................................................................................................................…و  رش روه ر په  گه-١٢٣
  ١٠٩.........................................................................................................................................…و  كه خوت  با مه-١٢٤
  ١٠٩.................................................................................................................................ختي خوي رچي بو وه  هه-١٢٥
  ١١٠............................................................................................................................................م به نزيك  خوزگه-١٢٦
  ١١٠.................................................................................................................................................شار  كولَيتي حه-١٢٧



ك  

  ١١٠............................................................................................................................................ر ره تي پِر زه  نيعمه-١٢٨
  ١١١........................................................................................................................................دارالهوي) كي دواره( -١٢٨
  ١١١...................................................................................................................................................... سي پرسيار-١٢٩
  ١١٤.........................................................................................................................................هانه پاره ناكا  برو به-١٣٠
  ١١٥............................................................................................................................................. بزن بر موج شب-١٣١
  ١١٦.......................................................................................................................... تو خود سرچشمة آب حياتي-١٣٢
  ١١٦............................................................................................................................ي ئاوي ژياني  خوت چاوكه-١٣٣
  ١١٦.........................................................................................................................................… توقّع له خو زور-١٣٤
  ١١٦......................................................................................................................................شيني دلَ گرانه  ناخوه-١٣٥
  ١١٧...................................................................................................................س چون وه تان و له شون هه  خلَه-١٣٦
  ١١٨.........................................................................................................................................س تي ناكه  دوستايه-١٣٧
  ١١٨..................................................................................................................................................وا ي هه  كريوه-١٣٨
  ١١٩...............................................................................................................................................غار ن مه  ئاِروفته-١٣٩

  

  :مسيههري  فته ده
  ١٢٣................................................................................................................................................ دلَ، دلَي خوت-١٤٠
  ١٢٣.........................................................................................................................................وه فسه م نه ده ده  مه-١٤١
  ١٢٣..........................................................................................................................................كه فست ويلَ مه  نه-١٤٢
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م  
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  ٢٨١............................................................................................................................................................كانماناي وشه
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  :دحمه كاك ئهنياكهر شيعر له سهمينيني ئهسهكي كاك حهپيشه
  

ــه ــ نيئـ ــتر يويـ ــو باشـ ــ نيني تـ   وانيـ
  

ــه    ــو ئـ ــو ن لَووهبـ ــاخرو بـ ــو ئـ   وانيـ
  

ـ ر بو هه ـ ه بـه ن   ي ـ  ي   سـت م ده کـه  ئـه  يوت پ
  

  سـت بـه ن بـه مـه    يـي گـه مه نا  ئه يچون ب   
  

  

ر بـه   خـشه  بـه  ،يسـت و پـه   گـشت بلَنـد    يرنـه ي، خولق يتسـ  هه يرنهرو دا هنيهي به د  وسپاس ب 
ـ و و روون ده ي ئاوات ،شانداني بو ن  مروث ـ و بـه  زمـان  ئـه  ،يسـت  هـه  وستي  ،سنـو يو ت سنـو يو پ اني

 يـي وانگـه و رِ نگـه يون بـو    ،ي شـان  ياوي شـ  يش سـالَو  ي پاشـان  ،يسـت  هـه  ياز رِ يسـ و بنو يژيتا ب 
ـ ب دهيوا خـودا سـه   و کـه   بو ئـه   ،ينسانيئ ژيره :ي ـ و ختحمـه  تـو هـه  ،يري مـوان  بـوئـه  :،ي و  تـو

ش سـالَو بـو   يمجـار  ئـه .يبـان  لـه يش وايـ تـو و ئـه ختـه ک ته وه، جواني خوو خده ، وا يسهکه
ـ لـه  و پاشـان  ،يوانهئه ـ  ،ي بـه جـوان    ،شيـ وش ئـه  يپ ـ  ف ي ب لَي ن   و درو ـ ،شاندانيـ و خـو وو يـ  فري ب

ـ و گـزه  ـ مـو ه و بـه هـه  ک ئـه  وه،تـدان خلَـه  يب هـه ،زو توانـا ي  رِ  سـتاومانـا يپـان هن لـه گـو ، بــو   
ـ  ،لَکـان  خـه  يجـات نه و بو تخزمه بـه   ،ملَـه  بـه قـه    ، بـه زمـان    ،دانو وچـان  يي مانـدو  ينيناسـ يب
ـ  نـه يريـ  زنج،انيشـ و لـه انير گينن له زنجيرب ده،انيش به له  ،مالَ ـ م گـو ،يتـوان  نـه  جـا ،يزان  يب
  .يانيبه يوکهرهوو دشه

ـ و خودا  ئـه  ي سالَو !زيِر به يراننهيخو ـ ه لـه ئ   ي ـ هويـ  ل ي داوا .شي مـان بـدات    يتارمـه يم  کـه دهي
ـ ِرقـدا بگـه   حـه يا بـه دو کـرِ ي ت ،مـان مو هـه  کـه :وهاته دلَمانـه  خيو ب  ک      و وهيرسـت پـه ، لـه خو ني
رسـت پهخوبنـ  کـه ده   ي  بمـان پار   ،يتسـ و پـه  ي نزمـ  يه هـو ـ زي ـ  ،تي    بـو  يگـه لـه خـو   جي ب ،راخ ئ
   .هيک خومان واوه رههت يس بر کهو ههيچر هه،رستنپه

ـ  پ :ر چـاو  ته به يخر ده يمه ئه ،مانههئپاش   کشهيچـه     يي ن چـه  کـه بـو   لـه   كيـه نراوهپکـه هـو 
  و بــه خــواو  ئــهر هــه:يوهکردنــهيق تــاو خــودان ئــازموني لــه کــات،کيناســنيــو دکيســخوانا

ـ ِرو بـه نيرنامـه ناسـ  اسـاو بـه  يم بـه  ر ئـه   هه ،وو دانان نيوره زان گه ـ وهکردنـه يقتا ،ه بردنـا وي ک يي
ــه ِرهي ده ســالَيبــو مــاوه ــه هــهقب ــهيشــت ســالَو پتــر ل ــه تار ؟و!ايــن تــهيتــاق ب ــهيل        يکخان

ــه ــهيندب ــالَ ،داخان ــه ح ــدايعزو وه ل ــه ک ــات ش ــه زور ک ــانرزهوهوو ِروژو  ک ــالَيک ــو، س         ي ب



ب ب  

        نــهيقم ِراســتها بــهديــوانــهنرام هــوئــه ١يتــيه لــه دو بــيخــوکــه  رواهــه ،ارهيــادنو کــسانهيــ
  :يلَو دهکاتده ئاماژه

  

ــه ده  ــژن لــــ ــهئيــــ   هــــــاره،ر بــــ
ــه  ــوا بگـــ ــا خـــ ــهيـــ ــاريي بـــ   هـــ

  

  و چـــــارهصـــــتهـــــاري شـــــهبـــــه
  ژاره هـــــــهردمـــــــهو مـــــــهئـــــــه

  
  

  

ـ  تيدا کـه منـ  نهيوم شـ نـا لـه  يگ ئـه ،ه ٦٤ي سـالَ يهـار که بـه ستاي ئ:نيلَ دهيلَک خه :واته دامي،    
  ؟ !هيان نيرق فهي ديکانرزهو وههارو جستانبه

ــه تــهمــهياوه بليــلَــه پم کــهئــه دا ســالَه  دهياوهم مــزاده لــهي مــوفتيدحمــهواتــه کاکــه ئ
ـ ِرلکه بو به  يو نام ن نامه يندله چه جگه  يب ـ ه بـه  وي ـ کتـه  مـه يو کاتـه  ئـه يران ـ و  قورئـان يب و اراني

ــا ــبقوت ــه چــوار ده،ياني ــهعري شــيرفت ــودوو م ــهل ــيينام ــويک ــن ه ــهوهي ــو داووهت ــه دههي          ،يرت
ـ    يوينهخشاني به كي په پهاچهروههه کن يـي نـه ينجگـه  کـه »النـسار «يتـي بـه : نـاوي ه هـونراوه ب
ـ و گه کورد يلَمانانسومو سته بو يوي پ يوهله ـ  بـو  ، کـورد  يل ـ هي  يسـته نـد بـه   جگـه لـه چـه     يش ب ي

    .وهتهوهين هوي کوردينيري شي به زمانيکانوهنرامو هو هه،مکه
ـ يـ  ئينـ ي ديرنامـه اسـاو بـه  ي: دحمـه  کاکه ئـه ينچوِرو بو باوه ييبه پ  ه يـ تي برمـروث  وسالم ب

   ،)و طــرز تفکــر نشيــب( بــو چــوون :مدوهــه ،)دهيــعق(ِر رو بــاوهيــ ب:مکــههيــ :شــهم چــوار بــهلــه
ــ ــده  خو:مههيس ــالق(وخ ــواره ،)اخ ــه:مچ ــرده گفت ــي ديوهو ک ــام  (ين ــال و احک ــه،)اعم   م  جاب
ـ  يشـ و بـه    ملَـه تـه قـه    داوه يسـت وه ده رهباوه  ي خـو ينـ يو بـه بـاش زان    نيـي گـه ي ت ،خـشان هعرو پ
ــو.کــردوهيانکــزهگــهِرهو هــاونيــهــاو د ياســتهو ئاِروهينوســ ــوار:نــهيو  ب       کــه ِردا بــاوهي لــه ب

ـ وبرو وه بـه   ،ه)ديـ توح( يرسـت کتا پـه  هي يکهتکهلو ـ ک   وه يشي  يوعنـه و مـه  ي مـاد  يک بـون  هي
   :يلَده) هيوهمههه دويش به بهيندوهيپهمه ئه(ه يهِرم باوه ئهينگراوه

  

  لـم ي دينـي تـو، گـه   مـه لير لـه دو کـه    گهنيا ئه ته
  

ــاره  ــه ش ــهکرداي ــهزا ن ــه ده ئ ــون واين   :دارردهب
  

  بـن يـري خـوا مـه   کيکـه، ملکـزي الي غـه     ر يه خوا هه 
  

  ٢.ژارلـي هـه  و مـاقولَ گـه   سمـه ر سه نديچه: ِري کفره 
  

  

  :يلَش دهيمهه دويش بهت بهبارهسه
  

  مـي، دينــي زتـي خــوا لـه نــه  عنــهئـاخ لـه  
  

  :وينــيجــوا ئــه ِر» طبقــات«مــي زنــه
  

  ژارو هـــهلَکـــي ملکـــزيـــي، خـــهلـــه ال
  

ــر الي ــراف«ت ــه» ات ــهل ــتکبار«ک ت   ٣»اس
  

  
  
  

                                                
 ٤٩ ژماره -١
  - ال فاوي داخ -١٥٩ی ، ژماره٣ري فته ده-٢
     ١٥٥يژماره» تازهرداخيکي هه«خري يتي ئا دو به-٣



ج ج  

  
   :يلَدهم ههي سيشا بو بهي

  

ــان حــهشــه ــهزيت ــزنئ ــا في ــوک ــيو م   ن ب
  

  خالقـي جوانـه  ر ئـه  زاي خوايش لـه سـه     ِره
  

  ي دلَ خـوه    جا سـيزئـاره : ت بکـه  و دوتو  
  

ــه ــهرهب ــه و ِريگ ــا الي ش ــوا ي ــهي خ   ١يتان
  

  

  : لَيوه دهم بارهها لهروههه
            

    بــي شــه موســولَمانيــت خوگيانــه پي  
  

ــ ــهخوش ــه وي ــواو ه ــسانه رسي خ ــه ان   ک
  ج

  فــره بگــره ختــي، بــهلَــک نــهخاســي خــه
  

ــا ــهچ ــه ک ــوت زوري، ب ــهي خ ــهک   م بزان
  

ــع لــه خــو زور، لــه مــه       مردم کــهتوقّ
  ج

  ٢ر دو ژيانــهرزي هــهي بــهمايــهرســه
  

  

  :يلَش دهيم چوارهيشت به بهبارهسه
  

  لَـک ي بـه خـه    ت کـه  مـه چاوم تيکوشه خز  
  

  او بــه مــالَنْــم بــه هــههلَــم بــه قــهبــه ده
  

  گــه خــستن  : باشــتر لــه گــشتيوه ِري  
  

   مـالَ  وم مـالَ و ئـه     ختـي ئـه   شـبه و خو رهبه
  

  تـاي خـوت   تـا هـه   و هـه  لَـک دو دنياي خـه   
  

  ٣ر دنيـات ببـي تـالَ      چش بـا هـه     بيخوش
  

  

ــه ــهئ ــِرم ب ــه دهي دا،زهي ــردک ــانرده دهيان ــروث يک ــه م ــهخو(» ســتکبارا« ب ــب و ) نيزل زان
دا بـه  يـ کانو وتـاره خـشان و پـه مـه لـه هـونراوه   ر ئـه   جا له بـه    ،يزانده) بواردنخوش ِرا (» اتراف«
ـ سهته وريت ـ رو ز ره زه يل  ،نـه ي بـو و  ،خـات ر چـاو ده    بـه  يو تونـد  ي ورد تـه بـه   م دو ئافـه    ئـه  ياني

  :يلَده
  

ــ زتـي خــوا لـه نــه  عنــهئـاخ لـه     يمـي، دين
  

  :وينــيجــوا ئــه ِر» طبقــات«مــي زنــه
  

  ژارو هـــهلَکـــي ملکـــزيـــي، خـــهلـــه ال
  

ــر الي ــراف«ت ــه» ات ــهل ــتکبار«ک ت   ٤»اس
  

  

  :يلَوه دهتهبهم باها لهوه رهه
  

ــه ده  ــه گيانــ ــت ئامانــ ــمه داوينــ   ســ
  

ــه ــهوهه ــولَي ن ــا ق ــه شــوينتکــهس م   وي
  

  تـــالَنخوين» و تبـــذيراســـراف«لَـــي بـــه
  

ــه ــه ب ــي ه ــان ب ــالَ ــالَن واي م ــولَي، ک   ق
  

ــه ــه ه ــي ب ــون، ِري ژين ــه ب ــاوواي زل   ر چ
  

ــه ــهئـ ــه بـ ــراونيتـ ــاس چ خـ   رت، چ خـ
  

ـ لَ ئـه  م هـه  که   يرمايـه وي وه بـي سـه     هک
  

ــه  ــراف دامـ ــتکبار، اتـ ــهاسـ   يرزي پايـ
  

  

ـ بـه يداران بـه تا   ِر بـاوه  ،وي بـه گـشت    کاتـه مـروث   شدا ِروده يـ ني شو له زور  دات ان ده يـ و هان يت
  :يلَ ده،نهي بوو،م کاران داو ستهملَ ستهگه بوون لهرمبهرابو به

  

                                                
 ١١٦ي ژماره-١
 ١٣٤ي  ژماره-٢
  ١١٧ي  ژماره-٣
     ١٥٥يژماره» تازهرداخيکي هه«خري يتي ئا دو به-٤



د د  

  و کـزي يـک دارنـه و تـا  بيـت تـا زلَمـي هـه   
  

  لَـي انـسانم   مـي مـه   و بي خـه   گنْدهر بي گه
  

  ش بيو دلَ لـه کـولَ زمـان پـِر هـاوار           ِروت خو  
  

  ١گيـانم » موسـولَمان «که به خـوت بلَـي       و سا ئه
  

  

  :لَييا ده
           

  

  :يلَ دهدام بوارهر لههه
  

ــه ــهگ ــِرهر پ ــه ي ــاني کاک ــي، گي   يوي دين
  

  نــداواي لــه بــهبــي کــهيــر نــهپيــت ســه
  

  و تـوش بـي و خـوار هـه   يره که بـان   پيم سه 
  

ــه ــهنب ــي ل ــدامــهوو ژهمــي خــه خــه ب ٣ن
  

  

  

 وو خـو ِرو بـو چـون   بـاوه  ينـه يم و  کـه  يباسـ  کن لـه  يـي نـه يز خـه  م هونراوانـه   ئـه  يِراسـت به
ش يـ و زور ش حاسـان  يـ و ئـه  ،نـسان ير بـه ئ   کـه نـسان ي ئ ينيي ئـا  ،وانـه مروث يفتـار هو رِ و وته خده

   .ي کوردينيريو ش جوانيزمان به،يبه ورد
ــمست دهيــوي بــه پ،نرخــهواره بــهم ئاســهت بــهبــارهوه ســهنــد ِروون کردنــهدا چــهرهيــل     :زان
ــو کاکــه ئــه:مکــههيــ       وپلــه لــه يبــرهو عــهي فارســيکــان بــه زمانــهي تــوانيد کــه دهحمــه ب
 يش گـو يمـ و هـه رکـات تـر ناوبانـگ ده   م زور  کـاره هـه    م وه بـه   ،تيرزدا بنوسـ   زور به  يکييادهِر

ـ وي نوسـ يد کـور ي هـاتوه بـه زمـان   ي که چـ ،تيب ههيرتپ يرنهيگرو خو  ـ هي  کـه بـه   ؟و دواوهيت
ـ  خويلَـات  ويکـان  کـورده يبـه رت زونانـه  تـه  ،کـان و فارسـه  برهر عـه  وه نه هـه   داخه شمان بـه  ي
   !نشان نادهي ني پي خوشيو ِرونگهنا ي تيي ليباش

ـ سته با بهم مه  ئه ! بو :مدوهه  لـه   ؟انـدوه يِراگـه و  وهيـ ربِرعر ده ي شـ  وهونـه ينهـو  بـه  يارانـه خدهي
ــکــدا دهيکات ــهخــشان زور هــه پــهيپــانن کــه گــوِرهيزان ــه هــراوتــرو ب ــاوتره ل               ، هــونراوهير بلَ

ـ و پـه  سـت بـه مه نهوه خاو  ـ تـر، وه ت و زوتـر  ئاسـان ،شـنه م چـه   بـه  ،امي تـوان تـر ده لسـه وتـه ريي    
   .ينييگهو ِرايربر دهيکهامهيو پهستبهمه

                                                
  ٧٠ي ژماره-١
  ١٨٧ ي ژماره-٢
 ١٥٤ ژماره -٣

ـ  ر کــهئــه   ه دلَيکــا بــي تــي ئيمــان لـ
  

ــه ــهئ ــه  گ ــي دو ب ــي ب ــان ب ــابير ئيم   رن
  

  ژار، محبـت  خـسوس هـه   لَـک نـه   به خـه  : کيه
  

  تر زورکـــاران غيـــرهرامبـــهبـــه: کتـــريـــه
  

ــه   ِروژوســي دايمــه لــه نــويژو    ر کــهئ
  

  ش بــوي ئيمــان بــي بــهرهو بــهو دلــه ئــه
  

ــه  ــي ن ــا ت ــهي ــهگ ــوه ک ــه: ي ــسالم چي   ئي
  

  شــي باشــي لــه ئيمــان نيــه    يــا بــه 
  

ــولَمانيه ــهموس ــهک ــري ن ــاوهگ ــالَس   و ک
  

ــه ــه ر وههـ ــه ِرملَينـ ــه مالَـ ــالَسـ   ي منـ
  

 مــاني ســوِرهک کــهوه رهــه کــهئيپــو  
  

»    مـــاني جـــو٢»نـــا قـــايمتره لـــه ئي  
  



ه ه  

ــ ــه :مههيس ــددا هــهنهراعيم شــل ــ جيني نوســيوازي شــين ــه شــي ــه   يني نوســيوازياواز ل   ب
    يتــي پينــدهــه رلــه ســه) ٨ (شــنيبزوينيــك لــه چــه ي دانــان:کن وهينــيب دهي کــورديوبــره

 ي کــورديازويشــ کــه لــه » ط«و »ص «يکــانتــهي پيني نوســ:کا وهيــ .»يــي«و »واو«
ـ  .نينـدر يدا ناب و به بره  ينيوسن  ي نوختـه يگـه يچکولَـه لـه ج    ) ه (هغـز  جـه  م ئـه  ي دانـان  :کا وه ي

   .»دال «يتيرپله سه) ٧ (بزويني ي دانان:کها وهروه هه.نداي شوينوون له بِر
ـ مـه  ئـه يکـه هي راسـت :نييبلَ يبده م داکههي ياري پرسيلَامله وه  تـر  د پحمـه ه کـه کاکـه ئـه   ي

 ـ  بـه ال يکـه ماکـه و زمانـه زک  يکـه وهتـه و نه ل گه ،يوارو ئاسه يله خو ر و لـه بـه  وه بـه نـرخ  هي
ـ ه ئاسـان بـوه کـه لـه نـاوو شـور        يمانه بـو  ت به خزمه ه بو ي جا بو  ،چاو بوه   يشـ و چاوپي خـو يت
ــات ــه،بک ــالَ نانــه ت ــه ح ــه بــوونيت ل ــلَــک وهو ک ــاتيرگرتن ــويمــان زه،ي ک        لــه ي خ

ـ  بـه ال   يکـه وهتـه  نـه  يونـده زمـان   ئه ،يشيکاننرخهسته به بهو مه يکانهيارژگئامو ـ وه با هي خـدار  هي
م زمانـه    ئـه  يکـان هجـور  زاراوه جوربـه   يبـه  زور يکـان دا لـه وشـه    يـ کاننراوهون له ه  ينيببوه که ئه  

ـ  موکور ،يورامـ  هـه  ي زاراوه يکـان  وشـه  :ک وه ،تـوه رگـر  وه يلَکـ که  ،ي کرماشـان  ،يـي سـنه  ،ياني
  .شيننايو باديت لوِرنانهته

ــزور ــه شــ  ي ــه پارچ ــانعرهيک ل ــه،يک ــه وان ل ــوس ــهر ل ــهيتک ــيربِر دهيرز ب ــهين         م ئ
 ،»شتمانيـ ن« يکـان عرهيک پارچـه شـ     وه ،داو زمـان  وهتـه و نـه  شتمانيـ و ن لگـه ي  يهيستيوخوشه

ــچــه« ــوات صــهيپک ــاو «،»١لَ ــه،»٣ جــوانميکوردســتان« وه »٢ داخيال ف ــه ب ــه يِراســت  ک  ل
  .ننهيم ودا کهيرروهشتمان پهي نينيربِرو دهکوردستان کورد ويفيتار

ـ مـاژه  کـه ئـا    ييبـا کارانـه نـه   وم هـ  ر ئـه  بـه ر لـه  گهه که ئ  ينيلمو بسه ربخاش ده يوهبو ئه  ان ي
ـ مـان ئ  گچکـه  يلَـات  و يوه بـه بـر    يکـان  بـه زمانـه    يتـوان يو ئاسـان ده    باش ،کرايپ يو ولَـات راني 

ـ نـه ي خويرنجـ  سـه ،وهتـه ينبهوو يسـ و بنويوسالم بـد  يـ مـان ئ  نيرو بـه  و پان ورهگه ـ ِربـه  يران ز ي
و پارچـه  ي فارسـ ي نوسـراو بـه زمـان      يبـ يکتو  نامـه  و تومـار کـراو    يتـار ان و يو ده رهشم به يکدهِرا
 ي بــه زمــان،١٩٧  و٩٣ ،٩١ ،٩٠ يکــان وه ژمــاره)٤ميبــرو» فاســتقم«آنچنــان راه ( يکــانعرهيشــ

ـ هر عـه يبـه زمـان  » ٥اريختوم ا ي« وه   ،يفارس ـ  خويوعـ ان لـه نـه  ي گـشت يِراسـت  کـه بـه  ،يب نـدا  اي
  .ننهيم وکه

ـ ده) وتـوه  عري بـه شـ    يکـان سـته بـه بـو مـه    (:ش دا يمـ هـه  دو ياري پرسـ  يلَامله وه      :نيـي لَ ب يب
ــهيکــههيِراســت ــهه کــهيــمــه ئ ــه  کــهيو بارودوخــهل ــ تيوئ ــهي ــه ب ــوه وات ــهينددا ب           يکــانخان

                                                
 ٨١ی  ژماره-١
 ١٠٩ی  ژماره-٢
 ٢٣١ی  ژماره-٣
  ٥٢ی  ژماره-٤
 ١٧٩ی  ژماره-٥



و و  

ـ و ئـه  ،»نيـ وئـه «و  »سـار لَ حـه  قز «،»کره موشته يتهيکومه« ـ ش لـه ده   ي و صـت  شـه  يکـان هي
و ر ئـه  بـه سـه    ينـسان يو ئ يسالميـ  ئ يکيياسـا يو  چ قـانون  يوه هـ  فتادا که بـه داخـه      حه يتارهسه
ـ  کتينينوسـ  ،بـو دا حاکم نه خانانهيندبه و شـو ب لـه يدا بـه شـ  نانهيـ د کـه  _خـشان   پـه يوهي اره ي
ـ ترر چـاو   بـه  ،ونـراوه سته له هو  يوي پ ي پتر ر زو يوهنهدکريش ـ هشه بـو  ي يرسـه  نـه رش کـرد ي!_  
ن يتـوان  ده،خانـه يندبـه   لـه يوهرهده و پاشـان دانـه    واو بـوون   تـا تـه    ي خـو  ي ال يوهشتنهي ه هو
ــه شــتان:نيــيبلَ ــهمســتههو حــ محــالَي ل ــوه کــراوو ن ــه.ب      يده  زور جــاريد خــوحمــه کاکــه ئ
ـ  پ ،خانـه يندکـه لـه بـه     : وه بومـان  ِراندههگ يـ کشهيکـ )یمقدمـه (ي    قورئـان بـه     يريفـس تـه م بـو 

ــرخينوســ ي فارســيزمــان ــه ن ــويو پ زور ب ــو، ي ــه داست ب ــه ب ــه گوخــهک ــهيوه ل ــه م وهزان       دا ل
ــه ــهکــهيندب ــو ب ــدوه ب ــ _ ي ديکين ــرسيب ــاو_! !تحــهصــلَهو مــه پ ــهکــهو مــه شــت ن        م ک
ـ  برد،نـا بـو  يان هيرو ده ِرابوونگه ـ يرچـ  هـه ،اني ـ  نـه ،تـن م وي پ ـ  ده.؟!!ان داوهي ان يـ کي جار:وتي
ـ عه لـه ده   ي شـ  يکـ ييال بو مـه   يم ل يگو وه مـه  ورد بو،کـرد  ده ي باسـه  و ئـه  :و تارانـه  ينگـ ِره وگن
   .يريگده ر وهي ليلَکر که خوهه، باشه: وتم، بوومخوشحالَ ، منهيکهوهراسنوم که يزان

ــههــه ــهيت خــولَب ــه ن ــراهو، دا) ٢٥٧( ژمــاره يوار ل ــديه شــهي ب ــاِروقي ــه ف          يشمان کاک
  ز بکـات  ک حـه يسـ  کـه ،ناوم کـاره دو  ئـه يکـه ي ديکـان کـاره ت بـه هـو    بـاره سـه  شيرسـاد فه
   .ر بداتش سهيوان ئهيانهدو وو باس لهيتوانده

ـ )٨ (شـني چـه بزوينـي لـه    يت به دانان  بارهسه ن يتـوان ده» ي«و  »و «يکـان تـه ير پ سـه ش لـه  ي
ـ و کردو دهحمـه کاکـه ئـه    ینـد تمـه بـه يمه تا  ئه :نييبلَ ـ »ي«و »و«و  ئـه دروشـمی ه بـه    ي  ينـه اي

ـ کده  کـه  شريو لـه شـ  نيرسـ نـو ده» ي«و دو »و«دا دو ني نوسـ ي کـورد يوازيـ  ي  يکـ يتا خـه ي
ــاوا  ــه ســه ) -( ئ ــرِراســت ل ــکان دهي شريــانک وشــه وهي ــيد«و »دوور «يک ــه ،»ني ــه کاک     ک

ـ  ،»ي«و دو »و« دو ياتيـ د هـاتوه لـه ج  حمـه ئـه  ـ رن لـه سـه  يت نوسـ ا خـه ي  ي)٨ (بزوينـي  ،اني
ـ ،ين بـو ي بـِروان ير بـه ورد گـه  ئـه  يِراستبه  که   ،انيدوه به دروشم بو   کر ـ هگـ  دهي ت ن کـه زور  ي

 رو گــه وويــدا لنــايتن وي لــه کــاتکيــ»ي«و »و« چونکــه ئــاوا ،نجــهر ســهيگــهيو جگــهيبــه ج
ـ مـه جگـه لـه   ي ب .نکـه دهيل) ٨(شت   هه بزويني ينگو ته وهيکو ش وه  ،و وتـه  شـه  و يش خـو کـورت    ي

انييژجوانترو پاراوتره له دري.   
  دا حمــهئــه کاکــهيکــانهيــش لــه نوســراوه کورديــ»ط«و »ص «يکــانتــهيت بــه پبــارهســه

ـ واو ت  تـه  يد کـور  ي زمـان  :نـه يوردب واوه زانـا  يـ م پ  ئـه  يچونو به ب  :نيي بل يبده کـه ،لـه سـه رو تـه ي  
ـ نگ بـه ده   يکيتير پ هه ناسـر  ده ادکيواتـه   بـه  ،تي کـي   ر   هـه  :ي د يکـ ييـ بـه ي تـا  ينگـ دهپيتي  يت
شن به چه  ،هي هه يخوثر  گـه ک ئه يمروـ  غـه  يکـ ي ـ  ف ي کـورد  يناسـ تيـ و پ زمـان ي رِ ،ره کـورد  ي ر ي
 بـه   اکانـد م زمانـه لـه نـاو وشـه         ئـه  يکـان تـه ي پ يتوانده يِرو کو مو که ينگله يو ب يبه ورد  ،يبب



ز ز  

ـ نيزمانـدا ب  لَــيو بتيهـ  «يتـ يوا کــه پرهـه ، يـ )فتحــه(ره  سـه يدروشــم» ي  ي»و «يتــي وه پ،هي
ـ )هضـم ( بوره   يئاوالَه دروشم  ـ  ژ ي ئاوالَـه دروشـم    ي»ي «يتـ يپ  وه ،هي ـ )کـسره ( رهي م  جـا بـه    .هي

ـ ويوه ِروان انهيچونه زانا بو ـ ويو د وشـه  ينـد تـه هـه   هي ـ هي  ت يـ  پينـد بـه هـه  ) تلفّـظ (نـان  اندد يت
ـ انـدا   ينگه که لَ ده  گه واندا له له  لـه » س «يتـ ي پ:نـه يو  بـو ،ننيخـو وه نـا کـه يو پونکـه ک نـا  هي
ـ  يکـه بـه تـوز      دا»دسـه «و  »لَـوات هس «،»سالَح «يکانشهو  يوه بـه باشـ    نـه بـو  ورد وِرامـان ي ت

و کـان نـازک   تـه ي پ ي کـه چـ    ،ن)مطبـق (مـن   و پـِر بـه ده     ورهان گـه  يکهنگه ده : که يوکه ده رده
 کـه  ،دا»لَـاق تـه «و  »لَـا تـه  «:ک وه يکـ ييشـه و لـه » ط «يتـ يهـا پ  روه هـه  .ن)منخفض(کن  يبار
   .بوهه» ص« يگهيدا به ج»س «يتيه که له پي ههيهيواوتهو نابيو عهر ئههه

ـ لـه چکـو ) ه (يغـز  جه يدانان ـ کـه بـه     » گ«و  »ن «يتـ ي پ ي نوختـه  يگـه يش لـه ج   ي   ک هي
ـ دنمـه تبهيشه تايله ئ رش ههيو ئه ،نبگه    يگـه ي زور جيِراسـت ده کـه بـه  حمـه  کاکـه ئـه  يکـان هي
   ينگـ دهو نـه  »ن «ينگـ دهکـه نـه   نگـه کـدا ده  ييگـه ينکـه لـه ئـاوا ج       چـو  ،نهيبِر يل و چاو رنجسه
ــه،ه»گ« ــهيکيه شــتلَکــ ب ــه ب ــي ل ــهين ــه دايو دو پ ئ ــت ــهک وه،هي ــانشــهو  ل ــگ «:يک و » بان
ــگ« ــگده«و »مان ــي پ دوينگــ کــه ده،دا»ن ــايت ــن» گ«و »ن «يواو تــهينگــن دهايــخر ئ  ،هي

ــه وا ــک ــه جيب ــگــهي زور ب ــه پي ــيه ک ــهي تايت ــهب ــهينگــه تاودهت ب ــتب ــدردا، هي ــه ،تيبن            جــا ب
لـه  )ه( يغـز  جـه  يوه لـه دروشـم    نـه وردبوو ج  چکوـ  يگـه ي ا بومـان   لـه زارد   يوهره هاتنـه ده   يل

   .ونکهدهک هيدا زور نگهو دهلَ ئهو دروشمه له گه که ئهيوکهردهده
ـ )٧ (ي دروشم يدانان » دحمـو مـه «و » دحمـه ئـه  «يشـه ک لـه و وه» د «يتـ ير پش لـه سـه   ي

ــه زاراوه ــهيدا ل ــه  س ــزو بان ــنهق ــولو س ــهو زوريمانيو س ــه ناويب ــانچ ــتاني ديک       ي کوردس
ـ کـه  گافـه  ون نـو  يشـن چـه  لـه  رش هـه  يمهئه،  ستايو خوشه يورهگه ـ  لـه ن   ينگـ  کـه ده   ،هي وان ي
ـ بـه ي تا يتـ يشه پ يـ نگده واوه ئـه  ي شـ  وابـي  کـه  ،هيدا» ي«و   »د «ينگده ـ  هـه  ي خـو  يت  جـا   ،يب

ـ ر بـه  وروو ده  مهابـاد  يچونکه له زاراوه   د حمـه وه کاکـه ئـه    هتـ ينريخوده  دال ير بـه دنگـ    دا هـه  ي
  .ي بنوسريرسهکه له)٧(وه وته حهيلَام به دروشمَ داناوه بهبو) د (يتهيو پر ئههه

ــه ــيب ــه! لَ ــهئ ــه ئ ــهو ِروم ــام وه،ووهنکردن ــان ســهارهي پرســيلَ ــارهک ــهب ــهيو پت ب ــه ل م تان
  .يش زور به کورتيو ئه، کرايان پي که ئاماژهادمهح کاکه ئهيهونراوانه

  
ـ  پ  پ وو ئـه   ئـه  يياننامـه اننامـه يي لـه ژ    لـه ژ   يي د  د ييککييييش کورته ش کورته ييمهمهئهئه ـ ي ـ رِِراوه زانـا کـورده موسـولَمانه بـه        اوه زانـا کـورده موسـولَمانه بـه        ي ـ ي زهزهي،،                      

  ::--ييخشخش به بهييو بو بتتيي ب بيي ِراز ِرازييييبان لبان لهرههرهييو مو مورهورهگهگه  ييخواخوا--
تاويـدا لـه   ی کـوچی، هـه   ١٣١١نـی سـالَی     همـه زاده لـه مـانگی بـه      دی موفتی حمه ئه کاکه 

ی مـوفتی هاتوتـه   مالَـه نـاوی بنـه  ن زانياريـدا بـه  و خـاوه ييکـی ئـايينی   مالَـه لـه بنـه   شاری سنه،   
ــاوکی مــه  ــاوی ب ــا، ن ــال عــهحمــودی مــوفتی کــوِری علّامــه مــه ال مــهدني ــه، دولَای دشــهب يي



ح ح  

ويـوه هاتوتـه شـاری       لـه  ی الی شـاری پـاوه بـوه، کـه         لَکـی دشـه   بـدولَا خـه   عـه ال  ماموستا مه 
کـانی کوردسـتانی   تـی لـه ناوچـه    قييـه کـانی فـه   ِريـزه سـالَه   م بـه  گير بوه، ئـه   قاموی سه و له سنه

و نـاوداری کـاتی خـوی    ورهکيـک لـه زانايـانی گـه    بيتـه يـه   دا ِرابواردوه، پاشـان ده    و عيِراق ئيران
يـدا  ناوبانـگ پـه  » يـي ی دشـه علّامـه «نـاو  بيـت کـه بـه   نده زاناييکی شياو ده  واريدا، هه له کورده 

و ی ســنه»داراإلحـسان «وتـی جاميعــه مزگــه) مـدرس (س بيــژی ربيتـه ده و لـه ســنه ده کـات ده
ــتانيش  ــوفتی کوردس ــه. م ــه ئ ــاوه ب ــه م پي ــزه ش ــه ِري ــوِری ه ــاو   ش ک ــشتيان زان ــه گ ــوه ک           ب

بـاوکی  حمـودی   ال مـه  ، ماموسـتا مـه             یورهی گـه  و ولَـاتی خويـان بـوون، کـورِ        ی کات ناوبانگبه
ت لـه  تايبـه بـوه، بـه  سـتی بالَـای هـه   دا دهکـان مـو زانياريـه ئايينيـه   ه که له هـه   د بو حمهکاکه ئه 

و رعـی کوردسـتان  و حـاکم شـه     بـوه بـه مـوفتی      ، هيشتا بـاوکی مـاوه     داو فلسفه الفقهو اصول فقه
  .کيک له ئوستادانی فيقهی شافيعی زانستگاي تارانيه

  : تيانهسايهم کهيي بريتی بوون لهستاي دشهی دی ماموکهپينج کوره
يروتـی لوبنـان    و لـه شـاری بـه      وره بـووه  کی گـه  يشيد کـه زانـاي    د ِره ممهال محه ماموستا مه  ـ١

  .کوچی دوايي کردوه
سـمي کوردسـتان تـا سـالَی        رعـی ِره  و حـاکم شـه    ال خاليـدی مـوفتی، مـوفتی      ماموستا مـه   ـ٢

١٣٥٥. 
و رس بيـژ اإلسـالم کـه ده    ناوبانـگ بـه برهـان      وهري، بـه  دی مـ  ممـه ال محـه  ماموستا مـه   ـ٣

 .ستامبولَی تورکيهب بوه له زانستگای ئهرهعه» و ادبياتحقوق«ماموستای 
ــه  ـ٤ ــور مح ــهدوکت ــد مم ــوفتیس ــات ديقي م ــرای ئيالهي ــانی  زاده، دوکت ــتای زم و ماموس

رس دا دهنرادوي تــاراشــی کــوردی ييکــيش لــه بــهکــوردی لــه زانــستگای تــاران، مــاوه
 .لَيتده

 .و پياوچاک بوزاده که زور مروثيکی دلَپاکحماني موفتیِرهدودوکتور عبه ـ٥
م وا کـه کــه ييکـی و لـي هـاتو بـوه، بـه ِراده    کر لـه مندالَيـدا زور زيـره   د هـه حمـه کاکـه ئـه  

و تـی ئـه  وانيويـه ر بـه موتالَـای خـوی ت       يـشدا هـه   مـه لَ ئـه  گهرسی تا ئاخر خويندوه، له    کتيبی ده 
  قيرانـه ر لـه حـوجره خنجيلـه فـه    و هـه ئـه . وهرس بلَيتـه  دهدا بـه وهرهييکـی سـه   کتيبانه لـه ِراده   

رسـی خوينـدوه،    دا ده ي کوردسـتان  و کاتـه   کـانی ئـه    _نـه   و زاني تکـه رهو بـه  لَام پِر له پيت    به _
: گيـراوه کـان ليـان ده   کـه پيـره   شـنه و چـه  بـه ... وريـوان، بيـاره، سـليمانی     کانی سنه، مـه   له شاره 

.  بـوه ری ويـستی رامبـه و بـه  ِری ئـازادی خـوازی    وه بيـرو بـاوه    نجيـه و  گـه   ر له کاتی منـدالَی    هه
ی واي وهو جولَانـه ر حيزبـی ديمـوکِراتی کوردسـتان تيکوشـان      دا هـه  دا لـه کوردسـتان    و کاتـه  له

ی نـه و خـاوينی لـه ميژي  تـي پـاک  ريو دابونـه يـسالم و دژی دينـی ئ ولَ بـدات  بوه که بوکورد هـه    



ط ط  

ی لـی  م حيزبـه زوربـه   ی ئـه  ميـشه ری هـه  وه زيـاد لـه ِرابـه      م بونـه  ر به بيت، هه واريش نه کورده
نـی پيـک هـاتوه، جـا بويـه کاکـه            و ماموسـتايانی دي   ر لـه زانايـان    يـش هـه   وهسراوانی خـواره  پر
نجـام   رهم حيزبـه، سـه  نـدامی چـاالکی ئـه   بيتـه ئـه  ريـش ده روهدی ئازادی خوازو دين پـه  حمهئه

و گيريـت  ده،داو حيزبـه نـدام بـوون لـه   تـی ئـه  دا بـه تومـه  تـاوي ی کـوچي، هـه   ١٣٤١له سـالَی    
  :بيتم دو خالَه دهو، ئهت لهنديخانه، تومهخريته بهده

  .ـ لي پرسراوی لقی حيزبی ديموکراتی كوردستان له تاران١
   .و تورکيائيرانوان حيزبی ديموکراتی ندی نييوه لي پرسراوی پهـ٢

ــدا بــهپــاش مــاوه     لــی کــورد لــه ژيــر کــه ِرزگــاری گــه: گــاتم ئاکامــه دهييــک لــه زيندان
ِری  بـاوه  وکـراوی، بـه بـی ئيمـان       و الواز بـون و زه خـراوی خوراوی، مـاف ژيرپـي    شپوکي، به چه
ده نــی بــهديکــهو ســهســت نــايي ،ک دهرنــاگریتــوانن حاســانســانيو ترســان بچنــه ئــهو بــی  
و بمـرن   نگـه يـش نـه   م ئاواتـه  ر بـه  گـه م بـن ئـه    جـه خاتر: ن که و گيان فيدا که   و مالَ هويدانهمه
ن مـی خويـا  سـتيان بـه ده  و ولَاتيـان ِرزگـار کـردو ده     لو گـه  ييـشتن ر گـه  گـه ن، يا ئه  ر ناکه رهزه
ن، و ناکـه  تـر نـابن   رانـی پيـشو خـراپ     و داگيرکـه  خـوران يـدا کـرد، لـه مـاف       و هيزيان پـه   يیگه

  : دحمهكاكه ئهی خوديبي، به وتهِري نهوا باوهر ئاگهچونکه ئه
  

  ويـــننخـــهر ئـــهتـــر ســـهگـــورگيکی بـــو             فـــرو تونـــابو گـــورگيکی ناســـراو تـــه
  

ــه ــی ئ ــه کتيب ــار«و ل ــه دوای ســه»ی کردســتانهدرب ــهدا ک ــی شوِرشــی خــه رک ــی وتن لَک
 کــانی موســولَمانان دور شــيهِرهنيــا هــوي چــاره تــه«: لَــيتــی، دهموســولَمانی ئيــران نوســيويه

و ريوهختـه و بـه  وهنيـا هوکـاری هوشـيار بوونـه       يـش تـه   يان له قورئـان بـو، ئيـستاکه       وهوتنهکه
ــه ــهِرزگــاري موســولَمانان، وه ن ــه ب ــدو زجاتيــان ل کــاني و داوهيــي دنيــاخوراننجيــري کويلــهن

ر و سـه  ييکـي دروسـت   مـه ِريگـه   يانـه بـوالي قورئـان، بيجگـه لـه         وهِرانـه ر گـه  تاندنيان، هه خلَه
  .»١ِراست، نيه

ی، ١٣٤٢مجـار لـه سـالَي       و ئـه  رينديخانـه ديتـه ده    د لـه بـه    حمـه ييک کاکـه ئـه    پاش ماوه 
     یقينـه تـی خـوی بـو ِرزگـاری ِراسـته         وايـه تـه و نـه  نـی و تيکوشـانی دي   ولَدا هه تاويكوچي، هه 

      کـانی  کيـک لـه پيگـه   وه ـ کـه ئيـستايش يـه    فـای سـنه  يـد مـسته  وتـی سـه  ی له مزگهکهلهگه
  .کاتست پی دهه ـ، ده»بی قورئانی کوردستانکتهمه«

قـي بـوه   بـو، هيـشتا فـه   خـانم سـيبه لَـي نـاوي حـه   وه هـه  د دوژنی هيناوه، ژنـی    حمهکاکه ئه 
وی کـه   کـه ردهلَـام زوری پـي نـاچی ده       زای خـوی بـوه، بـوی خواسـتوه، بـه          دايکی که خوشکه  

                                                
 ٢ چاپي – ٢٨٢ي ِره، الپهو براياني هاوِري، بو خوشک٣١/٤/٥٩ي بِرواري ياننامهبه -١



ي ي  

دا لـه عيـِراق   و کاتـه  لـه د کـه حمـه مـه، کاکـه ئـه   ر ئـه ک نابن، جا له بهو بو يه ک نين تی يه بابه
م دان بـه يينـي کـه دريـژه    گـه و خزمـانی تيـده    و خيزانـی  کاته بيـانو   ده مهر ئه خوينی هه  ده رسده

و بيبـات بـه     ر کـات  وهختـه دا خيزانـی بـه    م بارودوخـه  و نـاتواني لـه    و ئـه  و ميرديه سودی نيـه    ژن
 م خانمـه دوايـي شـو      وه، ئـه  بنـه وه ليـک جيـا ده     نديـه مـه زاِرهوه، ئيـدي بـه      سـينيته حه بی وِريوه

بـان   ـ خـوای ميهـره    کـه لـه شـاري سـنه کـوچی دوايـي کـرد       مسال زور نيهر ئهو ههوهکاتهده
دی بـوه، کچـی حـاجی    ی موهتـه )خديجـه (جيجـه  مـی نـاوی خـه   خـشيت ـ ژنـی دوهـه    بهبی
نی بــوه تييکــی زانيــاری ئــاييســايهحماناغــايش کــهحــاجی ره. دی بوکــانحماناغــای موهتــهِره

    د لــه تــاران، لــه زانــستگا، ماموســتای فيقهــی حمــهلَ بــاوکی کاکــه ئــهگــهو کاتــه لــهکــه ئــه
و دحمـه كـه ئـه  كـا لَ بـابي گـه غـا لـه  حمانـا بـن،ِ رفيقـی حـاجي ره   بـی ئيمـام شـافيعی ده      زههمه

تـه  صـلَه م وهدا کـه بيکاتـه زاوای خـوی، ئـه    دهديـش هـانی   حمـه کاکـه ئـه   هـاتويي و لـي  وريايي
     و بـه     بـه ژيـاني سـاده      نـدي زامـه  ِره وبـوردويي لـي  تـواني بـه    خـاتوون ده   جيجـه و خه پيك ديت 

د زور حمـه کاکـه ئـه  . وهي خـوي بكاتـه  يـدا جيگـه  كـه رهوه، لـه قولَـايي دلَـي هاوسـه     تـه ناعهقه
ـ م بابـه  ت لـه  کـرد، بـه تايبـه     وه يـادی لـي ده     نديـه زامهو ِره ويستیو خوشه کات به خير   وه کـه   هت

يـشدا کـه   وهلَ ئـه ندو خـوش ِرابـوير بـوه کـه چـی لـه گـه        مهلَهوييکی زور ده  و کچی بنه مالَه   ئه
 بـا دارو ناتـه ر نـه دهوه لـه راده بـه  د لـه بـواری مالَيـه   حمـه  سالَی کوتايي ژيانيـدا، کاکـه ئـه      له ده 

 ــک ئاهونالَـــه بــو، هـــيالی مالَــه باوکـــه هت لـــنانــه کــردوه، تـــه ي نـــهو گازنــده چ کاتي                    
    چي، ي،كــو١٣٥٠ِريــزه لــه ســالَی م خاتونــه بــهئــه. نــدوهدرکــایوه نــهيــشيهکــهنــدهمــهولَــهده
ی کـه ويـستيه و خوشـه ره دلَ پـِر لـه ئـاوات   و هاوسـه کـات بنيـا مالَـاوايي ده  تاوي له دنيای بي هه

       بــان خـوای ميهـره  _ ژيــان بـه جـي ديلَيـت    مـه ی حـه يانـدا بـه نـاو   کــهنيـا کـوره  لَ تـه گـه لـه 
  .وهتههيناوهم ئيدی ژنی نهد پاش ئهحمه کاکه ئه _خشيتبهبی
  :ستاوه بريتی بوون له مانهد پيی ههحمهی کاکه ئهو کارانهو ئيشندي لههه

کـانی   لـه سـالَه    ری سـنه، هـه    »داراإلحـسان «وتـی   ی دينـی مزگـه    سهدرهرس وتن له مه   ده
ــاراننجــیگــه ــه ت ــه دهدا، پاشــان چوت ــهو ل ــهفت ــهســنادريکــی ئ ــردوه،مــالکو ئ ــاری ک       دا ک

و رســي وتــوه، لــه ِرادوی تــارانشــی زانيــاری دينــی دهييکــيش لــه زانــستگای تــاران بــهمــاوه
ی وهانـه ِرو گـه دا١٣٤٢دا کاری کـردوه، پـاش بـه جـي هيـشتنی تـاران لـه سـالَی            کوردستانيش

ر ی سـه »شِرهردهبـه «و »زاخـه «ک، دوسـالَيکيش لـه ديکـانی     کوردسـتان، يـه   : یکـه لَاتـه بو و 
ِرينـيش تـا    ِراپـه سـي، چـوار سـالَ پـيش         . و کـالَ بـوه    ريکی کاری کشت  ره خه به شاری ديوانده  

و پـردو  هرشـي دروسـت کردنـی خانوبـه       ي هاوبـه  ريکـه سـی دی شـه    ند که لَ چه و کاته له گه   ئه



ك ك  

و ٥٥ن، کـه مـن خـوم لـه کوتـايي سـالَی         خـه ِري ده ، وه »مانيـه ئـه «کيشي ئـاو، بـه نـاوی        لوله
  .دا کارم تيدا کردوه٥٦تای رهسه

رعـی کوردسـتان بـو،      و ياسـايي حـاکمي شـه      سـمی ی ِره  بـه شـيوه    ١٣٥٥ -٩کـانی   سالَهله  
ی کـانی ئيـران خـو   لَکـه ِرينـی خـه  اپـه وتنـي رِ رکـه و سـه ١٣٥٧ت تـا کوتـايي سـالَی     لَبـه که هه 

 ری فتـه ری دهلَـسوِرينه و مـاوه منـيش هـه   مـو ئـه  م کـاره بـي، کـه هـه      ری ئـه  بـه ِريـوه توانی به 
کـردن لـه   و کـوچ تِريـن تـا کـاتی هيجـره    وتنـي ِراپـه   رکـه رع بـوم، پـاش سـه      ي شه مهحکهمه

د خـوی،  حمـه و نوسـيني کاکـه ئـه   مـی هدا، بـه حـوکمی د  ١٣٥٨ه بو کرماشان لـه پـاييزی    وسنه
   ی کاکــه کيکمــان بـه جيگــه ييـک يــه ر مــاوهی ئـايينی ـ هـه   نـد ماموســتای ديکــه و چــهمـن 

ال خاليـدی مـامی،   دوای کـوچی دوايـي حـاجی ماموسـتا مـه     . کـرد مـان ده م کـاره د ـ ئه حمهئه
رچـونی  سـتانيش کـه تـا لـه دنيـا ده     دا بـو بـه مـوفتی کورد    رعیشهلَ حاکم   د له گه  حمهکه ئه کا
 سـتی  ردهو لـه بـه  بـونی خـوی لـه کوردسـتاندا    ر نـه لَـام لـه بـه   وام بـو، بـه  دهرر بـه  ی هه م پله ئه

ــه ــیخـ ــِرواری  لَکـ ــه بـ ــه وههي ک، ٤/١١/١٣٥٩دا، لـ ــامی دا، دا لـ ــوازی ِرهلَـ ــمي خـ    سـ
لَـک  يـي خـه  و گيـروده عـی رو کـاری حـاکم شـه   ت بـه ئـيش    بـاره دا سه ری کوردستان دادگوسته

سـتوي  يـان لـه ئـه   رکـه م ئـه و ئيـداره ئـه  ييک بو ئـه   د به نوسينی نامه   حمهوه، کاکه ئه  تهم بابه له
و لَ خِرانـدن مـه بـوه هوکـاری هـه    نـه، کـه ئـه   بـه م ِرهر شـاني ئـه  و خـستيانه سـه  وهخـو کـرده  

ـ بـاره  سـه تی دوستانی، زور پتر لـه دوژمنـانی،   دژايه بـو  . ؟!!وهتـه  بابـه مه منـي بـي سـوچ لـه    ت ب
رکـی حـاکم     ئـه  وکـه پلـه   : يـن قينـه بکـه   اسـته م رِ دا ئامـاژه بـه    وه پيويسته ليـره   ن بونه وباشتر رِ 

تـی  ، وه لـه کوردسـتاندا بـه تايبـه    بـی ئيرانـدا بـه گـشتی       زهـه کانی سوننی مـه   رعی له ناوچه  شه
و چـاره   وهدانـه لَـام و پـيش، بـو وه     مـه دان سـالَ لـه    سـه : ني بلَيـ  توانينيان يا ده  وه بو ده  ِريتهگهده

لَکـی  بـی خـه  زهـه ت بـه مـه   و تايبـه  نـددار يـوه کـانی پـه   مـه لَـه و چـه  نگر کردنی پرسيارو ته   سه
نـدامانی  و ئـه  لَکـی کـانی نيـوان خـه     وه بگـره تـا ناکوکيـه      ِرهکانی بيـرو بـاوه    وه، له بواره  تهسوننه

رکـه، بـه   م ئـه سـتان بـه  وه، کـه زانايـانی ئـاييني شـياو بـو هـه      کـان پيکـه  و ميـرده  ژن ومالَهبنه
 وازی ئاساييـشنياريان کـردوون، حکومـه      لَکي موسـولَمان تـايين    ، خه شيش يـا بـه        و پيتـی کـاتي

ــي ــي ده نوس ــه ب ــا ب ــردن ن ي ــي ک ــه ل ــه  نگ ــردون، زورب ــولَی ک ــدن قب ــاو نوقان ــهو چ            و ی ئ
رع، بـو   ن بـه حـاکم شـه      م بـو  ر چاوو به ناوبانـگ بـون بـه شـيوازی دوهـه            ی له به  نهتياايهسکه

و هـيچ   تری حکومـه  بـه و چـاو لـه    سـه رع ژيـرده  د ئاوا بوه، ئيـدي حـاکم شـه        حمهوينه کاکه ئه  
ـ  وه نـه و گروپيکـه سـته و دهچ حيـزب نديـشيان بـه هـي     يـوه ها په وهربوه، هه س نه که لَکـه  هبـوه، ب

زيـان لـه خـو    ييـک کـه خويـان حـه    کـه يـه کـه ر يهگهک ِروانيويانه، مه  ک يه لَک وه مو خه بو هه 
  .سی کردبيو ناکهليل کردنزه



ل ل  

د لـه   حمـه  ئـه  کـانی کاکـه   و تيکوشـانه  يـن بـه چـاالکی     کـه مجار زور به کورتی ئامـاژه ده      ئه
ــايي ــواری ئ ــه: دانیب ــراه ــشتر وت ــالَ: روا پي ــه س ــتی دا دا ده،هی ک، ١٣٤٢ي ل ــه س ــه ه و ولَي

ـ داولَم هه که له تيکوشانی ئيسالمی،  نيـا خـوی بـوه، کـه بـه          ر بـه تـه     هـه  ١٣٥٥دا تـا سـالَي      هن
ــه   ــاردان ل ــشتنهوت ــردن  داني ــشتي مردوم ــانی گ ــهک ــدن و م ــودی خوين ــاوهو زهول ــه  م ــدا ل       ن

ــهمزگــه ــانوت ــدا دهک ــه مالَان ــه ِروونســت دهو ل ــات ب ــهک ــسالمی ی خــهوه کردن ــه ئي ــک ل    لَ
رانـی دينـي بـه     ی ِرابـه  ي زوربـه  سـه لـه و دروو ده  تمـی حکومـه   و سـته  قينه، وه لـه زولَـم     ِراسته

 ريــان، کــه ِرای گــشتيوروبــهو دهريــوانو مــهت لــه شــاری ســنهوه، بــه تايبــهنــاوی ئيــسالمه
الس لـه   و دانـاني کـه    و وتارانـه  دا بـه  يـه م مـاوه  لـه کيـشی، وه  و خـوي ِراده   رهلَک بـه  ی خه بهزور

قـز،  سـه  کـانی  لـه شـاره  .رین گـ بنـه اليـه  و کچـيش ده نجي کورِ و گه ندي الو مالَي خوياندا هه  
خـوازو  ئـازادی  تـی سـايه نـدی کـه   کاميـارانيش هـه    وريوان، پـاوه، جـوانِرو، کرماشـان      بوکان، مه 

 نیگری کاکـه ئـه       يـان ده  کـه لـه ردی گـه   ده وزا لـه ئيـسالم    و شاره زانای ديد، کـه   حمـه بنـه هـو
ــازادی وی ئــايينیييکــی بتــهوان پيگــهتــی ئــهبِريکيــان دينيتــه شــاری ســنه تــا بــه يارمــه و ئ

خوازی سـه  و دابمه  داني ،نيکـي  سـه درهمـه  دا١٣٥٦هـاری سـالَي     تـا لـه بـه     رهنجـام سـه   رهزرييي
م يـش، کـه بـه     سـنه نـد مانگيـک لـه شـاری         نيـاد نـاو، پـاش چـه       ريـوان ب  قوِرئانی له شاری مه   

سـالَي دوايـي لـه    . و گـشتي لَی بـو بـه ئيـشي بـه کومـه       هکـ نياييـه و تيکوشانه ته  ولَشنه هه چه
 لَکـات لـه گـه     وه هـاو  م اليـشه   لـه  .ی قورئـان دانـدرا    سـه درهو بوکـانيش مـه    قـز کانی سه شاره
ديـش زور  حمـه کـانی دی ئيـران، کاکـه ئـه    لَکـه ربِرينـي بيـزاری خـه   و ده و خو نيشاندان  ِرينِراپه

م لـی   و سـته  خـوراو مـاف  کـانی لَکـه وه، خـه  ی قوِرئانـه  نـه سـا درهو مـه  ر له وی هه و بته به توندی 
و تــیزايــهر بِرينــی نــاِرهخــسته ِريگــه بــو دهلَــساندو و ســوننی هــهی کــوردکــراوی لــه ميژينــه

بـه   م دروشـمانه  سـتی پـي کـردو تـا مـردنيش بـه         وه ده د به سـي دروشـمه     حمهکاکه ئه . ریبيزا
  :مانه بوونکانيش ئهدروشمه. ِردار بوو باوهکمهئه

هيـشتنی  نـه . ٣بـی،   زهـه مـی مـه   هيـشتنی سـته   ــ نـه   ٢تـی،   وايهتهمي نه هيشتنی سته ـ نه ١
و يـان زور بـه الوه گرنـگ       کـه رسـي دروشـمه   هـه ! و سـاخيش  لَکـی پـاک   خه. تیمی چينايه سته

د زور حمـه وت، کاکـه ئـه    رکـه کـه سـه   ِرينـه دا ِراپـه  ١٣٥٧دا له کوتايي سـالَی      به نرخ بو، له ئاکام    
کـه  ِرينـه ِراپـه  یرو بـو نـی بـه  رانـي کـه بونـه خـاوه    وه تا به ِرابه   رهوه چوه به  و چاالکيه به دلَپاکی 

    ــ ! ي پـوچ م سـي دروشـمه، ـ نـه بـه وتـه      کردنـي ئـه  و پيـاده دانرنـج بـه سـه  : لمينـی کـه  بسه
ــهوههــه ــه ِراپــه:نلَ ــسالمی، کــه دهِرين ــي جــوراو جــوری گــه :نمــهدوهــهبيتــه ئي ــی فراوان       الن

هـی خويـان    کـه بـه   ِرينـه ِراپـه ) يـره ئيـسالمی   و چ غـه   چ ئيـسالمی  (ِري ئيران   و باوه تیوايهتهنه
و شـق رمـه سـه بيتـه   ده:نمـه سـيهه ن، کـه و گيان فيـدايي بـو ده  نکهدلَي پي خوش ده   و  زاننده



م م  

ــه  ــو گ ــه ب ــه النِروانگ ــولَماناني ديک ــايشو موس ــه. ی دني ــه ب ــه داخ ــام ب ــه لَ ــام ل م وه هيچک
ــه ــهدروشــمانه ن ــه بن ــهبون ــاو ب ــهی ياســاو هــهرنامــهم ــسوِراني ب ــوهلَ ــهِري ــهب ــي ِراپ ــنران و ِري      

ــه ــهحکوم ــهت ــه  !!یک ــه ئ ــه کاک ــا بوي ــه، ج ــه داخحم ــهد زور ب ــهو خ ــهتف ــه و ناهوميدي      وه ل
ِريـن، کـه   ی پـيش ِراپـه    وهو، جولَانـه  ر بـارودوخ  ِراوه سـه  و گـه  لَ گـرت  ستي هه دانيان ده تييارمه

و نـديکيش لـه خزمـان     دا، هـه  و تيـشکانه  بـي هيـز بـون     ! تو، بـه ِروالَـه    داوتانـه کـه لَـسو م هه له
ــک ــواي، هــه شــاگرداني نزدي ــاران روهو جيگــه هي ــه ي ــِريکيش ل ــا  هــا ب ــي جي گراني، ليو هــو  

نـديکيش بـه نهينـی پالَيـان دا بـه هيـزو             و هـه  نديک بـه ئاشـکرا    ؟ هه !!و به جيان هيشت   وهبونه
  !.وهلَاييهو بي بهو ِرابواردنتینديکيش به ِراحهو ههوهتهحکومه
کـي، لـه   مـه و بـه ئـه  قينـه و قوتابيـاني ِراسـته    نديکي دی له يـاران    لَ هه نجا خويشي له گه   ئه

و چـو بـو شـاري    ويـستي بـه جـي هيـشت    ی خوشـه ميـشه شـاری سـنه    دا بـو هـه    ١٣٥٨پايزي  
ــه. کرماشــان ــهم مــاوهل ــه الييکــه دا زوري ِرهي ــشا، ل ــج کي ــه دهن ــهوه ب ــوهســت ب ــهِري ــي ب   ران

ن، لـه  ِريـ کـاتي ِراپـه   وبيرانـي پـيش  و هـاو راننگـه مـان هاوسـه   هـه وه، واتـه  ِرينهتي ِراپه حکومه
   وه بـه  ي، لـه الييکـي ديـه   کـه هرو بـو و بـه کـه ِرينـه يانـدن بـه ِراپـه     گـه نو زيـا  کيمهر بي ئه  به
ـ حمــهزهوه کـه  و شـاگردانيکيه سـت نزديکـان  ده ـ  پيـوه کيـشا بــوون  يت ي پـي خـوش کــرد   و دلَ

 د  لــه ئــازموون ِرهونــده زوييــک، کــه بــوچي ئــهوهنــهو تاقيکردختــيبــوون بــو ئــاوا کــاتي ســه
  :وهي دوپاته کردبيتهيتهم دوبهبي زور کات ئهده!! وه؟بونه

  

ــد    ــت زن ــه در نعم ــشمار آنک ــت م   دوس
  

ــدگي    ــرادر خوانـــ ــاری و بـــ   الف يـــ
  

   دوسـت آن باشد که گيـرد دسـت         دوست 
  

ــالی و درمانــــدگي     ــشان حــ   در پريــ
  

  

نـداماني  نـدي پيـوه گـرت، بـه نـاردني ئـه      يـوه و کـات، پـه  تي ئـه چو که حکومهزوری پي نه  
ـ  بـه نـدامانيکي پايـه  و ئـه »هيئت حسن نيـت  «له   و »اخـوان المـسلمين  «ه موسـولَماناني  رزيـش ل
وه ِريتـه بگـه  رگـه يـاني ئـه   و هاورِ مدانـي خودموختـاري بـه     لَـين بو کرماشان، بـه بـه     » فلسطين«

ياسـاي  _ »  اساسـي  قـانون «واو بـوني نوسـينی       بـه تـه    لَـام بـه . ی ِراميـاري  بو نـاو کـارو کايـه      
يـان پـي    ي کـه ئامـاژه    و سـي دروشـمه    روکـي ئـه   نـاوه ت که خالَي بـو لـه       بو حکومه   _ماييبنه

 _لَنـاگري   خـوا هـه  _يـشدا  مـه ئـه لَ لـه گـه  . يي که ئيدي به کـار نايـه     د تيگه حمهکرا کاکه ئه  
ِريـزو  بـه لـي کـوردي بـه الوه        تـي گـه   لَکـي ئيـران، بـه تايبـه       و خـه  و ئيسالم کهِرينهونده ِراپه ئه

   یوهرهسـه رانـي  ِريـوه بـه   و ِرينمـايي بـو بـه      ی ئاموژگـاري  ر نامـه  يـن هـه   ينابـه ئازيز بو، که بـه    
ــات و ــي، وهدهلَ ــينينوس ــیک نوس ــهکر ش ــاوی   وهدن ــه ن ــک ب ــسائل   «يي ــي م ــل کل تحلي

طـرح اصــالح  « وه _کـانی کوردسـتان  مـي پيــدا ويـستيه  رجـه ی سـه وهشـيکردنه _» کردسـتان 
ِري سـالَي   مـه ، لـه مـانگي بانـه      _ مـايي ي چـاک کردنـي ياسـاي بنـه        پِروژه _: »قانون اساسي 



ن ن  

١٣٥٩ ماري ئه  ، سه »درصني  ب« دا بوک کوولَـه م هـه  وه ئـه  اخـه لَـام بـه د    و کاته، بـه   رو    يـش بـي
  .ئاکام بو
کـي دو ِروژ لـه شـاری کرماشـان     مـه و بـه ئـه   قينـه لَ يـاراني راسـته    گـه دا لـه  م سـالَه  ر له هه

ــا ســه ــشتن ت ــارهداني ــهب ــه ژياندن ــهو دهوهت ب ــي کردن ــه ی کــارو تيکوشــانهوهســت پ ــاني ب   ک
لَ دا لـه گـه    يـستي شـياو بگـرن، لـه ئاکـام         لَوو هـه  ننـگ بـده   ي قورئـان ده   سـه درهمه لَيکومه

و بـه   لَينـيش درا کـه تونـدتر      بـه » بـي قورئـان   کتـه مـه «ي قورئـان بـه      سـه درهگوِريني ناوی مه  
  . لَسوِران دريژه بدريو ههولَمتر له ِرابوردو ههرو گهبِرواتر

و هاوکــاري بــه هــاودلَي» ليــوه مــانگي خاکــه١٣و ١٢«: يــشدا١٣٦٠تــاي ســالَي رهلــه ســه
ي لَکـي سـونني ناوچـه     ري خـه  زاده ِرابـه  الزيـزي مـه   عـه بـدول وي عـه  ولـه خوا لي خوشـبو مـه     

و دلَـسوزاني   نيخـت، کوِريکيـان لـه زانايـاني ئـايي         تـه و بلوچستان، له شاري تـاراني پـي       سيستان
لَکـه  و خـه  اني ئـه  کـ ت بـه مافـه    بـاره کاني ئيران پيک هينـا، تـا سـه        مو ناوچه لَکي سونني هه  خه

وو ِروژ دانيــشتن، شــوِراييک بــه وه، دوای دو شــهريــان بــو بدوزنــهی چــاره ســهو ِريگــهبــدوين
و وتنـي ئـه  بـه کـورتي ـ شـمس ـ پيـک هـات بـو شـوين کـه          » شورای مرکزي سـنّت «: ناوي

  . نني ئيرانلَکي سوکاني خهی ناوچهن له زوربهس بوکاني يازده کهندامه که ئهمافانه،
ي و بــو بــه جيگــهلَکــهو خــهر زاري ئــهوتــه ســهزور زو کــه» شــمس«لــه کاتيکــدا نــاوي 

ري رامبـه بـه  وو ئـالَوزي يـي و پتـريش بـو بـه هـوي تـوِره     وِرادهر بـه وه هـه  بـه داخـه    ،هوميديان
ــي  ــهکردن ــه . ؟!تحکوم ــه ئ ــهکاک ــو ِرحم ــهود ب ــهوهن کردن ــانجي و ِراگ ــدني ئام ــوييان و  خ

رانـي  نـه مـو نوي   بـه نوسـراوه لـه هـه        وازيکـي گـشتي   و شوِرا بانگـه   هاوِريياني له پيک هيناني ئه    
ي ئيـران کـرد تـا لـه دانيـشتنيکدا لـه           وهرهو ده يـام نيرانـي نـاو خـو       و په کانارهثکان، گو ِروژنامه

ــاوي   ــه ن ــاران ب ــه ت ــله«هــوتيلي ل ــل چت ــاس بکــات» نســتو ه ــدويب ــه  وهر، هــهو ب هــا ب
ـ وه، بـه  لَـام بداتـه   وه وه تـه م بابـه  کان له سيارهپر  وه، ن کردنـه م دانيـشتنه بـو ِرو  ت لـه  ام حکومـه  لَ
کـرد  رانـي ده  والَ ده ِروانـي هـه   دا چـاوه  و شـوينه ديـاري کـراوه      د لـه  حمـه کاکه ئه . رگري کرد به

نيرانـي  والَو هـه  وانـان ر لـه ِروژنامـه    سـانيکي زو  ت له چونـه نـاوي کـه       كاني حکومه رهئموکه مه 
      ئـه    ی ولَـات    وهرهو ده به ناو بانگي نـاو خـو کـه بـو   ـشتن کـرا بـوبانگي ،رگريـان کـرد  ن بـه وي .

بِريـار  . ؟!نـارد يـان نـه  يامـه م پـه  داو ئـه  يـان نـه   والَهههم  نيرانه ئه يامو په کام له هيچ: يرترمه سه له
مـين  کـه نـاوي يـه   بـه » شـمس «ن دانيـشتني    مـي دوهـه دا  و ِروژانـه   له روا بو که سالَي دوايي هه     

و سـالَه، لـه شـاري كرماشـان پيـک           هـاتي ئـه   سدهي  وهکولَينـه رو لـي  سـه سالَيادو، بو ئاوِردانـه   
بـاری بـارودوخي ِراميـاري    و نالـه و ئـالَوزي تحکومـه ي شـه و گـوِره شـه ِرهر هـه  بـه لَام له بيت، به 

 مــرداد پــاش پيــك هينــاني ١٥و ١٤م واتــه وتــه مــانگي پينجــهم دانيــشتنه کــهه، ئــهو کاتــئــه



س س  

لـي  سـه د بـه تيـرو تـه   حمـه دو ِروژي خايانـد كاكـه ئـه     كـه » شـمس «مين سالَيادي   كهكوِري يه 
ــه ووزاعو ئــهتو حوكومــهي ئيــرانوكاتــهبــارودوخي ئــه      وتــي ئيــرانســوننههلــيحــوالَي ئــهئ

   ر ي خــسته ســهخنــهو ِرهگازنــدهتونــديهــا بــهروهنگانــد، هــهلَــسهت كوردســتاني هــهايبــهتبــه
   نــديك ي هـه كـه لَويـسته تونــدو تيژانـه بـارو دوخــه   م هـه ئــهكـه  .تتــداراني حوكومـه لَـا سـه ده

ي عـه وتـي جامي ي مزگـه الويـژ لـه نـويژي جومعـه    ي گـه وژي پـازده  يـه رِ  ربـو  هه ،وهكردهترگرژ
و لـه   بـی قوِرئـان گيـران     کتـه نـدامانی مـه   س لـه ئـه    دا دو کـه   ئيمام شـافيعي شـاري كرماشـان      

ــهي هــهنــوزده ــه ده کــهو مانگــهر ئ ــهدا پتــر ل ــه ئ ــاني شــاری کتــهنــداماني مــهس ل بــي قوِرئ
ــران ــاران گي ــهکامي ــه ب ــه و خران ــه، ل ــستنديخان ــِرواري بي ــهو شــهب ــهشــي ه ــهر ئ دا و مانگ

يـش  بـي قوِرئـان لـه شـاري سـنه        کتـه نـداماني مـه   و ئـه  رانبـه ِريوهتاقميک له به  ) ٢٦/٥/١٣٦١(
دا مانـه رسـاديش لـه نـاو ئـه       هيديـشمان کاکـه فـاروقي فـه       شـه و برای که من كران،  ستقولَ به 

  .بوين
        كــاني ســنه، کاکــه   وتــو دواي گيرانــه دا، دوحــه٨/٦/١٣٦١نجــام لــه بــِرواري   رهســه

خـوا  (ردوخـي ِروحـاني بـو       له شاري تاران له مـالَي خوشـکي کـه خيزانـي بابـا مـه               ديش  حمهئه
رانـي  نگـه سـه و هـاو  و يـاران  (!)ي هاودينـان    نديخانـه و خرايـه بـه    گيـرا ) مويان خوش بـي   له هه 

زيهي ژاني بيدهِرو ؟(!!تي وراني پاشايهلَاتي دهسهو بي.(  
ــههــه ــهرهدا ژمــامــهردهو ســهو ســالَر ل ــه ئ ــداماني مــهيکــي دي ل ــهن ــه کت ــان ل ــي قورئ     ب

روه و قـو قـز، بوکـان، ديگـوالن   ريـوان، سـه  ره، مـه کاني کرماشـان، جـوانِرو، پـاوه، ديوانـده        شاره
ــران ــهگيـ ــه بـ ــدکرانو لـ ــد تونـ ــه .نـ ــه ئـ ــهکاکـ ــاوهحمـ ــو مـ ــش بـ ــه ديـ ــالَ لـ                       ي ده سـ

کـاني  نديخانـه و بـه  »ويـن ئـه «،  »سـار قـزلَ حـه   «،  »کرهي موشـت  يتـه کومـه «کـاني نديخانـه به
 نـد، پتـر لـه دو سـالَ بـه بـي          لـه تـاران، خرايـه بـه       » رمانيهفه«کي  ِرهک گه وه! ناسراوو نه ناديار
؟، !نـدا بـو  بـي حـوکم، لـه بـه    وه بـه !! سـيکي دي ياندني تـاواني ياسـايي بـه خـوي يـا کـه            ِراگه

يـش  و پيـنج سـالَه  پينـدرا، کـه چـي دواي ئـه    ردا سـه ي بـه سـه  پاشان پينج سالَ حوکمي زينـدان   
 ؟، ســي، چــوار ســالَي !!نديخانــه هيلَــدراوهر لـه بــه  هــهبــي حــوکمي ياســاييپينجـي ديــش بــه 

ر ناخوشـي   دهِراده بـه  ر لـه  بـه  لـه  .بـو ) مالقـات (وتـن    بي چاو پيکـه    واويتاي زينداني به ته   رهسه
و نجـه شـکه ئـه  تـاو، وه بـوني خـوره  نـد، نـه  تي ژيـان، تـاريکي نـاو بـه      بـوني پيداويـس   جيگه، نـه  
و ژيانيـدا زور بـه تونـدي       کـاني کوتـايي زينـدان     و ِروحـي، لـه سـالَه      نـي دهي به م وينه ئازاري که 

شـکي کـه   دهنـد ئيـسکي پـشت ملـي       پيچـرا، چـه    خوشيـشي پيـدا   بي هيزو الواز بو، وه زور نـه       
ژالَـه   قـرِ  خوشـي نـه تـر لـه گـشتي بـه         کـون سنجي کيشا، کـه   و ِره وهبونه نه ر چاک تا مردن هه  

ــه بــهادوچــار بــو کــه دواي ده ســالَ ِر) ســرطان( ــهگــرتن ل ــه نديخان   دا ،ه. ک١٩/٥/١٣٧١دا، ل



ع ع  

لَـام  ري، بـه دهنديخانـه نارديانـه  بـه لـه  ) ؟(!!سـت داشـوردن لـه مـاني     و ده و الوازي خوشـي به نه 
ــي ــهزوري پ ــه ن ــهچــو دواي ب ــه ناچــاري چــوه نديخان ــه، ب ــه خوشــخانه، دوای مــاوهن ــک ل يي     

 ش مانــگ لــه هاتنــهنيــا شــهدا پــاش تــه٢٠/١١/١٣٧١ی تــاران لــه »ئاســيا«ی خوشــخانهنــه
 و ش خـوراو وه بـه  تـه و نـه  ي بـو ئـايين    کـه و کولَـه  ويـن نديخانـه دلَـه پـِر لـه ئـه         ي له به  وهرهده

و، يکــهرهوه بــو الي خولقينــهو، چــوهوتم خــواردن کــهو خــهي لــه ليــدانکــهاوهم ليکــرســته
ره ژيــان زانئــازيجــو ــوان دو دنيــاي دوشــي نيژي . و يــاراني دانيــشتواني ســاراي پــِر لــه خوِرو

ن نـد لـه اليـه   ر چـه  ويـستي، هـه   ي خوشـه  ي هينـراوه بـو شـاري سـنه        کـه رمه پيروزه دوايي ته 
گـري لـه    رولَ درا بـو بـه     هـه  زور   وههكوردسـتان يمـه ردهوسـه كـاني ئـه   منيهو ئه تيحكومهزگا  ده

لَكـي  لَـام خـه    بـه  ،رهكـه خـت بـه  گيـان  هيـده شـه  و موجاهيـده  رمـي ئـه    تـه  له و ِريزنان پيشوازي
م  کـه و شـکوييکي شـياوو  کـردن لـي  و ئيـران بـه پيـشوازي      كـاني كوردسـتان    جوراوجـوره  ناوچه
ــه ــه  ،وهوين ــيخ ح ــتاني ش ــه گوِرس ــه خاک   ل ــاقر ب ــه ب ــانم ــپ ي ــاد . دراس ــي ش ــهِروح           و و ِريگ

وامردهميشه بهوانيشي ههِرهِري.  
  

  ، ميني له شاري سنهني ئهسهحه: رانوه بو خوينهبه دروده
ی کوچي، مانگي و ١٤٢٨ي وتي ِروژي جيژني پيروزي قوربانتاوي، ِريکه کوچي، هه٢٨/٩/١٣٨٦

   کوردي٢٧٠٧زي رماوهی سه٢٨
  



  
  
  
  
  

  نيشتمان



  ٢

  مافي نيشتمانمافي نيشتمان

  
  
  
  
  

  ي چاوانمـه ي چاوانمـه   و خولَي تـو كلَـه    و خولَي تـو كلَـه    ي خاك ي خاك     نيشتمان ئه نيشتمان ئه 
  يانـت روشـني ئيمانمـه     يانـت روشـني ئيمانمـه         ربـه ربـه     ي بـه  ي بـه      نيشتمان ئه نيشتمان ئه 

  

  و گيانمـه  و گيانمـه  ريـزت هيـزي روح    ريـزت هيـزي روح        تمان ناوي بـه   تمان ناوي بـه   نيشنيش  
  تـي عيرفانمـه   تـي عيرفانمـه       لَـوه لَـوه     كانـت خـه   كانـت خـه       نيشتمان ئيواره نيشتمان ئيواره 

  

  ردي مـن  ردي مـن      نيشتمان قورباني كويستانت دلَـي پـر ده       نيشتمان قورباني كويستانت دلَـي پـر ده       
  ردي مـن  ردي مـن      ي سـه  ي سـه      ناسهناسه    رمينت هه رمينت هه     يراني گه يراني گه     مان حه مان حه نيشتنيشت

  

ـّه  شقي بهشقي به  رمهرمه    نيشتمان سه نيشتمان سه  ـّهرزي هيم   ته كوماري تـو ته كوماري تـو   رزي هيم
  مـو گـولَزاري تـو     مـو گـولَزاري تـو         وسه هه وسه هه     نيشتمان باغاتي فيرده  نيشتمان باغاتي فيرده  

  

  و شـاري تـو    و شـاري تـو    و عيرفانـه الدي   و عيرفانـه الدي   زي زانستي زي زانستي     ركهركه    مهمه  
  رو ديواري تـو   رو ديواري تـو       خشي ده خشي ده     مو نه مو نه     خره هه خره هه     و فه و فه تت    عيزّهعيزّه

  

ـ  ي شاخ ي شاخ     نيشتمان ئه نيشتمان ئه  ـ  و داخان   مـو مـو     وميـدي دلَ هـه    وميـدي دلَ هـه    ت ئ ت ئ و داخان
ــشتمان ده ــشتمان دهني ــت  ني ــتش ــهش ــت ب ــهو بيابان ــت ب ــاره  و بيابان ــشتي ئ ــارهه ــشتي ئ   زوزو  ه

  

  مم    دهده    م دنيا نـه   م دنيا نـه       رته كه توزي ريت به ئه     رته كه توزي ريت به ئه         نيشتمان شه نيشتمان شه 
  مم  دهده  ر بانـه  ر بانـه      شقي پـاكي تـو سـه      شقي پـاكي تـو سـه          رته له عه  رته له عه      نيشتمان شه نيشتمان شه 

  

  مم    دهده    رتي گيان فيدايي ال نـه     رتي گيان فيدايي ال نـه         رته تا ماوم له شه    رته تا ماوم له شه        شهشه  
  مم  دهده  عدا نهعدا نه   ئه ئهيي  سهسه  وهوه  سس  و وهو وهقيبقيب    ت گوي بو ره   ت گوي بو ره       قهقهرته  رته      شهشه

  

  تت  كـه كـه   ي كويـستانه ي كويـستانه   لـبم شـنه  لـبم شـنه    ي فينكي قه  ي فينكي قه      نيشتمان ئه نيشتمان ئه 
  تت    كـه كـه     ي ئاوي ژيـنم خـاكي كوردسـتانه       ي ئاوي ژيـنم خـاكي كوردسـتانه           نيشتمان ئه نيشتمان ئه 

  

   مـن  مـن نيشتمان ئيحساني تويه خويني بـاو بـاپيري   نيشتمان ئيحساني تويه خويني بـاو بـاپيري   
  لَه شيري مـن   لَه شيري مـن   لَالَا    و حه و حه ر خويني من پاكه   ر خويني من پاكه       نيشتمان گه نيشتمان گه 

  

  دبيري مـن دبيري مـن   تي تهتي ته    و قودره و قودره و نوري ديده  و نوري ديده  هيزي شان هيزي شان   
  ويستي تويه بروا و بيري مـن ويستي تويه بروا و بيري مـن   ر ريي خوشهر ريي خوشه  ر له سه  ر له سه    هههه

  

  رزي نـاوي تـوم  رزي نـاوي تـوم    ر ئـاواتي بـه  ر ئـاواتي بـه      نيشتمان دايم له سـه    نيشتمان دايم له سـه    
  و ئـاوي تـوم    و ئـاوي تـوم    ردانـي خـاك   ردانـي خـاك       لَاگهلَاگه    م بي به  م بي به      ترت جه ترت جه خاخا

  

  ك شيري ژيان  ك شيري ژيان      سته وه سته وه     ر پاكه شيرت هه   ر پاكه شيرت هه       الوي كورد ئه  الوي كورد ئه  
  سانسان    خوي گولَي كه  خوي گولَي كه      دين نه دين نه     الحهالحه    ي صولَتان سه  ي صولَتان سه      كهكه    رولَهرولَه

  

  هينـاني مـافي نيـشتمان     هينـاني مـافي نيـشتمان         جيجي    يدان بو به  يدان بو به      راكه مه راكه مه   
  ويستي نيشتمانه بـي گومـان  ويستي نيشتمانه بـي گومـان    روكني ئيمان خوشه روكني ئيمان خوشه 

  

  سـتي دوژمنـت   سـتي دوژمنـت       دهده    يته داره يته داره     كهكه    ت نه ت نه     الوي كوردم خوه  الوي كوردم خوه  
  يدان بـو بـراي خـو كوشـتنت        يدان بـو بـراي خـو كوشـتنت            ت باته مه  ت باته مه      دوژمنت نه دوژمنت نه 

  

  وهوه  يـاره يـاره   ي دوژمني عـه ي دوژمني عـه   نوي به اليهنوي به اليه  ت نه ت نه     كورده قه كورده قه 
  وهوه    ي عـاره  ي عـاره      ني ناموست به لكّه   ني ناموست به لكّه   ي داوي ي داوي     كهكه    نْگ نه نْگ نه     رهره

  

  وهوه    تمن بـه ژاري مـاره     تمن بـه ژاري مـاره         لَه حه لَه حه     شيري دوژمن تيكه  شيري دوژمن تيكه    
  وهوه    غيـاره غيـاره     س ئـه  س ئـه      ي به ده  ي به ده      يدهيده    نيشتمانت دايكته، نه  نيشتمانت دايكته، نه  

  

  ي دا بـه تـو  ي دا بـه تـو    م نيـشتمانه م نيـشتمانه   نجي باوبـاپيري تـو ئـه   نجي باوبـاپيري تـو ئـه       ِرهِره
  رورو    نجـه نجـه     كانـت ره  كانـت ره      ي بـاپيره  ي بـاپيره      كـه كـه     كورده وريا بي نـه    كورده وريا بي نـه    

  

  ژينـي تـو   ژينـي تـو   رزي  رزي      ي به ي به     كورده دين و نيشتمانه مايه    كورده دين و نيشتمانه مايه    
  ر بـژي ئـاييني تـو   ر بـژي ئـاييني تـو     و نيشتمانت، هـه و نيشتمانت، هـه ر بژي تو  ر بژي تو      هههه

  

  دينـي تـو   دينـي تـو       ر دوكيانه دوژمنـي بـي     ر دوكيانه دوژمنـي بـي         دوژمني هه دوژمني هه   
  دبينـي تـو  دبينـي تـو    دخاهي تـو بـه  دخاهي تـو بـه    ق ببا بهق ببا به  با له داخا شه   با له داخا شه   

  

  ن كـه دوژمنـت    ن كـه دوژمنـت        كهكه    يشهيشهك تريشقه ر  ك تريشقه ر      روهروه    سته سا، هه  سته سا، هه      هههه
  هينـاوه بنـت  هينـاوه بنـت      ر نـه ر نـه   ي ده ي ده     ر لـه ريـشه    ر لـه ريـشه        و گـه  و گـه  تا به فيلَ  تا به فيلَ  

  

  



  
  
  
  
  

  مكهري يهفتهده



  ٤



  ٥

  ن و بيدهورساني ئارام يالَ قه  خه-١
  ن و بيــدهورســاني ئــارام يــالَ قــه خــه

  م  رولَه خوم، هيتي باوكم، هي  زياره
  رو وه بيـ  م تيريته »وي  وله  مه«ي    واته

  

ه سـه      ي به   وزه  صه     ر رواوه، هاري، ـل
ز يـه      ئه يـه    خاته ر ه  ك ـل   و الوه م الو ـل
  :ر گلَكوي دوسي داي نـاوه     ه له سه  ك

  

  » بوردي كام هه جه ي من وزه صه داخوم«
  » بو ردي  جليس كام هاوفه    مه رش  فه وه«

  

  
  

ــه ــر وائ ــورهم ــه  ي ئيمــه و ن ــه تيپ   ر ي
  بــرن  ئيــوه رائــهصــوزي! كــان رولَــه

ئــهدو ه ســوــوه پــا ئــه ولَــادن ي ئينــي  
  

ــه    ــه سـ ــه بـ ــازانمازاري ئازي ر مـ   نـ
ــه    رانـــاوري بـــاو باپي بـــه بـــاني ـق

   بـن يـا نــا  رتانــا رازي ر سـه  بـه سـه  
  

  يلــه يــا زوره، م مــه كــه بــه خــوا گيانــه
  »ئاسياو وه نـوره   «: ني  ك كورد وته    وه

  

  
  

٦١ني هاوي  
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

  ري وه الداني دو رده ن په شه ن وه  چه-٢
ــازي ــانئـ ــازيود! زي گيانـ   زانري ئـ

  

  ن گياريي دو وينه ك ن نه ن تالَه خته سه  
  

ــ   ــ  
ـه  چــه     تـــارمريي جـــه دو مـــاني دلـَ

  زي ژيـان زيـ    رو  ق نـه    مـه   گياني بي ره  
  ن نــاوه ســه و گيانپــه مــالَي ئــه بــه جــه

  

  ي فــه ننــه  ســيا بــهچــي مــارم،زا بي  
لَــاي گــه ن گــهچــو زاني پــايييز،لَــار  

  رمــاوه يننــه فــهوه ز ره روشــن كــه
  

ــ   ــ
ه  بو  ر تو قه    گه  ئه   ، بـه خـوا    رمـاوي   لَ ـف
ت    ئه ت  ر بيـ و جـار جـار هـه    و بيـ  ي   والـَ

  ت ينـه  ر مـه  رانـسه  زي سه فه  كونجي قه 
  ن    گيانـا خشي  گيانبه ن  شه  وهني    ئاخ چه 

  شه شه شكهگيان پيش پيجوا كي نه ن پي  
  ي ئاشـوفته حـالَي    ننـه   رسو جه به  په

  ت ننــه ر جــه رانپــه وه پــه نــهفارو مــه
  رو چراخــان واوام كــه مــرت شــه ئــه



  ٦

  پـه   ز بـه  جه گيان ئازي م حـالَ   يـورسـو  
  الدان  وهريي دو رده  ن پـه    شه  ن وه   چه

  

  گيـــاني بيحـــالَم بـــارووه وه حـــالَ
با دان د گيان وه داري گيان صهوه دي  

  

ــ   ــ
مـان   ز گيان بويه  ئازير وه زوانـي وي  

  ئامــان عونوانــت » يـــُحييكُم«ئــاخر 
  

  گيـان : م واتـي    نه  په: رد  م كه بي  ده  بي ئه   
  نت دگيان قوربا ن صه رنه گيان چيشه ئه

  

  ٦١پاييز 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

٣-دي ني دهسان بريني كو وته ژان و چلَ ن كهرو  
  كي زويبه  له شيعري نگ، سي    دروس كرد وه ي خواره كيه نج خشته و په  ر ماوه؛ كه ئه   يتم له بي ر  هـه : م لي
تي كه رگ، به به ي به كهكام له سييتي س تريچ، گشتي، تازه ي كهو؛ دو تي:  

دي ني ده   نيسان بريكو  چلَ ووته ژان ن كهرو  
  شلَ فسي ماره ي نه زه وه  بهتروكي بيخودي په

  

  دلَ چاوي  كه وسا   ئه كو  وه  وگلهاته ئيش   م  هه  
  :ه داخـي گرانـي زو     و  كنياوه، لـيم ژيايـه    

  

  »مـو  روم هـه  نجـه  ي ره  كـه   تو دلَه   رلهروكه دو    ي  وه«
  »پـو  مـاره   به قوماشـي هـه  ساري بو عومري خه «

  

شتا كه خوزگه و ده ستا به داخي ئهئيمه مه، هي  
  !مه ر چه  له سهبوماني بري فر چه رزه ن به چه

  

   نه  وا جي  ئ     دلَ له گه   مابو بريمه و ده   هلي ر  
  !:گرد لَپي، چلون ئه يه په مانه و زه به زماني ئه

  

امي      خوزگا ئه «   »كـرد   بـولَ ئـه      قـه  تو منت به غولـَ
  »بـو   ئه م غولَام   وره   گه  هي  نشه  هه  زار شه   وسا هه   ئه«

  

   شواني گيانري بو به رخي بيخه به دلَ، ساوه
ه ، داويه كهبودي گورگي نه   ران سه واي ي، هه لـل

  

  ي ژيان   ر مله   و سه   ره   به ي نيشاني دابو    ريگه  
  :وت  كه  خو ئه   وه  ريزت  به  رزي  به  بوريزي ناوي 

  

»م وت چي !كه ببوري  ره نو  چيه و تـه   چـه   له  تووت ر«  
  »ي نيـه نـاوي بخاتــه رو  ري بـي، رو  نوكـه  شـا «

  

  ك سه فسي دزده نه واي كارو، هه گورگي رواسه
  !ك  حه: نيبي  و، ئه له هوزي ژيان  ما    وا، جيگه 

  

  ك، ته و، داشه پا خست تاندو، له يان ره رخه بهوا،   
  ك ده! يه كوي م له و، ئه كوي ريگاي شوانه وا له

  

  نرا واي سـه    هـه  بـاتي   ويسته له   ئه! وته دلَ   كوس كه 
  كـان   نـدي، بـدا تـه       ستي لـه بـه      خوا خوايه پاو ده   



  ٧

  

  تي شوان   باكه!  ران ني  له خاوه خي  ده تو خوا 
  زان زاو، نه ، فره ناشارهپوخته بو دلَ زور نه

  

ــه    ــي بكات ــاوه  وه الي ــه م ــي جيگ ــه من   ران  ل
ه  مان  جيو تون ر  م له نه  وي  زيـان   و، نه فامي بو  

  

ــه  شــه ــه   كــهم رتــه شــوانه ئ   وه شــه، اليــي بكات
م ئـاور نـه         و گورگـه  بو گـورگ     وه  داتـه   مـيش دلـَ

  

  ٦١پاييزي 

ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ   ــ
  

  …ي ماري  م ئه گه  ليت تي ئه-٤
ـيم؟   ت ئه   ترچهس ئي   په  فسي  ي نه   لَه  كتكه ده   ي  ئه   وي ل
   خــاو، و واي تون كه تون ، تالَي هه» لَه ته«مگه   م هه   ئه
شتا به تـه       را له قول ئه   گيم گشته چه هي  م هـه : مـاي  

ــه ــم بخلَ ــهت ــه و، بك ــران م ريگ ــه ب ــه، ب ــاود و ري   ن
سوزي ئـه    ي  ش، خو كه  رليم گري ري    هه   و و ئـه  م ه دلـَ

 ت تياو   ي مـاري سـه    م ئـه    گـه   ئـه ليرگـو قنـيرو مي  
  و و ئه م   ئه ي  رده  ك تو له داو به      كي وه   سه  ر دزده   گه

ــ ــداي گيـ ــه ري تـــهئـــازاديي وابـــي بـــه ـف   و داو لـَ
  

  ٦١پاييز 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ن نّانهنه زي ئيك واچي  نه-٥
ــي هــه ــهن ــه  ئيك واچــي  ن ــه زينّان   ن ن
  ن  رده  م نـه دلَ وارنـان ئارامـت بـه           ته

ــه ــهري جــه ئازي دوك واچــي ن   ن، زان
  ن و يـاره زد ئـازي  ن صه   چه ريخسي  يه

ه     ه  ن پـه    يا كـولَي دلـَ   مبـار  ي خـه  ي دلـَ
  :ن  نـه نـشا هو  رو  زان ده ي ئـازي    كه پـه  

ـي دوســاخچي   ده     ن، نانــه ره بي و بــه نـْ
  ن رده  وكپ كه   ش  وگار ره   ن شه چو  روژت

ديــي ــه ل ــي ه ــه  ب ــه والَ رولَ   ن، ي تاقان
  ن هو شـار   شار ئـه    ني ئي   ن نه به    رچه  هه
  و كــار،س و كــه و بابــه زاران دايــه هــه
شان چو    كو؟ هـه  شان جه   ياگه   ن؟  نـه والـَ



  ٨

  :يلــشان ي كــه ربــاري دلَــه بــاري ســه
ــاوه ــه  رم ــازاني ه ــولَ ق ــاو و وه ك   ن

  

ــه ــراوي ي ژه تانـ ــهحـ ــشان،  دژمنـ   يـل
ژو نـه چـاو    ن مـه  سري  جه كولَش ئه   يـر.  

  

ــ   ـ
نه  نه گرد تالَه  ئيي مـار  كـره  ي كه ن وي  
  ردان ي ده رده روه ن پهرو لَام توي ده به

شته   ياردهو عومريت خلَه  ر وه سه    في  
  رده ر كه ن سه ته ش وه ر نه باوه مته كه
ـته  هتـان ر   ينـه   رنج مه مان به دو    چه   ش
  »نرچورگي سو مه وه«ن ك چو رگي نه مه وه

  خـــاوينـــي پاســـه زو تـــويي وارده
ــاور ــهب ــه  ت ن ــو م ــه ب ــه  ين ــي عالَ   م ت

ت ئي   و خو   اليشهو جه زانـان  تـه نـه ويـ:  
ه      ت پـه    ينـه   مه   ژار تـي هـه   ي خـاتر ملـّ

  ن زانــهي ئازي تــي پــه ينــه زاي مــه جــه
  ن  تـه تاكاري  ردي تـو، خـه      ي ده   مـه   چه

  

  وزو وه هـــــاوار ناوكـــــاوان  ههـــــ  
  ردان، گهر كولَ ژيان سه ي مالَ نه رده هه

ــه     ـ  ن ــد هللا ــ الحم ــاز ـ ــهك ن   ت، و نيعم
  رده، ر كــه پــا بــه  نــهبــيري پالَــاي غــه

  شــته، زان چــهرگــي ئــازي نــاراوي مــه
ه چـالَ بـو      جره  به زه    !نوه كوژ يـا زينـّ
ـته چــه ــازاوي،   شـ ــامي پاســه ع ــي ت   ن

ــه  ــاوو ئ ــري ت ــاوهس ــه و وهر نت ب   م چ
ــه ــه   م ــه م ــي زينّ ــان،  ردم ــاوه ئاس   ب
  زار  يو بـه هـه      ن جه   ن بانه   ش چه   هره  به
  .ن رمانه د خه صه ن زياد جه تومي وه  چه

  ن تــهزاري رمــه ت شــه ردي ملّــه جــه ده
  

ــ   ــ  
  فام ي نه وته ي كوس كه كه ي دلَه ئاخ هه

  نـي بيحـالَي   ن چه  بو ري  رسه  ن سه   چه
  :زانــي  نــهنــي  چــهي يــاردهو نــي چــه

  

   س خـاوو خـام      وه واو هه   ي هه نه جادو  
  ممـالَي  يتان حـه    و شه فس  ري نه   ن په   چه
  مانيشــي ر پــه ر مــارو مــه بــه» وا هــه«

  

ــ   ــ  
ــه ــه  ب ــان دلَ ــه لَ ــاوان  ك ــي ت ــرو ي ب   ت
م جــه نــهئيتــو نــيــم بياگــه بــه ويرد ر  
  لس دي وه واو هه ي هه دنه  ي م پهردي كه

  ن نــازلَ ي بيــه لَــام پــه سه بــهجــا ئيــ
  

سي   ق ته   وه ناحه    رو   ر مـه  ـق ن جـه  گيـ تـو  
  رد كـه  نبو و زه س س، په   فسي په   نه   ري  په
ـته  به ل يتان په ي داوي شه   په   لليـ  و زه س

ــلَ  يش ويــو ــه ت ــازاد بي ــي وه دلَ و ئ   ن
  

ــ   ــ  
وه     ن»إذا ركبــــوا«ت  كايـــه  نـــه حـــه  ئي گـه      سه  مارويلَ الر ر هيـ   ني چـه تـو  



  ٩

تر نه   ئي»بوس   ي نه »بو   ن  نـه يتا  و شـه  ـف
  

ــه  ــوه«ن ــوه ل ــه»ل ــه  ي ع ــي ديوان   ن قلَ
  

ــ   ــ  
ـيچ وينــه    نيــايي ي تــه ي تــو، گوشــه من

ــه ــه  ئ ــه ســان ن ــه زوانــي ه ــلَ وام بلَ   ب
  »نرما فه ن خاوه«م  ده ن، وته ن كه به ن نه ته

وه ديــي ــهل ــين  ت ــهو ويلَ   ن ناســان  ت
  

  وايـــي  هــه اديي بــ  نــم رشـــته  بريــه   
ـيش ئــازاد بــي  عــه   ي دلَزو ئــاره وهقلـَ
نسـيا   به   وپاشس  و پاي ده    س  نيان؛ ده بي  

ــي گيـــان ئـــازاد بيينـــي ئاســـان    خيلـَ
  

ــ   ــ  
ــو وه ــه   ت ــاوو ب ــي ي ــايي زوردار خت   لَ

  بــو وه بيــدار ت مــه»فطــرت«وســا  ئــه
ــه ئي ــر پ ــرو  ت ــن بي   نرو و دهني دژم
س  نه نـه : نيوي  وسا مه   ئه   يتـان  و شـه ـف
ران فيـرار  كـه  لَ مـه  گـه  نـاو چكه نه جو  
ئاغــه ئي ــ نــا كــه عــومري رد شا كــهيي  
  بـو   شي مـه  و كشميـ  ك كـش    ر له ته    هه

ــام بـــه بـــه ــا هـــه لـَ   ن يادگارشـــان لـَ
  

  و تــار،رو كــپ زاي ئوميــد كــه كــه فــه  
  ري رزگـار    س من ويت كـه      دهنجا جه   ئه

  نبــو رات زه يــان كــه كــه نــو مــه مــه مــه
  نــو نيــشان مــه و نــازي مــه ه گــورهجــ
چو ن تانجي يرختـي شـكار      نه وه   خوي  
  رد،  ا بـه  كو دلَشان كيشا توشـ    ر  ي هه   په

  و هــيچ تــونيــات مــازا هــيچ مــن بــه تــه
ان كارشـان   ي به رده ش كه   ر وه   كه هه    لـَ

  

ــ   ــ  
  وا ي بينـه  دهر هه» ويم«ي   ري هه   سا ئه 

ــولَي ده ئـــاخر نـــه   :ردان زانـــات كولـَ
  زاي ئــازادي ســيان فــه سه بــهجــا ئيــ

ــاني  چــه ــهم ــه  ع ــت ه ــه قلَ   وه م كريان
  يتان نه دژمن نـه دوس       و شه فس  نه نه 

ــه  ئي ــكرا مـ ــر ئاشـ ــه وي تـ ــي پاسـ   :نـ
  مـالَ   و حـه     نـه بـي     يـشا بـه     ئانا كـه پـه    

 كـه        نه خه جا ئي بـي ن  لَكـه   مي عـومري  
  ردت ن ده ريــهخــوا دوو مــژ جــهم تــه

 گبـه   لَ نـه    كـه نه دو   ت پـون و الريـه چي  

  
  
  
  
  
  
  

ــ   ـ
  

  !وا؟  هواي هـ    هه    وه داي  رد دلَ   خاست كه 
سه   س نه   وا داره ده    هه   !يتـان؟   و شـه  ن  ـف
ــه ــسي ي ــهخ ــه ر ك ــرادي   وت ــه انف ــي ن   ن

ــه ــ رده بـــهو ي خـــه دلـَ   وه كيانـــه هت چلـَ
ه پـا كـه        نـي   ويته ي ـل وس    وتـه   و دلـَ   ي ـل

ــــا اهللا«ن  چـــــه ــــه إلـّ   راســـــه» ال إـل
گردي ن خـه ن چو   يـالَ پـونيتـالَ  و بـه چي  
  ن لَكـه  خـه  ي ت په يرو خزمه  ي خه   بيه  نه  جه
  ردت ناســه ســه ي هــه تــي دلَــه ينــه مــه

ــماني ده ــهرو ئاسـ ـي ن ماتـ ــهمــ   ن ن بيـ



  ١٠

  ن ت نيــهر هــيچ دو دلَيــ گــه رنــه ئــه وه
  ن ن يارتانـــه خـــواوه: ر دلَنيـــاني ئـــه
ئي  شه    مـه   و ماتـه  م   خـه  تر ئـي ن؟  ت چيـ  

ه     بـو ئاسـان     ي مـه    چـت پـه   وي  ره  خو ـق
  بـو  ر ئيـزنش نـه   ئـه : زاني خو خاس مه 

  دلَ دژمن، وه كـولَ    : كش بو   ره  ر گه   گه
ن مه  ئيت كه ت مه   ينه  تر چومبار؟  خهرو  

  يــو راتــان بــه ر چــي وه  هــهزانــي مــه
ــه ــه م ــه گ ــه ر ن ــي تري دي ــهن   ي زارو ق
  حــرا يــا ديــاري يــار ي تــاوي ســه پــه

  

  ن،  هت رازيـ    رده  و كـه    جه شيوه  خوا: كه
ــه  ــا مــ ــه ويلَتــ ــه كــ   ن رو ئاگادارتانــ

  ش به خوچي  اتـا يشه     وه ده  ر ن  سـي ويـ  
  و ياران ردم  ي مه   په   م  ي ويت هه    په  م  هه

ا مـه   كـان وه گـه   ر ته رصه  باي صه    دو لـَ
  ي گـولَ    يتا چون بولَبـولَ پـه       رو په   ماوه
ـج  ي ره مـت بـو پـه        خه ني  چه   و ئـازار؟ ن
  بـو   ت مـه    ربه   شه ي تالَيش بو وه     كره  كه

   بـو؟  سيويـ   شـه   ي خوه رو  جه ئيشي نه  
  موار ران هه  كه  ت مه   خلَه  ئاسان سه    ن  چه

  

ــ   ـ
  ن هو تاوانــچيمــي پــو لَــي يــه تــه  بــه
  ن  ردهتـاي ويـه     ماشاي كوكوي خـه     ته
  رد كهخوا جيات   ر، جهقسي ته ي رده ر په گه

  

  ن رده زاي دلَ كــرو كــپ كــه  پاســه فــه  
  ن رده نــات كــهلَــا نابي ي بــهيــر جــه خــه
  رد و دهن تــه ينــه هنيــا مــ لَــا تــه جــا بــه

  

ــ   ـ
ــه ــه ك واچــي ن ــه  داخــت پ   ن ي ئازادي

ه   ن خـه    يه نيـه   ه  ـف ه  ت ـق   سـي زيننـان   ـف
  ن  و موشـكلَه  خت  زيننان سه : رواچي  ئه

  ن  خــوان، بيژگــه خــواوهنــي دلَــي چــه
  ن ن كيشيو نه به زاي خوا ته نه راي ره  

ــاوه وه ــا م ــه : ور ج ــانش خ ــات كري   لَ
  اش گرفتــاررو كــه و ئــهم ن ئــه نــه تــه
  ت و پــهتــ راش لــهيــي كــه ر ئــازاده ئــه
دلَ خـــه كخانـــهتاري ــه يـــي   و نابـــار ـف
ي  دي تـالَي : واچيش ر  گه   ن   بـو، گاهـه    ـل
  زي گيانــانالي ئــازيو ره ر نــه بــه ئــه

  ن  ئينفراديـــــهكپـــــي جـــــه كـــــرو  
  نيتـا   و شـه    فس  ي نه   ن په ريخسي  مي يه  ته

ــه ك زيننـــان تـــه نـــه   ن ن، زيننـــاني دلـَ
ــه ــاوه   م ــاوي ب ــاوو ت ــه ت   ن روش وه ب
  ن،  ي خـواوه     شـوكرانه  لالج ئاسـايي    حه

ــه ــازادي  خ ـات ئ   و يــاوو وه ئــاوات  لـَ
ــه  ــه توفان ـيش ك ــاوار وزوش وه ،يكـ   ه

  ت پـــهش نـــه را ئيـــراده تـــاوا كـــه مـــه
  بـو وه گـولَزار   هس مـ  ويـ   شه  ني خوه   چه

ـچ هـه     ئاخر ئـه     ن م گوناهـه    ر جـه تـه      وي
ــهگيـــاني ئـــازي ــسانان، زان قيبـل   ي دلـَ
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  مـالَ   ي جـه    رو جه جيلوه     دلَت به   چي ـ 
ـ  كردش گرد، رهس جه ده  ه  وهنْير ن بيـ ن  

شه      نيـايي   نجي تـه    ره ن  ، يـا زينـان چيـ  
ــهر راي بـــانتري گـــه   م ن ئـــاواتي عالـَ

  نـي گيـان بـو     و الي خـاوه     رهراييك به 
  ي نـازش  ن پـه  مه ت دنيان كه ينه چه مه 
  مانـت  تـان پوشـان چـه     ي خه   رده  يه په 
  سـان   ئـه ختـي   ت دلَتـه    نه  ت چه   وه  كرده

ــ تـــر نـــه بـــه ئي ات دلَنياييـن هـــهت ر  
  ريــش نــزلَ پــه مــهرا نــه ريوگــاري نــه

ه سـه   به: لَي  به   ن، رده ر دلَ بـه  لَا زور ـل
ئازاديــــه «پــــي «يــــيورـــواشفي    ـل

  ن رده واز كــه مــان رو چــه نجــه دلَــي ره
  ش دان وره ر ال كوكوي تاوان ده جه هه
  وال؟ ن جه چ باسه: ر سام ن سه نه جا مه

  

ـيوه   يـا ماتـت كـه      مـالَ،  ي كـه  رو جـه ش
ه  ده ي عه ن نه چولَگه وسته ـ ن و ده م زلـَ   ،  

شه  و گيـان  ي مالَ رده كه ش  يا پيشكه  ن چيـ  
 وه نــي م، رهــه ناســه وه م هــهاليــق بــو  

  ران بـو،    مــّه   يغـه    پـه  اينزلَگـ   و مـه    ره  به
ـــزت ور« ـــشوازش» الكعبــــهبـف ن پيـ  

ــه ــه ك بي ن ــاي ب ــت  ره ني ـيا زيننان   ي سـ
  سي گيـان  ويـ    خوشـه  سيويـ   جه خوشه 

  ن نزلَگــات گوگــه مـه : مــي نـه خــاتر جـه  
ش و ي مباربو پـه    ن خه   قشه   بو، حه   معلو  مه يـ  
ه   ر هـه  خسي  ر يه   لَان هه   به   ن  رده  ي ويـه    لـَ

  واش  ســهكيتــارين چــون  روشــن بيــه
و   ي به مه    په   ن  رده  ش بـه    رده   ويـه  ميزلـَ
بينـــان بيو عاســـمانرز عـــهي نـــهنـــاي  

ن بـه      مپه   گرد له  چيا؟   ركـه   ره چـور رو  
  

ــ   ــ  
  ژار ي هه   وته  ي كوس كه    توخوا سا دلَه  

  سـاو   ر وه حـه     ت بـاوه    رده  ر ويه   ره  زه
ــه ئي ــه تــر جــاريو ت ــه ر ن ــو ن زه بي   نب

  و ميش ش بي گورگارد ري ي وعومريوما
  واي تـاوي    ي هـه    پـه    ي   بي په  تي  گبه  نه

  

   ــار   فرســهخــاس چــي ــره اعتب ــه گي   :ت
ــئي رهتـــر غيـ ــ نـــه: تـــي داووه نـــهگنيـ  
سي چـه   يتان يا نه  ي من يا شه     په   نتـو  ـف

  ؟چـيش  عومري،  ن حاصلَ   توخوا چيشماهه 
  و داوي ر نــه دانــهچيــ ش نــه چمــان بــه

  

ــ   ــ  
  ن ل خـواوه  شـگه  خوا بـه بـه    بهدلَه خو  

  ن رده ركه بو سه   جاي ويش   رنه  گه  قلَي  عه
  س فسي پـه  لَپي نه ي په ني ئاسان په    چه
ـي ر ئــاد ده گــه   و بــي پايــه لش ســسهـل

ـي    ن، جه   رده  م كه   كاريوه     :ن  م دلَكـه  گرد ب
شو گـه    ي هـه     پـه  ن زو   چه ن رده وا داكيـ  

  س س بـــو وه دارده دارگنـــوش نـــه ده
  روش پـر مايـه      ي زل كـه     جائيد به قسه  
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واي ذهنـي   «رخيلَ    قلَي سه   جا عه    ن  ه»ـق
ئي ش مـه تر باقيجـه ده    چي سـشان  يـو  
ـيش ر  و سه »مـّارأ«ن    خو تاهه   فسيش  نه   ك

ولَي    غـه  ك مـه  يـر جـه كولـَ اييـر   نمـانو  
  نرما رو ده كه  ش، خوينتالَ مه    وه  ي نه   په
  خت روه   هه  يتان  شه   لواي راي   شون  ر له   ئه
زه  هيبـه   يـل نـه     چكام جه هي     ريـا نـاوي  

  ن ويشان وشه ركام راوكه ر هه گه ن رچه هه(
  نــش پايــه ويــش نيــه وا كــه ر هــه مــه(

  وا  مراي هـه  ن وه هـا   ن بي ر گردي   جا گه 
  نرو حـوالَي ده    ن ئـه    ر چـه    ليكان هه   وه
دات بـو           ن ئه   لهخي  ده   ي دلَ گيـان بـه ـف
  ســـمه دامانـــت كاكـــه دلَ ئامـــان  ده
  ن ر ئــاده چــراي رامــان هــه: زانــي مــه
ه: »لَا  به«سه كه   ئين، تـي خـواوه   حمـه   ر  

  رشـور  يينـي سـه  ن بساش گردي  هاوده
  ي خـوايي  »فطـرت «و  جه تويش ژيانـه   

  ر كـه  رتت تـازه    شه» مانئي «ني  م چه   هه
ره      ويت ئاسا  ت، پاسـه گيـاي وير  بـه   ر  

  ن رده ي تو بهرو لَام جه جه  ن من رچه هه
اي تـو سـه       لَام هه   به   نـي  ره راس تـه  ر  لـَ

  يوه كار فات به م وه تون صه  شي  دلَ وه 
  

  ن، وا نــه بــه ي هــه ر ملــش لــوا پــه  ئــه
 ژگه گزيبيس و شـه      ي نـه    په ري   يتـان   ـف

  ي ويــش، ن پــه و ئــاخيوهكريــان رام نــه
ــه ــه ه ــه ن زه قاالشــه ر ت ــانو  رب ــي ش   ت
ــه ــاريزي پ ــه ي ناپ ــرو پ ــپ  گي ــانلَ   و م

 ــژي نــه ليــهوزو   خــت، ي بــه كــه  گولَولَ
ــه ــه  پ ــا پ ــه  ي پي ــان نم ــاوي  رم ــان ت   ب

ــران، تــاويســهگي  ــشانر بــسپاريپي (  
  )گيــرو مايــه ن مــه تــه فلَــه ر جــه غــه هــه

زيــسو   وا ران نـــاره يـــش كـــه»دلَ «دلـَ
  :نرو  كه  ي راي دلَ ويلَ مه      لَه  ن، هه   پاسه

مـه ن    نـه   مـه   وام به هيچكـام نـه     هي    ر تـو  
  دو دامــان رنــه بــه» مــانئي«سـت جــه   ده
  ن  ت موشـكلَ گوشـاده      و قيامه ي دنيا   هپ

  ن،  رده  ر كـه    ن به رو  يتان جه دنياي ده     شه
  م بـووه پـسپور،   ن هـه  كهري قلَيش خه  عه
و   مه   ،وايـي    هـه  ن بـادي    چـه پو: م بـي  عـل

ــاري وه ـادار مــه   ي ـ  ـف ر وه تــا ســه  نيـ  
  ر سـه  سـه   دهبـو   ر نـه    قلَيش جاريوتـه    عه

ــسه  يچم پيتــو  وــم ر ـيا كــه وي   ن رده سـ
جــه بــاقيــك ري نــي ره بــاس تــه تــر بــي  

ــه ــه ئ ــاوار   ر گ ــالَم ه ــه م ــاوار ب ــه ه   ن
  

ــ ـ     ــ ـ 
  عيلَر ي سه رمه چه ي ريش قلَه عه تويچ مامه

ــه   ــوي گ ــاخر ت ــاوي  ئ ــژي ئ يوره بر  
ه  ي به  رمه  هچ وا  تو كه    نـي چـون   ر خيلـَ

  يلَري و كه  فس راي ويت نه  ي ن په يهن يف حه  
  ســاوي چــك پــاي پيــا ئــه ت بو لَبــه ئــه

وه دژمــن گنــو ن گنــيش نــه لَ تــوشــو  
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ــر دهئي ــهخي ت ــه ل ــه  ن ن ــي بت ــه خت   و ب
سي ئـه     چي نه واي پو   ي هه   په   ممـاره   ـف

  سـاري سـا     قلَي له خه    ر عه   هه: ن  راسه
لَ بـه    دلَ، راتـا سـه    نـي   چه وه  رهيـ رديـ  

   بــرا بــونــي بــرا چــه«م جــار  جــا ئــه
  يتـان  ر شـه  رامبه  س بان به    ئيوه هاوده 

ه     ن شه   لهخي  ده لَ زانـه    ن  يتـان ـف ن  و فيـ  
  ماميـان كـارش   ه تـه  تـاز : ك واچدي   نه

ـيش هـه     رماني جوره   ر هه   بو هه    ن  راي
  ي   بـي پـه    رونـي   ن دنيـاي ده     پر ريگـه  

  ن  وازه» واهمه«و  » ترس«راي    يچ  چيگه
ــه ــه ه ــو  ر ال ك ــوه كوت ــهردي   رده پر ك

ــان مــه  ــرو كــه  رات ــده  گي ــا بي   س رو ت
ان پـه   ي به  يتانيش وينه   شه   ي انـسان  لـَ
ر    هك بـازدي د    نـه  نـي   هه دليـ مـش بـو  
  زانـدي  چتـان نـه  ن خوا هير جه قانو   ئه
  ن رهق دو ي حه زه و مهرچيو جه تام هه

  لَلَا له ن، گيرديش عه رراسه ق سه حه راي
  ردي را كـه  نه پ ويلَ و چه الي راس ي  په
  ل شــو هــه رنــه بــا بــه ن فيــرو لــهخي ده

ــه ــاوو روژاوا  پــ ــا يــ   ي روژي دنيــ
  

ه لي رمه م نه  كه   و بـه  م و ئـه  س ئـه  ي ده ـق
ــي بيچـــاره ر مـــه ســـه   كـــه كـــاولَ دلـَ
  وه پاســا  ره ت كــه  رده تــاي ويــه   خــه 
ــه ــامرايي  پ ــان ه ــه يم ــازه ك ــوه  ت ردي  
ــ ر بـــه تـــر مـــهئي ــه الي خوابـــولـَ   »ا ـل

  يتــان يــاونو پــه نــيش ياريــه مــه خــواوه
ــه   ن ي انـــسانه م وارده ســـه دژمنـــي ـق

  دو ديــارش م مــه يــش هــه نْگانــه نــه تــه
  ن  بـاييش هـه     رمـاني بـاره     ر خه   ي هه   په

ال بـه   چي        ايـيجـه ر ي ر مـه  تـه ر كريـو  
  ن سازه  ربه حه ي ش په»!ئازادي« س وه هه

ــو ــو كوت ــاوو چ ــپر ي ــهن كون   رده ه ج
  س وه واو هــه ي هــه دو پــه تــان مــه دنــه
ــه ــه وي بت ــارو پ ــاوه  م ــانن ئي ي خ   م
  شــير رد بــو وه نيــره ر، تاشــلتا كــه هــه

  زانـدي  مـه » ق ق و ناحـه  حه«رقي    خو فه 
  ن  ه»رغـورو «و    ره  لش بـو بـه    لي  د ده   صه
ـيش بـو يـاوو مـه     خلَه ت سه   صه   نزلَگـا  ت
ــانئوتو ــه ب ــان م ــه يش ب ــه الن پ ــا ي ف   ن
  ل ر كـــه تـــا زانـــا يـــاوامي ســـه كاتيو

ــ  ده ــ يـ رهسا غيـ  ئي ،ــاوا  تـــي   تـــر مالـَ
  

  ٦١پايزي 
ــ   ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  

  



  ١٤

  وه وره ر ليوي قه تيم به پايي له سه  بوت ناخلَه-٦
ـي  سي خوپه فسي په   ميشي نه   گورگهي    هه   !سرسـّي پ

  

  سا  ده! شان خوت وه سي ي، دهواند خه  ختي بوم رنه هه
  

   خوم تي خوا نوره گورزي  و قووه   ول   حه  رته به   شه
  

  سـا  سا پـه    م په   مت ده   و له ده    م   كه وي  رنه  وات سه 
  

ــه بـــه زاتـــت نـــه ــشي بـــي پتـــر ـل ت دابكيـرپـــي   
  

  ســا ســره تمينــي بــاوو داوي خلَافــان لــه ده  نــه
  

  يــه  هــهنــزلَم م مــهريــ فــه مــن ســه: زانــي ئــاخر ئــه
  

و   رده  ك تو گـه     ك وه   نه   سـا  و عـومريكي نـاره  ليـل
  

ژ نـه   مه  م عه   شكه  به ردريـ  وه م تـاوه عـومره    بـه بـي  
  

  سـا  م پـه  له بوت دابخـه   : كته ليم كه    ره  ي گه   بو كه 
  

ه سـه        بوت ناخلَه  ه   تيم بـه پـايي ـل وي ـق وه وره ر ليـ  
  

  سـا  هر و وتوتـه سـه   لَوكي كـه كـه   رده  بو الشه مه  
  

  ٦١زمسان 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ن له توسشيلي ي رگه ئه م گشته هه  ئه-٧
ــه ــشه گورگ ــه مي ــاوه ك ــه ي خ ـين خلَ   !تـ

  !و بلَــه لَــه م پــر هــه ي ده ي زوانبــازه هــه
  رخــا تــه چــهي ده م ئــه ختــي ده وه! هــاوار

ــه  ــي ن ــا ب ــه ! ت ــشتا ناك ــه ده  هي ــي ل   م ف
ـيلين  ي رگه ئـه    م گشته هه    ئه ه تـوس  ش    ـل

ــ ئيـ ــانم بو ــه گيـ ــم؟ سه ـل ــه بلَقاسـ   يتـ
ـيم مــه    ره دلَــسوزي يــاران كــه خــوت ـل

  

  !تــين وال ســاحيومالَ ره الو ئـه  م بـو ئــه   
ــ ســـي دزو شـــه هـــاوده ــهريـ   !ك قافلـَ

  !رخــا تــه شــواني لــه شــاني بــه وي ئــه
  !م؟  و خـوه  زاني ئـازي    رهم گشته گيـ     به

ئاواي س  نـه جــيـين لــه تــو ه خيلـَ   مــاو ـل
ـيم خاسـت ئـه        مه ت  خوه   ناسـم  گـوره ل

ــاران     ــه ش ــاوت ل ــي ن ــوا بزري ــا خ   ي
  

  ٦١زستاني 
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ـ



  ١٥

  ن كو و چهش ن كه ينمان چه نه به وته  كه-٨
ته! زئازي    ن جـه گيـان   نـه   ر مـه  ني دلَ دو  
  دلَــي وه گيــان، اليــق بــو ر لَــاي گــه هــه
  ري گيــان بــوريــش نــااليق وه نــو  ئــه

  

  وران و ده ن سـالَ  سارا چهو    ش  ن كه   چه  
ــه  ــالَانرين دو هـــيچ نيـ ــان سـ   و مالـَ

ان، هـه     پالَ بو وه     لعـان   يـو ئـه     ر مـه    مالـَ
  

ــ   ــ  
ــهي وه ــه  وه يان ــاپو ي دلَ ئاروفت   ري خ

  ريي دو م وه شــاعير نــه كــزه خوزگــه
  »كـو  ن و چـه  ش كه ن ينمان چه   نه به   وته  كه«
  »يحيـي المـوتي   «ز كـه    ر ئـازي    لَام گـه    به

  

  ي گيـان  ش گنـو بـو وه يانـه    نـه  ي په  كه  
  :ن ژان   رده  نيـا كـاوان كـه       گيانش نه تـه   

  ي من ويش جه گيـان تـاران        كولَولَ دلَه 
ش بـو كـه    كـه    زان هـار خـه   رو وه وه يـف

  

ــ   ــ  
ي كـوس كـه   ! ي دلَ  كـه   ئاخ گيانه    وتـه  دلـَ

  ن كـو  و چـه    ش  كه  ن  ينمان چه   نه به   وته  كه«
  

  :ياد مـارو  م وه  د هه ر  ردي خو كه    جه ده   
  »ي تـو    ناسـه   ر خوا ياونو بوي هه      گه  مه

  

  ٦١زوساني 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  و مه پيشرهبو ت نه يانه  خو بو خه-٩
  راس  رخي دلَ تـه     ل به خي  ده! ن ران   خاوه

  ر ري وه سـه  خـه  م رايچـه بـم    توخوا ئـه  
ــه خي ده ــه ن ــده  ل يــا ر ــي  ك ــي گــوم ب   م ل

ـي   س ئـه  ويـ   خوشـه شواني   سوز  نم   و دلـَ
  

ـيوياگه ريگــاي روژ  وا   ــي شـ   و و شــهل
ــهبمكـــه ريوگـــاري ري نـــاس    و و بتـ

  و، و ئـه م ي ئـه  ر تانـه    ن كريـا سـه    كه را 
  و م بليــسيته شــيو كــاو، گــورگم ده  پــه

  

ــه: راســه ــه الم   خ ــه راگ ــرد ل ــام ك   دا ت
  ر يـا زيـان      ره  م ويـستوه بـو زه       ت نه   قه
  حمي خـوت    و ره   تي شوان   ورمهر ح   به  له

  تـــر ر ري جـــاري وه ســـه ره وا بمخـــه
  

  و مــه پيــشرهبو ت نــه يانــه خــو بــو خــه  
ــه  ــشكي بب ــ پ ــه  م ي ــه س ـبم ب   و رده ا بـ

  و  خــهتــي كــه خاويريــهر ده  رم لــه ســه
  و ك كـه   نـا وه  وه  مـه بـن ده      كـه   ر نـه    سه

  

  ٦١زستاني 
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ



  ١٦

  و دلَنياخته است سهر ر ي سه  ريگه-١٠
ــه ــه! دلَ ــه   م ــت ئ ــاران بانْ ــاي ي ــا نزلَگ   ك
ــا ــه ! ه ــو س ــره  ب ــه ف ــه ر مل ــاده ت ن   م

  و دلَنيــاختــه  ســهر راســت ي ســه ريگــه
ــه خــوه  ــه ت ده ل ـي  رن ــا زانـ ــوانينك   نو ت

هيچـّي  بوچه ؛ي سخوا لَات س خه هه ت و چه تي  
ــه  ــه الدان ل ــه ب ــه ري ن ــوي ي يانك ــه ه   ت

  

  مــيش و گورگــه ريتـه گــورگ لَــام لــه بـه   
  كيش  يچت كردگه ن خوه رچه برو هه  ريك
شــه وه  ئــهبــاقيش لَيــان نوو ئــاخر نــي  

ــ بيرانـــه ش كـــه ورانـــه  دهروه بيـي پـــي  
ه     لَك نه   و خه ت  بابو خوه  ـيش    بنـه نيلـَ   و ه

   خـويش  و مـالَ ويرانـي     بيگانـه  شي  خوه
  

  ٦١زمساني 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ره  ژيان تيژپه-١١
ــان ــهژي ــسكه ره وه  تيژپ ــه ك تي   نْ ي تف

  

ه   و جـه    ر بـه گالَتـه      ته سه ي  يده  نه! ها     نْ ـف
  

  ٦١زمسان 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  لَ به رپه تر بهر داري؟ ئي  داري به-١٢
 ر به  به  داري بي ت    حه  وهوخـو بـو سـي  
ــه رپــه تــر بــهر داري؟ ئي داري بــه   لَ ب

ــا ژي ــت ــهري ــه  ك ب ــارت  جــي ئ ــي ب   چن
  

  ن بـوت  خـه  لَ ئه  كيشن نه په    قت ئه   نه له   
  ١ركـه  رخـو ده  رخو وچان له سه    له سه 
ـيس ئـه    ووج  د گـه    صه   ن ئـازارت    ده  چلَ

  

  ٦١زستاني 
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

  

                                                        
  .ومي مصراع دو به جيگه) لَ به ري له وچان هه  گهله خوشي( ـ ١



  ١٧

١٣-تو هاوار بو   
  اك رزه ئه ي، عه كه ركه باره و روژه كه هه ئه

زي پوبه گوي تو بكهلَ چه چههاوار بو ي  
  

  بي له گويزي ئازاي ياران يدان پر ئه مه  
  ١»رزان ت هه مهزن گران به قي به وه«باري 

  

  ٦٢هاري  به
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

  ! سا خوايه-١٤
  وتين فه  ي دلَرو لَا له تا، جه نْگي خه توي ژه

  م ره ت، به كه هبب حه له ئاگري مه! سا خوايه
  

  سين ي دلَ ناسه م هه خه مي ورده ته  وري هه  
  تين سون م و ژه ن گري تهرو رده له ده به

  

  ٦٢هاري  به
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

  يتان  شهنْي  وزه-١٥
ــي وزه ــ يتـــان ده  شـــهنـْ زهمـــارو فيـ  

  

ه  راني  خوشگوزه     زهقيـ   و نـه  مچـي   ش ـق
  

  ٦٢هار  به
ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ   ـــ

  

  …زاران تاوان  هه-١٦
ــه ــه  هـ ــه هـ ــاوان ـل   زار الوه زاران تـ
  ي خوت ي  زه   خوايا سا خوت به به     ي  ده

  

ول پـاي دلَ گيـ       وه   ه ـق   راوهك قوالپ ـل
ــه بـــه  تـــه ــاني بـ ــاوه  كـ ــه دامـ   م دلـَ

  

  ٦٢هاري  وه
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

                                                        
  .ر قورسه ي، هيشتا هه كه ته مهلي له چاو قي لَ، سوكه، وه چهن پو رچه هه - ١



  ١٨

  

  زانيش بي ن قورعان رچه  هه-١٧
زا  ن قورعـان    رچـه   هـه ! فلَاني   ـيش بـي   ن

ــه ــه: بزانـ ــا هو تـ ــهنيـ ــيي زاني مـ   نـ
  

  مــاري، ران يـا بــه ده  ر خوشــگوزه ئـه   
 ــولَماني ــه موسـ ــه ـل ــزو نـ   .داري  كـ

  

  ٦٢هار  وه
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

  نيك زاناي دي ي عيلمي نه وانه  هه-١٨
ر بــه كــه! فلَــانيو ســازييــف كــه زو  
ــزه ــه  ي ده ب ــه، ئ ــويني ده ماخت ــار ن   م
  ي پر  ر سفره  له سهس رمه شه سهمي هه

  رو غـورو    عيـه   ي پـر ده     ده  سميلَ با ئه  
ناپرســــيوژاران و هــــهت حــــالَي ر  

  ن دانــا بــي رچــه وه هــه م حالَــه ئــا بــه
جزمه سي        ـي ه س   تـا بـي     نهي قورئان ـل

   نـي چـي : چـي بزانـه     رنـه   ت ده   له خوه 
  

  ،ي شـانازي    كـه   زگـات ئـه     و ده   م  به ده   
ــه  ــاو ت ــه ن ــهال ل ــه  ري ل ــارو ت ــار، ب   ي

ــا ــ ت   نــه پاشــاخور،  و تــانــه خواردن
و  ي له   خوه  تل ئه  و ناو كوـل   ر،ر وه كوـل

ــاكوتي بــــ   ــت نــ ـ   داران، رده و دهدلـَ
  س زانـا بـي،    ديـ   و حه رع  له عيلمي شه  

  عنـاو رازي تيـا بـي،     ن مـه    رچـه   به هه 
  نــيك زانــاي دي وانــه عيلمــي نــه  هــه

  

  ٦٢هاري  به
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

١٩-زيه كه د صو بهمت بو …  
ي، تـالَي   ي تـالَي هـه      ئيمرو له قسه     والـَ

زيكه دهصو  مت بوه به ر روتانگاي مي  
  

  مالَي لَ و لي ههويت يت ئه  وه  كالَ كردنه   
 تالَه  چ و به  الت پو : ي    تـي   شـكاوي، زالـَ

  

  ٦٢هاري  وه
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ



  ١٩

  

٢٠-كه و چاوو ده گوي مي…  
م و چاوو ده گويزيكه صو مالَي كرمن   ي  
ه بـا كـه   خي ن ده تـا بكـه   يلَانه خه  مه   ي ـل

  

  دون، گياني براي كه ساو ئه پيان حه يچ لهسو!  
  واي و ههفس بو نه بي له اوو كولَولَ نهدام

  

  ٦٢هار  به
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

  ؟!تا له بو دو سي ِروژي ژيان مگه خه م هه  ئه-٢١
  ، جنيودان، بوختان  خزيتانه، گله، پور  

ي  يانـه گيـاني كاكـه       چه فايه : فكره  تي!  
  

  تكهناوني   لهو تو  هـه      كي شان،   لَ  و خو كيـ  
  ؟!تا له بو دو سي ِروژي ژيان مگه خه م هه ئه

  

  ٦٢هاري  وه
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

  ت حمه حم و ره وانداري به رهي مي  ئه-٢٢
  ت  حمـه   و ره حـم   وانداري به ره   مي ي  ئه

  ن بو ي ته نيا بو سفره    ر ته   عومري، هه 
  اناو  ش  س به   كه  م سفره گش    ن له   رچه  هه

ــه  ــه چاوليگـ ــاتم ري بـ ــان هـ    دلَپاكـ
  وه بــه خــو كــيش كــردن ليكــه لــه كــه

  تـت   حمـه   ي ره   الي سفره    يانه  خوي گه 
ــه ــم ئ ــي : زان ــاتن » دلَ«ب ــاوي وه ه   ن
  دلَــم دلَخوشــه!  مــالَن نيــا، خــاوه تــه

  هلــي كولَــولَ ت، نائــه يمانخانــه لــه مــه
ــه نو ــاراني ـل   ت»القـــدر لیلـــة«ربـ

  

ــواني ســفره    ه ميــه ي ر ــوم  م ــي ت   زان
ــه ـي وا پ ــروم شـ ــه في ــومري ب   ماني ع

  ژيـي بـه چـوم       ك ئـه    گژيي يه   كي ئه   يه
  ي با له گـوم  زان بي خوه    نهله  هك م   وه
  ت كـوم،    ينه ي له ژير مه   ي دلَمردو   دلَه
  گاييكــا دوم راخ ده ك لــه قــه ر وه هــه

  »ي روم   كه  هات هاته «ي    كه  هاتن، كفته 
  :مي خو كه ه»زات  زوره بي «ك    به تو، نه  

  ن كولَــوم و لــي داخــه ره نــه ده كــه نــه
ــي ره ره بكـــه   روم نجـــه و چـــاوي دلـَ

  

  ٦٢تاوصان 
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ



  ٢٠

  لَهپوو  ره وه ر له ر هه  گه-٢٣
  بي ره  رو، خواجه لَه، كهو، پو ره وه ر له ر هه گه

ـي  و رهرم زانستي به بي دلَيكي گه       ن؟حم
  زان مه ي رِه ره سفره كهبه دلَ رو! جا گيانه

  

  قاميـان بانـه؟   تيفكره له چاو تو چ مـه    
  »ر له زانايانه فته هه ر هيلَي كه چه    هه«

  ١نه؟  ئينسـايوان چيه، كي حه: با بزاني كه
  

  ٦٢تاوصاني 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  وه قرچيته  دلَي بو داماو نه-٢٤
ــه تـــهتو ــه گـــه كولـَ   كمانـــا، ره يـــي ـل
  دار بـردي بـو الي خـوي         تـك لَي تو   ده

  

   ــو ــازانم چــون ب ــا ن ــي بري ــي  دايك   ل
  كرد پـي  تي ئه كاني، خزمه چكه ك به   وه

  

ــ   ــ  
  

ــه    ــاو نـ ــو دامـ ــي بـ ــهقرچ دلـَ   وه يتـ
ــه  ــوش م ــي دلَخ ــه  پ ــه ئ ــه ب   وه دلَ ني

  

ه   و دانه   م هاوار كاو، ئه   زلَو  مه     كـي،   چلـَ
  وي د جار لي كه ي صه لَه و ده زاي ئه قه

  

٦٢ني هاوي  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

٢٥-زگار بيزگارت كردم!  كاكه رر  
  چـاو مـل الر    رمالَا چـاو قو     ر به   له سه 
ولَ سي هـه  ف  زمي نه   ي نه   ن فرته ئاخري:  

  

  ر دوعاو ويردم،    وم له دواي هه     ژنه  ئه  
 ــي ــار ب ــهرزگ ــردم !  كاك ــارت ك   رزگ

  

٦٢ن هاوي  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  

                                                        
١ – بر ي   قاعيده : يه كه    جار به جي يبر ني  و قانو»  وه(» عروض و قوافي قانو يريك بررجوـك  ) ي خويـا  ر كام له جيه تر هه ني جوتي

   .…، يا»ايطاء«تر، يا  بو شيعري» رباعي«واي  هه: ك دري، وه



  ٢١

٢٦-چياريمو م كه و ئه م و ئه  ئه كاتي  
  چيـاريمو م  كـه   و ئـه    م و ئـه      ئـه  كاتي  

  :وه داتـه   ئـه  ن يتان له گويم ده      شه ن ده
  

ــه   ــي  ب ــه وا خــوم ل ــ وان ــوازم،ي ان بي  
ه    لَحـه   ئه ه      ره  ق ئاـف   نبـازم   م هاوتـاي ـف

  

٦٢ني هاوي  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  »استغفراهللا«: ختاري ئيژم  وه-٢٧
ـــژم وه ئيـ اســــتغفراهللا«: ختــــاري«،  
ه تري   يتــان نــي شـه  و رشـخه  ي تانــه ـق

  

  مرنــي، فــسم بـو دنيــا ئـه    نـه چــي كـه   
  ي گــويي دلَــم بــدرني رده ختــه پــه وه

  

  ٦٢اوصاني ت

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  لَلَا كوكي  ماشه-٢٨
  يــاري لَلَــا كــوكي، ســازي، تــه  ماشــه

  و و ئـه م ر بـو ئـه    ئـه ! ام رولَه گيان  لَ  به
  

  يــاري  چــاوي نــهق كــويرايي لَحــه ئــه  
ـيعاري . تاپلوي. ي  لكهوي  ي، وه ژي  ئه   ش

  

٦٢ني هاوي  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ت دايكي دلَقرچاو مكي صه  نمي مه-٢٩
ــه ده  ماشــه ــا جوان ــاو ميلَلَ ــتزگ   زان

  ق كالَــاي جــوان اليــق بالَاتــه لَحــه ئــه
  

  ه  ماشي ه ده   نت، ـف   ر تـا بانـت   رشـت، ـل
  و خوانــت لَــا لــه ســفره زار ماشــه هــه

  

ــ   ــ  
  رزار جا تريش هه ي ونه د ئه و صه   نهو  ئه

ام نـه   كت بـي، بـه   به مواره  ـيش  لـَ   ختيك
  

    ــر ــي بـ ــي دلـَ ــو داخـ ــاداربـ   ي دنيـ
  و تـاو تـوي كـار        شهوه به بوري    ورده

  

ــ   ــ  



  ٢٢

ه ئـه     و  ر ئـه    هه     تـه   و نـازو نيعمـه      نـه ـل
    وي كهس بي ر كه خلَي ولَات هه له ده

  تـه،  ق خوه و، به راس حه    لَالَه  له تو حه  
  ته گبه  نه، باقيتايش بي ر بي خه گه

ــ   ــ  
   بو هكوك تـك تـك بـاران         وه  وه  سـه   د  

    ت دايكي دلَقرچاو مكي صه نمي مه
  ژاران،  قي هـه    نج، يا خو حه     سره  له ده 

م كورپه ي ده كهتي زاران ، ههي برسي  
٦٢ني هاوي  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ژاران؟ ي ئاخر تو خوا دلَي هه  ئه-٣٠
ــه ــا ده ماشـــه! م رولـَ   زانـــتو ميق لـَ

  زان حــوالَي جــاهيلَي نــه خــوم لــه ئــه
ژي  ! هباش ئـه      با بيـ ه بـو   شـراف   ن ديـق

  

ــوان   ــهج ــاران    و ل ــي ي ــه دلَ ــاره ب   ب
  ت جاران   زانم، موارك بي ليت صه      ئه
ي هـه            ئه   ژاران؟  ي ئـاخر تـو خـوا دلـَ

  

  ٦٢تاوصاني 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  و زانار  كه-٣١
  :ي  كـه   ره  رسـواري زانـا وتيـه كـه         كه

ــه   ــا ك ــه زان ــر ل ــه پ ــه زوان ل   ره هات
  

  ر چاو به سه: ي ئيژم، بيژهت پ من چه  
ي پـره     ي كـرد        به دلـَ   !هـاو ! و بـانْي ـل

  

ــ   ــ  
  النــي عيــه وه گيــاني خــوت تــاوي ده

ــه مـــن: تيفكـــره بـــزا   و تـــو كـــامـل
  

  بيره خوار » يتان  ري شه   كه«له كولَي     
  مـار؟   وياكـه ده    قيـه بفروشـي بـه       حه

  

ــ   ــ  
  وه م هـا بـه خومـه    رم ناو خوه  من كه 

ــه، چــ  ــه  چ ــوخني ناك ــراوه ت   وم ه خ
  

   ئينـسان «: وتگه  م نه   سه به خوه  تا ئي«  
  نو جوا و پيك م ريك كه يچم ئه كار خوه

  

ــ   ــ  
ـ  قوربان ده  وه تو ـ   عيه لي   چورتيش نايشميري، كـاري نابـارت         ي زلت بـم 



  ٢٣

ــ  هــه نزي وانــه بــوروا بررك، نــه دو:  
  

مــاني كــرد دوقر لَ ســگارت كــهخــو  
  

ــ   ــ  
  وعـم   نـه نـي  ر جـاري هاوبـه    گه  ن ئه م

  رتيــرم ي ده شهر پــيم بكريــي ريــ ئــه
  

  دژمنــي، چتيــي، دابركــا كــاو جــوي،  
  قرچـي بـوي     توانم دلَم ئـه     هيچيش نه 

  

ــ   ــ  
  تــو، لــه تــوخمي انــسان : لــي بــزا وه

  داخـوم خـوت   : وي   نه وي  ده  به بي عه  
  

  !كـي جـاري؟     چلَه  هچي، دائ   چه زلَم ئه    
  !ژاري؟  جـاري، هــه ويديـ  زلَمـي، نـه  

  

ــ   ــ  
  م  كـه   و باره من: نچي  ر بوي نه  ر دو   هه
  نرو زلَمـي تـوي      ي گـه    لَگه  زاران به   هه

  

  ،  ـ !ن باري قورسه يچه چه وه ن لهبه توـ   
ت پرسـه        من نايژم، تو خوه    ه دلـَ   ت ـل

  

ــ   ــ  
ي جـور جـور    رو ناحـه  مالَت به گـه      ـق

ــه  ــت پريـ ــه روولَاتـ ــيت ـل   و برسـ
  

  ي تــي ئاغــه سهتــر ئيــو، ئي كــه يــه نيــا  
  ي ده ژاري ئــه ش هــه جــاري بــه: بــزا

  

ــ   ــ  
  ي و كـه  مـه  ر مالَ جه زاني هه  نه ئه و  ئه

  بيري ر ركه سه هه:م ئيژم به زوان خوه
  

   نايژي كـه      جا ئه : جاري م گشته بو ي  
  ي سـه  و ئاخوِرت، هاوار وه جـه     ره  به

  

ـــ   ـ  
ِر دنيــا ِر تــا پــه پــهوه هــيچ  تــر ئــهئي  

ه بـه    تي  و برسيه ت  زيه  وه عه    ر  شـه   ، ـل
  

ــم    ــه زلَ ــه ل ــهپري ــاران و زوري ب   دك
  زاران مــري روژي هــه رال ئــه لــه هــه

  

ــ   ــ  
ـلَه   چه تو ئه   شيك ناتگـه   نـي   ص ميـ  زي  

  ن»انـسان «ژار    هـه : ملي مـن حـالَي      وه
  

  م؟ چه  و من ن چهر وان  گه مه: ر نايژي هه  
جه  ئي تر بو   م رز كـه    چـه عـه    نابعـالي!  

  

ــ   ــ  
نـم هـه     تر خاوه زو    بـو ي  ، خـوه  ژاري  

  تي م  م بـاره قورسـه      ته بان ئـه   چه تو!  
  

  دام جـار جـاري      ي ئـه    له بـارا ياريـه      
ه      به   ربـاري  تـه سـه  ي م وه   خوا بـو عالـَ

  

ــ   ــ  



  ٢٤

  نم تويش بيژه ئامي     كه  سا دوعايك ئه  
ه سـه    ريكي ژيـ    اي كه ز  قه   ر ِري   ري ـل

  

  :و عام بو خاس م ت خاسه هه م بوخوه هه  
ــه  ــه ه ــهزار زانــاي الري  ل ـام  و ن   ـف

  

ــ   ــ  
ــه ســـه   مـــه زيـــاتر رت نايـــشينم ـل
  ره، نافــامي يــارو كــه: رمــو يــشفه مــه

  

  وت م يگره دلَ چه ن توخوا مهي هاوريگه  
ــو  ده ــي ب ــه  رده دلَ ــا ن ــم ي   م وت  وت

  

  ٦٢اني تاوص

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ژاران  بري تيفكره له دلَ هه-٣٢
ن كه ساو   ـتو ه  و شـامپو  ريس ي   ره  ي ـف   نـْ

ــه   ــاو تـ ــه نـ ــي  الره الرا ـل ــات تـ   ي بالـَ
ــ  ت ئــه ل خـوه بـه تورومبي نتـه خيابــا چي  

  ك  اوصان فينـك وه   و ت رم  وه زوسان گه  
  س چالَتــا هــه خــه و يــهلــه نــاو كارخانــه

ــزه  ــوي چ ــه ب ــزه ي ك ــاز واو ك   داخي پي
  ك و وه مـه گـشت     ك بـي ئـه      ليت موبـاره  

ــي گيانـــه   وه   م بـــري تيفكـــره   كـــه  ـل
  

ــه   ــام ي وه ئ ــه حم   ت
  مام ك شوره نه وه

 ر،  شاو شارهيا بو  
  هـار   شه بـه  ميـ   هه

  و كـالَ  له كولَيـاگ  
  و مـالَ    چي مالَه   ئه

ــه ــه  ئ ــه ه   زاران م
ـه دلَ هــه     ژاران ـل

  

  ٦٢تاوصان 
ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ   ــ

  

  ي تالَي  كالَي به قسه-٣٣
سه     شيني        كالَي بـه ـق ت ييـ   ي تـالَي دلـَ

نه له زاري نه يار! زي برايئازي سوي  
  

  لي ه ئهي تور ئهتبي وي ليژي و ليكرو  
  ١بيژ ي ي پي م تو كه قسه نْگه، نه له ده ده

  

  ٦٢تاوصاني 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

                                                        
  .ن كردنوهي ته:  قسه وتن– ١



  ٢٥

  ني  دنياي به ته-٣٤
وژپه! م لَهرتاوه عومري تي ئامان دوـ سي ،ر  

  كلي  يه  و كا   يه  مه  ك گه   ني وه   دنياي به ته  
  

  ن وه ره ي له م ژيانه  تيني ئه   ك بتخلَه   نه  
  ن الكي بو گه    س و كه    پر كرني ئاو ده   

  

  ٦٢تاوصان 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  … دلَ كاتي دلَه-٣٥
   بو داماو م خهو،  ده دلَت به روحم لَ يقه سه

  مار پر زامـه     م خه   دلَ كاتي دلَه له خه    
  

   بنـويني ١ق مـالَي حـه    نه بي جه    تا ئايه   
  بي، نانالَيني شمشالَ، دلَي، كون كون نه

  

  ٦٢تاوصاني 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

٣٦-شخه له باتيو و بهم ن به  ر  
ه بـاتي   ! گيانه   و و بـه  م  ن بـه     رشـخه  ـل

زيا  صووه  ره  فتـه ده    ل كـه    زگـه  كه ر  
  

  رمان يبي خوت ببي ده با عه: ولَ به هه  
  مانشي  رسواو، پهبي  لَك نه   له الي خه  

  

  ٦٢تاوصاني 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  دري رده ال ئه و روژه په  ئه-٣٧
  و خراو بكه و ئه م و ناوي ئهرخ م به چه رده هه
  ر ونه ده كه دري راز ئه رده ال ئه    و روژه په    ئه

  

  بي م كاره خاس ئه وه، به زانه الي نه  به: وابزا  
  ربچي نه دهوت، واي ردم ئه ت به مه تالَه كه چه

  

  ٦٢تاوصاني 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

                                                        
  .عناي عام به مه» ق حه« - ١



  ٢٦

٣٨-ژن به خوا اليق نيت بييوان حه: ت پي  
  تـي   و نيعمـه  س نـاز    رمـه   ياروكه سـه  

ــره لو ســفره ــه ت وا پ ــاويژ ئ   ي كــه ت
  ژاران  زعي هـه    چونه وه : ي  دهگوي نا 

ــه   ــي ئ ــه دلَ ــه  چون ــه ف ــ و دايك رهقي  
ــه   ــالَي ئ ــه ح ــه  چون ــه ن   داره و باوك

  و زورهدنيــا پــر زلَــم: ي گــوي نــاده
ـپي ش له ره  ه سـو  و س ه زه  ـل   رد رو ـل

  خوريي شيان ئه ني به چه: ي گوي ناده
  كـريين  ر ئـه نجيـ  ق زه ني ناي ناحه    چه
  چـن   نجـه ئـه     هجـرو شـك     ني به زه    چه

  

  تي شي خوه يفخوه ك كهري وو روژ خه شه  
سازتر بو ژ ئه ن ههچه بواويكه ر ر ي  
  زاران مــرن روژي هــه لــه برســا ئــه

  هرمكي بي شي ي، مه  ي برسي بو كورپه
ــواره   تيتــهســخالَي ده مــالَ ئي ــو   و ب

  تيـان زوره    ينـه   ني مـه    وعت چه   هاونه
  رد و ده ته ينه ر مه راسيان هه ني خوه چه
ات ئـه      مهزلَو  ن به مه    چه   كريـي  يل ناـف

  دريــين زاران جـور عـازاو ئـه    وه هـه 
  بـن  تبار ئه چك ئازيهو بو وره  ن گه   چه

  

ــ   ــ  
  مبـاران   م خـه    مي بو خـه     تويي بي خه  

ــه   ــان ه ــه گري ــي  ن ــالَي برس   زار من
  و داخــانــج ژار لــه ره  هــهردي نــه زه

  نــويني  ســام ئــهي زالَــم كــه نـه گالَــه 
  ژنبه خوا اليق نيت بييـوان  حـه : ت پي  

ه سـه      يواني ال با سه     حه   ر ئـاخور    ر ـل
ه كـور        كيكيـان ده    گا، كه يه     ر بچـي ـل

  كامتان ئينـسانن؟  : توخوا ئينساف به  
  

ــه   ــو  داناچلَ ــي ب ــه  دهك   داران، ردي ن
  ،پرسـي  و دايكيـان ئـه  نه حالَي بـاوك  

  لالخـا،  هر له ژير شخسي ردي يه  نه ده 
و   ي مه   نه نالَه  ه  م، داد ئـه زلـَ   كينـي،  چلـَ

  نه ئينسان ت ناومه   سا توخوا خوه  ي  ده
  و بـي گـور،  تـر برسـي     يـواني   بو حـه  
  نه گـاقور،    يكه  ي، ئه   كه  ر خوينه   له سه 

  و ويجــدانن؟نــي فــام خــاوهكامتــان 
  

٦٢ني هاوي  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  



  ٢٧

  ي يبار كه  عهلَكي ده خه ولَ مه  هه-٣٩
  ي يبار كه  عهلَكي ده خه ولَ مه هه! گيانه
  ردت گرانتــــر بــــوه ده: نــــيبي ئــــه

 زيــو ــازانجي ص ــهق ــه ت ل ــي: واي   بب
  

   پاسا ي  ت بكه   يبي خوه   ي، عه   وه  بو ئه   
  رتيــرن لــه ماســا   دهو روژه مــو ئــه

  لَك له باري خاسا   شقي خه   رمه  به سه 
  

٦٢ني هاوي  

ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــــ
  

  چي ت كلَاو ئه ر خوه  له سه-٤٠
ــارو ــاوو ني ! ي ــه ن ــه   ب ــه م ــت ب ــه نيان ــا تك   ردم

  

  چـي  ناو ئـه  يبت له و نه عه توي س ئهوي نه خوشه 
  

  ير خه نه: ي گه ئه ي، تي گه ئه ت پي كه و روژه نوخشه ئه
  

  چي ت كلَاو ئه ر خوه سه و لهتي كه ر ئه ره نيا زه ته
  

٦٢ني هاوي  

ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ـ
  

  لَگره عيه هه س له ده  ده-٤١
  لَگره عيه هه  س له ده    ده! ي  گياني كاكه 

  له پـاش » منها خلقناكم «رت،    ك سه   يه
  و سويت   ر خاكا كه دوينيته     جا به سه  

  !؟ي كه ز ئهكي فيري ر خوتا خه خوت به سه
  س، تيفكري ن له قورئانا سوخون هه چه
  ر ن، هونهلَات، زاني سته زان، دهو ميمالَ

  !م كــه تــي دنيــا دو تـاوه چــاوه  نيعمـه 
  ري  رانه به هره، ژي   ت، به   ر له نيعمه    گه

 نينوي خو شه  و في ف     زه بو كيـيتـان ر  

  لَ ناگري مار هه لَ، ده و خوهباري خاك  
  ري سهيچ »تعودون«و،  م خولَي يني، هه به

  ر خوت بري هه! دا؟ عنايي ئه پوز چ مه
ژي، ريـه     بو له غـه    زبيـ      نـابري ي   ي ـل

  كبيري ري موسته ر، سه كسه ر يه ييته ده
ر، له باريي ده ، نهزوبنه هو سهردي ري  

  ري ي، له ري بچيه ده  پييفه وابي   حه
  ري ر به ر ده رده له ريت ئه ته؛ ده نيعمه

  يـده ري  كـه؛ مـه  لي دوژمنت ماتـلَ هـه   



  ٢٨

  ت چيه؟ هره بي، به  دنيات ههمو ر هه گه
  :خريو؛ ئالَيك و خوه خاك: ش وه پاش ئه
   له خو رچي   ده ي  كه  لت بم نه  خي  سا ده 

  چـي دي و هي ميكه م دنيا ده عومري ئه 
  

  ري  ي سه   لكهو كاسو ورده ئيسقانيك 
  ري تگه ينه و مه ته سره ت، حه عيه باري ده

  ري تـه مـالَي تـا سـه     گري   نـه  تـي   عيره
  !ري؟ كري، ئه مي ئه يمه، قورباني دهدا

  

٦٢ني هاوي  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  س وه و هه ره  دلَ به-٤٢
وس وه و هـه  ره و، دلَ بـه  و قيبله  ره   به ر  

سي ني    نْگي نـه    ديته گويم ده     :ران  گـه ـف
  

ــه    ــه ت ــه   ل ــاخر ركاع ـلَامي ئ   ت ك سـ
ــه الي  مــه ــارو ل ــونم ي ــه من   ت كــه الي

  

  ٦٢تاوصان 

ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ   ــ
  

  ي دلَ  نالَه-٤٣
ــژهل دو كـــه بـــه ئاواتگـــه و رو دريـ  

  :كاتــه ئــاو رد ئــه ي دلَ دلَــي بــه نالَــه
  

  »!يا حـي  ! يا قيـّوم «: جار جاري ئيژم    
  ؟ي كه نم ئهبو يتان، بو زه توخوا بو شه

  

٦٢ني هاوي  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  سفسي چلَي سي نه مبه  روژگي بو ده-٤٤
  :رم س داي له سه وه زا روژي هه ز قه ئه

اره رچي هه په ك نه: ي كه راسه   واس رچي ـن
  

ـيس    سي نه   مبه  روژگي بو ده       فسي چلَ
ه تـه       به پ     لَكه الداني ـل ـيس  نيـا چلـَ   و ل

  

ــ   ــ  
  زو نجان، ئاره بو تازه گه«: لَين ك ئه وه
  يـري بكـا   ي سهزو ر ئاره ير نيه ئه  سه

  

  جار ميچ جار بهدي ، جواني قه»يب نيه هع  
  !رزه شاخان بو بنار ربه واي سه ك هه وه

  

ــ   ــ  



  ٢٩

  دا تـو خـوا    :  هاته دلَما  نربا  ر له به    به
م     تـا هاتـه بـه     » هل أتـي  «   رچـاوم، دلـَ

  

  با به قورئان بشكنم زواني بـه مـور          
  دلَنيا بـو :   ژگـم بـوور    رري جـوجـو   

ــ  ــ           ــ  
  روم مهو چيشتي نيرچاي ري به پيخوه

ه تـافتون    نينمي  ناني گه  ه  ش ـل   واش  و ـل
  

  بــو  هــهنربــا حــازرو ئامــاده بــو بــه  
  ن، تو بيژه دو مه ك ژه ش يه من بلَيم به

  

ــ   ــ  
  ، له پررمي قورئان بو رگه م، سه چاووده

دلَ له سي دا كهودو :بكه  چي م؟ كه نه  م چي  
  

  تلَي شام راني سه هق و پوقي گ هات ته  
  »إطعامي طعـام  «ي باسي     يمه ئايه   گه

  

ــ   ــ  
  كــا، تـه باسـي ئـه    م ئايـه  كـاري وا ئـه  

ي  س، مـه   نهدي  ر پيمان، مه    گه  جا ئه    نزلـَ
  

  »سابقين«ي  ري داوه له زومره زور سه  
  :نلَچني رزي، هه يكي به ، وينه»هل أتي«

  

ــ   ــ  
   گــولَيجــاري دو:  كــهرا وابــو ماجــه

نشيريشهباوكي خويني زاناي خو سوي  
  

   يساله باخي پيزي رت كه رو  وتنه جـي  
   گري روژو: زري كرد   فايان نه   بو شه 

  

ــ   ــ  
  لي عه: وت ركه دايكي دلَسوزيش كه بوي ده

ه مالَيانـا ئـه      يكيش بـو    جاريه   ويـش    ـل
  

ــه   ــري     وا خ ــي ب ــاوي ل ــه، چ ــالَيكي ه   ي
  لي و عه ي فاتمه كه زره وته شويني نه كه

  

ــ   ــ  
ـتن   و پياوه گه    ئه   »دوعبـد  «وره، كوش

  ن  ي ميلَاكي كـه     وه  ، له  نربا  مالَي بو به  
  

اره      ده     تـي  وره و گـه مـاني  رسيه بـو ـق
  تي و په ن روتهرقي ژي و به رق ك له زه وه

  

ــ   ــ  
ي گرته    چوجو چكي رز قه  له كاورايي  
و، به       له ده  دايي جاريه   ياريهس هار  

  

  ر، مــه ريــزي پيغــه و بــهزژي ئــازيكيــ  
  ر فه يان بو سي نه ي پي گه سي كوليره

  

ــ   ــ  
  ر  ژاري هاتـه بـه      ي هه   ر له ئيواره    سه

  ي كه ربانْه شيري شيران بردي بوي، به
  

ه  ركي مالَي ده   ده     ژار نـداني هـه   مـه  ولـَ
  وه بي داژيـار     و مايه   يچي بو شه    خوه

  

ــ   ــ  



  ٣٠

  تر ده   تاوي         نْگي له درگـا هاتـه گـوي:  
    شوي هئن رزي باري ژي ربه ي سه فاتمه

ـيوي شـه   ويكم كه ني تي  من هه    و مـه ش
  و شيوي خوي، هاورد و بردي دايه ئه

ــ   ــ  
  :نْگي بانْگي كرد يكي كه ده قيقه ن ده چه  

    يش ري فاتمهي شاگردي ژي جاريه
كم ئه  دور ولَاتي سي  ه  ر برسـي   رقيـ  و ـف

  رسي ربانْگي خوي، دايه ئه شي به چو به
ــ  ــ       ــ  

  ري  را تـي پـه    م بـه بيـ      م باسه   كاتي ئه   
    و واهات سم ونْ  ئهقاني دو فله دو

ان  لَ سه كاروباري روژگي خوم هه     نـْ
  نمي رژانسري نيشته ناو چاوم كه ئه

ــ   ــ  
  تـه   رهو سـو    ي ئـه  هـاتن : ييـشتم   تي گه   

    يي ك تانه يي وه ر جومله ر هه فه م سه ئه
ده    جي ي له خو و نوقلَانه نهنرچو  بـو  

  چو ك من ئه ي وه لَه بو موسولَماني هه
ــ   ــ  

  ي كه تر، موچياريه زاران جاري ك هه وه  
    كار پاكان را قياس از خود مگير«

پي  شن بيوـ  ري رـ    ري ژيررم هاتـه بي:  
  .»گر چه باشد در نوشتن شير شير

٦٢ني هاوي  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  …ختي بروا بو  نه-٤٥
ـته  ختـي بـروا بـو ده      نه   ي دوژمنـي  س

  رو ميقنـــي رچـــاوت ســـه تيتـــه بـــه
  

ــ و رابـــهران مبـــه پيغـــه   نرانـــي ديـ  
ــستكبران« ــه»م ـته  و م ــرفين«سـ   »مت

  

ــ   ــ  
ه نـاو    نبيايش بري جار    ي ئه   وره  گه    ـل

زه     شمشير له سه   يـان، رو ئـاو  ولَ  ر ر  
  

  ويني و ئه لَكه ن يا له خوار خه وشكه كه  
  ر داوينــي وه لــه ســه لــه بــان خاكــه

ــ  ــ           ــ  
  سته  م ده   ر، زياتر، له    شه  وي به   پيشره
  سته رده به ريت له ر دو ي هه قشه توش نه

  

  ن به ژي   شـه   سه  و ده   ن يا له  خشه بوقو  
ت خوشــه  و هـه  ره بـرو بــه  پيـ راليــي  

  

ــ   ــ  



  ٣١

  ر شــه بــه: يچــه بزانــه ونــه لــي ئــه وه
  ر چوه سه» كي له كي«شتي  ي ده وره ده

  

  هــار متــر نيــه لــه گيــاي بــه  خــو كــه  
  ينـه شـار     گه  ل گش ئه    گه  خراوو خاس 

  

ــ   ــ  
  مينـي   نـه » ركـه   ركه هه   هه«شاري كه   

  وينــي نــه ربــار دائـه  ي سـه  عيــه بـه ده 
  

ــه    ــه «كـ ــضة رافعـ ــه» خافـ   :وه ئـ
ش به   حمه  ي زه    خاكيوه  كاته  رز ئه   تكي  

ــ  ــ         ــ  
  م  باسـت بـو ناكـه     ! ي  جا گياني كاكـه   

ي بـه     كه ئيژم هـه     ره  شتم گه   خوه   م  ولـَ
  

ــه   ــه ب ــه هب ــ ه بك ــه و دهتي ــي م بت   قين
زينـي    نوخشه هـات بـا دانـه       صومي  

  

  ٦٢تاوصاني 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ن مه  سالَاني ته-٤٦
  نجـا   وري په   نه ده يي  ن گه   مه  سالَاني ته 

  بينيه كرمولَيش  ري خوايه له من دو ئه
  

     كي گرانـي پوكـه     چـه باريم پي   وه نـا    لـَ
  ته ئـازا  ي  ئاسانه له تويش كه بوم بكه     

  

  ٦٢تاوصاني 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ژاريكه ش هه ختالَيكي به ر نه  هه-٤٧
  ژاريكــه ش هــه ختــالَيكي بــه ر نــه هــه
ه تـو  ر دو گه م مه كه ي جا گيانه   ده   ر ـل

  

  ي ده سي ئهكي خته چيشته وا له    و نه   ئه  
  ؟ي كه  وا ئهبوچي! ري؟ شه دوشمن به

  

٦٢ن هاوي  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

٤٨-يچه ئهنم شي گه رت بوتاشي؟ و جو  
دو ــي ــ ددان رنجــي پيريــي   و رمـگ ناويتـه   رمـان چـه   تازه بـه ده       داي رزن



  ٣٢

چه ئه      شي گه رِيت بوتاشـي؟   نم و جو  
  

ـه  ـ  قياـف ي پيــ  ري ـه بيـ   و ر ناچيتــه  ـل
  

  ٦٢تاوصاني 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  چم  كه بو سوژده ئه-٤٩
  چـم  نه كه بو سوژده ئهمگه كالبو   م هه   به

  ري پي ر تا به سه وقي نم له ته   سيللولي ته 
  

  !گيه؟ نده ي به ئامه كه:  ماتهمو  ههستي هه  
  !زمه چيه؟ م نه تر ئهئي: ميني ريان سرئه سه

  

٦٢ني هاوي  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  الو م الو ئه ي دلَ ويلَه بو ئه كات-٥٠
الَ   ك قالَه   له ته    م»وجــّهت وجهـي  « ـق
  :وم ژنـه  نـم ئـه   و پـوي تـه   ي تان   ورته

  

ــا   ــه  ك ــو ئ ــه ب ــه م تي دلَ ويلَ   ال و الو ئ
ــه  ــاخر خ ــه ئ ــاورا  جالَ ــشه ك ت بكي!  

  

٦٢ني هاوي  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  تورشيني؟  بو ئه-٥١
ــازو نيعمــه   ــاو ن ــاري دني ــه ك ــي، ل   ت

  يــه خــي بــه تــه و تــهكلــي ر كايــه هــه
  خــي، جــا بــه تــه و تــهكلــي بــو كايــه

  

  :وي حــالَي تــوزي تيفكــري بــاش ئــه  
ه سـه         هه   ير حـالَ    ر تاوي ئاوا بوي ـل

  ؟!ر منـدالَي    گـه   ي تورشيني؟ مه    بو ئه 
  

٦٢ني هاوي  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  



  ٣٣

  برويم» فاستقم« آنچنان راه -٥٢
   غيب اي از   پرده: دوست چون خواست  

ــا تابنــــد    در مكــــاني كــــه مهرهــ
  

ـــك وجــــودبگــــشايد بــــر     وي مـل
ــــت آفتـــــاب نـــــاب نبـــــود    طاـق

  

ــ   ــ  
ــاب    ــدر حج ــوري ان ــق«ن ــود» خل   ب

ــعاعي ز  ــر«از ش ــال ، »ام ــه جب   جمل
  

  آنچـــــه خورشـــــيدها پذيراينـــــد   
ــد   ــد و نــــاتوان آينــ   گــــرد گردنــ

  

ــ   ــ  
  سوخت طـور از تجليـي زيـن دسـت         

ــا ســوختن از آن تــابش  (   گــر چــه ب
  

ــد      ــان گرديـ هره جهـ ــ ــان شـ   آنچنـ
ــا بهــــر ديــــدگان گرديــــد    )توتيــ

  

ــ   ــ  
ـــب را بنــــازم كــــان    تــــاب آن قـل

ـــوه   اي ديگــــر ليــــك از بهــــره جـل
  

ـيد نـور حـق گرديـد              كان نـه، خورش
  در پيچيــــد» كــــالم«نــــور انــــدر 

  

ــ   ــ  
ــوكي   ــروف پرتـــ ــالل حـــ   از خـــ

  ي ظلمـات    صاف و روشن كنـد همـه      
  

  بــــر دل نــــور جــــوي بنمايــــد      
گ بزدايـــــد    بگـــــسلد بنـــــد زنـــــ

  

ــ   ــ  
  »دل نــور«در » روح نــور«تــا رســد 

  چــون مكــان زيــن مقــام هــم وامانــد
  

ــم ديگــر شــد       ـبض هــستي ز نظ   نـ
ــه« ــد  اي از »ليـل ــدر شـ ــان مـق   زمـ

  

ــ   ــ  
ـيض شــام قــدري نيــز    بعــد، از آن ـف
ــر   ـّت بــود، شــعاعي، ب   گــر كــه همــ

  

ــاهي   رشــحه   ــشت در م   اي پخــش گ
  دل صـــــاحبدلي، رســـــد گـــــاهي

ــ  ــ           ــ  
ــان  ــان و زمـــ ــدة مكـــ   اي نگارنـــ
ــــالك    خـــــالق ارض و بـــــارئ اـف

  

  آفريننــــــدة ممــــــات و حيــــــات  
ـــع نــــور و واضــــع ظلمــــات    راـف

  

ــ   ــ  
ــاريم      متهـــــابنـــــدگاني بـــــه بنـــــد ظل  ــود گرفتـ ــال خـ ــه ز اعمـ   همـ



  ٣٤

ــت   ــوتي بيــــ ــديم عنكبــــ   آفريــــ
  

  حــــال، كــــرم اســــير در تــــاريم 
  

ــ   ــ  
ـيم    ــا رفتــ ــر خطـ ـيم پـ ــه رفتــ   آنچـ
  هــــر چــــه درك و توانمــــان دادي

  

ــاروا كـــرديم      ــسي از كـــرده نـ   بـ
ــرديم    ــوا كـ ــا هـ ــفته بـ ــه آشـ   همـ

  

ــ   ــ  
ـتن راه   ـ ــت رـف ــه از نادرسـ ــر چـ   گـ

ـته  ــب داشـــ ـ ــم در زوايــــاي قـل   ايــ
  

ـيم   مانده بر جـاي و        جـاي كـرده ره
  آرزو تـــا كـــه جـــان بـــره بنهـــيم 

  

ــ   ــ  
ــفته    ــخت آشـ ــه، سـ ــك از رفتـ   اينـ
  بـــــر در ميهمانـــــسراي صـــــيام 

  

ــان    ــسار و، دل پژم ــا شرم   و از خط
ـــران  آمــــده   ســــتيم اميــــد در غـف

  

ــ   ــ  
ــس    گـــر چـــه وامانـــدگان وادي نـف
ــروان   ــاري ز راه راهـــ ــر كنـــ   بـــ

  

ــان را     ــزاييم وادي جـــ ــه ســـ   نـــ
ــان را   ــم رحمـ ــم رحـ ــشم داريـ   چـ

  

ـــ   ـ  
ــــدريلیلـــــةنـــــور بـــــاران     الـق

  ليـــك از رحمتـــت اميـــد روا اســـت 
  

  نـــــسزد بـــــر تـــــن دل مـــــرده   
ـــسرده   ــوب اـف   زنـــده ســــازي قـل

  

ــ   ــ  
  بـــــر چراغـــــاني كـــــالم منيـــــر 
ــي و شـــان ســـفره نـــور   بـــر طفيـل

  

ــوي       ــدگان هـ ــار ديـ ــن تـ ــاز كـ   بـ
  از كـــــرم پرتــــــوي بــــــدار روا 

  

ــ   ــ  
ــا   ــرم خطـ ــشقّات راه و، شـ ــر مـ   بـ
  قطـــره نـــوري ز چـــشمة انـــوار    

  

 رحمــت اي اهــل رحمــت و احــسان   
ــشان    ــار اـف ــوب تـ ــوير قـل ــر كـ  بـ
 

ــ   ــ  
ــان راه  ـتقم«آنچنــ ــرويم» فاســـ   بــ

ــالم  ــر وي و آل وي درود و ســ   بــ
  

ــد     ــا افتـــ ــوب را رضـــ   دل محبـــ
ــضا افتـــد        تـــا رضـــا بـــر ره ـق

  

  ٦٢ ـ تابستان ٤٠٣رمضان 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ



  ٣٥

   روژي له روژان-٥٣
  روژي لــه روژان لــه جــاري جــاران

  مبوت  س خهبوف، ماتلَ ئوتو له ناو صه
ماشي له پر   م كـاديـي ـ الك بـو نيكـ  پ    

انو   به كويري  ت سپي   رخه  له سه    ن ـق
  وال ريش له فسه لَسا، ئه لَك هه ي خه زلَه

  رغـرو   و مه   عيه  ني به ده  ن ماشي   خاوه
  وه راي گرت ر ئيمهنْاو له ژو ن هه   چه

ــه  ــك تيك ــارو ئــ  لَ ده قرتيي ــوار هم   ت
به  ن كه له  ماشي   هر جـوانيگ   ر   و رونـْ
 ژي چيـاگ يـه       ريچ وه بور بوه بو   خـي  

ـ  باكـه    ك نـه   يـا يـي بر  ازيـ ون نـار    
ــ  ــاخ دي ــكئ ــاوه  سان زامي ــرم كولي   ت
  ردم يـاران    ن له ده    ده  س مه   توخوا ده 

ه   شـي ده    وار ئه   نه  خوه   ت بـن  واي ملـل
  تــن لَــاي ميللــه ييكيــان بــه چــه فــره

  ردم بيچـاره    يريـان بـو مـه       يا خـه  ن  ته
  

  له شاري تـاران،  » سعدي«قام    له شه   
  مت بو رما زور بي تاقه راي گه له شه

  ،چو و خوار ئه   ره  و به   ره  و به   كه له ئه  
  نن ئوتول ماتلَ بو و چه وري داوه  ده
  مـا » چـن  تـه  وه  براي سهلَبرتو«ك   وه

  رو ژو ره  بـه د بو وه ره   فه  ر صه   له به 
  قرتي  ك خوه ك ژني وه ته خوار له اتهه

ــار ت ئــه   وت مولَكيانــه دنيــاو روزگ
حـــالَي نـــهبـــو  بـــوبـــو ئـــاواتيي ،  

   ه تـه    ناوي، جمكوت بـو   خـي   بـه   تـه    ـل
ه    پري بو : بيژم ـپاو بـازي     ئـه « ـل   »س

  ناو ناوه» زانا«ي،  له داخ تاقمي، خوه
ه خـوه       سه  س ده   له ده    واران نـه  يـي ـل

يه بـن،    رده ده  ي چه ده    شهر   ربيرن ـل
  تــن گبــه ي نــه وه مايــه ربــاره لــه هــه
ــسه   تـــواره داو ئـــه و ئـــهزل ي زل ـق

  

ـتر     خوه ـتر بپوشـن      ن  بخـوه ش   و باش
ــه   »ال مـــه«وا بـــه نـــاوي وانـــه چ ـل

ك ئـه   ر خه وانه ناز له سه     چ له    ن كـه  لـَ
  ژار  ن جوانـه هـاوار ماموسـا هـه          چه
  ويو نيتندي، به پي ر كوردي خوه هه

ــهمـــو هـــه   مانـــه  بـــاريكي ژيـــان ـل

  مـار بفروشـن     ردمـا ده    ر مـه    به سـه    
ه نـاوي گـه     يـان ئـه   خـوه    ال، نـوينن ـل

  ن  وه  يان ئه   ناو خوه » ناكفكر رو «به  
    يوار  نـه   وجي خوه   گه«له داخي بر«:  

  ١ويليش له شي ل گه كه شته ل ده له گه
ــه ــه كـ ــه رده، ده الي ده لـَ   ردي گرانـ

                                                        
  :ژار ئاوايه ي ماموستا هه كه يعرهيته ش صلَي به  ئه– ١

  ويل له شي و گهليك شته كه و ده             ئهويو نيتر كوردي كه خويندي پي هه



  ٣٦

  سـه زوان    بـزا زوانـي بـه     : ن  له  سه  مه
  وارن نـه  خـوه : ن كـه  رخـه  بريك با ده 

  ي جوان جوان ليمه زار كه فتن له هه كه
  ن ي خوما كه ه»خي به ته ته«ك  روا وه هه

  و شه تاك، ميش، داگرسيان، گريان، شيوي
  ـ  ني خوارمه: ي يا كه ـ  جويلكه، هيوي وه
  ن يا مه ، چه  ردلَـ  به: ي  يا كه  ـ رقليان به
ــه  مــهچي ــه، كوژياگ   وه، راو ن، بانجيلَ
  ن مانــه هــه ك ئــه تــريش وه زاران هــه

  

ــه ــه چــه  ل ــان ره  زهي دي مان   !رو زي
ــه  ــاو م ــه ن ــارن،  ل ــان، دي ــا جي   ردم

ه جـي      يره  ي غه   وشه   يـان رژان    يان ـل
  :م جــوره گــوران تــر لــه نــي بزاچــه

  :و  بيتهروا نْوين، ران، هه ر، هه ر باده جه
مــارهبــاواني ، رزبــه ان، عــهبــر ١:نــي  

  چنيا ريف نه ي زه وره ر ده سيلَ، گه حه
ــاوموچــ  زوران، ده ــوه، الـف يـاو، كر  

  ن  گنـه بـه   ق بو   و ناحـه  كه بـي تـاوان    
  

ــ    ــه بي ــرو ل ــه في ــك ب يــا، رهبر   و بري
  ليمـه هينـان     ختي خوي، كه    وه: خاسه

  ن ديي رنامه به به» ن رهه فه«سكاري  ده
ن تا رور زوان هه: ق ناحه له نايك  نه   :ـن

  تــوارو بــو خــو نــوانن  ر ئــه لــه بــه
  مه منالَ بومـان      ئيه شـاري خو   ين، ـل

ــئ ــهيـ ــه  سه منالَگـ ــه ل ســـنه، ـل   وانـ
ــه    :ره، بـــزا ال بگـــه گـــه»!چـــهكو«ـل
مـان بوگنـه     كان خـوه    نههي     اتي   سـه ـق

ه گـه  زو، روشن بو گه بازو، مه    ل ن، ـل
  ك، خواستگاري، يا ن روسه و، عه للـه گه
  ر، يان، بالَكون، شكا مه سته خرو چهئي

  تـر  نهـاي  و چـه  ن  چـه : م  بيژم بو رولَه  
  

  ــك لــه جــيييــان گــه بر ايــيكريــاد .  
  زوانو زوان يا ئه م ق له وله ق يا ئه له م له
  نيكا خوينشيري داو ئه ي، پي ئه شه گه
ه    له   تانن سـو   خـويي  نْ رهـه   قوپوي ـف

ه بـه   : تر  ك بري   يا وه    ٢لَ دژمـن  ر د   ـل
  ن له   ئاوانه باو بو» كـوان  جي   »و كولـَ

ــوه   گن بيگانــه يانــه بــو   وا زوان خ
ــه   گــه چ وشــه ــر ئ ــي پ ــه كــه ل   زا ن ف

ه بـاتي  و هـاتو  ل خـواره  گه  وشه   :ن ـل
چو،   و، شام تيانسوپي ل، سه و عه  گوشتي  
  قدكونانـ  هاز، صوبحانهـ  پاش عه جه

كوشتي  رهو سو ارو هه ،يل الك، سهت، كو  
  .سـه جيگـر   نـه روا بو روا، كـه هـه    هه

  

ــ   ـ

                                                                                                                                           
 وه، تاي باسه ره يكه له سه»الم كيه كه ته«نده؛ وه  من به: ه ياني»ني به«+ » ز ئه«: ي كرمانجي  وشهه كه دو»ني زبه ئه«ي،  كه صلَه  ئه– ١

  .يژني تر، ئه شيكي وه بو داداني به شي له قسه يا دواي به
و ـ   ليان كردويته تكارگه يانه فتار خه  رهن، السايييمو ك مه روه يان چ هه ر دلَ دوژمن ـ چ خوه  وه، وا له به يچه وانه ي ئه  باس له باره– ٢

به باري ترا، زوان كوردي  وبه ن و، دواي چه تانهيان ر تر يتي.  



  ٣٧

  س ره مــه، كــار تــاقمي بيگانــه پــه ئــه
ه   لَ ئـه  ي هه  وا خوه    ت بيچـاره  خـا مـل
ييخو   يد بيـ ش     بوه خـوي   و بيگانـه ـل

  »رمتر له ئاش ي گه كاسه«ك  مان وه ئه
ــه و ئــهوي هلــه كاريــان، پــه   تاتوركي

  

  س، تــر هــه مــان خراوتــر، تــاقمي لــه  
  واره  ك غـه    ك وه   ي بزاني نـه     له خوه 

ـيش     ر ئـه  و دو   ره  دلَيان بـه     يانكاتـه ك
ه   ن ئه   به فه    و پـاش  ره ت بـه  كيشن ملـّ
ــا نيــه  نــه نــهو ئــه   وي، زور لــه پالَي

  

ــ   ــ  
  وي ركـه  س ده بـه  وه رازي مـه  بـو ئـه  

ه  كـاتي لــه    عثمــانی ولَــات ت بــو ت ـل
  هلَكان و خه ر به ك به زور دژمن، هه   نه

  س بـو    ده  تـر بـي   م ئيـسالم ئي     كه عالَه 
ـتعمار تـه        شاي اس كيـ س  ره  به جاري  

  :»ل وانگه ئه«جا ئيستعمارـ  يا به زوان 
  ن جور ره، چ پاشان، چه و شه ر له چ به

  رن ر به ل به تگه  ميلله ستي  تا گر له هه   
ــه    ــي بمينــي بــي ب ـه  رگــه  چت   و زـل

  يـالَ   و خـه  ر بـي تـرس      ركـه تا داگي   هه
ــت بكـــا بـــي وت مـــهوكوح رهو ويـ  
  س ئينْليو رانسه و فه سوره، رو و ده ئه(

ي كـه        ولَه  ده   فتـگ   ت ئيمريكاي قرپه ـل
  س رچي ريگه دوژمن به هه: السه خوه
  نويـ   ر زه   وتـه سـه     كانه كـه    و ته   تا ئه 

  رل مزدو   گه  سه  س ده   دهله ناو چي به   
  نزاني  ئهلَات، گشتمان ر روژهه ك هه نه(

  ، لــه نــاو»تجــدد«يــي بــه نــاو  سـه  ده
  و ئيسالم بـي   ره  ختي به   ونه نه   ر ئه   هه
  و كوشتارن به زورر بوعمو مان مه ئه
  ل ماترياليـستي  گـه  سـه  ك ده  ر وه   هه(
  كار فته  كهس ن كه س چه ده سه به م ده ئه

  

  ژوكي ميــايي ــه تماشــ ــان ئــ   :وي مــ
  ،هـاني  ري جـه   ن شـه  مي  كه  له دواي يه  

سهئي ريانـه،  ر سـواري سـه     ركـه  داگي  
  ،س چو  لَات گشتي له ده     لَكه روژهه   به

  .س لَاتا ده  ر روژهه   رانسه  ر سه   به سه 
به   ـ ! زمئيمپريالي ه هـه      هره  ، بو   ل،  ي ـل

  زوركارو بـي زور   : و  ي، رازانه   سه  ده
  ن  ر كه   سيان ده   ي هيزه له ده     چه مايه 

  لــه كــه نمــي لــه و شــه شــكهك باپرو وه
  حـالَ   حـالَ وه مـه      لَات تالَان كـا مـه     و

ه     ماشه ا مـل شره    لَلـَ ـ   فتـه   ت، پيـرهو ژي!  
  سن بو ئيستيعماري پي  سه بو   رده  سه

بو شتا سرك ئه  وههي فتگ هاي خهژدي(  
رده    كوشاي روژهه  ات بكاتـه ژيـ   س لـَ

  ن،دي مالَه ك جه سي وه ن كه س چه ده به
ه خـوار تـا ژو       ولَات دابمري هه     رر ـل
قــاوه حــالَ ئيفريو ئينمريكــاي التــي(  

  و بـاو،    واجـه   ر چتي بـه ره      لَكا، هه   خه
ه نـاوي بــوه     بننـه جــي » غربـي «ن،  ـل

ــه  ــاوي ن ـ   ن ــه ديـ ـيلَن ل ــدارو دينيـ   ن
  ــازادي ــاو ئ ــه ن ــا كوموب ــ ي ستيني(  

  .تــاتوركي هــار و ئــهك رضــاخان وه
  

ــ   ــ



  ٣٨

  ي خـوايي  رنامه يكيش به ناو به    سه  ده
ــه روژهـــه   واج بـــا نـــي رهلَاتـــا دي ـل

  نيا  حشاي ته   به فه : تهستون بي   تمه  حه(
  زانـي  م ئـه  ميه بـه كـه    چه دوشمن، ئه  

  يــان»فطـرت «وانـه وا وريـاس    تـا ئـه  
له دي نـده   ني  نـيوو ر ن پيـان  ، بـه سـي  

گـــه: يـــانيــه جي   ي ئـــاوي ژيانـــا ـل
وه       دي يي كوژ بو دوژمـن بيـخو ي  ني  

  

ـني بـابي     له چه      ،هـايي   هك بـ     يـا وه   ش
  رام كـا    حـه » جهـاد « وبيريت» فحشا«
ه ده      نده  ئه وس ـل ه   ـل ـنيا   س ميلـل   تـي س
  )ي، زياد كرد له بـاني     »تحريم جهاد «

 دي بي  ازيه ژيـان،      ن ناتوانن ر    بـن ـل
  !ينــي زيــان گــه ل نــه گــه كــه بــه ئاغــه

ــه ــه هـ ــه الهـ   !قورگيانـــا  ن وه ل بكـ
  ي  ن پايـه  ره بـانتري    م شـه  حـري   كه تـه  

  

ــ   ـ
  »ربي ك رونا«و »رژي«تر به ناو  ي سه ده

  ت و كريــاوه لــه گيــاني ميللــه  راســه
ــا ئــه  ـ  ت شــن  و قوتــه توانــه وا قيـ  
  ن ، خاويان كه»روشنفكري«واي  به هه

ه ديـ          ن لَكـه   ن هـه  جا يا ئاشكرا قول ـل
  

  ر، استعماري پي ١رمال  ر ده   چلَكاوخوه  
  ت  گبـه   و نـه  م  رهـه   وانتر زورتـر وه     له
  شـن،  و دلَخـوه ك كوكـ   ناو بي نـاو    به

  ن   ئيسالم اليان بـه    صلَي  ي ئه   له ريگه 
  ن و پوي به  له تاننْ ك مورد بيده يا وه

  

ــ   ـ
  ي خـسته كـار   ل فره  داگير كار داوگه  

  نتـو   يي خوينريژ ملهـورو چـه       سه  ده
  لَك  خهن، بو گيان باقيوتر به ناو دي ئه
  وي بـو اليـي      نـگ نـه   سـي، لي    ر كـه    ئه

  

ـيه زورتـر كريـان بـار          لَام ئـه    هب     م س
  نبـو   ز يـا زه     بـه   ردمي نـه    بو گيان مه  

ك  چتـي بـه كـه    لَك بسينن هـه  له خه    لـَ
ژي الي اليـي        ي  وياكه  ئه ي بيـتـر، بـو  

  

ــ   ــ  
ه ده        ره باسـه ـل هه    سـه   جا ليــي   م  ي س

  ربـــه نـــاو روشـــنبي: بروانـــه بـــزا
ــان ئــه  و داگيركــه ره بــه   كــوتي ر دلَي

   يدزي رهه   وه بو    يدبي م  رهـه    به م بو:  
  ر،و له پي له جوان رال ن له هه ن هه چه

  وال كــوتي ال بــو ئــه م كــوتي بــو ئــه 

                                                        
لَان له شاري سنه، كه رضاشـا، دواي تالَـان    رده رمالَي ئه ك ده ويژرا؛ وه ئه) دارالحكومه: يا(ربار   جارانا، به ده  واري  رمالَ له كورده     ده – ١

  .وه يا كرده راني له جيگه فسه كردن، ويراني كرد و؛ باشگاي ئه



  ٣٩

ــه ــي ب ــ: لَ ئيوــهسه ر ــهزاري س، ت    ني
  سـه   م ده    كـه  ربـي   پاي غه ئورو: لَي  به

ه    ي هـه     جا چ ـف   س بـو داگيركـراو      رـق
 بري ــايي ــه پـ ــازه بـــو قوـل ــدار گـ   نـ

  كـا جـار جـار     و ئيمري سرو: لَي  به: يا
ــه   وه ــه ترســي ي ــي ل ــار  ل ــرا ناچ   كت

ــو ئــه  ــه ب ــاتر بــسينن   وه ق   پــي زي
  ن كــه ش ئــه رتــا بكريــي دنيــا بــه هــه

ـيش نـه     ر گـه    گـه   هئ   و رام لوي ديـ    ليك
  ن له گياني ده و ئه كه س يه س وه ده ده

  ن جـي  كه  ن بار لي ليژ ئه      كه  پي الر ئه  
ه     بروا بو حالَي خـه     ه   لَكـي ـف ـتي   ـل   :نس

  س ره الوه اســتعمار تــه چــون لــه گ
ون استعماري رچوشسي سور، له پي  

  :كــان ستههيونيــ بــو كوچانــدني صــه
ه مـه    چلو ل «كـوي بـه نـاوي       ن ـل   »مـل

ه   تا فه  ـتي   ـل   لو، ديـ ن يـالن كـه    وه نيس
   ن بوو  ، وه ده  »پاراستن اسرائيل «چو  

  ينــه م بــه ئــه: فكــره بــزا روا تــي هــه
  ك ك يه پ، وه و، راس و چه بنه چلون له

  يـان  ي خوه ل بو بنكه گهربي ر غه  جا ئه 
  دا ي روژاوا ئـــه ي بنكـــه بـــو ياريـــه

   دانباج وه دژمن: ك س، يه ههليل  دو ده
ــه    :ت بزانـــه بـــروا بـــو حـــالَي ميلـل

ن چولَ ما سا هاو«ر  ربار له سه نه سهبو«  
  !»ر شه  حقوق به «ن له     ده  ميچ ئه   چه ده 

ــه ــه  ب ــاري، ه ــام ك ــستيعماريه لَ   ر ئي
  سـه   كـاي پـه   ي ئيمري   سه  لي هاوده   وه
  و نـاو؟  م نـاو يـا ئـه     وال ئه   ال يا ئه    م  ئه

   يــا بــازه؟ بــوره: كــا رقــي ئــه چ فــه
  گي هـار    سه ك دو   ك وه   مرنن له يه    ئه

ه بـو ئيـستيعمار         سازشيان هـه     يـه ـل
ـينن  لَ ر هـه  ك شـه  ناويرن له يـه     گرس

  ن ر بـوه ت ن فره ده ولَ ئه   ر اليش هه    هه
  چكــام،دا وه هي نــه كــي بــي مــل ره گـه 

  ن ژيـاني    كـه   به گش جـوري تـالَ ئـه       
  لي كه موسولَمان بي خسوس گه جا نه

  ويـن   و زه  سه  مي ليان كردگه    چون ده 
  س سـه هـاوده     گنـه مانه بو   بو گيان ئه  

ـيش   ش كه استعماري ره  شه ك وته كيـ  
  ن دژي موسـولَمان     يي سـاز كـه      بنكه
ه پـه    وته پـه    ل كه   گه   يرب  ر له غه    به   ل ـل

ــه جيگـــه   »اســـرائيل«يانـــا دانـــين  ـل
ه بـه      نانـه   ، ته رچو  ده   و  سهر ئينْليـ    ت ـل
  ينه وماوه له ر قهري جور جو ن شه چه

  ك و بــو دژمــن كومــهت دژن لــه ملّــه
كين، ئه   كه   ئه داكو   وپاپـان «سي  ي ر«  

  دا؟ نهــان لــي نــادا هــه  ئاشــكراو پــه
ه تـه         يه   ك موسـولَمان    كتـر دژمنـي ـل

ــه  ــي خان ــون ب ــه چل ــه و وه و الن   يالن
  لَ  ياو يالَ بو ئه م وچولَ ئه چولَ بو ئه م ئه

ــه ــا داگي  شــه ب ــهر خــوراني دني   ر رك



  ٤٠

حوكو ل هاوسايش هه تگه مهخو ركامي  
  س  ي بيكـه    ئاواره: ني  ك كورد وته    وه

لــه بــي م وو بــه ، ناچــار بــهســتاري  
اســيبــه رره و قــهم، دو دامــاوچــي   

ــه   ــه روژ ئ ـتره ل ــان باشـ ــه روژي   مان
ـيني نــاو چـاوي ليــان   كـه    س ناتورش

ه   نـه دوژمنگـه   ن ـق   ن تلَوعاميـان كـه   ـل
  

  ن له گيانيـان زامـي       ده  ر روژي ئه    هه
  »!س؟ س، دژمني بوچه ل وايه هه دوسگه«

  !»م سـه  ت قه   ردانه  به سميلَ مه  «: ئيژن
او،      واو سـه    كه ته    ريـان مـاوه بـي كلـَ
  يانـه  ك مالَ خـوه  ن، وه خهرال بي   له هه 
  زان و نــهر بيــژم چــه ناحــالَي گــه مــه

ــه دوس ــراي دروزننـ ــهو بـ   .ن و گـ
  

ــ   ـ
  ت   ئومـه  وان يـا بـاقي      ر ئـه    ت ئه   لَبه  ئه
  ن كـه  شهن ريبو  ئيستيعمار ئه ر دو   هه
  و ئيرانس له روم  رته  وه  ن، خه   تمه  حه

  

  ت گبه نه و  ك خويري مان بوان نهموسولَ  
  ن  ي پـه    ك له مالَمانا ساز كـا بنكـه         نه

مده   كه كاتي  و كه سي  موسـولَمان  مي .  
  

ــ   ـ
ـج سـالَه   و په بزا چون سي  : خوالسه   ن

  رامـه   يـان ليـان حـه       چون ولَات خـوه   
  

  ســتين ژيانيــان تالَــه لــه لَكــي فــه خــه  
ه      ـيان پـر زامـه       زورتر له دلَيـان ـل   ش

  

ــــ     
  

 ي نه  يا دور بو   ـي ران      چ ئيـ وا بـون بـر  
ن ئيمريچووولَيان س ههكاو ر ريدا زو  

ـيش كـه تـازه ئـه       ت چي   نانه  ته(   لعـان   ن
ــ ـ   سهئي ــالب، ديـ ــه، دواي انق   سانيچ

ن بوقشه نه ك به سه يه نهچو رجوري جو  
ات  ميـ   ن هـه    قوت كه   لَمه  تا هه    سان ولـَ

  

ـ   تي موسـولَمان هـه      كاتي ميلله      سان،لَ
  ! راگـرن بـه جـوري   زمي شـايي    تا نه 
ان   رگه ر تيريته ناو سه  سه   !)ل بـو تالـَ
وئهو  سر  سيان  ل هاوده   و دزگه كامري،  

ه   اليي بـه كـه     ـيش بـه زور،    ك الي   لـَ   يك
ـي  و گاز   و ئه فت  م شيري نه    ئه   التو ش

ــ         ــ     ــ  
  ري به ناو روشن بي      سه  ده: ز  ره  لغه  ئه

  نربونــه گيــان ديــ شــكرا بــهبــري ئا
ــلَ   كـــهبي ــه فيـ ــاري بـ ــه كـ   و درونـ

  زاشــا و رهك ئاتــاتورك ي وه تــا كــه

  ،»رو، ژيزانا«ر به ناو عمو كرياگنه مه  
ـيچ     ه  بري بـه پ ـچ   و ـق ـي   و داو تـه   م   ن،ن

ه ئيـسالم دو       ئومه   ويتـو   و كـه    رهت ـل
ه      بكه ه ـف    حاشـا   ئيـسالمي  نْ رهـه   ن ـل



  ٤١

  رچي هه: و فارسيا  ن له توركي ولَ به هه
ـي نو: تـر   كـي   ييك؛ يـه    قشه  مه نه   ئه   نس
  ر كسه مه، يه ربه هه: نمان ئيژي ك خوه وه
ــهپي ــه  ن ــان و بيانــك ن ــه  ي ــا ئ   ر ســه م

شه  هر لـ  گـه  ئـاخر ئـه   ره  م كيـ يـه  و گيـ  
  و كاره كه زوانـي كـوردي        كري ئه   ئه

توركي به  بو ره و فارسيش بكريو جو  
  

  .رچـي    ده بـي   ره   عـه  ي  ليمـه   بي كـه    هه
  ِرن، وه چيوه   بگوـي ـي    ؟ وه ش   !ني الت

ه «   »ر فتــه ده كــه، كلكـي، كــه  شــيره كلـَ
ده« به   بو ه  لَاو سه    مه نره  رر كه ي ني«.  
  يـه، »و ژيره و بوره  ره  سه«سيان    به  مه

   ئيشكالَ بو بي بو نوسييكردي، ن ر ،  
ــي زه  ــازانجي، زوره ره ره كــه ب   .و؛ ق

  

ــ   ــ  
  ل وان  سـگه   به  ه ناو كورديچا، هاومه   ل

  گي الش وتـن وه تـه     راوان كـه  به كري  
  كان واره نه و خوه   كس ئه   رعه  مان به   ئه
  يـان   تـي   پـه ل كـوردي    گه  وان، وشه   ئه
  :س ي هه يبي فره ، عهكوردي: وت يان ئه

  :ك كـاره  باشيش تيفكري، كاريان يـه   
  ر خـوي    ئـه : وايه پي چيو له پو    جا ئه 

ي داگي    ر مـه    چ يي له سه   مي  ئه   راركـ يـل
ــ ر نيــه زوانيكــي تــه  ئــاخر هــه كري  

دي       ر چه   ر چتي هه    هه ن له زوانـي بيـ  
  ر ر باش تيفكري، هه گه  ريش، ئه   شه  به

  ر بــه راس زانــا بــي گــه هتــي ئــ مللــه
  ائيل، بـه خـوين   سرئيـ  ني  و به ب  ره  عه

  هيچكام» عربي«و  »عبري«چه هيشتا   
ژي سه كور  كاري وا وه   كـاورا «: د ئيـ  
  ل تگــه مــهكــار حوكو: زانــي ئــاخر ئــه

ه  گــه ، ئــهسيئينْليـ    ي النــي رانــسه ر ـف

ــان ئــه  ره بــه   ــوِران و روژاوا گاي   ي ق
  !الش به ش وهتحي هو س  ري رسه زوري سه

 يان    كه زو١»كـان   داتـه «تر وتمان، خو  
  مــان، و ئــهبــرد لــه خــورا لــه نــاو ئــه

  س ي زوانــي بيگانــه ليمــه پــر لــه كــه
وــاره  وه تاندنــــهر   ي زوانــــي بيچــ

  يـره كـا، ئيفتخـاره بـوي      غـه  نْ هاوره
  ي ئيـستيعمار  شهشكه داكـوتي ريـ      به

  كر چ نزيـ ل چ دو   ي زوانگـه    له وشـه  
دي    ئه» لَك  خه «هي   به  بو ر  هه ته زيـوي  

ــه  ــه ئ ــه هاوكاري ــه  ب ــن وه ب   ر شــه ب
  م نابي ر كه ل هاوسه ي زوانگه به وشه

  سـوين،  ك ئـه   و تيغ له يه   ننوكتر تي   يه
  رام ن حه ك بكه ي يه ن وشه ولَ ناده هه

ئهي، ت ن هاوسا مالَ، خوهله قي وكا ر«  
ه سـاو زوان    جياس له حـه      ل تگـه  و مـل

   م نازاني ركه هاوسهي وه چه، خوهيه

                                                        
١ –يكان دان ته«ك  نه» كاندن داته«ي  شه له ر«.  



  ٤٢

  يه وره ن زواني گه ر چه بيش، هه   ره  عه
    كه جوان تي يزوان: ن كه   ناگه  جا بر  

  ، چونه، جار جاره   »يثحد«ندي    يا هه 
  

ي كـه     ي زوانگـه    وشه   يـه   ي تيـا هـه      ـل
 چي قورئـان : يـره كـه     ، پيان سه  ياني  
ــه ــان تيــا ديــاره   يــره  ي غــه  وش   ي

  

ــ   ـ
ــه     ــا ب ــي ئ ــا ب ــه وري ــسانه گيان   م ق

ه رابـردو      وه هـه    ئه: ياني» زوان«   ر ـل
  بيژگــه بــري بــاس كــه ناچــار وايــه(
  و زوان نْگ رهه فه بو سكاري ت ده لَبه ئه

گـه ئيـسالم كرديـه        بـه : يانيي١وه  و ر  
  » بو ئيستيعمار رستنخوري«ك به  نه

  هينانه نـاو زوان   » فاشيستي«ري    شه
  ، زوان،س بوش كه پيوييي ي الوه وشه

  

ــه     ــوت ن ــه خ ــه ل ــه بيگان ــه ك   ن بيگان
  مـو   ك بري، هـه     ون، نه لَك پي دوي    خه

  ــشتي ــي گ ــه زوان ــي ل ــه زوان   )جياي
  يــي جــوان لَــام بــه شــيوه الزمــه، بــه

  وه تــه هــهت ببي ك لــه گيــان ملــه  نــه
  كتــر بيگانــه خــستن ر لــه يــه شــه بــه

  ن هـان دان كتـري   ل له گيان يه     گه  وشه
  و جـوان سـا  كـا ره   ي داو ئـه    شه پي ئه    گه

  

ــ   ـ
ـيواو،   سي سه ل زور كه له گه     راوكـري گيـ    ر حـالَ تـاقمي بـه        به هه  ه ش   ليـق

                                                        
  .وه، باسمان كردوي سكاري كردنيه و، ده) نگ رهه فه(:» عرف«ي  باره وابزانم زوتر له – ١

ا بــو دز بكـ ا قسهـوــتـوخـ   :نـي ده ــاوري وهـــچ ئــتــري ـو اليــيـ  بن        ي ـهــيكيش ـب
  ال نـا، لَـك وه هــه خـ  لانـي وا وتمان خوه»           !زانــا«و تاقـمــه  ر لــه ييــك هــه سه ده

  وـن بــبيا خ ره به راس عه! چه؟» كوردي            «بـو» قســه كــردن«يــان بــه نــاو  قسه
  :»شت كا خوا خوه«يان » قسه«يان ) يران سه :           يا(»  حـرا سه«يان وت له جـي  ئه: ل سه مه
  !اـلَلَ م ئيشـــه تت لي بــهمو قنــه ك ژه ده            »سلّمك اهللا«،  »كلـــام«، »!ت لَيــافــه«

  وره و ده هـي ئـي تاقم كه ه»سوپاس«ك        وه !     وره ـهـ، بـه المـي گ»ت لَيـافـه«ويـچ  ئــه
ــ   ــ

  لَـن ردم ته ـوار لـه مــهـت هـر بو ئـ هـن           كه هــلَـ وه ي هه و تاقمـه ر لـه چـه هــهي يـا نه
  !ورهـم ج هـكـي ب هـو جــوره و ي ـهـكي ب ـوار زوره           يهـتـ وه بـو ئـهـشيـ: س نـه هـهو ئه

ــ   ــ
  ـهــر زوانـ ره ر زه هـر جــوري هــ بـه هـه ه          »زيــان«ر حـالَ كـاري گشتيــان  به هه
  ارـــوري ئيستعمــــچ تاقمــي چلَكـاو خ     »     ـوارـتـ ئــه«سـه تاقمـي   دهر دو ـهـچ هـ

  !ت ه كـولَي  منـهـالش، ب ك به ويـش نه  ئه ت         ره هــن نابارو، ق كـه هـر زوان ئ گـش هـه
  !و پاس هـه پاسـس ان وهـبه راس، راس كاري»          وپاسـت و س لَيافه «ي سه  دهس دوخسو نه

ــ   ــ
  .وامـي ـه عــهــزاري قـوربـان تـاقـ ـامــي           هــهـفـ ا نــه نــهــزانــــا كـالچـي ي

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ



  ٤٣

  :ر وته به  كهكان باسيان ك ياروه وهر  هه
ريـيان وه   تر ده   جو   نـاو زوان بـرد   س

  يـان رژانـه نـاو زوان        يـره   وان غـه    ئه
  س ، زوانــي بيگانــهبــي ره عــه: وتيــان

ر، ناكـا  فتـه ده    كـه » كـه   كلكه«سان  دي!  
  

ه مـه            ر،  ردم كـه    بو خو نـوانن خـو ـل
 تالَان كوردي سـو بـرد   وتنه ده  كهبو  

  يـره وه النـان،   غـه : ش وه نـاو ماني  ئه
  ١س  كده  و يه ، پاك بيت  لَي كوردي   نايه
  !ي ناكا؟  بي قهل دي ي بو له زوانگه ئه

  

  ن قانوله باتي! ٢»زنْي ياساي چه«ك  وه
ه جـي تـه     » نـده   پرو پاگـه  «   بليغـات،   ـل

ــولَني  ــك بك ــا بو بو! كوچ ــه ت ــهگ   گ
  )ن شــكه بونــه پــه بــه(مانــه هــاتن  ئـه 

  ري نابا»جيهان«، »هان جه«ك  ويش نه ئه(
  !»نئايي«ن، ك، هينايان له جي دي وه: يا

  

  »رسيله» !!و سوپاسمي مهجيايي  نمنو  
  !ر زوانمانا چـه هـات       چه بيژم به سه   

  گـه بو» دنيا«ر    ت كورد هه    دنياي ملله 
»ن يان سه»دنيا«يان داو» !!و جيهانتيگي  

  )!رتوا و ئه »سوپاس«،»سپاس«جي  ك له   وه
ـ          كورد بكه : يانيه دي ه دنيـاو ـل   نن ـل

  

ــ   ـ
ـي س بو نو    دلَسوزيش هه    ن ناچـاره  س

امي خـوه     چو   ليـان   وارگـه   نـه   نكه وا ـف
  وه خـوينن باسـت   : كت بـي    ره  ر گه   ئه
  و نابــارپالَي خــوين تــالَشــي ســي ئــه

  

  تـواره  داو ئـه  م ئـه   ين ئـه  ويته شـو    كه  
  ليــان  لــه گــهو، دلَيــان بــريشــيوان

  ي خاسـت     قسه ن دو   م تي بگه    شكه به
يببر ــاي نو ــه بالَ   !ت، ناچــار ســراوهت

  

ــ   ـ
سوزي    به   تـي زوري    رهو غيـ  راس، دلـَ
  ي راده  لي له ههن بو ي گه٣»باو«ر    هه
  »رروشنبي«ناو  يي به سه س دهخسو نه
سه       نكه ئه چو ـته   ي نـه    مانـه بـه ـق   ق س
  نتو و به تي كه و چش تي ولَ به شي هه ئه

  

ه گـشتي ده   ئـه      ،سـت داشـوري   وي ـل
ه گـه   زوان   ي و كـه  ن پاكـه  و ولَاتـت ـل

ــ  گي كردبــي ــديان لــيانــي ئوميردد!  
  ق و حه قه  شيونن چه ناحه    لَك ئه   له خه 

  ن بو»مانه م ئه ي ده شه جاچكه خوه«له 
  

                                                                                                                                           
  .ي پيشو ره ريوه بو الپه بگه – ١
؛ )سم و ياسا هر(:دا »سم ره«ي،  لَكه به شون وشه نيا، به ك به ته لَان نه ، بهته خويي دا، جي گردگه و بوه  ، له زوان كوردي»ياسا «- ٢
  .»نقانو«ك   نهميوشي عومو عناي ره ويش به مه ئه
 .، به كار براوه»نْگ رهه عورف و فه«ليره، له جي » باو «- ٣

ــ  ــ                   ــ  
 



  ٤٤

 
  ژار ر كـوردي هـه   جا گيانه وه نيه هه  

  ري الر وا  نـه   ردي خـوه    وه نيـه ده   : يا
  :ر دنيـا بـه پــاوه   و پــه رو ئـه  م پـه  ئـه 
  : خاس خاس دياره   و بي   ختي ورده   نه
ـي   تي گه «بي وه بي    » زانا«سي    كه   »ني
  م ببي جه» نزاني«روار  روار خه ر خه ئه
   دنياس»سيجاسو«الت شكي رچي ته هه
ه    ر كارخانه   هه   ر  ت دوروسـكه    يي ئاـف

  ري هلَگرسـي شـ   ر اليـي هـه     يا له هـه   
ـي  گــهتـي «ر بـه   ئـه  ي زانايــان، » ني   دلـَ

  نك بـو  سه ن نه دزدهمه بويشو نه وه 
  

  وار نـه  س بـري خـوه   كولَولَ بي له ده     
  زار  ت يـا هـه       يـا صـه    مانه بي   ر ئه   هه

ــم    ســاوه و زور لــه ناحــهپــر لــه زلَ
  »!واره نــه ر هيلَــي الره لــه خــوه هــه«

  نلَ نــشي نْــه نتــره لــه جــه لــي گــه گــه
»تـه وه     و، ئه   نه» مانئيبوي م رهـه  كري  

  رپاس،  رال بيسات ئيستيعمار به     له هه 
  ر،  تگه  ي غاره   وره  زگايي گه   ر ده   يا هه 

  ري گـه  س زانـا ئـه   ي وه ده ره رگـه   گه
ــا پلــه بــه تــي ــه ت ــانئي«ي  ن بواي   ،»م

  .نـاو تـون   نيا تو   و زَوريان راو ئه   زلَم
ــ  ــ            ــ   ــ  

  !و نهفتي ركهن دو مان چه وهباس خ له! ك حه
  وه  س مـه    ر بو زامـي ده      هه! بيژم چه 

  

  و كـشه  و يـه زار ت هه  كايه  حه« به   بو!«  
ــه ــي ه ــر ده زار زام ــه ت ــه م ئ   .وه كات

  

ــ   ـ
  ره ژوو ره م به ن ئهي كه ر حالَ، ويلَ به هه
ــ لــه ره تــه ف پــشتهدي ــا و، منــالَي   ني

  لهنكيي جوا شـ  سالَه نـ  شه منالَي په
  

  نــــهبچي وه الي ماشــــيرهنه ســــو:  
ـنيا   ي ئـه    ، بو خوه  يالَ  و خه م  بي خه    ش

ه و خنجيم پاكعسو و مه روح سوك    ـل
  

ــ   ـ
ه گيـان  : يش بيژين  وه  ليره، با ئه     !رولـَ

  و خـوار زمـي بـان   لَي، خوينتالَه نـه   به
  و منالَــه ك ئــه كــي وه لَــام خــو يــه بــه
  ن  ههيش بري وره ل، گه ر منالَگه ك هه نه

ــه  خــوه ــان ن ــروش ي ــه گرانف   الرن، ن
  ر پـوز بفروشـي   كـي وا، ئـه     لَام، يه   به

  و مالَهت روه رچي سه ي بي هه بو خوه
  

ـي نــه     ن لــه بــي تــاوانرژيتــه دلَــت ـق
  ژار،  و هـه  ك كز   و ساز، يه  كي كوك   يه

  ر خوينتالَه   شه  زعي به   تاس، وه   بي خه 
كبــاوه، كردون مــه ولَــه و دهنــي كــو  

ه      مـالَخوه يتولَ  نه بـه   روش  ر نـه ملـل   تـف
  خروشـي،  لَكـي دامـاو نـه    دلَي بو خـه   

  ل خوينتالَه رگهوسا له الي خواو، ژي ئه
  

ــ   ـ



  ٤٥

ي؛ ژن    به ـي  و شـو  لـَ   ندار، عـاني  ي ماش
  خــي بــو بــه تــه و تــه لكــهوي پــر لــه وه

  

  كـاني، نه دو كراس چو   هاتنه خوار، يه    
نــا فــرهكالــه نــاو دو چــو يكيــان پــي  

  

ــ   ــ  
ــه   ــالَي پاي ــه پ ــا دوي دو ل ــوركان    ك

  و سالَي بو ش حه روا شه نيان هه مه  ته
  نريو خوينشيكجار جوان مانيش يه ئه

  شــرو پــي خــاوس شــپرزو شــيواو 
  ي له نـاو چـو  »قر  فه«مي    له زوري ته  

  كـرد  كانيـان ئـه  يـري دو   له الوه، سـه   
  كـان ر دو   انبـه ر  هاتن بـو بـه      يش ئه   نه

  وانيان ئـه   جار جاريش تيشكي ر   چـو  
  مـان  و، ماق ئه  ن مات بو  تاو تاويش ئه  

  يـاني بـرد     يـالَ، وا ئـه      ريچ خه جار جا 
  ن سا لَ ئه كان، له جي هه جار، به تهجار

  و جـوان    سـي گچكـه     و؛ ده   به قنچكانه 
 نزيــاتر، تماشــاي منــالَ نــاو ماشــي  

  :نْگيـان  و بـي ده پرسي نگاي مات   ي  ئه
  ك ياروي ناو ئوتول ن وهمان ني   بو ئه 

  :زانـي مـروي تـوزي دلَ زينـدو          ي  ئه
  وان نــي ئــهنــاي رواني منــيش لــه پــه 

  و رچا  بهريي ناو ئوتول، وه تي كورپه
واز     ميكي بوي ئـه     جار ده جار بـرد بيـ  

  ر و سـه  رو ئه م سه ن جار ئه   له دواي چه  
  

  .حوالَيــان، لــه پــر دلَــي راكيــشام ئــه  
  ري دلَمــردوك پيــ لَــام كــزوك وه هبــ
ي لــه ژاري هــه  وه   نم تــي ، كــهژاري ـل
  تاور تاو سو ر كولَمي ناسك له به سه

و تــهكــالَي رچكــيمنــالَي گــوم بــو   
ـيان بـو هي      لَام ده   به   بـرد   ده  چـي نـه   س
  نيانترسـاندبو : ديار بـو  . ن  ير كه   سه
  رچــي تيــا بــو  و هــهكــانو دو ره بــه
  زان تـه  ردي ئه رديان به   ي سه   ناسه  هه
  !كرد يان ئه»دد ديدي«داو  سيان با ئه ده

  كــان، جــار بـي تــه و جار شتنهنيــ دائـه 
  زوان ســته لــه ژيــر چناكــه، كــزو بــه

ـي   ي كردن غـه     بردن ئه   هوشي ئه    نمگ
  نْگيــان؟ لــي گونــاي بــي رهلي چيــه ده

  پـل؟ ن پاو    پوشه  شناخ به و بو نْگ  ره  وه
دلَــي بوچكيــان بــوچيتــي بــي ن بــو  

ـي      ره  چاويكم بـه     ن خـشان  و نـاو ماش
ـيه  ده وه ـيويكي پــاراو  وه بــو  سـ    سـ

  گـازه، يـا نـه نـاز؟      : زاني  ت ئه   هيچ نه 
  ر رتـي كـرده ده   لي كرد، په    ختي كه   نه

  

ــ   ـ
ه جوگـه   ه  ـل   تـاو قامـا نـه   راخ شـه  ي ـق

  

  شـاو  نـي ره   بوگـه  چو  و خوار ئه    ره  به  
  

ــ   ـ



  ٤٦

دانيــــــشتواني الژوــارانرو   ي تــــ
  چـي،   و ئاوه تا بـو خـوارتر ئـه          جا ئه 

ه جـه        نجا بـه    ئه   بي شـار  نـو   و ئـاوه ـل
  

ان؛    كـي دو    شـون شـمه     ئه     كـان و مالـَ
ــه ــر ه ــهر چلَكنت ــه  و بوگ ــر ئ ــي نت   .ب

  ژار  ردمـي هـه     شون مـه    گشتيكيان ئه 
  

ــ   ـ
  لــه  بــو نــاو جوگــهو بــو ســيو تليــره

  رچو  م دنياس له دلَيان ده      رچي خه   هه
  غـار وه وه   ر جوگـه    و بـه    رو له   م به  هل

  كــي لــه شــيره كــوران  ئــاخري، يــه
ي گـرد            به حالَي، بو خوي گـازيكي ـل

 وانيخوهبه ر شـه  ني پر  و نـاز، ويـسي  
  لَاو ئيعتيبار  ، جه »ت  بـّه  حه  مه«داي وه   

  

ه   لَسان وه پـه     ز هه ي ئازي   دو كورپه      ـل
  ! بوو سيوه ر ئه ت وت دنياي وان، هه ئه

  و خـوار   ره  ن به چو  كا ئه   ك سيفه   له ته 
ه ده  سـاوي الكـه     س ئـاو فــران  لــي ـل

  .م هـاوالَي بـرد      و الي ده    ره  نجا بـه    ئه
  !دا نـوره گـاز      يـان ئـه   »يات  ئاوي حه «

  هـار   ي وه   ل جوانتر له خونچـه      گه  بزه
  

ــ   ــ  
  ساتو ره، ئه نزه و مه   بو بيژم له   ت  چه
ه هـه      وه  بـي خـه   : زانـم   ونه ئه   ئه   ر  ر ـل

دامــاوي ژاران ت هــه فــه و خــهاليــي  
  نــاوم دلَمــي، هينــا كــولَ؛ كــولَي هــه 

  :ران وته گه ك فرميسكا، زوان كه له ته
  :ر  نْگي هاتـه ده     ي دلَ، ده    له كولَ كلَپه  

  

  !هــات و، بـه دلَــا ئـه  دي لــم ئـه  گـه  چـه   
  :ر شه  بهشي  ره و ياسايي، روژ  سم  ره

  اران، هـ  له خوشـي   ستي  رمه  اليي سه 
بــه ئــهبــو  ژيــا لــه چــاومنســريو، ر  

  !كــان بــه قوربانتــان بــم رولَــه گيانــه
   انو   ر  شـه   ي بـه    رنامـه   و بـه  نتف له ـق

  

٦٢، هاويني ٤٠٣زاني  مه هر  
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

  

  ت حمه  تروسكي له كوچي ره-٥٤
  جاتي ليو به باران روجياري روژگاري نه

  

ه ننه، هه زي خواو بهئازيژروژي روش تاوي ر  
  

  مـاران  ن ده زمـي خـاوه   پيچي بـه لَ  هه  
  

  بــاران و نالــهالر تــاوي ئوميــدي تالَــه
  

تيني دلَي بي نكهتيخساو  زهي چاوي ن، گلي  
  

  واران، ي ده ري ئالَــاي تالَــهلَ گيــ هــه  
  



  ٤٧

  باران خته ختي داماو، به    شتي به   ده   بو وشكه 
  

  وو الفا ني خوينمژ، توفختي چي و به خت بو ته
  

ـتاي  وه   ءإ«سـ ــا ــه»خ   .داران ي داراو ن
  

  و قاقريكه كلَپـه بـاران     ريبواري چولَ 
  

  و زوخـاو  نج قاالو ره  دواي زيارده سالَ ته     له
  

  ژاران  ختـي هـه     زراي به   تياري مه جو.  
  

   دلَپاكصديقيدا،  شته گربارانه و ده له
  

  يي بو   وه  و غاره، پاك ئه     ياري كوچ   قهو تا   ئه
  

  ك؛ ر خا وته سه ن تا كهري دي داي نا له  
  

  !رزو ئاسـمان  توخوا، خواي عه : دلَيا هات   جاري به 
  

  ستوي خوشه: ويني داخوم چلون رجوا ئه
  

  وچان دان،   هژونوي  وي، شه   ي شه   زوربه  
  

  :زانـي  گانت، خوت ئه نده جاتي به   وا بو نه  
  

  ماوه و وچاني، بو نهي خوشي زه و مهتام
  

   ژيـــاني،رده خوشـــي و دهر داخ هـــه  
  

  و برژاو شتي وشك   وو روژه، له ده     ن شه   م چه   ئه
  

  

  و بوي ن هو توزه، بي ر ر رملَ ري، هه ن روژه چه
  

  كـا چــاو،  ئـاوو گيـاو دار تـا كـار ئـه       
  

واماندو نيا هه   ك ته   نگ، له ته  و تي  والَي  
  

  

  گي هار ك سه س، وه ساي قه ش دوژمن قهري ورو به ده
  

  ناگــا هــه هــي ســيچ ال لــه دو ــي   !والَ
  

  ريوي  كهخته ريبواري ن سه زا چه ناشاره
  

  نْگي ريبواري نه شويني ريگايي، نه ده
  

  !ريچي  گ بو نه    سه  ك  لي وه   يري گه   غه  
  

   هاورياني، چونه حالَييثربداخوم له 
  

  نو جو و خزرج شرافي أوس  ئهمو وريان هه ده
  

    ويچيان كزو ر؛      خوه نـاني   ت بـي تاـق
  

  يارن و زور ته  يچ وا له ظلَم     و دوژمنانه   ئه
  

  لَكي داماوه، كه ملهور و خويني خهنج سره ده
  

  مارن، ن ده و زوردار خاوه ست رمه سه  
  

شك    ي  ده ئه ئاسورن له كوسان   و باخ  بويو بي  
  

  ميـان گ جـوري   ر ده ت وا له به ربه  و شه   خوراك
  

ه كـه      ته     زمـه وچانيـان     و بـه  يـف   نيا ـل
  

  



  ٤٨

  بار بو م، له دلَي به و خه   فادار، داخ   ياري وه 
  

ــازي ــازيزهم ش ـ خــوه  زيريبــواري ئ ــانم و ئ   ك
  

  مبـار ديـار بـو    يـ  غـه   قورباني ريگه  
  

  »)ص(محمـّد«ي  رهسوتي  شي چوار ئايه بهناكاو 
  

ه ن ده وه چه يبه  له مالَي غهتاك بوت حمه ركي ر  
  

  )ص(: نـاكي احمـد   و رو لبي پاك   بو قه   
  

  ي دوژمني تو مانه له! ويسي خوا ي خوشه ئه
  

  نر بو ده بهر و يارانت، له زوريان ده  خوتوا
  

  ردارتريزو ك په   ن وه چ، بو    سـووه بور  
  

  نـازن   مي، ظالَم به خويانا ئـه      روا، ده   مه
  

اتن   سته  و يارانت، كزو بي ده    يا، خوت    لـَ
  

گ   ن بـي ره   وتـو   ئاواره كـه       و نـازن  نـْ
  

  ريك كيان دلَنياو وا، كه يه يكن دو ك يه ي وه كه
  

  رراسي خوادا و سه لَه هه ي بي روا به ريگه ئه
  

  كنجي  رهردو ر ده ن له ريي دان هه رچه هه  
  

  ري، خونمـايي فتارو بي و ره كتر، قسه   يه
  

  ت بو دو روژي عومري دنيا يانه  گشتي خه 
  

  ؟وايــي  هــهري بــاديســي و ئــهلديــ  
  

  زاد رزو ئا ر به ل، سه گه ، ئيوهصوزي: بروانه
  

  نانفرو تو زورداري خوينمژ، تي شكاوو، ته
  

  !ر بـاد    الشيان بي بـارو بـه       و ته نج  ره  
  

  ت وراني قيامه سوي، له دهدو: ش وه بانتر له
  

  ننوو تي يل و كه  ر ري خوايه، برسي ي، له به وانه
  

  ت،  ربين له ناو پـه      لَكي داماو ده    تا خه   
  

گه هه يان، به جيله جو ره شتي پري جو ئاوي  
  

مه شي ،ري  ير ،كه هه والَه ههيي ،نيرگيز نْوي  
  

  وه چاوي؛ دي  ي  ه ليوي نه  شتو  ي چه   نه  
  

  
  



  ٤٩

  خششي خوا و، به يه يكي لي  ميوهمو داري هه
  

  جي ئاو و؛ له نهن، وا، مالَي، ئاگري وه ك ئه ي وه كه
  

  خــوا؟ جـوره گـراوي نــاوزك بـر ئـه      
  

  ر نوه نه سوژده، خورو مانْگي ئهو موژده، چو له
  

  .»تكبير«ي، خسته     اليكه  يان، مه »اهللا اكبر «
  

ــه    ــا قيامــ ــا، تــ ــر«ت  ســ   »اهللا اكبــ
  

  
  يانــان ي بــه نهي شــنــي گــولَي بــه فــو تــا پيكــه

ــالَان   ــاوي كوس ــه ك ــهل ــان و ع ــاهوودالَ   و ش
ـپه        صه ه قاس سينتر ـل   وانـان  فتـه  ي حـه   لَواتي دلـَ

  شي تو   ر، بو پيشكه    مه  ركه  ي وه   ناسه  له بوي هه  
ــه ــسان، بــه   ئ ــاني ان ــي گيــان   ي گي ــدي دلَ   !ن

  

  ٦٢پاييزي 
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

  …لَواتي خوشتر  صه-٥٥
ه ورتـه       صه   ي كـاني    لَواتي خوشتر ـل

  ي زمــي دلَــي دايــه بــو كورپــه لــه نــه
  

ــاوا      ــي ئ ــاو چــولَي ب ــه ن ــي ل   بــو ويلَ
ــه  ــو دي، فرت ــه ب   ي ســاوا، ي دلَ تاقان

  

ــ   ــ  
ه       صه ه زلـَ ـتر ـل واتي خوش   ي يـاران  لـَ
ــو ــه  ديب ــي ك ــي دو ل ــازيرييل   زان ئ
  رچـي خاسـه     ه هـه  لَواتي باشتر ل    صه
واران    و سـه  يـان   ر بـه    ر به   هه ه ئيـ   ر ـل

  

ــاو      ــه نـ ــر برژينـ ــه پـ ــرادي«ـل   »انـف
ز     رو  رو ده   ده ه هيـ   ،و شـادي  ن چولَ ـل

  نيرو، خوينشي و، خوشه رچي جوانه له هه 
ـي   ئهسولَي ت ره ش به خزمه    پيشكه   .نم

  

  ٦٢اني زوس

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  … ئاخ بو دلَيكي ساق-٥٦
  بــي شــيوا ، لــي نــهري و شــهري خيــر    رو ژيــو وريــائــاخ بــو دلَيكــي ســاق



  ٥٠

ه ريگـه      چـم، الم    رچي الر ئـه     هه   م دا ـل
  

  بي وال ويش به م، ئهرراس چو ريش سه ئه
  

  ٦٢زستاني 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  وِرهو ك  كوِر ئه-٥٧
  ن رچه س، هه فسي په و كوره، وا نه كور ئه

  وس ي نــه نــه زوري زالَــم نــه بلَيــسه 
  

ــري، تـــه    تيـ ري بــوكـــاني نـــادا زو  
ــه   ــه ريگـ   ي الدا نـــاتواني بـــستي ـل

  

  ٦٢جستاني 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  !ي خوايه  ئه-٥٨
ـيم بيتــه   وه! ي خوايـه  ئـه    ر  ده ختـه دلَ

  ش  يگريتـه بـاوه    رال چه هات، نه     له هه 
  

ــه      ــه الي من ــي ب ــي، دلَ ــو دلَ ــي ب   و ب
  چي  رئه  ت ال ده    و صه   ره  ر تاوي به    هه

  

  ٦٢زمسان 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ر يادي تون  هه-٥٩
  و تـون    رچي باره   و هه ر يادي تون    هه

  

  ربــاره تــر، بــاري ســه   و بــاقي يــاده  
  

  .رگ و ژيانا يني مه ، له حالَي له به»اوين«مارستان  بي له انفرادي٦٢زمساني 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  …فسيكي   ئاخ بو نه-٦٠
  و ئـارام    لَپـه   فسيكي بـي هـه      ئاخ بو نه  

 كـه  واو، هه   كهبا شامي ،ي بير بو چـي  
  

  رچي سه و وه بيتر چي هات،  ن هه مه ژه  
ــان  ـيوي، وه ن ــرهشـ ــا ده و م   !رچــي ب

  

  ٦٢زساني 

ــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ   ــ



  ٥١

  وجه  گيل گه-٦١
  ده ت مه ن له زك خوهساو! وجه گيل گه

  

  ـتاني  بي   !و نيمـــرو؟ »اويـــن «مارســ
  

  ٦٢زوسان 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  س دلَ له ده!  خوايه-٦٢
م هاتگـه تـه       له ده ! خوايه   ن س دلَ، دلـَ

 بو ــران بــيهمــالَي، ويلَگــه پــه گــه ر  
  

  الوه  ك كه   هر و   ي هه   ره  و به   ره  بي سه   
  و خـراوه  ر چـي خـاس      ي هه   گهلَ  په  ره

  

ــ   ــ  
   ت ئاسـاييكـه      مـالَ تـه    سا خو نـيكي  

  زمـي بـشيوي   ن، بـه يـاتي  كوي شـه   مه
  

ــه   ــر   ن ــويني ج ــي ش ــهمين   ر وه و جان
  ر ن بچيتــه ده و گــهن زور بيريــت ره

  

ــ   ــ  
   تر بـا وه   تو خوا سا ئي      خـاوي مس بـو  

  ت لــه مــالَي دلَمــاسيويــ شــه بــا خــوه
  

   توو رچي باره و هه  ني ي مه ر توم په هه  
رادي «ي ويـم      كـه   ر كفتـه    هه   بـو » انـف

  

  ٦٢زوساني 
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

  مامه  باخه نه-٦٣
  !ژار ردمـي هـه   سي مـه  ي كه  ئه! خوايا

  ن و؛ ناراسوتو س كه لَكه، بيكه و خه ئه
  

ــه    ــا ل ــده  ئاگ بي زيــسو ــي دلَ   !س  دلَ
  س گنـه كـه  رو، به زور ليـان بو   به گه 

  

ــ   ــ  
ــا ــه ! خواي ــه دلَ ئ ــه  ب   داره و باوكــه ن
  و دوختـور    خوشه  ي، نه   ي تاقانه   رولَه

  

  ژه     ئه برسي ريژه مه ي بوي ن مه ن بو  
ژيكـه     گ ژه : ئي ،بـه      مـي ن  واوي پـي  

  

ــ   ــ  
ــه ــه ! خواي ــه دلَ ئ ـي  ب   هو دايكــه برسـ
  شي ر باوه ي له سه مكه ر مه ي به رولَه

  

  نــي لَ ناكــه قــاش پليكــي لــي هــه  مــه  
ــا گيــاني ده  لــه برســيه   چــي ر ئــه تي

  

ــ   ــ  



  ٥٢

ــه   ــه دلَ ئـ ــه بـ ــه خوايـ   و كريكارانـ
ــه هـــوده   تيكـــا مـــاره ييكـــي عـــه ـل

  

  وه،  يكـه   س له گوشـه     يكيان هه   كوالنه  
ه  واو بو   كه مالَ ته     وه  ره  ن ده رمـو   ، ـف

  

  ــــ  
 ــاني ــوا گي ــه ! خ ــه دلَ ئ ــه ب   و منالَان

  يانو بـاوكي مانـدو    دايك: شن  دلَخوه
  

  بـويرن  ي  ئهو صوزير به ئيمروژ   هه  
ه ده     شتيان ـل رن   ئاخري، چيـ تيـ ر بـو  

  

ــ   ــ  
ــه ــه  ! خواي ــواري ت ــي ريب ــه دلَ ــا ب   ني

  نـــي، كوالنـــه جنـــي  تـــه واو وه تـــه
  

ــه كــه  ناكــه   ــاران س س ل ــاراني ت   و ي
ــالَان« ــاران   كوس ــه ت ــوه ب ــي ب   »ي ل

  

ــ   ــ  
  وانــهتي و هــه بــه دلَ ئــه! ي خوايــه ئــه

  تيكيــان پيــاس، لو ، كــهژاري لــه هــه
  

  وو، پاپه   تر   تـي     ـي   س  و بيكـه  نو، برس
  س  رسي پـه    په  لَكي خاك     نايري، له خه  

  

ــ   ــ  
  سـي ژاكـاو   ي خوايـه بـه دلَ بيكـه         ئه

  لَكـي دنيـادوس     سي خـه  ر ئيتريـ    له به 
  

  كات رال ئه  له ههن رو كه ري ئه ر ده هه  
  خـات   لَي بـو ئـه      ميش په عسو  منالَ مه 

  

ــ   ــ  
ه     ختـي خـه      به خوايا به    تيـاگ  لَكـي خلـَ

  تـه  حمـه   وري ره   و مژيان پـي هـه     م  ته
  

ان ره    ون خـه    له شـويني خـه         تـاو   يالـَ
  و ئــاونكاويــان لــه ال يــاني نــان  گــه

  

ــ   ــ  
  ژار  هــهردمـي   مـه ژاري بـه هـه  ! خـوا 

»    با وا بي ،ن بيچو«     زي هيـ يا له بي ،  
  

  رده ك زوسان، سه چراي ئيقبالَيان وه  
  رده رديـــان چ ده يــا نــه نــازانن ده   

  

ــ   ــ  
و   به مه ! خوا   ر  شـه   واوي بـه     تـه  ميزلـَ
ن لــه سـه  ني ژيــيـاتي  شـه    ريــان ن زالـَ

  

ن، سـه   ر ال دي    له هه    ـيواون      ـل ي ش   ر ـل
ه و ك مالَات، ئـه  مان وه  ئه   سـاون  ان ـق

  

ــ   ــ  
  زان مــه ي مــانْي ره»قــدر«بــه ! خوايــا

  لَات كرد رت خهي نو رچاوه ي، سه وه به
  

  روزقورئــاني پيــ: رلَــاتي نــو بــه خــه  
  وي ريزانــي دلَــسوز نيــا پيــشره تــه

  

ــ   ــ  



  ٥٣

  »مامــه باخــه نــه«و  ي فريــاي ئــه بگــه
  پــاريزه ر ئافــاتي خــوت بــي  لــه هــه

  

ــه  گــهو نــاتوانم بي ناومــه     ر يــنم وه ب
 نتا شي     لَيو   ر شـه    بـه   كا وشكان كولـَ

  

  ٦٣ردان   ـ جوزه٤٠٤زان  مه ره
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

  ! مزگاني، ياران-٦٤
ــ! مزگـــاني، يـــاران اخـــرا ديـسانر  

  رد ي دلَ وه ئــاواز ئــاوه تــاري پــاره
  

  رو ئينسان ري، ديو كهي ئيكسي سفره  
  زان مــه هي هــيالل مــانْگي ر لَالَــه هــه

  

ــ   ـ
  ي خـوايي    ن نه سـفره     ته  ئامان، فرسه 

  و وي شـه  و، كره خه   ري  وه  زمي خه   به
  ن نيـــا بـــو نيـــازي تـــه ژيـــاني تـــه

  و   شـه  و، دلَ وريايي     تي  ختي برسيه   نه
ووه سـفره   ك جـه    له نـه  خي  ده و م كريـ  

  

ه  نـه سـه   ي   گيرته به  ن دلَي ژه      ل دان يـق
  يـوان   رن حـه  مانا، كوكت   ن، له ي  ويلَ كه 
  رو گياني چون ئينسان ژيـان     گوم كه 

وه گوم كه كمان كهنزي ي گيان رده رو  
  ران  ن جاش چو به نميوه بي يچ مه   ئيمه

  

  ٦٣رداني   ـ جوزه٤٠٤زاني  مه ره
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

٦٥-واز وته بانْه كان كه سان هياللي مانْگي ته دي  
ه   ن كهكا سان هياللي مانْگي ته  دي   واز وتـه بانـْ

  

  !يش و ناز ي خواني عه كه راكه ژيان به فيروه
  

  

  ست سره ني، خسته ده ت كه خواني ته نه و خاوه ئه
  

  م جاره كرگه سـاز    ي ژياني گيانتي ئه     سفره
ــ         ــ     ــ  

تا ئيئهسه گوايه چو ن گه و اليه چه مه بو ير  
  

  ري په بيژگه تي بو چي نهر، كه هي خاكم وه سه
  

يبوه ئـه    وام گه هيبر م كـه    لي يـم جـاره ر وي  
  

ي، پـه   ويته كه م نوره سفره، ريم بكه   له   ري ـل
  

ــ   ــ  



  ٥٤

  شم    وا ره   و ناره تا  ي له خه    كه  خته  هاوار له به  
  

  نيه له ده: داخم وه بو كـي گـه  روشـم  ش بـه  ني  
  

  

  ن تـه تـاني تـه   ن بيرو  ده يه له باتي    م نوره   ئه
  

  شم وتوه له و هيز كه ن ره و بيفت نه ك دلَ، كه وه
ــ         ــ     ــ  

ي ئـاواتي بـي حـه       : لَهبو  قه! خوايه   سـاو   اليـق
  

  جاو يالَ پلَاوه به گالَيكي وشكه ك خه ر وه هه
  

  وچـرا  و ئـاواتي شـه  ني كـاول رو  ده: جواوي
  

جوكـه كـه ده      لَه الشه بيز     يي يـتـه ري نـاو ربي  
  

ــ   ــ  
  م ده س نه رته خوايه ئوميدم له ده هيشتا كه شه

  

  م ده ر نه و، داويني به م و تكام وه پيش خه اللَه
  

  

  جـات   و نـه  يي  ي ئازاده   كه  فرشته: »ال تقنطوا «
  

  م  و خـه  ريني له چالَي گوناح     م ده   دلَهم    بي ئه 
  

ــ   ــ  
  وه ي، شه بزه يوه، روژ ب و شه ي ئه»قدر«به ! خوايه

  

  وه  ر بـه    شـه   جـاتي بـه     وا كليلَي نه    رهو نو   به
  

ات كـرا   ري خـه و دلَه نو و هاوريه، به ئه   به   لـَ
  

  وه و قاچي دلَ كهتام له قول و خه لَه داوي هه 
  

ــ   ــ  
  لَات جات هه ي نه لَالَه تر كه مانْگي هه يكي نوره

  

  لَات  خهي كه ناي سفره يته په دلَ هيزي بي بگه
  

  وي ر كـه  به  ياتي وه   چوري، تكي له ئاوي حه    
  

كانم  زهئازي  م له كاليـيجـات بـدات    نـه و خو  
  

  ٤٠٤زان  مه ره
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ



  ٥٥

  

  وي ني زه ره خاوه شه  به-٦٦
  وي ني زه ره خاوه شه به: بروانه، ئاشكراس

  

  :وي ژنـه   و ئـه  توينيـ   ويش كه ئـه     يه ئه   و حالَه   به
  

  كه گورگي درو، بريكي ندي، رواسي زولَ هه
  

  وي ر نــه و چ ســهزان چ نــه» هــائيمي بــه«بــاقي 
  

  نويه شويني دي ر كه گه  ئهراسي به! م كه تويش گيانه
  

وي ئـه  يني شوان ريش عه شه  و، بو به    بيت  ئينسان ئه  
  

  ر و مهي ببيه بزن   كه  نه! نيوي  ي زه   كه  دانسقه
  

  وي ر كه و مه گيان بزن و، وه و گورگ ك رواس يا وه
  

  ٤٠٤زاني  مه ره
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

  !كال بچي: ي كه  نه-٦٧
  لسته پو   و بساتي جورو، به ليژاوه به     مالَ

  

ه    تمه حه ه بـه بـري ده         ن ـل   وه و فامـه  رك  الت پـف
  

   فدايمو رزيش، هه و فه ت ت سالَي نويژي سوننه صه
  

ـي     ركعـاتي، سـوژده     وه و تامـه نيـي، بـه بـري ت
  

  !كال بچي : ي  كه  ي  يه نه   هانه  م به   مما به ئه    ئه
  

ههچو وه و قاچي زامه ، به قول شه ف، خوه ده ن بو  
  

  ٤٠٤زاني  مه ره
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

٦٨-م كه ري عومره وا دياره كه ئيكسي  
  م  كه  مرهري عو وا دياره كه ئيكسي   ! هاواره

  

  م تيكــي كــه رفــه وه ده تــه وه، مــاوهزوري رويــ
  



  ٥٦

  

  مه چلون وكه كا، به حمي نه كه ره! م ره ن كه خاوه
  

  م؟  وه بكـه    م، پاكـه    يـه   وه  سه كـرده  و گشته پي    ئه
  

  ٤٠٤زاني  مه ره
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

  … بروانه بو دو مالَي-٦٩
شه تيت خوبگه پي ت كه ره به: يچي نه، ياني؟ چو  

  

ه   ست و، ده    ده  ِنك بروانه بو دو مالَي ته       ن  مـه   ولـَ
  

  نو خوينشريو، قره، خو جوان و، نكه گله يم ب ئه
  

  ن و په يب رو، پر له عه ردو، شه و، ده و پر له ئوف ئه
  

  ٤٠٤زاني  مه ره
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

  مه م  كه من مردم، چ خه-٧٠
  مبو ، نهمبو هه: مه م ردم، چ خهكه من م

  و رهن باسم له دو چون بكه: ممه چ خه
   روژي دنيا دوري په چون تي: م چ خه 

  

  ؟م بو ، كهم زوربو پلَاوو گوشتي سفره  
  و؟ م و ئه خراوو خاس، نه يارو يار، ئه

  نيا؟ و ته ك ياران ته و ناخوش، له ش خوه
  

ــ   ـ
  :كـاره   بـو مـن بـه     ن    وه  كه من مردم، ئـه    

ــه ــي،   ك ــداني كراب ــه زين   ســي جــاري ل
  

     چله ئازاو، پـو    چـي ،ه  و كرمـي   بـاره؟   م ـل
ه   ي، مـه    نده  وه  ئه   باسـي چ دابـي؟    : بـه   تلـَ

  

ــ   ــ  
  مـري   عومري، به عه    م  وريا به كه  ! سم  كه
  وري، باسـي نـا    صلَي  بوت بيته ئه  : ي  كه  نه

  وره چنيـــا م دادگـــاهي گـــه وي ده ئـــه
ــراوو  ــه خ ــي ئ ــالَي ده خاس   ررو ژو عم

  ن ي تـه  نـه  فـه كـاري بـو شـه      كلي  لَي ته   به
  كاتـه ئينـسان   ت نـا نـا   ن تـه  لي خو تـه   وه

  ت خزمـه  و، بـه    ي گيانه   وه  شيانه  ر گه   به هه 

  مـري   و ئـه  تنـي يـا باشـي، كاروانيـ         گه  
ه        !ر چـي  بيـ   خراوو خاسي مالَي خوت ـل

ــي نيـــه وه    ك كـــاري دنيـــا فـــرو فيلـَ
ــه خــو دو   تــه ــاكري بــستي ل   رلَيكــي ن

  ن  گـه    ك  و نـه    كك شي   نه كي،  تفاقي، شتمه 
  »شـعبان «و    يوان  حه: الشه، بان له تون     به

  ت  پايـه نيو بو رزه  و به   ردم، جوان   به مه 



  ٥٧

  رتر، بـه خيـزان      سه  و الي   و باوك   به دايك 
   خـوت  »ت  ليهسئو  ي مه   دايره«ي    گويرهبه  
  ينـسان وعـي ئ    جـاتي نـه     ولَي نـه    تا هه   هه

  

  و هاوسـان  هـاوالَ  و چـي    و دوس   به خزم 
  بـوت » أقـربين «صلَي    ئه: ي كيشاوه   ريه
  مـوان  ر له هـه   تي خوت به    ليكان ميلله   وه

  

ــ   ـ
  :ش بزانــه نــهو ئــه! لَــام گيــاني بــراي بــه

  س»زاي خـوا    ره«نيـا     رته  و پايه هه    بناغه
  ي تـا هـه   ليــّه سئو غزي له مـه    ر جه   له هه 

  رتـي   ، بـه شـه    رپرسـي   اني بـه   هين دي  به
ك  و بو خه  و كاريش س و كه له بو خوت     لـَ

  قــاالت و تــهولَ هــه: م نيــهعلــو نــا مــه ده
  تـر   تـي   ينـه   بيتـه مـه     لَكـيش نـه     له بو خـه   

  شـيوني  لَك نه و خه ر له خوت له سه خي  ده
 چي        له بيت هات كـاتي كـوكه بو رت بي  

  

  
  
  
  
  
  
ــ   ـ
  

  مانـه  ك پايـهـ  ئـه    ي تو نهـ  نه »فهزي وه«
  رراس و سه ريك داي ريي  شانيخوي، ني كه
  ي  كرژي الدهر بو سه ر له زاي خواي گه ره
  رتي به شه بي؛ خو جوان وهو ري ر ئه سه له
  لَك داو كه ر ئه ولَت به رته هه و شه ر ئه هه به

ــه ــه  ن ــه ن ــه بيت ــات  و، نــهت گب ــه بالَ   بريت
ــه ــا ده ن ــان گ ك ــه ردي ــر، نال ــارتر رانت   ب

  ردان بريوني توش ده  رمان، ئه   له جي ده  
  ت كـردو، بـو چـي    و، چي   خوتي: نيا  به ته 

  

  ١٤٠٤زاني  مه ره

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ـ
  

٧١-كه نه! زي براي ئازي ي  
كــه نــه! زي بــرايئــازي بــه خواســتي: ي  
ــه ــه  ن ــاتي م ــت هــه  ك ك ــي گيان ــري ل   لَف

  

ــه   ــالَنت ــا بــسره  حــالَ د وو، م   وي ني
ــه   ــي دانـ ــزو بـ ــه كـ ــه كـ   وي و هيالنـ

  

  ٤٠٤زاني  مه  ـ ره٦٣رداني  جوزه
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ـ

  

  
  



  ٥٨

  
  



  
  
  
  
  

  مدوههري  فته ده
  



  ٦٠



  ٦١

  )   سرودي منالَان(رراس ي سه ريگه-١

ـه  يــاران جــه     حرايـــه و ســه  مـــن ـل
ــــه   م دنيايـــــه هاوتـــــاي نيـــــه ـل

كــــه ز وهئــــازي وه ئــــا ده خــــو ي  
ــه ــه ريگ ــا ده  ي س ــره ه   ي رراس بگ

 ـي ــه هـ ــهل ــه چ م ــه  لَب ــدي ن ــي ن   گرس
ــه    ــه نـ ــوش و تالـَ ــه خـ ــي ـل   پرسـ

  رهوم د ريگاكــــــه: نكينــــــي نــــــه
ــووه ــه ب ــي ســواره، ســو  ي ع   :رهقلَ
ــه ـ ــاني   ـل ــوا گيــ ــواني خــ   وي ميــ

ــه ــه  جيگــ ــاوا هــ ــاني ي ئــ   ر وچــ
  

ــه   ــه    چ سـ ــاس نايـ ــه بـ ــي ـل   حرايـ
ــه  خــــاوه ـــشتن خوايــ نــــي بانْگيـ  

  ي كـــرژو كـــولَ خـــوتي بـــو بـــاده
ـــي راس و چــــه  ـــه هيلـَ   ي پ الده ـل
ــه  ــان نــ ـ ـــه درك و دالـَ ــي ـل   ترســ

ــه ــه ه ــن تو رچ ني ــي ــت و برس ت بي  
ــردن،  ــاخريمــــ ـنوئــــ   رهن ســـــ

ــه روه هــه ــه م ژو ك ل ــو ئ   رهو ژو ر ب
ـــه خزمــــه   رانــــي مبــــه ت پيغــــه ـل

ــه ـــم حـ ــاني  وــّ ــه قوربـ ــا بـ   ١ دنيـ
  

  ٦٣زوساني 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

                                                        
  كانمان هيده ـ هاوريه شه٢. حسن اولئک رفیقا -1 :ياران ـ1
الّذین  :خ رزه شتي به هه ليلي به ده. ته خ، تا قيامه رزه وراني به چونكه ده. ر نيه وه، تا سه ر ئه به م له و، هه ر خوشي به م له يرانگا هه  سه:حرا سه

  ... وه)٢٥/نوح( ...أغرقوا فأدخلوا نارا: خيش رزه حانمي به ليلي جه ده) نحل/٣٢( ...سالم علیکم ادخلوا الئکۀ طیبین یقولونتتوفّاهم الم
  )١٧/سجده( ...وه... فال تعلم نفس :باس نايه له

  )١٣٣/عمران آل( ...وه... سارعوا :ني بانْگيشتن خوايه خاوه
  . ئازاي تون و تولَ:بادرياگ
  )١٥٣/انعام( ...و ال تتّبعوا السبل :ي پ الده و چه راسله هيلَي

  )٧/يونس... (واطمئنّوا... رضواوانه كه  ك ئه  وه:گرسي ندي نه لَبه له هيچ مه
  :ترسي له درك و داالَن نه

  .كه ليمه عناي خود كه و مه»جهاد«لي  تگه ئايه    :ن تونيت بيت و برسي رچه هه
  ت مه تا قيا:م ريگاكه

  .خا رزه شتي به هه و له به يته كه وري چاو ئه م دنيا، فه ك، بريان له رته ت، هه ر له قيامه وه به  بو ئه:مردن، ئاخرين سنوره
  .خا رزه شتي به هه  له به:وي له

  س»مقامهدارال«و » دارالقرار«ت  شتي قيامه هه نجا به ئه. سه ميواني س وه په. ته  چونكه تا قيامه:ميواني
  )٦٩/نساء( ...اولئک مع النّبییـّن :راني مبه ت پيغه له خزمه
 )٢٦/رعد(. و ما الحیوة الدنیا فی اآلخرة، االّ متاع : چونكه:مو دنيا به قورباني حه



  ٦٢

  سار ي له خه لَه  مامه-٣
  رينجي و زه ن بوه سفتاحي كوت مه ري تهگو
  هيزي عومري بي وژمي وه فريا، وه گا ته نه

  

  كـان  و تهوژم بِرا ته و ملي دلَ لي      قول ات  هه  
  ١كان نجي له كاني گه بي ته! ريني، خوا چلون ده

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  فت فته ره  چه-٤
  وه فته فته ره تاو چه مگه باري قورسي خه م هه به

  يي ناسه ر هه تي تو مه حمه ياتي ره ئاوي حه
  

   لَه چون كوو كووار نه   ر  لَ   بيلَي دلَي كولَوكو   
  ٢ي وشكي دلَي نوقمي كولَه خولَرو باته گه

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  شالمه پو  كه-٥
ابردوپه گه  ئهرسه ر له خو گهندي تي  ي  

قسه ر نه گه  ئهخودخواهي ،اس و كرده بيوه، ر  
  

  ي ورده لي يه ره واوي الشي، خوه ، تهوه بي  
  ٤يه٣ كه شته ي ده كه شهمه پوال ك باسي كه وه

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

   خو خونجانن-٦
  و دلَي، باشتر بخونجني   ت  رتا روالَه   هه

  ر رت گريته بهروژو ، دهيي رمي سپلَه سا شه
  

  يار كا ته  ئهرسي، قوتاوي زورتر كالسي ده  
شنيوژت كهتا رچني نويو٥ويته كار  له ر  

ــ   ــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ   ـــ
                                                        

  .نجي  عومري گه:ن مه گوري تهـ ١
عومري بي زيو نه: هي ريخوه عومري پي شي.  

و خاكـه  و گـشته كوچـك   نـه ئـه   لـيش، وه  تاگـه   و خـه گونـاه . نجـي  ويش، چ گـه  ئه. نجه هراسي، گ  بي، بهدلَي كه دلَ :  له كان   نجي  گه
 .پوشن نج دائه كه بان گه

رچـي   ــ دنيـا بـه هـه    ٢. وي وه ـ نـوقم ئـه    لَ بـه كـولَ دلَـه    وه بـاري خـوه   نـا ـ كـه    ده ناو به كا، له ر كار نه گه ـ دلَ ئه١ :خولَ  كولَهـ٢
  .خا كان ئه ل گرفتاري، له ته لَ كه دلَگه و خوهسه كولَي خاك وه، وه يه  ماديل تگه نيعمه

 .، باسي كراوه»ي ناديار تايه« له  -٣
و، خـوت لـه    تيكـه  گبـه  نـي، چ نـه   سـه  خوپـه : بـي كـه   تـا بـاش حـالَي نـه    :  چونكـه :ي گـه  نـدي تـي     سه  ر له خوپه    گه   رابردو ئه  ـ٤

به عه كه هري، ئازاد نزنجي ،ي ناوه ت، په ل خوه تاگه و خه يبه ي ي. 
  .رون  ده:ژور.    رو:ر  دهـ٥

م  ل بـه  رچـي باسـگه   لـه هـه  . ر ليـره  ك هـه  نـه (مايـه   ك خـوه  م، لـه تـه    روي قـسه   :ر  رو ژورت گريته به     يي، ده   رمي سپلَه   سا شه 
  ).س جورا هه
ختـي، نـويژ، نـويژ بـو،      جـا وه . تـي خـوا   حمـه  و روشـنايي ره  ره سـه روچنيـك بـه    س كـه وه ي يادي خـوا     سيله   نويژ، باشترين وه   :نويژ

  .)٢٨/رعد(» تطمئنّ القلوب« وسا وه ئه )٤٥/عنكبوت( »...تنهی عن الفحشاء« و نويژه وسا ئه كار و؛ ئه فيته كه و روچنه ئه ئه



  ٦٣

  خه سا مه  په-٧
  نو چو   تاو هاتن   چون به : تاوي تيفكره 

  ويش ترت مابي به دنياوه ئه د سالَي صه
  

  يالَ ك تاوو خه شه وه و ناخوه ش و گشته خوه ئه  
  ١والَ خه بو له زه سا مه سا په رواسه؛ ده هه

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

٨-تياري به فام به جو  
  ِري پـه  ئـه  تاو تـي  و به تكو تاو تي  دنيا وه 

وي دنياي خوه: فام به تياري بهجوشه تو سوي  
  

   به تـاوي خـو بفروشـي   ي كه  ئامانه نه   
ــاك  ــه خ ــه  بپژيين ــو ب ــي و ب   ٢ري تيكوش

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

٩-كي تويئاور   
ه سـوي    شيوه ئه   م له دويني په     ئه   و ـل

  سكانيو خليـ  مـي   رخـه   تـه   م  ئاخ كه كه  
ــه ــه گيان ــاي   ك ــو پاس ــاوريكي ت   م ئ

  

  سامه ئيــچيو پــوچمــي هــي مــن خــه  
ــ  ــه ئيـ ــاوهدوينيـ ــه  سه پـ ــي پامـ   نـ

ــم دويكــه ٣و المــه مــه و لــهم سهو ئي  
  

  ٦٣زمسان 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

                                                        
  .يژريو ك دودانه يي، ئه وه» تيفكره« يي له :تيفكرهـ  ١
   تاو باران:تاو
  تاوباران+ ئان :  تاويـ ٢
  »قدير ته« روژي :دوينيـ  ٣

ي ته: سويوه لَه زه كراوي له ئه عيين داهاتو  
ئيـسه  . زام چـون بـي   ن، جـه  تمـه  قدير وابوه كه چون بـم؛ وه نـه نوسـياگه كـه حـه         نه ته :  چونكه :مي هيچ و پوچي ئيسامه      من خه 

قـديري   تـه «م بـو   خـه : بـاتي  س لـه  پـه . بـي  وه ئـه  زاي صـوزيم، بـه پـاي ئـه         رچـوني بـم، جـه       س و؛ هـه     هه» ئيختيار «ساوه كه   حه
ئيـسه،  : س كـه  وه بـه جيگـه   م ئـه  ر ئينـسانا ـ خـه    سـه  پانـدوه بـه   سـه  ـ كه خوا، هيچكامي، دانـه » حتوم رنويشتي مه سه«يا » لَي زه ئه

  .ري ئيسه و صوزيم ره ي زهويته هو م، ئه كه فت ئه وا ره
ختـه   تاي زوري بوبي، فره سه موسولَمانيش خه  )١٤/مطففين( :»...ران علی ...«  و )٦٣/مؤمنون(: »...لهم اعمال ... « :وانه كه   ك ئه   وه: يهدوين

  .سه وه ، ئه»دويني«م  ئه. كان با و خاسي، ته ره بتواني به
إنّ « و )٦٤/نـساء ( »...واسـتغفر لهـم الرّسـول   ... و لـو أنّهـم إذ  «: والمه مه م و له م و ئيسه   دويكه م ئاوريكي تو پاساي             كه  گيانه
وه وا،  ختي ئه جا خوزگه به به. يني گه ي كار بي، خوا، ئه المي، به لَوات و سه صه: س كه تيشمان هه ريوايه )١٠٣/توبه( »تک سکن لهمصلو

  !ت بكا ي، بو ئيتاعه»...فحیوا...« مري ويس ئه ري خوشه مبه پيغه



  ٦٤

١٠-شوازي توپي بو   
  سوي ي خوشه وره وانيكي گهبو پيشوازي مي ر له گه

  

  ن كه زگا جورئه و ده و جاوجولَ ره وبه يرهن ب ده ولَ ئه هه
  

  لَ شكينو ماقو من له بو پيشوازي توي نازي زله
  

ــه ــرادي كاول ــهيكــي انف ــاوه م ه ــي ئ ــدو ره ن ب   ١ن وه  ن
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

   شيري خودا-١١
  ژنوشكيني ديوي خودخواهي توي شيري خودا ئه ئه

  

 ي كـه  وره  رزو گـه    ربـه   م سه   كه  يانهوايي گ   لي هه چيه دي ي  
  

  ري الي خواي بيته ياوه ردي وا جبريل ئه رگه رم سه سه
  

  ٢ي ت به شاره  به ي بي ساي دوارهتو عي شي ئه لَك ئه به خه
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

١٢-يه؟ م هه من چي  
ده ل ئه گه لَماقو رق و به رق زه سگاي به و ده م ر به پي  

  

ـين   ملَقي وه خووه     ن  ر بكـه    سـه    و وه   وئـه   م  و ئـه  ن
  

 ندي زلَه  سه  يه په   م هه من چي  ر رو زيـن  ي زوشـكي  
  

ه كپخانـه       رگيـاني دي    مه ي الشـي ـل ه بـه    ـل   ن يـي ـل
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  

   ئاسياو به نوره-١٣
  يبت زوره    خوت عه  ر باش تيفكري    ئه    كــي لــهو تو ر تانــه ه بــهد ردم مــه مــه

                                                        
  )٤٥/قمر( »...سیهزم« :ل، عاني گه وتني زله رشوركه و، تا سه ه»إالّاهللا الإله« ر له ئاشكرابوني  هه:شكين ماقولَـ  ١
  ... .وه) ٧٩/نساء( »و ما أصابک من سیئۀٍ، فمن نفسک« : چونكه:وايي ديلي ههـ  ٢



  ٦٥

ه    شـه   و تـه    را تانـه    به  له   خـوت بـه  ر ـل
  

  ١ئاسياو به نـوره : ني  ك كورد وته    وه
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  زار رمه  شه-١٤
ي وره بـردو      پاخستگي په  ي هـه     ي كـه  ـل   وا  ـل

  

  كو وا جه سكي ههو خلي كوي ري ريكي خوا له
  

  م وه و كرده زاري الي توو خوم، خوم رمه ي شه ئه
  

  ٢كاني تـو  نده و بهم ني خوهتم به دي    بو خزمه 
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  يتان لَامي تفي له شه  وه-١٥
  س وه نكاوي زقي هه ي گه خنكاوي بي نكه
  :كاني دام يتان، ته  له شهفتي نه جواوي تفي كه

  

  چي گه و له  تويني رگه كه شوييبِران ر وتني  
  ٣وتيه شون هيلَي دوژمني  كه كهي تف له خوت ئه

  

  ٦٣زستاني 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ري سر داخه  سه-١٦
ورمه ردي شه ي زهر يا »وجـّهت وجهي« له زاري  

ـي     ري سرت له خـه      داخه سه  ـ  چمـي ه او پوچي  
  

   ون رني هه   يه هه   ت هه چولَي هـه  لَه  لَيولَـي الر  ي هي!  
  ١!ژار شكه ليت هه م به ره ويته كه م كه ره حري كه به

  

                                                                                                                                           
 .و سيكه ر گ كه به ناوبردني، ها له يب و، له ي عه وه دوزينه: ت بو ي خوه ره نو:ئاسياو به نورهـ  ١
  ).109/توبه( »...شفا جرف هارٍ« :سه وه. ك ريگه راسي خليسكه نه وا، به ي هه ريگه: وا خليسكي ههـ ٢
  : كاني تو نده و بهم تم به ديني خوه      بو خزمهم       وه و كردهزاري الي توو خوم رمه ي شه ئه

  !تم ييكه له خزمه وه نمونه ئه. فتگه تان ژنه ي كه تيجه تالَه و، نه»مائو«كار بردن دوژوين به  ت به لَه ماجراي به غه
إنّـی  « :تي ايوب له دوعايا ئيـژي  زره س، كه حه ه)79/ءنـسا ( »ما أصابک من سیئۀ فمن نفسک« ر به  له:يتان فتي له شه نه تفي كهـ  ٣

  ).41/ص( »...مسنی الشّیطان
لَي دوژمنيا قضی األمر« :هي22/ابراهیم( »...و قال الشّیطان لم(. 



  ٦٦

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  )كونه چالَ(ن تي ژي  فرسه-١٧
  نو چو يتيان كرد رده سپه ي ئه مه و ده ئه

  سويـ  بي حالَت كه گياني خوشه      چون ئه 
ت بو ت زور نه  ر خراوه   گه و نـه بيـ  بـي  

 نه بترنجيتـه تـه   چو     بـي كـان   تـه   نْگـي  
  رته گياني خوت به هم تا گيان ل كه گيانه
  ري  پـه   يفه فيرو تـي     ن حه تي ژي   فرسه

ي  رگي ناخافلَ له ريس نـه      مه ت يلـَ    دلـَ
  رت  نـه نـاييني سـه     و  عومري دنيا ئـه   

  

  سي بو باري كاروباري خوي      ركه  هه  
  وه الي كونه چالَي پـاري خـوي        بيته

لَــهاليقــي تو و ســزاي پــاش مردنــي  
ت چنــي زو بـه ي زو مـردنيش نـه      ناـق

   گوناهريخسي و يهرقسي ده ته   خوت مه 
  ري گونـاه  ي تيـ    ره  سپه  يفه ببيه ئه    حه

  وي ردم كه تي مه زيه و، عه شويني زلَم
  ٢وي ردم دانـه  ر بـه مـه     تكه  يانه  بو خه 

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

                                                                                                                                           
و ي كـه  ره و سـه  نجـام، كـه ئـه    رئـه  سـه  و بـي تيكه كـورت  ر خه هه.  ريگه نيهيتان، و شهس وه ي هه  ريگه:ولَي الر ي هيلَي هه    لَه  ههـ  ١
يتر كـاري  ختي كه تازه ئ ويش وه وه بچي، كه له كوتوپرا ئه ه له شونيكه: ني داخه جا چه. وه بريته و ئهچي  مردن ئه  ي، تا كاتي    كه  ره  هوپ  ئه

 !يه شيماني و په و له ته سره و حه ي هاوار له ئه! وه بي رگه رتگاي مه و تويش به ليو پهوه بي و كويرهناكريي، دوايي بيت
رده  سـپه  ئـه «ي  فتواييكمان بو له باره(فتگه  م جوره، جارجار پاي كه له: فتگتانه كه  ژنه: ونه چالَي پاري خوي ـ1الي ك وه    بيته...ـ  ٢

  ).وه بو م باره ي، له كه صلَي پرسياره  كه ئه»مردنقين به  كردن دواي يه
  .ون و ئه پاكه. الَي دنيا بهنيا به  ر ته خت، هه  بريك خوشبه:كان ته نْگي بي  بترنجيته تهچونه

 »شـروا بـه أنفـسهم   « كـا،   يه لـه حـالَي   كا، بو خوه ي لي كه ئه گه خراوي: زاني ر وا ئه شه  به:      خسيري گوناه     قسيرو يه     ده ته   خوت مه 
  !)102/بقره(
يته، نيشانه يا  م وه و، هه ي بيلَ ره سپه يته ئه م وه  ليره هه:ئيژن ي پي تا، چه الغه له عيلمي به:  نازانم:  تيري گوناهي ره سپه ئهيفه ببيه  حه
  .لَخان تير قه
  )٩٣/انعام( »...إذا الظالمون: ولو تري «ك وه. روا تريش، هه ييك فره. رگه ختي مه ، هي وه»أنبياء«ي ٤٠ي   ئاگري ئايه:رگي ناخافلَ مه
ي، يـا  »غنـا «ر  به وني بو خايني له ردانه سه: وه كه سه، بيره ديار ئه وه زعي ئه وه، »غناهغنیا لأکرم « سي كه   كه :ردم  ر به مه    تكه  يانه  خه

 !!تي قودره



  ٦٧

   ژيانت داشوره-١٨
  تبــي بــي چ نــه تــات هــه گيانــه چ خــه

ــك ــه چلـَ   خ ژيانـــتو زوداشـــوره ـل
  

  لَكــه نــت لــه خــويني خــه بــههمــالَي ز  
  ١لَكــه كــان بــه كــه وو داچلَــه تــا توبــه

  

  ٦٣زمساني 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  يوان ك حه ني وهنْگه ژي  نه-١٩
ه     وي  خوشه   م ستم خوشـكم بـرام رولـَ

  نْگه  لَگره نه   و نوش هه    يش  س له عه    ده
  

  نبو انسا  سنه  زگاو خوان كه شقي ده عه  
موسـولَمانان     ك حه   ني وه ژي يوان بو  

  

ــ ــ  ــ      ــ  
وايــين دلَــت بردا ســازكه  ئــهچــو ي  

  ي ناسـكي سـاوا    زار كورپـه    د هه   صه
  

  زانو مي ق  زگاي جوان پِر ده     و ده مالَ  
  ي نمنـاك    ريان خاك يا شره     ژيره خه 

  

ــ ــ  ــ      ــ  
  ر  بـو سـه  ي  رجـوا بكـه   نيوي  چون ئه 

ه نـه      نده  چه   خـوش مـاتن    دايكـي رولـَ
  

   نهسان دوي  خوشهن نْاوره خواني ره   
  دو تي ئـاو        كهبو ير؟ي خاو يا نه چو  

  

ــ ــ  ــ      ــ  
ـتت  و ده خه ر يه  چون دلَت بي بو به         س

    ر كوشي سه د گولَ له ريني صه وه  لَ هه
  و چلَ   و له م چلَ    گولَ له  ي  لَبژين كه   ته

  رتاو  ههتي تاو، برسيهدلَسودايكي 
ــ ــ  ــ      ــ  

  
  ك دو سـي روژه      خو ژيان الي تو نه    

ـتي   خولَپه ـتت ئـه      پـه  رس   تكـا  كـا ئـه   س
  

  ي و نوشي كه يش  عهي به ولَ ني هه تا ته  
  و هاوشـان   يوان هاوپله   ك حه   تا له ته  

  

ــ ــ  ــ      ــ  
  تلَاي صوزي ت بو قهي كولَي كه چولَ ئه    و ناكـــاوريبـــواري: زانـــي تـــو ئـــه

                                                        
وه ) باو(: نياگه  لَ داي لي كه كومه گه م يا فره، به ريگه و، له حاصلَي كاريان، كهن كه كار ئه. لَك داته خه يز ئهخوين ه :لَك خويني خهـ ١

رچي له  ن؛ هه به ر زه ك هه نه(» ن به مالَي زه«ني  ويته خاوه و فيلَي خوت، تيته الي توا، تا ئهن اييكت نيه؛ يا به زورو، فه   ت  ت، خه   هتو خو 
  ).ر واسه زياتر بو، هه» راس ناوه«

  .)11/منافقون( »...لن یؤخّر« :چونكه. رگ ئيتر كاري ناكا مه ره كاني سه داچلَه:  چونكه:لَكه كان به كه و و داچلَه تا توبه



  ٦٨

لَ كـه          كه بو ت جوان نيه ويـلي لَيوي  ي  
  

رو، پاشـه    لَكي ژي   خه ن فيـ    ژي خـوِرو  
  

ــ ــ  ــ       ــ  
شان     ي خو بـه     ر پيارسه   گه ريـه كاكيـ  

ــشتا زورتـــره ز فاصـــلَه ي هيـ روي  
  

  ژي عبـاي وا    و ده نْگ  كروب تا هه  ني مي  
  ١ تـا تـو  نْ  هـه   بـو ژينـي    ير بنـور    گه

  

ــ ــ  ــ       ــ  
  نْگــي رالوه تينــه هــاوده گــش لــه هــه

ه   پرسي  چون نه    مـه زلَو مـه  و گ  تـو ـل
  

  كيكيـان بـي     لي، گـورگي بـو يـه        گاگه  
ــه ــازاني    گ ــژي ن ــساني، ئي ــه ان   ؟ر ل

  

ــ ــ  ــ      ــ  
  قر و به رق و زه زگاو خشلَ ن دهي رز بكه فه

  رانـه ختـي ژي    جارجـار نـه   م    كـه   گيانه
  

  دو  وـ  ر له رـ    ت وابيتت بـان بـوا بايي  
ــه   ژي ــه ب ــاوان بين ــي دام ــاوان ن   رچ

  

ــ ــ  ــ      ــ  
  راس زورتــر ازي نــاوهنّــ مــالَ لــه ئــه

هه   كهتي لمه    ييه    ر شت هي   رشـت  يـي ـف
  

   وا بـي بـاو بـه تـوي دابـي        كـو   با وه   
ــي ــهه ــه   ن ــه ب ــه داريك ــه ش ه   ژاريك

  

ــ ــ  ــ      ــ  
  ن موســولَمانينژييــ ا نــهيــره  ســا وه

ــ بــه ن لــهبــيو دامــاواننر خــاتر دي  
  

     ن ئه  يا به پاي ئيقورئـان     مان چو ي   لـَ
 ويخوداپي يك رين ر       ـي   نو راس پـر ت

  

ــ ــ  ــ      ــ  
ه بـو خـه       دي: زانـي   خو ئه  ـيش ـل   لَكـه   ن
ي پـوزو خوشـي   ر دي  گـه   تو ئـه      بـي ـل

  

  و خــوارنــي بــان الر، ژيمينــي تــا نــه  
  ربـاري   ر، كاري بـاري سـه       شه  بو به 

  

ــ ــ  ــ      ــ  
  شفــسه جيهــادي تــو  نــهلَــستي رهــه بــه
س   حري نه   ژه ـتكبار «ـف   ه»و اتـراف اس

  

  ك خونكار ته ك له وه: و جارجار ك شل نه  
ياني :زگاي سـاز    و ده   زوناز، خوان في  

  

ــ ــ  ــ      ــ  
   خويچت،زل عيه و ده  سي خوشي توي مه

  ردم  تت بـو خوتـه نـه بـو مـه            حمه  زه
  

  ــي ئي ـين كــه   زالَم متــر  تــر جــا بلَيـ  
  ي ه كوشتن د ، خوش بهي قاالش به ن ته چه

  

ــ ــ  ــ      ــ  

                                                        
 .ين وه تماشا كه ريزيه ر له باري غه ر هه گه  ئه– ١



  ٦٩

  رده گرفتـــاري  دهو دو تـــا بـــه ئـــه 
م     گبـه   ردو نـه    س ده   بوچه چه    تـي زالـَ

  

  له تـه  چه گياني من شه پو ك دژمـن  ر  
  نن، خو به زل زاني   ي ژي رق  و به   رق  زه

  

ــ ــ  ــ      ــ  
  يــژه موســولَمانم م يــا مــه كــه گيانــه
  شقي خـوا    ش كه به عه     و گه   نتي  دلَ به 

  

ژي    گـه   يا ئه    ك  ر ئيـ يـر    ژي اس بيـو ر  
  شقي دامـاوان    ر، قورئان، عه    مبه  پيغه

  

ــ ــ  ــ      ــ  
ه  دير و؛ هـه  حمه  ني تو   زگـاريي ر   ولـَ

ژي   ت ههخو روتوي له داوي     يـه بيـ:  
  

ــه    ــو هـ ــه  بـ ــو نـ ــه بـ ــه ژارانـ   دارانـ
ــه   ــولَمانم ئ ــن موس ــي ئي م ــانمهل   م

  

ــ ــ  ــ      ــ  
  نت گش به ئاوات بو وره واي گه پيشه
ـي   ك حه   ري باشي وه    راخه   ل  ري زه س

  

  ن  تا رهن ر له گه ن هه ش كه مالَي پيشكه  
  ي خــالَي كــه يــي مــالَي، باقيــه گوشــه

  

ــ  ـــ ـ      ــ  
ـتعمار     شكري ساز بو جـه      له   نْگـي اس
ه   رشي خولَ  فه ن  سـه  و نـاني ـل ر داويـ  

  

  تكيش حمه ستي زه و ريش ده كاته ئه ماچ  
  ك كريكاران   و شوان وه    مالَ  ك حه   وه

  

ــ ــ  ــ      ــ  
  سي اليويــ ر بــه ئــاواتي خوشــه گــه

  زوپـوز و نوش بـاري في      يش  باري عه 
  

  ت بمري فه خه ، بي بي-ص–خواو محمد   
  و دانـــه لَگــره  رانــه هــه  و ژي جــوان 

  

ــ ــ  ــ     ــ  
   له كـوي ا   و كـاتي گيانـه      تو   چاكـان  لـَ

  ر يتان هه و شه فس ي نه رده كي به روه ئه
  

ــشوازت ببنـــه هـــاورازت    بينـــه پيـ  
  ت مي ئومـه  خه ت بي لَقوني بو خوه    هه

  

ــ ــ  ــ      ــ  

  راوو خـاس و خـ    نهي كو بو    مه  و ده   ئه
  زري ئــازي مبــه ر لــه حــالَم پيغــه  گــه

  

  بـه ژاري مـار،        ژي شي پار بيني خو  
   ١شيو حالَ بي زاو تالَ بي يا په ناره

  ٦٣زساني 
  

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
                                                        

  .نْگه وابي بو ئينسان نه. ر نيه سه نه ئيراي، له تي ته ريكي خزمه ر خه ر هه گه يوان ئه  حه:يوان ك حه ژيني وهـ  ١

    



  ٧٠

                                                                                                                                           
  .ي وا بوي زاران نمونه مانا، هه وهنيا كوردستاني خ ر له ته نْگه هه  ره...:ريان خه ژيرهـ ٢ي  تيكه
  .س ك ئيفريقا هه ي وه  ئاگات له فره جيگه:چوري ئاو.... ـ ٣ي  تيكه
  .نيا بگاريكه دنيا ته: زاني  تو ئه:دو سي روژه... ـ ٥ي  تيكه
  )179/اعراف(: »کاألنعام، بل هم أضلّ« ...:يوان ك حه ته تا له
ت  و مالَي قيامهت لي جسمي قيامه وه. ك كولَيت تيه، وه م دنياي ئيمرو، عيره م جسمي ئيمرو هه  هه...:لَيتي كو كه چولَ ئه ـ  ٦ي    تيكه

   .چاو كولَيتي الَ له سه قه وه) خ رزه ك به نه(
  
  

ت  ــ قيامـه  ٢ت  ـ دنياي خـوه ١ :س ههسيكا  ر كه س هه سره چوار چت، له ده. روژي خو ويلَي، ژين فيرو، پاشه     بو كه ـ  ٦ي    تيكه
و  ئه )٧/يونس( »وانه وا رضوا بالحیوة الدنیا ك ئه وه« ت پي موهيم بي كه لَه وه ر ئه ر هه گه ئه. لَك ت خه ـ قيامه٤لَك  ـ دنياي خه٣ت  خوه

و نيشت ده وي ـ له كوتوپرا، به ته وي و نه ونكه ـ بتهچ. الشته زايي خوا، حاصلَي ته ت و ناره زاري خوه رمه نجا شه ئه(ي  كه كه ويلَ ئه سيانه
و شـي  ه نجـا، دلَخـو   ئـه . (ق بـي  و لهق ت، ته كه لَه وه گونجي ئه  ئهت پي موهيم وي، كه و سيانه ر ئه گه ئه). تيلَي تت جيه  روه  و سه واو مالَ   ته

  )٣٢/نحل(: »تتوفّاهم المالئکۀ طیبین، یقولون« :وانه كه ك ئه گيرتي وه زاي خوات وه و، رهوه رگه مه ره ت له سه يي خوه ميشه رزي هه ربه سه
  .ين وه تماشا كه ريزيه و غهي ماددي باره ر له ر هه گه  ئه: تاتون ر بنوري بو ژيني هه گهـ ٧ي  تيكه
  :چونكه: دور له روت وابيت بان بواباييتـ ٩ي  تيكه

  .ن باگيني قوشه ري گه به گوري        باره ، نرخي، ئهرگ وبه به پي جل
  !ت مالَ دنيا له كوي و قيمهكوي ت انسان له رنه، قيمه گه هئ

  .س وه هه م باره ليكمان له وارگه و نه نوسياگ:راس نّازي ناوه مالَ له ئهـ ١٠ي  تيكه
  .وش  پي، يا معيار و، ري و ره:پاي بهـ ١١ي  تيكه
و شي دنيا  خوه٣ و ٢مان و  يي خوه ميشه شي هه و خوهرزي ربه و سهتي خاسان فاقه زاي خواو ره  رهـ١:  بو:ر خاتر دين و داماوان به بين له

ياخوا، . )111/توبه( :»...روافاستبش« :راسي به! شي دنيا دانيان نيا تاوي خوه ته: ييكه ي پرفايه لَه ني مامه و، چه ني ئاسانه لَك، چه ت خه قيامه
  .ر شه واوي به لَكيش بو رزگاري ته و باقي خهت گشتمان ه ژيرانه، بويته قسمهلَ م مامه ئه! كانم ويسه شه خوه
گشت :  كه ئيژييا ي ئيحساساتي له جواو بري قسه. ويني فره جار له قورئانا ئه» للنّاس«: لَكه  دينيش له بو خه:زاني خو ئهـ ١٢ي  تيكه

نازه الزم بي، ببينه فـداي ديـن، تـا     و ئه تا ئه: لَي به. وت مان و ئه ه»پليس«وه بيژي، وا له دواي شيعار جاران  ر ئه شي هه  فداي دين، ئه  
  .تر رزگار كا رزيت و باقي دامه
 ـ مادي و معنويماني بان و خوار، ـ   الر، به اصالَحي فرد؛ نهماني  نه:)اجتماعي( ژيني بان و خوار ،)فردي(ميني الر  تا نهـ ١٢ي  تيكه

  .لَ به اصالَحي كومه
  .ك وه:  ياني:كاري.   ي ماد:خوشي.    معنوي:پوز

  .راس بانتر له ناوه:  ياني:زگاي ساز ده... ـ ١٣ي  تيكه
  .يچت، گرفتارياني  كه خوه:خو به زل زانين... ـ ١٥ي  تيكه
شـكري،   ختيشا كه له و وه ت له نانه  ته:ك كريكاران مالَ و شوان وه ك حه ر داوين           وه رشي خولَ و ناني سه   فه ـ١٩ي    تيكه

  .ك ئيستيعماري روما ته ر له بون بو شه ئاماده ئه
  ).و بار م بارو ئه ئه: (و جوره ژيانه  ئه:ياني: يش و نوش باري عهـ ٢٠ي  تيكه

  )31/انعام(: »!أال ساء ما یزرون« )101/طه(: »!ساء لهم یوم القیامۀ حمال« : پوزباري فيز و
  ).لَگردن و سيني ههسفره: ك وه(وه  و اليوه ره  بپيچه: و دانه لَگره هه

: »م المالئکـۀ تـا ئـاخر   الّذین تتوفـاه « :اليكه بو پيشواز مه. ل خاس م ئينسانگه و، هه  اليكه  م مه    هه :بينه پيشوازت ... ـ  ٢١ي    تيكه
بـو پيـشواز   ). و عازاويانـه حقيـر  بـو تـه  : وانـه، وا  ي ئـه  وانـه  پيچه(سه  و ئيحترام و پيشوازه اليكه، بو ئه    ت مه   ماعه  جا هاتن جه  . )32/نحل(

م  ؛ ئه)١(كياناو ياتيشا، هان له ته م حه ر له  چونكه هه،»مع«: رموي فه وچي ئه په. )69/نساء( »...مع النّبیین و  ... «: ل خاسيش   موسولَمانگه

چيـت و،   اده، الئـه ه ي شه رده ك مردين په ته له. مان ئاگامان لي بي لَي، خوه ييكه نايه رده ، په»شهاده«م   جا ئه . و  ر نابرييته   ته، هه   فاقه  ره



  ٧١

  و له بان كه شه  دوژمن مه-٢١
سوزي انـسان     ر انـساني    گه  ئه   و و دلـَ
ت تـه     ئي  ها بـه    وه يـيـار كـه    مـان هاور  

ــه ــي وانـ ــه: زانـ ــازاريكي دي گـ   ر ئـ
  ن رچــه هــه: بزانــي. سي چــوهكيــ لــه
  گـا  تـي ئـه   زاي خزمـه   ر به جه    و هه   ئه

  د دانــان ئاســـانه  بــه  دنيــا بــو ئــه   
  

ه بـان    كه شـه    ردم مه   دژمن له مه       و ـل
نـه     يپي گـشتي    دو ژي ژيـان بـيور   

  ن،و خوا زگاو سفره زمي ده  نهچو يا تيك
  ژاران، هكــا هــ قــاالي، رزگــار نــه تــه

  رمـان  زار خـه  زورتر له تومي به هـه    
  ١و گـران رزانـه  الش، هـه   لَان به بـه     به

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

٢٢-لَه چه تا تو ي هه وه نهمي لَيه تو  
ــ وي كــه م نــه رولَــه تــه تــوخني پيسي  

  :و منـالَي هوشـي خـوت بـي        تا جوان 
  

  تــه شــه الت ئــه لَــه لــهتــا توت ربــه بي  
ه    وي بـه    كه  هجاري ن  ه ـق   ت رخـه  دي ـل

  

ـ ــ  ــ ـ    ــ  
  بـي دلَ  سـن گـرو ئـه     م، به كـه     كه  م  كه
  كيكــه ســني، لــه ال يــه  و پــهســن كــه

  

  نْگـاو  و خـراوه هـه   ره گـره بـه   مه  لَ  هه  
به  بي      گـه   ش له دو چاوي تي   ـي   مـاو   ني

  

ـ ــ  ــ ـ    ــ  

                                                                                                                                           
راو؛   بـه  لـه  »فادخلی فـی عبـادي  «هاتني : س ريش، فره ههت ليل ده. تمان بي ياخوا به قسمه. فيت كه رئه رزانه ده ربه و سه ژياني شيرين 

ت  ماعـه  يته ناو جه گه ، ئه) فجر30 الی 27آیات ( :»إرجعی إلی ربک«: ك ئازادبوني گيان ته له: سه كه وه   بو ئه  »وادخلی جنّتی «دوا    وه  له

  .روا خ ئه هرز شتي به هه و به هر وانا به ك ئه ته ؛ جا پاشان له)پيشوازكاران (: »عبادي«
ب قورئانا، يا  كته ـ مه: ن له سه ك ـ مه ته س، هاله فالَنه كه: م دنيايچا ئيژين وه، له ك ئه روه كابونيچه هه ته و له  ئه:زاني ن ئه تمه حهـ )١(

سي «ي جواو  له نامه. و بن كه يه يكا، به جيهعاته، له  وچوار سه بيس: عنا نيه كه و مه را، به هبه ك فالَنه ره ته تا، يا له كه ره ك فالَنه حه ته هاله
  .لَكا ك خه ته وه له خه رزه هل به يا كردن ئه ي رابته په باره يشا، باسمان كردگه له»پرسيار

ونـه   ر ئه گه ئه: وحالَ بيشي يا په. ... وانيا بي يره ناو په تو له: ر فره خراو بي كه پي ناخوش بي گه ئه: زاو تالَ بي ناره.  دنيا:پارـ ٢٢ي   تيكه
  .مبار بي و گرفتاريت، خهمت لي، بو خه وه. ني ليت بيوي كه قي خراو نه

بـان،   وله شه. ترسان ئه» بان و له شه«جاران منالَيان به . ي منالَه جيگه ن بيدل، ترسان گه وره ل گه كي له ئيشتباگه يه: بان و له  شه... ـ   ١
لي، ناويكيان بو تاشيه كه  وه). يالَي ل خه ك چتگه ك وه نه(ي، راسه  كه صلَ بونه ئه: ترساندن به چتي كه: ياني. »لينگ بان«س له  كينايه

 و شـه «سـه   تيـان، وه  هو روالن ناو رچه ل ـ هه   و زوردارگهترسين، زالَم و نهتين خلَه ردميش نه ر مه گه ئه. رنه هيچي لي ناي گه سامداره، ئه
  .و پوچنلي فره هيچ لَي لي بترسني ـ وهكريي منا و ئهداره و سام»بان له
و،  وه ييكا بدوزيته له سه ر مه ي خوا له هه تواني، بكوشي ريه ـ تا ئه٢تي، پاك بي  ـ نيه١: رتي  به شه :گا  تي ئه   زاي خزمه   ر به جه    و هه   ئه
 .وه بچي ينه له



  ٧٢

  وت  خـه » معرفت«كاتي كه دو چاوي     
لَــه چــهتــا تو ي هــه هو نــهمي لَيــه تــو  

  

ه مـرو ئـه      وجـي   گه     ريبـي بـه ژيـ        ـل
  ريوه بــه پيــ ميتــه چــه لَ ئــهم تــو كــه

  

ـ ــ  ــ ـ    ــ  
  ن گـرو بـو      نـه مـرو بـه گـه       و  ر ئه   هه
لَ ئه   كهدو       بـه پـو يخـوا   ي  و ئـه    لَكـر  

  

  شـي گو  وشاره خـوي ئـه      خوي گوره   
ـتي هـه     هه  ك بوني به    وه   شـي لَ بلو   ش

  

ـ ــ  ــ ـ    ــ  
ي   ر وه شـه  وت، بـه  دلَ، خه    يـي  هايـه ـل

ه حـه      ده ي هـه     زگاي ـل   وو دامـاو  تيـ   ـق
  

    ــوازي ــوي بخـ ــاني خـ ــاواتي زيـ   ئـ
  ١ بـه خـو بنـازي     چـي   و كـه    ساز كات 

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  كيشي ئه لَ  خو ههچي به-٢٣
شيكيكـه    ئـه  پر  هـه   : ي لَ  خـو   شي بكيـ  
ــه  ــه ب ــه ك ـيهو بتزاران رو ش ه   رسـ

  

  و ســفره و جــل لَبــه پــو واخــانو دي  
  ٢تاو تاوان خه  بين خويشت بي رچه هه

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  

                                                        
  .قنه ئيژني و ژه ناراوك عناي وه به مه: تولَهـ  ١

  .كا تر كار ئه لي نيه، فره و خراوگهل ي خاسگه به جره ، كه هيشتا تهت، له منالَا فاقه  ره:و منالَيتا جوان
ر له   هه!لي، بنازي اويگهو، به خرخاس، به خراو بزانيت: ي لي بيگونجي وا ت ئه نانه  ته:ماو يين گه ش له دو چاوي تي به بيـ ٢ي  تيكه
  !وه بو فيز ميه نيته الي ده يته جواني كه سگار ئه گه و تا ئهل يته ورده گرانجانگه گه ه تا ئهو بيگر و بوچكهل زل و زوردارگهزالَم

  

  وه به پيري ميته چه م تولَ ئه ـ كه٣ي  تيكه
  

 ،راسـي  بـه ! سـاو  و بو ناحهساو له ناحه: الَم مي بانتر، بهقا تر، يا مه  فرهخوازي بو مالَي ئاوات ئه: ئاواتي زياني خوي بخوازيـ ٥ي    تيكه
 ) نور40 و 39آیه (: »!ظلمات بعضها فوق بعض: أو کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب... .کسراب«
ي  تيجه و، نه له نهويت جاتي ئه نه) يات حري حه  بهتمي بو ئاخري حه: (رگ  ا نه له مهمم ئه. جاتي بي حري وايشه، نه كاورا له به: گونجي ئه

 .ي ل خوه ل خراويگه گه و تاريكيپول شه
 
  .وه بي ي باوه ر به بونه گه  ئه:ن خويشت بي رچه ههـ  ٢

     يا



  ٧٣

  

  فروشه عيه مه  ده-٢٤
  گـوري   رگ، نرخي،ئـه    وبـه   به پي جـل   

  ق داوه ده م تــو ئــاوا خــوت لــه رولَــه
  

ــاره   ــه ب ــارگي ري گــه ب   ني قوشــهن ب
  فروشـه    مـه  عيـه    ده ر پي نـاچي     گه  ئه

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

   خو خوارتر بگره-٢٥
  لَك تي خه حمه تي خواو به زه حمه له ره

ـناس بـي     ك  رو نمـه  ر ژيـ    گـه   جا ئـه     ش
  

  گي بــه انــسانر انــساني بــو گــه ئــه  
 خوارتر ئهخو ن بچيه بان رچه  ههگري  

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  !ته؟  گروگالَ چه-٢٦
  ك منــالَ تــه وه  چــهگروگــالَ! شــاعير
  والَ  ل بي هـه     زاران رانگه   ل هه   گورگه

  

ه   مـالَ بي    ك شه   لَكه وه   هه     گـالَ   كـه گالـَ
  كــه قــالَو بولَــه، بي هــيچ ناكــا ســرته

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

٢٧-» عاي كتك باران ناواريبه دو«  
  :چهم پو   رخه  ته  م  و كه زات  م  دوعاي كه 

  ي الرو نــاوي بــار بــه ئــاوات راســه
  

   رته  هاناي بيره  و بـه    هو   ي جو تيـاري  
»عــاي كتــك بــاران نــاواري١»بــه دو  

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  

                                                        
  .لَك ني دلَسوزي خهشقه بو موسولَما رمه وه سه رنيته گه وجوره قورئان ئه ران ـ ص ـ به مه دوعاي پيغهـ  ١
  .قاال ت و ته م لياقه  كه:م رخه ته م كه.   نوك  ترسه:م ذات كه
  .استغاثه داواي ياريه كردن، :هانا



  ٧٤

  ت و دورسي خزمه ري راس-٢٨
ـنن تــه م نــه ردم ده كتــه مــه ره گــه قيـ  
  نرو ن بـو نـاراوي ده    كـه   ه نـه    بـه ه  به

ه ده  لَ  ردي عــه ـل   و دلَ، ئاگايــان كــه ـق
ــه  ــ بنكــه را لــه ب ــه دهي دژم   نرو ن ل

  رمـالَ   و ده رمـالَ   رمالَ ده   و به رمالَ  به
  

ــلَ    في ــو ــه  ب ــوي ن ــه و درو گ ـنن ت كيـ  
ـنن لــه ر نــه تــي فــام ســه بــو ئافــه قيـ  
ــنن شــه كــان بــه خــو وه وايــان تــه كي  
  خينني بــاش بــرو و پايــهن تيــك ده
ـنن تــه لَ ر هــهكانــدني ژو پــاش تــه كيـ  

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  يتــانن ي شـه  وچــه ر نـه  هدوژمنـاني د 

  ي ن تيك دهياتي كوي شه ر مهر له ژو ئه
  ن تيــشت كــه لــه ت ر لــه دوژمنــاني ده

  

ــه    ــه ب ــه ل ــشيوينن  رابنك ــوي ب   ي خ
ــه ــه ل ــه رت زالَ س ـنن، و زوردار ن ميـ  

ــاتوانن ـنن  رت پــي دانــه   ســه : ن ويـ  
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  ن بــي، دنيــايش ژيروبــان بكــه  وانــه

رو تو     ناسـراو تـه    گورگيكي   نـا بـو   ـف
  مـاع   ئاخري، له ترس يـا تـه      : بي  ش  ئه

  ر خوتـان  ، هـه بو  ش نه   وانه  هيچكام له 
ــده س، ده بي ــي، وهرو ــه ده ن   وي ر ناك

ات ئيـ        ت  عنه  له ه زوردار     سهو ناـف   ت ـل
   ئــاگريي كــه لَ سه هــهقلَــه ئيــ چ عــه
  ر ژيـــاني، مـــردي تـــه ســـهوي بكـــه

  

ـنن   ره   ئـه  ق خـو    ر له نـاي ناحـه       هه   تي  
ـنن   خـه   ر ئـه    تـر سـه     بو گـورگيكي   وي  

ـلي   سي تـه    ده ـنن  م بـو دژمـن هـه      س لَي  
  شـكينن  يمـاني خوتـان ئـه       هدو پـه    عه
  نـوينن   ن ئـه  سـچو   نتان كاتي ده  رو  ده
ـنن   ر خوتي ئه    سه  نجا له   لَك ئه   خه ژير  

  لَي گرسينن  لَك له خوت هه صوزي خه
ــه تـــو ــمـل   ١و زورت خـــزينن ني زلـَ

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
                                                        

  )١٥١/بقره( :یتلوا علیکم آیاتنا :ئاگايان كهـ ١ مصراع ٣يتي  به.   زوير ته: ٢و١يتي  بهـ  ١

   جهاد اكبر:كاندني ژور تهـ ٢ مصراع ٥يتي  به).   151/بقره( :ـ یزکّیکم2  مصراع٥ و ٤ و ٣يتي  به
  .رونا  كه هاله ده:ي خوي بنكهـ ٢ مصراع ٦يتي  به
  .زوير تيان به ته  خلَه:وينن خه ر ئه تر سه بو گورگيكيـ ٢ مصراع ١٠يتي  به
  .ر و زور خاوبون بو زه: لَينن سليم بو دژمن هه سي ته دهـ ٢ مصراع ١١يتي  به... 
  .ئيتواره بوگ، بي زكيه نه ـ ته١ مصراع ١٢ يتي به
  ).205/بقره( ...إذا تولّی، سعی فی االرض :نوينن سچون ئه كاتي دهـ ٢ مصراع ١٣يتي  به
  !وه، دنيا بي  ئه:گرسينن لَي لَك له خوت هه صوزي خهـ ٢ مصراع ١٥يتي  به
رین  )115/عمـران  آل( مثوي الظّالمین« نم كه هه  جه:تونـ ٢ مصراع  ١٦يتي    به رت     .ه)٢٩/نحـل ( »و مثوي المتکبـني زلَـم و زولـه تـو

 !تت بي يچه، قيامه وه  ئه:خزينن



  ٧٥

  سود  حهوجي  گه-٢٩
  وي عنه و مهت مادي  مگه نيعمه   م هه   ئه

ه    له ته    ي وه  ئـه ديسـو  م، حـه  واو عالـَ
  س؟  ناو گـشتا چـه      سي وا له    تاوان كه 

  

  ژاندوخــاس خــوا ر ــو ــه ب   و خــراوي
  سدار يا خوشناو  دهئاشنايو خزمبه 
ه   كير نزي   ر هه   مه   ي خـاو    توي چكوـل

  

  ٦٣زمسان 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

٣٠-ئامان له درو !  
ــه ــه ل ــو   ت ــرو ب ــه درو گ ــروك ب    م

 ــي ــه راسـ ــو درو، زورهالدان ـل    بـ
  

ـيوي ري راس  له خويچي ئه       و درو ش
ه      نانه  ته ه چـاو تـا بـرو      : د  ت بـه ـق   ١ـل

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  وي وي لي كه ت خه يلَانه مله  مه-٣١
  زاني ي ئينسان ئه ر خوت له زومره ئه

  وي وي لــي كــه ت خــه يلَانــه ملــه مــه
  

  ،زانــي مــان ئــهو ئي ن فــام بــه خــاوه  
  ٢»وي وي گورگانه شه گورگه شه«به 

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

٣٢-شه دلَ به هو كه ش مه ت خو  
  و بـه دروت ت  شهر له هو    ته گه   خلَه  مه

ــه  ـّت بــ ــ ــاگوريي  واقعيــ ــه نــ   وانــ
  

ـنم  تــاوي ســه    ــم  رســام بميـ   و گــم ب
  ٣ردم و بــاوري مــهتگورييــ تـوي ئــه 

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

                                                        
  .ييكا، وايه له سه ر مه هه له )14/مطففین( ...):کالّ بل ران علی(:  »نري« كاري :ري راس و درو... ـ  ١
لي  ر، بو خيالَگه وهاوه واييكي خاوي خه  هه يان، به كه واوبون رازه ل، دواي ته ييكه، رازويژگه  قسه:»وي وي گورگانه شه گورگه شه«ـ  ٢

  .ون ئيژن تا ئيتر بخه
  وي  خراو ئه:گورييت توي ئهـ  ٣

نجا  ئه. وت كردگهفي كه در كه رئه ن، ئاخري، ده ر تاوي، باورت پي بكه گه چونكه ئه. ت به تو  نيسبه:ردم گورييت و، باوري مه   توي ئه 
 .ردم، باوريان پيت ناميني ئيتر مه
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  ن ناوي ن بي تو وه ره مي گه  عالَه-٣٣
  اوخر كه به س مه س، باسي كه وه له هه
  ن نـابي    ن بـي تـو وه ره        مي گـه    عالَه

  

  د نــاوي نــي چ بــه و رهچ لــه خــاص  
  ١»حر گلَاو نـاوي  ، بهد مي صه به ده «

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  و تهي كه ر كوي ئه مالَي هه -٣٤
  و ئا خري تهي كه ي ئه ر كو وه هه تهي مالَي كو ناكه

  

  بي  بو خوت ئهيي و مشقولَزمه  خيزانتي گبه نه
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

٣٥-فره ميراتي   
   چيهي كه وه زوري ئه هلَپ ر به هه و مالَه هه ئه
ر بگاته كهمينه م ئه سان كه راتي زو بي بي  

  

  و منالَلَاس بو ژن تايه به ي خوهت به دو گبه نه  
   بو مروچه بالَكو بالَي وه هوي وه بويان به

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  »…و تي خوه ر ئه له ته «-٣٦
  فــي كــه ر ئــهو تلــو س لنْــه رمــه ســه
  گيــه ت پـي زينــده  وه ر ئــه وا ئــهتوخـ 

  

  »في خه وشك ئه و له تي خوه ر ئه له ته«  
  ٢ك تـو چيـه؟      رقي ميكروبي له ته     فه

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  

                                                        
  .و سه رع، روشنياني كردگه وه بي، كه شه زيفه  روي وه له كه له و جورگه ك ئه  نه...:س وه له ههـ  ١

ردم، بگيريي  زيهني مه: ياني! ا، به خاس بزاننكاور: وه ولَه بو ئه له، هه وجوره گوناهگه صلَي ئه ي ئه نْگيزه و ئه  ريشه...:ن بي  مي گه   عالَه
  !وي م ديار نه يبي ئه و، تا عه ليكه سگه يبي كه به عه

 .ف وشكا  له جيگه و پيخه:»...له وشك«. راني تيكه بو كينايه له خوشگوزه عيباره: »في خه يت و له وشك ئه خوه ر ئه له ته«ـ  ٢



  ٧٧

٣٧-بي تو كه   اليي و تهي  
من ت كه و خراوه گشتي خزمه  خاسچيپي   

  شتي بي نه سيلّولي جيم هه باخاتي به
  

  و پيم س لَه بشيلن دهقوو ما رچي زل هه  
  ليم وه تهي تو كه گشتي به فداي اليي ئه

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ني ريتردو  گيانم گاوگه-٣٨
  جي وه يلي كولَي نه و كه يكي كولَولَ كولَه

  ن بيردو ري پيت به گاوگه به گيانم له
  

ه پـي    يه كالبو وله خستو   م كا   له     ني ـل
  والَي پرسي ك تويي هه وهي اليقه  كه

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ري الَو ناسزاگه قه  له باره-٣٩
به لَكت ئه تي خه عاده ر سه گه ز ئهئازي اس وير  
  م ره و ئافه ستي به نافات ختي دلَ ببه ر نه هه

  

  لَك لَاو ناسزا له خه قه وي به باره كارت نه  
  ١لَك لَا له خه بهو ته قوشه له خوتبي بارت ئه

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  وتو  له پا كه-٤٠
  وه كـوا    لبه  لَبي قه   و قاچي قه    م قول   به

  

   يــيوزي ر والمــه مـه  و ئــه ره ن بـه هيـ  
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  به  دلَ كز مه-٤١
  بي و چت وا گرو ئه لَ كهسي به دو روا كه هه
  ن ببن رو گهني ناجو بي كه دلَبه لَكيش ئه خه

  

  رماني اعتياد و ده  دي له موچياري لَ هه  
   ياد ولَت به چاكه  كه له هه ن كه به نه پي كز مه

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

                                                        
  .وه لَكه ن خه له اليه:  ياني...:وي به كارت نهـ  ١

 .وا ي هه ر ريگه لَكت خستوته سه باتي ري خوا، خه  چونكه له:لَك الَ له خه به.  ... ي، ريايه كه  چونكه مايه:بيته قوشه له خوت بارت ئه



  ٧٨

  بي لَك نه ي خه  كارت به قسه-٤٢
  بي م ئه كه وي گيانه لَكت ئه و خهر خيري خوت گه

  

ه   كارت به باري باره    او ناسـزا نـه     ـق   بـي  لـَ
  

ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ـ
  

  به س مه وه واو هه رشوري هه  سه-٤٣
اس خوه ر وه گه زي براي ئهئازيش ئه ت خوه ر وي  
  به مردن هات س مه وه واو هه رشوري هه سه

  

  وي كه نه  لَ  بكه پيت هه    ها ري   وريا به وه    
  ١وي يالَيك و خه سه خه د سالَي ژيان وه صه

  

  ٦٣زوساني 

ـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ   ــ
  

  چهليني گوري  كه-٤٤
  كـري   ر نـه    وه گـه    سهم باري ژياني ئي     به
دواي ئـه  فكره كه هيچ نه    تي رده سـپه  بي  

  

  گه تي شينه خوكه چلو شي سويو ناخو  
  وي رمت بكه ته بوه دواره گيان وه ك هه وه

  

ــ   ــ  
  جـي  چه نهنْگي گوري  ليني ته   هاوار كه كه  

  عات ژيان، ليت ناكا ن سه وه چه حالَهو  به
  

  و نه جي هـاواري   يه  قاژه  له  ولَ و په    هه  
  ريحري ما ژه س وه وه واو هه لَي ههت سا صه

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  كه وه لوتي ردم مه  مه-٤٦
ك، تماشـاچي     تت وه خـه   قلي  ته   ل گـه   لـَ
  ك ، وهلَكي ن، خهي ت بكه نيش له خوهتو وه

  

  نيمو  يشت وه مه    و خوه كاته لوتي   ئه  
  نتـو  كيشه وه يتان مه ك شه  سه  دزده

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
                                                        

و، بـري لـه    ه»ت به حه مه«ي باسي  ونهب ينا، به هم ب ي ئه كه كي له دو نامه عوموميه  له يه:وي ش ئه ت خوه  راس خوه   ر وه   گه  ئه... ـ ١
  .ويستني خاس و خراو، باس كراوه رقي خو خوش فه
  ).٥٢/اسراء( إن لبثتم إلّا قلیال :وي و خهيالَيك سه خه د سالَي ژيان وه هص



  ٧٩

  ي ناديار  تايه-٤٧
  ن ياري و چهسوي ري خوشه   مبه  پيغه

ـنن  پيويسته كه سوختي، وشكه    بي لَي  
  :زا وتيــان يــاراني لــه چولَگــه شــاره

  و شـاري رازانـه  ري چـولَ    و رابـه    ئه
  ياران: شينه واتش   و گفته گيان گه    به
  و شويني ره مان بچي به سه ك كه ريه هه

  س وه، هيچكه رانه مي گه پاش زورو كه
لَ كه وه    شهپو  كرا به ده   كو    س هـاتو  
  ناس لَ و كومهنرو سني ده و پهسن كه

   تماشـا كـا    ري  ر سه   سه  انسان كه به  
له كـرده     تي ي ده   وه  فكري  رو ژو ري  
  ر له چاو نايه ي كه هه وه وسا كه له ئه

  

  ييــان ئــه ر يبــرجــاري يلــه قــاقر   
شتي ژه     نه  ئاگر كه  ـنن  وه كـه چيـ م لي  

  ر بوديــانويتــه گيــ ديانــاژني ناكــه
  زاو چازانــه، وي شــاره و پيــشره ئــه
  و تيكوشانولَ كيه هه ره ركاري گه هه
چي ش پو    ركـه و پلَاشي گي    نـيبي وي.  
  س   ده و خـالَي  وه بـه تـالَ      هانيـه   ي  نه
  المي بو د كه ي به قه كه مه رالي كه  هه
  :ندي خاس و په رس س هاتوي كرده ده ده

له چاوي هه     يبي هه    عه چي ر ناكا   بي  
  ري،بـو   ي  و نه كات  سني چيه كوي وه     كه

  و تايـه    ك ئـه    وه وه   بيتـه   تاوان كو ئه  
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  و چوارص اري شهه  به-٤٩
ــــه ــــژن ـل هـــــاره ر بـــــه ده ئيـ  

ــه  ــاخوا بگــ ــه يــ ــاري ي بــ   هــ
  

  و چـــارهصـــت هـــاري شــه  بــه   
ــه ــه ئــ ــه  و مــ ــه هــ   ژاره ردمــ

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

٥٠-ابردوت له ري خو بير بي  
  م كه زور نه  باسي نهبو ؛ له تو نهبو خاكي هه

  ا»سبحان ربـّي«بير بي له  ت له و بره ر ئه هه
  

  م له يته ئاوهتا بو ر هاتي هاتي هاتي هه هه  
  ١م م زويلَه ته وي له نْگه له چاوي دلَ بره ره

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
                                                        

  )1/انسان(: لم یکن شیئاً مذکورا...  :م كه نه زور نه... ـ  ١
  )5/حج( ...:فإنّا خلقناکم من تراب، ثم«) 30/نجم( :»... بکم إذ أنشأکمهو اعلم« :م له تا بويته ئاوه هه... 

مان »ربانیت«عناي  رهات، بري مه سه باش بيردان به به. پوشي لوقاتي دنيا، چاوي دلَ دائه عه ن، يا مالَ و ته ته مي زويلَي  ته :م  ته  زويلَه
 چاوي دلَ  م خودخاهي، له هه» ت فلَه غه«م  مي زويلَي هه خته ته و وه جا ئه. رچاومان ريته بهو، هيچ و پوچي خومان، تي وه كاته بو روشن ئه

  .وي ره ئه



  ٨٠

  …ك ن كه له ته  خوت هاوده-٥١
ي ته فكره تان تين كه م چ باس ئه و، عالَه ن وپو  

  ت»ايـّاك نعبد«يه  وره عايكي گهدزور ا
  

  ما و عالَهكي خوت ته وت لهره خكه ژي نْ هاوده  
نه         مه دلَپر له پر لَي١مـا   به به چنْگه زوي  

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  به ر كز مه  سه-٥٢
  و، بو دو چنْگه گلَ ت له كوي»ايـّاك نعبد«

  م و توزو پوزي ته ن به به نازي ته ركز مه سه
  

  م كه و دلَه بچكوله گيانه ني ئهپي و ته فرته  
  ٢م و نه له ماوه چنْگه زويلَي نه له ي نهصوز

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ؟تورشيني  بو ئه-٥٣
  تورشــيني م ناوچــاو بـو ئــه  كــه گيانـه 

  ر  ي سـه    و كاسه   م  ي چه   لكهواي كاسو   سه
  

  نـويني  ت ئـه  يبـه   لَكا هه   ر خه   سه  بو به   
ــووه ره ــه   ب ــرو جان ــاي ج   ر وه تانگ

  

  ٦٤هاري  به

ــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ   ــ
  

   تامي كولَي دلَ-٥٤
  وه ن بـــشكوفيتهرو ر گيـــاني ده ئـــه
  ن تــي وا هــه زه لــي لــه گــه: زانــي ئــه

  وه ســريته بــه نــي دلَ لــه گــلَ نــه  بــه  
ــذّتي تـــه  ــه ـل ــره خوشـــترن ـل   ن ـف

                                                        
  ...، یسبح گشتي:ن كه م چ باس ئه عالَه...  ـ ١

  .ما پر نه ت زاني ـ له ونه ئهو دنيا كه ـ ن قي تهش بي له عه دلَت پرنه. وتا ر له پر مالَي دنيات فه گه به ئه مبار مه  خه:به دلَپر مه
لَيلَي له ـ دلَت نه١: به چنْگه زوييستني چنْه زوش ويمردن هات: ت زاني ونه هش، كه ـ ئ  ئاخني به خو ت  ش نه و، لهـ له پرــ  ٢. ما بـو

  .ت هف بي له خه ين چو، دلَت پر نه به لوقاتي دنيا، كه چنْگه زويلَيكه، كوتوپر له عه ر ته گه ئه
  .ت و؛ چنْي، مالَي دنيات  چنْي، الشه:دو چنْگه گل... ـ  ٢

  .وتيان تي دواي فه فه سچون يا خه ترسي له ده: پين بو و، تهفتن س كه  فرته بو ده...:پيني و ته فرته
  .ت ت يا به زيلله فه سچون،  به خه ئمين يا پاراستن يا له ده  بو ته:به ركز مه سه

  . دنيا:م ته.   و فيزك خونواندن رقي وه و بهرق  زه:توز و پوزي



  ٨١

ـي  گـه  رسي تـي  ي زاناي ده    به واته    :ني
  نـزلَ  و مـه  گـا بـه   وه وا ئه   م به   خوزگه

  

ـتره    « ـي  له پلَاوو گوشت خوش   ١»ن زان
  ٢ك تــامي كــولَي دلَ تــام نــاويني وه

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  !رقلَي گزي  عه-٥٥
  هات لي بي لَات وه سته و دهنر به زاني گه
  و كاكيشان ره و پيارسه بهيران لَفري بو سه هه

  ر، و خوهو مانْگالويژ  به گهي لَماتان بكه و هه كايه
  فته ژير ركيبكيشي مت،  لَه و قهر به سيحري زوان گه ئه

  ر، شه واوي به تي، ته ر ملّه ك هه نه    ر له ژير پيت دانين،  ت، سه گيان له ريگه
  ي تون بكه نيلَه    ك،  لَه و كه كه لَه و تهر به فيلَ گه ئه

  لَاتي ناودارو زانا سه زاران به ده له مل هه
  ر، وينن سه  بخه  رت بهرام له به  رمانت بن  مي فهسلي ته
  نيا ر به ته و ميشكت هه لي دلَ وه

  س  كار بكات و به    ر خوت سي هه وه واو هه و هه يف بو كه
  كي دلَت چلَه بي دانه مت نه خه

  و برسي خوش رولَه نه    و ناهمي و باوكي نسكزاران دايك بو هه
  ر، و ئازاري زوركه نجه له ژير شكه    ران خسي به هاواري پول پولي يه

  ن فام دانه رو خاوهرچو نه خو به ژي نه له خو ده
  »ژميرن لَه ئه جهزا جوله پايي«: بزانه

  پيون نم ئه ز گه ر جه سه له

                                                                                                                                           
زاناييكي . ي عيلمي داتيختي نان، باسيك جليسيكا نزيكي وه جاري له مه: وه كه ِرانه يگه حمان ئاغاي مهتدي ئه مي حاجي رهرحو  مه– ١

وي  كي ئه ره صديق ناوي، گه. بن كي باس ئهري وي خهيي گه ك تي  تهو، زانا لهيتنر نان دائه. بن وي ئه شنه له چهمهحهسي  كه ن و چهوره گه
ريكي  لَكيش خه و خهريكي باسن ر خه ن دوس، ههو زانيزاناو. پالَووگوشت بخو! ق گيانرولَه صدي: كاوراي زانا ئيژي. كه با   م له باسه    ده

و نـه نـاوي   ر ماوهوم له بي هئيفي، نه ناوي  حه[كاكه فالن : لَي كه ئه وهيي گه ه تيله، زانا، به گويگر سه ي مه  وه  نهدواي روشن بو  . خواردن
 .»!ن له پالَوو گوشت خوشتره نهزاني«] زاناكه

. »ن تامازرويي خوشتره بو دلَ له تامي قه«له : ييكمان پي كرد تي دلَ كه زوتريش، ئيشاره زه ك له  وه:ن فره خوشترن له لذّتي تهـ  ٢
  .له نيه م باسگه ي ئه وه كردنه ي شي ئيره جيگه. ك بو خودي زيهن يين، بو دلَه نه م تيگه م زانين و هه تي هه زه جا له

  )و تهكا س روشن ئه به وره، بري، مه ئيكسيري گه. (وره كجار گه كا بو تامي يه كولَي دلَه، دلَ ئاماده ئه:  چونكه:ك تامي كولَي دلَ وه... 



  ٨٢

  .»ر ويته ده كه ئه    خت بگارا رمگ له وه و چهش قول ره«
  ت پِر دان بي وره بي، هوشه رمانت گه ختي نوخشه خه وه: يه وه قلَ ئه عه
ژنوو  سته ئه  و ناهمي ده   نسك ي  بخه    لَك  رماني خه ت له خه سره ك چاوي حه نه
  .ر ر له به ر سه كه په
   با له قول كرياگ    ر برياگ يوانيكي سه قلَي بتكاته حه عه
  لَت خا نجه تر له مه تا تاوي هه
  .سه وه واو هه وجي هه ري گهقلَ نيه گزي قلَه عه و عه ئه

  ١.ر لَده له مالَي گيان بيكه ده تي هه
  ٦٤هاري  به

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  …رزي  دلَت بلهي كه  نه-٥٦
 نيئه    له دوي هلي دنيا له دنيـا      و سوي  

  لَرخو به  چنْي خولَ لهي بو كه له نهخي ده
  

  و قوتـار  نـي بي  بفكري، چنْي خـولَ ئـه       
  ررت بيتـه خـوا     رزي دلَت يـا سـه       بله

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  …و مالَ نه  كه-٥٧
 مـان به ئي    امي ه     و تـه    نو ـف   درت  قوايـه ـق

  نو، زانـي  و، گورو، مالَ مالَ ، جهو  مالَ نه   كه
  

ه شـون وانـه        شتي     تـي   مـه يـه قي    تر ـل
ه    وانه نه ري  ر سه   گولَي سه    تـي     ك بخلـَ

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

                                                        
  .ه»سخير ته«س،  به مه: ر مانْگ و خوه ... ـ٣سطر ـ  ١

  لي كورد گه له سه  مه:»ر ويته ده كه خت بگارا ئه رمگ له وه ش و چه ره قول» «ژميرن لَه ئه له پاييزا جوجه«ـ ١٧و١٥سطر 
ن كه ئاسان  كه ئه و پفي تين كه وه، كونايي ئه له قوليهن، ن ربرياگ بكه يواني سه كيانه پوس حه ره ختي گه وه :كرياگ قول  با له ـ٢٠سطر  

رچوي خو وه زل  غروري له خوده ويته كينايه له مه ئه» قول كرياگ با له«داته چاو،  تر ئه يوان، زله خته، حه و وه ئه: جا چونكه . و  جيا بويته 
 .زان



  ٨٣

  

  هاراوي مالَي به  شه-٥٨
  يش سهتون ئي ي ئه ناسه  هههاراوي لَي بهما شه
   تـو  پژابوريا خاكي مردو ال به سه  مو  هه

  

  ن ني ههم چولَه زستان بردوا تاوو تي له ئه  
  ن تاني ته وه زياره نت خستهلَي ژيو جو جم

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  رين  راپهوتو ي خه  وراوه-٥٩
ي  لفازه، گه ني ئهم چني   چيه له م پو   به   ـل

ه خـه       رنه خوايه به    راپه   و  م وراوانه ـل
  

  راي گروگـالَي منــالَ  تــره هـه  پـر فايـه    
  ١ بيحالَ يوالَو لَكي خه ميش خه و هه م خوم هه

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

٦٠-هي كي خواييماييواي سو  
  وتـو   نـاو هيالنـه خـه       و موري له    ل  مه

ـنْگه      خوايا خوت به بـه       سـوما م پرش
  

  واره م شـه   ي شه   وقي شولَه   كا شه   يان  ئه  
  ژاره لَكـه هـه   م خه  و ئه   لبي خوم   به قه 

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  »وجهت« افتخار محضر -٦١
  ام دهي»وجـّهت«خود افتخار محضر   

ــاتوان   ــق ن ــل ســعة خل   وهــم از تخي
  

  ور نه چو من كجا و چنين بارگه كجا  
  .سبحان وصف من فطر االرض والسما     

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  

                                                        
لَـك، نـه لـه زاتـي      كه و بين تيان له من، وراوه ي نيسبه نهم شيعرانه، به بو ي ئهواب كه. لي چاك بن گه  وراوه، قسه : كري   ئه :وراوانهـ   ١

  .يانا خوه
م   هـه وو كـات  ره وه ن وراوه، خـه   خـاوه م رز، هـه   بهن ي به ده وي كه وراوه كه ئه لَ  هه:والَوي بيحالَ   لَكي خه   ميش خه   و هه م خوم   هه
  .تريش لَك خه



  ٨٤

  ؟…كن ك يه ي وه  كه-٦٢
  كار يي به يني كري كه ناوي كار ئه نويژي به

  هاي شته تي بانتر له ئه خوايا شنوي عيباده
  

  و دياري يار فهزي داي وه كن ئه ك يه ي وه كه  
  ژار ن بگردگي تامازروي هه مه الوي ژه

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  …ريته بالَاتب  نه-٦٣
  زگاو مالَ ناومالَ ك بي ده ليت موباره

ات   رتـه نـه    و شـه    لَام بـه    به   بريتـه بالـَ
  

  پالَ سيسه ن ده و خوان ئوتول چه سفره  
  ١»ك مالَات و خواردن وهراني شگوزه خوه«

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  …! سم  كه-٦٤
  زراي دلَ و مه وا مالَ رخانه و ته سم قورخ كه
  تان ناردتي ياخوا كاني زياره وي بو ته هئ

  

  ت تاو تووي ژيان پرژين    ناسه  فداتم هه   
  و چولَگه گيان پرژين م چولَ   نْگت بكا ئه    به ده 

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

٦٥-دو ره باورجو   
يه    سه   ده دو ن باور   دي كيهه    يه ني لَ ئه    كير خو  وي پيـ  

  

  چيوي ك وشكه ميش وه و ئه ماميكه  نهك روه و هه حالَي ئه
  

  دا تا خوا بزاني ئه لَ ر هه داو هه رئه ت به و به خزمه ئه
  

  سيوي  نهو شكي ر نه رخويه ئه  ههي م بكه له گياني ئهگيان 
  

ر بوتا له زووه  ن بي لهسي ي ديي باوربه انسانني ،  
  

  پيوي  ئهو پاكي  سيو را  سيوي فاو ري خوشه ري وه
  

ي ماديوهباوركه كاركا بي  ه  فاييو دلَر و گه  قي ر  
  

  نْگيك و نيوي ر ره گه يلَي مه كا تا بو مرو نه زياد ئه
  

                                                        
  )12/محمد( :»والّذین کفروا، یتمتّعون و یأکلون کما تأکل األنعام« :»ك ماالَت  و خواردن وهراني شگوزه خوه«ـ  ١



  ٨٥

  ياربو ي خوي ته خالقي له وينه ركام به ئه ي هه مه و ده ئه
  

  كاته ديوي ي ميش ئه و ئهكا انسان به انسان و ئه ئه
  

  رال ، تماشا كه له ههلي باور له قوردا بو چوارپه
  

  وي پي م ئه چيژي سه رد ئه ري دهس هاوري له هاو س له كه كه
  

  المو و، هه فغان و ئه سو رو و عيراق نه ئيرانو ئه
  

  ميوي لي كيوي ئه ي په وه به ئاميژهزعي واي دي وه
  

   دلَي پاراوي ئي ي هه مانبو      يـاري غـاري ،والَي  
  

  ١شـيوي   نـه زوي ئازي ن خهريها شي ژده حري ئه خوشه ژه 
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  دلَي به ئيمان -٦٦
  نه   ماني گه دلَ كه ئي كـه سـه     ونه  يشتيمامي  ري  

  ني ئاوي ژي    باوري پيوانه زور زور بي، به چاوه      
  

  چي لَ ئه ر هه ري هه كوتي سه شه دائهري رزا به عهر هه  
  چي وه ر ناكا ي كوشكي ده چهو بني بي پايه سس ئه 

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

٦٧-گه دلَي ئي مان پي ويي  
 گياني له ئي دلَيكي به مان پيرداره بگا داري  

  

  رويني  دارو باغي تازه ئه  ي  لَ كه   تا كاري له گه     هه
  

  ق سازكه الفاوي رنه وه  خهو تراز كوشكي به شاقولَ
  

 بو يگر  كه لي نه ميدا شوي  نيوه نـاميواري لي  
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

                                                        
  )٢٤/ابراهيم( ...:کشجرة طیبه ...  :دا تا خوا بزاني ئه لَ ر هه داو هه رئه ت به و به خزمه ئهـ  ١

  )26/ابراهیم( :کشجرة خبیثۀ...  ...:ر خويه ي هه م بكه گيان له گياني ئه
   ... كه كاركايمادوري با
   ...خالقي ركام به ئه ي هه مه و ده ئه

» و اخالقييگري فكريدما«ناو  س به واريكمان هه نه: وا بزانم
  .ك فكرا ته خالق له بوني ئه  بون يا نهن هاوده: ي باره كه باسه له

  



  ٨٦

٦٨-زاني ئي مانني وه بي  
  بي ر نه  گهنيماني ديوي ئي ركه ن سهنده زاني رچه هه

  

  بي ر كرتر ئه و زورو گه  باري زلَمنيبي ك ئه ر وه هه
  

  وار خوينه: نيبي ري دنيا ئه   ر تا په    بو په بروانه  
  

  وار لي كولَهلَكي دي تن بو خه گبه و نهي كولَولَي مايه
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  … گيانه وريا به -٦٩
  ي خولَــشناس گيانـه وريــا بـه وراوه  

ـي  كـه   يوانيش بخاته پـي     خته حه   وه   :نن
اخ تتا بو و    چه حه پو» ر له خورا    هه«   لـَ

  توم تا عنـصران  ل ئه زگاگه ر له ده    هه
  جور به و جور وره  گهرويري دو سهيري  سه

  ري ئــه بــو مرويــي خــو بــه زانــا زان
  س وه و داوي هه سه سوه وايه باوي وه

  

ـي  و دلَت بيقلَ كا عه  ليت نه      و كـاس نت
  »نبي واديته دي ت پي هه نده وه ر ئه هه«

  .كا گوي قولَاخ ي  ئهوكاني يي په خشپه
  ن ژيـان،    و گيـاو خـاوه      تا كه سيلّول  

ر، ساوو مانْگ حه ي بي ساره  هههيو خو  
  !ري؟ چونه ناكا كاري خشكي بو كـه      

  .س ردي له ده ساو ده كاته فول حه قول ئه
  

ــ   ــ
ن  وانـه ناحـه   ي ئه تي به قسه    خلَه  نه   :ـق

  ن و، ته لب ستي قهو، وي قلَ زوري حوكمي عه
ه بـاو       ون هـه    ناكه» ليـّاتوا«   رگيـز ـل

  

سانه كونـه      ئه«   ن   و بـي بايـه      ن  م ـق   »ـق
 نه بونيـه، هـه    كو بـه  نيان بون ره ر نو  

  …ئاو و ك نان و، وه و، خده ستوي: نه وهر  هه
  

ــ   ــ
ره    رچـي ناديـاري     له هـه  » نه«    بـي ـف
ـتي  دا هـه  ي مه م عاله ني له   صلَه  ئه   ر ش
  بي لي كول ئه»حس«ش بوردي  نازه و ئه به
  وي  م باسه باش روشن نه      ر له الت ئه     ئه

  و تا كه پات     رته  باش تماشا كه له سه    
  ت ستي خوه و ده و قولَ و بالَ يا له شان

  و زمان ر چاوت، له چاوو گوي به ت وه قه

ه    ه خـوِرا  «و  ـل   تـره   وتنـه، خـورايي  »ـل
  و بانتر بچـي،  ره دري به ني قه رچه  هه
ورگه  به دنياي تي ئه» قلَ عه«ني يي چي  
  وي ركه ر له خوت تيفكره تا بوت ده هه
ئهچي  بييات ك حه نيا نه ؟ جسمي تهني  

  ت وه و قه ك زات و مايچه نه نيبي  پوس ئه 
زي بـه    ستنو بيـ  نديـ : نايه يـان   و هيـ  



  ٨٧

  هــا بــو بــانترو بــانتر بچــو   روه هــه
زان  تـا ئـاوات    ههي  ده ف ده و هـه  و بيـ  

  زار ن هه ، چه مانو ئي  قلَ  عهته  ي  گه  تا ئه 
  ،ي  بـه   ي ئـه    و گش نادياره په     گيانه به 
  .دا  نيـان ئـه    بو تـي   واره، شـايه    شوينه

  

  و، خولق و، حالَ ستتا ولَاتي وي و خو  
  ف ره و، شـه  و، وجدان و فام  كه علم  تا
ر ههبورجون هه ني جو ر ناديار  ههمو  

  ؟ي گـه  نيان تي ئهه بو تن ل بي دي   چون وه 
  !ن بو خـودا؟ وار ني م شوينه و عالَه  خوت

  

ــ   ــ
  نـي  و ئه ه»مجهول«فامه پالَ به   و نه   به
  زاو دانسقه بـي  ونه خوي پي شاره   ئه
  س ره خوشي خوپه ش نه»ابن راوندي«
  نـه كـه باسـي ميكـروبن       یثـا و حد   ئه
»     ه ني   نـي  نـوكي تـه  چون له ژيري تاـق

  

  :ني س پي كه قي هه ولَياگ حهمامري ك  
  !! بي نهزاني پي  ر شتي خوي پي نه هه

  :س يزاني هه ي ئه نه خوهو  ئهزاني واي ئه
  :سـن و خو   ر تانـه    دايه بـه    ياني  و ئه   ئه

  »!ني ك چه ك يه ويش نه ئه! ژيي؟ ر ئه به گيان له
  

  ن  ده  ق ليك ئه    و حه   ق  ي ناحه   سانه  و كه   له
بون ببن يه  شل كهن كه گوي امخسيرو ر  

منالَي ئي ك  روه سه ههبو»هاس وه» ور  
  

  ن، كه ش ئهتو» ن بوري رسه سه«ردي  ده دلَ به  
ام   فيكي نـه  سـو   يله  ي وا فه    بو قسه    .ـف

  ناس في خوا نهسو يله باسي واي وا فه
  

ــ   ــ
  ن سه ش خوپه سهن ئي تانه ههلَي م هه به
  لَي مان ئه»چپروپو«ه شن م چه س كه له هه
شه    رهژي ت هه   گيان تورته ئاگاي خو  بـي  

  

  نه چي  ي «زانن  نن يا نهبي   ن كـه  ئـه » نـف
ــاني ــه : ي ــا كاكلَ ــي چــهداري پو وين   لَ

ي ون نـه          به   بـي  م قسانه ئاشـكرات ـل
  

ــ   ــ
ه ده     نامان بات   خوا په    س  و المان با ـل

  

  ١س وه  و، هه   نفامي  و، نه   ن بو ري  رسه  سه  
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  بي؟ ي موسولَمان ئه  كه-٧٠
ك  و تا نهبيت تا زلَمي هه   داريـ و كـزي  

ورش بيهاوار ت خوو دلَ له كولَ زمان پر  
  

  لَي انسانم مي، مه خه و بينْ ده  ر بي   گه  
  گيانم» موسولَمان«خوت بلَي  وساكه به ئه

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

                                                        
  )30و29/نجم( :ذلک مبلغهم من العلم*نیاو لم یرد إالّ الحیوة الد ...:ي خولَشناس گيانه وريا به وراوهـ  ١



  ٨٨

٧١-لَ چه پو  
ه ا    چهي پو   ئه   تـه   مـاني چـه   عـاي ئي  دلـَ

  نيا خود خوا بن به ته ن ههمي لَكي خه تا خه
  

  ته ولَي خوه و تو هه و گشته گرفتارن ئه  
  ١ته فه و دلَ بي خه ن»فی اَهلِهِ مسروراً«

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  …ك دايكي  وه-٧٢
هـه      زي براي هه  ئازي تا گرفتـاري   بـي  
  ني كه كا پي ئه  وي كايه ئه    خه  خوا ئه   ئه

  

  شه خوه ي نه ولَهر به رو ژي روحم ك دايكي به وه  
  شه كه  رولَهشي ر وه ولَي، هه و هه ئاواتي

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  هاتگ  له وتن نه-٧٣
  لَان يان به تي باشه به زياد بي نيعمه خوا به له

  

  يان نه به ايهسان ن به زور مه: ش بزانه ونه ئه
  

  ني دلَي و بالَي مروي خاوه     ك تامي حالَ    وه
  

ميهره  بزهيا هي ش دايكيله كو بان ي منالَي  
  

  نك ته س و دهنحمي يي ره و بابهيا داخي دايك
  

  شي يا شتيكي جوان رگي ماتي تامي خوه بو جه
  

  و پر ئوميد وي دلَ پاك شكه عازهني داخي كه
  

هب  بي    گه    وره  ني گه ش له بويازو رهاور زان  يي  
  

ي، بـه      يا ئافره  ده  هـه  تـي، دلـَ وه زاران ئوميـ  
  

ر له ژن به ژان كه يكي ژيان زه به داوه به بي  
  

 يا هي  ي ئـه         بـه    منالَه بي ي  شـه نـازي دلـَ   :لـَ
  

چياني  هـام   من وه    ئه بو   هـان   تـر وه    و منالـَ
  

                                                        
سروراً«ـ  1 لِهِ م ١٣/انشقاق( »فی أه(كه: ته فه خه ن و دلَ بيئه دا، نه٧٢ي  له تي شن كرياگه به م مه ختيوو سه سه، ر.  



  ٨٩

 كدلَ  و به گيان   دلَي به  يا دوكوك لي يهو دي  
  

   شوانك باسي شاو تي وه ي روالَه لَه لَكيش هه خه
  

  ن مه ولَه حمي ده ي بيره ك له پالَي سفره يا وه
  

 كي بـه    لهحالَي پشيـ   ييزه هي يـنـان  واي دو ر  
  

  پاي خستوه كه چي ردي ولَاخي، باري، له ده
  

 ئه و به ته زه به مالَداري بي ه ما لير انت وي  
  

  يي  تباري كورپه   فه  كي خه ك دلَي بچو    يا وه 
  

ه ده      ه مالـَ ه   ماته ـل   و منـالَي وان نـان   مـه   ولـَ
  

  ه  لي چالَه يا حالَي ديكي ولَاتي خـه     رك   شي   لـَ
  

ه ش له ده به بير له نيشتمان نْگي له ياري ،نْگي  
  

 ششاگردي تو ه وه و توكه   ر نيه   سايي سي  
  

  يبر ،بلَي وه جاري   انسان به الله گيان   كو   
  

  چكـي لي  ي مـه    و فرته   كهو جري   ك قوته   يا وه 
  

شتم ئـه   : يانيهـاولفي ژيـان      بزانه خو وي  
  

به شه  پي گه     و نازه وق  ري يان وه مندالَي پي  
  

  وان كه سه كونه ژي سته وهوي ل ئه گه الي سپلَه
  

ه     حالَي كه    گـا  ئـه   يـه ئاگـاو تـي       وانـه   سـي ـل
  

بي  يني هه رو زمان س و باسي ده ت لَمه و شوي  
  

  گا ئه ي كه تي نده وه ئه: زاني ي ئه وه حالَي ئه
  

  و له ئاسمان ساره يه له هه    سكهك ترو   ك يه   وه
  

  لم زگهزي و عه  لَات كه به خوم     ي خوا دلَي خه     ئه
  

و، كولَ بدات بگات تي ١كان  بخا تهو، له مردو  
  

ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ   ـــ

                                                        
 .وان ژي كه نهسه كو ويسته وه ل ئه گه ياند      الي سپلَه گه وه مندالَي پي وق و نازه ـ پيري به شه١١يتي  بهـ  ١



  ٩٠

  »نوكاو «-٧٤
  :وت  ت  ژار گيان كاتي كـه ئـه        كاكه هه 

  نـه نـاويني  و يبي خـوي ئـه   ر عه شه  به
  

ي  ناوي فير بوير پيم سه، »نوكاو«     ناـب
  م نوكـاو يـاني چــي   گــه ئـه  سه تـي ئيـ 

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  كه  دگانت تيژ مه-٧٥
  ري ختــه بــو دنيــا ده  ت وا وه و دلَــه ئــه

  و خـاك  كه بـو خـولَ   وا ددانت تيژ مه   
  

ــا ده    ــولَ  ئــاخري، دني ــري هولَ ري تي  
  و خولَ ته خاكوي  خوت ئهوركه صوزي سه

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ؟»ت خوه« كام -٧٦
  يفت بي تي كه كه دواني، خوه» ت خوه«

  و خــالَيتـر خــويريي خـوت   تــي خـوه 
  چتي پو وهتت كه بو خ رهو غي ت جا خوه

  

ه     ، جه   رگه  مه     و  ني ئـه  بـو   دايـك   ژنـي ـل
ژهكــه دووتــه راي ئــه و هــه  رييو ور  

ـتيته   بـه   تي ئازات له قور نه      خوه   ١و  س
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

٧٧-ين بخو؟ چو  
  راكـي   و خـوه    ر تو دژمني خـوت      گه  مه

  زانـي  ر نـه  مرو گـه     ئه ردي تيري   له ده 
  سته زورتـر   پيويـ  تي  ن بو سلَامه    وه  له

  ني نـاخوا  بور له برسي    موسولَمان به 
  نراكما بي خوه وانمان ك پيشره ر وه گه ئه

  

  ژنيبر    ــشي ــت ئي ــا ورگ ــت ت ــه زك   ت
شي   و تامي ئـه     زه  سوي گيانت مه   چيـ  

  ي بالَه ميشي نده وه ن ئه رچه خو هه مه
  كيشي س ئه  دهرله تيري له خواردن به

  ٢كيكمان نايه پيشي ردان يه له زور ده
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

                                                        
 .ن يا دنيا ده  به:قورـ  ١
؛ يـا  )ت بـي  ، قيامـه »سـوي «ر  گـه  ئـه (شـيماني   ؛ يا په)، دنيا بي»سوي«ر  گه ئه(شي  خوه نه: چيشي و تامي ئهزه سوي گيانت مه ـ   ٢

  .رتكيان هه



  ٩١

  ري كام؟  كام نوكه-٧٨
  سم لَكيش به كه و خه»خوت«ختالَي به فكري  نه

  

  و كتـك     مشك كو  ر ملَوموشي زك وه     ن هه   چه
  

سي  ت بكه   ودومه   و له   ي دلَي خو علوم كـه  خو:  
  

  ١ري سك توي نوكه ري تويه يا ئه سك نوكه
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

٧٩-ماني دلَ ئي  
و دات مــاني دلَــه كــه تــام ئــهئيو گــر گــور  

  

م  ته و مژو   رايه  ز هه   و گه   ماني به چورت  ئي  
  

ـني   تاو ئـه   زار  ي گولَي هه    و له بزه    بو ئه    ش
  

  ٢م لَه ئه ر گيچه ه هه»و كوناو ريوي ف دولَ حه«
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

   زورداره؟ به چي زوركار-٨٠
  »و كتــابســنّت«گيانــه بــه حــوكمي 

لــه عــهچــي   ورزايــه لــه نــاوو لــه ر  
  جا خـوت تيفكـره موسـولَماني خـوا        

  

  و باب ك دايك   ر هاوشانن له يه     شه  به  
  مــو  بــو هــهمــو مــه هــه بــو بنيــاده

ه    بري ئه   ريوه ئه   به   رمـاني خـوا؟     و ـف
  

ــ ـ     ــ ـ 
ي  ي خوشك ئه   ئه   كـراو  ي براي زلَم ـل

  ن رده ســاو گــه  بــو ناحـه كيــشي دائـه 
  زوردار: ختـــي تيفكـــره بزانـــه  نـــه

  يــالَي خــاو  لــه خــهنــي بــو راناچــه  
  !»ن رده ش كه خوا پاسه«: و واچي واليچه له

  ژار؟ ردمي هه ر مه چون سواره له سه
                                                        

وه  وسني، زياتر له نهر  به چونكه له. راسي، دوژمن زكيه كا بهله حالَي. ر زكيه نوكه: و چلَيس بي، ئيژنسي، فره زكن  كه:ري سك نوكهـ  ١
يا » ر زك نوكه«ك  س، ئيستالَحي وه په. يان شي خوه ويته بايس نه كاو، ئه تيان ئه زيه و كاره عه خواو؛ به تي بي، ئه قه ره و روده، دهعده وا مه

  .بگرين» وس نه«عناي  به مه» زك«ختي دروسه، كه  وه» زك ئاغه«
واستیقنتها ... «یا  )38/عنکبوت(: »و کانوا مستبصرین«یا ) 102/اسراء( »...لقد علمت«: سه كه وه  ئيماني زيهن ئه   ...:ز  ئيماني به چورت و گه    ـ   ٢

  )14/نمل( :»أنفسهم
 .نْگينه سه لَ هه) وتو كار كه دلَ له(: نايي بيدلَ ك زا ته له. پشكوتو حوالَ منالَي زيهن نه  ئه:شني زار تاو ئه ي گولَي هه و له بزه بو ئه



  ٩٢

ــم ــه زالَ ــن؟  گ ــه زالَ ــه زور خويان   ل ب
  ردم زوركـار زورداره     ر به مه    نه، هه 

  

ــه ــه  م ــوترن ئ ــن؟  ردم ك ـيش دالَ   وانـ
  م زالَــم هــاره ردمــه ده بــه زور مــه

  

ــ ـ     ــ ـ 
ــه ــه  ســه م ــه، گ ــي ده ل ــه ل   ردي گران

  سـي زوركـار     بنـه دار بـو ده       بري ئه 
  ن  زوريكيش له ترس يـا نـه بـو تمـه     

  بـن كـاس   سبر ئه   لَكيش له فيلَي ده     خه
  م يا زور لي، كه بي گه ئه ت وايش لَبه ئه(

  نـوا  ئـه   لَكي كـزي بـي      رحالَ، خه   هبه ه 
  يــار  تــهنفــاميمــاني بــه كردوخــوا 
ــان  قانو ــاوه بومــ ــشي وا دانــ   :نيــ

  نْــي دهر بيــ چـه تــو بــه ياريــه يـا هــه  
 ئي ــي ــاخوا واببـ ــرتي يـ ــان پـ   نمانمـ

  

  مانــه ئيي گــشتيش كــزي شهكــه ريــ  
  سـي كـه بكـا هـاوار         ركه  ر هه   بو سه 

  ن ده ئهي زور  ن ياريه نْن هه ن بيده هه
نـاس   ق  و ناحـه   ق  قلَي حه   ر له عه    به  بي  
  )ي زور تيان بچنـه ياريـه    ر له خلَه    هه

ه كـه      ه كـاري خـوا      له خو گـل   ن نـه ـل
ـ نيش، فـامي ك  له ته  اختيـار و ستوي  

  ك بن انسان ك يه وار وهو، ژي هاوشان
 سواري ركـار ئـه    بوويـه وزه   زو  ي   نـْ

ـي  خـه  ر نـه  بو بيژگه له خوا سه    ١نوين
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  لَوات پكي صه  چه-٨١
  هـاراني  ن بـه    مـه و دي ن جوانه كورسان    چه

  

  ر روژو نـساراني  ي به ن خوشه قاسپه   چه
  

  ش بو لَواتي دلَگرتر، الي خواوه پيشكه صه
  

ــه ــه پيغ ــازي مب ــال ري ئ ــو ئ ــارانيز ب   و ي
  

  )ييك كهر تي له دواي هه(مي  جه سه بو ده

ــــ     

                                                        
  .س ت فره ت و ريوايه  ئايه:ك دايك و باب يه ر هاوشانن له شه بهـ  ١

 ).هو كردگـ  عنامان روشـنه  زوتر، مه( )29/بقره(: ما فی األرض جمیعاً ... :مو مو بو هه مه هه ناو و له رو      بو بنياده     رزايه له   چي له عه  
: وه كـه  نـه ئـه   ر بير به ر هه گه لي ئه وه. كه ره فسيريان گه ته، ته م دو ئايه  ئه ).28/روم: (»فأنتم فیه سواء  « و   )71/نحل(: »فهم فیه سواء  «

  .و ويته ستان بو روشن ئه به ن، مه»خبري«رتك جومله،  هه
و  م مالَه، ئه ئه: ك و، وه يانه كه ه»مدخول«نوسيته ئاخر  ئه» ه«، بري جار، ي ئيشاره »و  ئه«و  » م  ئه «رماني خوا؟    فه و  ئهبري    ريوه ئه   به

وه  ر ئه به له) ي سنه هجه له له(بري جاريش (وزيح، بو ئيره ناوي  ته. وشار شارو ئه م ئه: يا... و كور بو، كه كور، ئه: ك بري جار، نا، وه. شاره
 ).ناهينري» ه«بي، » لف ئه«يي،  ئاخر وشه



  ٩٣

ـتان بـه     دي   هارانـه  زمـي بـه     سان له كوردس
  

  و بنارانــهشــت و مــوري دهل زمــي مــه بــه
  

  و كوتـان  چـه   ي كابان نـازي پـه       ره  وبه  بينه
  

  تيـار ئـاوازي ئارانـه     ي جو   ره  و بـه    هورته
  

ــ ـ     ــ ـ 
واران   تري شه   ي عه   سان شنه دي ه ئيـ   وبو ـل

  

  و شهي  ناسه شني بوني هه مالَ ئه كاتي شه 
  

سان گـژه  دي   و في تـو   لي گـاوانيل پـوي پـو  
  

  سـارانه   و حـه  جيقاي كـو  سيو مو   شانوك
  

ــ ـ     ــ ـ 
  وو دولَ ل له شي    رغه  لَقونيان به   ن جوانه هه    چه

  

ــه ــه تيك ــه لَ ي ــاتي   ح ــه ديه ــد مندالَ   و گدگ
  

 رانيره گــوره يــران  و حــه  و هــوو بــالو  
  

  و شـارانه اتيرانگـاي ديهـ   و سهشت  پر ده 
  

ــ ـ     ــ ـ 
  رمالَــان و بــهي منــالَ خــشلَي كولَــان كايــه

  

ه  الن ملوينكي به   ي مه   فركه   ي كوسـار  رمـل
  

  و بلــويرهو صــوزي شمــشالَ وال كــزه لــه
  

ـه  ــاني هــه تي لَ م الوه هــه  ـل   كارانـــه رزه ـق
  

ــ ـ     ــ ـ 
  رزا ك عه ته  ئاسمان لهر ئاشتي وته سه  م كه   هه

  

  رژي رگ ئاوي ژيان ئـه   ي مه   ناسه  ههي    جيه  له
  

  ال جحيلَــي بــاخ م ري شــاخ لــهوالوه پيــ لــه
  

ــشوازي بارانـــه  هـــهميـــواني ورانـــه پيـ  
  

ــ   ــ  



  ٩٤

  :ژيننبـو  شـق ئـه   يمـاني عـه   و بنار پـه   شاخ
  

  بـو شـاخان     وبو له   ي بنار بوني شه     ديه  هه
  

  و ي كـه  نْگي قاسپه  ل بو داوين ده     وقاتي كه   سه
  

ــاتر ــهشـ ــه   شـ ــالَ رازداري رازدارانـ   مـ
  

ــ   ــ  
  ي پاميرگ ي زنه تاوي شاخ ورته ي شه هاژه

  

  يراني و حهرسام د دلَ سه ق دلَي صه لَحه ئه
  

  ر  ي ئاويـه    سناو تا ماماتگه    ن خوشه مه    چه
  

  نْگـي يارانـه     ده  ن سالَه بي    ن كه چه    رچه  هه
  

ــ   ــ  
  ين خوشي، خوا جواني خولقان ته خوا وه به

  

  لَكت ئازادو رزگـار بـن       و خه ت  ياخوا خوه 
  

ه  ه   و گـشته ده  ـل   مگـه داوانـه   و هـه  ردانـه ـل
  

ــه ــو  و دي ل ــو پ ــاني ب ــهنفروش ــه لَ ت   ياران
  

ــ   ــ  
  متزلَو  لَكي مه   و خه ن بو خوت    ته  خوا وه   به

  

م ئـه       كه ه دلـَ ـي     يـل ه ده   ممـا ه   س نايـه    چم ـل
  

  ن رچه هته ه و رولَهي خوت ر به تاسه دلَ هه
  

ــه   ــي ئ ــه داوين ــه ل ــه  گواي ــورزي تاران   لب
  

ــ   ــ  
  بـن جارجـار   كري ليك كووه ئه ر ياراني ده 

  

  ن هاران كه صلَي وه ژو ساراي فه و، كه مالَ
  

  و ئـاوا  تـراژن   لَواتـه عـه     پكـه صـه     م چـه    به
  

  ر جـاري جارانـه؟    ش هه   وا بزانن ئيستاكه  
  

ــ ـ     ــ ـ 



  ٩٥

  س گا وه فرياي كهس نا م كه وي ده خوايا ئه
  

  لَواته  م كوري صه    ت بي ئه    عاده  موري سه 
  

  و يـارانم  ل مور كـا بـو خـوم         مه  ي عه   نامه
  

سوزي برسـي       بو هه    ژارانـه   و هـه  ر كه دلـَ
  

  ٦٤هاري  وه

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

   ژياني مالَ و خيزان-٨٢
  ليكـان   و ئـاو نـاوي وه     ن بي نان    ده  به

  و، پاشان يفيك كه: ران گه م نه تاوي ده
  

  ينـي  ت پـي بگـه   فايـه  و، وا كـه  نده  و  ئه  
  يني و سبهي دوسوي و نكه   مانيشي  په

  

ــ ـ     ــ ـ 
  مما باشه؛ ئه. و خوش بي راكت جوان خوه

  و يته كه هئراكي سوري  ي خوه پتر فايه
  

ــه   ــه: بزان ــه خوشــي   فاي ــه ن ــه پاي   ي
  خوشـي  ي نه يه مايه يكه و ئه  دوشي  ئه

  

ــ ـ     ــ ـ 
ـلَي داو ده     ئـه : بزانه   رمانـه پـاريز     ص
  ن نوشي گيانت  ريو شي   ورو، ترش   له چه 

  

  و نـالَ و نك نهخوشي  دگ درگاي نه    گه  
  كـا تـالَ     والت لي نـه     مه  لَام وابي له    به

  

ــ ـ     ــ ـ 
  ر بئـاخني    ي خو هـه     ده  قلَيكه گه   چ عه 

ت نوشــي گيا  ئـه  نــتونــده فايــه باپيـ  
  

  ژارت تيتـه هــاوار  تــا ورگـي هــه  هـه   
  ) كاريكه  نابارنيش رچه  هه»لسئو مه« له (

  

ــ ـ     ــ ـ 
  م، زور داخ يا سارد به زور جاويني كه

  ر ر هـه  گـه  ت دانه، ئه تي  ي سلَامه   بناغه
  

  رمان گه ردو ك سه ريه سه ك له خواردن، وه نه  
  نكا ما ركيشت ئه فسي سه رچي نه  له هه 

  

ـــ ـ     ـ ـ 
  رزه بو ما لَ وباسيش فه رس و ده يچ مه گه
  و چـزو بـز  رك ر ئـه  به  كه كاري له    مه

  

ــهو شــوژن   ــه   پيك ــا ت ــا وه ي   ك منالَ
ــا  تيكــي مينــي فرســه نــه   تــر لــه مالَ

  

ــ ـ     ــ ـ 



  ٩٦

  فا كه ي خوش پرصهزاي مالَت به رو فه
  رخزيله مالَي پو    كيف  و، ناكو   و، جلـَ

  

  كهرچي له مالَ قاقاو تري     هنه وايش د    
  ١كــهيتــان نزي و شــه رناليكــه دو مــه

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

   اسراف و تبذير-٨٣
  ت س با نيش ده رچه ي هه ي كاكه كه گيانه
نه : ياني ده  گوي  كه  ، هه ي ـ  رچير،وته گي  

  

ات  خواردن وه «له تو جوان نيه          »ك مالـَ
  »و تبـذير  اسـراف «و خـراو      له خاس 

  

ــ ـ     ــ ـ 
  ي  جـه   ره  و، زوره ده    نسبيه» اسراف«

  وه يــه كــه زورتــر لــه وه  ئــهم كــه يــه
  ي ده رجا گوي نه و خه خلَ   له ده  م  دوه

ـيه ــه م سـ ـيوانن ئ ــازه  شـ ــ ن زانو مي:  
  ِراس د نــاوه  الدانــه لــه حــهم چــواره

  

  ي ت خوه ليهسئو ي مه س به گويره ركه هه  
  وه پيويـــسته بخـــوي يـــا بخويتـــه 

  ي د كـه  رامه رجي خوت زورتر له ده      خه
زان    دريژي بو حه  س  ده ي خـاو خيـ   ـق
  ريش دنياس سه و الي  لَته  خوار كومه   الي

  

ــ ـ     ــ ـ 
  دان  س  ده  ت له   نيعمه: يش ياني »تبذير«

  

  ر خوان ر يا سه ك رژتن خوراك بو ده وه  
  

ــ ـ     ــ ـ 
  يوانـه  ر اسـراف كـاري حـه    گـه   جا ئه 

  

ــذّر«   ــه ئي» مبــ ــر براشــ ــه تــ   يتانــ
  

ــ ـ     ــ ـ 
  ي تويــه گيــان دانــان فــهزي گيانــه وه

  يخـوروي   و زيانـه    كوي   جا تو له   ي  ده
  

  ژاران  و خوشـي هـه    ختـي   بو خوشبه   
ــا زكــه  ــي ي   ٢و ســفره گــورويي روي

ــ   ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
                                                        

  .الحكم هللا. رحالَ هه به:  ياني:مما باشه؛ ئه. راكت جوان و خوش بي خوهـ ٢ي  تيكهـ  ١
ي دنياو  نكه: كا تالَ والت لي نه مه الَم وابي له به. المعدة باب الداء و الحمیۀ رأس الدواء :رمانه پاريز صلَي داو ده ئه: بزانهـ ٣ي  تيكه

  .ل تگه  ريوايه:رمان رد و گه ك سه ريه سه ك له خواردن، وه نهـ ٥ي  تيكه.              ت شيماني قيامه په
 .ك خواردن وه:  ياني...:يچ و مه گهـ ٦ي  تيكه

  )12/محمد(: و یأکلون کما تأکل األنعام. .. :»ك ماالَت خواردن وه«ـ  ٢
  »شاخورپا«ناو  باسيكمان بو به...: ك رژتن  وهـ٢ مصراع ٨يتي  به
كاته  ز ئه و؛ دياره حه يتانه ر، شه شه رناسي به دژمني سه:  چونكه)27/اسراء( ...:إنّ المبذّرین: يتانه ئيتر براشه »مبذّر«ـ ٢  مصراع ٩يتي    به
  .ويته براي و ئهيتان سه شه ر، وه شه ر با له به ره زه» تبذير«سي به  جا كه. ر شه ردان له به ره زه
  .بزير ته: زيانه خوروييـ ١اع  مصر١١يتي  به
  .له ژارگه م هه سي وا، دياره نيه له خه  كه:و سفره گورويي... ـ ٢ مصراع ١١يتي  به



  ٩٧

  ي دنيا قه مه  چاوره-٨٣ )كي دواره(
ه   مـه   ي چاوره   ئه   دنيـا مـاوي   و مـاق   ـق

  ني ژيــ  باروبنــهت زانــي ونــه هــا ئــه
  

ــا نــي دنيــاي بــي  نــي دلَ، بــه بــه     بني
ــا لَ را ناكــاو هــه م كاروانــسه لــه   كني

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ؟!و دوا ره  به-٨٤
ور چـه          چوار په  ه ـق ي ـل ي دلـَ   وتقيـ  ـل

ش ئـه      ره  ني عومرت به  بارگيـي   روا  و پ
  

ــه    ــه ت ــاني ده ب ــارواني  ك ــه، ك   ١ربين
  رواني ي ئه و پاش تا كه ره  خاو بهتوي

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

٨٥-ژي ريمانو ئي  
  ويييـ  گـه  ر بـه تـي  واري ژي   خوينده  نه

ـي ي ره خو خه   ر له   گه  فامت، ئه    ن به زان
چيبو و قورعــانیــثد نــي حــهتـه زاني  
  ونـي   نـه   يتانه سواري ملته داي ئه      شه
لــه مــان هــهئي نــابي كــاك تــه بــيزلي   

  

  ويقيـ  واري دلَ له قوِر چـه   خوينده  نه  
ه     به و نـشي         ختـي گولَولـَ ه ليـ   وييـه ـل

  يودي ك كوردي دو نه توي بو زويلَ وه
ـپِري، يـا ملهـوريكي خيـ         بو ده    ويس

  ٢ويتيـ   ك هـه    ته له ته    تي هه   بـّه  حه  مه
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

                                                        
  .٣٩، صفحه ١٣٦٤، سال ٥، كيهان فرهنگي، شماره »مال شاه بدخشي« اقتباس از يك رباعي – ١
» ي ريش پان سهكو«: ك ئيژن ره بي وه مه يرو سه چتي سه: كي يه. نا ئيژنيع له، بو دو مه سه م مه  ئه:ديوي ك كوردي دو نه   وه... ـ   ٢
دو :يينتامازروش بوخور پير بوه كه وه مه وه، كورد، به ر له زوه هه: دياره. و زوخوه: شهو له دو مي بابامه مه. شي ديرحو  ،حانيوخي رردو

ري كوردا ـ كه بـري    وبه مه زار سالَي له حالَي شاعير و ناوداريكي هه رحه ا، له شه»مشاهير كرد«كي  لَدي يه ي جه٢٠ و ١٩ي  ره له الپه
به شيعري فارسي ي لي نه جيكه پاش چو ريتي كي ليبخارا«وه له  ماوه ـ شيعري« وه» ر وگه له«وه بو ري بوخاراي نوسيوه بوكي  به. زييتي

  :يه مه كه، ئه شيعره
  . نشكيبيد از دوغ بيابانيكردشتره از لوگر، خداوندا هميداني      وليكن بخارا خو
  .فغانستانا رقي ئه نوبي شه شاريكه له جه» ر وگه له«فغاني، ئيسه  ي براييكي ئه به قسه

قي  زار له هه ،)54/مائده(: ة علی الکافرین علی المؤمنین أعزّۀأذلّ: تيوي ك هه ته ته له تي هه به حه ك زليكا      مه ته بي نابي له ئيمان هه
  .سه وه كيكيان ئه و، كه يه ويته لي جيا ئه



  ٩٨

   چوار دوساوي دو  به حه-٨٦
شكي، كـه     ته ِراو بو كـه    چي ئه وريـ  وي  
  ن بـو نيو تـو ، برسـي تـي  ني مانيه  چه
شاني گـه      چه كيـ رمـاو سـه     ني  رمـايي  
  ن له تـاش و بو   ره  ت گونجان به    نانه  ته

   بــو ِراويي كـه  مــوار ئـه  مانـه هـه   ئـه 
ازي  م كلَاو خوه كه  جا گيانهي  ده   :ت ـق

و  لَكـي مـه    وه خـه    بو ئـه     ژار و هـه مزلـَ
  چــي بــه فيــِرو وه عــومرت نـه  و ئــهبـ 

ــي پاكـــان وه ببيـــه ره بـــو ئـــه   فيـق
  ردو داخ موه عومري ده و هه ر بو ئه ئه
   چوار دوساو دو پاي حه ، بهي موار كه هه

  

  وي كـه  وي، نـه  رت كـه گيـ  ويـش وه    ئه  
  نسـا چـو   تر، دِرك وه پاو ده  ن له   چه

  يي سي، پا ر، ده جارجاريش شكيان سه
  نـام بـي پـراش پـراش         تاپاي عه ر  سه

   تــاويت يــا خوشــي فاقــه يــا بــو ره
ي ببـي رازي           بو ئـه     ،وه كـه خـوات ـل

  سار، نجي له خه  له ِري رهي رزگار كه
  تـو، س ويتـه ده  شت كـه  هه  وه به   بو ئه 

زيبگه صو   نزلَگـاي چاكـان،     تـه مـه   ي  
  و داخ، وه جــره و تانــه يــا زه يــا تــف

  ١زار؟ ك بـه هـه   ا له يـه ت ال ناد هره  به
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

٨٧-ييشتره تامازروخو   
  بي رگه بي نه به م و كهلَپن داو په دلَ پر ئه

د هات نه كز به  نهئاوات كه زوو نه نائومي  
  

  ن مه ولَه چكه ده كان به و ته تان رِه مه بيزلَو مه  
يدلَ له تامي قهتامازرو شتره بو٢ن ي خو  

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

   خوشترستي رمه  له سه-٨٨
دوقهعات كه زو  لَ نهبو ي به، كزه ، كز مهبو  

  بي ك ئه بي بچودي وره خوشي به ئاواتي گه
  

   خوشترهستي رمه  له سهنوري  ئومـّيدو چاوه  
  ٣و خوروشترهجوش لبي به هوشتره كه به قه

  

ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ   ـ
                                                        

  ).س يا پا ك ده وه(ك نيه  ره ي، گه»ت حده وه«تي  المه وه، عه ر ئه به له. كيكه يه» ر سه «:ر سهـ ٢ مصراع ٣يتي  بهـ  ١
  .ي خوا بي ر ريه سه وه وا له رجوره ژياني، بيژگه له  هه:،سار نجي له خه  رهري لهي  رزگار كهـ ٢ مصراع ٧يتي  به
  .ته گبه ستي و نه زار كولَولَي و په چونكه باييس هه. بي رنه  دلَي وا، هه:بي رگه بي، نه به م و كهلَپن داو په دلَ پر ئهـ  ٢

  »ليح كته مه سه «:هات، ئاوات كه زو نه
فس، چونـه، تـام    ن بو نه تام قه. س يان هه تي ل تاويه تگه زه ركام، جوره له فس، هه    دلَ و نه   :ن  تامي قه   تامازرويي خوشتره بو دلَ له    

  .وه شتره له تامازرويي بو دلَ، خوه
  .ليح كته مه  سه:بولَ دوعات كه زو قهـ  ٣



  ٩٩

   باره كتيو-٨٩
  نيي گه ن له تييه زاني لي هه لي گه رقي، گه فه

  كا م نه ست زيادوكه وه و هه ت علمي كه خزمه
  

  نه   ن نه زاني ببه   بي لَه    گيانوبه خو وه  ستي  
  ١وه نازه باره كتيوه به كولَه هيچ پي مه

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

   اميد تبي-٩٠
   راز و نـاز سـوز  رهروان در سوز و  

  ّ انـــس واصـــالن در منـــزل مـــستي
  

ـّيد تبـــي زان آتـــشيم      مـــا بـــه امـــ
  اي كي سركشيم    ما به حسرت جرعه   

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

   خزفپرست-٩١
  آن دل كه قدر غم نشناسد غمين مباد
  ارج حيات جان چه شناسد خزفپرست

  

  ي شراب آب سكندرنشين مباد    خمره  
  ٢ مباد بر خاك، كيمياي سعادت نگين    

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  مه و خه  لهي  ئوخه-٩٢
  سـار   مي له خه    مه خه   و خه    له ي  ئوخه
  ك كني وه چلَه ردي دنياس دات نه چه ده

  

  هــار مــالَي بــه فــري شــه كاتــه بــه ئــه  
ــه   ــالَي هـ ــسكي منـ ــي فرميـ   ژار تكـ

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

                                                        
  »لف و نشر مرتّب «:كا م نه ست زياد و كه وه ت و هه عيلمي كه خزمهـ  ١

  )٥/جمعه( ...:مثل الّذین حملوا التّوراة :كتيوه باره
  ).هار مالَي به فري شه كاته به سار  ئه مي له خه خه(: كا  و ئه حفه م، مه مه، وا ورده خه و خه  ئه:قدر غمـ  ٢

  .س ري هه ره باتي، خير، زه و، لهني كان ناخاته خاوه و، ته يه ري رسه مي وا، سه چونكه، خه: غمين مباد
ـّت«ياتي گيان، به  لي حه هو. دانه ردم نه ردي مه و خراوو، دهو، گوي به خاس  ن، به خوش رابواردن     نيا ته    ته ياتي  حه: رج حيات ا و »محب

زيخهدلَسو ن وه: لَكه؛ كه  بوناسي ليه و، مهبيسئو نه و تهتناسي ماني خراوه قاال بو و، هاتني خاسه، نابي. 



  ١٠٠

   دل ارزشمند-٩٣
  م منـاز  غسیبر دل كه نيست النة قد    

  ام من دوست با وفاي تو اي غم نديده
  

  بر غير درد رهگـذران نـردغم مبـاز          
  ١بــر خاكبــاز بــاز نــشد راز پاكبــاز 

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ر دلَي ماوه  هه-٩٤
  نن هـاتن چـو    جنـو   و مـه  يلي  لي له   گه

  

  نجنـو   ي مـه    كه  و خيلَه   ر دلَي ماوه    هه  
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  !تو، چ ميكروبي چ -٩٥
  ني ژيانيبو و خوش ولَي كوك ر له هه ر هه گه

  

  ر وان چ ميكروبي چ فيلَي تريش هه عباي ده
  

  رر چاوي مروي ژي به خوا له خوا به رنه پيت به
  

  ٢روگا پيش له تون هيلَي دو هيلَي مـ  كه كه ـ الي
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

                                                        
 
  .م مادي و ههوي عنه م مه ردي هه ده: بر غير دردـ  ١

بـي،   نه) إنذار: (كان ر داچلَه گه چي، ئه و؛ كهيه كه ريبوارن جي لَكي به  خهم بو و شتي وا، غهالَت سه و دهم بو مالَ   باتي خه    له :نرد غم مباز  
ره  ره مي، زه كه الي: ن، كه ساو بكه ر بو دنيا، ناحه هه: گونجي ه ئهنازي، ك ستن به دنيا؛ تا ئه به يي بي، دلَ ئه ميشه وه عومريان هه ك ئه وه

انه له عومري بيي ي خوه وه بر.  
ينيته  تگه و نهختي شبه ينيته خوه گه ت كاو نه رزت نه ربه و، تا سه رناداو، ليت جيا نابيته ست به ساوي، ده مي حه  خه:ام  تو اي غم نديده   ... 

  فاس؟ م دنيا، ئاوا، به وه ي ئه  چهي ده. الي خاسان
ت  مي صوزي خوه و، خهر بو ئيمروتي ـ هه١ر وابي،  گه ئه:  بل هم أضلّ چونكه:تون هيلَي دو هيلَي روگا پيش له م ـ كه  كه ـ اليـ  ٢

ر لـه فكـري    گـه  چونكه تو ـ ئـه  . روگا، ئازاترن ه، كهو جوره ژيان جا، بو ئه ي ده. ي لَك ئاده زعي خه و خراوو، له وهـ گوي له خاس٢نيه، 
يـار   ت بو زمسان تـه  كه س، يا مالَه ترت هه مي م ـ ژه  كه م دنيا، يا ـ الي ر فكري داهاتوي ئه م هه كه وي ـ الي تا نه يي ميشه عومري هه

  !يچيانه نيه وه روگا، ئه ي خو كه ده. ي كه ئه



  ١٠١

  

  بي وا ئه كوا موسولَمان -٩٦
  ني خودا ديي ده ولَي نه خوا كه تو ههلي تو كاكه

  

  ني خودا،تي و بي لگاني دي نده جات با به بي نه
  

 شينه پِركيكه  ئهچو موسولَمان ناو ئه تي و خو  نـي  
  

  ١ني خودا؟ندي ئائي ر و پابه مبه يغه وي په يره په
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  !لي  كاسه كه-٩٧
  نْگنه كه دلَم خوشه يـاني دلَ    فره ژه   م ده   ئه

  

  ليكي به توزو گلَ كه ك كاسه كونه كاسه نه
  

  ردمي كولَولَ مي مه ئاخ بو گِري له داخي خه
  

ه   ه پو  مـو   و هـه    تا ـل   ي بكاتـه كـلَ   چـه  تعلّـق
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  يي ناسه  بي ودمي هه-٩٨
حران شان با ني بهر له شا گه نت ئهزاني  

  يي كه تامي گيان با ناسه بي ودمي هه
  

با حبان د سه صه ر تانه له ت ئه سيحري قسه  
وران با ر له بن هه و سه ر بقونيت با هه

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  

                                                        
  )75/نساء( !؟...و ما لکم ال تقاتلون :ندي ئائینی خودا و پابهر مبه یغه وي په یرَه پهـ  1
  تاو تاوان نْگي خه ژه: نْگنه فره ژه م ده ئه
  .شي، راناگري نازه وائه و ئه لي، كه ئه كه سه كاسه ي رابگري، وه خوه» فطریات«يتوانيوي   دلَي كه نه...:ليكي که كاسه...

  .ژاران ويستني هه ئسيري خوش دا، باس كرياگه له ته»وره ئيكسيري گه« له :ردمي كولَولَ مهمي  ئاخ بو گري له داخي خه
 .سوتني رچي ئاژالَه، گشتي ئه و، ههيكاته كلَ ربيته دلَ، ئه وا به ر گري گه راسي، ئه  به:ي بكاته كلَ مو تعلّقه پوچه و هه تا له



  ١٠٢

  زا گياي تونيه ره  به-٩٩
  رتا له خواني خـولَ  يه هه لَپه ك به هه    لَه  فسي چه   نه

  

  بي بي باورت نه ولَي هه ولَي هه  ههرچي    دلَ هه 
  

  وي لَتي پي ئه ي سه لَه واني كه خته ريبواري سه
  

  ١بي ي گيات ئه زا كه ره واني شل به توي ميرگه
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  …ت»اياك نعبد «-١٠٠
  شـكين  راني ِريبري ئازاي ِرچـه    ِري ِرابه 

  وخولَ شي خاكو مو ك ملَه له ملَ دلَ الده وه
  

  دي لَبوكه و كايه لي خو به ي ئه كلي بي بي  
  ٢بي  نهري رسه ي سه ت به قسه»اياك نعبد«

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ر ئاواته  هه-١٠١
  !س وه واو هه و توزي هه پ و ته لَ كهم گشته دو ئه

  

ماي چه ناسه هه دلَ ماوه بيو گه م و سو رو  
  

  بـي نيـه     ر نـه    وه گه   كاني الي توه   گياني، ته 
  

  ٣زو  و ئـاره  ر ئـاوات    گـه   م مـه  »ايـّاك نعبد «
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  

                                                        
  الش و كوشش  ته:بي  ههولَي هه. عجيل اضطراب و ت:ولَي ههرچي  دلَ ههـ  ١

  .ر رديسه ختي و ده بولَي سه قه: ياني» جهاد «:بي ي گيات ئه رازه كه به... 
ي فارسـي،  »مـوش «ورامي و،  ي كوردي هه» ملَه«ي  ليمه خستني دو كه ك م وشه له يه گونجي ئه  ئه:ملَ و موشي خاك و خولَ  ـ   ٢

ي  ك وشه دا وه س له كوردي ركيبه هه م جوره ته ني ـ له  مه سي بو خوارده ته كه مشك هه و حالَه عناي ئه ني مهياند دروس كرابي بو گه
»قوالَخ گوي«.  
  .ناسه هه روي دلَ، بي و؛ گه سوما ماوه چاوي دلَ، بي: رو م و گه ناسه و سوماي چه دلَ ماوه بي ههـ  ٣



  ١٠٣

  …»…دگل« به -١٠٢
  »م ده دگــل دگــل دانــت پــي ئــه  «بــه 

زيركـار ناگاتـه فريـات       صوزو خو   
  

ه گيـان مـه           وي  ر نـه    ردم بـه    ئامانه ـل
  ١وي ر نه    سه يان كردي   رده  سپه  كه ئه 

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

١٠٣-جوانه خوايي له تو   
  ها كه من  وهب له تووه جوانه خوايي يا ره 

  

  و ناسپاسـي تـوم    ن  و گه چو پو چيكي هي   نده  به
  

  وا قي خوم نواندو    م له حه  قي  و ناحه خوم زولَم 
  

قههي وحمي توره وامه ر م  كاتهوي٢وه له بو  
  

ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــــ
  

  يي  و سپلَهزاني  نه-١٠٤
  ريي گه  ره وه بو خوت شه ر له گه ئه: خوا وايه بوت

  

  وه داتـه  زات پي ئه كاو به چاكه جه    شوكرت ئه 
  

ن نه چه: فكره تي ن سپلَه و چهزاني ئهيي  وي  
  

 بي تو چيو بپي  لَي٣وه   بـه پاتـه     داوي كولَو  
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
                                                        

وت، بو  يان ئه ي خوه كه شيره ، به كلَه»ري شيره شه لَه كه«ي  و زالَمانهي نابار خت كايه ل، وه  منالَگه:»م ده دگل دگل دانت پي ئه«به ـ  ١
  !وعي خوي نه ني نه گيان هاو به ري به وه به ئه
  :يه دا هه تي شافعي زره له موناجاتي حه: و ناسپاسي تومن و گهو پوچهيچيكي  نده به...  ـ ٢

  . جلّت و جمت خطیئتی         فعفوك من ذنبی أجلّ و اوسعإلن! إلهی
: يـه  يتيكـا هـه   چونكه له نيوه به. الَم ئاشكراس كه وانيه به. ني تي علي ـ س ـ دائه   زره هي حه ي تيايه، به يته و به ا، شيعري كه ئه»مفاتيح الجنان«له 

  ... .بحق المصطفی و ابن عمه! الهی
  وحمي تووامه ركاته ره قههي م وه له ويو  + )53/زمـر ( ...:ال تقنطـوا مـن رحمـۀ اهللا   ! یا عبادي الّذین أسرفوا علی أنفسهم:  قل:بو

 )70/فرقان(...: فأولئک یبدل اهللا  + ... )271/بقره...: (یکفّر عنکم من

  )96/نحل( ...:زینّ الّذین صبرواو لنج + )٣٠/فاطر( :إنّه غفور شکور :وه داته زات پي ئه كاو به چاكه جه شوكرت ئهـ  ٣
ت، نـارازي   وه، لـه خـوه   ته حمه مگه ره و هه خته، خواي به و وه جا ئه ).٢٨٦/بقـره ( :عليها ما اكتسبت : چونكه!:وه داوي كولَولَي به پاته  ... 
 .ي كه ئه



  ١٠٤

  تي دوژمن قامي اطاعه  بي سه-١٠٥
ه نـه          سي زالَمـي  گرويـ   زلَمت كه لي بچي ـل

  

  بي رام ئه وت لي حه و خهراس  وخوهخ  بو تولَه 
  

  ِري نيـه  فست شه كي نه  زار يه   هيچ دوژمني هه  
  

  ١بي قام ئه سه مري، دلَت بي چونه له شويني ئه   
  

  ٦٤هار  به
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

  ريني اخ بو راپه ئ- ١٠٦
ــي يـــا شمـــشالَي ئـــاخ بـــو ده   نـْ

ــاگري دلَ  ــه ئـــــ ــــ   نرو و دهـل
ــه ــه ل ــه خ ــه  و راپ ــي خ ــي رن   فتگ

  ن ســـالَه بـــشكيني ي چـــه رچـــه
  ردي ردي هــاوده رمــان كــا ده ده

  خــي خبــه ر بــه حاشــا لــه بــو هــه
  

ــا ورتــــه      يــــي گروگــــالَي   يــ
ــه ده ــالَي بِرژينيتـــــ   ر توزكـــــ

ــه  ــه كـ ــا   ـل ــري بـ ــي بگـ   لَيفتگـ
ــي هـــه بـــو ئـــه   والَ هـــاوالَي هـل

  ــالَي ــالَ بيحــ ــه حــ ــا بيريتــ   يــ
ـــالَي  تــــه م ده   قينــــان قالَمــــه ـق

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  چي فيرو نه  تاويكت به-١٠٧
  ت  قيامـه ر بـاش بزانـي   گـه  م ئـه   ِرولَه
ــِرو    تــه  كـــت بــِروا بــه فيـنيــا تاوي  

  

  و جوانه،   ن خوش   بو باشان چونه چه     
ــه ال ــهت قيل ــه   م ــون بان ــه ملي ــي ل   ت

  ج

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

                                                        
  . ئاسايش و ئارامش:راس خوه. »ويس شه خوه« موخالفي :گرويسي نهـ  ١

ر دنيايچت تـالَ   گه فست ـ ئه  ي نه ن، ده وه توانيان دنيات لي تالَ كه تر، ئه ل  دژمنگه:ري نيه فست شه كي نه زار يه ههيچ دوژمني ه
  .ت نيه كي قيامه زار يه دنيا، هه: علومه خو مه. كا تت تالَ ئه كا ـ خو قيامه نه



  ١٠٥

  

١٠٨-زاني تي گه ني بي نيي  
ن وههــاوار لــه زانــي تــي گــه بــي نيــي  

  كـا   ي نـه    ت پالَفته   حمه  وري ره   ر هه   ئه
  

  نبـي چـوِري ئـاوي ژيـ     ريـايي وه  ده  
  ١كــا دو ئيــسقا زيــاد ئــهزرا نــابو مــه

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  خ بو فامي ئا-١٠٩
  ــي ــامي ت ــو وا ف ــاخ ب ــان  ئ ــا ئاس   بگ

ــه    ــالَي ف ــالَ من ــه ح ــ ل ــهقي   ژار رو ه
ــره لــه دلَ شــاگردي وه   ق ســتايي دلَ

ــه    ــار ك ــي بيك ــه دلَ ـ  ل كي پيـــوي   روت
  

سه       و باسـي خواناسـان   ي دوس   له ـق
ــك  ــه داخــي داي ــه  ل ــاني ن   دار و باوك

  ق  ي حه    قسه س فرياي ناگا وه دو      كه
  رگيـ  زان كـي نـه  لَ دلَسوزي له ناو خـه   

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  …ماني ئي  نيشانه-١١٠
ــا م لــه تــه كــه چــاوه   ك خيزانــي مالَ
  شـه؛ ئـاگر   مان روي خوه  ي ئي   نيشانه

  

ـينه   مـه ك رو يره يه   ناوچاو مه      تورش
  ٢گرســينه مــه لَ لــه خــوو خيــزان هــه

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

   ريت زار گيانم له  هه-١١١
  بايـه   ي تـو نـه      ناسـه   ر ودمي هه    گه ئه

  يـاتم  ي حـه  رمايـه  وه سهي له تووه گه 
ه           كتـر رزو نزي له من بو من له مـن ـف

  

  ر خوا بزاني ر هه گه م مه بومن چي ئه  
يكــي ده ســكهترو رون تــامي ژيــاني  
  ر بونه گياني    زار گيانم له ريت ئه      هه

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

                                                        
  .»علم الينفع «:يين گه بي تي هاوار له زانين وهـ  ١
وه ئاگريكه  ؛ كه ئهويته ناومالَ كه ت ئه فه و، خه رو، قين و، شهكردن، ناكوكي به ناوچاو تالَ:  گرسينه مه لَ  ئاگر له خوو خيزان هه؛...ـ  ٢

: گـونجي  يـچ  ئـه . سـيني گر َئـه  ل خو هـه  ت له و؛ ئاگري قيامهي له خيزان كه ناباره، زلَم ئهفتاره  و ره نجا به  ئه. و خيزانت له دنيادا   تو  بو خوه 
 .نم هه م جوره بنيري بو جه وانيش، به و ناموسولَماني، كه ئهجور له خراوي ربار فره ونه سه قين توا، بكه خيزانيشت له



  ١٠٦

  ك قومقومه  وه-١١٢
  گيـان   وي له خاكي بـي      كه  رنه  ر سه   ئه
  لَينــه دانــه ر هــه ك قومقومــه ســه وه

  

ه   وي له توي تـه      كه  رنه  يا ده      ي نـان    لـَ
  ١»انـشعب«ه ـتوي كه تا ئهـرزش ب وه

  ٦٤هاري  به
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

١١٣-دلَي ئاخ بو   
  سيويــ ئــاخ بــو دلَــي پــر لــه خوشــه

  »وه  خواتـه   نـه ي، ئـاو      كـه   ته  بو عافيه «
  

ــه بگـــار       »؟بـــوچي«بگـــاره بـــدا ـل
 بي پي    گيان ژيان هيچي بي     و پـو٢چي  

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  يتان مالَي شه وه حه  مه-١١٤
 رخزيــو ــه پ ــالَ   ب ــه ناوچــاوي ت   و ب

  يتان پي خوشه خيزان ناكوك بـن   شه
  

  وي لــه خيزانــي مــالَ ژيــان تــالَ ئــه  
  مـالَ   وه وه حـه     يتان مـه    گيانه بو شه  

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

                                                        
  )11/مجادله( ...:یرفع اهللا الّذین :گيان وي له خاكي بي كه رنه ر سه ئهـ  ١

ختـي   چونكـه تـا وه  . و ره رسـتي،بيته ده  پـه  هدي مـا  لَه ناو ته له: سه وه ئه» يي ئازاده«ي  و بنچينهه پاي:ي نان لَه توي ته وي له   كه  رنه  يا ده 
پاسـاكردني  : بـو (يتـه خـوت    رچي بايش بكـه  هه! يي چه و، ئازاده تو چه: جا ئيتر. ليكا گونجي، خو بفروشي له هه ر ئه   رس بي، هه    په  هدما
  )!ي خوفروشي ستي په
 .مخ  شعبان بي:»شعبان«
ن  رچـه  ه؛ هـه »بوچي«يوانات، بي  و حهر شه ، بو به»دلَ«و »ريزه غه«حالَي . قلَه  كاري عه،»بوچي؟ «:»بوچي؟«بگاره بدا له بگار     ـ   ٢
ـّي ي، ئه ي خوه چكه بي، يا به گيانداري، برسي ئه : ياني. يابوني  ل په   ليلگه  كري، دوين له ده     ئه جـا  . وه بيـري، لـي بكاتـه   : وه ئه ني، بيحوب
  .ين و، باس بكه له و حالَگه ليل ئه ي ده باره كري، ئيمه له ئه
. و خوارده ي، ئاوم، نه كه ه»ت عافيه«الَ، كاكه، بو  وه: وتي. تت بي عافيه: وتيان. و  كاورا ئاوي خوارده  :»وه  ي، ئاو ناخواته    كه  ته  بو عافيه «

» گياني ئينساني«ن بي  صلَه ئه! وي و نه و خراويكهو خاسلَه ر هيچ مامه سه ، كه كاري، بهي وا وره تيكي گه ببه حه ئاخ بو مه. ور تونيم ب هه
  .وي ژيان به پوچي بزاني يا ئه ته په به حه و مه ـ كه به
گيان ژيان بي:» يا » گيان ژيان بي»گيان ژيان وه بي«.  

 بي چيهي و پودنيايه قااليان، هه واوي ته وانه وا ته ك ئه  وه :چي ني، له جا چ گوم )١٤٠/كهف( ...):ضلّ سعیهم:  (ر بووه خراوتـر، كـه   بو :
  !مو بو به هيچ؟ بو، هه رچيكت كردو، هه ر مردي، هه هه



  ١٠٧

  ت زورتر متر، خزمه  كهت حمه زه -١١٥
شــه لــه تــه گيانــه تــيردمــا ك مــه كو  

  يانــدن ي زورتــر گــه نيــا بــه فايــه تــه
  

  ي ت زورتر كه مترو خزمه ت كه حمه زه  
  ١ي  گه  ئه» خيرالنّاس«رزي    ي به   به پله 

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ام الي؟و ك ره  به-١١٦
  و مـون بـي    زنكـا فيـ     ز ئه   يتان حه   شه

 جا سي  ئـاره   :بكهت    ي دلَ خوه  ودو  تزو  
  

  خالقي جوانه ر ئه سه زاي خوايش له ره  
  يتانـه   ي خوا يـا الي شـه        و رِيگه   ره  به

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  لَك ت كه به خه  خزمه-١١٧
  لَك  به خهي ت كه چاوم تيكوشه خزمه  

  وه ريگــه خــستن: شتيباشــتر لــه گــ
ت   تا هه و هه لَك  دنياي خه  دوتـاي خـو  

  

او بـه مـالَ    م بـه هـه   لَه م به قه    به ده      نـْ
  ومـالَ  و ئهمالَ م  ئهختي و خوشبه   ره  به

  ٢ر دنيات ببي تالَ خوش بي چش با هه
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  

  

                                                        
و م جورجور بي يـا كـه  . كري ه ئهالَت، ك سه ي ده ازهن  ئه و بهپي تي به جا، خزمه. دیث حه :»خیرالنّاس أنفعهم للنّاس   «:»خیرالنّاس«ـ   1

بي زياد.  
ي  رريگـه  خـستنه سـه  «الَم هيچكـام ناويتـه    بـه . ر باشـه  ته، هـه  رچي خزمه ن هه رچه هه: ومالَ م مالَ و ئه ختي ئه و خوشبه ره بهـ   ٢

ي بو الدان له يته بيانك ته بكه قيقه م حه ي ئه كه الَم نه به. و ر نابرييته ري، هه مه م سه و؛ هه تره وره م له گشتي گه چونكه هه» ختي شبه خوه
كجـار   الي خـوا يـه   گـونجي لـه   سـي، ئـه   ر لـه كـه   خت كاريكي چكوله بو خير، يا الداني شه چونكه بري وه. و الزمل بوچك  تگه  خزمه

  .خوينشيرينت كا
تيجـه   ر نـه  گـه  ساويش تيكوشي، ئيتر ئـه  و، حهوه تيكوشي و ريگه تي تو لهخ  وه:ت      خوش بيتاي خو تا هه  لَك و هه    دو دنياي خه  

  .س نده ره ر به ت، هه كه لَه ويني، مامه يچي نه كه يه دنيايي



  ١٠٨

   ژياني بي سم و دم-١١٨
ــا تاويكــــه ده  ــ ژيــــاني دنيــ ـ لخيـ  

  ري  و له جـاو جـولَ گـه         ره  و به   بينه  له
  

  ردم  ت مـه    زيـه    به عه  ي  ده  سي نه كي  له  
ـتره وه  ــان خوشـ ــم  ژي ــي س   ١و دمب

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  فروشه وا مه  خوت به هه-١١٩
  فروشـي  له خـو نـه  خي  وا ده   گيانه به هه  

  ن ت هه لي مايه تو گه ، ئهِري له سويش بگه
  

  ودايه و سه بي له ئه سار نه  هس نايه خ    ده  
  ٢يهما واو بي وا، هه ك هه هيچيان نيه وه

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  بي وا نه ت له هه  باروبنه-١٢٠
  وا كووه بي سبي و هه يل ت له مه باروبنه

   نيهكي بارهته دو عومري دو روژه فرسه
  

  چي رئه وه دهي خالَي وانه ستت له بن هه ده  
  چي ر نه ده ن ههسوزي خو به با به كالچودلَ

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  !فا وه ي دنياي بي  ئه-١٢١
  ي دنيا كا ئه ي دنيه خولت له ئاش ئه ئه
  تو ني تي مي هه يالَيكي ده و خهون ك خه وه

  

  ي دنيـا  كـا ئـه   فات نيه تـه     بو هيچكه وه    
  ي دنيا هكا ئ ئه ش سه دلَ پيت خوه و كه وج ئه گه

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  تو نه نيتي ي دنيا نه هه  ئه-١٢٢
  تو صوزي سهو ئي نْي دويني م له ره رده هه    تو نه نيتي ت كه نه ههتو چي ي دينه ئه   ئه

                                                        
و، عـومر  تـي  پـوزو، مانيـه  : فاتي، بيژگـه شـري  و تهبردني چتي زيادي ريوه ري به رديسه  و ده رك   ئه :ري  گه  و له جاوجولَ    ره  وبه  له بينه  ـ ١

  س؟ ي هه ساربون، چه خه
 وا؟ ك هه لَك، نه  كه روكار چتي به يته سه كه  بوچه عومرت نه:ن ت هه لي مايه تو گه ري، ئه سويش بگه له ـ ٢



  ١٠٩

  ني بو بون  بو  ني نه   وه دائه   م به   خوزگه
  

ه پيو بهرق ساره زه نجي خه  ر لَي١ترقي كو  

ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ   ـــ
  

  …و  رش روه ر په  گه-١٢٣
  رچي ي ههي، له بيچولوتكه بو و كاته مه ئه

  

ــاره ــه  بيك ــرو ن ــرو كــه  ت ــو  زانت ــر ب   يمت
  

  بوايــه تــي نــه و هيدايــه رش روه ر پــه گــه
  

  ٢چوي  ئه  و بان نه    ره  رو به   و به   ره  نْگاوي به   هه
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  …و  كه خوت  با مه-١٢٤
   پيرو ي دويني كه ئاوهي له تنوكه  ساوه
ره   يي  تيان كـردي تـا گـه        خزمه تـه ئيـ  

  

  فروشه  ونه ناز مه    و ئه   كه خوت   وا با مه    
  ٣تان تيكوشه توش له خزمه انسان به ئه 

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ختي خوي رچي بو وه  هه-١٢٥
  يه قي هه يا بايه ختي خوه يه له وه رچي هه هه

  

  ا»وجـّهت وجهي«كه له  ويلَي ويلَ دنياو كه
  

  س رچي هه هه كاتي حضورا له وه له م به خوزگه
  

  ٤كا جيا ساوي ئه سي حهوي بيژگه له خوشه
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
                                                                                                                                           

الَم  بـون، بـه   سه نه ر له مردنيش، وه ر به هه: زاني كه سه كه ئه وه م دنيا، ئه بوني ئه:  چونكه:بوني بو بون ني نه وه دائه  م به   خوزگهـ   ١
  ).64/عنکبوت( :لهی الحیوان ت، بوني قيامه

. كه ي كولَيته وه ي مانگ ناكا بو رازاننه ئيتر خوه. نيشي بو راو  راوچي تاوي له كولَيتا دائه:رقي كولَيت رق و به   ساره زه   نجي خه   پي ره 
  .متره يش كه كه ي ناو كولَيته كه ر، له تاوه شه پاياني به چاو عومري بي د سالَيش عومري دنيا، له خو صه ي ده
 .ي خوا كه يه ته فيتري جوره هيدايه ر سي رو، هه شه رشي به روه  په:رش روه ر په گهـ  ٢
  )54/فرقان: (لماء بشراًخلق من ا ).19/عبس( :من نطفۀ: پير و دوينيي  كه تنوكه ئاوه... ـ  ٣

 .و ويته تر ئه تت، فره رچي ئينسانتر بي، خزمه جا هه: تان تيكوشه توش له خزمه به ئهانسان
  .باخ  خانه:ويلَ كه.  وه، هاتيا وپيتاكهو خر ويلَيك به سه كه ر وه بي، هه كي دنيات هه و، شمهرچي له مالَ  هه...:ويلَي دنياو كهـ  ٤



  ١١٠

  ...ي سوجدهم به   خوزگه-١٢٦
  ا»وجـّهت وجهي «ري    وه له سيوه    م به   خوزگه

  

  وه  سـايه   نيـا حـه   تاوي له تاوي ئـاگري د     
  

  بي ئه ك نزيسه وا وا و كه ي ئه به سوجدهم  خوزگه
  

  ١وه اليـه  مينـي بـه    يـش نـه     اليكه  جي بو مه  
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

١٢٧-لَيشار تي حه كو  
  زگــاو بــساتي و ده م چيــه دنيــاو ده

ت تـر تـي بفكـري       رانـه خـوا ژي    به پيـ   
  

ــه   ــه هاوي  ك ــه ل ــه ويلَيك ــه ه   واري ن
  ٢شـاري   تي حـه  ينـي كـولَي     بيته عه   ئه

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ر ره تي پِر زه  نيعمه-١٢٨
  :ي ليم شيوي ته پي و نيعمه بي ئه به زياد نه

  

  نبي تاوو تـي    و سويم وه      لَي دوي   مشتي خوه 
  

لَ   تان كـه عـه       بانتري نيعمه  دو ـيلمن  ـق   و ع
  

ـين  ، گهو پيان بنازيت ته خوه ي  با بكه    ٣وج
  

ــ  ٦٤هاري  به ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

                                                        
  و بلَيسهگر:  تاويلهـ  ١

  ... .أقرب ما یکون العبد : چونكه:بي وا وا نزيك ئه سه و كه ي ئه م به سوجده خوزگه
ت  تنامـه  سيه وه: و ئيژنن ده ئه تي حوكمي ئيعدامي، پيخ وه: وه ر كردو بو ئه به ي، له و شيعره ت، ئه  يافه  دي ئه   حمه  رحومي كاك ئه    مهـ   ٢

و رم ينـي، دلَيكـي گـه    ن، دواي بـه چـو : م كردگه بو بري له ياران، كه ده حمه و كاك ئه باسي ئه . يا بينوسي   كه  تنامه  صيه  هناو و   بنوسه، له 
  .يا كردو ي په پرعاتفه

كه بگونجي ببنه هوي ليكه  تگه لي قسه له نيعمه وه. ته بانترين نيعمه» ئيمان«: دياره كه: قلَ و عيلمن تان كه عه دو بانتري نيعمهـ  ٣
  .شيوينه نيه ر لي ته سه شنه نيعمه و چه ويش له لي ئه وه. كجار بانتره و عيلم، يهقل ر له عه قوايش هه ته. خوكردنبا له 

ر بـات كـرده خـوت،     گه يجا ئه ده. ينن بگه ت پي ختي باشن فايه وره، وه ته گه و دو نيعمه   ئه :وجين  ت و پيان بنازي، گه      يته خوه   با بكه 
  !يه وجي گه: عيلم! وجيه گه: قلَ عه: خته ووه ئه. ن ده رت لي ئه ره زه: دياره



  ١١١

   دارالهوي-١٢٨ )كي دواره( 
  حبیبــــی لِقَلــــب العــــینِ تنــــبض بــــالْهوي     

  حمــةٌران لِلْحــقّ ربِکُــم کَــم اتــی الحیــ   
ــالتک الکٌ ــت کمالهــــــا  رســــ ــري بلَغــــ   بــــ

ــم تَ ــاِذا لَـــ ــد قلِـــ ــوي بِقُـــ ــین التـــ   مکُومِ عـــ
  

   ــب الْح ــ  و بِ ــا تَج ــی وکرِه ــبِ ف   ريروح القَل
ــر ــةُفَـ ــ حمـ ــا تَـ ــالمین کمـ   دري رب العـ

ــ ــن تُ ــاً»ري و لکِ ــدي اکْ« قطب ــه الفِطــررِب   
ــدار ــفَـ ــی الْالهوي قَـ ــرَّت علـ ــبحـ   رِد و القَـ

  

  ٦٤تاوصاني 
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

   سي پرسيار-١٢٩
  و منـدالَ  ركـي گرانـي مـالَ       ر ئه   گه  ئه

  ت جـي نـايي عيبـاده      ن بـه  و تي   به تام 
  هايـه   بـو ئـاواو وه    : م كـه     خه باتي  له

  ،رينــي رانــه نــاخي دلَ دهلَــام ژي بــه
     پرسي نرخي بو سي دانـان  له بو ني  

  دلَ: م واي يا خوا؟ دوه ي هه نده به: م كه يه
  لَك؟ م فدات يا تو فداي خه عالَه: م سيه
  نـي گـلَ     و دلَبه   تواي  ي هه   نّه  ر به   گه  ئه
  م خه ن بخوي رچه جيس هه خوا گيانه به هب
  ت  سيكي وا عيبـاده     رچي بو كه    گه  ئه(
  و نيوي   و دو روژي توك     يت  تو هه   ئه
ـي    ش پيت وايه تـام      وه  ئه ه  نو ت   و حالـَ

  

  ر حـالَ،  ته سهوي بيلَچني نْي لي هه    ته  
  ت، ينـه  ولَي مه و دلَ هه    نامت مانوه   ئه

  ــه، چــي ــت ب ــه تســرنجيكي دلَ   .ياي
 ه      نه نـه  قوماري ژي   تينـي   ك خـو بخلـَ

ـته     په   رامـان   نـه سـي وه    قي  ياكـه راس
  ي گلَ؟   لَه  روژه يا هه    ولَي پاشه   له هه 

ك   قدارو بي كه    ني بايه ن ژي   مانه  به   .لـَ
ه تو  به   و ماتـلَ،  نم گرفتـار بـو   ن عالـَ

  م و كـه  و خوار توزي فره ختي بان به نه 
  )ت والَــهو ر لَو جــو نيــه بيژگــه جــم

  يليو ربوت نه  گهي كه نه جا چون ديق ده
ه    چكـه يـالَي خـاوي خانو      خه   ي منالـَ

  

ــ   ــ
  ناو بي ن به رچه وه هه حوالَه و ئه به ئه

ه  نْو ر ئـه  ر بي هه گه  ئه   كـاني  سـت بيلـَ
ـي ببـــاري كــو  وه    بـــاران دراوت ـل

  ، بيساو ت حه نيا خوه دنيايه تهم  ه ئهل  
ازي زاني    سـي ئـه     كه   زانـي،   نـت نـه   نـّ
  خواري، ر بينيه وه خوه وره پشتي هه له



  ١١٢

  م  و روسه   جت عو   لَافه  له حاس زورو كه   
  سف نه يـو خوش بي ن و ده نها خو جوا  وه

  ت، ون بي له ناوان  قسهر جواني له به
  هــا بــي و ورديــا كــارت وه لــه فيــلَ
  و بـاوا  به ناوي بـاوك  بينْبه ناو با 

  ر تـوكلَيكي نـويژو روژو       لَام هه   ـ به 
  م  بي ناوي حاتهوي ت نه ر سفره له به
  رمـي خـولَي     رگـه   و سه    مندالَي كو  وه

  سازو خاوه  له ناو ر لَي    ين جاو جو  
زيبت جه  باي ئهكه صو وه لَ بي نيري  

  ت ره قيامـه ت خـواره خـاپو     كه نيــّه  
  لَ  چـه و پو   له نويژو روژگي كرمـولَ    

  رچي جورتر ت هه له دنيا نازو نيعمه   
يقاالت و ته ولَ نزلَي هه رمه و سه كه ر  
  ِريوكو راو، كومگي وره غزي ده له جه

  

له بي زيهي  زيين دهو له رك بنيم،  لي  
ــاري ــف، دي ــي ل ــه داوودت بب    دا، ن

  ســّان،  نساو حه رون خه   سهوالَي سي   هه
  يا بي،ت» و كيوو كوناو ريوي حه«كه 
  وو روژت به نويژو روژگ ئاوا،       شه

  ـ، نوو تي  كاو برسي ت ئهر ماندو كه هه
  م،  جهت لي ببي نده وه د ئه و صه وانه ئه

ــه ــولَي  زل ده نْ و ده زل ــولَيكي هولَ   ه
ت  نزلَ نسك له مه  لَي  و ناهميـو   و كولـَ

  مينـي؟  ت بو ئهم پتر چي له توزي خه  
ه : ه يـا كرمـي   چـ نيا، پو   به ته    ت روالـَ
  لَ  و كوتـه  رت نايه بيژگـه كـرم     گي  وه

  ترزور ميني؟ داخي ئه تهيشت چي كه جيت
  ،دنيات  عومري و، وات  ههو،    و خوته   ره  به

  ِريسو ئه لَ  ههر  ههي بنه ي گاي  له وينه
  

ــ   ــ
  ي خوا بـي  نده ر به دلَ به ليكان گه  وه

  نــزلَ تــه مــهگري ري نــه بــواري تيپــه
    جارو بارانم الي كهك دايمه،  ر نه گه ئه
  سه ئيواره بو مالَ م ده و كه مي ئه  خه
  كه وا بو پـاروي نـان      و داي   مي ئه   خه
ـ  له گه  ره ئه نيـ  ر ده نجي   ردي گراني 

  و گيــانوه كـولَ بينـي بقرچينـي دلَ   
  و بالَيو شانست سته ده  ي به   له نالَه 

  و خـواردن رم اوي وهبشيوي باوو ت 
  انـسان   له رمان  ببي ده  ي  به  ولَ  ر هه   گه  ئه

ي     به خه  ـيواوي دامـاو     لَكي ريگه ـل   ش

   نه ديوي هـه لي داوو توي دي  وا بـي،  
   دلَ،ي كـه  ن نه   شان به مو  له داوي كاكلَه  

ــه ــدا ده  ت ــه كانيكــت ب   ژاران، ردي ه
زان  زه نْ تي ره   ئه و منـدالَ، ردي الي خيـ  

ــزانلــه تــاوي مــاتلَيــوان خيو مي،  
 ــازي ــدالَي ئ ــي من ــاني، دلَ ــه گي   زتر ل

  رداتـه چـاوان،     ني دلَ به  سري  نمي ئه 
م ئـه   وه جره له ئيشي زه    نـالَي،  ي زالـَ

ت ژيـاني رابــواردن،    حـه  ليـ رام بـي  
  و سامان،   ردي بي ئامان    زاران ده   هه

  داو،  ن ي خوانيشا    ريكه ريگه  ي  ده نيشان



  ١١٣

  رو داوينجي ر زه كه رزگار بن له هه 
  :ردان كه دهواري داي له ناو چي شوينه

  ها بو ر وه رامت گه مه! ي  سي كاكه كه
  ركي دنيا ر له تاوي ئه م گه  خو خه   مه

  ستي ژيانـه  ركي كـه پيويـ      ام ئه لَ  ـ به 
  ي خـواوه  ر ِريگه سه  لهر واي   راس ئه   به

  

يا ههبه ناوي دي ئيسم«ر  ني«،و ناوي  
  » بو انسان انسانگي نده بهو   سيتي قه«

  ،وبكا ولَي ته و؛ هه وه  له كانْگاي گيانه  
  نيـا  خـوه  و بو نه   بِري نويژت به تامه   

  ـ يانه شراف هه جاو جولَه وا ئهو  نه ئه
  ساوه ر بو حه و هه ك بته ريشت وهله

  

ــ   ــ
  يدا كردني نـان     ولَي په   م هه   وي ده   ئه
  و كا ر س ، منالَ، هاوالَ، كهك ژن، شو ته له
  و و ئـه  م چوي ئهو، هاتو  يران  راو، سه   هه

  ن  بنو شويني دي پي ري  به بي ن روه كه ده
  

وان     تاني خزمـه    ره   زان،  تـي ميـ و خيـ  
  غيار  ي يارو ئه    وكيشه  پ، باس   و گه   مه  گه

  و و خه ت خواردن نانه پيارسه، راو، ته
  سننو  بو ئهت ك عيباده ر وه ت ههمو هه

  

ــ ـ     ــ ـ 
  ش وه له كاري دي  و موتاالَ رس   ده كو  

  زايـه   نـت خـوا ره    ت له ژي  ر زاني   گه  ئه
  مت، زور م كاري كه كه به گيانت گيانه

نيته  جوملهبخوي نياو وه حالَ گه يي ي  
  كيني شه يكت راي قسه: لَكيش له بو خه

  

  اتبـي سـكالَ   بـي نـه   ژ نه رده  ر په   گه  ئه  
  :و قازانجت به خوايهخلَ ساوي ده حه

  بي جـور  لَكي، بو ئه پتر له زيادي خه 
  ي  قالَه قالَ كه  ي  ال ده   روه  نه دايمه په  

  قيني ته م ر ده رات هه نه بو عومري هه
  

ــ   ــ
  :ناني زمان زان  جليس نشي   راي مه   هه

  رو گويس سرياو براوهرچي بي له هه
ــاني م نــه و تاقــام خــوه   و يــاراني گي

  شينت نْگي گيان گه رنه له ده ن قهني چه
  و زانـــاي دروزن  زانـــي خـــويي نــه 
  ت ناسـه  مالَ شاناي هه   ي ودمي شه    شنه

  هـاران   داو گيـاني بـه      دلَي شيران ئـه   
  

  »و سحبان   وليدو عاص «ك    زاري وه   هه  
  .مـاوه   ر نـاوي مـاوه يـا نـه          ليان هه 

فــدات مانــدوكــاريي كريو شــواني  
ينت، بــه كــامي دژمنــاني رو شــوي  

ـتن  بـه  لَ ئـه    راويزو پيارزگ هـه     په   س
به مردوفي توت زره و عه فس شي نهي تو  

  .بـاران ختـه   كانه، به   له وشكاروي ته  
  

ــ ـ     ــ ـ 



  ١١٤

  نه راسهو وه وا ئه   م به   زار خوزگه   هه
ستانيكي پاكـا        چه كي خوِر له كويـمي  

  و ئـاوه    ئهي    نّازه  ن ئه   رچه  بگوِري هه 
  

  ك كاري خاسـه  بي وه رهه  تايشي گه   خه  
  سي ناكـا  ، پي سيي جارجاري پي    تكه
  ساوه حه ر ئاو  ههوي ش لي زيادئه وه ئه

  

ــ   ـ
ِرو : ده جا گياني بـراي وريـا بـه         فيـ  

  وراني خوشـي  ر ده   ويه سه   به مردن كه  
  ر شتي ئاسانه ئاسان س دان هه له ده

  

  ستو ره له دهتي عوم م فرسه چي ئه نه  
  كاني خوشي  دو  خته بي   ليت ته  كو  نه

  ١س دان ا له دهـو دني ت هـامـگرانه قي
  ٦٤زوساني 

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  هانه پاره ناكا  برو به-١٣٠
  في توي موسـولَمان كلي گيانه به حوكمي قورئان ته 

  

  و گيانـه  ژاران دانـاني مـالَ      بو خـاتري هـه    
  

  پرسـي  و نهبويري   راي ترسي  چون نه يره    پيم سه 
  

  و نيانـه سيان بژي  هه چ تير چ برسيلَكي  خه
  

م   بـو دي  نـالَي   جاري به دلَ نه    ي زلـَ   و، حـالَي  ـل
  

  وانــه فتــه رواتــه حــه نــالَي ئــه هــاوارو نالَــه
  

                                                        
رچي  ردو دنياو، خواي هه ر زانيت كه خواي هه گه لي ئه وه. خت و تالَه وي، سه وي ره قه ر بي گه ش بون، ئه  به  چتي بي   له: ـ  ١١يتي    بهـ   ١

  !بي؟ تر چون پيت گران ئهزايه، ئي خيره، ليت ره
   الر:خوار: ١ مصراع ٢٦يتي  به.     ل تگه ريوايه: ـ ٢١يتي  به
  )41/عنکبوت(. »أوهن البیوت «:موشان داوي كاكلَه ـ له٢ مصراع ٣٢يتي  به

  ... .      سه ده م و كه مي ئه خه)          تدامب (ـ ٣٦ و ٣٥يتي  به
  ... .و دايكه مي ئه خه

  ...كولَ بيني وه) خبر(         ـ٣٧يتي  به
  .ـ به شاي ئيران س ر ـ تي عومه زره ي حه كه نده ي نمايه  قسه:»گي انسان بو انسان نده تيسي و به قه«ـ ٢ مصراع ٤٣يتي  به
  .ي فره ر فاصلَه به له» شرط«كراري  ته. رت زاي شه ـ جه٤٥ي يت به
وه ـ   زعـه  بـوني وه  كليفي بوي كه ـ بـه ئوميـدي خـاس     رعاً ته سي، شه گونجي كه ئه. »جورجورل  تگه سئوليه مه«نه  بير به: ـ ٤٦يتي  به

  .شرافي گيي ئه ت بكاته زينده خزمه
  .ن»ترين و جسميترين يدما«له : ـ ٥٠يتي  به
  )70/فرقان(. »یبدل اهللا سیئاتهم حسنات«ـ 64 يتي به



  ١١٥

وبيــانوــلَ كــه برــده: ويســم بي نــه و لــي هــاتو  
  

 ني ك  ژار يه   ن هه خو   ه   دن و دو   وانـه  يا پـِره ـل
  

  شه گيانم تـا ديبكو بي يـه  وه نـه توي گـم  ي ر  
  

  و ژانـه  رد  م گشته ده    ردم ئه   له گياني مه  ركا    ده
  

  اسزاي خو وجوره وا رِه رراس به ري خوت بپيوه سه
  

  سهات ديار بي يا نـه  قناس ده   ردم چ كاس چ حه      مه
  

  خويان  ك خو گله له   لت مان وه    ر گه   گه  وسا ئه   ئه
  

  و پِر له دانه  رمان خو جوان و خه بو تو ژيان
  

  ي تويش هات ر هات هاكا نوه گاته سه س ئه گش كه
  

  ١هانـه  تـر بـرو بـه   و كاته پـاره ناكـات ئي    ئه
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

   بزن بر موج شب-١٣١
  بزن بر موج شب تنهـاي بـا دوسـت         
  به قلب روز اگر دل خـالي از اوسـت       

  

ــا    ــه يــ ــدگاني كــ ــداد زنــ   بي بامــ
ــاني    ــو م ــي دي ــاريكي ار ب ــب ت   ٢ش

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

                                                        
  .بو خاتري: ياني) 75/نساء(» سبیل اهللا و المستضعفینفی  «في، له: ژاران بو خاتري ههـ ١

وبيانولَ كه بر97/نساء( .»...کنّا: قالوا... الّذین تتوفاهم المالئکۀ ظالمی انفسهم« ...:وي(  

  )1/ابراهیم( .»...لتخرج النّاس من الظّلمات... « :رد و ژانه م گشته ده ردم ئه گياني مه ركا له ده

  )١١٢/هود( فاستقم کما أمرت :رراس هري خوت بپيوه س

  )3/، سباء61/یونس( .»...ال یعزب« ويش، خو ئه ،»غدربی« حيساب:  چونكه:سهات ديار بي يا نه قناس ده ردم چ كاس چ حه مه

  )26-27/یاسین( ... .و... یا لیت قومی: قال «:و پر له دانهخوجوانرمان  و خهبو تو ژيان

  س، يا دوانه ليمه ك كه يه      
ت و    :ي تويش هات هاكا نوه   )57/، عنکبوت35/، انبیاء185/عمران آل( . کلّ نفس ذائقۀ الموت:رهات گاته سه س ئه كه  گش إنّـک میـ

 )30/زمر(إنّهم میتون 

نا به  په. يتان ه مالَي شهگونجي، ببيت يش جا ئه. وي تاريك سه شه  كه دلَ، چول بو له يادي خوا، وه:شب تاريكي ار بي ديو ماني    ـ   ٢
  !خوا



  ١١٦

   تو خود سرچشمة آب حياتي-١٣٢
  منـــال از چــــاه ظلمــــات ســــكندر 

ـ    ــشمة حـ ــن از چ ـيراب ك ــي سـ   ّ بدل
  

ــاتي      ــا ذكري ــوج شــب ب ــر م ــزن ب   ب
  ١تــو خــود سرچــشمة آب حيــاتي    

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ي ئاوي ژياني  خوت چاوكه-١٣٣
  زي يادي ئازي ميه گه و ده ي شه نهسيله 

ــازي ســكه  ــه ريب ــده ل ــه ن   وازي ر ولَنْ
  

   دلَ كه كـاني سيوي  شتي خوشه    وه  له  
  ي ئـاوي ژيـاني      كه  تو خوت چاوكه    ئه

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  … توقّع له خو زور-١٣٤
        بـي شـه موسـولَمانيت خو گيانه پيـ  

ره بگـ        لَك نه    خه خاسي   رهختي، بـه ـف
  لَك له الت كاوي كايي بي   ي خه   يبه  عه

ه مـه      ه خـو زور، ـل ـع ـل   م ردم كـه  توقّ
  

  ر كـه انـسانه   سي خواو هـه وي  خوشه  
  م بزانـه    ي خوت زوري، به كـه       چاكه

  توزكــالَي لــه خــوت بــه كيــوي دانــه
  ٢ ژيانـه ر دو  هـه رزي  ي بـه    رمايه  سه

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

   گرانهني دلَشي  ناخوه-١٣٥
  و قوتار ر عومري دنيايه ِري هه وپه  ئه    ش چيــه ني دلَ گرانــه لــهشــي نــاخوه

                                                        
  با ذکریاتی... ـ  1

وي  يـره  پـه  ،)107/انبیـاء ( »للعالمین«ته  حمه وه ره )انفال/24(» یحییکم« ص ـ  وره ـ  ري گه روا كه رابه  هه:تو خود سرچشمة آب حياتي
  .لَكي مردو داته خه يات ئه نازي خوي، حه ويش، له ئه و دروسي ئهراس

ف إالّ نفسک «وه )105/مائده( »علیکم أنفسکم« فهومي مه: ٣و٢يتي    بهـ   ٢ شـي   موسـولَمان، ئـه  . ت وه بـري ريوايـه   )84/نساء(» ال تکلّ
 ك لي گونـاهي وه  يب بويني تا توشي گه ك عه نيا دلَسوزي بكا، نه لَك، ته الَم، بو خه   يبي خوي به    ميشه چاوي، تيژ بي بو دييني عه        هه
»منهینه) 12و11/حجرات( :»ات ست وه موسولَماني حه. بي ،یقی أتقی« ك ساويئه »صد ژيكه له موناجاتا، ئي وي:  

 یظنّ النّاس بی خیراً و إنّی       أشرّ النّاس إن لم تعف عنّی...... 



  ١١٧

  بي ت تالَ ئهخوش بي مالَي صوزي دلَ نه
 كي سيسي وه قامكي   سي   هه ك گاندي  
   چون دلَت  كوشي  ئه  ن تي   تو كه بو ته   
ام   كي به ردو   هه ليسئو  راسه تو مه     لـَ

  

  حري مار كاته ژه مِروت لي نه و ئه بيت
  راعتبا» بيموخ«يته  ي حه نده وه د ئه صه

  دار رده و دهخوش   نه ي  كه  دي دلَت ويلَ  
  ١ته يارن بگري و گه تي كه يره خاس ويلَ سه

  

  ٦٤زوساني 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  نس چو وه و له شون ههتان  خلَه-١٣٦
  ن و فـه  لَت، به في  رهسي به غي  وي  ي الوي خوشه    ئه

  

ويني خوه هه م سي دهخوخا يت نه راش له شوي  
  

  كاته ئاو مچي قسان ليت نه و قهناراو به پيچ
  

  كا ست نه سي ناكه ده س به داره وه هه: يا نه
  

  نن يا به ناوي دي بي ته كته س به داوي مه   زور هه 
  

كه چي لَه تاويجاوجو با لَك ئه  ناوي خهبو  
  

ژوميه له خلَه      گه يتـان   فسه  تيان به سه    الن پر  
  

  دا سدار هيز ئه سپِرو ده سبره به ده ر ده هه
  نو برِي  كوشتن نو كري لَات بي خه خاوان نه

  

  ٢كاته گا  ئهوي كولَولَيمي له شي چون عاله
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

                                                                                                                                           
. راند وه، په ر كالسه سه ن دانشجوي له ري چه ر، سهيه، كه به ساتو»شا«واني  ي پالَه كه رالحه زورداره به نزور زه  مه:»بيموخ«يته  حهـ   ١

 ).ميشك: ياني) ك موخ نه( موخ :مخ(» مخ شعبان بي«: وت ل، پيان ئه گه بو، كه فارس» شعبان جعفري«ناوي، 
  .زوير ته: ن فيلَ و فه... ـ  ٢

        وه »واسـتفزز «تـا،   لـه ئايـه  : لـه  بـوني زالَمگـه   ي زالَ سيله وهترين  وره تانن، گه  خلَه:خا يت نه راشي له شويني خوه  هه  م  خوويسي ده 
  . گرتوه،)64/اسراء(ي »شارکهم«و » أجلب«ري  وبه ئهرو  م به  ئه»و عدهم«
و  ر ئـه  گه ئهيش، »زور«. تر وي مه، له چاوي ئه كجار كه مما يه كا، ئه يش، كار ئه»ر زه«ختي  زوير، نه دواي ته » ر  زه«زوي     ئاره :س  وه  هه

  .كاريك ناكا» ر زه«خسوس  بي، نه كه نه دوانه
  .دا  هيز ئهيسدار سپر و ده سبره به ده ر ده هه

  .زور: كوشتن و برين. زر: لَات و كرين خه. زوير  ته:خاوان



  ١١٨

  س  ناكهتي  دوستايه-١٣٧
  س س به دلَ، كه س ناكه ناگريته كهسم  كه
  سمي  يره ره   و غه سمي  ني ره بيدي: بزا
  ،مــيدي ســته براييكــي قــه ر ده گــه ئــه

ن ئهله بيته ري چوسي چيين و به و دو  
  و كار س و، كه  سته برا، خزم ر ده نه هه

ــا    ــاراني دني ــاري زورك ــاي ك   تماش
ا خـه     زاران شا به نـاو حـه        هه ه لي  تـّ   ـف

  هاينـه   رانـي وه  زا  ز، هه نگي  نيرون، چه 
ــ       ــ  ـ  ــ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ    ــ  
ــ       ــ  ـ  ــ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ    ــ  

  

  س  س باوه يا نه داوو دانه       ي هه   وه  ئه  
  س، رمه و سه خت بي دلَته ت تا ئه له قودره

ي     ر ناحه   رامبه  به   س،  بـه : سـاويكي بلـَ
ه  و قه  بيته دژمني خويني   ئه   س ساي ـق
  س  را، باوك، رولَه، يا هاوالَي هاوده     ب
  س  باسيان ههن يا له ميژو    ن هه   وه  ئه

س، قنه شتر له قه  خواناس به دلَ ِرهبه ِرو  
  .س ركه  نه، هه سچو  ر ده   ي ئاواتي هه    وه ئه

ــ       ــ  ـ  ــ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ    ــ  
ــ       ــ  ـ  ــ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ    ــ  

  

  و كـوني انـسان    خي تـازه  اري تـ  مو  هه
 له ئي   كهنماني به دلَ سي    زير به صو  

  

  :س  ربه  و سه   ييكه كورت   ي جومله   نوينگه  
  ١س و به وي نا قازانجي ئيمروي خوي ئه ته

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

١٣٨-يوا ي هه وه كر  
  در ش هور كه وه كري٢وار واي زوسان هه

  مــاخي  دهرزه س بــه ره هاهــا كــا هــه
  

   وه    ي مه نه ررد  لَا به    وه جه   نْ  زراي دلَ ر  
  زرام يـاخي    رد نـه مـه      نْي ژيان كه    ره

  

ــ   ــ
ــه خـــاوه ــوه و مـــهن كليلـَ ش نـه        زراو كرِيـويي ژيان چيووه  نـه  مـه  ر ن پيـ  

                                                        
  ... .ويس و مونس و شه  دوس و خوه:س سم ناگريته كه كهـ  ١

  .كا ساو ئه ل ماترياليست، حه ي له گوروهگه اشكرا، خوهوه وا ئ  ئه:سمي بيديني ره
  .م لَه داته قه ن ئيمان ئه ي، وه خاوه لي خوه وه وا ئيماني له دلَيا نيه، وه  ئه:سمي يره ره وه غه... 
  .خاسن: وه بيژي ك ئه و، وه خوينريته وه ئه ييكي سوكه»ژيره«كه، به  ه»سين «:انسييا له ميژو با... 
  . عباسیل اموي و ك شاگه وه: ليفه تّا خه حه... 

يي بـه   وه كه زيهني، په ك ئه كا نه بولَي نه نج بكاو قه الَم، دلَي، له ييبي، به گه به زيهن، تي :  ياني :ر به صوزي    كه  سين  دلَ  له ئيماني به  
  .بردبي ت نه قيامه

 . زوسان وارينـ ٢



  ١١٩

هجــوانيي مــالَ ئــاواي  وادش يــاواني  
  ن رده ش كه وه نمي رگ كه ي مه رده هوردان جه

  ن  رده  والَ ئـاوه    وجه پـاييز هـه      ر ئه   ئه
  ر ده مالَ وين گيان وه شه م ره تهي  شنه

  ناسـه   ي هـه  نه هـو  ي ئـازي زي گيـاني  
  

ــه  ــه پ ــو هان   ي روژاوان رده ي زه لوك
ه   نـه سـه    ريياخي پيـ    به   ن ي تـه  ر مـل
  ن رده نپوش كه فه  زوسان كهنْ م وه ره ئه

ه كـه   رده هار مـه    زوسان وه وه     ر زينـّ
ــ ــهبكي ــه اني رچ ــشاني  ي خ ــان ب   ١م

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  غار ن مه  ئاِروفته-١٣٩
ـيش  ينـه  غـار دلَ مـه   ن مـه  ئاِروفتـه    تك

  مان  ي خه و نو   ي كونه   داو جالَجالَوكه 
  

  لَياوگهكوش و گورگه ي گورگ تي رمي  
شناييواي رست نه  بهر وچنهرون ي گيا ي ر  

  

ــ   ــ
  رمـاوه  ت فه حمه ت ره مهح  ن ره   سا خاوه 

  نهــان يكــي ئاشــناي ئاشــكراو پــه پــه
ــه  ــه يانـ ــران رو ي ده بكيانـ نـــي ويـ  

  زاري س خاســان راس گيــرو هــه  ده
  

  ر ئــاواي دلَ يــاوهوه فريــاي خــاپو  
  ي خاسان نهان په ي عام په ئاشكرا په

ه  ــ ر قــودو وه ـف دي سانمش ئـاوا بــو  
  ٢فتـه الري    س كه   با گيرو جارجار ده   

  

  ٦٥هاري  هب

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
                                                                                                                                           

  .جازگرتن و به مهت قيقه عناكه، به حه مهردو   ههبه: واي ههـ  ١
  .وه زانينه زل و خو بهماخ رزي ده وايش، له به س هه ره هه. سي ئه لَ وه هه رزه ل له يالَ به گه بيعي له جيگه سي ته ره  هه:س ره ها، هاكا هه

عناي بوته دروس  لَكه به مه نازانم؛ به» عمل«راهيما ـ ع ـ به تي ئيب زره رمايشي حه له فه» ما تعملون«  :زرا و كريوه و مهن كليلَه خاوه
بو؟ .  ل فره، ناسرياگه تاگه ي خه وه سي كوبونه ره م هه واو، هه ي هه م كريوه و، ههزراي دلَ م مه ني هه وا، به خاوهلي ليره، خ وه. كانه كرياگه

ي خوت  وه كرده: وه نيه عناي ئه نيكي، مه ن پوشه تو خاوه: ن له سه مه. يدا كه ملوكه مهيه له   هه»تصرّفی«الَتي  سه ن، ده   خاوه: وه  ر ئه   به  له
يه  تيا ههتصرّفتالَتي  سه لَكه ده به. بي.  
  . خواحافزي...:ئاواييش مالَ

  ن ي ته ر مله سه ياخي پيري نه ن       به رده ش كه مين وه رگ كه ي مه رده هوردان جه
  
  .لوكوي روژاواي جواني  په...:جه پاييز و ئهر  ئه
  رمگي مو  چه...:زوسان نْ هر  وهم ئه

  رگ ي مه رده جه       
  .رچي رماي ده ز سه چتي رچياگ تا ته ن له كه  ئه»هو« ...:ي ناسه نه هوي هه
چه. »بشكني«ك   نه:بشانينكه رن سه ي ته شكانن، نيشانه چوله واوبواهتزّت و ربت«: لَكه به. هار نيه اتن بهو ه رماو سو«.  

  فس  نه:ميش گورگه.   يتان  شه:گورگـ  ٢
سـي،   ي وه وه وا، ئـه  لـي ئـه   و وه كاتـه  ي گيـان ئـه   و روچنه ره ي روشنايي به روه، ريه مي گه  خه :مان  و نوي خه    ي كونه   داو جالَجالَوكه 

گونجي بويته هوي  و؛ ئه ر باشه بي، هه» توبه«رايتي  ك شه ته ر له گه م جوريشه، ئه لي ئه وه). ونو هكون(ل  تاگه مي خه و، خه مي پوچه خه ورده
  .روناكي بو دلَ



  ١٢٠

 



  
  
  
  
  

  مري سيههفتهده
  



 ١٢٢

  

  

  

  



 ١٢٣

   دلَي خوت، دلَ-١٤٠
ي خـوت هـه    ه كـو  روه دلَ دلـَ   ش الشـي خـوت    ـل

  

  ك ســوي مروشــت لــه بــو خــو وه  مــالَي ئــه
  

  سـي  يـوانيش هـه     تويـه حـه    ر هـي    ش نـه هـه      له
  

  وي ، بــه دلَ، انــسان ئــه كــه انــسان بــو ر هــه
  

ـــت ئــــه م مــــالَي ئــــه ـــاف ويلـَ ــا ال ناخلـَ   كــ
  

  وي يــه بــو هــه وي ك هــه و شــوني وه تر شــه
  

ــه ــان ســه   ل ــو گي ــه ب ــه  رده ش ل ــي هيالن ــه م   ي
  

ِري بـي     ئـه   لَ  ل هه   مه   وي ر روژي شـه     وه  خـه   ـف
  

ــه   وال مـــالَي خوشـــي مـــالَي ئـــه ــا سـ   ره و تـ
  

  ١وي ر لــه ر هــه وي مــه رناكــه ن دهتــامي ژيــ
  

ه      سه   ي ده  ولَ ئـه    و دنيـات هـه      شـت   يره پيم بو ـل
  

ــه ــ ت قيامـ ن وه بيـــو ــهو دلَ چـ   وي رت ناكـ
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  وه فسه م نه ده ده  مه-١٤١
ه خـراو   ميـه   ر داته ده    گه  فس ئه   نه   وه، ـل

  نـرخ  شتيكي به  مو   هه ردي  گه: يركه  سه
  

  بيزينــي و خــاس ئــه گريــت لَپــه ئــه پــه  
  دورينـي   رد ئـه    ردي ده   چون له بـو گـه     

  

ــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ   ــ
  

  كه فست ويلَ مه  نه-١٤٢
  يو و بـوي بلـه   تي ر ويلَي كه گه فس ئه  نه

ه   فسي بـي    تي نه   هيمـّه   خـر   نـه   ِري گـه    ـف
  

  و ئـه  كاته  چت ئه پو كـه  وي٢ري زك تـه نو  
  ي نــاوك قــه نتــه سه لــه مــهتيــ ر قــه هــه

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

                                                        
  .لهی الحیوان:  چونكه– ١
  .وزيح درياگه وه ته»ئاغه ري زك يا زك نوكه«ك  لي وه ي ئيستلَاحگه دا له باره) ري دو فته  ي ده(٧٨ي   له ژماره– ٢



 ١٢٤

  ده فست مه ره وه نه  به-١٤٣
  ي ، ويلَي كه  ي  به  ي پي   ره  ر به   گه  فس ئه   نه
  كـا  ِر ئـه  و داواي شـه  بيزينـي   يـر ئـه     خه

  

  ي پــا دابكيــشي، ِر خــوه زيــاتر لــه بــه  
ــشي وه ز ئيـــه پـــاري ــي ـل   ك منـــالَ دلـَ

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ؟ به چه قولَمي-١٤٤
ات  سه لَ، دهسم به پو به چه قولَمي كه     لـَ

  لَ كا    هه نالني چو    زه كه صوزي ور  سه
  

  ؟و كار س واد، كه مالَ، صه ت، جه لَافه زور، كه  
  شـقي بگـار   ردي عه   تامي ده  ي  گه  تي ئه 

  

ــ   ــ  
ــه ــشتي  وه خــوا خــه  ئ ــردوه گ   لقــي ك

ــه دنيايـــه نيعمـــهچـــي   يدتـــي مـــا  ـل
  ر چـاو بـي      چتت له بـه    س دو   ونه هه   ئه
  نــازه راگــرتن رچــي، ئــه لــه هــه: ك يــه
كــــه: دويــــان كريــــا وه نــــه دوان پي  
  رخوشـي ژيـ   ، نـه تـي  ك له بو سلَامه   وه

  

  :يـه كـار     خـه   ر بيـان    رانه گـه  يره، ژي   خه  
ــي ــار  چـ ــارو ديـ ــه ناديـ ــه خوتايـ    ـل

  وه ژيــاني لــه بــار  بــو لــه گــش بــاره 
ـي     نه   روار   بـِري پـه    ي  س بكـه  ك بِري س

ـتا حـه     بي له ده     و خـوار  سـاوي بـان     س
  ران ك راك چه ن خوه گري له چه ئه لَ س هه ده

  

ــ   ـ
  ر دروس راگـرد    گه  ت ئه   رته  م دو شه    ئه

  

  سـار  نـه خـه  ر گـه   تت ئه   حمه  ره زه   پِر به   
  

  ٦٥هاري  وه

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  كان  رازي دزه-١٤٥
)كي دوعريژه كه تهشيره به كه شه ئاخره نيا به رو دريئي سه ي بو(  

  نيـ   س كه   و به   و ئه م  تو خوا با باسي ئه    
لَ   ! سوي  وشههاوري خ    !ريوگـاري عاـق
  وره ســاوه، بورانــه، هــه: ده گــوي مــه

    مان بيالده ك  ن نه ورياي خو ـ   له ِريني  
  گـره دلَ    و دالَ ريگـه مـه     ت درك   زيه  عه
  رهو ت خوشــه بــو ئــاواتي گــه  ينــه مــه



 ١٢٥

ــه ــوت  قيام ــي خ ــه و دو ت ــاي ملّ   ت  دني
  و الي ره  بــهچــي نزلَــه تــو ئــه و مــه ئــه

  و تانـه  وه جـره  د سـالَ زه   كيشاني صـه  
نزلَگـــاي يـــاران ز، مـــهديـــاري ئـــازي  

  د ســالَه فــداي تــاويكي، عــومري صــه
  

ـج   ره  بي بي   چلون جور ئه     ت؟  ينـه   و مـه  ن
ه پـاي         مـه هـه     ر كه   هه شي ـل بكيـ رچـي  
  تيانـه   تاوي ره » سناو  مه«ك بو     ر وه   هه
  تبـاران   حمـه   وي ره ر، ر رخاناواي نو   ته

ه        يـش   پِر له عـه      و نـوش بـي تـاوي تالـَ
  

ــ   ـ
ك پـه   ر به راسته بو خـه  گه  ئه   روشـي  لـَ

ــ خوشـــه ويـسيزيــسو ــي وهو دلـَ   بـ
سوزي فامــدار : كـه ير سـه    دايكيكــي دلـَ

ــه ــت نـــه تـــو بـــو عالـَ   نـــالَي مـــي دلـَ
  

  و خـو تيكوشـي،  ردم بـ  نـاو مـه  ك به   نه  
  بـي؟   ت چـون ئـه      ينه  و مه نج  كيشاني ره 

  مـوار   كـا هـه      ئـه  سي، چـي  وي  بو خوشه 
ــه ــه منـــالَي بـــه ـق   !و دايكـــي بـــو تاـق

  

ــ   ـ
ه  تو ري خوت بگره بي تـه       و، گـت  كـه  لـَ

  الي يارمبــاز نــيش بــِري مــه ر چــه هــه
ـي  » وال ئــه«ردي  كـه بـه   ه س   ن ده نه ئــهـل

ــشه   ــاو پي ــه ن ــه ب ــايي ردم واي م   نو ئ
  ن، ر ريــت بخــه ردي افتــرا لــه ســه بــه

  نجـت نـابي گـم       ره: زانـي   خو خوت ئـه   
زيس يا دژمن »ها« كار ناكا    صوي دو  
ي ره ر وابـي  گــه تـو ئـه     زابــي  خــوات ـل
و   لَكـي مـه     بو خه  ا   ي بـه    رودهم گيـ  زلـَ   لـَ

  ن  خاس باست كه    ر به   ر هه   ناراسيش ئه 
  واي  ري هـه  لَك، گزيـ    ك دلَسوزي خه    نه
  رزيـا ژن   ن ده   كهبي«: ي  كه  ته  ك ئافره   وه

  به كـز  رگيز مه ق هه ي حه هر ريگ   له سه 

ـيش نـه   ن مه   ر چه   هه   ه   ردم   درت زانـن ـق
ــه قيامـــه دنياپـــه ــواز، رســـتي ـل ت بيـ  

  ن، كــه هئــ» ال م ئــه«لَــا بــو  قــه يــا بــاره
ــه ــه خ ــه   يان ــه م ــارن ب ــردم تك ن،و دي  

ـرت بـــو امــضا بكـــ      .ن هتومــاري كـف
  ردم ده چونــه پيــشوازي مــه گــوي مــه

ت نـاپيون     دم ده ر     مـه  ١ن  خو وه مـه      خلـَ
  رابــي و ليــت لــه هــه و ئــهم ر ئــه بـا هــه 

  لَــا قــه ك بــاره ت بــوي نــهختيــ خوشــبه
وت پـي بـه     گه  ك ئه   رده، نه   ده ٢.ن ر جنيـ  
  لَــاي قــه ن نافــات يــا بــاره روه ر ده گــه
ه       و شه   ر به   هه ژن ـق بيـ نيخـاژ   رته پي«  

  ر پيــت بيــژن دز رچــي دزه هــه بــا هــه

                                                        
  .ن  كاسه مه– ١
سـي وا بـي كـه     ر كـه  گـه  لي ئه وه). رونيني يا بيرو لي ده گهر هو له به(بري جار ناراس، وه خاسه باس كا له خاسي : في كه لَ ئه  هه -٢

  .اخالق يا كاري يبيكه له ئه ي عه ن، نيشانه ر به خاس باسي كه ختيكا هه ر وه ل، له هه ناراسگه



 ١٢٦

  ق ناحـه : بـي كـه     و وايـش ئـه      روابوه  هه
ــاوه  ــاخوا خ ــي رازي  ي ــان ب ــار ليم   نك

  

  ق دنـاو بكـا حـه    ي، بـه  ي خوه   بو پاكانه 
   چي ئيژي خاس يه خراو چي    يف خوه   كه

  

  ٦٥هاري  به

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ن به دلَكه  مه-١٤٦
ـي و تــهزكيــه ن لــه تــه بــه دلَكــه مــه   معـل

ـيط  و، فام   فيق  ره: و چي   چون بوه    و، مح
يره، به چهر   هه١شهرري، زولَام نده زو  

  

  مــه گرســاو بــه بــاري الري خــراو كــه  
ــه گــولَ بــه  ــام بــه ئــاوو تــاو  لــه گلَ   لَ

ــزي ســـه ٢ناكـــا داو» اراده«يـــري  هيـ  
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ره الوژه؟ ني گه  چه-١٤٧
ـته  و دهورگ: واي و، هه چو، فكري پو  ئاداب ات  س   لـَ

  

 لَ ئامانه ديلي خو    ي خوييهو گروـ   رن كـه   ت نـه  تي  
  

  وا نيــه بــو تــو ره» ٣أخلــد«رســتي  ر خواپــه گــه
  

  ن مـه  وو ژه ي خـه  الوژه  ره  ني گـه    ني ته   ئاخر چه 
  

  ٦٥هاري  به
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

  و باشم  مالَي كه-١٤٨
  !سي بـراي  مي مالَ، كه و كهده له زور    زور گوي مه  

  

ــه يــاخوا خــودا  ــ ت باتــه زنــده كــه ره بــري ب تگي  
  

                                                        
  ).ثتوار: (» كژينيتي«ي وتو ركه م بري رازي ده و هه ،» العرق، دسـّاسنّ ف…« :تي م ريوايه هه - ١
  .كا وشه بازو كه ئيستلَاحيكه له سي» دا كردن«يا » داو كردن« - ٢
  … واتل علیهم نبأ الذي- 3



 ١٢٧

  
  وه و بلكيتــه گيانــه  رجــي خوشــي م، بيتــه خــه كــه

  

  تش له خيرو پيـ   به  و بي   ت  ينه  رجي مه   ك زوري به    نه
  

  ٦٥تاوصاني 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ق ِراگره  حه-١٤٩
ي    حه  له  سم   كه  بره   مه  چاو   لَكـي  خـه  قـّ
  قي خوت حهتي  شه حورمه ر پيت خوه گه

  تا، مالَ و لف، نه  و دايك و كچ خوشك  
  هــاوالَ و نــاس نــه  بــو  ق ِراگــره حــه

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  نجي  به فلسي، گه-١٥٠
  ـرـي زورت و پاره وجه خژلَ به مالَ ن گه چه

  ؟ي؟ بو كي و باره له بو كه ئاخر كوره ئه
  جين و ره ولَ و منالَي، هه و ژن ش خوي به  

  نجي بي به فلسي گه ت نه كه  ره  به خوا به  
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  وه دان فسه م نه  به ده-١٥١
  وه با واي لي يي      فسه  م نه   انسان كه به ده   

  وجـي  و گه   رجي گيجي   كاته خه   گيرفاني ئه 
  

  ١يوان  پي بويژري حه    لي كه   لي زياده گه    
  نـسان زاران ا  هـه  تـي   ئاگايشه له برسيه  

  

ــ   ــ  
ي ده       ق  بايه چيِرو كـا   ر ئـه    و نرخـي بانـه فيـ  

  ف ره ـ شه بي  ر بي وـ  گه ت دا قيامه ه ئهدبو ما
ري  س ن ده  سـي دو روژي تـه       وه  ي هـه    مايه   بيـ  

  ـريـشي رابوي يالَي خوي خوه م به خه شكه به

ــ   ــ  
ت   خاتـه ره  نـي ئـه   تـه   و وه   لَك  خه ـج و ذلـّ   كـا  مواري ئه ساوه هه و ناحه   ق   ناحه چي    ن

                                                        
   بل هم اضلّ– 1



 ١٢٨

  ر رجـوا و زنجيـ  وينـي كـوت     م ئه رد  بو مه 
  

ه تـه          ـتي ـل اوو گوش   كـا  تا ناني، ببـي پلـَ
  

ــ   ــ  
  و يــارانم م و دلَ خـوه  قـلَ  نـي عـه   ي خـاوه  ئـه 
  رگ ن مشتي مهبي لي خولَ ئهر كامه كه دي هه

  يتان و شه فس واو له زوري نه الده له هه  
ــ داكــهوه  تــر لــهزومــانويــره بون بني  

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  كه له مه  په-١٥٢
ه بـو مـه            گه   ئه ١ولَت  هه   ردمـه نـه خـوت       ر بـه راسـه ـل

  

ــه ــت ه ــه٢ولَ ــي      ن ــه ج ــي بگات ــه خوش ــه قافلَ ــي ك   ب
  

ــه هـــه ــه گ باريكـــه رتـــا كـــه ملـّ   گـــا وه نـــه تـــي ـل
  

ـيس ئـه   نيبي ك ئه  وي وه   س كه   رچيكي ده   هه ه ك   چـي   ـل
  

ــ   ــ  
  ر گــه لَــام ئــه م بــهزلَــو تــي مــه جــاتي ملّــه خوشــه نــه

  

ــه ــهي حكو ماي ــه  م ــت پ ــه ت ــه   ل ــي ن ــه، ب ــهتي ي ــه ج   ي
  

  س فره  سي و هاوده٣و پا س پ، ده و چه دوشمن له راس
  

ه پـات ئـه          يـه  وا هـه   و  خـراو بـي ئـه         خـات   خاس بي ـل
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  

                                                        
  .الش  ته– ١
  . اضطراب– ٢
سي مـالَ، بـه كـار    ويـ  و خوشـه ريـز  تكـاراني بـه   يـش و؛ بـو خزمـه    ق، هاتوته نـاو ئيمـه       ه له ناي ناحه   ك» س و پا    ده« ئيستلَاحي   – ٣
ي تكـاران  سه، وتنـي بـو خزمـه   ئيـ . تـره  و بـري ولَـاتي  ر لـه ئيـسالم   ي ئيراني بـه  »طبقاتي«نْگي خوينتالَي     رهه  ي فه   بري له پاشماوه    ئه

وانـه وا   لَـام بـو ئـه    بـه . و نابـاره رعـي  كجـار ناشـه   ن ـ يـه   كـه  سي، كار ئـه  قه ده لي، به حه مگهكي و حهندس نه موهه مالَ ـ كه راس وه 
ك ئيـستلَاحي تـازه    ر وه هـه (س  و بـه جيگـه    سـاوي  ، حـه ر حوكمـاتيكي ناراسـن، بـه راسـي     و گرتك كريني ئيستعمارو، هـه     سه  رده  به

  ).»جاش«داهاتگي 



 ١٢٩

  دورينه مهيالَي  و خه ون  خو به خه-١٥٣
  وــاراي ر ــوو سـ ري كيـــو ــارو مـ   وي ي زهمـ

  

ي ئـه    بي چيـ    ر له خوت ئاگات نه      گه   ن؟ كـه  ت ـل
  

  چو پـــوچ روژي دنيـــاي هـــيري، دو وپـــه ئـــه
  

ــه  ــت ئ ــه  لي ــه ب ــزينن ل ــه  بي ــه ر چــاوت ئ   ن خ
  

ــ   ــ  
ــه درك ــوي ه ــي ك ــه  و دالَ   س وه واو ســاراي ه

  

ت ژي     ده  تيك ئـه   ن ليـ   ننـي بـو اسنـي بـه    ژي١ر  
  

  مــي رده تــي بــو ســه هــا وريــاي خــوه روه هــه
  

ــه ــه   ئاگ ــو ه ــه ب ــار داري خــو ب ــه ت ــاس  ه   ت
  

ــ   ــ  
ــو وه  ــه خــ ــه گيانــ ــه  ك ئــ ـپرزاوا نيــ   م شـــ

  

  نچــي ي بــوي ئــه و دنيايــه وا كــه زعــي ئــه وه
  

ه  «ينـه     ئه ـلَه   روژي ـف   و خـراو؛  ك خـاس    ؛ وه »ص
  

ــه   ــك جيـــا ئـ نـــه  ليـــالَ كري   نو شـــري وه تـ
  

ــ   ــ  
ــه   نـــين ردمخـــوري ملَهـــور رائـــه ينـــه مـــه ـل

  

ــه  ــو ئ ــي وي جــي، چــي  ب ــه ل ــه ي جــه  خراپ   م
  

ــه  ــه جــي ئ ــه  وان ــه ه ــه  ش وا ل ــي م ــان ولَ   ردم
  

  مــه ي كــه ر لــي  هــهي في بكــهرچــي تــاري هــه
  

ــ   ــ  
ــــهي وا بـــــژي گيـــــاني كاكـــــه   دا و روژه  ـل

  

  و زالَمـــان بيـــه هاوتـــاي خـــوينمژان    نـــه 
  

                                                        
 ،نكه ژياني دنياين، چو لَايش، كاري لي ناكه و به شتبي، تالَه وه وا له دنيايشا تامي ژيني به راسي، چه جا ئه. تا  چ له دنياو چ له قيامه– ١
  .بيزينن و بين ه، كه مارو مور، كاري لي بكهه ني»چو پوچهي«و ژيانه  ئه



 ١٣٠

  

ــه بـــو خـــه حـــه   يـــالَي، ئـــاخري و خـــهون يـف
  

  مــان نــي نــهر ژي تــه ســهي و نــاهمي بــهنــسك
  

  ٦٥تاوصان 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  …بي ير نه  پيت سه-١٥٤
  ي نــي، گيــاني كاكــهوي دي يــره ر پــه گــه

  و تـوش  بي و خوار هه  يره كه بان    پيم سه 
  

ه بـه    بـي كـه واي      يـر نـه     پيت سه      نـدا    ـل
ه خـه   ن بـي  بـه    نــدا مـه  وو ژه مـي خـه   ـل

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ر تازه  داخيكي هه-١٥٥
  م جـاري ريبـوار بـو   مي جواني رده  سه

ئوتوهــار نــي نــه مــه ختــي ژه س وهبــو  
  چــاوم كــرد چــاوهري زاخــوه لــه غــه

  :شـكيا بـه كـار    نـه ئـه  و ر ئه  قلَم هه   ـ عه 
  س رچي هه   ريش هه ن ژو   وه  و ره   ن  ئاوه
ه  وجـه ده  ، گـه و ر ساده  گه تا ئه    ن مـه  ولـَ
  ژار  ك تريش، تو خـوا بـو كـزو هـه            وه

  ربــاران بمــه بــاري ســه بــا منــيش نــه
ــه زور بـــاره  ( ــه ناتــــه  ـل   واوي وه ـل

ــه دو ـ ل ديـ ،ــزي ــهوار الي مي   نــو  و ك
  نجـي دانيـشتو     كيكيـان گـه     ر يـه    له سه 
ــان ــو نـ ــازي بـ ـيش الوه و پيـ ــه پــ    ـل

  مچــو وه بــو تــاران ئــه  پــيم لــه ســنه   
  نـه خـوار   داو گـش هاتي     الي» ج  ئاوه« له  

    خـالَي نيشوي ،ـ  له كونجير هـاورد  م گي  
ــه ده خـــواردنم نـــه   و ديـــار ره بـــي ـل

  س  م چـه    كـه   ره  زانـي پيخـوه     سي نـه    كه
ه خـو نـه           من سوك نه   ـنن بـا ـل ن كـه  وي  

  و ئــازار م بمــه هــوي خــه بــا منــيش نــه
ان    ش چـو    زار جور به    بو به هه      بـه تالـَ
ـ  ١)  تاوتاوي س هد  له  دي ئه عازاوم     

ــه ركــام صــه ال هــهو دو لــه ــو  نْ   لَيــي ب
ه ده     رو وه   به سه  ـته   زعي ـل   چـو    ئـه  نْ س

 ــو ــار ب ــاوه  پاشــخوانهكــه وا دي   س م

                                                        
: ل گـه  مايـه  ك ئـاواتي بـي   وه: يـا (و له بار بم، بومه ديقي بـو دلَـي    رق هو ب رق و پر زه نه رازياگهو كرد ئه زم ئه ، حهدي نم ئه مه ولَه   ده – ١
  …كيشاو تم ئه جالَه تي سازم، خه ، له روالَهدي ژاريشم ئه هه!!). وم نه» م ركه هاوسه«



 ١٣١

ــار ده ــه    جاروب ــو ئ ــه ب ــي ل ــردن س   ب
  نو تــيت رمــهك ســلَامي بــه حو لــه تــه

ـي   ختي كه ئه    وه   واو كـرد    م تـه  حوالَپرس
  م چــت لــه دنيــا كــهلــه الي مــن : وتــم

  نيــا دانيــشتن و تــهبــو خــواردن، تــاق
   رازير ببــي بــم گــه ن ئــهمنــو زور مــه
 س بـرد    بـه   ي بـه مـه       الوه پـه   وا ديارو  

  

ــه ورده ورده وه ــردن  بـ ــرو كـ   ك چـ
ـي        ئيجازه   نم لي خواست تاوي هاوسا ب

سه  ختـه ســه  نــهختـه  نـه    م داهــاورد ر ـق
  نيــا ر بــه تــه فــه ي ســه ناخوشــه وينــه

  ك مـن    نيـاي وه    دياره تويش بـه تـه     وا  
ــه  ــو ئ ــه ب ــ  م ن ــاره مي ــي ه ــن ب   واني م

ــشكّ  ــه ت ــرد   رهب ــلَ ك ــواردني، وي   و، خ
  

ــ   ـ
بــه هــه: وتــي ــوه  ر تــاوي ئي ر لــه پــي  

    ــه وا بـــي ــردو وتـــم كـ ــاورم كـ   ١بـ
سه   ه سـه        بار ـق   مچـو   ري نـه    م گـوراو ـل

ــو خواحــافزي  لــه پاشــان هــه  ــسام ب   لَ
ــه  ــه بـ ــلَ  ر ره ـل ــي وا ماتـ ــاومفيـق   . مـ

ــه ــي ئ ــو مروان ــم داب ــهو هوش   و الوه  ب
ه ده     مه ده رجم كرد چو    ساو خه   حه   ر  ر ـل

  مخــواردو س نــه وازي لــه قــهو پيــنــان
  .لَ  وه  ك ئـه    وه خـواردن وه     سي كـرده    ده

 ــو ــه كوتـ ــهـل ــه پرا تـ ــا بـــو  زي پـ   يـ
ه    نه گيـان دلَ چـه     ربو  به   تـي گيـان     ن ئاـف

  

ــوه روژم كــرد نــاخوه وهنيــ   ئي ش بــي  
   خـوي بـي مـابي      بـي هـي     پاشخوانه ئه 

  مهـار خـواردن بـو       ك نه ري  نيا خه   به ته 
ه    و هه   چه ئه    :جـي خويـا مـاو وتـي         ر ـل

شه    ره  م به چوي چـاوم،  و درگاو، به گو  
  ــي ــان چـ ــزانم پاشـ ــهبـ ــا الوه  ئـ   كـ

دي ديـــم الوه كـــاتير، مـــه دهمـــي چو  
  و الي خوي زو    ره  سي برد، بردي به     ده
  لَ  نجـه   سـاوه ئـه     و حـه    يـه قا  راس بـي    به

  چور  و ده   و هات له پامه     رمه  وق سه   له ته 
  .ن يانوي گر   هه م،  ت، خه   جالَه  ت، خه   سره  حه

  

ــ   ــ  
ه   ه نـه         عنـه   ئاخ ـل   نـي زمـي، دي  تـي خـوا ـل

ــه اليـــي، خـــه   ژار لَكـــي ملكـــزو هـــه ـل
  

ــه   ــي  ن ــات«زم ــه » طبق ــوا ئ ــيوي رج   :ن
ه تـه   » اتـراف «تـر     اليي ـتكبار «ك    ـل   »اس

  

  ٦٥ن اويه

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

                                                        
١-ومههله دلَ خو  ياني.  



 ١٣٢

  

   غرور خود باختگان-١٥٦
  ه پرســتدخــود باختگــان مــسلك مــا 

  انــد نازنـد بــه فهــم خـود كــه ره يافتــه  
  

ــشأ   ــست  ةاز نـ ــت سرمـ ــادة جهاـل    بـ
  (!)»و زبر شكم اساس همـه اسـت       زير«

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ي ئينساني؟  كه-١٥٧
ــه ــه ئ ــه ده گ ــي  ر ب ــاوو برس   ردي دام

  نـي خـو بـي     ر ژي   ولَت هه   اي هه لَ  چه هه 
  

ـ     ــالَي ديـ ــه ح ــهلب ــو و م ــيزلَ   ،م بزان
ه خـو وه انـسان دانـي     بـه خـوا حـه      يـف

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  را مه  چه-١٥٨
ــوه ز خــهئــازييــان ن چــه يليمــي دلَ بر  
ــه ــوه خ ــه يلي ــه ن م ــاواي دلَن تاري ن   ك
ــه ــكا ن ــهوش ـّت روي دلَ م ــ   زراي محب
  ي ئـاوات  مـه  رچه مان سه ن چه   يليوه  خه

  

   ـ    تيـاي گـه   نه تواي دي   ي گيـان  دهرد پالـَ
  نــه راي روي ئامــاي گيــاني دلَ ماتــلَ 

  ت حمــه راي بــاراني ره مــه ن چــه نــه مــه
ــاوي  مـــه چــه    ش داهـــاتران هاكــا ليلـَ

  

ــ   ــ  
  يي شـاد  رمايه ن سه  نياش وسته   ن ته   ته
ه     ي يانه   ينهو   ن  ي تـه  ن يانـه    ي دلَ چولـَ
  رو كـولَ    ي دلَ مـاوه     رهبـو كـو     ر نـه   ئه

ــه   ــه خ ــانتر ج ــازيريم دو دلَ ب   زان ئ
  

ــ هـــه   ميـ ــرادي ــه انـف ــان نـ   سان خزيـ
  ن  نـه   نيا مـه    ن دلَ وه ته   نيش تون چو    ته
ه  نيـا مـه   ن تـه   چ نيه هي   ن بـي دلَ  ي تـه  نـّ
چيان وه سو   سه بو ن دوني گيـا   مه   چه ري  

  

ــ   ــ  
  روتــت وا حمــه ي ره لَــه توخــوا بــا پــه 

  راييي زه  متـه  م چـه   چـه به كـوي   نبـو  نـْ
  ن رده  قــورخ جــه جــه دلَ تــاوي تــاوان

  سانتـت ديـ   حمه ن ساي ره ته سا فرسه 
ــه ــي ره پ ــه يك ــه حم ــه ت ــتمي ن ليلعال   ن

  ي گيان بارو    ي كويراواي دلَ موژده     په  
ــه ــه  ت ــايي مــي ت ــهني   نرو رشــونه ده  ب

  ن رده ر كــه ش بـه  گيـان يانـه  بيگانـه نـه  
  ي گيـان  ر دلَ وارو گيان بارو پـه    سهنه

ــه  ــازو وه ت ــه  ن ــا ب ــه ني ــتمي ي خــه نّ   ن



 ١٣٣

  ن بو رازي   يفه  ي خاسان حه    سه  رده  سه
  

  وازي ننــه نــه ي بــه رو شــيوه ويــلَ كــه
  

ــ   ــ
اش بـو      م گـه    ي چـه    ياخوا كلَه    ردي پالـَ

  

  ردي راش بو رگه زار جار سه رم هه سه  
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

   الفاوي داخ-١٥٩
ــ ــالَ سان خــهدي ــاتل ردي گرانــي گــه ي دهي   و ولَ

  

ــه   ـته ك ــاوي داخــي رشـ ــولَ  الوه الف ــي كولَ   ي دلَ
  

  ي الشــه پــِر لــه داخ كــه تــه تلــه داخــي ولَاتــه لــه
  

لَ   تـي دامـاوي خـه     ردي ملّه   خاوي ده زوه كـو   م ـل
  

ــ   ــ  
  تــي ك مــالَي ئازيــه ســه، وه و نيــشتمانه بيكــه ئــه

  

ــه ري هـــه رو دهژو ــه هـــاواري رولـَ   رو رايـــه ـل
  

ه  ر په ك باخي هه  وه   سـي دزي  ويتـه ده  يكـي كـه   لـَ
  

كه بـه   مي ـبه   راتيي   ريانـه خـو بـه خـو         ري، شـه    ش
  

ــ   ــ  
  لَيي  ئه  بوه ت  په ول شه تاوو   واره لَكه  خه و ئه

  

ــه تـــي رانيكـــه ــي گورگـــه الوهر هـــه رژاوه ـل   ـل
  

  لَي رپه به  رداني   ده كه داي پوكي  ژيرچه  خوي
  

  لي يي په  درنه  ر هه لي   په  ر به  له   شي   له ، مالَي
  

ــ   ــ  
لَ      دهكوسارو   ني جحيــ شتي، گولَگولَي خـويرو پي  

  

  و بــابو شــاري، دلَ پــره هــاواري دايــكديهــات
  

ــدهترســاوه شــينْــي منــدالَي بــاب كــوژاو  ني بي  
  

  بـاب  كـا كـه   ديش ئـه زيـ  رگي يه لَيم كه جه  خته ب   وه
ــ       ــ    ــ  



 ١٣٤

  كــان لَاتــه ســته و دهي زكرواره خــوا ئــاخ خوينــه
  

زه    ر به گودله بـري سـه        نديكي سه   هه ره ر بـه ميـ  
  

  يــه و ولَاتــه لــه ئيــوهلَــك ردي خــه م گــشته ده ئــه
  

االو سـه     رچـي تـه     تانه هـه    ر بو خوه    هه   ره  روده  ـق
  

ــ   ــ  
ي زالَمـا     و عـه  ت  مـه   رحـه   لَي به مـه     ئه  لَ  ههك    يه   دلـَ

  

  كـان  رگـي الوه  تـي مـه   لَه و هه ره ني به ئه  لَ  ك هه   يه
  

ت    شكه خـوان    و به   ئه و كوانـوي بگريـ  و پـِر كـري  
  

  كـان  و بروي ئاو كوتـاوه     ست  شي له ده    م بو به    ئه
ــ         ــ    ــ  

  تـر    اليـي، اليـي    مـو   مانـه هـه     و خـه    ي خوايه ئه    ئه
  

  كـاني تـو   نـده  و بـه نـي تـو  زاري دي رمـه   خوم شـه  
  

ك    بدايـه نيـشاني خـه      ر به جواني    گه  ري توم ئه     لـَ
  

  ويياوي رگـورگ ئـه      نه ر ه بـو   ن گـرو بـو  و نه ـل
  

ــ   ــ  
ه دو     گـه   نيا ئه   ته م  نـي تـو، گـه   ي دي  ليمـه    كـه  ر ـل   ـل

  

ــه شــاره  ــه  كرداي ــه ئ ــو زا ن ــه دهن وايب   :دار رده ن
  

  بـن  يري خوا مـه    كيكه، ملكزي الي غه     ر يه   خوا هه 
  

  ٣رژا لي هه  گه٢لَو ماقو١س رمه ندي سه چه: ري كفره
  

ــ   ــ  
ــه  ــه خ ــه خواي ــه    جالَ ــاوي ملّ ــي قرچ ــي دلَ ــم ت   ت

  

ـ      خـه  هيـتي زالَمـان   رده و ملكـزي بـه  للَكـي دي   س
  

                                                        
  . مترف– 1
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 ١٣٥

ـي   مبــِري كـــه  ئازانــه نـــه    »أنـــذر عـــشيرتك«ـل
  

ه  هل تـ  لم له په    تا وا گه     بـي بـه ران   و زور نـه  كـه  لـَ
  

ــ   ــ  
  تـم  يانـه  يـالَي خـه   زانـي خـه   ي خوايه خـوت ئـه      ئه

  

ي خـو    نه بـو گـه     بو  رگيز نه   هه   نـي تـو  و نـه دي م ـل
  

  و كــه، وا كــانم بتــه و هاوريــهخــشه؛ خــوم بــه بــم
  

ه ري تـو بخـه     و خه   ئه   ينـه خـو   لَكه موخليـسانه ـل
  

ــ   ــ  
ن ز به فام ي نه وارگه و نوشي هه يش چوار روژي عه  يـ  

  

مــولَكي بــي ه زه بــوفــدا بكــه والَــي ر ــ زاي تــوني  
  

  نيـ و ران شويني وان كه وه خته ختي به م خو به به    هه
  

  نيـ  ر دو ال بكـه  ري هه وه خته لَكي ويلَي به م خه   هه
  

٦٥ني هاوي  
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ١ــ

  

  فيق  نرخي ره-١٦٠
  ي پــي، پاســي لــه تــوپيكي بــه هبــو شــ

ــي ره ــشيني   دلـَ ئيـ ــو ــه خـ ــك ـل قيـفي  
  

ــسه    ــا ق ــشه  ي ــت وه پي ــه وه ييك   ،ي ي ب
ه مــهوا لــه قيئــه تــي ر ــق تــيگــه في ؟ي!  

  

  ٦٥پاييزي 
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

  

  

  

                                                        
١صلَي سالَ صلَه، له چوار فه ين دو فه ي به ت، نيشانه  دانه خه ـ دو.  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ



 ١٣٦

  ستي به دلَسوزي  تا ده-١٦١
ـتي   ئـه   لَ  يي هه وتو   كه ١ستي به دلَسوزي    تا ده    نيس

  

  روا   ئـه  ٢مـي   ره  ن كـه    وي تا خـاوه   تي  بو نازي هه  
  

  ٣ميزلَو  م رزگار بي له مه    زلَو  مه: ري  نْگي ده   تا ده 
  

  المي خوا   و سه لَوات  ش به محمـّد بي صه      پيشكه
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

١٦٢-تامي انفرادي   
  مــي يــاراني گيــاني ي جــه رگــه لــه جــه

ــرادي نيـــا  بـــي تــه  تــوم هــه   ـه انـف   ـل
  

شتا خـوم پـي تـه         توم نه    هيـ نيايـه  بي  
   دنيايـه  رچـي خوشـي     مـه هـه     ليم جه 

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  نگوي زي  تاوي خه-١٦٣
داي تـاوي خـه    و تـه  ري وه  عومري خـه     و الش ـف

  

گ بــه شــه زي    تــو٤پــولي گوشــه چــاويكي  نــ
  

ــازي  فاقــه فــاي ره د ســالَي صــه صــه   زانتــي ئ
  

ــه  ــاني ه ــه٥واي قورب ــو    خزم ــاويكي ت ــي ت   ت
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  

                                                        
  .تر ساوي ر حه ر هه ك له به نه - ١
  ).تي ببي هـّنه، سنخيمي ن ليلعاله ته حمه و ره وشي ئه خالق و ره ك ئه  كه له ته،نكه چتيك موناسبهچو (.ل گه  چي لَه ك مامه نه - ٢
  .تر ل گه نْگ ك ده نه - ٣
  .تين، نيم نگاه، طرف م م و كه نيكي كهبو رواني: چاو گوشه - ٤
  .و كوكماخي فره خوش و دهيف كه - ٥



 ١٣٧

  لَيس ماقو وه  ئامان له هه-١٦٤
  ســــمه داوينــــت ه دهئامانــــه گيانــــ

ــه ــي  ب ــذيراســراف«لَ ــالَن» و تب   خوينت
  رچـاو   بـه نـي   ن، ري ژي  واي زله بـو     هه
  ي  رمايـه   بـي سـه   وي وه   كه  لَ ئه   م هه   كه

  

  ١ويـه شـوينت     كـه   نه لَيس ماقو   وه  هه  
  ، كــالَنلَيواي مــاقو لَــان بــي هــه  بــه
ــه ــه  ئ ــه ب ــراو  نيت ــاس چ خ   رت، چ خ

ــه اســتكبار، اتــراف دامــه    ي رزي پاي
  

  ٦٥پايزي 
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

١٦٥-وره ري گه ئيكسي  
ــه ــه رولَ ــا م هاوري ــهي دني ــم و قيام   ت

  نجــا ســالَ دواي پــهرازي، تــازه مــن 
   بـي ي حـالَي تـا جـوان  ر خوشـه تـو هـه   

  

  تــم ســيحه بــه دلَ گــوي بگــره بــو نــه   
گه  تي  و نـه حـالَ    ويـش بـه حـالَ       م، ئه يي  

ــه  ــا پوخت ــي   ت ــولَماني ب ــالَي موس   و ق
  

ــ   ــ  
ه  ه دواي تــي : زانــي م ئـه  رولـَ   نيــي گـه  ـل
ــه ــام چ رازه بـ ــازن : لـَ ــري دلَ، سـ   بـ

سه، يـا ره          بري ئـه     فتـار   خـالق، يـان ـق
  ن بــو دلَاقي يــا ســخوشــي ي نــه مايــه

ــه     ــاو ئ ــه ن ــه ل ــي ك ــشتي  چت ــا گ   وان
  تــرال ئي وه و، لــه ٢»يــه سيويــ خوشــه«

ه خوشـه    ر وه   هه   سيويـ  ك دلَي چولَ ـل
  

  ــه ئي   نو بـــه تـــيمـــان زورداربـــه دلـَ
  جبــازن؟ ق، بــري لــه لَي حــهبــو بــو قــه
  وارت، يــا ژيــ ت، يــان عــاده فاقــه يــا ره

ــه   ــان گران ــه زوري ــكلَالدان ل   و موش
  و برشـــتي،و زورتـــر بـــرد وانترهجـــ

ــه  ــه گـ ــا هي ناگاتـ ــيردي پايـ ــر چـ   تـ
  سيو پيـ  خوشـي   د نـه    س بو صه    ئاماده

ــ  ــ           ــ  
ــه   مي هـــاورازو هـــاو گرفتـــاري  رولـَ

 س ليمـه  ك كـه  ر يه ت هه مهگشتي هاوقي  
  مو موچيــاريرس واو ده تــه: پــيم وايــه  

س  رزش گـشتي هـه      ، ئه »محبـّت«: ياني  

                                                        
ختت كا،  دبه فتگه شونت تا به ك دژمني كه يه، كه وه لَي، ماقولَين به ماقويي قاال بو گه ته تهفتگي توي كه: زاني تياگي كه وائه خلَه - ١
  .كه ت كاوراو خيه كايه ك حه وه
س،  س چه به وزيحمان داگه كه مه ييكا ته له جيگه( ؟اا الحبلّإین، هل الد :س ـ له جواوي پرسياريكا ئيژيتي صادق ـ  زره حه - ٢
  ).دا لي نازانم له كوينه وه



 ١٣٨

  رچـي كـه بـي    س يا هـه  ر كه محبـّت هه 
ش چونكه خو  ر غه   ر هه   ستن ئه وي  ـ زريسي  
ــ  زو وي ـّت كــه لــه خــو ــ   نستيرن محب

  بــردو ره نــهو نــو ش لــه ئــه بــري بــه
ــ خوشــه ويــه   سي ــان ت ــه ي ــي نان ــوت    ب

  وي يان خوش ئـه »خو«ري  مه  خواو پيغه 
  

  بـي    نـه  ١»زيريـ   نيا غـه    ته«: رته  و شه   به
ه قي  له حه  ه بـه      ـق   س»خوويـستي «ر  تـا ـل
  !نتّا دي   ب، حه   زهه  ل، بو ولَات، مه     بو گه 

وه لَــي هــه كــهلــه نــاو دو ســا ون بــو،  
  ٢و بــو دو ي باوشــيان بــو نانــه  رولَــه

ــ  ئـه  ش وينــه ر خـو ستنيان بـه درو وي  
  

ــ   ــ  
ه داو         و شه   له دواي ئه     رتـه وريـا بـه ـل

ــه ـ  ع ــي گزيـ ــهقلَ ــ ري غ زهري ــادو   ي ج
ي نـه   سـه » ل ده جـه  «بـه  ـيويني  رت ـل   ش

  

  داو،  لــي٣زو شــيواو ئــاره قلَــي ري عــه  
ــه ــه  عـ ــي تمـ ــهن قلـَ ــرازون و مـ   ،و تـ

ول       ي بـه ـف ت ـل لَ قوـل نـه ٤به فيـ   نينـوي  
  

ــ   ــ  
ه  ل  چـه   و گـش حـه      ئاخ له جي ئـه       و قالـَ

   هـــاوالَيمـــو و هـــهخـــوم: تيكوشـــم
  نو باســانه زيــادي ت نــالَيم ئــه لَبــه ئــه

ـيم«نــا لــه دي   يــه ســلَي ي ئــه پايــه» تعـل
  ن ر چــه نــادروس، هــه: زانــي ئــاخر ئــه

  

  :ن ســالَه نــاي چــه م چــه بمفاميــاي ئــه  
  ختـالَي   ن نـه  يـ   بگـه » سيويـ   خوشـه «به  
  :ني دوايــي ق لــه پلــه لَــام بــه بايــه  بــه
ــه پــاش   لــي جيگــه  وه ــه«ي وا ل   »تزكي

ــهد زورتـــر بزانـــي زيـــاتر ئـــه    ن ا پـ
  

ــ   ـ
  س  ر هه    هه وي  ره  واي قه حالَ هي ر  به هه 

  

  »ر وه    هه ماسي   بيگري س  ر تـازه     هه ختي«  
  

ــ   ــ  
ــه دو ــافري گيانـ ــان كـ ــانو ئي ريـ   مـ

ــو بــه نــه   ـي  خ ـي  زانـ   ن نيــه ن يــا زانـ
  »مـؤمن «يـا   » كـافر «سـاني،     خوا به كه  

ــرهم حـــالَي چ بـــو كـــه     زان،  چ بـــو ـف
ــه ــا الســاري   ب ــصاف ي ــه ان ــه لَكــه ب   ي

ه حـه    سـاوي   ئيژي، حـه      بـن ق حـالَي     ـل

                                                                                                                                           
و  شه ي گه نيا مايه ي به ته لي خوه وه )ونـّا تحبـّمم…: ه، یاـّیطعمون الطعام علی حب( ر باشه زيش ههري نيا غه ستني تهوي خوش - ١
  .كي فيته ته تر ـ بكه  رچي ت يا هه ببه حه تر ـ له مه ل ر عاملَگه گه ي دلَ نيه؛ مه شه نه
  س له دنياو مالَي دنيا كنايه - ٢
  . دلَك هي فسه نه ي نهزو نيا ئاره س، ته به ليره مه - ٣
  .ني ناكاشي نوسي ئيره به. وه هاتگه هي  عامليالديني ء بهارهاتيكي  سه له، له به سه مهم  صلَي ئه ئه: ئيژن - ٤



 ١٣٩

ه  : ياني ه حـه   «ي    تا پـل ـي   گـه   ق تـي    ـل   »ني
  پاش حـالَي هـه     نـه، يـه    بو ،سـي   وه  كـي  

  ل نيــه ســگه وه ل هــهتــر، دلَــي، ديــك يــه
   بــه باســي قورئــاني ر دلَ بــده گــه ئــه

ــ جــا يـــا هــه   ر ئيـ ــهلَسه مــاقو   و زـل
ــه  ــه وي چونكــه ئ ــي ئ ــري ر ئي ن ــان بي   م

  ژاران بـــي ببيتـــه هاوشـــان هـــه  ئـــه
  وت هــــت ژن»ن الــسـّفهاـا آمـــكمــ«ـــ 
ــه ـه ناحــه    ئ   ق، نــادا وچــاني   نجــا، ـل

  

ــانئي ــه  م ــه ي ــوفر، ل ـي  و ك ــا نـ   نك جي
  ســي و بــاري ناكــه ره كيــشي بــه ي ئــه

ــاده ــه ئام ــولَ حــه  ي ق ــه و راســيق ب   ي
ــافر« ــه» ك ــه   ك ــه زل ـيكه ل ــي سـ ــان  ي   م

ــه  ــوي ئـ ــا بـ ــه  يـ ــه وه پـل ــوي پـل پيـ  
  ١ بـسپيري بـه خـوا  » يـي  وره گه«شي   ئه

ــه     ــي نـ ــي پـ ــه جـ ــلَ بنيتـ داران تويـ  
ه ده  فامگه م نه له ده ـ  كـه  ر ئـه  ل زـل   وت 
خوه   نكه حه چو ز ِر ئه شه ي، وه ق، بو انـي  

ــ         ــ    ــ  
  »نمترفي«ي    سه  نيا ده   ن ته   ر چه   جا هه  [

  ن بـوت   ئـه  چو  بي ه  : نـي ه «ـل   زوري» مكـّ
  لَك، له ترسي زوركـار      يي له خه    زوربه

  لــه ســامي دژمــن : وي يــا ريــك ناكــه 
  ل سـدارگه  و دروي ده ته فسه ر سه  يا هه 

  »ري پيــشداوه«بــه : كــرد كاريكيــان ئــه
  شاعير«ي    قسهبو« ،»تگه «، »ر گـه جادول شـي«  

  

ــ  ر ده لــه هــه   دي دوژمــنن بــو نورانــي  
  مــان نــايرن، وه جــوري؟ينــي ئي تــا بــه

  كجــار ق يــه و حــه ره نــاويرن بچــن بــه
بگرن     ستي حه   به   مه بو ق جارجار گوي  

ي گـه     كا چاوي عه    ق، كول ئه    له حه    ل قلـَ
  :ري ق بيــوه ن لــه حــه ردمــيش بكــه مــه

  ]ل؟ چــه كــي حــازره خــوي بخاتــه حــه
ــ         ــ    ــ  

  » يــي زلــه«واي  تــر، هــه وي لَــان ئــه بــه
 ق، يـا خـاو يـا بـه تـاو      گا له حـه كه تي  

  

ــا نيــه، ياكــه    ــي لــه كــا كــه ي نــاي ي   ٢ي
ه نـان         چي، ئه   بوي ئه    و ئـاو  كـا چـش ـل

  

ــ   ــ  
  تــر ئــاوا؟ كــي و، يــه كــي وايــه بــو يــه

  نـازه دلَ، ناسـاق يـا سـاق بـي            ر ئه   هه
  واوي مــان، تــهنيــا كــوفرو ئي ك تــه نـه (

  

ــا مــه  تــه   ــه ســه ني ــاوا »دلَ«ي  ل   :ه لــه ن
بـه  ن ئه سي ق ئـه  هو حـ  ره كا يا خو  چـي.  

  )١»و خــراويخاســي«بــاري : بــه دلَــه
ــ       ــ    ــ  

                                                                                                                                           
  .جازي  يا مهقيقي عناي حه به مه - ١
  .نيي دواي تيگه: ت ياني لبه ئه - ٢



 ١٤٠

  
  رچيكــا لــه دلَ بــه كــاره  لــه نــاو هــه 

ــ ـّتي ــ ــهشكي محب ــار  ت، دلَ ئ ــر ب ــا پ   ك
ـّت» مــانئي«و »خــالق ئــه«   وه بــي محبــ

   خـوا  سيويـ   بـي خوشـه   : بـي   پيت وانه 
  

ـّت«   ــ ــر زورداره  » محب ــه گــش زورت   ل
  يــار مــاني تــهخالقــي بــاش، ئي ئــه: لــه
ــه ــه ه ــري ر ت ــاوه فاتهش ــه و ب   ت و روالَ

ــا  ــه مـــالَي دلـَ   لَ بكـــا هـــه» مـــانئي«ـل
  

ــ   ـ
ـته   به  ، روحي مه  وا بو   كه   نلَ بـو    هـه : س

  

ـّت«چــــراي    ـــه دلَ» محبــــ   نرو و دهـل
  

ــ   ــ  
ــه  وه ــه م ــه ســه ك ل ــر ل ــاو ئيي كف   مان

  :جـورن ردم جور   تيش، مـه    ببه  حه  بو مه 
  

  ر ردم تـر مـه  زور دانــا، مــان وه جوجـو  
  يـا زورن  م    شدار له كـه     كرژ يا خاو، به   

  

ــ   ـ
سه: ين   بكه چيشه  ي خوه   بلَي  ويمان   سي  
ــواهي  ره ــي خودخ ــاكي، ســسينْ   ، ناپ
ه گـشتي زورتـر   »محبــّت«ر به   هه«   ، ـل

م م كه ش، كه   و له   قلَ  ك عه   نكه دلَيش وه  چو  
  چــك فيــر ببــي بوسيويــ شــه بـه خــوه 

  

  ردار كا ئيقالَ كاو، زو ،ر بگريمان؟زو  
  ؟كــا پــاكيو  دلَ، پاكــهلــي يقــه بــه ســه

ـّت ئـــه ســـهسو   »ويتـــه ئـــاگر ي محبـــ
  م حكـه  كا مـه  ي ئه و، خوه ر باريكه  له هه 

  يـش بچـي     وره  و الي گـه     ره  به: تواني  ئه
  

ــ   ـ
ي رازي    گـه  بري عارف ـ لـ  خوايـان ـل    
ــه  ــه مـ ــالو  بـ ــازيي ئـ ــهجـ ــي ده نـ   بـ

ـان ئيــشتبان بــاورت يــه     بــه (   :بـــو لـَ
  ٣بـي  ن نـه    سـه   ه ناپـ  ٢تـي   بـه   حـه   ر مه   هه
  و سـاز  دلَي كوك : گونجي  ك ئه   ر وه   هه

  

  :جــازي روانــن بــو عيــشقي مــه  وا ئــه  
ــيقي دلَ، بـــو حـــه   .بـــي  ئامـــاده ئـــهـق

  »بـو   مـه   جـاز، تـاقيق نـه       قيق بي مه    حه«
ـّي خــوا بچــي  ره گــونجي بــه ئــه   و حبــ

 ــي ــاوات ب ــه ئ ــه بگات ــه ياري ــاز ي م   )ج
  

ــ   ــ  
  دلَ،: ه ئــاواتير بــ گــه ز، ئــه ره لغــه ئــه

ـّي خــوداو پيغــه   ر مــه قــالَ بــي بــه حبــ
ه گـولَ      سيوي  شه  به خوه      ، جوانتر بي ـل

ــ  ــه پيـ ــا چـ ــه ده تـ ــي بچيتـ   ر، سيه، ـل
                                                                                                                                           

ي  له سه مه(نيه ) »ذم و عقوبت«شياوي  (يشي خراوي واقيعي كه و كاره»خراو« بكا، ناويته ستني دلَ خراويوي سي بي ر كه گه ئه - ١
  ).»علم و عمد«
  )الحدیث. (، فاجعله فراغا فیما تحبا أحبی مم، و ما زویت عنّ لی فیما تحبةً، فاجعله قوما رزقتنی مما أحب! اللهم… - ٢
  . بيزيري نيا غه تي كه ته به حه بيژگه مه - ٣



 ١٤١

ــه ــه ك ــه م ك ــام تيكوش ـّت  ت ــ   وه محب
  

 ــو ــه ب ــه  چكترهل ــت ب ــادهي و، دلَ   .ت  ع
  

ــ   ـ
  ن ر چـي جـورا، دوان هـه       يني هـه    له به 

  س ركه هه ل، گهخوا  خاسسيوي شه خوه :ك يه
  ي ده فتــان ال ئــه  چــهفيقــي ك لــه ره وه

ــه ــه ره بخوينـ ــو وه ئـ ــانحـ   الَي خاسـ
ـّت هــــه: م دوه ـــهژار محبــــ ـــ و ـف رقيـ  

  ي كــهرچــي جــوره تيكوشــه تا بــه هــه
  م رولَه گيـان     سه  ي خوت قه    كه  به گيانه 

  

  ن گــه نــزلَ ئــه تــر وه مــهخاســترو زو:  
  .س  هتـي يـا روزگـاري هـ         ر ئومه   له هه 

ـه تـــه  ــه ك ريكانـــا ره ـل   .ي ت بكـــه فاـق
ــژه ــ بيـ ــه دهو ببيـ   .مـــي راســـان سه ـل

  »رئيكـسي «سـه   فـاي دلَ، راس وه  بو صهكه  
ــه ــه دلَ وه م ــه ح ــه ب ــه ت ه   ي ژاران بگ

ـتان،   دهت بـي    و خزمـه  سيويـ   خوشه   س
  

  ر مبــه كــا وه مــالَ خــوداو پيغــه دلَ ئــه
ــه  بـــه ــام بزانـ ــه : لـَ ــه تـ ــا زوان بـ   نيـ

  و گرانـــه وره رچـــي گـــه  هـــه:بزانـــه
ــه ــه: بزان ــوش  ئ ــي خ ــ ب ويستنيــو    ت

  

  

  ر كاتـه ده  ن دلَ ئـه    وشـه   يتان له كـه     شه
ــه   ــه روالَ ــا ب ــابي ي ــان ت، دلَ ن ــه ك    ب

  و گرانـــهخــت  س هينــاني، ســه   وه ده
زان      پر به دلَ بـي، وه      خيـ ك بـو  ١و خـو  

  

ــ   ـ
ــه   ــو ئ ــا ب ــه ج ــه وه ئ ــ و خوش سيهوي  

  ري جوركردنــه له،ســي م وه كــه يــهـــ ١
نه دو   شيگيـاني انـسان       هـه  ٢خو ن بـو  

  »لَــه پــه رده چـه  ده «و دو بـه گيانــت ئــه 
  رچي كه جوان بي     ور هه   پيچين له ده    ئه

  ي شـه  ن له گـه     يخه  هن ن   كه  ردي نه   تا زه 
  مار، خو به زل گـرتن       و ده عيه  ده: ك  يه
له زه و ده م  ده: دو رق و بـه  رق زگاي پر  
  نـت وخـوا چو   ره  جور بـي بـه    كته    ره  گه

ـّه  ــ ــه نيـ ــك  بـ يـــي ر ــهتيكـ   وه، و پاكـ

   ــاني ــه گيــ ـي ، وهببيتــ ــه؟ســـ   له چيــ
  .ژار بردنـــه و بـــار هـــه ره ژيـــان، بـــه

  مـان تتـا بـو ئي   ت حه  ببه  حه  ر مه   ك هه   نه
ــه   ــساني دلَ، ه بي ــو ــه  ر وه ب ــه ك ــه ن   لَ

  مـان بـي،   و بـاري ئي     ره  ر خـويي بـه      هه
ه يـه      ربـه   س به   حالَه كه ده    مه   ي  خـه   ن ـل

ه مـه    بـان بـو    زوي  ئاره   ردم كـردن  ن ـل
  .رق ت كـردن غـه     خو له ناو نازونيعمـه    

  نــت،رو يتــان ده كــوي شــه بيتــه مــه نــه
  وه ژار الكـــه نـــي هـــهو الي ژي ره بـــه

                                                        
  !وي ك ره گه ش  خوه،ي  خوه،ساوي حه: ميفا و، نه ئه كه ره ش گه يزاني، خوه نه خه: و كولَولَ كه قه نه دلَرهو وه، وا ئه هاوار له - ١
  .ما وتمان شه يتي شه له، وا له به گه و چت ناو ئه له - ٢



 ١٤٢

ــه ــه ســفره  پاك ــه وك ــتن و پوش   و مالَ
ــه ــو دو ـل پيـ   ــي ــاده بـ ــا ئامـ   سيه، تـ
ــي ده   رانـــي و خوشـــگوزهنـــا، تـــا زـل

  

ت   واو خـوو ئـه     هيـ  وسـت بـه   مه   ،١حوالـَ
  ژاران بچـي    ستن هـه  و خـوش ويـ      ره  به

ــه ــه م ــاي ئي   ب ــه زان ـته، نابي ــانيسـ   .٢م
  

ــ   ــ  
ه بـه   لَام نه  به ي  مـه  ر تـه  ك ـل ه كـار  لـَ   ، ـل
  بـي  و، خـوان هـه     عيـه   بي لي هاتي ده     ئه

  ي ژار كه لَكي هه جا، خو وه هاوشان خه
  

ــو هــه ي الده   ــه ســه ژار بوي ، ب ــار ت   ٣رب
ازانجي ئـه   » جـوان ژيـان   «نجا    ئه   بـي   ـق

  ي ن بـه  سـه  رجي خـودا پـه      مالَت بو خه  
  

ــ   ـ
ــه ــ  ئ ــه ئي ــالَيوســا ل ــو  سه ناح ــر ب   مت

 چــي ئــاخر يــانينيشــه؟ خــاوين،  پو  
ــرمــد«ي  رهتــاي ســو ره ســه   چيــه؟» ثّ

 ــي ــه ج ــالَيني  ل ــواردن«و ب   الدان،» راب
  چــك زانــين،و الوه بــه بو لــه خــوا بــه

ــا  ــرو راي ب ــهبي ــه وي غ ــات  لَ ــي ولَ   ت
ــه ــه    من ـيا ن ــويني خاسـ ــه ش ــان ت ل   ن
  و ئـازار  ت  زيـه   زار عـه   ر خـوا هـه      له به 
و   مـوار كـردن، تـا مـه         هه   و دامـاو  مزلـَ

  و گـران    وره  ل وا گـه     رگهستو  له ناو ده  
  سهئيـ ) ص(ت محمـّد   زره  خو حه : م  دوه
ــه   و جــواني ورانــي منــالَي   ر ده گــه  ئ
  ن،ن ســالَه، دواي ژن هينــا مــه چــه ئــه
  نيهـا ي مره   ئه و  ئه )ع( جبريل تا خو ي  ده
  سرنا سه لَكي  ك خه    وه سالَ بو   ن  ر چه   گه  ئه

ـِّر«عناي    مه   و    مـه  بـو   بوم نـه  » فَطَه   :معـل
ـيي، ئـه   ي ليره بو باس ئه   كه ه  وه ش   ن؟ لـَ

ــــهبـــــانتري   :رمـــــان انقالبيـــــه ن ـف
ـو  لَكــي خــه   و، خــه  قيــام     رانــان، والـَ

ــه  ــه «ل ــي ناح ــاني» ق ريزگرتن   ن،وازه
ـيوه     ويلَ كردن به     بـات،   خـه ي    لَام به ش

  ،)ينـه ژيـان     گـه   ل ئـه    گهن مردو   رچه  هه(
   داژيــار،د وه بــيبعيــ ، تــهتــي برســيه

ه ده     م    رزگار بن ـل   ١سـاو   و ناحـه  س زلـَ
  وان؟  هي ر   پالَ كـه   سي سيمي  باس جه ته  

  سهميـ   و تـه  رگـي، بـاش     ن سالَه، بـه     چه
كــاريي بــوارد  ئــهبــه كريو شــواني،  

  نـاراج ي   وينه ك  س نه   جوري هه زعي    وه
  !ي جـواني  كـه   و دوخـه    نـي، چـوه     پوشه

   ِر بـوه كوتالَگـه    لباسي، شو   ل خـاس،   ـل

                                                                                                                                           
 .م هاتگن شه يتي شه واوي وا له به وانه وه ته ئه - ١
  .مانلَام بي ئي  بهي و كه مه ن جهييك زاني وانه  يا هه؛زانانه لي نه مانت ببي وهئي: گونجي ئه - ٢
  .تقيم و نامستقيممس - ٣



 ١٤٣

  داوه، رقــي ئــه ، بــهسيميــ ر تــه لــه بــه
شــهئيو هــهنــي، ســاده تــر پو رزان بــو  

ــه مــه ــاري گ ــهر دي ــه  ، ئ ــه ل   و ال وه ر ن
  كـسي سـالَان   رعـه   وه بـه    ر خاكه   له سه 

  رجار له باتيزو سي خوانو    فرهو س    ني  
  و جــاوهك متقــالَ ي وه داويــن پارچــه

  

  مـره هـات، گـشتي نـا الوه          و ئه   ر ئه   هه
  ژاران بــو ك هــه زورتــريش شــرولَ وه

ــا ســين بــي  كونــهو نيكــي نــه پوشــه   ب
  نلَا ك حوما   ر وه   وت هه   خه  نيشت، ئه   دائه
  ند نـا  يخوار  ر داوين ئه    رده له سه    ك به   وه

 ــو ــا ب ــه ژوكوت ــو ل ــاوه  زهر ق ــي پ   ك
  

ــ   ـ
  و زو سهزعـي ئيـ    و، وه   ري ئايـه  ستو  ده

 ــي ـي گــه پاشــان ت ـِّر«: ميـ ــاني» فطهــ   :ي
وه: ياني    ه ده       ر، فام ك له ژو   ر  و خـو، ـل

ــاني ــه: ي ــه    ريگ ــه ب ــه ل ــي ك ــه ي   رتاي
  ت هـا   ليشرافي بوي ئهختي  نه رچي،  هه«

ــ هــه: يــانينــميي جــاران هسان لــه وي  
  نـي ژي:  كـه تـي خـوا وا بـو    ر حيكمـه    ئه

  ـ   گـه   ئيتر تـيه حـالَ ئـه      يي   ش  واليـه   ت ـل
  نــي ســاده، بــوتلَكــه ژي ئيــسه بــه كــه

  بي  نه» ت موحتاجان   حمه  ره  به«ك    تا وه 
  

ه الم هــه      مـايي بــو  ت وت موعــه ر ئـه  ـل
ــيال سه، وه، پيــشــرافي رگــي ئــه  بــه   ن
  ر  بــهو پــوز لــهلَن پــو رينــه پوشــه ده

 ــو ــلَ بـ ــه ني ديري كامـ ــي خودايـ   ٢نـ
ه    ك ريگـه    ناخونجي له ته     »والت  مـه   ي ـل

  ژاران نــي هــهي ژي وه شــيوه جــور كــه
  نــي،ينــي ببي نــيش، بــه مــه ولَــه ك ده وه

  ش بـــه ژارو بــي  و هـــه ره وه بــه  بــاده 
   خـوت يلي خوت به مه ي كه وال ويلَ كه ئه 

ــۀًر«چـــون  ــالمين حمـ ــي ئـــه» للعـ   ؟بـ
  

ــــ     
  تسيوي شه م كه خوه ي دوه لهسي وه -٢

  ژاران، جـور كـه      ني هه ك چي   خو له ته  
ــاخ ده  بــه ــام وريــاي ن ــي رو لَ   :نــت بب

  :تو پيـ ت كـه  ره بـه   بـي ژار، بـي  بو هه   
سيدو و هاتور كـه    له ته  چوكيـان زو  

  چك بچيوره بو الي بو ك گه ك وه   نه
                                                                                                                                           

ـ » حكيمي«ل  ن، له براگه كه»ةالحیا«كجار باشي  تماشاي كتيوي يه. سدي و حهت يي ئايه  وه فرهلیقوم النـّاس بالقسط؛… - ١
  . تيان زياتر كا ـ وفيقي خزمه و، ته زا بيت خوايان لي ِره

ـّت (لَك و نياز خهن نارياگه به پاي توانا دي وه مه ر له ئاده هه - ٢ و،  يان كرياگه م به رچي، كه ني خواو خوو ههل ياني ناسي گه واقعي
 ني بو كاملَ كرييوه دي سه ئه ييگه  گه،ر شه به» رشد طبيعي«تر سه ئيئي).  دانرياگه،وپا  به،وي ژيانيان ياني چكوله د مه حكاميش، به قه ئه
ك   كه وهو كولليوادي خام مه: يا(ن ل قانو گه و، دانيان چوارچيوه وره ل گه گهني نستهي دا وه به روشنتر كردنه ،)…الیوم اکملت لکم:(

  ).ي لي بوا هره به» اجتهاد«ي به  ت، خوه بيعه ته



 ١٤٤

ت هـه     ئه   داري بـي    رده  ك ده   ر وه   حوالـَ
  نــا ببــه بــه هــاورازو چي ك ئــه لــه تــه

  مينــي ر تــو نــه ينــا هــه هــا، لــه بــه وه
  

  چـي   مـان ئـه   كي  الي حه   رمان وه   بو ده 
  و ســازرم و گــهتــي راس فاقــه بــه ره

ــن ئي ــر م ــنت ــه  م ــو ن ــو ت ــي و ت   مين
  

ــ    ـ
ـتي  به شا، مهي  وه  ك ئه   له ته    س تـر هـه   س
  نيوي چــ ردي ئــه ي نيــه دهدر مــا هــه
  ن بـي  و وريـاي ري ديـ        بي دانـسقه    ئه
ـ  شي نـه  تووه   تبيـي   يـي جـوان   و؛ بـه ش
ي خـو      به هاوه  ي  ت كه    خزمه توش  ئه   لـَ

  :ختـه وا كـاري   جا خوا يارت بـي، سـه   
  

ـيوي مـه      تا ليت نـه     ورياي به      :س  بـه   ش
  نو زانــي شــن لــه خــده م بــه زوري كـه 

  ،يبيكـــت دي تـــا ئيـــشتبايي يـــا عـــه 
ـتي خودخـواهي نـه       به ره ك    نه   زان وش

ــه    ــي تيگ ــاش كردن ــه ب ـي ب ــونيـ   و خ
  داري رده م ده ن هـه مـي بـو  كي م حـه   هه

  

ــ   ــ  
  حـالَي  رحـه  له شه: م ي سيه لهسي هوـ   ٣

ي هـه     كه چون هاوره     ژيـان   ژاران ئـه    نـْ
  )ص(ر  مبه  ت پيغه   زره  تماشاي ژيان حه  

  مــارو فيــز ل بــه ده يــا لــه خيــلَ شــاگه
  

   حـــالَيو خاســـان بـــيران مبـــه هپيغــ   
  و خوان   زگاو سفره   و نازو ده    عيه  بي ده 
ي  و عـه كـر  بـه بو يا ئـه  ـ   و عومـه ـل   رـ  ع 

ـ    ماشاي عومه ته ـ  ع    ر كور عبـدالعزيز
  

ــ   ـ
ــه ــه ده  ل ــهرو م باســه جوان ـينه ن گ   شـ
ــه ــواني  ه ــي نــه  وه هــه : تــا بت   وي س

  ن تــا هــاوره لــه دنيــاو قيامــه: خوشــه
  

  خوينـه  بيي بـاش بـو   نوسراوهرچي   هه  
  وي  ركه  و ِري خوا سه     ره  ؛ به ي  سونك كه 

  نْ  ن تـه    مـه ك بـري دي     ، نـه  ر بي   مـّه  پيغه
  

ــ   ـ
ـيش، زور    سـگه   دلَ دان به حالَي ناكـه        ل

  

  ١جـور  شني بي   چه  ر باس به    لَكه ئه   به كه   
  

ــ    ـ
  كيده  با جار جاري ش  نْ ش صالَحيخـو   

  و شيعري جـوان  يت بهي    وه به خويندنه 
  و خـوروش  مان پِر جوش  ن وه ئي  رو  ده  

ــان  نجـــه مـــه ــان بينيتـــه كولـَ ــي دلـَ   لـَ

                                                        
  ).وني تلويزي»ديدنيها«كجار خراوي  ي يه رنامه ك به وه(س  وه ر هه ته سهي يي كه كاورا بخه وه، به شيوه ك به تام و المه  نه– ١



 ١٤٥

ــه  ــا ئ ــري  و ج ــولَ تي ــت ك ــه وا دلَ   كات
  

   ــري ــاي خي ــه وه دوع ــرات ك ــادي ب   ي
  

ــ   ــ  
  ر بـي جليس پر نو   و مه   شه  ل پِر گه    دلَگه
ـتان  ي هـه  زاي دلَ، وينه    فه   واي كوردس

  لــه زالَــم بــه ســام ژار الويــن  بــو هــه
  

ــ  مــه   ك، شــهاليكــه نزي يــاتين دوــي   ر ب
  :ارانتبـ  كـه  ره و بـه ت حمـه  وش كا ره    خه

  الم و ســهلَــوات ري خــوا صــه مبــه پيغــه
  

  ٦٥پايزي 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

  مان ي خه  قافلَه-١٦٦
ــه ــه قافلَ ــرده  ي خ ــان ك ــه م ــزلَ وه م   ن

  ت ئامـاوه   سـره   سان هـوزي حـه    ميـ   هه
ــان وه ــه  خيلَ ــاران م   وار الن وه هــه  ه

  زم جـه ئـازي    ريم دو   ي خه   ن په   هاره  وه
  

ـ    راي دلَ ي كاروانـــسه الوه ن كـــهساديـ  
ــه ــهن ــه ه ــور داوه ي دلَ ده وارگ   وار ه
  هـار  ن وه وه رده  ز كـه  مـن پـايي     م نـه    خه
  زبــو وه پــايي هــار بــو مــه  ي مــن وه پــه

  

ــ   ــ  
  واران و هــهن خيــلَ توخــوا ســا خــاوه

ي ئـازي     مـالَ مـه      شه يو  با به    ١م ز، هـه  يـل
  زانـــو زان پاســـه مـــه ســـي نـــه ناكـــه

  نيـايي   ي تـه    ي گوشـه    كـه ا توخـوا با   س
  

   ــايي ــا پ ــوژده ب ــارو م ــاران ي وه ز ب   ه
  ي شـايي ي خــه    بـو بـه  خيلـَ   م رشـو خيلـَ
  مـــانو س مــه   بيكــه نيــايي  دلَ نــه تــه  

ــه  ــو وه ـف ــده ئـــاوا بـ ــاييي بي ر ديـ   نـ
  

ــ   ــ  
ـته   بـو وه    يرانگا، كه نـه    م بو سه    كه   :ر ش

  »رسـاره سـو     حه«ن نه   ي گردي   نه ياگه 
  

  »٤ر  ئاويـه «و  »٣خنـاخ   سـه «و  »٢رتاويران  سه«  
ــه  ــن و گوش ــازي   م ــه ئ ــي ج   رزان دوي

  

ــ   ـ

                                                        
  سانمي سان، ههدي: م هه - ١
  . له دشهني خيلَي باوكي ته له وه - ٢
  .رمگ  چهني خيلَي دايكي له كوچي ته له وه - ٣
  . له نيشتماني خوم له سنه– ٤



 ١٤٦

ــه  ــه كــِرو كپخان ــه ي ت ــايي م گيرت   زي پ
  راييــوي ــه ك ــا ب ــهب ــه   چ ــي غ   واران م

  

  زي ئـازي  ناسـه   شـت هـه     هـه   رو وه به    كه  
پــاييــ  وه كلَــهز بــوهي ديهــاران ي وه د  

  

٦٥ز پايي  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  وه ني به خوته  ملَقي مه-١٦٧
بــه مــه  ملَقــي نــي وه تــه خــو ژ : يــانيم كــه ئــه نــوي  

  

  ت نه خواس، توي و چاكه موحتاجي نويژو روژگ 
  

ه     !وي نــه ِرمـي نــويژي تـو   خـوا ئــه  مــولَكي اليـي ـل
  

ـيوي    ئـه  يـي   نزومه  مه   !وي وي نـه  و ئاسـمان ئـه  ش
  

  ١نر بژي شه ك به تا وه ،  يه مه  بو   له ندي!  گيانه نه، 
  

  وي وي زهسهك ئيـ  مـي وه    پـِر تـه   ر نه   شه  تا بو به  
  

ــا ــافره ت ــي ئ ــه ت ــي ن ــارو  شــِره ب ــه  ب ــزو ه   ژار  ك
  

  وي كـي وه  ر وه ق هـه  شه سازو به ده   مي  كتر هه   يه
  

ــ   ـ
  لي، كه چـي   رن گاگه   چه  و كو ئه    شت  ك له ده    هك ي   وه

  

  وي لَاجـه  و بـه جيـب  هايـه عـه   ر وه شـه  زعي بـه   وه
  

ــ   ـ
  سي رده به ريس، وه قلَي چراي  ردي عه   ي گشته، ده    ئه

  

ه   ر، سه شه كا به   فس ئه   بو نه    وي روخوارو كـزو ـق
  

  بــي، لــه خــو بنــي» صــيام و قيــام«وت  روژ و شــه
  

ئــهكــاولَپو ردمــا نــه مــي مــه ر لــه خــه گــه ي وي  
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
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 ١٤٧

  »پاو« -١٦٨
  دا ژاران كــولَ نــه و دلَــه وا بــو هــه ئــه
  رژا  تو بو هه  : لَي  ، قورئان ئه  ي  زه  ك به   نه

  

ــه زه   ــه ئي حم ــي   ت ــي گرتب ــا ج ــان تي   م
ــه  ــان ئ ــي گي ــه ئيدورين ــي  ك ــت بب   مان

ــ         ــ    ــ  
ــازه گ  كورپــه ــي، ت ــه ي ــالَي ئ ــرد ِروگ   ك
ــه ــه داي ــو   ل ــاوي، ب ــاوي دلَقرچ   ي دام

  

  »پاو«: شكوفاوه بو دايكي كه ك گولَ ئه وه  
  و ئـاو  هينـا؟ تريتـي نـان     رگي، چـي    جه

  

ــ   ــ  
  رچانـه دلَ  مي، بـه    ئاو له چاوي زاو خه    

   رپـه دلَپـِر بـوام نـازي ئــه   ، بـه كو   داو لـَ
  

ي، ئاشـت كـرده         تا گولَي، بـه      ي دلـَ   وه  نـّ
ه بيـ    »پاو«،  تي برسيه   وه  ري، بـرده  ي، ـل

  

ــ   ــ  
م ئه دوخو بو م ر له توقنه  ك ژه ده: لَي بي  

  ژار تـــه فكـــري منـــدالَي هـــه وي ناكـــه
  

  يش ژاران، عه ولَي هه و هه م خه بي شو نو.  
  !؟كوش  لهگري ناز ئه ت به ي، كورپه مه و ده ئه

  

ــ   ــ  
ـ    ــه ميـ ــاخوا ب ــاخ ي ــاخ ئ ــهئ   وي راتم ك

مي ئه   خه  بي   ه    كو داي   يـان   و باوكـه رولـَ
  

  بـي  تـي هـه  تـا رو  ، هـه شـرافي  ژيني ئـه    
ــريلــه گيــانم ژهبرســيه، تي  قنــه بــي  

  

ــ   ــ  
ه ري خـواوه بـرو          كـه   رولَه   م توخـوا ـل
  نـي  نيـا بـو تـه    نـه كـه تـه   و  م ئـه    كه  الني

  

  ژار لَكـي هـه   م خه جاتيان بي له خه     با نه   
  زار دها هه ولَ به له بو صه هه، ي ده ولَ ئه هه

ــ       ــ    ــ  
  

  م  و هاوريـه  مخـو : وفيق به   ي خوا ته    ئه
تي  شيـ   ت گيـان بـده      نانـه   و، تـه    نبكوني  

  

          شـه بمـريت خو پيـ نوا كه تو  نو بـژي:  
ـــي ســــبيل اهللا و«   »المستــــضعفين ـف

  

ــ   ــ  



 ١٤٨

  نيـ  كـه  مان هاومالَي داماوان نـه      تا خوه 
  :تن كـه وا ست بـي وي خوشهوي ري     يره  په

  

ك   و شيعار نايي به كـه       نويژي بيروح      لـَ
  ١لَك  خهحمه به حمي خودا، ره ري ره شبه به

  

ــ   ــ  
  مـو   ش كرد هه    حزابي دابه   مالَي پاش ئه  

  الم  و سه لَوات  خوشه صه   ونه خوا پي    ئه
  

  بو كي بوخوي نه لَ؛ شايه رشي خوي، خوه فه  
  مــو ساني هـه ويـ  خوشــهو لسـو  بـو ره 

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  گره دلَ  تفي داماو مه-١٦٩
ــه  ر هــه گــه ئــه   ژاري ر هــه ژاران لــه ب
  خــوش مــي دلَــسوز، منــالَي نــه كي حــه
ــه ــه خ ــه ئي  ره ت ــي ل ــوت ت بب ــاني خ   م

  

ت كـرد مـه         خلَه   يگـره دلَ    تيان تفيان ليـ  
ــو بـــا ناكـــه هـــه تـــه ســـلَ زار جنيـوي  
  يتــه كــولَ وان دلَــت نــهر بــو دامــا ئــه

  

  ٦٥پايزي 
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

   سي ريان-١٧٠
ت خوشـه      ئه ه  : ي كه پيـ ه رازي عالـَ   م ـل

ــرنجه   ــواني س ــه  باشــه بت ــو ب   ي ي خ
  ك انــسان ب وهجيــ نيــه چــشتيكي عــه 

  

  م شـي خـو زور يـا كـه         بـه  ٢لَكرينـي   هه  
  ي ي بـه   ي، پـه    پـه   كـي بـي     تا بـه دنيايـه    

ه  وه   مـي بـي پايــان   كـه :  وايـه ز غـه  ك ـل
  

ــ   ـ
  و رازي جگه خوت ر شت بو هه: يره سه

   مـاف       وه  نهچه له ورد بو ت بـيخو ،يي  
ي  وه هـه : ك بلَيـ    ئي كـه بـو نـسانه رچـي  
  ي ن بــهالي زانــي قــه ر بــريكيش تــه گــه

  

  وي بـوت،  ركـه  تـا ده  ت بي هـه  قاژه له  په  
  !ژنــي بــي انــصاف خــو لــه خــو بــاوه 

ي بـه   و، خـه    لَنصـ   ئه   !ر بـو وانـه   شـه  لـق
  !ي شي كه  ر له   شي هه   روكاري به   له سه 

  

ــ   ـ
ــره ــه تيفك ــا   و ح ــاوراي زان ــده ك   ق ب

  

   ــرو ــه م ــيك ــه ث ــه ن ــا   ب ــراو دان   ناس
  

ــ   ـ
                                                        

 .س عناوه هه م مه ي ئه باره س لهدي  حهن چه -١
 .ن بوختالَي حالَي وه نه قاالي فره بي به ته تلَه له مه  - ٢



 ١٤٩

ــزو ئـــه ديـــار و نـــهحـــوالَي ديـــار هيـ  
  ن گيانـداران    شـي مـه     شي، هاوبـه    له به 

  س ر حـالَ سـاده    وه وا دياره بـه هـه        ئه
  نــه، ســي چــلَ ري و بــه و دنــي پــان لــه
ـلَي ژيـان     وه پيويسته له بو ئه       ئه -١   ص
  نبـو  خوش ت، پي   فه  تاسه، خه : به دلَه  -٢
خـوه     و، هـه    ستنوي رچـي    وانـه  و، چـي   
٣-دو  وي ر له ر»وناس به جره ته«و » رس پهر«!  

ــي ــان ت ــه ر فكري ــهو، ب ــردن، از پ   ي ب
ه   س كامه هه    جيهو كار به    كام قسه    س  لـَ
ــ   تــين، ردم خلَــه سوز، كيــه مــهكيــه دلَ

  ق، كامــه يــه ناحــه ق، كامــه كامــه حــه
ه      يش  به  جره  ته وه ده    و، چـه ـل ويـ   س دي  

ـنه هـه   و چه  له ئه چي ت بو ش و نـه بيـ  بـو  
  

  .ارز ، نه هه و سي   ن، نه بيس  و دو   ك  نه يه   
 ــي ــري ب ــه لــه ب ــر ره غــه ب ــساني   ي ان

  .س و پـــهس ناديـــاره، دو ريـــاني كـــه
  كـي دلَ   يـه . قله  كي، عه   يه. سهف  كي، نه   يه

ـ   ر يا حـه  شه سـ  چ به  زهري به غه   يـوان 
  نق چـو  ، بو حه يي  زه  ، به سيوي  شه  خوه

  ي وانـــه وانـــه پـــهو چـــهوانـــه چ ئـــه
  .مـراس   و ده   رمگي خيلَه   ش چه قلَه ري   عه
  ئـه «بو  ـ   ده» نـه «يـا   » ريل هـاوردن،  لي  

ــه وه  ــا بوچ ــه، ي ــه  چون ــه وا ه   س، هاي
ـين،   و، ناراسـگه    كه راس ويژن  كين     ل ك

ــا بــو عامــه،  واو قــودره بــو هــه   تــه ي
ــه ــا كــرده   وا هــه وه چ ل ــه، ي ــي، ي   وه ب

گه  تي  ه هـه   سـي عـه   يان به ده  نيي   مـو  قلـَ
  

ــ   ــ  
  :يـه  وه س ئـه  كـه : سي كـاكي بـزا     جا كه 

ــه ــسان   ورد ب ــاني ان ــه ژي   وه جــوان ل
  

  يـه  بـه   جره  ، له شون ته   ١كري  قلَي تا ئه    عه  
ــاكو ــوت دهت ــه  ب ــان ربك   وي رازي ژي

  

گه  ئه  تي  و غه   قلَ  عه: ي  ر گـه  و دلَ ئه   زهري  
  ن ربه س به ك ده و له يه ك بيت ر له ته    هه

  

  ر  شه  جيس كاري به    و به   ن، ريك   وه  پيكه  
   :٢ن  ل يا تـه     تي گه   حه  صلَه  چي مه   تيك ئه 

  

١-    رير بيدلَ كه زو      شيي كيخو و بو  
ر هه  توشي زو  ولَي     ي بيئه   و خو جي وي  

  بـي   ئـه  ٣ش  له چتـي بـي وزه يـا قولَتـه         
  چــك يــا بووي ي پــي زل ئــه و چتــه ئـه 
ه   سه  مه   كـا   خـوي كـزو ناقابـل ئـه       : ن  ـل

  تــر داكيــشي، ِر خــوي فــره پــا لــه بــه   
  وي كــه رده يــداني ژيــان ده تــا لــه مــه 

يه     عه تاكورئـه   ي ده   ي خوه   قلَيش له ر  چـي  
ه     هه ه ـل   رتـك  س، هـه  يـه وا هـه   و راده   لـَ

  كـا  سي، خوي زل ئه    لَكي، كه   ر خه   يا له سه  

                                                        
١-  ك له شتگه: يانين به جره ي ته  كه جيهالي.  
  .فرد: ن ته - ٢
  .ستي به ويته شون مه كه و التانه، ئه رمانه شه سي كه بي كه - ٣



 ١٥٠

  لَ  رپـه   و بـه    و سـوك    چـك كـا بو    ل ئه   گه
  

  لَ ر هــه وه دينــي ســه سمهيــا لــه فاشيــ
  

ــ   ـ
ــاريكي  ــه بـ ــا بـ ــه  يـ ــرا، ـل ــه تـ   و راگـ

  ل  رين، گـه   خوينـشي  ١ك بري عارفي    وه
ــه  ــه ئ ــيبي ك ــهن ــ  گ و پيرــسي دادو بي  

ــه شـــتيكي نـــه  وه   دلَ وه ك منـــالَي، ـل
  خــزي لــه ترنجــي ئــه » راهــب «كــو وه

وه   وبـوي ئـه     ولَي شه ي گ   يا له وينه     ن  لـَ
ــزه ــه كــه دوانْ ــه ل ــه  مانْ   ژو شــاخان ب

ــه  ـيخ مارـف ــه شــ ــه ببـ ــايينچو كـ   ي بـ
ــه  ــه ه ــو ل ــه  دهم ــه شــه ردي ب   ر بيگان

ــه  ــي ه ــ ج ـ  شهمي ــه تلَيـ ــيت ل   شيكا ب
ــه گـــه ئـــه   ر زوربينـــي وه كـــاري دلـَ

ــه   ــه ب ــا ل ــي ج ــشير راس   نيريو خوين
  

  :نـــو نيـــشاني داگــــه  ، ديي ده ال ئـــه   
  ل ل و پـه  و كـه  و مالَ و، ژن تي  كه  ويلَ ئه 

  و جيهـاد،  ولَ  و، له جـي هـه       دلَت ئيشيت 
ي تيتـه كـولَ        چون ئه    و چـلَ،  توري، دلـَ
  يـري كـزي     ري غـه    خيزيي هونه   ليت نه 

ه       بابه   ن  بـه بـه     و شـار مـه      ديطـاهير ـل
ي حـه      ر له انسان  دويـوان بـه     و گـورو  

خي بــيبــه بــده ده شــي بــي وبچــو بــي  
  و ئاســمانه لَــي بــو شــاخي لــه ئــه  هــه

  ن نــابي كــه بــه زوســان جنــي لــي بــه 
ــه دو ــاوهزور ل ــه  ه ــه لَ ــستيني ك   ي ب

ــه ــه ه ــه لَ ــابي   ي ئ ــاش ن ــه ب   .نيم تاقم
  

ــ   ـ
ه د  كـا بـه     ردم ئه   وه وا مه    ئه   س  رو پـه    ـف

ــه  ــالَ   پــي ئ ــا خوينت ــارو لــه دلَت   بــي ي
  دا قه يا نـه، نـه     حه: وي، گوي له    پاي كه 

ــه ــوراو  گي گوشـ ــا تـ ــه دنيـ ــي ـل   ريكـ
  

  س،  و كـه    س  ينـي كـه      داويه بـه   دوژمني  
  :و مــالَلَيولَــي بيــشويه لــه مــاقو  هــه
ه خـودا    و شـه ت مي قيامه   خه  بي   رمـي ـل

نــشييــه خويخــراوو رنه الي خــاسبو  
  

ــ   ـ
 ــازي ــه ئـــاخر ئـ ــاوم  زي بـــه تـ ــا مـ   نيـ

ـئو  تـو كـه مـه    ـتي مـه   س ه حاس   ردم لي ـل
  كي تـو    ت وه   ي صه   وه  خو به خوشاردنه  

لَ كـه     چون دلَت تيري كـه مـه       ردم ويـ ي  

ــه   ــ گوشـ راوم گيـــو ــان تـ ــه ژيـ   ري ـل
  بــه گــم تــوره، مــه تارينــه، مــه خــو مــه

  بـي زالَ نـه تـرو        ق نـه ئـه      و ناحـه  ق  حه
  !؟ي  ده  ولَي نـه    ري هه   جاتيان له شه    بو نه 

                                                        
ي  زكيه م ته روكاري هه  عومريان كردوته سهمو و كه هه گريته وره ئه ل گه و موجاهيدگهران مبه واوي پيغه عناي عام، ته به مه» عارف« - ١

ـّ وي پيغه ره ر شوين يان هه ن؛ فره سه  ده دوعناي خاصّ لي به مه وه. ر شه جاتي به م نه و هه يان خوه   .رگي و بريكيشيان، گوشهونران بو هم



 ١٥١

  !ي كــه و، تــو چ ده لَــي چ ده» قــم فأنــذر«
  ي تـو    يـي، ريگـه     ره  خو به : ش  وه  زياد له 

ــه  ــاخر ئ ــه  ئ ـيوه ئ ــه و شـ ــهي دير ر گ   ن
  

  !؟ي  گـه    ئـه  عنـاي موسـولَماني     وا له مه  
ـلَي بـه     گري، نه   پيش   بريتـو   ر ئـه    شـه   ص

ـيوه  ــه شـ ــه تاق ــو  ي ه ــوان ب ــه ژيم   ن
  

ــ   ـ
ه   بـي نـه    ريـشت هـه     تـه   خه سي ـف   نبـاز  ـف
»خــو «زيــ«ر   لــه بــهبپــاريويخوسي«  

شه   له ده ن،  چوـته   به«گري    س گو   »١زمـان   س
  

ه   ، كـه  زاني  خوت نه      :كـي كردبـي سـاز       لـَ
ــه  ــه ش ــم ل ـ  ري زالَ ــان بيـ   سيو، بوخت

ــه  ــه مـ ــه نيـ ــه  ردم خلـَ ــي نگـ   ران تينـ
  

ــ   ــ  
ــه ــه گيان ــ م رو ك ــه م ــاك  ه بك ــدان دلَپ   ي

الَ    تـي خـه   ك خزمه خو له ته     لَكـا بكـه ـق
ه دلَــا  بـه  زاي خوايـه مــه  كـه ره    ســتت ـل

ـوت پــي بـــه      اســه جنيـن بــا چــه نار  
ـج   ويـه ره    كه» لَانسو  ره«ك    وه   ر ره  و زه   ن
  سـن  وه ري عومرت ئـه     فته  ي ده   مه  و ده   ئه
هيــي ــا  چـ ــات ناگـ ــه وه فريـ   و هيچكـ

  

  بــاك  تبـي   هن» تو هيز له خودا   س له     ده«  
  ران بــه نـه لــه قــالَ  نـه لــه زينـدان نگــه  

ه  ك بـاره  وي نـه  لَكت ئـه  يري خه   خه ا  ـق   لـَ
ي پ زان چـه  لَكي نه  ش خه ني  رچه  هه   ن ده  ـل

ه   شيت، به كـه   : پيت بلَين    ر گـه ك، جادو  لـَ
  سـن   س نه كـه     مي ناكه   وياي ده   نه به هه  
  سـاوت الي خـوا   و، حـه  تمينيـ  خوت ئـه  

  

ــ   ــ  
  وي بوي سـوار بـي       فسيش بله   ي نه ر  ئه -٢

ــه    ــاوي ديانك ـيچ ب ــه هـ ــاوي خــو ب   ن ن
  رام و لــه حــهلَــالَ پرســي لــه حــه ئــهنــه 

  زاي جـوان جوانـه      لَپـي، غـه     پـه  را  له بـه  
ـني  نـه  ه  نـي جـوان   و، پوشـه   وس   ال وه و، ـل

ــاريكي   ــه بــ ــا بــ ــداران  يــ ـ ــرا لنـْ   :تــ
ه  فسي چه زوي نه  ئاره   ك، جـور جـوره   لـَ

سي چـه    سي نه   وه  ورده ورده، هه     لَ پـه  ـف
ك بكـه      روه  ئه يـها ر  ه   وي   :وي و، بـوي بـل

ا زوردار بــي،   ري عــه بـه سـه     لَ و دلـَ   ـق
ــازي  ــه ني ــهب ــه  ده  ب ـيش ب ــاوي نـ   ن ن

  تتــا تــام و لــه خــراو حــهنــه لــه خــاس
ــه  ي نيعمـــه فايـــده   تـــي خـــوا گوِرانـ
ــه ــه ره جگ ــه و گ ـتي وا ردو ش   راوو شـ

  و خـوان    ، سـفره  ، زلي سي جنسي   وه  هه
  و راسـي، زوره  پ ش، ري چـه    كه  ريه  هه
چـه           ل ئه دير يـا گيوي، بـه زو ٢لَ  كا خيـ  

ـتي   شويني ري پـه      وي،   بكـه  سيو پيـ  س
                                                        

  .جازي  و مهقيقي عناي حه به مه - ١
  .م باسه ليره ناگونجي وانه نافامي، ئه و ئهكاو؛ فروفيلَ ستي داوا ئهر پيداوي فس هه نهرنه  گه ئه. قلَ داني عه به ياريه - ٢



 ١٥٢

  ف تــره ، تــا ببــي كــاورا بــه ي و دهي ده
  م خاكــا ر ئــه چــاوي بخــشينه بــه ســه 

  نـه   و گـه     زياد له التي   ريو پـه   خـو  ـتي   ،س
  !تــا ال بوتــه پــه ر لــه گ چــون گــه: بديــه

 يــه بـــر   »اســـتعمار«وه تـــا »ئاغـــه«ـل
  

  ف  ره س نه شـه   پرسي نه له نامو     ر نه   هه
ــ جـــا تماشـــا كـــه غـــه  زه چاكـــاريـ!  

شــيفروخو  و كاســيو، مــه  و، ور ســتي  
ــات ســه ده ــا  و ده م و، ده لَ   !!زگايــه نــه ت

  يــر ــه ب ــا  ه»دوم«ل ــل«وه ت   ،»دار كارت
  

لَ  وه  جره  زه ه و، فيـ   ،١اندق ال ري حـه  و ـل
ــاو ناحــه  چــه خــه  ــاكي  ت ــاني ك ــه، گي   ق

ــه ــه و ده ئـ ــره مـ ــاميني ي دلَ، بـ   وي نـ
  وي خـه  ش ئـه » اراده«يـري    تي سه   قودره

ــه  ــه ع ــه    مام ــراي ريگاي ــه چ ـيش ك   قلـَ
ت  ي، كل ئه ي خوه   له ريه  ن تمـه  و حـه  ويـ  

  !ق شـه  له كه و    خويري چي  كهو،    قلَ  عه: يره  سه
  

  !يــانس ال و كايــه ئيــژي ئــاو خــواردن  
ــه ســـواربو ــ ني غـــهـل س پـــاكي زهريـ  

ــه ــه  ر وه ه   نــويني  وا ئــه  ك ئاوينــه ه
  وي  كـه   فس ئه   ي نه دو  لكه له كي بيچو   وه

ــ  مـــه هـــه وده ئــه  ـه گزيـ    دايـــهرير ـل
  ن يــي بــو تــه  رويركــي، لــي كــي وه وه
  !»ق ق و حـه    ناحه«و، دژي     فس  سي نه  رده  به

  

ــ   ـ
ــاخر ئــه  ــ ئ يـپيه  شو ر   و راويژكــار  سـ

ده  تــر ئــهئي لَــات ســه مجــاره كــزو بــي  
س ئـه     يا له بـو نـه      ه   ويتـه تـه     كـه   ـف   راو  ـق

  

  يه بينيـه خـوار،      و شويني خوه    و له   بيت  
  كــات لَــي قوربــاني ده يـا لــه بــو دلَ بـه  

  ري كــرژو لــه كــاري خــو خــاو  نوكــه
  

ــ   ـ
  رســـه  دنياپـــهمـــو و هـــه زا ئـــه وامـــه
ــه قلَيـــان هـــه عـــه ــه بنـــا ـف   وتـــاوه ر ـل

  

  ولَ و سـسه  هـه  كه بي ك يه و يه  كه ئه  يا  
ــه نــه، نـــه    ي گـــوراوه وتــاوه جيـــه  ـف

  

ــ   ــ  
ات   سـه   هيزو ده   قلَه به   هريش ع   گه   ئه -٣   لـَ

  و تــر زور كــا كــي لــه وي بــو يــهنالــه
ــه ــه   ن ــه ب ــي ل ــه الدان ــه خت   ي خــوا رنام

  يـه  ي كـاري خـوه   وه  تيري ئه   جي  باش به 
يدو ن نــاز داواكــه  لــه ئــهتــريش چــي  
  ختــي  كــا نــهوي ره كــي زيــاده ريــه هــه

  

ــه     ــه حـ ــي ـل ــا بزانـ ــادات  تـ ــي النـ   ـق
ــه ــا    ن ــاجور ك ــودا ن ــاوي خ ــي دان   ظم

ــي نـــه ئـــه نـــه ئـــه   نـــي رجـــواوي هيلـَ
  يـه   و بـردي هـه        شـكي   نه زوري ئـه   و  ئه

  ن ده ني، بــهنــي بــو لــه دواچــو ئــه لَ هــه
  ختـي   وه جـي خـوي جـه        نيريته  ي هه   ئه

ــ         ــ    ــ  
                                                        

  .الدان - ١



 ١٥٣

  مــي تيفكــره جــوان كــه ئيــسه جــا رولَــه
  لينــي بخــزي لــه كــه: ي دلَ يــا ريــه) ١(

ــه ــي، ده  عال ــي خنك ــه  م ــت ن ــويني ق   ش
  

ه سـي جـوره ژيـان      لَ كي هه   يه     :بژنـه ـل
  و بـه كـزي      عومري رابويره به خـاوي    

ــه  ــه خ ــه  ب ــت ب ــو ده يالَ ــي ري خ   ربين
  

ــ   ـ
  ر سـه  له  فسي ي نه  سه  ره  ي كه   زهري  يا غه ) ٢(

 جــه : يــاني يزن، بــه  رـا  ره رده، درو   لـَ
  ورخنــوك، رژد، گرانجــان، ســو  ترســه

ات  سـه  ولَ له شـويني ده     هه   ر، و زوردهلـَ
يرش، خــويهدينفــروق ، حورســن، دلَــر  

  نــي مــه ولَــه پــه بــو ده و تــه دلَ بــه فرتــه
شــخه  وه رس، تانــه لَپــهپون، رشــي نچــي  
ه       به ه زـل ه هـه        لَي قوربان ـل   ژار  و تـون ـل

  ه ناحـه         حه نه له چي   يچـي   ق ئـه    ق بـي ـل
  چ سـو  مـو   سـهاتي ژيانـت هـه       و ده ش  به

ه ريـه   : و كوردي   كورت   ي  ي خـوا الده     ـل
  

  ر شه و به ر خوت  ره  خو سوار كه، به زه      
ا،   قه  ي باره ، له دو  ردي  خو فروش، گه     لـَ

دوي زلَــمر لــه نــامور،س، گــوروو زو  
ي    لَكـي   خه   ر،  بـو خـو كـه     ، قوربـاني زـل

  ق، ناحــهر بــه لــه رولَكــي دلَــشكين، خــه
   ه پو ي   لَگـه   چـه تا ـل   نـي  مـه   تـر جـي نـه       ـل

ه   ك له   ما، وه   له سام يا له ته    سس     بـي  ـق
  دار،  لَات، چولَ له نـه      سه  سفره پِر بو ده   

» ــاجي ــه روا ب ــه  ك و وهل ــر ق ــي ت   »يچ
ـي  ر  يـه سـه     عومري دنيـا بـه       چو پـو  چ ه

  ي نــي دنيــا ده لــه دو مــالَ، دلَ بــه تــه 
  

ــ   ـ
لَ   ي عه   يا وه پيش بگره ريه    ) ٣( ام  ـق   و ـف

نـــه وه: يـــاني گـــايييراوان«ك  رتـــو«  
  وه  ن نرخـي ئـه      وه  رچي، ئـه    ريزگري هه 

ـي  و بـه ران كرژ    بو گوزه  ي  ولَ بده   هه   :نت
  ي كـه   ش  خوه  رالَ دلَ   حه  هات به   س  وه ده   به
مـــهكو شـــتر بـــيالت خو كـــي مـــاتلَي  
  مـان ران بـو ئي  ك گـوزه   وهي ولَ بـده   هه

ــوت ـ  خ ــه ديـ ــو ل ــالَيو خيزان ــنن ح    ب
ــنن خـــوه ــزان دامـــاوت نـــه بميـ و خيـ  

  .ننْگــي ي ره و ســفرهشــرافي نــه بــه ئــه
ــه( ــه ئ ــه   لَب ــه ئ ــه الزم ــهو ت ـي ن   :نش زانـ

  غـه   : يانيي پي يـي ئيـسالم      مـه   ر يـران، ر  
  يتـان  كـاني شـه   وه رهكـي شـوين       نه وه 

ــه خ ــاي ده  چ ـل ــه دنيـ ــا چ ـل   وه ره وتـ
ــ و مـالَ وتــن و خـه خـواردن  ي ژي   نو لـف

 ردم خـوه    مـي مـه     و خـه  تساده بژيي  ي  
  شه بوت حـازر بـي       ت پي خوه  وه چي   له

و ئــه گــه تــيخالقــي جــوان يــشتن، خــو  
ــه بـــاريكي ژيـــان نـــه   :دا بـــن ون ك ـل

  رچـاو،   به و برسي   ردم  س مه   چاو له ده  
»كــي يــهرران گــوزه: ك بــن ينو فــامي«  

ـي    ك يـه    ، وه مـو   في هه كلي   ته مو  هه   نك ن



 ١٥٤

ه چيـه   و فه   وه ئه   خوت وه شويني كه      رـق
ــه   ــي كـ ــو بناسـ ــهخـ ــساني  ئـ ــو انـ   تـ

بگــه تــي ي : شــه بــه«خــو هــاتو ري لــي«  
ــي ــه ت ــ لَ چــهپو: ي بگ ــه ژي ــرو ني نو في  
ــه ــي ئي   ك وه ن ــي ب ــي زالَم ــي ك ــان ب   م

   ه ئي ـيان هـه   مـان نيـه بـه    كه ـل   ن ر چـه  ش
ات   سـه   لَ يـا ده   س هـاتني پـو      بو به ده     لـَ

  س  وه ر زوري هـه     ر جوري له به     به هه يا  
ـــره: نــــير ببي گــــه   ي دامــــاونيــــ ـف
  ي  مـوار كـه     تي خو هـه     ينه  و مه ت  خلَه  سه
  ق ، حـه و ردم ر مه  سه خوا بي، لهزاي   ر ره   گه

ــه  ــه س ــه ل ــي   ر ئ ــانيش دان ــه ژي   و ريگ
  مــان فــاميمو لَــات كــا بــه هــه خــوا خــه

ه ريـه      وا تون  ـي      و تـولَ ـل   ني خـواوه بچ
  

ــره جيــه  نكــهچوئي ي باســي نيــه تــي(  
  يــواني ك حــه و نــه وهتيــ اليكــه نــه مــه

ـــژينوا نيــــه بمــــري و بيـ :ون بــــو  
ـي    ك يـه    و خـراو وه   ئاخري خـاس     نك ن

  ،ي خــوينمژو زوركــاران بــي  هاوريــه
  ن  لَخـه   مـان هـه   ئينـي     كـي خـاوه     خو وه 

ــه ده ــه ردو مـ ــات ت برژيني ينـ ــه ولـَ   تـ
  .س و پـه   خويريرسي په وس  نه ي  خو بكه 

ــه    ــري ح ــم ب ــري زالَ ــه ب ــاون، ق ف   وت
ــه  ــا ه ــه ت ــه   ژارو خلَ ــار ك ــاو رزگ   ي ت

ــالَ   ــي م ــا بب ــه ب ــت ت ــهق و ژيان   ق و ل
  ١و رزگــار دانــيوتــو ركــه خــو وه ســه

  مـي  امـي، تـامي، سـ       ن بـو تـه    بي  خاو نه 
ـي  مبـار نـه     ن كزو خـه   مي چو   رده  سه   نب

  

  ٢»بـور «ن بـو  يـ  ولَ به وه هه   ي ريكه   ريه  له
ــه ژاران خـــه بـــو هـــه   و تيكوشـــانت ـف

  گـور   بـه و  جوانوي    ن جي بكه  زمي دي   نه
ــه ــه ســه  رن خــه راپ ــك ل ــه لَ ــي رگ   ردان

  قنــاس ردمـي ئـازاو حـه     مـه ن جـا وه ده 
ي بـدات    سـي هـه     كـه كـه   ژار تا   بو هه    ولـَ

  

  »٤ خــو دور٣رســاني خوپــه«ي  نــه ريــه  
   دواروژي ژيــانكون تــايــ كــه ويــلَ نــه

بـه    تي ژار هـه «زمـي   ك بچـي 5»و ملهـور   
ــه لــه هــه  ــي ئي  نت چــو لَ ــه ب ــانيو ل   م

  :سسارا  و لَوات بي چه مالَ وشي صه خه
  وات لَــه و ئــالي صــهشــي احمــد پيــشكه

  

  ٦٥پاييز 
ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ   ـ
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 ١٥٥

  ژار لَكي هه  ئاخ خه-١٧١
  ر  گـه   حري مارم بي ئـه      ژار به ژه    لَكي هه   ئاخ خه 

  

ه روژي بـه       سره  بي حه  وه تاـق ر مـه سـه   تـي ئيـ  
  

ـــي منــــالَي تامــــازروو        بــــي داخــــي دلـَ
  

ه بـه     ژار هـه    سيپالَي شرت هـه      ر شـه  زار تـف ـل
  

ــ  ٦٥پاييزي  ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

١٧٢-ريت شوكرانه بژي…  
ــ  ريــايش  شــوكرانه بژي ــي، دني ــه دلَ ب   ت كــه ب

  

ه  خا ژاني خه كاو له كولَت ئه ليت خوشتر ئه    ت ـف
  

ــه ده   ده ــي چكوـل ــه دلـَ ــابي  ردت بـ ــان نـ   رمـ
  

  ت فــه ردانــي خــه بــي بــه دايكــه ده روده ئــهگيــ
  

  ٦٥زوساني 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

   دوات بوِرم دنيا-١٧٣
  وت ركه م بوم ده كتا بو   نجا سالَ له ته     له په دنيا بان   

  

  و ر نـه    تـر هـه      بـو تـاويكي    ر تاوي بـو     گشتيكت هه 
  

  ملَكنيا  ر جيم خوش كرد هه      رال هه   له زيندانيش له هه   
  

  و ر نــه ك دوات بــوِرم دنيــا زيندانيــشت تــا ســه ده
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  



 ١٥٦

  !ي گورگِري له دو  مه-١٧٤
ه تـه    ر دژمنـي   له به    يتـان   ك تـو شـه       ـل
ــه دو ــو گ ــه ت ــه  ر ل ــه ئ ــي گيلي ــو ل   ر ت

  

  ش بـو  بـه  و بي وت تي خوا كه   حمه  له ره   
  ي وه شـوين گورگـا چـو     كه  هِر  ببيه مه 

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  … كاورا دره-١٧٥
  دا لَــك ئــه و ئــازاري خــه نجــه كــاورا دره شــكه

  

  ن بـه تـالَ   كه اشي ئهوه ئ و فامهقلَ  لَكي به عه    خه
  

ه   اوه خـو      تو ـل ه، درتـر ئـه    و گلـَ   ر گـه  بـي ئـه    دلـَ
  

ازير ژن     و خـه  ت  زيـه    به عـه    ببي و منـالَ  م بـو  
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

   كامتان درترن؟-١٧٦
  دا و ئـــازاري تـــو ئـــه  نجـــه كـــاورا دره شـــكه

  

ستي ئــه  رهـه  تـويي بـه   ه بـه    وه لـَ ـتي ـل   ي ينـي بــه  س
  

  

  تـي   ركـه    درتـر ئـه    نـي   هو خو   تو له ئه  : بهانصاف  
  

  ؟ي  تـي بكـه     زيـه   دا عـه    ولَي روزي ئـه     ميشي كه هه  
  

ه      گه  جا تو ئه     تـت بگـا     زيـه   ران عـه    بـه   ر به گيان ـل
  

  ١ي ده جري نه يارت چلون ئـه   وت، دياره زه    پاي كه 
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

                                                        
ك  ر لـه تـه   شـه  رقـي بـه   ك فه وه، له ته م باره تر باسمان بوه لهزو(س   ههوابي ثه ــ ت، يا ئازاده، يا ـ بري جار   زيه  كوشتني بي عه– ١

  ).يوانان حه



 ١٥٧

  م ئازا ر ههم ژي  هه-١٧٨
ــه ــه ده ئ ــازادي  ن رو ر ل ــازاو ئ ــو ئ   خ
  وسـا   م ئـازا ئـه      ري هـه  م ژي   ريش هه   ئه

  

ـپر  سـدارو ده  ن ده ر شوِرت ناكه  سه     س
  ســبر مهــاري ده  بــو دهي لَــي ناكــه بــه

  

  ٦٥زوساني 

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

   يوم اختيار-١٧٩
ــورا   ــت تطــــ ــد رأیــــ ــراً قــــ ــراً کثیــــ   کثیــــ
  و هـــــاجرت مـــــا ال یــــــبتلی مـــــن منـــــازلٍ    

ــلَّ   ـــرٍ کــــ ــضیت بخیــــ ــک غانمــــــا قــــ    ذلــــ
ــی شـــــوطک هـــــذا اراد     ــک الیـــــوم فـــ   ةلـــ

ــري    ــا تـ ــک کمـ ــالرّغم منـ ــضی بـ ــا مـ ــضی مـ   مـ
ــسر  ــاراً و حـــ ــا إنـــــسان عـــ   ةًو حـــــسبک یـــ

  

ــا      ــت منونـــــ ــم ذقـــــ ــاةً ثـــــ ــت حیـــــ   و ذقـــــ
ــنینا  ــوفِ ســــــــ ــادرت االف االُلــــــــ   و غــــــــ
  بغیــــــر اختیـــــار منـــــک شـــــأواً وحینـــــا    

 و ضـــــــالالً مبینـــــــاأتُـــــــسیـرك مرقـــــــی  
ــی األرض ت ــففــــ ــیداًی حظــــ ــاأ و ســــ   ذینــــ

ــار  ــوم اختیــــ ــا بیــــ ــسقط دونــــ ــک تــــ    منــــ
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  يتان براي شه سه  ده-١٨٠
  س تت هه ت زياتر چه نيعمه ش خوه له به

  ؛ زيـان ي كه رج ئه   ني خه   رحالَ چه   به هه 
 ازين رردم؟  ر مـه    ره  وي وه زه     ئـه  چو  

  

  زاني يشت نه ن خوه رچه لَكه هه ش خه   به  
ــه مــه  گــه مــه ــه ين   ر انــساني گــه ردم ئ
ر لــدوويتــاني ر بــرا شــه گــه ت مــهه ر  

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  و توزپ ره ته يكه  مه-١٨١
  ته م ئه و هه و مالَ ش  له: ت هه له خاكه چيوه خـاك  بي  

  

  و تـوز  پ ره تـه  يكه و گيله مه لَه و خوه به كولَي خاك  
  



 ١٥٨

ي نـه     گه ام الي ژيـ   ن، بـه  كـري  وجـي  فاميـه گـه     ـل   رلـَ
  

  زسي پـو  د مه راو له صه فامي شه  كي نه سي  زاي مه   قه
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

١٨٢-كه له كو  
  وي مــا دانــه و تــهري لــه تــرس ســه

  

  ــهكو ــه ـل ــاوه يي كـ ــاره مـ ــه وه يـ   كـ
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

   ناترسي؟ صوزيري ر له به  له سه-١٨٣
  ربــابي دنيــا ر دنيــاو ئــه ر لــه بــه ســه

ه بـه      له سـه      ناترسـي ي صـوز ري ر ـل
  

ــ  وينــه گــه نــه دامــه   غي ت رهنــي بــي  
  ت؟ و ئومه اليكه و مه لسو الي خواو ره

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

   دعوت افطار-١٨٤
ه  ريي سـو    ره  سخه   ده ميني  نه   ت  روالـَ

  بر آن قطبي است شايان غبطه بـردن       
  

  كـا كـار     رداشي له تو تونتر ئه      كه به   
را خوانـد بـه           افطـار  كه محبوبش ـف

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  »أقلل من الدنيا «-١٨٥
  رق و بـه    رق  و زه   و نوش   يش  ن له شويني عه    بو نده ماندو   چه

  

  ســم هــه: دا يــاني تــاي پــوزو ئــه ردو پــه ده: تــي جاكــه
  

  مان و نهم له بو مان ن خه و چه  تي ن خويريه ش چه وه زياد له
  

ـ   الـد  مـن    ْلِلقُأ«ر    ك عومـه    وه سـم   كـه »راًنيا تعـش ح  
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ



 ١٥٩

  تت رهو غيت خوه… -١٨٦
  تــا لَ هــه كــهوه تــا دو چــهر لــه هي هــه
ـ   و هـه    زار جار مـردي     سه، هه ئيسانمي  

ــه ــه ر مردنيكــت وه ه ــو  ك ق ــري ب   د ب
   جـاران  مو  ك هه   ش مردي، وه    مجاره  ئه
  ن بـوت ي بـو     تـه  مـو   ه هـه  انو قوناخ   ئه

ــه ــام ب ــهلَ ــه  ئ ــساني شــه ئي م ك ــر ان   ت
  و راس پ  و چـه    ره  رراس، يا كال بـه      سه

ــك  ــار«جاري ــه» اختي ــه ره ك ــت وتوت   ت
  

ــا واو خــولَ هــه تــاوو ئــاوو هــه  هــه     ت
زينـــويتـــه بو يتـــه انـــسانوه تـــا بو  

ــه  ــو پـل ــشو   بـ ــه پيـ ــانتر ـل ــي بـ   ييكـ
ــه ــ ق ــه سانراره دي ــي ب ــان ره  بچ   و ب
هــهلَــات ســه ده بــي و بــي توالَــي خــو  

او دانـي   سـي خوتـه چـون هـه         به ده    :نـْ
  تــا پاشــه روژت خــراو بــي يــا خــاس 

  تــت رهو غيــ شي، خــوتنيــ لــه قــور نــه
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ماني ئي  دو نيشانه-١٨٧
ــه ــه ئ ــا بــي   تــي ئي  رك ـه دلَيك ــان ـل   م
   محبـّت ژار،  س هه خسو  لَك نه   به خه : ك  يه
  ســي دايمــه لــه نــويژو روژو  ركــه ئــه

ــ گــه نــه يــا تــيئيــسالم چيــه: وه كــهي  
  و كــالَ گرســاوه ي نــه كــه موســولَمانيه

ئي ــاني ســو ــه ر وه كه هــهم ــو ره ك ك   پ
  

  ر نــابي  بــهمــان بــي بــي دور ئي گــه ئـه   
  ت  رهر زوركـاران غيـ      رامبـه   بـه : كتر  يه

  ش بـو  بـه  مـان بـي  ي ئي ره  بهو دو  له ئه 
ــه  ــا ب ــه ئي   ي ــي باشــي ل ــه ش ــان ني   م

ــه ــه رملَي  هر و ه ــه مالَ ــهس ــالَ ن   ي من
» ــه ئي ـ ــايمتره ـل ـ ــو ناـق ــاني جــ   ١»مــ

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  »لَا به« بنازم به -١٨٨
ــه    ــردارت ب ــه ك ــازم ب ــا    بن ــاو ران ــه ن ــا وا ل   لَ

  

  ، نـاكري بـه چـودارو پـسپوران     ي  كه  وبِر ئه   بته
  

                                                        
كه  ا، يهد رسيشه ته دنياپه و ميلله هوه برد كه له ناو ئ يم به نا، پهوي م له ئه بويني كه له زينداني عومومي نا، به ده. يه ليكي كوردي سه  مه– ١
، »ايمـاني «دو براي به نـاو  ). ي، كه باسمان كردگه كه ه»مطلق«عنا  مان به مهئي. (: و قايمهنمانيان به تيكجار ئي ن كه يه يي هه كه  يه
: تـي  بـه تاويـه  ( موناجاتيـان  وختـي نـويژ   هلَگرسـياني و  و هـه  يان، له حـالَي جـوان   ربه و، يا به  ن كه بِري ئاخري شه    يني هاوئوتاقم بو    به

يان كه كهبوچ (اسيله ر له فه  كه ههنيشزان ئه. برد تم ئه ززه و له وه شيامه گه ، ئهبه ر كي يه نا، فيرقهستييي كجار دين كه فره له  ، ههنداري جو
ر   وه هـه ؛رزينـي  ت دامـه  مهمان حكو ري ئاخر زه مه شي پيغه هئ:  ئيژن،و موخاليفن،كه لهتي جو مهك حوكو الو له ته نيستگههيو  ك صه   ته

مهحوكو قه تر، ناحه تي.  



 ١٦٠

وي      ، چه و  لَا نه   به يـگـورگي ر ئاسانه بـو كـار  ني  
  

 ك به گالَولَيان           كي قوران گـوه ر   و هـري خـو ـل
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  رتر به لَك بي  له په-١٨٩
  ردم   مـه   يمروو سوي   و ئه   يني خوت   ر بو سبه    گه  ئه

  

  ي؟ـلَك ت چيه كهـنژي: رهـم تيفك هـك ، گيانهژي نه
  

ـين  بي پـي ئـه    نهلَكي لَكي بو خه  ي كه   وه  ئه   لَكـه  پـه : لَ
  

  لَكـي؟  كي پـه  ي وه  تو كه   نسافت ئه و ئي   لَام خوت   به
  

  و ختـه  و داره راو ته نه و شه رو سوخت   و سيبه   له ئه 
  

  .لَكـي  ني باري بو خـه   خيزيي تو ته    لَك ئه   لي كه   گه
  

ــ  ٦٥زوساني  ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  

  عات ي سه  چركه-١٩٠
  عـات  نْگي چركه چركي سـه    ده ي  هر سرنجه بد    گه  ئه

  

اوي تـه     ي هه   په  ته ي مـردن     و كـه    ره  نتـه بـه     مـه   نـْ   ـل
  

  ١واي دوابريــاگ ســاره لــه شــويني هــه لــي خــه گــه
  

  ٢سـار كـردن     ري خه   دو روژه عومري به تاو تيپه     
  

  ٦٦هاري  به
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

  كه والَ مه  خو وه ده-١٩١
  ناوچـاوي تـالَ  ي به    توخوا گياني كاكه  

ا  ر گيانـه  وته سـه  يني كه گيان كه  سبه   لـَ
ــه   ــاوالَ  ره م ــه ه ــالَ نجين ــي م   و خيزان

نــهژيانــت لــه ال بــويــالَ، ي خــه  بــه وي  
                                                        

  .جازي  و مهقيقي عناي حه  به مه– ١
  .»…تك ساعت چه گويد؟ گوشدار تك«عري راو له شيرگي  وه– ٢



 ١٦١

  نـه ناژيـا كـه خـو       و  ژيـان ئـه   : زانـي   ئه
  

  والَ تــه دهي ردم بكــه لــه خــوِرا لــه مــه 
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

١٩٢-واري ئاسان ژي  
ــه  ــه چاوليگ ـپرگه ي دهر ب ــ سـ رهل، ژي  

ــ ژي ر بــونواري ئاســان ئاســانه جــو  
  

  ن كــه تــه يــداني ژيــان لــه خــو مــه مــه  
ــاو ره زگــاي ره و ده گرانــه ســفره   ن نْ

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

١٩٣-ن ئاخ له كال چو!  
     ن دلَ   ئاخ له كـال چـوي مـن   : ن چـو   دلـَ

  سي وه مل، مالَ   ف  ميشي نه   چون گورگه 
  لَــي تــاوان كــهو دوپ چــون دلَ نــه تــه

زراي خه   ن مه چو   ه  زان بين  ق وسته   مه  ر  
  

  ي دژمـن   وه يانـه مـن بـي   وسـا جـه     ته  
  لَ ن قا رده يتان كه ي گورگي شه وه گالَه

  ش بريـان    ناسـه   نـو هـه   وي  م مه   چهم  چه
  ن فسي گـه    واي نه   ي هه   لَته  ني گيان، شه    ته

  

ــ   ـ
  رهـا  ن زوسان وه وهري و وه رو گه    شه

  زي ئــازي ناسـه  ي هـه  كهمـالَ شــانا  شـه 
 هگيـا   المـش نـه     ن كـه  وه تيش، گيـان    ر  

  لَمـاس   شه وه ئه   شي ن بي   جه نگاش چه  
ت بـو ديـ       ر تو مه    ئه   سـي دلَ    سان ده يـل

ــه ــه يان ــان چــولَ  ي دلَ ك ــه دژمن   رو ن
هار نه سه    ي وه   لَه  ن په چو    ر گيان وارو  
ن هــاره ي وهصــلَ ماچــان فــه نــه كــهئي  

 ــنهكــه رو   هـــاران نـــو وه يـــيش وه شـ
  

  مــرت ژيــان مــارو بــار رده وه ئــه مــه  
ــه ــازي وه وه ف ــاره رش، ن ــايي ه   زن پ

  يــان پــولي تــاو وارونــه بــه چــون شــه
  س خا ن، خراو وه  گهن  رهه؛ ور، مس وه زه
ــه ــه   م ــرو ب گي ــاوو ــه گــلَ  ت   ر بارون
ولَ    و وه رو بارو نـه بـه         شه   ختـي كولـَ

  رو وقات با لَ وه سهرمي د ي ته گيان په
  ١ن،  ي دلَ واره  ت نـه رو     سـره   واراني حـه  

  ي يـاران    و پـه    رده  ز بـه  ي پايي   ي دلَه   په
  

١/١/٦٦  
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

                                                        
  ).وار ك؛ زوسان وه( باران وارين :وار واران – ١



 ١٦٢

   دياريي بو ياران-١٩٤
ــه مـــن بـــو يـــاران    :ديـــاريي بـــي ـل

ـيش وه    ر چاويان بي ئه     له به    ك مـن    وان
  وانــه لــه گــلَ ينــي مي گــولَي گيــان بــه 

  تين خـو وه خـولَ بفروشـن         خلَهك ب   نه
ــه ــه  ئ ــابي وه ب ــا م ــه ر دني ــان ري   وه م

  وان تاوان كا   شتان شه   يش ده   پاش ئيوه 
  ن ن گـه  ل گـه  سگه وه ر هه قي له به چه  نه

  ر بــو گــولَزاري نــاو ريريبــواري ژيــ
  

ــه    ــاتي ئ ــ ك ــه بي ــن ب ــي م ــاران، نن ب   ه
  چـن   سان وه ناو خاك ئه    ك هاتن دي    وه
  ي گولَ لَه رولَه، سواري تو  تاوي: ك  وه

ــه  ــوارن ب ــه ره ريب ــزلَ تيكوشــن  و م   ن
  يـران  چن بو سه يش ياران ئه    پاش ئيوه 

  ن الوان كـه    ئـه  نيران بـا    و سه   زم  بو به 
  ن ي تــه كــه نــهي دنيــا بارگي لكــه لــه زه
  رو جـوان بـي    ن دلَگيـ    رچه  تي هه   ناخلَه

  

ــ   ــ  
  يـه و خـوان ن     ر سفره   س هه   وه  گيانه هه 

  نيتان چـو  زاران جوره له شون شه      هه
  ش بيت خوقوربان   به«ردم    مه: پي بـن »لَي  
  ش بيت خوركـه  ت سه  و قسه   يل  مه: پي وي  

ــزانن   ــاس بـ ــشتيكت وه خـ ــاني گـ   يـ
  

ــه  و دهم و دهن پوشــه     زگــاي جــوان ني
  ١»نبو وره گه«س  وه هه: كه سكونتر له گش

  ان بـن   تو ر  ٢ي خوا له راي     به ناو راگه  
ــه  ــارت وه ح ــهق ك ــه و ناح ــه ق   وي و ن

ي دانـن   ق بي بـه حـه     ت پي حه    چه: يا   ـق
  

ــ   ــ  
  مــانين ئي ر بــه راس خــاوه گيانــه گــه

  زا كــه وا خــوا لــه خــو ره لــه جــي هــه
  و نـه دو  كـه  لَك زوره نه يـه     ردي خه   ده
ه ئي ي  ر رزگاريـان كـه      هه ه   ـل   ق مـاني ـل
ده    تر له هـه   ئي رده خـوا يـ      رچـي  ار بـي  
ئينيو هــــه: تــــر نــــاميژار ملهــــور  

  وينـي  خـه  ر ئـه  ق سـه  س له ناحـه     نه كه 
  

  و دلَ موسولَماني،  قلَ  ، عه ر رو   ك هه   نه  
  ــاري ــو رزگ ــو ب ــهخ ــه   م ــدا ك   ردم ف

  كه مانـدو   ك خو مه    ك يه   رمان يه   بو ده 
كــهلــه ديق و ناحــهق لَ لــه حــه نــي تي  

  يم رزگـار بـ      م كـه    اني كـه  تـو   ت ئه   مله
ـم  ــو و مــه زالـَ ـپر  م، دهزلـَ   دار و نـــهسـ

كيئــه و خــهنــه نــاكو م نــاوخو نــيمي  
  

ــ   ـ

                                                        
١ - ةار االخرتلک الد…  
  .»رأي«م  و هه گهيم ر هه - ٢



 ١٦٣

  ردمــي ئــازاد جليــسي مــه وســا مــه ئــه
وات  نْگي صـه  و به ده    باته ن خوشه ده    لـَ

  

   گـه   ئازاو تي   شاد،    ربـه    سـه  يـي   رزو دلـَ
  »كـات  ز ئه لَ تا خوا حه  سو  لَوات بو ره    صه«

  

١/١/٦٦  
ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ  ـ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

  لَك ت به خه حم و خزمه  ره-١٩٥
  لَكـه  م خـه  ر پيت خوشه خوداي ئه   گه  ئه

ــه  ــه ب ــده ب ــاني، ره ن ــت  ك ــت ببي   ١و حم
  

ــت    ـتي بوي ــا   و ره خوشـ ــي بك ــت پ   حم
  ن هيزت پـي شـكا       ر چه   ت كه هه    خزمه

  

١٥/٣/٦٧  
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

   شوان به-١٩٦
  نــده خــور يــي گــه بيكــاره: ل بــه ك قــه نــه وه

  

گ لَــو ســو ي هـه  نـه وينــه    ل و پــه ره خـوين چنْــ
  

ـيري درِ    نـه وه   و  ل بـه    ك ريويه شـه     نه وه    ك ش
  

ــه گـــه  بتارينـــه گورگـــهو شـــوان بـــه   ل ل ـل
  

ه الي   ويـ   خوشـه : شـه   ر پيت خوه    گه  ئه   س بـي ـل
  

  ل گــه نــده ر، خــاس بــه بــو بــه مــه و پيغــهخــودا
  

١٥/٣/٦٧  
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

   چرا لرزي از حرف مردم؟-١٩٧
  اگــر داري از خــويش تــصميم و فهــم 
  نــه بــد ميــشود خــوب از اقبــال مــردم

  

  چرا لرزي از حـرف مـردم چـو بيـد؟            
ــد     ــردد پلي ــراض گ ــه اع ــي ب ــه نيك   ن

  

٣٠/٣/٦٧  
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

                                                        
  ).لَكه  خهني خوا كه بو رزگاريك دي ر وه لَكه، هه حم به خه ر ره له به» جهاد«ن  صلَه ئه(س دي و حهت يي ئايه  ارحم ترحم، وه فره– ١



 ١٦٤

  ستت له خوتهر وي گه  ئه-١٩٨
  و فامــتقــلَ هو عــ ستت لــه خوتــهر ويــ گــه ئــه

  

ــه ــه  م ــه م ــو ب ــه ،و ســم ني رهيم   ردم  باســي م
  

  

  و خاســيشن ناويــت ن وه ره ه گــه هبــه بــه بــه
  

ــه   ــاوي وه ت ــراو ن ــه٢و، پاســي١وس خ   ردم  م
  

٣٠/٣/٦٧  
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

  ت بزانه  منه-١٩٩
  تـي مـالَ     حمه  هو ز   رك  يني ئه   لي به   كاكه

ــا بزانــــي   ــزانت ژن منــــهتــ ـ و خيـ  
  

  ســـتو كـــه بـــاش بنكينـــي بگـــره ئـــه  
  س يينـي     كـه نـان وه ده      ت ني   ك منه   نه

  

٢/١١/٦٧  
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

  ده ي زالَم مه  ياريه-٢٠٠
م        وي  ي الوي خوشه    ئه ه زلـَ   !و زور سي بـه دلَ دژ ـل

  

م دروس نـه    رده ستي بـه  وريا به په     ي كـه  سـي زالـَ
  

مــان بــه پاشــهئي ژو خــودات كــرده دهرر لــه دلَ و  
  

ـتي   ه په دما«كاورا له باري       ي خـه   وه ِري ئـه   ٣»رس
  

ــ   ــ  
  و قوتـار  يـه  ژيـاني هـه  : هـا بـو   كـه پـي وه   ر  جا هـه  

  

  ن،  سـاوو كتـاوي هـه       و نـه حـه    يـه   ني هـه    نه خاوه 
  

  سـاوي، كـه بـو ژيـان         و فامو حـه     كه، خوي وسا  ئه
  

  ن وي بكاتــه پــههاوريــت بمينــي يــا نــه بچــي خــ 
  

ــ   ــ  
                                                        

  . تانه– ١
  . ئيستلَاحي توپان– ٢
  .ي كه هخالقي عنا ئه و مه ره وه، به يه كه فيه لسه عنا فه يي له مه جوگه -٣



 ١٦٥

روت  كـه خـوي   يازي بي كـه بـه   ت نه  هاوريت گله    ـف
  

  ره «ِرياي بوير لَكـي گرتـه بـه     ري خـه    ره  يا زه » ر  
  

ه خـوداو باسـي پاشـه          وتت گه   تو خوت    روژ ري ـل
  

سه  تي  وجه خوي بكاته قه     جا گه    ر؟  شـه   ي بـه    سي ـق
  

ــ   ــ  
  س  بـه ينـي عـومرو   و به  هو  ئه :هايه  ختي كه پي وه     وه

  

  بـي   واو ئـه     شت ته  مو  رگي هات هه    نه مه و  ر ئه   هه
  

ــاوه  ــه خ ــي واي ــه شــه  پ ــي ني ــا  ن ــي بك ــي ل   رميك
  

  رالوه بــايي بــي نــي بكــات لــه هــه شــه: قيــه حــه
  

ــ   ــ  
چي   ه  ق يـا چـه ناحـه     خراپـه چـه حـه    چاكه چـي   ـق

  

  بي ر ئه سه م ئه ر بي له دلَ كه شه ي به ر قسه ر هه ئه
  

  خودا «خو ش هه »بي  ئـه         ئه مو ن كه تـوي   وه نالَي لَيـ  
  

 سه     جا ژي   بـي  ت بـاوري هـه   ر چلون بـه دلَ بـه ـق
  

ــ   ــ  
ئي ژي بـاس    كه ماني بووبه خوداو ر ،و خـواس  سي  

  

  س، ك شيعارو به و وه  ري رسه مما به دلَ نه سه ئه
  

ـتي   دنياپه پ  هـه  پـه لَ شـه نايخاتـه هـه    و كـه    ئـه  رس   لـَ
  

  س ده  زالَمـــه نابيتـــه دارهركـــه زانـــي بـــو هـــه
  

ــ   ــ  
ــازاني ــوچين ــم  چــي:  ب ــه زلَ ــي داي ــه دن   و زور  ل

  

  نيـــه؟مـــاني ديني پِرگـــوِري ئيبـــو كـــاري نـــه
  

  ر شـه  ي بـه  مـه  حكـه  يـه مـه    هـه كا بزاني ليت كار ئه  
  

ودره   وه  ساوي، ئه   مان به خواو حه   ئي   تـي نيـه؟   ن ـق
  

ــ   ــ  



 ١٦٦

ك  ره بـه خـه   كـه  ت يانه سته، خوفروشه، خه  كي په    لـَ
  

ر زه گــره لــه ورده پــاوه هــه بيكــان، المــه تــا زو  
  

كي نيـــه ده ئيــايمي ــوي بـــه  مـــاني ـق ــه ليـ   ي س ـل
  

  چـي زيـان     وه بـي بـان ئـه         ن باوريشي خواره    چه
  

ــ   ــ  
  لَــام قــه، بـه   ناحـه قــه چـي   حـه چــي: نْگـه بزانـي   ره

  

  چـي   ئـه  تـي   گبـه   و نـه    ره  به: زاني   ئه رديي  ك گه   وه
  

يــن ئــه بــه زه: يــاني زانــي ن وه ي، ئــه  كــه نــهو؛ زاني  
  

  چــي  كــال نــهديكــردوه، ئيــ كــاري، لــه دلَ نــه 
  

ــ   ــ  
ت يـي     ! گيانه ون دلـَ ه خـه       : چـل ـتي ـل ك   بـسيني ش   لـَ

  

  نــي ي كــه نايــه هينــي لــه بــو وه رپرســيان ده بــه
  

  و ره ي خـوا، بـه  »فكلي ته«جگه : ي به ي ئه  تيفكره په 
  

  نـي   لَ ئـه    رانـي، مـروي وردي هـه        دو، ليگه ردي  ته
  

ــ   ــ  
ــه ـتي دنياپ ــه ره ، زوري زهرسـ ــن ر داوه، ئ ــوم   و ت

  

چيي ما« به سوختي بوباوري بده نه شه» يد ن؟ي  
  

ــادده، لــه مــه   باورتــه ــه م ــي ب ــر ده ن ــا ردم، پت   :ك
  

  نيـ   روي بكه   و په   نهنه پي   رچه  هه» رستي  مادده په «
ــ         ــ    ــ  

  و تــرس،مــاع لَاتمــان تــه امي وا بكاتــه خــهخــوا فــ
  

  ،زي  و ناحـه   جـوان  تـي   نـه   يا، ته   ، حه و بژي وس  ته
  

  و خـوداس    ره   به  خوداو چي  سيوي  بيژگه له خوشه  
  

ــه ــه دان ــي جــاري، دلَي،هــوژم  چلَ ــاوه كين   زي و ئ
  

ــ   ــ  



 ١٦٧

  لَــت و هــاوه  كــه دلَــي خــوترو گــو ن تــيگيانــه بــه
  

ه دلَانـدا گـه       مان به خـواو حـه     ئي ـينه  سـاو ـل   وه ش
  

  تــت و ملّــه و هــاوالَ ت وي لــه بــو خــوه خيــرت ئــه
  

ــه داوي مـــا دلَگـــه   وه  بـــسينهرســـتي پـــه هدل ـل
  

ــ   ــ  
  ي خـوداو    ر ريـه    يـه سـه     لَت بخـه    كاتي كه هاوه  

  

بي   بين ئه  نيته ده    چور، شـه  واو دوكتوري بـه   بي  
  

م  بيـه هـاوده   و ئه ت ته خوهي ده ق ئه   وجاره حه   ئه   نـْ
  

ه پيغـه         سه: ني  هاوار بكه    ر  مـه   المي خودا بـي ـل
  

١٣/١١/٦٧  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

   دلَ رواني  چاوه-٢٠١
ــه ــو  ب ــشته پ ـپلَهچيم گ ــي و سـ ــي بيفاميي ــهو الدان   وه م

  

  كرير نا واو هه خوا شوكرت ته ژي، بهر و ئه ته حمه ر ره هه
  

  لَام  بهو الي تووه تي خوشه     ته  حمه رچي ره   نده هه   رچه  هه
  

ي دانـاخري      تـه وا ده     حمه  و ره   ر له   دلَ چاوي هه     ركـي ـل
  

١٦/١١/٦٧  
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

  الَ تي به حمه  ره-٢٠٢
  م  ره  و موحتـه  كتـه بـژي خـوش       ره ر گـه    گه  گيانه ئه 

  

  ،بــي  نــهتــي تپــه رو پــه ره و زه  شــيشــي تور تو هــه
  



 ١٦٨

  

ــه ــي   ـل ــه اليـ ــت ـل يـــه الده، ر ــره ده م ريگـ ــا تـ   نـ
  

  بـي   ر ئـه    شـه   و بـه    اليكه  رشوِري الي خوداو مه     سه
  

ــ   ــ  
  »مقتـصد «نـه   » ظالَم« نه   بي» و  پيشره«پيت خوشه   

  

س كه خه    وه  وات ئه هي  خودا كه   سه   وه لَكي ينو ر ر  
  

ي خاسـان بـه هـه         تـه هـاوه   بي  جا تو ئـه    ي وان    لـَ   ولـَ
  

  ون ر ئـه  وه ختـه  ون بـه  ت بكه  شون ريه   لَكيش وه   خه
  

ــ   ــ  
  زاي خــودا و ره ليــك جــاتي گــه ر نــه گــه ئــاخر مــه

  

  ر؟ تـه سـه   ي  نـي تـالَ بـده       مـه   نـه تـو تـه     و  ناييني ئـه  
  

  اسدك خو وات له ته ر به راسته كه سه گه ي جا ئه   ده
  

تـه بـه     ش  مـت چيـه خـوه       تر خه ئيت چـه بي   ر؟ و تالـَ
  

ــ   ــ  
  ت دالَكــي، دلَــسوزو ژيــره، قــه : منــدالَ كــه فــامي 

  

  و سـولَ  رمـاني تـالَ     ورشني بـه خـواردني ده     ت  ناي
  

ت قايمـه، بـه صـه      وه ر تو بـه خـوا ئـه       ئه   ت نـده دلـَ
  

ــه  تــه نــهوي مه ناكــهيــشو وه   بــولَ ترســان نــه بولَ
  

ــ   ــ  
  زت تــي ئــازاري ناحــه شــكه بــه: زانينجــا، چــو هئــ

  

ــا ئــه  عــده وه ــه دي  ي خــودا بــي ت   وه هيواتــه بيت
  

  ١ن لَكـي تـي بگـه      و، مـالَي، الزمـه تـا خـه          نسچو  ده
  

نيــه  تو ــوا ن ــه، خ ــه ت ــارت ئ ــه  ي ــه يارم ــي نيريت   ت
  

ــ   ــ  

                                                        
  ).خير لغيرهم: ياني( النفسهمما نملی لهم، خیر نّأ… - 1



 ١٦٩

ــه   ــودا پ ــو ري خ ــه اخالصــه   ت ــه ب ــا ك ــرو ي   وه ب
  

  ته هــحم چه پيش هات، ره: ها بــوساكه دلَني ئه
ــه ــرنجه،   ن ــي س ـع نّا«خت ــسر ١مـ ــسر ي   ت ن»اً الع

  

ــ       ٢تــه ولَــي ملّــه رت هــه گــه كــا، ئــه لــي ئاشــكرا ئــه     ــ    ــ  
ت ردم و مـه  سـت   و كـه    بو خـوت   يـو دژمنـت و هاور  

  

  بـي   مـت نـه     وسـا خـه     و، ئـه    زا بـي    وابه كه خـوا ره    
  

  ٣ر بـه  و هاوريته تيته ت ي خوهرو  رو، ده   ت، ده   ينه  مه
  

  بي ير ئه خه ته، گشتي وه حمه ردو زه    چه ده  ٤ريك بن، 
  

ــ   ــ  
ـيش كـه    بي، كه شـه  لَاش نه ئاخر به  اوي وه پ   ٥وي ـق

  

  ت بنــه هاوريــه و دروزنــه ديــن ئــهن رچــي گــه هــه
  

ـي   لي هاوريت مه و گه  ت  مجاره، خو خوه    ئه   ناليكـه ن
  

ــج ره   ٦ت مــه وي كــه بــبن اليقــي خــه اي ئــهلَــ و بــه ن
  

ــ   ــ  
ـتي  دنياپـه    كردبــي س نـه  ر پـه  گــه لَكـي، ئـه   ، خــهرس

  

  بــي وا ده ت، ده تــي ملّــه ينــه ردو مــه ردت لــه ده ده
  

  س كــاني ژيــاني پــه لَكــي خــستبي لــه تــه ر خــه گــه
  

  بـي  زا ده  ته، خوات لي ره     حمه  رچي ره   تو بان له هه   
ــ                 ــ    ــ  

                                                        
  .نياك به شو كيا نه ر له ته هه - ١
٢ - دنياي خوه گه  ئه:نكهچو و سه ته، تالَه ر بو كا نيه و هيچي له ته يه  ههختي.  
٣ - فأثابکم غما بغم.  
  .ياني له پاشان - ٤
  .ژيان مه ب، وتمه حهنجالَي انقال ختي جه  باسي كه وه– ٥
  … و١٥٢ و ٢٨ي  ك ژماره وه باس فره كرياگه، وه ته م باوه ترا له ل  له شيعرگه– ٦



 ١٧٠

  واو بــي تــه گيانــه دو تــاوه عــومرو لــه ناكــاو ئــه 
  

  ي  وه بــاي بــدهرانــي ك وه خوشــگوزه ئامانــه نــه
  

  ژارانــه تيتــه ريــت  جــاتي هــه ردي، بــو نــه بــو ده
  

  ي  كـه   زا، شوكري خوا ئـه       ره ، له باتي  ي  بگه  ر تي   ئه
  

ــ   ــ  
  ره و بيفــهچســي بــراي كــه بــرات پــو   راســه كــه

  

ه ده     يفه مـه    ه حه م باس   ئه ي     مـي خـاوه     ر ـل   ،١نـي دلـَ
  

ــ ــسهدي ــم«ي  سان ق ــه ه»معلّ ــه ك ــ ت بيت روه وه بي:  
  

ي » لَي« موسولَمانه   ر كه وا به راسي      ك هه   وه«   »بلـَ
ــ         ــ    ــ  

ك   ت به خه    ر نه اليقي خزمه     گه  ي خوا ئه    ئه   نو ديـ    لـَ
  

ام ئـه     ريم كـرد، بـه     رو زو      زانـي   لـَ م بـه ئـاواتي ديـ  
  

  والَــه لــه گــولَ جوانترانــه وا و هــه خــشه بــه بــه بــم
  

  دلَيان بـه پو شـه، بمـان  ٢شـينـه ئـاره   گـه   خوي مزو  
  

ــ   ــ  
رو شـه         ينه كـه تـي      ها بگه   ت وه   ملّه ه خيـ   ِر  گـا ـل

  

زيس پــه وه و هــه  دلَــسو ــك بداتــهرســيوه  لي  
  

تــه مــاني وا بتــهئي لــه ترســاو لــه بــو مــا و بــي  
  

  وه كاتـه   ق نـه    ي حه    له قسه  وت  ره غي ت كو له    قه
  

١٦/١١/٦٧  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  

                                                        
  .وه ته روشن كراوه» ني دلَ خاوه«عناي  دا، مه٢٢٧ي   له ژماره– ١
  .رير پي م له به و ههيي مايه ر بي م له به  هه– ٢



 ١٧١

  بي  باورت نه-٢٠٣
  ينـي  گـه  ر ئه ره ردم زه س وه مه ر كه   هه
»ك بــهبنْوبانيــه وريــش وه ســي وه بــي  

ــي بـــو تـــه    گـــري نيـــا دنيـــا ئـــه  دلـَ
  :وتــن پــيش كــه شه بــاوه بــو وهميــ هــه
  ازاديردم، ئـ    نيشتمان، مـه  : ك باس   وه

  

  م،  لَه  ي باته قه    ماندار، خوه ن ئي   ر چه   هه  
  م حكــه نــي بــي مــهدي: »بــي بــاورت نــه

  م كـا جـه    ئـه و خوشـي    لَيي ماقو   نه  شه
  م ره تــهردم موح الي مــه شــيعاري لــه

ــه ــه م جورانـــه عـــه ئاـل ــهم لـَ ــه و ـق   م لـَ
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ت حمه ن ره ي خاوه  ئه-٢٠٤
  ت حمه ل ره ت درگاگه حمه رهن  خاوهي  ئه

  م بــه مــالَ لَــه بــه دلَ بــه زوان بــه قــه 
ـــساني تي بيـژار  ژيــــاني هــــهنــــوي  

  

ـــه رو ره وا بكــــه     نــــا، ي دلَمــــاوه ـل
  :نا  ر بيسا   ن به سه  ت بي   حمه  ي ره   ريژنه

لَيــو ــه نـــاو انـــساناكولـَ    بـــار كـــا ـل
  

١٨/١١/٦٧  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  اوانباربه هاوتاي ت  مه-٢٠٥
  م توخـــوا فلَانـــه كورپـــه  كـــه گيانـــه

ت چـون تيــري خـوه      و؟ تــهت برازني دلـَ
  

ــه   ــزو شــرولَ  وي ئ ــي ك ــهن ــار، و خ   مب
  !زدار؟ نا  نازي ت چش له دلَ بي بو خوه

  

ــ   ــ  
ــه ــژه م ــه : ي ــارو چ   وه ن وه دلَمانــه  ي
ــه ــه  ب ــوا گيان ــه خ ــه  ك ــاترت ل    الم م خ

  ن هژيانــت هــاور: م كــه ز ئــه بويــه حــه
و عــهر كــرو عومــه بــهتوخــوا بو لــي،  
  ت و قيامــهت دانــن لــه دنيــا بــه خوييــ

  

ــه   ــه ئ ــي ت ــه ! ق ــاخر چ ــار  ئ ــي انتظ   !ن
ن جــار زه زيــاتر لــه جــاران چــهئــازي  

  ك خوينمژو زوركـار    ر بي نه    مـّه  يغه  په
ــه وه ــه  ك ئ ــه ه ــه و مندالَ   زار، زاران ه

ي بگـرن ده         زت ـل يـسـدار؟   خاسه، يا ر  
  

ــ   ـ



 ١٧٢

زت گـه     گه  ئه يـهـه       ره  ريش ر ر  كـه، خـو  
ر بـي      ئه ده   : ر خيـ ر خـودا بـه پـينـت و  

  

  رفتا  و، ره   ك شيوه   س خواس، نه    ده  ويش به   ئه  
  س نايـه خـوار      ت باتي، بـه كـه     »عزّت«

  

ــ   ـ
  ق بــي ر دلَــره گــه لــي تــو گيانــه ئــه وه

ـيش ئـازي     رچـه   منيش، هه  ه  ز بـي  ن   الم   ـل
  ن مـن  تـاوان، چـو      بـي  نجينـي   ره  تو ئـه  

  

   ئازار، ١ي  ژار زورتر كه    ر دلَ هه    له سه   
  زار  زاران هـه    ك توم بـو هـه       بو تو، وه  

  !يژمــه هاوتــاي تاوانبــار؟ يــي نــه»نــه«
  

ــ   ــ  
  وه مــردن هر لــ م بــه كــه توخــوا گيانــه

ــه ئـــاخ خـــوه   و داخـــيت بپـــاريزه ـل
  

ه      ر بــار ي، خـوت بخـه سـه   كينـ  دادبچلـَ
  ا كـــارتـــر ناكـــو داخ ئيكـــاتي ئـــاخ

  

٢٢/١١/٦٧  
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

  مق ني  دلَره-٢٠٦
ــه  ــت وانـ ه   پيـــر ــه دلـَ ــي ـل ــي بـ   ـق

دوريزان گرانــــــــــه ئــــــــــازي  
  

  روه م دهنـــــي نـــــي دويـــــارانري   
ــه ده ــه ردي مـ ــان  ردم ئـ ــا ئاسـ   يكـ

  

٢٥/١١/٦٧  
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

  ني وته» اقبالَ «-٢٠٧
ت بـي    فسي په  نه: يلَي  نه   س سـواري مـل
ه تـرس يـا تـه       : نـي   وتـه » اقبالَ«   مـاع   ـل

  

  وينـــي  دابنـــهســـچو رت بـــو ده ســـه  
  ٢وينـي  ر ناخـه  گـي سـه   گي بو صه    صه

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

                                                        
  ).الحدیث(الّا بما یصنع االغنیاء  ولن یجهد الفقراء اذا جاعوا و عروا، … - ١
  :ـ رضوان و رحمت بر روانش ـ گويد» اقبال الهوري« متفكر بيدارگر – 2

  بـصـــري بنــدگــي آدم كـــرد            گوهــري داشت ولـي نـذر قبــاد و جـم كرد آدم از بـي
  .يش سگي سـر خـم كرد   من نديدم كه سگي پ  تر است         از خوي غالمي ز سگان پست: يعني



 ١٧٣

  صلَي دژمني ئه: سبر  ده-٢٠٨
  ك زاران، نـه  كه ههسم بي  س كه   قلَت هه   ر چاويكي عه    گه  ئه

  

ت ده  و لهت كاتق ق له  ق له ناي ناحه     سته  ي نه   قسه يـركـا  ر  
  

  سپر، چـون  سدارو ده سي ده بيته هاوده  سبر نه   ر ده   گه  ئه
  

   رو پوري زوان  لَكـه ئـه    م گشته خه     ئه لَبه زوو گـا؟ بنـه ر  
  

  و مهسيوت و ليره نو دا ريم ليكه٦٧ي  مه شه لي له ره  وهسيابو نو٦٦مي سالَي قوي ناو ته له

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ال قه  باري باره-٢٠٩
ه  ر كـارت بـه بـاري بـاره        گه  ئه اس  ـق   لَلـَ

  و باره كـولَي     لَك ئه   لَبرياي له خه    كه هه 
  

  نــزلَ ت ناگاتــه مــه كـه  بـه گيانــت بــاره   
ــه خــه ــه جالَ ــولَي دلَ و ئاخــه تباري   و ك

  

٢/١٢/٦٧  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ژن  بري باوه-٢١٠
ــمنــالَ بــوژنــي مــردم بي ستم جــواني  

  كــاورا ناچـــار بــوژنـــي   ــري تــر بيـ  
ــالَه منـــالَي وردي ســـي   و چـــوار سـ

  ك پــاي كريــاوه نــاو مــالَ ژنــه لــه تــه
  زاني ر ئه ژي    ن خوي وه    رچه  ههكاورايش  

ــام حــالَي بــه    لــه حــالَي دلَيــان و  نــهلَ
  

ـه ژن بــه        منـــالَي وردجــي مــا دو   ـل
  و بـــسپيري و، منـــالَي بـــه ئـــه  مـــالَ
  و مالَــه تــن لــهو و بينــاز كــهبريــ غــه

  حورســي گرتــه دلَ لــه جفتــه منــدالَ  
ــاني، دا جارجـــار نـــازي ئـــه   وه منالـَ

ــه  ــي چكول ــان   دلَ ــر كولَي ــه داخ پ   ي ل
  

 ناگـــه تــي ــه : ي   و عومرانـــه ئــاخر ئاـل
  نْــن؟ ده و دوه دايمــه بــي ي بــو ئــه ئــه

  بـو   ك نازدانيـان ئـه    ري  يچي خه   كه خوه 
ــي ــه ت ــه ن ــه ئ ــي گ ــالَ : ي ــاويكي ت   ناوچ

ــه    ــالَ ئ ــ من ــهگي ــه  ري ئ ــري ب ــه، گ   هان
ــه ــ ه ــشمي ــاتشه ك ــهو م ــن؟ و دلَت   نْ
ي جارانيــــان نــــه وه قانــــهتري بــــو  
  منـدالَ ي دايـك، چونـه بـو          جي بـزه    له



 ١٧٤

  هــاران ي بــه ســه خونچــه  وهلَدلَ منــا
ــاولَ كـــهو تـــوزو دوپ بـــه تـــه   و الـف

  

  و بــارانونــم و شــه كــه ره ي، گــه شــنه
  و ژاكـاو يبـ  ري، كـز ئـه   وه نـه  لَ ر هه  ئه

  

ــ   ــ  
   ســالَريــا دو وه گــوزه حوالَــه و ئــه بــه
  زاي حالَــان مجــار كــه بــوه شــاره  ئــه

 ه   له باتيو ترسـي خـواي    حم   زياد كا ر  
  الوانــن ئــه ي  نــهر جــاران درژ بــو ئــه

 رپـه باوكيش له حاستي دونـاز   كوي بي  
ــه  ــا ك ــه ت ــاز  واوي ي ت ــه ن ــستني ل    خ

ــه وه چو ــه ل ــه   نك ــا ئ ــي نازدان   وان خت
  ش لــه نــازي دايــه بــه ي بــيام دولَــ بــه

يــف كــه چكيــان لــه كــه دلَــي بو وتبــو  
  

   منـدالَ  يـش خـوي بـوه دايكـي دو          ژنه  
گــه ئــه تــي و منــدالَان، لــه دلَ دايــكي  
قي رتــر بــونــي زودو زاي نــه  هــه بــو  

   بــه كونــه دژمــن مجــار ليــان بــو  ئــه
ره  بـو   م ئه   م كه   ر كه   هه واز  حـم    بيـ و بيـ  
   سـاز  بـو   تـر ئـه     يان دو يفي به نازد    كه

ــنيانه ئـــــه ــــه شـــ ــــانزي وه وه پـل   ـق
  ريــان ســايه، ســهژن لــه  ســامي بــاوه

  وتبـو   خـه و شـادي  وق  يفيان له شـه     كه
  

ه       نـو كـاو     جـي كـه     باوكي زلحـوليش ـل
  بــو رد ئــه ر زيــاتر دلَــي ليــان ســه هــه
ي  شـه  و بـي     ك بيژي كـزي     وه    منـالَ وـق
دو خونچــه ئي ي ژاكــاو تــر بــه جــاري  

ه      هه شوو  ژن   س  نـه كـه   وان بو   رتـك ـل
  و خـوراكي خـوش بـو     ر چتي جوان    هه

   ياي داران بـوبـه  بو ،  كـان  دايكـه  ش بـي  
  

  ازي مـــاتيــه ر    گـــولَي ژاكـــاو، دوـل
ــه ــه ره ب ــاوه  و ئ ــي ب ــه خالق ــو ژن ئ   چ

  لَ ي ناوچاو تا وره بوه حالَي گه الي، وه
  و بينـــازو دامـــاوس وتـــن بيكـــه كـــه
ــه ــانيش بو ل ــه دوژم ــه ن ــي ناك   س من

  ،ر كوش بـو  و نازي سه و ساقه  قوربان
ات ت بـو    سـره   و حه م  خه ي ، ناـف   دان و ـل

  

ــ   ـ
  ن ولَ به  ههق وابو يره، ئاخر حه  سهزور    

ــه  ــره  و ره چــه ب ــاره بي ــه فت ــان حمان   ي
ــانئي ســي بــي خالقــي پــه وايــه ئــه   :م

  

  

ه دلَيـان ده    دايكـي   مـي بـي     خه   ن ركـه   ـل
ي ئـ       زورتر خـه     كـردن گـران     هميـان ـل

وكــهرش لــه كوو دژ لــه دامــاوان خــو  
  

ــ   ــ  
  بـي انـسان   يـره، چـون ئـه      سه راسي  به
ام خـو گـش كـه        به   مـان نيـه  ئي س بـي  لـَ

ت    ونه په   ئه   ه   س بيـر   !يتـان  و شـه  ق و دلـَ
  ژنـــــي ناانـــــسان نيـــــه گ بـــــاوه



 ١٧٥

ــه  ــره ه ــو خاســي  ف ــه ب ــه نمون ك   ن ن
  

ي دوان وا ژن بـه     حه   :ن كـه  دنـاو ئـه   يـف
  

  وانـه  حـم، بـه     ي ره   رچـاوه   ژن، كه سـه   
  مــانل بــا ئي ژنگــه: سـه  وه يفتــر ئــه حـه 
ــهزي وه ــه  ف ــان ب ــايينن  ي خوي ــي ن   :ج
  ن  ر له كاولَي كه     ر سه   هه: گونجي  يش  ئه

  

ــه   ـامي   م   وانــه  اليــق ئــه  » دايكــي «ـق
ــه  ــه ب ــي زه ل ــاورو   ي ــو ئ ــان،و، ب   ي ژن

ــه ژن وا تــــامي ژيــــان بــــستينن    ـل
  ن  لــه نــاو دلَــي خــهيــي هز شكي بــهتيــ

  

ــ   ــ  
  س  ناكهيو شوژن: كرد باسيان ئه ك    وه
ــواييكيش نــ  زه ره ــژي هلَخ ــاخر: و بي   ئ
ــه ــه خــاس  گــه ئ   و خــراو ناپرســن ر ل
ــ ردا ســـه روا وه رام دنياتـــان هـــهگيـ  

  

  س  و مـه  س  روا پـه    ر هه   سالَانيان داسه   
ه    سـه ئــاگر؟  گنــه كورپــه بـو بو و دو ـل

   وه دوار   تـان ناترسـن؟     ژ خـوه  چون ـل
ئه   صَوزي ردا؟  سه  ن وه   كه   قوِري كوي  

  

ــ   ـ
ـوانيكيش ئــه   ــه ميـ   ژن هــات، بــاوه   ك

  رچـي خـراو بـو       ميـا هـه     هات بـه ده     ئه
ون ئـه  : يره  ر سه   هه: وت  ي  ئه   تـوانن  چـل

  س  دهو و بـه س م ده م به كه  تيان ئه  خزمه
  سي ناانـسان  ، پيـ  ي بو   تاي خوه   چه خه 
ـيش گـه     ي گـه    باوكه   يداتـه پـالَي     ر نـه   ن

  

  م وه شـانن   ده  وت وه   كـه   لَي ئه   ك ده   وه  
چــه ناونيتكــه بــودو بــو ي داي  مــردو  

  !نه پورخز بـن؟  و  ئه! لَ بن؟   په  نه چه و  ئه
  !س هه  نيان ليم ر قي   و هه   لَن  په  ر چه   چه هه 

  زوان  سـه   تـاي منـالَ بـه       كرده خـه    ي  ئه
ــي   ــي اللَ ــه زوان ــات ل ـيكيش ناه   خاسـ

  

ــوانيش  ــه دهمي ــه  ب ــت خواردن   وه م چ
ره كـه    چو ره سـن   س ناكـه    نكه ـف   ق و دلـَ
ــه ــه  ه ــه روالَ ــاوه ر ب ــاننن ئي ت، خ   م

 ــاتي ــه ب ــه ل ــري پاش ــه  فك ــا روژ، ت   ني
  ن نــن، بخــوه ردم پيكــه تينــه مــالَ مــه 
  ن كـــه  ئـــهلَي مـــاقوتـــي يـــا دوســـايه

ــه؟    ئيي ده ــشه چي ــه كي ــان ب ــر كاري   ت
  

ــه   ــه ئـ ـين وه كـ ــا ده نــ ــه وهم بـ   وه ژنـ
ــان نيــه بــه حــه      ق و ناحــه ق كاريكي

  يـانن  س خـوه  وه ي هـه  نـه  ر بـه  نه هه  ئه
ــه  ــان ئ ــه   دلَي ــو ك ــِري، ب ــا  ف ــي دني   يف

  ن قنـه بكـه   ره، وه ژه   وچه  و، شه   چيشت
ـع ئـه   ن له چه نـه  كه ساو ئه   يا حه    ن وه ف

 ـي ــو هـ ــهخ ــالَ نيــه    چ ل ــه من ــه ب   وان
  



 ١٧٦

ــه  ــساني دنياپـــ ــه ئينـــ   :رس ئاوايـــ
  ننيـه، وه تـو    تي خـوي      ن قيامه   روه  ده

ه ئي    هات   مـان  مـروي ئـه   و خاستريش ـل
ه  بو  وايش ئه  ه   ر ده   بـه    ـل   :ر  وه  مـه   ي ده   لـَ

  كـرد ليـان     لَ ئـه    ر پشتيان هـه     لي هه   وه
  

ــه   ــه ١ت روالَ ــروي ل ــه  ئيم ــه ب   ر چاواي
  زيوا صو منـالَ گـه    نايژي     ن،وره بـو  

زيصو و دهبوانوخو زگاو سفره نه خي.  
  ر  شـه   ر تـه    نـه بـه     هم ب عسو  ل مه   منالَگه

  كـان  تـه  لَ ئـه    ر هـه    يـان هـه     خـه   ليان يه 
  

ــ   ـ
ــه ســه ــشينم رت ن ــالَي ژن: ي ــوم   و ش

  يتـان   خوينتالَي الي خواو باو دلَي شـه      
  

ــم، شــه      تــر بــو  يتــاني لــه زينــدان زالَ
ــه  ــق وه ب ــه  الي ــاو وه ل ــه لَ ــاران عن   تب

  

ــ   ـ
ــان  روا گـــوزه هــه    و ســـالَانريــا مانـْ
ـناي نز     وانـه   ئه   ن، وايـان ك بـو يـ ي ئاش

ــه ــازدار، بي دوان ــهي ن ــه ف ــاو رو ب   د ن
  ون و لــهم پ، لــه و شـه ر تــف دايمـه بــه 

سي وپه  ـ  سي و مــالَ  ژن نج سالَه وه بي  
  س، يـان    هو م يالن  كا، وه   رئه  كيان سه   يه
ــب رديــي قــه ويــش گــه ئــه   و بيكــارهلَ
ســه چ وههــي ــشنه ختــيناكي و مــالَ ري  

  

   ــو ــا ب ــاو  ت ــه پي ــهن ب ــو ه ــانم    منالَ
ـ    وهـ  خـوه   رانـه  گه ئه    : يـان و خوايـان 
خــاس ســه عيبــره نـه بو و خــراوت بــو  

ــزو چــاوه  ــه روان ده ك ــهم س ئ   ون و ئ
ــه ــوزه ي ئ ـنن خــويري  گ هريـــالَ و ر   ج

ــه وه ده ــاران  دزي لـَ ــوالَ شـ ــا سـ    يـ
  .رچي عاره ا له هه د  ي ئه   رد، خوه   بو گه 

  ن تـالَ   كـه   و دايك ژيان نـه    باوك   له    كه
  

ــه ــان ئ ــه  ده ي ــه ب ــن ن ــاتر دوژي   و ناف
ــژيئي داگــه  دزگــهمــالَيش خــو ل لــي  

ه و شـو ژن ه مـا     ـل   وه كــشه  يـه نْرتـر ـل
ـه    يـــارانو ل ك دوســگه  وانــه وا وه  ـل

  قيــان و ناحــهبــو زلَــم» لَــي بــه« وا بــه 
ي بـا بـو كـاري           س نيه سـه     كه   ريـان ـل

 ــي ــاوالَيئاوايـــه دوسـ ــهو هـ   :ق  ناحـ
  

  ان شِروشـات      كـه   س نه    ده لَپو   وي تالـَ
ــژي زهئيـــژه  گـــو و درياگـــه يكـــه ليـ  
ــي  كـــه   وه ناكاتـــه ســـيكيش اليـــان ـل

  يـان جـاران،   ر سـفره  هـاتن بـو سـه       ئه
  كــردن پــِردان، تيــان ئــه گبــه ئاشــي نــه

ي بگـري جـاري     كه  ر سه   سه   ريكيـان ـل
ه  ق  بـي تـه     مـا ئـه     ي نـه    ر فايه   هه   .ق  و ـل

  

ــ   ـ
                                                        

  … یعلمون ظاهراً من– 1



 ١٧٧

ــه  ــاورا ك ــه   ك ــه ل ـبيفتگ ــاكاسـ   رو ك
  لَ و بـا  رو شان   ر ئيش سه    يش له به    ژنه

  رِيانــه و، دايمــه شــه كــه يــه بــه: ئيــژن
  ك ويچ بـه كوتـه   يچ ئه حه يچه م به حه   ئه

  

ــي ده وه   ــمايه بـ ــاوو ا سـ ــارو نـ   عتبـ
  و نــالَكــاريكي لــي نــاي بيژگــه نــك  

ــان بو حـــانم يانـــه ســـه جـــه گـــهليـ  
  ك  نـه پـاي يـه       يخـه   ته ئه   گبه  رچي نه   هه

  

ــ   ــ  
ـه   ــا ـل ــا ب ـي ج   ر وه ن خــه و دوه بپرسـ

ــژن ــه: ئي ــه  ماش ــا ك ــه لَ ــه رو فتگن   س
ه هــه    ركاميــان ي باســي هـه  كـه رال بي ـل
ــا ده  ماشــه ــا ت ــاري  بــوهس  لَ ــو ك   ن ب
  و كولَانــهجيو كــورچــي مــالَ لــه هــه

ــازاروت و مزگــهك ره هلــي گــه ئــه   و ب
رن  م ن يا خـو كـه   ر كهرچي گي   بو هه  بيـ  

ه هـه       حمـه   هوه ر   ئه   مـه   رتـك جـه     تـه، ـل
  

   نـــاز داوه ســـه     وا منـــالَير يـــان بي  
  لــو ت ده نانــه كــا ليــان تــه  رم ئــه شــه
  و فاميــانقــلَ ن ئيــژن بــو عــهريــ ئافــه
  واري ت ليــان ئــه حمــه ك بــاران، ره وه
  وانـه  ميـان بـه گيـان ئـه         سـه   ردم قه   مه

  ن جــاِر وان بــه ئيــژي كاريانــه بــو ئــه
ــه   ــاره پ ــو چ ــه ئــ   ب ــا ب ــرن هن وان تي  

 باسيان كه   ، هه له خاسي رچي مـه   كهي  
  

ــ   ـ
  ولَي خاسـان بيتـه بـار     هه! ي خوايه   ئه(

  يرتــره ئيــژن رچــي چتــه ســه  لــه هــه
ي ئـه    گ روژي جاري سـه      ن ده ريـان ـل

  يان نايرن كه جاران     ي خوه ر وه رو    هه
 شـه   له پوه خـوارده      لَ له پو   نـي   مـه   ن ـل
ك ئـه   يان پيويسته بويـان ر      چه ن  خـه   يـ  
  س   بـراي ناكـه    دو: يشزانن  ن ئه   رچه  هه

  

ــه     ــاوو هـ ــي دامـ ــان وابـ   ).ژار ئاخريـ
ه تـه      ره   :ژن  و بـاوه  ك بـاوك    فتاريان ـل

  ن  كه  سيان ماچ ئه    گرن ده   ريزيان لي ئه  
  رانوا مــان ئــه تيــان لــه ينــه وان مــه ئــه

  ،نـي   و چـه  ن له چـون     وه گوي به    بي ئه 
  ن كه تيان ئه  س خزمه   و ده   و به   س  دهم    به

ا هـه          ده  به فيِروي ئـه    ه مالـَ   س  ن چـه ـل
  

ــ   ـ
ـــژن ئيـ :ـــژي نــــازانم: زِردايكــــه ئيـ  

  »فامي  م  نه» «رو  م  خوه«يا  » م  خوه  ت  جالَه  خه«
  وه ر خومــه تــا جــار جــاريكيش لــه بــه

ــه  ــسه ئ ــژن  ق ِرن، ئيــو ــان : گ ــه گي   داي

ــه زوانـــم  چـــه   ــژم، اللـَ بيـ يـــان پـــي  
ــا هيچكـــامي ي ئوخـــه ــم ناخـ    وه دلـَ

ه خـوم بومـه         كمه نـه    ره  گه   وه،  ختـي ـل
  سـمان  س له تـووه هـه   مان هه   ئيمه چه 



 ١٧٨

ه شـه         رچي ئه   هه   رمـا   روانـم بويـان، ـل
  م لَايــان مـاچ كــه زار جـار پا  روژي هـه 
ــه  ــم لــي كــه خــوازم دو ئــاوات ئ   ن  تف

  رو زوانيــان لــي چــه بيــژم لــه ســه  وه
  

  رمـا   سـه   كري وه   لَ ئه و بو لَ  ئيژي خوه 
كه هي ه  م له خه   م ناكه   چي   م ت خـوه  جالـَ
ه   خـه م سوكنايي   شكه  به ـي  جالـَ   ن، م بـه ت

  زار جــار بومــه قوربانيــان روژي هــه
ــ         ــ    ــ  

ه    لخيــ نا دهســچو ختـي ده  م لــه وه رولـَ
ده     تو خـوه   س بكـه   يچـت بيـ هوينْگـه   ر  

ـي      توخوا حه    س  وه  ن يـا هـه    يف نيه بو ق
ــه ــانتر  ـل ــه بـ ــاري:وانـ ــوه بپـ   ت زه خـ

  وجانــه ت گــه و نيــهفــت و ره بــه قــسه
م كــه خيــل گيانــه ده: بــانتر لــه گــشتي  

ــه خــوه ــه ت ن ــي خلَ ــاره : تين ــه، نادي   چ
  

ر ده      حـم مـه     بيره   ـ  سـه   وه وه ژيـلو دي  
ده   : ني  ك كورد وته    وه و خوا بيـنْگـه   چي  

  س؟ و ناكه  و ناجسن   س  ي په   ت بكه   خوه
ــه  ــه خ ــه ل ــي جالَ ــه ت ــازاو قيام   ت و ع

   ئامانـه ي كـه  ِر نـه  ت شـه  ت عاقبـه   وهخ
ه  كه له ت خوينتالَ مه    خوه   م الي خواي عالـَ
  .ر لــه خــوا ديــاره ك ده نــيش وهرو ده

  

٦/١٢/٦٧  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

٢١١-ئي گه ماني له تي نيي  
ئيگــه مــاني دلَ، لــه تــي يــين بــوتــر، ئي  
  م رچـي تيگـه   شه له رازي هه   لَي خوه   به
ه زه   يكي كورپـه  ي بزه زا  قه   ي رده يـي ـل

  ه بـه        له چـي   :ر دلَ    جوانـه، جـوانتره ـل
ه هـاوه       زور تالَه هه   ان وه    لَبـران ـل   ك  لـَ
دات كـه    گيـانم سـه     زم ئــازي رم مـالَم ـف

  

  و بـو چـه كـاري        بي بـه چـون      بي نه   ئه  
  هاري ي به   ك له بو گولَي، شنه      ك وه   نه

  زاري هو، ه كه م يه ده ل به گه وره رگه سه
 ــاري ــاري يــــ ــارييكي ناديــــ   ديــــ

  داري ك لــه يــالَي، تاقــه  لــه چــالَي نــه 
  يكــي، تاقــه جــاري  بــو ئــاوري، بــزه 

  

٦/١٢/٦٧  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  



  
  
  
  
  

  مري چوارهفتهده



 ١٨٠



 ١٨١

  لَكته ر بو خه گه  ئه-٢١٢
ـتت نـه   ك ده  بـه، نـه  ن كِره ن، يهچو و نه نسچو  ختي ده   وه   چـو  س

  

ــنمـــي نـــاني گـــه و دهتن بيـ ت ببيــه گـــالَس بـــا بـــو   تـــه تالـَ
  

  يــن وان بيرايــه بــه و رهقــه، ريــك بــي خــوت پــي حــه  كتــه مــه
  

ـ        ر حه   سه  با له  لي ك بچـي ش يـش  ت عـه ق تيـو بـالَ و حـالَ و نـو  
  

ــه  ــره م اس بيــدان ر ــه    ي ــازاو ن ــه ئ ــت بك ــاك، باس ــرس و پ   ت
  

گ  تــه نــي بــي نــي تــهلــي ژي خوشــه بــو خيــري گــه    و تــالَنْــ
  

١٠/١٢/٦٧  
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

  !؟ي رم ناكه  چون شه-٢١٣
  يـه   رمـت لـه كـاري هـه         الي يـاري شـه      له

  تـه   لَپـه    هـه  رچـاوي خـواوه، چلـون       له بـه  
  

  بـي  ن نه نيش گه رچه بي، هه  كه پي خوش نه     
  ،!مه بي؟يشو و، وه سن له چشتي كه بوت كه

  

١٧/١٢/٦٧  
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

   دلَت دي؟-٢١٤
  نـت خوش بوي پيت خوشه ژي  سيكت    كه

ت يـي وا بژيـ      ت شهميـ  نـي هـه  ت، ژيدلـَ
  

ي دو ها بي هاتوچو  وه     و تـه وي ر نـه ت ـل
  و؟ ويتـه  ر كـه ر به جاري دو مبه له پيغه 

  

١٧/١٢/٦٧  
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

٢١٥-بگا، قه خاسي دري نازاني؟  زياد!  
بگاتــــه دهديــــاري ســــيســــتت  دو  
  ؟وي  نـه   تي خوا چون سوك ئه      له نيعمه 

  

  رتــا بتــواني  هــهگــري ريــزي لــي ئــه   
ــه زوره پـــه   !؟دري نـــازاني وكـــاني ـق

  

١٩/١٢/٦٧  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ



 ١٨٢

  يريژه لَكه؛ مه شي خه  به-٢١٦
ــه ــي ناي ــهلَ ــي وه  ن ــرو ده خت في ــي   رچ

  ســايه ســره تـت لــه ده  رچــي نيعمــه هـه 
   ــه برســي ــه ل ــاتي خــوت پري   خــو ولَ

  

  مــه  كــهسي بزانــيويــ شــه ش خــوه بــه  
  مــه شــي عالــه شــي بــه زيــاتر لــه بــه 

  !مه؟  گهي كه ت خوا چون ئه    نيعمه  جا به 
  

١٩/١٢/٦٧  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  رت ديته خوار؟سه چون -٢١٦ كي دواره
  !يكــي تــي وه حــالَ ســكهره تروســاره دو و هــه هـا ئــه 

  

  وره غـار؟  وتـه ده  لي كـه  يه چه لي و چهفست له كي    نه
  

  چترنچ و پـو   ليس، هي   رچي كه   ركه، هه   رزو هه    عه ي  ده
  

  رت سوكي ديتـه خـوار؟       چتيكي سه سي    چون بو كه  
  

٢٦/١٢/٦٧  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  »تنامه سيه وه« گياني -٢١٧
  !و ك چـا  وهسوي شه خوهزم ي ئازي ِرولَه

ــالَ    ــه حـ ــره ـل ــِري تيفكـ ــتبـ   و بالـَ
ــزا ــت: بـ ــه : ژيانـ ــه تـ ــايي ـل   ك رِيگـ

ه تـه          گه  ئه ـي   گـه   ك تـي    ر پِر بـه دلَ ـل   ني
  نْــاوت نْــاو هــه ن هــهبــي ره ر زه بــه بــه

سي نـه     نـه : لَام وريا بي    به ژ   ت  گبـه   ـف پيـ  
  :رو سه ردهـ  سوار بي له  كه ـ خوا نه: يا

ــه ــه  ســي ك ــر ئاســان بك ــاري ت    تاوانب
ــه وه ــو تالـَ ــاوانبر كـــردن : دلَ خـ   تـ

ــه      ــو خ ــم ب ــدي دلَ ــاو  ئومي ــي دام   !لَك
ه ده    پالَتت، ســي زگــات، ســفره و ده م ـل

  چـن بـو اليــي؟   ري، ئـه  يـه سـه  وتو كـه 
  ن،رانــي ديــ ر ِري ِرابــه وتويــه ســه كـه 
  نــاوت و هــهس كــردن دلَمــي ك تــه وه

  كــا لــه ســرنجي تيــژ  فامــت كــول نــه
  ِرو و پــه نــهر بــي بــو پيقلَــت گزيــ عــه

زار    »دلَ«ن،  يبي خو ديـ     له عه  بيـ ت بـي  
ــالَتره ــا: تـ ــهكـ ــردن  تي گيانـ ــاو مـ   لـَ



 ١٨٣

  ن و گــه نــيش نااليقــه رچــه بــرات، هــه
ي ئـه       چه   پرسـم، تـو خـوت       ن چتيكت ـل

  

  ن  ههش  بيوه  جره  عومري زور، ته  ر    به  له
  :ياكـه بـو خـوت       ِر، په   لَاميان، بي گه    وه

  

  ي وا، يا كههاوِري، هاو هي: ي كه ز ئه حه
  وابــو چــوار ِروژي عــومري دنيايــان 

  ماقو وا بوات، هـه     سـه   و ده لَي   ن  رچـه   لـَ
ــه  ــه  وابـــو كـ ــا، هـ   زاران يفيكـــي دنيـ

  ن و پــاوه پچـه  لــه لَــات، كـه  سـه  وابـو ده 
 ــاكو ــه ن ــهكيوا چ ــن و ك ــاكيس   و ناپ

ــه ــه  ئ ــه واك ــه  وان ــو ت ــاوي  ي، ب ــا ت   ني
  يـان، خوايـه؟   »وا  هـه «ي،    وانـه واكـه     ئه

ــه ئي ــه وا ل ــاني ب ــي م ــه ِراس ب ــن، ب   ش
  

  نْ ههاور  بـي بِري  ه ئي   ي؟ گـه  مـان بـه   ـل
  چــه لــه اليــان؟ ر هي شــه واوي بــه تــه

  ن؟  كـه   ي  س بـدا ئـه      ساو بويان ده    ناحه
ه     ت ئه   ينه  مه ـنن ـل ژاران؟  ر هـه    سـه   ِرژي  

  ؟«كيله پاو ده »بو ژيبي ن؟ كـه   ئهسي يي  
ــاو خــه  ــه ن ــه  ل ــه، ل ــاكي؟  لَكاي ــه پ   وان

ـين عـومري هـه       دائه   واو نـاوي؟  ر تـه  ن
  نيــا دنيايــه؟ نيــان تــه مــهِر دي و پــه ئــه
ه ئي  رچه  هه   شـن؟  مـان گـه  نيش گوايه ـل

  

ــ   ـ
  ني بو   ن يا كه  بو   نه نْ هاورهو    هاورِيگه
  واسل هيـ    ي بـردن بـه ِرازگـه        گران په 

  تـه نـاو داو  ي تـواني ِري بـه   ت ر نه  جا ئه 
ـي تـواني  ئـه  ام ن وردي بــه ت   و هــوش ـف

  مانـــه  وه بـــي ئـــهبـــو ئامـــانجي ون
ي له به   چونكه خو  نتالَيو گـه ر خوي  نـي  

ــار هي ــهناچـ ــه واگـ ــارييني ل كـ   م نابـ
  سـاو زورن  حـه  ك بي   سه  ي دزده   سه  ده
ــه ــه ئ ــه ن نمو م چ ــه م ــه ن ــارترن ين   تب
ــه -١ ــت ِرازيــ ـ ــالَي :  دلـَ ــازه منــ   تــ

ــه ــي چكوـل   ي بـــو چتيكـــي جـــوان دلـَ
 پو و چتـه    لَ ئه تو       ي ـيني   ي بـه زور ـل   س
  لَ رپــه تــه بــهي ان بيــه بــو شــايي دايكــه

  

ه خـوت بكـه    تواني  ئه     ن ِروي  ئاسـان ـل
  كا نانـاس  ي ئه ، خوهن و ِره كاتي به حه  

  شــار داو واو ئــاواتي خــو لــه حــه هيــ
  پوشم ِرو   واي كه  به بِري هي   ي  ي به   په

  ختـــه كانگـــاي دلَ بكاتـــه يانـــه ســـه
ــه نانـــه گمـــه تـــه   نـــي الي خـــاوه ت ـل

  .شـكيني   وان ئه   ي خوي به    ي رِيگه   ِرچه
  كجار جـور جـورن   ش يهو وني  ني  له گه 

  :رترنتكا  ِر خزمه   ي شه   رده  ر كه   بو سه 
  و كـالَي، نْ ِره ئاو بـي  ي بي   ك خونچه   وه

ت     ش، بفرِيـتـه گريـان،     و، كـه    يا خـووي  
  :جــي بينــي ســيكي خــوت وه وه تــا هــه

  لَ؟ كــهتـه دو ي كــه بيي ي بـه  ره وه جگـه 
  

ــ   ـ



 ١٨٤

٢- له نازو نيعمـه      كورپه: ت ِرازي ،ت  يي  
 شـه   له بيپو   ـيه  نـي   ، زوسـان  تـي   و برس

  نـت جـوان بـي    شهو، پرت پ تا تو سفره  
  

  ژاكـاوي مـه          به  بي ه مـالَي   ت، ينـه   ش، ـل
ــه كايـــه ــ ي ببيتـــه ـل و گريـــان،نرزيـ  

»بگاتـــه بـــه » لَانـــهماقو ؟ بـــيرپـــي  
  

ــ   ـ
  الوي  تـازه : گـري كـه     ر ئـه     دلَت هـه   -٣
  ژاري  ي هـه    و دايـه  خوش بي، بـاوك     نه
ه     ن تـه    رچـه   هه االو مالـَ   ن  و مـالَ بكـه      ـق

ــه    رمـــاني ده بـــيتـــازه الو بمـــري ـل
  ت بــو خــو نــوانن شــكه تــو ســفره بــه
  ختي جوانتر بي، له خـوراك پـِر بـي           نه

  

  و بــاوي، دلَ دايــكو خوشــين نــه بــه  
ـي   رج حـه    ماتلَ بن بو خـه       و شـاري،  مك

  ن، بي بـه  چ نهسيان له هي   هيچكوي ده له  
ــه ــك   ب ــي داي ــه دلَ ــي، ربيت ــاب ژان   و ب

  و دژمـن،  و داخ دلَ دوس   خوشي: يا نه 
ـي  ني  مه  يا خوارده    ١و گـوِر بـي؟  نت پِر ت

  

ــ   ـ
  ژار  ن مالَه هـه     چه: گري  ئه  لَ   دلَت هه  -٤

زان، برسـي     درشت و شـرِ  و وردي خيـ  
 ــواني ــا تــو بت ــانن پو ك خــاوه وه: ت   لَ

  

  تـه خـوار،     واريان، چله ديسـان بيي زو  
  نــاو مــالَي ســاردو ســِر،  رزن لــه بلــه

  ؟»لَــانماقو «مالَــت شــان بــدا لــه مــالَ
  

ــ   ـ
٥- ت ِرازي : بي ت  حمـه   و زه ولَ  هه  مالكي  

خـه  جو ه كـار         تياري   رمـان بـارانگر، ـل
ــا ــي  ِره: يـ ــاييي بـ ــاتوي زه شـ   و مالـَ

ي ئـه     ي كـارا، گـه      له نوخـشه     ربـاوي   ـل
 تــوبي  ـژي بيـ ئاغــه گيـــان :  دامــاوي!  

ــه  ِره ــي بف ــو حم ــه وهرم ــالَمزع  ب   و ح
ــهبــه مــشت  ــه و ل ــه جني ق ــاران،و ب   وب

  

ـناخ    ه ِره و مـاقو بوش   ت، نجـي ِرايــه  لَ ـل
  باتـه بيگـار؟  ي، بي بكاو؛ بـو كـار خـوه      

  واري ِروژي شـك نابـات،     بي كار، ژيـ   
نــان  خــا لــه هــه بي بــو و ئــاوي؟ولَــي  

ه نـان،        ت دولَه   ر خوه   به سه    م خالَيـه ـل
 ــي ــه زكـ ــيبـ ــالَ برسـ ــالَم، مـ   و منـ

ه گيـا     ربيتـه گيـاني بـي    بـه    ن؟بيزنـي ـل
  

ــ   ـ
ل دامـاو    تگـه   ت ِرايـه    ينـه   وه مه : تِرازي    سه  و بگه بگري ر تـه  ِري  ربـاو،  ر ئـه نـو  
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ــاو گــه  لَ كــه كــهدو ــالَ واوو، پلَ   وره م
  ربــاو  لــه ســامي ئــه ل برســي منالَگــه

  

 لــه نــان گــالَ، پــِر كــا مالَــاني خــالَي   
ه دو     هه   واو؟  ن بـوي كـه      وه بكـه    رهر ـل

  

ــ   ـ
٦- و كالَ له كولَياگ تكار    خزمه: ت ِرازي  
اوِره  راك ِره وه خـوه    ر چاويـه    بـه   له   ن نـْ

   بـــو مـــالَيو مـــانوو برســـي بچيتـــه
  و دو بينـــيم نـــان  بـــو ژهيوانـــو كـــه
  وه مينيتـــه ر جارجـــاريش ئـــه گـــه ئـــه

  واو ردو ناتـــه بخـــوا پاشـــخوانه ســـه
ــ ئيـ ــه مـــالَ سه ژنخـــو   و منـــالَي، ـل

  م پــِرژين واليــش منــالَي مــالَي خــه لــه
ــ ــژي هي ـاوه،  : ك ئي ــام پلـَ ـيوي باب   شـ

ــه ــالَ   ي خــه داي ــاني ت ــه ژي ــه دلَ ل   م ل
ــژي ــه: ئي ــان گيان ــه! ك ــسه  ئ ــه ق   ن مان
  ي ئــــاواو ئــــاواتر نــــهزار نمو هــــه

  

  ن مـالَ،    ي خـاوه    ر سـفره    سه  داچني له   
ِره     ويـش، خـه     بخوريي، ئه  مبـارو بيـ ن،  

ــازرو وه ــالَيك ژن تامــــــ   و منــــــ
شته كــ : ي كـه  ِره و پـه  يـا ئـه   ؟چيـنيولَي  

  وه، بيتـه  م ئـه  ور كـا تـا سـفره جـه      سه
  نــاو؛ ربيتــه هــه چــه هيــشتا گــِري، بــه

ه نـان         ر بـن ـل ي كـالَ،   ناتوانن تيـو دو  
ه خـه      هه   :يـان بـدوين   وره يـالَي گـه    ر ـل
ـته، ئـه     : م  ئه   جـاوه، فِرو: و  نه، ئاو گوش

ــو ِره ــه وي ب ــي خ ــالَ،   ن ــي من ــه دلَ   م ل
  .ن هو دوشـا هـ   ر نـان    مالَيش هه   وره  گه

ــت داخـــو بـــه  ــه دلـَ   رنـــادا ئـــاگر؟ ـل
  

ــ   ـ
  ن كـار    كـاوراي خـاوه   :  دلَت ِرازيـه   -٧

زي نيبــــواري ـــي ـــهـل ـــه و شــــه ـل   پالـَ
ــري ســي دامــاو جــاري نــه  رده بــه وي  

  

  نْــاويكي الر، ســي، نــاي هــه رده تــا بــه  
ي تالَــه، و چــه قــسه يــه تكــهچــه ناوني  

ري؟   لَ  ري هـه    وه، سـه    جواوي باتـه   بيـ  
  

ــ   ـ
  مهـار   ي ده   وره  رگـه   سه: لَت ِرازيه  د -٨

ول  قول له سه     ق عيـه زل ناحـه   و ده ر ـق
  

  تــي كــار، ي پيــشخزمه وهكــه ناكــا نيــ  
  ؟ق له ق ي له   قسه  ي سوك كا به     سه  ژيرده

  

ــ   ـ
ــ ســـاوه و گ ناحـــه ت بـــهئايـــا ِرازيـ  

  و خـوار،  زمـي بـان     نه: ئايا پيت خوشه  
  ت، تـاق تـاقي      مله: ي قورئان   ك واته   وه
  سهزمـه پيـ     و نه   بن، تا ئه  » ضعفمست«

ــ     ــاو خ ــه ن ــه گ  هكــه ل ــا ل ــاوه؟ لَك   ال ب
دار؟ ســـپِرو نـــه و ملكـــز، دهلَمـــاقو  

  ،بــن، بــاقي» متــرف«و بــن» مــستكبر«
ــزان وه   ــاو خي ــشي تان ــ بكي سه؟ك ئي  
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ــه ــايگري  ك ــت ن ــانو: يف ــانق   :ني قورع
انو    نـه    ، وا بــاوه»فطـرت «ن زمـي بـه ـق

زمي    ر نه   ريش هه   شه  به: ياني» نتكـوي«  
هـه       له بـه  : ياني ،ـيعري   !ر اليـي    يتـي ش

ــاني ـه  پــه : ي ـِري    وه ـل   !ر بــه بــالَي بـف
  لَ،بــو نــيش بــي قــه ني ديري قــانو ئــه

  

  ؟ن و هاوشا   ق  هاوحه: ك بن   يه  ك  ر وه   شه  به
ــه ــانو ســه ب ــو، ق ــه الوه؟ن دي   ن بچيت
  ن؟زمـي ديـ     بـي نـه     ري، وه   رِيوه بـه    به

ــه : يــاني ــِروا ب ــايي  شــه ِري ب ــه پ   !ر ب
ئـــاوردو ــِري ــاگردان بگـ ــي ئـ   ! وه بـ

  لَ؟و مـاقو  تر كوك بي    ها بي، تو هه     وه
  

ــ   ــ  
ــه  ــه گـ ــه ره گيانـ ــه: كتـ ــي پـل   ت بزانـ

ــــت وه: بزانـــــه ــــامي چيـــــه؟ دلـَ   لـَ
  س زعه كه هه و وه كا به يف ئه كهكولَولَ، 

نچو ،»خوه» نبان بو ره كا ئا ي ئه بو زو  
ــه نـــاوي كلَاشـــي     خويـــهرِيخـــي ـل

  لَامـت  يـه وه »نـه » «ختي خوشبه«ر    گه  ئه
ــه« ــه »ن ــي، ق ــو ي ــ«لَي ب ــه» رـفطهـّ   وه ب
ت بـو سـو          لَ  يـي هـه   »نه« ه دلـَ ـيني ـل   س
  ي پاكـــان يـــي بتكاتــه هاورِيـــه » نــه «
  يتـه خـوت   كـان بـه   يي له زوري ته  »نه«
ــ »نــه« حالَي ــي ــا ئالــه ي ــه و ده ت ك   ردان

  رر تــا ســنورت ســنو وروبــه ن ده چــه
ــ يــدان، بــه حــه تــه مــهوابينســاوي دي  

  كـري   نـه   تر پيت يي بي ئي  » نه«ت وا   »نه«
هاد«يــي بــي ِروژي »نــه«   »يقــوم األشــ

  ت ِروشــن كــا بــه ديــار خاســان  ديــه
  زورو تيـ    زگاو تـه    و ده م  زار ده   ي هه   ئه

  

   ــولَماني ــه موسـ ــولَمانيـل   ؟و ناموسـ
ــا ناِرازيـــه؟ ن ِرازي چـــه ــواز، يـ بيـ ،  

 ــژي يــا دلَــي ئي :ــو   .س وه و تــهنبــه تّ
  يخاتـه ِرو    يـشزاني يـا نـه       ن نـه    رچه  هه

ـــشويه  وا ِرازيــــه بــــه و زلَمــــه بيـ  
ــه« ــه دلَ   »ن ــا ل ــار بك ــي ك ــتي   و فام

ــه ِره ـتكبار «نْ ل ــت» اسـ ــوريته ب   وه ش
  نتالَ كا ژينـي وه  خوي       خـو ي بـوخـوبي  

زيصــوــه  ببي ــه هاوم ــان  ت ــزلَ چاك   ن
  ن بكـري بـوت     رچـه   هه» طبقات«له دژ   

ــ ــهه ديل ــه  م ــي ناجوانــه  ن دنيــا چ   ن
  رك تــا دورقــه لــه نزيــ خوينتــالَي فــه

  »مستــضعفين«ر بــو  دانــه ببيــه گيــان
»ــ» ثّرمــد بيت و بخزي  ــي ــاو ج ــه ن   ت

  رزو ئـازاد    ربـه    سـه  ل بـي    ك ئازاگه   وه
  كــا ئاســانتــريش خــوا بيشــكه زو بــه

  ــازي ــاري ئــ ــاويكي ديــ ــداي تــ ـ   زـف
  

ــ   ــ  
ــه ــه گيان ــه ك ــره! ي ي كاك ــرات: تيفك   كـات   نـه بـاس ئـه     و  وه ئـه    م بـاره    بو له     ب



 ١٨٧

 ئــه  ئـاخر دي بـو وه هــات نــي خـوا خــو  
ژم، نـه   » ني خوا دي«ـ   ئيـ    ني بـاو  ك ئـايي  

ــه چو ــا پ ــه ت ــاي  نك ــات«ت ــابي» طبق   م
ــرنجه ــده  سـ ــاب«ي بـ ـنّتكتـ   »و ســ

  ـ   ي تـه  »ال«يانين«تـا    دوحي«  انو   ني ـق
  نـه  بو  ك  ك يه   ر، بو وه    شه  گشتي، بو به  

 ــشتي، مــاقو ــگوزهلَگ   رانــان  و خوش
  وانـه   وِراي ئه   شيوان ِري دوحي  ي ته »ال«
»س رسـالت    به  مه«ك    روه  يش هه »نقانو«  

  و هاوشــانن هــاوِره: ردم بــبن تــا مــه
  

ه شـه         شه  به ات «ِر    ر ِرزگار كـا ـل   »طبـق
ـ   پوسـي ديـ  » تـي  جاهيليـّه«   ن پوشـاو 

ــي تـــه كومـــه    نـــابيئيـــسالميواو  لـَ
ــه  هــه ــه بن ــه  هــهت  ِره ر ل ــا ِروالَ   ت، رت
  نل بـانتر بـو    ل له گه    ِره له گه    ر شه   هه

ــوني ده  ــاوين بـ ــو خـ ــهرو رو ده بـ   نـ
ــه ــي وه دائـ ــسان  نـ ــي انـ ــاو دژمنـ   نـ

  وانـه   بو تيكـدان ياسـاي ئـه      » خالق  ئه«
سط «زرانـي     بو دامـه   ه   و عـه    ه»ـق   ت  دالـَ

  ـتكبار «بـي   بـي انــسان » اتـراف «و »اس
  

ــ   ـ
  »يِر هــا شــه وه« بــه زانــي جــا تــو ئــه

ــه: ِراســه ــي وه ئ ــه  كري ــي گ   رو زور ب
ــي وه وه ــو ِري  ل   نــي وي دي ِره ختــي ت

) قانو ئه »قسط«ني  بو      كه  نهر تو  ر   كا  ي  
  

  ئي ـــه بــــِرو بيــــانو   ِري  گــــهتــــر ـل
   بـوت كردبـي جـور،    ني  مه  ولَه  ده» باو«

ــ  ــه ديـ   نين ِرجـــوا نـــاويبـــاوي ال ـل
  )ار؟ژ زاني هـه  ؟ نه»زالَم«ولَ با؟  كي هه 

  

  ِراس دي نــاوه حــه«نيــا  ختــي بــه تــه وه
ــه   ــو ل ــو ب ــه  ت ــان ئ ــه وه ب ــداري مان   ت

  ژمـار   ي بـي ئـه      و ئايـه  سدي  به پاي حه  
  رچي   هه ،ي  كه  رج ئه   ني زياتر خه    رچه هه

  س وا مانـه زلَو و مـه   ش ئـه    به گيانت، به  
يــــاني :ـــتگرانــــي ـــت، ناومالـَ    مالـَ

ــه ــه  ل ــشته خ ــه   و گ ــان كرياگ ــه تالَ   لَك
ه       پيت     ژارانـه   و هـه    خوش بي يـا نـه، ـل
  »لَ ي سا   رانه  سه«تي صادق، به      زره  حه

  

  ،سرپـا  ت به دالَه و عه قسط،  »س  ركه  بو هه   
ــاده ــهوي ِره زي ــه ، خــهي  ك ــاري يان   تك
  ،»ساو ئامـار    ي به حه    رانه  سه«د    له حه 

نـــاِرازي ،ــژي بيـ،كـــز بـــي م انـــساني  
ـه هــه    نــه نمو ــدا زار هــه  ييكمــان ـل   لـَ

ـي ــات، ســفره ماشـ ـي نت، پالَ   پالَتت، سـ
ــه  ــِر كرياگـ ــه   دابـ ــو درياگـ ــه تـ   و بـ

ــ ــه  وارت، ِرادهژي ــه» أوســط«ي، ل   بان
  لَــالَ زاري دانــا بــه حــه تــا چــوار هــه

  

  م  زار درهـه    ن، چوار هه  خمي  ياني وه ته  
  ژار خـواردن بـو   ش هـه  به الي، پي   وه  له

  م رهه و، سه وسالَه رجي ئه س، خه ركه بو هه  
  و كـردن بـو    تيـ   ت وه مـالَ هـه       يانـه   خه



 ١٨٨

»أم ــر ــاءشــ ــي األغنيــ   :يــــاني» تــ
  :گـا   ف ئـه   ئيـسرا   رجي كا تـا وه      جا خه 

ـتي عـه    » مصرف«رجي    خه ه   يا ش   نـي   ـل
ه جـه       وسا حـه    ئه   »نمتـرفي «م    سـاوه ـل
ــه  ده ــا ه ــه ن ــي   رچ ــو ال ب ــي، دراو ب   ن

  ِراس و نــاوهقــسط: زانــي ت ئــه لَبــه ئــه(
ــه ــه م ــه ب ـي: س ــهدابـ ــازه ن ئ ــاز ن   ي ني

  

  نـي  خوي داهي وت، وه كه س رچيكي ده   هه
ــه   ــه حـ ــاره ـل ــاوه بگـ ــدا د نـ   ِراس بـ

ــا ــه: ي ــه پاشــه ر بي ه ــه كات ــه ك ــي وت   ن
ـ نوي ي زه مهيشو وه: ي قورئان قسه  بهـ     
ه  بـي، ده   ر بو خوي نه     ئه   ن نـابي  مـه  ولـَ

ز        ه رِيـ   جيـاس » مـساوات «بِري جار ـل
  )يا خوش و ناساز و ورد، وره بو گه: ك وه

  

ــ   ـ
  لَكــي عــادي بــو خــه: زانــي پاشــان، ئــه

ت پي   وه ـ  ليـ ييتو ـ   ليـ  تواني زبـيترو  
ـّت«: شـــي ئـــه   وابـــي» و غيرتـــتهمـــ
  ژار نـي هـه  ك چي نـي وه نيـا ژي  ر تـه  هـه 
  نستوه بـو ژيـ    ت بيـ  »علي«ي    دهرمو  فه

ي هـه     ك تـه  ت نـه   لَبـه   ئه(   ژار نيـا بـو دلـَ
  ليكــــان ي، زوره، وه وا ژيــــان فايــــه

  وه كــه» خديجــه«تــي؟ وه شــون  ئــافره
  ك چــاوي دلَــي كريــاوه  چــون لــه تــه

  ن، وازي لــي هــانيلَ بـو و پــوچـه مــالَ 
  مـان بـو     م ماتـلَ ئـه      ن ژه    چه بو  زور ئه 

ــاوي؟  ــوبكر«پيـ ــشي»ابـ   نريي خوينـ
ــه ــاري نمو: بزانــ ــهيــ ــاني ئي نــ   مــ

  »أتقــي«ي »صــدیق«نــي  مــهِراس دي بــه
يــا چــيبــرد ئــه  شــك نــهلــه مــالَي خو  

ـنن  اليكــه جــيس مــه بــه مــات بميـ لــي   
  

  يـــه ئـــازادي يـــه هـــه و ِراده تـــا ئـــه  
ه جيـه پـاي         شِره «پا ـل ـ » وان  پيـت،داني  

  نكـي كـا بـي    ك ده الت وه   چه دنياس له  
 تِرجــوا بـــوينيخـــو و، قوتـــار بـــو  

  نون بــو ديــ ي پيــشِره وانــه واكــه ئــه
  تـه بـار   ، بي خويشت، بـه كـار هـاتو      : با
  )سه بو چيكـان     به» ژار  لَ هه ر بو د    هه«

  وه ، ئــه»ژن«: ِراس ژنــي پــي بيــژن بــه
   نـــا الوهمـــو تـــي، هـــه شـــرافيه ئـــه

  نوتنـي ديـ   ركـه   و سه لَك  جات خه   بو نه 
ه  نـك خورمــا يـا خــه    دهدو   يــي جــو پـل

ــه  ــه س ــه بك ـ   رم ــه ژيـ ــقي پياوان   نش
 ن چــه مــالَي بــوچـوِرا ئاســان گــه  لــي  

  زگـا،  و ده م و ده و ئهزع  و وه   كه پاش ئه  
ــالَي ردم ده ي مــه وه شــِره   كــرد،  ئــهلَ

  ـنن   ري سوجده خـه     سه» انسان«بو وي  
  

ــ   ـ
  اخو حوكميكي ر س هه شوينيكي ههو      ِري    ؟»التبــسطها«ي  ، ئــهيــژه كــه وابــو مــه
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ــانو ــه  ـق ــپ نيـ ــِرو كـ ــسالم كـ   ني ئيـ
  وي كـه  ئـه   لَ  ر به حوكمي خوا وا هـه        هه
  سـي، نـويژت، يـام       ِري كـه    ري له   ته  خه

  ت زانـي  سـي وه عاديـ      ر بـو كـه      جا ئـه  
  ي امكـان    بـه گـويره   : زاني  ك ئه   روه  هه

ــه  ــو ئومـ ــازه  بـ ــي تـ ــار تيكـ   ي گرفتـ
  دان جــات نــه» بــالل«كــر،  بــهبو بــو ئــه
ـــه  گــــه ـــي بــــانتره ـل   :وه بزانــــي ـل

  

ــت«زگـــاي  ك ده وه   ، اجتهاديـــه»خلـق
  وي  رز ئـه    رام، فه   واجب، وه گوناه؛ حه   

ده كــهتي ئــه ي بــو رام كــا حــه مــت لــي  
ــانو   يـــداني، س مـــه نيكي وا گچكـــهـق

  تـه   تر ئه   وره  ، گه »بان«بويـدان   و مـه    وي  
ــه هــه  ــانو ل ــشترهر ق پي ،ــاا«: ني   »ریث

ه ژيــر شـكه     ســتان، ره ي دنياپـه  نجــه ـل
ــه    ــه ئ ــه دولَ ــوم ل ــاني؟  داخ ــي ن   مين

  

ــ   ـ
  م ئاســانه و تــويش ِرولَــهجــا بــو مــن

  و پــارهلَ پــوئــاخر خــو جــاوجولَ يــا 
  كك، بچــوبــو بچــو: نــي شــاعير وتــه

ه    كـه  شِره «ي  سـي بـه پـل پيـ بگـات » وي  
  

ــه ســه وي كــه   ــه ن ــه ر ِري ئ ــه و رِيب   ران
  وره ديــاره چــك، گــهرچــاو بو لــه بــه

  كو سو وره، ورده وره، گه بو گهس؛  وره گه
ئاونـــه تـــازه نـــاگي ــه بـــو   وات ري ـل

  

ــ   ـ
  رانـي   هت خوشـگوز    كبـه   جا زياد له نـه    

ــه ده   ــت گيان ــه گيان ــاو مي ب ــتزگ   زان
  ي  عيـه   ي ده   رودهگيـ : ن  گشتي، نيـشانه  

)ـ  چووه  نكه فيـي   ي، زوره، برِيكـان     ز، ش
ــژي ئيـــه ده تواني   ؟ي عيـــه الده وتـــه ـل
ــژي ســفره ــسيه  هــه«ن ت بي ــه چلَي   »ر ل

ــهژي ــري رانـ ــهتـ ــت، ِرهئوي ن تـ ــه ـل   نْگـ
  

  ؟!يزان چون وه سوك ئه» مار ده«ردي   ده  
  و خوانـت،  ك سفره ني جوانت وه    پوشه

فكــرييــشت ئــهتيخو ، گــهتــوانيتي  ي  
ختـه   ني، سه ناسي    تـر، ئاسـان     و؛ بـِري.(  

  ؟ي ژاران ناكه  ههنْ بو خوت هاوِره  ي  ئه
  لــت چيــه؟ئوي تــر، تــه  ي بــو بــاقي ئــه
ژي   ئـه  بيـ هـه «: وه بـي نْگـه  ، نـه ژاري«:  

  

  ار بــوينند ســي، نــه ردم، كــه ر مــه ئــه«
  ن»وا نـان بخـوه     كـه «ي    ي واته   نوينگه«

ــي، وان خــه بــه ــا بــو  لَ   لَكــي ونــي دني
ــه  وه ــي گيانـ ــه ـل ــ  كـ ــر ئيـ   ساكهم ئيتـ
   زالَفـسا  ر نه سه بن به يچيان نه  خوهر    ئه

  ،»الش ناســينن قيــشي، بــه ي حــه قــسه  
  .»ن كـه  و زياد ئه    م  ريزگرتن، كه » مالَ« به

 يـشمان، جـاران هـه     ولَاتي خو    روا بـو  
  س پاكــه قلَــي فــره كــه رچــاوي عــه بــه
الَ         فه: زانن  م، ئه   كه  الي ي كـالَ تـا ـق   رـق
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  لعان  خوا ئه   ، شوكري ر جوري بو    به هه 
كافرمـــــان دانـــــن: تـــــر وانيـــــهئي  
ه م تــر كــهئيمــه رو بوختــانت نْگــه تو:  
م تــر كــه  ئي ــاوهو جــارِ  نـــه ئــه تي   و ـق
ــه ئي ــر ناي ــاوي ئومــه  : وي ت   ت بــو چ

  ي و رِيگــه ر ئــه ســه لــه: ر بــزانن گــه ئــه
ـي   ر كــه گـه  ئـه  ـيكيش ناس   :و، زانــي تيس
تـــر ئـــهئي زي گـــه: زانـــيــسو ــي دلـَ   ـل

  

  ران جـا  ك جاري ، وهنب نيري غهكجار  يه
  ، بومـــان بـــِرواننوي لَاجـــه ك بـــه وه

  مـان و ئي نديـ   ب، گـومِرا، بـي      زهـه   المه
  ناسر   نه »ب قورئان   كته  مه«ِري اوهختي  

  ت   روالَه ي  و سازكه   تبي» باو «نْ  هاوِره
نـاده   ئي ـته   : ن تر گوي   ي شـِري يـا پوش

تواني شــيخــوا خو وهوتــه بــو  ال نــي،  
ي   رو عـه    ني عومـه  سوك نـاوي  : ك  وه   ـل

  

ــ   ـ
ه دنيـا      ت چـش كـه    ر تواني   گه  جا ئه    ي ـل
ــه ــاره ئي ئ ــه مج ــر ب ــه ت ــواني ِراس ئ   :ت

  

  ــارگي ــه   ب ــلَ ه ــه گ ــت ل ــا، لَ ني دلَ   كني
  .ر ِري موسـولَماني     سـه    له بي» سابق«

  

ــ   ـ
  تــواني م نــه سه چــش لــه كــهئــاخر ئيــ

سه   ر ئيـ    گـه   فس ئه   نه   كـا   ت نـه    سه وه ـق
  

  زيــه  صــو ــون ئ ــره چل ــو ف ــواني  ب   ت
ري بوشل ئهزو ت بور، گويزو كا؟ ، بو  

  

ــ   ـ
  ت لَــه وه بيــژن بــه غــه تــه بــه خلَــه مــه

ــه ــالف «: بزانـ   چيـــه؟ » مفهـــوم مخـ
ــه ــزان  وه، ِرژ ئـ و خيـــو ــه خـ ــه ـل   ديـ

»ــ» ِرژديرجــي فــره سه، كــه خــهوا پي  
  ر مــه فتــار پيغــه ك ِره ري وهفــسي چ تــه

  ر گيــان ي عومــه نــهزار پي كراســي هــه
  :زانــه وه مــه س بــه بــه نــه، گيانــه مــه 

  رتــه بــه پــاي و شــه ســاده ژيانــت، بــه
وه        ده  لَ بـه  پوـي   يـي پـاك    س بينـه بـه ش

  

  »نعمــتري ثــاآ«سي ديــ عنــاي حــه مـه   
ــه ــه؟   كامـ ــي ناِرازيـ ــوا پـ ــه وا خـ   يـ

ــه ــسي ك ــه ن ــه ت ــاوه  ل ــوانلَ ك ئ و مي  
ـه حــه   ـره خاســـتره  ســـاو دي ـل   نــا ـف

  ر؟ خاتـه ده  ن بـو ئـه  يثمـا د عناي حه  مه
  ر«بوهه  د ـب ـتري  »ي ش   يـان   ن بـه  س باش

بِرازني ــو ــهخ ــه ت ــه  و ل ــوا جوان   الي خ
  الي بــي، جــوانتره لــه» ت ليهســئو مــه«

  ١چاكرجي كاري  كه خهك چاكان بي وه
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  ي كـه  رج ئه رقي خه  و به رق  له زه ي    وه  ئه
ه  بـه پـو   : ن  له  سه  مه ـيكي گـران     لَ ـف   رش

 رجـي چـه     لَي خه به پو    ن مـانْيلَ كـه  دو  
 ژيــان بــي يــش ئــه وه ئــه بــه چتــي وي  

 ــاربو ــاواس دي ــه ئ ــاري نيعم   ت ن ئاس
  :يينـي  ها خوي بگه س وه س هه  م كه   كه(

  اني جوو   زي  س ناحه  نسبيف،  كلي  ك ته   وه
ه ِرژدي، هـه       گـه   ئه ـتن، جوانـه     ر ـل   لَِرش

  لَ و بوشناخ بي كومـه    خو خوشه جوان  
ـيش وه كومــه   :ك خيــزان بزانــه ك يــه لـَ

هات نــازي ده بــه پــي ئــه: وا جوانــه   ســ
  

  ي ردمـي بـه   ت وه مـه  باشه بـو خزمـه      
   جـسان ي رم كه  ژار گه   ن هه   له مالَ چه  

  لَ تــهيــي ِرو وه كورپــه يتــه پوشــته كــه
ــي وه ــه خيزان ــه  س ــان ك   وي ر ِري ژي

  ت ي له خوه كه  يتان ِرازي  و شه   فس  ك نه  نه
   ــي ــو خــواجي بين ــا ب ــو دني ــاري ب   )ك

 ئـــه» حـــسنات األبـــرار«خـــو زانـــي  
  .يتانــه بــو تــو گــاولَكي لــه شــان شــه 

ام نـه   بـه    لَ تــهتـر ِرو   و، بـاقي  ك بــِري لـَ
ـتي، ناحـه      وا، له    ١ز يـا جوانـه      ويش، ش

ات     ن مـه  ك بژي   ك يه   گش وه    ردمـي ولـَ
  

ــ   ـ
  واس ِره» و خـوار بـان «ي  لي تا سكه    وه
ستمان له عه  بي  لي    نـشيزانـاي خوي نري  

  

ــاِره     ــو ن ــو ت ــاوه واس ِراده ب   ِراس ي ن
ـيوه ــشِره  شـ ــاني پي ـ  ي ژي ــي ديـ   نوان

  

ــ   ـ
ه    رِيـ   له گشتي گـه      ،٢ الي دلَ   ن، گيانـه ـل
  و خاسـان    يكهال  و مه   لَسو  الي خواو ِره  
  و ي ژيانــت، بــاره شــيوه: پيــت خوشــه

  

  ي بـو گـشتي ماتـلَ،        رچاو كورپه   له به   
  ن؟  هاوشاك زالَم بي له ته: پيت خوشه 

  ؟»خـسرو «و  »قيـصر «ر بي يا      مـّه  پيغه
  

ــ   ـ
ــــوا و اشـــــربوا«و » زينـــــتكم«   »كـل

   خو مهعلو  ، ليت مه  يش»اسراف«عناي   مه
  

ـيكيانه  بــو هــه       » ال تــسرفوا و«: ر سـ
  ٣ردم تـا تـو     ن زوره له مـه      رقي، چه   فه

  

ــ   ــ  

                                                        
  .وه  وردبنه٢٣٥له شيعري  - ١
) ٣ترا،  واني ه ئهوانه، ل ر كام له كاركردني هه) ٢ن، رو زگاي ده ر كام له سي ده شيوياني خواستي هه لي) ١: ي له سه مه. فس ك نه نه - ٢

تي بِري  اهللا فرسه انشاء. نداره وشه ترا، باسيكي زور وردو كه واني تريا، يا له بِري هيزي ئه كاني كي، له هيزه ل يه كاركردني بِري له هيزگه
ي تاران،  مه گي ِرهكي مانْ يه(س بدا  دواني، ده لي١٤١٠زان به ئاسو.(  
  . كه٨٣ي  تماشاي ژماره - ٣



 ١٩٢

سي تـه     نـه : لَام وريا بـي     به   لَبـاز  شـقه   ـف
  .نري خوينـشي  ي  خو بكه : ستت بي   به  مه

ه  ك خـوا بـي مامـه      نيا له تـه     دلَ ته    ي، لـَ
  

  :كــا ســاز م رِيگــه داوت لــه بــو نــه بــه  
  .ندي  م  دنيا هه   م  هه: ي  ده  س  م ِرا له ده     ئه

  ١ي  وه  و بـي    ره  قاالت، پـِر بـه      و ته   شيوه
  

ــ   ـ
  سته ئاگــاتتــريش، پيويــ ســتي بــه مــه
نيه ناسين چو   تـه تـي  ه كلي ـيوه  ـف   ي، و، ش
  و مالَ، ن ژن    خاوه ي  ر هه   ئه: ن  له  سه  مه
ه ژي   بي تـا بـه      ئه   نـي جورجـور،  ينـي، ـل

  س  با ي  بويان بكه » حكمت«ي    به شيوه 
ه «ر نـه    ئه   ت گبـه  بيتـه نـه   ئـه » ت ناعـه  ـق

ــه ــه   ئ ــالَي، ل ــالَ م ــه ر من ــه،كلي و ت   فان
بي كــهنــاوي و لــهنــج تــه لــهي نجبــازي  

  

  دات، لــي بــي، تــا كــارت لــه ِري ال نــه   
  ي  ت خوه   سئوليه  ي مه   س به گويره    ركه  هه

ــزان، ژيــان بكــه   لــه خي نــابي ــالَي    ت
  و زور،م ن كـه  و خـراو، خـاوه   له خاس 

  و باري خـاس  ره ن به يا كه وق په  تا شه 
  .»ت ئاساري نيعمه « ستت باسي بيك    وه

  و بـاوك، بـانتر بزانـه      ت دايـك    حورمه
ــوت   ــه خ ــا ل ــارازي  ت ـبن ن ــت بـ و رِي  

  

  نر بــو الدان لــه ديــ گــه ئــه: ت نانــه تــه
  و فــامب ده  بــه ئــهي تيــان بكــه خزمــه

ــه  و ژي وا، ورده ورده ــه سـ ــه ـل   ر رانـ
ت           گه  ئا ئه  بـن   نـه ر بـه دلَ هـاوِراي رِيـ  
زانيش هه  باقيي         خيخـو ه جـي   ركام ـل

ــو وا، وه ده ــس ــه ر دي ــوه رِيگ ت ن بپي  
  ٢يينــي  م جــوره، ديــريش خــو بگــه  بــه

  

ـي    رم  ر گه   زورت بو بيرن، هه        ن،و بـه ت
ــه  ــان ك ــه لي ــه م ن ــزي ك ــرام رِي   و احت

  ر، ت بگـره بـه   ستت بچـوو، رِيگـه     به  مه
  نچــ ري نــه تـا لــه سـه  ِرو م لــه الي كـه 

ــه   ـّت ب ــ ــزو محب ي   رِيــو ــه ب ــي بين   ج
  ت حمــه تــه ِرهشــكه بــو وانــيش بوي بــه
  يينـي  س ده زاي خـوا وه  ر خاستر ره  هه

ــ         ــ    ــ  
ه    چـه : زانـي   ئه! سم  كه   رنـه بـه نـاو    ن ـق
ي زه ل دلَ دي    نـي زوردارگـه     چه   ن،ويـ  ـل
  ردم و مــهنن بــه ديــ كــه ت ئــه يانــه خــه

  ماننوانـــه وا موســـولَ ي ئـــه زوربـــه

  ئـه     ني خوا چه  دي ناحـه     نـي سـاو   كـري!  
ديــهبي ــه نگ ــه  ل ب ــاو ِراب ـ  ن ــي ديـ   ن،ران

ه ِري خـودا گـم           تا وا مـه      :ردم بـون ـل
ــ ــهدي ــه ن ه ــه  ر ب ــاوه ئ ــن وه وا ب   زان

                                                        
  .وه باس كرياگه ته م باوه تر له دا بِريكي»ي ژيان-١–ي  جوري ژماره« له ئاخرو ئوخري ١٧٠له شيعري  - ١
  .نهبو  و پوختهست، قالَ به مه - ٢



 ١٩٣

تــه: يــاني  ســِر لــه بــاتي گيــانرمــي   
  نيچــه ِرازيــ وه ر دلَــي پــاك بــه لــه بــه

  نـاوي » ئـاو «گيانـدار وه بـي      : زانـن   ئه
  

  ي ژيـان    رچـاوه   ي له جـي سـه     نكاو  گه
ه     نويـ  ر زه كـا سـه     سـاد پرِتـر نـه       با ـف

  نكــاوي ن بــا ببــي گــه ئــاو شــك نابــه
  

ــ   ـ
ــي چــاو ئــه  بــرِيكيش وه ـنن گــه خت رِيـ  
ــه اليـــان وايـــه ن كـــه بـــاوِر ئـــه   و، ـل

ــ: پيـــان وايـــه ِراس ِرازيـــه ن، بـــهديـ  
  س  سـاني ناكـه     كـه : ننويـ   س ئه خسو  نه

ه      ن  خـه   ئـه     لَ   هـه  نـدار ت، دي   خو به ِروالـَ
  

ـنن، ن، چــشتي ئــاوا ئــهبــه نــاو ديــ   ويـ  
»ه نـاو خـه         وه  ر ئه   هه» ندي   لَكايـه   يـه ـل

ــه ــه بـ ــه پيـــسه   م نـ ــه«زمـ   ١»طبقاتيـ
  س،  رمـه   يـارو سـه     رام تـه    له مالَي حـه   

  ن، كــه  ئــهن داكــوكيت بــو ديــ نانــه تــه
  

ــالَتر ــِري ورده: خوينت ــا  شــه ب ــ ي ـنتي  
  سـاو   ناحـه وي بويـان،      و، چون، بله    چه
  زار نــه، هــهنجــا بــو پي و؛ ئــه ن يكــه ئــه

  و هـوش  ر به ِراس، بگـري دلَ       گه  جا ئه 
  ي خـوايي »سرشـت «سي به پـي    ركه  ئه

ــه ــزار   و دي ل بي ــابي ــون ن ــه الره، چ   ن
ـتالف«نـــي دي ــات«نـــي دي» اخــ   »طبـق

  

ــه   ــه ماي ــاوي ي ب ــهدن ــ   ِراب ن،رانــي دي  
  سـاو،  يكا حه  كي كفر ئه    ي خوا چه    وه  له
  .تــار نــه قــه خــه س ئــهديــ و حــهت يــهئا
او «و  »ئيسالمي بـاو  « روش، ي دي »ـق   نـف

 الري زنــيــه   ببي   ،اليـــي» فطـــرت«و ـل
ركـار    نـي هـاوِره  دينمژو زونْگـي خـوي  
دي دي ،ه دژي ئـه       ني   و هـات؟    ني خـوا ـل

  

ــ   ـ
  لَخـواز و پو رسـت   پـه    لَيواليش، ماقو   له

ــ  بــه ــوه وا بــاوه بــه نــاو دينن، ِرازي  
  ن يــا بــاسســيوي بــه نو كــه بيــهر هــه
  ن  خـه   ئـه   لَ  ي پيـا هـه      تكـه زار نـاو ني     هه

ــا ناِرازي ــهتـ ــه گـ ــاوه و دي ل بـ ــه بـ   نـ
  وان بــن س ئـه  ري كريــا هـاوده  كـه ئـه  
ي الي دنيـاس       ر كه   هه: خوالسه   س، دلـَ

   بنندي  ر بي   لَك يا هه    خه: خوشه  پيواي  

  ــه نــي حــه دژي دي ــه ق ئ ــه يك   واز ن بانْ
ه تـه       لَك ئه   نكه خه چو ـي كـان   خـا ـل   نو ت
  ِراس، نــي بــه كــا لــه ديردم حــالَي مــه
  ن  كاني بخـوه    ي، ته   لَك به قسه    ك خه   نه

  ه»قــاو«و »بــاو«و  ِراس بــزانن ئــه بــه
  چـن   ئه» ندي«و    ره  نا به   ، ده »ندي«دژي  

 ــي ــه ت ــه ل ــ يي گ ــي م ــاِره هن   زاس ردم، ن
ـي   روا بي   ن، هه ندار بو ر دي   ئه: يا   ن بـن  ت

                                                        
 .يم ماد  ههوي عنه م مه  هه–١



 ١٩٤

چو نكه ديله سـه   نداري    ق،  نـي حـه   ر دي  
وا خدي واجـــي هـــه اســـه ِرهنـــي بـــي  

  

  ق ق بكــا لــه زگــاي ناحــه ده: ره تــه خــه
  گـورگ «بو  وي ري نـه    ره  زه» و رِيـ   بـي  

  

ــ   ـ
  فتگتـه، زور    ر ژنـه    ش هـه  ن تـوي    تمه  حه

ــژن ئيـ :ــاني ــهفلـَ   ِري ِراس، كـــالس  ـل
  

  ،نوي جورجور و ل كونه م دژمنگه له ده  
  (!!)ني خواسي باوه، دي   مه واكه  ر ئه   هه

  

ــ   ــ  
  ون يــا ئــه تــريش، زور پــه ل گــه ســه ده
ام داخــه  بـه    ر زوري بــاو م لــه بـه  كـه  لـَ

  ســتي ي ليــوان لــه پــه م دنيايــه جــا لــه
ــره  ــو ف ــه ب ــه  ك ــي، ه ــه ي ــيوي روا ئ   :ن

ـي  ره  زه  ر بـي    ن، هه وانيش بو دي    ئه   ن،ر ن
ــه  ــره ه ــه ف ــه  ن، ع ــي، ل ــوينن يب   وان ب

  

ك تـاوي ناسـره     له ِراچانـدن خـه         ون لـَ
ــاره   ــِري ب ــه ب ــه ل ــاوواون و نات   .و خ

ـتي   ره  پـه   هدي مـا  »خـو «و  »باوِر«له     ،س
  ،نــيخالقــي دي لَي ئــهبــو ختــه قــه ســه
  .ننيش به دلَ تيكوشـن بـو ديـ          رچه  هه

ـنن وه نــاو ئيــسالمي، وه حــه ســاو ديـ  
ــ         ــ    ــ  

  تـــر بزانـــهئي! ي ي كاكـــه كـــه گيانـــه
ــ ــه ئيـ ــان وايـ ــه زوري باورِيـ   :سه كـ
  ،ي ن الدهِري ديــ ختــالَي لــه ر نــه گــه ئــه

ــشقولَزمه ــه م ــه ي ئ ــاوه  و خ ــه دام   لَك
ــت بــه دلَوا بوو بــه گيــانگنــه هاورِي  

سه    وه  كـرده : زانـن   ئـه » نديـ «به     ت  و ـق
ياني :»ي عـه    نـه نمو  ـ   ينـيدي ه بـو   .»ن ـل

  ر  شـه   و بـه  ت بـه خـوت      يانه  زياد له خه  
ــه ئـــه: زانـــن ئـــهن واچـــو   وه خواييـ

  ل، خـراو بـن يـا خـاس     رگه  بويه، رِيبه (
  

ــه   ــه كلي ت ــت چ ــه  ف ــي گ ــه وره ن   و گران
  ي خودايـه،    ي تو بـه ِراس، رِيگـه        رِيگه
ــاري، هــه  هــه   ي م مــشقولَزمه م گوناب

ــه ــه ره وا ب ــه  و ه ــا ئ ـي ر ال پ   ن داوهنـ
   بويـان س  ي هه   ر فره   ته  خهنيش    رچه  هه

يــاني :ـّتشــاهد«: ســه يتــهبو   »و حجــ
ه تـو ديـ      يبي، كه   كه وابي، عه     ن،سني ـل

  ر مــه يغــه  بــه خــواو پــه تيچــه يانــه خــه
ــه ــه يغــه پ ــه  مب ــه وه ري خــوا ئ   ي هاني
  )ردمـا جيـاس     ك مـه    ساويان له تـه     حه

ــ         ــ    ــ  
  :كـاني بـه خـوت       م توخـوا تـه      كـه   گيانه
  مــار ل ده نْگــه ر لــه گ كــاري لــه ره بــه

ـتوت  يتان ئـازاد كـه ئـه        له داوي شه       س
  زار جـوره خـوت بكـه ِرزگــار    كـه هـه  



 ١٩٥

  نرو م ده ر، هه ده م ، هه»خالصا«لَ  يقه به سه
ـ    ـ بـه هـه  » بايي ناته«له   بـي رير جـو  

  و زمـــانكـــدلَ و يارانـــت، يـــهخـــوت
  نسـه بــو  ســه ده و دهِري نـاكوكي  شـه 

 ــاتي ــه ب ــونل ــو ت ــو ِرهو ت ــاويب   ن، ت
  ن هـوگر   ردي چه   و، ده   ته  ر به حيكمه    ئه

ــه ــي، بي ه ــهرچ ــر ن ك ــي، زورت   و بيژن
ناكوكيــتـــان بـــو ــهن ديـ   ت و بـــو ملـّ

ــ  سه نــهجــا گيــانم ئي لَ رپــه تــه بــهوي:  
  وي ســتت كــه لَــات وه ده ســه هــاوار ده

ــه ــه: بزان ــه ئ ــو ِره گ ــواوه ر ب   ن زاي خ
  نيـ ق ي  بكه، سونكي كه سي ماچ كهس  ده

  

  نتو  و چه   ز كه يتان، ناسا   شكر شه   له له 
ــه  ره زه ــاو قيام ــار دي ت وه ري دني    ب

يتــان دلَگــران و شــهن  كــهخــوا ِرازي  
  »نچو ر نه سه  له«زور جار، زورتره له     

ــه ــت«ِري  ل ــه  ه»حكم ــي ه ــاوي و بن   نْگ
  تــر كريــا نــاوي، جــوري  رمــان نــه ده

ــه  شــه ــان نيوانتــان ئ ــاجورتر  يت   كــا ن
  .ت گبه نه و ره ره  بو خوتان، زه  ك    ر وه   هه

ــه ــري لَ ه ــاكوكي بگ ــاري ن ــاوه ب   لَ،  ئ
  !وي يـار چـون ئـه    ست روژي نـه   له ده 

ــاقو ي ئــازاد كــه  ــي لــه م ــهلَي دلَ   ن،  ب
  نديـ ك    فسي توس نه    شكي، نه   وه وا ئه   ئه

  

ــ   ـ
  ار دو يــر نــاكوكي نــا بــه خــوا گــه پــه

   نيــوان بــو خوشــيكوشــي بــه دلَ نــه
  

  نيو نــهبــوي وو خــهشــ  پــهويمبــار، ي  
ــه  و ِرات ئــه شــيوه   شــان» ينــزغ«دا ل

  

ــ   ـ
  كر، يــا نزيــر موســولَماني لــه دو ئــه

  ت كـاو، چـه تـو        وه خزمـه    به اخالصـه  
ــه: بـــزا ــت بيگانـــه ـل   س  ِري خـــوا دلـَ

  ت و حورمه كه ره ست گه ت، ده سه  بو ده 
 زيخه  ئاخر دلَسو نه   ت بو لَك بي  ك خـو  

  رمانـه   ي ده كـي هـو   : م، كاري بو  كي  حه
  وي ريــا كــه سيكت وه دهويــ شــه خــوه

  

  ك،ريـ   بـت تـه     كتـه   ي تـوو مـه      له رِيگـه    
  ك وه بـراي خـو،    نـه  ي داني   يره  وه غه 

ـّه  ــ ــه ني ــه  ل ــدا خ ــه تت ــه  لَيلَ ــك ه س يي:  
  .ت  ردم خزمـه    و به مه    نهك له ِري دي     نه

  ؟ توك كا وه  ت  خزمهسي ي، كه ِرهتو چون
  نيــه، گيرفانــهرمــان  ســتي، ده بــه مــه
ه  سي، كـه   ـق ـيكي وه فريـا كــه   لـَ   وي؟ س

ــ         ــ    ــ  
  ژار ردمــي هــه ك مــه لــه زور ال لــه تــه

ــا ِروچنــي بــه  تــه ــ ره ني شكي تــاوو تي  
  و ئــازار نــهوهي و درو، تــه ِره ر گــه هــه  

  لَكـي دامـاو،     بو خه  ختي  و خوشبه   ره  به
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ــوي ــهتـ ــتل ِراس و هاورِيگـ   و دلَپاكـ
ــه   ـ ــاوا ـل ــان ئــ ــه براتــ   رهم دو بويــ

  س وه واو هــه خــودا التــان بــا لــه هــه 
 نيـــــه بتـــــواني ئـــــاخر دژمنـــــي:  

  م ي خـوه  كـه  نيـا ولَاتـه   ك تـه    وا نـه  خ  به
  

ــي  هاوالَگــه ــي ب ــه  ل ــي  ت ــاو ب   .باكــت م
ــه   ــاواتي، ه ــاوي ئ ــه چ   :رهو ژو ره ر ب

ه ئـازاري    به   س و ناكـه س ر كـه   هـه ر ـل
  .وا انــــساني ي هــــه بگلينــــي وينــــه

وه شـك ئـه       تـه  ر ال   بو هـه   م بـه  نيـا ئيـ.  
ــ         ــ    ــ  

وه     ي  ده ـ     جا سـا ئيـتـان     رهو غيتـي خو  
ــه ِره  ــورده  حمــه بــبن ب ــو ك   واري ت ب

ــه ده   س براتـــان نـــايي كـــاري كـــه ـل
ـ  پيچــه   سائــاخر ئيــ ـ  ي زو وانــه نــه    
ــه كــه ســه  ــي  رم ــي» عــشيرتك«نزلَ   ب

مـه        هه: يانيكو ر سـاز بـي     بچـو ي   كلـَ
ــسط« ــيق ــي و براي ــاني ب ــيو، تي ، گي   ن
ه يـه   س س، كه    كه مو  هه(   ك و ئاگـادار ـل
  سـاو  ختـي ناحـه   ر، نه   له ناو مالَ يا ده    (

  

ــه    ــه ج ــاداني ئي ب ــانلَ ــوم ــان، و خ   ت
  ژاري  ردي هـه    زار ده   ن هـه    رمان كه   ده

  .»مـو اليـي   هـه «ن بـو      رِيكـي خـه     ئيوه
  ،وجـوره سـاز بـو       كـي بـه     ِره  نيا گـه    ته
   جـي مـو  ان باتـه هـه   كـ   سـه، كـه تـه       به

سك سـو    وه جوان   له گش باره   كو ئيـ:  
  :»نـي ِرژي ، پـه نـي هيـي دي    مـرو نـه     له ئه 

لَ، نـه مـه         ويـ نه زالَمـي   و   )ك  مي تـه  زلـَ
  )جواو س بيته ك كه س وه كه وي، گش كه لَ هه

  

) بــو ،هــاوالَي ،هــهلفــي ،س ر كــه چكي  
ــه ِره نـــه( ــي، بـــويي بـــي منـــالَي ـل   نـْ
ــ ئي   ن گـــه ئـــه ال ئاســـان تـــي ه گتــر ـل
  نر ديـ  هه: ن گه ئه موان تي وساكه، هه   ئه
تـر  ل بگـه  كتـه  له مـه : ر وته ده نكه كه چو  
ژا هــه ئيون ر چــه تــر لــه دنيــاي ئيمــر  
ـغ «ر پـاش      گـه   ئه   ينـي   كـارت بگـه   » تبلي
ـي  گـه  ي زوري تـي   سـه   ره  ر كـه    بـه   له   ني

ــه ــه ئ ــه  گ ــوانن ب ــه ر بت ــه نّ ــا گ   :ل دني
ـلَ    هــاتدي بليــغ وه ي تــهكــاتي، حاصـ

  »! داوه؟ له نويژچيين  حوسه«: س نايژي كه
  

   هه زلَمي دي ،  ي ببنـه هـاوده     موس   بو(  
ـ    نيـ ــي ـي ناســكي، ـل   )شي ســـوييدلـَ

  ن  خوه  ل ئه   ي گزبازگه   متر گولَ قسه    كه
  ن،ريكــا خوينــشي ژيـان بــو انــسان ئـه  

  .لتـر   كهر بو شه ختي به   ي به   ر كاسه   هه
ــدارو د ده ــه  هس ـبِر زورو درو ك   ن، سـ

  ،»ينــي ي عــه نــهنمو«بــه جــوركردني 
ــه ـ   م ــه بيـ ــاكرين ل ــستنردم ن نو دي  
ــه  مــه ــا، بليــغ تــه ردم بتــارنن لــه ت   ني
و پــالَ لــهپيلَ، فــره كــار ناكــات و پــو  
  »!وت كوژراوه؟    بو له ِري مزگه    لي  عه«

ــ       ــ    ــ  



 ١٩٧

  :يـف نيـه     ي توخوا حـه     ي كاكه   كه  گيانه
  يتـان  و الي شه ره ه ِراي خوا به  ل ي  الده
ه خـو خـوا نـاِره      : يف نيه   حه   ي زا كـه  ـل

ي   يـف نيــه خـه   حـه    شــيواو لَكـي رِيــه ـل
رِيهـــه وه بـــه نـــه تـــهبگو س وه ختـــي  

  فتـارت وابـي   يـف نيـه ِره   تـو خـوا حـه   
ـيو،  مبـارو پـه   خـه : زا ر نـاِره  ك هه   نه   ش

  :نـه يينـي بـوت     و  م دنيـا ئـه      تو خوا ئـه   
  يـالَ  وو خـه  ك خـه   دنياي وهختي بو   وه

ژم نـه         رمـه   له سـه   ن بيـا چـو   :مژيـ   نزلـَ
  تبارمــان جالَــه ردو خــه نْگــي زه لــه ِره

ــهلــه ِرســوايي ــه بــه مان ل   م ر چــاو عالَ
ـني ي  كـه   چون له خو ئـه    (    چـاوي  ِروش

  

ه        يـف نيـه،     ي كـه بـه كـه        وه  به الدان ـل
ه  د يه نيش به قه    رچه  هه   يتـان؟  ك تالَه ـق

 تاوي ت به  بوي؟ وا كـه  ي هـه  نّه  كه خو  
  و دامــاو،مظلَــو و مــه زار بــاره لــه هــه

  س؟   ده  ن له   بتده ر  ر، هه   شه   به بي  نهر    ئه
زيغـه  صوه      مــّه    پيت نـار ؟    ر ليـزا بـي  

ـيو؟  يينن بـو حـه    » شهاد  ئه«وكاته    ئه   س
  زي خواو خوت؟ ئازيي شيوكه تاوي په

ـتّم « ــا عنـــ ــالَ، ي ال گرانــــه»مــ   و تــ
ــ« ـيمبـــــ   ،»المؤمنين رؤوف رحــــــ

  سـارمان،  نجـي خـه   و ِرهچولَي پو  له هه 
  م بـن جـه    مان ئه   ر دلَي، خه    ن له سه    چه

  !)زار دنيــا فــداي، بــو تــاوي؟  كــه هــه
  

ــ   ــ  
  ش تـاي ئيمـه   م بـا خـه   كـه   تو خوا گيانه  

ــشِره زا شـــيوه بــو ناشـــاره  وان ي پيـ  
   ـ     : تجا تو خوا ِرازيژي ژيودو ر نبـو  

ــه بيـــانو اِراسبـــو نـــ: يـــا   ن  بـــهو، ـل
ن لَات كه زار سالَ عومرت خه   هه: تِرازي  
ــه ــام ِره ب ــارت وه لَ ــه   فت ــه ب ــا بيت   :ر ه

  

  ه ِره   تـر نـه     بِري   ش بـه  ت بـي  حمـه  كـا ـل
  مــان كــان يــا بــو ســلَه س بــو تــه مايــه

ــ   ــه دي ــساني ل ــوي الدان ان ــه ه   ن؟ببي
ه ِري خـوا بكـه     خه: هانه بي   به   ن؟ لَك ـل
ت بـه     زو  هرچي ئار   هه پيـ ن، ي دلَت بـي  

ــه ــه   ك ــه پيغ ــوي بات جني ،ــه ســي   ر؟ م
  

ــ   ـ
ه ميــژه بـه نــاو    كــه گيانـه    م تـو خــوا ـل

  فــام لــي نــه زيــاتر لــه دژمــن، دوســگه
مـــه ئيش نــه  تــر بـــا ئي ــهوي   ت نـــه ئاـف

  نويـ   نـه دنـاوي  ي بـه  بو خاسـان مايـه    
  

  ــهدي ــه ن ــم  و ئ ــي زلَ ــهكري ــاو و ناح   س
ه     لَك ئـه    خه   ي ئيـسالم     رِيگـه  تـارينن ـل
  بونه  دي كه  ن، زياد  مهيت ينه ت مه ن له ئو  
  نوي  ر ِري خاسان كه      وه سه  ساوي  حه

  

ــ   ـ
     ـه بــاتي ــردن ـل ــوا بــا كــاتي م ــدهســي مــي بيكــه خــه    توخ ســه و بي ــاتي   ،لَ



 ١٩٨

  ن كـه  الممان لي   ت سه   حمه  ي ِره   اليكه  مه
ــ   توخــوا بــا ئيـ سه وا بــژين، ســـوي  

كـرده، وه كـه        و ده   و، ئه   سهئي ،الم  م بي  
  ر دي  بــه تــا وه ي هــهزرامــان وابــ مــه

  الــسـّالم: نسه ئيــژين ئيــ چــه ر تــا هــه
  ـي   كاتــه كــاري  خــوا بي : نيــاخوا وابـ

  

ــه  وره زاني خــوا دهئــازي   ن مــان لــي ب
ِرووهي دينــي شــي ي ئازيزمــان بــوي  
ِروــژيبي نمــان بــي :الــسـّالم«ز ئــازي«  

  ــازي ــي ئ ــه دلَ ــهل ــ ز ن ــهني   ردي شي گ
ام   ن وه سيكاتي خـوي وه گـوي ببيـ          لـَ

ي بــاري مـان زو  تــه حمـه  و ِره ئـه    تــر ـل
  

ــاخوا وه ـي  ي ــا بـ ــانمان ه ــه تيكوش   ن ل
ه هـه      گه ده    زار ده   لمان ـل رمـان   ردي بيـ  

ــاك   ــي پ ــه دلَ ــه  ب ــه ص ــِر ل ــاوه و پ   ف
  ن بـه دلَ بـا     تا يادي كرديبـات   لَ   هـه  ن:  

  

ــان   خــوش   ــاتي جوانم ــي ولَ ــاوا ب   و، ئ
ري ئيــه زو ــامان  بـ ــه سـ ــان بگاتـ   مـ

  ر يــادي مــاوه، كــاتي كــه ليمــان هــه 
ـلَاوات مبـــه بـــو پيغـــه   رو ئـــالي صــ

  

  .ياني مي بهو ني عاتي يانْزه  سه١٤١٠زاني  مه ي ِره٤: سكاري و دهسني، پاكنوواوبو  ته٣/١/٦٨

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  !لَا قه ي باره  ئه-٢١٨
ــه ــري  كاك ــي زوري تيفك ــهل   م شــكه م ب

   بو خـوت ي  و كاته وا داواي كه      ك ئه   نه
  

ه   به  مه: م  تيگه     س چـه » ئـازادي «ستت ـل
  س ويتــــه ده لَاتــــت بكــــه ســــه وا ده

  

ــ   ــ  
ـيوه  و سـو  نْ به سـه     ت وه و كـرده  زن ش

ش مـه     : مديتـو ژن      بـو ردم ئـازادن بيـ:  
  

ه          و چـه    له   ا،  ن روژا وا چويتـه بـان ـق   لـَ
  .لَــا قــه ي بــاره ، ئــه»الَــ قــه  بــارهي ئــه«

  

١٨/١/٦٨  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  زان مه ي ِره  سفره-٢١٩
هــالل«اشــي ِر مــرت فــه ز وه ئــهئــازي«  

  ن تــي تــه افــي، ســوالَهِر ي صــه ســفره
  

  :زان مــه هي ِر وه ســفره سان وســتهديــ  
  ي گيـان  ِر  ي زه    سـكه  نـي    وه چـه   وفاِر

  

ــ   ــ  



 ١٩٩

دهئيكــسي ،جــه مــل ِر ســي زكــه  ري و  
ه    اش بـو نـه    دلَي پاي رِ     ن كـي تـه    رزه  ـل

  

  رولَ كــه كــه جــه دوو، ســگاري ســفره  
ــه  ــا مل ــه  ت ــانش م ــه  ي گي ــاوو ب   روت

  

ــ   ــ  
  و گـو  م  ي چـه    وچنهرخيلَي سالَيش رِ    به

  مـالَ سـاراو كــو   شـاتري شـه  : ماچـان 
  

ـته     اوگـه ِر  زم  نه به      و كـار    نـه   ي دلَ، وس
ــهِر ــه و وه ازنان ــار  وهنْ هو ِرنْ ده ِر ف   ه

  

ــ   ــ  
  نن، چـو  يل نه كالچـو     ي كه   كولَولَ دلَه 

  ي گيان   و بارگه   ره  ن به   اشهنه گيانش رِ  
  

  »:ري  ژن بيوه    جه ر دو   ي له هه    كورده«  
  ري و بـه  ره و گـوش بـه  م ي چه  ره  نه به 

  

ــ   ــ  
ــه ـيامار  س ــه«م سـ ــه ن ــاوا گب ــه» ت   م ه

  م  چهيوِر م نه ي دلَ ههوِر م نه ههكيشيان 
  

  ي دلَ، تــالَيلَــو و گــهم نــان نــه دهيــژِر  
ي   هـه   م بـي    ري هه م دو   ي هه   رده  په   والـَ

  

ــ   ــ  
 ه  مـه نه دي ـلَي ماچـان وه   ن ـف   ن هـاره  ص
ــه ــه  ه ــي خ ــي دو م چنْ ــازيريم   زان ئ

  

ــه   ــ ه ميــه سان بي ــان ب ــاييي بي ره ني   ن
ــه  ــاق ت ــي ن ــه م گوشــه چن ــايي ي ت   ني

  

ــ   ــ  
  و خـور  نْو مـا  گيـان ن    ن خـاوه    لهخي  ده

  لنــي، ديــ واي تــه م هــه ل تــهدلَــي، ديــ
  

  رده كــه ا گــوم ِريــاوه وه فريــاي ئــي:  
ــه  ــه كپخان ــه  ن ــي ش   رده  بــه ن زه وه ي

  

ــ   ــ  
  ر  سـه   و گيـان نـه    ي شـاناي دلَ     نه ياگه 

 ن هــهشــان ميوانــدار چــون تــو ژاري  
  

ــارو ســفره  خــواني وه   ــه هي ِر ه   زان م
  :شانرماوي هاو   ختان فه    خوشبه ني چه

  

ــ   ــ  
ــي گرِبـــه   ريني دوبـــو ي ســـه رده دلـَ

  و مــني يــاران شــي باشــتر پــه بــه بــه
  

  رو گيانبـاران     كـه  تتـ   حمـه   هي رِ   ريژنه  
ــاران پــه جــه مــن ــاراني مــن و ي   و ي

  

ــ   ــ  
  ني ئاوي ژيـ   چاوهن ت خاوه  وه خزمه     ت ينـه  ل مـه  اگـه  هامِرنـي  دلَ ياوني چـه  



 ٢٠٠

نـــي نگـــايردي ش، دهيوه گيـــان پِرژي  
  

  نرمــان گــردي و گيــان يــاوو وه دهدلَ
  

  ١٢/١/٦٩ ، ١٤١٠ رمضان ٥: سكاري س و ده پاكنو١٤٠٩ رمضان ٥، ٢٣/١/٦٨

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ي كه  ئيشتبا ئه-٢٢٠
   خوتــهت كــه پيــت هــي  كــه  مــهو شــتوو مــالَ ئــه

  

  ي بـه  ي ئـه  ت پـه  ان به ئيشتباي خـوه لَ كه برِ    ليك هه 
  

  نويــت كــاتي ِر نــه و تــه ت ئــه نانــه ك وانــه؛ تــه نــه
  

  ي كـه   ويلَي ئه ي  ده  سي ئه   بي له ده    ش بي نه    پيت خوه 
  

٥/٢/٦٨  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  !نيا؟ ر گلَي ته ر له سه ر سه  هه-٢٢١
  بــي كــولَي كلَــي دلَ  بــي وه پيــت وانــه

شه  و گورگهي گورگ يت بنكه بنكه ِر ميـ  
ـيش ده   ِر ه پ ول م يبوار دلَه ـل   ل و پـه و ـق

ه يـاري، چـاره        ر به عه    ته  خه   شـقي تاـق
  

  نزلَ ريته مه يت به ر گلَ رِ    ر له سه    ر سه  هه  
شه       و كـه  ن  و كه ل  حرو زه   به ه پيـ ت ـل   ـل

ــه  ــي ئ ــاييوي زات ــهو وري ــهلو و ك   ل پ
  يــاره ي يــاران دلَــت تــه لَــه لَكــه بــه كــه

  

ــ   ـ
  ژاران مـي هـه   بي گـوروي خـه    دلَ تا نه  

  شــيني گــه يكـي گيــان گــا گِر نـه پــي ئــه 
  

  داران،  رده   ده ردي  ردي ده    له ده  ردي هه  
كــي گــگــا چِر ئــه نــه تــيوهِري  نيشــي  

  

ــ   ــ  
ـتي مـه     هـه   رِيبواري بو به   ي دلَ؟    ش   نزلـَ

ــه ِر ر خــه دلَــت لــه بــه  ــيومــي منالَ   ت
ـتو  سه، دهوي  ي خوا خوشه  ِر  ال له يت  ِر   س

  اراند وي، تون بگره الي نه  ئهخواتالي 
  

  ؟لَي گلَ ي له كوته  خول خوهي ك گاي بنه نه  
  تيبـي پتـر بـسو       م له خـوت ئـه       كه  الي

 ده   خورتـو ره بـو ه فيـ   مـي خـو   مي فيلـَ
  ژاران  ي خـوداو هـه      ر رِيـه    كيكه هـه    يه

  

ــ   ـ



 ٢٠١

ت وه      گِري كـه   هايـه عيـشقي خوايـه    ييـ  
ــاوا   هــهچــي لــه ــه، دلَ بخاتــه ك   :نواي
ت نـويژو ئـه         ئه وانـه جوانـه     مجـاره ليـ  

  و نـاز ش بـه   وي بـي  تيـ   وشتر به بو هـه    
ت موبـاره       جي  نجا به   ئه ر كـه، گـه   يـه ليـ  

  

  وايـه   ي هـه    بـي گـژه     ژار نـه    مي هـه    خه  
  كــراوان، مــي زلَــم لــه لــي و خــهولَ هـه 

ــه  ــه  هــاوارو ســوزي ع   شــقي عارفان
  سان سـاز،  ي له مافي بيده   شير بو زله  

پي ر رت ئاواتــه بگريــه بــه  مــه غــهِري.  
  

ــ   ـ
هــهســا تــاكو لــه هــاران  زاري لَبــِري:  

ه خـه   لَگـرِ  تـا هـه   ي ـل   ژاران، م هـه  ي دلـَ
  

  يـاران،   ِر تـه    له زوري زورو زيِرو گـه       
ه پيغـه   سـه  ه ئـال   مـه  الم ـل   و يــارانر ـل

  

٢٣/٢/٦٨  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ي ، زور چكولهي به ِراس-٢٢٢
ـه ينـــبي ئــه    تيكـــي رِيگــه شـــيواو   ملـّ

  ! بــو تاقــه مــالَيي كــه ولَــاتي ويــلَ ئــه
  

  !ي  كـاني هيچكـه نـاده       كاني بـو شـه      ته  
ه   ِراسي  ي به   سي كاكه   كه   ي   زور چكوـل

  

٢٣/٢/٦٨  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  شيواو يگهقلَي ِر  ئاخ له عه-٢٢٣
ـ    ئـه ي و كاته رِيگه قلَي دوابرِياگـ  ئه  ئاخ له عه  ويـي   ش

  

ــاوه  ــه خ ــه   ل ــه ناگ ــي دژمنيك ــوي  ي ن ــا چ دي ــه قولي   ت
  

  …كه يته ي له كومه ر واخوه ختي هه ِرو، وه  نيمه٢٣/٢/٦٨
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  
  

  



 ٢٠٢

   بو كيته؟-٢٢٤
ه بـو خوتـه         ر هـه    گه  ئه ت ـل   واي خـوت    و هـه    ولـَ

  

ــه  ــت خوشــه  بچــو ه پي نيــر رچــو ــوتو ك   ا ب
  

ــه ريگـــه    نـــا خـــوت   ده ــت، تـــا ـل   ن و هوالـَ
  

  ن ت كــه مــه  خــهچــوســتان هــا بــار بينــه ده وه
  

  بــابي و كــهي نــان زه مــِروي مــه ي ئــه شــه چــه(
  

ـبه    )و دويــه دابـــي؟ ينــي چــون بـــه نــان    سـ
  

ــه ــوزي  نـ ــا صـ ــه الريكـ ــه    ـل ــا نـ ــي يـ   زانـ
  

ــ ئـــه ش ديـبـــرو زه واري زهتـــو دانـــي نْگـــي  
  

ه زه  » چـون؟ «ي  له ترس    ي زوري ِروچـي     لكـه   ـل
  

ه ترسـان كـه    ژي   س نــه ـل بيـ ري ويـ :»چي؟بــو«  
  

ـه مـــه    ت گبـــه تـــه بـــاري نـــهردم تـــوش ببي ـل
  

  ژان بيــه ِرو ــشت پاش ــه خوي ــه ل ــه م ــه ت   ت ين
  

ـين دنيـــات بـــه هــه   وه بلَيـ ريردا ســـه ر جـــو  
  

وِري كـوي كـه         رگـه   له مه    ردا سـه   وهي و جـا ـق
  

ستا بـه   : كولَولَ ـ   ئيـك   واي ِراي خـوداو خـه     هي   لـَ
  

ـيش شـه     سبه ك   زاري الي خـوداو خـه       رمـه   ين   لـَ
  

١١/٤/٦٨  
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

  ِريزان پلَه خه چه  دژمن مه-٢٢٥
  و خـوت  لَكـي   و خه ت  ر دژمني نيعمه    گه  ئه
  يتـان  و شه فس    ليت نه : يكه كاري كه    نا مه  ده

  

  ماسـي  هئـ   لَ  نده بخو تا سـكت هـه        وه  ئه  
  !ني خاسـي  چ بارگي : رِيزان  پلَه  ن چه   بكه

  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ



 ٢٠٣

  رقتان چيه؟  فه-٢٢٦
  ي ده و زياده النـه  لَه رجي هه ر له خه   گه  م ئه   ِرولَه

  

ه الوه   تـه چـي   ي  پِر ده  ي،   چـه و پو   ئـازاي : يـه    ـل   لـَ
  

ه تـه       فه   يـه؟ دري، مـا  وه وا بيـ     ك ئـه    رقت چيه ـل
  

  لَــي لــي كوتــهري دژمنــه تــو ديلــي بيــو دي ئــه
  

ــ  ٣٠/٤/٦٨ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ني دلَه؟  كي خاوه-٢٢٧
ــاوه  ــي خ ــزه    ك ــه؟ ك ــي دلَ ــه  ن ــوكيكي گوش ــ لَ ر؟گي  

  

ه ئـاواتي جـه         ره نـه    و بـه    هورته ـي   ز ئـه    كـرده ـل   ر؟س
  

  تـي كـرژو تونـدو تـولَ     يـه  سـي هـه   دلَ، كه! نه، گيانه 
  

ــت و الشــه، قيامــه گيــانبــورو دنيــا، بــه كــارو، ژي  
  

ه حـه      رخه  ِر، سه   و گه ق  و دژ له ناحه   خت  رسه سه   ق وين ـل
  

ام   و ِروشـن بـه    ن  واي ته   ر هه   زوردار له سه     رو بيـ  ـف
  

ده    ل ئـه    بيواز له زل، له گـه      ك     وه بيــته كـو   و سـاز س
  

ه  ك په و وه   ك شير له حاستي زالَم      وه ه   ز ـل   رقيـ  بـو ـف
  

  ك سي، سوارو ئاغـه، نـه   وه  واو هه   ر هه   سه  قلَي، له   عه
  

ه بـو نـه   قلَي دي ك عه  وه سي پـه   لي دنيه ـل   رس گزيـ  ـف
  

  و خوداس   ره  به ستني خواو چي  وي  خوشش له     دلَ، گه 
  

  رو پيـ  لَكـي، جـوان     و خـه  ن  تـه   ولَي بـو وه     ِراويژو هه 
  

ك  ردي گرانـي خـه   و دهم زار خـه  وتـوي هـه     سره  نه   لـَ
  

چي ـ   ، هـه  تـي   ته، الي هيمـّه    خلَه  و سه خت  و سه شتوروي  
  

  ر شــه  بــهمــو تــي خــوو، پاشــان، هــه دلَــسوزي ملّــه
  

  رويتـه بيـ   لَكـي كـه   نـي، خـه     ني تـه    د ته   م به قه    كه  الي
  



 ٢٠٤

دي بـه خـوش     : جيسنجا به   ئه ـ   ئوميـزاي  و ِره ستنوي  
  

  ر پيــز شــكاندني، خاســاني بينــه فــه خــواو، بــو قــه
  

ي، بـه       ئه   سويـ   مـي يـاراني خوشـه       و جـه    ره  وسـا دلـَ
  

دي، گيـ   وان بـي   ي ئـه    رگـه   نه جه ي  بفِري، له گه   رئوميـ  
  

ــ   ـ
ــت پـــهوابـــي ــه ئيِر ، دلـَ   ن ســـه مـــاني خواپـــهاوه ـل

  

  رو پيـ عزي شـيخ  ك به   شته، نه وه    ، به ِراسي  بهعيرفان  
  

  خـوت و نـويژي  وه قورعـان  نـه وسا بـه سـوزو تي       ئه
  

  رشــي ثــيگي ثــهگيت  هك لــه زلَمــه، گــوِر بخوينــه، وه
  

ــ   ـ
  ــژي ــه وا ب ــا گيان ــه   ج ــِرو، ن ــه و ب ــه الش ك ب   ك و، ن

  

  .رو گيــلَــاني گرفــت نــه و كــه ره ك خــوينمژان بــه وه
  

ي   ك عـه    ن خوشه گيانه مردني وا، وه       چه   ر  و عومـه  ـل
  

ــ ن رهيـــا بـــانترت بـــه پيـالمـــصيرا نعـــم ذ! و بـــي  
  

  ـــ
بـــه ســـا تـــه! نـــهگياني بـــه ره كـــاني و ره و مردنـــي  

  

ــي وه ــههاي مزگينيــ ــشير  نــ ــي البــ ـ ـلّوا عـل   و صـــ
  

١٥/٧/٦٨  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  كه ن مهوي به زيِر  په-٢٢٨
ـــِر بــــو پــــه كردنــــي بــــه زيـ نو  

ــ پيـــه ري ــار ئـ ــه   مـ ــا ئـ ــا ژده كـ   هـ
  

  ــانو ــبيـــ ــ ي پيـــهري ــره  مـــ ــ هيـ  
ــ  ر، كــه پيـي ــوشـ ــ «ر ب رهپي «ـي   رهشـ

  

١٦/٧/٦٨  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ



 ٢٠٥

   كوردستاني جوانم-٢٢٩
  ن سالَه كوردستاني جـوانم      ناي چه   چه
  چركنامـه مـو  زر ناوت له ناو رو گه  مه

  

   له دوه  ري ي بوتـه زينـدان         ت عاـل   مـم ـل
ــان  ــه گي ــان  بخات ــه گري ــاو بينيت   و چ

  

ــ   ــ  
  ت سم يــا خــودا قــهويــ ولَــاتي خوشــه

ه    كه خوت لَ  و خه   خوداي ئه    كانـت   و ِرولـَ
  

  ر  كاكا  ليت  نهزوركارو خويِريِري  شه  
ــه   ــلَ و داوي ب ــه في ــاريزي ل ــار بپ   دك

  

ــ   ــ  
  و ســارالَت لــه بــارتر ورامــان لــه هــه

ـتي خـوا پـه       هـه   گرانه تا بـه      م  يـا كـه     ش
  

  م دلَي خو كه له كوي بيرم كه پي خوش  
  ري تـو     ئاويـه  ژو كيوي بـه جـواني       كه

  

ـــ   ـ  
ه دلَ، تـاران     ي، نـاگري جــي  وره و دهـل

ران خوشـه ئـه     لَي ِراسه شـه     به ممـا  ميـ  
  

  و قــارتســناوو گرياشــان و مــه ســنه  
  زارت يمـه  ي قوربـاني بـستي ده   مـو   هه

  

ــ   ــ  
  م  وره  ره گـه  كي بـاپي    ر وه   ، گه ندي  نه به 

 ژيكـي سـه     زاي به   قه: دلَم ئيخنـاخ   ردي  
  

   ــه ئــازادي ـ  ب ـبم ميـ   ني تــاران، واش بـ
ران  و شـه  ر تا خواري تـاران      له سه  ميـ  

  

ــ   ــ  
ـي  تر  لَكي  دخواي خه   و به   من فاشيست  ئه   م ن
ران بـه مـولَكي   مـو  لَام بو من هـه   به ئيـ   

  

  س نيـشتماني  ركـه  ك بي له هـه     موباره  
ـناوي جـواني     و مه   ي سنه   فداي ويلَه    س

  

ــ   ــ  
  نـي وي ي زه شـتي رو    هه  ق به   لَحه  ن ئه   ته وه
  ت بــــو النــــي پــــاييزي ئامانيــــه  زه

  

  ـ ژاره رگمـ  زور هه لتـ  داخي به جه گهـ   
دلَــي ژاكــاوي دوــاي بــه ري   هــاره ، ب

  

ــ   ــ  
ــه ــوانم   ب ـتاني ج ــه كوردسـ   ِراس اليقت
  تلَوا نْگي صه بِري ياخوا ده ر نه گويت هه له

  

  مـان و كـرژي ئي     تـرس   رو نـه  لي ژيـ    گه  
   و يــارانو بــو ئــالر مبــه لــه بــو پيغــه

  

١٦/٧/٦٨  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ



 ٢٠٦

  !نهولَ بو  هاوار له ده-٢٣٠
ه ده    ولَ بـو      نْ  ن ده هـولَ بـو     هاوار ـل ي هولـَ   نزـل

  

نــاو ده نــاوداري وه بــي لَ بــونســداري كولَــو  
  

  و خــويرين وه ئــازا الي خــوا گــه لَكــه الي خــه
  

  ن چـولَ بـو  يـي   وري پِري دوسان مردن گـه       ده
  

ــه ــه ده ئ ــه   رو ي خواي ــه روالَ ــازتر ل ــي س   ت ن
  

ه ده      نوتـولَ بـو   مـان تـون  س ئي و ده  م  زورتر ـل
  

٢٧/٨/٦٨  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  !ژار م هه كه  گيانه-٢٣١
ه كـار       و شـه    ژار به   م هه   كه  گيانه   رتـه ـل

  بگــا ِرزگــار بــي زگــاريويــا خــوا ر  
  لَ چــهك بــِري پو مــه وه و ده يــاخوا ئــه

  

ي  مه  ته     رينين خوينـشي    ي چـه    كـه    نـه  لـَ
ــه خـــه ــه ينـــه و مـــه م ـل   نيالنـــشي ت ـل

ــه هــه  ــه  خــوت ل ــانتر ن ــيوي ژاران ب   ن
  

٢٧/٨/٦٨  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ينت بم  قورباني حوسه-٢٣٢
ــه ــوي هـــه ـل ده وران زارشـــاخي ده و ديـ ،نْگـــت و درو  

  

ــه تـــهمـــردو   وجـــم لَوه جـــو مـــاو ترســـا، دينيتـــه  ـل
  

  زراي ي مـه  شـه  و گهنبو ني توش شي  ناسه  له هه ئيستاش  
  

ــگـــي ئـــازاده ينـــت بـــم ت قوربـــاني حوســـه رهو غيـ  
  

١٣/٩/٦٨  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ



 ٢٠٧

٢٣٣-زان  مه جياوازيخه ناو خي  
ــا    كــه ــاوخيزاني مالَ ــه ن ــان ل   ســم ئام

  ك هـه   وه نهبه نازو، ژي لَ نـه  ر ليـ  تـاكني  
  ك ك يـه  و وه  خون نانيكي وشكيمو  هه

ــو خوشــه   ــاخري، ب ــاده، ئ ــ زي ستوي  
ا    رير ژيـ    گـه   ئه ه مالـَ   و موسـولَماني، ـل
ت كه خوينتالَي الي خوا خـوت   مه   و مالـَ

  

    جيـاوازي ريمــهبـه هــيچ جــو  هــاوي  
ــه ــه ِر وه ل ــي ه ــه الوي  ويرك ــا تاقان   ت

اوي  خنـي   ك يـه    و يه نك تا چي    نه يه     پلـَ
  و خيريكــي نــاوي ت گبــه ويتــه نــه  ئــه
  نـه مـاوي  و داوي كينـاوي حـورس     هه

 به دو  ر بـوجو     بـاوي ،نـازي ،ني تـامي  
  

ــ   ــ  
   خـو  س  ده  ، به  درژي و، به رو    تبعيضبه  
  ك بـي    ره   خيزاني مالَت خوش گه    مو  هه

  ر ِري   ت بينـه سـه      به ِراويژو به حيكمه   
  

  يتــان داويــه نــاو مــالَو داوي  لــه شــه  
  يتـانو نـاوي   هزاي ش  و ِره   يف  ر كه   گه  ئه
  اروه خـاوي  يـ ك    ك الرِيه، نه    ر يه   گه  ئه

  

ــ   ـ
ـچ        به   لَي جوانه له الي خوا زيـاده بـو ك

  

  رتـي كـوِر بزانـي بوچـه واوي       به شـه    
  

ــ   ــ  
         ن خـوه شـوي   له مالَت تاوي ميواني، ـل

ــژي خي ده ــه وا ب ــردي: ل ــه دوم ــا، ب   ت
  

  يري، نـاو  يلَانه شويني، بيـ     ِر مه   له شه   
  ك ئـوفي تـاوي      المي دايمه بـي نـه       سه

  

٢٦/٩/٦٨  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  يتان ته برا شهوي  نه-٢٣٤
 ئه   گيانه دو كـه   ئه» اسراف«ر    ر له تو  ي  

  وي  ره  وسـن، بـو زيـاده       فسي نه   ر نه   ئه
كي هــــه تــــر ِرئيس ژانــــن چ تــــامي  
  ردانــه شــه ر لــه بــه ره ر زه شــتن، هــهِر

  

  ــه ئي ــه  ئامان ــر ب ــذير«ت ــه» تب ــه ن   ي گ
 ــريبي رت بـوني كــه  و وه زووي، شـوي  

 سي پـه     وسي نه   ينه پاي نه    خهتا بي   س  ـف
ــه  ــذّر«بويـ ــه » مبـ ــراي شـ ــه بـ   يتانـ

  

٢٧/٩/٦٨  
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ



 ٢٠٨

  تگي نده  سامي به-٢٣٥
ش     يف   كه چيساوه هه و نازو حه   و نو  داي مـو    ـف

  

ه   ين  تاوي به فامي زه      تگيـ  نـده  و تـامي بـه   و دلـَ
  

ـته  ستي ده ناوچاوي شيره بو ملَه، بو مه     ات  س   لـَ
  

  تگيـ   نده  ري نيشتوه لي سامي به    سي  ي ئه   شيوه
  

  و زلــي  ســداري و ده  واوي خوشــي الي دلَ، تــه
  

  تگيـ  نـده  فاو زامي به    قورباني سوزو ئيشي جه   
  

١٩/١١/٦٨  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  لَاتي ئاوات بو تو ئاسانه  خه-٢٣٦
ه هـوده       وه چله    رمـا  ي گـه   ي زوسان ـل

  ك خاسـاني خـوا    وه: لَكيش وايـه    له خه 
  

ــشم  نـــان   ــه پيـ ــاوو گوشـــته ـل   و، پلـَ
  كيــشم و زينــدان ئــهت ينــه منــيش مــه

  

ــ   ــ  
ــه ــشاوه  دانگ ــازه كي ــم ت ــوه ل   راك و خ

  زاران رچـــاوم حـــالَي هـــه  تيتـــه بـــه
  

  مماجو ك وهم  كه  ئهشخو  رسونْه سه له  
ـ منــالَ  و پيـ و مــه ري برســي  محــرو  

  

ــ   ــ  
ــه  ــه ب ــه  تيت ــي  رچــاوم كورپ ــي، دايك   ي

ــ پيــو ــاي  ري، تيرب ــه س ــاري ل   لهني ج
  

  ــان تري ــي نـ ــي  تـ ــو دينـ ــاوي بـ   و ئـ
ــا پي ــهي ــه  ني رخ ــه خ ــه ب ــه ل ــي و ئ   وين

  

ــ   ــ  
ــه  ــه ب ــه   ييت ــارده ك ــاوم س   ي الوه رچ

  :و چـو  رهبيـ    له ل خو   و باوكه م دايك   خه
  

  زانــي برســيلَي خيچــوشــه و بــين پو  
  منالَ برسي بو ن بكـه لَيـان چـه    تـه و ِرو  

  

ــ   ــ  
ــه  ــه بـ ــازي  ييتـ ــاوم ئـ ــوارچـ   زاني خـ

  وت  كـه   ده  گيـر نـه     ناوكه خورمايـان وه   
  

  ن ســالَ دا چــه»ابوطالــب«وي لــه شــي  
ــ  كـــهبي نـــه منـــدالَ دهنـــه ئـــاردو بيـ  

  

ــ   ــ  



 ٢٠٩

  ردي زاران ده هـــهرچـــاوم  ديتـــه بـــه
ِرزگــاري يــان، وائــه  بــو كــرد م ، نــهبــو  

  

ــي هـــه گـــه     ژاري رِيگـــه شـــيواوم ـل
  فــسي كــرژو لــه دلَــي خــاوم   لــه نــه

  

ــ   ــ  
ــه گويمـــا ئـــه  ئـــه   وه زرنْيتـــه نجـــا ـل
  م  ت ناكـه    يانـه   خـه : ننـه ِرازيـ   و  ر به   هه

  

  ردمــي دلَپــاك لَــاي مــه نْگــي ماشــه ده  
ي خـوه      خوم نه    !و خـاك  لَ  فروتوته چنـْ

  

ــ   ــ  
  شــيواو لَكــي ِري ري خــهلــي مــن بيــ وه

  خ خبــه لَــاو بــه و، ماشــه پلَــاوو گوشــت
  

  ي گــالَ، پلــه مــي خــه تامــازرو بــو ژه  
ــامي ده  ــه ت ــه   ل ــم ئ ــي دلَ ــالَ  م ــا ت   ك

  

ــ   ــ  
  زانــم خوايــا چــه بيــژن خــو خــوم ئــه 

ــه ــژن خاستريـــشم كـــه    ـل وه وا ئيـ  
  

ه ِري   م هـه  ن شــيوه چـه      خاســانهلَــه ـل
ــاتي ئـــاوات بـــو تـــو ئاســـانه خـــه   لـَ

  

ــ   ــ  
سوزي     و هه ت، خوم   حمه  به ِره    ر كه دلـَ

ـبه    و كه له ِري سه      بته   ختـي  ختـي خوش
  

ــه     ژاره، لَكـــي كـــزو هـــه و، خـــه ت ملـّ
  ر كـه الره  ت بـو هـه   ينه  و، مه   لَك  بو خه 

  

  ٦٨ني  همه ي به٢٢

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  يه؟  دلَ، كامه-٢٣٧
ِري  سيوي  ختي دلَه به خوشه      وه دلَ    بـف

  

ه    ني چنْي خـولَ      ته رنه دلَي چي    ئه     و گلـَ
  

١٠/١٢/٦٨  
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

  ن، به كاره؟يي گه ي تي  كه-٢٣٨
ــه ــي ئ ــه ر ت ــرده دلَ  يي گ ــاري ك ــي ك   ن
ــه ــه نــه  ئ ــي رن ـتره   گــه زان ــي باشـ   ل

  

  گــه جــا تــي هو فامــ نــهيي گــه و پــي نيــي  
ـي  گـه   تـي  ينـه  نيـا زه  ر بـه تـه   ر هه   ئه   ني

  

ــ   ــ  



 ٢١٠

ــه  ــاخر ئ ــه  ســه زه و كــه ئ ــه ينــي ن   زان
ه تـه  و ينـي سـاز دلَ نـه    لي زه  وه   كيـا   ـل

  

ــه      ــه م ــا ل ــاتواني زور ب   ر ره ردم زه ن
  ر  شـه   ِر بـو بـه      گونجي ببـي بـه شـه        ئه

  

ــ   ــ  
ـ  مه  ردي ته   ده: ت بي   لَام هوش خوه   به   يلَ

بــه بــو ان نــه ِرشــواني ِر تــه مــهك بوي  
  

  ران گــه نر بـار لــه زانــي  تخاتــه ســه نـه   
ه ِران      مـه : كه وتيـان     بـه بـه گـورگي ـل

  

ــ   ــ  
ـ  ــه ژيـ ــژنب بي ـتره  : ري   مــردن خاسـ

لــه حــه  ئــه تــي تــا بژيــي شــيلَــال كو  
  

  رام ژيـوار جـور كـردن،        تا له مالَ حه     
ه برسـان مـردن           ك هـه    نه اژي بـو ـل   لـَ

  

ــ   ــ  
  ت و، خزمه  بو خاسي! ي گياني كاكهتويش 

  تــه  بــوت عيبـاده ت بـو  ستت خزمــهويـ 
  

  ــي ــه  ت ــه ه ــي   كوش ــر بزان ــا زورت   رت
زانـــي بـــو ــي   ، دانـــيلَينـــي ن هـــهالـق

  

٢٣١٤١٠زان  مه ه ر  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

ـّات هللا «-٢٣٩   »التّحي
ه    »تولّنا« ي ـق ت ئـه     بو  ت ـل يـه ر   ي خـوداس  ر رِ   گـه   لـَ

  

  ت بيتـه ِري   چي: و، خيره   ي خودايه »إذن«وسا به     ئه
  

  شــيوه دلَــت؟  وا پــه ويلَــه، بــوچيرت لــه چــيبيــ
  

 ـّات هللا«خـــو ــ ــه » التّحيـ ــا ـل ــه م سـ ــه و ـل   ِري و گـ
  

٣٠/١/٦٩  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  
  
  



 ٢١١

٢٤٠-دلَ  ئه چي كا زاري وه بي  
   دوعايعارف تا تهي بو »شت كا خوا خوه«رقه  زوري فه

  

  خـوش   سيكي نـه  وي  جاتي خوشه   دايك و باوكي بو نه    
  

  لَــام ك وه ت اليقــه بــو يــه»الــسـّالم«ت  صــه: زا وا مــه
  

ئه چي       دلَ، بيـ    نانـه   تـه   كا زاري وه بيش  ت بيرو هـو  
  

  ك و گرِيكي تيخـه وه  ركه  ودا له دلَ ده     خوايه سوي سه  
  

  و خـوروش   پِر له جوش بيتله بو چراي دلَپو  دلَ په 
  

٣٠/١/٦٩  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  ن ناقابلم چه: زانم ئه!  خوايه-٢٤١
ـــابلم زانــــم چــــه خوايــــا ئــــه   ن ناـق

ــي ئـــه وه   رو نـــاو  زانـــاي دهزانـــي ـل
ــــ نـــــه هيـــــمچلو   واو ئـــــاواتي دلـَ

  وام بخــه كــارســكه، هيــم ترو لــه ئــه
خــه    بي بــو لَكــي دامــاو   كــه چرايــي  

ــه ــش و ِروژه ـل ــازييـ ــوا وا ئـ   زاني خـ
  ردم   هـاورِيي هـاوده    مـو   و هـه  بو خوم 
ــو ــه وهوه ن ــه ريكي  ك ــه ك مانْ   وي ش

  ــه دو   و ِراســـان  رِيـــان الران تـــا ـل
  نــان كــه جــا وه شــوكرانه دلَمــان خــه

   دالزار زار هه شتت هه  هه  ن به ي  وش كه   خه
  

ــرِ     ــه ِري رِيبـ ـيوه ـل ــه شــ ــمبـ   ان كـل
  سـاو،  حه تاي بي    و خه  ني  ِراي گه   ره  سه

ــ ديـ ــي بـــو ــهندلـَ   كـــولَم ت پـــِر و ملـّ
ــه ــه ن ـيوهِري ك بيف ــي الر و ِره و شـ   فت
ـه درو شـــيواو  ره بــه    و رِيكـــه ِراي ـل

ــرِ  ك زلــه  وهي ناكــه   و،و خــوينمژان ت
  ردم، واو مـه    ت بـو تـه       ئومـه  مـو   بو هه 

شمان كـه       نزلَ وه مه    مه نزلَ وه پيـ  ،وي  
  اننزلَگــاي خاســ ينيتــه مــه بمــان گــه

  وان كــه و زوانمــان ِرهلَــالَ نْمــان زه ده
  رو ئـال    مبـه   ر پيغـه    لَوات له سه    به صه 

  

٢٤/٢/٦٩  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ



 ٢١٢

  »اًفي اهله مسرور«: تهي ر وه  هه-٢٤٢
ــه ــه   ئ ــه ت ــه ل ــا  ر دايم ــي مالَ   ك خيزان

  ي ردم، كـه    مي مـه    ويه خه   جارجار ناكه 
  

  ،واي سي هه رمه و سه    بويري  خوشي ئه   
ــه  ــه مـــسرور «ـل ــي اهـل ــاي» ًاـف   جيـ

  

٢٩/٢/٦٩  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

٢٤٣-س وه ي هه هاوار له داهاتو!  
ــه وه لــه هــهخي ده ــه دا لــه كــه س ن   :ت ل
  :تبـا تـا     م ئـه    كـه م   كـه  لَيس مـاقو    وه  هه

  

  مكــا المــو جــي ت نـه  ســي لــه قــسه كـه   
ــــك أنـــــت العزيـــــز الكـــــريم«   »انـّ

  

٣/٣/٦٩  
ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

ـّالم«ي له تامي   كه-٢٤٤   ؟ي گه ئه» الس
ه خوشـه       المـه سـه     و سه   كوا گيانه ئه     سويـ   المـه ـل

  

  ي كـه  سي بـه دلَ نـه   ويـ   شـه   تي خوه   كاتي كه خزمه  
  

   گيانوره چش كه له مالَ ن وهو دي لَك  خهيري    بو خه 
  

سـّ «ي  زه و مـه وساكه جا له تـام      ئه   ي گـه  ئـه » الماـل
  

٢/٤/٦٩  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  يي شهمي الميكي تام هه  نويژو سه-٢٤٥
ري هـه      ورو تـه    خوايه له ژيـ     مـي پـوتـا   و خـه  چي  

  

ـيته   ش، دلَي، چـون پـي گـه         جوالني زارو له     وه  ش
  

  تت حمه وري ره   ي هه   لَه   له دلَ به په    نْ وا خوايه ژه  
  

ه ِرو     الوه، چه    وه  كريتـه  سيويـ   شـه   ي خـوه  مي ـل
  



 ٢١٣

ات كـه دلَ      ويسي، خه   شه  جاري له ناو كلَي خوه       لـَ
  

ه بيـ        نويژو سه    وه  چيتـه   ر نـه    ر هـه  المي، تـامي ـل
  

٥/٤/٦٩  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  المي من؟ ن سه ي اليقه  كه-٢٤٦
  تـو خـواي   حمه بو، ِره  سي نه وي  ر نازي خوشه    ئه

  

ـي      ن سه   ي اليقه   كه   چي خـام  و پـو  چالمي منـي ه
  

ه   ن  نه جـه خـواوه جوانـه      و  ئه   تـو  ن وه و، وا اليـق
  

شه  و خوه م  ي خوه   كه  زهئازي  سـّالم «سانم  وي   »اـل
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

  !ژار ني ههرين خوينشي  چه-٢٤٧
  نيرين خوينـشي    ني چه رين خوينشي   چه
  فــِرو فيــلَ ني كــه بــيرين خوينــشي چــه

  و كـار  ت  حمـه    زه وار بـه  له شويني ژيـ   
  و بـو مـالَ     خـوش تيريتـه   سهاتت ِرو   ده

ه خوشـي            له خوي خوشت مالَ پـِره ـل
  رچــاوت پاكــه ژارگيــان بــه سه هــهئيــ

   حـالَي  وي   بـِري خـاس ئـه      وجـي   له گه 
گه  ئه  تي  گـه   : ي ه   وجـه ده    بـِري   ن  مـه   ولـَ

يــاني :حــه تــي وه مــهقي يــوان ك بــِري  
 گــه ئـه  تـي نــه  چـه : ي فامـه   نـي كـه خــو  
  ن مه ولَه ي ده كه بوژارگيان صوزي هه

  نيرين خوينـشي  ژار چـه  م هـه    كـه   گيانه  
  و پيــلَرتيــري وه زور شــان نانــت ده
ــه  ــه ده تينــي بــي  ِره خــو ئ ــار و ده عي   م

ــالَ شــانو مانــدو الشــه كوتيــاگ   و ب
  فروشـي   و نـه نـاز ئـه        تويـ   نه درژ ئـه   

  ل چاكــه يبــه فامــت بــو بــِري لــه عــه  
ــه ــوزن ل ــالَ پ ــالَي   ح ــويني ت ــه خ   و ل

  ن كـا وه پـه   خو گرتن خوي ئه    چون وه 
  رگـي جـوان   و بهنو، زي   گوِري خشلَ   ئه

  زانــي لــه تــو لَ بــانتر ئــهر پــو لــه بــه
  ن   وه پـه   ي  كـه   سمه داوينت خـو نـه       ده

  

٥/٤/٦٩  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ



 ٢١٤

  تت رهو غيخوت!  كچم-٢٤٨
ــه ــ ــازه ! م ِرولـَ ــي نـــ ــ كچـــ ــ نمنيـ!  

  بــي ــاي خــو ـه وري ــه ـف   :ل نبازگــه   ل
ــت نـــه بـــه تـــه وه تـــه: كـــه ن كـــه خيـ  

  

ــ    ــ ــاخوا خراويـ ــهيـــ ــ ت نـــ ــ نمويـ!  
  ل، نــــــويني گــــــه دژمنــــــي دوس

ــه    ن خـــه تـــت نـــه يـــا وه گيـــان ملـل
  

ــ   ـ
  دوژمنـــــــــــت زوره: بزانـــــــــــه

  ل لوپـــه ك كـــه وه: وي تيـــه ك ئـــه يـــه
  لكــــه بــــيوي وه: وي يــــه و ئــــه ئــــه

ـــه   وه و نــــازه نجــــه بــــشنيي بــــه ـل
ــ ــهبـ ــه  ه ِروالـَ ــه  تـــيش تـ ــاني بـ   ي كـ
ــه ــه  ئ ــر گ ــي ره وت ــه : كت ــو س ـي خ   ننـْ
ــام نـــه بـــه ــي ك دي لـَ   :نـــي بـــه ِراسـ
  و خــــامينــــي ســـسي لَكـــه دي  بـــه 

ــم  ـــ ــه زلـَ   و دروس ببــــــاري چــــ
  

ــشيان وه   ره  رِيــو ــان جــور ج   ك خوي
ــه ــر ي ــه : كت ــو خ ــه ب ــه  يان ــه گ   ل ت ب
  چـــي تــي خـــاس نــه   و خزمـــه ره بــه 

  وه ســـــبازه وه مـــــي هـــــه بـــــه ده
  ي رمــي كــه و بــي گــه زمــي ئــه و بــهبــ

ــــ نيـه و پـــــهتبنويــــ يـــــر نوي ديـ  
ديــي دژي ــي   الرينــــــ   و، كاســــــ
يــــهديرنــــي خوي و نــــهتــــي ـــامي   ـف

ــه  ــت دانــ ـ ــه دلـَ ـ ــاري  چلـَ ــي جــ   كــ
  

ــ   ــ  
ـــخــــوت! جــــا كچــــم تــــت، رهو غيـ  

ــامخــــوت ـ ــه و تــــيو ـف ــتيي گــ   :نــ
  

ــوت   ــه  خـ ــه ملـّ ــت بـ ــت، و ِروحمـ   تـ
ــي ــهو پوكرمـ ــه چـ ــي  لَ نـ ــتژيبـ   نـ

  

٢١/٥/٦٩  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
  

   دلَت چون دي؟-٢٤٩
  وو خـواردن    وا به كارو خـه    ِر  ت ئه   عا  و چوار سه  بيس

  

  وي دنيــا و خــهيــالَ و خــهشــن نــي لــه ر بــو تــه كــه هــه
  

ـتي   نـي بـه   و، بـو ژي     له بـو گيـان     ت چـون دي     ِراس    دلـَ
  

ــاده  ــه   دو ســي ســاعه ي ت كــه دريغــي عيب ــي ت ــا ت   ني
  

٣١/٦/٦٩  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ



 ٢١٥

  تيكي فداتم حمه  چ ِره-٢٥٠
  المــي لــه تــو ر ســه تيكــي فــداتم كــه هــه  حمــه چ ِره

  

  ت كـه  ره زار به زار هه و هه  يره  كي خه   ر يه   شه  له بو به  
  

شكه مـو  ر هـه    شه  و به   اليكه  المي خواو مه    سه ش ت پيـ  
  

ــا هــه هــه ــِر وه بــي خــه: ت ــهلــه و كــال رو ريب   ت رِي
  

٣١/٦/٦٩  
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

  !يره  پيم سه-٢٥١
ام  نـي خـوا، بـه   س دي يه چه دژمني هه يفي خوه   كه   لـَ

  

ه هـه         ماتم بـه ئـه       كـا    ئـه  رالوه، چـي    م گ دوسـه ـل
  

  ركه تـي  لَكي كولَولَ چونه هه  ختي خه   يره به   پيم سه 
  

  كـا  تـري ئـه   ش وژ ِره و چـه ر   كـات   تي ئه   ر خزمه   هه
  

٤/٧/٦٩  
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

  چي رنه له خو ده -٢٥٢
ه خـو ده  ! ژار گيان   ئامان هه    چـي  رنـه  ـل

و نـه      كـه   ناوچاوت وه ديـ  ه هـه    ي   ژار   ـل
ــره  ــاخر ف ــان زو ئ ــه ي ــر ه ــو ت   نژار ب

  

        بوي خوا يـار بـي ه   تـه ده  كاتي   ن  مـه   ولـَ
ــت وه ــت وه تـــه راجـــه مـل   ن وه و، دلـَ

ــه ــه ئ ــه مان ــا ل ــه   وا وا ب ــو ئ ــه خ   ن ك
  

٢٧/١/٦٩  
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

   پرده بازهدنيا -٢٥٣
  نــازه ت، ئــاوا مــه كــه لــه خــوه بــا مــه

  تــر و تــاوي تــاوي لــه ژيــر پــاي تويــه
  

  ك پـرده بـازه      م دنيـا وه     ئه! ت  وه خوه   
ــه  ــاوش ئ ــه ب ــه  كات ــو ه ــاوي و ب ــر نْ   ت

  

٢٧/١١/٦٩  
ــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ   ــ



 ٢١٦

  ... بيگري، مشتيكه -٢٥٤
ژي كـورد    چـه  سي نانـه   نـه : ن خـاس ئيـ   بجيــ ـف

  

  شـــتيكه ي، ده ريـــه و؛ بـــه بيگـــري، مـــشتيكه
  

 ــي ــولَيش بــ ــاواي ئي : چــ ــالَي ئــ ــانمــ   و مــ
  

ــه  ــوببي هـ ــه ك بـــه  ژاران، وه حـ ـتيكه  هـ   شــ
  

١٤/١٢/٦٩  
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

  :دا  چون دلَت بِروايي ئه-٢٥٥
ــهِرو ـ ـــ  ! م لـَ ــت بِروايـ ـ ــون دلـَ ــهچــ   :دا ي ئــ

  

ــه ــهرج خ ــزان    و ئ خي ــو ــي ب ــت ب ــالَ،رك   و م
  

 نيــا ئــه ر تــه  هــهكـه چــي ت كــه رجــه ي خــه نــهو  
  

ــشي بـــو مـــالَ  ت نـــه حمـــه زه و منـــدالَ؟كيـ!  
  

١٥/١٢/٦٩  
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

   ؟تكاته ئينسان ئه چ -٢٥٦
  :ن  ر بـه تـه       هـه  ت  ريكـه خزمـه     چ حونه 

و تــهمــانئي گــه قــواو تــي نــي جــوانيي  
  

ـتري ئـه       كاري كه حه       ن؟  كـه   يـوان باش
  تكاتـــه ئينـــسان وي ئـــه وي بتـــه ئـــه

  

  ١/١/٧٠-٤١١زاني  مه ي ِره٤
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

  

  !!ئيفتخار -٢٥٧
ـيم سـه      دنيـا بــا كــاورا خوشـي : يـره  پ
ــه ــازي ِرولَ ـتن بــا  ي ئ   زي باتــه كوشـ

  

ــا ئيف   ــاوي ده تـ ــاري، نـ ــي س تخـ   بينـ
ــه  وينـــه ــي ـل ــه ـل   !الي بمينـــييـــي ـل

  

  ٢٨/١/٧٠ ـ ٤١١زاني  مه ژني ِره جه

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ــ



  ٢١٧

  
  
  
  
  

  ولونامه مه



  ٢١٨



  ٢١٩

  :ولونامهت به مهبارهسهَبيني ند تيچه
  

  ت ســيهك خــوي لــه وهوه كــه وهتــهي لــه زيندانــدا هونيــوهيــهولونامــهم مــهد ئــهحمــه كــاك ئــه-١
  :لَي ئه٧ و ٦ي رهيدا الپهكهنامه

  و حـي تـاي هـاتني وه  رهتـا سـه  ) نـذر عبـدالمطلب  (ينـي  ي بـه ت بـه مـاوه  بـاره نيـا سـه   ئيستا تـه  ... «
كـي بـاش   يـه ر بـه شـيوه  گـه زانـم ئـه  لَا باس كـراوه، وا ئـه      و په خشش شيعري په  ها بريكي ديكه  روههه
و ي دلَ وهو خـاوين كردنـه    وره، بـو سـاق    تـي خـواي گـه     كـه رهو بـه  تـي بگيري به يارمه  ر وه لَكيان لي كه
  . بير دهكان، كاريگهو كوريهمهي كوهبو كردنهرهو قهرونده
نـدي  يـوه وه پـه وهلَـام بـه هـوي ئـه    يـه؛ بـه  كـه ولونامـه ر مـه ر له سهوه ههي خواره ند شيعره م چه  ئه -٢

م ي بـه كـه قـه و شـيعرانه هـاتوه كـه ده   دا ئـه ر ليـره بـو، هـه   وه نـه  كـه تـه كاني بابـه  شهبه هيچكام له به   
  :يههشيو

  

  ن؛ن هـه مـه ولَهكي، له ده يهكهنيا ي ته«
  يـي زهلَ بكـا، چـراي بـه      ي هـه  وهئه
  گيـان، و بـه  سـت بي تي بگا، به هه    ئه
  ردي بــي نانــانبــي تــي بگــا، دهئــه

  

  نكـه قيان دي، به تون له گشتي ئـه       حه  
  يـي و مـه  يـي گـه دا، نه و زور تيك  زولَم
  ت، لـه تـالَي ژيـان،      ينـه و مـه  نجله ره 

  ».و ئيسقانگ پوس، به ره و به  گوشت به
  

  

لَـي  زهنيـا سـي غـه     وه تـه  د بـووه بـو هونينـه      حمـه سـتي كـاك ئـه     بهلَ كه مه  زه غه ١٢وه له   داخه به -٣
  .ورته دهيشتووه گه له زيندانه٨ و ٦و ٣ژماره 

كـه  ولونامـه واوي مـه ي تـه وه ئـه ركان بـه فارسـي نوسـرابون؛ لـه بـه      لَهزهندي له غه  ر ديِري هه   سه -٤
ر ديرانـه  و سـه قـي ئـه  كـه ده . شـمان كـرد بـه كـوردي    ر ديـره ند سـه و چه به زماني كوردي بو، ئيمه ئه     

  :ماننبه فارسي ئه
  حوادث شب، و سال میالد مبارك : ٤لَيزهي غه جيگه-

  درگذشت عبدالمطلب : 6 لَيزهغه
  ا مدیح محمد و کمکش به ابوطالبتسلیت ب : ٧لَي زهي غهجيگه

  رسیدن جوانی از همان راه : ٨لَي زهغه
   ارتباط ابراهیم و محمد؟ :٩لَي زهي غهجيگه
   ازدواج با خدیجه :١٠لَي زهي غهجيگه
  ... شروع وحی، و معلوم شدن راز عجایب چندین ساله، و  :١٢لَي زهي غهجيگه

  
  

    



  ٢٢٠

  
 

  ،سـي   كهبيژگه خوا،. و   نه كي  يهبو؛  » ك  يه«  
  

  .ســي ژارا ده و، باتــه ژيــر بــار هــه نــه  
  

  ـــ  
  :يـالَ   يـن بـا بـالَي خـه         بـا بـه   ! ئازيزان  

  و ئاســمانه شــينا، رزانــه، لــه و بــه لــه
  

ــه   ــه بگـ ــالَ رينـ ــاالَني سـ ــو سـ   .وه بـ
ــه   ــه س ــشنين ب ــاوي بخ ــاوي ر زه چ   :ن

  

  ـــ  
  
٥  
  
  

  !ويــنم؟ و ئــه يالَــه؛ يــا خــه  خــهداخــوم  
ــه ــز  چ ــاوات، ك ــوري ئ ــهن خ   !و بيحالَ

  !نْگوسـته چـاوه     چاو، چاو نـاويني؛ ئـه     
  !زلَومـان، ناســور  رگــي مـه  برينـي جـه  

  

  
  
١٠  

  نم،ويــ رگتــان نــه مــه! هــاوار، ئــازيزان
ــه ــه  ديم ــان، چ ــي ژي ــرژ ن ــهن گ   !و تالَ
ــه ــسه س ــده  ران ــا، ب ــاوه،  ر دني ــه پ   يت

  !و بيـزور چـي، زورداره  ر ال ئـه  بـو هـه  
  

ــه ــه  روژي ميللـ ــاوو هـ ــي دامـ   ژار، تـ
  !وگـار پـاييز   و، السارتر لـه شـه    قورس

ــه  ــاو ه ــه ن ــه ل ــاپور، الوه زاران ك   ي خ
  !ت  و نيعمـه  س له ناز    رمه  كي سه   يه  ك  يه

  

  ســكه، وه بــيه تروهــار ش بــه ك گيــار!  
  !و زيــزو درژو ليــلَ تــالَ كــرو كــپ 

  !و سـور رد الَي زه   و قه  كي كوشك   يهك  يه
  !ت ينـه   مهدلَ، پر له  و روت؛     اقي، برسي ب

  

  
  
  
١٥  

ــوري   ــراي پرن ــازادي«چ   ، كــه زو،»ئ
ــه ــه ت ــه تروســكه  واو ك ــوه ل ــر، وت   و گ
  وه، حـره  رو بـه  ر الي بـه  ساد لـه هـه     فه

ــه ــاوي  ولَالـ ــه نـ ــا بـ ــاز«تيكـ   ،»حجـ
  

  لَيــان كردبــو، كــان هــه ره مبــه يغــه پــه  
  .ســپر ســبرو ده ســدارو ده س ده بــه ده

  .وه  داتـه   وج ئـه    و، مه   پولي شه   ك شه   هو
  ؛نـاز  ، بينلَك له ژي واز؛ خه     لَك، بي   ه خه ژين ل 

  

  
  

ــه  ــه ئ ــه ل ــه دامــاوي،   م والَت ــر ل   ي پ
  و قـازان؛  لَمـي ديـزي     ن مـالَ هـه      له چـه  

ــاره؛     ــاريك دي ــه، نــاوي »مكّــه«ش   .ي
كــه بــاقيردان ناســه ســه لَ هــه تــر، دو.  



  ٢٢١

  
  
٢٠  

  ؛يـان جـوت   و، تاق   زم  رمي به   رگه  سهبريك  
  كيـشي؛  ي س ئه كه ن  بريك، داوينيان، چه  

  يش، چلَكــن؛ لــه ژيــان ياســي،تــ ميللــه
  

  . روتو ش ردو؛ ره  م، زه   تر، له خـه     لَكي  خه
  تيـان، نانيـشي ميـشي؛      ت لـه رومـه      قه
  .ناسـي   لَ  سـوي هـه   يته ئـاگر، بو     خه  بي

  

  ـــ  
  
  
  
  
٢٥  

  لَ مـالَ بـو،      وه  يش، وا ئـه     و مالَه پاكه    ئه
  و خـوار،  لَك، بـه بـي بـان        دانريا بو خه  

  ؛وه نـده  لَك سـه    ويشيان له خه    زوردار، ئه 
  وران لـي دابـو؛   ي ده   يـشومه   پاشان، وه 

  ييــك مــاو، كونــه ديــواري،    الوه كــه
  

     ،ابـــردوي رـــژومي كـــاييلـــه تاري  
  ،  رــ   تي زوردا   تايبهتر،    ك مالَي   ك وه   ـ نه 

ــه  ــو راوي مـ ــه رهرد بـ   .وه م، كرديانـ
ــا كــه ورو بــه لــه ده ــابو؛ ســي نــه ري   م

  و خـواري؛   قوش، له بان    ك بايه   بوت، وه 
  

  
  
  
  
٣٠  

  ســتي؛ و لــه پــه ابــراهيم، پــاكي كــرده
  ويـنن؛  خـه  ر نـه  كتر، سه لَك، بو يه  تا خه 

ــالَ ــسان خوينت نه لَ و دلَ هــه ديويشــي.  
  و ديـــواري،ت دار و زينــه  بــه خـــشلَ 

ــو ده ــهري، دي ــاوي، ب ــه؛ ن   ت، ره ره  جام
 ــي ــه زوره مل ــه الت ب ــهو، ب ــات، و م   ن

  

ــه   ــه  كردي ــالَي ي ــه وه م ــتي، ره كتاپ   س
  ويــنن، نــه مــل، بــو زورداران، دانــه  

  .تينـه   لَـك خلَـه     لَـك نيـه؛ خـه       مالَي خـه  
  به بوتي جور جور، لـه ژورو خـواري،        

ــشا  ــو راكيـ ــه نبـ ــي ميللـ   .ت و گرتنـ
ــه  ــه م ــان ل ــزو كــش ژي ــاتوردم، ك   . م

  

  ـــ  
  ددون دارن؛ مـه  يـش وا تـه   و شوينانه  ئه  

  لَكـه؛   نجـي خـه     بيني، لـه ره     رچي ئه   هه
  نــاز، و بــيي ژينــي نــازدار  فاصــلَه

  

ــران وه   كك ئيــو ــهو روم، ك ــارن، و ت   ي
  .لَكـه  س، بـه كـه      ن كه   نيا چه   الَم بو ته    به
  .ك حيجـاز    جـي وه    لـي زورتـره، لـه       گه

  

    
  ...ن باسي كوللي چه: ١لَي  زه ي غه جيگه

------------------------------------------  
------------------------------------------  

  



  ٢٢٢

  بـــه رازي كـــارت؛ ! بنـــازم خوايـــا   ٣٥
  ش،  و سـورو ره     و سپي رد  لَكي زه   له خه 

  

  !:سـرارت  يري پـر لـه ئـه    زمي سه به نه   
  ؛ش بـه  تي حيجـاز، لـه زانـين بـي      ميلله

  

  واري،  ، لـه خوينـده    )١(رال، شويني   له هه   
  

  ؛)٢(ران، مـابو بـه ديـاري        مبـه   يغـه   له په   
  

  
  
٤٠  

  وي ديـن بـون؛   يـره  وه، به ناو، پـه    چ ئه 
ــران نانــه تــه النــه: ت ئيســاد، ي فــه هي  
  واري بـو؛    نـه   و، خـوه  )٣(زاران ميـرزا    هه

  

ــه كــه  چ ئــه   ــن، بيگان ــه دي ــون وه، ل   .فت
  و داد، دلَ   چوبـو، باسـي عـه      كه له بيـر   

ـ      ت، هه   لَبه  ـ ئه    ر له ناو دو چيني ژوروـ
  

ــه     ري ديــن،ثــاالَم، حيجــازي، لــه آ  ب
  :نبـو » رچـو   ده  ري  له«بي،    كي نه   يه  ك  يه

  ننـه؛   خـوه   و نه »امـّّي«مو،    تيك هه   ميلله
  رثـــا ئيتـــر ديـــاره، لـــه بـــاقي آ   

  

ــه   ــان ن ــه بوي ــابو، ت ــه م   !ت نوســين نان
ــه ــه م ل ــون  الو ل ــر بوب في ــي   .والوه، چت

  )٤ (.ننـه   و؛ بـو زالَـم بـه        له خوا، بيگانـه   
ــد ــهتم ــي ن، چ ــي ب ــه ن ــه شــه ب   .دار و ن

  

٤٥    يچ، هه »توليد«كزي        ،ر لـه بـاس نـايي  
  و پـژ؛  س، زور بـالَو     يچـه كـه هـه       وه  ئه

  ن، كـه هـان    »قـريش «له،    و گه   خيلَيك له 
ــد ــارواني هين ــهك ــا و ئ ــر،و دفريق   ورت

  لَك، كرابوه يانـه،  يش ـ كه بو خه  عبه كه
  

ــه ده   ــلَ چ ل ــه خ ــا ه ــاالَيي و دان، ت   .ر ك
  .ي خـوينمژ  كـه  س جولـه    ده  ي ها به    فره

  :نزلَگـاي وچـان     ككـه، مـه     له شاري مـه   
  .خـست، مـانْي يـا ژورتـر         يان  وي، ئه   له

  .تخانـه ـ بوبـوه بـو   وحيد بو ي ته  چاوكه
  

  كـرد؛  ، رويـان تـي ئـه     موال  لَك، له هه    خه  ٥٠
ــوت ــه داوي بـ ــاره بـ   ت؛ و، راوي تيجـ

  ليـژاو؛ بـو بـه       كـي، مالَيـان هـه       يه  ك  يه
  وه، والَــه ح م ئــه  تي بــه ولَــا ! خوايــا 

  .بــرد و نيازيــان، بــو بوتــان ئــهزر نــه  
  ت، رو غـاره  ر؛ يـا شـه   و گـه  لَه  شقه  يا ته 

  .تر دامـاو  لَكي ك خه هر و   لَك، هه   باقي خه 
  وه، شـــتر لـــه شـــه ژيـــانيكي ره بـــه

                                         
 .يثرا:  شوينيـ1

و بعـدها، گـاهي، آثـاري، از    . انـد  و بوجودآورنـدة آن بـوده  ن، هميـشه پيغمبـران، پيـشرو سـواد و تمـد        : بـاره، كـه     توضيح در ايـن    ـ2
اين دو نعمت، بدون باقي مواهب و مسائل دين، بجاهـائي رفتـه؛ و يـا تعـاليم اساسـي ديـن در جاهـائي از بـين رفتـه؛ ولـي سـواد                   

 ن صوري، باقي  و تمد           تأسـيس مـدارس   پـيش از رنـسانس اروپـا، و    (مي را نيـز شـروع كـرده اسـت      مانده؛ و يـا اينكـه حركـت تقـد
 ).جديد در ايران، معموالً كار سوادآموزي، بعهدة افرادي بود، كه علماي ديني، بحساب ميآمدند

 .سي كه بتواني بنوسي كه:  ميرزا، يا ميرزاـ3
 . نبودن تمدن و رفاهـ 4



  ٢٢٣

ــه  ــه چاوكـ ــازادي ببيتـ ــوري ئـ   :و نـ
  

  !وي، روشـن كـا، سـنور تـا ســنور؟     زه
  

  *  
٥٥  
  
  
  
  

  يـن؛   م باسـه الده     رحالَ، جاري، له    به هه 
ــه  ــه روژان، ي ــه  روژي ل   وانــه، كــي ل

  ديـم،   و شويني جاهيلي قـه    ر ري   له سه 
  ر كورم، بـون بـه ده،        گه  ئه: زري كرد   نه

ــ( ــهئـ ــا  اخر لـ ــي جـ ــهو ژينـ   ،هليتـ
  

  :يـن    كـه  ككه  يري مه   رهاتي سه   يري سه   سه  
  رانـه،   و سـه    وا، نه له خوار بون، نه لـه       

ــي  ــه خــوا تيك ــه دهك ــراهيم، دا، ب   س اب
ــه ده ــوت ه ــاني ب ــهم، قورب   )١(ده و بوتك

  !)تـه  كـه  ره و؛ كـور، بـه   ي عاره   كچ، مايه 
  

٦٠   ــه دي ــواي هاتــ ــدالمطلّب، هيــ   :عبــ
  ي؛  وه  ي بـي بـي      وه  ميان، بي   هه الَم ده   به

ــه ــه ئازاي ــي ل ــه راســي ت ــاكي، و، ل   و، پ
  !م، چـي بلَـي لـه باسـي جـواني؟         لَـه   قه

  .كـا رورو    ك دايـك، بـوت نـه        ده! عبداهللا
  

  )٢(.دي  نـه  س  ؛ زوريان، كـه   كوري، بون به ده     
  !ي  دو باالَي كـه     يري قه   ي، سه   كه  هيچ نه 
  . بــو پــاكيخالقــي جــوان، تيــدا لــه ئــه

  !»نـي ثـا يوسفي  «: وت  كه  ئه  راس، پي   به
  .ك چاوي چلَكن، بـه دور بـي لـه تـو        ده

  

  ــ ــ ــ  
  بمــــرم بــــو حالَــــت؛! عبـــدالمطلّب   ٦٥

ــاي، وه  ــي ن ــاخر، دوشــمنيچ، دلَ ــالَ، ئ   لَ
  !بـارت كـرد؟   زري نالـه  تـو، چ نـه    : ديت

  

  !هــاوار بــه مالَــت! زريكــت كــرد؟ چ نــه  
  .ي عبـــداهللابژاكنـــي گـــولَي گونـــا  

  !رتـا هـاورد؟   الَيكـي بـه سـه     چ به : ديت
  

  ــ ــ ــ  
  
  
٧٠  

  !م، پيـري خوينـشيرين      ت، لي ناده    تانه
  :س، كــه دلَـي بينــي  قــي هـه  كـام دلَـره  

  وينـي، ي س، ئـه  ركه ، هه»الو جوانه«پيره  

  . لـه شـين    دا  ت، كـولَ ئـه      كه  دلَم، بو دلَه    
  مبــار بــويني؟  عبــداهللا گيانــت، خــه  

ژيلَه   هه: ئيوت   نـه  )٣(خـوا ! ك ر   نيسـي!  

                                         
ر  گه س عبداهللا ـ ئه په(ر بوه له عبداهللا ر وابي، بوچكت گه ت محمـّد بوه؛ وه ئه زره ت حمزه، كه هاوعومري حه زره ي حه له سه ـ مه ١
 .م محمـّدي گرتبي و، هه م حمزه ي هه جاري، شايانه وادياره، مالَي عبدالمطلّب، به. بوه ميچ بي ـ ئاخرين كور نه هه ده
 .»بشارت با اولين نوزاد دختري«حديث ـ  ٢
؛ كه هم بصورت يك ...و» شوان«، »كوا؟«، »خوا«، »گيان«: نددوگونه بودن حالت تلفظ بعضي كلمات كردي؛ مان: توضيح دربارة ـ ٣

 .سيالب رسا هستند؛ و هم بصورت يك كوتاه و يك رسا



  ٢٢٤

  ،»وران  تـي ده    تپـه   پـه «ويتـه     باوكي، نه 
  

  وا، لـه  : دلَي تـي؟!س بـا ئاسـان   ده كـور  
  

  ــ ــ  
  
  
  
٧٥  

  شـيوه،   ن پـه    رچه  الَم، پيره باوك، هه     به
  .يمانــه و پــههــد ن عــه و، خــاوه دلَپاكــه

  ل، بوتيان، بـو راو بـو،        نبازگه  ر فه   گه  ئه
  ورانـه،  لـي ده  و چـي بكـا؟ گـه        اخر، ئه ئ

  سـتي،   نـي هـه     له جـي ناسـيني خـاوه      
  بـو،   هـه » حنيف«كي، روشن، يا      يهك  يه(

  

ــه   ــه دلَ ــوه، خــويني، ل ــه لي ــاري، ل   و؛ ب
ــه، وه ــاني، قورس ــه ئيم ــه ك ئ   .و كيوان

  .چـو   و بـوت ئـه      ره  م، به دلَي پاك، به      ئه
ــوت   ــاوي والَتـــه بـ   .و، بوتخانـــهبـ

  !سـتي   ره  چـن بـه بوتپـه       خوا ئه و    ره  به
  )بـو  ال، خـوا نـه   له خوا خوارتريـان، لـه     

  

  ــ ــ  
  
  
٨٠  

  :يمـاني   ختـي پـه     يي وه   ر حالَ، گه    به هه 
هشومـه  ن، مـه    رده  مامي ساي گه    نه  رر ،ر  

  !ي الت جــواني عبــداهللا، بــي بــه ســاقه 
  

    ـ «بـو ١(»و منـات و التزّيع(قوربــاني ،.  
ــه ــاوگردون بك ــو گ ــو ب ــهن ب   !ر تي بيف

  !نـات  و مـه م لـه الت    ربه  ي شه   ي الته   هه
  

  *  
ــين خــه الَم، چــوزاني، پيــري دلَ بــه (     !م

ــه گيــل م گــه بــه( ــهل ــه خــوه و ن   واره؛ ن
  م قوربانيـه،    و؛ بـه    يـره   زره سه   م نه   به(

  

  )ويـن؟  و زهن ئاسـمان   ي خـاوه    رنامه  به  
ــه ــه  ب ــاي گ   )رو، زورداره م شــاره كانْگ

  .)س ئاگــا نيــه و؛ كــه زورهخــوا، كــاري 
  

    
  :٢لَي  زه ي غه جيگه

  !نجامي قورباني رئه و، سهو عبداهللاو رازي اسمعيلوتني عبدالمطلّب قير كه و، فه راي قورباني ماجه
------------------------------------------  
------------------------------------------  

  

                                         
 در مكّه نبودند، با اينحال، كعبه، مركزيت داشت؛ و غالب مراسم مربوط به آنها، در عزّيهرچند الت و منات و : ـ توضيح دربارة اينكه ١

 .شدآنجا، انجام مي



  ٢٢٥

  
٨٥  

  .ر ناكـا  ر ده  س سـه    كـه ! له رازت، خوايا  
 ــي ــو بزان ــي ب ــه : ك ــه ش ــه، ب   وي، چي

  

  م خاكـا؟    بي لـه    سرار هه   ن ئه   داخوم چه   
ــر ئـــه عبـــدالمطلّب، فـــه ــه قيـ   وي؟ كـ

  

  ــ ــ ــ  
ــه   ــه گ ــه وره ل ــالَي خيلَ ــه م ــم، ك   ي هاش

ــه گــه ر لــه بــه   وره بــو، م پيــشاته، مالَ
ــه ــالَي ره  ب ــستاكه، م ــهق الَم ئي   ق، و ت
 خز   ق ده بـي ـزان، بـه بـيتكـار  مـه و مي.  

  

  .و دم روت، بـه بـي سـم     )١(مالَيك، ماوه،   
  .بـو  واو بـان نـه   ن له ريـزي تـه   رچه  هه

  .ق و لــهق واو تــه ؛ ژيــاني تــه)٢(و مــاوه
ــي ــو شــام چــزه ب ــزه، ب ــهو ب ــار و ن   .ه

  

  .مـالَ  رو ي مـه  ل، قـاره  ي گاگـه   بي قوره   ٩٠
  روشـن؛  پـه بـي   مما هيشتا گشت، بـه     ئه

  س داوه،   ر مالَيـان، وا، لـه ده        ئه: چونكه
  بــا مــالَي دنيــا، بچــي بــه تــاالَن؛     «

  نـزلَ؟   و مـه    با، با، بـي بيبـا؛ مـالَ چيـه         
  

  .و ئـالَ و تـالَ  سپي كويـت  ي ئه  بي حينه   
  .خوشـن كجـار دلَ    زعه تـازه، يـه      م وه   به

  .ك عبــداهللا مــاوه  شــوره جــواني وه 
ـ         )٣(»واالَن   هـه  اوجواني وا، خوش بي، بو ن

  . بي، بو سـوكنايي دلَ     ش  جواني وا خوه  
  

  **  
  الفيـل،  عـام ،  ن سالَ، ديسان    ناي چه   پاش چه   ٩٥

  ميـسان،   و، بـاوكي، هـه      ي ئه   والده  له ئه 
  :زدان  مري يه   يچ، شيويا، به ئه     مجاره  ئه

  

  :رهات حـضرت اسـمعيل      به سه  پيش هات،   
ـ   وتـه ري، رولَـه      كه   )٤(.اني، بكاتـه قورب
  .»!روا، لـه خـورا، قوربـاني انـسان       هه«

  

  ـــ  
  
  
١٠٠  

  ي، يــا لــه چ شــويني، تــا ئــاخري، كــه(
  :يـات   به قوربانييـك، جـوانتر لـه حـه        (
  ؛لَـك   ، نيشان باته خـه    »مردن  چون«ي    ريگه(
  ،»!صـوفي خوينـشيرين  «ي  رموده  يا به فه  (

ــه   ــه ئ ــه، شــه م بن ــويني؟ مالَ ــي بن   )رت
  !)لَكـي دابـات     بات، بو خه    شقي خه   رمه  سه
  !)لَـك   كـه   ر برياني فيـروو بـي       ك سه   نه

  )ويـن،   ستي ئـه    رمه  ي سه   وره  عارفي گه 

                                         
 .»مانده است«نه بمعني » باقي ماند «ـ بمعني ١
 .ـ برعكس باالئي ٢
 .ـ تضمين با تغيير ٣
 .رباني كردن استـ بمعني ق ٤



  ٢٢٦

  ،»ري بو يب به عه جه« ،ها وه شقيك،  رمه  سه(
  

  !)كريـو » عظـيم «صفش، به     اليق بو، وه  
  

  ــ ــ ــ  
  
  
١٠٥  

  رچـو،   ت ده   ختي، عبداهللا، بـه سـالَمه       وه
ــه ــوازه نـ ــه خـ ــه، وا، الَ، دلَ ئـ   و كچانـ

  نـازي؛  ر باوكي، به خـوي ئـه      نجا، هه   ئه
  ،»وال ال؛ ريوييـك، لـه   م  شـيريك، لـه   «به  
  يشينم، زوري باسـيان كـرد؛       رت نه   سه

  

  .و شـوكرانه، پـر بـو      ككه، له شـادي     مه  
ــداهللا   ــشقي عبـ ــون، عيـ ــي بردبـ   .دلَـ

  نــازي، بــه جــواني و ژيــري كچــي ئــه
ــه زه ــاوه ل ــهن م ــا  ، س ــي داهين   .رباس

  .بـرد   سـيان شـك نـه       اليق عبـداهللا، كـه    
  

  
  
١١٠  

  ،» بـرد ريان هيناو  سه«رچي،    ئاخري، هه 
  رال، را لـه هـه      ختـي، گـه     هوماي خوشبه 

ــه ــي وه آمن ــاو  ي كچ ــرده چ ــي، ك   .هب
  وه، رچـي بيريـان كـرده     ر دومالَ، هه    هه

  هــات؛ لَ رزي آمنــه، هــه ربــه مــانْي ســه
  

   كـرد،  و دوي دلَيـان     ژو سي رچي، راوي   هه  
  :وه، داي دا    ه»وهـب «ر مـالَي      تا، له سـه   

  .ليكـان خوشـناو     و كچـي كـز؛ وه     باوك
  .وه ره ر سـه  ك بون، لـه هـه      هاومالَي يه 

  .م، كـزو مـات      باقي كيـژان، دلَ پـر خـه       
  

  
  
١١٥  

ــاوه زه ـّي م ــ ــا، رب ــي ! ن كري ــروز ب پي.  
  م، كـه   الَم، داخـه    به. مالَ، گشتي، دلَخوش  

ـ       گـوزه  نن ما   چه   پرسـي،   هرا؛ راسـي، ئ
  مـــا، و زهوي ي وه كـــه تـــازه مالَـــه 

  

  .مـالَ، بـه دلَ دلَـسوز بـي         ختي تـازه    به  
  .م  ركـه   و، هاوسه   و، روت   نْه  سته  دهكجار    يه

  !برسـي   و، زك   مـو، روت    خاو خيزان، هه  
ــه  « ــات ئ ــا، موناج ــسرك، تي ــا سي   »!ك

  

  
  
  
١٢٠  

  بـاره،   ت  جالَـه   خـه مالَ،    وره  ن گه   رچه  هه
ــه بـــه ــالَ، پلـ ــشتا مـ ــه؛ الَم هيـ   زيقانـ

ــازه  ــوكي ت ــه زاواو ب ــالَ، شــوكور، ك   م
ــوه   ــداهللا، دلَخ ــه و عب ــر، آمن   ش، زورت

  

ــه    ــوك، زور نات ــو زاواو ب ــه ب ــاره؛ ك   ي
  :مــو، ليوانــه  لــه شــادي، دلَــي هــه   

ــه ــه زو ئ ــاوه  زو ب ــه خ ــن ب ــالَ ب   !ن من
  !ش  هگرنـه  بـاو      يـان، ئـه     زو، رولَـه    م  به

  

    
  :رگي عبداهللا ؛ وه مه...شي دلَخوه: ٣لَي  زه غه

  
  

  و بچــوكي خــاو خيزانــي مــالَ، وره گــه
  ريـز،  ي بـه  ويـسيان، عبـداهللا     خوشه: كه

ــه   ــه، دلَخوشــ م ب ــحالَ؛ مزگاني   و خوش
  !گـري لـه ئـاميز       ي، ئـه    زو، رولَـه    زوبه



  ٢٢٧

  
  
١٢٥  

   روت؟وي ر زه سـه  وتون وه  ر كه   م گه   خهچ  
ــه ــژي ئ ــه: م ئي ــه روژي تالَ ــه ي ب   .تين
  .ختـي، روناكـه     ي بـه    سـاره   هـه : تر  م  ئه

  

  .و جـوت  ن تـاق    خـه   ختي تازه، ئه    بو به 
ــه ــژي ئ لَ زه: و ئيــاكو ــوري ك ــه ك   .رين
ــه ــر ئ ــه: وت ــو رولَ ــه ب ــداهللا چاك   .ي عب

  

  
  
  
  
١٣٠  

  ن به رزگار بون عبـداهللا شـاد بـون،           چه
  وتبوه ناو مـالَ،     وق كه   و زه وق  تازه شه 

  ي رفـان    لَ هـات، عبـداهللا      نجـه   يكي ئه   په
ــو هــه هــه ــانْگي شــين لَيــان م   و رودا ب
  روي بـاوكي دلَـسوتاو؛      كجـار رولَـه     يه

  

  .م باســه، زورتــر، دلَــي كــردن رون ئــه  
  :رگــي نــاخالَف، ژينــي كــردن تــالَ  مــه

  .يفخوشـي، لـه خيـزان رمـان         مالَي كـه  
  . دلَ گــشتا، ســوم مردنــه نــاي بــه ئــه

ــوس ــدالمطلّب، ك ــه عب ــاو ك ــوي دام   :وت
  

  
  
  
  
١٣٥  

  وه، الوانـــه ي، ئـــه كـــاتي كـــه رولَـــه
  !تيــنم هيــواي بــه! ئــاي، عبــداهللا گيــان

  دارم، س دا، دارو نــه بــو تــوم لــه ده  
  به تـون، . م بو خوش بي  عبداهللا: وت  م  ئه
  :بـو لـه هيـز       ن دلَي ماندوم، پـر ئـه        چه

  

ــوچك    ــي كــ ــهدلَــ ــه ي، ئــ   :وه تاوانــ
ــه ــازه بـ ــنم  تـ ــاييزي ژيـ ــاري پـ   !هـ

ــه ــاري گلـ ــه جـ ــك نـ ــه زارم؛ ييـ   هاتـ
 شين        له خولـه بـو ،ن   و نـه  و تـالَيبـو.  

  .گـري لـه ئـاميز       ت ئـه    تو صوزي رولَه  
  

  
  
  
  
١٤٠  

  ت بـم؛    و رولَـه  به قوربـان خـوت    ! رولَه
  رزي چنـور،    ك ته    وه دواي باالَي توي  له  

  م؟ خيـو كـه   ن بـه ، چلـو ي نـازارت   رولَه
  .ري شـار، پـر بـو لـه رورو      رانـسه   سه
  .مبـار كـرد     موي خـه    رگي عبداهللا، هه    مه

  

  ت بـم؛    ديـه   و نـه    قورباني هيواي ديـده     
  نـور،   ي تـه    ك كولَـه    ي وه   وتـه   مني الكه 

  م؟ م كـه  تيوي، چون له دلَ كـه      مي هه   خه
  .كـو م بـو لـه دالَن كـو    م، جـه  مي خـه   ته

  .ي، پر گريـان، پـر لـه هـاوار كـرد           شار
  

  )٣ يلَهزكوتايي غه(  

  
  
  
  
١٤٥  

  دا؛ رگـي عبــداهللا، الي  ْ لــه مـه نن مـا  چـه 
ــه  ــوكور رولَ ــه ش ــوره  ك ــداهللا، ك   !ي عب

  .كـه، داخـي، سـاريش بـو         رگه  مه  جوانه
ــان شــايانه  شــادي كــه ــالَ؛ ناي ــه م   .وت

  س بـو؛   پهوان،بو مي،  كه ن مالَه  ر چه   ـ هه 

  !:تبـار، داي دا     ر مـالَ ئازيـه      سه  هوما، له   
ــاق  ــاو، س ــوريكي وري ــه ك ــوره و، ب   !گ

  .رچـو  ل، ده ت، لـه دلَگـه    فـه   و خه   ژاره  په
  .هاتنـــه كورانـــه، يانـــه وه يانـــه   

ـ س ، بهن مالَ شي خاوه روخوه،  الَم  به ـ بو.   



  ٢٢٨

  .تـالَ  مـو بـون بـه       تـر، هـه     جا باسي ن  ئه
  و ورد؛ وتن، لـه دوروشـت      وه راويژ كه  

  و زو،   وت، نـاوي تـازه      رچيكيـان ئـه     هه
  

  .بــاس، بــو بــه باســي ناونــاني منــالَ 
  .كـرد   س، نـاويكي، پيـشنهاد ئـه        ركه  هه

ــه    ــي نـ ــه دلَـ ــدالمطلّب، بـ ــو عبـ   !بـ
  

  
١٥٠  

  مـا نـاوي شـاري و عيالتـي؛           نه )١(هيچ
  بو به هـيچ اليـي،  : رسام بون   مو سه   هه

  :چاويان بريبو، گـشت، لـه نـاو چـاوي         
ــوا ــهج ــه   بيكي ن ــو، بيژگ ــازانم«ب   .»ن

  .مـات  و  كشوتن جليس، كه   مه هلي  گشت ئه 
  كوتـــوپر، ســـيماي دودلَـــي، گـــوراو؛

  

ــه   ــه ئ ــه  و، ه ــو قياف ــاتي ر دودلَ ب   !ي م
 ــايي ــوكنايي نــ ــدالمطلّب، ســ   ؟!عبــ
ــاوي    ــا ن ــاوي، دلَني ــيچ ن ــه ه ــو ب   ؟!ب

  !يـرانم   يچم، حه   به راسي، خوه  : وت  ي  ئه
ـ   ئيتر، نوكـه     .و ناهـات    سـه   ي، لـه كـه    ي

ــه   ــاوي ن ــا، ن ــه دلَي ــا ب ــسراو ليوي بي.  
  

  د؛  ديبـو قـه     ي  س نـه    وا، دلَ قايم بو، كـه       ١٥٥
   خـو، ر سه و، له  تورهير بو؛ زوريان پي سه  

  الَم، عنـا، زور جوانـه؛ بـه      لَي، بـه مـه      به
  وام بـــه دالَ هـــات،: وه جــوابي، دانـــه 

  

  .»محمـــد«وا، نـــاوم، نايـــه  : وتـــي  
  ئاخر، بـو؟  : ميان تي كرد    مو، روي ده    هه
  !ن تـا شـام      مـه   بوه، ناوي وا، لـه يـه        نه
  .م كــوره نــاوي بــه چاكــه، داخــات  ئــه

  

    
  وو سالَي پيروزي له دايك بون كاني شه روداوه: ٤لَي  زه ي غه جيگه

------------------------------------------  
------------------------------------------  

  
  
١٦٠  

  ييـه دو سـي سـالَ،       عومري محمـّد، گـه   
  .ينـي، كـراوه     و بـاس، زه     وتـه قـسه     كه

  :وه بـرده  ي  بو، بيـر ئـه      جارجار، مات ئه  
  ئـاخ بريــا، : وت ي وه ئـه  ر خويــه بـه  لـه 

  .وت لـه گروگـالَ      و كرد، كـه     زواني پاكه   
  .داوه س ده  ي، زو، لـه   بـاوك : وت  ركه  بوي ده 
  !)٢(وه  كـرده   تيوي خوي، بيري ئـه      له هه 

  !چوايــه، وا زو لــه دنيــا   بــاوكم نــه 

                                         
 .ـ هيچ ـ هيچ ١
 .وه كرده ـ بيريه ٢



  ٢٢٩

  !ي بـاوك، چونـه      زاني، بـزه    م  خوزگا ئه 
  

  !نـــازي چلونـــه! يـــي چلـــون تـــوره
  

  
١٦٥  

  !ئاخ، توخـوا دايـه    : وت  ي  جارجاريچ ئه 
ــان  ــه گي ــاوا زو،! توخــوا، داي ــوچي ئ   ب

  .نــاوي بــو گــر، لــه هــه ر ئــه دايــه، بــه
  !نـي گيـانم     نـه   بـه ! رولَه گيان : وت  ي  ئه

ــه ــازانم چيـــه   رازي هـ   .تيويـــت، نـ
  

  !ن خوش بو، جاريك، بـاوكم بديايـه         چه  
  رگــه بــو؟ مــه م، جوانــه كــه بابــه گيانــه

ــه ــي ئ ــاوي شــارده ل ــسكي چ   .وه فرمي
  .ك تــو، هيچــي نــازانم ر وه منــيش هــه

  .ت نيـه  حيكمـه  ن، كاري خوا، بـي  تمه  حه
  

  ــ ــ ــ  
  
١٧٠  

  ن گـران بـو؛     رچـه   ، هـه  باوكي  مي بي   خه
  ي ژيـري،    لـه   ت دايـه    ببـه   حـه   الَم مـه    به

  

  ردان بـو،    و ده م  مو خـه    ي هه   رباشقه  سه  
ــه ده ــه ري ئ ــرد ئ ــري ك ــه بي   .و داخــه ل

  

    
  رگي آمنه مه: ٥لَي  زه ي غه جيگه

------------------------------------------  
------------------------------------------ 

  
  
  
  
  
١٧٥  

  ن تــا شــوان، مـه  ولَــه مـو ده  منـالَي هــه 
  .و كـوالَن ريك كايه بـون لـه كـوجي         خه

  ن خـواردن؛  مـه  بـون بـو ژه   يا بـالَو ئـه    
ــه  ــو ئ ــا ك ــه ي ــاعه  بون ــو موش   :ره و ب

  وار بـن،  نـه  خـوه  تـي نـه    ـ چونكه ميلله  
  يـران،    حه و  و باو، بالوره  يت  ك به   ر وه   هه

  

  .، بويـان بينـي نـان   سيكيان بو   ر، كه   هه  
  .نجـا بـو وچـان       تير بون لـه كايـه، ئـه       

  .و رابــواردن ره، شــه وچــه يــا بــه شــه
  ره؟  كي شيعري جواني، زورتـر لـه بـه        

  .چـن   ئـه ي جوان الي شيعرو قسه  و    ره  به
  ،)١(جـوان  واي جـوان    و بلوير، به هـه    شمشالَ

  

  
  

  واري، لــه فــره شــوينا لــه كــورده    
ــسه وا حــه ــي، ئي ــهيف ــاري، ، ك ــوه ب   وت

   نـده       به  كه بين لـه خويش مابو  ٢(واري(.  
ـ . و ئاسـاري  خته ببري شوين    كه وه    )٣(ـ

                                         
 .تكرار، براي كثرت استـ  ١
 .»واري «ـ توضيح فرق دو ٢
 .توضيح مسأله، در حجاز و كردستانـ  ٣



  ٢٣٠

  
١٨٠  

  مـو منـالَي نـاو شـار،     ر حالَ، هـه     به هه 
ــشي؛ ســيكيان هــه كــه نازيــان بكي بــو  

  

  ار،د ژار، تــا ديواخــان  و هــهلــه روت
ــه ده ــه بيت ــو ده ميان ــشيرد و، ب و ئي.  

  

  
  
  
  
١٨٥  

ـّ ــ ــهمحم ــي؛ بي د ن ــهب ــيس ك ــاز و ب   !ن
  ســيويانا، لَكــي، دنيــا بــي، لــه حــه خــه

  ر بــو دنيايــه؛ يــان، هــه و، نوكــه جولَــه
  ساو صوزي،   يچيان، به حه    خوه بو منالَ 

ــه  ــو ك ــي، ب ــادوس، دلَ ــالَي دني   .س نان
  

  !نيـاو بـي هـاوراز      رو، له مالَ، تـه      له ده   
  !الش، نايتــه ليويانــا  ييــك بــه  بــزه

ــاوه ــهچ ــه كايــه؟  :  چاويان ــي بيت   !چ
  !ن دلَـسوزي    كـه   تيـان كـا، ئـه       كه خزمه 

  !سـاو هيـزي، يـا مـالَي         ر بـه حـه      گه  مه
  

  .يـي، هـيچ ناكـاو، نـالَي         زه  ت له بـه     قه  
  !س و كــاره و، چــاوي، لــه كــه لــه بنــه

  

  ر جـــاريكيچ بـــا نـــازي منـــالَي، گـــه  
ــه  ــي، ل ــار   دلَ ــا ك ــالَ، ي ــارهالي م   !و ب

  

  ــ ــ  
  
  
١٩٠  

ـّد، هــه  هد   س؛ و بيكــه تيــوه ي خـو محمــ
  و پـاي؛    س  ويـچ برياگـه هيـز لـه ده          ئه

ــه ــريش تـ ــالَ زوتـ ــي،واو مـ   و ميزانـ
ــه   ي نــازاري، بــو پاســاي خــويني رولَ

ـّد، هـــه   ر بـــه منـــالَي، ناچـــار، محمـــ
  

  س، س، بـاپيريكي هـه   مـو كـه    جي هه   له  
ــه ــاي   ئـ ــه فريـ ـّد، بگاتـ ــ ــي محمـ   !بـ

  : بــو بـه قوربــاني ي، كـه  زره ري نــه لـه 
ــه  ــدي هـ ــو دار دورانـ ــهمـ   .داري و نـ

  ش سـالَي،  و شـه ني پيـنج  مه  ر له ته    هه
  

  
  
١٩٥  

  سـيري،   ر شـاني، بـاري ئـه        وته سه   كه
ــي ــاخانه   پ ــه ش ــدو، ب ــاوس، مان   وه، خ

  وه، الَ بيتــهكــاتيكيش لــه كيــو، بــو مــ
  و پـاي؛ س و درك ده  چيتـه   له بيـري ئـه    

ــه  ــاوا، س ــو محمــ  ئ ــه ب ــان؛خت   ـّد، ژي
  

  .و بــــاپيريبـــو داژيــــاري خــــوي   
  .وه  الو، بـه شـوين رانـه        رغه  ك به   له ته 

  .وه ســيته خــوا خوايــه تــاوي بحــه   
  !الي يــه، لــه بــاتي الي تــيش هــه  مانيــه

  !لَتيقـان   و هـه    و، كايـه    و له كوي    ئيتر ئه 
  

  ــ ــ  
  قيــري، نـج و فـه   مــو ره راي هـه  ره سـه   

  كـرد،   شـي ئـه     ه باوه ختي، باپيري، ل    وه
  

ــاپيري     ــي ب ــه روي خوش ــه ب   .دلَخوش
  .كـرد   ر ئـه    ميكـي، لـه دلَ ده       مـو خـه     هه

  

    



  ٢٣١

  : كوچي دوايي عبدالمطلب:  ٦لَي زه غه
٢٠٠  ـّد، بــي   مــو نــازي؛ ش لــه هــه بــه محمــ

ــر، شــك ئــهق باپيريــك پيــرو فــه ــا، ي   ب
ــه ــه دلَــي چكول ــه ئ ــه ي، ب ــو؛ و، ق   وي ب

ــد  ــا، مان ــهروژيك ــالَ؛  و، هات ــو م   وه ب
  

ــژي رازي  كــه   ي بيــو ــه، ب   .)١(ســيكي ني
ــه ــي ه ــا  زام ــاريش ك ــي، س ــوي دلَ تي.  

ــه هــه ــو ت ــه دلَ، ره م ــي، ل ــو ميك   .وي ب
ــه درك س ده ــر ل ــاي وردي پ   و دالَ؛و پ

  

  
٢٠٥  

  و الي بـاوا،  ره راي كرد، بـه   كراس، هه   يه
  و پيــشوازي بــاپير؛  لــه بــاتي بــزه  

  .تـين  نْي شين، دلَي كـرد بـي         ده له دور، 
  و پيـري، رايـان كـرد؛        ره  ن منالَ، بـه     چه

  

ــه  ده   ــي، مانيـ ــه ملـ ــي الوا س كاتـ   .تـ
  ي پرنـازي بـاپير،    »رولَـه «و  »ي  ئوخه«

  !نْـي شـين     عنـاي ده    يزاني مه   چون، باش ئه  
ـّد«: وتيــان   !»!خــو بــاپيرت مــرد! محمــ

  

  * 
  
  
٢١٠  

ــسان دي  ده ـّد، ديـ ــ ــاوهردي محمـ   .ويـ
  :بـاري  ئـه  م لـي  وت، ته چولَ و هولَ كه   مالَ،

ــاوه ـّد، م ــات؛ مــالَي كــش)٢(و محمــ   .و م
ــه ــاري پ ــزه  ب ــه جــي ب ــو ژاره، ل ي لي.  

  

ــه   ــي كون ــهزام ــو، ه ــاوه و ن ــو كولي   .م
  .س و كـاري  نه باوك، نه دايكي، نـه كـه   

ــه  ــا ن ــه دلَي ــكه  ل ــا تروس ــاوات م   .ي ئ
  . كيـو ر دلَـي، بـه بارسـايي       سه  م، له   خه

  

  
  
  
٢١٥  

  .تيمـي  ردي هـه  مجـار، حـالَي بـو، ده      ئه
  نيــا؛ منالَيــك مــاوه، بــه تــاقي تــه    

ــه ــه  ك ــري ئ ــه بي ــه  وت ــه كون   :و ئاوات
  ديبـو،  و هيـشتا، دنيـاي نـه    ئـاخر، ئـه  (

ــه ــه ك ــري وت ورد،: وه بي ،ــو ــك ب منالَي  
  

  .ديمــي كوليــاوه ناســور زامــي قــه     
  .واو دنيــا ســيك شــك نابــا، لــه تــه كــه

  !ي بــاوك، چونــه بــزه: ئــاخ بيزانيايــه
  .)رگـي، چـو   مـه  ردي جوانه   باوكي به ده  

  :كـرد   شـي ئـه     ي دايكي، له بـاوه      ئامينه
  

  
  
  

  !ي كـه    بو، ساقه بونه   ن خوش   خوا، چه   ي  ئه
ــه ــه ئـ ــا؛  گـ ــه پايـ ــي، بچوايتـ   ر دركـ
  كـرد بـو الي؛   راي ئـه . ري پـه   نْي، ئـه    ره

  !ي  كـه   يا جار جاريكيش بـه گـژا چونـه          
ــه ده ــا بروكيايـ ــا،  يـ ــه كايـ ــي، لـ   سـ

  !بـاالَي  كرد به قوربـان  ي ئه  د جار، خوه    صه

                                         
  .حكايت - ١
  .است) آكساند(تفاوت در تكيه . »مانده است«، نه »باقي ماند«ـ به معني  ٢



  ٢٣٢

  وه؛  زهد نـا    ش، بـه صـه      گرته بـاوه    ي  ئه  ٢٢٠
ــه ــه ئ ــو، ده گ ــه ر درك ب ــاورد؛ ري ئ   ه

  

ــدن  ــه دوانــ ــه دهبــ   وه، م رازه و، بــ
  .كــرد رمـاني ئــه  ر بـرين بــو، ده  گــه ئـه 

  

  ــ ــ  
  
  
  
٢٢٥  

ــي،   ــو، دايك ــاوش ب ــي ســنيا؛منــالَ ب   ل
ــه ــه  ئ ــي؛ ئ ــاوايچي، روي ــاوه وا، ب   .م م

  ي، كولَيـاو، هاتـه بـان؛        لـه   دلَي بوچكـه  
  وه؛ ســرينه بــري، بــه ئــه لَ چــاوي، هــه

  !ن ئاسـما ويـن و  ن زه   ي خـاوه    ئه! خوا  ي  ئه
  

  .رچو لـه دنيـا      رگ، ده   مه  ويش، جوانه   ئه  
  !واو كوژيـــاوه چـــراي ئوميـــدي، تـــه

ــسكي، وه ــه رژا فرمي ــاراني ك ريژن   . ب
ــه ــه ب ــسكه ره ب ــه ن ــه ي گ   :وه شــينه رم

  !ن مـا  رو  ن خوه   خاوه! وو روژ   ن شه   خاوه
  

  
  
  
٢٣٠  

  !گيـان   ن گياندارو بي    ي خاوه   ئه! خواي    ئه
  نيـري؟  م بـو ئـه   م، خه  ونه  داخوم، بو ئه  

ــه   ــاو ن ــه چ ــام، ب ــني دني ــو، روش   ديب
  ردي بـي نـاني،      و، ده   تيـوي   ر هـه    بـه   له
  م،  كـردم كـه     ي، لـي ئـه      خهو گشته دا    ئه
  !نـدم، خوايـه     ويچت لي سه    ن زو، ئه    چه
  نيـا بـاواييكم بـو،       ر تـه    هـه ! ي خـوا    ئه

  

ــه ده    ــو، ب ــردن  خ ــه م ــانس توي   .و ژي
  :راتيـري؟   م، به سـه     ته  ينه  م گشت مه    ئه

  .رگـه بـو     زيـزم، جوانـه مـه       ي عـه    بابه
  .پـاني  وتمه سـه  ر پي، كه وتمه سه  ر كه   هه

  .م كـــه زش دايـــه گيانـــهوا نـــازو نـــه
ــي ــه ب ــه  ب ــاوش داي ــه ب ــردم ل   !شــت ك

ــه ــشي ئ يــازه  سار ــي ت ــرد، زام   و زو، ك
  

  
٢٣٥  

ــه ــه ئ ــه ده   وا، ئ ــاوا، دا ل ــم، ئ   !س ويچ
  .خـشه   بـه   م؛ بـم    ناشكوري ناكـه  ! خوايا

  ر ناديــارت، م، لــه مــولَكي پــه مــن، چــه
  : ـ  ت خـوابي  حمه رهبه وت ـ   ئه دايكم، راسي

  

  !س سـم، بيكـه    من، بيكـه  ئيتر! ي خوا   ئه  
  .خـشه   و لـه    يبـه   عـه   كارت، بـي  : زانم  ئه

ــه  ــه س ــارت  ر ده ك ــه راز ك ــرم ل ؟!ربي  
  .ت نـابي    حيكمـه   ن، كاري تو، بي     تمه  حه

  

  )٦لَي هزكوتايي غه(  

  
  
٢٤٠  

ــه ــه سـ ــه ره لـ ــدالمطلّب، مـ ــا، عبـ   رگـ
ــه ــه! م رولَ ــه وا، ئ ــراييم ج ــه پي   .لَ، هات

ـّد، تــه   مينــي؛  ئــهنيــا پــاش مــن، محمــ
  .و نه باوك، نه خوشك، نـه بـرا    نه دايك 

  

ــه   ــاو اللَـ ــب  تكـ ــه ابوطالـ ــرد لـ   :ي كـ
ــه ــه ســه وا، ل ــيم ر ريگ ــوچي دواي   .ي ك
  .وينــي مــره ر، بــي خــه و بيــدهس بيكــه

  !را  رخـي تـه     ك بـه    وتـوه، وه    نيـا كـه     ته
  



  ٢٣٣

  
  
  
٢٤٥  

  ئـاوي ئـاوات،     ي خيلَي، بـي     رچاوكه  سه
ــل ده ــرازا ســفته جــه! خي ــه رگــه ب   ت، ك
  ي، و نـو سـالَه  شـت  واوي عومري هه   ته
ــي منــيچ، ســه ســته ده   وه، راي ئــه ره نْ

  

  !كجـار، وشـكايي داهـات       رگم، يـه    به مه   
ــه   ــه م ــرا جوان ــار ب ــه يادگ ــه رگ   ت، ك

  .ي  رپـه   ده  ي  هپ  داخي )١(وتن بو   كوس كه ر    هه
  .وه  سـيته   هيشت روژي، بحـه     ي  ر نه   هه

  

ــه    ــي نـ ــه روژيكـ ــهدي، بـ   وه؛  وچانـ
  ن دلَـي سـوتاوي؛      رچـه   هـه ! ئاخ، رولَـه  

ــه ــولَ دي؛  تيتـ ــم وه كـ ــرم، دلَـ   وه بيـ
  

ــه   ــه دايمــه ت ــه)٢(و و ده قلَ ــه كيوان   .وه  ب
  م منالَيــــه، گونــــاي ژاكــــاوي، بــــه

  !ر بـي    كجاري، گـرم تـي بـه        خته، يه   وه
  

  ــ ــــ   
  
٢٥٠  

ــدا ــه عبـــ ــه گريانـــ   وه، لمطلّب، بـــ
 ري هــاورد، كــولَي دلَ، وا زلــه پــرو  

  وتـو،   كـه   ك مردو مردوي تازه كوس      وه
ــان  ـّد گي ــ ــاخ محم ــه! ئ ــه رولَ   !ژارم ي ه

ــه ــه  ! رولَ ــي خ ــو دلَ ــرم ب ــارت؛ بم   مب
  

  .وه رانــه گــه دلَــي خــوي، ئــه   رده ده  
ــسه ــار ق ــه ده اختي ــرد ســي ده ي ل   .ر ك
  :و بـو    رزه  نْي بـه    داو، ده   لَ  تون، بانْي هه  

  !ازارموتــوي نــ نــاز كــه زيــزي بــي عــه
  .ي مـارت    كـره   ك كـه    بو ژيني تـالَي وه    

  

  
٢٥٥  

ــه ــه رولَ ــه ي تاقان ــه جوان ــه ي رولَ   !م ك
  !و باوك بـه جـواني مـردو     ي دايك   رولَه

ــه  ــاخ رولَ ــي، ! ئ ــويراييم داب ــاخوا ك   ي
  

  !م كــه  بــه گيانــه  ئــاواتي دلَــي عــه    
  !ت پيـر بـو   ينـه  ر به منـالَي، بـه مـه     هه

ــه ــ  م وا ن ــوت ب ــواني ب ــابيت ــه ب   .بم ب
  

  
  
  
٢٦٠  

  .م  ولَيكـت بـو بـه       هيشتم هه   ي  پيري نه 
  نيـا،   ختي كـه نـاوتم ئـه        وه! رولَه گيان 

ــه  ــه گ ــاق، ل ــي وره ت ــرام ي   داري؛ و، احت
  بــي؛ زور نــاودار ئــه: وام بــه دالَ هــات

  

  .م  تواني ناني وشكيت بو جـور كـه         م  نه  
  م وابـوتـاق ئـه     : پي م دنيـا    بـي لـه     تـو.  

  !و كـاري  س  و، بيكـه  قيـري    لـه فـه    ك،  نه
ــا  ــه دلَم ــات ب ــه: ناه ــه وا ه ــي ژار ئ   !ب

  

  *  
ــه     م، سـه  بـه گيانـت قـه   ! ئاخ محمـّد گيـان      ــري ب ــاپيرت، گ ــه ب ــه ج ــه ردا ل   .م س

                                         
 .اضافه در كردي» ياء«عطف و » واو«توضيح دربارة سقوط  - ١
 .توضيح معني حقيقي و مجازي - ٢



  ٢٣٤

  
  
  
٢٦٥  

ــه    ــه گولَ ــت، تاق ــي تالَ ــو ژين ــه ب   !م ك
ـّد  ـ  ! محمــ   ت بـــم،قوربــان داخـــي دلَـ

ــالَي پــر ره   ــان من ــج قورب   !و تالَــتن
  .ي سـيپالَي شـرت      م، پينـه    ي چه   رده  په

ــم ــهدلَ ــه   رده ، ب ــي پاالَك ــا ب ــاز پ   .ت ب
  

  .م  كـه   ي دلَـه    نـد كـوره     منيش، گري سه  
ــه  ــي بچكول ــم   دلَ ــت ب ــه كولَ ــر ل   .ي پ

ــاي پــر دركس قوربــان ده ــتو پ   !و دالَ
  .رد دلَـي پـر گـرت        رگـه   رم بـه سـه      سه

  .ت دو باالَكـــه گيـــانم بـــه فـــداي قـــه
  

  ــ ــ  
  
  
  

٢٧٠  

  .گـره لـيم     توخـوا مـه   !  محمـّد گيان  ئاخ
ـ  ن، زور زانا، پيم بلَين نـه  رچه ـ هه   زان 

  ي قـابلم، بـه فـداي خـوت بـم؟         من، كـه  
  .)١(و دايكــي ناكامــتبـه قوربــان بــاوك 

  

  !جـيم   ي بـي    ، بو قسه  مبار خو   ت  جالَه  خه  
ــه ــه بانْ ــن، ب ــژم م ــان: واز ئي   !ئاغــه گي

  .به قوربان باواي دلَ پر لـه سـوت بـم          
  .بــــه قوربــــان ابوطــــالبي مامــــت

  

  :وه بــم، دلَــي بــوت تيــري قوربــان ئــه  
   ،ــي ــي ب ــه دلَ، ژان ــت، ب ــو دلَ ــي، ب   دلَ

ـّت، بــه ــ ــاني، كــي، گــري حب   ربيتــه گي
  

ــري  بــه دلَ، خزمــه   گــه بيــه جي ــت، ب   .ت
ــه ــي  ه ــاني ب ــه قورب ــم، ب   .زار جــار دلَ
  .ردانــي گــه الَ م، بــه كــه و گيانــهروح

  

  * 
  
٢٧٥  

ــاپي ــه دهب ــولَ، ب ــه ري كولَ ــه م م   وه، رگ
ــه  ــري ه ــه  گ ــاوي، وا ئ ــان،  ن ــه ب   هات

  وه، الوانــــه ي، ئــــه هــــا عبــــداهللا وه
  !م كــه رگــه جوانــه مــه! م، عبــداهللا رولَــه

  !ر حيجــاز رانــسه ي ســه گــولَي تاقانــه
  

ــولَي دلَ    ــه ك ــه ب ــه و، كلَپ ــه ي ج   وه، رگ
تان ي يزيــدي ئــه زه بــه دلَــي بــيســو!  

ــهدلَ دار ــ و بــ ــه هردي، ئــ   :وه تاوانــ
  !م كــه رگــه گيــري جــه! نــي دلَــم نــه بــه
  !ر جوانيـت، گـولَي نـاز، بينـاز          رامبه  به

  

  
٢٨٠  

ــه   وه ــارم بيت ــاره ش ــه ك ب ــو وه، ه   م
ــم هــه ــه مــه كــه لَ وا، دلَ ــالَم، نــد ل   رو م

  !ي   وه وت  م  و؛ نـه    وي روت   وتمه بان زه    كه
  نيـا،  كه لَ ي جوانيت هه  ساره  تويچ، وا، هه  

  

ــه ده نــهدار و    ــو تــو، ل   !س چــو دارم، ب
ــالَم    ــي م ــان خيزان ــه ن ــرد ل ــشم ك   .چ

  !ي وت ئوخـه  م ر ئـه   شي باالَت، هه    خوهله  
  !نيــا  و تــهت مــا، بينــاز  كــه  تاقانــه

  

  ــ ــ ــ  
                                         

 .ـ توضيح مسألة فتري بودن ١



  ٢٣٥

  
  
٢٨٥  

ــه   ــاش ب ــاوا، پ ــاالَن  ب ــي ن   و رورو،ين
  ،و كـولَ  ف  وت له كـه     ختي، دلَي، كه    وهجا،  
  ي؛ كـه  اسـه نجـا روي كـرده كـوره خ     ئه
ــه   ده ــه گيان ــت، رولَ ــمه داوين ــه س   !م ك

  

  .رخــو وه ســه ختــالَي، حــالَي، هاتــه نــه  
  و گـــري دلَ،  چكـــي دامركـــا گلَپـــه  

  :ي  كـه   ر باسـه    وه بـو سـه      ديسان چـوه  
ــه   ــه تاقان ــي ل ــات ب ــه دلَ، ئاگ ــه ب   .م ك

  

  .و، چـولَ  نـه  خـاوه  م مالَـه، بـي     ئيتر ئـه    
  .اريد واو نــه خــو تــويچ، تــه: زانــم ئــه

  .س بمينــي يلَــي بيكــه  نــه: هيوامــه
  

ــه    ــا ه ــون تي ــولَ؟  چ ــالَي كولَ ــا من   !لَ ك
  .ش، زور خيزانبــاري وه راي ئــه ره ســه
  .ردينـي   ي ده   ي، نان خـوه     ويچ خوه   ئه ئيتر

  

  ــ ــ ــ  
   مام؛ باوكي دلَسوز بـو؛     )١(راس، پيره   به  ٢٩٠

  .وه و بــاواي، بــو پــر كــردهجـي بــاوك 
  

  .ماوي هوز بو    ت، جي   روه  ن به سه    رچه  هه  
ــه ــي ه ــرده  داخ ــر ب ــه بي ــوي، ل وه تي.  

  

  ــ ــ ــ  

ـّد، هـــه بـــه   ــ ــي الَم محمـ ــه ر بـ   :وچانـ
  نيـا،   مـري تـه     و مـه  ك نان؛ بـو بـژي       نه

  

ــه ره    ــا ل ــه ي ــه  نجب ــه كيوان ــا ل   .ري؛ ي
ــه وه ســانه ر حــه هــه ــه ل ــا ي، ني   .م دني

  

    
  :٧لَي  زه ي غه جيگه

ـّد ـ خوشي به ستايشير سه   دانيشي به ابوطالبتيو يارمهدرتني محمگس ده محم
------------------------------------------  
------------------------------------------  

  
  
٢٩٥  

  ن لـه خـواوه   . بـو   كي نـه    بو؛ يه » كي  يه«
ــه ــه  بكات ــاي ب ــه پ ــه و ل ــي ه   ژاران؛ خت

  

  ن  بـو، كـه پـاوه       نـه سـي     تر، كـه    وره  گه  
ــا، ده  ده ــان ك ــه ده رم   .داران رده ردي، ل

  

  ــ ــ ــ  

                                         
 .با دو معني» پيره«ـ  ١



  ٢٣٦

  يـره،  ر باسـي سـه   ن سالَه، هـه    چه! مكّه  
ــه داخــوم خــاوه   و نــشيوي،رزي نــي ب

  وسـاوه كـه خـوا، بـن دنيـاي نـاوه،            له
  بـو تـاوي،     ر نـه    له شـيوو دولَـت، هـه      

  

  !يـره   لَـالَ، ئـاخرت خـه       ئيـشه ! ي  بيـه   ئه  
  !يب، چي بو نوسـيوي      ي غه   له كارخانه 

ــاوه    ــاوه چ ــه چ ــاو، ل ــو الف ــاوت ب   .چ
ــهن ده ــاژه  بداتــ ــاوي وه، هــ   .ي الفــ

  

  :وت، كوسارت بيـژي  كه لَ نه رگيز هه   هه  ٣٠٠
  وتـه ري، بيـشو؛      ئيمسالَ، الفـاوي، كـه    

ــاو  ــاو، چ الفـ ــه! الفـ ــاوه  مـ ــي الفـ   !لَـ
  

  .نْـي تـافي، لـه ليـژي         هـات ده  ! ي  ئوخه  
  !ن تــوقي، دولَ و ســاراو، كــوقيــا نــه زه
  !و دراوه ر شـار، ليـژه   سـه  و؛ لـه    حره  به

  

  
  
٣٠٥  

ــه ــازيزان ب ــاوي ئيمــسالَ، ! راس ئ   الف
  لَــي؛ جارجــاري، تــاوه بــاراني،    بــه
ــه ــه ئ ــاري؛ ب ــه الَم، وه ب ــامه، ك ئ   م الس

  !لــه ئـــاون  وانــه، جوگــه   الفــاو ئــه  
  

  !يـالَ  تتـا بـه خـه      ديبو، حـه    ي  ككه، نه   مه  
 لَگـه لـه چو     ،ي حيجـاز، يـا لـه شـاراني  

  !م زورو سـامه  ديـوه، بـه   ي ككـه، نـه    مه
  !چكــه الفــاون  م الفــاوه، بــه  الي ئــه

  

  
  
  
٣١٠  

  .نـد؛ تاشـي، دامـالَي       كه  لَ  ن مالَي، هه    چه
  او تاشــانا،ن كوشــكي پايــه لــه نــ چــه
  پيــا، و داي هــاتيــچ، وا، الفــاو عبــه كــه

ــيچ  ــه م ــه دار ل ــار، ل ــوار،و پاس و دي  
  

  .ختـي رامـالَي    و سـه  الَي قورس   هن ق   چه  
ــشه    يــه ر ــو ب ــاو داچ ــه الف ــا ك   .)١(يان

ــه الوه كـــه ــيچ نـ ــا ييكـ ــه جيـ ــا لـ   !مـ
  . به سـاق مـاو، قوتـار    )٢(،»حجراالسود«

  

  ميـا،   جـاري، دلَيـان داتـه       يش، بـه    قوره  
  :وه نــه خــه رده  زهن س نيــه، بــه ره كــه

ــان،  ــاخر، والَتي ــهئ ــابو؛   زور ب ــي م   ج
  بـار بـي؛   ، چكـي لـه  ، چـي لَـا  خـوازه  نـه 

  

  ! رميــا)٣(و دنيايــانمــالَي ديــن : كــه  
  وه؟ نــه ه؛ چــون بيكــهعبــه روخــاو كــه
  .چــو يكي، لـه دور، بـو ئـه   مـو كالَـا   هـه 

  .كـار بـي   ، بـه )٤(و گـران  وره بو كاري گه  
  

  ؟!حـري سـور     الي بـه    و باسه، له  ن چ ده     ! ژور ن خـوارو    خاوه! له كارت ق    دده  صه  ٣١٥

                                         
 .ـ هم به معني حقيقي، و هم مجازي ١
 ـ راز حجراالسود؟ ٢
 .شدهـ قبالً توضيح داده  ٣
عبه،  ك كه له حيجازا، مصالَحي بناي وه. و گرانه، كه امكاناتي، ناجور بي وره لَك، گه رچاوي خه به وعه كاري، له ر والَتيكا، نه له ههـ  ٤
 .وت س ناكه ده



  ٢٣٧

  ن، مــه ختـي يـه   پاتـه : و دور دورانـه  لـه 
  يكيان نـارد، بـه زلـي كيـوي،        ي  شتي  كه

  ي خــانو، ســه ره لَگــري، كــه بــاري هــه
  

  .ن وينـه سـاز كـه    ريكن كوشكي بـي     خه
ــه ــه هـ ــوي؛ زاران فرسـ ــه بپيـ   ق ريگـ

ــصره ــه م ــوارو  ل ــولزومي خ ــو ق   .وه ب
  

  
٣٢٠  

  :ديـوه  سـي، چـت واي نـه    تا ئيـسه كـه    
  م نـاوه،    يني نزيـك بـه    ويچ لـه شـو      ئه
  ختـاني بـي،     مييـك، وا، بـه      مجار، گـه    ئه

  

  !قيـوه  قـور چـه   شـتي، لـه   م پـاالَ، كـه    له  
ــالَي كــه  ــازه م ــه كــه ت   !ي، روخــاوه عب

    بــي ــه بــاري، كــاالَي ســاختماني   !ك
  

  ــ ــ ــ  
  م رازه، كـه ئاگـادار بـون،         يش، له   قوره  

  يـان كـرد؛   لَـه  يـش، مامـه   ل قوره گه  ئاغه
  

  .ريـا چـون   و ده ره و داوان، بـه    لَـه   به هه   
  .يـان بـرد     كـه   ميـه   پولَيان داو، كاالَي گه   

  

  ــ ــ ــ  
  
٣٢٥  

  وه، ئـــه: كّكـــه زيقانـــه، لـــه مـــه پلـــه
  . كـار  سيان كرده   م بون؛ ده    ستاكار جه   وه

  د؛ ي نيمقــه  ديواريــان چنــي، نزيكــه  
  .و قــالَر دانــاني، بــو بــه قــرم ســه لــه

  

ــه    ــاري م ــالَح،  ب ــهس ــه  گ ــه ب   !وه ره يي
  .يينــه ديــوار  تيــان نــا؛ گــه   ره بنــه
ــه ــود  ئــ ــين حجراالســ ــي دابنــ   .بــ

  .لَگـا   وتنه گالَـه    ، كه )١(يش  ي قوره   ن تيره   چه
  

  
  
٣٣٠  

  جـي،  جي يا بي  ولَي بو، به    س، هه   ركه  هه
ــژو پرســي  ســي نــه كــه اوير ــا، بــو   .م
  سـاته؛  م كـاره  رسـامن، لـه   مـو سـه   هـه 
  ، الفـاوي خـويني،    لَـسي   خته هـه    وه! ها

  

  .ي بـي    ي خـوه    و شانازيه، بـو تيـره       ئه  
  !گرسـي لَ ر هـه    تر، ها، شـه     و تاوي   ئيسه

ــه ــه ن ــه ل ــه تيج ــه ي ئ ــساتهزم م ب   .و ب
  !روا بمينـي    واو، هـه    يـش، ناتـه     عبـه   كه

  

  
  
  
٣٣٥  

  ر لـه بيريـان مـاوه،       عبه، وا هـه     و كه   ئه
  و، اصـحاب الفيلـي،    ر ئه   به  چون خوا، له  

  ردي،  نـين بـه     كه  لَ  هيشتن هه   ي  الَم نه   به
  هـات،   خيلَـي ئـه     ن، به   مه  ي يه   هه  بره  ئه(

  

  م روداوه،   ر لـه    ن سـالَي، بـه      و چه بيس  
  مــار كــرد، يــا خــسته ديلــي؛ لــه يــا قــه

ــه   ــي گـ ــواريكي، بروكـ ــه ديـ   .ردي لـ
   والَت، )٢(مـو   ب، لـه حـه      ره  لي عـه    كه گه 

  

                                         
١ ره رچه يش، هه قوره: ـ ياني؛ نه ن تيره چه: ك ي بوك ن تيهه. يي عنا، به حالَه ركام له دو مه بو تلفظ ئهتي ، كريي.  
  .يي تي توره واوي استغراقه؛ يا هي حالَه م بو ته الَم ئه مو؛ به هه - ٢



  ٢٣٨

ــا، رو ئــه     والي حيجــاز، ره نــين بــه يالَلَ
  و اليـه،    نيش، زوريـان، دلَيـان لـه        مه  يه
  ن،  عبه، وا، وا، پاراسـتي خـواوه        و كه   ئه

  تكــاراني،  ســازي خزمــه  ئيــسه نــه 
  

  !)١(و نيـاز  و، بـو راز     عبـه   ت كه   بو زياره   
  !)هــه، لـه اليــان بايــه  بـره  زگـاي ئــه  ده

  ن، مــه ر پادشــاي زورداري يــه لــه شــه
  !اراني؟وه نـــاوي جـــ بيـــر باتـــه لـــه

  

  ** 
  ،ك زو  وهعبه، خو ن كه   رچه  هه! ئازيزان( ـ  ٣٤٠

  ر بـاو    سه  لَك، خويان له    الَم هيشتا خه    به
  ر زو،   لَكيش تاوانيان نيه، چـون هـه        خه

  كـه،   لَه  ، كاريان كه  شراف  ر ئه   يچ گه   ئيسه
  بـي،  لَـك، بـه دلَ بيـان        ر باوري، خـه     هه

  

ــه   ــه پاك ــه مالَ ــه ك ــه ي ت ــد ن ــاب وحي   و،م
ــه   ــراهيم ئ ــي اب ــاو   دين ــه ن ــي، ب   .زان

  .ل، ياساي دينيان تيـك دابـو        خوينمژگه
  .كـه   ره  يـان، بـه دلَ، گـه        عبه  ت، كه   ميلله

  .يــه، تــا حالَييــان بــي تــي هــه حورمــه
  

  ديمـه؛   ز ديني قـه     ركه  م مه   يچ، هه   عبه  كه  ٣٤٥
ــم، ردم بــو قــه لَــين مــالَي مــه وه ئــه دي  
  يـار،   لَـك بكـا تـه       لَين مالَ بو، خـه      وه  ئه

  ريـزه؛  الي خوايش، هيـشتا بـه       بويه، له 
  

ــه   ــه  هـ ــاري ئـ ــه ابر)٢(و م يادگـ   .اهيمـ
  .و تعلــيمم تزكيــه م بــو وچــان هــه هـه 
  . زوردار ي  سـته   وينن بـو ده     خه  ر نه   سه
  .)٣(ريـزه   ن ئيسه بـوت، تيـا بـه         رچه  هه

  

  
٣٥٠  

  مـاوه؛  ي جـاران نـه     كـه   عبه  ن كه   رچه  هه
  :روا نـــاميني الَم خــو دنيــا، هــه    بــه 

  و دامـاو،    وسـاوه   ري چه   شه  خو خوا، به  
  وه؛ ئــاخري، ديــسان، روژيــك تيتــه   

   بوتـداران، س ده رزگار بي له يش،    عبه  كه
  

  شــارو داوه؛ ، حــهژار لَكــي هــه بــو خــه  
  .وسـيني   لَـك بچـه     و، خه   و ئه م  قانون ئه 

  .واو  و ويـلَ، ويـلَ ناكـا تـه        ردان  رگه  سه
ــه  ــهل ــاو، روژ ببيتــه   خ ــي دام   .وه لَك

ـ ) ك جـاري جـاران      و ساده، وه  خاوين   ـ
  

  ــ ــ ــ  
ــه    !برايـان ! يـشكان   خـوه ! كـان   لَي؛ رولَه   به   ــه بچين ــه وه الي ك ــه عب ــه و ك   :وان عب

                                         
زيرا پيروان اين دين، سابقة آنرا . را داشت ـ تطهير كعبه بوده؛ نه تخريب آن) نصرانيت( ابرهه ـ كه ادعاي پيروي دين  وظيفة- ١

  .دانند مي
  .دا، له فارسيا ئه» همان«عناي  ليره، مه. كا رق ئه تي وتنيان، فه  حالَهيه، كه عناي هه ، سي مه»و ئه« - ٢
٣ - رديف: ياني.  



  ٢٣٩

  .ر جــه كيــشه، تونــده، بــو دانــاني حــه  ٣٥٥
  .جـا، خـو، مـن ميوانـدارم    : ت و ي م ئه   ئه
  .كــاري مــن، ئاوياريــه: وت ي ك ئــه يــه
  لالشـي،   س، به منطق، يا بـه كـه         ركه  هه

  

  .ر ويتـه بـه   ولَيـه بكـه   سـي هـه     ر كه   هه
  .يـه كـارم   عبـه  ت كه  خزمه: وت  ي  و ئه   ئه

ــه ــي ي ــر ك ــه: ت ــه  ئ ــم، پ ــه رده رك   .داري
  .تاشــي ليليكــي، بــو خــوي ئــه ر ده هــه

  

  
٣٦٠  

  سـتن؛  بـه  مـي پـي     كيكيـان، ده    له پر يـه   
   داوه؛يــر، لــه دلَمــي، دبيريكــي ســه تــه
ــه ــه  ه ــي زلَ ــشين، ب ــو داني ــهم   را؛ و ه
  و ريگـاوه هـات،      سـي، لـه     لَين كـه    وه  ئه

  

ــي   ــه: وت ــه ئاغ ــاوي، راوه! ل گ ــتن ت   .س
  :اوهكـر   و نـه    بـوه   ن تا ئيسه، نه     رچه  هه
  .وال  م الو ئـه     چي، بـو ئـه      سيچمان نه   كه
  . كـات  ل  موشكلَمان حه م،    كه  ينه حه   كه  بي

  

  ــ ــ  
  مو، زو بـه زو؛      بولَيان كرد هه    ير، قه   سه  

ــه ئــاخر، ره( ــو، رس، هــه وشــي بوتپ   م
  

  .كرابــو ت نــه ن باســي وا، قــه رچــه هــه  
ــه   ــه ئ ــالَي ب ــو   ف ــي واب ــا چت   )زالم، ي

  

    
  :و ريگاوهر لهيشتني الويك ههگه : ٨لَي  زه غه

ــه  ٣٦٥ ــه دوره ئ ــه وا، ل ــو جــواني و، پ ــا ب   .ي
  .ردانـت   الَ گه   سم، به   گش كه ! ي جوان   هه

  وه؛ ربانــت بــم بــه هاوالَمــه    بــه قو 
ــه دلَ ــدهبـ ــهو، روح و ديـ   ه؛و و گيانمـ
  و بـاب؛ نيـا دايـك   ك تـه    ي نـه    كـه   تاقانه

  

ــه   ــوان؛ بلَــ  م ــي ج ــاني : يلَ ــانْي تاب   !م
  .رو شـانت    ر سـه    ردو توز سه    فيداي گه 

  وه؛ رو مالَمــه و، ســه و دايــكبــه بــاوك
ــه  ــه رولَ ــه تاق ــه  ب ــرو جوانم وه ي ژي.  

  !)١(و نايـاب  وينـه  ئريخي ژين، بـي     بو ته 
  

٣٧٠  
  
  
  

  !ريم، جواني خوينـشيرين  ورت گه  له ده 
  !»!و جـواني  ماقولَي«ي    نمونه !ي جوان   هه
  !»!بـاري   ، بـه شـره    ميـسي   ته«رسي    ده
  !»!واري  نـه   خوه  و نه ژيري«ي جادوي     هه

  !)٢(مكـين   و تـه  ب  ده  و ئه رديري پاكي   سه  
  !»!و شـواني ت يبـه  هـه «يري  ي سه  اسطوره

  !»!داري و نـه  و تيـري  رچـا   به «شقي  رمه  سه
ــاري ســه ده«ســيحري  ــه كريك   !»!الَت ب

                                         
 .استثنايي: دا، ياني ـ له كوردي ١
٢ ياني ،تو وقار: ـ به كورديشخصي. 



  ٢٤٠

  
٣٧٥  

  !»!و برشـت    شيروخو «لسمي  ته! ي جوان   هه
  !»!داري ك نـه  تـه  نـاوداري، لـه   «مزي    ره

  

  !»!هيزي مـشت   ك  ر وه   شيرشكين، هه ت،    بزه«
  !»!كــاري رزه نْينــي بــه هــه ســه«رازي 

  

  
  
  
  
٣٨٠  

  !و تـاريكتر    ق لـه شـه      ق، دلَـره    بو ناحه 
  :و، قـين  زه ت، رازي بـه »الفـضول   حلف«

  .زيــن مالَــت، دلَــي گــولَ تــه جــامي جــه
ـ     ام مه ك   بـا،   و ناتـه  الَ، تـوش  غـروري م

ــه  ــو ئ ــه ت ــه  ك ــه ب ــي ل ــه بين ــا، رامب   ري
  

  !ن، له مـو بـاريكتر    رده  ق، گه   ل حه   له گه   
  .زيـن   زلَوم، نـازان؛ بـو زالَـم، تـه          بو مه 

  .زيـن   حـرو كيـو بـه       مالَت، بـه    سامي كه 
ــي ــهوي زه: پــي واب ــي ئ ــا، ، ســامي ل   ب
  !ريـا  ن به سـه     كه  و بولَ، ئه  لَ  ئيژي، خوه 

  

  
  
  
  
٣٨٥  

  نـازي،  و؛ به خوي ئه    ت، جوانه   كام ئافره 
  رزي، گري، به تـه     ي  نْينيت، ئه   سامي سه 

ــه ــي تــه  ب ــه ب ــي ديواخــان؛  الرو؛ ب   ب
نيعمه   بي سـفره    ت، به   نازو و خـوان،   بي  

ــولَ   ــه چ ــر، ل ــت، زورت ــوان؛ژيان و كي  
  !نـشينان، مـاتن لـه ژيريــت    جلـيس  مـه 

  

ــه   ــه بيــ ــري  الت، ده وي لــ   رازي،ربــ
  !رزي لـه  دلَي ئـه » جيج ن هه نه وه«ك   وه

  و درگـاوان؛    رده  و، بـه    رده  وبـه   بي بگره 
  !كـان  ن ئاغـه زلـه      كـه   رمـت لـي ئـه       شه

  ؛و ران رخ  ك بـه    تـه   لَك، له   له ناو خه  تاراو  
  !قيريــت ل فــه گــه ي لــه لـه بــردي قــسه 

  

  * 
  
  

   

٣٩٠  

  ويـنن،   چاو ئـه    ن، به   رچه  لَكه، هه   م خه   ئه
 ــ«، كـه چــير موحتــه»دمحممــه؛ ره ، زو  

  ر،  نوكـه  وو، بي مالَ    م عومره   ن كه   رچه  هه
  .»امـين « بـه   شهور  و دوژمن، مه  دوسالي  

  

  نْيـنن،  سه  لَ ئه   لَكي، هه   ت، خه   روه  به سه   
  !مـه  ر كه ور هاوسه، ز)١(ن له مالَا    ر چه   هه
  !ر سـپيرن سـه   و روت، پي ئه ن  مه  ولَه  ده

  )٢(!ويـن    زه ،كاو  ئه   رم  ري، شه ق  ئاسمان، له وه  
  

  * 
  ورانــي زو، ي ئاگــاي بــو، لــه ده وه ئــه  

  !زنـه  نجـه مـه   م گـه   شوكور له : وت  ي  ئه
  

  يـل بـو،     رگـي عبـداهللا، كـه       مـه   له جوانه   
  !ي، عبــداهللا، ئوجــاخ روشــنه   ئوخــه

  

  ــ ــ  

                                         
 .ت روه به سه: ـ له ماالَ ١
، در يك كلمه عبارت است ) فشارها و كمبودهاي ماديهمة خصال ممتاز معنوي، با همة: يعني(راز تعارضها : توضيح دربارة اينكهـ  ٢
 .»آفرينترين رهبري شرايط بزرگترين و عميقترين و سعادت«: از



  ٢٤١

  ر سـاريش نـابي،      و داخـه، هـه      الَم ئه   به  
   نيــاوه؛ريـان  رگـي، ســه  مــه بـه جوانـه  

  

ــگه   ــه دلَ دوس ــابي،  ل ــك و ب ــو داي   ال، ب
ــه ــان ن ــه  ي ــاالَي ئ ــوره الوه دي ب   !م ش

  

  * 
٣٩٥  

   
  مــان، وه، خاســتري نـه  ريچـه  و ســه لـه 

ــه  ــو، ب ــالَ ب ــه مــشتي من ــه رغ ــي، ل   وان
   ي، كه   ئهمنالَ بو؛رشـان  وته سـه  ركي خو  

ــالَي ــه من ــه  چ ب ــه گ ــسه، ك ــه، و، ئي   نج
  

   ــالَي ر ــي تـ ــوينن ژينـ ــهبـ ــان ولَـ   :يـ
ــه ــردو؛ ره ئ ــه  ك ــي ئ ــو  نج ــانيدا ب   !ن

  !انو خيـز كـيچ بـه مـالَ    ك كومـه    له تـه  
  !نجـه  و ره ختـي   ر سـه    مو، هه   ژياني، هه 

  

  * 
  
٤٠٠  

  .مـو اعجـازه     حوالَت، هـه    ئه! ي جوان   ئه
  نوس، چي نوسـيوه بـوت،       داخوم چاره 

  

  .ر رازه رانــسه ئريخــي ژينــت، ســه هتــ  
   ـ  كه لي   !و نـه خـوت    لَـك   ه خـه  نازانن، ن

  

  )٨ لَيزهكوتايي غه(  

  
  
  
  
٤٠٥  
  
  
  

  
٤١٠  

  :ن كـاري كردگـار      يـر كـه     سـه ! ئازيزان
؛    پــيكــاريلــه كري خــاوس؛ مانــدو  

ــه  ــه ح ــه ببيت ــشات،  ك ن پيــانتري   م، ب
  

  ؛ي گومـان بـي      سي، خوي جيگه    كه ويش،  ئه
  يـان لـي بـو؛       مـو، گلـه     و هـه    واليچـه   له

ــه ــه ب ــهراي ره الَم س ــه   ئ ــه ه ــو، مان   م
  !خـاس : مـو وتيـان   مـي، هـه     به خاترجه 

  

  .يـره   ئـوغرت خـه   ! كاكـه : بانْگيان كـرد  
  و گـــران، روي داوه؛ وره كـــاريكي گـــه

  ي، ئيتـر،    رمان كه   ردمان، ده   بي ده   تو نه 
  ،ي خـوي    ر جيگـه    سه  رنان له   جه  حه خري  فه
  .بولَمانـه   رچي تو بيـژي، گـشت قـه         هه

  

ــار؛    ــواني كريك ــره ج ــواني ش ــار،  ش   ب
  بـاري،  ر تـا پـاي، ئـه    سـه  ژاري، لـه  هـه 
  !ي والَت   وره  رگـه   كا بو تاقمي، سـه      ل  حه

  

  !كــان بــي يــي لــه تيــره ي تيــره رولَــه
     بـو ينـي بوتـان، الري ديين له ر١(چو(!  

  .بـو  وت، دلَيـان سـوكنا     چاويان پي كه   ر  هه
  .مـين و راس    م ئه   و، هه   م ژيره   الويك هه 

  

  .يـره   و ئـه    ره  بـه   بي، بي   ت نه   حمه  به زه 
  .سـراوه  ركيكمـان، لـه رو بـه        مـو ده    هه

ــان نــه  ــاوه تــه  بوم ــي م   .تــر دبيريك
  .والي خـوي  ره ر بـه    كيشي هه   ي  ئه س  ركه  هه

ــه، ده  ــه ئيم ــو، ده  ل ــه ت ــه ردو؛ ل   .رمان
  

  ــ ــ  

                                         
  .ها توضيح احوال حنيف - ١



  ٢٤٢

  
  
٤١٥  

  ،ي كـرد    ودوي دلَ خوه    ختي، سي   نه محمـّد،
ــه ــا  ئ ــاوي  نج ــه دواي ت ــن، ل ــي وت   :پ

  ري،  جـه   ي راخست؛ حه    وره  يي گه   پارچه
ــه  ــه ه ــا ل ــه ج ــژارده ر الوه، ه ــان، لَب   ك

  ي ديـوار،  و چينـه  ييه حاسـتي ئـه   تا گه 
  ،ي ستي خـوه  ري، به دو ده   جه  حهوسا،    ئه

  

ــه     ــه دلَگ ــين، ل ــاگري ق ــا ئ ــرد ت   .ل دام
ــه   .ن هــوزي پيــاوي  بــژارده كــه  لَ ه

  .ري نـا لـه سـه       گرت، داي لَ  خوي هه س    ده  به
ــه  ده ــيان دا پارچ ــان،  س ــه ب   و؛ هينايان

ــه ــه ئ ــه ك ــو ح ــه ب ــار ج ــه ك   .ر، بنرييت
  .ي كـه   ر جيگـه    سـه   نا لـه    و؛ داي   لَگرت  هه

  

    
  ندي ابراهيم و محمديوهپه: ٩لَي  زه ي غه جيگه

------------------------------------------  
------------------------------------------  

  
  
٤٢٠  

ـ    ينـه   مو ژين، له مـه      الوي، هه  وان؛ت، لي  
  .ش بـه  و بـي حروم  شه، مه   رچي به   له هه 

  وشـتي جـواني،     و، ره   و، قـسه    خـالق   ئه
  

ــوان      ــه كي ــوان ل ــا ش ــاره، ي ــا كريك   .ي
  ش، بو، لـه كـه    تان  ي، ره )١(»جليس  مه«و»كايه«

  .زانـي  س پـي  بو، گش كهشهور  وا، زو مه  
  

  
  
  
٤٢٥  

  ،بيـستبو  ي س نه  ه، كه »ناو«و    ئهعناي    مه
ـّد «: كـرد  س، بانْگيان ئـه    بري كه    ؛»محمـ

  .بـو  رسـام    سه ناسي، مات و    ي  ئه س،  ركه  هه
  و راس بـو،  ي، وا، ريـك  و، قـسه   وه  كرده

  نْگــي داوه لــه شــاران،   باســي، وا ده
  وينـه،   مـو حوسـنه بـي       و هـه    ر ئه   گه  له

  

  جـي بـو،     نـه بـه   و  م جحيلَـه، ئـه      بو ئـه    
  .»احمد«: وت ي  و ئه   ؛ ئه »محمود«: وت  ي  م ئه   ئه

  .و زام بــوســودي، پــر ئــيش دلَــي حــه
  .رچـو   ده» أمـين «ناوي، لـه نـاوان، بـه        

  .خواسـت، زورداران    و ئه   ئاواتيان به ئه  
  !و؛ ژيـــــاني تـــــالَي، بوينـــــه ره وه

  

   ــ ــــ ــ  
  
  

ــه، ــه شــاري مكّ ــك دهل ــه  ژني ــه ولَ   ن، م
ــك راسژن ــلَ؛ ي وفيــه فر ــاك، دور ل   و پ

  .ن  مـه   كرد له شـام تـا يـه         تي ئه   تيجاره  
  .ي نـاو خيـلَ      ويش، له ژنـان، تاقانـه       ئه

                                         
  .وال وه نشيني له له جليس و، مه ي منالَي كايه - ١



  ٢٤٣

  لَـه؛   شـقه   لَس بو، له كـار تـه        خديجه، قه   ٤٣٠
  .مـاي   بـو تـه     ت نـه    لَكي، قه   قي خه   له حه 

  دابـو؛   ولَي نه   ي، هه   ي، خوه   بو كوت فره  
  

    ش بوخو سه  پي ،اس بيلَـه    مامه وودا  ر.  
  وتبـوه الي،  يش، كـه كـه    و مالَه زوره    ئه
  .جـي مـابو   س بو، بوي به     ن كه    چه ثیار

  

  ــ ــ  
  
  
٤٣٥  

  بــرد، لــه پــاكي احمــد، كــه ناويــان ئــه
  وال، مــه خــوا، ئيــژم لــه بــه: فكـري كــرد 

  :يغـــامي نــاردي بـــو ابوطالـــب، پـــه 
ــه ــه ئ ــ گ يــري، ك كــهر ر ــد بني   وي، احم

ــب ـّد، ابوطالـــ ــ ــهو محمـــ   ر دو، هـــ
  

ــه     ــاري ئ ــاكي، زور ك ــي پ ــه دلَ ــرد ل   .ك
ــه  ــسپيرمه ئ ــه ب ــه و، مام ــه لَ   .ودا و س

ــه ــاروانم، ده ئ ــو شــامي   وا ك ــي ب   .چ
  .و بـسپيري    پيم خوشه كاروان، بـه ئـه      

  .م سفارشـه، زور دلَيـان خـوش بـو           به
  

  * 
  
  
٤٤٠  

  وته ري؛ كـارواني، داجـوين،       كاروان كه 
ـ    چي جـاران، بـه      قافلَه   ره،  فـه   م سـه    هر ل

  و بونـه،  مجـار، خديجـه، نـاردي، بـه        ئه
وت  ده بــي پــي نْگــي : ،بــه ناديــاري  

  ن باسـي؟    كـه   جي، وا، باش ئه     داخوم به 
ــه  ــوم ب ــه  رده داخ   وي پــاره، ســي بك

  

  .مــين يــي احمــدي ئــه رده ركــه بــه ســه  
  .»يــسرهم«تكــاري بــو، بـه نــاو   خزمـه 

ــي ــه؟  ره: بزانـ ـّد، چونـ ــ ــار محمـ   فتـ
  .او كـاري  ود  رج، له سه    به له خه  سرنج  

ــاوي ده ــاكي  ن ــه پ ــوه، ب ــي؟رچ   و راس
ــه  ــشتا، ئ ــژاو، هي ــه لي ــه ب ــداره؟ مان   ت

  

  * 
  
٤٤٥  

ــه  ــاروان هات ــاران؛   ك ــه ج ــر ل   وه زوت
  يـان زو،    لَـه   راسـي، مامـه   رسـه ر    بـه   له
  ن بـو،  ن، توزي دلَمـه    رچه  ره، هه   يسه  مه

ــه ــه ب ــه  الَم، ئ ــي قافلَ ــازه،  خالق ــي ت   چ
  سـودي، يـا قـين لـي كـردن،           جي حه  له

  

  !دا بـان   ي  فعيشي، هيـشتا ئـه      كه چي نه    
  .رچو  م ده   رجي كاروان، كه    خهواو بو؛     ته
  رچـو،  سـي ده  ركـارواني، لـه ده    سه: كه

ــه    ــه ئ ــاد ل ــو، زي ــاتي كردب ــازه م   .نن
  ،)١(»خـواردن   م به بـوت نـه       سه  داخي قه «يا  

  

ــه    يرانـي؛   هد دلَ، حـ     رسام بو، دلَي صه     سه   ــسه فريفت ــواني  و ره ي ق ــاري ج   .فت
                                         

 .ـ توضيح ١



  ٢٤٤

  ييـه نزيـك شـار،    ر له دور، قافلَه، گه    هه  ٤٥٠
  .و مانـدو  تـه   كـه   شـه : بـو   هيچ ئاگاي نه  

  و، بـه بـي وچـان دان،         و چونه   بي چاكه 
ــانم ــي و! خ ــه راس ــهل ــاكي ئ   م الوه،  پ

ــات  ــه من ــوين ب ــي، و التس ــزّي ب   و ع
  

  .ن كـار  اوهاي كرد بوالي خ   كوت، ر   قلَه  ته
  !بـو   ر لـه بيـر نـه        و كـارواني، هـه    كوچ

  :ركــاروان ي سـه  ملـي نـا باسـي چاكـه    
ــي ــه  چ ــستوه، ه ــان بي ــه ت   !واوه ر نات

  .واو نـابي    ر تـه    به راسـي، باسـي، هـه      
  

  تـان بيـستيه،     ندي، چـي    سه  له خوي په    ٤٥٥
  و، زورم پـي تـالَ بـو،         لَـه   وه  من، له ئـه   

  ، بـه راسـي،  نـدم  و، لي سه  به من بو؛ ئه   
  :شـه  و؛ راسي پي خـوه   الَم، خوا راسه    به

  :م  ق الده   خو، پيم نـاكري، خـو، لـه حـه         
  

ــه    ــره، ك ــه  ف ــي ه ــه  م ــادي، ني   .س؛ زي
   سالَ بـو،  ن  ناي چه   چهركارواني،    سه: كه

ــه حاســي  گــه ــم ل ــو دلَ ــولَ ب ــي كرم   .ل
  .شـه   رچـي بـه     شي، زور زوره له هه      به
  !م ديوه به چـه    ي  هس، ن   ي، ديومه، كه    وه  ئه

  

    
  .لَ خديجهئيزديواج له گه: ١٠لَي  زه ي غه يگهج

------------------------------------------  
------------------------------------------ 

 
٤٦٠      زه   پـه   چل سـالَ، تـي ،ير     ،مـاني مانـدو  

  ژار،  نْگين بـو هـه      مان؟ سه   مان، چ زه    زه
  الش،   عـومري بـه بـه      نْگاوي  ي هه   ترپه

  ،هـاوار   لَكي بي   لَك، خه   ميشكي خه ر    سه  له
  خـت،  دبـه  تـي بـه   شي ميللـه    ره  له چاره 

  

  . بـو  »الفيل  عام«شهور به     مهي    و سالَه   له  
  .حـري مـار   ك ژه زالَم، تالَ، وهوقي  ك ته  وه
  !ئـاش   رده  ي به   كر، هاره   هارهنْگ    ك ده   وه
  . ئـازار و وه جره  د سالَ، زه    تاوي صه ر    هه

 اسيرزو؛ زه   ئاسمان به «: به ر  خـت   سه وي«!  
  

ــه   ٤٦٥ ــه هـ ــي،  لـ ــاقمي زوردار،ر والَتـ   تـ
  زويـر،   و؛ الييـك، بـه تـه      الييك، به زور  

  ،)١(يـالَ   فـسوني خـه     ي دورو، ئه    به باده 

  .قومـار ، و  سـتي   دمه   به و،  خوشي ستي  مهر  سه  
  .سيرخـ  و يـه  ليـل   لَكيـان كـردوه، زه      خه
  .والَ  هـه   و بـي  لَك، له ژيني خو، كاس      خه

                                         
١ -  توضيح دربارة اثر مهم»؛ و ان هم االّ یظنّونال یعلمون الکتاب، االّ ، :...»اماني امانی.  



  ٢٤٥

  فــسانه، و ئــهژيــان، گرســاوي فــالَ  
  كيكـيچ، بـري وريـا بـن،         يـه ك  ر يـه    گه

  

  !)١(و بوتخانـه  يـچ، بـوت     وانـه   بو پشته 
  قـاال بـن،     رخـستن، لـه تـه       ق ده   بو حـه  

  

  نْـگ،   و چه بر  ن، يا به زه     به  هئيا له ناوي      ٤٧٠
  ختـي، ئيمـاني سـس بـي،     ر نـه    گه  يا ئه 
  و الوه، ي دلَيـا، لــه ژيـن بــه   گوشــهلـه  

ــه ــه زه ي زوردار، ئ ــري، ب ــي دراو؛ ك   رب
  

  .نْـگ  ن بيده  كه  ي  يا ئه ن له هاوار،      خه  ي  ئه  
ــادده  ــاو؛ م ــي، الي دني ــه دلَ ــي، پ   رس ب

  مــــو شــــتيكي، نابيتــــه الوه، هــــه
  !)٢(لـالو   جه ويته  لَك، ئه   ويش، بو گيان خه     ئه

  

  ــ ــ ــ  
  
٤٧٥  

  يـش وا، بـه نـاو دينـداره،         تـه   و ملّـه    ئه
  س زوردارن، اليـان، زورتـر، هـاوده    مـه 
  وهبـان، و رحبـار   ئـه )٣(بي؛ كي نه  يهك  يه

  ن تـورو،    كـه   زورتر له بيدين، ديـن ئـه      
  لَكـا،   باسـي بـه كـه   رچـي  ي هه له جيگه 
  ن،)٤(»نـي   زه  هاوسـا وه  «و،  نين  له داوته 

  

  .ختـي، الره    رس، مل به    ك بوتپه   ر وه   هه  
  .ژارن  لَكـي هـه     وانـيش، دوژمـن خـه       ئه

ــه ده  ــان كردوت ــمايه ديني ــان س   !و دوك
  !و، دورو فـسانه  و، ئـه   به دوعاو، نوشته  

  !لَكــا ن بــه قــورگ خــه كــه وانــه ئــه لــه
  !:م له جيـاتي ديـن       م له باتي كار، هه      هه

  

ــه     ٤٨٠ ــم ل ــي زولَ ــاتي دين ــه ب ــه ل   ر؛ ناوب
  ن؛داتـه انـسا     سـتي، ئـه     ربه  دينيك، سه 

  :شـكيني  خـوت نـه   : لَـي   به ئينسان ئـه   
ــا، خــاوه تــه   و ئاســمان،ويــن نــي زه ني

ــه ــه ن ــان ك ــي گي ــه زم ــت، ب   وه، و، ژيان
  

  .ر و موســاوات دانــه ي ئــازادي پايــه  
  كاتـه هاوشـان؛   ك، ئـه  ك يه ته لَكي له   خه

  ؛!وينـي  خـه  ر نـه  لَك، سـه   انوني خه بو ق 
ــه ــده ئاف ــان،  رينن ــي گي ــدارو ب   ي گيان

  وه، ر ئـه  م، هـه  ي عالَـه  رنـده  روه كه پـه  
  

  ت البـا؛  بـه گ  ر، لـه نـه      شـه   بـه : تواني  ئه  ٤٨٥
  !:وي و كــه و ئــهم ي لــه داوي ئـه  كــه نـه 

  رو مـالَ،    ر چـاروا، هيـسر، مـه        گه  تو؛ ئه 

  .، دابـا  »يـان چون ژ «شقي    رمه  بو تو سه    
  !وي رنـه  كا سـه  ر، بت پولَ، يا زور، يا گه   

  يتـالَ؛  ي بو بـه  به ي وي، ئه خوش، بكه   نه

                                                                                                      
  .هاي خاصّ خود، ساخته بودند صورتي، مردم را مسحور بت و بتخانهه حتّي علماي دينفروش هم، ب: توضيح اينكه - ١
  .هاي بيشمار و هميشگي در همه جا نمونه - ٢
  .مستثناي مقدم - ٣
٤ - فه ته: يانيك بن لير.  



  ٢٤٦

  داوينــي ســه نْــگ بــي، ده ت، تــه پيالَكــه
  نـا؛   و الي بـه     ره  ق بـا، بـه      ديوارت، شـه  

  

ــه ــه پين ــي  چــي ئ ــه ب ــي، ك ــي؛ ره ب   وين
ــينت ــاره )١(ماش ــوالي ش ــشكي، ب   زا؛  ب

  

  ن؛ هلـي فـه    عاتت بشكي، بـوالي ئـه       سه  ٤٩٠
  وي، خــوش بكــه ر روژي، نـه  گــه يـا ئــه 
  رديكـت بـي،     كـار، يـا ده    ر    هه: خوالسه

  :ي توخوا، تو خـوت، ببـه بـه قـازي            ده
ــه ــو ده: ك ــاني ده ب ــه رم ــي كوم   لَ، ردان

  

ــه   ــسه ت، ده جمگ ــي، الي شك ــه ربچ   ن؛ ب
  .وي كيمــان ئــه  داوينــي حــه  ســه ده

  .ربچـي   ري ده   چـي، سـه     سي ئـه    الي كه 
  بــي رازي، زانــي، چــون ئــه مــه ئــه ئــه

  لَ، لَ تـه   تـه رون    گـرن، لـه ده      كه مايه ئه  
  

  !داويـن بـي، بـه ياسـاي انـسان           سه  ده  ٤٩٥
  س ناناسـي، خـو،      كـه : زاني  تو خوت ئه  

ــه   ــساني م ــاخر، ان ــوا، ئ ــا، توخ   !زن ج
  

ــه    ــسان ن ــساني ان ــه)٢(ناســي ان   !زان ، ن
ه دنيـــاي بـــيبنيـــاي ر وانـــي مـــرو.  

  !زو بـزن؟  متـره، لـه پـه      ت، پي كـه     خوه
  

  ــ ــ  
  ر،  حـرو، بـه     ، به واو  هه: مجار، له دنيا    ئه  

  م، زمـي عالَـه   و هاونه ر نه  ي، ئه   رنامه  به
  

  .ر ير؛ يا به شه ر؛ به خه شه س به قشي، هه  نه  
  .م  رهـه   بيتـه وه    م، ئـه    و عالَـه  بو خـوي  

  

  ،»شناســي محــيط«بــي : بيــستوته كــه  ٥٠٠
  ر،  رتـه، بـو قـانون دانـه         كه وابـو، شـه    

ــه ر، بــي شــه بــه ــاوا،  ن ــه،وائازمــي ئ   ي
  زاران،  مـري، روژي، هـه      د ال، ئـه      صه له

  لَ خـواردن، تيـرو پـر،     گـه   بريكيش، لـه  
  

  .ر نايريتـه راسـي   رحي، سه تهو    قشه  نه  
  .ر شه م به م، هه زعي عالَه م وه   ههچاو كا   
ــه ــه ن ــه ك ــه  گب ــر ت ــي، پ ــه ت   :واو دنياي

  يـي نـان؛     تـي، بـو تيكـه       ر برسـيه    به  له
  )٣ (!ن پاشـا خـور     خه  ن؛ ئه   كه  لوتاويژ ئه 

  

  ريــك، ن والَتيكــي، لــه ويجــدان تــه چــه  ٥٠٥
  ر حـالَ،    هه  ر تيرن، به    شه  ر به   سه  چي به 

  موم كــردوه؛ســ ريايــان، مــه واو ده هــه
ــه ــه ب ــه، ن ــا مان ــلَي گي ــداران،س   و گيان

  

  كنيــك،و تت وتنــي قــودره بــو پيــشكه  
  و ئاشـغالَ،  و، بـه ئـات      به گاز كارخانـه   

  !وي، بـردوه  ق زهعمـا   ميـان، تـا ئـه       سه
  .سـلَي انـسان     ك نـه    رايـه، وه    تـه   له خه 

  

  ــ ــ ــ  
                                                                                                      

  .ماشين، عام است - ١
  .ة استحالت معرفت كامل انسان، براي انسانتوضيح دربار - ٢
  نوارها؟ - ٣



  ٢٤٧

  
٥١٠  

ــي ديــن ئــه   :)١(ژيرانــه بــروا! انــسان: لَ
    ـداد؛        خوا، دنيـاي پـيبي تـيداي، بـه پي  

ـ       شكيني،تــا اســتعدادت، لــه كــار بـ
  لَــت، و كومــهرش خــوت روه الَم، پــه بــه

  

  ! بــه خــواواوي دنيــا، بــه تــو؛ تــو، تــه  
 مايـه     يـشت، گـه   به خو و اسـتعداد،  لـي  

  پي ،ت پيسته، به د چينـي   هويسـتي بي.  
  .لَــت  و ئــاژهبــانتره لــه كــار مــالَ   

  

  
  
٥١٥  

  گيـان،   دا، به دنياي بـي      زمي  و خوا، نه    ئه
  ر،  بـه   يچي دا جنـسي گيـان لـه         ريزه  غه

  سـاو،  و گش گيانداره، كه ناينه حـه    ـ ئه 
  رنامــه، ديــسان، و، اليقــه، بــه ر ئــه هــه

  

  كاكيــشان،تــا  تــومي، هــه ر لــه ئــه ههــ  
تــا ماســي ،ر، وه لــه و پــهلــه ميكروبــي  

  وا، يـا لـه ئـاو ـ ،     له وشكي، يان له هـه 
  .تـي عيـسان   شـي تايبـه   دانـي، بـو بـه   

  

  
  
  
٥٢٠  

ــه ــه ب ــشتا ئ ــه الَم هي ــاده ب   شــانه، م زي
  تـي، بانـه،   زمـي تاويـه   يچـه، نـه    ونه  ئه

  ،مـه   شـه سـيهه     م بـه    ئاخر، بيژگـه ئـه    (
  يــوان، بــانتره، كــاچي، جــا، چلــون حــه

  

  و دوانــه، نــي بــانتره، لــه ئــه    چــه  
  .ر سـيكانه  و هـه  كوگاي ئـه : بو ئينسان 

  )مـه  يـش، لـه تـودا، جـه     مه و دو عاله   ئه
  ريــوه نــاچي، زمــي، بــه نيــا نــه بــه تــه

  

  يـوان،   لـي لـه حـه       تو، كه بـانتري، گـه       
  ر بتــواني، شــه ر بــه گـه  مجــاره، ئــه ئـه 
نه  بي هه   ژين، بور حـالَ،    هه  م، به   زمي سي  
ــه  وه ــي ئ ــه  ل ــي ف ــه زان ــه؛ رزي م   حالَ

  

  زيــاتر نــه بــي انــسان«، نابيتــه زمــي«.  
ــه ــي طبيعــي  ن ــزي، دانــي، زم   و غري
ــه ــه ه ــالَ   رچ ــه ق ــا قالَم ــانتره، بك   !ن ب
  .تالَـه   ولَـي، بـه     ولَ بـدا، هـه      رچي هه   هه

  

   ــــ  
  ،و ژورزمــي طبيعــي دنيــاي خــوار نــه  ٥٢٥

  تــالَ، ر ببــي بــه ريــزه، گــه يــا خــو غــه
  نـي،   گـه   هـا ئـه     ن روژ، وه    كه دواي چـه   

ــه ــي، وه شــه ب ــچ، نظــام دين ــي، ري   ال ن
  

   ،ك بچين ئـه   :  بزا )٢(تير     چـوخـاپو بـي!  
  :حـالَ   بـي مـه     يوان، چون ئه    ژيان له حه  

ــه ــي ن ــي ب ــاني، وه ب ــه گي ــا بوگ ــي ه   !ن
ـ  ر حـه   بي لـه هـه     ستر ئه   زور په    .وانيي

  

  .يــاتي بــي، حــه ســترو پيــستر ئــه پــه    نعـاتي،   و سه وي عيلم   ركه  ن سه   رچه  هه  

                                         
  .ماشاكه ته - ١
  .تر وراني ي ده و، هاتني نوره ورانه م ده واوبوني ئه ك روژي ته وه - ٢



  ٢٤٨

ــت گــه  ٥٣٠ ــسان، و، پاشــه ر بي   كــشي كــا ان
  !وي  واي لي تـي، هيچـي، وه حـالَي نـه          

  بـي،  ر ديـن، بـه راسـي، هـه        گه  الَم ئه   به
  

  يـوان،   و حـه    ، نابيته  كا  زمي دين، ويلَ    نه
  .وي ، ئـــه»لينل ســـافبـــه راس، اســـف

  .بـي   ئـه مثبـت يش، جا  كه زمه و دو نه   ئه
  

  
  
٥٣٥  

  ،تو مچـه  و ده ، كز بيـت )٢ (كيچلي  گه )١(لي،  گه
  تـي قورئـان،   رهـاتي ئوممـه    سـه   خو به 
  نـدي ديـن بـو،       ختي به راس، پابه     تا وه 

  ،)٤(نـاو    ما بـي   )٣(م، ناوي   كه  م  كاتي كه كه  
  

  .وت ركـه  هي سـ  ر شاريگه ويته سه   كه  ئه  
  :الن ك بـاقي گـه      ك وه   بيـر مـاوه، نـه       له

  .چـو   و پيش ئه    ره  روژ بو روژ، زياتر به    
  .نْگـاو   نْگـاو بـه هـه       و دواهات، هه    ره  به

  

  ــ ــ  
  ،رزا و عـه ئريخ، له تـول    تهن،    رچه  جا، هه   

ــه   ــي ن ــه ژين ــه ل ــي وه پري ــا، نْگين   ه
  

  ،)٥(رزا   بـه  و، له خوارو،    رب  و غه   رق  له شه   
  كـا،   راز، لـي ئيتـريس ئـه        تتا بـه    كه حه 

  

  
٥٤٠  

  
  
  
  

٥٤٥  
  

  ،» بيـدينان  )٦(كوگـاي «الَم لـه چـاوي        به
مـه : يانيكو         ،نـيي ديـك، فكـرو، خـولَي  
  نجــا بروانــه بــو كــارو بــاري؛     ئــه

  لـي نـاوينين،     ئاخر، لـه هيچكـوي، گـه      
  سـتي ئـايين،   بـه  ييـك مـه   چونكـه فـره  

ـ  زور هـه : ن لـه  سه  مه   ه فكـر بيـدين  ن، ب
  تـان،  لَـك خلَـه   نبازي، بـو خـه      يا، به فه  (

ــاقترن   ــاو، س ــه ن ــداري ب ــه زور دين   !ل
  

  !ران سـه شـيريني خـوه    ت ديوه، وه    چه  
ــه   ــيچ باريك ــه ه ــه  ل ــا ن ــي و، تي   .بين

  !حــري مــاري بــو دنيــاي تــالَتر لــه ژه
ــه  ــا ن ــه تي ــوينه ك ــي، ش ــن ب واري دي.  

ــه ــه ف ــه ل ــه ره ــوه جــي نْگ ــ ال، ب   .شينن
  )و ناشــين،تحــي جــا، يــا بيــديني ســه(

  ،)نْـي انـسان     رهـه    فه )٧(ر زوري   يا له به  
ــاره   ــري ب ــه ب ــه  ل ــه ئ ــرن و، ب   !خالقت

  

  ــ ــ  
                                         

  .تي ميلله - ١
  .فره - ٢
  . اسم- ٣
   محتوي- ٤
  .»ژورو، وه خوارو « جنوب و شمال همانند- ٥
 خاصّيو باقي كلماتي » ران«؛ كه له »كوگا«: ، كه ياني»توده«: لَين مرو، ئه ردمي دنياي ئه تي مه ماعه قيانه، كه بو جه بريك، حه - ٦

  .ستره يواناتيش، په حه
  .قدرت و فشار - ٧



  ٢٤٩

  
  

  
٥٥٠  

  .خـالق   يره بو بيـديني، ئـه       راس، سه   به

  .ريمـه ثـه خالق،  و؛ ئه   چونكه، دين، داره  

  !يـر   زار رازي سـه     و، هـه    ره  شه  الَم به   به
   ن، هه ئاخر، بوديس؛ م دنيـا هـه   ر ئـه  بي  

  .چــي رناكــا وه داري ژيــن، كــه مــرد، ده
  

  !خــالق ئــه بــيدينــي : تــر وي الَجــه بــه  
   ك، دار بـيـك له الييري؟ تـر، بـه   و؛ اليي!  

  !يـر   رو خـه    زاران بـاري شـه      كوگاي هه 
  !س  هر  رپـه    بي سه  )١(ن، وه   خاوه  ويچ، بي   ئه

  !چـي  كا، له كيـسي ئـه       ي  رچي نه   جا، هه 
  

  
  
  
٥٥٥  

  ي،در دنياييـك مـا      و؛ هـه    يـه   بيدين هـه  
  ان بـي؛ م   خوه ي  قسه! ت  ماعه  جهبه خوا،   (
ــا ( ــك، وري يــاره، بر ــرن؛وا دي ــه بي   و ب

  زرايــه؛ م بــو دينــدار، ئيــره، مــهلَــا بــه
  ي ژيانـــه، دينـــدار، ريبـــواري ريگـــه

  

  يـاني چـي؟   » اخـالق «ر ژيـره      گه  جا ئه   
  :)چـي   رنـه   مـان، ده    ن خوه ي  له به  م باسه،   ئه

ــه ماشــه ــا ه ــا زار ماشــه لَلَ ــرنلَلَ ژي ،(!  
  .و دنيايـه رمـاني، لـه ئـه     و خـه  نوخشه

  :ورانـه  م ده ر له  ي به   وره  دها ده   صهك    وه
  

  
  
  
٥٦٠  

  ره گيــا، تــا، چــوزه ر لــه خــاك، هــه هــه
ــه ــه ه ــه نوتف ــاوه ر ل ــاكو ئ ــه وه، ت   م، ل

  دي هـات    ستي، بـه    هوسا، ه   له: خوالسه
ــ ــه پلـ ــشأكماذ«ي  هلـ ــه» أنـ ــا، ، هـ   تـ

  

  ال، ژيـا،    ش گـه    ناو لـه    ك خوين، له    تا وه   
  ،)٢(م حـه   رهي  وره  ن ده   ري چـه    پـه   رتا تي   هه
  )٣(يـات،   يابون حـه    تا په   لَ، هه   ك دوكه   وه
ــاً« ــقٍ  خلق ــد خل ــن بع ــوزه» م   ،)٤(را ، گ

  

  
  
  
  
٥٦٥  

ــه ــ هـ ــاوه؛ زار ريبـ ــي، دا پـ   ازي ژينـ
ــه  ــدار ئ ــي دين ــه: زان ــ ئ    دوره،هم ريگ

ــه ــورت م ده ب ــه ك ــيوره ژين ــه، و ب   ماي
  تـر،  كان ك جاره يچ كه مرد، وه    م جاره   ئه

  رگـه؛   م كوچـه، مـه      به نسبت ئيمـه، ئـه     
  

ــه   ــاوه   ه ــسان ژي ــردو؛ دي ــار م   .زار ج
ــه   م ســنوره، تــه پــاوه تــا ئــه    داوي
ــه  هـــه ــي نايـ ــه فيـــرو، دوايـ   .روا، بـ
ــه ــه ه ــه لَ ئ ــانتر  دات ــي ب ــو ژين   .وه ب

  .رگـه   و جه م خيلَ    له )٤(چي  رئه  چونكه ده 
  

ــه   ــه ره ه ــالَي، ل ــه روا من ــي، م ده ح   مــا بــي، حــه تــر، لــه ره ر منــالَ گــه ئــه    رچ

                                         
  .به:  - ١
پس، باز . دشو ، استعمال مي»روحم«و هم » حم ره«دان، درست است، بمعني شفقت، هم  ، براي بچه»م حه ره« در زبان كردي، - ٢
  .»رحِم«گفتن، بهتر است، تا » حم ي ره صيله«
  آيات با تفسير - ٣
  .هاي قبل، معهود و معلوم است مرجع ضمير، از جمله - ٤



  ٢٥٠

ــه پــي ــه: واي ــر، ل ــردو؛ ئيت ــاو چــو م   .ن
ــه ــه وه ئ ــه نن ــه ي ه ــاني زو، وره ده: ي   ك
  م، لـه  ي ئـاوه  وره نيـا ده  ر تـه   ر هه   گه  مه

  

ــژين  ــه ئي ــه: چــه ئيم ــه ئ ــو وه پ ــا ب   !ي
 ن تيئه   په  چو مـان نـه      رن، به خوبو  بـو.  

  .م بو، زور يـا كـه    هه)١(كه جم جولَيكمان 
  

  لَمـان داوه،    وره، كـه هـه       ده )٢(الَم، ئام   به  ٥٧٠
  :ر  ينـه سـه     مانه چوني به    س خوه   به ده 

  شـيواون؛  ر لـي  ي ، سـه  وانـه  ر ئه   گه  مه(
  .ت، رويـان تـي ناكـا    سـئولييه  كـه مـه  (

ــا، بــو انــسان، وهر رانپــه پــه   :ســه  دني
  

   نــاوه،)٣(»اختيــار«يــدان  پامــان لــه مــه  
  .ر  ره  يـن يـا زه      تر، قازانج بكـه     ي  وره  ده

ــه  ــاگ، ه ــو زگم ــا خ ــه وه ي   )واون ر نات
  )روژيان، پاشان لـي ناكـا       خوايچ، پاشه 

ــا وه ــداني؛ ي ــه زين ــام  ك ئ ــهمث ــه ل   :س
  

٥٧٥  
  
  
  
  
٥٨٠  

  حــشي بــي درگــاو بــالَين، وه لــه باغــه
  لَ تـي؛    ي؛ تا جوچـك هـه       رده بكه   روه  هپ

ــي ــوزي ت ــه  ت ــه پ ــري ل ــان، فك   رو بالَي
ــه ــي ئ ــه: زان ــه وه ل م   زعــي واوه،  وا، ب
ــه ــه  ئ ــو ه ــي ب ــك وه ب دنيايي ،ــو ــا، لَ   ه

  يـه،   وي  م زه   واو ئاسـمان، يـا لـه        له تـه  
  

  ن هيلكه شـاهين،     وره تور، چه    بان و ده    
ــه ــه  جوج ــه ه ــه  لَ ــو، پ ــيواز ره لَ   .ه ب

  و بالَيــان،كــان، لــه حــالَ لــه هيــزو تــه
  .كــراوه زايــه، دوروس نــه و فــه بــو ئــه

ــه ــي ه ــا  )٤(ب ــولَ بك ــا گ ــاي، تي   .، توان
ــي ــي ت ــري، هيچ ــه )٥(فك ــورا ني ــه خ   . ل

  

  
  
  
  
٥٨٥  

  و عــادي؛ديهــي صــلَيكه، بــه مــه ئــه ئــه
  حقيـق بـي لـه كـار         زاناييك، كاري، تـه   

  تـوم تـا كيـوان،       له ميكروب تا فيل، ئـه     
  ي،و رچــاوي، كــه ر چتــي تــازه، بــه هـه 
  و قيــل،س، بــو محقّــق، وه بــي قــال پـه 

  

ــه  وه   ــه ئ ــي س ــادي  لفب ــومي م   .ي عول
  گيـان يـا گيانـدار،    وي، بي   ئاسمان يا زه  

  تـا كاكيــشان؛  ييـك ورد، هـه   نزومـه  مـه 
  .وي ي ئـه  يجـور بـو كـارو بـو فايـه          په
  .عليـل   تـه  صلَي  ك ئه   ئاشكراس؛وه ،»غايت«

  

  
  

  ســوف ديــن، يلــه ســه فــه بيــروراي وه
  سان تـيم،  لـه   فكـري لـه حـالَ ئـاوه         دي  

  !شي بي، يـا قـين       جا، ماترياليست، خوه    
  م، حــه ر ره وه نْگــه دنيــاي تــه: زانــي ئـه 

                                                                                                      
  .»يالخي له«لهجة عطف به » واو«با حذف  - ١
  .اشاره بو فره نزيك - ٢
  .توضيح دربارة فرق بين اختيار حيواني و انساني - ٣
  .كيكيان باتي يه له» بون هه«كاربردني  و؛ وه به ه»بون«ي سي جوره  هبار توضيح له - ٤
  .هيچ ـ هيچ. هيچي ـ هيچچي - ٥



  ٢٥١

  
  
٥٩٠  

ــي؛  ــان بـ ــالَي ژيـ ــاخرين مـ ــابي ئـ   نـ
  ر،  ير و شـه     كوگاي نيروي خه  : انسانيچ

ــه ــه ق ــه   ف ــادا م ــا، ن ــي دني ــالَي، س   ج
  

  .مان بـي    ي نه   و ژينه، نوره    له شوين ئه  
ــاوه ــه  خ ــي ماي ــي  ن ــاواتي ب ــه و ئ   ر، پ

ــه  ــا ئ ــه ت ــالَي   ك ــاي ب ــدا ب ــواني، ب   .ت
  

  
  
  
  
٥٩٥  

  و بــين، نــسبتي انــسان، باشـيش ورده 
ــ لــي نــاجورتر، دورتــر ئــه گــه   ين،وين

  ،)١(و خـراو  پاشانيچ، بو ژير، خو خـاس     
ــدان ــه  و زهويج ــي ه ــساني،  وق ــو ان   م

  ن؛  كـه   جار، بروانـه بـري چـون ئـه        م  ئه
  

ـ  وره  م ده   يـداني ئـه     ل مـه    له گه      ان،ي ژي
  .نــين و جــهم حــه لَــو، ره لــه تــورو هــه

ـّه ــ ــن؛ نــه واقعي ــاو ك خــه ت ــا ب   .يــالَ، ي
  .زانــي مــه ئــه ن شــيوابي، ئــه رچــه هــه

  :ن؟  بـه   هره ئـه    له عومري دنيا، چون به    
  

  
  
  
  
٦٠٠  

ــه ــه  ي ــي، ب ــه ك    دورو،و،ر زوردار رامب
  لَكـه، بـه جـوري،    يري خه خهولَي بو   هه

ــك، مــو شــتيكي بــه كــه  و، هــهژيــان   لَ
  زانـن؛   دري نـه    لَكيچ، قه   ن كه خه    رچه  هه
ـ    له   ي بـر،    كـه   زار ئـه    هـه : هواليچ بروان

ــذّت   و خـــوش رابـــواردن، يـــابـــو لـ
  

ــه   ــا حــه  ئ ــسي، ب ــه وي ــه رو ق، بك   .ويت
  .وريشـ   س دائـه    ييك، ده   ر خوشي   هه  له
  لَـك؛   كـا بـه فيـداي رزگـاربوني خـه           ئه

ــه ــه  هـ ــاوو نيتكـ ــانن زاران نـ   !ي پيـ
ــا ز  ــور، ي ــه  مله ــا دوالن ــور، ي ــر كه   .ب

ــو زور ــهب ــا،    و م ــالَي دني ــا م ــام، ي   ق
  

  
  
  
٦٠٥  

ــه ــه  عالَ ــي ئ ــروده  م ــا گي   ردان، ي ده ك
  و پــاره، تانــه زور، تانــه، بــه پــولَ  

ــه  ــا تان ــه كوشــتن، ي ــه ب ــات، تان   و ناف
  وي، ئـاواتي بيتـه دي؛ بـه تـون؛         رخ  هه

ــه  ــدان ئ ــي ويج ــه: زان ــابي، ئ   و دوه ن
  

  .ي سـاوا، تـا پيـري زورهـان          له كورپه   
  ر جـور،  كـي جـو     لَـه   يا نه به دوروو كه    

  !و مــات الَت، بكــا كــش وي و يــه  ئــه
  !كـوژ بـون  وه  جـره   ، زه زار  زاران هـه    هه

  .نــا بــي روا فــه و كاريــان، هــه وه كــرده
  

  
  
  

  الش؛  چـي بـه بـه       نجي خاسان، ئه    رهنه  
  )٢(؛زي  ناحـه  و   چاكه :رچن  ك ده   يهك    چون وه 

  .بــي بزانــي  مانــه، ئــه  دينــدار، ئــه 

  . پــاداشزاو نـه زولَمــي زالَـم، بــي جـه     
ــه  ــسين و ي ـّاج، ح ــ ــداهللا و حج   !زي؟ عب

  ؟!ال نـي    والي، وه   ال، ئـه    م  جا چون بو ئـه    

                                         
  .نماياند بلكه با توجيه، بديهاي خود را، خوب مي. هيچ انسان بدي هم، بدي را، خوب نميخواند - ١
  .است» حسن و قبح«منظور، همان مسألة مشهور  - ٢



  ٢٥٢

٦١٠  
  

  ري بيـدين،    شه  يره، به   ن سه   به خوا، چه  
  سـي دينـدار بـي؛       كـه : يرتـره   وه سه   له

  ،نْگينـين  لَيان سه   ر باش، هه    گهم دوه،     ئه(
  

  تـين،   و بـي  رازي بي، دنياي، تـالَ بيـت      
  !و هـار بـي      لَپـه   چي بو دنيا، بـه هـه        كه
  !)يـان بيـدين     مـه   و؛ ئـه    ويان، دينداره   ئه

  

  * 
  
  
٦١٥  

ــا ئــازيزان   ينــي الدان، پــاش بــه! جــا ب
  ؛م  كـه   ير ئه   ن سه   رچه  هه! لَكينه  خهوا،  خ  به

  و جــودا،ســيحي لــي مــه چ لــه نــاو گــه
  زانـن؛   لَكـي دينـدار ئـه       كه خو، بـه خـه     

  

  :مـان   ي خـوه    كـه   ر باسـه    وه سـه    بچينه  
  م، ده مــو خــوارو ژور ئــه هــهســرنجي 
  وي بــودا، يــره جــوس، پــه و مــهصــابئ
  رانـن،  مبـه  يغـه  ر ري پـه     سـه    لـه گوايه  

  

  
  
  
٦٢٠  

ــه ــاقمي ب ــاو ره ت ــه ن ــن هب ــي دي   ،)١(ران
  دارن؛ تمــه رخويــان، قــودره بريــك، هــه

  و، سـورو سـات،      بو زورتر بوني جيره   
  ينيـان بـرد؛     ر لـه بـه      واوي، هه   يا به ته  

  

  .)٢(لَكيان كـردوه لـه دنيـاو لـه ديـن         خه  
ــك ده يــه بر ــه س ــوري ده ن ــدارن خ   .س

  ،ران هـات  مبـه  رچي قانون بـو پيغـه    هه
  .يـان كـرد   سـكاري  يا به باو دلَ خـو، ده     

  

ــه   ــه ميلل ــي ئ ــي ت ــان، ب ــان م ــرن؛ ئام   ت
ــانتره،  هــه ــين، ب ــك، زان نيچي ــو   ر ال، ب

  تـــر، بــه فـــري زورتـــر، زوري فـــره 
  

  .تـرن   زوان  سـه   جـي مـاو، بـه       جي بـه    له  
  :لَـك، زور ئاسـانتره      ي خه   وه  وسانه  چه
  !»داني مـر    پس«ك    وينن، وه   خه  لَك ئه   خه

  

  ــ ــ  
  
٦٢٥  

ــه ــه كــه ي ــي مــه كــه ي ــان، ي ــه ئيم   الي ب
  الش،  يـان نـاكري بـه بـه         سـي قـسه     كه

  )٢(سـي ميـري،     يا خو، له ترسي هـاوده     
ــمچــي! يــاران ــيم لــه زولَ ــداد؟ بلَ و بي!  

  

  .و سـان  سـه  الَم ده ن، به   وال هه   الو له   م  له  
  !راش م هــه الي ده زاران مـه  ر هــه بـه  لـه 
ــه ــه  پ ــردوه ب ــان ب ــهناي ــري  گوش گي.  

  !)٣(»ظهــر الفــساد«رال،  بــه راس لــه هــه
  

  .ر بـا ميـشكي سـه    و؛ ئه هناس  گري هه   ئه    ر، شــه شـي بـه   لَــي روژره و دوكـه م تـه   

                                         
  .عناييك ركام، به مه هه - ١
  .حكومت - ٢
  ).اعمال، و نتايج آن(متن آيه با تفسير دو دستة فساد  - ٣



  ٢٥٣

  
٦٣٠  

  .ژار، كـولَ  سي هه  دهسدار، زل؛     ي ده   قسه
  جارجاريچ بـو كـار خويـان، زورداران       

ــال، ژاري دامــاو لــه هــه هــا هــه ن چــه   ل
ــه ــاح ئ ــه بلَح ــه. ويت ــاخوا، ن ــي ي  ي   بين

  

ــه كــولَ  هــه ــي، تيت ــه وجــداني، دلَ   .ر ب
  .ژاران  كتـر هـه     نـه گيـان يـه       ده  ر ئـه    به

  .لــال لــه بــن كـه  كتــر ئـه  ســي يـه  بـه ده 
ــه ــه ن ــي تيج ــيي دنيادوس ــي و ب   :دين

  

  
  
٦٣٥  

  :زاران مـالَ    سـي، لـه هـه       ئـه   لَ  رورو هه 
ــه   ــرا تاقان ــو ب ــكان، ب ــه خوش ــان؛ ك   ي

  و هـــاوار؛، نـــالَينلـــه برينـــداران 
ــه ــه ئ ــه مان ــويره و، ه ــر؛ ري وه زار ك   ت

  

  و بـاوك؛ بـو بابـا، منـالَ؛        بو كور، دايك    
  .يـان   رگـه   ژنان، بو ميـردي جوانـه مـه       

  !دار  ي گويچكـه    ، گويچكـه  وي  ژنه  ي  نه ياخوا
ت كه و  برسيوبه سـه  ر وتن، قور تـر  ري.  

  

  
  
  
٦٤٠  

  !يمــاغ بــوچي؟ بــا ئاغــه، ســاز بــي ده
  ون،  لــه بــاتي وه خويــان كــهت، ميللــه
  ن؛  و بوتخانـه  يـان، حـولي بـوت       بهزور

  فــه پوچــه، لــسه بــه بــري ئــاوات، فــه
  

  !و ناسـاغي  رگ  يان چيه؟ مـه     ش خوه   به  
  ون، سـره  ك، نـه  لَـه   و كه فعي زولَم   بو ده 

ــي راز ــا ورو كاسـ ــهيـ ــسانه و ئـ   !ن فـ
ــستوه خــه ــان خ ــه وه وه خــه  لَكي   !نوچ

  

  
  
  
  
٦٤٥  

  بـات،  ي خـه    فـه   لـسه   و فـه  له باتي ديـن   
ــرون  ــه ف ــه شــيرو، خــاوتر ل   .شــلتر ل

  ختــالَي ژيــرن، ريــش، نـه  گـه  يـاخو ئــه 
ــه ــه  ئ ــولَن، وا ن ــه كولَ ــه ون ــه، گب   تيان

  الي راســي، ن گرانــه، بــو مــه جــا، چــه
  

  !ن بـو پـردو صـيرات    رانيان هـه  هبه  ره  
  .وانـــه دورون الي هـــه متـــاقي مـــه ده

ــي  ــي ژين ــه داوي ــه ل ــا، ئ ــيرن  دني   !س
ـ   قابــه  كتــرا، ره ك يــه  تــه  لــه   !هتيانـ

  !و خاسـي لَك، حـالَي كـا، خـراوي    به خه 
  

ــاران   ــه، ي ــا ســه! خوالس   ر، رتاســه دني
ــه ــژي؛ دلَ ع ــه مي ــه باســي ل   و داد، بوت

ــه ــديك ن اس ئوميــا بــه ر ــسان،م   وه، ان
ــا، بـــراوه ئـــاوات حـــه   .و بريـــايتتـ

  

  .ر شــه ختـي بـه   دبــه تاپلوييكـه بـو بـه     
  !وتوتــه ليــژي ختــي، كــه ي بــه گولَولَـه 

  .تــــازه ببينــــي ناوچــــاوي ژيــــان
ــه ــه ت ــا م ــه ني ــاي  گ ــه فري   .ر خــوا بگات

  

    
  
  



  ٢٥٤

  : آياتيربارهده: ١١لَ  زه ي غه يگهج
   ...ال يغرنّكم باهللا الغرور و... ضنكا، و ةةمعيشـ  ...؛ و...الم اعهد اليكم

------------------------------------------  
------------------------------------------ 

 
  ي لــه روژ بيــزاره، نْگــه زه وه م شــه لــه  ٦٥٠

ــه  ــولَ، ه ــالَي كولَ ــه س ــاييزه؛  ك ــو پ   م
  وه؛ ك شـه  ژار، وه ختي هـه  شه، به  كه ره 

  وگارانــه، و شــه وي لــه ناكــاو، لــه شــه
  ي ئـاوات،    پوليك لـه نـور، لـه زلَـه          شه

  

  تــي بــاره؛ ، ئازيــهلَــك كــه ژيــاني خــه  
  هـار زيـزه؛     يـات، لـه بـه       وي حـه  ناوچا

ــه كپـــ  ــاوار، دهيلـ ــهن، هـ   وه؛  ناداتـ
  ســارانه، شــه بــي هــه وه ره و شــه لــه

  .ر بيــسات هيـواي ژيـاني، خـسته سـه    
  

  ــ ــ ــ  
  .رگيـز   پكي لـه نـه      و، چه پكي له گولَ    چه  ٦٥٥

  

  .رگيـز  رگيـزاو هـه    بينم هـه    رگتان نه   مه  
  

    
   :١٢ يلَهزهي غ جيگه

  ...وندين سالَهباتي چهعلوم بوني رازي عجايهو مهحيتاي هاتني وهرهسه
------------------------------------------  
------------------------------------------ 

  



  
  
  
  
  

  ١»النسار«يتي  به
  
  
  

                                                        
  ...ي خوي كه مه لَه به قه... زاده دي موفتي حمه رحوم كاك ئه وي مه عنه  ژياني ـ زياتر ـ مهرواري كه له خهلويچي: يتي النسار به - ١
  



  ٢٥٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  ٢٥٧

)1(»النسار« :يتي به
  

  
 ِريگه  ِريگه ←←! !  ژيان ژيان))٣٣((و نادياريو نادياريزاني دنياي ديارزاني دنياي ديار  ِريگهِريگه! ! ))٢٢((گارگار  خالَو رِيوخالَو رِيو..! ..! هايهاي««

  )١( »»  ))٤٤((!!نازانمنازانم
  

  ــ ــ
م   ِراگـه ،زايي و ناشارهسي  له بيكه← ، ژيانا)٦(ِرنادياري  په)٥(تي  لَه  وا له كوساري هه   ! خوايا

واوه  ليم هه . + شيلَه كردوه   ِري،  لَه..  له النساري٧(كلي( وه و كزه ..  گريپِر له جِر ←با  پِر له كِري 
رگيـز    هـه ←) ٨(،م شـاخانه   ئـه ، سـالَه هـا د لَيي صـه  هئ. + و درنج له ديو  ←.. وري در   وه  و جانه 

 بـه  )١٢(وه تـه   نوخـانوه ، سـامي )١١(ي و  ها گوژنـه    ه و ،)١٠(چكيتاري! + وهدي  و نه    به خه  )٩(هاريان  به
                                                        

: ي كه النسارهحي ـ قامي وه مه: كه ي كيوه  لوتكه…تاو بيت ق كه پشت له هه ر شتيكي زه شه له كيو يا هه و به ئه: ر  السيبه:النسار - ١
و ميتافيزيك: ي ديني، يان جاميعه: شي كه وژهو ر ره م دنيا ـ به ئه: ي جاهيلي، له بِري جيش ياني جاميعه: يته ياني  بهم له بِري جيي ئه

  .يب مي غه عاله
مو  هه) خ.د(اهللا  ولس ت ِره زره لَام چون حه و ئامانجيك، به ره كوشان دايه به س كه له ِريگاو تي ركه هه:  خالَو ِريبوار:خالَو ِريوگار - ٢

د  حمه هرحومي كاك ئ دا مه و ِراستيلَ واقيع گه گاو لهنْ و هاوههكي دروست يه ويش به شيوه و ئهكوشان بوه و تيولَ ر هه كي هه ژياني موباره
  .وانه ي له و ِروي قسهزاني شكيني ژياني خوي ده روا به ِرچه و ههو به خالَو ِريبوار ئه
: ؛ نادياريش ياني... وخالقيات ئه: ك بي ظاهيري؛ وه ده ئه: يان دنياي ديار.. .ت و ئاخرهو متافيزيك، دنيا فيزيك:و ناديار دياردنياي - ٣

  ...بيني و هان و جهِر باوه: ك روني؛ وه و دهوي عنه مه
 و خراپي داهاتوي، بو خوي ناتوانياويسي چاكس و وهل گه ترسي و مهل ت نيازگه ناسراوه؛ به تايبه نهوجوديكي  ر مه شه چون به - ٤

  ).د حمه تي كاك ئه ي فيتره بِروانه ناميلكه (…وه اسي ژيان ببينيتهر ـ ر ي سه ِريگه
  .و دژواررداوي به - ٥
  .حدود ت، نامه نهايه ر ناديار، بي و سه ئه - ٦
ها  روه و ههيره ديني لَگاكاني غه لَمي كومهو زارسيميكه له دنياي پِر له زولَم ته: …ري وه  جِر و جانه…و كليلَه: س ره  ِرندو، هه:كلَيلَه - ٧

  …رخ به ناو ديني هاوچه
  .رزانه كيوه بهم  ئه - ٨
  .ئيسالم: دا لَ ِراستي نگاو له گه و هاوههق ديني هه - ٩

  .و كافريقي ناحه - ١٠
ي بيته  رماكه نه گه: وه كپ بي نا بو ئه نوريان داده ر ته و له سهكرد ِر دروستيان دهديم له قو  قهنگين بو كه و سهنوريكي قورس رته سه -١١
  .رخونه  ده…وي كه ري؛ نه هيچي تي ده
  .ردا دان سه وژير كردن، به ره سه - ١٢



  ٢٥٨

اوي نْــ هــه+ رپــا ديــار نيــه   بــه،س  چــه)٢(ســيك بنْو← )١(!ني چــاو چــاو نــاوي← ،ر ولَاتــا ســه
ري ويتـه گيـ   كـه  يـا ئـه  + ي  كـه  را ئـه  سـه  ف كي حهيهاي ژده مي ئه پي به ده:  نازاني ،وه  تهگوزي  ئه
  .!)٣( خوي داگرتوه ليم← ،زادانمي  بو ِراوي ئاده،وي دي←زار داوي  ييك له هه لَقه ئه

 بـوني  :نـازانم ! + وه بيتـه  رز ئـه   بـه ← )٤(،ِريو كه  بوچه،ني   جوره بوگه  ← ،نْاو  نْاو به هه    هه
و  كـه گـورگ  ←س كـردو  لَكـي ِري گـوم      وي خه  داِرزي )٦(الكي  ن كه  يا هي   + )٥(!ي ديوه   ناسه  هه
ون  وا داِرزي←ون ني كتر گه  يهحراوي حسي ژه ي نه ناسه  يا به هه←ون يان دِري لَ  هه،  )٧(متار  كه
 + له پيده سي   خهرو ني خو ٨(ونملَي( ++ !و كپش لَي ِره كهدو)له هه،)٩  ي  رده ك جـه   وه← ال مو

! ِرفيني هئ ليت ← بو ييني ،الماري  په،ي ييك به ناسه ر تاقه هه هه+ ر ِري گرتوه     سه ←ش    دلَِره
كـه   + ، خوينتالَه،لَه ناوچاو تورشاوه كهم دو لَي ئه  تيكه ← ي  رامه  و به مگه بو   م هه   له تاو ئه  ++ 

  .خته بخنكيم  وه،)١٠(ييك ناسه بو هه + ،وه ته  كراوه،م ناوه و ئه ره  به،حانم لَيي درگاييك له جه ئه

   ــ ــ ــ

                                                        
١ - قي و ناههگاته كوفر ساد تا ده و فهگوناح: كيتي تاري  حوكمه:چاو چاو نابيني.  
  .يكبست: بنْوسيك - ٢
٣ - دا ئه ديني له دنياي بي يه ِريشه خالق بي…خودا  ياني چون بيبوامي نا پاداشه ده و بيشكوكه،  س مه مو كه و ههمو شت و ههي

  .ميسداقه ت بي داقه سه
 …م و ستهقي و دلَِرهخالقي ئه ك بي يره ديني، وه  غهوسافي تايجي ئه  نه:وري بوچروك، بوني سوتاوي چه - ٤
  …:تان، يان يتان سفه و شهيتان ي شه سه سوه  وه:ي ديو ناسه هه - ٥
  …ولَان هه و بيهاوالَان ور ليكراوان، يان بيو زژاران به هيالك چوني هه - ٦
  .و موتريفينكبيرين موسته: داران رمايه و سهداران لَات سه  ده:متار و كهگورگ - ٧
وا  رزي كه عه: گوتري بونيش ـ ده و ِرازاوهاندننگهملَاندن، به ِر توه ـ خهرونياني داگر مو ده  پيسي هه:نملَيو  خو خهروني  دهله پيسي - ٨

  …نگيان گرتوه يه كه به پيسي ِره وه ست ئه به دا مه ك بوكه بارانه ـ ليره ملَيوه وه خه
  .دا ق ر هه رانبه ستاو له به زويري ِراوه و تهِرو زور زه - ٩

١٠ -  قسه:…ك يه ناسه ههبو كي باش كي هه يه  بوزو عاتيفه…ق، كاريكيه سو.  



  ٢٥٩

 خاكيخاكيرداني رداني   لَاگهلَاگه   به به←← قورباني ِريتم  قورباني ِريتم ،،وو  ه هاوالَانمهه هاوالَانمه ب ب←←! ! خالَو رِيوگارخالَو رِيوگار..! ..! هايهاي««

  )٢( »»رپيتمرپيتم  بهبه
  

  ــ ــ
   

و ولَـاتي   ره بـه  + )١(رزانـه  تكـه بـه  و لو يانه ئه خوت گه+ دا  ولَت لي هه گه! هاي خالَو ِريوگار 
 ←سـتاي    اوه رِ ،نبـه تـي    + ،كا   النسار نه  تا مالَاوايي  + .س نايگاتي    كه كه  ← ،)٢(رها  و به قه  سايه
ژ  ره   به ،اليي؛ِرو ـك    رچـه   هـه . +  النـسار  ، الييـ .. گـي هـار و   ك سـه   روه   هـه  ،ن بِري٣(رالنگي( ← 
كـردي   بارانيان ئه رده  به←وه  والي النساره الو ئه م له ئه+ گرتي   قوليان ئه ←كرد    يان ئه   هپ حه
 +هه ←ر    هه: تو  ن ههتا ئاخري ٤(ت لَهناسه مو( + له و دي ـ   ئـه و بـووم دي)بـه  ،وو پـل م بـه ده  + )٥ 

 بـاوش  ←ِرژان  هئلَت   هه←فاما   و نه لَكه سپلَه   م خه   ر ولَاتي ئه    سه  به + ،وه  ندارهو قولي بري  قاچ
 وا تـو  )٨(ر يالَه و سه  له ،ئا ← )٧(وره  و گه كيوي قايم : لَين  ك ئه   وه. + )٦(هار  ي به   ناسه  باوشي هه 

پـولي بـِرژي بـه      شـه ←تاوه  ره و خوه ي ئه ر چاوكه كِراس له سه    يه ،ور بيت   گه   ئه ،ستاي  ِراوه
بـه  + گـرتن   رت ئـه   وه←رزانـه   ربه و سه  له، تو ،)٩(شكانهو تي   ئه+ كا    الري ئه   الر هه    هه ،ريا  سه

 ←لَـك   و خـه تـا ولَـات  + گـرد   ت ئه خواييلَاتي ي خهگر  له به  ←سي پاكت   و نوفو م   ده )١٠(ودمي

                                                        
  .رگرتن حي وه قامي وه  مه:رزانه و لوتكه به ئه - ١
  .يب، ميتافيزيك مي غه  عاله:هار و به قه ولَاتي سايه - ٢
  .يانيگر. ِرين پياو بگري وه گيك كه بي  سه:النگير - ٣
  .ل جه ت، ئه  مولَه:ت مولَه - ٤
  .م دنيا وه بو ئه يبه مي غه  له عاله:وم دي و بو ئهو دي له - ٥
  .حي خودا و وهت  ئايه:هار ي به ناسه هه - ٦
م  ر ئه گه  ئه:»…لو أنزلنا هذا القرآن علی جبلٍ لرأیته خاشعاً متصدعاً من خشیۀ اهللا«: ي يه به ئايه  ئاماژه:…كيوي قايم و - ٧

م ئايه پيروزه گوي بگره بو  ستي ئه به و مهي مانا وه بو ِرون بونه (…بو الر ده  ههرال تي خودا هه شيه كيو؛ له خهر   سهبا بومان بنارد قورئانه
  ).د حمه رحوم كاك ئه تي مه مانه رزي ئه واري عه نه
  .رگرتني قورئاني پيروز و وهيح قامي وه  مه:رشاخ و سهر يالَ سه - ٨
  .تانه و ئايه  ئه:و تيشكانه ئه - ٩

  .يومن، پيروزي، كي  ممباره:ودم -١٠



  ٢٦٠

بـن بـه    نـه + .)٢(س قنـه  بـن بـه قـه     نـه ،چـي  نـه    گِريان تي  ←نا   سي )١(ي  كه  خته   كيوه سه  ي  كه  كفته
»ــو ــاتواني چكــههي. ++ »)٣(ركلت ــه: س ن ــو←ر شــاخانه  و ســه ئ ــه، ت ــو ب ــاتي   ب ــاراني ولَ هارب

  )٤( .منيش ييم:  بلَي←ي  چو،وماو قه لَكي لي رمابردوي خه سه
ربارانت ولَاتي كه تو نو! + ناس  ِري ِريوگاريمو وي هه شِرهشكيني پي   ِرچه ،به قوربانت بم  

 ،لَكـي  خه + )٦ (.وخانه شه:  به بو←وه   كپي كرده،)٥(و مژ م سان ته  دي ←يني    له دواي به   + ،كرد
 ژ    تـام  ،مـاوه   ريان نـه  له بيي ِروـك   گـه   ئـه ←ت  نانـه  تـه + تـاو     هـه  ..وو بـوي   پرشـه ،ر لـه اليي
 ،لَكـه  م خـه  لَيـي ئـه   ئـه ! + ن كـه   سـلَي لـي ئـه   ←ن  ده  خـوي لـي الئـه   ← ديار بي  ،)٧(تاو  ره  خوه
م   ئـه ،و دي م دي بـو ئـه      ئـه ! ++ وه  مينـه   سلَه   ئه ،)٩(و ِروجيار  له ِروژ  ← )٨(ن  مه كويره   مشه  شه

ك  وه ر هـه + ! )١١(كتر ناناسـن   يه←و مالَ  م مالَ بو ئه ئه: ت  نانه   ته ← )١٠(جيو كو   كولَان بو ئه  
 نويژيكيـان  ،وه  پيكـه ←وتيكـا    لـه مزگـه    + ،يچيـان   وره  بـاوا گـه   + يـي     فتـا پـشته     ي حـه    بيگانه

ك  روه هـه + ! وه ميتـه  سـلَه   ئـه ، هاوپـشته و دايكيي پاي براي باوك     له ترپه  ،برا! + خويندبي  نه
نيزارن ←)١٢( درژن،ك  له ناوچاوي يه← باب كوشته دوشمني خويعباي  شني ده له چه + !بي

ويك بردوه،)١٣(زيان ه ملَ،كيشيان. + وه ته  ليراكي خوك جه  وه،خو حانمي،مخاوه له زوو كي!.        
  ــ ــ ــ

  

                                                        
ت موسا داوايان كرد  هزر ئيسِرائيل كه له حه ني سه له به ن كه و چه يه به  ئاماژه:ي سينا)تور(:ي  كه خته كيوه سه. كو  وه:ي كه كفته - ١

  !و بون به كله سوبحانيند سوتاندني للي خوداوه جه و تهخودا ببينن
  .سوتي و دهگري  گِر ده،دا  بالَ ليك ده،خويني لَين ده يه كه ده يالَي بالَداريكي خه :س قنه قه - ٢
  .دان  سورمه:كلتور - ٣
  . ديم:ييم - ٤
  …خالقي جاهيلي و ئهفكار  ئه…و ئيمتيازاتديني  بي:و مژپ ته - ٥
ـ شـه لـه قـانوني     بـه  ر بـي  شه ِرانمايي ئاسمان به رابي، چونكه بي و باتلَ گه  كوفر :وخانه  شه - ٦ نيـا خـودا    و كـوِري، چـون تـه   م كـه  يب

رحـوم   تـي مـه   ي فيتـره  بِروانـه ناميلكـه   (…وا بـي  بـي ِره  و ده ر قـانوني ئـه   دوا هـه  وه  لـه …س و بهناسي  خالقي ئينسانه؛ ئينسان ده كه
  ).د حمه كاك ئه

  .و دين ره و بهخوازانه ق اريكي هه هاو:ر ي خوه پرشه - ٧
  …زلَومي و مهلَكي ِراهاتو به تاريكي  خه:مه كويره مشه شه  ـ٨
  .تاو  هه:ِروجيار  ـ٩

  .چه كو:جيكو  ـ١٠
وكـاره   و ئـه ئينـسان دايـه   نـي  يـن بـه   دار لـه بـه   ويـستي پايـه   و خوشـه ت ببـه  هينـاني محـه   دي نجي دين بـه    ئاما :كتر ناناسن   يه -١١

و بـو ِرازي  يـه  حـانمي هـه   ش سـزاي جـه   ركـه  سي سـه فـ  وه، ـ چـون بـو كـونتِرولَي نـه      تهكالَي وي ده ر له ش هه ته كه ره گرينگ و پِربه
روا بـوه ـ    ي ميـژوش هـه   ك تـا ئيـسته   روه فكـاري ديكـه ـ هـه    و ئـه كاتيـب  شـت ـ لـه مـه    هـه  زاي بـه  ز جـه رايـ  و غهست كردني هه

  …حشيانه  وه ويا هيچ! ت حه سلَه س و مه وه وا و هه  ههلَ به م و كوِر؛ يا پچِر پچِر؛ يا تيكه ر كه گه تيك نيه مه ببه محه
  .و موچ گرژ، مِر:درژ - ١٢
  .وه مين دانانه كه: وه ملَاز بردنه. مين  كه:ملَاز -١٣



  ٢٦١

  ،، رِيگام رِيگام←←سه پاكه سه پاكه و نوفوو نوفومم  و دهو ده   به به←←كا كا   داخوم خوا بيداخوم خوا بي! ! ي خالَو رِيوگاري خالَو رِيوگار  ئهئه««

  )٣(  »»وه؟وه؟  يتهيته  ِروشن كهِروشن كه

  
  ــــ 

  

خواگياني !مشتي  دنيا هه  ،م منالَ بو     گه + .ر النسار بو  شـني    له چه،روا  هه،)١(كان رهوره ژي
وت  و ِرازيـان ئـه  ت كايـه   حـه ←هـار   بـه .. وقـه  سـايه .. و هِروژ ره  له به←ي زمسان  ره وچه  شه

ك  روه هـه +  ،ن خوشـتر بـو  ← تـر  و ِرازينـگ   ن لـه ده     رچـه    هه ← ،م جوره ِرازه    ئه. + بومان
 بـه  ← ،وت كـه  ئـه  لَ  وا هـه ،جارجاريكيچ. + ن بورمابردو  سه← شت مو هحك   وه ←تر   نگي  ده
نگـي بـِري     ده← تـاو   دو، بـو تـاوي  ،لَـام بـِري جـار    به! ++ وت كه هئ ومان لي    خه ،وه  م ِرازه   ده

 ژي خويِرازوينشيكي ئـه   فه←ن ريـژي  وه! + كـرد  رقييـان  ناسـه  لَ هـه   لـه گـه  ← :ك بي، ني  بـو
! + هـات  هئتاو  ره رمي پِرشنگ باراني خوه هي ن  يا خرمه← ،هتاو ره ي خوه  يا زرنْه← ،)٢(هار  به
هيزي دلَي  گي بي  ِره← لَ بو و خوشي تيكهرم  گههالَاوي + .نگي ِرازويژ ناچو   له ده  ،ني  صلَه  ئه

 خـويني  ،و منـيچ  اوي ِرازويـژ  و چـ  م  لـه ده  . + وه  كانه  شه   ئه ← ،گياني  شي بي    له )٣(يوتو  سِركه
ك  روه  هـه ←نگـي ِرازويـژا    لـه نـاو ده    ← بيـژي ك    وه! + ين زيندو ←: ك بيژي    وه ← زايي  ئه

 لَكي نگي خه ك ده وه. + ير بو  سه،نگه و ده ئه. ++ تر بو نگيكي  ده←شي گياندارا     له ناو له   ،گيان
ك  وه. ++ تـر بـو   نگـي دنيـايكي   ك ده   وه: ن  صـلَه    ئـه  ! +چـو   ئه   نه ،نگي النسار   ر له ده    هه + بو  نه
٤(ي خواگياني  له تيني نامه   ←نگه    و ده   رماي ئه   گه: ييشتم  گه  تي(بو  ←مان هاتوكه بو  .   يـا خـو

هيـزي  +  بومـان   هينابو،يه و نامه كه ئه + ،سي خالَو ِريوگاري دلَسوز بو    و نوفو م  له ودمي ده  
  .دا پيم ئه

                                                        
  …ماموستاياني ئاييني و: كان وره ژيره  گه ـ١
  …ق كاتي هه ره  و بهت حمه شبيهاتيكن بو ِره  ته:…رمي ي نه تاو و خرمه ره ي خوه و زرنْههار بوني به ـ ٢
٣نج و ئازاري جاهيلي ستي ِره و تيني دهتاو  ـ بيديني و بي.  
  . قورئاني پيروز:ي خواگيان نامه ـ ٤



  ٢٦٢

 ←ي  ي خـوا گيـاني    نامـه ← زار سـالَ بـو   لـي زورتـر لـه هـه      كـه گـه   ،نگه خوشـه    و ده   ئه
 ،ختـي  نـه . + بو  باش ديار نه←كانا  نگي ِرازويژه له ناوي ده + ،لَكي النسار  وه بو خه    خويندبوه

 ، مي خواگيـاني   نامـه ← لـه بـاتي ِرازويـژ    ،ر خوم  هه،جار جاري + نجا    و گويم كرياوه، ئه   چاو
  .هاته گويم هئ وا باشتر ← بِري جار ←نگي خالَو ِريوگار  ده: ك بيژي وه. + كرد هئتماشا 
 توزكـالَي  ،تريچ ك  وه،الَم به. +  واسه، چون ئيژي ←.  ِراسه ،نگه  و ده   ئه: يان وت    ئه ،لَكي  خه

تريچ  بِري! + بو يان نهكان و تهلَه جو← ، كراونت،ك بلَيي ميخكو وه! + و  ميه  نه ده  ناچو ←بي    نه
ن  صلَه  ئه: يان وت   هئن؛  بو، ـژه زِرا. ++ يالَـه  و خـه و  خـه ←.  وا نيـه   ،چـي  هيكـاس و  ،كـانيش  وي 
 ،ِراز وتـن :  يـاني ←نيا به زوان  ر ته  هه، بِريكيچ: بگره←. نلَك بو  خهكو ر وه  هه← )١(واز  هنْولَ
ر ِراسه  گه  ئه،ي  ئه←: هاته دلَما  ئه،ارجاريمنيش ج. ++ نكه بو نگه  نگي ده   و هاوده  هاوِراز ←

بـو   + ؟ن ولَيـك نـاده    بـو هـه  ← ،وي ي ِرازيـان خـوش ئـه   ني پيـشو   خاوه← ،هلي ِرازن  كه ئه 
 ،وه نـه   كـه نـدو  زي←هـار   نگـي بـه   وه بـه ِره  نگيننه  بِره،والَت! ر ِري خالَو ِريوگار؟  ونه سه   ناكه
  ريم؟  تا هه)٢(ريم هه

 نـه  ،يي فته  نه حه، نه ِروژي←زار   نه هه ت،  نه صه  ، نه دو  ، نه جاري  ← ي  و ده ي  و ده ي ده
 ، گـشته ِرازه م  ئـه ،و نگه و ده هئداخوم ِرازي  + :و كرده رمهر بي  هه← ، سالَ  دو ، نه سالَي  ،يمانْ
: لَـين   خويـان ئـه   كـه ←و خـالَو ِريوگـاره    ِرازي ئـه : + ر زارانـن    ر باسـيكي لـه سـه         كه هه  ←

بـي   ئه  ←وي  ئه،هاري  به،و والَتيلَك خه بو ،ركه هه: لَين ئه + ه،هار و به ره وي ِريگاي به پيشِره
 بــه ناونيــشاني ،لَــين ك بِريــك ئــه  وه،ر  هــه،ر گــشتي گــه  ئــه + چيــه؟،و بچــي لــه شــويني ئــه

 ،)٤(وانـه  هئـ   + !ء نـه : ييـشتم  گه تي++  چه؟ ،مهو نا ي ئه ئه + ،يالَه و خهو خه  ←)٣(كانمان ِرازويژه
 ←و  ره چلَكنـه   هخـو و وِري   يـا كـاس   . + ري نـساره   گي ،يا قولي دلَيان  . + زان  م نامه ناشاره    له

                                                        
  .ردان رگه و سه گيژ:واز هنْولَ - ١
  . ناوچه:ريم هه - ٢
الكان  ي بو مه ن ِراسته ئهر دي گه لَين ئه ني، ده ديراني و ِريبهالكان فتاري مه و ِرهل مه ي عهه پيب :كانمان به ناونيشاني ِرازويژه - ٣

 …ن خويان نايكه
  …نئيراد گران له دي:  واته…به ناونيشاني: لَين ي ده و بِره ئه: وانه ئه - ٤



  ٢٦٣

ي خـوا   كـه  لـه نامـه  . +  نيـه يـالَ   خـه ! ء   نـه  ←. نمو نابي    خه !ء  نه. + نبازانن  ي فه   روينهوهاره د   به
ژهك له ِر ر وه  هه← )١(چاگيانيك   ده←كانمانا  ازي ِرازويم هئنگيبيي!  
: زانـم  ونه ئه  كه ئه،نگيك  ده. +  گويم )٢( ييته ،رانهر دو و دو   نگيك له   ده. + نگيك ديته گويم    ده

عباكـاني   ي ده ژهقيـ .. ونركـه .. ورهشني بو   يا له چه   + ،ي كليلَه    گرمه ،وبا  ي كزه   ثهگي نْ ك ده   وه
 ← ،لَكـه  م خـه  ي جورجـوري ئـه   نگـي مـشه   ي ده يـا وينـه  ! +  نيـه ،حسه ه نهم النساره قوش   ئه
ره م ِريگـه دو  لـه ! خوايـا ! + تره   جوري ،و  ئه! + كان نيه   نهرينگي ِرازويژه خوين شي     ت ده   نانه  ته
ن كه جـوا ـ  ←م  نگه خوشه   و ده   خوزگا ئه : +  بو  نم پي خوش    چه. ++ )٣(»اآمنّ «،وه  زار سالَه   هه

 ي  ريوي ِريوگـاراني  نگـي پيـشِره    ده← )٤(،هـاره  زاي شاري بـه  نگي شاره ده: وت ركه بوم ده 
 لـه  ر هـه  + ،نگي ِرازويژان لَي ده ك به تيكه  نه←ني   له زاري جواني خاوه ـ +، )٥(تاوه و هه ره به

 + باسـم بـو بكـا،     ،ان ِراز  لـه بـاتي    ،سي   كه ،م   الي كه  ،يا! + جارير جار   ك هه   نه! + گوي بوايه 
وم  سم؛ ِري كه لَ هه! + سم َ ل هه:  له دلَما به ئاواتيبو! ++ نگي خالَو ِريوگار بي    ك ده    وه نگي،  ده
 ؛وه نگه خوشه كرديـه  و ده ني ئه  ِريوگاري خاوه ،وا + ،هار  ي شاري به    ر ِري   مه سه   گه   تا نه  ←
تـا  + وه؛   كـرده نـدو  پـي زي   ، النـساري  ←ر والَتـا      به سـه   ، ِرژان ،جياريشكي ِرو  تي ،ويوه  له+ 
نمه هار نه سان بهديوالَته هي مان  كه وه بو←ي، نه بوم حه شم؛ نه وه دابنيسي.  

 نـه  ←. مر چـو  هـه .. ومر چو  هه +.م چو←زا  ناشاره.. ونيا  ته،وتمه ِري  كه. + وتمه ِري   كه
 ناسي ِريني .. ژكاريت هه   نانه ته! ++ نه ِراوي  شتا  ← ،ر زوهي   نْزه چـوارده سـاالَنه بـوم سي← 

 تـا  ← جـي هيـشت   )٦(مـانم ي خو كـه  تا النساره   م هه ونه چو   ئه + ،و منالَ بو  ر كالَ   م هه چئاواتي
 بـه شـوينما   ،وه وا و كاتـه    لـه + ن سـالَه      و چه س بي ،مه  ئه..! ئاي. ++ )٧(تر  ييشتمه النساريكي   گه

! وهتي جور جـورم ديـ   خلَه و سهرد  ده←ن زورتر له جاران  چه+ م،   كهن يا،و يا زور ←هاتن  

                                                        
  …دا ي خوا گيانيش كه  له نامه:شا: چا - ١
  . ديته:ييته - ٢
  …سمعنا منادیا یناديي  ته به ئايه اره ئيش…يه بي كي عاره يه ئيمانمان هينا، وشه :اآمنّ - ٣
  )خ.س(د  مه ت محه زره حه: …وي ه پيشره و…زاي شاره... شت هه به …يب مي غه  عاله… دين:هار شاري به - ٤
  …يب مي غه  عاله…ئيسالم: ق  هه:تاو هه - ٥
  .وه ستراو به ئيرانه  كوردستاني به:النساري خومان - ٦
  .وه ستراو به عيراقه تاني به كوردس:تر النساريكي - ٧



  ٢٦٤

زور جـاري   + ؛ هـيچ ،وه گشتي  ئه←هاتن،   بومان ئه  ،ر  وه  و جانه جِر.. )١(ر چي مارو مور     هه+ 
وا بو :نزيمك بولَه  له نابه←كانم  و هاوِريه خو جاريچ ـ هه  ← )٢(٠دي ر له السـا   يا ـ بِريمري، 

نگـه    ده← شـوكري خـوا   ،الَم بـه ! + ر ِري وه سـه  ينـه    نه ←وه    نهربي   وا به  ،ت  لَه  له تاش و هه   + 
  .ر ِريم وه سه ومه تا كه  چون بِروم هه←: دام  نيشاني ئه +.داين جاتي ئه كه نه خوشه

  ــ ــ ــ
  

                                                        
 …وستان ره په يتان و شهيتان ك شه يي خراپه، وه وه ره دهل   نيروگه:…مار و مور و - ١
  …ي خو عمالي جاهيالنه و ئهفكار ئه: روني خراپه ل ده نيروگه :ت لَه و ههو تاشو الساريدي لَه نابه - ٢



  ٢٦٥

ي ي   ني رِيگهني رِيگهي رِيوگاراي رِيوگارا  لهلهليلي  ر دهر ده   سه سه←←به قوربانت بم به قوربانت بم ! ! ي خالَو رِيوگاري خالَو رِيوگار  هههه««

زيدلَسوزيدلَسوو ِراسي٤( »»!!و ِراسي(  
  

  ــ ــ
 نـه  ← ؛و كـه  نـه ئاگاييكمـان لـه يـه     + .كو نزيـ رن له دو لي هه  گه،ك من   وه ،تريچ  ِريبواري

ِريگـه  : + ؟)١(نـه مـن      داخـوم وه   ← ؟و باريان نه كار وان چو   ئه: نازانم! + سينبي  كتر ئه   نگ يه   ده
ناسـه   م هـه    بـه ده  + يه؟    ژهقا  له   په ،نيانبِري  وفـتن  كـه  لَ  پـا هـه  ←.. و)٢( وره بـردن ←.. وبِركـي ..
وان بزانن   ئه← :يا بيژي+  ِريگه گوم كردن؟ ، بِري جاريچ←و نلَه چو لَ هه له گه + وه؟    تره  له
حمـي   لـه ِره : بيـژي + بـي چـون بـي؟        ئـه  ،نو ِروژ چـو     ره   به )٣(فتي   ِره ← ييلَ ماندو    له گه  ←

ِروژ  ره و بـه  ره  بـه ←يـان    لـه ِرو   ، درزيـك  ←بو شكا بـي؟      )٤(سه باييكيان ي سو   چه رِ ،خواوه
   )٥(.ليم  تي، يا خواييك، يا خوا←! نازانم+ بي؟  لَه نه هاريان لي هه  كه ِريي به←وه؟  كرابيته
و  ر لـه  هـه  + ن پـشته  چهمه   ئه:  بيژه ← ! لَالَ  نه وه + ن سالَه     ناي چه   چه: مهستوك من بي    وه

ك   يـه ←ت  مـه و بلينـدي ئـازا   ن هـه وتـو  كـه  لَ هه+ و والَت لَك  له خه)٦(هار توراوه  وه به   خته  وه
ر بيـنن  شي له نو باوه+ وه   ِروژ بدوزنهلَكو ن بهوتو كه ِري+ سه    سه ده    يا ده  ←  دو  دو ،وك  يه
ساون  لَ نه  هه،لَكي دامركاوي بيواز الَم خه  به. +لَكي داماو  له خه←هار له والَت    وه به    بيننه ←

كـه  + ل  ر كـه  ونـه سـه  يي  گه← نيايي و تهو تاقيي به ماندو ←تا ئاخري      هه ←ون    شوينيان كه 
 ژه  ،ترتازه ئي٧( والَتي ِرو(    جيارهره+ و شاري ِروي وچـان    نو  پالَيو سـي)ن فـِره     قورسـي تـه    )٨

                                                        
  .كو منن  وه:نه من وه - ١
  .له خو بون. خو بوران له :وره بردن - ٢
  .ي ِرويين وت، شيوه  ِره:فت ِره - ٣
٤ - رم، كزه با، سروه  باي نه:سه باسو.  
٥ - م تيلي:م ديلي .  
  …ربالَو سادي به و فهر زولَم به  والَتاني ئيسالمي لهماني حوكمي ئيسالم له  نه:هار توراني به - ٦
  .يب مي غه  عاله:اتي ِروژولَ - ٧
٨ - پالَسي:ن، په باس، په ليكو ي شِر و دِراو ِروِرو.  



  ٢٦٦

 )٢(خـساويان  نـي زه  و خاوينيان له باري تهگياني پاك: + ونلَي دِري ه ه)١(،و دِرنهيا چِرنه +: دانه
 ←ون لَي بِريـ   ههلَكي مردو  له خه)٣(،لَ نجه  شابالَي ئه،كِراس ر يه   هه: يا خو + وه    ته  ساوه   حه ←
ه  كـِر و كـپ مـاوه لـ    ← ر وا  هه،تيشاولَ. + هار شه بهمي تي ههاو ولَ ره   به ←و ساو   و تاو   ره  به

نـه  +  تيته گوي ←ي ژيان چين  تو،يندوتياريكي زيي جو ره و بهنه هورته: + گيان  لَكي بي  خه
كامـه  : زانـي  نـه ئـه   + ! لـه نـاو ئـاوايي   ←!  شواني)٤(وياشي ملَ نگي گه    نه ده  ←! ي ِراني   چرپه

  !ديمو راو  له به←واريك دياره  و شوينهنه شوين+ زرايه؟   كامه مه،وئالَفجاِره
  ــ ــ ــ

  

                                                        
  .و موتريفينكبيرين  موسته:چِرنه و دِرنه - ١
  .دا، ماندو و قورساييتاو له ژير بار  ِره:خساو زه - ٢
  .رگ ل، مه جه  ئه:لَ نجه ئه - ٣
  . زوالَلَ:مالَو - ٤



  ٢٦٧

  »»ماوهماوه  ر نهر نه ژيانيان له بي ژيانيان له بي←←كوچو كارواني ژيان كوچو كارواني ژيان ! ! هاي خالَو رِيوگارهاي خالَو رِيوگار««

)٥(  
  

  ــ ــ

ني١(،دوي( لَكي چه    خه   ن ئاوايي)٢( ← مه كه ئاواييل يچيان له گه  ئيگه + ، بو لي)يـان   وره  گه)٣
. وتن ركه ده  بوي وه،كان و شهكان و تهتان  به خو ِره← )٤(كانا گاره  له شوين ِريوه← ،وبو كرد 

الَم نـه   بـه  + ،وه ِري مـردن يچيـان نيـ   فره فـره  + تيان دي خلَه ن زور سه ر چه  هه ←ئاخري  + 
لي  ماندو به    نه ←ن   بو  ههتا پِر چنْ هه.. دا وچانيان نه+ ن،  زي نـا   يشـنه  ←تاويان هي ليي   الگـوي
.. وسـه بـا  وسم   له،وا + )٥(و خويييي  الوه،ر ال الَم له هه به. + ر والَتا  به سه←هاريان پژان   به
خـو  ! +  چـاو چـاو نـاويني   ←سه ِري  و توزيان خستگهپ ها ته  وه←ر بون  م مشته تاوه به  له

 ر حـالَي   يا هه← ،)٦(كانيش يه خو خويي« + . كاريكم لي ناي←ري ِريگاي خوم   ر گي    به  منيچ له 
ر بـه    كه هه← )٧(له ناو دِرنالَي + ،وه ريكهكري له دو    م پي ئه    ونه  ئه+ » !گوي ناگرن  يا   ←نابن  

 ،وه  له ژير ليوه،جاريروا جار هه + ،ومكان بِري  ته،لي و په س   له ده  ← ترنجاوم     تي ،س وان   ده
 ئيتـر  ،اجـ  ،ي ده+ ! ر گـوي بـو بگـرن     هـه ،ترودوا ئي  تازه← ويچ كي بيژي ئه! + م ي بكه ي  ورته
 دوعـاي  ←ويچ جا كي بي بزانـي   ئه. + وه  باللَيمه له خوا،وه  جي خومه ر له ر هه گه   مه  +!چي؟

قه)٨(كان   ته  بي  مبولي ته به هن ←! لَ كريبي ته به  كه،رديم  ويخـو خـوايش ئـه   ! + ر پـي  زانـي: ← 
سه  كه په،تر  چي  ن بي← مپ ناكري٩(ي(.  

  ـ ــــ ـ
                                                        

  .ه.ي ك٥٧تي له  تي پاشايه الني ئيران دژي حكومه  شوِرشي گه:دويني ـ ١
  .تاني ئيران  ميلله:ن ئاوايي چه ـ ٢
 .و تيكِراييلَ تي به كومه ز، يارمه وه ره ه ه:ل گه ـ ٣
  .راني شوِرش  ِريبه:كان ِريوگاره ـ ٤
ولَيان  ي هه وانه ؛ چ ئهوتني شوِرش ركه ولَيان دابو بو سه ي هه وانه  واته چ ئه…ت شوِرش  خارجي و داخلَي به نيسبه:و خويييي الوه ـ ٥
  …دا بو نه
  .راني شوِرشي ئيران  ـ ِريبه٦
  …ك كرماشان و ت وه لَوه ي خه ست زيندانه، يان گوشه به  مه…الَني ناودِر نده  كه:دِرنالَ ـ ٧
  .دان ولَ  نزا و نيازي بي هه:كان دوعاي بي ته -٨
٩-  مپناكريستم نايه  له ده:ي.  



  ٢٦٨

»»هاي خالَووگارهاي خالَووگار ِريگه نازانم! !  ِريگه نازانمِريردت له گيانمردت له گيانم  دهده! ! ِري««  

)٦(  
  

  ــ ــ
 ،ل و م پـه  له+  )١(. بِراونل گه  له←ك من  ر وه  زوريك هه←كاني هاوِري منيچ    له ِريوگاره 

 ،ريان كـردوه  له ناو چ دِرنالَيكا گي←ر كامي  داخوم هه: نازانم. + ك  گوم بوين له يه   ،و شاخ   له
 +وبه←دا  قاژه  له  و په كان  ك ته   ر له ته     هه ،تريچ   باقيئه: ِروانن و چاوهبار  لي  بي← مـان بـه      چـي

چـاو  :  يـا ←ژنـو   سـته  و ده كـز )٢(،م داگرتـويچ    لَكـي ئـاوايي تـه       خه++  يا بي؟    ←را هاتبي     سه
بـه   + ،كانيـان  گـاره  وه ِريـ ←: لَكـو  مـان بـه   بـه تـه  .. يـا .. وادارانهيـ ! + روا له جيوه  هه ،والَو  خه

و رم گيـ  لَ ئـه   له گـه ،ويچ  ئه←ته  لَه و هه خت  م ِريگه سه    له + ،وه  و بوي ِروژه  نگ  ِره شيك    باوه
 ، وا،بـِريكيچ . ++ هـار  نه بـه   بكه←يان  رمابردو   دنياي سه  ←وه    بينه. + و ئاوايي    بينه ←گرفته  

زيـاتر لـه   : نـازانن  + ، لـي شـيواوه  ، تامي ژيانيـان   وا ←ماوه    ر نه هاريان له بي    و بوي به  نگ  ِره
وي   چـاوان لـه خـه   ←يـالَ   و خـه م  هخـ   بـي ! ومـاوه؟    لي قـه    چي ← دنيا چ باسه؟     ،زار سالَه   هه
 ؛م نانـه   هـه ، پـي ،يان وه ئه + )٣(!ن ناوهكتري ني يهخي بريو زومـَميان له كي  ده ←  داچو تي  گبه  نه

                                                        
و و ميلليقاتي به لي ته گه م فعي سته  ِرهكاني خويان كه يه لَيني راني شوِرش به به وتني شوِرش چون سه ركه  دواي سه:ل بِراون له گه ـ  ١

و جـا  ِرو بالَيـان گـرتن   ر كارو په  هينا سهكانيان پيه وانيش چه و ئهما لَيان نه د له گه حمه  كاك ئهرحومي كرد مه ليان نه مه  بي بو عه    زهه  مه
وره و جيددي   گهيبي قوِرئان ـ كه كوسپ كته ري وجودي مه مپه تيكي خويان له له حمه بي قوِرئان تا بي هيچ زه كته ريان دانه گياني مه به
كـاك  دبـو  يان كرشـ وه شور وه، چون به ناوي ئيسالمه يدانه و خو بينه مه و ِراسته بيب ت بو خويان عه لَبه هه(ن، ري يان بو ـ بگوزه  رپي به
ِر بكـا   وپاي والَت شه راني شوِرشي نه لَ سه گه ر له گه ي ئهتد دي حمه دا كاك ئه و كاته   ، جا له  ) جگه ئيسالم  ،ويست  ده  ديش چي نه    حمه  ئه
ردبـا ديـسان   ِري ك كـان شـه   پيـه  لَ چه گه ريش له گه بي؛ ئه و ئامريكاي پي خوش ئهم دلَي كوفر چن هه نيو ده ر له گوناحيكي زو   م بي   هه

كي بيرييان نابو چهگ زووي خونه چشي،وپي وناح كه ني وه و ههوا ر هه گه  مه،زاني ده ان لي ك چون؛ هه ين ده به  له،سييه له كاتيدا كه  ر بو
. ن كه ِر نه س شه لَ كه گه و لهن  ك فِري ده كاني دا كه چه ويسته رگه خوشه مو پيشمه ستوري به هه قه بو؛ ده نته تي مه د قودره حمه كاك ئه

تر كو پيشوه _ بي، زي وه ره به ماناي هه) ل گه(ر  هگ  ئه…ك به وجود هات ك له يه يه ري به خه و بيدا ئالَوزي بيش كته  له نيو مهوه بو ئه
ساسـي   وابيتـي ئـه   واري ِره گـوي بـده بـه نـه     (…ه. ك٦٢بي قوِرئان له سالَي    كته  كاني مه   يه  زينداني: انيبِراول  گه  نا له    ده _ كرا ئاماژه
  ).د حمه ِرحومي كاك ئه ي مه واده خانه

  .ويست  كوردستاني خوشه:م داگرتو ئاوايي ته ـ ٢
رگيـراو لـه    كـه وه  يـه   ئيـستعاره …كتري عفي يه نوقاتي زهو ولَكهريان كردوته  كتري سه ي يه وه وسانه  بو چه:…ميان له كيم و   ده -٣

م نـاراً    «: ك  ليكي قوِرئاني وه    گه  رهئيستعا هِ لماً إنما یـأکلون فـی بطـونِ تَـب  «: وه) ١٠/نـساء (»إنّ الّذینَ یأکلونَ أموال الیتامی ظُ غْ و ال ی
عضاً م ب عـضکُ أخیه میتاً: ب م م أن یأکل لَح   ).١٢/حجرات( »أیحِب أحدکُ



  ٢٦٩

لـه   + !قيـنن  تـه  م ئـه   ده←قيـنن   لـه  ر ئه  سه←قينن چو  چاو ئه←و  )١(بن ز ئهلي گي! + م ئاوه  هه
 له شـاري  ←كان  خانه رهي كو لهر لو گرتر له بوي سه    ناسه   هه ←وِري    كه  لَ بوچه   كهو دو پ  ته

هـي   هبه  به← )٣(!ييشد بِر به! +  وايه،ناسه هه:  له اليان وايه← )٢(ن كه  مشي ئه    مش ←  +،تاران
   له كويم؟كه ئيستا← له كوي بم؟ بو  ئه، ئاخر← :كي سي نيه دابچلَه كه! + ن كه بو ئه

  ح سوِرو ٤(چكيبِري( ←  كه ئه    م ژييان سهنه پي)ژيان نيه)٥ پي ، ←  زيان لـه كـيگـه م بين  و بو
 ←و و و دهقلَـه  بـه تـه   ←.. تان و  به خو ِره←ل  و كه و ئهل م كه و ئه ره ساون به لَ هه + ،وه  ديته

م  ر ئـه  ي هـه  رانه سهو ال له: لَين كه ئه  + )٦(ن سيحربازي   له شويني دوروي چه   + بِركي    ناسه  هه
 وردي گرانــي دلَ ِراي ده ره چ ســهمنــي! ++  ِروجياربارانــه←س  ييــك هــه ئــاوايي+ النــساره 

له شوين  + ،)ش دي پي،زانيش  ِرييبواري كه بو ر ←ر ِري     و گرفتي سه  رك گي   نه (←نم  رو  ده
 ، وا،وانـه  چ ئـه  (←كـانن   واي ِريوگـاره وانه كه دلَ بـه هيـ   م بو ئه هه + ،نانهريالوه خوينشي  م  ئه
يان ناكه   پي     وانـه وا بـه دلَـه        چ ئـه   ←فـي  سـارن   ،كـوتيو  مـي ئـه   م لـه خـه   هـه ) +  چـاو لـه كو
 وچـان  ،وتـاو  دلَـي ِره + ناكـان  و توفر  هاوالَه ته   بو ك   وه ر  هه: خته بلَيم   وه + )٧(،كان  خوره  نه  گه
 چـاوي  ← :رچـاو   نيه له به←و گرفتي خوم رردي گي و دهداخ. +  خوينه)٨(لَپاني  خه←وم دي  نه

  .م خوي لهم پِر  خه)٩(له فرميسكي
  ــ ــ ــ

                                                        
١ - گيز بون لي:ده يه يو گوِررم و گهبن به توندي هئگيز   لي وه لي شيچنه پي.  
  .ر بونيكي خوش لَكيشان توند ـ توند له به ناسه هه  هه:مش كردن مش - ٢
  .ببِري و ليبي شي توي پيوه نه لَالَ به هشت ببِريي، شتيكي خراپ كه ئيش  به:شد بِريي به - ٣
  .و كوِرم و دينداري كهك؛ بي دين چه  بيكدار و ني چهباتگيِرا  خه:اننو خوينشيريبِري ِروح سوك - ٤
  …ستي و ژيردهستانه  ژيني په:ژيني پيس - ٥
  …يوكا لَه و كهوه بازي به ده ت  سياسه:سيحرباز - ٦
ِرابواردنيكي ئاسايي به و به يالَو خهمِرواو بي خهر وا به فيِرو دهي ژينيان ههوانهئه. م خوفروش و دوِرو، ههنافقوم م  هه:خور نه گه - ٧

  ... مانهو باوي زهريتپيي نه
  .الَلَ لَتان، شه  خه:لَپان خه - ٨
و واردوي سـيحربازان؛ بـو خـوفروش   بـاتگيِراني فريوخـ   خته ئاواش بو خـه  مبارم؛ وه كانم خه و بالَوه و هاوالَه پِرش  ك ب   ر وه   ياني هه  - ٩

كانن  بووه  نه واو له دين حالَي روا ته و ههكان دينه عقولي بي و نامهباتي ئيحساساتي ماي خه كه به تهيك لَك ها بو خه روه كان؛ هه فروشه دين
  .مبارم خه



  ٢٧٠

  »»!!شيواومشيواوم  ليلي   ِري  ِري ←←و ِريگاته و ِريگاته ردي خوتردي خوت  رگهرگه   سه سهم،م،رر  سهسه! ! هاي خالَو ِريوگارهاي خالَو ِريوگار««

)٧(  
  

  ــ ــ
+ ته  لَه و ههخت و سهنج م ِريگه پِر ِره    ئه )١(و قولي قاچ   به بي  ←م  مشتي منالَ بو  ! ي خوايا   ئه

 ،ديـار و «)٤( زقـه و،ليـسك خ، و)٣(رد  زه،و)٢( دِرنـالَ  ،وم تـاش    ش لـه  زايـي   شـاره   ت بـه بـي      نانه  ته
هـاري   ي بـه  و شـنه ي خوت لَكه م خه  ئهستيوي شه به خو← ه،و الَم به دلَي پاكه     به+ » ناديارانه

 ←وتمـه ِري    كـه ←هـار   و والَتـي بـه   ره ي به و ِري   ره   به ←و    له النساره  + ،ناردن  كه بوت هه  
هـاتوه تاقـه    به دلَما نه + ، الداني،وركيشي لي سه  گهل  له گه←: خوت ئاگاداري! خوايا. + نيا  ته

  سي گه وه  هه←جاري يا← )٥(ِري  : ِرانيگو يا←ِري  :گـه  لي  ر كـات ! خوايـا . + ِرانـير   هـه ،زو
 لـه  ←تـي   لَـه  هـه .. گِري.. نكاوي لَك له گه بو الداني خه: يا + ،لَيناوه م ههييري ماندو ختي سه  نه
: + زان و نـه كـي سـاده  لَ خـه :  له شوين وانيش←ِربازان    و جنيوباراني گه  پلَه  چه + ،رام داوه   هه

هـاي   ← : )٧(ن سـالَه  م چـه  ت ئه   نانه  ته! + فام  هاي نه !..  هاي شيت  ←!.. هاي الر !..  )٦(هاي كافر 
. ++ كـان بخـا    لـه تـه   ← نـاس   ِري)٩(پاي قوچناخي   له  به: وا بو ! +  )٨(بِر   هاي دوالنه  ←!.. ِرباز  گه

كـه الييـك لـه     + ، گرانـه م وا لـي ←االَن  گيري هـاو ←ن  رو  ردي ده   ك داخي ده     له ته  ←ئيستا  

                                                        
١ - و قوليقاچ بي:ته  بي و كالَيرده، به كرچ روه په زكيه، بي.  
  .الَني ناودِر نده  كه:دِرنالَ - ٢
  . تيشه شاخي زور بلَند:رد زه - ٣
  ).س وه نكاوي زقي هه نگي گه ده خنكاوي بي(اتالَق،  ب:زق - ٤
  .لَه شقه  فيلَ، ته:ِر گه - ٥
  .ه)وابو(ي  كه ؛ نهاده؛ گوزارههاي كافر - ٦
  …ر الوه  دواي شوِرش؛ له هه:ن سالَه م چه ئه - ٧
  .ر دو الوه بي سيك كه له هه  كه:بِر دوالنه - ٨
  .و گولَو چاالك، گورجچوست:  قوچناق…دا الَتن و له هه  پيشِره:پا له به - ٩



  ٢٧١

 كـه  ،ختـه  وه + ،)٢(جـاره ي جار وه وتنـه  نيـا كـه   له ته:  يا +،وه مه كه  ئه← )١(٠نيايي مي ته  رده  سه
به داخ + )٣(بخوازم ئاواتي پيو دودهخاني دلَه گيپه←وه  رده ي ده كه رو  مكوبلَي ي بو.  
بـي    بريندار ئه، قولي،س زار كه هه + ،م تري بده  يا له←وي  هك لَ   هه مر ئيستا پي    گه  ئه! خوايا

 الر ،)٤(ِره سـخه  لَكـي ده  زوري خـه  + ،لَـه بـي    لي ههم ِري،ريش گه ئه + ،نيا خوم  ر ته   ك هه    نه ←
 ،م كـه ِريگاكـه   + ،بـي   دلَـم هـه  )٥(ر متمـاني   گـه   ئـه ! ي خوايـا    ئـه . ++ بـن   وار ئـه     كولَـه  ←چن    ئه

و تـا  لـي خـه   لـه دواي گـه   ←: ر دلَنيـا بـم   گـه   ئـه +، ي خالَو ِريوگاره ر ِريگه   هه ←و  رِراسه  سه
پاش ِراچه  + ،الساري  جالَه و خهنني زه ر به له به + ،متباري كـانم  نجي هاوالَه و ِرهرد  به دهيي، ← 
 لـه  ← ئيـستا  ←: نـي زا خوت ئه! الَم خوايا به. + چهروگرفتي خوم له ال هيگي + ،ريبو ليمان ئه 

 ←الوه و و لـه الو م  لـه +،)و السارين چوري رسه سه: ك له نه (←م زايي  و ناشاره سي  ر بيكه   به
 به ئاوِريك ← ،وي كه ر فريامان نه گه ئه + ،ر ِري دايه   هام له سه     وه )٦(تي  لَه  هه + ،زار بارا   به هه 

تـر كـه خـوت    شـني   زور چـه  : يـا  + ()٧(يبـواران ي رِ   سـته   رده  زاني سه   وازيكي ِريگه    بانگه ←يا  
ــه ــي ئ ــهخــوم) + زان ــو و ه ــاوِريم م ــه← ه ــه ر وه  ه ــا  ژده ك ئ ــه←ه ــه  ه ــو لَم ــا )٨(تق  ← بك
را  بـه سـه   ← النساران نكاوي ئاوايي   گه الَييو قو   ره  به + ،قاال  ن ته   پاش چه ! + شينيلو  لَمان  هه
  !سكيم يا خو بخلي← بم )٩(وانچه هه

 )١٠(ي بـه خونـاوه   + ،وه نـابم   بـو ئـه  ← لـي السـاري   ر گـه   لـه بـه  ← ،ر خـوم  گـه   ئه! واياخ
ِريـم  + وه؛  يـه  م كـه  نـدو  زي ← ،يـي   زه  و بـه  شـت    بـاراني گـوزه    ←ني ژيان داِرژينـي     پِرژي  گيان
 و نوونهواني دلَ پِر زامي ك    ئه ←! كانم  رودههاوالَه گي ! + ميان  ي خواي عاله    ئه + ،ي  كه وه  ِراسه

                                                        
  …كردني كاري ديني ست پي تاي ده ره  سه:نيايي مي ته رده سه - ١
  …كردني كاري ديني ست پي  دواي ده:جارهي جار وه وتنه ا كهني ته - ٢
و گراني تي قورس رپرسايه و بهيبسا و مهسايل ر مه ي پيشوم بخوازم له بهناسراو و نهنيايي  ئاوات به ته:ئاواتي پي بخوازم - ٣

  …و ناسراو بونرشناسي سه
  . فريودراو:ِره سخه ده - ٤
  . ئيتمينان:متمان - ٥
  …سيران مه والَي له هام هه هاوالَي و بي تي و بي خلَه يندان و سه - ٦
  …ر بوه تي هه زني خودا عينايهكه زوتريش به ئي) خ.س(اهللا  سول ت ِره زره  حه:ي ِريبواران سته رده زاني سه ِريگه - ٧
  .تي قوت دان به ِراحه :تقو لَمه هه - ٨
  .وتن، سقوط وه كه ره و بيهوده بون، به سهوتان و ژور بون، فه ره سه :وانچه هه - ٩

  .ونم شه :ي خوناوه - ١٠
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لَكي   خه←! ميان ي خواي عاله ئه! + و و ئه م  ي ئه   و تانه )١( له شادوكامي  ←! ي جيا له ئوخه  ـ   ←
ت   قـه ،نـه : + زانـي  وه ئـه   ئـه ،خـو خويچـت  ! خوايـا ! ++ تاني دلَ پِر له ئـاوات    ره  ده  ژاري بي   هه

ويستو  بوارييا چاوه  ← ،مه تاقه ِري   ٢(  يا به النسار   ← ،ِرواني(،  لَ    هـه  ،قـولي  + ، دلَ دامركاوي
 خـو  ، النـسار ← راشـي  مهـه  و بـه ده  به شالَتاخ،نه+ م    ه كه و مه   لي كه  ،ييكي تاقه مو  ←وي    كه

 ←شـيواو   لَكـي ِري   لـه خـه  ←هار   به،و قه  سايه،و تاوه ره يا خوه + ،بلَيم لَ  پي هه←م   جوان كه 
  .لَيم  له ِريگه هه← ِري بگوِرم؛ يا ←ر  وه و جانه جِر،وختي  له ترسي سه← ،نه+ ببيزينم 
 + ،سيـ و ي خـالَو ِريوگـاري خوشـه    كـه  ههاراويـ  نگه خوشه به  به ده  ← ساندي!  خوايا ،سا

 )٥(،ويـ ي د ناسه ي هه سكهترو و بيكپ + ،نسار )٤(داوي  لي  رما  ري سه  بي )٣(لَوكي  سته  ي به   ِرچه
زراي  ن لـه مـه  نگـه بـاراني ژيـ    و ده بـه +  بشكينه ← ،مو الساري )٦(وي  ِره  هلَ  ويني هه   تاوِره  هه+ 

 نه )٧(ق  مه  ِره  گياني بيمي له وري ته نگه هه و ده   به + ، ِرژي  كـه  پـي  نـه   ِرهوتـوينگـه   و ده بـه  + ،وي
واراني  ِريبـ ←رِراسـي   ر ِريگاي سـه  وه سه ره خه بم + ،زينه و درنج ته ديو ← ،شينه  ر گه   شه  به

و ترسـي   لـه سـام  ←و  و ئـه م ي ئـه   نه لـه تانـه   ،تا + )٨(ره ِروژ    ِريگاي به  ←و به ِراسي    دلَپاك
 ← ،ر ال خو داگرتو و درنجي له هه ديوي سيحراوي  ناسه   به هه  ،نه + ،رزي   دلَم بله  ← )٩(نسار
مبخليپي سكي.  

٢٦ني هاوي  
  ــــــــــــ

  
  

                                                        
١ - وكاميشاد:د حمه خوش بون به خليسكاني كاك ئه  پي…  
  .را ه دنياگ:به النسار؛ دلَ دامركاو - ٢
  .هوالَوي ميني سه  زه:لَوك سته به - ٣
  .ر والَتدا يره ئيسالمي حاكم به سه تاوتيني غه فكاري بي  ئه:دراوي رما لي بيري سه - ٤
  .يه تروسكه و بي فاعيلي كپ:ي ديو ناسه هه - ٥
  . ئيشتباه ِرويين:وي ِره لَه هه - ٦
٧ - و لهق مه ره بي س   به ده:…وتوو كه پيديني زولَم و بي.  
  . ئيسالم:ِروژ ره ِريگاي به - ٨
  .و دنيادارانو ئازاري دنيات زيه  ئه:سام و ترسي نسار - ٩
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  :من باز گوينده ب
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  :بمن باز گويند
  

ــاز گوینـــد   ــن بـ ــ ب:بمـ   ن زنـــدگیکُـ
ــد   ــاز گوینـــ ــن بـــ ــر،: بمـــ   آرامتـــ

  کــــز احتیــــاج،: بمــــن بــــاز گوینــــد
ــد   ــاز گوینـ ــن بـ ــی: بمـ ــعور اي بـ   !شـ

  

ــازندگی      ــات ســ ــا مقامــ ــی بــ   .کمــ
ــاخبر    .از احـــــوال دنیـــــا بـــــشو بـــ

  .رواج ر بـــیدشـــده حـــرف تـــو چـــون 
ــسان زر گرفتنــــد و زور   ــه ناکــ   .همــ

  

ــ ــدبمــ ــاز گوینــ ــو : ن بــ ــدار شــ   بیــ
ــد  ــاز گوینــ ــن بــ ــده: بمــ ــا ایــ   آل بــ

ــد  ــاز گوین ــن ب ــدالن : بم ــن خوش ــه ای   ک
  

ــو     ــاالر شــ ــر و ســ ــدگی گیــ   .ره زنــ
ــی  ــو ب ــ ت ــان کمــال  س ــردي جه   .ود ک

ــان    .برنــــدت بــــه دانــــشگه و پارلمــ
  

  !نراي بـــــاه: بمـــــن بـــــاز گوینـــــد
ــد  ــاز گوینـ ــن بـ ــان : بمـ ــر نـ ــز بهـ   کـ

ــد   ــاز گوین ــن ب ــق : بم ــاي ح ــت ک   !پرس
  

ــ   ــر؟وزارت دهنـــدت چـ ــواهی دگـ   !ه خـ
  .ن بــا بزرگــان زبــان  کمــی نــرم کُــ  

ــاخوش  ــرگ ن ــدهکاري از م ــت  ب ــر اس   .ت
  

ــد  ــاز گوینــ ــن بــ ــنگدلاي : بمــ   !ســ
ــاز گوینـــد   ــن بـ ــد زبـــان : بمـ   !اي بـ

ــد  ــاز گوین ــن ب ــت، : بم ــس اس ــدان ب   زن
  بـــر حفـــظ جـــان: بمـــن بـــاز گوینـــد

  

ــه   ــسختی م زن و بچــ   .لهِــــات را بــ
ــ   ــر محمـ ــت بـ ــسوزد دلـ ــان؟نـ   !د ژیـ

  . کـس اسـت    یکی حرف بس، گـر بخانـه      
ــان    ــر نـ ــستی فکـ ــر نیـ ــدیش گـ   .بینـ

  

  صـــدها هـــزار  : بمـــن بـــاز گوینـــد  
  در مملکـــــه: بمـــــن بـــــاز گوینـــــد

ــد  ــاز گوینـــ ــن بـــ ــدرزگیر: بمـــ   انـــ
  

ــ    ــامی زدنــــدي بــ   .داره ز مــــردان نــ
ــو تُ ــی بِتـ ــدیکاَلقـ ــیـ ــلَهی الم فِـ   .هکَـ

  .اولـــی األمـــر را امـــر و فرمـــان پـــذیر
  

ــد  ــاز گوینــ ــن بــ ــدگمان: بمــ   !اي بــ
ــت خرنـــ    ــون ملـ ــد میلیـ ــر چنـ   !دمگـ

ــرا ســخت ــان  چ ــن چن ــی ای ــري کن   ؟،گی
  

ــران؟     ــست در دیگـ ــی نیـ ــر مردمـ   !مگـ
  ! همـــه کافرنـــد؟،تـــو تنهـــا مـــسلمان

  مگــــر برتــــري از فــــالن و فــــالن؟
  

ــد  ــاز گوینـ ــن بـ ــن : بمـ ــصیان مکـ   عـ
ــاش   ــان مبـ ــرکش و نابفرمـ ــین سـ   چنـ

  بـــر خـــواهرت : بمـــن بـــاز گوینـــد  
  کــــه آزردن قلــــب مــــادر خطاســــت،

  

  . حرمـــان مکـــن خـــودت را گرفتـــارِ   
ــسان د ــاش  ز احـ ــزان مبـ ــت گریـ   .ولـ

ــن  ــرحم کــ ــادرت  وتــ ــر دل مــ   . بــ
  رضـــــامندي او رضـــــاي خداســـــت،
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  نــــدارد دگــــر مــــادرت تــــاب درد   
ــشته    ــدل گ ــون ب ــه خ ــسانت هم ــد ک   ان

 ــص ــشته از غ ــت گ ــزان زن ــون خ   ه رخ چ
  

  .ات رنـــگ زرد کـــه بینـــد یکـــی بچـــه  
ــشته  ــل گـ ــار سـ ــرت گرفتـ ــد ز فقـ   .انـ

  .خـــودت گـــشتی از درد و غـــم نـــاتوان
  

ــه گ   ــو بچ ــادر چ ــک م ــین اش ــستبب   ری
ــباب  ــد اســ ــا خواهــ ــازي از او و یــ   بــ

ــست طی  ــه را هـ ــه آن بچـ ـــکـ   اي ارهـّـ
  

  .کـه نیـست   : اي؟ او بگویـد     که کـو میـوه      
ــو   ــود، گفتگــ ــاي خــ ــد بآرزوهــ   :کنــ

ــاره    ــه مهپ ــگل، چ ــا و خوش ــه زیب   .اي چ
  

ــالن بچــــه دارد یکــــی رادیــــو      فــ
ــ  شناســی کــه کیــست؟ ه را مــیفـالن بچ  

ــادرش    ــاي او مــ ــن آرزوهــ ــه ایــ   بــ
ــ ــر و بچــ ــا روبــ ــق دریــ ــدۀ خلــ   نــ

  

ــو     ــان ت ــد ج ــرش کن ــر غ ــون اب ــه چ   .ک
ــست؟   ــه چی ــدانی ک ــک دارد ن ــی تان   یک
  .چه گویـد؟ چـه خـاکی کنـد بـر سـرش            
  بماشـــین نـــشینند و صـــحرا رونـــد،   

  

  زن و بچـــۀ تـــو بمنـــزل بـــه بنـــد    
ــد ــدار  مزننـــ ــۀ آبـــ ــسی طعنـــ    بـــ

  خراشـــند بــــا چنـــگ روي و جبــــین  
  

  .کننـــد بحــسرت کـــسان را نگــه مـــی    
  بگرینــــــد از کــــــین مــــــن زار زار،

  :هــــا بــــر زمــــین هبکوبنــــد عمامــــ
  

  کـــه دشـــمن بخنـــدد بکـــردار تـــو    
ــب    ــر از لهیــ ــود داغتــ ــماتت بــ   :شــ
  بیـــا قـــولکی ده کـــه تـــا رهبـــران    

  

  .دل دوســـت خـــون شـــد ز رفتـــار تـــو  
ــی ــه ب ــصیب،  ک ــدارد ن ــن ن ــرت از دی   غی

ــی  ــور بــ ــدت زر و زیــ ــران، دهنــ   کــ
  

ــد  ــون دهنـ ــزاران و میلیـ ــد هـ ــرا صـ   تـ
ــتگیر   ــوي دســ ــسانت شــ ــراي کــ   بــ

ــس ــشینی بـــــ ــریننـــــ   یارة بهتـــــ
  ه راکــه خــواهی زن و بچــ  هــر آنجــا  

  

  تـــرا کـــاخ و ویـــالي گلگـــون دهنـــد   
  رهــــانی ز محنــــت هــــزارات فقیــــر
ــردد بهــشت بــرین      ــان بــر تــو گ   جه
ــفا   ــشاط و صـ ــا نـ ــري بـ ــردش بـ   .بگـ

  

ــد   ــاز گوینـ ــن بـ ــتاي : بمـ ــت سـ   دولـ
  ر و گهـــرخـــواهی ز دبکـــه هـــر چـــه 

  ست،بیــــا کــــشور تــــو خریــــدار تُــــ
  

  ب نمـــاي بـــه بحـــر تقـــارب تقـــرّ     
  ســر،بدســت آیــدت ســهل و بــی درد   
ــ  ــدار تُــ ــشتاق دیــ ــشاه مــ   ست،شهنــ

  

ــذیر    ــصیحت پـ ــن نـ ــردي کـ ــا مـ   بیـ
  :بیــا بــشنو از دیــن همــین    ! مــسلمان

  بمـــن بـــاز گوینـــد و گوینـــد بـــاز،    
  

ــر،      ازیــن خــوان یغمــا تــو هــم ســهم گی
ــن   ــا و دی ــرد دنی ــرد آنکــه شــد م   .کــه م
ــاز    ــد ب ــت جوین ــال اس ــن مح ــه از م   .چ

  



 ٢٧٧

  ولــی مــن نــیم آنکــه افــسون شــوم     
ــست    ــواران پـ ــا خونخـ ــه بـ ــیم آنکـ   نـ
  مرنـــــــیم آنکـــــــه از احتیـــــــاج دِ
ــا  ــدم بـــ ــا شـــ ــوال دنیـــ   برخز احـــ

  

ــون شــوم،        ــاز ســازنده میم ــه بــا س   ک
ــست،    ــیر و م ــوم س ــان ش ــون یتیم   ز خ
  .ز رنــــج فقیــــران نــــصیبی بــــرم   
  .کــــه آرام نــــدارد بــــر مــــن گــــذر

  

ــن   ــا مـ ــد بـ ــاج، : بگوییـ ــه از احتیـ   کـ
  بــر آنــان کــه هــست از ســتم جاهــشان؟
  خوشـــا آنکــــه اینــــان گریزنــــد از او، 

  

ــی     ــزد کــ ــدارد رواج؟ بنــ ــرفم نــ   حــ
ــزه ــا ریــ ــشان؟ و یــ ــواران درگاهــ   خــ

ــو   ــد گفتگــ ــون او کنــ ــتیزند چــ   .ســ
  

ــشار  ــران از فریــــب و فــ   ولــــی دیگــ
ــحان،   ــت ناصـــ ــد از حکمـــ   گریزنـــ
ــزاج،     ــه م ــیر، رو ب ــد ش ــت کن ــه حاج   ن

  

ــره     ــالم و جیـ ــد از ظـ ــه بیننـ ــوار کـ   خـ
ــان  ــان بجــ ــتانند از آنــ ــه ســ   .وگرنــ

  .احتیـــاج نـــه روبـــه شـــود شـــیر، بـــی
  

ــن فر   ــورم م ــواهی خ ــو خ ــرور ت ــب غ   :ی
ــت،   ــسان را سزاســ ــسان ناکــ   زر ناکــ
ــا ناکــسان کــس شــدن؟    !شــعور اســت ب
ــو    ــدار شـ ــه بیـ ــن کـ ــد از مـ   .نخواهیـ

  

ــرا    ــد و زور؟ نچــ ــسان زر گرفتنــ   !اکــ
  . از ناکـسان زر نخواسـت      هرگـز کـس   که  

ــستن ز ــدن گسـ ــاکس شـ ــسها و نـ   !کـ
  ! غافـــل شـــو و خـــواب رو  :بگوییـــد

  

ــست،  ــداد نیـ ــاکت ز بیـ ــدار سـ ــه بیـ   کـ
ــ ــدان مـــ ــرزد بـــ ــدگانی نیـــ   را زنـــ

  کمــال  چنــان گــشته دنیــاي مــا بــی    
  

  .بــــه ســــاالري دزد دلــــشاد نیــــست  
  .کــه بــا الشــخوران شــدن همگنــان    

ــده  ــده ایـ ــوردن شـ ــق خـ ــم خلـ   !آل غـ
  

ــد،  ــند و تـــن میخرنـ   دل و دیـــن فروشـ
ــرا گــر کمــالی اســت       از بهــر نــان ،م

ــبِ  ــر و فریـــ ــتایند مکـــ ــســـ   آم لِـــ
  

ــد    ــولی بدســـت آورنـ ــه پـ ــال آنکـ   !کمـ
  ! سـجده بـر ناکـسان؟      کـنم   چه سان مـی   

  !کـــه بـــا طعمـــه آرنـــد شـــیري بـــدام
  

ــد،    ــان برن ــک ج ــه ی ــی بوس ــاي یک   به
ــو ــاکیِ: بگــ ــستخــ ــردار دام،! پــ    بــ

  گــر از تـــو اســـت دانـــشگه و پارلمـــان 
ــتن اســت  ــان در دهــان بهــر حــق گف   زب

  

  .بـــراي دو نـــان دیـــن و ایمـــان برنـــد  
ــام  ــا را مقـ ــمان اســـت مـ ــه در آسـ   .کـ
ــر آن    ــون وزارت بـ ــاد، همچـ ــو بـ   .تفـ

  اســت فــرق هــشیار و مــست؟وگرنــه کج
  

ــان     ــر ن ــت از به ــان گف ــاحق زب ــو ن   چ
ــاتوان   ــا نـ ــه بـ ــه کـ ــان بـ ــرا آن زبـ   مـ

  .چــه بهتــر کــه اصــالً نباشــد زبــان       
ــ   ــغ بـ ــم تیـ ــا ظلـ ــرم و بـ ــود نـ   .انرّبـ



 ٢٧٨

  تواضــــع تحمــــل بــــود از فقیــــر،   
  

ــیکن ت ــزولــ ــر لّــ ــا امیــ ــود بــ   .ل بــ
  

  پرســت، صــحیح اســت کــان در بــر حــق 
  :ولـــی چیـــست مـــدیونی ایـــن چنـــین

ــو ب   ــردا چ ــه ف ــساب ک ــت روز ح   رخواس
  

  بـــدهکاري از مـــرگ ناخوشـــتر اســـت،  
ــه امــ   ــت ب ــن  خیان ــه دی ــت ب   .ت، خیان

  !نـــه پـــرداختن ممکـــن و نـــه جـــواب 
  

ــدیونیِ  ــه مــ ــتان نــ ــولی از دوســ    پــ
  و عیـال  و اهـل  ت بـر نفـس  سـ چه رحمی ا  

  ســـتانم یکـــی چنــــد لقمـــه بکــــام   
ــدر    ــم پـ ــاي رحـ ــت معنـ ــین اسـ   :چنـ

  

  .کـــه باشـــد امیـــري بـــه پرداخـــت آن  
ــان    ــم ایم ــه بفروش ــال ک ــن و کم   و دی

ــرام؟    ــردد ح ــز گ ــتن نی ــون ب ــزان خ   !ک
ــسر    ــون پــ ــه خــ ــد از جیفــ   .نیاالیــ

  

ــت؟   ــس اس ــدان ب ــه زن ــازگویی ک ــرا ب   !م
ــعار   ــد شـ ــد باشـ ــه توحیـ ــسی را کـ   کـ
  نباشـــــد بفکـــــر مقـــــام و ضـــــیاع

  

  نــدانی کــه در بنــد نــاکس کــس اســت؟  
ــد ز دار،   ــدان نترســـ ــد ز زنـــ   نترســـ
  .نجویـــــد ز اربـــــاب دنیـــــا متـــــاع

  

ــ « ــدر بـ ــه زر ریـــزي انـ   رشموحـــد چـ
  امیــــد و هراســــش نباشــــد ز کــــس 
ــت  ــی اســـــ ــصد رهـــــ   ورا بمقـــــ

  

ــرش     ــر س ــی ب ــدي نه ــشیر هن ــو شم   چ
ــس  ــد و بـ ــاد توحیـ ــست بنیـ ــر اینـ   »بـ

ــت    ــشگهی اس ــه او را دان ــدان ک ــو زن   چ
  

ــا یکـــــی درس آمـــــوختم     در آنجـــ
ــنا   ــان آشــ ــع جهــ ــدم زان بوضــ   شــ
ــست،   ــسل چی ــن ن ــراض ای ــدم ام   بفهمی
ــرا آن یکــی درس عمــري بــس اســت    م

  

  تم،کـــزان یـــک جهـــان فهـــم انـــدوخ  
ــنا،  ــان آشـــ ــوز نهـــ ــصدها رمـــ   بـــ

ــردمِ  ــدة مــ ــست، فریبنــ ــاده کیــ    ســ
   اسـت،  کـس بس گـر بخانـه   حرفکه یک   

  

ــر    ــا دگـ ــست در مـ ــی هـ ــر مردمـ   اگـ
ــان؟    ــظ ج ــا حف ــر ب ــود فک ــون ب ــرا چ   م
  اجــــل را نباشــــد دمــــی دیــــر و زود،

  

  ســـفر، نگـــردیم بـــا رهزنـــان هـــم     
  که جز دسـت حـق نیـست قـادر بـر آن،            

ــه ســ     ــانم چ ــظ ج ــر حف ــدوه ب   ود؟از ان
  

ــ ــد روان،بفرمــ   ان حــــق در تــــن آیــ
ــاهزاد،  ــی شــ ــران یکــ ــسل امیــ   ز نــ

ــدالعزیز درِ ــن عبـــــ ــۀ ابـــــ    خانـــــ
  

ــود زان روان     ــم شـ ــق هـ ــان حـ   .بفرمـ
   خــود کــرد یــاد،  ز خویــشان نزدیــکِ 

ــز    ــرد تیـ ــدگان کـ ــد و دیـ ــرود آمـ   :فـ
  

  پـــذیر،  وضـــع رقّـــتیکـــه بینـــد یکـــ
  .بجـــز نـــان خـــشکی بـــسفره نیافـــت 

ــر،     ــب امیــ ــه آن رام قلــ ــسازد بــ   بــ
ــتافت  ــه شــ ــزد خلیفــ ــان بنــ   خروشــ



 ٢٧٩

  اي در خــــاك اســـالم کاشــــانه : کـــه 
ــی  ــان بـ ــه مؤمنـ ــ همـ ــاد،نیازنـ   د و شـ

  

ــه  ــز خانــ ــی بجــ ــشان نبینــ   !اي پریــ
ــالی ز زاد  ــست خــ ــه تــ ــط خانــ   !فقــ

  

ــد اهــــ  ــترس، لندارنــ ــو در دســ    تــ
ــن کودکــان؟  ــر ای ــسوزد ب   !دلــت چــون ن
  که چـون نـان خـالی و خـشکی خورنـد؟           

  

ــدس    ــه آش عـ ــاز و نـ ــان و پیـ ــه نـ   !نـ
ــشان در دهـــان    ــه نارســـته دندانـ   !کـ

ــ ــد؟   چـ ــو گزنـ ــد از تـ ــدازه بیننـ   !ه انـ
  

    ــس ــه الـ ــانی علیـ ــاروق ثـ ــو فـ   المچـ
  فـــرو خوانـــد فرزنـــدگانش بـــه پـــیش 

ــا ــاب : بگفتـ ــیش بـ ــت در پـ   دو راه اسـ
  

   ــم ــسر ع ــنید از پ ــالم،  ش ــن ک ــود ای    خ
ــویش،  ــدرز خـ ــه انـ ــشان دل بـ   بیاراستـ

ــی ــما مـ ــدامین شـ ــاب؟ کـ ــد انتخـ   کنیـ
  

ــر و رنــج،      ــا فق ــه ســازید ب ــی اینک   یک
ــین    قناعــــت بکــــسب حــــالل و متــ
ــال   ــت مـــ ــی بیـــ ــنعم ز دارایـــ   تـــ

  ت اســت، مــ دارایــی اُ مــال کــه ایــن 
  

  .دگـــر اینکـــه ســـازید انبـــار گـــنج      
ــدین  ــر و راشــــ ــود راه پیغمبــــ   .بــــ
  نباشــــد بـــــراي امیــــران حـــــالل  
ــت،    خیانـــت در آن موجـــب لعنـــت اسـ

  

ــا  ــداد مــ ــور کردنــــد اجــ   بــــسی جــ
ــا  ــت فنـــ ــم خالفـــ ــد رســـ   نمودنـــ
ــیم    ــس کن ــهی ب ــور ش ــگ و ج ــر نن   دگ
ــن رســم زشــت  ــد ازی   ز مــن گــر بخواهی

  

ــدا،      ــن خــ ــساکین و دیــ ــال مــ   بمــ
  .بکردنــــد کاخـــــان شــــاهی بنـــــا  
  ســــتمکاري و ابلهــــی بــــس کنــــیم
ــاب بهــشت      ــاب ب ــر ب ــت ب ــرام اس   .ح

  

ــیم      ــت کنـ ــسختی قناعـ ــر بـ ــی گـ   ولـ
ــبک ــشر سـ ــا  بمحـ ــار مـ ــود بـ ــر شـ   تـ

  بیاییــــــد از راه پاکــــــان رویــــــم  
  

  
ــالِ  ــداري از مــ ــنگهــ ــیم ملّــ   ت کنــ

  .شـــود راضـــی از کـــار مـــا خـــدا مـــی
ــویم  ــسان شـ ــزیم و انـ ــاهی گریـ   .ز شـ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٨٠

  



  ٢٨١

  
  
  
  
  

  وشه نامــه



  ٢٨٢



  ٢٨٣

  كانماناي وشه
  
  

  ::ئـ ئـ 
  

   ئاخيكه، داخيكه:ن ئاخيوه
  و  ئه:ئاد
  وه  ئه:ن ئاده
  الَ و بهرد  ده:ئافات
  م رچه ياخ، په  به:ائالَ

  ستراو به ئاوات، دلَ پي جي:ئاواتي
  ستراو، دستشويي  تواليت، مه:س ئاوده
وه  الكردنه:ئاور  
   هيناي:ئاورد
  ن ماشي:ئوتول
   نابار خو نيشان دان:توار ئه
  وه كاته  لي ئه:چني ئه
  ر گه  ئه:ر ئه
  بيستي  ئه:وي ژنه ئه
  كا و زيندگي ئهريني گوزه  ئه:ژيي ئه
   سندوه:سان ئه
   فرميسكي چاو:سرين ئه
  ل گه وره  گه:شراف ئه
  تريقاوه و ئهني كه ئه  پي:شنيا ئه
  رين، به هيچ جو صلَه  ئه:ني صلَه ئه
  بي و شپرز ئهشيوي  ئه:گژيي ئه
  .ن گه  ئه:ينه گه ئه
  مريني  ئه:مرني ئه

سـپانيايي   شيكي زور له والَتـي ئـه    به :لوس  نده  ئه
  .ئيسته
  نگوست، قامك  ئه:نگوس ئه
  ي ده  نيشان ئه:نويني ئه
  خته و وه  ئه:وسات ئه
  ونه  ئه:ن وه ئه
  خته و وه  ئه:م ده وي ئه
  ريش گه ئه :ويش ئه
  رينن گوزه ي  ئه:بويرن ي ئه
  مانه  ئه:ينا ئه

  دشكلَ تالَ، به  خوين:ئيتريس
  م  ئه،مه ئه:ئيد

  ي  ئيجازه:ئيزنش
   ئيسك، پيشه:ئيسقان
  كاني  ئيستا، ئيسته:تي ئيسه

ـسير  س  م ده و كــهر شـتيكي زور بـاش    هـه :ئيك
  وي كه
  مه  ئه:ئينه
  تي  برايه:إخاء
  ب ره ي عه وره ييكي گه يلهب  قه:اوس

  
  ::بب

  

   با پوسكه، سوتو:باپروشكه
  رچون خو ده و له عيه  ده:وايي بادي هه

  ر مه ر، سه  به:بار



  ٢٨٤

  ، كراوه تاك:باز
لَن:بازديبهي   
  نگ ك، دو ره لَه  به:بازه
  لَكو لَكه، به  به:ي باكه
  يوان  بانجيله، هه:بالَكون
  ربان رو، سه  الي سه:بان

  بان يواني بي  هه:بانجيله
   هاوار كردن:واز بانگه
  و رسومت  عاده:باو

   جيازي بوك، جيهاز:باواني
   بهيني، بيريت:رو باوه
ييي كا  پاره:بدر  
   بروانه، تماشا كه:بروا
بري:ژه، بلَيبي   

يا ليا:بربر لي   
  ، خوزگه بريا له بيرو:بريا
   بريومه:نم بريه
   بزانه:بزا
  نه خه رده  زه:بزه
   ئارام بگري:وي بسره
   بشكينم:بشكنم
  ره  بگه، بگه:ي بگه
  و الي خواروي كيو داوين:بنار
   به ستوه:بنيان
  يت  نيشان به:بنيوني
  سراوه  به:بنييان
بو:ت بيت، ببي  
  ش و رهسپي خالَ خالَي سپي  ئه:بوره

  پوش  شيك:بوشناخ
  ، بون ناخوش بوون:بوگن
  خشه  ببوره، ببه:ر هبوي
   به ئوميدي:ماي به ته
  نيا خوي  ته:ني به ته
  لي سه و ته به ليشاو، به تير:چوم به

   زان وره  خو به گه:عيه به ده
  تبقر ر، به رابه  به:به گويره
ت:به يوبي   
  ق  به حه:جي به
  ر مه  سه:ر به
   بابردو:رباد به
   لي پرسراو:رپرس به
  رازان برد، ت:رد به
  وه نه  ببه:رديووه به
  رچايي، ناشتا  به:رقليان به
  ركا ده  ري:رورا ركه به
   جانماز:رمالَ به
  چي رنه  ده:شو رنه به
  يف و كه شادي:زم به
  ستراوه سراوه، به  به:سيان به
   موفيد:لَك كه به
   خورايي، مفته:الش به
  ك دره ليل، مه  ده:لَگه به
   بيته:ينه به

  هانه  به:بيانگ
رگه به بي:ت موقاومه  بياگري ، بيرخو  
تاوان بي:تا خه  بي  



  ٢٨٥

   بيگانه:بيدي
ريبي:نيبي   
ستاري بي:راري قه  بي  
عه بي بي هد:بي ده ئه  بي  
موحته:ناوك بي وا  بي  
  ن  بووه:بيني
  ئيشتيا  بي:بيواز
   بوه:ن بيه
  
  ::پپ

  

   تيراو، شاداب:پاراو
  شي، شاردراوه چاوپو:پاسا
  ها، وا  وه:پاسه
  هايه  وايه، وه:ن پاسه
   دواي:پاش

  لَ رماوي ئاژه  به:پاشاخور
  ميز و ته خاوين:پاك
  وشي  كه:پاالَي
  زل ي شوخي كردن به زگ ليمه  با، كه:فپ
  گوشت  تيكه، پله:پل
  جه، پايه ره  ده:پله

  و بيكارهموش، خويري  چه:پورخز
  هعي و دهمار  ده:پوز

   پوشيو:پوشان
  نجير  گوريس، زه:ت په
   روت، خالص:تي په
  و ميخي ئاسن وه دانه  پيچ:رچ په
   بپرسي:رسو په

   بو:ري په
   بوي:ريش په
  هو ست، له خواره  په:س په
  رد يا كلَو  به:ل په
  يي هانه ي، بهي بيانو:لَپي په
   پينج:ن په
  يي پ:ش نه په
   پيم وتي:واتي م نه په
   بو:ي په
   بويان:يشا په
  رف  حه:پيت
  ها كو، وه  وه:پيسه
   پيويست، الزم:پيوس

  
  ::تت

  

  وه  دورخستنه:تاراندن
   تاريكم:تارم
  وعي ناني ماشيني  نه:تافتون
  نيا كور نيا منالَ، ته  ته:تاقانه
  ك  تاق، ته:تاك
  خت دبه  به:الر تالَه
  وان و تهخت، هيز  وه:تان
   تاروپو:وپو تان
   گوناح، سوچ:تاوان
   هاوين:تاوصان
وتر:سوا  بيو، رئابر  

  وشه  بريقه، وره:تروسك
  نين نگي كه  ده:تريقه



  ٢٨٦

   ئازوقه:تفاق
   تالر بووه: بوو تليره
  گ سه  توله:كولَه توته

   ماشين:تورمبيل
   كريوه:توف
  ر شه و ته  تانه:كي توله
   توند، كرژ:تون
   تويه:تونه
   تووي:توي
ناوي:يتو   
  سباوبازي  ئه:خي به ته ته
  و تازهر  ته:رچك ته
  ناموس، خويري  بي:مي ره ته
   تريت:ني ره ته
  ش به وتوو، بي  دوركه:ريك ته
   نابود:فروتونا ته
  خانه  بالَه:الر ته
   دوايي هاتوه:ماميان ته
   عومر:ن مه ته
  ماعي  ته:ي مه ته
   جسم:ن ته
  نيا  ته:نا ته
  دار قير، نه ه ف:ست ده نك ته
  و ئاماده ساز:يار ته
په تي عبور كردن:ر   
  چو زو:ر تيژپه
  نگ ي تفه  تيزه:نگ ي تفه تيسكه
شكست خواردو:شكاو تي   

  رماي خور يا ئاگر  گه:تين
   توني، تينگ:تينك
   تينگن:تينون

  
  ::جج

  

  تر  جاريكي:ر جاريو ته
  بالَغره  پرپر، قه:جمكوت
   جواب:جواو
له:جه كو كيو   

   له كولَداني:جه كولَش
   له:جه
   له ريگه، له ري:راگه جه
  ترو  له ريگايكي:تر رايي جه
  ته  چه:رده جه
   جوسه، گيان:سه جه
   دايره:غز جه
   شوخي:نگ فه جه
  ل يقه  صه:ال جه
  والوه وال، له  له:وال جه
  واليشو له:واليشو جه
   جيازي بوك:هاز جه
  ك يه له:يو جه

  يه رقي هه  جيايه، فه:جياس
  
  ::چچ

  

  برين  چاو لي:ري چاوليگه
كه:چكي  مي  



  ٢٨٧

يس  چلَپ و گ  ي سـه    وه  نگـي ئاوخواردنـه      ده :و ـل
  پشيله

  ت و قيمهدر قه ري بي كه رو كاره نوكه:چلَكاوخور
   چون:چلون
   خالَي:چولَ
  چي هيشتا  كه:هيشتا چه
   چي:چه
   ناراست، هاروهاج:تون چه
   سپي:مگر چه
  رمو  سپي، چه:رمه چه
  شتوته شتگته، چه  چه:ني شقه چه
   جور، مانند:شن چه
   الر، ناريك:فت چه
   چاواني:ماني چه
  ي رچاوه  سه:ي مه چه
   ليت:ت نه چه
  لَ گه ، لهك  له ته:ني چه
   بوچي، بو:چي
   چي:چيش
   چيمان:چيشما
  يه  چي:ن چيشه
  رايش، له گرايش  لي:يچ چيگه
  ال م  له:ال چي
  ن، ميرگ مه  چه:ن چيمه
  سلَ  نه:چين
   هيچ ني:ني چي
شت، چت:چيو   
  

  ::حح
  

   حيساب:ساو حه
  ستير  گول، ئه:سيلَ حه
  وت ئاسمان  حه:وانان فته حه
  ججوب عه ي ئاوات و ته ليمه كه! ك  ئه:ك حه
  
  ::خخ

  

  وه ره خواره  هينه:خافض
  كوالَو  خام، نه:خاو

   خوين شيرين:خنجيله
   خوراكي:ني وارمهخ

   سفره:خوان
   خوراك:خوراس
و چاپلوسـي   بو خوشـامايي كـردن     :رستن  خوري

  چي كار ئه به
  دان  خو نيشان:خونمايي
  كا زاهور ئه  ته:خا ئه لَ ي هه خوه
  وتو، نوستو  خه:فتگ خه
  مبار  خه:مار خه
  و بينين، روئيا  خه:ون خه
  يه ت ههر به س، خه رت هه وه  خه:س رته وه خه
  
  ::دد
  

   داگيركا:دابركا
   داخو؟، ئاخو:داخوم
  و روزي رسق:داژيار
  قاال و ته كوشش:داكوكي



  ٢٨٨

   ئاور روشن كردن:داگرسيان
  وينه، ناياب م  كه:دانسقه
  ن  دامه:داوين
  كيم، پزشك  حه:دختور
  ريكه دز  شه:ك سه دزده
  الَ، موخاليف  قه:دژ

   دلَت دا:دلَ داي
  ران نان، دلَبه دلَ سي:دلَ سانان
نادا:دلَت ناكولَي دلَت لي   

  ر  دلَبه:سين دلَ
  م  خاترجه:دلَنيا
  ي  دانه:ي دنه
   دنيايه:دنيان
   دورژنگ:دورنج

  يش يانيش،دو سبه  دوبه:دوسويچ
  ت سه و وهبابه نگوسي سه  دو ئه:قان دوفله
  و چادرنشينمالَ يكي بي  تايفه:دوم
  كردوهيان پي   قسه:دويون
  د رامه  حاصلَ، ده:خلَ ده
   خوت لي بگوري:له خو رچي ده
  ت رسه  فه:ت رفه ده
  ستيان  ده:شان س ده
  ستار، هاره  ده:هار س ده
  رگيران سه ، بههر خه س  ده:ر سه سه ده
  چيته  ده:شته ده
  كيشان لَ مار، خو هه  ده:عيه ده
   دي، ئاوايي:گا ده
  گي ميو  سه:لَ ده

  يف ساز، شادي  له كه:ماخ ده
  ت  فيز، غيره:مار ده
  ييك حزه  تاويك، له:ميك ده
  ر گه ئيال، مه  وه:نا ده
  نتالَ  را كردن، هه:و ده
  داوه ي لي وره  ده:ش دان وره ده

  تريش  جاريكي:ديسان
  مي زور  خه:ديق
  خسير سير، يه  ئه:ديل

  
  ::رر
  

  شته  گوزه:رابردو
   ريگاتان:راتان
   نهيني، سير:زرا

  وه ره رزكه  به:رافعه
   ريگاي، ريي:راي
  وا  ره:رجوا
  نگي، ركاب  وزه:ركيف
   ريوي:رواس
   تماشا كردن:روانين
  ندن  سه  به زور شت لي:وه روتاندنه
   خور، روژگار:روجيار
   روژو:روژگ
  رق  شه:الَت روژهه
  ي عمومير وه ي له  جيگه:لَگه په ره
  وچو ي هات  جيگه:تانگا ره
  حم  به ره:حمين ره
  سيده ييو، ره گه  پي:سا ره



  ٢٨٩

   رشتو، ريژراو:شته ره
  كردن نيني بو شوخي پي كه  پي:ن شخه ره
   زيخ، ماسه:ملَ ره
  ن ي گه وانه و پيچه خيالف:ن ره
  نج به با  ره:رو نجه ره
  و ئيحترامدر  قه:ريز
يورده نان:ولَ زهر   

  ستوري نوسين  ده:رينوس
  نگوين  ريالَ هه:ريوالَ
   ريگه، ري:ريه
  
  ::زز
  

  ترسان  نه:زات
  م  ده:زار
منالَ:زارو   
   برين:زام
   زاني، عالم:زانا
  نجالَ و جه مه هه م  هه:زلَه
  روژوومه  ب:موره زمانم
   زمان:زوان
  تر كاني  زمانه:دي ل زوانگه
  و ئاويتهلَ  خويني تيكهو كيم:زوخاو
   زورتر، غالَب:زوربه
   جستان، زمستان:زوسان
  زاده رام  حه:زولَ
  ليل، كز  زه:بون زه
دا،  تاو له ژير بارو قورسـايي  ِره كوتراو، :خساو  زه

  .ماندو

   سيزده:زيارده
   خويي:زيدي
  ييشاو زار، دلَ  بي:زيز
   زينو، زينگ:زينه

  
  ::ژژ
  

  ره حر، زه  ژه:ژار
  بو كراو، سيس  سيس:ژاكاو
  هراوي  زه:حراوي ژه
  هري مار  زه:موت قنه ژه
  ختي نان خواردن م، وه  ژه:ن مه ژه
   عاقلَ:ژير
  خش به گي  زينده:خش به ژين

  
  ::سس

  

  حرا  سه:سارا
   سالم، ساخ:ساق
   سيو، سايقه:ساو
   سابون:ساون
  ندرا  سه:سنيا
  موچاو  ده:ت سوره
زي، به:سويياني  صو  
  ت، دشوار حمه  زه:ت لَهخ سه
  ع نبه  كاني، مه:رچاوه سه
  ئيسي تايفه ره: رعيلَ سه
  رخوش سه: س رمه سه
  ياني صوزي، به: واش سه

  ليباس: سيپالَ



  ٢٩٠

  ::شش
  

  بابي ناو تاوه كه: واو شاميكه
بوه: شانو نيشي  
كي به: شاهوويورامان رز له هه كي  
  راو: شكار
  سيم سروه، نه: شنه
  راره ي ئاگر، شه شكهپري: را شه
  خيابان، جاده: قام شه
  تازيانه: لالخ شه
  ك قاسيده: ره مين كه له شه
  سپاپ و ئهخت ره: ك مه شه

  وز كا، برويني سه: شين كا
  شام: شيو
  
  ::عع

  

  زاب، ئازار عه: عازاو
وه: عاني ختي  

  عومريكمان: عومر يوما
لـه  ، پـر  بـي  ره  ئاخنراو له زماني عـه    : بياخن  ره  عه
  بي ره عه
  رز له كوردستانا ناو كيويكي به: وداالَن عه
  دار يب عه: ريبا عه
  تي مانه ئه: تي عيره

  
  ::غغ

  

  ر كه تاالَن: ر تگه غاره
  بيگانه: واره غه

  ::فف
  

  فايده، سود:  فايه
  رفاند: فران
  ريني شتي به توندي رپه ده: فرته
  اليكه مه: فرشته
  زور: فره
  خالق و خيالف ئهنكاري ناشيري: حشا فه
  ر گه حيله: نباز فه
ورفي :ت، مفت قيمه بي  
  عيه، تكبر ده: فيز
  تر زورتر، فره: فيشتر

  
  ::قق

  

  لَ حتي، تيكه قه: قاتي
  فع هره، نه به: قازانج
  و نگي خويندني كه ده: قاسپه
يزرع ويني لم زه: قاقر  
  نجالَ جارو جه: قالَ قالَه

  مردني به عموم: قر كردن
  رگي عمومي مه: پهقر
  رزه هه: قرت

  وه تروشكانه لَ  به هه:وه قنچكانه
   هوشياره:قوته
  ستن كا نراو، به ر يه سه  به:قوچاو
  لَو  گه:قورگ
  ت گبه  نه:قوشه
   قولي پا، قول:پا قوله



  ٢٩١

  نا نار، په  كه:راخ قه
  نشين، كوچ كولَي:چي ره قه
  ساب  قه:ساو قه
   قيساسي:س قه ساي قه
  لالخ، تازيانه ه ش:مچي قه
  داوه  روي:وماوه قه
  و راست،بلَند :قيت
   داخ:قين

  
  ::كك

  

وه:كاتي  ختي  
   كاري:كارش
   كاريكم:م كاريوه

   كاسه:كاسكولكه
  رو بردن  له:وه كالَ كردنه

  پوخت  خامي، نه:كالَي
   كيفي له كوچك:كاو
  كان  شاخان، كيفه:كاوان
   كابرا، يارو:كاورا
  ي مناالَن  كايه:كلي كايه
  نگ ده  بي:كپ
  پشيله  دلَ:دلَ كتكه
   كردووه:كردگه
  دراو  كرم تي:كرمولَ
لَ:كرميكرمو   
   كراونه:كرياگنه
   كراويه:كريانش
  وه ته  كراوه:وه كريانه

  قيروكه، كزكردو  فه:كزوك
  ي لَينكه ي، به كه  قسه:ي كه كفته
  رچو ي خوي ده  له جيگه:كال
  ي ئاگر سهنگي بلَي  ده:كلَپه
له ناكاو:كوتوپر   
ده:كوتي ،يسه  بر يي  
   كوالَن، كوچه:كوجي
   كوچ پي كردن:كوچاندن
  رد  به:كوچك
رگه:كوبونه  جيوه ي كو  
   منالَي ساوا، نوزاد:كورپه

  ك كورد ئيژي  وه:ني كورد وته
  وه ته  خاموش بوه، كوژاوه:وه كوژياگه
رز لـه نزيـك       كـي بـه    ناو رشـته كيفي    :كوساالَن
  . له كوردستانداريوان مهشاري 
   زوران:كوشتي
  سر، كاخ  قه:كوشك
  رحالَ  ساز، سه:كوك
  يه  كوي:ن كوگه
  ي مريشك  جيگه:كوالنه
   قفلَي داريني درگا:كولَوم
   كوالَو، پوخته:كولَياگ
   كوور، نوشتاوه:كوم
  ن كه  بي:راش كه
  ن  بيكه:ران كه
  هينا يج  كرد، به:رد كه
   كردن:ي رده كه
  تانكات  ئه:روتا كه



  ٢٩٢

  ي  بكه:ري كه
  فتگ كه وتو، قرپه لي  كه:فتگ كه
  وتن  كه:فتن كه
  حري مار  ژه:ي مار كره كه
  نه، شكاف رده  گه:ل كه
  كه، حيله لَه  ته:ك لَه كه
  ريشان حالَ ت، په كه  شه:ال له كه
  باب  كه:واو كه
  وتن جيدا كه  له:وتنه جي كه
  وتوه  كه:ن وته كه
  وتوي  كه:ني وته كه
  فتگي  كه:ي وته كه
  ندن وش داكه ي كه  جيگه:ن وشكه كه
  وه  بكه:وه كه
   پرپر، ماالَمالَ:يل كه
   پريان:يلشان كه

له كي س س له كه  كه:كي  
  نيشك  كچ، كه:كيژ
شوت  ئه:كيشيكي  

  
  ::گگ

  

  مو  گشت، هه:گ
رگاقو:رگابو   
  ن رزه لَ، ئهرزني كا  هه:گالَ
   قومار، كايه:گالَته
  تي حه و هاوار به ناره داد:گالَه
گاواني:رولَه، سييشور   
   چكوله، بچوك:گچكه

   بلَيسه:رگ
  ني عده  ئاوي گازدار، ئاومه:گراو

  رزي كرد  قه:رزار گرته قه
  مو، گشت  هه:گرد

  مويان  هه:گردين
  مو  گشت، هه:گش
   عمومي:گشتي
  وي  بكه:گفو
  بري وري، قه  قه:كويگلَ

  ويت كه  ئه:گنوش
ز، قودره:گورت  هي  
  ي قولَي ناو ئاو  جيگه:گوم
   كولَم، روخسار:گونا

  دار  كاكلَه گويزي ناوپرو:گويزي ئازا
   فيلَ، حيله:ر گه
  ي بيژنگ للـه  قرقره، كه:ره رگه گه
  للـه حه  مه:ك ره گه
  بيكي  ره وي، گه  بيه:ش كه ره گه
  ت لَ، ملله  كومه:ل گه
ه گه   يوان ي حه سته  ران، ده:لـل
   شوخي:مه گه
  ن  بون ناخوش، بوگه:ن گه
  حيلَ، جوان  جه:نج گه
  ن  ئاوي بوگه:نكاو گه
  ك لَه شبه  ره:وجو نم گه
  تي يه  گوره:تي وره گه

  ن  بگره:گيران
   گرتوي:گيرته



  ٢٩٣

  ن  بيگره:گيرديش
  فام  نه حولي:وجه گيل گه
  ويته شويني  بكه:شوون گينش نه

  
  ::لل

  

  بن  نائوميد مه:التقنطوا
   سيالَو:الفاو
  يش  بيگانه:يش الوه
  ن، رويشتنو چو:لواي
نـي زور پـيس كـه ئينـسان لـوتي         بوگه :لوتاويژ

  كات گري تا بوني نه ئه
  ر به  بو؟، له:بو له
  لَ گه  له:ك ته له
  ، لق شاخه:ق له
  رگ و به شاخ:قوپو له
  وعي نان  نه:واش له
  يش وه  له:ش وه له
  ويشه  له:ويچه له
  وي  ليره، له:ينه له

نابري لي:بوي ناچي   
  گهفتا:  ريژاو:ليژاو

   ريشم لي بگري:ليم گري ريش
  
  ::مم

  

  ي رابورد وه  ئه:را ماجه
  هلين  ئه:مازا
  ق بون  چاوزه:مان ماق
  يواناتي مالَي  حه:ماالَت

  ت، هيالك كه  شه:اندوم
   ديني، تيري:رو ماوه
  ران گوزه  خوش:مترف
  قه نته  ناوچه، مه:محالَ
ر شه  ئينسان، به:مرو  

  زان وره  خو به گه:مستكبر
  وه  ناگورمه:وه مفارونه
رالتان  شه:ملهور  
  ك  موباره:ك مواره
ژو:رموور   
  وه بنه  ئه:باوه مه
  بي  ئه:بو مه
  ب تلَه مه :س به مه
   ناتوانن:تاوا مه
   نادات:دو مه
  كه  تماشا مه:روا مه
  رژيني  ئه:ريزو مه
  زاني  ئه:زاني مه
  عه زره  مه:زرا مه
  زلَومان  مه:ل زلَوميه مه
  لَك ي خه وه ي كوبونه  جيگه:كو مه
  ن كه  ئه:ران كه مه
  س، ميش گه  مه:ز گه مه
  گريت  ئه:گيرو مه
  رون  ئه:الن مه
   ناميني:نو مه مه
   نانويني:نمانو مه
  وه  بمينه:نمينوه مه



  ٢٩٤

   ماوه:ن نه مه
  وه  بمينيته:نيوه مه
  ابر  شه:ي مه
  يدان  مه:يان مه
  ده  ئيجازه مه:يالَنه مه
   جيگاي ميوان:يمانخانه مه
  ت فه و خهم  خه:ت ينه مه
   مروچه، ميروله:ميرو
   تاريخ:ميژو
  و قيافه ريخت:اوي گورميقن
  ن شته  چه:ميالَك

  
  ::نن

  

   تاالَو:ناراو
  د لَه  نابه:زا ناشاره
   خراپ وتن:نافات
  هان  ناگه:ناكاو
   ناريك، ناباب:بار ناله
  ش نابا  نابا، به:ناوا

  ي زشتب قه  له:ناونيتكه
ناوي:نابي   
ونمار:نيناهي ،نايري   
   نيشان دان:نواندن
  لَگرتن ان ههرم ختي خه  وه:نوخشه
   نوخشانه، مزگاني:نوقالَنه
  ي  له ريگه: راي نه
  ر ده  له:ر به نه
  ر، نستوه ده نه  كولَ:ز به نه

  بوه  نه:ن بيه نه
   راو:چير نه
  خسوس  به:خسوس نه
  زاني ت  نه:زانات نه
  زانن  نه:زاندي نه
  و دور له شوخيي به راس  قسه:ق سته نه
  برژي  نهقرچي،  نه:وه قرچيته نه
  يوان خوريني حه تيژ بو لي  داري نوك:قيزه نه
  كراوه  نه:كريان نه
  ن كه  مه:ردي كه نه
  خت دبه الَ، به  به:ت گبه نه
  و ويته كه  نه:گنيوه نه
  فس  نه:وس نه
  بي بن، نه  نه:ون نه
  بي بو، نه  نه:وو نه
  خوش  نه:ش وه نه
  وه  نزم، له خواره:وي نه
  قير، دوشمن  فهدار،  نه:يار نه

  ورون  هيلكه:نيمرو
  تي  نيه:نش نيه
  
  ::وو
  

   بيژن، بلَين:واچدي
   بيژي، بلَيي:واچي
   خواردوته:ني وارده
   خواردن:ي وارده
   كراوه، باز:واز
  وه ته  بازه، كراوه:ن وازه



  ٢٩٥

  وان  ئه:وان
  وجوره  ئاوا، به:واينه
  وباس  قسه:و ويژوت
  هو ي له ژير ليوه  قسه:ورته
خاته  ئه:وزو  
   ركاب:نگي وزه

  ئاو ي بي  جيگه:وشكان
   ناني خالَي خواردن:جاو وشكه
  ليمه  كه:وشه
   به تويه:وه تون
ووه جامار:ريگا تيبه جي   
   وا نيه:وه نيه
   به هاتن:هاتن  وه
  وه بو  ئه:بو وه
  چو وه ئه  له:بوه وه
  ر ته به دي:رتي هب وه
  سيوه حه  به:سي حه وه
  ختي  وه:ختاري وه
  وه  بخويننه:خوينن وه
  ر ريتان  وه به:راتان وه
   گياييكي بون خوشه:ر مه ركه وه
  رنه گه  ئه:رنه وه
  ت فه  خه:م رهه وه
  س بي  به:س بو وه
  و ك ئه ك، وه  وه:سه وه
   خوشه:ن شه وه
   خوشيم:شيم وه
   به غار، راكردن:غار وه

  ناري گرت  كه:ال نا وه
  مما  ئه:ليكان وه
   عروسك:ويلكه وه
   خوت:يت وه
  ت الَ، موسيبه  به:يشومه وه
  ردان رگه  سه:يالن وه
   رابوارد:ويارد
  ابواردن ِر:ي وياروه
   خوتي:ني ويته
  وه  دوعاي له ژير ليوه:ويرد
   خوم:ويم
  كس  عه:وينه
   رابوراوه:ن رده ويه
  
  :هه
  

   وا:ها
  حريك كردن  ته:هان دان
  !، هوي! هاي:هاو

  ردم  خوارتر له مه:م ر كه هاوسه
  تاق  ژوري مالَ، وه:هوده
   كوپه، خوم:هومه
   خوينه:ن هونه
  يه  هه:هه
   بو:بو هه
   ببي، بوي:بي هه
   ئارام:دا هه
   كيوان، شيتي كيوان:رده هه
  ر جيگايي  هه:ركو هه



  ٢٩٦

   كاريك:رماني هه
  يه  هه:س هه
  م  عالَه:ستي هه
  ت ت، فرسه رفه  ده:ل هه
   دانرا كردن، جار  هه:الَلَه هه
  نده ي گياييكه زور كوشه  شيره:ل الهه هه
   هيشتا:الي هه
  له جه له، عه  په:لَپه هه
  وه ره  كوكه:پيچ لَ هه
  دان له قوت  به په:قوت لَمه هه
  هو تا، سه  خه:لَه هه
   بوم:مبو هه
  موه، گشته  هه:مگه هه
  يان، گشتيانمو  هه:موان هه
  يه  هه:ن هه
  رون  ناوزگ، ده:ناو هه
  تي  بريك، قسمه:ندي هه
   ئيتر:ني هه
  حوالَ ر، ئه به  خه:والَ هه
  نبار مانه، ئه  هه:وانه هه
  وو وي، هه  هه:وه هه

   خواستگاري:هيجوي
  تر  هيچي:هيچي دي

  وين ختي كيالَندني زه  جوت له وه:هيلَ
  وه ك شه  مانگي يه:هيالل

  
  :ي

  

   جيگايان:شان ياگه

  ر كيو  تيژايي سه:يالَ
   مالَي:ي يانه

   پيش له ئيسالم ناو شاري مدينه:یثرب
  سير  ئه:خسير يه
  هولَي  سه:خي يه
يي:ت، دييي   
   ديت:ييت

  


