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  ئةمحةدي مةالئةمحةدي مةال ...  ...  مرد مردئةويان ئةويان 

  
آانی ئاواز دا  واره  لره نھا چنگ خۆڵ بووم له ر ته  یادم چنگ خۆڵ بووم، هه وه دته
  وه شمه  له  بوون له برد، وزه هزكی زۆرم شك ده. وه نووشتانده زانم ده آانی خه ڕه ڕپه په

ر  ردم، هه ردنی زه قاپم، تا گه ولهآانم، تا قو چۆڕین، همای شینایی بوو تا ژر نینۆآه داده
نگ  مووم نغرۆی ره ر هه شم، تا دوا تنۆك ئاسۆی هزرم، هه ی له خشه نم، نه ده مووم، تكایی به هه

   .بوو آی دی ده دای دونیایه و ئاواز و سه
ردوون  یوانی گه  هه  له ی آه و چلچرایه ئه: آان آارییه  یادم، تكای ورده وه زۆر باش دنه

وه   شارانه ك بوو له یه ه ی جوبارێ بوون، زایه ی تۆقیو تكه ستره واسرابوو، مشت ئه هه
  هشوه. م آه وشه ر سنووری حه  به یشته گه  لكابوو، ده وه آانییه  پاژنه ماوی، مژ به وی، ته دوآه
تی   حیكمه تان بوو بهوه، شامرووس بوونه ر ده  به وه نماآانه گه ه  گه راب بوون، له نگوی سه زه
   .آرد تی خۆیان ساز ده آه مله ر مه فه نه مه  نو دوو هیی شه زیی له وه ره هه
جكی رۆمانی  ره آانی میترۆ، قه ره رمانبه روخساری فه.  ئاوێ آو پیشكه ردان بووم، وه رگه سه

ل "و " باربس" نوان  فغانی له آی ئه یه نده ناهه نگی داپۆشیبوو، په و ده مای خه شته هشتا په
یی  ره  ئاوا ئاوڕ له. ردان رگه منیش سه. هار نده آانی قه  آووچه موو ویژدانی له ر هه ، هه"ئال
آانی آانی  وه ڕن تا چه گه رێ ده  پوه زۆآی رۆشنبیرانه، له قی نه ته مه  ده وه، گوم له مه ده ده

   .الی خۆمانی پ بژمرن
.  و آانیاوی قووت داوه له ز و بیابان و جۆگه ه، ره نووری دونیا دووآهتا س:  وه مه ده ئاوڕ ده

رانپیلی   به ی آۆوانه، له ماوه ژنی چه  به ی ئوه، له  روخساری منانه بوورم، له ڕوانم و راده ده
   .و دیو ڕیوی ئه نگ په ره

ی  آه خته  دره ی له و میوانه ئه. دی به ی ئه ی تراولكه تا؟ ئه تاهه ی هه نده ناهه ی په تۆ آی ئه
ی  چ ده. یوو گه نی پنه مه ی ته ژاك، ئه آو گو  آۆشمان، زرآن، تان، آرچن وه ونه آه  ده تۆوه
  ی دونیا؟ رباره ده
  : گوێ بگرن واته آه
  آی نوێ ه  بۆ زایه وت پوانه حه
١  

  پۆشیم مای باران دایده سه
   چرای ئوران تاریكتر له

  شی گزنگ آۆ ڕیو له راپه
٢  

  آردم ی ده ون راڤه تی خه حیكمه
  ئا و تمده ی شه آفه

  شتم  ناو دمی ئاواز گوزه له
  بوو روا گیر ده  سه پم له

٣  
   یه وه قاپم جووینه تا قووله
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  هم  جده وه یڤه شووی په  مه  به وشه
٤  
  ووباركم قوڕاوی ر

  آی چاوقژام یه له جۆگه
   وه وه  دوو بای پته به
  مام نم ده گه می گوه غه
٥  
   م وشانه ن ئه ر وڕینه موو هه هه

  ن ی دوای وڕنه وڕینه
   ی ونه  زاآیره ن له پاشماوه

٦  
  آو تۆ ژیر بم ناتوانم وه
   وه مه آه م ده آه نگه رهه آاتك فه
  ش منن  و وشه منن وشه

   وه آ آ ژیرآاته
٧  

  شۆڕشی نوێ
   قینه هی راسته

     دایه  وشه له
   م پاینه  لهك نه
٨  

  شۆرشی آۆن
  ما  ئاش ده آه بایه

  تاڵ  ئاشی به شاباش له
  نگ هه چیرۆآی نه

   آۆنه ش و له  قوویی ئاوی ره آانی زاآیره، له  تاریكه پۆله  تا ناو شه وه وتی سوراوه شكه  ئه له
آانی  رشته  سه وه  دامنی ئۆقیانووسه من له.  هاتووم  تاآو ئره وه نگه زه وه آانی شه پچیده
ك   وه شه شم ره له.  هاتووم وه مازۆنه آانی ئه تاریكه-سكه  آه ه نگه  ناو جه وه، له باآووره
   .تی من آه مله  مه نھا ئاوه  و ته پستم لینجه. قوڕولیته

  : چیرۆآی بانده
آانم پ  ه، ئسقانهو رزبمه تا به. واوه شی هه  ناو باوه وتمه حمی باوه آه  ره له. ی بام چكه من به
   .روازه  ئاواز، رۆحم په بته شم ده بن، له گ ده

  :ڵ چیرۆآی آیسه
 و  ره یه، تا خراتر به شم بارستایی ئوه له. ری گشت دایكانم وه ری و یاده وه من باوآی یاده

و و وتی ئا آانی بوونا، پارزگاری ره  لژاییه رخۆ به  سه  له نده م بچن، من هه ده ترۆپكی عه
   .وه هۆنمه ن ده مه ی زه شیرازه

  :چیرۆآی شیعر
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   دۆه آكی دی وا له تایه، یه هوه  نو لینگی شه گ وا له ره. یه گم هه ك ره زار و یه من هه
 مشتی  گم وا له مشت ره. خایه آانی دۆزه  وازه روازه  ده ی تر له وه شتایه، ئه هه آانی به ڕه ته

   .آانی ئاسمانایه  ناو ئینجانه هدایه، مشتكی دی وا ل ئوه
   ئرۆتیكای وشه

   وه موو درزكه  هه زته ئاو ده
  آات و بۆنی ده آاتك شه

  /گات ی بۆندار پده مامه شه
  ك خشۆآك ی وه م دانه له

  آش بۆنی تیشك رامده
  م آه بۆنی ئاوی تاریك ده

  /م خه ده شی ئاواز هه گوێ بۆ له
  ردا نووستم و گابه نوان دو  له م زستانه ئه

  شم موو له بوو س بوو هه نووستن نه
   بوو ستره ی ئه م جریوه آه یه
   ئاوی شیرین زووه م ده آه یه
  رمایی بوون بوو م گه آه یه

  /وه شمه  له ترنجایه
   باریك و لووس وچاپووك آو مارملكه وه

  آرد شم ده بۆنی پووش وپه
  یماشا  ته وه نگه ی ئاهه ره نجه  په له

  /آرد شم ده رووناآی له
  م بوو، بۆندار تا سنووری آانی رچه په
  شدار:  بوون تریفه: و بوون چه

  /بوو ق ده  گزنگ شه و به تاآو شه
  بینی ون ده ر پشتی خه  سه پی گیا، له ناو له

   بنارا م بوو له وازشی ته نه
   شارا نگ بوو له وازشی ده نه

  /ر پشت  سه ڕایی بوو له پی گیا، ته ناوله
  ك تیی آانییه آه خت بوو، شه هوتی دره شه
   ناو دارستان بارییه زان، ده ردی خه ی زه گه
  نگی گیا،  به نگ بوو به هه
  / دونیا دایه تی ده ززه له

   وه یلسییه  ده ووژه مرووله ی هه شیله
  /یوانه و هه  له وه آی دوانه هوڕ بووه بایه

  تبووم بینی حه ی ره رست قسه
  ر  سه ل له ریه جنۆآه، ئه آو قاقله وه
  /بوورین ڕایی بوون راده  ته زووه ده
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  ستم بینی آی مه یه پووله په
  /وه آك بوورایه مخه ه ر گه  سه له
  وم بینی شه

  آرد، وی ده بۆنی شه
   می ئاندبووه رچه وم بینی په شه
   بۆكی پاراو نگوله د زه قه

  /آرد راو دهك، مشكی  رمیه  دارهه گوه
  نگك بوو، ی ده پاشماوه

  هات ی ده ك چۆڕه گیایه د السكه  قه به
  /بوو گ گیر ده  ره موچرآك بوو له
   توتآم بینی تۆڕه

   بوون شی زیپكه پ له
  تك ززه زك بوو، له حه
  /وه خوارده خاری ده جه
  )یلی دۆست  ربوار سوه  به شه پشكه(آان   بچووآه رگی شته مه

  ز آاغه
  لوولی سیا، رده آا گه ده هه
  كشراو ب هه آه ره  مه له
  رین نبه زی عه م وزولفی آاغه رچه آا په ڕ ده ته

  وین ندی شه ره یڤ خه خا بۆ دوا په راده
  آات
  ر ئاسا نجه وی خه  شه ئامز نییه دیده  په نده د هه قه

  وه، تیژ بریسكته آات ده تا چاو ب ده
  دی با بێ ناو قه ده
   وه بته  شۆڕ ده و ناو قوڕگی سپدهتاآ
  ژن
   ش ش، له له
  و ك خه ڕ و بۆندار وه ته
  و  شه ش، له له
  خش پ ده و ناوله ره به
  و ك شه آش وه ده
   وه چرووسكته حمی تاریكی ده  ناو ره له
  گوڵ
  ی دێ ی دێ، خوڕڕه  زڕڕه زره ته

    هاژه ی دێ و به خرمه
   وه وته ڕه پۆلی بۆندار ده شه
  چیا
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   ك مرووله دوڕدونگ آاتك وه
  نیا  ته  چیا، به ڕوانته ده
  آات ق ده  دۆڵ شه ر بایه هه
   پووله ك په  وه وه بریسكته  ده ر ئاوه هه
  آان ونه خه
دی   ناو قه م بینی، له آه ی آاتدراله وه گدانه  وادیلكبیردا ره  بووم، له  ڕوه مك بوو به ده

  وزانه وه، سه تره  مه رزایی ده  به نجا دارخورماش، له دوپه سه.  بوووت وه، مزگه یه آه مناره
  نینی آچه پكه. تاویان گرتبوو  هه قاڵ دۆپه  دارپرته وه آانیشیانه برغه  قه له. قییان بردبوو شه
   .آرد وشی بۆندار ده ی آۆتریش حه آه، گممه وزه  حه ج روونتر بوو له ره قه

واوی   ته تاو به وه، هه هاتمه ری خوكشان ده فه  سه له.  بووم وه ر مك بوو به منیش ده
مووچی  ڕه په.  ببوو وه مووچ، هیشكه ڕه ر په نھا هه میش ته آه  ناو پریاسكه سووتاندبوومی، له
تریی   و نه نجه  له مان سووك سووك، به آه قافه. آردین  فین ده آانی له گبه قورینگ بوو، پ هه

آو  رد وه هات، ئاسمانیش فراون و بگه آو زوقمی لده ئواران، سارا وه. وت آه دهحووشتر پش
  مك بوو له ی من ده آه ستره ئه. ژمارد ی خۆی تیا ده ستره  و ئه سه رآه آی سارد، هه یه ئاونه
. وه وندینهخ ختی بۆ ده ك به  یه ك به مان یه آه فاچییه. وه جریوایه تبوو، آلكدار و ده  هه ئاسۆوه

تان دب و  آی تازه هنی و تانجییه م ده ج و ژنی دووه یته گه تۆ ده:" وانی وت  حوشتره به
!" آات تر ده تان پ رووناآی و عه موو باخچه درت و هه تان لده وشه  حه بیركی قوویش له

می ئاسۆ  رآه تۆش تووشی په ئه:" رمووی  و فه  نیشانه وی من آرده یری ئاسۆی آرد و ته سه
ر هات و آۆتركی  گه ئه!  دی وك ببینی، دته رچی خه ش هه ھاتنی مانگی تازه بی، تاآو هه ده

ر هات و تووشی  گه ئه. تان  خونچه وته آه تی ده آه ره  به وه وه، ئه ر شانت نیشته  سه شینیش له
   .!"ره آانت چووقه سته ن و ده آه آانت چرۆ ده  پیه وه ر هاتی، ئه فه سه

. وه ڕمه وه، بگه مه  آاروان جیاآه نھا خۆم له  ته ر به ویستم هه. ر نیشت  سه ترسكی زۆرم له
  ش له آه میه وتبوو، گورگه آه ست نه  گورگ نچیریان ده وه وك بوو ره ند شه ش چه نده رچه هه
 و  ر وشه  سه به. مان وشه هر ح  به وه مه گه  نه ر نیشت آه  سه ترسكی زۆرم له. وه و جیا ببووه ره

  آانم به ستره بووم، ئه زا نه شاره. وه بوومه ریای لمین غلۆر ده  نیو ده آرد و له م ده دا ساتمه قافیه
ویش  بوو، ئه مووچی قوڕینگ هه ڕه ر په نھا هه میش ته آه  پریاسكه  و له وه ناسییه ده واوی نه ته

   . ببوو وه هیشكه
ی  یكرد، نیوه لوولی لم هه رده گه. وه و مامه  و دوو شه او مرگك، دوو وشه ن له. ت بووم آه شه

وه،  بوونه آان شی ده ناوچه. باری ی لم بوو ده هه آی، ره آی خامه یه  پۆشمه ئاسمانی آربووه
وین  ری شه رد سبه آو ئاتوون زه رد وه عه. وه سانه ش ده بوون، هی دیكه  دروست ده لۆآه گرده
   .دا ی دهقووت

ی  الشه. ك یه ی وشه ه  زایه دیار نه  رووناآی لوه  وتك نه شكه آو ئه قوڕگم وه. ماندوو بووم
   گورگه وه ی ره لووره. پم  راست و چه وتنه آه  ده وه آانه خوره می الشه  ده ی تۆپیو، له بانده
   ...وت سكه هااااااااااا نچیری خۆیان ده ئه. هات ش ده آه برسییه
  وه ر هیچه  سه آو پووش به رم وه سه. آو قوڕقوشم قورس شم وه وتن، له آه ده آانم دوام نه قاچه
ر  فه زانی سه مده نه!!!! شاندم وه ست دابوو، هزكی نھنی رایده  ده یام له گرت، خه ده ی نه ئۆقره

ۆك تنۆك ئاوی فنك  ئاگا و تن وه مویست بمه ده. ند ترسناآه آانی دونیا هه  و ئاقاره ره به
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.  تامسكه وه وشانه دی دره رحه م و لوم تا سه وری ده ده. آانم  چرچولۆچه ر لوه  سه برژنمه
آو آۆ  وه: ی ئاسۆش آلیان بی آه  آلكداره ستره  و ئه وه خونمه یده ی ئاسمان نه آه ئاونه

 ناو  وه مه گه ی ده آه. ا گكۆی خۆی بووتووشی دو. وه بووه آان غلۆر ده تاییه تاهه و هه ره  به خته شه
یری   و سه آه وزه  ناو حه مه ده رتده ست وه ده. م آه  ده قاڵ شانه  بۆنی پرته  و قژم به آه وشه حه

آان  ردرژه ر به  سه آان و له یوانه ر هه  به وه مه گه ین ده م؟ آه آه  ده آانی قورتوبه سپتی آۆتره
  وه؟ سمه حه قاك دهنیشم؟ چوارمشقیی تۆز داده
ئای . وه ری خۆم بنووسمه ده نم و قه نگاو هه م هه آه ستره ی ئه وانه  پچه  به بوایه ده... خر نه

 ئاگا؟  وه  دمه وستانه م شه ین له وه؟ آه بمه  آۆی خۆم ده ین له آه! نھایی ترس و سامناآی و ته
  ! ب ناونیشانه رییه ده ربه م ده ئای بۆ ئه

 و  م و وتیان گوم بووه آه ساره  حه یشتبووه واڵ گه یامك بوو هه وه، عه یان دۆزیمه آه الآه اتك آهآ
 و چیاآانی تیزی  وره حرای گه ی نوان سه آه  بیره وتۆته وتیان آه. ڵ خواردوتی قه گورگ وچه

 نوان چیای  وتیان له. كشاوه  بنا هه آانی المانچا زمانیان له شتاییه  ده وتیان له. وه ئوزووه
ی  آه  توونله نھا له  ته وتیان به. وه ره فه نه مه  ژر شه وتۆته نماس آه ی ئه لڤ و شارۆچكه سه

خشی نوچوانی و   نه ته قۆیان آشاوه وتیان دوو چه. وه  آامیۆنكی ئیتالی فلیقاندییه وه مانشه
وتیان . وه ق بۆته آانی شیخبزنی دا ره ندڕه  آه ڵ دوو قاچاغچی له  گه وتیان له. نداش آراوه ته وه
  ! و وتیان و وتیان وه  زر و زیو گۆڕییانه به
  ی آه تانه شیره و عه ست ئه  ده وتبووه آه. آان ره ربه ست به  ده تبووه م آه آه ت دا، الشه ققه  هه له

. وه خوولنه اهاها دههاهاه..... چن و هووووووو وری ئاگرا ده  ده ن و گۆرانی به آه خون ف ده
م تیژیش بۆ  ورداسكی ده یان دامای بووم، شانوپیلیان آووتابووم، ماسكیان دابوم وته آه پسته

 چ قوڕك درست  زانی باووباپیرم له مده ندین ساڵ نه چه. م ویان بۆ بكه انی شه و ی پاسه وه ئه
آانی  مه نگك بوو ته  رۆحی میمكم، چ رهك بوو یه نكم، چ گه ی نه آه رچاوه  سه چ ئاوكه. آرابوون

ردك  سالم، چ ده ره بوو قه آی هه په، چ بایه بوو گۆپته ر شانی خوشكم، چ بۆنكی هه سه
مه، چ  مین بوو قادرزه ك بوو بیبانی، چ زه ندان گرتبوو، چ شیناییه رمه  ئۆمه راسانی له هه

  !!! آانی قه تارایك بوو باه
 تا  یه لی، چ خاآكم هه قچه به ی ته آه  تا پرده وه سووره  شیوه ت له  ئایهند بوون غوباری چه
یان  ه آانم په ڕه الپه. وه م بشواته آه م گرتوو آتبخانه رآه بارانكی په. شنم آانمی تیا بوه یڤه په

  !!!دن رده یی سه  رواسی بھووده وه آانیشه  نو ده داب و له
ی ئاوا ئاوا بوو،  ڵ دوا خوڕه  گه له. وه  توایه نگه ری جه ڵ سبه  گه له. ی آردمری خوا ئه. و مرد ئه
   .و مرد ئه. وه ل خواردییه ڵ دوا تیشكی خۆرنشین آه  گه له
. ت آرد تله زوو له  ئاره ماسكم به. ق آرد  گوزان شه ونم به خه.  دۆناودۆنی رۆحی منه مه ئه
آانی   نو لۆچی قوورولیته له. وه بانی سروشته كی میھرهستی دای  ده و خۆم دایه ندین شه چه

 چاوم تروآاند، چاوم تروآاند و  وه  درزی شیناییه وه، له شمی بوژانده ی ئاو له نووستم، خوڕه
آانی ئاسمان،  راغه  قه یبردمه ك ده  بیابان، رگایه وه یبردمه ك ده رگایه. وه رگاآانم ناسییه

   .آانی زمان یوانه ر هه  به آیش بردمییه شاڕیه. یاڵ آانی خه ر سپیداره ژ یبردمه آكی دی ده یه
   . مشتوم بوو به

یان   و پاشكۆی وشه ستیان داره ی رمی ده وانه ئه: ت آه مله ری مه مشتومی شاعیرانی ژر سبه
 پانی  گۆڕه بچووآتر له. ت شیره شی عه ك باوه  وه آی چكۆنه مشتومی دونیایه. غوباره
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لی هۆز  ی الت و هوبه وانه ئه. ن به مۆآراو ده سته یڤی ده ی آرنۆش بۆ په وانه ئه. ك خورشیدییه
   .وه لسنه ده
   .آۆ دیار نین ر سه  سه چنه ی نه وانه ئه

  ران، ی براده مائاوا ئه
   وه آرده ك نزیك ده  یه ی له ی ئمه وه ئه
   .ی دوارۆژ بوو ندشه ئه

  "آی خۆێ ی چه  گوره بهو  سه ر آه هه" ئستاش 
  مائاوا،
  ترسین نھایی نه  ته با له
  !قینه تی راسته آه مله  مه وه ر ئه هه

٢٠٠٢/٦/٢١  
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