


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

------------------------------------------------  
  ناوي كتثب: ديواين زاري 

  (زاري) صائبرمي  بدولكه ال عه شاعري : مه
ممه كردين : حمه گردوكؤ و ئاماده

  قز دي سه همم ي : حمه 
  دانه ٢٠٠٠ژمار:  هه

  ز)٢٠٠٤(١٣٨٢م ـ  كه چاپي: يه
  دي ممه فرؤشي حمه ويت جاميعه ـ كتثب نيشيت مزگه ته قز ـ نيشاين بآلوگه: سه

  ٠٩١٨٣٧٤٢٤٩٨موبايل: 
  ٣٢٢٣٥٩٤يفوون:  له ته

  ٩٦٤-٦٧٢٠-٦٩-٢شابك: 
  
  
  

پيتچن:

 د سادق صائب  
  
  
  
  

رووبةرگ: ئةمحةد غوآلمي )  
چاپ و بآلوگه



  

  ةرؤكَم

  الپةذة                      بةش
  ١  ......................................................................................................................  غةزةل

  ٢..................................................  لة رؤژ ئةم شةوة الدا ئةو فرسةتة كةي دث كة.١

  ٢...........................................................  موژدة ئةي بولبول لة گوص الچوو نقاب.٢

  ٣  .....................................................  دوث قةراري دا كة بثت و مةرحةبايثكم بكات.٣

  ٤  ..................................................  سةبات بوودةرووين بث دووري شؤروشيين پذلة.٤

  ٤  ............................................................  بؤية پثم خؤش ئةوث پثي بثمة درگات.٥

  ٥  .........................................................  ي دصگوشا هاتسةبا بةشارةيت دا بةهار.٦

  ٥  .............................................................  لة پةردة رؤژي روخسارت كة دةرهات.٧

  ٥  ................................................  دووري كوشتمي ياذةب دةوايث بؤ نةهات؟ دةردي.٨

  ٦  .........................................  گوص نةهات؟بؤ تاقةيت بوصبوص لة حةد دةرچوو خودا .٩

  ٦  ......................................................  بردووية بة غارةت دصةكةم لةززةيت رةنگت.١٠

  ٧  .......................................................  ديدة لة هيجرانت بذوانة چ حةشرثكة ئةي.١١

  ٧  ...................................................  زةردة سؤزةي دص لة دووريدا و نزيكة بةفةوت.١٢

  ٨  ....................................................................بة چاوي مةست ئارامي مين برد.١٣

  ٨  .................................................................  خودا ئةو رؤژة ئثمةي بةربةآل كرد.١٤

  ٩  ...............................................  فرؤش ئةمذؤ جامثكي حةواصةم كرد كة پريي مةي.١٥

  ٩  ..............................................................  لة تاوي ئثش و دووري تةلعةيت يار.١٦

  ١٠  ...............................................................  لةم هةموو باري گرانةم وا لة سةر.١٧

  ١٠  ............................................  بةدةم خوثين جگةر خؤشة پثم شيددةت بسثنث دةم.١٨

  ١١  ...................................................................  گري بة داوي پةرچةمي تاتاتة دص.١٩

  ١٢  ...............................................................لة بةدري عالةم ئارا الدة رووپؤش.٢٠

  ١٢  .............................................................  لة گوصزاري ويسالت دةر بةدةر خؤم.٢١

  ١٢  .............................................  هةتاكةي تاسة خوارت مب هةتاكةي ئينتيزارت مب.٢٢

  ١٣  ......................................................  ئادةي وةرة قورباين قةدي نةيشةكةرت مب.٢٣

  ١٤  .........................................................بؤ لة دنيادا ئةبث من واريسي فةرهاد مب.٢٤

  ١٥  ..................................................  ئةي فيداي سةروي قةد و لثواين شةكةربارمت.٢٥

  ١٥  ...........................................  لة تاريكي شةوي هيجرام و موحتاجي شةمي روومت.٢٦

  ١٦  ..........................................................  يادت دثوانةي كردم نةما سةبرو قةرارم.٢٧



  

  ١٧  .................................................................بة ئيستيغنا شكانت پشيت سةبرم.٢٨

  ١٨  .................................................  امةي دص ئاوثزت هات نامة سةر چاوي كوثرمن.٢٩

  ١٨  ...........................................................................  بثژي كةذةتث بة دص ببينم.٣٠

  ١٩  .........................................  مسوومي شارةزووري هيجري تؤ ئةي گياين شريينم.٣١

  ٢٠  ..................................................................  ئةي رؤحي رةوان و نووري چاوم.٣٢

  ٢٠  ................................................  پةردة لةو روخسارة الدة باوةكوو پةروانة شةم.٣٣

  ٢١  .........................................  ن بة تةا خؤ دوچاري زةمحةيت دص كةمئةبث هةر م.٣٤

  ٢٢  .....................................  لة خؤشي دوور و نةزديكم بة سةرچاوةي هةموو دةردان.٣٥

  ٢٢  .......................................................  ئةي دص چية وا عاجز و شثواوي هةميسان.٣٦

  ٢٣  ................................................................  بةالما هات دوث سةروي خةرامان.٣٧

  ٢٣  .............................................  قةليب من و شةوقي ئةو زانيوتة وةكوو چي وان؟.٣٨

  ٢٣  ............................................  دصم، هؤشم، خةياصم، تاليب يةك لةحزة ديدارن.٣٩

  ٢٤  ........................................................بذوانة لة جؤشي دصةكةي پذ خةتةري من.٤٠

  ٢٤  ...............................................  وجؤشي من ئةي سةروي باغي خاتري پذ شةوق .٤١

  ٢٥  .............................................................  جةژين قوربانة سبةي ئةي نازةنني.٤٢

  ٢٥  .................................................  وةرة پثشؤ با پثكةوة زاري كةين» زاري«ئةي .٤٣

  ٢٦  ............................................................  خودا چ بكةم لة دةس بث تاقةيت چاو.٤٤

  ٢٦  ..............................................................  سةيف ئةگرجيةكاين هاتة سةر ذوو.٤٥

  ٢٦  ...............................................................  جةماصي تؤية رووناكي شةمي شةو.٤٦

  ٢٧  ...............................................................  دصم پذ حةسرةت و ئازارة ئةمشةو.٤٧

  ٢٧  ...........................................................  مةكةن مةنعم لة شني و ناصة ئةمشةو.٤٨

  ٢٨..............................................................  شةووةكوو زوصفت دصم شثواوة ئةم.٤٩

  ٢٨.......................................................  قورباين دةمت مب كة وةكوو كاين نةباتة.٥٠

  ٢٩  ..............................................................  بة شةوقت زيندووة ئةم رةجنةذؤتة.٥١

  ٢٩  ...................................................................  وةرة مةي گثذ دةورث دة بة بادة.٥٢

  ٢٩  ....................................................  ئةمذؤكة دصم پذ لة غةم و حةسرةت و دةردة.٥٣

  ٣٠  ................................................................  لة شةوقي قامةيت ئةو گوصعوزارة.٥٤

  ٣٠  ..............................................................  بةصث ئةمشةو شةوي بؤس و كةنارة.٥٥

  ٣١  ................................................  دثرةسةبا  بة قورباين هةناسةي بةربةيانت مب.٥٦

  ٣٢  ......................................................  و دصةكةم پذ لة غةمة ماتة پةرؤشةئةمشة.٥٧

  ٣٢  ................................................................  وةرة ساقي پياصةت پذ لة مةي كة.٥٨

  ٣٣  ...................................................  قةتارمة دةم و رةفثق و هةم دةمثكة هيجر هةم.٥٩



  ٣٣..................................................  لة بةر چاوي مةقامت سةر گلثنةي چاومةتا.٦٠

  ٣٤  ................................................  حاشا نة ئةكا يادي مين بثچارة قةت ئةو شاية .٦١

  ٣٤  ...........................................  ةماشاكة سةيف پةرچةم لة سةر كوصمي پةرثشانةت.٦٢

  ٣٥..................................................................  لة دووري تةلعةيت ئةو يارمانة.٦٣

  ٣٥............................................  لة سةفحةي نامة بينث دث نةويدي وةسصي جانانة.٦٤

  ٣٦  .................................................  بة چاصي گةردين تؤ هةر كة ئارامي دص و گيانة.٦٥

  ٣٦  ..............................................................  بة ناز ئةو چاوة مةستانةت هةصثنة.٦٦

  ٣٧  .................................................................  خةياصت ئاورث بوو كةوتة سينة.٦٧

  ٣٧  ......................................................  ئةوةتا تريي موژةي، كةواين ئةبرؤ ناوة.٦٨

  ٣٨  ...................................................................  ئةزاين بؤ دص ئاصؤز و شثواوة؟.٦٩

  ٣٩  ..............................................  بؤ چةمةن لةو وةختةوة تةشريفةكةت هاوردووة.٧٠

  ٣٩  .................................................................  بؤ تةماشا راكة، بولبول تا زووة.٧١

  ٣٩  ..................................................  جةماصت ئاور و كاية وجوودي ئثمة و شةوقي.٧٢

  ٤٠  ...............................................  كة ئةذوانث ئةزامن چي ئةصث بةو چاوة شةهالية.٧٣

  ٤٠  ...................................................................دةور دةوري ساقي و پةميانةية.٧٤

  ٤١  .....................................................  سةبا بصث بة گوص كة دص ئةوندة ئينتيزاريية.٧٥

  ٤١  ....................................................  ةيبةو گوصة نازكةم بصث كة دص هيالكي دووري.٧٦

  ٤٢  ...................................................  ي دام بةرقي هةواي ديداريلة خةرماين هؤش.٧٧

  ٤٢  .................................................................  ئادةمي تؤ؟ پثم بصث يا خؤ پةري؟.٧٨

  ٤٢  .....................................................  دووري حماصة لةو گوصي گؤناتة ئةي پةري.٧٩

  ٤٣  ...............................................................  بةهارة و باغ بةرگي سةوزي پؤشي.٨٠

  ٤٣  ......................................  بثتة سةر فةذشي چةمةن ئةو رووتة بنوثين كة تؤ پثت .٨١

  ٤٤  ............................................  ا چاوم برينم سةختة چاري كةيچ كوفرث روو ئةد.٨٢

  ٤٥  ..........................................  كةي عيالجي دةردةكةم وةك بووعةيل سينا ئةكةي؟.٨٣

  ٤٥  ...........................................  كةي بة چاوي مةرحةمةت جارث تةماشامان ئةكةي.٨٤

  ٤٦  ......................................................  الي ئةو دصة وا نوكتة بة ميزاين ئةسةجنث.٨٥

  ٤٦  ...................................................................دةبث كةي بث لةگةص زيبا نگارث.٨٦

  ٤٦  .................................................  ت ئةگةرچي ناكا لة زةمحةمت قوسوورثدووري.٨٧

  ٤٧  .............................................  شةمي ذوخساري داگرسان و هاتة بةزمةوة دوثنث.٨٨

  

  

  



  

  ٤٩  ...................................................................................................................  قةسيدة

  ٥٠  ......................................................................  وةعدةيةكي دا» شيخ االسالم«.١

  ٥٠  .................................................  ئاور بةرئةدا جةرگ بگرة لةريشةي گوث لة نةي.٢

  ٥١  .................................................................  بة ساغي لةش مةنازة گيانة هاكا.٣

  ٥١  ...................................................  گوث لة نةي بؤناگري شيين فرياقي يار ئةكا.٤

  ٥٢  ..................................................................  دةردي تةايي مةزاقم تاص ئةكا.٥

  ٥٢  ......................................ئةزاين بؤ لة چاو و دص بة خوذ خوثناو و خوثن ئةذوا.٦

  ٥٣  ...................................................................  شثعرةكاين لةتيف و دص ئارات.٧

  ٥٣  ...............................................  شا كة هايت پشيت تثكرد و بة گژيا چوو نةهات.٨

  ٥٤  ............................................  بةهاري دصگوشا بوو ئارةزووي سةيري گوآلمن كرد.٩

  ٥٦  ..................................................................  ديت چي كرد چةرخي كةچ رةفتار.١٠

  ٥٧..............................................................  سةرم بث شةوقي تؤ كثوثكة پذ خار.١١

  ٥٨  ..................................................................ئامؤژگاري پياوي تةجرةبة كار.١٢

  ٥٩....................................................گةر بة ديدةي فكر بذواين لة شثوةي رؤزگار.١٣

  ٦١  ...............................................  وام زاين من كة ئةو نامة لة جةننةت هاتة خوار.١٤

  ٦١  ...............................................................  گلةي نووسي لة دارثكي كوهةن بةر.١٥

  ٦٢  ..........................................................  ار هات و لةشكري زسان كةوتة بةربةه.١٦

  ٦٣  ..................................................  وچةمةن بةرگي سةوزي كردةبةر نةورؤز هات.١٧

  ٦٣  ...............................................  ئامسان تةخيت وةكوو بةختم ببث زثر و زةبةر.١٨

  ٦٥  ........................................................  لة دايرةي ئيتاعةت ئةوالد پاي كة نا دةر.١٩

  ٦٦  ......................................  چيية ئةم شيوةنة؟ ئةي دص مةگةر جؤشاوة بةحري غةم.٢٠

  ٦٧.......................................................  بؤ ئةم دصة مردوومة چ خاكث بة سةرا كةم.٢١

  ٦٨  ......................................................  لةم خاكي اللةزارة ئةوندةي نةزةر ئةكةم.٢٢

  ٦٨  ..................................................................  پذ لةغةوغا و سةگ وةذة عالةم.٢٣

  ٦٩  ................................................  شةوم وا رؤژة بؤ ئةونة لة حاصي خؤم ناحاصيم.٢٤

  ٧٠  ...................................................................  تازة پثگةييوي باغي فةرهةنگيم.٢٥

  ٧٠  ......................................................................  ئامؤژگارمي يةك نوكتةزانبة .٢٦

  ٧١  ..................................................................  بة شؤذي موددةتث دذيا كةوامان.٢٧

  ٧١  ...........................................................  لة عالةمدا لة شوومي بةخيت رةمشان.٢٨

  ٧٢  ....................................................................  بيستوومة مةذثكي بةستةزوان.٢٩

  ٧٣  ......................................................  دص بةدنياوة مةبةسنت، رؤصةي دنيا مةبن.٣٠

  ٧٣  .....................................................  گريي چةنگاصي جةردة و غارةتگةر و دزين.٣١



  ٧٣  ..................................................................  مةكة تةقسري تا ماوي لة زانني.٣٢

  ٧٤  .....................................................  ژمارة ميوةدز، بؤ باغ پةرژينث نةكةين؟ بث.٣٣

  ٧٤  ...............................................................  هةتاكوو تازة بوو تاجي سةرم بوو.٣٤

  ٧٤  ...............................................................  مووي سپي بانگ ئةكا بةسية خةو.٣٥

  ٧٥  ..................................................  ماة كآلوي دةروثش گةيشتة مةرتةبةي گؤشةي.٣٦

  ٧٥  ......................................................ئةي بادي بةياين وةرة سامةردي خودا بة.٣٧

  ٧٦  .............................................................  كامگاري مردووة دنيا لة ناكامي پذة.٣٨

  ٧٦  .............................................  ر ئةپرسي كاكة ئةو ئاهوويي تاتارةحةقيقةت گة.٣٩

  ٧٧  ...................................................................  بةهار ئةمساص شثوةي وا ديارة.٤٠

  ٧٧  ......................................................................  يادگاري بةشةر قسةي خؤشة.٤١

  ٧٨....................................................................  لة ناداين برا سةريف نةزةر كة.٤٢

  ٧٨.................................................................  مةولدي موتةههةرمة» ئاصكةصوو«.٤٣

  ٧٩  ......................................................  كةصكةصةي ديدارة وا من شيين بث سامامنة.٤٤

  ٧٩  ...........................................  ئةدةب، بث موشتةري بث قةدرة وةك زبصي خيابانة.٤٥

  ٨٠  ....................................................................  ئةي سةبا هةستة راكة مةردانة.٤٦

  ٨١  ..................................................................  هةرچةن پاذامةوة لةو لةقلةقانة.٤٧

  ٨٢  ....................................................  كيژؤصة! چاوي خاصي! گوث بگرة لةم بةيانة.٤٨

  ٨٢  .....................................................................  ئةم قسة خؤشة پثكةنني هثنة.٤٩

  ٨٣  ........................................................  خودا چ بكةم لة دةس ئةم چةرخة دوونة.٥٠

  ٨٤  ....................................................  بولبويل بث باص و پةذم و پاي گوصزارم نيية.٥١

  ٨٥  ...............................................  هاتووة ئةي دص ئةبث هؤشيار يبوةخيت كؤچت .٥٢

  ٨٦  ...........................................  دا ئةوةندة تووش و ناباري فةلةك تؤ بؤ لةگةص من.٥٣

  ٨٧....................................................  فةسصي بةهار هاتةوة بة سةد هةزار دصبةري.٥٤

  ٨٩  ...............................................................  قةزا بثكاري چون كوشت و خةواين.٥٥

  ٩٠  ...........................................................  ئةي سةداقةت پيشة وةعدةت هاتة جث.٥٦

  

  ٩١..............................................................................................................  يپثنج خشتةك

  ٩٢  ...............................................  درووسي كرد خالقي سةما و ئةرز و بةحر و بةذ.١

  ٩٣  ..............................................  نةسيمي باغي خولدة يا شةميمي زولفي يارة دث.٢

  ٩٧  ...................................................  هاويين ئةم ساص وةك من بثقةراري يار ئةكا.٣

  ١٠٠  ................................................  پاييزة، زوحاكي سةرما لةشكري بثدادي هات.٤

  ١٠٤  ...................................................  ي بةهارت دي عةيانپايز و هاوين و ئةوزاع.٥



  

  ١٠٨  ...................................................  دمي هاتةوة لة بثري ئةو گوصعوزارة بؤ ماص.٦

  ١١٠  ....................................................  هةوا بة داري بث گةآل بةشارةيت بةهار ئةدا.٧

  ١١٥  ........................................  ئةوي دةرد و موسيبةت بوو لة رثگةي عيشقدا دميان.٨

  ١١٧....................................................  نازامن دصبةر بؤچي لة سةرچي لثم تؤراوة.٩

  ١١٨  ..........................................  لةم شةوي هيجرةدا مةگةر بةدرة شوعاع ئةداتةوة.١٠

  ١٢١  .................................................  چ نةشئةيثكة دصگوشا لةو ذشتة كؤهسارةوة.١١

  ١٢٥  .........................................................  نازانث كة مةجنووين چ الوثكة دصي من.١٢

  ١٢٦  ............................................  بولبومل سةيري گوآلصةي باغي روخسارت ئةكةم.١٣

  ١٢٧  ...............................................بؤ نةگرمي و نةذثژم خوثناو لة هةر دوو چاوم.١٤

  ١٢٩  ......................................  مةرچني جامة دصبةر لةب شةكةر ذين كة مةر زة ئةي كة.١٥

  ١٣٠  .........................................................  دآلن ئةبا بة تاآلن چاواين پذ خوماري.١٦

  ١٣٣  .................................................  لة ئاستاين ئةكبةريتةصةب ئةكات دص خودا .١٧

  

  ١٣٩  .................................................................................................................  مةسنةوي

  ١٤٠  ..........................................................  پةروانة و قةقنووس لةگةص سةمةندةر.١
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  كي: پثشه
  

ةرهةمة شثعرييةکاين مامؤستا مةال عبدالکرمي خوثنةراين هثژا، وا لة پاش ماوةيةکي دوور و درثژ، ب
کةوتة بةردةسيت خوثنةران، شاعري دةبث بةرهةمي چاپ کراوي خؤي ببينـث. بـةآلم الي   » زاري«صائب

ئثمة خاوةناين دةستةآلت ئةو ئازادي و دةرفةتةيان نـةداوة، هـةر بؤيـة زؤري ديـواين شـاعريان و      
فةوتاون يا پاش مةرگي خؤيان بة نيو و ناچصي چـاپ   بةرهةمي نووسةرامنان يان لة پةنا و پةسيوان

ئةگةرچي هيچ » ديواين زاري«بة ناوي  صائبکراون. ئةم بةرهةمة شثعريانةي باوکم مةال عةبدولکةرمث 
شوثن و دةزگايةک پشتگريي لة چاپداين ئةم بةرهةمة کالسيکيانة ناکا بةآلم بة هةوص و ئةرکي خؤمان 

  ةينة کتثبخانةي کوردييةوة. هيوادارم جثي رةزامةندي خوثنةران بث.تثکؤشاوين تا ئةم دةفتةرة خب
  کورتةيةک لة ژياين مامؤستا:

(زاري) لة بنةماصةيةکي وةرزثذ لة ئاوايي (ئاصکةصوو) سةر بة شـاري   صائبمامؤستا مةال عةبدولکةرمي 
قث عةبدوصـآل  زاييين) لة دايک بووة. خوالثخؤشبوو زاري کوذي فـة  ١٩٠٥کؤچي ( ١٣٢٥سةقز لة ساصي 

کوذي ساصح کوذي مةال فةثزوصآل کوذي مةال حةمزة کوذي مةال ئةبووبـةکرة. ئـةم بنةماصـة هـةر لـة      
کؤنةوة لة خزمةت ئاييين پريؤزي ئيسالم و رثگاي پثغةمبةري مةزن بوون. ماوةيةکي درثژخايةن بـة  

  ن داوة.دةست و دص پاکي بة چاکي و پاکي بؤ بةرژةوةندي ئةم ئايينة پريؤزة تةقةاليا
لةو سةردةمةدا کة زاري توانيويةيت بچثتة خوثندن جگة لة منداصة دةوصـةمةندةکاين شـار و منداصـي    
ئاغاي دثهات، کةس دةرةتاين ئةوةي نةبووة بچثتة مةدرةسةي دةوصـةيت. تةنانـةت لـة دثکانيشـدا     

ـ   ث کـردووة.  مةدرةسة نةبووة. هةر بؤية لة حوجرة و مزگةوت لة الي مامؤستا ئايينيةکان دةسـيت پ
مامؤستا ئايينيةکان لةو سةردةمةدا لة گةص هةموو گريوگرفتةکاين ژياين خؤياندا بث يارمةيت کـةس  
يا هةر چةشنة ئيمکاناتثک قورئان و بابةتة ئايينيةکانيان و خوثندن و نووسني کة پثويسـيت ژيـاين   

گـةص هـةموو    سةردةم بووة فثري فةقثکانيان کـردووة جـا ئـةوةي وريـا بـووة بـؤ فثـر بـوون لـة         
کةموکورتيةکان دةسازا ـ زؤربةي فةقثکان لة گوصستان و بوستان زياتر نةدةذؤيشنت. زاري هـةر لـة    

ئـامؤزاي خـؤي   » حممـود تـدين  «و قورئاين لة الي مـةال   اصولئالکةصو دةسيت بة خوثندن کردووة و 
ئةوث بووة (تـارخيي  خوثندووة. دوايي ئةچثتة داشالووجة لة الي شيخ عزالدين کة مةال و بةرنوثژي 

معجم) و (دورةي نادري) و (کليلة و دمنة)ي خوثندووة پاشان لةگةص چةن فةقثي تـر ئـةچن بـؤ دثـي     
  تيکانلو بؤ الي مامؤستا (مةال حممد خورخورةيي)لةوث کتثيب (جامي) ئةخوثنث.

ةگواستةوة فةقثکان، زياتر لة بةر ئةوةي كة خةصکي الدثکان نةياندةتواين بةخثويان بکةن جثگايان ئ
و ئةذؤيشنت بؤ اليث تر. دواي تيکانلو (زاري) ئةچث بؤ ئاوايي (حسن سةالران) لة سةرشـيوي سـةقز.   
ئةم ئاواييةي زؤر پث خؤش بووة و هةر لةوثش پشکؤي شـثعري زيـاتر گةشـاوةتةوة. لـة حةسـةن      

ثتةوة و ئةذوا سةالرانةوة مامؤستا بارگة و بنةکةي کة برييت بووة لة بوخچةيةک و چةند کتثب ئةپثچ
بؤ ئاوايي (قةباغلوو) بؤ الي مامؤستا (شثخ عبداللة کاين کـةوةيي) و پاشـان لـة شـاري سـةقز الي      

  مامؤستا (ساصح ئيمام زادة) درثژةي بة خوثندين داوة.
بة بؤنةي کؤچي دوايي باوکي و مامةي دةست لـة خوثنـدن هةصـئةگرثت و ئـةرکي خثزانثکـي رةش و      

ةجمار بؤ دابني کردين بژيوي بنةماصةکةي ئةکؤچثنث بؤ دثي (قةرةچةر) لة روويت ئةکةوثتة ئةستؤ. ئ
گةورکي سةقز دوو ساص لةوث ئةمثنثتةوة و پاشان ئةچث بؤ دثي (چراغ ويس) هةر لة گـةورکي سـةقز   

ساص بة کاري کشت و کاص و مامؤستايةيت لةم ئاوايية دةژي. بة هؤي وةرچةرخاين ئةو دةمة کة  ١٠تا 
) ناو دةبرثت ئةکؤچثنث بؤ دثي (داشالوجة) دواي هةشت ساص ١٣٢٠(قةزاي شةهريوةري  لة مثژوودا بة

لة بةر نـةبووين کثصـگة و کشـت و کـاص دةکةوثتـة سـةخيت ودةسـت تـةنگي. لـةو کاتـةدا ئاغـاي            
(ئارةبوغلووي سةروو) (فةيزوصآل خان) دصخؤشي ئةکات و مةزرايةکي پثدةدات ئيتر هـةتا ئـاوابووين   

  ز) لةم ئاوايية درثژةي بة ژياين داوة.١٩٨٢هةتاوي ( ٢٧/٢/١٣٦٠ة رثکةويت هةتاوي ژياين ک
مامؤستا وةک زؤربةي خةصک ناين خؤي بة ئارةقي نثوچاوان و دةست و شاين خؤي دةرهثناوة. جثي 
داخة کة بة بؤنةي سثبةري رةشي حکوومةيت پاشايةيت لةو سةردةمةدا هيچ کتثب و کؤضارثکي کوردي 

ةبووة يان نةيتوانيوة لةگةص شاعرياين تر پثوةنديان هةبث دةنا تةجروبـةي شـثعري   لة بةر دةستا ن
زؤر بةرزتر دةبوو. تةنيا تريبوونثک کة دةنگي شثعري تيا هةصثنابث راديؤي کرماشاين ئـةو سـاآلنة   
بوو کة شکراللة بابان و سوارةي ئيلخاين زادة بةذثوةيان دةبرد. (جگة لةوة لة ماوةي ژيانيـدا هـيچ   

ضارثک نةبووة تا شثعرةکاين چاپ بکات. لة بةر ئةوة يةکةم چاپةمةين و نووسـيين کـوردي لـةو    کؤ

الف



زةمانةدا تاوان و پاوان بووة تةنانةت چةند جارثک لة سةر شـثعري کـوردي، سـاواك هةذةشـةيان     
لثکردووة. هؤيةکي ديکةش ئةمةية کة مامؤستا وةک زؤر کةسي تر لة سةر رةنـج و بـةهرةي خةصـک    

  و هةميشة لة هةوص و تثکؤشان و کار کردندا بووة تا بتوانث بث منةت منداصةکاين بژثنث. نةژياوة
مامؤستا دوو ژين هثناوة لة ژين يةکةم بة ناوي (لعلي خان) کوذ و کچثکي بووة و لـة ژين دووهـةمي   
 بة ناوي (شةوکةت) شةش کوذ و کچثکي بووة. جا لة تةنگةژة و قةيراين ئـاوادا مرؤضـي هـةژار چـؤن    
بتوانث بة ئاسوودةيي شثعر و شثوازة شثعرييةکان تاقي بکاتةوة. بة سةر ئةوانةشـدا مامؤسـتا لـة    
بواري شثعري عةرووز و کالسيکدا زؤر سةرکةوتووانة ئةسـپي قةصـةمي خـؤي تـاو داوة و رثبـازثکي      

ن تايبةيت بؤ خؤي پثک هثناوة هةر چةند دةبوو ئةم بةرهةمة زووتر بکةوثتة بـةر دةسـيت خوثنـةرا   
بةآلم بة هؤي کةم دةستةآليت و پرش و بآلو بووين شثعرةکان، ئةم کارة دوا کةوت. پاش چةنـد سـاص   

  گةذان و پشکنيين ئةم الو ئةو ال، ئةم ديوانةمان کؤ کردةوة کة سةرجةمي شثعرةکانيةيت.
و زاري جگة لةمانة داستاين لةيلي و مةجنووين نزامي لة فارسييةوة کـردووة بـة کورديـةکي رةوان    

  پاراو کة بةو زوانة ئةويش دثتة ناو کتثبخانةي کوردييةوة.
من وةک کوذي مامؤستا هةر ئةوةندةم لة دةست هاتووة ئـةم بةرهةمـة وةک خـؤي گردوکـؤ بکـةم و      
پثشکةش خوثندةواران و هؤگراين شثعر و ئةدةيب کوردي بکةم. ئيتـر لثکدانـةوة و هةصسـةنگاندن و    

  بريمةند و وشياري کورد.نرخاندين دةخةمة ئةستؤي خوثنةري 
حةز دةکةم دةست نيشاين ئةوة بکةم کة مامؤستا بؤچي نازناوي (زاري) هةصبژاردووة. مامؤستا خـؤي  
لة شثعرثکدا کة بة فارسي نووسيويةيت وةآلمي ئةم پرسيارة دةداتةوة. ئةمةش شثعرة فارسـييةکةي  

  ةيب کالسيکي کوردي:(زاري) و خودي ديوانةکةي پثشکةش بة کتثبخانةي دةوصةمةندي ئةد
  
  

ــاب   ــه در تـــــ ــان بوتـــــ ــی دارم بســـــ   دلـــــ

  وزو خـــــون مـــــی چکـــــد وز دیـــــده خونـــــاب

ــان  ــران در رگ و جــــ ــار هجــــ ــده خــــ   خلیــــ

ــتان  ــه بســـــ ــدي بـــــ ــته زاغ نومیـــــ   نشســـــ

  لگـــــــدکوب ســـــــتم باشـــــــد وجـــــــودم   

ــودم؟    ــه ســـ ــودا چـــ ــن ســـ ــدانم از ایـــ   نمیـــ

  گــــــلِ عمــــــرم شــــــده پژمــــــرده از غــــــم

  تــــنم بــــی حــــس بســــان مــــرده از غــــم     

ــت   ــون و عاقبـــ ــتم زبـــ ــان گشـــ ــومچنـــ   شـــ

ــن ویرانــــه شــــد هــــم النــــه ام بــــوم        دریــ

ــزارم  ــفته و زار و نــــــــ ــان آشــــــــ   چنــــــــ

ــام    ــود نـــ ــر خـــ ــه بـــ ــذارم »زاري«کـــ   میگـــ
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  ئةو فرسةتة كةي دث كة لة رؤژ ئةم شـةوة الدا 

ــت  ــة وساص ــة دص غــةيري گةيشــنت ب   باوةذبك

  دةدثژن بة سةبر دثتـة بـةر ئـةم بـاغي مـورا     

ــةجايب  ــةيياد و ع ــة س ــريي هةي ــي بگ   داوثك

  هةرلةحزةدووســةدمةرتةبةدص دةربكــة رثــي غــةير

  بةبصثسـةي شـةمي گؤنـات    سـةمةربةي  سةروي ئةي

  زولثخا كة نةما سـةبرو قـةراري  » زاري«ئةي 

ــا   ــة تةماش ــةبينم ب ــاوي ن ــةوة چ ــن كةم   رؤش

  ة مـةيلث بـة هـةموو نيعمـةت و ناكـا     ونةيكردو

  تاقةتـة نـادا   بةخيت من و دةوري فةلـةك ئـةو  

  بةم كؤششـة داوث لـة مـل ئـةو ئـاهووة ناخـا      

  بؤســثبةري ســةروي قــةدي تــؤ حةمتيــة نابــا

ــةراپا   ــووتاوة س ــة س ــة ك ــة پةروان ــة ل   بذوان

ــادا  ــة چ ــة ل ــفي كةنعان ــةو يؤس ــة دةر ئ   بابثت
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  وةخــيت ســةيري گوصشــةنة بــةزمي شــةراب

  رازة، نــازة و عيشــوةية، رةمــزة و خــةتاب

ــرة    ــة ميه ــة جلوةي ــةهرة لوتف ــابق   و عيت

ــةباب  ــول دص ك ــت و بولب ــان سةرمةس   قومري

  ســؤزي نــةي ناصــةي چــةنگ و روبــاب    

ــاب  ــي ماهت ــةوقي قورس ــوعلةوةر وةك ش   ش

ــةناب  ــث وةك تـ ــي راي ئةكثشـ   داوي زولفـ

  بث خةبـةر مـاون لـة رؤصـة و گيـان و بـاب      

ــةراب  ــؤ چــاك و خ   باغچــةيي مةقســوودة ب

  گوص سـةر ئةفكةنـدة خةجاصـةت مـاوة ئـاب     

ــة   ــةربذي ئ ــةبرؤي س ــي ئ ــةزابتيغ   هلي ع

  راهــي ســةواب » زاريــا «گــةر گةرةكتــة  

  موژدة ئةي بولبـول لـة گـوص الچـوو نقـاب     

  مةجليســي يارانــة هــةم كــايت ويســاص    

ــبةري ــةغازةي دصــــ   وازة دةروازة و مــــ

  غونچــة گــوص پشــكووت و روخســاري نــوان

ــةبا    ــر ئ ــن فيك ــياراين رؤش ــي هؤش   هؤش

  قــةترةيي شــةومن لةســةر گــوص ميســلي دوذ

ــة بيب  ــةك دةفع ــث ي ــةر كةس ــة دصه ــث ب   ين

ــةدة  ــا قـ ــةو تووبـ ــةوقي ئـ   تالبـــاين شـ

ــبةري  ــةي دصـ ــة و خةزثنـ ــاين جوانييـ   كـ

ــؤخةدا   ــةو ش ــةوا ل ــة ك ــةموو لوتف ــةم ه   ل

ــةهلي دص    ــؤ ئ ــرا ب ــاري چ ــووري روخس   ن

ــةدة  ــة بةرمــ ــةم نازةنينــ ــةين ئــ   دايــ
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ــات   ــةبايثكم بكـ ــت و مةرحـ ــة بثـ ــةراري دا كـ   دوث قـ
  

ــةهات؟   ــؤچي ن ــودا ب ــةردا خ ــة دص ب ــةوقي ل ــاوري ش   ئ
  

ــةم ــاري   ل ــةر رؤژي روخس ــةدا گ ــةوي هيجران ــةبث ش   ن

  وةسصـي كـةي ئـةبات؟    مـن پـةي بـة    وةك چـاوثكي  و دص بث
  

ــةدةم  ــدي ق ــة ئوممث ــةوتووة  دص ب ــدا ك ــة رث ــيت ل   بؤس

ــات   ــة ئــاوايت بگ ــث بةصــكوو ب ــاي لــث بن   تــؤ خــودا پ
  

ــةت    ــةك قس ــدةگاين ي ــةئاوي زين ــن ل ــؤ م ــترة ب   خؤش

  يـةك نيگـات   عالـةم  وچاكترة بؤ من لـة موصـكي هـةردو   

ــةبث   ــؤي تيان ــةيت ت ــةوقي قام ــة ش ــةو قةلب ــةوث ئ   نام

ــةكات      ــت ن ــة قوربان ــي ب ــبة رؤح ــةو قاص ــاجزم ل   ع

  ئــاوري شــةوقت بصثســةي بةســتوووة بذوانــة لــثم     

ــةدات     ــةر ئ ــاوذ ب ــة ئ ــاور ل ــة ئ ــاهي من ــاوري ئ   ئ
  

ــاين ــريينم گي ــةيث    ش ــةر دةفع ــةدا گ ــث روو ئ   چ نةقس
  

ــةمعي ــقي ش ــة عاش ــت دةي ب ــةجاتد جةماص ــدارث ن   ي
  

ــدةم ــةر ب ــةبث  ،شــةرحي دووري گ ــاور بةرئ ــة ئ ــاور ل   ئ
  

  ئةسـووتث كائينـات   ،سينة گـةر بكـةم ئيزهـار    سؤزي
  

  دص هــةموو زةمخــة كــة مششــثري بــرؤت ئــةيكا لــة لــةم
  

  برژانگـت لـة گورچيلـةي ئـةدات     هةموو تـرية كـة   لةم

  هــةموو زةهــرة كــة ســاقي فريقــةتت ئةيــدا بــة دص  لــةم

  ة زوصـفت لةگـةص ئثمـةي ئـةكات    يميهري و بثهةمو لةم 

ــةيري ــةت غ ــةعلي خزم ــو و ل ــاص لث ــدةي خ ــبةرت وخةن   دص

ــه ــثكي كـ ــاذاهللا(الي كةسـ ــا معـ ــكات» زاري«) ببـ   شـ
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  ســةبات بــوودةرووين بــث دووري شؤروشــيين پذلــة
  

  وپـذ مـوژدة هـات    بؤ تلووعي ذؤژي روخسـارت كـت  

  حـةرةم هةر لة قاپي حـوجرةوة بـؤ خاكبؤسـي تـا     

  پؤل ئةرواح وثسان و لةسةر هـةر جثگـة پـات    بة پؤل

  گوزةرگـا سةربةسـةر   و خاشـاكي  دارو بةرد و خـاك 

  و چـاون و هـاتوون بـؤ مـاچي دامـاين كـةوات       گيان

  وةخيت هاتن چاوم، ئاگـا بـة! لـة رثتـا كـةوتووة     

  بـةر خانـةقات   چـةمي  سةر بةسةريةكدا وةكوو بةردي

  مـين بـث دص خةياصـي مونسـةرف    لة بةدبةخيت چي

  كـرد و گـةذياوة خــودا بؤهـات و ئــاخر بـؤ نــةهات    

  ئثشــي دص الي كــث ببــةم ئــيلال حــةبيب مــن شــكايت

ــات   ــثكم بك ــةبيبث وا عيالج ــث ت ــةو كوان ــةيري ئ   غ

  پثشـووان ئةميانــةوت » زاري«بـث حـةيايي خؤشـة    

  شةذ لـة بثكـاري نةتيجـةي چـاترة ئـةمما بـةكات      

5  

  خـؤش ئـةوث پثـي بثمـة درگـات     بؤية پـثم  

  بؤيــة چــاوم ئــةوث تــؤي پــث ببيــنم     

ــوو  ــةر بـ ــرثكم ئةگـ ــازاد فكـ ــةم ئـ   لةغـ

  لــة حــةد دةرچــوو لــة دووري بــث قــةرارمي

ــتم  ــة دةس ــوومي خؤم ــةخيت و ش ــة بةدب   ل

ــوو   ــةف ب ــي ئةس ــةدر پاماص ــةرما ب ــة ش   ل

ــةتاكوو    ــق هـ ــث عاشـ ــي نادةنـ   ويساصـ

ــوص   ــول و گ ــةزمي بولب ــةورؤزة ب ــي ن   دةم

ــم ق  ــة، رؤح ــبةي قوربان ــةم س ــة ئةيك   ؤچ

  »زاري«كةســث لــةم بةزمــةدا هؤشــيارة    
  

ــات       ــةر پ ــة ب ــةوث بينثم ــة ئ ــةرم بؤي   س

ــةوقي بــاآلت        دصــم بؤيــة ئــةوث بــؤ ش

  ئـــةويش واكةوتـــة داوي زولفـــي تاتـــات

  خــودا كــةي ئــةم زســتاين هيجــرة ئــةذوات

ــات    ــؤخة ناگ ــةو ش ــةواي ئ ــاين ك ــة دام   ب

  لة بـورجي نـاز ئـةو غونچـة كـة دةرهـات      

ــنوثژ   ــةر دةس ــاوي جگ ــة خوثن ــواتب   نةش

  ســةبا بــايب لــة بــاغ ئــةو زاغــة دةركــات 

ــارات    ــةروي دص ئ ــةدي س ــاين ق ــة قورب   ب

  لــة عيشــق ئــاور لــة حــاص و مــاص بــةردات
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  ســةبا بةشــارةيت دا بــةهاري دصگوشــا هــات

  بةركرد سةوزي هةستا لةخةو وةنةوشة كةژبةرگي

  كةناري بـاغ پـذ بـوو لـة غونچـةكاين دصـبةر      

  بـوو سةرما فةراري كـرد و زسـتان گـؤذي گـوم     

  عوود و بلـوثر  و باصندةكاين دةنگخؤش بة چةنگ

  پؤلث گوآلصة سـوورة بـة رةقـس و چةپصـةذثزان    

  بـاراين شـةوق ئـةذثژث   » زاري«لة باغي هةور 


دةوايــي زامــةكاين ناســؤر و بــث دةوا هــات  

  شةرايب زينـدةگاين بـؤ دار و بـؤ گيـا هـات     

  رازاوة دةشت و زيوةر بؤ كثو و بؤ چيـا هـات  

  ي پـذ سـةفا هـات   يو هةواجةفايي بةفر رؤيي 

  بؤ دةفعي ماتةم و غةم دآلين پـذ جـةفا هـات   

  بؤ پثشوازي بولبول بة چـؤپي و سـةما هـات   

ــات   ــةدا ه ــؤ گ ــةآلت ب ــاوة خ ــة الي پادش   ل
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ــات   ــة دةره ــارت ك ــةردة رؤژي روخس ــة پ   ل

  ئـــةزامن بـــؤ زيـــادي بينشـــي چـــاو    

  بـــة ســـةر دوو ديـــدةدا ديـــدة عوبـــوورث

ــةي   ــبةري! ك ــن و دص ــاغي حوس ــةي ب   گوآلص

  دا دصوةســـص» جـــةنات النعيمـــي «لـــة 

  بة يـادت كةللـة مةسـت و سـينة پـذ جـؤش      

ــةن    ــةية ت ــت و پثش ــة گؤش ــذ ل ــي پ   جةواص

  خـــودا هؤشـــث ئةگـــةر گةوهـــةر بناســـث

  ئةگــةر دةس » زاري«گــةلث بــث هيممةتــة  

ــةرپات  ــتة ب ــارث خس ــة ج ــامن ب   دص و گي

  عــةجايب ســورمةيثكة گــةردي پــاآلت   

ــاوات     ــة ئ ــدةم ب ــا دي ــاكوو بگ ــة ت   بك

ــةو ف ــةبث ئ ــات ئ ــة تةماش ــةتة، بثم   رس

ــةن ــاتنتةم ــةيري رووت ناك ــةيري س   ا غ

  ؟شةوقت بـة كةصـكي چـيم ئـةخوات    بثبة

  سةر و رؤحث كة خاصـي بـن لـة سـةودات    

ــات     ــة تــاريكيم دةرك ــث ل ــودا دةرك   خ

  لة دامـاين وةفـاي ئـةو شـؤخة بـةردات     
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دووري كوشتمي ياذةب دةوايث بؤ نةهات؟ دةردي

گيمةزيند بوو خةزثنةي بثوةفايي رثگةي سةريف

غةرقي الفاوي غةم و خنكـاوي گثـژاوي بـةآلم   

خـودا  چـةپ  و راس ديسانؤ لـة  جةردة بؤ تاراج 

قوذ بةسةر لةم بـةحرةدا  شكاوي بؤ كةشيت واي

تادةة شـار  گوم نةكةم راسة رثگة ئةم بؤئةوةي

ئـةييوويب دةوث  ئثشي گرانة سةبري دص زةمخي

  سوحبةيت بثگانة تاكةي ئاشنايث بـؤ نـةهات  

  بـؤ نـةهات   وةفايث ساحيب ئاخروةختةبث ؤچيك

  نـةهات   بـو   گوشـايث  موشـكوص    وا لة ذثدا سةد گرث،

  بؤنــةجايت كــاروامن رةهنومايــث بــؤ نــةهات

  كة ناكا باخودايـث بـؤ نـةهات    ناخودا كؤمةك

  لةم شةوي تاريكةدا شةوقي چرايث بـؤ نـةهات  

  شـفايث بـؤ نـةهات   »زاري«ئـةي  بؤ دصي بث سـةبرم  
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  گـوص نـةهات؟  بؤ وص لة حةد دةرچوو خودا تاقةيت بوصب

  مةرهةمي ئـثش و فـرياق و دةردةكـاين دص نـةهات    

ــةتا    ــوذاوي مةين ــر و ق ــةوي هيج ــاريكي ش ــة ت   وا ل

ــةهات   ــامص ن ــةري ك ــنايي ئةخت ــؤ رؤش ــم، ب   ماتص

ــزاري خؤشــه بــؤ عاشــق بــه ئوممثــدي ويســال    ئينت

ــث  ــارامي قــةليب زار و ب ــةهات مــردم و ئ   حاســص ن

  پووشـي دص گـذي شـةوقي جةماصـت بةرنـةبوو      تا لـه 

  مةجنةصي سينةم به زووخاصي جيـايي كـوص نـةهات   

  بؤ نةكةم شيوةن لة الي ئـةو شـؤخةوه تـا ئـةم دةمـه     

  تـامص نـةهات   موژدةيث بـؤ ئيمتينـاين قـةليب بـث    

  رزا تــةن وشــكي خؤلــة ژثــر بــةفري فرياقــا پووشــي

  نـةهات  حاسـص بـث  عـومري  هـاري  بة بكةم خوا چ  ئةي

  قــوذ بــة ســةردا بــؤ نةكــةم لــةو رؤژةوة دنيــا هةيــة

  كاري تؤ موشكوص نـةهات  وةك زاريا كةس هيچ كاري
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ــت      ــة غــارةت دصــةكةم لــةززةيت رةنگ ــة ب   بردووي
  

ــةنگت    ــي ت ــكؤفةي دةم ــة ش ــث ل ــدة ماچ ــادةي ب   ئ
  

  

ــو    ــةژ و كث ــووتثت ك ــة دةس ــةوقم ك ــاوري ش ــةم ئ   ب
  

ــةرچي نييــ  ــريي لةب ــةنگت تةئس ــاتري س ــؤ خ   ة ب
  

ــةت  ــي ل ــة دص ــة    كثي ــي برؤت ــةو تثغ ــة ب ــةت نيي   ل
  

  ئـــاخر چ نـــةچريث كـــة نـــةكوژرا بـــة تفـــةنگت
  

ــا  ــاوي تةماشـ ــة تكـــث ئـ   ئةكوژثتـــةوة ســـؤزم بـ
  

ــةوةزةنگت    ــفي ش ــة زوص ــةو رؤژة ل ــة دةر ئ   گةربثت
  

ــات  بــث ــة دووري شــةمي گؤن ــدة ل ــوورة كــة دوو دي   ن
  

ــ  ــةم جــارة ب ــةوة چاوةكــةم ئ ــان بك   ة رةنگــترووني
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ــةنادا   ــة فــ ــين زاري بــ ــاين مــ ــادي ژيــ   بونيــ
  

ــت   ــةيت دوور و درةنگ ــة و مةرحةم ــة پةل ــةهري ب   ق
  

ــي     ــة بپرس ــةت ك ــة رةمح ــة ب ــوتفثكي شفابةخش   ل
  

  جــار جــارة لــة ســؤزي دصــي زةمخــاري خــةدةنگت 
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  بذوانة چ حةشرثكة ئةي ديدة لـة هيجرانـت  

  بانةگرث بةري رؤژي روخسار،شةوي پةرچـةم 

  بثچارة مةحـذوومي ويساصـت مب   تاكةي مين

  بو غارةيت ئةقصم چاو هةصمةبذة بة غةممازي

  بةو پةرچةمة تاتاتـة  مةدة سا جةوالن هةي هةي

  ئةذواحي وا پثوة لة سةد جثگـة  پوورةي هةنگي

  ة داپؤشني ئةو شةمعة لة پةروانـة يذةمحي بث

  ئـاخ باغثكي سةفابةخشة ئةو رووتة وةلث سةد

  »زاري« دصـي  ئاگا بة نةيب تثكةص بة خـوثين 
  

  اليــث بكــةوة لثمــان دةســيت مــن و دامانــت   

  ئةم جارة نيشـامن دة خورشـيدي درةخشـانت   

  بةم جـؤرة كـز و عـاجز گريؤدةيـي گريانـت     

  مششـثري برؤكانـت   با سينة نـةكا لةتلـةت   

  شــثيت مةكــة ديســانؤ مــةجنووين بيابانــت

  وةك زوصفي پةرثشـانت  باآلت سةر تا بة قةدةم

  يرة لـة بوسـتانت  ة دةركردن ئةم تةيناشوكري

  بؤمــةنعي تةماشــامان كثشــكچيية موژگانــت

  وةختث كة دةكةي شانة زوصـفاين پةرثشـانت  
  

  

12  

  زةردة سؤزةي دص لة دووريـدا و نزيكـة بةفـةوت   

  دمي ،ويســيت ئــاوث بــة ئــاوردا بــذثژث ديــدة 

  وپةميانـة هـات   وساقي حةيات چوومةسةرچاوةي

  بؤ تةماشاكردين خورشـيدي روخسـاري گـةلث   

  ثنــاين ديــداري گــةلثكم دا تــةكانبــؤ وةدةس ه

  دةفعةيث گـةر فرسـةيت وةسصـم بـداتث رؤزگـار     

  الي ئةهلي سةفا وةسصـة و فـرياق   ومةرگ زيندگي
  

  دةفعةيث رثگاي ديداري نـةدامث بـةخيت چـةوت     

  بؤ بصثسةي ئاوري تيژي دةروومن بوو بـة نـةوت  

  عالةمث تثرئاو بوون و من قـومثكم بةرنةكـةوت  

  كةوثت و دةرنةكةوتبوودص كة شؤصة دةر چاوةذث

  بةخيت بث هثزم لة لثژي بث مورادي سةرنةكةوت

  لـة حـةوت   ناترسـم  و ناوثت گةرةك هةشتةم ئةو سةيري

  و جيـايي يار،مـةوت  ديدارة »زاري«ئةي خؤش عةيشي
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ــارامي مــين بــرد        بــة چــاوي مةســت ئ

  ومت بــــــازثكي ئــــــازادة خةياصــــــم

ــث     ــةم دادم بپرسـ ــث ببـ ــؤ كـ ــةنا بـ   پـ

  داوة دايـــة فـــةنا لـــةو  ژيـــاين بـــث 

ــم     ــان و ماص ــث گي ــةبا ب ــاين س ــة قورب   ب

ــذؤ  ــة ئةمـ ــاخم چاخـ ــؤ دةمـ ــةزاين بـ   ئـ

  دا بة سةرو ئةم سـةروة سـةد جـار    شكةسيت

ــي   ــة نووس ــاين ئثم ــث زوب ــةت ب ــةم ل   قةص

ــة كــافوور    لــة ســةفحةي ســينةدا دوو قوبب

  لــة شــةرما گــةردين كــةج بــوو وةنةوشــة 

  خــةو رثــي كةوتــة بــاغي خةياصــي مــن بــة

ــةم » زاري«ويت  ــت لـ ــادةمبةشـ ــة نـ   باغـ
  

ــين ورد    ــمي جـ ــةبرؤي دصـ ــي ئـ ــة تثغـ   بـ

ــرد  ــاوةين كـ ــي خـــاوا پـ ــة داوي زولفـ   لـ

ــرد    ــةوةي ب ــرد و ئ ــةوةي ك ــبةر ئ ــثم دص   بص

  ئـــةوةي لـــةو داوةدا مبـــرث مةصـــث مـــرد

  كــة پــةيغامي بــةهاري وةسصــي هــاورد    

ــورد     ــؤخة راب ــةو ش ــاز ئ ــة ن ــةالمانا ب   ب

ــرد    ــذچنگ و گ ــةرمي پ ــارجني ن ــة دوو ن   ب

  چــم كــرد چــي بــوو ئــةم زوصــمة  پةشــيمامن

ــاگرد  ــتاد و شـ ــث ئوسـ ــاوة بـ   دروس كريـ

  لة سـةر ئـةو روويـة ذووبةنـدي كـة البـرد      

ــرد   ــاغي دةرك ــةردي ب ــة ه ــي زاين ل ــة پث   ك

  ومت وةعــدةي مــن و تــو حةشــر و ســةر پــرد
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ــرد     ــنا ك ــاور ئاش ــة ئ ــةي ب ــة پةروان   ك

ــرد    ــيا ك ــت س ــانة چاوان ــفت ش ــة زوص   ك

ــرد    ــا ك ــودا وةك كارةب ــةردنيت خ ــة گ   ك

ــ  ــةي ئ ــةي پةپوول ــي ئثم ــرددص ــرا ك   ةو چ

ــرد   ـــتةال ك ــةزاري موب ــارث ه ــةر ت ــة ه   ك

  وةنةوشــةي ســةربةرةو ژثــري حــةيا كــرد

ــرد  ــتيا ك ــث ئيش ــويل ب ــةرگس بولب ــة ن   ل

  لةدةشــتا مةنزصــي پــثچ و پــةنا كــرد    

ــرد  ــةال كـ ــةيت شـــثخ و مـ   بـــرؤيت ئافـ

ــرد    ــةآل ك ــةي بةرب ــةو رؤژة ئثم ــودا ئ   خ

  بـــةهيوا نـــيم ئةگـــةر عةقصـــم مبثنـــث 

ــةم    ــارةزوو ك ــؤ ئ ــي دص ب ــكووين پؤش   س

  كــة فانووســي جةماصــت شــوعلةوةر بــوو 

  زولفـت بـث خةبـةر نيـت     داوي  لة حةصقةي

  بـــة نـــاز ئـــةو رؤژة چـــاواين هةصـــثنا

  ئـةم گوصـنارة لـةم گوصـزارة پشـكووت      كة

  گـوص چـؤن دث لـة شـةرما     روويت  شةفايف

ــؤ عــاجزي    ــث ب   بــاري كــة» زاري«مةص
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  فـرؤش ئةمـذؤ جـامثكي حةواصـةم كـرد      كة پريي مةي

بردمـؤ ئـةو مـوددة وا سـةد ئـاة و ناصـةم كـرد        لة بريي

  هةصـكةندم  و بثخي هات هيجرةت سةخيت بادي ئةگةرچي

  دا سـةيري گوآلصـةم كـرد    لة باغي وةسص» محد الـلـة«بة 

  دصم دوثنـث لـة هؤشـياري كـة اليف لـث دةدا ئةمـذؤ      

ــرد  ــةم ك   دوچــاري چــاوي مةســيت ســاقي و دةوري پياص

  من كـة دا دوثنـث لـة گوصـزارا    گوصي روخساري پيشـا 

  هةتا مةغريب دوعا خـواين دةوامـي ئـةو جةماصـةم كـرد     

  و دةردي موشـتاقي  دةروون سـؤزي   ئةكـةم  پنهان ومت

  وپذ عيشقي تؤ هات و قسةي مةشـهووري عالـةم كـرد    كت

ــدا    ــداين قيامةت ــة مةي ــة ل ــق بثباك ــوآلمي عيش   غ

  اصـةم كـرد  ئةسريي پةرچةمت مب چاكـة ئةمـذؤ ئـةم خةي   

  موقامم وا لة كةيوان و فةلـةك، ئـةرزي گوزةرگامـة   

  لة رؤژثكؤ كـة مـن عةبدايـةيت ئـةو چـاوة كاصـةم كـرد       

  »زاري«بة شـرييين ويساصـي نـازةنني بثـژي بگـةم      

  عةالجي ئثش و دةردي دص كـة بـةم دةرمانـة تاصـةم كـرد     
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ــار  ــةيت ي ــثش و دووري تةلع ــاوي ئ ــة ت   ل

  دةرناچـث لـة هيجـري   لة تـةن گيـامن كـة    

ــة    ــةم زيندةگيم ــةو ل ــداري ئ ــث دي ــة ب   ب

  بة پةيكاين مـوژةي بـث ذةحـم و خوثنـذثژ    

  بـــة ئيســـتغناي ئـــةو شـــؤخة ئـــةزانن

ــةي داد   ــةورة ه ــةم ج ــث ل ــةزاقي دص ئةص   م

ــؤين؟ ويت وةي» زاري«ومت  ــةتؤ چـــ   ئـــ

  چ غــــةمبارم چ غــــةمبارم چ غــــةمبار  

  چ بــث عــارم چ بــث عــارم چ بــث عــار     

  زار بـــــثزارم چ  زارم چ بـــــث چ بـــــث

ــار  ــارم چ زةمخــ ــارم چ زةمخــ   چ زةمخــ

  چ بيمــــــارم چ بيمــــــارم چ بيمــــــار

ــذ ژار   ــذ ژارم چ پـــ ــذ ژارم چ پـــ   چ پـــ

  چ ئـــــةفگارم چ ئـــــةفگارم چ ئـــــةفگار
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ــةر   ــة س ــةم وا ل ــاري گران ــةموو ب ــةم ه   ل

ــام و حــةريف     ــاقي و ج ــث س ــةوة ب   مام

ــةم  ــة ئازيرةكـ ــث غريةتـ ــة بـ ــةم دصـ   لـ

ــةكرد     ــا ن ــي كؤت ــاري دةس ــة بثك ــؤ ل   ب

ــا   ــاي ئـ ــة پـ ــي وا لـ   آلوة داوي تةمبةصـ

ــةوا  ــابةي هـ ــيوة نؤشـ ــي وا پؤشـ   دةركـ

  خـــؤيف جثمـــاين نييـــة لـــةم چؤصـــةدا

ــةو   ــةرقي خ ــةم غ ــن و ئ ــةراين رؤي   هةمس

ــؤش     ــة ه ــيارة وا ك ــةو هؤش ــؤ ئ ــاة ب   ئ

ــث   ــا دةمـ ــةبث عيسـ ــةكي وا ئـ   مردوويـ

ــودا     ــةي خ ــنايي ئ ــث روش ــةم ب ــي بك   چ

  مةملةكـــةت بـــث پادشـــا وثـــران ئـــةبث

ــة الي    ــيلال ل ــة ئ ــةم دةردة نيي ــارةي ئ   چ

ــؤ   د ــتة ب ــرة بةس ــتة بگ ــةو دةس ــةين ئ   اي

ــةم   ــووري ش ــث ن ــةدا ب ــةوة تاريك ــةم ش   ل

ــةر   ــي خةبـ ــارث نةيپرسـ ــازةنينم جـ   نـ

ــةر   ــاوي جگ ــادة خوثن ــةم، ب ــدةمم غ   هةم

  دةردة دص الي كـــث ببـــةم خـــاكم بةســـةر

ــةچووة دةر   ــةنگاوث ن ــاري ه ــة بثع ــؤ ل   ب

  كؤمــــةكي بــــاري نــــةبث نايثتــــة دةر

ــةفةر  ــپاوي س ــة ئةس ــاوة ل ــةر م ــث خةب   ب

ــةربـــث رةفثـــق و    تؤشـــة و بـــث بارةبـ

ــيچ نازانــث كــة رثگــةي وا لــة بــةر        ه

  بـــا بـــة بثهؤشـــثكي وا گـــريي خةتـــةر

ــةر   ــوا مةگ ــزين خ ــة ئي ــاتؤ ب ــدووي ك   زين

ــة دةر  ــةوة چــؤن بثم ــةم ش ــوذاوة ب ــةم ق   ل

ــةمةر     ــادا س ــةبان ن ــث باغ ــةت ب ــاغ ق   ب

ــةحةر   ــا س ــةوتوو ت ــتاين نةخ ــوا پةرس   خ

ــةزةر   ــةك ن ــةوانؤ ي ــةم دةردة ل ــارةي ئ   چ

ــا« ــةكا » زاري ــؤن ئ ــةي چ ــةر ت ــا بةش   رثگ

  

18

  بــةدةم خــوثين جگــةر خؤشــة پــثم شــيددةت بســثنث دةم

  بةصــكوو رؤژث بــؤ مــداوا ئــةو تةبيبــةم بثتــة ســةر 

  خـــاكي رثگاكـــةي بـــة بـــرژانگم ئةماصـــم تـــا نـــةگا

  وةخيت هاتوچؤ لـة خـار و خـةس بـة دامـاين زةرةر     

  ســورمةيث بــؤ بينشــي چــاواين مــن دةس ناكــةوث     

  پاكـة بـة سـةريا كـا گـوزةر      چاكتر لةو خاكـة ئـةو  

ــبذي    ــاوي هةص ــة چ ــاري ك ــيين روخس ــؤ بين ــة ب   غونچ

  وا خةجاصةت بوو بة شثيت كثـو و هـةردي گرتـة بـةر    
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  حةسرةيت حوسين وةكوو ئـاور لـة جةسـتةي بـةر بـووة     

  شةمع بؤية وا ئةسووتث ئةووةصـي شـةو تـا سـةحةر    

  تــؤ كــة ســؤزثكت لــة شــةوقي شــةم لــة خــاتردا نييــة 

  ي پةروانة لة سؤزش بؤ ئةكةي ئةي بـث خةبـةر  مةنع

ــردوو   ــثوي كـ ــاري پةشـ ــي روخسـ ــي حاصـ   موا خةياصـ

  نيمــة فكــر و بــري و هؤشــي ئيمتيــازي پــا لــة ســةر
  

ــثم  ــاوامت ئةصـ ــدارة ئـ ــةيي ديـ ــةوايف كةعبـ ــون تـ   چـ

  مــن چ دةربةســتم كــة ســةد دةردي گــرامن بثتــة بــةر

ــا« ــةوث   » زاري ــارةزوو دةس ناك ــةجني ئ ــج گ ــث ذةن   ب

  مةقسوود كةي دةس كةوتووة بـث دةردةسـةر   خةرمةين
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ــة دص  ــةمي تاتاتـ ــة داوي پةرچـ ــري بـ   گـ

  كة ئةم ئـاهووي وةحشـةت هاتـة گوصـزار    

ــاوي   ــة چ ــزوان و ب ــوي ب ــدة لث ــة خةن   ب

  بــة ئــاور تــا نــةبث گــةرم ئاســين ســةرد

  ســـةرم ســـووذ مـــاوة نـــازامن كـــةالمي

ــوي    ــة لث ــةذژث ل ــدةگي ئ ــةرايب زين   ش

ــزاري  ــايةكي گوصــ ــي تةماشــ   جةماصــ

ــاقي بــة جامــث بگــرة دةســتم       وةرة س

ــادة   ــة ب ــةم ب ــادة غ ــة ب ــا«ب ــون» زاري   چ
  

  بــة برژانگــت بصــث نةيداتــة بــةر تــري     

  بـــة داوي ميهـــر گـــريي دة، نـــة زجنـــري

  ئيشــارةي كردمــث بــث ســوودة تــةدبري    

  چــةكوش ناكــا لــةوا چةنــدان تةئســري    

  نــةبايت ميســرة، شــةهدي نابــة يــا شــري؟

  مانـــث بثتـــة تـــةقريرةمةســـيح ئاســـا ز

ــري  ــؤ پـ ــة بـ ــواين بةخشـ ــةكي جـ   دةوايـ

ــر   ــةكا ژي ــادان ئ ــة وا ن ــةو جام ــام؟ ئ   چ ج

  لـــة بثـــدادي فةلـــةك ناكـــات تةقســـري
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ــؤش   ــنةخا ج ــا هةص ــم ب ــاتر دص ــة زي   لةم

  مــنم بــةم جــؤرة شــثواو و ســياپؤش    

  لة قةندي لثـوي پـذ كـةم باغـةص و كـؤش     

ــةي نــؤش  ــؤ رةنــداين م ــة ب ــداري تؤي   دي

ــة ــتامن لـ ــاخؤش گوصسـ ــة نـ   ال ناخؤشـ

ــادي  ــة ي ــؤش  ب ــيتة دص خ ــاكي پابؤس   خ

ــةرامؤش    ــث فـ ــازرة نابـ ــة حـ   هةميشـ

  ئةمن رازمي هةر سـةد نـثش و يـةك نـؤش    

ــؤش  ــةتؤ هـ ــةت نايـ ــةتا رؤژي قيامـ   هـ

ــؤش    ــارا الدة رووپ ــةم ئ ــةدري عال ــة ب   ل

ــاوا   ــة ئـ ــاعيس بؤيـ ــة بـ ــايي تؤيـ   جيـ

  ئــةغيار  خودايــا فرســةتث خاصــي لــة   

ــاوا   ــةمحوو ئ ــاغي م ــةيري ب ــةي س   بةهان

  كـــت بـــة ديـــدارت كـــة بـــث ديـــداري پا

  مــةزاقم گــةرچي پــذژارة لــة دووريــت    

  لـــة ئاوثنـــةي خـــةياآل ســـووذةيت تـــؤ

ــژن لةگــةص هــةر نــثش نؤشــث    هةيــة و ئث

ــةوقة     ــةرايب ش ــيت ش ــا مةس   »زاري«وةه
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ــؤم  ــةدةر خ ــالت دةر ب ــزاري ويس ــة گوص   ل

  لة دةوري شةمعي روخسـارت وةكـوو شـةم   

  سروورم هـةر كـة تـؤ رؤيشـيت، رؤيشـت     

  دووريـت لة چاوم خوثين گةش دوو جؤ، لة 

  نـــةما بـــث تـــؤ نةشـــات و شـــادمانيم 

  لـــة بـــةر بـــوو بثبـــةري داري مـــورادم

ــةرگي  ــت جـ ــي فرياقـ ــذي تثغـ   »زاري«بـ

  لة جةننـةت بثبـةش،ئاوارةي سـةقةر خـؤم    

ــؤم   ــةحةر خ ــا س ــذ، ت ــة و گ ــي گري   رةفثق

  لةگــةص غــةم هةمنشــني و هةمســةفةر خــؤم

  ئةذؤ چةمشةي دوو بةحري پـذ خةتـةر خـؤم   

ــ  ــةرةر خ ــذ ش ــةليب پ   ؤمدوچــاري ئثشــي ق

  وةكــوو دارثكــي بــث ســاية و ســةمةر خــؤم

  وةكــوو دارثكــي بــث ســاية و ســةمةر خــؤم

22  

ــزارت مب   ــةي ئينتي ــوارت مب هةتاك ــة خ ــةي تاس   هةتاك

  هةتا كةي بـث قـةراري هيجـرةيت وةك ژاري مـارت مب    

ــث   ــي دةروومن ب ــاكين ماص ــي دووري س ــةي ئثش ــةتا ك   ه

ــي زةرد و دةردةدارت مب  ــةرد و رةنگ ــاهي س ــي ئ   رةفثق

ــة، ــة، زوامن الص ــنم تاص ــاية  ژي ــةم ش ــة غ ــرةت زاص   حةس

  خةفةت ئاغايـة، بـا پاشـثلي فيتنـةي پثچـي الرت مب     
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  عةجةب شريينة ئةو چينة ئةگـةر رةمحـة و ئةگـةر قينـة    

  كة دةخيةيتة تةوثص و ئةمر ئةكةي من وثصـي شـارت مب  

  جيايي تؤيـة بـاعيس، بؤيـة خـوثين ديـدة وةك جؤيـة      

ــة  ــم رؤذؤي ــني و زارت مب  بةش ــةريكي ش ــة خ   وا چاك

ــث  ــة پثشــؤ ب ــةي؟  ســةفايث بثن ــةفا تاك ــاخر ج ــا ئ   وةف

ــةزارت مب  ــةي الل ــةرژيين گوآلص ــف پ ــة وةك زول   چيي

ــة    ــةپاذمثؤ تةقاالم ــوا ئ ــة خ ــةدةم ل ــةول ئ ــة ح   دةمثك

ــةنارت مب    ــارنج و ه ــثو و ن ــةباين س ــة رؤژث باغ   ك

ــة    ــبثنة، بذفثن ــةر هةص ــة، س ــةردنت بنوثن ــووري گ   بل

  ئةوي هؤش و خةياصة يةك كةذةت با شثت و هـارت مب 

ــك ــم مةش ــةورةدا رؤژت ثدص ــةو ه ــر ئ ــة ژث ــة ل   نة دةربثن

  وةدةرخة داو و دانـةي خـاص و زوصـفت بـا شـكارت مب     

ــةتنا » زاري«دصــي دةرهــات  ــةرپاي و كــةچي ن ــة ب   كةوت

  بة سةريا پـا، دةبـا گـةردث لـة خـاكي رثگـوزارت مب      
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  ربـــاين قـــةدي نةيشـــةكةرت مبئـــادةي وةرة قو

ــةرت مب    ــاين س ــة قورب ــبةي، الزم ــة س   قوربان

  دص حــازرة بــث بيــدة لــة ســثدارةيي زولفــت     

  باهـةر وةكـوو خةرمانـة، لـة دةوري قةمـةرت مب     
  

ــة     ــةمم ك ــة غ ــذ ل ــةكةي پ ــريين دص ــاين ب   دةرم

  ئةي من بـة نيشـانةي موژةكـةي عيشـوةگةرت مب    
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ـ       تين بــاآلتســووتاوم و رثگــةم نييــة بــؤ ديـ

ــوزةرت مب   ــداي رثگ ــة في ــا ب ــث ت ــگرة ب ــث هةص   پ

ــذؤ     ــة ئةم ــدة ك ــةي دي ــة ئ ــة الزم ــاخر نةفةس   ئ

  بــؤ رةمســي وةفــا هاتنــة جــث، خــاكي دةرت مب 

  سـةر هةصـبذة بذوانـة كـة سـةر بةرزييـة بـؤ مـن        

ــةزةرت مب     ــةهيدي ن ــة ش ــةت ك ــؤ رؤژي قيام   ب

ــازت  ــةكا خةجنــةري ن ــة ن ــة زةمخــث ك   رؤژث نيي

  مدي كـةذةتث دةسـت لـة ملـث يـا كةمـةرت مب      نة

  تؤ بيتو خـودا بةسـيةيت ئـةم جـةورة هـةتا كـةي      

ــةرت مب   ــي خةت ــگري زام ــةمن هةص ــؤرة ئ ــةم ج   ب

ــثواو   ــةيت ش ــين دص لةتل ــةواين م ــاغي ج ــةي ب   ئ

  عيللةت چيية بث بـةهرة لـة سـاية و سـةمةرت مب    

  سةد مةرتةبـة رابـوردي و نـةت پرسـي لـة حاصـم      

ــةي  ــا دةفع ــةفةرت مب ب ــةقامي س ــاكي ش   ث خاش

  كـة دامي بـة دص و گيـان   » زاري«خؤش بةختيـة بـؤ   

  غةمبار و حةزين، خةسـتة و خـوثنني جگـةرت مب   
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  بؤ لة دنيـادا ئـةبث مـن واريسـي فـةرهاد مب     

  گةر بة دامانت بگا دةستم چ كوفرث روو ئـةدا؟ 

  بسـرةوث  لةحزة خاتر  يةك غةمزة نايةصث  تريي

  تـةواو  كةوتةسـةرعالةم   لوتفت ريئةنوا پةذتةوي

  دةميـةوة  لة غونچةي سةحةر دوثنث بادي ومت پي

  دةوت بوو پثـي  دصدا قذةي لةگةص سةري زوصفي  دوث 

  حةزرةيت لةيال كة بةم شثوة دص ئارا بثتة دةر

  نائومثد و دصشـكاو و رةجنـةذؤ و ناشـاد مب   

  با لة ئثشي دةردي هيجرانت دةمـث ئـازاد مب  

  نايةصث بـث ناصـة و فـةرياد مب   شريي ئةبرؤ 

  بؤ ئةبث هةر من بة تةا مةوريدي بثـداد مب 

  بث خةبةر نابث ئةمن شرييين بث فـةرهاد مب 

  تؤ نةچريي لثرةدا هـةرتا ئـةمن سـةيياد مب   

  ناچار ئةبث مةجنووين مـادةرزاد مب » زاريا«
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ــةكةربارمت     ــواين ش ــةد و لث ــةروي ق ــداي س ــةي في   ئ

ــن ب  ــة مـ ــذة روو لـ ــدارمتوةرمةگثـ ــةيت ديـ   ثتاقـ

  بثرة سةيري سـؤزي دص، چـاوم! ئـةبرژث چـون كـةباب     

ــنارمت  ــة شــةوقي روومــةيت گوص ــذ ئــاور ل   ســينة پ

ــةخ   ــاهي زةن ــا چ ــفة ي ــقةي زوص ــةتگاهي حةص   دص ئيقام

  پةروانـةي شـةمي روخسـارمت    ،باص و پـةذ سـووتاو  

ــةرين   ــواين عةنبـ ــاص داوي گثسـ ــةي خـ ــريي دانـ   گـ

ــفي رة  ــةتري زوص ــيت ع ــارمت مةس ــةي تات ــكي ناف   ش

  گؤشـــةي چـــاوي وةدةرخســـت و ئيشـــارةي كردمـــث

ــث ــن گــةجني ب ــارمت  وا وةرة م ــث خ ــي ب ــار و گوص   م

ــةد   ــات و س ــت، ه ــةدا رؤژي جةماص ــةوي تاريك ــةم ش   ل

  شوكور، وةك ئةستثرة مـةحوي پةرتـةوي ئـةنوارمت   
  

  

  

  

  

  ئـــاوذثكم لثـــدةوة ئـــاور لـــة جةســـتةم بةرمـــةدة 

  ! نــازاين چــةن زةمخــارمتچــاوم ئيســتيغنا بةســة

ــاكرث    ــؤ ن ــاغي روو ب ــةيري ب ــة س ــاوامن ل ــةنعي چ   م

  ئةمكوژي، يا رمث ئـةدةي، هـةر بوصبوصـي گوصـزارمت    

ــوجدةگاهي  ــؤ  »زاري«س ــةبرؤي ت ــرايب دوو ئ ــة مثح   ي

  تــا حــةيامت بــث، غــوآلمي نةرگســي مــةي خــوارمت

26  

  لة تاريكي شةوي هيجرام و موحتـاجي شـةمي روومت  

  ي ئـارةزوو دوور و لةگـةص مـاري غـةمت جـوومت     لة گـةجن 

  هةموو كةس با بزانث چاكة مـن وا گـريي داوي تـؤم   

ــوومت     ــاريكي وةك م ــةدي ب ــكني و ق ــي مش ــوآلمي خاص   غ

  لة سايةي ئـاوري شـةوقي جةماصـي دصـبةري تـؤوة     

  هــةماري نــةومت و گــؤگرد، بةصــكوو كــاين بــاروومت     

  دةم بـةرزة بـة  ئةگةرچي ئاوري عيشقت بصثسـةي دةم 

  مـــنم ئةمـــذؤ ســـةمةندةر ئـــاورم هثالنـــة، ناســـوومت
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  لة رؤژثكؤ موژةت تـةدبريي قةتصـي عاشـقاين كـرد    

ــث ــين بـ ــابوومت  مـ ــةرتييب تـ ــنم و تـ ــةريكي كفـ   دص خـ

  لة من نابث بپرسي وةسـفي شـثواوي دةروومن چـون   

  زةنةخـــداين ئةتؤيـــة مةحبةســـي دص چـــاهي هـــاذوومت

  وجوودة تـا موزةييـةن بـث   خودا رةمحث بكا بةم بث 

  ئــةوي رثگــة و گوزةرگاتــة بــة قــةترةي ئةشــكي يــاقوومت

ــاري   ــةكا ي ــو ن ــودا بثت ــةوفيقي خ ــةر داوود ت   ئةگ

ــالوومت    ــداين ج ــةي مةي ــةواين مةعرةك ــةي پاص ــةمن ك   ئ

  »زاري«گةدايث بث پةنا و بث كـةس و گـةردن كةچـة    

  بة رةمحةت دةسيت بگـرة ئـةي غـوآلمي دةسـت و بـازوومت     
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ــةرارم   ــةبرو قـ ــةما سـ ــردم نـ ــةي كـ ــادت دثوانـ   يـ
  

ــي زارم   ــي حاصـ ــارث ، بپرسـ ــةهايت جـ ــردم نـ   مـ

  دووريــت عــةزايب ئــةليم، وةسصــت جــةننايت نــةعيم 

ــارم   ــت و ن ــةتؤي بةهةش ــةزانث ئ ــةموو ئ ــةم ه   عال

  لة سايةي چـاوي كـاص و دوو ئـةبرؤي وةك مثحرابـت    

ــث دثوانــةي شــارم        دةمــث ئيمــامي تةكيــة، دةم

ــة شــةو    كــة رووم لــث وةرئةگثــذي رؤژم لــث ئــةبث ب

  وةختم بـث تـؤ هـةر شـةوة، وةسصـي تؤيـة نـةهارم       

  كــارم چييــة بــة ســةحرا، بــة ســةيري بــاغ و بثســان

ــزارم   ــتامن، گوصـ ــاغم، گوصسـ ــة بـ ــداري تؤيـ   ديـ

ــةماوة    ــاوم ن ــووري چ ــةم الوة، ن ــذة ب   رووت وةرگث

ــارم    ــك و ت ــدةي تاري ــةوة، دي ــن بثت ــكوو رؤش   بةص
  

ــي    ــارت پؤش ــةم رؤژي روخس ــة پةرچ ــةو رؤژةوة ب   ل

ــاوارم     ــني و ه ــةك ســةداي ش ــة بــاين فةل   دةگات

ــن      ــي م ــرتين دص ــؤ گ ــان ب ــة زولف ــةدة ب ــةكان م   ت

ــارم  ــةو داوة گرفتـ ــا، بـ ــة دنيـ ــةوة بثمـ ــةر لـ   بـ
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  بـــؤ كوشـــتين حـــةريفان وةختـــث دةكـــا ئيشـــارة

  هــةزارث بــث گيــان ئــةكا بــة يــةك عيشــوة نيگــارم

ــردوو ئةوة ــةيكانت  م ــذث پ ــةرگي نةب ــةي ج ــة ريش   ي

  زينــدوو مــنم ســةرتاپا، بــةو تــرية برينــدارم     

ــة   ــةد دةفع ــةموو رؤژث س ــةمكوژث ه ــاوان ئ ــازي چ   ن

ــارم      ــا تيم ــارث بك ــةبت ج ــةعلي ل ــةبث ل ــي ئ   چ

  قووةم نـةماوة بـثم، بـث، پـث لـة سـةر چـاوم دانـث        

  موشةذةف ببـث بـة خـاكي پـات، روخسـارم      وبةصكو

  ةقينـــة، ئـــاهي دةروون بةتينـــةنامـــدوثنث لـــثم ب

  وةذةزم، هــةراس لــةم ژينــة، لــة حــايل دص بثــزارم

ــة    ــةبن دايـ ــةمي لـ ــة، عالـ ــةدت داري تووبايـ   قـ

ــةژارم   ــةدام، روومت، ه ــاية، گ ــةو س ــة ئ   رمث دة بثم

  ميــوةي داري وةفايــة، غونچــةي بــاغي ســةفاية    

ــازارم  » زاري« ــؤ ئـ ــفاية بـ ــانةي شـ ــاكي ئاسـ   خـ
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ــتيغنا   ــة ئيس ــةبرم   ب ــيت س ــكانت پش   ش

  ئةگــةر تــؤ هــةر وةهــا يب و مــن وةهــا مب 

  دصـــم مـــوژدةم ئـــةداتث ئـــةم ســـبةينث 

ــي رووت    ــاآلو و گوص ــةروي ب ــادي س ــة ي   ب

  ئيالهــي ئــةم سوپاســةت كــةي ئــةدا كــةم  

ــةددةل    ــتانةي موب ــاكي ئاس ــاچي خ ــة م   ب

  لة سـايةي شـةوقي زولـف وخاصـي تـؤوة      

  ئةگةر عيللةت نـةبث ئـةو شـةوقة، ديـدة!     

ــة  ــةو رؤژ دةمثكـ ــاوةذثي ئـ ــة دص ةچـ   يـ

  وا موشـتةري بـووم   » مةتا«دةسم كةوت ئةو

  »زاري«بـــة تـــةوفيقي خـــودا ئةمذؤكـــة 

  بفـــةرموو حـــازري كـــةن كفـــن وقـــةبرم 

ــةمرم  ةم ــةجمارة نـ ــةم ئـ ــة گيانةكـ   حاصـ

ــرم     ــة حةش ــةهلي ديداراي ــتةي ئ ــة دةس   ل

  گوآلو ئةذژث لـة سـةجع و نـةزم و نةسـرم     

ـ     بـةزمي شـاهي عةسـرم     يكة جورعـة نؤش

  دةهــرم » عســري«و كامــةراين » يســرة«بــة

ــةترم   ــةم موشــكة و عــةبرية و كــاين ع   قس

ــةدرم    ــارة ق ــاك و خ ــة خ ــةمتر ل ــةلث ك   گ

ــة ــة«بـ ــةجرم » محداللـ ــووعي داوة فـ   تلـ

ــةخرم     ــاآلي فـ ــتةري ئـ ــتة موشـ   گةيشـ

  بـــة دامـــاين ويساصـــي دةســـت ئـــةگرم
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  نامةي دص ئـاوثزت هـات نامـة سـةر چـاوي كـوثرم      
  

ــةرگي سيســـي ــثرم گةشـــاوة بـ ــةي گةرمةسـ   گوآلصـ

  هةم چاو هةم قامةيت چـةومت راس  وهةم دص رؤشن بو

ــرم   ــةمان تث ــاين ل ــة گي ــي ب ــازةي بةخش ــومرثكي ت   ع

ــيبووي   ــرث وةك نووس ــةكريا بينث ــؤچي ن ــودا ب   خ

  »دوو ســث شــثعرم بــؤ نووســي نــةكرا ئثســة بينثــرم«

ــة   ــةم زوان ــةرموون ب ــدة بف ــةو عةه ــا ب ــة وةف   چيي

ــاو ــدة چ ــةر ئةوةن ــةژمثرم ه ــةنگوس ئ ــة ئ   ةذمث رؤژ ب

  ئةي بةحري پذ لـة گةوهـةر شـةپؤلث بـا بثتـة دةر     

  دوذذي مةقســوودي وةخـــتم بـــة تاصـــي رانـــةبوثرم 

ــدةي داوة   ــزرم وةع ــة خ ــاوة ك ــةو ئ ــة ئ   ســاقي بثن

  بةصــكوو حةصــقةي ئــةم داوة لــة پــاي خــاتر دةربثــرم 

ــة جةســتةي   ــةربووة ل ــزاري ب   »زاري«ئــاوري ئينتي

ــ ــة لوتف ــپثرم  ب ــان بس ــا گي ــة ب ــازارم بك ــي ئ   ث دةفع
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ــنم    ــة دص ببيــ ــةذةتث بــ ــژي كــ   بثــ

ــقت    ــاوي عةشـ ــة تـ ــنم لـ ــة مـ   دثوانـ

ــاوام     ــيوةن ئـ ــة شـ ــي بـ ــارامي دصـ   ئـ

  قيبلـــةت كـــةچ ئـــةبث ئةگـــةر بپرســـي

ــاري  ــة جـ ــةوري تؤيـ ــة جـ ــرة لـ   تثفكـ

ــات   ــي تاتـ ــة داوي زولفـ ــة لـ   مةعلوومـ

ــة   ــاري دص، بزانــ ــة ديــ ــةر بثنــ   ســ

  لــــةم گوصشــــةنةدا هــــةتا قيامــــةت

ــارا » زاري« ــي يـ ــيت وةسصـ ــة بةهةشـ   لـ

  گوصــــــزاري جةماصــــــي نــــــازةنينم

  كــــةوا دذيــــنم  مةشغووصــــي يةخــــةي

  بنچينـــــةيي كـــــةيف و پثكـــــةنينم  

ــرينم؟  ــذ بـــ ــي دةرووين پـــ   ئةحواصـــ

ــرينم    ــذ گـ ــاوي پـ ــة چـ ــة لـ   دوو جؤگـ

ــنم   ــة ديـ ــة دص نـ ــة نـ ــووين نييـ   دةرچـ

  وةك شـــــةمع تـــــةنثكي ئـــــاورينم  

ــفذينم  ــي هةصـــ ــة خةياصـــ   مةمنووعـــ

ــدين   ــة خاليــ ــدةمث لــ ــوژدةت بــ   ممــ
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  مسوومي شارةزووري هيجـري تـؤ ئـةي گيـاين شـريينم     

ــةمگينم    ــثش و غ ــذ ئ ــي پ ــرژاين دص ــيقرچان و ب   هةص

ــات    ــي ه ــومر دواي ــةدامث ع ــداري ن ــاي دي ــةك رثگ   فةل

ــنم    ــةجمارة بتبي ــدا ئ ــةت ب ــا فرس ــةدبري ت ــة ت   چيي

  چـةرخ  ،هةنگاوثكي خةياصي روو بة مةتصةب گـةر هةصـثنم  

  سـاز ئـةكا ئةيكاتـة پـةرژينم    هةزاران خـاري مـانيع   

ــقامن     ــةغز و ئثس ــواوة م ــتياقا وا ت ــوورةي ئيش ــة ك   ل

  تةماشا كة چ رةنگ زةرد و لةذ و بـث هثـز و بـث تيـنم    

  قةدمية سـؤزي سـينةم ئـادةم و حـةوا لـة خـةودا بـوون       

  كة ئوستادي ئةزةل ئةم دةرسي شةوقةي كردة تةصـقينم 

  بــةم الوة؟ مةگــةر ســاقي لــة مــن تــؤراوة، بــةر ناكــات

  بصــث خــؤ كووپــة نــةذژاوة بــة جامــث بــات تةســكينم
  

  بة ياري مةي نـةبث تـةي نابـث ئـةم دةشـتة خةتةرناكـة      

  بدا بـةو بـادة تـةخفيفث، بـة وةزين بـاري سـةنگينم      

  لة زينداين تـةنا، دص دةرپـةذي رووي كـردة بـاغي رووت    

  ئةصث مةجزوويب دانةي خـاص و داوي زولفـي موشـكينم   

  دايث رووت بــووم ئــةمما لــة ســايةي نةرگســي تــؤوةگــة

  ئةوثستا خـاوةين بـةرگي بـة خـوثين ديـدة رةنگيـنم      

  بة هؤي بةرقث درةخشاوة لـة بـةدري تةلعـةتت ئةمشـةو    

  هةموو عالـةم ئـةزانث هةمـدةمي مـةجنووين مسـكينم     

  غوآلمي هيممـةيت شـةوقم كـة بـث گـةنج و سـپا خـاوةن       

  و ميســر و چــني و مــاچينموآليت شــام و هيندوســتان 
  

ــةرگةرمي  ــةفزات س ــةعلي رؤح ئ ــاين ل ــادي دوذفش ــة ي   ب

ــةروينم    ــدي پ ــةزمي گةردنبةن ــةرنيان و ن ــةنيين پ   ت

  كــة هةمــدةم بــث چ دةربةســيت» زاري«خةياصــي دصــبةرم 

ــاذثكي و  ــاص و ن ــثوي ح ــنم ةپةش ــةي ژي ــيلةي الزم   س
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ــاوم  ــووري چـ ــي رةوان و نـ ــةي رؤحـ   ئـ
ــيم  ــاجي  نةسـ ــة  موحتـ ــوتفي تؤيـ   ي لـ

ــةرمووي   ــةر نةفــ ــي ئةگــ   فةريادذةســ
  كؤمـــةك كـــة نـــةكا جـــةنايب لوقمـــان 
ــم   ــة باصـ ــةرةم نةدةيتـ ــة كـ ــتث بـ   دةسـ
ــت     ــاري لوتفـ ــة حةسـ ــؤ دةخةمـ   وا خـ
ــة؟   ــةالح چؤنــ ــة؟  ســ ــةدبري چييــ   تــ
  بـــازي كـــةرةمت مةگـــةر بـــة هيممـــةت 
ــث      ــا ب ــةر وةه ــة گ ــي دةروون ــةم ژةنگ   ئ
  پاكانـــة بكـــة نـــةزةر لـــة ناپـــاك     

ــةيت غــ » زاري« ــؤي نيي ــون ت ــة چ   ةمث ك

  ئــــــارامي دةرووين پذلــــــة تــــــاوم 
ــكاوم    ــي شــ ــي دصــ ــةژموردة گوصــ   پــ
ــةماوم     ــةنا نـ ــةها، پـ ــةدر و بـ ــث قـ   بـ
ــة چــــــاوم  ــة دةرؤ دذك لــــ   نايثتــــ
  ســـةر تـــا بـــة قـــةدةم قـــومي قـــوذاوم 
ــةواوم   ــاري ناتــــ ــة كــــ   بذوانييــــ
  چ بكـــةم كـــة گـــةلث هـــةوا بـــآلوم    
  نــــــثچريي ئةمــــــةل خباتــــــة داوم
ــةدا رزاوم   ــة خاكــــ ــي لــــ   تثغثكــــ

  وة كــــة مــــن خــــراومپــــاكم كــــةرة
ــاوم  ــذ زوخـــ ــاين دةرووين پـــ   دةرمـــ
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ــةم    ــة ش ــاوةكوو پةروان ــارة الدة ب ــةو روخس ــةردة ل   پ

  ئاوري شةوقي ئةتؤ بـةردا لـة خـؤ سـةر تـا قـةدةم      

  گوث لة قرچةي جةرگي پارة بگـرة چـون سـؤزي دةروون   

ــةرق رةم   ــةكا وةك ب ــاور يل ئ ــة ئ ــة ك ــاوري واي   ئ

ــدار، دص      ــث دصــي خؤشــة ئةگــةر دص   بثنثتــة جــث ب

  بولبويل خؤشة ئةگةر گوص بثتـة خةنـدة سـوحبدةم   

  ئـــةم شصـــثوة و رثـــژةوي بـــاران و تـــاريكي هـــةوا 

  ئاوي چاو و دووكةصي ئاهي منـة نـةك هـةور و تـةم    

ــرةدا   ــژةي هيج ــك و درث ــتة تاري ــةم دةش ــةبث ل ــوم ئ   گ

  گةر لة شةوقي تةلعـةتت بـؤ دص چرايـث هةصـنةكةم    

ــاتر    ــامب ويت خـ ــنا نـ ــنا  ئاشـ ــووري ئاشـ ــة نـ   بـ

  تاوةكوو مووسا لـة شـيوي ئةميـةنا مـةئوا نةكـةم     

  چوونة دةر يةعقوويب لةو دةشتة بـة چـل سـاص و ئـةمن    

  دا كـة ئـةووةص بـووم هـةم     وا لة هةشتا دام و لةو جث

ــا   ــة پـ ــريبم كةوتـ ــةومت و داوي فـ ــا كـ ــريي دنيـ   گـ

  جــةهل كثشــامي هــةتا خســتمية نثــو گثــژاوي غــةم

ـ    دا وةهــا غــةرقم نــةجامت موشكوصــة   لــةم قوذاوةيـ

  ؟ هيممةيت خزري؟ پةنا بـؤ كـث ببـةم   »نةتةمهت«كوا 

ــا« ــري   » زاري ــتث حةس ــانثكي رةق و بس ــك و ن   كوجنث

ــةم   ــازارة و ئةل ــپايب ئ ــة ئةس ــاتر لةم ــة! زي   كافيي
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  ئةبث هةر من بة تـةا خـؤ دوچـاري زةمحـةيت دص كـةم     

  سـينة گـوص گـوص كـةم     لة دووريدا بة خوثين ديدة سةفحةي

ــت   ــةين وةسص ــتم داي ــة دةس ــدا بيخات ــةت ب ــودا فرس   خ

  لة خـاكي پـاكي بـةر دةرگاكـةتا ئـةم جـارة مـةنزص كـةم        

ــارت     ــي روخس ــودا فانؤس ــو خ ــؤ بيت ــثنة ت   هةصيگرس

  لة بةر شةوقي چراتا بةصكوو يةك شةو حةللي موشكوص كـةم 

ــا     ــث ك ــاوارم نگاه ــي ه ــث دةنگ ــكوو ببيس ــثم بةص   ئةص

  كوو پةروانـة بثـدةنگ بـا نـةمب تةقليـدي بوصـبوص كـةم       وة

  ئةگةر هةر لةحزة سةد جارم بة تيغي جـةور سـةر ببـذث   

  گةلث بث هيممةمت، تاصـي ئةگـةر يـةك زةذذة حاسـص كـةم     

  بة مششريي جـةفا بـا قيمـة بـث، سـةر تـا بـة دامـامن        

  كة غـةيري شـةوقي ديـدارت بـة شـاري سـينة داخـص كـةم        

  ةتــدا ســةراپا خــؤ لــة قــوذ ئــةگرم ببلــة بــازاذي موحي

  لة يادي تـؤ ئةگـةر يـةك لـةحزة دص خاصـي و غـافص كـةم       

ــةي    ــةدةي، تاك ــدارث ئ ــة دي ــت ب ــازةي ئينتيزاران   ئيج

ــةم؟    ــامص ك ــرة ت ــثو، لث ــؤ پةش ــؤ ت ــةيت ب ــث تاق ــين ب   م

  مةگةر بگـرم كـةنارث لـةم شـةذ و شـؤرة     » زاري«وةكوو 

  گــي قــاتص كــةمهــةتا كــةي دص نيشــانةي نةشــتةري برژان
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  لة خؤشي دوور و نـةزديكم بـة سـةرچاوةي هـةموو دةردان    

  لة دةشيت مةينـةتا تـةا مـنم حـةيران و سـةرگةردان     

  ئةترســـم پثكـــةوة كـــؤوة نـــةبن ئـــةم ئـــاور و ئـــاوة

  وةكوو نةمديوة پثكؤ بن شةمي وةسـص و شـةوي هيجـران   

ــةذ دةكــا ئــاوازي دصخؤشــي    ملــة چــةرخي حةوتــةمني تثپ

ــاوان    ــة درگ ــةيانا ببم ــةر دةرگاك ــة ب ــن ل ــةر بثص   ئةگ

  گرفتـــاري كةمةنـــدي زولفـــة دص تثفكـــرة تـــا چةنـــدة 

  »هثجانـان «قسةي مزر و بة لةززةت هةر وةكوو رثواسي 

  بــة دةوريــدا وةكــوو پةروانــة بــؤ گــةردش نةكــةم هــةرتا

  ئةسوومت ئةو كة بةم جؤرة شـةمي روخسـاري داگرسـان   

ــة ــادي س ــثم ب ــة ئةص ــبةر ك ــاغي دص ــةناري ب ــفي ه   با كةش

  ئيجازةي باغةبان وةربگـرة بـؤ گووشـني و دةس لثـدان    

  ئةگةرچي بث تـةوةقوف چـوو وةهـا مةسـيت تةماشـا بـوو      

  لـة خاتريـا لـةبريي چـوو خةبـةر هثنـان      » زاري«نةما
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  ئةي دص چية وا عـاجز و شـثواوي هةميسـان   

  ئاخر چ خةتةر هاتووة مةئمووري سةرت بـث 

  ي ئاوري بةرداوةتة جةستةي نةحةسـاوةت چ

  چيت بيستووة كث زوصمي لة تؤ كردووة بيصـث 

  وا زاهرية ئةي دص كة نـةما سـةبر و قـةرارت   

  كـة ئـةزانث  » زاري«مةيشارةوة ئةم سؤزة لة 

  پذ زةمحةت و پذميحنةت وخوثناوي هةميسان

  مــايت و پةرثشــاين و دامــاوي هةميســان   

  يسـان بةم جؤرة گذت گرتووة سـووتاوي هةم 

  بؤ دةگري و پذ ناصـة و زووخـاوي هةميسـان   

  شثيت سةري زوصف و پةري لث داوي هةميسان

  عاشق بة جةماصـي گوصـي تثـراوي هةميسـان    
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ــةرامان  ــةروي خـ ــات دوث سـ ــةالما هـ   بـ

ــةت    ــة رةمح ــة مب ب ــةو نازةنين ــداي ئ   في

ــا    ــريفي هثن ــنةوة تةش ــاري حوس ــة ش   ل

  بـــة تـــةا خةندةيـــةكي لثـــوي ئاصـــي

  ي زوصــفاية خــةوگاي دصــم ئثســتة لــة تــؤ

ــادا  ــةم راوگــ ــةييادث وا لــ ــة ســ   نييــ

ــث    ــةو بزان ــةر ئ ــةر ه ــدا مةگ ــة عالةم   ل

  لــة تــري ئةنــدازي وادا خــؤ كةســث هــةس 

ــارة   ــةم راويـ ــةي، ئـ ــؤ بكـ ــا تـ   خودايـ

ــزوان    ــوي بـ ــرد و لثـ ــايةكي كـ   تةماشـ

ــة الوان   ــةو لثوانـ ــي بـ ــث حاصـ ــي بـ   دصـ

ــتان   ــةيري گوصس ــؤ س ــةذوات ب ــة و ئ   گوص

  فانو هــؤش و فــامي ئــةذ صبــة جــارث ئــةق

  كة حـاص و ماصـي هـةر دوو چـوو بـة تـاآلن      

ــان  ــةپثكث ســةد دص و گي ــريث ئ ــة هــةر ت   ب

ــان   ــة دةرم ــةو زةمخ ــا ئ ــم و بك ــا زةخ   بك

  نـــةجايت خـــؤ بـــدا نـــةخوات پـــةيكان 

ــةكا  ــان » زاري«نـ ــاتر پةرثشـ ــة زيـ   لةمـ
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  قةليب من و شةوقي ئةو زانيوتة وةكوو چي وان؟

  ئاسوودة ئةبث كةي مب من لةم غةمي دووريتة؟

  رؤژةوة چاوانت رثگةي بة دصي من گرت لةو

  دوورم لة گوصي گؤناي ئةو گوصبنة بؤيث وا

  يا رةبيب بة لوتفي خؤت سا بيكة لة گةردنيا

  ئةم تريي موژة و شريي ئةبرؤي دص ئاوثزةي

  سةر هةصبذة بذوانة دةوروبةري خؤت ئثژم

  بةرقث لة چراي كوصمي دوثشةو كة درةخشاوة

  مي دووري نيمشثيت غة» زاري«تةا ئةمين 

  ئةم ئاگرة ئةو گوگرد، ئةم بادية ئةو فنجان

  پةاين كة تؤ دامي، وةك رؤژي چلةي زستان

  كارم چ نيية ئيلال ئاور لة جگةر بةردان

  لةم وةخيت بةهارةيدا پايزمة گةآلذثژان

  وةك زولفي پةرثشاين، دةسيت ئةمن ئاوثزان

  سةدها وةكوو فةرهادي بة خوثين جگةر غةصتان

  ذتةوي روخسارةت پةروانة چيها سووتانبةو پ

  و ئثسقان رةگ توور مةمجووعي  سووتا وةكوو كثوي 

  لةم دةشتة درثژةيدا چةن زيرةكة سةرگةردان
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  دصــم، هؤشــم، خةياصــم، تــاليب يــةك لــةحزة ديــدارن

  كة بث ديـدار هـةر دةم هةمـدةمي سـةد ئـثش و ئـازارن      

  هـةر ئانـث  نرخة قةنـدي ميسـر    شةكةر بث موشتةري، بث

  بة خةندة، لةعلي لثوي دصـبةرت سـةرگةرمي گوفتـارن   

  نيگاهــث كــةي ئةكــةي چــاوم لــة ئةحواصــي ئةوانــةي وا

  بــة نــووكي تــريي برژانگــي ســياهت ســينة زةمخــارن

  بة سورمةي دصبةري ئةو رؤژة چاوي رشـت، ئـةمن زانـيم   
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  بة هةر تـريي مـوژةي جـةمعث لـة هـةرالوة گرفتـارن      

   نزاكـةت، شـانة بـؤ تـةرتييب زولفـي چـوو      بة قانووين

  گرفتــارن» وامــق«گــةذاوة دي بــة هــةر تــارثكي ســةد 

  لة حوسين يب نـةزير و بـث حـةدت وا دثتـة بـةر چـاوم      

  بة شةوقت نةك مين غةمديدة سةدها سـينة، پـذ خـارن   

  نيگاهثكم تةمةننا بـوو لـة چـاوي، چـاوي لـث پؤشـيم      

  بـؤ چـي بثـزارن   » زاري«خودا ئةو چاوة مةستانةي لـة  
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  بذوانة لة جؤشي دصـةكةي پـذ خةتـةري مـن    

  جةسةدم گشت شةوقت شةمي سووتا بةشةرارةي

  هةر ئةونةية رثژاوة دوو ديدةم لة غةمت خوثن

  هةر لةحزة دةكـةن تـازة برينـث لـة دةروومن    

  لةم هةمووة برينانة لة جةستةم بة مژةي كـرد 

  پاماصي غـةمي دووري ئةگـةرچي مـنم ئةمـذؤ    

  دثوانة كةسـثكة كـة نـةكا مـةيلي تةماشـاي     

  وةك داري بةهةشــيت ســةمةري كــامي دآلنــة

  وةرة تثكوشة بة دص بةصكوو وةدةس خا» زاري«

  كوورةي گذي هيجرانة لة پث تا بة سـةري مـن  

  بـرژا بــة بصثسـةي غــةمي دووري جگـةري مــن   

  دةريايةكي خوثنينة هـةموو دةور و بـةري مـن   

ـ    ةكةري مـن برژانگ و برؤي دصبةرةكةي لةب ش

  جــارثكي نةپرســي بةكــةرةم ســيم بــةري مــن

ــن    ــةزةري م ــةللي ن ــة حم ــداري جةبينيي   دي

  ئةنواري جةماصي گوصـةكةي عيشـوةگةري مـن   

  شؤخث كة بةري دا، بة دصي بـث سـةمةري مـن   

  تاجث لة غوباري دةري مةحبووبة، سةري مـن 
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  وجؤشي من ئةي سةروي باغي خاتري پذ شةوق 

  وي مةســيت تــؤبـازاذي عيشــوة ماتصــة بــث چــا 

ــث    ــة نيگاه ــا ب ــةمزةدة ناك ــي غ ــاين دص   دةرم

ــة نــةباتت     ــي دص ل ــئةفذثين مةگةس ــؤ هةص   ب

  »زاري«بةينثكــة لــة ســايةي قــةدي رةعنايــةوة 

ــن   ــي م ــة هؤش ــبذة بذفثن ــاز هةص ــة ن ــاوت ب   چ

  خؤشي من شيعري دةنگة بث وةك بةزمي تةرةب بث

  مةحبوويب دصبةر و بث بـاك و لـةعل پؤشـي مـن    

  ي شــةكةر فرؤشــي مــنئــةي شــؤخي نازپــةروةر

  لثــوذثژة لــة خــؤيين دصــي بثچــارة كؤشــي مــن
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ــازةنني   ــةي ن ــبةي ئ ــة س ــةژين قوربان   ج

  مـــةيلي كوشـــتاري هةيـــة بؤيـــة وةهـــا

  گيـــان ئـــةوا دةرچـــوو بصـــث الكاتـــةوة 

ــةدا    ــةو باغ ــةتت ل ــنة تةلع ــاغي حوس   ب

ــةواي  ــا ه ــةت ناك ــة ق ــةو باغ ــارةزاي ئ   ش

ــرةدا  ــنم لثــ ــةي مبثــ ــاوةذث تاكــ   چــ

  نةكــةن» زاري«يخؤنييـة يــةك لــةحزة ئــة 

  ئــةمن و دص پثكــؤ بــة قوربانــت ئــةبني    

ــذين   ــةر ب ــؤ س ــةكا ب ــژ ئ ــةبرؤ تي ــي ئ   تثغ

  بــــا شــــةذةفيايب تةماشــــايي بــــبني

  حةيفـــة بـــؤ بـــازي خةياصـــم هةصـــفذين

  اللـــةزاري لةنـــدةن و باغـــايت چـــني   

  يــا بفــةرموو مبكــوژن يــا بثــژة بــني     

ــرين     ــةد ب ــاتر س ــة خ ــي ل ــريي برژانگ   ت
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  ية: كةريت ئةوةصي هؤنراوةكة، هي شثخ االسالمة و كةريت دوةم شيعري زاري»زاري«سقز لةگةص  ي شيخ االسالمي»موغازةلة«

  وةرة پثشؤ با پثكةوة زاري كـةين » زاري«ئةي 

ــةي دي     ــةمنيش ئةوالك ــؤ ئ ــةرموو ت ــثعرث بف   الش

  بــؤ عــومري لــة دةس دةرچــوو بــث فايــدة و بــةهرة

  مةســتانة عوبــووري كــرد خــؤ سةصــتةنةيت جــواين

  و بــاص و رؤحــث لــة بةدةندايــة    وا چاكــة پــةذ 

  توصة هـةتاكوو كـةي؟   وةك وهةوا كةوتن  نةفس دووي 

ــةذئةنگثزة   ــارة ش ــةم م ــث ئ ــر ناب ــة تث ــةم جيفةي   ب

ــاري   ــة لثبـ ــافووري كـ ــان كـ ــزاري جوانيمـ   گوصـ

ــادةمي دورواوة     ــؤ ئ ــةت چــون ب ــريفي كةذام   تةش

  وراسـت  يـاين بةشـةر ئةخالقـة نـةك قامـةيت رثـك      

  بــة ئــةمسا بــوولــةم ســووذةتةدا ئــادةم دانــا كــة 

  پذكووچــةو بــازاذة ســةگ ســووذةت بــةگ و ســريةت

ــةبليغات   ــة و ت ــةر خةتاب ــةر مينب ــة س ــة ل ــؤ ئثم   ب

  شينث لة فرياقي يار وةك هةوري بةهاري كةين

  بة موغازةلة تةقليدي تاهريبةگ و ناري كةين

  دوو جؤگة لة دوو ديدة بة نةدامةت جاري كةين

  بةم پريية با كةسيب زادث لة هةژاري كةين

  هةر وةك پةروانة بة دياري كةين شةم  بؤ سوحبةيت

  با موودةتث هاوكاري شثراين شكاري كةين

  با بة قوالوي وةرع مةردانة مةهاري كةين بث 

  عةيبثكي عةزمية،روو رةش ميسلي بوخاري كةين 

  ية ئثمة گةر بةر سةگي هاري كةينيغريةتبث

  تةحقيق لة الوث نة، الي حاكمي شاري كةين

  بة جثگةي خووي نااليةق و الري كةيننابث كة 

  نايابة جوامنةردث، تا فةخر بة ياري كةين

  كةين» زاري«گوم ناوث و پثواري تةسليم بة 
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  خــودا چ بكــةم لــة دةس بــث تاقــةيت چــاو 

  بــةذووي ئــةودا ئةوثســتا خــوثن ئــةذثژث  

ــةفكرم    ــة وةك تثئـــ ــةدنيادا نييـــ   لـــ

  بــة تــريي غــةمزةي ئــةو شــؤخةن برينــدار 

ــةداوي ز ــاي    ل ــةر ت ــة ه ــة ب ــفي بذوان   وص

  بؤقـةتص  » حةججاجـة «بـاكي وةكـوو    بة بـث 

  چــةپ و راســي تةماشــا كــة كــة عوششــاق 

ــؤ     ــارة داخـ ــث ئاسـ ــة بـ ــم بةينثكـ   دصـ

ــاي  ــة جثگـ ــة لةكوثيـ ــةرهايت چييـ   بةسـ

ــژاو  ــتة گثـ ــي خسـ ــوو ئةويشـ ــثكم بـ   دصـ

ــةخوثناو    ــذكردم لـ ــين پـ ــة و داوثـ   يةخـ

ــثواو    ــة شـ ــن دةردةدار وخانـ ــوو مـ   وةكـ

ــينة  ــذئثش وس ــي پ ــاو  دص ــة زووخ ــذ ل   ي پ

ــرياو   ــراو و گـ ــابازة پابةسـ ــةد شـ   دووسـ

ــاو      ــث ن ــاس وب ــةم ن ــري وعال ــوان و پ   ج

  داو ميســـايل بولبـــولثكن واشـــة لـــث   

  بــــةتريي كــــام تريئةنــــدازة كــــوژراو 

ــة  ــؤراو   » زاري«ل ــردة ت ــؤي ك ــؤچي وا خ   ب
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ــةر ذوو   ــة س ــةكاين هات ــةيف ئةگرجي   س

  بپـــارثزة خـــودا ئـــةم تـــةيري دصـــمة

ــاون ــي وثس ــوپاي برژانگ ــدي س ــة قةس   ب

ــا    ــة دني ــي كةوت ــةرقي جةماص ــةر ب   مةگ

  پةري شـثوة بـة عيشـوةي چـاوي كاصـي     

ــنا  ــة حوسـ ــة لـ ــةييادثكي چاالكـ   چ شـ

  گةر نةكا ئـةو شـؤخة رةمحـث   » زاري«بة 

ــوو   ــةرةنگ چ ــةر ف ــاري س ــوپاهي زةنگب   س

ــوو   ــقةي داوي گثس ــاص و حةص ــةي خ ــة دان   ل

ــدةن زوو  ــارامن بــ ــةر تريةبــ ــةوة بــ   ئــ

ــةر بــ    ــينة ب ــاري س ــة ش ــاور ل ــةوا ئ   ووك

ــادوو   ــة ج ــارةت، دص ب ــة غ ــم ب ــةبا هؤش   ئ

  وســةد عــةنقا ئــةكا پابــةس بةيــةك مــووود

  گرفتـــاري هــــةزار ئافـــةت دةبــــث زوو  
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  جةماصــي تؤيــة روونــاكي شــةمي شــةو    

ــة رؤژي دووري   ــث بةيانــ ــةوثكي بــ   شــ

  لــة خــؤ بثــزارة چــاو ئــةي ديــدة ســا بــث 

ــاص     ــي ك ــازي نثرگس ــة ن ــردم ب ــةوت ب   خ

ــاك    ــةر خ ــة س ــا نةذژثت ــكثنة ب ــم مةش   دص

  صــم هاتــة ســـةيري باغــت ئاگـــاي   خةيا

ــرةت  ــة حةسـ ــةرهادي بـ ــريينثكة فـ   چ شـ

ــةو    ــةمن ل ــاوي ئ ــةكا چ ــةش ن ــودا بثب   خ

  شــةوي ديــدار وةك رؤژثكــة بــث شــةو    

  بنــث پــا دةفعــةيث ســةر چــاوي بــث خــةو

ــةو   ــؤ، ك ــاري، هةص ــة، پاس ــايل واش   ميس

  تؤ وةك خـوثين خوسـرةو  خةزثنةي شةوقي 

ــةو   ــؤ ن ــفي ت ــاص و داوي زوص ــةي خ ــة دان   ل

  نةكوشت، ئاگا بـة ئـةي دص تـؤ نـةيب بـةو     
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ــة زاين   ــةو وةخت ــييةم ئ ــةم دوذ پاش ــن ئ   م

ــو     ــري ت ــةيري ميه ــة غ ــة» زاري«ب   حماص

  لة لوتفت كةوتـة سـةر ئـةم خاكـة پةذتـةو     

ــةو     ــةك ج ــة ي ــة ب ــةقز و بان ــثين س   بس

47  

ــةو   ــازارة ئةمش ــرةت و ئ ــذ حةس ــم پ   دص

  رةنگم زةردة، مـةقامم هـةردة وةك شـثت   

  سةرم پذ ئـثش و سـينةم پـذ لـة سـةودا     

  وثرانـــةي مـــين خـــاتر پةشـــثوا لـــة

  وةفا مـرد و موحةببـةت بـث سـةمةر مـا     

  شـــةپؤيل ســـةيلي خوثنـــاوي دةروومن

ــة    ــة ناص ــاور هات ــاهم ئ ــةرمي ئ ــة گ   ل

  جگــةر پــذ ناصــة و ســوراخة چــون نــةي

ــة   ــرة بؤي ــؤزي هيج ــاري س   »زاري«دوچ

  مةگـــةر شـــيين فرياقـــي يـــارة ئةمشـــةو

  خــــةوم دةرد و خــــؤراكم ژارة ئةمشــــةو

ــوژة وةك   ــدا م ــة چاوم ــةو  ل ــارة ئةمش   خ

  خةفــةت ســاقي و غــةم مــةخيوارة ئةمشــةو 

ــةو    ــدارة ئةمش ــةفا بث ــةوت و ج ــةفا خ   س

  وةكـــوو الفـــاوي روو بـــةخوارة ئةمشـــةو

ــةو   ــارة ئةمش ــلي دوو جؤب ــاوم ميس   دوو چ

  سةرم سةمتوور و رةگ چـون تـارة ئةمشـةو   

  و ماصــي خــؤ بثــزارة ئةمشــةو    لــةگيان 
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  مةكــةن مــةنعم لــة شــني و ناصــة ئةمشــةو 

  ئارةزوومةنـــــدي بـــــةيامنئةوةنـــــدة 

  دصـــي بـــث تـــاو و چـــاواين پـــذ ئـــاوم 

  ســـپاي شـــادي قـــذي تثكـــةوت و شـــكيا

  شـــكؤفةي شـــةوق و ســـؤزةي شـــادمانيم

  خـــةريكي كؤچـــة گـــوص ژاكـــاوة بـــةرگي

  لــــة زووخــــاوي فرياقــــي نازةنينــــان

  دةردة بـــؤ هـــاوار و فريـــاد دةفـــةم هـــةم

ــةي   ــايي، پةپوولـ ــةمعي بينـ ــواوة شـ   تـ

  بـــة روودا ئـــاوي چـــاوم دثـــت و ئثـــژي

ــة ــريين  ب ــاوي ش ــةبرؤ و چ ــاقي ئ ــادي ت   ي

ــةو  ــة ئةمشـ ــةزاقم تاصـ ــدا مـ ــة دووريـ   لـ

  كة يةك لةحزةم لـة ال سـةد ساصـة ئةمشـةو    

ــةو   ــة ئةمش ــث حاص ــةو ب ــدار و ئ ــةمان بث   ئ

ــةرم ــة س ــةو ب ــة ئةمش ــةم زاص ــكري غ   ا لةش

  بـــة الفـــاوي خةفـــةت پاماصـــة ئةمشـــةو

  چةمــةن پــذ شــني و بولبــول الصــة ئةمشــةو

  پياصــــةي ســــينة ماآلماصــــة ئةمشــــةو

ــةو   ــة ئةمشـ ــيوةمن مششاصـ ــي شـ   رةفثقـ

ــةو    ــة ئةمش ــث باص ــةذ و ب ــث پ ــم ب   حةواس

ــةو    ــة ئةمش ــوي قاص ــةخش زي ــذا پ ــة زث   ب

ــةو   ــة ئةمشـ ــتوومن ماصـ ــةالوةي بثسـ   كـ
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ــدم  ــةودثزي ئومثـ ــوود شـ ــةرةو مةقسـ   بـ

  مةگــةر فــةرهاد هيممــةت كؤمــةكث كــا    

ــةختم    ــاهي ب ــرةوانا ش ــةزمي خوس ــة ب   ل

  »زاري«كـــــةبامب ســـــينةيي بريانـــــة 
  

  اصــة ئةمشــةوبــةجث مــاوة، شــةلة، بــث ن

  كـــةژ و الپاصـــة ئةمشـــةو ســـةرم خـــاكي

ــةو    ــة ئةمش ــث ئيقباص ــةرويزة ب ــوو پ   وةك

  شـــةرامب ئـــاوي ئةشـــكي ئاصـــة ئةشـــةو
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ــةو     ــثواوة ئةمش ــم ش ــوو زوصــفت دص   وةك

  شـــةآليل خوثنـــة داوثـــن و بـــةرؤكم   

ــامن    ــةم زبـ ــق و هـ ــوو رةفيـ ــثكم بـ   دصـ

ــووت  ــاري گثسـ ــرةمت وةك تـ ــآلوة فيكـ   بـ

  نةشــــثوثنث خــــودا ئيقباصــــي ســــاقي

  ؤشــي شــةوقي ديــداري دص ئــارام   لــة ج

  نييـــة بـــؤ بـــةزمي ئثمـــة» زاري«ســةفا  

  لــة دووري تــؤ قــوذم پثــواوة ئةمشــةو    

ــةو  ــژاوة ئةمشـ ــوثين دص رثـ ــدةم خـ   ئةونـ

  لــة حةصــقةي پةرچــةما جــث مــاوة ئةمشــةو

ــةو    ــي داوة ئةمش ــةري لث ــثتث پ ــوو ش   وةك

ــةو  ــاري داوة ئةمشـ ــي يـ ــدي وةسصـ   نةويـ

  پياصـــةي ديـــدة پـــذ خوثنـــاوة ئةمشـــةو

ــةر  ــةرامب شـ ــةو شـ ــيآلوة ئةمشـ   بةمت لـ
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  قورباين دةمت مب كة وةكـوو كـاين نةباتـة   

  هةر نوكتة كة بةو لثوة شـةكةربارة ئةفـةرمووي  

  شــابازي خةياصــم كــة شــكا باصــي فــذيين

  زةذذايت وجوودم لة سةرم تا بة بـةري پـث  

  بذوانة كـة ئـةم الشـة زةعيفـة قةفةسـثكة     

ــة  ــاكة ببين ــة تةماش ــبذة بذوان ــةر هةص   س

  وثين كةواكةت كـة ئةنيشـث  ئةو گةردة لة دا

  بؤ دةفعي بةآل و ئافةت و ئـازاري جةماصـت  

  ية ئـةبرؤت »زاري«مثحرايب موناجايت مين 

  هةيهةي غةصةمت وت كة قسةت ئاوي حةياتـة 

  سةد شادية بؤ گوثگر و سةد عيـزز و نةجاتـة  

  وةك تةيري دصـم پابةسـي گثسـووي سـياتة    

  پةروةردة بة شريي شةكةري ميهـر و وةفاتـة  

  بويل شةوقي قةد و روخساري چراتةبول جثي 

  كــوژراو و برينــداري مــوژةت پــذ بــة وآلتــة

ــة   ــةري پات ــاچي ب ــايلي م ــة م ــاين ئةمن   گي

  دص هةر وةكوو ذؤحم سـپةري تـريي قةزاتـة   

  لةو گومبةزةدا مةوريدي سةد فـةيز و بةراتـة  
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ــة    ــةم رةجنةذؤت ــدووة ئ ــةوقت زين ــة ش   ب

ــينةم     ــة س ــوو غةرباص ــت وةك ــة برژانگ   ب

ــ   ازي فيكــرم ئثســتة گــرييوةحــش بــوو ب

  ئةگــةر چــي دوورة ئــةم بةينــةي مــن و تــؤ

  ئــةزاين بــؤچي ســثوم خــؤش ئــةوث مــن؟ 

ــةفايث   ــةعلت ش ــوي وةك ل ــدي لث ــة قةن   ل

ــث  ــژم » زاري«ئةصـ ــةردة. ئثـ ــةرؤكم بـ   بـ

ــة  ــون ماصـــي خؤتـ ــي چـ ــووتثنة دصـ   مةسـ

ــة     ــثري برؤت ــة مشش ــةت ب ــةت ل ــةر ل   جگ

ــة   ــة جؤتـ ــي فيتنـ ــاري زولفـ ــةنايب تـ   تـ

ــگ    ــة دةن ــةر ل ــوثي ه ــم گ ــةدص   و گوفتوگؤت

ــة    ــگ و بؤتـ ــپةزثري رةنـ ــةي دصـ   منوونـ

ــؤتة    ــؤري بةسـ ــي ناسـ ــةم زامـ ــدة بـ   بـ

ــتةمؤتة   ــاكرث دص دةســـ ــةالجم نـــ   عـــ
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ــادة   ــة بـ ــذ دةورث دة بـ ــةي گثـ   وةرة مـ

  بــة چــاوي تــؤ لــة گوصــزاري ژيانــا     

  لـة سـةر رووت   مب  ئةو روومةتانـةت   فيداي

ــث رووت   ــيارؤژمي بـــ ــاري ســـ   گرفتـــ

ــةري رؤژ   ــةگرث ب ــا ن ــةورة ب ــةو ه ــث ئ   بص

ــث ن ــتم دةوايــ ــي دةردي دووريــ   ةخؤشــ

ــتث   ــةردين زةردت شكسـ ــاص و گـ ــة خـ   بـ

ــةيامت   ــةي حـ ــؤ بـــذي ريشـ   جيـــايي خـ

ــةرخ   ــةرخا چ ــؤ نةچ ــةيلم خ ــة م   »زاري«ب

  

ــادة     ــة بـ ــةين دةردم بـ ــث خةرمـ ــة جامـ   بـ

ــورادة ــةم مــ   تةماشــــايثكي ئــــةو رووتــ

ــة الدة  ــةو رووپؤشـ ــاز ئـ ــةي نـ ــة پةجنـ   بـ

  لــــــة تــــــاريكي ســــــيا رؤژمي الدة  

  شــادةبــة تــاوي ئــةو هــةتاوةم ســينة     

ــث دةوا دة  ــة دةردي بــ ــدارت بــ ــة ديــ   لــ

ــا دة   ــني و كارةبـ ــكي چـ ــةي مشـ ــة نافـ   بـ

ــا دة  ــامثكي جيـــ ــة جـــ ــانثكم بـــ   ژيـــ

ــا بــادي فــةنا دة      ــودا بــةم چةرخــة س   خ
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  ئةمذؤكة دصم پذ لة غةم و حةسـرةت و دةردة 

  ئةي خاك بةسـةر عاشـقي بثچـارة، نةسـييب    

  دص مةدة بةو خاصي لةب و گـةردين مينـا   ،هةي

  سةن و نةسرينوسةمةن و سو زؤرن لة چةمةندا

  ئةي بادي سةحةر وةخيت گوزارت بة چةمةنـدا 

  گرياوي قـوالوي غـةمي هيجـرم، بـة نيگاهـث     

  كة لة دووريـت وةكـوو بـةي   » زاري«بذوانة لة 

  مــةيلم بــة تةماشــاي كــةژ و داوثــين هــةردة

  هةر تاب وتةب و جؤشي دةروون و دةمي سةردة

  ئافايت خريةد، خاصـي لـةب و گـةردين زةردة   

  بةم دصبةريي و شوخية، ئةم نةرگسـة، فـةردة  

  لوتفث بكة، لةم بةندةوة بةو شـاية خةبـةردة  

  باص و پةذي ئةم بولبولة لةم چةنبـةرة بـةردة  

  زةردوجگةر ذثش و تةن ئالوودة بة گةردة رةنگ
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ــعوزارة     ــةو گوص ــةيت ئ ــةوقي قام ــة ش   ل

ــان   ــةخت و پةرثشـ ــةوماو و بةدبـ   چ لثقـ

  ةك مــووهــةموو پــةيكاين ئةندووهــة نــةو

  ئةوةنــدةم تــريي غــةم وا پثــوة، جةســتةم

  لة غـةم خاصـي نييـة يـةك لـةحزة سـينةم      

ــي    ــت بپرس ــث رةمح ــي ب ــاري زولف ــة م   ل

ــاوي     ــة ئ ــةم چاوان ــت ئ ــاوي كاص ــة چ   ب

ــة   ــاواين عةجوولـ ــاواين چـ ــةموو تـ   هـ

ــژاو    ــتة گث ــي خس ــةوتان و خؤش ــين ف   م

  وةرة ســاقي بــة جامــث بگــرة دةســتم     

ــادي    ــة ي ــة، ب ــث ك ــة لوتف ــةي تثك   پةياپ

  ؤشـي مةگـةر ئـةم رثگـة تـةي بـث      بة بث ه

ــة  ــةنعم  » زاري«مةك ــادة م ــةزمي ب ــة ب   ل

ــارة  ــةت دوچ ــةد ميحن ــة س ــذؤ ب ــم ئةم   دص

  چ دامــــــاو و مــــــةلوول و دةردةدارة 

ــارة  ــةعزاما ديـ ــة ئـ ــث لـ ــةوي موويـ   ئـ

ــارة    ــةرقي خ ــةراپا غ ــك س ــوو ژيش   وةك

ــث  ــاوةدان و بـ ــيوةن ئـ ــة شـ ــةرارة بـ   قـ

ــةزاين ــارة  ئـ ــاري مـ ــدة دص زةمخـ   چةنـ

ــةو   ــوو ه ــؤ وةك ــة دووري ت ــةهارةل   ري ب

ــارة    ــة ب ــةم كؤهان ــاهي دص ئ ــةر ك ــة س   ل

  چ گثــــژاوث؟ كــــة ناپةيــــدا كــــةنارة

  چ جــام؟ ئــةو جامــة بــؤ ئــةم دةردة چــارة

ــارة   ــةو نيگ ــاوي ئ ــةعل و دوو چ ــةيب ل   ل

ــارة  ــةردة و غوب ــةموو گ ــياري ه ــة هؤش   ك

  لــة ســايةي بــادةوة لــةيلم، نــةهارة    
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ــارة  ــةزمي ي ــات و ب ــوة و نش ــةوي عيش   ش

ــاقي  ــةي و س ــيت م ــةوي مةس ــارة ش   خوم

  شـــةوي هةصـــگرتين قوفصـــي بـــة كـــارة

  شـــةوي تةقصـــةدةوي چـــابوك ســـةوارة

ــارة    ــةددةيين ي ــردين خ ــاچ ك ــةوي م   ش

ــةنارة   ــةمكي ه ــةي م ــة س ــر ب ــةوي ئيت   ش

ــارة  ــةمث وا كامگــ ــؤچي عالــ ــة تــ   بــ

ــةنارة   ــؤس و ك ــةوي ب ــةو ش ــث ئةمش   بةص

ــاري دص رفثنـــة    ــي نيگـ ــةوي وةسصـ   شـ

ــماس   ــة ئةص ــردين دوذذة ب ــون ك ــةوي ك   ش

ــ   ؤ كةســري ئامــاجشــةوي تــري خســتنة ب

ــةريرة    ــي ح ــردين فةذش ــگ ك ــةوي رةن   ش

ــاهي مــونرية     ــا وا مةكــةي م ــةوي س   ش

ــاوارة   ــتنة هـ ــؤ كوشـ   »زاري«شـــةوي خـ
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ــةيانت مب   ــةي بةرب ــاين هةناس ــة قورب ــةبا  ب ــرةس   دث

ــةوزاعي   ــة ئ ــث دص ل ــين ب ــؤ م ــث ب ــبا«هةواص ــرة» س   بث

ــة   ــة بذوان ــةم گرتووي ــةوري غ ــة ه ــوي كةلل ــآلوةي كث   ك

ــ   دة دامــان و يةخــةم ، گــؤالوة، ئةســتثرةلــة ئــاوي دي

ــا   ــث ك ــث نيگاه ــةبان ناب ــاخر باغ ــوص، ئ ــاوي گ ــة ژاك   ل

  بة لوتفي دةفعي ئـازاري نةخؤشـي، شـةذ نييـة، خثـرة     

  شــكاين پشــيت ســةبرم بــاري ئيســتغناي و نــازامن     

  لةبــةرچي تــوركي غــةمزةي دصــذفثين هــةر بــةمن فثــرة

ــتثرة ئــ    ــاك ئةس ــا رؤژي پ ــوة ت ــةوم وا رؤيي   ةژمثرمخ

  لـــة راحـــةت وام زانيـــوة وةجـــاخي تـــالعم كـــوثرة

  ئـاوة رؤحـي نةسـرةوتووم    و  نـان   نـةبووين  دةربةسيت چ

  لــة كافــةي مةينــةتا شــاگردة، مةيگثــذة لــة غــةم تثــرة

  هــةر ئةونــدة هةصــچةقي نابــث غــةم نةشــتةري لةجةســتةم

  تةسةوور وابكـةن مـوو بـث بةسـةرمؤ ، نـوكي خنجثـرة      

  ؤ كــث ببــةم، دامــاين كــث بگــرم، بــة كــث بثــژمپــةنا بــ

ــرة   ــةجمارة دةربث ــةآلم ئ ــژي ب ــةم گث ــةردان ل ــوو م   وةك

ــةنگيين  ــون زجنــري س ــة چ ــژي چاك ــوودة وث ــةم بثه   نةك

ــثرة  ــةردين شـ ــةي گـ ــامي حةواصـ ــةزا و دةرد و ناكـ   قـ

ــا    ــةمن ناگ ــاهي ئ ــيت كؤت ــولةميان دةس ــاين س ــة دام   ب

ــارة   ــرةوة دووب ــودا بينث ــؤ خ ــوتفي خ ــة ل ــرة ب ــؤ ئث   ب

  عــومر ئــةو لةحزةيــة، ديــدة بــة ديــداري منــةووةر بــث 

  بــة غــةيري ئــةو دةمــة بــاقي حــةياتت عــومر مــةژمثرة
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ــيدا     ــادة نؤش ــةزمي ب ــژة، لةب ــةدة بث ــريي مةيك ــة پ   ب

  پياصــةي بــةخيت ئــةم بةدبةختــة بــؤچي وا ســةرةوژثرة 

  لثـت  بـث  گوم و بفذثت لةدةس دةرچث  قةفةس، نةكا بشكثت 

  بـة حةصـقةي داوي ئـةو سـةييادة بسـپثرة     » زاري«ئةي صد
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  ئةمشةو دصةكةم پذ لة غةمـة ماتـة پةرؤشـة   

  دثــژن ســةدةقة بــةرگرة بــؤ ئافــةت و ئــازار     

  يـــاذةب نةشـــكث رةونـــةقي بـــازاذي جةماصـــي

  بــث غونچــةي پشــكووتووي  روخســاري گوصســتان

ــژة    ــة بث ــةو نةرگس ــةياين وةرة ب ــادي ب ــةي ب   ئ

  ئةگةرچي شةوةزةنگ بـث  ئةو لةحزة كة رووت لثمة

  ،جامـث  ث،ئةي ساكين سـةر ئـاوي بـةقا هيممـةت    

  دوور بث گوصـةكةم، عـاجزة، ناسـاغة ، نةخؤشـة    

  لةو چةمشـةيي نؤشـة   جورعةيث  سةد گيان بةفيداي

  تـــا ئـــاهووي ســـاراي خوتـــةن نافـــة فرؤشـــة

ــة   ــةرياد و خورؤشـ ــة و فـ ــث ناصـ ــة چ بـ   بذوانـ

  لــةم بولبولــة بــث تاقةتــة  ئــةو رووتــة مةپؤشــة

ــة    رؤ ــين خؤش ــةمةري رؤش ــةعادةت س ــي س   ژثك

ــةم   ــتين ئ ــؤ كوش ــة »زاري«ب ــارة مةكؤش ــة بثچ   ي
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ــة    ــةي ك ــة م ــذ ل ــةت پ ــاقي پياص   وةرة س

  غــةمي دنيــا مــةخؤ غــةم ســةممة، فيكــرث

  نييــة لــةم باغــةدا شــادي، تةماشــاي    

ــوث  ــةم، گ ــثوا چاوةك ــوو نةش ــةزمث ب   چ ب

ــرة داواي  ــةدةب دةس بگـ ــة داوثـــين ئـ   بـ

  مــوويعــةجايب عــارة بــث عــاري لةگــةص 

  ذثگـة، بـث سـةر رثگـة، ئةسـپي      مةذؤ بـث 

  بـــةهاري عـــومر دوايـــي هـــات، بـــريي

ــيت   ــذاوة وةخـ ــةتدا بـ ــة غةفصـ   »زاري«لـ

ــة   ــةي ك ــايت دةردة ت ــةم بةس ــث ئ ــة جام   ب

  لـــة دارا و جـــةم و كاووســـي كـــةي كـــة

  رةنگــي زةرد و دصــي كرمؤصــي بــةي كــة    

ــة    ــةي ك ــامثزي ن ــكات ئ ــةريادي ش ــة ف   ل

ــة حــةيايت خؤشــي بــث   تاصــي لــة حــةي ك

ــپي ــة  سـ ــة مةيكـ ــةوال حةيفـ ــرة بـ   دا لثـ

ــة  ــةي كـ ــة تـ ــارةزوو مةردانـ ــةوا و ئـ   هـ

ــة    ــةرماي دةي ك ــؤ س ــةرگ ب ــةي ب   تةهيي

  لة خةو هةستة كـةم ئةمـذؤ نـة سـبةي كـة     
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  قةتارمـة  دةم و رةفثق و هـةم  دةمثكة هيجر هةم

  خودا خودامة زوو بذؤ زسـاين هيجـر، ئـارةزووي   

  دصــم لــة رؤيــين فــرياق ئــةدا نةويــد و نةوبــةيت

  بـاري دووريـا، شـكاوة پشـت و گـةردمن     لة ژثـر  

  شةوث درثژة ئةم شةوة خودا بة سـةر كةسـا نـةيث   

  غةرييب شاري عيشقم و هةواي چاوي كـاص و خـاص  

  بذوانة چاوي دصبةري بة تريي غـةمزة لـةت ئـةكا   

  دةرئةخا هةوري زوصفةوة كة سووچي زولفي  لةبةيين

  شةرايب شةوقي قامةيت كة رةشكي ئاوي كةوسـةرة 

  »زاريــا« شــةوي ســةردي فــرياق ئومثــدي رؤيــين

  ئةگـةر فةلـةك رثگــة بـدا وةخــيت ديـداري يارمــة    

ــة   ــةواي نةوبةهارم ــوص و ه ــةيت گ ــووري دةوص   زه

ــعوزارمة    ــداري گوص ــةيت دي ــووعي رؤژي تةلع   تل

  هاوار، يار بـث خةبـةر لـة وةزعـي حاصـي زارمـة      

  نةوث لةوا ئـةوي كـة مـن دوچارمـة     كةس دوچاري 

  گوسـارمة و غـةم رةفيـق   ،قووةي بةدةمنة، قوومتة

  هةموو دةقيقة سةد كـةذةت ئـةم دصـة بـث قةرارمـة     

  ئةبا بـة يـةك كـةذةت ئـةوي قـةرار و ئيختيارمـة      

ــة    ــفاي ژار مارمـ ــة، شـ ــثش و دةردمـ   دةواي ئـ

ــكبارمة     ــاوي ئةش ــة چ ــاورينم و ب ــاهي ئ ــة ئ   ب
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  لـة بـةر چـاوي مـةقامت سـةر گلثنـةي چاومـة       تا
  

  گــةر لــة بــةر چــاوم نــةيب جثگــةت دصــةي فةوتاومــة 

  گـةردي ئـاهم بـؤ ئـةوةي نـةگرثت دامـاين كــةوات      

ــة     ــذ خوثناوم ــاوي پ ــةي چ ــي رث، وةزيف ــاو پاش   ئ

  وامةزانــة خــادمثكي غــايبم هــةر جــث ئــةچي     

  ســـايةباين ســـةروي قـــةددت رؤحـــي لثقةوماومـــة 

  دوث لة باغـا تووشـي گـوص بـووم ويت چـؤين؟ ومت     

  بولبـــويل تـــؤ مـــات، ســـؤزي خـــاتري شـــثواومة

  وا ســـةرت خؤآلويـــة دصـــبةر، ومت پـــي ومت بـــؤ

ــة   ــوذة پثواوم ــارت، ق ــةمعي روخس ــة دووري ش   وةي ل

  لــةم بيابــاين فــرياق و شــارةزووري هيجــرةدا    

  روئيـــةيت بـــةرقي جةماصـــت شـــةربةت و بةفراومـــة

  شثوا بوو وةلـث هوشـيارة ئثسـتاكة گـةلث    » زاري«

ــة   ــث داوم ــةري ل ــي پ ــدةمي ئةقص ــةوقت هةم ــة ش   چونك
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  حاشــا نــة يــادي مــين بثچــارة قــةت ئــةو شــاية ئــةكا 

ــة     ــا ن ــة حاش ــةتا تثداي ــامن ه ــةم گي ــي ئةك   فةرامؤش

ــريي    ــة ب ــةيث ناكةوم ــة دةفع ــةخيت خؤم ــووري ب   قس

ــة     ــا ن ــة حاش ــةو داي ــث ل ــاين زةذذةي ــثم ناميهرةب   بص

ــدار   ــي ديـ ــرياق و بثبةشـ ــاين فـ ــي بيابـ ــنم وثصـ   مـ

  لة پةروانـة بصـثم ئـةو شـةمعة بـث پةروايـة حاشـا نـة        

  و نائــةهل و نائينســان و بثكــارةم ئةگــةر چــي ناكــةس

ــة   ــة، حاشــا ن ــةو الي ــم ب ــةيلي دص ــةگا م   رةقيــب وا تثن

  ئةگةرناكـةم  گـوص  جيلـوةي  نـاقيس،دةركي  خؤمـة  بينايي

  دايــة حاشــا نــة چ نوقســانث لــة حوســين غونچــة گــوص

ــم   ــاوة ناجووص ــةرم دان ــبةردا س ــةوقي دص ــايةي ش   لةس

  دةر ئةكــةن لــةو ســاية حاشــا نــة بــة ناكــامي چلــؤمن

  هـات  پثـك  گوصدا ئةزةل لةگةص چؤن بولبول سةروسةوداي

  دوايي قةت هةيـة بـؤ ئـةو سـةر و سـةوداية؟ حاشـا نـة       

ــةن    ــثي دةرك ــفدا بص ــداراين يوس ــؤيل خةري ــو پ ــة نث   ل

  لة ريـزي مشـتةري ئـةم پـرية بـث سـةرماية حاشـا نـة        

ــ ــبةرم وا تثمةگــ ــتاين دصــ   »زاري«ة مــــوقيمي ئاســ

  كــة روو وةرگثــذم و جــث بثصــم ئــةم دةرگايــة حاشــا نــة
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  تةماشــاكة ســةيف پةرچــةم لــة ســةر كوصــمي پةرثشــانة 

  بة قامةت سةروي بوسـتان و بـة روو خورشـيدي تابانـة    

ــا    ــوزارث ك ــارث گ ــةر ج ــول ئةگ ــدا بولب ــاغي رووي ــة ب   ب

  هـــةتا رؤژي قيامـــةت دثـــت، نـــاآلن و غةزةخلانـــة 

ــرييين ــة ش ــةوقامت   ب ــي ئ ــريين، تاص ــة ش ــي تؤي   جةماص

ــؤوة  ــةيت ت ــايةي قام ــة س ــو«ل ــتانة» قةبةغص   ئةرمةنس
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  بة رةمسي دصـبةري سـادةي بـة شـثوةي وةك زولـةخياوة     

  بــة كؤآلنــا گــوزارث كــة هــةتا شــثخت لــة ســةر بانــة

ــاوثزي  مةســت لــةچاوي   ومــةمكي پــذ چنــگ و خاصــي دص ئ

  ميوانـــة» زاري«پياصـــة و قةنـــدوچا حـــازر بفـــةرموو
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  لــة دووري تةلعــةيت ئــةو يارمانــة    

  مةگــةر هــةر نــةي بزانــث دةردي دووري

  لة سؤزي ئثمة شةمع ئاگايـة چـون ئـةو   

  ســپا ســاالرةكاين لةشــكري عيشــق   

  وةكوو مةنسوور گوستاخيم ئةگـةر كـرد  

  من و بولبول لـة شـةوقي گـوص هةميشـة    

  لـة ئثشـي دةردي دووري ئامسـان، بـؤم    

ــةدةم  ــث ئ ــدت پ ــ» زاري«نةوي ــاخرك   ة ئ

ــة  ــةحةر هاوارمانـ ــا سـ ــةي تـ ــن و نـ   مـ

  كــة هــةر ئــةو هةمــدةم و هةمكارمانــة    

  بـــة تـــةا مـــةحرةمي ئةســـرارمانة   

ــة  ــةنگةري پةيكارمانـــ ــادةي ســـ   پيـــ

  ســـةري زولفـــاين دصـــبةر، دارمانـــة   

ــزارمانة  ــري ياگوصـــ ــةي زكـــ   چريكـــ

ــة  ــةگري، زةوي غةمبارمانـ ــاو ئـ ــة تـ   بـ

ــة  ــةبرؤي، خووخنوارمانــ ــةماين ئــ   كــ
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  نــث دث نةويــدي وةسصــي جانانــةلــة ســةفحةي نامــة بي

  لة نووكي خامة خوثن ئةذژث نيشانةي قوريب قوربانـة 

ــةددي مب   ــاين ق ــةوةي قورب ــؤ ئ ــةدامث ب ــوژدةي ئ ــم م   دص

  ســيابةختث ويت نابثــت كــة ئــةم قوربانــة، نوقســانة

  دا دص كةوتــة بــةر تــريي مــوژةي بؤيــة لــة ســةيري رووي

ـ        ة پةيكانـة لة هةر جثگـةي كـة تثفكـري برينـة و جثگ

ــازاين     ــامة ن ــم سةرس ــةبرؤيا دص ــاقي ئ ــفي ت ــة وةس   ل

ــة   ــرايب پاكان ــا مثح ــة؟ ي ــياليل جثژن ــا ه ــة ي   كةمان

  وةرة بذوانــة روخســاري، بزانــة چؤنــة مــن شــثتم     

  ئةسثرةي سوحبة يا بـةدرة؟ وة يـا خورشـيدي تابانـة    

ــث     ــق ب ـــ الي ــةچي تةشبيه ــاذةب ب ــبةري ي ــةالمي دص   ك

  وســةرة يــا ئــاوي حةيوانــةرةحيقــة يــا شــةرايب كة



٣٦  /ل زه غه

ــةهبازي   ــاة و ش ــةي ش ــةروي حةديق ــةيت س ــةمامي قام   ن

ــة    ــاغي رزوان ــارة ب ــة و بي ــةم داري تووباي ــث ئ   بةص

ــةر  ــا   » زاري«ئةگ ــث درؤناك ــت واب ــزرة پث ــث وةك خ   بص

  گوصي گوصـزاري عومسانـة   لةبةرچي؟چونكةسةردةستةي
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  بــة چاصــي گــةردين تــؤ هــةر كــة ئــارامي دص و گيانــة

ــة بريانــة      ــةو باآلت ــاوي دووري ئ ــة ت   دص و گيــامن ل

  ونارجني مةم هةر سـث  دةم بةدةستةي پةرچةم و غونچةي

  لة شةوقي تؤ وةكـوو شـةم مـن بةشـم گريـان و گذيانـة      

  بة خاصي دصـبةري لثـوي وةكـوو لـةعلي بةدةخشـانت     

ــة    ــؤزثكي تريان ــةردةمث س ــادت ه ــة ي ــينةم ب   سةروس

  وةهـا مةحكـةم لـة دصـداية     نةمامي شةوقي تؤ ريشـةي 

  نة خؤيف بـاي شةماصـي هـةس نـة بـاكثكي لـة زريانـة       

  وسةربازي موژةت فةرموو كة رةمحث كـةن  زولف بةتيپي

ــة   ــوژ و ببذيان ــةر بك ــارة ه ــين بثچ ــؤ م ــةي ب ــةتا ك   ه

  جةرگ و ناصةي سينة گوث بگري و برژةي قةلب لةقرچةي

  شــريانةئــةزاين بــث چــراي ئــةو رووتــة هةنگامــةي حة

  خودا بيكةي بة خاتر سـؤزي عيشـقي عاشـقاين خـؤت    

ــاتري  ــةجايت خ ــة  » زاري«ن ــي گريان ــةم جؤش ــدة ل   ب
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  بــة نــاز ئــةو چــاوة مةســتانةت هةصــثنة

ــةفكرث    ــث ئ ــزارةدا دص ت ــةر گوص ــة ه   ل

  بة قورباين قـةدي سـةروت، سـةر و مـاص    

  شــةوي دووري عةجــةب تاريكــة ســا بــؤ

  ئةونـــدة تـــريي موژگانـــت لـــة دص دام

  ة هــةر تــا زوصــفت ئاوثزانــة ســةد دص بــ

ــثنة   ــث مةسـ ــةرارم لـ ــاتر قـ ــة زيـ   لةمـ

ــة  ــة وثنـ ــبةريدا نيتـ ــن و دصـ ــة حوسـ   لـ

ــة  ــم، دص دةرثنــ ــژاوي فرياقــ ــة گثــ   لــ

ـ     ئـةو رووتـة بثنـة    يتلووعي سـوحبي وةسص

ــوود  ــار و پ ــم ت ــةليباس ــةرقي خوثن   ي ، غ

  مةگــــةر ئــــةم كارةبايــــة، دص ذفثنــــة



»زاري«صائبرمي ةلكوبدةالع ديواين مه/  ٣٧

ــؤش  ــةردين ه ــةوقت گ ــاري ش ــكاين ب   ش

ــةردة    ــة پ ــتين رؤژت ل ــدي دي ــة قةس   ب

  »زاري«لـــة خـــاكي عيشـــقدا مةردانـــة 

ــكثنة     ــةردن ش ــةن گ ــارة چ ــةم ب ــودا ئ   خ

  كة دةرهايت ، بة سـةر هـامت ، بـة پـث نـة     

ــة    ــؤوث مةچثنـ ــا تـ ــةيري وةفـ   وةرة غـ
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  خةياصــت ئــاورث بــوو كةوتــة ســينة    

ــثم  ــث پـ ــودا راســـي بصـ   ومت تـــؤ يب خـ

ــ ــث ثويت ب ــةي ب ــة ئ ــگ ب ــةدةن   دص مةناص

  ســةراپام مةســووتثنة ومت ئــةي شــةم   

  مةپرســـة چؤنـــة دص بـــؤ ديـــتين رووت

ــت   ــزاري ويساصــ ــةم داواي گوصــ   ئةكــ

  بــةو كــة» زاري«تةوةسســول بــؤ مــةرامت 

ــة  ــة ئاورينــ ــة بؤيــ ــةم ئيســ   هةناســ

  بــة ناهــةق كوشــتين عاشــق چ دينــة؟    

  ياليـــة، شــــينة ةخـــةآليت ئثـــوة واو  

ــة  ــة ببينـــ ــي پةروانـــ   ويت ئةحواصـــ

  بـــة گيانـــت، گيانـــة نـــةزديكي فذينـــة

  ين مةدينـــةلـــة رؤحـــي پـــاكي سوصـــتا

  ة»ر  «كــــة هــــةر ئــــةو   
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  ئةوةتا تريي موژةي، كـةواين ئـةبرؤ نـاوة   

  بؤسةيري خاصي لةعلي لثوي چووم و نـةمزاين 

  هةناسـةي سـةردا   لةگـةص  دصـبةردا   وةسصي بةدووي 

  ساقي بثنة ئـةو جامـة مةرهـةمي زؤخ و زامـة    

  لةبةر دةردي هيجراين ئةگرمي شةو تا بـةياين 

  رةوانـة يـا خـؤ ئـارامي گيانـة     ئةوة سـةروي  

  تا كةي ئيمـا و ئيشـارة؟ دةروومن پـذ شـةرارة    

  خؤر لـة چـاو ئـاوا بـوو     وةك پشيت هةصكرد و رؤيي 

  لة شاري دص رؤذؤية، شـيين هيجـراين تؤيـة   

  با بگرمي و بسـوومت پةروانـةي شـةمعي روومت   

  بــة هيچــي تــر نــةزاين قرمــزي كةوشــةكاين

  انـةم شـةوقي گؤنـات كةوتـة غةخم    كةهايت وةختث 

  وا مةسيت بـادةي شـةوقي باآلبةرزانـة قـةلبم    

  بؤقةتصــي عاشــقاين غــةمي دص بــث حةســاوة 

ــ  ــا زوصــفي ب ــة دةوري رؤژي رووي   آلوة، داوةب

  هةر وا لـة سـةفةردا چ بكـةم نايثتـة دواوة     صد

  سينة پذ سةودامة ئةمشةو هةر خوثن تكاوة لةم

  لة دووري چاوةكاين ، دوو چاوم دوو شـةتاوة 

  يا قيبلـةي عاشـقانة؟ لـةو بانـة راوةسـتاوة     

  عــةالجي نــاوث يــارة! بثــژة تــا نةســووتاوة

ــة دواوة   ــةر الكات ــةبث ئةگ ــدا ئ ــةت پةي   قيام

  بؤيـــة دةروومن ئاصـــؤزاوة چـــاوت ئاصـــؤزة

  پـا بةسـراوي گثســوومت بـةو داوة دص گــرياوة   

  بــة ســةر خــاكي رثگايــا خــوثين منــة رژاوة 

  نةمزاين تؤي وةمزاين مانگة گؤشـةي كثشـاوة  

  خةبةرثكي لة وةزعـي ديـن و دنيـاي نـةماوة    



٣٨  /ل زه غه

  چــاوث كــة تــو نــةبينث بثبةشــة لــة بينــايي

  بؤچي بة گؤشةي چاوث لثمت نـةذواين تـاوث  

  ئــةزاين بــؤ غــةمگينم خؤينــاو دث لــة بــرينم

  عومرم رؤيي بة تاصي لة حةسرةت لثـوي ئاصـي  

  دصث كة تـؤ نةناسـث دص نييـة، بـةردي نـاوة     

  ئةگةر تـؤ مـةيلت واوث ژيـاين مـن فـةوتاوة     

  زةنينم تــريي لــة جــةرگم داوةســةييادي نــا

  جةرگم بـذاوة » زاري«بة غةمزةي چاوي كاصي،
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  ئـــةزاين بـــؤ دص ئاصـــؤز و شـــثواوة؟   

ــاور!     ــة ئ ــةدا پةروان ــؤ بةرن ــؤ ب ــة خ   ل

  حــةريف ئةمــذؤ دصــي زينــدووم بــة فــةردث

ــوو  ــدةگي ب ــاوي زين ــةردة ئ ــةو ف ــةر ئ   مةگ

ــرة     ــث بفك ــت ت ــژي هؤش ــاوي تي ــة چ   ب

ــي رووت    « ــةرماين گوص ــة خ ــث ل   ومت ماچ

  خةياصــم كةوتــة ســةر هؤنينــةوةي دوذ   

ــوت   ــاوة دةت ــةر ئ ــةو س ــابوو ل   دوث وثس

ــة  ــدارث دةوا كـــ ــة ديـــ   ومت دةردم بـــ

  ومت بــؤ ســوورة بــةرگت وا بــة جــارث     

  ومت هاتوومــة ســةيري ســيحري چــاوت   

ــووت   ــةتري گثس ــايةي چ ــة س ــا بثم   ومت ب

  ومت وا دمثــــة بــــةر تــــاوي هــــةتاوت 

ــت  ــاغي گوآلنـــ ــةم دة بؤبـــ   ومت رثگـــ

ــة ياقووتـــ  ــث لـ ــةتومت قووتـ   ت ويت قـ

  ومت عـــةترث لـــة مشـــكي گيســـوانت   

ــت   ــة باغـــ ــرةوة دص هاتـــ   ومت بينثـــ

  ومت خــوثنم بــة ناحــةق بــؤ ئــةذثژي؟    

ــث؟» زاري«ومت  ــةي بناصــ ــةتاكوو كــ   هــ

  شــةوي زولفــي بــة ســةر رؤژا كشــاوة    

  جةماصــي شــةم كــة ئةمشــةو بــث حةســاوة

ــةماوة  ــةرگم نـ ــةمي مـ ــردم غـ ــا كـ   وةهـ

ــاوة    ــث ژي ــةي پ ــكي ئثم ــةبعي وش ــة ت   ك

  ئالة و ئــةم جــواوةلــة حوســين ئــةم ســو

ــكاوة   ــي شـ ــوا شةقصـ ــة كـ   »ويت  بذوانـ

  لــة ســةر ئــةم وةزنــة بــةم شــثوة شــياوة

  لـــة ســـةر ئـــاوي بـــةقا ســـةروة رواوة

  دةواوة ويت مبـــــرة بـــــة دةردي بـــــث

  ويت خوثنـــــة بـــــة ســـــةرمانا رژاوة

ــاوة  ــة چــ ــةوة ئةختاتــ   ويت دوورؤ كــ

ــةترة داوة  ــةي چـ ــث كـ ــت ببـ   ويت هؤشـ

ــةتاوة   ــةم هــ ــوويت بــ   ويت الوة ئةســ

ــاري بـــــ  ــاوةويت مـــ   ة دةورا راكشـــ

  بةشـــةر لثـــوي لـــة يـــاقوومت نـــةداوة

ــاوة    ــة خ ــة پووچ ــةم خةياص ــة، ئ   ويت ن

  ويت رثگـــــةي نـــــةجايت بةســـــتراوة

ــق رژاوة   ــؤ عاشـــ ــة بـــ   ويت ئاوثكـــ

  ويت هــــةرتا لــــة تــــةنيا رؤح مــــاوة

  

  



»زاري«صائبرمي ةلكوبدةالع ديواين مه/  ٣٩

70

  بؤ چةمةن لةو وةختةوة تةشريفةكةت هـاوردووة 

  عةتري زوصفي دصبةرت ئةي نـازةنيين گوصـبةدةن  

  شقة هةركةس پياصةيةكي پذ نةكردلةم شةرايب عة

  عاشقي بثچارة ئةقلي چؤن ئةبث لـث گـوم نـةبث   

  خادمي مورغي سولةميامن كةئةم سوحبةي خةبةر

  پذ كة ساقي پياصةكةم تؤ يب خودا چونكـة رةقيـب  

  تةماشـــاكة چلـــؤن» زاري«ئاشـــقثكي ســـادقم 

  وةك وةنةوشة گةردمن بؤ خزمةتت كةچ كـردووة 

  كي چيين بـردووة ئابذووي شيشةي گوآلو و موش

  پي مةصث گيـاين لةبةردايـة، كةالكـة و مـردووة    

  مانگ و خورشيد و گةالوثژت كةتثكـةص كـردووة  

  بـؤ مـين بثــدص لـة ئــةوزاعي سـةبا هــاوردووة    

  شوكري هةق شوثين گومة لثرة، شةذي البردووة

  بــو نيشــانةي تــريي موژگــاين دصــم داكــردووة
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ــا زووة   ــول ت ــة، بولب ــا راك ــؤ تةماش   ب

  وژدةي نزيكــي وةســص ئــةداغونچةيــة مــ

ــةدا  ــةوي هيجران ــةم ش ــةيري ل ــة س   بثن

  دصــــذفثين گــــةردين وةك كارةبــــاي

ــةي و بــةزمي ويســاص  ــازاذي م ــة ب   گةرم

ــةد مــاين دةصــث عاشــق قســةي  ــؤ ئةب   ب

ــان   ــارث وا رف ــة ج ــدراكي ب ــؤش و ئي   ه

ــرد    ــة كـ ــةمي دثوانـ ــةنيين عالـ   پثكـ

ــرث    ــؤ كـ ــةبث رووتـ ــارواين دص ئـ   كـ

ــةدا     ــةر ئ ــق ب ــة عاش ــذ ل ــارة گ   وا دي

  ســووتامن نةكــةي حاشــا ئةصــثم بــا لــة

ــاتووة    ــتان ه ــؤ گوصس ــوص ب ــةزرةيت گ   ح

ــووة   ــةناري گرتـ ــةروة و هـ ــةيت سـ   قامـ

ــاري رؤژي  ــردووة   روخســ ــووعي كــ   تلــ

ــتووة  ــةم خسـ ــيين وة عالـ ــة و شـ   زايةصـ

ــاتوچووة  ــاقية و هـ ــوةي سـ ــاز و عيشـ   نـ

  ئابــــذووي ئــــاوي حــــةيايت بــــردووة

ــف و رووة   ــةو، زوصـ ــةزامن رؤژ و شـ   وا ئـ

ــةزاري   ــي هـ ــريي برژانگـ ــتووة تـ   كوشـ

ــتووة  ــةجايت بةسـ ــةي نـ ــةمي رثگـ   پةرچـ

ــانووة  ــة داگرسـ ــاري كـ ــةمعي روخسـ   شـ

  بـــةربووة» زاري«ئـــاوري تؤيـــة لـــة   
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ــة   ــاور و كايـ ــت ئـ ــةوقي جةماصـ ــة و شـ ــوودي ئثمـ   وجـ

  هةتا ئةم شةوقة باقي بث، تةن ئـةم سؤزيشـية تثدايـة   

  دةمــث شــثتم، دةمــث عــاقص، دةمــث ســاغم، دةمــث ناســاغ 

  رؤژث بـة نـةوعث جلـوة فةرمايـة     جةنايب عيشق هـةر 
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ــرد     ــةمثكي ب ــي عال ــاري هةصــكرد و خةياص ــةمي روخس   ش

ــةوداية   ــة ش ــؤر ل ــووعي خ ــذذثكة تل ــدا چ س   خوداوةن

  بــة زةردةخةنــدةوة دوثنــث ويت ئاخرتــة بــؤ ســووتان     

  وةكوو پةروانة حـازر بـة، سـبةي وةخـيت تةماشـاية     

  ودكة داري بـث بـةر و بـث سـثبةرم، نـةيبوو بـةري مةقسـو       

  دة بيسووتثنة چـاوم چونكـة ئـةو سـووتانة ئةحيايـة     

  لــة زوصــفي دصــبةرت بذوانــة وةختــث دثتــة هــاتوچؤ      

  كــة ئــاوثزاين هــةر تــارثكي پؤلــث قــةليب شــةيداية 

ــبةيت  ــثيت نيس ــة ش ــاران » زاري«ب ــدةن ي ــي ب ــؤ چ ــةبث ب   ئ

  كة شـثيت قامـةيت ئـةو شـؤخة، هوشـياراين دانايـة      

  

73

ــةزامن  ــةذوانث ئ ــة ئ ــةهالية ك ــةو چــاوة ش ــث ب ــي ئةص   چ

  كة گةردن كةچ ئةكةم حاصي ئةبث مـن چـم لةدصـداية   

  لـة بــةيين ئثمـةدا هــةر چـاوة مةشغووصــة بـة گوفتوگــؤ    

  لة ئةسآل ئثمة بـث دةنـگ و موحيبةمتانـة گؤيايـة    

ــقا    ــعووري عاش ــام و ش ــارةيت ف ــيت غ ــة وةخ   »زاري«ل

  بـرؤ مششـريي بوذذايـة    ؟بكـا زباين قوذبةسـةر چ 
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ــة  ــاقي و پةميانةيــــ   دةور دةوري ســــ

  دةوري ســـاقي گؤشـــةگريي خانـــةقاي  

ــدآلن  ــزي بثــ ــرة ريــ ــذث دة بثــ   دص فــ

ــةبث   ــاگا نـ ــةرچاوت متاشـ ــي بـ   نةقشـ

ــؤ  ــة بـ ــي رثگـ ــة رةفثقـ ــادي نةققاشـ   يـ

ــةكا   ــؤدا ئ ــةر خ ــة س ــةخيت ب ــاكي بةدب   خ

ــة  ــين دثوانةيــ ــداري  مــ ــةژين ديــ   جــ

ــة  ــةم دةورانةيـ ــيت ئـ ــد و مةسـ   دةرپةذانـ

  عةيشي بـث غـةم خاسـةي ئـةم مةسـتانةية     

ــاخانةية   ــةم متاشـ ــةيري ئـ ــيت سـ   وةخـ

ـ    ةم دةشــتة بــث پايانةيــة  چوونــة دةر لـ

ــانةية  ــةم نةقش ــةرگةرمي ئ ــةو كةســةي س   ئ
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ــزةوة   ــةم ري ــةيث ئ ــكث م ــةرت نةش ــا س   ب

  بــؤ لـــة تـــاريكي هــةوا ترســـم ببـــث؟  

ــي بثتا  ــةوي رووي و دصــ ــةمتپةرتــ   قــ

ــوودة زؤر    ــث س ــةدا ب ــةم رثگ ــدديعا ل   ئي

  رامـــةبوورة وا بـــة تيـــژي تينـــووةم   

ــةم    ــث لثوانةكـ ــة بـ ــا پثوانـ ــژة بـ   بثـ

ــاخري  ــةي ئـ ــا هةناسـ ــث» زاري«تـ   ئةصـ

ــانةية   ــة ال ئةفس ــةت ل ــةم دةرس ــة ئ ــؤ ك   ت

ــانةية   ــةمي كاشــ ــدارم شــ ــادي دصــ   يــ

ــة    ئــةو وةكــوو شــةم ئــةم وةكــوو پةروانةي

ــة   ــنا بثگانةيــ ــزم و ئاشــ ــةرز، نــ   بــ

  چـــاوي ئـــاوم لـــةو چـــةمي حةيوانةيـــة

ــة  ــةو لثوانةيـ ــاوي لـ ــكم چـ ــوي وشـ   لثـ

ــ   ــةو كاش ــاكي ئ ــم خ ــة، رؤح ــةر ن   انةيةس
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  سةبا بصث بة گوص كة دص ئةوندة ئينتيزارييـة 

  بةيان كةي ئةدا خـودا شـةوي فـرياق تـا هةصـث     

  نةهات دةفعةيث بنـث بـة نـاز پـا بةسـةر مـةدا      

  دصم لة سينة دةرپةذي لة هـةور بـؤ نةهاتـة دةر؟   

  وةك شةوي نةكاهةتاوي روو بـةژثرةوة  بة زوصفي 

  بة ناز هات و پثكـةين رفـاين هـؤش و فيكـرةمت    

  بثخةوة دصم هةموو شـةوثك تـا سـةحةر    تةيرثكي

  بة سةروي قامـةتت بصـث، لـة بـةزمي بثدآلنـةدا     

  بث شةوقي رووي دصبةرت وةهـا مةزانـة دص بـژي   

  هــةر نةفةســث، هةمنةفةســي هــةزار بثقةرارييــة

  وشؤصةيث بـدات لـةم هةژارييـة    رووي  خورشيدي 

  كــة خــاكي پــاي مةرهــةمي بــريين دةردةدارييــة

ــانگي چــواردة مة ــة م ــفي ماريي ــايب زوص   گــةر نق

  هـــةزار چـــاو چـــاوةذثي نيگـــاي اللةزارييـــة

ــياريية   ــيت هؤش ــتيية چ وةخ ــاين مةس   ويت زةم

  بة يادي سةيري نةرگسـت هـاواري يـا بةهارييـة    

  كة وةخيت لـةنج و الرييـة   دص  زامي ئثشي  بؤدةفعي

  يـة »زاري«چون،ئاوي حـةيايت  ئثوة يادي جةماصي
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ــة دص هي   ــث ك ــةم بص ــة نازك ــةو گوص ــي دووريب ــالك   ةي

ــن حوزووري   ــريين م ــةموو ب ــةمي ه ــفا و مةره ــش   ةي

  ويت گونــاهي خؤيــةيت بــةرگري وةســص و بــث بةشــي

  ةيلة فةيزي لوتفي بـث حـةدم، عيللـةيت پـذ قسـووري     

  ئةونــدةت ئينتيــزارة دص وةختــة لــة ســينة دةرپــةذث

  ة؟ية مةجبوورة، كةي سـةبووري يبةم وةزعة هةر كة رازي

  لــة گــةردمن كةمةنــدي زولفــي تــو دةرثخــودا نــةكا 

  ةيبثگانــةيي لــة شــةوقي تــؤ، كةماصــي بــث شــعووري
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  گياين عاشقي وةك مـين لثـوة هـةر نةفـةس     سةد پؤل 

ــةردين وةك بلووري   ــةت و گ ــةروي قام ــداي س ــفي   ةي

  كـــةليمي رؤح عـــازمي ميســـري ويساصـــي دصـــبةرة

ـ حوجرةكـةي ميسـايل كثـوي تووري    يخاكي حةرمي   ةي

  »ئةميــةنا«دصــم گومــة لــة شــيوي » زاريــا«ثكــة دةم

ــايب نووري    ــة ئافتـ ــةيث لـ ــاوةذوان شؤصـ ــچـ   ةيـ
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  لة خةرماين هؤشي دام بةرقي هةواي ديداري

  دصبةر مـةيلي نـةماوة، بـةرم ناكاتـة الوة    

  سةيف تةماشاي ديدار، بووة بة مايةي ئازار

  ومت لةم سةودا الدةم، ئةم هةوا لة دص ال بةم

  اوة كةوتوومةتـة ئـةم داوة  ئةمة گوناهي چ

  

  چوومة گوصزار و نةمدي گوصي وثنةي روخساري  

  ناپرسث لةم سووتاوة، لة حاصـي بـث قـةراري   

  كة پةرژينة بة رةمشار بـاغي سـثو و هـةناري   

  چي پةي پـةي ئـةپثكث دص پـةيكاين ناديـاري    

  »زاري«خـودا چ لــث قـةوماوة دصــي غــةمباري   
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ــةري؟     ــؤ پ ــا خ ــث ي ــثم بص ــؤ؟ پ ــادةمي ت ئ

ــةبث  دص ــؤ نـ ــةت بـ زةدةي تـــريي موحيببـ

ــاغ ئـــةي نـــةمامي ئـــارةزوو  زينـــةيت بـ

ــوور     ــثنة بـــا بلـ ــا هةصـ ــةردين مينـ گـ

بــؤ لــة خــؤ پةروانــة ئــاور بةرنــةدا؟     

گوث دة،ئـةم غةوواسـي شـةوقة چـي ئةصـث     

ــةتني  ــةن قيمــ ــت چــ ــثوةكاين باغــ ســ

ــي ومت   ــدة پــ ــة خةنــ ــاوذي داوة بــ ئــ

ــة  ــةم مامةصـ ــة ئـ ــو و زةذ نييـ ــاري زثـ كـ

ــةر » زاري« ــةردي ئةگـ ــةنامـ ــةم مامةصـ   لـ
  

وا ئةوةنـــدة جـــوان و زيبـــا پةيكـــةري     

تــؤ كــة بــةم جــؤرة لــةتيف و دصــبةري     

ــثبةري   ــث سـ ــوة و بـ ــث ميـ ــة وا بـ حةيفـ

ــتةري    ــث مشـ ــكث يل نةپرسـ ــي بشـ نرخـ

رامــــةبوورة وا بــــة المــــا سةرســــةري

ئــــةي دوذي دةريــــاي نــــاز و دصــــبةري

ــتةري؟!     ــؤ مش ــةوث ب ــومكني ئ ــةندين م س

ــةري     ــؤ ب ــيت ب ــة دةس ــث ك ــةها ناب ــث ب ب

ــان  ــتةري  و گي ــا مش ــةبث ب ســةر هــةر دوو ئ

ــگري ــة دةس هةصــ ــةياتت باقيــ   تــــا حــ
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  دووري حماصة لةو گوصي گؤناتة ئةي پـةري 

  زانيوتة چلؤنـة دصـي بثچـارة لـة دووريـت     

  ئةگةرچي رؤح بة غارةت وةكوو دصـم بـةري  

  ئةم هةر وةكوو پةروانة ئـةتؤ شـةمعي خـاوةري   
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  فامم نـةماوة بصـثم قامـةتت لـةچي ئـةچث     

  مةم پرتةقاص و پستة دةم و سثوة روومـةتت 

  گــةر بثتــة اللــةزار بــة شــوكرانة دائــةنث 

  تةمايـةرة » زاري«وةرة ئةي رؤحـي رةوامن  

  مششادي ئةتؤ؟ سةروي؟ يا داري عةرعـةري؟ 

ــه« ــه و القوت ــةري »ال حول ــذ ب ــي پ   ، دارثك

  دا سـةري  وةنةوشة وةكوو زولف لة بةر پثت

  ئةم دةرد و ئثشي هيجرة بة يـةك غـةمزة البـةري   
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ــي    ــةوزي پؤش ــةرگي س ــاغ ب ــةهارة و ب   ب

ــةرزا   ــةي ئةل ــةرو وةك ن ــةرمادا س ــة س   ل

ــةن و دةي  ــةوري بةمهـ ــذاوة دةوري جـ   بـ

  لـــة گثـــژاوي غـــةما ســـاقي ئـــةخنكثم 

  لـــة تـــريي ئـــاة ناترســـي بـــدا لثـــت

ــا  ــزارةدا، تــ ــةم گوصــ ــة بــ   دآل بذوانــ

ــةيري   ــة س ــتة   دةواي ــةم گوصگةش   »زاري«ئ

ــة   ــة حماصـــ ــرة پةميانـــ   دآل وةربگـــ

  تينــة گوصـــزار بــة ئوممثــدي شــةفا ها   

  ئـــةكا بـــادي ســـةبا عةنبـــةر فرؤشـــي

  نةجايت بوو لـة زةمحـةت كةوتـة خؤشـي    

ــي    ــادة نؤش ــة و ب ــةيري گوآلن ــي س   دةم

  بـــة جامـــث بـــؤ نـــةجامت تثنةكؤشـــي 

  لــة بولبــول وا گوآلصــةي روو ئةپؤشــي   

ــة هــةرگا      پةرؤشــي هثنــةجاتت بــث ل

ــي  ــي نةخؤشـ ــؤ دةفعـ ــتة بـ   دةوا پثويسـ

ــي    ــة هؤش ــا ب ــوذاوة ت ــةو ق ــةجاتت ل   ن

ــةير  ــة س ــي ك ــاين نةخؤش ــة دةرم   ي باغ
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  بثتة سةر فةذشي چةمةن ئةو رووتة بنـوثين  كة تؤ پثت 

  لة شاهي عيشوة ئةفسةر وةك خةياصي ئثمـة ئـةذفثين  

  بــة چــاوي عيشــوةكةت بذوانــة بــث دص وا لــة گثــژاوا 

  مةگةر تؤ ئةم گرفتارة بـة تـاي ئـةو زولفـة دةربـثين     

  نازةنينانــاحةيفــة لــة حةصــقةي » مــةال«كــةالمت بــث 

  شةوث پثويسـتة بـازاذي شـةمي ئـةم شـارة بشـكثين      

  قامـةتت نــازي گـوآلآلين چةمــةن يةكســةر   شـثوا، بــث 

  دةريا لةو دةمةت چون گةوهةر ئـةذژثين  شةئين شكانت 



٤٤  /ل زه غه

  گوشــيين دةســيت دص نــازة، بــث شــةمامةي نازكــت بــث

  لة شؤري بث حةدم تثفكـرة وةختـث زولـف ئـةبزوثين    

  وهـةرت دوث گةوهـةراين خسـتة دةر زانـيم    لة كاين گة

  دصــي پــةرويزي بثچــارة بــة رووي شــريينت ئــةذفثين

  بة شؤخي  بثخي هةصكةندم شكايت ئثشـي سـا كـةم كـة    

  لة شةوقي خـؤ ئةسـووتثين  » زاري«ئةو چرا  لة گةرمي 

  

  

82

چ كــوفرث روو ئــةدا چــاوم بــرينم ســةختة چــاري كــةي 

كـةي » زاري«لثوي وشكي  بة ماچث دةفعةيث رةمحث بة

وةهــا غــةرقي خةياصــي تؤيــة دص، حيسســي ئةلــةم ناكــا

سينة جاري كةي ئةگةر هةر لةحزة سةد جؤگة لةخوثين

ــة   ــووة گيان ــؤي گرت ــةيب ت ــدي ل ــذووي قةن ــي دص گ مناص

بة سثوي مةمك و كوصمي وةك هةناري كـةي  چيية ژيري

ــادة    ــةليب ناش ــؤراكي ق ــؤ خ ــري دووري ت ــة زةه   دةمثك

  خودا هةصـناگرث ئيتـر دوچـاري زةهـري مـاري كـةي      

  لــة موژگــاين ســياهت گــةر بپرســي حاصــي مــن، دثــژث 

  غةرقة سةر تا پـا چ الزم شـثت و هـاري كـةي     لةخوثين

  دا دص بولبولــث مةســت و غــةزةص خوانــة لــة بــاغي رووت

  مةفذثنة زوصمة، وثصي دةشـت و كؤهسـاري كـةي    هةصي

ــة  ــارث ســاكين كوو» زاري«ك ــا ج ــة ب   چــةي غــةمي باآلت

  لة رثگةي لوتفةوة بـةو لثـوة ئاصـةت پرسـياري كـةي     

  



»زاري«صائبرمي ةلكوبدةالع ديواين مه/  ٤٥

83  

  كـةي عيالجــي دةردةكـةم وةك بووعــةيل سـينا ئةكــةي؟   

ــةي؟    ــا ئةك ــةنت بين ــةردي دام ــة گ ــا ب ــاوي نابين   چ

  ئــةم هــةموو حوســنة لــة تــؤدا كؤيــة مــن وا تثئةگــةم 

ــةي     ــةروينا ئةك ــاي پ ــةر كؤگ ــايي بةس ــازي زيب   ن

ــي گثســـوو تـــةكاين        دا، ومت شـــانة بـــؤ ئارايشـ

  حةبسي پؤيل دص لة حةصقةي زولفـي موشـكينا ئةكـةي   

ــذمي     ــةرگي ب ــةي ج ــوودت ريش ــاكي وج ــث ب ــي ب   تثغ

  عاقيبةت دةفـنم لـة كفـين سـووري خوثنينـا ئةكـةي      

  خؤزگة بةو رؤژة لة سةر قـةبرم ئةوثسـي يـةك نةفـةس    

  نا ئةكــةيتةعزيــةي مــةرگم لةگــةص تــةكفني و تةصــقي

ــا« ــقةدا    » زاري ــةم عيش ــادقي ل ــةر س ــث گ ــت بب   هؤش

  عومري خؤ لة شةوقي سةرو و نةسرينا ئةكـةي   سةريف
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  كةي بة چاوي مةرحةمةت جارث تةماشـامان ئةكـةي  

ــةي   ــةودامان ئةك ــثش و س ــذ ئ ــي پ ــي دص ــةمي زام   مةره

  دةردي دووري كوشــتمي، لثمــت نةپرســي دةفعــةيث

  پـاش ئـةم مةرگـة ئـةحيامان ئةكـةي     كةي بة ديدارث لـة 

  قورباين ئةو خاكةم كة كةوشت ماچ ئةكا سةد كةذةت

  كةي بة وةجهـي لوتـف تثكـةص خـاكي بـةرپامان ئةكـةي      

  گيان و دص، گيان و دصم ئامـادة هـةر دوو بـؤ فيـدات    

ــةي   ــان ئةك ــاي مينام ــيت قوربانگ ــةي دةش ــةي حةواص   ك

  اوةذثســينة ســووتاواين شــةوقني و هــةموو وا چــ

  كةي بة ئـاوي وةسـص دةفعـي سـؤزي گـةرمامان ئةكـةي      

  ئةگـةر سـةبرت ببـث   » زاري«تـاج الفـرج)   فسةبرة (م

  تثــر ســةيري ســةروي سةروســتاين هــةورامان ئةكــةي 
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ــةجنث   ــزاين ئةسـ ــة ميـ ــة بـ ــة وا نوكتـ ــةو دصـ   الي ئـ

ــةجنث     ــة گ ــةر زةذذة ل ــةوقةية ه ــةم ش ــةحبووبتر ئ   م

ــ  ــةرگس ل ــة ن ــة ب ــةرز دوثنثك ــي ب ــة دةنگ ــدا ب ة چةمةن

بولبوملـــة موســـةدق خةبـــةرم داوة لـــة چـــةن جـــث

ــا    ــة تةماشـ ــةمن دثتـ ــةندامي ئـ ــة گوصـ ــوحبا كـ سـ

نــــازاري منــــة خــــاتري رابگــــرة نــــةذةجنث    

(زاري) نيــــةيت غــــةيري ويســــايل لــــة نــــةزةردا

گـــةر بـــةخت بكـــا كؤمـــةك و ئـــةم كـــارة بگوجنـــث
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ــةنارث  ــةم بــؤس و ك ــةيفي خــؤم بك ــة ك   ب

ــي بـــوگزةرثنم رؤژگـــارث      بـــة خؤشـ

ــارث  ــة ي ــاكي ل ــث ب ــة ب ــرم ب ــة دةس بگ   ل

  بكــةم عةيشــث بــة بــث غــةم وةك هــوزارث

ــةجارث    ــووتثنم ب ــؤ بس ــقت خ ــة عةش   ل

ــوزارث   ــة عـ ــةص اللـ ــن لةگـ ــم مـ   بنيشـ

  كــة نــابيين وةكــوو خــؤت بثقــةرارث    

ــارث     ــا نگ ــةص زيب ــث لةگ ــةي ب ــث ك   دةب

ــدا هــةر وةك عــةنادص     ــة بــاغي وةسص   ل

ـ  دةبث كةي   ةي سـيمي عـةييار  بث دوو حوقق

  پـةردة لـة گـةص گـوص     بث بـة بـث   دةبث كةي 

ــةم  ــةي ش ــوو پةروان ــث وةك ــةي ب ــث ك   دةب

ــة تــةا  ــدا ب   دةبــث كــةي بــث لــة كوجنث

ــةال  ــة » زاري«ئـ ــةهجوورري بناصـ ــة مـ   بـ
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  دووريت ئةگةرچي ناكا لة زةمحةمت قوسوورث

  حةيفة بة ناز مةمكووژة، ئةسـريي چـاوي كاصـت   

  ي بـة دةردةداري بـؤچ » زاري«ئةي نووري چـاوي 

  يادي بةهاري وةسصت ئـةدا بـة دص سـروورث   

  جارث بكة بة اليا بـة مةرحةمـةت عوبـوورث   

  لةتاوي هيجري باآلت ئةم عـومرة راببـوورث  
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ــث   ــةوة دوثن ــة بةزم ــان و هات ــاري داگرس ــةمي ذوخس   ش

ــث   ــداوي بنوثن ــودا پث ــين خ ــدآلن حوس ــةي بث ــة جةرگ   ب

  و شـؤخة بـث تايـة   هةزاران مورغي زيرةك گـري ئـةدا ئـة   

  بة شـثوةي دصـبةري هـةر وةخـت لـةعلي لثـوي جبوثنـث       

  لةســةر روو پــةردة گــةر الدات و رؤژي تةلعــةيت دةرخــا

  ئـةخوثنث » الحول«بةشةر بث بةش لة هؤش و دص، مةلةك 

ــةبيين مةحشــةرث بــةرپا      ــذواين ئ   بةهــةر الدا كــة ب

ــكثنث     ــازاذي نةش ــودا ب ــازاذي، خ ــة ب ــةجايب گةرم   ع

ــةزديكي  لة ــةذزة ن ــوورة و ف ــا دووري قس ــةمعثكي وةه   ش

  بةصث هؤشـيار شةخسـثكة كـة فـةذزي وةخـت نـةچوثنث      

ــةنزص    ــةكا م ــوثرة ن ــةمة ك ــةوادا شةمش ــاريكي ه ــة ت   ل

  چييــة گــةر بثتــة بــةر ئــةم رؤژة چــاوي هــؤش هةصــبثنث
  

  مةنزصـي كؤكـؤ نـةخؤش و سـاغ وةك پـوورةي      لةدةوري

  خوداوةنـدا لـة كـوث دثنـث    هةنگم دي ئةم هةموو سـةبرة  

  خةصـكةتةريقةت،نةك دةف و خةجنـةر   خزمـةيت  حةقيقةت

  دصي كث پةيرةوي ئـةم قةولـة، حةققـة، حـةق بسـةملثنث     

  چرا بوو هات و رؤيـي كـةس نـةبوو يل وةرگـرث نـوورث     

  نةبوو يةك مشتةري يةك حةببـة لـةو توججـارة بسـتثنث    

  ديوةلــة داوي مــةكري دثــوي نةفســي بــث ئينســاف نةمــ

  كـــة بـــث ئوســـتاد شـــاگردث بزانـــث پـــاي دةربثنـــث

ــاخوذ  ــةرواري دابةســراوي ســةر ئ ــةكا پ   تةســةوور  وا ن

ــث    ــةل ببزوثنـ ــيال پـ ــاين ئةسـ ــر ميانـ ــةص الغـ   لةگـ
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  ريــازةت كثشــي دص پــاكي لــة حــريس و ئــارةزوو ئــازاد 

ــذفثنث    ــةردان ب ــة وةك م ــةم مةيدان ــة ل ــةم گؤي ــةبث ئ   ئ

ــة عةلالمــةعةقيــدةت وا نــةبث قــةت بــث ت   ةعــةللوم ببي

  فـــةقث نابثتـــة مامؤســـا هـــةتاكوو دةرس نـــةخوثنث 

  ئــةبث تةقليــدي مووســا كــا» زاري«دصــت گــةر زينــدووة 

ــث    ــث وةدةس بثن ــكوو عريفان ــزردا بةص ــاگردي خ ــة ش   ل
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مةي ئةكا گواية ليباسي مةاليي بؤ لةبـةر ناكـا؟ لـة جـةمعي     شةوثك لة ماصي مةال حمةممةدي شثخةلئيسالمي ئةبث مةال حمةممةد لؤ

يـةك و دوو دوو   دانيشتوانا پثي ئةصث دةستث جل و بةرگي مةالييم بـؤ دانـاوي هـةر ئةمشـةو ئةيدةمـة خزمـةتت... دانيشـتووان يـةك        

  ئةذؤن و مةال حمةممةد بةرگري لة رؤيشتين مامؤستا ئةكا تا مةجليس چؤص ئةبث.

ايش بة عةزمي رؤيشنت هةصئةسث و مةال حمةممةد خوا حافيزي لث ئةكات و باسث لة وةعدةكـةي ناكـا، ئـةم    پاش ماوةيةك مامؤست

  هةصبةستة بةو بؤنةوة وثژراوة:

  

ــالم « ــيخ االســ ــةكي دا» شــ   وةعدةيــ

ــازامن   ــةهارة نــ ــةم بــ ــايزي ئــ   پــ

  وةعدةكــةي تــؤش هــةر لفــي ئــةو بــوو

  گــومث زرنگــاوة بــؤ ئــةو خةآلتانــة    

ــة  ــؤم كافيمــ ــاكي خــ ــة پؤشــ   كؤنــ

ــة  مــن ــد«شــكامت ل ــة» عــةمر و زةي   نيي

ــردن     ــژ ك ــث دةس درث ــةموو الي ــؤ ه   ب

ــةربةرزة  ــيت ژوور، سـ ــاوةين دةسـ   خـ

  وا مةزانــة كــة بــث ســةمةر بــووبن    

  »زاري«يـــاين نابـــث بـــدا كـــةس    

ــا    ــردي ب ــووش ب ــة پ ــوو ب ــبةجث ب   دةس

  بــــؤچي وا گــــورج هةصــــمةيت هثنــــا

  يــاين ئــةو دوولفــة لــة يــةك  زگ زا    

ــذدا  ــث فــ ــرتنم وةلــ ــي وةرگــ   پووشــ

  ؟ئابــــذووم بــــؤ بــــذوابــــؤ شــــذة 

  بـــة ئـــريادةي خودايـــة مـــةنع و عـــةتا

ــةقوا    ــؤ تـ ــذوو و بـ ــؤ ئابـ ــة بـ   نةقسـ

  خــــاوةين دةســــيت ژثــــرةوة رســــوا

  ئــــةو نةمامانــــة بــــةري چاكيــــان دا

ــةكي وا  ــيچ وةعدةيــ ــژي، هــ ــا بــ   تــ
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  ئـاور بةرئـةدا   جـةرگ  بگرة لةريشةي گوث لة نةي

  ئـاةو زووخـي هيجـر    كة ناكةن كوين كون جةستةي سةيري

  نوچ،ايي مةگةر هةر نةي بزانث چؤنـة تةدةردي

  سـةر دثنثتـه جـؤش    بـرژثين ناصـةي،مةغزي   سؤزي دص

  پةجنةيي نةيچي عةجايب هـةر كـة ئـاور نـاگرث    

  بؤ تةماشاي ئةم جگةر برژاوة ناكـةن رؤژ و شـةو  

  نةشتةري دووري بذي ريشةي حةيايت بث گومـان 

  پووشة كة كـةمتربث بةشـةر بـةم  هؤشـةوة     حةيفةلةم 

  عوودوپةروانة و شةم و مةمجةر ئةدا حاصي شةرحي

  لةسةر وثنةي سةماوةر كوص ئةدا؟ لةسينةوهةم هةم

  گـذ لـة عالـةم بـةر ئـةدا      ئاوري ئـاهي دةرووين 

  فرمثسكي بة دايةن خةرمةين گةوهـةر ئـةدا   جؤشي

  ئةو دةمةي وا شةرح و سؤزي فريقةيت دصبةر ئـةدا 

  ئاة و فةريادي نيشانةي شـيوةين مةحشـةر ئـةدا   

ـ       داةبؤية بةرگي وا بة تيـژي شـثوةيي نةشـتةر ئ

  سةدتةعنة لةخورشيد و مةه و ئةختةر ئةدا نووري



»زاري«صائبرمي ةلكوبدةالع ديواين مه/  ٥١

  لة دص دةركـا غـةمي يـار و ديـار     چؤن ئةبث ئاقص

  تــا بــة دامــاين دص ئــارامي نــةگا دةســيت نيــاز 

  لــةحزةيث ديــداري يــاراين هــةق و هــةق ئاشــنا

  قسةم بؤيث وةكـوو » زاري«عيشق مامؤسامة ئةي 

  ماص و حـاص وا سـةر ئـةدا    بؤ ديار و يار و گيان و

  باغي كؤشش گياين من هةر بث مورادي بـةر ئـةدا  

  بةهرةيي سةد ئاوي حةيوان و چةمي كةوسةر ئةدا

  خزر ئـاوي زينـدةگي پيشـاين ئةسـكةندةر ئـةدا     

3

ــا    ــة هاك ــةنازة گيان ــةش م ــاغي ل ــة س   ب

ــذؤح    ــيچ زي ــردن ه ــة م ــةب دةردثك   عةج

ــؤش  ــث ه ــا و ب ــةي نةفســي نابين ــة ئ   مةك

  پووصـي قةصـب و رووكـةش   مةدة گةوهةر بة 

ــؤزي    ــة، س ــةي ئاگاب ــا دانةخ ــةرت ب   س

ــؤ راس  ــذة بـ ــاري الر روو وةرگثـ ــة كـ   لـ

ــار    ــوو م ــا وةك ــؤ ب ــةگرة پثت ــث م   رةفيق

ــاتؤ  ــة راســـت دوور خـ   مةنـــة پايـــث لـ

ــةذوات   ــةدا ئـ ــةم رثگـ ــث بـ   »زاري«كةسـ

ــا     ــة خاك ــردي ل ــومي ك ــات و گ ــةرگ ه   م

ــا     ــةذا ك ــيا ه ــة بةردةس ــث ل ــة و ناب   نيي

  ر كـةالكا وةكـوو سـةگ سـةر بـة نـاوي هـة      

ــا    ــةوداية ناك ــةم س ــة ئ ــةريش مةعلووم   ك

ــا  ــةنزاري هـــةموو ناپـــاك و پاكـ ــة ئـ   لـ

ــةواكا  ــةرگريي هـ ــة بـ ــةو ذاسـ   چ راس؟ ئـ

ــا    ــرة دةردثكــــت دةواكــ ــث بگــ   برايــ

  بچـــؤ اليـــث بـــة هـــةققت ئاشـــناكا    

ــا   ــةرداين خوداكــ ــثرة مــ ــي شــ   نزيكــ
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  گوث لة نةي بؤناگري شـيين فرياقـي يـار ئـةكا    

ــاتردا    ــة خ ــاين ب ــداري رةفيق ــادي دي ــة دثي   ك

  سينةي بثدآلن دثنثتـة جـؤش   سثحرئامثزي سؤزي

  بة نووري مةعريفـةت  ئةو قةلبة رووناكةم خادمي

  وةرة راس و رةوان نةي وةك دص ئةهلي رووبةهةصقةي

  وةكـوو دةف بـث گؤمـان    هةصقة ئةگةرهةصـكةي  لةم پشت

  شةو دةگريا و دةگذيا شـةم بـة پةروانـةي دةوت   

ــ     ةژاروا بةژيرانــة جـــواوي داوة پةروانــةي هـ

  بؤ ئثمـة خـؤ حـةل نـاكرث    » زاريا«ئةم موعةمما

  تــا لــة گــةل بــذياوة دامي ناصــة و هــاوار ئــةكا

  ئاهي پذ دةردي لة هةسيت ئةهلي دص بثزار ئـةكا 

  غــافآلن ئاگــةدار و خــةوتوان بثــدار ئــةكا    

  كةشفي سةد ئةسـرار ئـةكا   وا لة هةر زةذذة بةفيكرةت

  راسيت بيستووتة خؤ سةگ داخصي ئةخيار ئـةكا 

  زي چةپآلخةي قةزا پشيت ملت زةمخـار ئـةكا  هث

  كـث بةمـةم دوچـار ئـةكا     مـن  سووتاوي ئةي تؤ بة من

  ومةعشووقة خؤ پثوار ئـةكا  ئثمة هةر دوو عاشق

  چي بانگةوازي بثنة دةر ئيزهار ئـةكا تاكوو نةي
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بؤي بنثرث» ابن خلكان«تارخيي  وةي ئةم هةصبةستةي لة سةيد عةيل شاي زةنبيل نووسيوة بؤ 

  دةردي تـــةايي مـــةزاقم تـــاص ئـــةكا    

  بـــث رةفيقـــي، ريشـــةيي جـــةرگي بـــذمي

ــدةمث    ــث، هةم ــارث، ئةنيس ــةبث ي ــةر ن   گ

  بـــؤ ئةمـــة لـــةم راوگايـــة هةصـــفذم    

ــه     ــث دةنگ ــا ب ــتادة گؤي ــةو ئوس ــاين ئ   ي

ــة  ــهوورة بـ ــاوي مةشـ ــان«نـ ــن خلّكـ   »ابـ

ــةم   ــةي ب ــو نةك ــةت بثت ــة»زاري«مةرحةم   ي

  خةرمــةين عــومرم بــة كــؤي زووخــاص ئــةكا

ــكري مي ــةكا  لةش ــةرما زاص ئ ــة س ــةت ب   حن

ــةكا   ــاص ئ ــما م ــة دص ــثيت ل ــةي ش   وةسوةس

  دص لـــة لـــوتفي ئثـــوة داواي بـــاص ئـــةكا

ــةكا   ــوويت الص ئ ــامثزي ت ــةهد ئ ــوتقي ش   ن

  ســوحبةيت ئــةو مــس بــة زثــذي قــاص ئــةكا

ــةكا   ــاص ئـ ــي پامـ ــتاين دصـ ــةم گوصسـ   غـ
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  ئةزاين بؤ لة چاو و دص بة خـوذ خوثنـاو و خـوثن ئـةذوا    

ــاقي ت  ــة، س ــةزاقم تاص ــةروا  م ــث پ ــة ب ــة جانان   ووذةي

ــةروين    ــي پ ــدا وةك كؤمةص ــةص ياران ــوو لةگ ــدم ب   ئومث

  زيندةگيـدا بـث خةفـةت چةنـدث بكـةم مـةئوا       لة بورجي 

  »خويش كردوموخاليف لثم موستةشارم غةدري وةك فةلةك 

ــرادةر وا  ــاوةر وا، بـ ــارو يـ ــةدخوا وا، يـ ــرا وا، كـ   بـ

  و رووخـاين  ئةوةي وا كؤمةصةي ئثمةي لـة يـةك پچذانـد   

  خودا بث ئابـذووي كـا رووذةشـي كـا هـةتكي كـا رسـوا       

  و بـذووخث بـةخت و ئيقباصـي    و مبرثـت   بشـكثت   ملي 

  بة قوذ بگـرث لـة بـاغي عـومري بـةر نـةخوا       خودا ماصي

  و كـوثر و كـةذ   كـات   كا،سةرلثشةواوي كا،شثيت شةيل

  ئــارةزووي دنيــا و قيامــةت ســووذةيت نةشــوا لــةئاوي 

  بة پةندي كا گويل كا، تثـك بـدا بونيـاد و بنچينـةي    

ــةودا    ــةيت ل ــقا و نةگب ــث ش ــةت ب ــي نةدام ــةو كثش   جص

  دةسـتةواهاتن  ئـةم  نةبوون قةت  ئةقاريب  بوون عةقاريب

ــةكروفثص ــوي وا   بةم ــة رث ــبذي وةك مام ــة و دةس   وحيل
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  خةيانةتيان گةلث كرد ئةم چرووكانـة خةجاصـةت بـن   

ــاكرث  ــةرچي ن ــوا ئةگ ــديردا دةع ــةص تةق ــةس لةگ ــؤ ك   ب

  شــكايةت بؤبكــةم قــوذ بــؤ بپثــوم يةخــة بــؤ بــدذم؟

ــةروا   ــةبث ه ــةروا ئ ــث، ه ــةددةر كردب ــةرچي موق   خوداه

  چونكـة ئـاوا بـوو   »زاري«شثوةمةذگورگانة  ئةم  وةفاي

ــةدوا    ــان لةمةب ــة لثي ــةذزة دووري واجب ــةننوب ف   تةج
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ــارات  ــةتيف و دص ئــ ــثعرةكاين لــ   شــ

ــ ــةمم گةرةكــــة لةخوداوةنــ   دي عالــ

ــث   ــةقرياين بـ ــة فـ ــني لـ ــةوا پرسـ   نـ

  هــــاتين موخليســــت تــــةقازا كــــرد

  ناتةوانــــــة زةعيفــــــة ناتوانــــــث

  دث ئةگةر حةق بة لوتـف و رةمحـي خـؤي   

  ئيشــتياقي منـــيش لـــة حـــةد بـــةدةرة 

ــة   ــوحبةيت رةفيقانـ ــةر سـ ــةيش هـ   عـ

ــول  ــارةزوي بولبـ ــة ئـ ــةيري باغاتـ   سـ

  گـــةردين وا لـــة قوصـــفي ســـةد داوا   

ــةد ز  ــتراوي سـ ــةردين بةسـ ــريگـ   ةجنـ

ــكوو  ــةم بةصـ ــا نةكـ ــد بـ   قـــةتعي ئومثـ

ــاتر  ــا زيـ ــوزوور تـ ــةزمي حـ ــة بـ   بثمـ

  هـــات» زاري«بـــؤ شـــفاي دةرد و ئثشـــي 

ــات     ــةدارت ك ــثوة پاي ــةم ش ــةر ئ ــة س   ل

ــادات   ــةورةتر عــ ــة گــ ــؤ ئةمريانــ   بــ

ــةردةرگات    ــاكي ب ــة خ ــةذذوف ب ــؤ تةش   ب

ــةفزات   بثتـــة بـــةزمي حـــوزووري رؤح ئـ

ــات   ــةجايت بـ ــينة زوو نـ ــةم نةخؤشـ   لـ

ــوزووري شــةريف   ــؤ ح ــ يب   ذ بــةرةكاتپ

ــادات  ــة رث نــ ــةم زةمانــ ــاة چ بكــ   ئــ

ــات    ــي باغ ــة جث ــةيت ل ــةس جي ــي قةف   چ

ــةذوات    ــارةزوو نـ ــة ئـ ــةدةمث روو بـ   قـ

ــات    ــةكاين ب ــؤ ت ــوودي خ ــةك بةمةقس   ن

  بـــة غةصـــةت چـــةرخ فرســـةتثكم بـــات

  ئـــةم زةهـــري دووريـــة نـــةخوات» زاري«
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  شا كة هايت پشيت تثكرد و بة گژيـا چـوو نـةهات   

  بـة نـةحس ئـاوا هـةآلت     سةعدئاواي وا لـث بـوو   كاخي

  وةفـايي رؤزگـارت دي كـة چـي هـاوردة پـثش      بث

  دوثكـــة شاهةنشـــا بـــوو ئةمذؤكـــة ئـــاوارةي وآلت

  ئةندووهناك و كاخي مةذمةذ پذ لة داخ» نياوةران«

  بؤ ئةوانـة هةركـة دصخؤشـن بـة چـةن رؤژي حـةيات      



٥٤  /سيده قه

  بؤ لة كاخي گوصستان ناپرسي كوا گوص پـةروةرت؟ 

ــةو  ــوا گوآلص ــةدات    ك ــؤش س ــوالين خ ــوا بولب ــة و ك   غونچ

  كوا پياصـة و سـاقي، كـوا بـادة و كـوا بـادةنؤش      

ــث  ــةم كوان ــث  زيروب ــات؟   كوان ــةزمي ش ــوا ب ــةي ك ــؤزي ن   س

  تا وآلمـت باتـةوة، بـةرقث بـوو هـات و تثپـةذي      

ــوبات؟      ــث س ــي ب ــا خةياص ــي ي ــوو دمي و رؤي ــةوث ب ــا خ   ي

ــةزتبث    ــةژدةها نةيگ ــةم ئ ــة ئ ــادةميزادث نيي   ئ

  ئــةو مةردةيــة بــةم دةســبذة بــذوا نــةكات     » رةســتگار«
  

  

  چاكة وةك وتوويانـة ئـةبث بـذوا، بـذوا بكـةين     

ــةكات     ــث ئ ــة رووي ت ــةو كةس ــةو ئ ــر ل ــا هيچت ــة دني   هيچ

  كة لةودا كةس نيية» زاري« موصك دةروثشي ئةوث

ــات    ــاآلين بكـ ــت و تـ ــةي بگرثـ ــث، يةخـ ــمةيت باتـ   هةصـ
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لةگةل دةستةيث لة رةفيقان بو سةياحةت چووين بؤ » حةسةن سةالران«لة برية، ساصث لة بةهارا لة هةرچي دص پي خؤش بث هةر 

لة سةر ئةو بةردة كة ». باينجان«و » ميك«و » جةوشةن«بةيين » بةردي رةش«كوثستان بة كثوةكانا سةر كةوتني تا چووينة سةر 

خاص خاص و گژوگياي جؤر بة جؤري جوان گوص و خونچة گوص، لـةزةتثكي  مةنزصمان گرت و روانيمانة دةرة و چيا و دةشتةكان و بةفري 

وا واردي دصم بوو كة ئثستاش هةر دثت و دةچث و ئةدا تةكان، بةو هؤيةوة مامؤساي تةقدير ئـةم هـونراوةي تةصـقني كـردم، نـاردم      

بؤتان; يادگار بث.

ــرد  ــوآلمن ك ــةيري گ ــارةزووي س ــوو ئ ــةهاري دصگوشــا ب   ب

  قـان عـةزمي چـووين كوثسـتامن كـرد     لة گـةص پـؤيل رةفي  

ــةوتني     ــةر ك ــاز س ــةي ب ــةوتني وثن ــاوايي وةدةر ك ــة ئ   ل

  تةماشـاي كثوةكـامن كـرد   » جةوشةن«لة سةر بةردي رةشي 

  هــةموو عابــاي ســةوزي قــودرةيت دابــوو بــة ســةر شــانا

ــرد      ــةوامن ك ــدي ئ ــوون تةقلي ــا ب ــتاين قنووت ــة وثس   ل

ـ     ت و سـارا بـووم  منيش هةستام و سةرسامي جةماصـي دةش

  وردي سـةيري جـواين سـونعي خـةلالقي جيهـامن كـرد       بة

ــة ــة  ب ــاوثكم ل ــةذواين   چ ــةهالم ئ ــي ش ــة و نةرگس   الل

  بــة كــةيفي خــؤم بــةو چــاوةم تةماشــاي ئةرغــةوامن كــرد
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  لة مل خواري وةنةوشة وا ئةدةب فثـر بـووم خـةليل ئاسـا    

ــرد     ــامن ك ــايت بوت ــةركي موناج ــنا ت ــدةت ئاش ــة وةح   ب

  سةبا شـانةي لـة زولفـي ياسـةمةن وختـث كـه دا عـةتري        

  بــة ســةرما هــات و تةئســريي لــة مــةغز و ئثســقامن كــرد 

  بة سـةر قـووچي قـةآلدا ئامسـان كووپـةي گـوآلوي رشـت       

  بــة دار و بــةرد بــيين موشــكي نــايب ئــاهوامن كــرد       

  لــة نــازي سوســةن و نةشــئةي هــةوا و پثكــةنيين هــةور 

ــؤش دةركــ  ــةياري ه ــرد  ب ــقامن ك ــووزي عاش ــةد رم   ي س

ــث   ــة ناكري ــةم ئةكوان ــبيحايت ئ ــي تةس ــي دةرك ــةر چ   ئةگ

  رةوامن كـرد » محـد اللـة  «ئةوةي وا كةوتة گوثي هؤشم بـة  

  ئةوندةم جـوان و دصـبةر هاتـة بـةرچاو ئـةو كـةژ و كثـوة       

ــرد      ــاودامن ك ــيت ج ــةيري بةهةش ــةوا س ــةي ئ   ومت ئؤخ

  مـــان بؤيـــة هـــةوا ئـــاوي مـــورادي لـــث ئـــةذژيا بثگو

  ي زةمـامن كـرد  »خضـر «لة سةر ئةو بةردة دةركي سوحبةيت 

  دوذ ئةفشــاين ئــةكرد ئــةو رؤژة هــةور و كةســيب دوذداري

  وةكوو دةريـا لـة قـةترةي ئـاوي هـةوري دوذفشـامن كـرد       

ــة     ــذ ژاص ــة پ ــةي الل ــي و كاس ــوو زولف ــؤز ب ــوور ئاص   چن

  بة خونچـةي گـةردن و سـةر رووت تةشـبيهي كچـامن كـرد       

ــوةر   ــاوازي زةردي ــةو و ئ ــپةي ك ــؤتر و قاس ــةي ك ــة ناص   ل

ــرد  ــانيامن كـ   ســـةماعي تـــار و روود و بةربـــةيت ساسـ

ــاز    ــةي ب ــةقر و چريك ــي س ــي داص و قيژةي ــاژةي باص ــة ه   ل

  بــة خــاتر يــادي جــةور و خــوثن مــژي چــةنگيزيامن كــرد

  لة رثواس و مـةنث و كامشـة و لووشـة و شـنگ و پيچـةك     

  و پــذ بــةرماص و كــؤش و گريفــامن كــردنــة باغــةص بةصــكو

ــوة    ــةو كث ــةمن دي داري ئ ــيوي ئيم ــووين ش ــوو زةيت   وةك

  لــة شــاخ و بــةرگي وا دةركــي نيشــاين بــث نيشــامن كــرد

ــةد داوا     ــي ئةب ــدةگي بةخش ــاوي زين ــة ئ ــةيايت دص ب   ح

  لة بـةحري رةمحـي بـث پايـاين حـةيي موسـتةعامن كـرد       

ــي       ــؤش لــةم فةسص ــاين ه ــة يــاري باغب   بةهارةيــداب

ــرد    ــامن ك ــاغي گي ــاودثري ب ــةككور ئ ــاري تةف ــة رووب   ل



٥٦  /سيده قه

  لة هةر بةردث لة هةر دارث لة هةر غونچـة لـة هـةر خـارث    

ــةهامن كــرد      ــراري ن ــووم كةشــفي زؤر ئةس ــة وردؤ ب   ك

ــثكم  ــةيف دةرسـ ــةت حـ ــتگايثكة تةبيعـ ــةب زانسـ   عةجـ

  نةخوثنـــد لـــةودا و نـــةمفامي رةفيقـــي بثـــدآلمن كـــرد

  ويت پــثم كةســيب عــةتتاري» زاري«ئــةي  نةســيمي ســوبح

  لة بـةرگي نـازك و بـؤ خؤشـي خونچـةي گوصـبنامن كـرد       
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»مةال حمةمةد ئةمني شةريعةيت«شيوةين زاري بؤ هاو قةتاري، خوالثخؤشبوو  

ــار    ــةچ رةفت ــةرخي ك ــرد چ ــي ك ــت چ   دي

ــدم   ــةمامي ئومثــ ــكاين نــ ــؤن شــ   چــ

ــادمي  ــةي شــ ــاين گوآلصــ ــؤن رفــ   چــ

ــث چ    ــي پ ــاوي فرياق ــؤن زووخ ــتمچ   ثش

ــذام  ــة ژان وةرگثــ ــاين بــ ــؤن ژيــ   چــ

  ئــــــاورثكي وةهايــــــة تثبــــــةردام

ــةرگي   ــاين م ــةريعةيت«ي ــةرحووم» ش   م

  و ســةقز مةدفــةن» مةنشــةء» «ئاصكةصــوو«

  گـــوص ئـــةبث جثگـــةيي گوصســـتان بـــث

  هاومــــاآلن يــــةك بــــة دووي يةكــــدا

  دةســـتةيث ســـةر لـــة خـــاك دةردثـــنن

ــةل    ــريي ئةج ــة ت ــوو ك ــري ب ــةمي ت   نؤه

  بگـــري ئـــةي دص هـــةتا هةيـــة هثـــزت 

  بةســةر ئــةو خاكــة پاكــةدا كــة لــة ژثــر 

ــةحبوويب     ــةفايت م ــةي س ــا لــة ريش   ت

ــوور   ــكي س ــذثژين ئةش ــدة ب ــةر ئةوةن   ه

ــة  ــةين وةك ئثمـــ ــيوةنث وا بكـــ   شـــ

ــكيا  ــةر شـ ــةدةف ئةگـ ــؤ سـ ــاگرمي بـ   نـ

  يـــاين گـــوم بـــووين ســـيفايت چـــاكي

  ساصـــي فـــةويت ديـــارة بـــؤ هةركـــةس 

ــار  ــةي مـ ــةزمي وثنـ ــةرگي گـ ــؤن جـ   چـ

  چـــؤن لـــة جثگـــةي گـــوآل رواين خـــار

ــازار   ــةرمدا ئـــ ــؤن رژاين بةســـ   چـــ

ــوار  ــووذةيت ديـ ــة سـ ــردم بـ   چـــؤين كـ

ــار   ــةد ب ــةم س ــة غ ــاترم ل ــةر خ ــة س   ناي

ــوا  ــلي پـ ــووت ميسـ ــازام سـ ــت ئـ   رگشـ

ــة ژار    ــرد بـ ــدةگيمي كـ ــةززةيت زينـ   لـ

  ســةروي الدث بــوو هاتــة بــاغي شــار    

  نــة دةر و دةشــيت چــؤص و پــذ لــة غوبــار 

ــار   رؤيــــن و ئةبذثتــــةوة كــــؤچ و بــ

ــوار    ــدا پثـ ــة خاكـ ــر لـ ــتةيث تـ   دةسـ

ــار    ــلي مش ــةيايت ميس ــةي ح ــذي ريش   ب

ــةهار    ــةوري ب ــايل ه ــث ميس ــا ب ــدة ب   دي

  ئــــةودا راكشــــاوة، خــــةوتووة يــــار

  هــةزار ســةوز بــث گــوص نــة يــةكث هــةزار

  تــــا مــــةزاري ببثتــــة وةنةوشــــةزار

  دةشـــت و دةر بثتـــة ناصـــة و هـــاوار   

  بةصـــكوو بـــؤ گةوهـــةراين بـــث ئاســـار

ــار    ــيلم و وق ــيلم و ح ــة ع ــةوازع ل ــة ت   ل

ــري  ــار «بژمثــ ــا غفــ ــا ويل و يــ   »يــ



»زاري«صائبرمي ةلكوبدةالع ديواين مه/  ٥٧

ــاوةن   ــث خـ ــب بـ ــي و كتثـ ــة خاصـ   جثگـ

  هـــاو عةســـران ئةگـــةر دوو ســـث رؤژث

ــوا ــة رث سـ ــن و بكةونـ ــابووت بـ   ري تـ

  ئـــةي دص ئامـــادة بـــة كـــة نؤبـــةت دث

ــةوي   ــةوث خبــ ــة ئــ ــةن و بتبةنــ   بكــ

ــةب ــاييين ئةغصـــ ــاكاين ئـــ   مامؤســـ

  وا كـــــوژراوة چـــــراي بينشـــــيان  

ــراو  ــار و دةس بةسـ ــث ئيختيـ ــةقص بـ   عـ

ــةرك  ــان تـ ــةكاين خؤيـ ــلةكي بابـ   مةسـ

  مومتـــــازن» الصـــــلوهاضـــــاعوا«بـــــة 

  بـــؤ حقـــووقثكي پـــذ لـــة ژان و بـــذك 

  لـــة داوي خـــةن بـــؤ نـــةچريث ئةگـــةر

  كــةن عــةفوي شــينة پةرتــة هؤشــي غــةرقي 

ــق  ــراط الحـــــ ــا صـــــ ــدنا ربنـــــ   اهـــــ

ــا« ــژين» زاريــ ــت بثــ ــة گشــ   وا چاكــ

ــار  ــة دةييـ ــا نييـ ــؤص تيـ ــة چـ   مةدرةسـ

ــثش كــةون بــث رةفيــق و خدمــةتكار       پ

ــار   ــةنگ و ت ــةبري ت ــةوگاي ق ــة خ   روو ب

ــواري  ــؤيش وا زوو ســ ــپي دارتــ   ئةســ

  رووت و بــث پشــتيوان و بــث غــةخموار    

ــةتثكي الر   ــةر خـ ــة سـ ــةوةيان كةوتـ   نـ

  پيـــان بـــث فةرقـــة زوصـــمةت و ئـــةنوار

  وا بــة دةس دثــوي نةفســةوة هةوســار    

ــردار  ــث كـ ــة رووت و بـ ــردووة، كةللـ   كـ

ــوار    ــة خ ــةوان روو ب ــةوتووي ه ــؤن ك   ش

ــار   ــة غ ــارث كةوتن ــة ج ــا ب ــة دوني   روو ب

ــةد عــار     ــةن س ــووص ئةك ــذوا قب ــة ب   بك

ــةر ب ــار  گ ــةم ئيزه ــةيري دةرد و غ ــا غ   ك

ــةتتار  ــا ســ ــة يــ ــةيبمان دابپؤشــ   عــ

ــا « ــا ربنـــ ــذابو قنـــ ــار عـــ   »النـــ
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  ســةرم بــث شــةوقي تــؤ كثوثكــة پــذ خــار

ــةم  ــةيري ه ــة غ ــت ب ــادي جةماص ــي ي   ذةه

ــةت   ــةق بةرةمح ــا ح ــة دص ت ــةپاذمثؤ ب   ئ

ــا  ــريفي هثن ــةر تةش ــص ئةگ ــةهاري وةس   ب

  چ گوصــزارث بــة خؤشــي جةننــةيت عــةدن

ــي ئةر  ــةراوةت بةخش ــاي ت ــة تةماش   واح

  چ نزهةتگاهــة دةشــيت مــةمحوو ئــاوا    

ــومري   ــة ع ــديوة ب ــؤي نةي ــاوي خ ــة چ   ب

ــاي  ــةم نةقشــة رزوان هــات كثش ــةر ئ   مةگ

ــة   ــةباناين زةمانـــ ــر باغـــ   زرنگتـــ

»ذا «   ــث عــةيب   كــة دةركــي زةذذةي

ــادا   ــاغثكي وةهـ ــة بـ ــةردش لـ   وةرن گـ

ــة بــ     ــؤ دارثك ــادي ت ــث ي ــم ب ــاردص   ث ب

ــار   ــا م ــكة ي ــا دووپش ــة ي ــةوي هةمذاه   ئ

ــةجمار  ــت ئـ ــةوة دامانـ ــتم خاتـ   وةدةسـ

  مــن و ســةيري وةنةوشــة و بــاغ و گوصــزار

  لة گوصـپةذ، پةخشـة تثيـا ئـاوي ئـةار     

  هــةواي دةرمانــة بــؤ هــةر ئــثش و ئــازار 

  واروكة سووذماوة سةري لـةو، چـةرخي دة  

  لـــة ســـةرئةرزا بةهةشـــتث وا ســـةفادار

  شـــياركـــة نابينثـــت عـــةييب هـــيچ هؤ

  بةديققةت گةر تةماشـا كـةن سـةر و خـوار    

ــوار   ــة دي ــةرژين و ل ــة پ ــا ل ــا ي ــة جؤگ   ل

  شــفاية بــؤ دصــي غــةمگني و زةمخــار    
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  ئــريةم جــث بثصــة بــث بــؤ ســةيري ئثــرة 

ــة    ــاو و دص تيايـ ــة چـ ــةوي پيخؤشـ   ئـ

  ربةت هةموو ميـوة هـةموو گـوص   هةموو شة

  هةآلوةســـراوة وةك عيقـــدي ســـوورةييا

ــثوي  ــة س ــةيت جوانان ــووري رووم ــة س   ب

ــاراي  ــةري داري دص ئـ ــرييين بـ ــة شـ   لـ

  بــة دةســيانؤية ســةد تةســبثحي هثشــوو

ــدةي    ــاوازي پةذن ــي ئ ــي جؤش ــة خؤش   ب

ــةم   ــةو بولبوالن ــةداي ئ ــاين س ــة قورب   ب

  لة شـةوقي گـوص ئةگـةرچي باغـة جثيـان     

ــة بذو  ــازي غونچ ــة ن ــؤخي ل ــة ش ــة ب   ان

ــادي ســةبا ال    بــة ســةر پةجنــةي وةفــا ب

ــة   ــةنواعي گوآلص ــةتري ئ ــگ و ع ــة رةن   ب

  چ قودرةت ئةم هةموو رةنگـةي لـة بـةرگي   

  هــةواي ئــةم دةشــتة عــةتر ئــامثزة دثــژي

  چراخـــــاين گوصســـــتاين بـــــةهاران

  »هواحلــق«كــةمث گــوث بگــرة تــا ناصــةي 

ــرة     ــاوي مةعريفــةت تثفك   »زاري«بــة چ

ــار   ــووري ئةبس ــة ن ــةيري ئثرةداي ــة س   ل

  هــةموو رةنــگ و هــةموو بــؤ و هــةموو دار

  هــةموو تــام و مــةزةي بــث ئــثش و ئــازار

ــوار   ــةرةو خ ــوو ب ــاخي دارةدا هثش ــة ش   ب

  هــةر نــاربــة گــردي مــةمكي مةحبووبانــة 

ــذ ژار  ــريينة پـ ــةككةر و شـ ــةزاقي شـ   مـ

  وةكــوو ســؤيف، ســةبز پؤشــاين گوصــزار 

  هــةموو گــوثگر لــة مؤســيقاوة بثــزار    

  لــة شــةوقي گــوص ســةحةرگة دثنــة هــاوار

  هةموو شـةو تـا سـةحةر بثـدار و غـةمبار     

  لــة ســةر گوصــنب كــآلوي  دادةنــث الر    

  ئةدا پةردةي لةسـةر خورشـيدي روخسـار   

  ار كوهســـ» جنـــت املاوايــة «منوونــةي  

  گـــوآل رثـــژاوة بـــث شـــاگرد و ميعمـــار

  بـــة ســــارادا رژاوة موشـــكي تاتــــار  

ــيار    ــاين هؤش ــو ئينس ــة ب ــث روون   چراي

  ببيسة تؤ لـة هـةر غونچـة لـة هـةر خـار      

  ســةراپا مةشــعةيل ئــةنوارة ئةشــجار   
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ــار   ــة كـ ــاوي تةجرةبـ ــاري پيـ   ئامؤژگـ

ــاوةر     ــؤوي رةنــج ئ ــة پــةروةردة ت   مةك

ــا  ــاوةين خؤيـ ــاي خـ ــة درگـ ــةگ لـ   سـ

ــؤ نة ــاوةذث بــ ــايچــ ــي ئاغــ   وازشــ

ــاص   ــة و م ــة و ماص ــة كووچ ــةذث كووچ   بگ

  »زاري«كـــوجني تـــةايي بگـــرة ئـــةي 

ــيار  ــرادةري هؤشـ ــةي بـ ــوث ئـ ــرة گـ   بگـ

  ريشــةيث ســةوز كــة، كــة بگــرث بــار     

ــوار    ــل خـ ــاجز و مـ ــة عـ ــةوث چاكـ   بكـ

ــت بـــةرخوردار     ــي بثـ ــة لـــة فةزصـ   كـ

ــةرد و دار  ــالري بــ ــةر پــ ــة بــ   ئةيدةنــ

  والـــة تـــةائيا گوصـــي بـــث خـــار    
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ــد  ــة دي ــةر ب ــار  گ ــثوةي رؤزگ ــة ش ــذواين ل ــر ب   ةي فك

ــوار    ــؤ رثب ــتيية ب ــايل كةش ــةن ميس ــةي عةين   تثدةگ

ــرد   ــاورد و ب ــؤ ه ــة ب ــةي ك ــين ناك ــژي رؤي ــةيري تي   س

ــةهار   ــةيل و ن ــوو ل ــادا پش ــةحزةيث ن ــوة ل ــة رث   وا ب

ــةبوون  ــاريكي نـ ــة تـ ــاوة لـ ــة دنيـ ــتةيث دثنثتـ   دةسـ

  دةســـتةيةكي تـــر ئـــةبا بـــؤ عالـــةمثكي ناديـــار 

ــةوةي  ــث ئ ــتنة  ب ــاتن و رؤيش ــةم ه ــةس ل ــث ك ــا ب   ئاگ

ــة يــةك النــك ســوار  ــةك ســواري وشــتري تابووت   ي

ــذي      ــةي تاپ ــة گولل ــارادا ب ــة س ــكارچي وا ل ــةو ش   ئ

  غةرقي خـاك و خـوثن ئـةبوو پؤلـث نـةچريي باصـدار      

ــةين     ــدا تـ ــة دةوريـ ــي بـ ــةرگ داوثكـ ــاري مـ   راويـ

ــار  ــث ئيختي ــارثزةوة ب ــةو هــةموو پ ــوي ب   كةوتــة نث

ــي  ــث ه ــةقص   ناتوان ــة ع ــؤ الدا ب ــةم داوة خ ــةس ل   چ ك

ــا فــةرار      ــةور ك ــارث وا تةس ــي راوي ــا لــة چنگ   ي

ــا      ــي وةه ــةوجوودة دارثك ــةما م ــاغي عال ــة ب ــوا ل   ك

  عاقيبةت ريشةي لة خاكـا مـةرگ نةبـذث وةك مشـار    

  بــا بكــا شــيوةن عةشــرية بــؤ پيــاوي وا زةريــف      

  سةيلي فرمثسك لة هةر ديدة بـة خـوذ بـا بثتـة خـوار     

ــون  ــوم  چ ــرد گ ــنايي ك ــارث رؤش ــة ج ــةم ب ــةوي مات   ش

  ئاوري حةسـرةت لـة خـؤ بـا بةربـدا شـةمعي هـةژار       

  بـــريي ســـةيري بـــاغ ناكريـــث هـــةتا پـــايز نـــةيث

  قــةدري گــوص نــازانرث هــةر تــاوةكوو نــةذوا بــةهار 
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ــث دواي   ــةزم كؤتابـ ــذژث بـ ــادة بـ ــكث، بـ ــام بشـ   جـ

ــيار    ــعوور و هؤش ــاوةن ش ــرةك و خ ــاين زي   پياوةك

  خــؤ تـازة نــابينن بـة عــومري خـؤ بــةچاو    »يشـثربةگ «

  سةرپةرســـتث وا لـــة خؤيانـــا رةئـــووف و نـــاودار

  گــــورگ مــــردن خؤشةويســــاين دزي دانةچصــــةكان

ــار    ــدةي ئيعتيب ــة، دي ــوثرة، نابيناي ــؤ وا ك ــاة! ب   ئ

ــوارا درث      ــة دي ــة ب ــةم كؤچ ــثعالين ئ ــةوةي ئ ــةر ل   ب

  ئامــادة كــةن بــؤ ئــةو هــةوار ثلــةم هــةوارة تؤشــةي

  شــت ئــةزانن بــث دةوامــة و بــث نةتيجــة، بــث ســپاسگ

ــةرمايةدار    ــثحةيت س ــةراغ و س ــةمن و ف ــةيت ئ   نيعم

ــة   ــي باتصـ ــةن خةياصـ ــگرتين خةرمـ ــارةزووي هةصـ   ئـ

ــار    ــارث جووتي ــا دابش ــة خاك ــث ل ــةوةي تووي ــث ئ   ب

  گةر غةرةز هةر خواردن و خـةو بـث لـة ئيجـادي بةشـةر     

ــورگ و كــ   ــاو و گ ــادةمي و گ ــةرقي ئ ــة ف   ةمتيار؟كام

ــةر  ــتيدا ئةگـ ــكي خواپةرةسـ ــة موصـ ــتگاري وا لـ   رةسـ

ــتگار  ــتگاري، رةسـ   لثـــرةدا توويـــث بچـــثين رةسـ

  ئــةم هــةموو پياوانــة رؤيشــنت لةگةصــيانا نــةچوو     

  غةيري كردة، تيكة نانـث، شـةربةتث بـؤ قـةبري تـار     

ــة دص    ــا ل ــةبث دةرك ــؤچي ئ ــةبث ب ــةخيت ن ــي بةدب   ئيش

ــرةك      ــث زي ــةوگا بزان ــةم خ ــؤيف ئ ــارخ   و پارثزگ

  واي بــؤ ئــةم كــؤچي حةســرةتباري يارانــة غـــةمم     

  قــةتار هةمزبانــة، هةمدةمــة، هــةم ئيســتيكانة، هــةم

  ســةبووري چاكــة چــون» زاري«بــةهرةيث نــادا ئةســةف 

  ئةهلي سةبرن خـاوةين ئـةجري عـةزمي و بـث شـومار     
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هؤنراوةم نووسيوةلة جواوي پارچة هةصبةستثكي كاك عةيل موتةخةليس بة شثواو ئةم 

  وام زاين من كة ئةو نامـة لـة جةننـةت هاتـة خـوار     

  چــون بــة جــارث پــايزي كــردم بــة گوصــزاري بــةهار

  ؟ رؤصـةي سـةليم  نامةي كث بوو عةيل، كامني عـةيل 

ــةرار    ئــةو ســةليمة وا لــة ماصــي رةمحــةتا گــريت ق

ــاي   ــازاذي وةف ــاز و ب ــثوث ن ــثواوم، نةش ــاكي ش   ك

ــرد و   ــايت ك ــيار   ئيلتيف ــةم فــةقرية پرس   كــردي ل

  شــادماين دا بــة دص قــاآلوي ميحنــةت هةصــفذي    

  هـةر وةكـوو ئــاهووي سـةحرايي لــة خـؤيف راويــار    

  گياين مـن شـثوةي ئةمريانـة ئةگـةر راسـت ئـةوث      

ــار  ــة رةمحــةت جاروب   لــةم فةقريانــة كــة بــذوانن ب

  غريةت و مةردي و هيممـةت ئريسـي خاسـي ئثوةيـة    

  ئةدةن بـؤ بـةزمي تريـاك و قومـار     بؤ لة دةسيت بةر

ــةدةن    ــة الم ــة رثگ ــرن ل ــة رث بگ ــن، ژيران ــر ب   ژي

ــيار    ــاين هؤشـ ــةي باپريةكـ ــة، رثگـ ــام رثگـ   كـ

  روو بة كثوي نةگبـةيت پـذ مـار و پـذ ئـازار ئـةذؤن      

ــار   ــةن رث ئيختيـ ــواين خؤبكـ ــةي پثشـ   پثچةوانـ

  بـة رةمحـةت بـن ئةصـثن    » زاري«پثشواين ئثمة ئـةي 

  نيية،گوص، گوص ئةدات و خار، خـار هيچ جثگةي شك 
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ــةر   ــةن ب ــي كوه ــة دارثك ــي ل ــةي نووس   گل

ــةرمي  ــة نــ ــة بــ   جــــواوي داوة پريانــ

  گصؤكث بووي بة سـةرمؤ هـةر وةكـوو تـاج    

ــةددةر  ــريي موك ــث پ ــةرحث وةك دةص ــة ش   ب

  نـووري چـاو ئـةي ئةفسـةري سـةر      ئةي ويت

  انـــث بـــووي لـــة خاترمـــا مســـةووةرگي



٦٢  /سيده قه

ــكامن     ــرژي ش ــةلث پ ــؤوة گ ــؤي ت ــة ه   ب

ــرد   ــار ك ــةردمي ئيختي ــةرمي و س ــةلث گ   گ

  زةمــاين نوخشــة هــات و خةرمــةمن دي   

  وبـؤ نـةما نـا   » و احفـض «كوا؟ لة » ان اشكر«

ــاب   ــي ب ــؤ رةجنش ــةفتووح دةم ب ــة م   مةك

ــود؟   « ــا ب ــد و وف ــان عه ــا را در مي ــة م   »ن

ــودي « ــدي منـ ــد عهـ ــردي و بـ ــا كـ   »جفـ

ــاز آي    « ــت بـ ــلح اسـ ــر صـ ــر سـ ــت گـ   »کنونـ

  »كـــزان حمبـــوبتر باشـــي كـــة بـــودي«

  ئةوثسـتةش » زاري«لة بةر تـؤ بـوو قـذةي    

ــةر   ــةهلي مةعبـ ــةردي ئـ ــالري دار و بـ   پـ

ــبةر   ــت و دص ــريين بث ــوة ش ــكوو مي ــة بةص   ك

ــاوةر   ــةت ئ ــي ميحن ــاك و خؤص ــذث خاش   ب

ــن   ــةربادة ديـ ــةر بـ ــرب «مةگـ ــة اكـ   »اللـ

  »كَـر «و » كُـر «فـةرقي    يـه  ممـه  ضـه بة فتحة و 

  هونـــةروةر» الـــدين مصـــلح«بـــة قـــةويل 

  فريبــت خــوارد ئثمــةت كــرد موكــةددةر    

  آلحةت ئثســة خؤشــة مةخيــة مةحشــةرســة

  بــة گــةردث نابــث دةريايــث موغةييــةر    

  بـووي لـة مةوبـةر    چـاوةي   وةرة ئةو نووري 
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  بةهار هات و لةشـكري زسـان كةوتـة بـةر    

  رةمحي بة حاصي تينواين ئـةم بـةهارة كـرد   

  دوث غونچة لة باغا كزو بث ئاب و ناتـةوان 

ــا هــزار دلــربي     « ــدا ب ــد خ ــروز مح   ام

  ئةفرؤز لة بورجي شـكؤفةوة وةك مانگي دص 

  دةم پذ لة شوكري خوايث كة بةباراين رةمحـةيت 

  ياين، ئةخاتة حريةت و دةريـاي جةهلـةوة  

  كث سؤسةين رازانـةوة بـةم شـثوة دص ئـارا    

  كث قةندي دا بة چؤنةر و هةنگويين دا بـة هـةنگ  

  ئاساري سونعي زايت بـث ميسـايل بارييـة   

  تا ئةمري ئةو نةبثت لـة گوصـزارةدا چلـؤن   

  هةموو عةجيبةي لة نـةبوون ئافةريـدة كـرد    ئةم

  تةدبريي كثية گيانة بة غةيري خوداي پـاك 

  بةسة ئةم قةسيدةية و بصـث » زاري«كؤتا كة 

  گورزي شةماص و نثزةي خورشيدي شوعلةوةر

  ةص نة موختةسـةر سباري بة بارشثكي موفةس

  دةم پذ لة خاك وخؤص و خةفةتبار و قـوذ بةسـةر  

  »ي بــةبرخنــدان و شــاد و قبــاي زمــرد   

  پةردةية روخساري كةوتـة دةر  وة بثودةرهات

  رةنگي بةهةشيت گرتووة سارا و دةشت و دةر

  نةققاشي سونعي بة ئارايشي سـةمةن بكـا نـةزةر   

  زوصفي بة شانة كردووة دةذژثتة سةر كةمـةر 

  زةهري بة مار دا و حـةالوةت بـة نةيشـةكةر   

  ئةنواعي نةقش و رةنـگ،بؤ و لـةززةت و سـةمةر   

  ةعلي بةدةخشـان ئةنثتـة سـةر   اللة كآلوي ل

  بث مادة و بث كؤمـةك و تـةدبريي كاريگـةر   

ــاري دةورةدةر  ــةكاين رؤزگ ــةغيريي فةسص   ت

  ياذةبيب هةر ئةتؤي خوداوةندي بةحر و بـةذ 
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  چةمةن بةرگي سةوزي كردةبـةر و نةورؤز هات

  سروةي نةسيمي ساف بـةياين لـة گوصشـةنا   

  انـة اللـةزار  وبث دةر لة كوجني ميحنةت و بذ

سةرما فـةراري كـردووة پـؤيل گوآلصـة هـات     

ــكا    ــي ش ــذثوة مل ــرد و ك ــؤچي ك ــتان ك زس

ئــاوث بــذثژة بةســةر ئــاوري غــةما وةهــاي

ــوآلو    ــدا گ ــة خاك ــةوا رژاين ب ــةتتاري ه ع

رووبةند البراوة لـة سـةر غونچـة تةلعـةيت    

سةد شةمع هةصكراوة لة هةر شـاخ و گوصـبنث  

زولفي بة دةسـيت نـاز شـانة كـرد شـؤذةيب     

  ة سةيري خةرامي سـةروي بـاغ  سةفاي سينةي

  بةعيشــوة چــاوي هةصــثناوة اللــة چــاوةذثي

  بة تاري زولف باوةشـثين روو ئـةكا سـةمةن   

  صشـةنني وسةرسامي حوسين سووذةيت بووكاين گ

  ئينسان بـث نيـاز لـة تـار و روبـاب ئةكـةن      

ـ     جـةوري دةي  يبث سةيري اللةزار هـةتا ئثش

  بة پثكـةنني غونچـة، دصـي بولبـويل رفانـد     

  ز هاته گوصشةن و وةنةوشة خؤينةرگس به نا

  ئةم قةترة شةومنانة لة سةر بـةرگي گـوص وةكـوو   

  بةم هةمو چاوة سةيري جواين چةمـةن ئـةكا  
  

  پشكووت شكؤفةي گوص و روخساري خستة دةر  

  دثت و دةچثت و بة بولبول لة گوص ئةدا خةبةر

بةهةشت ئةدات لة هةر ال ئةكةي نةزةر شثوةي

ـ  سارا و دةشت و كثوي بة ك گرتـة بـةر  جارث

گوصنب كآلوي لةعلي بةدةخشاين كـردة سـةر  

سةردؤ كة لة تيين كة نةمثنثت يـةك ئةسـةر  

خةرماين موشكي چينة چياكاين دةشـت و دةر 

دةركةوتووة وةك مانگ لة هةورا كة بثتة دةر

زةرد و بةنةفش و ئاص، حريةت ئاوةري بةشةر

  خاو و درثژ و دصبةرة ئةذژثتـة  سـةر كةمـةر   

  صـة بـة بـادي دةمـي سـةحةر     ناز دثتـة جوو 

  دا لـة سـةر   نةسيمي سوبح كـآلوي كـة فـذث   

  سةبا بة ميهـر بـة هـةردا ئـةكا گـوزةر      ثدةم

  پةروين  و ئافتاب و زوهره، موشتةري، قةمةر

ــوةر  ــاوازي زةردي ــةو و كــؤتر و ئ   ســةداي ك

ــة دةر   ــينةت بكات ــةخش لةس ــةواي رؤح ب   ه

  وامةست و بثخودة ئاگةي نيية لـة پـاو سـةر   

  گةي و سوجدةي ئةباتـة بـةر  رث يهاويتة خاك

ــينيثكي زةر  ــةر س ــة س ــراوه ل ــي دان   دوذذثك

ــاين دةورة دةر» زاري« ــةتؤ ئامس ــايل ئ   ميس
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ــةر     ــر و زةب ــث زث ــةختم بب ــوو ب ــةخيت وةك ــان ت   ئامس

ــةر    ــوثين جگ ــةم و خ ــيلال غ ــةدام ئ ــث ن ــيةكي پ   خؤش

ــؤص    ــة ك ــؤ بنم ــةمي خ ــاري غ ــةبوو ب ــةردارم ن ــت ب   دةس

ــةيت، دن  ــاري زةمح ــةنگي ب ــةر س ــة س ــةكي هثنام   ياي

ــنا      ــةم ئاش ــةروةر و غ ــرةت پ ــاراين حةس ــؤ ي ــاي ب   ئ

ــة دةر    ــا چوون ــة دني ــامي ل ــة ناك ــازوردة ب ــاتر ئ   خ



٦٤  /سيده قه

ــدةگيم    ــةي زينـ ــاين بناغـ ــاآلن رووخـ ــؤچي هاومـ   كـ

ــةر   ــةك خةب ــةهاتؤ ي ــؤ كــةس ن ــةوة ب   رؤيــني و اليان

ــووم      ــات و چ ــما ه ــة دص ــتوو ب ــاراين رؤيش ــدةين ي   دي

  ةمما خةوتوويـةكي قوذبـة سـةر   دمي هةموو خةوتوون ئ
  

  

  

  

  

ــةختخاب     ــث ت ــة و ب ــث لثف ــةك و ب ــةرين و دؤش ــث س   ب

ــةدةر  بــث   رةفثــق و هةمســةر و تــةا، غــةريب و دةرب

ــواز     ــث ج ــةرز و ب ــة ع ــي ل ــةدا خاص ــث س ــيار و ب   هؤش

ــةفةر   ــيعالين س ــاوةذواين ئ ــة، چ ــاكن و يب جووص   س

  بث تةماشا كة لـة تـؤي خاكـا بـة تـؤي لـةش خـةوتوون       

ــةكةر   ــةت نةيش ــداماين قام ــازك ئةن ــةزاران ن ــةد ه   س

  يــةك منوونــةي تةلعــةيت ئــةو خةوتوانــةن بــث گومــان 

ــة دةر   ــاكؤ دثن ــة خ ــة ل ــة جوانان ــةموو غونچ ــةم ه   ئ

  ئةو رةفثقة دوث وةكوو بولبول بـة سـةد نـةوعي دةخوثنـد    

  ئثسة مات و بث سةدا، بث نوتقة وةك نةخشـي حةجـةر  

  وي كــةوتبث بــث جووصــة مــانهــةر وةكــوو ئاشــث كــة ئــا

  رةنگ پةذيو، ئةعزا هـةموو يب زةربـةيت تـري و تةبـةر    

ــز و الص   ــان بــث هث ــث نــوور و زب ــةبيس و چــاو ب   گــوث ن

  ئــةم هــةموو جريانــة نةزديكــة لــة يــةكتر بــث خةبــةر

ــةواو  ــژاوةدا سةرلثشــ ــةم گثــ ــر لــ ــاقآلين دةهــ   ئــ

  هـيچ كةسـث نـةيزاين ئــةم رؤحـة چلـؤن ئةذواتــة دةر     

ــةكرد  ه ــثكم نـ ــري دةليلـ ــومرم و فيكـ ــاخر عـ ــة ئـ   اتـ

ــاوازي (كَ    ــومث ئـ ــة گـ ــازةگي وا دثتـ ــتـ   ر)زا ال ولَّـ

ــان     ــر و وةف ــث ميه ــة ب ــؤرة ك ــةم ج ــومر ب ــار و ع   رؤزگ

ــةبوثري بةشــةر ين تــؤ مةگــةر  ــةت رايئ ــة غةفص   بــؤ ب

ــوار      ــةد س ــةبيين س ــةر رؤژث ئ ــة ه ــةي ك ــي تاك   غافص

ــارةوة ئةذو     ــةم ش ــي ل ــث دةنگ ــؤ وآليت ب   اتــة دةرب
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  بةهـ چ موصـكي بـث شـةذ و شـؤرة لـةوا يةكسـانة خةصـق       

ــةزةر     شــاة بــث تــاج و گــةدا بــث بــاج و قــازي بــث ن

ــة   ــي دي نيي ــةل چ ــةيري عةم ــةقا غ ــةوز و ش ــةيت ف   عيلل

  بــؤ بةهةشــتة رةهنومــا، چاكــة و خراپــة بــؤ ســةقةر

  تؤشـــةيث ئامـــادة كـــة و ئامـــادة بـــة هاكـــا درا     

  لـة هـةر كووچـة و گـوزةر     ئاگةهي كؤچـت بـة ديـوارا   

  بؤ لة خـةو راناپـةذي ئـةي دص كـة لـةرزةي خسـتة ئـةرز       

ــر  « ــق القمـ ــي وانشـ ــاعةت و ئيعالمـ ــرايب سـ   »اقتـ

  گيــاين مــن مةشغووصــي كــارث بــة بــةرث بــا، تةمبةصــي 

ــادا ســةمةر    ــتوويي ن ــةيري رووزةردي و سةرداخس   غ

ــة  ــزت هةيـ ــةتا هثـ ــة هـ ــاودثري كـ ــةقوا ئـ ــاغي تـ   بـ

  ت بة قـووةت كـة و بـذؤ بـث دةردي سـةر     ريشةيي تاعة

ــةيب   ــةش ن ــا بثب ــة بــث ئينتيه ــةو رةمحةت ــةوةي ل ــؤ ئ   ب

  دةس بة تةقوا بگرة تا لـةم غةفصـةت ئـاوا ئةچييـة دةر    

ــة      ــاري نيي ــةيت ب ــيلال رةمح ــاوثزث ئ ــت ئ ــيچ دةس   ه

ــةر  ــوداي دادگـ ــيلال خـ ــة ئـ ــتگريث نييـ ــيچ دةسـ   هـ

ــا« ــوتفي   » زاريـ ــتيواين لـ ــث پشـ ــاملني«بـ   »رب العـ

  »ايــن املفــر «بــؤ مــين بــث تاعــةت و نامةســيا     
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ــا دةر  ــة ن ــاي ك ــةوالد پ ــةت ئ ــرةي ئيتاع ــة داي   ل

ــةر  ــة عةنت ــث ئةبثت ــوذذة، كــچ ب ــة ك ــث ئةبثت   كــوذ ب

  ئاداب و خووي شريين، شـةيتان ئةكاتـة ئينسـان   

ــةر     ــن ك ــة ك ــان ئةبات ــدي ئينس ــةوا و تون ــز و ه   في

  ئــةخالقي چاكــة رؤصــة ئاســاري ئادةمييــةت    

ــؤت و مثــزةر     ــةوا و ك ــةدار و ك ــي برق ــةك كةوش   ن
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ــةخالق   ــة ئ ــةن ك ــة وا تثدةگ ــةم زةمان ــواين ئ   ج

  شةصوار و كؤيت جوانة و تةرتييب زوصـف و مـووي سـةر   

ــت    ــووي پيس ــة خ ــة بتاش ــة كاك ــثص مةتاش   مس

ــةر      ــة جةوه ــادايب چاك ــث ئ ــار ناي ــة ك ــي ب   لووس

  گوم بوو حةيا و عيففـةت ئـةدةب نـةماوة شـؤين    

ــةر  ك ــةرد و گةوه ــة ب ــث فةرق ــة، ب ــث جةماص ــة ب   ةماص

ـ لةمانة مـةدوث نـةماوة حيس  » زاري«   ي بيسـنت س

ــةر   ــتر و ك ــذثك، ئثس ــاز ب ــة و گ ــةر لةق ــة ب   ئةكةوي
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جنت دةذةدا وثژراوة.» حاجي شثخ عبدالقادري حسيين«كوذي بةهةشت مةقام» حاجي شيخ االدين«لة كؤچي دوايي خوالثخؤشبوو 

  ةنة؟ ئةي دص مةگـةر جؤشـاوة بـةحري غـةم    چيية ئةم شيو

ــةم     ــريت ت ــة گ ــتاين ئثم ــاين كوردس ــآلوةي كثوةك   ك

  زســاين بــث مــرووةت هةصــمةيت هثنــا و ئةشــكثنث     

ــا دةم دةم    ــةروةكاين دصگوش ــدا س ــاغي پياوةتي ــة ب   ل

ــن گــص خــا  ــث پةروانــة بــث پــةذبثت و ســؤزي دص وةب   بص

  اوة شـةم كة خةندةي بةزمي ياران بوو بـة گريـان و كـوژ   

  ئةســةف ســةرچاوةكاين وةرع و تــةقوا ئــاوي وا رؤچــوو

  تةذي دةس ناكةوث يةك قةترة ياذةب دةم بة چي تةذ كةم

  ئةوانــةي وا بــة نؤبــةي خــؤ ئــةذؤن و ئثمــة جــث ديصــن 

ــةك دةم     ــادرث ي ــان ن ــةي هاتنؤي ــوان رثگ ــةقوذ پث   ب

  وةرن بؤ غةفصـةيت خؤمـان و مةحـذوومي لـة تؤشـةي رث     

  ردا كةين خاشاكي قوذي خـاكي بـة دةسـيت جـةم    بة سة

  سولةميان وا لة كوث؟ بادي سـةبا بـوو هةصـگرث فةذشـي    

  سكةندةر كوا و دارا كوا، وا لـة كـوث كـةي و كـوا جـةم؟     
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  تةريقي راس و چةپ مةعلوومة بؤ شـاة و گـةدا وةك يـةك   

  ئةتؤش سةرپشكي كاميانت ئةوث ئةويان يـا هـةر ئـةم؟   

ــةر ــةص »  ء  «ئةگ ــا «لةگ ــن ش ــر ءم   »فليكف

  بةرابةر بگري موختـاري بةشـت لـةو هةصـگرة يـا لـةم      

  شــادي لــثم» الــدين ءحــاجي ــا«بــة مــةرگي ناگــةهي 

  ئةكا دووري وةكـوو ئـاهووي سـةحرايي لـة ئـادةم رةم     

ــةتثكي وا   ــارث رةمحـ ــدا ببـ ــةودا و ئثمةشـ ــةر ئـ   بةسـ

  اتــةمكــة مــةمشوويل تكايــث بــني ئــةيكا حــةزرةيت خ

  لة جوملةي ( جوش غـم) تـارخيي فـةومت سـاز دا چونكـة     

  ئةوندةم غةم لة دصدا كؤيـة دةركـي غـةيري غـةم ناكـةم     

  الذث مـــةذؤ بـــا داوثنـــت نـــةگرث» زاريـــا«دةخـــيلم 

  دذووي داري مـــوغيالن يـــا دداين ئـــةژدها و ئةرقـــةم
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  خاكث بـة سـةرا كـةم   بؤ ئةم دصة مردوومة چ 

  بؤ بثخـودي و بثهؤشـي وةهـا الزمـة  شـينث     

  بــث خاوةنــة شــار و دزة دارؤغــة، ئــةگوجنث

  چؤن مومكينة بةم كؤصةوة يـاذةبيب كـة تـةيي   

  چيية سـةريف   بثتةوة بةهرةي خةبةرت  دص  ئةي

  دوژمن بةرگةي گرتووة بث چـةك بـة چ هثـزث   

  »زاري«رسوا بة دصـي بـث ئـةدةمب بـا وةكـوو      

ــام ــةم   الي ك ــة بةراك ــاين ب ــيحثك، گي   مةس

  دةرا كةم و بة هةموو دةشت بةهاري  هةوري وةك 

  كةسبث لة مةقامثكي وةهـا پـذ خةتـةرا كـةم؟    

  ئةم رثگـة لةگـةص غافصـي وا بـث خةبـةرا كـةم      

  ئةم وةختة بةنرخة لةشـيت بـث سـةمةرا كـةم    

  من حةرب لةگـةص جـةردةيي تـاآلن بـةرا كـةم     

  باســث لــة خــراومي لــة هــةر رثگــوزةرا كــةم 
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  ذةمحي پايزدةردة ص لة بث 

  لةم خاكي اللةزارة ئةوندةي نـةزةر ئةكـةم  

  خوارة دميةين هةتيوي بثكةس و مل هةر وةك 

  ژاكاوي جةوري پايزي بث ذةمحة پـؤيل گـوص  

  ذةنـگ و بؤيـة گـوص    زةوقة بولبـول، بـث   بث

  سةر چاوة سـوثرن وةكـوو فرمثسـكي ئـةمن    

  شـثوةي زوحــاكي پـاييزة نــاآلين گوصســتان   

  ةم دةردي گثژةصووكة فةرامؤش چـؤن ئـةبث  ئ

ــبونان  ــام و گوص ــويل ناك   دةواي دةردي بولب

  چــارةي هــةواي ســةردي دةردنــاكي ئــازةري

  كةي دث بةهاري خؤش به سـارا بـدا خةبـةر   

  بصث ئـةمن  تووذة بة هةيبةت  كةي دث شةماصي

  نةورؤز بةذثوةية بانـگ ئـةكات پـذ بـة دةم    

  »يـا زار«لة داخي جةوري پايزي ناميهربانـة  

  لة لثوي جؤگةي ئاو و چةمةندا سةفةر ئةكـةم 

  بة هةر دةرة و دةشـت و چيـادا گـوزةر ئةكـةم    

  باغات لة ئافـات پـذه دةركـي خةتـةر ئةكـةم     

  شيوةن بة حاصي گوصبوناين قوذ بةسةر ئةكـةم 

  بؤ غارةيت گوصزارة كة شـني و چةمـةر ئةكـةم   

  وةك ميهر و ئابانيش لة قةهري حةزةر ئةكـةم 

  زة كةي لـة كةللـة دةر ئةكـةم   ئةم ژاين گةآلذث

ــةم  ــةر ئةك ــةزداين دادگ ــةيت ي ــة رةمح   داوا ل

  بة ئاهي ئـاوريين هةناسـةي سـةحةر ئةكـةم    

  ير حةواصـةي سـةقةر ئةكـةم   ذها دثـوي زمهـة  

  ميهر وة يا تةركي سةر ئةكةم يا تةركي جةوري

  ئةم سةبزةزارة رووتة ليباسـي لةبـةر ئةكـةم   

  ئةم خاك و خؤصة رةنگ بة خوثين جگةر ئةكةم
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ــةم   ــةگ وةذة عالـ ــةوغا و سـ ــذ لةغـ   پـ

ــث    ــة و گوزةرگاهـ ــةموو كووچـ ــة هـ   لـ

  شــةوچةرةي خؤشــي ئــةهلي ئــةم عةســرة

  غةيبــــةيت گؤشــــةگرية پثخؤريــــان  

ــةگدا     ــةص س ــة لةگ ــان چيي ــةرقي ئينس   ف

  بــة خةياصــي بــةتاص بــؤ ئــةم و ئــةو     

ــكن   ــي دووپشــ ــة خزمــ ــارة كــ   وا ديــ

  رؤشـــــين ئافتـــــاو گـــــوم نـــــاوث

ــوةذث   ــث بـ ــةگيش پـ ــا سـ ــان بـ   ئامسـ

ــا« ــمانان» زاريـــ ــةيت موسصـــ   غةيبـــ

ــةم    ــةم ح ــة و ح ــةموو الوة عةفعةف ــة ه   ل

  بــــث حــــةيا وثژييــــة و بةرةصــــآل دةم

  غةيبةتــــة و ئيفتــــرا، درؤيــــة و زةم  

ــث ژةم   ــةر س ــام و ه ــار و ش ــوبح و ناه   س

  گـــةر نـــةكا لـــة كـــةالكي بؤگـــةن، رةم

ــوو ئةرقــةم     ــؤچي ئةبــةن وةك ــة ب   حةمل

ــوة دةم    ــزةي ئث ــة، نث ــةو دومي ــزةي ئ   نث

ـ      ةور و تــةم بــة بوخــاري كةســيف و هـ

  لـــة مـــةقامي بصـــندي نـــاوث كـــةم    

ــةم   قاتصــــي رؤح و دينــــة وثنــــةي ســ
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ــيم     ــؤم ناحاص ــي خ ــة حاص ــة ل ــؤ ئةون ــةوم وا رؤژة ب   ش

ــيم   ــاري مناص ــةريكي ك ــةر خ ــومر و ه ــات ع ــي ه   دواي

  مـــةقامي داميـــي ماصـــي بةقايـــة چـــي مـــين بـــث دص 

  لــة دنيــايثكي ئــاوا بــث بــةقادا غــةرقي ســةر قاصــيم 

  ذين ئــةو تــةيرة ئازادانــة بــةرق ئاســابــةرةو مــةنزص فــ

  ئةبث بؤ من بة سةردا قوذ نةكـةم بـؤ بـث پـةذ و باصـيم     

ــتم ئةگــةر بشــگا وةكــوو مووســا  ــزر دةس ــة دامــاين خ   ب

  بة بث سةبري ئةبث بـةردات ئـةو دةسـتة بةدئيقباصـيم    

  چ اليــةق جلوةگــاهي حوســـين روخســاري دص ئارامـــة   

  ي مةعريفـةت خاصـيم  دصي بث هؤش و ئيدراك و لة نوور

ــرد   ــاودثري كـ ــةم ئـ ــايث گوآلصـ ــدي تةماشـ ــة ئومثـ   بـ

  وپذ سةيلي بةدبةخيت بـة جـارث گوصشـةين ماصـيم     كت

ــةبوو رؤژث    ــريي ن ــةتا پ ــريةخؤرميؤ ه ــدي ش ــة عةه   ل

  كذثوةي هةوري ميحنةت دانةپؤشـث، بـةرزي و چاصـيم   

ــةوالوة      ــرة ب ــةماوة لث ــون ن ــةريفث چ ــدا ح ــة عالةم   ل

ــةاي ــن و ت ــيم م ــةذ و الص ــك و ك ــوجنثكي تاري   ي و ك

ــام  ــةمياوةي مــين ناك ــيت چ ــؤ پش ــاين دث ب ــةك گري   فةل

  لة بارةي جةوري ئـةم دةورة كـة بذوانثتـة حةمماصـيم    

  خودا بث كؤمـةكي تـؤ چوونـةدةر لـةم گثـژة نابـث چـون       

  فةلةك تـا خؤشـيةكم پـث ئـةدا پاماصـي سـةد تاصـيم       

ــا«لــة ريــزي دؤســتانا    ــةم نييــة » زاري   چونكــة جثگ

  لةگــــةص بثگانــــةكانا ئاشــــنايةكي سةروماصــــيم
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ــةنگيم    ــاغي فةرهـ ــةييوي بـ ــازة پثگـ   تـ

ــرة    ــةهرة وةربگـ ــامووز و بـ ــةر ئـ   هونـ

ــةعية      ــش و س ــش بــة كؤش ــيب دان   كةس

ــة    ــةالدا كــ ــةتت بــ ــةين هيممــ   دايــ

ــةقاال دان   ــةدا تــ ــةم رثگــ ــة لــ   خؤشــ

  عاملانـــث كـــة ئـــةهلي ئـــةم عةســـرةن 

ــوون    ــؤ ب ــاص وةك ت ــةك من ــةكث ي ــةر ي   ه

  بيســـــتووتة حيكايـــــةيت لوقمـــــان؟ 

  رةجنـــي كثشـــا و گـــةجني پةيـــدا كـــرد 

ــوو   ــةعاريف بـ ــتين مـ ــؤ وةدةس خسـ   بـ

ــاور و ئــاو       جــةهل ئينســان ئةخاتــة ئ

  چاوةكــــةم تــــؤ لــــة دةردي نــــاداين

  زةرةرثكــــم نــــةدي لــــة دانــــايي   

  ئةســـةرثكة لـــة عيلمـــي عاملـــةكان   

ــاقي  ــؤ بـ ــة تـ ــةنعةتث لـ ــةري سـ   ئةسـ

  ســـةنعةت و عـــيلم ئةگـــةر نـــةبوونايث

  يلمــة نــةكا فتيصــة و نــةوت   رؤشــين ع

ــردي» زاري«   ئامؤژگــــــــاري واكــــــ

ــة  ــة بـ ــث بكؤشـ ــم«تـ ــيم«و » تعلـ   »تعلـ

  »تعظـــيم«و » تـــادب«بـــة » معلـــم«لـــة 

ــة موصــك و زةذ و ســيم  ــة ئــريس و ب   نــة ب

ــيم    ــن چ ــث م ــة، مةص ــةوةككول مةب ــث ت   ب

ــةليم  ــي سـ ــة عةقصـ ــة هةيانـ ــؤ ئةوانـ   بـ

ــليم    ــةن تةس ــةوان ئةك ــي ئ ــة عيلم ــؤ ب   خ

  ةكيمچ ئةرةســــتوو چ ئــــةفالتووين حــــ

  مبتـــةال بـــوو بـــة چةنـــد دةردي ئـــةليم

ــةدمي   ــة قـ ــةرچي مردووثكـ ــدووة گـ   زينـ

  بةذذ و بـةحري كـرد كـةليم    دةوري  سةفةري 

ــةقليم     ــةو ئ ــاهي ح ــة ش ــةيكا ب ــيلم ئ   ع

ــيم   ــةمن حاصــ ــة ئــ ــةرثكت نييــ   خةبــ

  ســـةد كـــةذةت بةرشكســـيت نـــادانيم   

ــيم   ــث ســ ــةرةي بــ ــؤ و موخابــ   راديــ

  گــــةر مبثنــــث بصــــث ئــــةمن بــــاقيم

  ئيـــرباهيمكـــةم ئـــةبوو نـــاوي نـــؤح و 

ــانيم   ــراي گيـ ــةي بـ ــة ئـ ــةم چرايانـ   ئـ

ــيم    ــن نـ ــي زامـ ــي، نةبيسـ ــؤ ببيسـ   تـ
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وت و وثژ لةگةص خؤم

  بــــة ئامؤژگــــارمي يــــةك نوكتــــةزان

ــةحزةيث  ــة لـ ــافص مةبـ ــت غـ ــة زانسـ   لـ

ــةوث   ــتيت ئ ــةر خؤشةويس ــة ئةگ ــزان ب   ب

ــةذ   ــاص و پـ ــة بـ ــت ئامادةكـ ــة زانسـ   لـ

ــةن   ــة ئةك ــةيري ئثم ــة س ــةرتان هةي   خةب

ــان    ــة گي ــة رؤص ــةم قس ــوث ئ ــرة گ   ويت بگ

  بـــة زانســـت ئـــاوا ئـــةبثتؤ جهـــان    

ــوان    ــيت خ ــة خؤشةويس ــا هةميش ــة زان   ك

ــان   ــؤ ئامسـ ــوون بـ ــت وا چـ ــة زانسـ   بـ

ــة  ــوريخ«لـــ ــثكامنان »مـــ   ةوة هاوســـ
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ــةذ   ــةرجيس وا تثپـ ــد و بـ ــة ناهيـ   ينلـ

ــووة   ــان گرتـ ــةنگةري عيلميـ ــا سـ   وةهـ

ــرا   ــارةت بـ ــة غـ ــة بـ ــة بةرچاومانـ   لـ

ــذوا    ــذؤ ب ــؤ بةفي ــةو  ب ــة خ ــنت ل   هةصس

ــةيت  ــةر راحـ ــنن مةگـ ــةودا ببيـ ــة خـ   لـ

ــةدةي   ــدذث گ ــورگ ب ــةذ گ ــارة م ــةلث ع   گ

  نـــةزاين نةهاتثكـــة گـــةردن شـــكثن    

ــاج  ــة و ئيحتيـ ــةموو زيللةتـ ــةزاين هـ   نـ

  بـــة دةردي نـــةزاين ئـــةمن ئاشـــنام   

  بشـــؤ» يزار«لـــة تـــةن پـــةروةري الدة 

ــان     ــورةييا و بــؤ كةهكةش ــؤ س   ئــةچن ب

  ئــةوي ســةر حــةوا خــا ئــةذوا بــؤ نــةمان 

ــان   ــةري رةجنمـ ــة و بـ ــةوي گةجنمانـ   ئـ

ــةم ن  ــؤذايي ه ــة خ ــمان ب ــةم جنس ــد و ه   ةق

ــةتا موبتـــةالن    ــةزاين هـ   بـــة دةردي نـ

ــوان    ــابث ش ــت راكش ــازي پش ــةر گ ــة س   ل

ــان   ــةزاين حةياتثكـــــة تاريكســـ   نـــ

ــان   ــارة و زيـ ــةر خةسـ ــةزاين سةراسـ   نـ

ــران  ــاري گـ ــثش و بـ ــذ ئـ ــة پـ   چ دةردثكـ

  بـــة ئـــاوي بـــزاين دةم و چـــاوي گيـــان
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  بــة شــؤذي موددةتــث دذيــا كــةوامان    

ــذاز     ــة مثق ــؤذم ب ــين ش ــا داوث ــة داخ   ل

ــ ــة» زاري«ث بصـ ــةم دوكتورانـ ــةن ئـ   نةكـ

ــان   ــةي ناذةوام ــوو رةويي ــةد دةرچ ــة ح   ل

ــةوامان    ــةي ه ــث ريش ــك ب ــا وش ــذي ت   ب

ــان   ــث دةوامـ ــي بـ ــةالجي رؤح و زامـ   عـ
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  لة عالةمـدا لـة شـوومي بـةخيت رةمشـان     

ــاي زةرد  ــةر وةك كارةب ــة ه ــةبار و سيس   ب

ــةرامؤش    ــة فـ ــاجزم وةختـ ــدة عـ   ئةونـ

ــة   ــةت ك ــي مةرحةم ــا ئياله ــةزلت ي ــة ف   ب

  كــامي هــةتاكوو كــةي بســووتث   بــة نا

  لـــة تونـــدي بـــاد و جـــةوري رؤزگـــارة

  مةگــةر لــةم بةندخيانةيــدا بــة مــردن    

  ئةگـــةر بـــاوةذ بـــة پـــذ دةردمي ناكـــةي

  لثـــرة بـــةوال » زاري«ئومثـــدم وايـــة  

ــةمشان   ــاري دةردة ب ــةرد و ب ــةي س   هةناس

ــةمشان  ــةعلي حةب ــراوي وةك ل ــث تث ــة ب   ل

  بكـةم رةســم و رةوييــةي پــةنج و شــةمشان 

ــؤ   ــث ب ــذ غــ دةواي ــي پ ــةمشان ةللدص   و غ

ــةمشان  ــةلب و رؤح و ل ــري و  ق   شــعوور و ب

ــةمشان  ــاري گـ ــة روخسـ   تـــةپ و تؤزاويـ

ــةمشان  ــج و كةمشةكـ ــت رةنـ ــي بثـ   دوايـ

ــةمشان  ــذ قةصـ ــيت پـ ــا و دةسـ ــة پـ   ببينـ

ــةمشان    ــةت نةچ ــي راح ــا دص ــوويث ب   پش
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وتووثژثكي مةذ لةگةص شوان

  بيستوومة مةذثكي بةستةزوان

  بةشئةي لة ئينساف و پياوةيت بث

  تؤ مةگةر هيچ ئثش ناگا پثت

  بةدةين تؤ مةگةر لة پؤآلية

  بة هةواي گةرم و سةرد عاجز نيت

  رةمحيپثم بصث بؤچي وا بة بث

  ئةكةيت و دوورگورگمان بؤچي تث

  دةفعةيث تينوةتيت نةشكانني

  نيوةي وا لة برسا مردين

  سوبح و ئثوارة پاك ئةماندؤشي

  هيچ زانيوتة تا چ ئةندازة

  بؤ نةبث دةمي ئثمةي سوثر ئةبث

  ئاوگا بؤگةن و لةوةذ بؤژة

  سم سواوين و دةم بلؤقاوي

  شري چؤن بثتة گوامنان ئاخر

  بؤ تةماشاي سفرةكةت ناكةي

  نةوة بة خؤراكثنزثذاچؤن ئة

  دووگي نةبثت چثشيت چةور

  كةشك و رؤنت لة شريي ئثمةية بؤ

  ماس و دؤمان بة فيذؤ رؤيي

  دؤش رثوي،بثري ،گورگة دوا شوان

  شك وا بةرگن و خوري خواردينم

  اليثكؤ گورگ بةرخ ئةذفثنث

  خؤت دانيشتووي و بلوثرت

  خوا هةصئةگرثت نائةميين، وا

  وا مةزانة كة ئثمة بث كةس بني

  بثتو ئةم مثگةلةت بةرةصآل كةي

  ناذةحةتيان ئةگةر بةخثو بكةي

  چونكة شواين مةقامي پياوانة

  بيستووتة بة شواين» زاريا«

  :ةمةي ئةوت بة شوانئ ،بووبتووذة 

  دص ذةقي خوانةناسي نائينسان

  هيچ موحتاج ين بة ئاو و نان؟

  خوثين تثدانيية و رةگ و ئثسقان

  لة بةدةنتا نيية مةگةر تؤ گيان

  قاچ و قوملان ئةدةيتة بةر گؤچان

  رائةوثسي و خؤت ئةكةي بة نةزان

  ئاصفي تؤي نةديوة ئاخوذمان

  نيوةي تر لة تينوا خنكان

  لة شري و لؤركمانلة پةنري و 

  پووص وةرئةگري و ئةخيةية گريفان

  قوذ بةسةر، دةفعةيثك بة خوثتان

  پةچة ناخؤش و تةنگةبةر كؤتان

  گةنة تثداو و شةلكة بث دةرمان

  ئاو و ئاصف ئةگةر نةدةن پثمان

  شام و نةهار و وةخيت بةرقليان

  كة لة ئثمةي درووس ئةكا كابان

  هةر لة خةودا مةگةر بدةن پثتان

  صيوي بةهاري و زستاندؤكو

  قات بوو تامي چثشت بؤ خثزان

  ن ورچ و گوربةية كةرةدانةمةشكةژ

  بث بةذة و بث پآلسة ديواخان

  اليثكؤ ورچ كؤز ئةكا تاآلن

  دةنگي ئةگاتة ئةسثرةي كةيوان

  نؤشي گيانت نةبثت شةرت و نان

  پرسيارث ئةكات خاوةمنان

  تؤش بةرةصآل ئةكات دةسيت زةمان

  پثت ناصثن شوانپثت ئةصثن گورگ، 

  تؤش شواين بكة وةكوو پياوان

  چي وةدةس كةوت مووساي عيمران
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  دص بةدنياوة مةبةسـنت، رؤصـةي دنيـا مـةبن    

  پذ لة شرية زاهريةن مةمكي و ئـةوالدي قةصـةو  

ــةحاص  ــة تاب ــدة ديوتان ــة دي ــتووتانة و ب   بيس

ــب  ــژاوي فري   هؤشــياراين هــةزاران خســتة گث

  ي قاتصـة خؤ بپارثزن لة هـةنگوينث كـة زةهـر   

  هةر ئومثـدثكي هـةزاران نائومثـدي وا لـة دوو    

  بةحةسرةت الئةقـةل  هةموو كوشنت  باب و باپريي 

  بث موبااليت لةگـةص دينـا بـة حـةددثكي وةهـا     

  وةرع و تةقوا و حـةيا حـةتتا نـةما ئاسـاريان    

  خؤ بپارثزن كـة پـارثزة وةسـيلة بـؤ نـةجات     

ــاري   ــرد ناپارثزگ ــدةم ك ــةر ئةوةن ــا«ه   »زاري

ـ    ث وةفايـة باخـةص و كؤشـي مـةچن    دايكثكي ب

  و لةذ و گـةردن كـةچن   رؤژث هةموو ذووت  پاش چةن 

  ريشةي چيهـا كـوذاين خـؤي دةرهثنـا لـةبن     

  واي بؤ ئةو دةستة وا بث تةجرةبة و نـازيرةكن 

  وارسي ئةم پرية مةككارة لة ئريسي بـث بةشـن  

  هةر وةفايثكي هـةزاران بـث وةفـايي وا لـةكن    

  صـدا نـاكوژن  ئثوة بؤچي زةذذةيث شةوقي لـة د 

  عامة نابينث لة شـارثكا بـة دينـث پيـاو و ژن    

  بؤ تةماشاي ئابذوو ناكةن، كة بوو يـةكبارة ون؟ 

  تؤشةيث بؤ ئةو هةوارة لـةم هـةوارة هةصـگرن   

  ناهةقي سةگ ناگرم گةر خؤ بپـارثزي لـة مـن   
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  گريي چةنگاصي جةردة و غارةتگةر و دزين

  رؤژث بة عاجزي بة كةرثكي دةوت كةرث

  ةحةممويل هةصگرتين باري گران؟تا كةي ت

  بذوانة ببينة لة تةواوي خةاليقا

  خؤش هاتة جواب و ويت: بث دةنگ بة ئةم جةفا

  عةالج، تاقةتة ئثمةش وةكوو ئةوان»! زاري«

  بةم جؤرة وا گةدا و كيسة خاصي و كزين

  !زةمخاري ناذةحةيت نةخؤشي لةذي حةزين

  دا ذزين»كةردار«لة ژثر باري زةمحةيت 

  ثمة ذثش و برسي و بثچارة و كزينهةر ئ

  »سةقزين«بةمشانة هةتا ساكين ئةترايف 

  سةد ئةونة لة ئةتواري ئةم زةمانة عاجزين
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ــني     ــة زان ــاوي ل ــا م ــري ت ــة تةقس   مةك

ــذئثش   ــي پـ ــة دةردثكـ ــذوا نييـ ــة بـ   بكـ

  بـــةدص تثكؤشـــة فثـــري پيشـــةيث بـــة 

ــد  ــةيثكي ئابذوومةنــ ــة؟ پيشــ   چ پيشــ

  بــة جــث بثآلنــة ئاســارث بــةرث بــا     

  كـــة بـــث زانـــني جســـمي بـــث گيـــانني

ــةزانني   ــوو دةردي نـ ــادا وةكـ ــة دونيـ   لـ

  بزانـــة ئثمـــة بـــث پثشـــة كـــة نـــاژين

ــايني    ــاذةوا و زددي ئـ ــةي نـ ــة پيشـ   نـ

ــانني     ــة ف ــاقي ئثم ــارة ب ــةر ئاس ــة ه   ك
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ــةلــــة  ــة ئةوانــ ــاران دووري كــ   بثكــ

ــازووت    ــة ب ــرا هةصماص ــكة ب ــت هةص   قول

  دة بةراســــيت تثوةچــــؤ الري فــــذث  

  فةرامؤشــــي مةكــــة ئــــةم هــــؤنراوة

ــة ــة  ك ــارن ل ــارين   بثك ــةرد ع ــثوةي م   ش

  كــة بــث رةجنــث بــة خــاوةن گــةنج نــابني

ــانني   ــةخيت جيـ ــة بةدبـ ــةوي الرة لـ   ئـ

  هــــةموو ئامؤژگــــارين» زاري«قســــةي 
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  ژمارة ميوةدز، بؤ باغ پةرژينث نةكةين؟ بث

  ئاشنايي دةستةيي حةق ئاشنا بؤ فذدرث؟

  داوثين مةجنوون ئةگةر دةسيت ئومثدي پث نةگا

  ثژث زاري دص مةززةي مورادوامةزانة قةت بچ

  وةعز نادا بةهرة، بث تةقسرية قيل و قال ئةگةر

  بؤ وة بةر گورزي نةسيحةت دةين دنيايث وةلث

  شةرمةساري بار ئةدا، ئامؤژگاري تاوةكوو

  لةم شةوي تاريكةدا تاكةي لة قوذدا هةصچةقني

  و حةسرةيت بث حةد ئةگةر عةجيبة  دةرد و داغثكي

  وقي ئاشنا شينث نةكةينبؤ دصي خاصي لة شة

  دينث نةكةين بةدبني و بث سوحبةيت  تةركي  بؤچي 

  بؤ ئةبث لةم رثگةدا تةقليدي شريينث نةكةين

  و زةمخي نيشي هةنگوينث نةكةين ئثش قبووصي گةر 

  پةيرةوي ئاييين حةق و ئةهلي ئايينث نةكةين

  و تةصقينث نةكةين خؤ تةعليم هةوساري بث نةفسي 

  ي ئةوا، مةردانة كؤشينث نةكةينخؤ لة ئةجنام

  بؤ رةفثقي ئافتاوث، مانگث، پةروينث نةكةين

  چينث نةكةين گوص» زاري«عومرةدا ئةي  بةهاري  لةم
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رؤژث كصاوثكي كؤين خؤي لة رث گوزةرا ئةبينث كة فذي دابوو، بةم جؤرة قسةي لةگةص ئةكا:

  هــةتاكوو تــازة بــوو تــاجي ســةرم بــوو

ــةرم  ــي گـ ــةي دافعـ ــةردي ومت ئـ   ي وسـ

  ئاگابــــة و بزانــــة  » زاري «ويت ئــــةي 

ــوو   ــةرم بـ ــاكي مةعبـ ــةپريي دمي خـ   بـ

  سةرم، بـؤ تاقـةتت لثمـان بةسـةرچوو؟    

  وةهاية حـاص ئةگـةر جـواين بةسـةرچوو    
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  مــووي ســپي بانــگ ئــةكا بةســية خــةو

  قافصـــةچي پـــذ دةمـــي هـــاوار ئـــةكا

ــؤص و دوور  ــةر و چ ــذ خةت ــةيث وا پ   رثگ

ــادة    ــةيث ئام ــةفةرت تؤش ــؤ س ــة ب   ك

  بث عةمةل ئـةي ديـدة خةياصـي نـةجات    

  دوا مةكـــةوة راپـــةذة ئاخريـــة شـــةو   

ــة دةو   ــي بـ ــة رؤيـ ــث قافصـ ــگرة پـ   هةصـ

ــذةو  ــذث راهــ ــةا ببــ ــة تــ   زةمحةتــ

  خــيت درةوكــايت خةلــة و خةرمةنــة وة  

  مـــةحزي غـــوروورة بـــة دةليلـــث پتـــةو
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ــردووي  ــث ك ــة ت ــةوا رووي ك ــوويل ه   غ

ــةبا   ــةذفثنث و ئـ ــةزاين ئـ ــةرگ ئـ   مـ

  تؤش خـؤراكي ئـةوي نؤبـةت كـة هـات     

  كــــة دنيــــا ئةبــــذثتؤدةخيل» زاري«

ــةو     ــة ئ ــتت ل ــبكة پش ــةكا هةص ــثتت ئ   ش

ــة،كةو  ــوو واش ــة وةك ــةموو زيذؤح ــةم ه   ئ

ــةدا  ــت ئ ــواة«قووت ــةو » خ ــا قةص ــةذي ي   ل

ــةو  ــيت بــ ــاقي نةفروشــ ــي بــ   مةنزصــ
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  ماة كآلوي دةروثش گةيشتة مةرتةبةي گؤشةي

  دص تةنگ نةبث لة تةنگي ئةم مةنزصـة كـة يؤسـف   

  ني لــة هــةرد و كثــو و غــارابــةرةو مــوراد رؤيــ

  بوو ئةصبةت،كة شاهبازي كةونةين بيستووتة كوث

  ئةم شـاهبازة چـون نيشـت   » زاري«لة داري پريي 

  ئةيواين بوو بة كةيوان بـة هـاتين عـةيل شـاة    

ــادرث عــةزيزي هــةتا نةچثتــة بــن چــاة    پــي ن

  يـة گـاةو بثگـاة    بؤ رةهذةو، ئيستراحةت بة جث

  ي خـةوگاة بؤ خؤي و بؤ رةفيقـي زةمـاين كـؤچ   

  گــةذاوة بــؤ جــواين، گــةيي بــة گشــت دصــخواة
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لة برادةرثكي خؤشةويسي خؤم شثخ حمةممةد ناوم نووسيوة كة مةالي زةنبيل بوو و لةوث ژين هثناوة:

  ئةي بادي بةياين وةرة سامةردي خودا بة

  ئةم نامةية بگرة بة ئةدةب بيبةرة زةنبيل

  بيستوومة برا گةورةكةم ئثستة بة دص و گيان

  وةختث كة دةگةيتة حةدي ئةو مةنزصة پاكة

  وةربگرة ئيجازة لة غوآلماين حةرميي

  راوةستة بة تةعزمي و بصث پث، لة بري من

  يةك بكة يةك حوزووري عةرزي هةرچي كة ئةصثم

  ماچي بكة ئةو دةستة جوانةي بة ئريادةت

  ويساصي گوصي رةعنات پي بثژة موبارةك بث 

  بةهةشتة روخساري نيگارت كة وةكوو باغي

  دةستث لة مل، ئةو دةسيت ترت خادمي بةي بث

  هةصمةت بةرة بؤ سييب زنةخداين وةلث سووك

  پةي پةي لةلةيب لةعلي بنؤشة قةدةحي مةي

  وةك خزري موبارةك نةفةسث عوقدةگوشا بة

  بؤ دةفعي غةمي خاترم ئةم دةفعة دةوا بة

  مةشغووص بة وةسصي گوصي ياقووت نقابة

  و سةرا بة ئةو حةوش ث بة ئةدةب داخصي خةيل

  ئةوساكة بچؤ ژوورةوة يا پةجنةرة البة

  لةم باغي گوص و نةرگسة،مةقسوود رةوا بة

  ئةي رؤحي رةوامن تؤخودا قاسيدي چا بة

  لةو مةجليسةدا زؤر بة ويقار و بةحةيا بة

  هةر شاد بة وةسص و لة غةمي هيجر جيا بة

  لةقا بة رزواين ئةبةد بة، بة ئةبةد مةسيت

  ياين لة بةري سةروي قةدي، كامذةوا بة

  ئةهلي وةفا بة نازارة،سةفا پةروةرة،تؤش

  خزري دوةمي ساكين سةر ئاوي بةقا بة 
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  هةي هةي نةگوشث دةسيت خةياصت مةمكي نةك

  نامةحرةمة ئايينة و نابث كة ببينث

  ئةم كارة حةواصة  بة دصي مونتةزيرت كة

  ئةمما بة موژةي خؤتشانة بكة ئةو پةرچةمةي 

  چ بكةم نيية سذپؤشث ئةمني بثت و بة دين بث

  ئايةت كة دةصث بةرگي يةكن ئافرةت و پياو

  چون بةزمي گوص و بولبول و هةنگامةيي وةسصة

  ئازاري بگا تثبگة دو قوببة حوبابة

  روويث كة لة نائةهل سزاواري حيجابة

  ياين بة دصت گيانة وةكوو ئايينة وا بة

  ا بةگثسووي سي هةمدةمي  وةك لةعلي لةيب

  خواجة سةرابة و هةم هةم پةردة هةرخؤت وةرة 

  عةييب نيية بثژم كة ليباسثكي رةسا بة

  و بة سةما بة وةرة مةشغووص بةرةقس» زاري«
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ــذة    كامگــاري مــردووة دنيــا لــة ناكــامي پ

  مـوارد  و بث ئيحتياج  بةحري  جةوهةر غةرقي  ئةهلي

  هيچ زانا حـةل نـةبوو   بة فكري ئةم موعةمما چؤن 

  وةكةم وا چاكة رازي بني بةم دةروثشـيية چا

  متاشـا كـة ئـةوي   » زاري«ئةهلي بث دةمسايةيـة  

  ئاة كةي دةردثت يارةب پاي ئثمة لـةم قـوذة  

  بث هونةر ئازاد و شاد و داميـا كيسـةي پـذة   

  چاك هةر واية كة لثي نةدوين و كؤتا بث قذة

  چونكة پثشينان فةرموويانة دنيـا دةس بـذة  

  شـذة  و تـووذة و دةم  نائةهل دةمساية بث  خاوةين
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ــارة  ــةر ئةپرســي كاكــة ئــةو ئــاهوويي تات ــةت گ   حةقيق

ــؤالرة   ــد و ك ــي كون ــةوةك ه ــابازة ن ــي ش ــةچريي چنگ   ن

  سـاحييب دوو سـث كـةر و گـا بـث      هةركـةس  واية گومامن 

  بة التؤ واية هةر ئـةو پيـاوة، بـاقي وةك خـةس و خـارة     

  رمووبووت و نوسيبووتتةحةييور بوو كة فة جثگةي گةلث

ــةييارة   ــيمة ع ــةو س ــةين ئ ــة و پ ــة ريتاص ــةص ب ــث تثك   بب

  مـرووةت عيففـةت و تةقوايــة نـةك بــزن و مـةذ و مانگــا    

ــةردارة    ــادارة، س ــة دني ــژن ك ــرةدا دث ــةم عةس ــث ل   وةل

  و پشكةص، سواصةت و لرية و با،بةرد و شيشة،موشك شةم

  ابــارةقــةل و كــةو، قــاقم و ژيشــك چ فيكــرث الرون    
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  وتوويانــة گــوص و بولبــول، شــةم و پةروانــة پثكــؤ بــن 

ــزارة      ــار و گوص ــي م ــل نزيك ــؤ ماي ــي ت ــةجايب ئةقص   ع

ــةدري گوصــباغي نةپشــكووتوو    بةصــث بولبــول ئــةزانث ق

  كـة ئـةو مـةفتووين مـوردارة     چية كةركةس گوص  چووزانث

  موقةددةر گـةر نـةبوو ئـةمري جـةنايب ئثـوة جـث بثـنن       

  مـارة دا خـودا ئـةو گةجنـة بـث    »زاري«ة چـون بـة  جنةمةذ
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ــارة    ــثوةي وا ديـ ــاص شـ ــةهار ئةمسـ   بـ

  لة هةور ئـةو قـةترة بارانـةي كـة دةتكـث     

ــؤر   ــة، پثخ ــدة، نان ــة، قةن ــة، رؤن   برجن

  خودا بـؤ تؤيـة حةمـد و شـوكر و ميننـةت     

ــؤ   ــةنعةيت ت ــووش و س ــةرتييب نق ــة ت   ل

  لة كاين قودرةتـت تـةعم و مـةزة و رةنـگ    

  بكـا رةحـم   كـث بـث   بة غـةيري تـؤ خـودا   

ــذثژث   ــث ب ــث ب ــةبث ك ــؤ ئ ــةيري ت ــة غ   ب

  بـــة ســـارادا بـــة گوصـــزارا بـــة باغـــا 

ــث    ــةس ناتوان ــودا ك ــؤ خ ــةيري ت ــة غ   ب

  ين لوتـف و بةخششـي تـؤن   وهةموو مةمنو

  كة ئـةرزت نةرمـةوة كـرد و چةمـةن شـني     

  »زاري«لــة خؤشــيدا لــة مــن گــؤذاوة     

  بةهةشـــيت پـــذ لـــة فـــةزيل كردگـــارة

ــ  ــت ك ــةي كش ــدي كيس ــة عــةيين نةق   ارةب

ــرة   ــث بفكـ ــةر تـ ــارة«سةراسـ   »خواروبـ

ــث   ــةت ب ــت زؤر و رةمح ــة لوتف ــارة ك   مش

  شةرمةســارة»مــاين«و شــثت »ئةرةســتوو«

ــةنارة    ــثو و ه ــوص وس ــةم گ ــةگرن ئ   وةرئ

  بـــةدةم وشـــكاين ئـــةم هـــةرد و ديـــارة

ــةنارة     ــدا ك ــوودي ناپةي ــةحري ج ــة ب   ل

ــةژارة     ــا پ ــة دص دةرك ــاوي ل ــام ئ ــة ع   ب

  بـــذثژث رةمحـــةيت وا بـــةم قـــةرارة   

ــدةي گة ــارة ئةونــ ــةدار و جووتيــ   للــ

ــارة  ــةص كامكــ ــراو و جةنگــ ــا تثــ   گيــ

ــةهارة   ــا ب ــتة ي ــة بةهةش ــةم فةسص ــة ئ   ك
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  يادگـــاري بةشــــةر قســــةي خؤشــــة 

ــةو     ــووري ئ ــة ن ــة ك ــةو رؤژي ــؤش ئ   ه

  چةمشةيثكــــة رةوان و لــــوتفي حــــةق

ــةليل   ــاري خـ ــةزار نـ ــي هـ ــة منثكـ   بـ

  گـــةر گةركتـــة نـــاوي چـــاك» زاريـــا«

ــة   ــةري هؤش ــوش جةوه ــةي خ ــون قس   چ

  و جــــةهل پؤشــــة ئةمحـــةقي البــــةر 

ــة   ــةي نؤشـ ــزري رؤح، مـ ــاقي و خـ   سـ

ــة» ابدالـــــدهر«   ، مـــــات و خامؤشـــ

ــة    ــؤش تثكؤشـ ــة هـ ــدا بـ ــة ئةدةبـ   لـ
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  لــة نــاداين بــرا ســةريف نــةزةر كــة     

  خـؤ خـةرج   لة خـؤراك و خـةوا ئـةوقايت   

  مةكة بثهوودة سـةرف ئـةم نةغـدي وةختـة    

ــؤش    ــش و ه ــي دان ــديوة باص ــةر نةت   ئةگ

  نبة عيلم ئينسـانة ئينسـا  ، بة سووذةت نة

ــة نــووري عــيلم ئــةم دنيايــة ئــاوا        ب

ــرث    ــة، فيك ــةواوي پيش ــة ت ــةري عيلم   ب

  وةكــوو عيســا بــذؤ بــةو شــةوقة بــؤ ژوور

  بـــة دةســـتوورايت ئـــةو رثگانوثنـــة   

ــؤ   ــة پثش ــون ناخات ــان چ ــةب ئينس   نةس

ــبيهي بـــةتتاآلين بثكـــار    ــرا، تةشـ   بـ

ــة كــارث     ــةدا شــاية ئةگــةر دةس بات   گ

ــكامن    ــي شـ ــةوا باصـ ــريي ئـ ــةمن پـ   ئـ

ـ      ةروةرانالـــة دانيشـــگاهي دانـــش پــ

  »زاري«لــة ئــاوا بوونــة رؤژي عــومري   

  كــآلوي ئــةقص و دانــايي لــة ســةر كــة     

  مةكــة، ئينســاين، كــةم تةقليــدي كــةر كــة 

ــة   ــةر ك ــيب هون ــة كةس ــومرت هةي ــةتا ع   ه

ــة   ــةر ك ــةروازي بةش ــةيري پ ــاي س   تةماش

  پــةروةري وةك بــت حــةزةر كــة لةســووذةت

ــة     ــةدةر ك ــاريكي ب ــوورة ت ــةو ن ــة دص ب   ل

ــواري و بار  ــااليت سـ ــة ئـ ــة ةلـ ــةر كـ   بـ

ــة    ــوزةر ك ــادا گ ــة دةري ــا ب ــوو مووس   وةك

ــةر كــة     لــة بــوون تــا مردنــت كةســيب هون

ــة  ــةر ك ــة عــيلم و ســةنعةتث خــؤ موعتةب   ب

ــة   ــةمةر ك ــث س ــة داري ب ــث ب ــا ب ــةر ش   ئةگ

ــة     ــةر ك ــةك كاريگ ــداي ي ــا في ــةزار ئاغ   ه

ــة    ــةفةر ك ــش س ــؤ دان ــتة ب ــةتؤ ئةووةص   ئ

  لــة دةردي جــاهيلي خؤبــث خةتــةر كــة    

  كــة  ئــةتؤ رؤژت بــة دانــش شــوعلةوةر   
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  مةولــــدي موتةههةرمــــة» ئاصكةصــــوو«

  ة ئــاوي بــةقا »كــاين ســةروو «ئــاوي 

ــة و دوذ  ــة الم لةعلـ ــةردي لـ ــةردي هـ   بـ

ــةرقةآل« ــز» سـ ــادي خثـ ــة شـ   مةنزةرثكـ

  ســــةيري ســــارا و كثــــو و باغــــايت

  »قاميشةصـــة«چـــون مـــةزاري » زاريـــا«

  يـــادي نـــاوي ئـــةوان و زيارةتيـــان   

ــة   ــاك گةوهةرمـ ــدادي پـ ــةي ئةجـ   جثگـ

  وزي كةوســــةرمةحــــة» حةوتــــةوانان«

  ســـاراي موشـــكي ئةزفةرمـــة   يخـــاك

ــة« ــة » باغچةصــ ــاغي رؤح پةروةرمــ   بــ

  رؤشــــــين ديــــــدةي منةووةرمــــــة

ــة ــةلث برادةرمــــ ــاهي گــــ   خوابگــــ

ــة    ــةجي ئةكبةرم ــةهد و ح ــةربةت و ش   ش
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  كةصكةصةي ديدارة وا من شـيين بـث سـامامنة   

  بووم ئةمذؤلة سـايةي عةشـقةوة   رووت گةدايث دوث

  سـؤزي ئيشـتياق   دص وةكوو قةقنةس بة بابسووتث

  تــا شــةوي دووري بــةري رؤژي ديــداري گرتــووم

  سـةربةرمة دةر  بؤئـةوةي  هيجرة دةشيت مسوومي لةم

  خيمــةگاهي شــاهي گــوص داوثــين كثــوة بؤيــة وا

  چي بوو ئةم رووناكية وا كةوتـةوة خـاكي وةتـةن   

  »صـفا مـةروة و  «فـا و سـاعيي   تائيفي كةعبـةي وه 

  تي شةرعة و شاهذاهي مةعريفـة »جممع البحرين«

  گياين رؤيشتووم وا هـاتؤ بـةدةن شـوكري خـودا    

  »زاريـا «بؤ نةصثم مووري سولةميامن بة هيممـةت  

ــة   ــراوي هةورامامن ــي تث ــةيري گوص ــارةزووي س   ئ

  لــةعل و مرواريــد و گةوهــةر پــذ يةخــة و دامامنــة

  چونكة ئـةم سـووتانة بـؤ مـن مةرهـةمي زامامنـة      

ــة   ــةرياد و ئةلئامامن ــةر ف ــةتاكوو رؤژ ه ــةو ه   ش

ــاو ــةيلي ئ ــةفري عةوداآلمنــة» ســةرنةهال«يم   و ب

  بــؤ تةماشــا ئــارةزووي ســةر بــةرزي و شــاخامنة

ــا ئــةنواري شــاعومسامنة    پةرتــةوي خورشــيدة ي

ــة   ــي عريفامن ــاري زمزةم ــي چةمشةس   جورعةنؤش

  يةعين دوو دةريـاي گـةورةي پـذ دوذ و مةرجامنـة    

  كام گيـان، ئـةو گيانـة وا مايـةي هةميشـة مامنـة      

  ميوامنـــةقـــةترةيثكم بثنـــةوا بـــةحرثكي وا   
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  ئةدةب، بث موشـتةري بـث قـةدرة وةك زبصـي خيابانـة     

  لـة دنيـادا ئةوثسـتا موشـك و پشـكةص نرخـي يةكسـانة       

ــي  ــازم بةســترا دووكــاين كووتاص ــث نــةزم و ن ــةزم ب   ن

  بةذاســي نــاذةواج ئةمذؤكــة دةســتةي نوكتةزانانــة    

  زةرافةت باري كرد و نوكتـة وثـژي مـرد و شـاعري هـةم     

ــؤي  ــة خـ ــة بـ ــي بيابانـ ــيعرةوة وثصـ ــارواين شـ   و كـ

  لة حةسـرةتدا زبـامن لـةنگ و دصـتةنگم خودايـا كـةي      

  لة مةديةن، دثتـةوة بـؤ ميسـر، ئـةم مووسـاي عيمرانـة      

ــاكة     ــاوارم، تةماش ــةرياد و ه ــة ف ــؤذايي نيي ــة خ   ب

ــاو و شــذ و شــةمزاون ئــةو ديوانــة جوانانــة        چ ژاك

ــةت     ــاك تين ــاعرياين پ ــةي ش ــاين رةويي ــة قورب   مبب

ــة   ــةوري زةكايانـ ــي هـ ــاوةداين بارشـ ــا ئـ ــة دنيـ   كـ
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  فيكر و حيكمةت هةر وةكوو گةوهـةر  وا بة رشتةي ئةوانةي

ــة     ــةبعي نوكتةزايان ــيت ت ــؤنراوةي دةس ــي ه ــة ذثك   ب

  مةذوانة كة شثعرثكت لـة هـةر جـث دي    سووكي  بةچاوي

ــة     ــةفكاري ئةديبان ــاغي ئ ــوةي ب ــة مي ــيلم چونك   دةخ

ــذامي  ــاوي ئيحت ــة چ ــةريف  ب ــةر ح ــة! ه ــرة كاك   تثبفك

  هـــةزاران گةوهـــةري ئامؤژگـــاري لـــث منايانـــة    

  ئةسريي خاكي الدث بووم، مردووم و لـةدةس دةرچـووم  

ــة     ــومامت ئةلئان ــاكين زوص ــةيامت س ــاوي ح ــوو ئ   وةك

  »زاري«نييـة يـارث، رةفيقــث، هـةم زبـاين، هةمــدةمث    

  ئــةمن چ بكــةم خودايــا لــةم ئةجننــة و غــوول و دثوانــة
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بؤ سةيد عةبةشاي دؤسيت كة لة سةفاخانة ژن دثنث و مامؤستا بة جث ئةهثصث بة عةزمي گوثزانةوي ژنةكةي و زؤر درةنگ  

دةگةذثتةوة. جا بةم شثعرانة داواي گةذانةوةي لث ئةكا:

ــة  ــة مةردانـ ــتة راكـ ــةبا هةسـ ــةي سـ   ئـ

  زيــارةيت پــريي خــزر لــة پثشــا كــة     

ــةچ   ــةردن كـ ــة گـ ــةدةب رابوثسـ ــة ئـ   بـ

ــةي ــژة ئـ ــووراين بثـ ــاك و نـ ــريي پـ   پـ

ــة لـــوتفي تـــؤ  ــة پةلـــة هـــاتووم لـ   بـ

ــاتري    ــووين خـ ــةالس بـ ــؤ خـ   »زاري«بـ

ــةي  ــةكت بــــؤ كــ ــتگريي و كؤمــ   دةســ

ــث  ــثواوة، نازانــ ــث شــ ــةري لــ   واســ

ــة  ــةتا غةرقــ ــژاوي ميحنــ ــة گثــ   والــ

ــةو     ــايت ئـ ــة بـ ــووي لـ ــةمن گرتـ   دايـ

  چونكـــة كؤمـــةك بـــة حاصـــي دامـــاوان 

ــةيتؤ    ــة ناكــ ــؤ رةوانــ ــا بــ   عةبةشــ

  ثوبةســـية ئيتـــر گـــةزيين لـــةعل و ســـ

ــةفاخانة  ــةتا ســـ ــتة هـــ   رامةوثســـ

ــانة  ــاكي ئاســ ــة خــ ــاوة لــ   روو بســ

ــة  ــة ژيرانــ ــي ئثمــ ــةرح دة حاصــ   شــ

ــة   ــنا و بثگانــ ــةناي ئاشــ ــةي پــ   ئــ

ــةوث هيم ــةئةمـــ ــةتثكي مةردانـــ   مـــ

ــة   ــاري هيجران ــون دوچ ــةت، چ ــة خةف   ل

ــة   ــة تةنگانــ ــودا، ئينتهايــ ــة خــ   بــ

ــة   ــة دةرمانـــ ــة دةرد و كامـــ   كاميـــ

ــةريك خنكانـــة    ــيت نـــةگري خـ   دةسـ

ــة  ــوذاوة بثرانــ ــةم قــ ــا دةري لــ   ســ

ــثرانة    ــةنايب شـ ــي جـ ــفي خاسـ   وةسـ

ــانة    ــةم پةرثشـ ــري ئـ ــا فيكـ ــا بكـ   تـ

  بةســــية گوشــــيين ئــــةو هةنارانــــة
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ــة    ــاغي فريدةوس ــةيري ب ــةو س ــية ئ   بةس

ــة   ــةص دص ئارامـ ــة گـ ــل وا لـ ــتة مـ   دةسـ

ــؤ دث  ــرةوة بـ ــةرحة بثـ ــةم شـ ــاش ئـ   پـ

  كاكـــة وةسصـــي گوصـــت موبـــارةك بـــث 

  كـــة» زاري«بثـــرةوة فيكـــري كـــاري   

  يت كايــــة بــــةو شــــةمامانة بةســــية

  خاتريـــة ئـــةم پةرثشـــانة   مـــةحوي

ــة   ــدة و گيانـ ــووري ديـ ــةو نـ ــژة بـ   بثـ

ــة   ــةريكي گةذيانــ ــة خــ ــا زةمانــ   تــ

  زارة، بـــــث تـــــاوي هاتنؤتانـــــة  
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بذان و جيا بوونةوة. كة ئةو چووة بؤ بانة و  م نووسيوة دواي لة يةك»صاحبیحسني «لة براي خوشةويس و رةفيقي بةذثز مةال

ةبث ناوي ئةنثن خامن، لةقلةقيش هثالنةيان لة سةرباين حوجرةكةيان ئةبث. ئةبث. سةگثكيان ئ» حةسةن سةالران«لة» زاري«

(زاري)

ــة   ــةو لةقلةقانـ ــةوة لـ ــةن پاذامـ   هةرچـ

  مـاوم نـة ئةسـپث هـةس، نةكةوشـث      خةجص

ــةبوورث   ــت و رائـ ــة دثـ ــة كـ   چ عومرثكـ

ــؤ مــن و  ــة دووري ت ــامن«ل ــةو و رؤژ» خ   ش

  لة بةر قووذةي ئةو و نـووذةي ئـةمن شـةو   

  مامـــة لةقلـــةقبـــة گريـــانؤ ومت ئـــةي 

ــة    ــاوين ئثمـ ــةر مـ ــث خةبـ ــة بـ   دةمثكـ

ــةكانث   ــادةي تـ ــدة ئـ ــت بـ ــة شاباصـ   بـ

ــةر الق  ــة سـ ــةقان و هاتـ ــووكثكي تـ   دةنـ

  كابانةكـــةم چـــون ،دةســـم ناگـــا بچـــم

  كــة ئــةو نامــةردة دةســيت نــا لــة روومــؤ 

ــني    ــة ذؤيـ ــؤ رثگـ ــازاتري بـ ــةتؤ ئـ   ئـ

ــةا  ــة تـ ــةد نـــيم و بـ ــاخر بةصـ   ويت ئـ

ــت  ــة ياريـ ــف لـ ــآل تـ ــؤ بةرةصـ   ومت الچـ

ــث   ــةبوو بثن ــةيامث   ن ــؤ پ ــؤ ت ــث ب   كةس

ــة   ــةو ئةمحةقانـ ــةذث ئـ ــدامث پـ   نةيانـ

ــة     ــة بان ــن بثم ــةر م ــاوس مةگ ــة پثخ   ب

ــة  ــامن نةمانـ ــث مـ ــاوم، وةلـ ــث مـ   بةصـ

ــةمانةوقر ــكة و نــــووذة دامي پيشــ   وســ

ــةي  ــةيل«كةذاك ــة  ١»كاع ــة ژان ــذ ل ــةم پ   ه

  شةهةنشـــاهي هـــةموو تـــةيري زةمانـــة

ــة  ــة ميهرةبانـ ــةو رةفيقـ ــي ئـ ــة حاصـ   لـ

ــة     ــثكي بزانـ ــن هةواصـ ــايت مـ ــة بـ   لـ

  بـــة فيزثكـــؤ ويت مـــةحزي بةهانـــة   

  لــــة كذدايــــة خــــةريكي هثلكةكانــــة

ــةي  ــامن«ومت ئ ــة » خ ــةي زةمان ــةي سپص   ئ

ــة  ــةكليفي مةزانـ ــة تـ ــتة بـ ــؤ هةسـ   بچـ

ــة    ــةو چةمان ــوا ل ــورگ مبخ ــم گ   دةترس

  انــةبــة كــاري چــي دي هــةر چــاوت لــة ن

ــة   ــةو دوان ــةوجث ل ــة گ ــامت، ن ــن ه ــة م   ن

                                               
  جمثوري مزگةوت ئةبث لة حةسةن سةالران - ١
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  خـــةريكي شـــيوةنني ئثســـتاكة هةرســـث

ــة    ــةركةوتوو هةميش ــت و س ــةق بي   موةفف

  گلـــة ناكـــةي يـــةقني رؤحــــي رةوامن   

ــة    ســةداي ئــةمن و تةقــة و نــووذةي ئةوان

  ســـآلمةت يب لـــة ئاســـييب زةمانـــة   

  خــــادةمي ئاســــانةتانة » زاري«لــــة
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  كيژؤصة! چاوي خاصي! گوث بگرة لـةم بةيانـة  

  ليباسي شـةرم و عيففـةت لةبةركـة تـا لةبـةر يب     

  حـةرير و ئةتصـةس   چاكة پؤشـاك،نةوةك  ئةخالقي

  سـةر چـاو   تة وةك كلةي توور جثگةت بچثتة كةگةر

ــرة    ــةخوات تثبفكـ ــا نـ ــرييب دنيـ ــت فـ   عةقصـ

  كث تـؤي لـة قـةترةيث ئـاو هـاوردة ئـةم مةقامـة       

  داي فةهم و شعوور و عـةقص و خـةياص وهؤشـي پـث    

ــة     ــةمري ئةوب ــوتيعي ئ ــتة، م ــة بيپةرس   بيناس

ــة    ــبةري ژنان ــة دص ــتانة ك ــةو ش ــذة ل ــاو مةب   چ

  ةدةســـتووري ديـــين پـــاكي ئيســـالم، يـــادبگر

  موحتـةذةم يب  و ت رووسوور»زاري«پي خؤشة خاصؤ

  لة نثـو حةسـاري هؤشـا رابگـرة ، ئـةو بةيانـة      

  زينــةت حةيايــة بــؤ ژن، نــة زثــذ و دةســتةوانة

  نــاچيزة، رووتــة، بــةرگي ئةگــةرچي پةرنيانــة 

  ب كة، چون بث ئةدةب سةد دةردي هاوژيانـة ةئةد

  لةزايت خؤت و هةر خؤت لـة خـؤ خةبـةر بزانـة    

  ةيت ئـةو هثناتيـة ئـةم جيهانـة    نةبووي و قـودر 

  چاوي بينا و گوث، دةم ئـةم نوتقـة، ئـةم زبانـة    

ــوداي ج ــنخ ــة ي ــني و ئامسان ــنس و زةم   ن و ئي

  ئاگا بـة بـؤ خـودا بـة ئـةم مانـة چـون نةمانـة        

ــث پشــت و پشــتيوانة  ــمان ، ب   ئينســاين ناموسص

  خواهيش ئةكا عـةزيزة گـوث بگـري ئـةم قسـانة     
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ــة  ــةنني هثنـ ــة پثكـ ــة خؤشـ ــةم قسـ   ئـ

ــووز ــةعزث   گ ــذووي ب ــة ئاب ــؤيت ل   ي ل

  گــووز ئــةدا لــؤيت و ئةســثنث پــووص    

  يـــةك بـــة حةوتـــة مـــةتاي كووتاصـــم

ــا   ــزةر و عابـــ ــازاذي مثـــ   وةرة بـــ

ــة  ــدة هةرزانـــ ــذوويان ئةونـــ   ئابـــ

ــةگرن  ــة وةرئـ ــانة جيفـ ــةم خةسيسـ   ئـ

ــةس    ــةيت ك ــة غةيب ــةزامن حةرام ــن ئ   م

  ئـــةمما ئينســـاين ناكـــةس و دووذوو  

ــةملثنة   ــةرزةگؤ بســ ــين هــ ــة مــ   لــ

  تـــر گـــةلث بســـةجنثنة   بـــة نـــرخ 

ــة    ــرة و بثنـ ــة بگـ ــةكا دايـ ــگ ئـ   بانـ

ــكثنة   ــرخ مةشــ ــاوث نــ ــةمترم نــ   كــ

  ئــــةهلي ريــــش و كةشــــيدة بدوثنــــة

  متــــةنث بــــةو هــــةزار بســــتثنة   

ــة    ــث وثنـ ــةرثكي بـ ــري گةوهـ ــة بـ   لـ

ــكثنة     ــة شــةرت نةش ــث ك ــاين شةخس   ي

ــة  ــةزارها جوثنـــ ــتةحةقي هـــ   موســـ
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ــة    ــةم وتةم ــثم و ئ ــةرچي ئةص ــة ه   حةقم

ــ ــةزرةيت موســ ــتا!حــ   تةتايب مامؤســ

  مةســـــئةلةي پثشـــــوواين دانايـــــة

  تؤلــــة ئيســــآلحدا كــــة ئيكســــريي 

ــة    ــة خوثي ــةالجي ب ــةن ع ــيت بؤگ   گؤش

ــي     ــةذو باص ــث پ ــاص و ب ــث ح ــؤيف ب   س

ــة   ــث حاص ــة ب ــةوةي ك ــي ئ ــة حاص   وةي ب

  كــــردةوةت ئابــــذووي ديــــين بــــرد

ــت ــن   ب ــةي دي ــة ماي ــة ب ــيت مةك   پةرةس

ــةزا    ــت قـ ــة دثوانـــة، نوثژةكانـ   كاكـ

ــةرد و دار   ــش بـ ــة دةروثـ ــةخؤمامـ   مـ

ــةرا  ــة هــ ــةتت بــ ــذووي تةريقــ   ئابــ

  تثـــغ لـــة خـــؤدان و دذوو هةصلووشـــني

ــد  ــةي تةوحيـ ــري كةليمـ ــيت زيكـ   وةخـ

ــليم  ــةبر و رةزا تةســـ ــةبري ســـ   لـــ

  ئابـــــذوو وا لـــــة وةرع و تـــــةقوادا

ــوثين درؤ    ــثص و س ــة ف ــا! ب ــاجي ئاغ   ح

ــن    ــة ناترســ ــةو دادگايــ ــيچ لــ   هــ

ــةرموو    ــةوة ف ــرة پثش ــةن بث ــگ ئةك   بان

ــاوات  ــة خــاك ئ ــةوث ب   نــةك خبــوازي ل

  ا گــــةر گةرةكتــــة راحــــةت يب»يزار«

ــةق ن ــةحــ ــايل ئاوثنــ ــة ميســ   ومايــ

ــة؟  ــة مةخؤثنـ ــة خوتبـ ــا عةيبـ ــة ريـ   بـ

ــةفاهثنة   ــبةرة ســ ــة دصــ ــةم قســ   ئــ

  كــــردةوةت بــــؤ تــــةآل بذووســــقثنة؟

  خـــوثي بؤگـــةن عـــةالجي فةوتثنـــة   

  خؤوةكـــوو ئـــةهلي حـــاص مةنوثنـــة   

ــوثنة   ــةم شـ ــة ئـ ــةهبان دثتـ ــث نيگـ   بـ

ــة    ــةم بقوجنثنــ ــاو كــ ــة درؤ چــ   بــ

  پثشــــةوا كــــاين ديــــن مةبوغزثنــــة

ــووذثنة   ــرچ هةصمةســـ ــوة، پـــ   بكـــ

ــةر م ــة  گـ ــةذز مةچوثنـ ــماين فـ   وسوصـ

  وة، كــةم بقوولثنــة  بــرد و بــث دةنــگ  

ــثنة    ــذوو سـ ــة ئابـ ــةر نـ ــذوو بـ   ئابـ

  ئــــــةدةبت بثــــــت هةصــــــمةتيزثنة

  تــــؤوي بــــوغز و فةســــاد مةذوثنــــة

ــمةچةرخثنة   لــــــةم دووة رووت هةصــــ

ــة  ــان مةذفثنــــ ــي بثچارةكــــ   ماصــــ

ــثنة   ــم سـ ــة زاصـ ــووم لـ ــةقي مةزصـ   حـ

  كـــردةوةي خـــؤت گشـــت وةخوثنـــة   

ــة   ــاة دةربثنــ ــة داوي گونــ ــؤ لــ   خــ

ــ ــةدثــ ــةوا خبنكثنــ ــةفس و هــ   وي نــ
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خودا چ بكةم لة دةس ئةم چةرخة دوونة

  نة تةخفيفي بة باري خاترم دا

  پةرثشاين و پذ كاري و زةمحةت

  بة هةر تاري رةگ ئاوثزانة سةد دةرد

  سةراسةر كارةكاين واژگوونة

  واو و چةند و چوونة نة رثگةي بؤ چي 

  خنوونة كآلوثكة بة سةر مندا

  بچووكيان وةك گويل، سيل و جنوونة
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  گلةت لثم كردبوو بؤچي نةهايت

  پايان و زؤرة مةوانع ئةونة بث

  هةموو وةختم لة بةر دةردي پةشثوي

  ة بةزمي دؤستاناسةعادةت وا ل

  بة مةقسوودم نةچةرخا دةفعةيث چةرخ

  لة باغي وةسصي يارانا بةشي من

  موبارةك بثت ئةو ديدارة لثتان

  بة خثر بثتؤ، بةخثر هاتوونةوة چون

  ئةم دةفعة لة ياران» زاري«ما بةجث

  چون قوةي هامت زةبوونة ،نةهامت

  لة قووةي ئةقص تةعدادي بريوونة

  ئةر سةد رؤژي ذوونة شةوي تاريكة،

  نةهاتن ئيشي بؤ مومكني نةبوونة

  بة تةا هةر لة گةص مندا چةتوونة

  هةناسةي سةرد و خوثناوي دةروونة

  كة بؤ دص جثگةي ئارام و سكوونة

  سةعادةتتان يار و رةهنموونة

  شكا ميناي و كووپةي سةرنگوونة
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  بولبويل بث باص و پةذم و پاي گوصزارم نييـة 

  ئاهي گةرمي مـن ئـةبث رؤژث بسـووتثنث قةفـةس    

  چارة شوومي من بة حةددثكة لة گوصشـةندا لـة الي  

  بؤ وةدةس هثنـاين گـةجني ئـارةزوو دامي وةكـوو    

  امـاين مـوراد  دةسيت كؤتاهم ئةگةر ناگا بـة د 

  بـةآل ذث كـةي ئـةمب؟    بؤ مةقامي ئاشنايي بـث 

  ئاوثنةم خاسيةيت فةوتاوة ئةونةي گرتة خـؤ 

  ئينتزاري چوونـة ريـزي پياوةكـامن بـؤ ببـث     

  شةذكةرم شةذ پـةروةرم دوورم لـة ئـادايب بةشـةر    

  زةذذةيث چارةي رةشم تثكةص بـة شـةو بثتـو ببـث    

  مووي سپي بانگم ئةكا وا هات مةرگ ئامادة بة

  تةقوا الرة ديواري بـة رووخـانؤ نزيـك    باغي

  ئةصث» زاري«سةردةمي هةستان بؤ رؤژي جةزا 

  دةردي دووري كوشــتمي رثگــاي ديــدارم نييــة

  چون نةسيمي لوتفي خاتر پةروةري يـارم نيـة  

  گوص ئةوةندة تثـدةفكرم قـةدري يـةك خـارم نييـة     

  با لة گةردش دام و چبكةم قسمةيت مـارم نييـة   

ــزاين  ــم مي ــارة كؤشش ــة وا دي ــارم نيي    گوفت

  چــاوي بينــا و دصــي بثــدار و هؤشــيارم نييــة

  گةردي ناداين كة رثگةي دةركي ئـةنوارم نييـة  

  من كة يةك مسقاصة زةذذة خووي ئةغيارم نيية

  تةممةصم بؤ كاري چاك وغةيري شةذ كارم نيية

  تا حةشر نؤبةي نووري روخسـارم نييـة   رؤژ ئةصث

  يةهةر دةمث عوزوثكم ئةمرثت و كةچي عارم ني

  هيچ بريي تريةگ و تـةگبريي ميعمـارم نييـة   

  غةيري رووزةردي خوداوةندا تكـا كـارم نييـة   
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ــيار يب    ــةبث هؤش ــةي دص ئ ــاتووة ئ ــت ه ــيت كؤچ   وةخ

ــار يب   ــؤ بـ ــة بـ ــةوازي قافصـ ــوآلخي بانگـ ــوث قـ   گـ

  ئةم خـةوةت دوايـي لةبـةر چـي پـث نـةدا ئثـوارة هـات        

  يب؟وا لـــة دةم كةلدايـــة رؤژت كـــةي ئـــةبث بثـــدار 
  

ــوذة   ــاص و گ ــت ئ ــةم گش ــةكي ب ــؤ نةچص ــةبث ب ــت دا ئ   دي

  عالــةمث ســةرگةرمي كــارن عــارة تــؤ بثكــار يب     

  مانــةوة بــؤ كــةس نييــة لــةم مةنزصــةيدا تــؤش ئــةذؤي

ــار يب  ــةدي موخت ــا ئةمح ــان ي ــولةمياين زةم ــةر س   گ

  كــةس وةفايــةكي نــةدي لــةم رؤزگــارة بــث فــةذة      

ــةر   ــةددارة ب ــةم غ ــة ل ــت واي ــو خةياص ــوردار يب ت   خ

  لــؤچي روخســارت هــةموو كةنــداص ســةيلي پرييــة     

ــار يب     ــةقي روخس ــاوةن رةون ــث خ ــةوال ناب ــرة ب   لث

ــوو     ــةوت و م ــةت چ ــا و قام ــدة نابين ــران، دي ــوث گ   گ

ــبةردار يب     ــة دةس ــةم ژين ــةبث ل ــتانة ئ ــةفري زس   ب

ــة     ــا كافيي ــة خؤت ــةيبيين ل ــةغيرية ئ ــةموو ت ــةم ه   ئ

  هةوســار يببــؤ جصــةوگريي لــة بثعــاري ئــةبث     

  تا خـةو و خـؤراك بـث بـةم جـؤرة عومـدةي ئـارةزووت       

ــن بــة  ــةروار يب     م ــةبث پ ــازامن ئ ــة ن ــانت ك   ئينس

  تؤ كـة بةرگـةي گـازي كثچـث نـاگري ئـةي كـةچ نـةزةر        

ــار يب     ــوراكي م ــؤزي خ ــةي س ــارث بك ــةبث ك ــؤ ئ   ب

ــةتا     ــت هـ ــادات فانووسـ ــةت نـ ــنايي مةعريفـ   رؤشـ

ــة    ــدةمي ئـ ــةيت و هةمـ ــازار بـ ــنا ئـ   غيار يبئاشـ

ــةر      ــة مةگ ــة تؤداي ــةي دص ل ــة ئ ــةموو تاريكي ــةم ه   ئ

ــةنوار يب     ــاوةين ئ ــا خ ــا ت ــاري بك ــةق ي ــوتفي ح   ل

ــؤ    ــؤ ت ــاة ب ــا«ئ ــتان  » زاري ــزي راس ــة ري ــةر نةچي   گ

ــةتوار يب  ــةد ئ ــا الري پةرســت و پةســت و ب   هــةر وةه
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ــن    ــةص م ــؤ لةگ ــؤ ب ــةك ت ــاري   فةل ــووش و ناب ــدة ت   دا ئةوةن

ــاريدةبــث بــؤچي يةخــةم    بگــرث هةميشــة ســةد گرفت

ــث موعةتتــةر كــةم       ــاغي پ ــوو دةم ــثكم ب ــة عالةمــدا گوص   ل

  نةبوو خاصي لة غةم خـاتر، دةمـث بـؤ بـةزمي ديـداري     

  خــودا بيپثچــةوة ئــةم خةيوةتــة شــينة، هــةتاكوو كــةي      

  لــة هــةوري غــةم بــة ســةرمانا بــذثژث ئــاوي ئــازاري

  ختــثكــةواين چــةرخ ســةد تــريم لــة ريشــةي جــةرگ ئــةدا وة 

  دا مسـةووةر بـث خةياصـي سـةيري گوصـزاري      لة كةللةم

  دةهـــرة بـــث ميهـــرة لةگةصـــمانا ئةوةنـــدة تووذةيـــة ئـــةم

  كة هةر تاآلن و هـةر سـووتان، هـةر كوشـتارة كـرداري     

ــة      ــةم ماصـ ــةي ئـ ــرا بنچينـ ــايي دانـ ــيت بثوةفـ ــة خشـ   بـ

ــاداري   ــدا وةف ــةص كةس ــا لةگ ــةيكردووة، ناك ــوو ن   وةك

  تانةم كةوتــة دص ويســتم لــة شــةققةي بــاصهــةواي ئــةو گوصســ

  بدةم تا دةة نثو ريـزي وةنةوشـة و پـؤيل گوصـناري    

ــتم   ــةري بةسـ ــاص و پـ ــتم و بـ ــةردن خسـ ــة گـ ــةزا داوي لـ   قـ

  بةصث تـةدبري بـث سـوودة نـةكا تةقـدير ئةگـةر يـاري       

  لــة چــاوةي شــةوقي لــةيال ئــاو ئةگــةر نــةخوا دصــي مــةجنوون

  ئـةبث ديـواين ئةشـعاري   بة شرييين چلـؤن مةشـهوور   

ــةجنوون  ــةين مـ ــة خةرمـ ــة كةوتـ ــاوري لةياليـ ــةي ئـ   بصثسـ

  بة خوثين جةرگي مةجنوونة كة لةيال سوورة روخسـاري 

ــةو   ــي ئ ــة دةنگ ــا ل ــث رةنگــة وا دني ــث دةنــگ و ب ــةم ب ــة ئ   چيي

ــاري     ــةيري ئاس ــا غ ــيچ بين ــؤ ه ــابينرث ب ــذة و ن   پ

  شـــةوا شـــةمعت ئةگـــةر پثويســـتة وةك مووســـا  لـــةتاريكي

  »زاري«بــةرةو ميســري ديــداري يــار رثگــة بگــرة بــةر 
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  فةسصي بـةهار هاتـةوة بـة سـةد هـةزار دصـبةري      

  نةســيمي ســوحبدةم ئــةدا نةويــدي غونچــة پــةروةري     

  لة گوصبنان مـوژدة بـث بـةهار هـات و بـةم زووة     

ــةري    ــايت عةبقـ ــةبا بةسـ ــةخا سـ ــتان رائـ ــة گوصسـ   لـ

  نة بةر ئــةكةن بة هاتين زةماين گوص عةجةب جوا

  چةمـــةن عـــةباي ئـــةخزةر و اللـــة كراســـي ئةمحـــةري

ــبةرن    ــا و دص ــتان چ دصگوش ــةتاوةكاين كوثس   ش

ــةري   ــاوي كةوس ــايل ئ ــةفا ميس ــذ س ــةرد و پ ــريين و س   ش

  چ دصــذوباية دايــةين كــةژ و كــةناري بــاغ و جــؤ

  حــةيات بةخشــي خــاترة شــةميمي عــةتري عةــةري     

ـ      وة بةرزةكانـةوة نةزيري سةلسـةبيلة دث لـة كث

ــةري   ــة مةعبــ ــتان دوذة ئةبثتــ ــةتاوةكاين كوثســ   شــ

  كافوورة دثتة سةر زةوي ئةم بةفرة قةترة قةترة وا

ــاف و گةوهــةري       ــن و شــةفاف و س   ئةبثتــة ئــاوي رؤش

  فةذوخ فةزايي نازران لة سـةحين پـاكي گوصشـةنا   

ــة ــوةري  غونچــة ب ــة زيــب و زي   نــاز و عيشــوة و ســةمةن ب

  اندا سـةبا كـة جـامي بـادة خـول ئـةدا      لة گوصست

  شــكؤفةكان فـــذ ئـــةدةن لــة ســـةر كـــآلوي ئـــةخزةري   

  بة ناز و دصبةري سةمةن كة دثتـة دايـةين چةمـةن    

ــةري    ــواين عةنبـ ــة گيسـ ــةبا بـ ــوالن ئـ ــارامي بولبـ   ئـ

  لة نةرگست هةية خةبةر بة چاوي پـذ خومـارةوة  

  لة گـةص وةنةوشـة دةسـتةمل لـة سـةر بةسـايت مةمخـةري       

  شازادةكاين شاخي گـوص  بـة شـثوةيثكي دصگوشـا    

  قةبايي سةندوسـي بـة بـةر بـة فـةرق و تـاجي سـةجنةري       
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  لة نازي سؤسـةين كـةناري جؤگـة تثبفكـرة تـؤ     

ــاوةري   ــةمعي خـ ــة رووي شـ ــةوة بـ   دةروون روون ئةكاتـ

  نةمامةكاين گوصشةين بـة بـا كـة دثتـة هـاتوچؤ     

  تـاين خولـلــةري  بة عيشوة فكر و هـؤش ئةبـةن وةكـوو بو   

ــدا   ــة اللةزارةكان ــةن ل ــار ئةك ــةمري كردگ ــة ئ   ب

ــيم عـــةتر پـــةروةري      ــي و نةسـ ــةوا گـــوآلو پاشـ   هـ

  دةمي سةحةرگةهي بة با كة غونچـة دةم ئةكاتـةوة  

ــازةري    ــبةراين ئـ ــة دصـ ــةبث لـ ــذ ئـ ــاغ پـ ــةناري بـ   كـ

  زوباين حاصي اللة شةرح ئةدا تـةريقي مةعريفـةت  

ــوو مة  ــاحيباين دص وةكـ ــؤ سـ ــدةري بـ ــةكاين حةيـ   قالـ

  گوصستان لة سـثبةري سـنةوبةرا   دةشيت پةذةندةي

ــثبةري      ــؤر و س ــي خ ــةبن نقووش ــةكتري ئ ــة ي ــةص ب   تثك

  و شثوة نةسـتةرةن  بةرةنگ ئةرمةنة  موصكي شرييين

ــةري  ــة حوســين پةيك   يؤســفي ميســري گوصشــةنة ســةرو ب

  لة بةزمي نةوبةهاردا گوصبون بة سـونعي ئيـزةدي  

  كــةوش ئةكاتــة پــا شــكؤفة تاجــة بــؤ ســةري كــة ســةوزة

  لة بورجي ئاب نيلووفةر بة سةد خـةرام و نـازةوة  

  تلـــووعي كـــرد هـــةروةكوو تلـــووع ئـــةكات موشـــتةري

  هــةوا دةمــاخ پــذ ئــةكا لــة بــؤي نافــةي خــةتا 

  هــةزار تــةعن ئــةدا چةمــةن لــة عــةتري موشــكي ئةزفــةري

  ةميةوةدثنة دةر لة خ» يف اخليام«كة مةقسوورايت 

ــةهار اليف هةمســةري      ــث ئــةدا ب ــت ل   لــة گــةص بةهةش

  بـة سـةبزةزاردا ســةبا ئةگـةر عبــوور ئـةكا گيــا    

ــدي قــادري      ــوو موري ــةموو وةك ــةن ه ــري قيــام ئةك   زك
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  لة لوتفي سةنعةيت خودا نةزةر كة تؤ لة ريشـةيث 

  دروس ئــةكات گــوص لةگــةص هــةزار خــاري نةشــتةري     

  ار و زةمحـةيت وةسـا  بث كارگاة و ئاصةت و پـةرگ 

ــةري     ــةزيزة زةرگ ــةر گ ــة س ــةكا ل ــودرةيت ئ ــي ق   نةققاش

  ئةم سةوز بوونةوةي گيا لة فةسصـي نةوبـةهارةدا  

ــةري  ــامي مةحشـ ــةر قيـ ــة سـ ــة لـ   منوونـــةيثكي وازحيـ

رةعد نةزيري نةفخةيي قيامي خةصقة، سةوزة وا 

  لـــة ژثـــر خـــاك دثنـــة دةر بـــة ئـــةمري پـــاكي داوةري

  رثكـة لـةم زةمـني و ئامسانـة بـوو      ئةم ئينتزامة

ــةري    ــةكات رةهبـ ــةر ئـ ــزةدي بةشـ ــوودي زايت ئيـ   وجـ

  بة كربيـا و عيـززةت و بـةقا و فـةزص موتتةسـيف     

ــةري    ــل و ژن ب ــةريك و ميس ــة و ش ــاب و داك و رؤص ــة ب   ل

  زســاين هاتــة پثشــةوة» زاريــا«بــةهاري عــومر 

  وةرة بـــةهاري تؤبـــة گـــةر ســـةعيد و پـــاك گةوهـــةري
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ــ ــةواين  ق ــت و خ ــون كوش ــاري چ   ةزا بثك

ــةودا  ــةرمثن لـ ــييةيت گـ ــةموو خاسـ   هـ

  بــةراين هــةر وةكــوو گامثشــي ســندووس

  لــة گــاو و گوثلــك و مانگــا مةپرســة    

  بــةر و بــةهرةي بــةراوي زثــذ بــوو و زثــو

ــدةنگ  ــريةت مــات و بث ــورگ س ــري گ   گزي

ــةرباب   ــاري ئـ ــاوري بثگـ ــةي ئـ   بصثسـ

  دةوري زوححاك جةوري  و بةسةرچوو زوصم

ــةپانان ب ــازاد س ــاك و ئ ــاوةن خ ــة خ   وون

ــة  ــووجة«لـ ــدگاين» داشاصـ ــوو زينـ   وابـ

ــةص هــ   ــوو لةگ ــوودي ب ــتاينوج   ي كوثس

  مـــةذي وةك كـــةص گـــةيل مازةنـــدةراين

  فيلــي وةحشــي هثندووســاين هــةموو وةك 

ــةياين    ــوو ع ــةجنث ب ــكي گ ــار و پةص   چن

ــاين    ــادا خةس ــوين ب ــودرةت گ ــي ق   دةس

  شــةپؤيل عــةديل حــةق رايــدا مــراين    

  كـــة بـــةرزؤ بـــوو درةفشـــي كاويـــاين 

  لــــة زجنــــريي شــــواين و ســــةپاين
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  گةيشــتة مشــتةري گؤشــةي عــةمارةت   

  چةمةن بوو بيشة بـوو، سـةوزة دص ئـاوثز   

  چنارســــتاين چــــي بثــــژم نــــةزيري

  فةلةك كـردي بـة چـاوؤ كةوتـة بـن ئـاو      

ــةت   ــةتا رؤژي قيامـ ــا«هـ ــاة» زاريـ   ئـ

  ومت كةي غةرق بووي ئـةي خـاكي زةذخثـز   

ــاين    ــاراتر لـــة شـــثوةي شارسـ   دص ئـ

ـ     اغ و بثســـتاين ئـــريةم سةرســـام بــ

ــةياين  ــث بــ ــت ناكريــ ــةبوو نابثــ   نــ

  بةصـــث گةوهةرلـــة بـــن ئاوايـــة كـــاين

  ئـــةبث هـــةر هةصبكثشـــن ســــاكناين   

  بژمثـــــرة ئـــــةزاين» غـــــةرقيم«ويت 

١٣٥٠غةرقيم = 
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ئةي سةداقةت پيشـة وةعـدةت هاتـة جـث    

ــةبوو   ــي ن ــةر خاص ــة ب ــةرتيپي ل ــاغ س ب

ــووة  ــاكي تـ ــا چـ عيللـــةيت چـــاكي گيـ

يشـةيث سةد كةذةت رةمحـةت لـة گـؤذي ر   

دوث كــةرةم فــةرمووي كــةرمي تــا مــردووة

ــاوارةي وآلت   ــص و ســـةرگةردان و ئـ وثـ

رثگــة نــازامن خــودا بــؤ كــوث بچــم     

گــةرچي لــةم نةســلة گــةلث ئاغــا و خــان

ــةلاليي عــةرةق      مةشــهةدي تريــاك و ك

ــي هــاوةرة     ــةم چرووك ــؤ چرووكــي ئ   ب

  خؤ بـة تـةعمي تاصـي ئـةو ئابـذوو بـةرة      

  خةرجي ئـةم جووتـة حـةيايت لـث بـذين     

  دي قـــةرزاري زةبـــووين كـــردوون   دةر

ــؤ شــفاي ئــةم دةردة ســةختانة دةوام      ب

  و فةزيل مةحزي خـؤت  فةزل سا بة مةحزي 

  حةيفة چون نةسصـي وةهـا پـاك و نـةجيب    

  پثم وت ئـةي تـاجي سـةري مـري و وةزيـر     

  ئةدهــةمي وا حــازرة و چةنــدث لــةوان   

  بثــژة كــةرةم، تــا مومكينــة   » زاريــا«
  

  

ــه  ــروةت وا ئـ ــادايب مـ ــم و ئـ ــث رةسـ   بـ

ــةبث     ــي ن ــةد خاص ــا ئةب ــي ت ــةي ئياله ئ

ــث     ــةر بب ــاوا ه ــاكي ئ ــاك و چ ــؤوي پ ت

و راسـي واي ئـةذوث لـة جـث     رثـك   خةصفي 

ــث     ــة كةس ــةيوم نيم ــث ق ــةتيوم ب ــن ه م

ــة دث  ــة، دث ب ــة كووچ ــار، كووچ شاربةش

چــي بكــةم يــا رةبــيب جــثم دةس ناكــةوث

وةلـــث» حبمدللـــة«مـــاون و پيـــاون  

ــةوث   ــرة و لـ ــةدوو لثـ ــذفثنن دووبـ   ئةمـ

ــر و  ــاوي ژي ــةوث   پي ــژ ئ ــث گث ــي پ   زيرةك

ــةچث   ــك ئ ــث تث ــيت ل ــةي راس ــةقص رثگ   ع

ــث   ــةب نثروم ــاون ئةغص ــث ئ ــي ب   وةك گوص

  ســــةخت گرتــــووين حماصــــة البچــــث

  ئـــةي خوداوةنـــدا لـــة زايت تـــؤ ئـــةوث

ــةوث    ــة رةددؤ ن ــةم دةفعةي ــام ئ ــةم رج   ئ

  تووشــي دةردي وا ئةســةف ئــاوةر ببــث   

  مــوژدة بــث» طــي«حاتــةمي  جةماصــي ئــةي

ــة   ــؤ گـ ــةنايب تـ ــةزثرايي جـ ــؤ پـ   لثبـ

  غةيري الي ئـةم دةسـتة جثگـةي تـر نـةچث     
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1  

  درووســــي كــــرد خــــالقي ســــةما و ئــــةرز و بــــةحر و بــــةذ 

  چـــوار فةسصـــي موختـــةليف لـــة گـــةرم و ســـةرد و وشـــك و تـــةذ

ــةذ       ــب و فـ ــةزار زيـ ــةد هـ ــة سـ ــازةنني بـ ــةهاري نـ ــةكث بـ   يـ

ــو و زةذ     ــاي زيــ ــيت كؤگــ ــا وةخــ ــاويين دصگوشــ ــةكث هــ   يــ

ــ ــة شــةذ       پ ــةه ب ــح و گ ــة سوص ــةهث ب ــة پثشــةوة گ ــة دثت   اييز ك

  زســــان فةسصــــي چوارةمــــة ئــــةمريي كوثســــتان مقــــةذ     

ــةذ » زاري« ــؤش و تــ ــثعري خــ ــة شــ ــفياندا وتوويــ ــة وةســ   لــ
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  موژدةي بةهاري بةهةشت نيشان و نةجايت گوصاصة جوانة بؤ خؤشةكاين كثوسان لة زةمحةيت سةرماي زسان

  

ــةميمي زو   ــا ش ــدة ي ــاغي خول ــيمي ب ــارة دث نةس ــي ي   لف

ــةهاره دث     ــريي نةوب ــا بةش ــة ي ــكي چين ــةبريي موش   ع

  هـــةور لـــة ئامسانـــةوة مـــةئمووري كردگـــارة دث    

  ) لـــة كوهســـارة دثخضـــرعوششـــاق ئــــةشكبارة يـــا (
  

  مــوژدةي زهــووري تةلعــةيت جةماصــي اللــةزارة دث
  

  

ــةكا دلثرةكـــاين بةمهـــةين    دةنگـــي شةماصـــة كـــةذ ئـ

  شـةين گوآلوي هـةورة تـةذ ئـةكا، رووبةنـدي بـووكي گوص     

  (بيژةين) خؤر ئةدا لة يةخ، بة گورزي قورسـي سـةد مـةين   

ــةين     ــاو دام ــة پ ــةهث ل ــةر گ ــة ب ــةرگةهث ل ــةهث لةس   گ
  

  بؤ حةريب دثوي سپي مةگةر، رؤسـتةمي نامـدارة دث  
  

  

  هــةوري ســياة و تونــد خــوو، لةگــةص شــةماص دووبــةدوو 

  بــة ناصــةناص و هــاو هــوو بــة دةســت و بــرد و هــاتوچوو  

ــة  ــةزوو ب ــة زووب ــازمي رةزم ــوو   ع ــا و ق ــرم و ق ــة گ   گرم

ــةتوو    ــة هؤب ــةكؤ ل ــة تيل ــةكا، ل ــذ ئ ــتان ق ــپاهي زس   س
  

  بة تانگ و تيپ و تؤپـةوة، خوسـرةوي تاجـدارة دث   
  

ــتةم    ــذ س ــتاين پ ــمي زس ــاييز و زوص ــةوري پ ــةداخي ج   ل

ــة دةم  ــةرارة دةم ب ــة دي ش ــةورةوة، ك ــدةرووين ه ــة ئةن   ل

  لةوانةيــة بــة يــةك كــةذةت كــة كثوةكــان بــنب بــة شــةم 

ــ ــة خبؤم ــةم عةجــةب ني ــثش و دةردي غ ــؤ دةفعــي ئ   ةوة ب
  

  بة كووپة و بة كووندة، لةو شةرابة خؤش گـةوارة دث 
  

  ســـةبا بـــة ســـةد نيـــازةوة بـــة نـــازي دصـــنةوازةوة 

  بــة ســةد قــةتار غــازةوة بــة عيشــوةيثكي تــازةوة      

ــة    ــازةوة ب ــوروور ن ــةد ك ــة س ــازةوة  ب ــق ب ــث عيش   پؤل

ــازةوة    ــةد ئيج ــيب س ــة كةس ــازةوة، ب ــايف و حيج ــة ت   ل
  

  ةريري دةي، ســوپاي زةنگبــارة دثبــؤ قةتصــي زةمهــ
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ــةكا    ١ ــار ئ ــار و م ــتان ت ــژي زس ــةم و م ــةبا، ت ــادي س   ب

  هــةوا موعةتتــةر و چةمــةن، بــة غونچــة موشــكبار ئــةكا 

  مةشـــاتتةوار ئارايشـــي بوتـــاين كؤهســـار ئـــةكا    

  سپي و سةوز و سوور و رةش، نة نةقشث سـةد هـةزار ئـةكا   
  

ــاين ــةنايب م ــث ج ــارة دث بةص ــي كردگ ــة، نةققاش   ي
  

ــ ــةترة ك ــةوري دوذفشــانةوة ق ــة ه ــةر زةوي، ل ــة س   ة دثت

ــةوة  ــة ناصـــة وو فوغانـ ــان بـ ــة ئامسـ ــيوةن ئةگاتـ   شـ

  وة»خانـة «و لـة »گردةكـؤ «لـة » كؤتـةذةش «لة»چةمة چل«لة

  ةوة»بـةيان «و » كورتةك«و » پري بوداق«و » سثوة سوور«لة 
  

  بؤ قةتصي خةيبـةري وةكـوو سـاحييب زوصـفةقارة دث    
  

ــوعاعي رؤژ     ــةر ش ــةورةوة ئةگ ــةيين ه ــة ب ــة دةرل   دثت

ــةر    خةجنــةرة بــؤ بــذيين ســةر، نثزةيــة بــؤ ســك و جگ

ــةر     ــذ خةت ــي پ ــةفر و سةهؤص ــةر، ب ــةكاين موعتةب   كليل

  لة شار و دث،لة دةشت و دةر، لة هةرد و كثـو و رةهگـوزةر  
  

  دث بة دةست و بـرد و حةملـةوة، نـةوزةري نثـزةدارة    
  

  ســـووذةتگةراين ئةكبـــةري، هـــةزار نةقشـــي دصـــبةري

ــازةري، ســ    ــؤكي ئ ــةر گص ــة س ــةري  يةهل ــفيد ئةمح   س

ــةخزةري  ــةهوةيي چ ئـ ــفةري، چ قـ ــةيي و ئةسـ   بةنةفشـ

ــةري   ــي موعةشش ــودةووةري موخةممةس ــي م   موسةلةسس
  

  تةرتيب ئةدةن نة سةر سةري (تةبيبـة) ئيعتبـارة دث  
  

ــةزةر  ــي مونت ــوو عةرووس ــوعلةوةر وةك ــي رؤژي ش   جةماص

ــة دةر    ــةردة هات ــة پ ــاين ل ــةر، ي ــة س ــذدرا ل ــادري ف   چ

ــةر،   ــة ب ــةي وآليت گرت ــةشؤص ــةدةر  ل ــرد دةرب ــاغي ك   ب

  بــوومي زســاين بــةد گوهــةر، زاغــي خــةزاين بــةد ســيةر
  

  لة ئامساين چـارةمني، مةسـيح روو بـة خـوارة دث    
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  لــــة النكــــي زةمينــــدا پةروةرشــــي منــــاص ئــــةدا١

  تةرتييب روومةت و لـةب و پةرچـةم و زولـف و خـاص ئـةدا     

  وةمســة بــة تــاقي ئــةبرؤ و ســورمة بــة چــاوي كــاص ئــةدا

ــةكاين ــازة بووك ــة ت ــةدا ب ــاص ئ ــوويت شــني و ئ ــوص خت    گ
  

  پث خةسوويثكي ماهرية ئـةم هـةورة عـةتر بـارة دث    
  

  نــاز  و نيــازي بولبــول و شــكؤفةكاين موشــك بــؤ       

  بــةزمي تــةزةرو و قــومري و ســةرو و چنــاري لثــوي جــؤ 

  اللـــة لــــة مريغـــوزارةدا حكومــــةتثكي ســــةربةخؤ  

ــةذؤ  بـــؤ ــةبا ئـ ــتان نةســـيم دث سـ   ئينتيزامـــي گوصسـ
  

ــكؤف  ــو ش ــة نث ــةمةن ل ــاب دارة دثس ــةهي نيق   ةدا م
  

  ئارايشـــي چةمـــةن كـــرا لـــة ســـةبزة فـــةذش راخـــرا

  حـــةيايت تـــازة بةخشـــرا غـــةمي فـــرياق البـــرا     

  دووكـــاين غـــةمزة دانـــرا نةويـــدي وةسصـــي گـــوص درا 

ــرا     ــةد چ ــرا دووس ــةك چ ــة ي ــكرا ن ــوة هةص ــراي عيش   چ
  

  بؤ قةسري ميسري دولبةري يؤسفي گـوص عـوزارة دث  
  

ــادةوة، بــة زولفــي تــا       ــاقي بــة جــامي ب   ب دادةوة س

  بــة خاصــي موشــك زادةوة بــة  تةلعــةتثكي ســادةوة      

ــادةوة   ــةبرؤي گوشـ ــة ئـ ــاهزادةوة بـ ــورجي شـ ــة بـ   لـ

  بـــة داوي موشـــكي ســـادةوة بـــة گـــةردين بيجـــادةوة 
  

ــة زارة دث     ــةيت الل ــادةوة زين ــة ب ــادةوة ب ــة ج   ل
  

ــةواي زارةوة    ــةد نـ ــة سـ ــنةوا بـ ــدةگاين خؤشـ   پةذةنـ

ــارةوة  ــة چــةنگ و عــوود و ت ــةي و ب ــةي دةف و ن ــة ناص   ب

  بولبول لـة سـةحين گوصشـةن و قـومري لـة شاخسـارةوة      

ــارةوة    ــةوقي ي ــاد و ش ــة ي ــةكث ب ــةر ي ــة ه ــاواز خوثن   ئ
  

  ســةداي بــةزمي عةشــرةت و بــثين بةنةفشــةزارة دث
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ــينةوة      ــةرگي زةرد و ش ــة ب ــةوة ب ــة پثكةنين ــة ب   غونچ

  وه بينــه وي جــه ذتــه وه بــه پــه چينــه تــري موشــك بــه عــه

  وه نينـــهيثكــي دصگوشــا بــه رووي نــازه     بــه عيشــوه  

  چـاوي مةسـت و خاصـي  رةش پةرچـةمي چـني چينـةوة       بة
  

ــةرارة دث  ــان و خــاتري بوصبوصــي بــث ق   ئافــةيت گي
  

  

ــةبا      ــةبزةزار ئ ــة س ــة ب ــةوة خةمي ــر خاك ــة ژث ــة ل   الل

ــةبا      ــار ئ ــةآليت زةذنيگ ــةبا خ ــوص س ــاهيداين گ ــؤ ش   ب

  وةنةوشــة گــةردين كةچــة ســوجدة لــة خاصــي يــار ئــةبا 

ــة   ــةزاردا ب ــةص ه ــة گ ــوص ل ــوة گ ــةزار عيش ــةبا ه ــار ئ   ك
  

  زةماين وةسص و دةوصـةيت ديـداري غـةم گوسـارة دث    
  

ــةدي     ــةدي زةبةرج ــة گونب ــة دةر ل ــوورة هات ــة س   گوآلص

ــزةدي    ــونعي ئي ــةيايت س ــةين دروو، خ ــي سووس   ليباس

ــةذذةدي     ــةيت موج ــة زةمح ــةآل، ل ــث گ ــة داري ب   خةالس

ــوذذةدي    ــةيت زوم ــت، خةلع ــو و دةش ــة كث ــرا ب ــةتا ك   ع
  

  دةردةدارة دث هةوا بة ميهـر و مةرحةمـةت، حـةكيمي    
  

ــدارة دث    ــونبويل تابـ ــارة دث سـ ــذ خومـ ــي پـ   نةرگسـ

  سووســـــةين ئابـــــدارة دث اللـــــةيي داغـــــدارة دث

ــا و دارة دث  ــةيايت گيــ ــارة دث حــ ــةهارة دث نيگــ   بــ

ــارة دث  ــودرةيت كردگــ ــةهارة دث قــ   (زاري) مةصــــث بــ
  

  ئةشــعاري ئابــداري تــؤ بــة يــادي چــاوي يــارة دث
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  صةي دصبةر و روويت گوصزار و باغات لة زينةت و زيوةرشيوةين هاوينة بؤ زةردي گيا و گوصا

  

  

  

  

  

ــةكا     ــار ئ ــةراري ي ــن بثق ــاص وةك م ــةم س ــاويين ئ   ه

ــةكا    شــيوةين كــؤچي گــوص و بــث رةونــةقي گوصــزار  ئ

ــةكا     ــاوار ئ ــةد ه ــةر رؤژ س ــا ه ــؤ زةردي گي ــةور ب   ه

  رثـــژةوي فرمثســـكي تةقليـــدي دةريـــا بـــار ئـــةكا 
  

ــةكا    ــار ئ ــين رةق ك ــينةي ئاس ــاهي لةس ــاوري ئ   ئ
  

ــاو    ــة ت ــةگري ب ــان ئ ــة ئامس ــةآلذثزي وةنةوش ــؤ گ   ب

  بؤ وةريـين بـةرگي گـوص داوثـين سـةحرا پـذ لـة ئـاو        

ــةواو     ــادي لثش ــامي ش ــويل ناك ــةلوويل بولب ــؤ م   ب

ــةتاو   ــةد ش ــا س ــة ت ــة جاري ــةرگي كثوةكان ــوثين ج   خ
  

  كؤسي گوصشةن كـةوتووة مةحبووبـةكاين بـار ئـةكا    
  

  ســةرو بــؤ وشــكي چةمــةن خــاتر پةشــثو و ناذةحــةت

ــةت روومــةيت ر   ووشــاو و روخســاري بــرين و ســينة ل

ــةت   ــتان پذخةف ــبون، گوصس ــزي گوص ــي و ك ــؤ زةعيف   ب

ــث   ــةوا ب ــانة ه ــةم نةخؤش ــوداواي ئ ــؤ م ــةت ب   مةرحةم
  

ــةكا   ــار ئ ــةبا، رةفت ــادي س ــةين ب ــةي داي   پثچةوان
  

ــات   ــة ه ــث رةمحان ــة ب ــةر هاوين ــاييز مةگ ــيدي پ   قاس

  ئاوري دووري لـة جـةرگي بولبـول و گـوص بـةر ئـةدات      

  ةخت و مصـكي جـةم غـارةت ئـةكات    لةشكري زوححاكة ت

ــةبات   ــث س ــاري ب ــايي رؤژگ ــر و وةف ــث ميه ــة ب   وةي ل
  

  خةجنةري (شثرو) لةخوثين خةسـرةوا گوصـنار ئـةكا   
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ــةذيو   ــةق پ ــز و رةون ــزارن ك ــةحبووباين گوص ــؤيل م   پ

ــو    ــاو و وةري ــةرگ ژاك ــك و ب ــو وش ــگ زةرد و لث   رةن

  سينة پـذ دةرد و دةروون پـذ حةسـرةت و شـادي نـةديو     

ــامي و   ــاري ناك ــچةقيو   خ ــاتر هةص ــة خ ــةمباري ل   غ
  

ــةكا   ــدار ئ ــةيت دي ــكايت فرق ــةوعث ش ــةكث ن ــةر ي   ه
  

ــي داري گــوص چــةمياوة چــون داســي درةو    شــاخي راس

  كــارواين اللــة هــات، وةك ســةبا رؤيــي بــة دةو     

  بولبــويل بةدبــةخت رؤژي رؤشــين لــث بــوو بــة شــةو

ــث جةماصــي غونچــة ــة خــةو تــازة نابين   گــوص ئــيلال ب
  

  ت و كـةژ و كؤسـار ئـةكا   وا لة داخا روو لة ئةشـكةو 
  

  ســةبزة يــةك دةفعــة ليباســي زةعفــةراين كــردة بــةر 

  كةوتة سةر خاكي زةليلي تـاجي غونچـةي قـوذ بةسـةر    

  هــةر گوصســتانث ئــةچي رؤذؤيــة هــةر شــينة و چةمــةر

ــةفةر     ــؤ س ــةذوا ب ــة ئ ــةريكي كؤچ ــوص خ ــارة گ   وا دي
  

  وپـذ بـار ئـةكا    هةروةها ئةم قافصـةي عـومرةش كـت   
  

ــومي  ــةرمي مس ــةيت گ ــثم  عيلل ــث ئةص ــةر پ ــت گ   هاوين

  ئاور ئةگرم هةروةكوو شةم هةر لة سـةر هـةرتا بـة پـثم    

ــة رمث  ــة زةردي هات ــووم ئةمذؤك ــةوز ب ــةمامث س   دوث ن

  شــك نييــة فــةردا وةكــوو يــاراين رؤيــو قــةبرة جــثم 
  

  قوذ بة سةر ئةو شةخسة وا لةم كارةدا ئينكار ئةكا
  

ــل     ــةي دةخي ــة ئ ــووثي بچثن ــة ت ــا هةي ــارت ت   ئيختي

  ســبةينث مـــات و نةوميــد و زةليـــل  دانــةمثين بـــا  

  نةقدي عـومري خـؤ مـةدة چـاوم بـة بـادي قـال و قيـل        

ــة   ــدا ك ــژاوة پةي ــةموو گث ــةم ه ــةجاتت ل ــؤ ن ــل ب   دةلي
  

  ئةمحةقة هةركةس كـة داواي ئـوجرةيت بثكـار ئـةكا    
  



»زاري«صائبرمي ةلكوبدةالع ديواين مه/  ٩٩

  مةزرةعةي سـةوزي حـةيامت زةردة وةك بـةرگي خـةزان    

  دةردي پريي بوو بـة ميـوامن لـة گـةص سـةد ئـثش و ژان      

  ةرناچــث هــةتا پــثش خــؤ نــةخا تــاآلين گيــانتــازة د

  پابةســي دونيــا مــةبن وةك مــن ئةگــةر ئــةهلي وةفــان
  

  چون لةگةص دؤسا دةمث سـةد كـاري ناهـةموار ئـةكا    
  

ــة چــا؟  ــةددارة نةيهاوثت ــة ئــةم غ   كــام يوســف روو، ك

  كــام شــريين خــوو كــة ئــةم مــةككارة دةردي پــث نــةدا؟

ــةخا    ــث ن ــيين ت ــةدكارة ش ــةم ب ــة ئ ــگاية ك ــام دةس   ك

ــام  ــةكا  ك ــري تثن ــارة ژةه ــةم رةمش ــة ئ ــة ك   هةنگوين
  

  بگرة گوث لةم خاكة هةر نةقص و قسةي كوشـتار ئـةكا  
  

  ئةي ئةسـةف (زاري) كـة عـومرت هاتـة كؤتـايي ئـةتؤ      

ــي ــةجؤ    خؤش ــاين كين ــت ئامس ــةدا پث ــةت ن ــي ق   يثك

ــةذؤ   ــورادي دث  و ئ ــث م ــةد ب ــة، س ــورادث حاسص ــا م   ت

ــؤ    ــة وةك هةص ــث دادي زةمان ــي و ب ــث رةمح ــي ب   چنگ
  

  ث دووسةد كـةبكي دةري زةمخـار ئـةكا   »لعنيطرفة ا«
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  »پاييز«

  كةري باغات وگوصزار هاوارة لة تووشي سةرماي پاييزي ناسازگار و چةتووين باي بةهثز و بثذةحم و تاصان

  

  

  

  

  

  

  پـــاييزة، زوحـــاكي ســـةرما لةشـــكري بثـــدادي هـــات

  وةك دصــي مــن پذلــة گــةردي حةســرةت و غــةم بــوو وآلت  

  چةمــةن تــاآلن ئــةكات ة بثــذةمحي كة،بــ بــاذةش  ســةيري 

  زةرد و سووري گوص لةم هةرد بـؤ ئـةو هـةرد ئـةبات     بةرگي 
  

  چادري زةذذين لـة سـةر بـووكي بـةهاري فذئـةدات     
  

  ســـةردي وا بةتونــدي هاتـــة جــةوالن و تـــةكان   بــادي 

  دارةكــاين بــةرز و ئةســتووري بةســةر يةكــدا شــكان     

  بــوو ئــةو هــةموة ســةوزة ورد بــوو رؤيــي نــةمان   وشــك 

ــادة ــاروان ئـ ــة بـــث شـــك كـــاروان دوا كـ   ميش هةروايـ
  

  دثت و دةذوا كةس خةياصي مـاين بـث رؤيـني نـةكات    
  

ــاوي رةوان     ــو ئ ــي وةك ــؤ رؤي ــومري ت ــانگي ع ــاص و م   س

ــةوان     ــازة و ج ــةذ و ت ــؤيت ت ــوو خ ــةر وةك   وا دةزاين ه

  وپــذ قــةددي راســتت الر ئــةبث هــةروةك كــةوان  چــي كــت

ــةوان     ــف و نات ــةن زةعي ــةذ، ت ــوث ك ــا و گ ــدة نابين   دي
  

  پذ لة ئثش و زةمحةيت پريي ئةبث سـةر تـا بـة پـات    
  

  حةسـرةت خثـز و سـةردي گوصـبوين دص پـذ لـة دةرد       ئاهي 

  بـؤ شــكؤفةي جوانــة مـةرگ و بــؤ گوآلصــةي ســوور و زةرد  

  بوو بة تةم وةك رؤصة مردوو كةوتة سـةحرا و كثـو و هـةرد   

ــةرد   ــة ب ــة داخــا بــوو ب ــاري ل ــايف رؤشــن و ج ــاوي س   ئ
  

  مگينة رةش پؤشـي دةكـات  بووكي خؤر لةم شينةدا غة
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ــص   ــة چـ ــص بـ ــاييز چـ ــةرماي پـ ــةرگي داري داذين سـ   بـ

  كةي خـؤش ئـةبث دةرچـث لـة دص     بةهث زةردي  رةنگ داخي

  حةســـرةتا بـــؤ دصـــبةراين گوصســـتان وا چوونـــة گـــص

ــةجص     ــات و خ ــاقآلن م ــص و ع ــزة وث ــةم وةع ــاهيالن ل   ج
  

  واعيــزة ئــةم رؤژگــارة بــؤ كةســث گــوثي پــث بــدات
  

  ســثو و هــةرمث و هــةنار   بــث بــةر و بةرگــه مثــو و   

ــار   ــد و چن ــوو، بي ــك و ت ــوثز و پةص ــاآلوة، گ ــةري ق   مينب

  لـة سـةحرا ژوور و خـوار    ئةمـذؤ  يـة  وةيشـوومة  هةر قذةي 

ــةزار  ــةحين اللـ ــة سـ ــاين لـ ــارة كؤچـ   بولبـــويل بثچـ
  

  باغ جثگـةي پـؤيل گورگـة گةللـةيي ئـاهوو هـةآلت      
  

  ئثســـة ســـةحرايثكي چؤصـــة و غـــةم فةزايـــة اللـــةزار 

ــوي و بـــةراز و كـــةمتيار  مةجليســـة بـــؤ ورچ     و رثـ

  نــا تــاجي خــار ســةري  گوصــبون  گــوص، تــاجي  وا لــةبايت

  بــا يةخــةي خــؤ دادذث قــومري بــة وثنــةي شــثت و هــار 
  

ــي وآلت   ــاوارة و وثصـ ــةموو ئـ ــاين هـ ــؤ رةفيقـ   بـ
  

ــكاو  ــاز و رووت و دص شـ ــةن بـــث نـ ــةماماين چةمـ   نةونـ

ــةماو   ــاوك ن ــك و ب ــةتيوي داي ــرةت وةك ه ــةرقي حةس   غ

  ژ و شـةو دةســتةي نسـار و بــةر هــةتاو  هـةر ئةلــةرزان رؤ 

  ميســلي حةبســي بثنــةوا و پثپــةيت ســةر بــث كــآلو      
  

  روو بة قيبلة راوةسـاون دةسـتةو دوعـا بـؤ نـةجات     
  

ــيار   ــي هؤشـ ــةي رةفثقـ ــة ئـ ــة ببينـ ــا كـ ــث تةماشـ   بـ

  چي بةسـةر گـوص هـات بـؤ كـوث چـو؟ گصـوكي سـةبزةزار        

ــةهار   ــث بـ ــة بـ ــردن پاييزثكـ ــة مـ ــادةميش هةروايـ   ئـ

  چـــاوم ســـبةينث كردگـــارعـــومري خـــؤ زايـــع مةكـــة 
  

ــات  ــؤ نــوثژ و رؤژو و حــةج و زةك ــت ئةپرســث ب   لث
  

  ئــةي پــةنا بــة خــوا لــة حةملــةي گيژةصــووكة و زمهــةرير

  هــةروةكوو حــةججاجي يوســف خوثنــذثژي جــوان و پــري 

  ة دث دةكــا ســةوزي هــةموو عالــةم ئةســري »نصــربــةخت «

  دايــةين ســةحرا لــة گــوص خاصــي وةكــوو كيســةي فــةقري 
  

ـ    ث بـث زةمحـةيت پـاييز نـةهات    قةت بة دونيادا گوص
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  بةســـية بثبـــاكي بـــرا بـــةس، كؤكـــةوة فكـــري بـــآلو

ــة چــاو  ــةي چــاوم كــةمث وردؤك   لــةم هــةموو تــةغيرية ئ

  وامةزانـــة ئادةمييـــةت خـــواردين گوشـــتة و پـــآلو    

ــاو  ــيت حةس ــةمي وةخ ــت و غ ــةرت بث   خــؤيف رؤژي مةحش
  

  نةك خةياصي چثشيت چةور و تؤشة و نـوقص و نـةبات  
  

ــةكاين   ــةيف مةحبووب ــوا س ــةدةن؟  ك ــك ب ــبةري ناس    دص

ــةن؟   ــي الواين چةم ــوذذةد رةنگ ــةوزي زوم ــةواي س ــوا ك   ك

ــاري  ــوا خوم ــةرگس  ك ــازي ن ــةمةن؟ و ن ــة و ياس   وةنةوش

ــةن؟   ــيم ت ــةي س ــة غونچ ــق ب ــويل عاش ــازي بولب   كــوا ني
  

  هةر بة فوويث پاييز ئةم هةموةي بة جارث كـرد مـات  
  

  تــؤ تةســةوور وا نةكــةي بثــژي لــة مانــة زيــاتري      

ــوان و  ــاغي و ج ــامري     س ــةمثين ن ــةر ئ ــووةت ه ــة ق   ب

ــاخري   ــامي ئـ ــة موقـ ــةر هاتـ ــومرت ئةگـ ــاعةيت عـ   سـ

ــاتري    ــث پ ــث دةس و ب ــث ب ــة كاه ــا، ل ــژم گي ــةهلة بث   س
  

  تؤشةيث ئامادة فةرموو نةك ئةجةل موهصـةت نـةدات  
  

ــاي دوون  ــي دونيـ ــةن گةردشـ ــة عةينـ ــاتر وايـ   وةك تيـ

  وةكـوو بـةرق و چـووة پـةردةي نـةبوون      رؤيي  گوص  عةهدي 

  لـة جثـي گـوص، داري گـوص غـةرقي دذوون     بث تةماشـا كـة   

  گوث ئةگـةر بگـري ئةبيسـي هـةر كـة ئثسـتةش بثسـتوون       
  

  شيين زةخم و زؤخي جةرگي  لةت لةيت فةرهاد ئةكات
  

  بؤ عـةزا خـواين بـة سـةد دةرد و غـةمؤ دوث چوومـة بـاغ       

  دمي لة جثـي بولبـول، لـة پؤپـةي ياسـةمةن وثسـاوة زاغ      

ــث    ــنةوبةر ب ــةرو و س ــاجز و س ــةرمث ع ــثو و ه ــاغس   دةم

ــة داغ     ــذ ل ــةموو دص پ ــةنارم دي ه ــةجنري و ه ــؤخ و ه   ك
  

  بــث گــةآل و ميــوة مــردوو، مــردووثكن غــةم خــةآلت
  

  غــةرقي ئةنــدووة و پةرثشــان و كــز و شــادي بــةتاص     ١

ــةقاص   ــةهث و پرتــ ــؤ و بــ ــارنج وليمــ ــتة و نــ   پســ

ــاص     ــةيف و ح ــث ك ــوو ب ــي و هص ــثالس و قةيس ــادةم وگ   ب

ـ      ــرژ و تـ ــةذوو روو گ ــوت و ب ــازو و ك ــةوان و م   اصئةرغ
  

  قوذ بة سةر گؤيژ لة سينةي هةصچةقي خـاري نـةهات  
  



»زاري«صائبرمي ةلكوبدةالع ديواين مه/  ١٠٣

ــوول   ــيالن و ه ــنجوو و ش ــك و س ــة و زريش ــوص و چوال   وث

  وةك شــةهثن و تــوو هةصــووژة و گوگجــة مــات و مــةلوول

ــي   ــة دةردي زةردةي ــرت  ژاص ــث  گ ــةآل ب ــوول    و گ ــاو و ل   ئ

ــوول    ــةرز و ت ــا ع ــؤي داوة دني ــةر خ ــايز وةب ــكري پ   لةش
  

  ئةم پصنگةي پـث نـةگات  كةس نةماوة زةمخي كةصپةي 
  

ــري     ــةرخي پ ــةذاين چ ــةوزاعي گ ــانة ئ ــاي ئينس   رةهنوم

ــري   ــةوانا و بةسـ ــةيي و تـ ــانعي حـ ــودي سـ ــؤ وجـ   بـ

  نــــةزير ئـــةوةللي بــــث ئيبتــــدا و ئـــاخرثكي بــــث  

ــر      ــث وةزي ــةريك و ب ــث ش ــا، ب ــةوالد و دان ــث ژن و ئ   ب
  

ــث  ــدثكي ب ــةيات    واح ــةوت و ح ــالقي م ــاز و خ   ني
  

  ئــارةزووعةبـدي ئـةو بــة، ئـةو بناســة لـةو تةصــةب كـة      

  بـــاري ئـــةمري هةصـــگرة تـــا ببيـــة ســـاالري هـــةموو

ــث     ــنةگر ب ــةردة و هةص ــارة م ــةم ب ــگري ئ ــذوو هةص   ئاب

ــةچوو   ــا ن ــةم رثگ ــةيري ئ ــة غ ــيچ رثگ ــةنزص ه ــة م   ذوو ب
  

  بــث بــذؤ بــةم رثگــةدا ئــةم رثگةيــة رثگــةي نــةجات
  

ــة داو   ــاحرية ئةختاتـ ــةم سـ ــةيب ئـ ــا نـ ــقي دنيـ   عاشـ

ـ         ة داوسةد هـةزار شـووي كـرد و شـوويثكي نـةبوو نةخيات

ــياو  ــرةو و ئةفراسـ ــةن و كةخيسـ ــوانةن بةمهـ ــةو شـ   لـ

ــوذاو   ــا ق ــةمي كثش ــان و ج ــةون و هام ــوو فريع ــةد وةك   س
  

  كوشتين، فرمثسكث بؤ كـةس لـة چـاوي دةرنـةهات    
  

  وةكـوو گـوص چـوو بـة بـا     » زاري«عومر،ئـةي   نةوبةهاري

ــةما  ــةذي رؤيـــي نـ   رةونـــةق و جؤشـــي جـــةواين تثپـ

ــان  ــريي   گي ــؤ ت ــادة ب ــةدةف ئام ــلي ه ــةن ميس ــةآل و ت   ب

ــةنا   ــيعالين فـ ــةحزة ئـ ــةر لـ ــريي دةدا هـ ــاييزي پـ   پـ
  

  هةي نةما وةخيت بةقا، دةي بـارة بـؤ ماصـي بـةقات    
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  دةردة دص لة ئةتواري زستاين بةدذةفتار و بريكردنةوة لة دةوري رؤزگار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پـــايز و هـــاوين و ئـــةوزاعي بـــةهارت دي عـــةيان    

  تثگةيشـــيت چـــؤن ئـــةذؤن و تـــا چ حـــةددث بثوةفـــان

ــؤ ــووذثن چ ــؤرن  ن ئةس ــةن و چ ج ــان  چ ــةتوارا جي ــة ئ   ل

ــث  ــدة ب ــث   چةن ــةبات و ب ــر و س ــث ميه ــةقان دةوام و ب   ب

ــان   ــةوري زس ــةوري بةدت ــةوري ه ــة ج ــةرحث ل ــة ش   الزم

ــة ژان     ــذ ل ــةرارة و پ ــاتين، دص بثق ــةحزي ه ــة م ــةر ب   ه

ــان    ــةس و ناميهرةبـ ــةجؤ و ناكـ ــاص و كينـ ــرش و تـ   تـ

ــان   ــث ئامسـ ــرژي ئةپؤشـ ــة رووگـ ــاتوچؤ بـ ــة هـ   دثتـ
  

  شارثتؤ وةكوو دةس رؤييوي ئةم عةسـرة نـان  رؤژ ئة
  

  تيپــي بــؤران و كــذثوةي هــةر دةقيقــة كةوتــة كــار      

  گثژةصووكةي دث بـة يةكـدا راس و چـةپ وةك گـورگي هـار     

ــةك  ــث ي ــةرد و دار   دائةپؤش ــي ب ــةرزي و چاص ــةس ب   نةف

ــار      ــري م ــة زةه ــؤراك ئةبثت ــردن و خ ــة م ــةو ئةبثت   خ

  هــار و نــة سـةليب ئاســايش لـة مــةخلووقات ئــةبث لـةيل   

ــار  ــاوار ئـــةبث الدث و شـ ــة ئـــاه و ناصـــة و هـ   پـــذ لـ

ــوار  ــة بــــؤ وةحشــــي و سةرلثشــــثوثين رثبــ   قاتصــ

ــةتار     ــؤ ق ــوار و ب ــؤ س ــادة، ب ــتةي پي ــؤ دةس ــة ب   غوول
  

  دوژمــين گيــاين فــةقريي بــث ليبــاس و خــان ومــان
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ــةم  ــة ت ــةناو   پذل ــكةوت و ك ــيو و ئةش ــو و ش ــاراية كث   س

  وةحشــياين بـــث پــةنا ســـةرمازةدة و تاقــةت نـــةماو   

ــة  ــاري داو گةهـــ ل ــة ترســي م ــار و گةهـــ ل   ترســي راوي

ــوذاو     ــةفر و ق ــةرد و زةوي ب ــةوا س ــةور و ه ــان ه   ئامس

ــاو   ــي ئافتـ ــابيين جةماصـ ــة نـ ــةك دةفعـ ــةيث يـ   هةفتـ

ــةواو  ــا تـ ــردووة دنيـ ــةردا كـ ــافووريي وةبـ ــةرگي كـ   بـ

  گــــوث داري بنــــاو گؤشــــوارةي ســــيخواري كــــردة 

ــةتاو    ــاين ش ــة بووك ــت و پثي ــة دةس ــةخيان ل ــةي ي   بازن
  

  ةسـوو خـاتر پةشـثو و ناتـةوان    بث كـةنيز و پـث خ  
  

ــاوردووة    ــي هـ ــةرما يؤرشـ ــأجووجي سـ ــكري يـ   لةشـ

  هةصمةيت بـؤ شـةش جيهـةت وةك مـاري جـةنگي بـردووة      

ــةددي  ــةخيت  س ــكةندةري  حــةزرةيت  س ــردووه كــون  ئةس   ك

  غــارةت و بثــداد و كوشــتاري لــة حــةد دةركــرددووة     

ــكردووة  ــژي هةصــ ــداخي مــ ــة بةيــ ــذةو زريانــ   پثشــ

  وقــم و يــةخ پــذ كــردووةعالــةمي يةكســةر لــة بــةفر و ز

  ســاكناين بــةذذ و بــةحري سةربةســةر قــذ كــردووة     

  دةور دةوري بةمهةنـــة چونكـــة تةهةمتـــةن مـــردووة   
  

  عاقيبــةت بــث رؤســتةمي پشــيت فةرامــةرزي شــكان 
  

  بةسـةردي سـةد بـرين    سةرو ئةكا هةر دةم  لة جةستةي  دةي

ــرين    ــني و گـ ــةوا شـ ــبناين بثنـ ــي گوصـ ــة ماصـ   كةوتـ

  گوآلصـــةي نـــازةننيوا لـــة حةبســـي بةمهـــةنا پؤلـــث 

  هــةر فوغــان و ناصــةية، هــةر شــيوةنة و روومــةت رنــني 

ــة    ــةي دث ب ــة پةياپ ــذثوةي ك ــابووري ك ــةيري ت ــني س   ق

ــةمني  ــةذ فــرؤش و نائ ــةهل و چــةتوون و ش   تــووش و نائ

ــث  ــم و ب ــن    زاص ــاف و دي ــث ئينس ــةرد و ب ــةت و نام   موهص

  بــؤ بــذيين ريشــةيي باغــات ئةكثشــث تثغــي كـــني      
  

ــارةيت  ــؤ غ ــةنگيزة دث ب ــكري چ ــانلةش    خواذةزمي
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  گةردةلوويل بـةفرة نـةعرةي سةذسـةذة حةربـة و خةتـةر       

ــپةر  ــاوازي سـ ــة، ئـ ــةي تثغـ ــورزة، بريقـ ــاژةيي گـ   هـ

ــةر   ــاذةي گاوةسـ ــرية قـ ــي تـ ــة دةنگـ ــةيي گؤپاصـ   ناصـ

ــان و دةر   ــة و ب ــة حةوش ــة ل ــة بؤران ــي كاك ــةزمي رةزم   ب

ــةر    ــك خةب ــة داي ــةوالدي نيي ــة ئ ــرة ل ــةي حةش   زةلزةل

ــ    ةحرا، رةهگــوزةرهةصــمةيت مــژ بــؤ چيــا، بــؤ كثــو و س

ــةر      ــاخؤ مةگ ــة ي ــوثين ئريةج ــة خ ــوو ب ــووذة و تين   ت

ــني  ــامي (روي ــو ئينتيق ــة ب ــةر  بةمهةن ــيت كةم ــةن) بةس   ت
  

  رفـان  )يسـولةميان (سةخرةية ئةنگوشتةري دةسيت 
  

ــةفكري  ــؤن  تثئ ــاتوچوو   چ ــة ه ــوار فةسص ــةم چ ــةن ئ   ئةك

ــد خــوو   ــث زســتاين تون ــةن دثن ــاغ و چةم   چــي بةســةر ب

ــةيف   ــث ك ــات وب ــاخ و م ــث دةم ــووب ــةجنري و ت ــزن ه   و ك

ــة ذوو     ــي ل ــذي رةنگ ــةرما ب ــةر س ــةواين قوذبةس   ئةرغ

ــدةبوو     ــة و كون ــة زاغ ــتا كثي ــزار ئةوثس ــوترييب گوص   م

  گوصــــبنان بــــث زينــــةت و ئــــارايش و دص پــــذ دذوو

  هــةموو و پثخــاوس  حــةجا ســةر رووت  وان لــة ئيحتــذامي 

  دةس بــة حةصــقةي كةعبــةوة يــا رةب نــةجاتث زووبــةزوو 
  

ــةمانلــةم تــةپ و تــؤز و كــذ   ثوة و زمهــةذيرة ئةلئ
  

  نوكتةيــةكت عــةرز ئةكــةم گــوث بگــرة ئــةي گيــاين بــرات

ــةجات   ــةي ن ــةدةي رثگ ــن بةرن ــوو م ــةگرم وةك ــت ئ   داوثن

  دوث گوصـث بـووي تـازة پشـكووتوو لـة گوصـزاري حـةيات       

ــات  ــتانت هـ ــاييز و زسـ ــةهار و پـ ــاوين و بـ ــي هـ   رؤيـ

  مووي سپي مـةئمووري مةرگـة جـارث حـازر بـاش ئـةدات      

ــةع  ــد ئ ــد بةن ــةكات  بةن ــازادي ئ ــةردن ئ ــةكتر گ ــة ي   زا ل

ــت   ــا ك ــةر هاك ــث خةب ــات   ب ــتة پ ــةرگ داوي خس ــذ م   وپ

ــةهات     ــؤ ن ــتا ب ــة دص ــث ب ــةوة خؤف ــةم رثگ ــةيث ل   دةفع
  

  لـة دةس دةرچـث ژيـان    نـةكا ناگـةه   چاوم ئاگا بـة  
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ـ        پـريي   عـةرزي     مةيفرؤشـم كـرد ـ بةهةشـيت بـث بـةجث 

  لـــةززةيت دنيـــا چييـــة تـــؤ يب خـــودا پثمـــي بصـــث؟ 

  مةردانـــــة، ويت راســـــتت ئـــــةوث ئـــــاوذثكي داوة

  هةر غةمة هةر حةسرةتة، هـةر ئثشـة، هـةر پثچـة و گـرث     

  هةمــدةمي ســةد خــارة، هــةر وةختــث گوصــث پةيــدا ئــةبث

ــةكث؟     ــا ي ــراو ئاي ــاك و خ ــةروو چ ــاهاين ب ــة ش ــا ل   م

ــةچث   ــة داوي دةرئ ــث ل ــةكري ، ك ــوو لةم ــةجايت ب ــث ن   ك

  نةسصـــي ئـــادةم رثبـــوارن، بـــاوك ئـــةذوا، رؤصـــة دث
  

  هايــة تــا بســووذث ئامســان   عــادةيت دنيــا وة 
  

ــار    ــةي كردگ ــةيري ئيتاع ــة؟ غ ــا چيي ــةم دني ــةهرةي ئ   ب

ــان و ئــا ئــةوة دةردي بــةهار         ئــا ئةمــة ســةردي زس

ــار      ــثش و م ــي م ــة ئثش ــذ ل ــةرمي پ ــاويين گ ــة ه   ديوت

ــازگار     ــايزي ناسـ ــيت پـ ــةغيريي سروشـ ــة تـ   وةي لـ

ــاة تــار       ــن، گ ــاة رؤش ــاة گــةرم، گ ــةرد  و گ ــاة س   گ

ــاة    ــاد و گ ــاة ب ــةفر    گ ــاة ب ــاران، گ ــوار ب ــة خ   ئةذژثت

  گيانةكــةم جـــا خـــؤ نيانــة ئـــةم فسووصـــة ئيختيـــار  

  هةصئةســووذن هــةر چلؤنــث مــةيلي بــث پــةروةردگار     
  

  وةك من و تـؤ عـاجز و بـث دةسـتةآلتن بـث گومـان      
  

  ئـــةي بـــرا وا پثـــت ئةصـــثم هارووتـــة دنيـــا بـــث درؤ

ــةخؤ     ــاوي مـ ــة و ئـ ــرييب دانـ ــت مب فـ ــةي دةخيلـ   ئـ

  ســاحرية ئةختاتــة چــا بثــرؤ بــة شــوثنيدا مــةچؤ      

  ؤ لـة وةحشـي جيـا كـةوة تـا كـةي تـةماعي كـا و جـؤ         خ

  بـــث لـــة جؤگـــةي فيكـــرةدا رؤژي دةم و چـــاوث بشـــؤ

ــةذؤ    ــةو ئ ــةم دث ئ ــة ئ ــةو و رؤژة ك ــةم ش ــة ل ــةتث ك   ديق

ــة الذث  ــي بــ ــانة هةقناســ ــةي ئاســ ــةذؤ رثگــ   دا مــ

ــة   ــةم ئاشـ ــة ئـ ــةوانثكي هةيـ ــةربةخؤ» زاري«ئاشـ   سـ
  

  ناگةذث بةم جؤرة بث نةقس و خةلةل، بـث ئاشـةوان  
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  دمي هاتـــةوة لـــة بثـــري ئـــةو گوصـــعوزارة بـــؤ مـــاص

ــةو الص    ــفي ئ ــة وةس ــان ل ــؤخ، زوب ــثوةيثكي وا ش ــة ش   ب

ــة ــوو ل ــاص   الي بردب ــةماص، دةمس ــروةي ش ــةر رووي س   س

ــاص     ــةت و خ ــةوتبوو خ ــرازا و دةرك ــةي ت ــةي يةخ   دوگم
  

  دوو كوصمي دوو گوآلصـة پةرچـةم سـياة و چـاو كـاص     
  

ــل   ــةدا پـ ــةر ئـ ــي ئةگـ ــازك تةشـ ــةكاين نـ ــة پةجنـ   بـ

  بـــة ئامســـاين پـــريي چـــةرخاين يـــاد ئـــةدا خـــول 

  هــةوداي رثــك و كــرژي هــةر تاصــي داوي ســةد مــل      

  بــــاآلي ســــةروي بــــاغي دآلن و چــــاوي پــــذ كــــل
  

  ئـــارام و هـــؤش و فكـــر و قـــةراري كـــرد پامـــاص
  

ــا دةهاتــة خــوار وةك دوذ        قــةترةي عــةرةق بــة رووي

  لـــة قـــةليب عاشـــقاين بـــة خةنـــدة بـــةر ئـــةدا گـــذ

ــي    ــةما و ســـووتام لثمـ ــةبرم نـ   نـــةداوة ئـــاوذ  سـ

  ســاقي بــة يــادي چــاوي كــةرةم كــة پياصــةيث پــذ       
  

ــاص     ــةربةيت ت ــةفاية ش ــةراري ش ــي بثق ــؤ دةفع   ب
  

ــة   ــة لةجنــ ــةنگاواين بــ ــثوةي هــ ــذفثنة شــ   چ دصــ

ــة   ــووكي پةجنـ ــة نـ ــةذوا بـ ــان ئـ ــةرةمسي نازةنينـ   بـ

ــة    ــاين گةجنــ ــازة نگاهبــ ــث ئيجــ ــاري بــ   دوو مــ

  كـــــةالمي قـــــوويت رؤح و شـــــفاي دةرد و رةجنـــــة
  

ــاغي   ــي، ب ــةيري جةماص ــداص س ــري و من ــةهاري پ   ب
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  وثنــــةي نــــةديوة دونيــــا لــــة نــــاز پةروةريــــدا

  تــــةا و بــــث نــــةزيرة لــــة ئــــادةمي و پةريــــدا

ــدا    ــن و دولبةريـ ــة حوسـ ــةالوثژ لـ ــاوي دوو گـ   دووچـ

  تلـــووعي دابـــوو خورشـــيد لـــة بـــورجي موشـــتةريدا 
  

ــاص   ــوور و لثوئ ــةردن بل ــكني گ ــياليل مش ــةبرؤ ه   ئ
  

  لـــة ژثـــري هـــةوري رةشـــدا تةوثصـــي ئافتـــاوي     

ــة داوي وةدةر ــةتا ئةكةوتــ ــاهووي خــ ــت و ئــ   ئةخســ

ــاوي     ــفي خ ــث زوص ــة تاص ــت ب ــا بةس ــاهبازي پ ــةد ش   س

  بذوانـــــة بـــــاغي ســـــينة ببينـــــة دوو گـــــوآلوي
  

  نــة دوو گــوآلوي بةصــكوو دوو قوببــة نــوقرةيي قــاص
  

  ســةيري كــة دث لــة رثــوة ميســايل ئــاهووي بــةذ       

  بــــة پــــؤيل نازةنينــــان ئــــةدات زينــــةت و فــــةذ

ــؤ   ــؤي لـ ــةرژيين لـ ــكباري پـ ــووي موشـ ــةذگيسـ   ي تـ

ــةذ    ــينة مةذمـ ــةتا و سـ ــةي خـ ــي نافـ ــوآلمي خاصـ   غـ
  

  برژانگي دص بـة تـاآلن ئـةبات و سـةر لـة گـةص مـاص       
  

  دا لــــة پــــؤيل ئينتيــــزاري بــــة عيشــــوة ئــــاوذي

  بــــة نــــاز لثــــوي بــــزوان شــــةكةر رژا لــــة زاري

ــاري  ــةن بـــة نةرگســـي خومـ   شـــكاين قـــةدري سووسـ

  وةنةوشــة عــةتري وةرگــرت لــة زولفــي موشــكباري     
  

  ا پةروانـة بـث پـةذ و بـاص    لة دةوري شـةمعي سـةده  
  

  تـــةكان ئـــةدا بـــة گيســـووي ســـةبا لـــة رثگـــوزةردا 

ــت و دةردا    ــةرد و دةشـ ــة هـ ــةبثتؤ بـ ــآلو ئـ ــةتر بـ   عـ

  بـــؤ دص ذفـــثين عـــةقرةب كشـــا بـــة ســـةر قةمـــةردا 

  گةشـــاوة ئـــاوري شـــةوق لـــة قـــةليب پـــذ شـــةرةردا 
  

ــة جــارث بــوو بــة زووخــاص » زاري«لــة    تثبفكــرة ب
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مدخاين سةليمي گؤي بدثرث ئةم گةوهةرانةم بة خةزثنةداري فيكر بسـپثرث ئاغـام چ خثـرة؟ كـة     غةواسي دةرياي فةهيمي، ئاغا حم

بةينثكة لثم ناپرسث ئةصبةت ئةفةرمووي فصان مةالية و من ئاغام لـثم ناترسـث يـا خـوا نةخواسـتة فكـرت بصـاوة و تاقـةيت جارانـت          

يايت لةبـةدةن دةر هـاوردم هـةواي بـةهاري ديـداري يـار       نةماوة، گوث بگرة لثم بزانـة چـي ئةصـثم، دداين گـازي دووري رةگـي حـة      

بگرم ئةگةر تةعريفثكي بةهاري پث كردم مةحرةمث نةبوو بؤيت بنثرم خؤم هاوردم... شثعر بؤية ئةصثم تؤ بيخوثنيتةوة و من گوثي لث

  »زاري«  تاقةتت هةية فةرموو بابيبيسم نةكا مبرم... ئاوارةي دياري نادياري 

  

  

  گــةآل بةشــارةيت بــةهار ئــةدا   هــةوا بــة داري بــث   

ــةدا      ــةزار ئ ــةحين الل ــة س ــةفا ب ــةت و س ــةهار زين   ب

  اللــة نةويــدي وةسصــي گــوص بــة بولبــويل هــةژار ئــةدا 

  لــة بــةزمي گوصســتانةدا ســةبا لــة چــةنگ و تــار ئــةدا 
  

  زيوةر بة باغ و مثـرگ و بةهةشـت و كؤهسـار ئـةدا    
  

ــةكا   ــةواز ئ ــيم بانگ ــةري نةس ــةرزي زةذگ ــانگي ب ــة ب   ب

ــةخش دةر  ــوود ب ــةكا  وج ــاز ئ ــةماري جوودب ــةهي ه   گ

ــةكا     ــاز ئ ــةكان س ــوةري گوآلص ــةفري زي ــوي ب ــة زث   ل

  بـــة خةلعـــةتثكي سندســـي چنـــار ســـةرفةراز ئـــةكا
  

  لة حوسن و دصبةري بة گـوص هـةزار ئيفتيخـار ئـةدا    
  

  گــــةزيزة قاســــدثكة دث لــــة ئــــاخري زســــانةوة

ــتانةوة     ــة گوصس ــن، دثت ــاري حوس ــةدا توج ــةر ئ   خةب

   و ســورمةدانةوةموشــك و عــةتر و عةنبــةر و عــةبري بــة

  بةعةبقـــةري و ئةتصـــةس و حـــةرير و پةرنيانـــةوة   
  

ــةدا  ــار ئ ــةتاي زةذنيگ ــبوين م ــةكان گوص ــة غونچ   ب
  

  هةزار تةعم و رةنگ و بـؤ لـة يـةك زمـني و يـةك هـةوا      

ــث  ــةكات ب ــةك دةوا   درووس ئ ــةكثك دةرد و ي ــان ي   گوم

  هةآلتين ئةسثرة ئـةو بـةدووي ئـةم، ئـةم بـةدووي ئـةوا      

ــرا  ــگ دوو چ ــةوا خورشــيد و مان ــا ش ــةزمي رؤژ ي ــة ب   ل
  

  فيكر لةمانـة مةعريفـةت بـة قـةليب هؤشـيار ئـةدا      
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ــا       ــةكاين دصگوش ــاوةري گوآلص ــريةت ئ ــي ح ــة نةقش   ل

  لة رةنگ ذثـژي قودرةتـث كـة ئـةم گوآلنـة رةنـگ ئـةكا       

ــرا   ــةي ب ــة ئ ــة، بزان ــني بك ــةهلي دوورب ــة ئ ــةت ب   ديقق

ــدار وا  ــةقيقي ئابــ ــةيب ئــ ــي و موذةتتــ ــة ذثكــ   بــ
  

  يـــةك هـــةناردا چ قادرثكـــة دائـــةنث لـــة نثـــو
  

ــةزةر  ــة ئــةقلي خؤن ــةكا بةشــةر وةرة ب   بــةهار بانــگ ئ

ــةر     ــةويل موعتةب ــة ق ــةر ببيس ــؤ خةب ــة ت ــة بپرس   بك

  لة سةوزة هةركة دثتة دةر لة گـوص لـة خـار و نةيشـةكةر    

  لة گيا و داري دةشـت و دةر بـؤ دةفعـي واهيمـة و خةتـةر     
  

  ئــةحياي ســانةوي خــودا بــة جوملــة گيانــدار ئــةدا
  

  دةمـةي كـة ئـةمري زوود بـاش ئـةكا     رةعد بة هةور ئـةو  

  هــةوا حــةيات پــةروةر و زةوي گــوآلو پــاش ئــةكا     

  بةغونچـــةكاين گوصـــبوين ئـــيعالين شـــادباش ئـــةكا

ــةكا   ــاش ئ ــةزار ف ــة الل ــؤش ل ــؤين خ ــة ب ــةزار گوون   ه
  

  شثوةي بةهةشيت عةنبةرين بة كةژ بة كؤهسار ئـةدا 
  

ــتةري      ــورجي موش ــة ب ــتةمگةري گةيان ــون س ــان چ   زس

ــي عةســكةري   ــةهار تيپ ــة  ب ــورج و ســةنگةري  ذژان   ب

ــةري   ــرده پةيك ــي ك ــث رؤح ــةري ب ــةردن و س ــكاين گ   ش

ــدةري   ــةكاين حةي ــة زةرب ــةري ب ــةهوود خةيب ــوو ي   وةك
  

  شةماصــي تونــد و تيــژذةو نيشــاين زولفــةقار ئــةدا
  

  لــة هــةر كصثصــة بــةفر ئــةدا شــةماص گــورزي رؤســتةمي  

ــةردةمي   ــاكي ب ــة خ ــةكا ب ــي ئ ــاو و تثكةص ــة ئ ــةيكا ب   ئ

ــ  ــةكات چ ــةرار ئ ــةرما ف ــةميس ــةمي غ ــةرارة مةره   ون ف

ــدةمي     ــة مةق ــان مةرگ ــژي زس ــؤ م ــوبح ب ــيمي س   نةس
  

  مةئمووري قةتصي زوقم و يةخ جةالدة تةم لة دار ئـةدا 
  

  موزةييةنة چةمةن وةكـوو بةهةشـيت عةدنـة هـةر گوصـث     

ــث    ــةر چص ــة ه ــكرا ل ــةمثكة هةص ــودا ش ــودرةيت خ ــة ق   ب

  بـــة بثـــدآلن ئـــةي نةســـيمي ســـوحبدةم بـــذؤ بصـــث

ـ   ــات و شــاديية لـ ــث  وةرن نش ــام و مةنزص ــةر موق   ة ه
  

  هةزار دادي خؤشدصي بة چـةنگ و عـوود و تـار ئـةدا    
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ــةري     ــةرگي عةبق ــيوية ب ــبةري پؤش ــةناز و دص ــةرو ب   س

ــةري   ــاوي گةوه ــاوي ئ ــة چ ــة دث، ل ــيا هةآلص ــة خؤش   ل

ــةري  ــكي ئةزفـ ــةر رژاوة موشـ ــتانةدا مةگـ ــة گوصسـ   لـ

  لــة بيدموشـــكةوة بـــآلو ئــةبثت عـــةتري عةـــةري  
  

  وصـفي تابـدار ئـةدا   سةمةن سـةفا لـة ژاصـةوة بـة ز    
  

  ســروةي بــةهاري نيــك پــةي بــةزمي زســاين كــرد تــةي   

ــةميين  ــوپاي نائـ ــةن و سـ ــي بةمهـ ــكاين تيپـ   دةي شـ

  سـثو و بـةي  وهةنارو لة بيد و كؤخ و سةرو و توو،هـةرمث 

  تـةرتييب داوة مةجليســي سـةفاي وةخــت و بـةزمي مــةي   
  

  بة پثكـةنيين غونچـة و نةرگسـي پـذ خومـار ئـةدا      
  

  وبـةم جةم، بـة روود و عـوود و زير  وا بةتةيراين خؤش نة

ــةم    ــؤنةوة ئةل ــة دص ئةش ــدةم ل ــيمي خؤش ــةص نةس   لةگ

  وةكوو لة سينة گةردي غةم گوآلصـة سـوورة ميسـلي شـةم    

  بووكي شـكؤفة هـةر كـة دةم ئةكاتـةوة بـة خةنـدة لـةم       
  

  سـةروي جؤيبـار ئـةدا    جةژنة پةيامي تةهنييةت بـة 
  

ــةوة      ــاز و پثكةنين ــة ن ــة دةر ب ــةردة هات ــة پ ــة ل   غونچ

ــةوة    و ــي نازةنين ــيت وا بــةدةس نةرگس   ةنةوشــة دةس

  وةكــوو كچــاين مةكتــةيب كــة بثنــة هةصــپةذينةوة     

  چينــــةوة ذوبايــــة هــــاتووة لــــة چــــةنگيزثكي دص
  

  لة خوثين ئاشقان رةنـگ بـة لثـو و گوشـوار ئـةدا     
  

ــةكاين ماهــذوو  ــةوا خــةالس بــوو مةحبووب ــد ئ ــة بةن   ل

  خةريكي سةير و سوحبةتن دةستة بـة دةسـتة دوو بـة دوو   

  اصــي غونچــة دثنــة دةر بــة حوســين يؤســفي هــةموولةم

  اللــة لــة ســوحبگاهةدا بــة نــاز دثتــة هــاتوچوو      
  

  لة ماچي خاصي گـةردين مـةزة بـة مةيگوسـار ئـةدا     
  

ــوآل     ــتانةيي گ ــة ئاس ــةري ل ــدةگي س ــة بةن ــةوزة ب   س

ــبوآل   ــةنايب بوصـ ــةص جـ ــةكا لةگـ ــاوة دةردة دص ئـ   دانـ

ــة   ــاوةتؤ لـ ــة وا گةشـ ــةم سكصـ ــةي دآل  لـ ــاو بؤتـ   نـ

ــاغ  ــةغز و دةم ــوآل   م ــةوة ك ــة پثس ــم، ب ــة و رةگ   و پثش
  

  تةعنة لة سؤزي ئـاوري جـةحيمي پـذ شـةرار ئـةدا     
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  دايكــي خــاك گــوص بــة خثــو ئــةكا بــة شــريي دصــبةري 

ــازةري     ــةكاين ئ ــةكا مناص ــؤچ ئ ــري گ ــةمكي ميه ــة م   ب

ــةروةري     ــة پـ ــةكات رؤصـ ــةتا ئـ ــي نزاكـ ــة النكـ   لـ

  لة ناز و عيشـوة تـاج و تـةوق ئةكاتـة گـةردن و سـةري      
  

  ة گوص لة ئاوي چةمشةسار ئـةدا شةرايب خوسرةوي ب
  

ــةوة   ــةليب دةردناك ــة ق ــةين ب ــةوري بةمه ــاش ج ــة پ   ل

  چـووزةي گوآلصـة ئةودةمـةي كــة دةم ئـةنث بـة خاكــةوة     

ــةوة  ــة الي زايت پاكـــ ــة لـــ ــتة ئاگاداريـــ   فريشـــ

ــةوة   ــة رووي تابناكـ ــة دةر بـ ــثرة دثتـ ــوو ئةسـ   وةكـ
  

  شكسـيت نافــةيي خـةتا بــة زولفـي موشــكبار ئــةدا   
  

  ةموو حــةريرة خــةت خةتــة تــةنيين پــةرنيان و ئــةم هــ

ــة    ــث تةت ــورد و پ ــةكؤ و گ ــة و م ــؤ و دةف ــان و پ ــث ت   ب

  نة كـاري دةسـت و بـازووة، نـة دةخـل و ئيشـي ئالةتـة       

  خوالســـة يـــةك عةالمـــةيت ســـةحيح بـــؤ قيامةتـــة 
  

  بــةهار پةنــد و ئاگــةهي بــة ئــةهلي ئيعتيبــار ئــةدا
  

ــيا   ــةبزة پؤش ــة س ــزرة ل ــةوا خ ــث ن ــيين رووت و ب   زةم

ــة پشــت كــووذة   ــةم ئامسان ــةئ ــةكا ل   خؤشــيا رةقــس ئ

ــيا     ــادة نؤش ــة ب ــة ل ــة الل ــؤري جةننةت ــدةمي ح   هةم

  دايــةين بــاغ ســةد ســةيف گوآلصــة وا لــة كؤشــيا      
  

  بة دةسيت تةربيةت غةزا بة تفصـي شـري خـوار ئـةدا    
  

  بؤ زيب و زينـةيت چةمـةن مششـاد و سـةرو و ياسـةمةن     

ــةن   ــة ئةجنوم ــاز دثن ــة ن ــةن ب ــةر ئةك ــازة ب   ليباســي ت

ــيم  ــبةراين س ــةبري  لةدص ــةن ت ــةن ت ــةهار ئةك   كي نةوب

ــةن  ــةوة چةمـ ــةهار، هاتـ ــةروةري بـ ــوپاي رؤح پـ   سـ
  

  بةتووتياين خؤش نةوا شةكةر لة شـةوقي يـار ئـةدا   
  

  لــة هــةور ئــاوي زينــدةگي پشــا بــة دةشــتةكاندا      

ــگة  ــي گوصـ ــة و گوصـ ــنب و گوآلصـ ــة گوصـ ــتةكاندا بـ   شـ

ــتةكاندا   ــةر بةهةشـ ــةكا بةسـ ــاز ئـ ــةزار نـ   وةنةوشـ

ــتةك   ــري چةش ــة هيج ــةكا ب ــةخش ئ ــص پ   اندادةواي وةس
  

ــفا« ــةدا»دار الشـ ــفاي دةردةدار ئـ ــة شـ   ي قودرةتـ
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ــكبؤ    ــةكاين موشـ ــؤ گوآلصـ ــة بـ ــو جثگـ ــةين كثـ   دايـ

  غةيري كـةناري كثـو و جـؤ بـؤ سـةيري گـوص دآل مـةچؤ       

  حــةيايت بــث فــةنات ئــةوث؟ لــةم ئاســتانة قــةت مــةذؤ

ــؤ      ــوي ج ــة لث ــةقامي وا ل ــة مب م ــداي ئــةو گوآلص   في
  

  كة بةنـدةگي رةهـي شـةهي بـة عـاجزاين زار ئـةدا      
  

ــةروةرة      ــةجيب رؤح پـ ــةو دةرة عـ ــايف ئـ ــيمي سـ   نسـ

ــةرة   ــاوي كةوس ــةتاوي ئ ــةدي ش ــة مةعب ــةي ئةمان   جثگ

  چ ئافتابـــة؟ لثـــرةدا بـــة نـــووري هـــةق منـــةووةرة 

ــةرة  ــةيت موعةتتـ ــةيي موحةببـ ــة نافـ ــاغي دص بـ   دةمـ
  

  هـةواي سـةروي قامـةيت شـفاي شـثت و هـار ئــةدا      
  

ــا زووة    ــژة ت ــةريح بث ــووة، س ــةي ب ــةفعي ك ــارة ن   ئيش

ــةيات ب ــةواي بـــاغي دووذووة حـ   ةخشـــي مـــردووة هـ

ــالمة« ــووة  » دارالسـ ــةيين بثلـ ــنيم عـ ــةقا تةسـ   خانـ

ــووة  ــزري گرتـ ــةقامي خـ ــريةدا مـ ــة لـ ــةبييب ئثمـ   تـ
  

  لة بةحري هيممـةيت بةشـي گـةدا و شـةهريار ئـةدا     
  

  لــه خؤشــي تؤيــه گيانةكــةم زبانــة نوكتةزانةكــةم     

ــةم    ــةم، بةيانةكـ ــةم، رمووزةكـ ــة ذةوانةكـ   تةبيعةتـ

  ةم ميـــدادة دوذفشـــانةكةمتـــةرتييب نةزمـــة جوانةكـــ

  عيبارةتــــة عةيانةكــــةم تةرانــــة ئاشــــقانةكةم   
  

  بــة ئاشــنا و ئةجنــةيب شــةرايب خؤشــگةوار ئــةدا 
  

ــةزيز  ــا«عـــومري عـ ــة» زاريـ   وةكـــوو بـــةهار فانييـ

ــة     ــةقا نيي ــؤ ب ــة ب ــؤ فةناي ــة ب ــي زةواص ــةر بةش   بةش

ــة   ــةفا نيي ــث ج ــارة ب ــةهارة ه ــةر ب ــاص ئةگ ــةهاري س   ب

  ري جانييــةبــةهاري ئثمــة خؤشــة چــون هــةر يــادي يــا
  

  هةر لةحزة تازة لةززةتث بـة قـةليب بثقـةرار ئـةدا    
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  تةمخيسي زاري لة سةر غةزةلثكي مةرحووم خوالثخوشبوو حمةممةد خاين سةليمي:

  

  

  

  

  

  ئــةوي دةرد و موســيبةت بــوو لــة رثگــةي عيشــقدا دميــان

  چيــة دةرمــاين ئــةم دةردة، خــودا چــارة، خــودا دةرمــان 

ــةوا     ــت ئ ــريي برؤكان ــة مشش ــان ب ــارة دص، ديس   زةمخ

ــان    ــا نيش ــت و دص دةك ــة دث ــارت ك ــاوي بيم ــةدةنگي چ   خ
  

  نيية خؤفث لة رؤح و گيـان قسـةي فـةوتاين ئيمانـة    
  

ــارت    مــةزاقي تاصــة تــوويت تــةبعي مــن بــث قةنــدي گوفت

ــدارت   ــةزمي دي ــث ب ــة، ب ــةد مردن ــث س ــةر دةم ــةيامت ه   ح

ــزارت  ــة گوص ــادا لــةحزةييث تــا بثم ــةم كــة ن   فةلــةك رثگ

  سـةفحةي جةماصـي رةنـگ و روخسـارت    خةياصم ناردة سةر 
  

  شةهايب سـاقبت يـةك دةفعـة دصـمي كـردة نيشـانة      
  

  لة سايةي چـاوي مةسـيت تـووة عالـةم پـذ لـة غةوغايـة       

ــؤ      ــة هــةر گؤشــة و كــةنارثكؤ تــةقاال ب   تةماشــاية ل

ــاية   ــةردارة، شةهةنش ــاالرة، س ــنةدا س ــكي حوس ــة موص   ل

ــة  ــم ب ــةم رؤح ــة   ئةك ــة بةرداي ــم ل ــةتا رؤح ــت ه   قوربان
  

  الم زؤر سووك و ئاسانة حم بة قوربان كةم لةئةگةر رؤ
  

ــووتاوم    ــينة س ــت س ــةوقي جةماص ــاوري ش ــةرمي ئ ــة گ   ب

  لة تـاوي هيجـرت ئـةي گيـان ئـةمن دوو روودة دوو چـاوم      

  لـــة شـــاري عيشـــقدا بذوانـــة كـــاين ئـــاور و ئـــاوم 

  لة بةحري ئايةيت حوسـنت، عةجـةب مـةغرووق و دامـاوم    
  

ـ     ــدا و پايانـ ــقت چ ناپةي ــاحيلي عيش ــةنار و س   ةك
  

  ئةصــثن دةرمــان ئــةكا دةردي دصــي پــذژان و ئثشــاوم     

ــةوتاوم   ــوور ف ــدةي ن ــة دي ــارة ب ــووري دووب   ئةبةخشــث ن

ــاوم      ــاين دوو چ ــة ب ــا بنثت ــت و پ ــة بث ــاين ك ــة مثهم   ب

  خودايـــا چةنـــدة خؤشـــة مثزبـــاين قـــةليب فـــةوتاوم
  

  ي شــاة سوصــتانة»مضــیف«چ غةوغايــة لــة خاترمــا 
  



١١٦  /پثنج خشتةكي و...

  لـــة دووري تـــؤ نـــةكا هـــاوار خـــاتر پـــذ ســـكاآلكةت

  ةدةســيت لــوتفي هــةق مبخاتــة ژثــري ســايةي ئاآلكــةتب

ــةت   ــةردي پاآلك ــامن گ ــورمةي چاوةك ــة س ــةم ب ــةتا بيك   ه

  نةتـــةا حـــازرة خـــاتر لـــة بـــؤ ئـــاوايي باآلكـــةت 
  

  تــؤ بــة كاشــانة گلثنــةي چاوةكانيشــم دةكــةم بــؤ
  

  ئةجــةل گــةر مؤصــةتثكم پــث بــدات ئــةي گيــاين شــريينم  

ــن    ــةجمارة بتبي ــوزوور ئ ــة ح ــةر بثم ــث بةس ــةبايت پ   مل

ــينم     ــثش و نةخؤش ــةموو ئ ــي ه ــؤ دةفع ــة ب ــةقينم واي   ي

ــايينم   ــن و ئ ــان و دي ــةم رؤح و گي ــةرت ك ــاين س ــة قورب   ب
  

  هــةتا بيهثنمــةجث نــةختث ســزاي ئيكــذامي ميوانــة 
  

ــادة       ــادة ناش ــثم دص ش ــةر بص ــت گ ــادي جةماص ــث ي ــة ب   ب

ــؤري عيشــق وثرانةكــةي ئابــادة       ــي خاصــي لــة ش   دص

ــودادادة      ــنة خ ــةو حوس ــات ئ ــةداري ك ــةر پاي ــودا ه   خ

  هةناسةيشــم بــة يــادي تــؤ ئةكــةم بــؤن خــؤش و ئامــادة
  

ــانة      ــا ش ــا بك ــا ت ــانت ت ــفي پةرثش ــا زوص ــة ب   ك
  

  ئةوةي هؤشيارة بـث هؤشـة لـة دةوري نةرگسـي شـةهالت     

  ئةســريي زوصــفي داوي پةرچــةمي تاتاتــة هةركــةس هــات 

ــاتؤ يب ــة س ــاقي تثك ــذوات  دة س ــة دص ب ــةم ل ــا غ ــودا ب   خ

ــةيت زي    ــةبينث قام ــةخيت ن ــة بةدب ــاوم ب ــةر چ ــاتئةگ   ب
  

  بووين دةرمانةشاهم،فةقةت كوثر قورئان سوثن دةخؤمبة
  

ــة    ــر و خةياآلتـ ــةر فيكـ ــارة هـ ــةتاعي عاشـــقي بيچـ   مـ

  بةصـــث هـــةر نـــووري ئـــةفكارة جصةوكثشـــي كةماآلتـــة

  موشـــتةري كـــاالي باآلتـــة» ســـةليمي» «زاري«وةكـــوو 

ــة     ــةد و باآلت ــي ق ــةكس و خةياص ــةم ع ــتا قيبلةك   ئةوثس
  

  بـوو بـة بتخانـة    )ئةمحةدئاوا(لة سايةي چاوةكانت 
  

ــةجنووين     ــة م ــي دا ب ــةيال رةواج ــةزرةيت ل ــي ح   جةماص

  دصــي بــردم بــة عيشــوةي چــاوي كــاص و لثــوي مــةيگووين

ــةربووين    ــازة ب ــة ت ــرية، حماص ــفدا گ ــقةي زوص ــة حةص   ل

ــووين    ــةييوم و بثچـ ــادر و قـ ــةدير و قـ ــدا قـ   خوداوةنـ
  

  كةرةم كة رةمحةتت با بـث، كـةرةم كـاري كةرميانـة    
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ــ  ــبةر ب ــازامن دص ــؤراوة ن ــثم ت ــةرچي ل ــة س   ؤچي ل

ــة الوة  ــةرم ناكاتـ ــذاوم بـ ــث وةرگثـ ــؤ رووي لـ   بـ
  

ــتاوة  ــن هةســــ ــه مــــ ــيين لــــ   قــــ
  

  لة شـةوقي گـةردن زةردان دص شـثواوة و سـةرگةردان    

  مةجنوونــة وثصــي هــةردان ئاگــاي لــة خــؤي بــذاوة
  

  شـــــــثتة و هؤشـــــــي نـــــــةماوة  
  

  هــةنگي دص ئاصــؤزاوة پــوورةي لــة زوصــفي داوة    

ــةنا    ــةريب پ ــريؤدةي داوة غ ــة گ ــاوةوةحش   ي هثن
  

  تثفكـــــــرة چـــــــؤن ســـــــووتاوة  
  

  گثسووي وةك موشكي تاتار ئةذژثتة گؤنـاي گوصـنار  

  لة دةوري بـاغي روخسـار، رةمشـارة حةصـقةي داوة    
  

ــاوة  ــةبانة راكشــــــــــ   پاســــــــــ
  

  ئــةبث بــؤچي نةناصــم ســةراپا كــؤي زوخاصــم     

  لة دةس چوو حاص و ماصم چش لة ماص، حـاص نـةماوة  
  

  هـــــــةردووم لـــــــةدةس بـــــــةرداوة
  

ــ  ــةواي وردة خ ــة ه ــاآلن ب ــة ت ــي ب ــم رؤي   اآلن هؤش

  بووم بـة شـةوچةرةي مـاآلن  زةنگـم لـة عـام زذاوة      
  

ــكاوة  ــاوم شــــــ ــةي نــــــ   شيشــــــ
  

  بة شةو و رؤژ نةسرةومت هةر وة دووي هةوةس كةومت 

  ئثستة ئةهلي هةر حةومت، هةشـتم لـة دةس بـةرداوة   
  

ــاوة  ــدم نــــــ ــوام و رةنــــــ   رســــــ
  

ــاداين     ــةردي ن ــؤم گ ــيماين، ئةش ــاوي پةش ــه ئ   ب

  ةم چم لـة خـووي شـةيتان داوة   ئينسامن، ئينسان زاد
  

ــؤ الداوة؟  ــةم بــــــ ــة رثگــــــ   لــــــ
  

  بةس بؤ دنيا تةك و دةو،تا كةي بـريي ئـةم و ئـةو؟   

ــةياين داوة   ــةوم ب ــةو، ش ــة خ ــم ل ــؤچي هةصنةس   ب
  

ــةتاوة  ــارم هــــــ ــةوي تــــــ   شــــــ
  

ــةذوات  ــة ئ ــات چــاك و خــراو ك ــداين مكاف ــؤ مةي   ب

ــياوة   ــةري س ــة دةفت ــات ب ــن چبك ــةدكاري وةك م   ب
  

ــةتاوة  ــذ خــــ ــةي پــــ ــة نامــــ   بــــ
  

  حةبسة لة چاهـا، سـةد خـاري وا لـة راهـا     » زاري«

ــةماوة   ــان چ ــوو گؤچ ــا وةك ــاري گوناه ــر ب ــة ژث   ل
  

  كـــــــةوتووة، غـــــــةرقي قـــــــوذاوة
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  »لة وةسفي مةحبووبدا وثژرا، وةكوو گةوهةر بة يةخة و داوثين عاشقانا رثژرا«

  

ــةوة   ــوعاع ئةدات ــةدرة ش ــةر ب ــرةدا مةگ ــةوي هيج ــةم ش   ل

ــة ال ئةك    اتــــةوةرؤژة تلــــووعي كــــرد؟ يــــا حةبيبــ

  پـــاي عـــةرز كـــةن لـــة رووي ئيلتيفاتـــةوة بــة خـــاك 

ــةوة   ــةردة دانةداتـ ــة پـ ــا كـ ــةمر كـ ــةردةدار ئـ ــة پـ   بـ
  

  دةرگــاي ميهــر و مةرحةمــةت لــة ئثمــة دانةخاتــةوة
  

  گةرچي لـة بـةزمي وةسصـةدا هـةر تـاري زولفـة عـةقرةبث       

ــةبث   ــةون مةتص ــةردوو ك ــة ه ــن ل ــة م   غــةيري ويســاص نيم

ــة      ــةي ئ ــوة ك ــي ئث ــةمي فرياق ــاوري غ ــووتاوي ئ   بثس

ــةبث      ــؤ ل ــارةزووي خ ــة ئ ــةذبكا ب ــص ت ــاوي وةس ــة ئ   ب
  

  شـةفاي زةمخــي ســينة، وا بــة مةرهــةمي نيگاتــةوة 
  

  مةنعم لـة ناصـة بـؤ ئةكـةن بـةم هـةمووة بـاري ئثشـةوة        

ــةوة    ــدةرووين رثش ــة ئةن ــث ل ــة ب ــة خؤش ــةرياد و ناص   ف

ــةوة    ــرة پثش ــة بث ــث مةترس ــثم ئةص ــدة پ ــة خةن ــةيب ب   ل

ـ        ةوةمــژةي بــة قــةهر بانــگ ئــةكا دواوة! دةس بكثشـ
  

ــواتةوة   ــينة ناش ــة س ــةوا ل ــةم ه ــر ئ ــاوي زةج   الف
  

ــةمت    ــاك تينـ ــرياين پـ ــةهي پـ ــاكي دةرگـ ــوآلمي خـ   غـ

ــةمت    ــب و زين ــة زي ــدةگي ئةوان ــةوقي بةن ــةوقي ش ــة ت   ك

  ســةبا بــة شــاة گــوص بصــث فيــداي ئــةو جةبينــةمت       

ــةكينةمت      ــةم س ــروور ه ــةم س ــة ه ــي تؤي ــادي جةماص   ي
  

ــاتةوة     ــادي دصگوش ــة ي ــة وا ب ــي ئثم ــةقاي رؤح   ب
  

ــذث د  ــةدةح فـ ــردووة   قـ ــي مـ ــة رزقـ ــاقيا پياصـ   ة سـ

ــدووة     ــادة رؤح زين ــة ب ــون ب ــادة چ ــة ب ــة بثن ــة كووپ   ب

ــووة    ــؤچي گرت ــادة گ ــة ب ــن ب ــةبعي م ــق زاوة ت ــة عيش   ل

ــاة    ــة شـ ــة و رزوانـ ــة جةننةتـ ــراين ئثمـ   »دوذووة«ئثـ
  

  جــةنايب خــزرة هــاتووة لــة چةمشــةي حةياتــةوة 
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  ئــةم ســةروي گوصشــةين ســةفا بــة ذووي رةشــك ماهــةوة

ــاييزي  ــادي پ ــةوري ب ــة ج ــاهةوة  ل ــاغي ش ــة ب ــة هات   ك

ــةوة      ــةم كواله ــاهي ج ــة ش ــث درا ل ــذامي پ ــةد ئيحت   س

ــةوة      ــدةمي خــةدةم لــة بارةگاه ــرة مةق ــة خث ــا ب   گؤي
  

  لةببةيكي لث كرا لـة هـةر كـةنار و هـةر جيهاتـةوة     
  

  لــة دةوري شــةمعي ئــةنوةري پةروانــة جــةمعي بةســتووة

  يــةكث شــةهيدي ئــةبرووة يــةكث نــةچريي گثســووة     

ــيو   ــةية ش ــة ناص ــرة هةراي ــووة حةش ــةد دةرچ ــة ح   ةن ل

ــةربووة    ــقاين بـ ــة عاشـ ــودا لـ ــةي خـ ــة ئـ   چ ئاورثكـ
  

  ئةمريي شـةوقي هـاتووة ئةسـريي خـؤي ئةباتـةوة     
  

  لــةم عةســرة پــذ لــة فيتنــةدا كــة رؤژةكــاين وةك شــةوة 

ــرةوة   ــةنايب خوس ــةوا ج ــةعزةم و ه ــري ئ ــةوةس وةزي   ه

ــةوة   ــاز و پذت ــةيف و ن ــث ك ــةدةر ب ــةريب و دةرب ــةقوا غ   ت

  جــوور و جــةور پثكــةوة  فةرمانــذةوان و موتتــةفيق، ف 
  

  بة نـووري ئـةم چـرا بـرا بـذؤ لـة ذثـي نةجاتـةوة        
  

ــة    ــةذثژي رةمحةت ــةوري ب ــةت ه ــاغي مةعريف ــةمامي ب   ن

ــة    ــيلم و حيكمةت ــدةين ح ــذوو مةع ــةيز و ئاب ــةعي ف   مةنب

ــة   ــن وميللةتــ ــراي ديــ ــيت، چــ ــةنوثين راســ   رثگــ

ــة   ــورجي عيززةت ــةري ب ــزةدي ئةخت ــوتفي ئي ــةري ل   مةزه
  

  و خؤرهةآلتـةوة  پةنا بة خاكپـاي ئةبـةن لـة غـةرب    
  

ــةدا      ــةجات ئ ــارةيت ن ــاهدا بةش ــةزمي ش ــة ب ــاقي ل   س

ــةرات ئــةدا      ــذ شــةذةيف ب ــةوي پ ــةهاتين ش ــوژدة ب   م

  بــة كوشــتوواين زةهــري هيجــر، شــةربةيت حــةيات ئــةدا

ــةدا  ــةآلت ئ ــة و خ ــةكاين شــاري عيشــق، هةديي ــة رووت   ب
  

  لة ئثمةش ئـةي خـودا بـة لوتـف، ئـاوذث بداتـةوة      
  

  اعي ناســـآلمةتتزانيوتـــة چؤنـــة بـــث خةبـــةر؟ ئـــةوز

  نـــة زينـــدةگاين وا ئـــةبث نـــة تؤشـــة بـــؤ قيامـــةتت

ــةتت      ــةروي قام ــداي س ــةرم في ــةي س ــاة ئ ــة ش ــث ب   بص

ــةتت   ــةين كةرامـ ــة خةرمـ ــث لـ ــةوا بةشـ ــةدايي بثنـ   گـ
  

  تةصــةب ئــةكات و چــاوي وا لــة رثــژةوي عةتاتــةوة
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ــةذةف         ــراين باشــ ــة زايــ ــذة لــ ــة وا پــ   چ بارةگاهــ

ــة     ــةر ت ــة ه ــة ل ــري بةذثوةي ــة زاي ــايل كةعب   ذةفميس

  لـة دةور و پشــيت مةنزصــي نـةچريةكاين ســةف بــة ســةف  

ــةف   ــرةتا، ئةس ــثن حةس ــان ئةص ــةد زب ــة س ــاون و ب   وثس
  

  بؤ ئةو كةسةي كـة زوو نةهاتـة سـثبةري هوماتـةوة    
  

  چ ئاســـتانة؟ راســـتان غـــوآلمي خـــاكي دةرگـــةهي    

ــةهي     ــةري ش ــةخت و ئةفس ــة ت ــاجزن ل ــةقريةكاين ع   ف

ــذةهي    ــة گوم ــةدا ل ــةجات ئ ــراي رووين دص ن ــةي چ   شؤص

ــ ــةهي    ب ــا م ــاب ي ــةر ئافت ــةوي گ ــةو ش ــاس ل   ث ئيقتيب
  

ــةوة  ــة پات ــةدا ب ــار ئ   بــث شــارةزاي! ذث نــةذؤي! م
  

ــةري    ــان بةرابــ ــة ئامســ ــا بــ ــتانة؟ وا دةكــ   چ ئاســ

  بــة ســاكنني و رةفعــةت و بــة مانــگ و خــؤر و ئةختــةري  

  ســةري ســةرانة موفتةخــةر بــة گــةردي خــاكي بــةر دةري 

  لــة كثوةكــاين زاهــرية نيشــاين عولــوو و بةرتــةري     
  

ــ ــةوة   ك ــةر وآلت ــوي ه ــة ژوور كث ــةيان وا ل   ة قولل
  

ــتةرا     ــي نةش ــةزار زةمخ ــةص ه ــة گ ــةي دآل ل ــة ئ   چ خؤش

  بژيـــت و دابنثـــي ســـةرت لـــة خـــاكي پـــاي دصـــبةرا 

  ي وا لـــة ســـثبةرا»جنـــت املـــاوا«ئـــةو داري ســـةدرة 

ــةمةندةرا    ــي سـ ــة سؤزشـ ــث بـ ــژة بـ ــةكي بثـ   بةزةييـ
  

  بــة پرســيارث دةفعــةيث دصخوشــييةكي باتــةوة    
  

ــبة  ــكي دص ــةمريي موص ــةكا  ئ ــكار ئ ــارةزووي ش ــة ئ   ري ك

  دانــة لــة خــاص و داوي دص لــة زولفــي تابــدار ئــةكا      

ــة  ــةزيرةوة ك ــث ن ــين ب ــة حوس ــةكا  ب ــةزار ئ ــة الل   روو ل

ــةكا  ــار ئـ ــة شةرمةسـ ــةرفكةندة و گوآلصـ ــة سـ   وةنةوشـ
  

  لــة ئيعتيــدايل قامــةتا گــرةو لــة ســةرو ئةباتــةوة
  

  لـــة روو كـــه پـــةردة الئـــةدا» زاريـــا«نيگـــاري ئثمـــة 

ــة لــ   ــازران ل ــة ح ــةدا  ب ــةقا ئ ــةربةيت ب ــوي ش   ةعلي لث

  بــة حوســين خولــق و زيــيب خــةلقي شــثوةي بــةها ئــةدا

  ئــةدا ضــیابــةها بــة ديــدةيي عــةال و نــةمجي ديــن      
  

  وةكوو چراي ئـةووةص ئـةم چرايـة شـةوق ئةداتـةوة     
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  چ نةشـــئةيثكة دصگوشـــا لـــةو ذشـــتة كؤهســـارةوة 

ــارةوة    ــةد خوم ــة س ــدآلن ئةخات ــةكات و بث ــوور ئ   زه

  ر ئــةدا خةبــةر لــة ئــةركي شــةهريارةوةدةمــث ســةحة

ــةزارةوة  ــة الل ــا، كــة دث ل ــة ب   عــةتري بةهةشــيت پثي
  

ــةهارةوة  ــةين ب ــة الي ــةدا ل ــوالن ئ ــة بولب ــوژدة ب   م
  

  كــة شــثري ئــةو حةرميــة دةم دةمــي فيــوز بــاز ئــةكا 

ــةكا    ــاز ئ ــث ني ــزار و ب ــدةگي بث ــاوي زين ــة ئ ــزر ل   خ

  بة شةوقي پذ لة شةرمةوة بولبول كـة عـةرزي راز ئـةكا   

  يةخــةي شــكؤفة واز ئــةكا بــة دةســيت بةنــدةگي ســةبا
  

ــارةوة   ــورجي شاخس ــة ب ــة دةر ل ــاب دثت   وةك ئافت
  

  چ ئاورثكة بةرئـةبث لـة دص، لـة سـينة، جسـم و گيـان      

ــان   ــاهي ئامس ــايل م ــةوة ميس ــة بةزم ــة دثت ــاقي ك   س

ــؤ رةوان   ــة ب ــة، قووت ــةروةري، قووةي ــةداي رؤح پ   س

  ناصــةي تــةزةرو و قومريــة، زينــةت ئةخاتــة گوصســتان
  

  جووت پثكـةوة بـة شـةوقي  بـث مشـارةوة      ثن بةئةص
  

  بؤ دةفعي ئثشي زةمخـي دص، ئةگـةر جؤيـاي مةرهـةمي    

ــة لــة پذتــةوي شــةمي    كةســيب ســةفا و ســةفوةتث بك

  زســتاين هيجــر بــاري كــرد، بــذا لــة بــاغي دص تــةمي 

  هاتةوة دةوصـةيت گـوص و زةمـاين عـةيش و بـث غـةمي      
  

  تثكــة خبــؤ پياصــةيث بــة دةنگــي چــةنگ و تــارةوة 
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  خــوا خبــوازة چاوةكــةم رةفاقــةيت شــةكةر لــةبث  لــة

  بث بـةزمي ئاسـةيف زةمـان هـةتا بگـةي بـة مةتصـةبث       

  ئاگا بة نةقدي عـومر بـا لـة دةس، بثهـوودة دةرنـةچث     

  دوور رؤژة عةهدي گوص نةكا فرسةت بـة كـامي دص نـةبث   
  

  ساقي بـة كووپـة بثنـة مـةي پياصـة هـةر بشـارةوة       
  

ــداري ســةروي ســي  ــتةري وةرة دي ــة موش ــةرهةرزان   م ب

  لة بةزمي مةهوةشـاندا ئـةدةن بـة گيـان و مـاص و سـةر      

ــةر  ــيوةنة و چةم ــاوارة ش ــةية ه ــودازة، ناص ــؤزة، گ   س

  رووبةنــدي سؤســةين دذي نةســيم و زوصــفي كةوتــة دةر
  

ــةرارةوة   ــويل بثق ــتة دص بولب ــةوقي خس ــاوري ش   ئ
  

ــةم   ــة ج ــوومي غونچةكان ــا عوم ــتاين نةرگس ــة ئاس   ل

  ا خــةدةموةنةوشــة ســةر فكةنــدة وةك لــة رووي شــاهد

  پياصة نةشئة بةخشة بـؤ نـةجايت دص لـة بـةحري غـةم     

  لــة ژاصــة تــث بفكــرة تــؤ لــة ســةر گــوآلين ســوحبدةم
  

  ميسايل قـةترةيي عـةرةق بـة ذوويـي گوصـعوزارةوة     
  

ــةبيبيا     ــةين ح ــة گوصش ــاترة ل ــري خ ــةزيزي ميس   ع

ــةجيبيا     ــدةين ن ــة مةع ــازرة ل ــري ح ــازي عةس   مومت

ــةبيبي   ــةدي ت ــة مةعه ــة دةر ل ــيحة هات ــةم مةس ــة ئ   اك

ــفريبيا   ــة دص ــةن ل ــةنزةرة، چةم ــؤ و م ــگ و ب ــة رةن   ب
  

  شثوةي بةهةشيت گرتـووة لـة هـةوري موشـكبارةوة    
  

  ديــداري يــارة حــةجي مــن، چ حــةج؟ حــةجي ئةكبــةرم

ــةرم   ــةم س ــاص و ه ــان و م ــةي گي ــاكي رثگةك ــةداي خ   ف

  گثســووي عةترســا ئةگـــةر وةدةر ئــةخات دصـــبةرم   

ــةرم   ــكي ئةزف ــةكاين موش ــث م ــةكا بص ــةتا ئ ــةتا، خ   خ
  

ــةين ــآلو الرةوة خةرم ــةهي ك ــةر ش ــك وا بةس    موش
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  لة خؤرهـةآلت و خؤرنشـني، بـؤ عاشـقاين دص حـةزين     

  هاتـة سـةرزةمني  » رضـوانه «هةر ئةمة مةرهـةمي بـرين،   

  لة دةور و پشيت مةنزصـي حةشـرة، چ حةشـر بـث بـبني     

  سةيف گـوآلين نـازةنني، خـاتر فريـب و مةهــ جـةبني      
  

  سپي و سةوز و زةرد و شني بة چـاوي پـذ خومـارةوة   
  

ــةرمةدي    ــووري س ــارة ن ــة دي ــاري ئةميةن ــوو دي   وةك

ــةدي     ــةرد مةعب ــة دار و ب ــةهلي دص ل ــاقي ئ ــة ئيتيف   ب

  دوو نةهرة پاك و پذ گوهةر لة بةحري خولقي ئةمحـةدي 

  عةجةب جوانـة هةصـكرا، بـة نـووري سـونعي ئيـزةدي      
  

  گوصــي هــةنار وةك چــرا بــة ســةر چصــي هــةنارةوة 
  

  ئـةكا  چناري باغي بـةر سـةرا، بـة بـا كـة هـاتوچوون      

  تةســبثحي زايت ئةقدةســي خــوداي جوملــة بــوون ئــةكا

ــةكا    ــوون ئ ــةواي دص زةب ــةروةري، ه ــةواي زةذذة پ   ه

  مةگةر شـرييين ئةرمةنـة، ديـدةن لـة بثسـتوون ئـةكا      
  

ــارةوة   ــوي جؤيب ــة لث ــؤذةيب ل ــازي ش ــةرام و ن   خ
  

ــة روو     چ دص ــةدا ل ــة پــةردة الئ ــةيت ك ــة تةلع   ذوباي

ــة  ــةدةن ل ــةبروان ئ ــةماين ئ ــينة تــري دوو  ك ــة دووس   ب

ــذوو   ــةهار ئاب ــة نةوب ــةدا ب ــون ئ ــةهاري چ   حوســين ب

  ســةبا ئــةدا لةشــاخي گــوص، شــكؤفة دثتــة هــاتوچوو 
  

ــارةوة  ــة جــامي زةذنيگ ــة ب ــةزمي بادةي   رةققاســي ب
  

  چ ئيزدحيامـــة لـــةو دةرة، چ زةمزةمـــة، چ تةنتةنـــة

  جؤشـــي بنؤشـــي بادةيـــة، هـــاوار دةف و دةفزةنـــة

  جــةژين ويساصــي دؤســتان بــة كــوثري چــاوي دوژمنــة

ــةنة    ــاري گوصش ــازمي ش ــة، ع ــوة باري ــةتاعي عيش   م
  

ــت و كؤهســارةوة     ــة هاتــةوة لةدةش   قــةتاري الل
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ــثرةوة     ــة روو مةش ــة ئثم ــرا ل ــةي چ ــداي روومت ئ   في

ــرةوة   ــة دثـ ــةرينتم، لـ ــواين عةنبـ ــدي گثسـ   پابةنـ

ــپةزثرةوة  ــةتري دص ــة ع ــةحةر ب ــة دث سةبا،س   چ خؤش

ــرةوة    ــرد لث ــووري ك ــةر عوب ــرةيب مةگ ــةتاري يةس   ع
  

  لـة هـةر ديـار و هـةر كـةنارةوة      كة بثين موشك دث
  

ــارةزووي دص   ــة ئ ــةييم ب ــرةدا گ ــة لث ــودا ك ــوكري خ   ش

  كـــراوة دةركـــي مـــةخزةين عةتييـــة و شـــكا قـــوفص

  بة بةرقي شةوقي روومةيت، دةرووين سـينة هاتـة كـوص   

ــوص   ــةكاين گ ــةتر فرؤش ــة و ع ــازي غونچةي ــازاذي ن   ب
  

  لة هةر كـةنار و باغـةوة لـة هـةردي هـةر ديـارةوة      
  

  ئينس وةك خـاوةين بـةيت موقةددةسـة     ئةمريي جينن و

ــة  ــة دةوري شــةمعي مةجليس ــن ل ــةكان كــؤوة ب   پةروان

  دصــث غــوآلمي گــوص نــةبث گةدايــة، رووتــة، موفليســة 

ــة    ــةگاهي نةرگس ــة خةمي ــةمن ك ــاكي گوصش ــداي خ   في
  

  چــاوي هؤشــيارةوة جثگــةي نــزوويل رةمحةتــة لــة
  

  سةيري جةماصـي دصـبةر و ئةنـدامي رثـك و خةندةكـةي     

  موصكي ئةسفةهان و رةي ،گةر بدةي بة »زاري«مةغبووين 

  بة گياين پريي مةيكةدة بـة زةوقـي بـادة، سـؤزي نـةي     

  هةواي يارة باعيسـم بـؤ نـةزمي شـثعر و بـةزمي مـةي      
  

ــا و دارةوة    ــي گي ــة باس ــة ب ــن چ كارم ــة م   وةگةرن
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ــن     ــي مـ ــة دصـ ــةجنووين چ الوثكـ ــة مـ ــث كـ   نازانـ

  گــــرياو و گرفتــــاري چ داوثكــــة دصــــي مــــن    

ــؤش و بري ــن بثهــ ــي مــ ــة دصــ ــداري چ چاوثكــ   نــ

  عاشـــق بـــة وةنةوشـــةي چ شـــةتاوثكة دصـــي مـــن 
  

ــن   ــي م ــةرئاوثكة دص ــةروي س ــام س ــويل ك ــا بولب   ي
  

  بـــث تةلعـــةيت ئـــةو دصـــبةرة دص پـــذ لـــة برينـــة

ــة  ــة تين ــوورة ب ــة وةك ك ــةد و روومةت ــةو شــةوقي ق   ب

  كــاري شــةو و رؤژي هــةموو هــةر ناصــة و شــينة     

  بـــث تاقـــةت و بـــث ســـةبر و پةرثشـــان و حةزينـــة
  

  انـــة كـــة غـــةرقي چ زووخاوثكـــة دصـــي مـــنبذو
  

  ئــةو شــؤخة كــة الكاتــةوة بــةم شــثوة دص ئــارا      

ــارا   ــة شـ ــة لـ ــود و دثوانـ ــةر بثخـ ــابيين، مةگـ   نـ

  نةمــديوة وةكـــوو پةرچـــةمي چـــابوك لـــة شـــكارا 

ــارا    ــة ديـ ــةچريث لـ ــم نـ ــث زةخـ ــتووة بـ   نةيهثشـ
  

ــن  ــي مـ ــة دصـ ــريي چ قوالوثكـ ــة گـ ــةي واي كـ   ئـ
  

ــت      ــة بةروپش ــفةوة بذوان ــؤي زوص ــة ت ــژة ل ــي بث   پ

  هــةر تــار مــژة ســةد عاشــقي يب ســةبر و دصــي كوشــت

  بؤ ماچث لة لةعلي لـةيب سـةد رؤحـة لـة سـةر مشـت      

  لـةيت مـن رشـت    پةجنةي كة بة خـوثين دصـةكةي لـةت   
  

  قةومينـــة عةجـــةب خانـــة خراوثكـــة دصـــي مـــن
  

ــةژارة     ــثش و پ ــذ ئ ــة پ ــةم دص ــةوي رووت ئ ــث پذت   ب

  بثـــزارة لـــة گـــوص عـــاجزة لـــةم بـــاغ و بـــةهارة 

ــةروة    ــة س ــة ب ــل ن ــةنارة  ماي ــة ه ــثوة ن ــة س ــة ب   ن

  بــث قةنــدي لــةبت چــا بــة مــةزاقي وةكــوو ژارة      
  

  پــةروةردة  بــة عــةتري چ گوآلوثكــة دصــي مــن     
  

ــووم   ــةري ش ــذ خةت ــةي پ ــة دص ــة بةينثك ــوثين گوم   ش

  هةر جثگة كـة رمث كـةوتووة، هـةر اليـث ئةگـةر چـووم      

ــووم  ــةر ب ــايي خةب ــةوة جؤي ــةموو رثگ ــة ه ــددةن ل   جي

ــةع  ــة مـ ــةرثكي نييـ ــم خةبـ ــدة ئةپرسـ   لوومهةرچةنـ
  

ــن   ــي م ــثواوثكة دص ــفة ش ــؤي زوص ــة ت ــة ل   مةعلووم
  

ــة    ــفية جثيـ ــةو زوصـ ــقةي ئـ ــةو رؤژةوة دص هةصـ   لـ

ــة    ــة دثي ــة ب ــار و ن ــة ش ــة ب ــارا ن ــة س ــة ب ــةيلي ن   م

ــة     ــة پثي ــة ل ــةرية ن ــة س ــة ل ــاي، ن ــودة ئاگ   وا بثخ

ــة  » زاري« ــودة كثيــ ــةم بثخــ ــةوة ئــ   وةرة بيناســ
  

  بـــةم پريييـــة مةســـيت چ شـــةراوثكة دصـــي مـــن
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ــةيري گ  ــومل س ــةم   بولب ــارت ئةك ــاغي روخس ــةي ب   وآلص

ــة  ــك ل ــةي ناس ــةم  دوو قس ــةكةربارت ئةك ــوي ش ــةص لث   گ

  بــؤ تةماشــا هــاتووم خــؤ مــةحوي ديــدارت ئةكــةم      

ــارت ئةكــةم    چــاوي دص رؤشــن بــة شــثوة و حوســين رةفت
  

  سينة ئةسپةر بؤ موژةي بث رةحم و خوخنوارت ئةكةم
  

ــووة      ــةر ب ــت ب ــة زولف ــيت ل ــةو رؤژةوة دةس ــاترم ل   خ

  دةس وةك موصــك هؤشــي دةرچــووةدةوصــةيت عةقصــي لــة 

ــووة     ــةر ب ــؤي تثب ــمي ت ــةي كوص ــةوقي چراك ــاوري ش   ئ

ــف و رووة   ــةو زولـ ــة رؤژ و شـ ــاوم ئثسـ ــةزامن چـ   وا ئـ
  

  سةر بـة قوربـاين شـةمي گؤنـاي گوصـنارت ئةكـةم      
  

ــث درا  ــايي پـ ــةي كارةبـ ــة خاسـ ــةو رؤژة كـ ــت ئـ   خاصـ

  ريشــةيي جــةرگم هــةر ئــةو رؤژة بــة تــريت پثكــرا      

ــاو   ــةوقت ئـ ــة شـ ــوورة لـ ــوو كـ ــرادص وةكـ   رثكي تثخـ

ــانرا    ــؤي پي ــةيت ت ــين تةلع ــةوقي حوس ــي ش ــاين داغ   ي
  

ــةم  ــارت ئةك ــزي گوفت ــاز و رةم ــليمي ن ــم تةس   وا دص
  

ــوان  ــةي نـ ــةر گؤشـ ــث ئةگـ ــؤ دوثنـ ــايب رووي تـ   ئافتـ

ــكان   ــةفرووزي شـ ــةم ئـ ــازاذي رؤژي عالـ ــةقي بـ   رةونـ

ــفت    ــة زوص ــازؤ ب ــة رووي ن ــةچريي دص ل ــؤ ن ــةكان ب   دا ت

  نيــاين بــؤ تــاآلين فــام و هؤشــي مــن هاتيتــة بــا       
  

  خــوثين دص داوا لــة زولفــي موشــكي تاتــارت ئةكــةم
  

  دؤزةخـــي دووريتـــة مايـــةي شـــيوةن و هـــاواري مـــن 

ــن     ــةي زاري م ــةيري ناص ــث س ــةمت ب ــازاذي غ ــة ب   گةرم

ــن     ــاري م ــةر ب ــاوي گةوه ــةي چ ــةر گلثن ــرة س ــث بنث   پ

ــن     ــعاري م ــي ئةش ــةزم و سؤزش ــوتفي ن ــدثرة ل ــوث ب   گ
  

  تاچ تةحريرث لة شـةوقي چـاوي مـةخيوارت ئةكـةم    
  

ــيد ويت حــازر بــة، دثــت    دوث ئيشــ   ارةي كردمــث قاس

ــت      ــي رث ــةوا راخســتوة بــؤ فةذش ــم ئ ــةم رؤح   چاوةك

  ســـةر گلثنـــةي چـــاوي دنيـــابيين موشـــتاقانة جثـــت 

ــت       ــة پث ــرژانگم ب ــة ب ــة ل ــا ب ــازار ئاگ ــةگا ئ ــةي ن   ه
  

  چون مةقامي سةروي گوصـزارت ئةكـةم  » زاري«چاوي 
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  بؤ نـةگرمي و نـةذثژم خوثنـاو لـة هـةر دوو چـاوم       

ــؤ شــوومي ــةواوم  ب ــةخيت نات ــؤ ب ــيا، ب ــةي س   تاص
  

ــث حةســــــــاوم   ــؤ دةردي بــــــ   بــــــ
  

ــار   ــةين ي ــة داي ــام ناگات ــيت كؤت ــة دةس ــةم ك   چ بك

ــواوم    ــةوة ج ــي نةهات ــم نووس ــةرزي حاص ــةد ع   س
  

  شـــــــــوثنث نيـــــــــة جـــــــــواوم  
  

ــبةراية  ــة زايت دصـ ــتيغناية لـ   ئـــةم هـــةموو ئيسـ

  ناذوانـــث بـــذوام وايـــة، لـــة حـــاآليت شـــثواوم
  

ــةوماوم  ــوا چ لثقــــــــــــ   خــــــــــــ
  

ــث ــي دةروون پةش ــوة حاص ــة نث ــاور ل ــوورةي ئ   وة ك

  ياين لة شـةوقي ئثـوة، سـةر تـا قـةدةم سـووتاوم      
  

  ســـــــــــــةراپا هةصـــــــــــــقرچاوم 
  

  تـاوي دص زؤري هـاورد پــةنام سـايةي سـةروت بــرد    

  تةقسريم چي بوو؟ چيم كرد ئـاورت بـؤ تـث بـةرداوم    
  

ــةواوم  ــينة كـــــ ــي ســـــ ــؤ چـــــ   بـــــ
  

  ئةي شاهي نازةنينان، ئـةي مـاهي مةهــ جـةبينان    

  بـة دصـي سـووتاوم    ئةي شادي دص حـةزينان رةمحـث  
  

ــةوتاوم   ــةي فــــــ ــث نةكــــــ   لوتفــــــ
  

  ئـــةي يؤســـفي كـــةنعاين دةردةداري تـــؤم يـــاين

  بـــة پـــةيكانت نـــازاين لـــة خوثنـــاوا غةصـــتاوم
  

ــذوام  ــةر بـــــــ ــةي جگـــــــ   ريشـــــــ
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ــان  ــة دةرگات   غــوآلمي خــاكي پاتــان رووي هــةروا ل

ــاوم     ــةوث وثس ــان دامي ل ــة الت ــيم ل ــة ن ــري ك   زاه
  

ــني لــــــة بــــــةرچاوم    ــب نــــ   غايــــ
  

ــةحةرگاهم يــ  ــام و س ــةم هةرش ــة ه ــم ادي تؤي   ذاه

ــراوم    ــة خ ــص و خان ــاهم وث ــةي ش ــث ئ ــت بب   رةمح
  

  شــــــثتم ســــــةر لــــــث شــــــثواوم   
  

  بةستووية دةسيت تةقدير هةر عوزوم بة سـةد زجنـري  

  چييــة تــةدبريم ئــةي پــري گريؤدةيــي گثــژاوم     
  

  كةشــــــــتيم و لــــــــة غــــــــةرقاوم  
  

  بــة هــةر زةذذة ئةنــدامم گرفتــاري ســةد زامــم     

  ئــةي كــامي دص ناكـــامم بگــرة دةســتم دامـــاوم    
  

  ة چــــــاي غــــــةما خنكــــــاوم  لــــــ
  

  بـــاري خـــاتر گرانـــة، بـــة زةمحـــةيت مةزانـــة

  بـــة هيممـــةيت مةردانـــة، دةرثنـــة لـــة پـــا داوم
  

ــةماوم   ــةوة نـــــــ ــام كـــــــ   فريـــــــ
  

ــةردة   » زاري« ــاهي س ــدةمي ئ ــذ دةردة هةم ــي پ   دص

ــوژراوم   ــؤ ك ــريي ت ــة ت ــةردة ب ــث پ ــةكا ب ــاوار ئ   ه
  

ــةليب داوم ــة قـــــــ ــريت لـــــــ   تـــــــ
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  ر لـةب شـةكةر  مـةرچني جامـة دصـبة    ذين كـة  مةر زة ئةي كة

ــةر   ــةت قةم ــةري تةلع ــووذةت پ ــبةدةن س ــازةنيين گوص   ن

ــةر   ــيم بـ ــذفثين سـ ــووري دصـ ــةردن بلـ ــي گـ   مةهوةشـ

  جــان نســاري گــةردي كةوشــي پــات ئةكــةم رؤژث ئةگــةر 
  

  پةردة لةو روخسارة الدةيـت و بـة عيشـوة بيتـة دةر    
  

  جةژنــة رؤژي عــةيش و بــةزمي عةشــرةت و ئازادييــة    

ــايلي بث      ــن م ــةص م ــؤ لــة گ ــاوي مةســتت ب   دادييــةچ

ــاديية   ــةريكي ش ــارث خ ــةص ي ــة گ ــذؤ  ل ــث ئةم ــةر كةس   ه

ــة    ــارةزووم فةرهاديي ــةمنيش  ئ ــرييين ئ ــةتؤ ش ــون ئ   چ
  

  گةر وةكوو پـريؤزة جـارث سـثبةرم فـذ دةيتـة سـةر      
  

ــة شـــةوي؟  ــا مانگـ ــةري يـــا حـــؤر يـ ــادةميزادي پـ   ئـ

  دص بـــة ئومثـــدي ديـــداري تـــؤ بـــة شـــةوقثكي قـــةوي

  هاتــة حةقصــةي بةزمــةوة بــؤ دةرســي عيشــقي خوســرةوي

ــةوي   ــةي پةهل ــوو وةك وةزيف ــؤ ب ــي ت ــكةري برژانگ   عةس
  

ــةزةر     ــاراين ن ــاز و تريب ــتريي ن ــةر شةس ــة ب   داي
  

  مــاچي خاصــي بــةردةمت   عاشــقت وا گيــان ئــةدا بــؤ   

ــةمت     ــةحري غ ــو ب ــة نث ــكا وا كةوت ــارامي ش ــيت ئ   كةش

ــة  ــةي ش ــة پةروان ــة دي دص بــوو ب ــت پةذتــةوي روويت ك   م

ــةمت    ــقةي پةرچ ــة حةص ــوو كةوت ــةد ب ــولثكي نابةص   بولب
  

  قيامــةت موشكوصــة رثگــةي نــةجايت بثتــة بــةر تــا
  

  مــن بــة ســؤزي نــاري عيشــق و ئةشــكي وثنــةي ســةيلةوة

ــؤ  ــةوة  تـ ــث مةيلـ ــاتري بـ ــةنني و خـ ــة زةردةي پثكـ   بـ

ــةوة     ــةودا كةيل ــة س ــينةي ل ــة و س ــةر برژاويي ــةم جگ   ب

ــةوة   ــةي لةيل ــة تاس ــةجنوومن ب ــلي م ــارا ميس ــة س   روو ل
  

ــؤ ــقي ت ــةر  عاش ــة ب ــةبث بگرثت ــةحرا ئ ــةت س   عاقيب
  

  سةر جؤگـة بـة شـةوق و شةعشـةعةي رووخسـارةوة     دثتة 

ــوارةوة   ــة خـ ــا رؤژي دثتـ ــثم يـ ــاين ئةصـ ــانگي تابـ   مـ

ــدةي لثــوي شــةككةربارةوة  ــة خةن   ســا لــة رووي نــازؤ ب

  بثــژة هــا ماچــث بــة كــوثري حاســد و ئـــةغيارةوة      
  

ــةر» زاري«بــا نــةمامي ئــارةزووي ســاالری  ــة ب   بثت
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ــاري  ــة تـــاآلن چـــاواين پـــذ خومـ   دآلن ئـــةبا بـ

  ةدا بـة سؤسـةن بـة حوسـين بـث شـوماري      شكست ئ

ــآلوي الري   ــةي ك ــر گؤش ــا ژث ــكي ن ــةرماين موش   خ

ــةناري    ــةوت دوو ه ــرازا دةرك ــةي ت ــةي يةخ   دوگم
  

ــقاين زاري  ــو عاشـ ــة نثـ ــة كةوتـ ــةرياد و ناصـ   فـ
  

  نقــايب دا لــة پةرچــةم بــة تةلعــةيت قةمــةردا     

ــةكةر دا    ــةرو و نةيش ــة س ــيت ب ــةيت شكس ــة قام   ب

ــةر   ــذ ش ــةليب پ ــة ق ــةوقي ل ــاري ش ــاوة ن   ةرداگةش

ــةردا   ــةياين ب ــةفةق ب ــياوة ش ــةوي س ــؤي ش ــة ت   ل
  

  تلــووعي كــرد خورشــيد لــة هــةوري موشــك بــاري
  

ــبةريدا     ــةزمي دص ــة ب ــت ل ــاي دةرخس ــةمي گؤن   ش

ــةري دا   ــي عةنب ــة زولف ــيين ب ــكي چ ــةوادي موش   س

  بـــة تـــاقي ئـــةبرواين لـــة وةمســـة زيـــوةري دا

ــتةري دا   ــة دةوري موش ــةقرةب ب ــةواف ع ــة ت   كةوت
  

ــةفا     ــام، س ــات و سةرس ــار ه ــة ه ــةزاريب   ي الل
  

ــؤ دص    ــة بـ ــاوي داوی بةآليـ ــآلو و خـ ــي بـ   زولفـ

  لـــةم داوة خـــاوة رثگـــةي نةجامتانـــة موشـــكوص

  لـــة بـــورجي دصـــبةريدا گرتوويـــة يـــار مـــةنزص

ــوص   ــةيت گ ــكاين قيم ــدة ش ــة خةن ــة هات ــة ك   غونچ
  

  ئـــاوي حـــةيات ئـــةذژث لـــة لـــةعلي ئابـــداري
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  بةصــث كــة رؤژ هةصــبثت ئــةبث ســوها نــةمثنث     

ــةزيز ئــ     ــازاذ ع ــة ب ــة بثت ــف ك ــثنثيؤس   ةو ئةس

ــث   ــوآلو نانوثنـ ــوآلوا گـ ــةي گـ ــةص شيشـ ــة گـ   لـ

  بـة نـاز و عيشـوة چــاوان سؤسـةن ئةگـةر هةصــثنث     
  

ــاري    ــة شةرمةس ــةري ب ــا س ــة داخ ــةبث وةنةوش   ئ
  

ــد و پــةذنيانا        غونچــة گوصــي لــة نثــوان پةذةن

ــوان و دص ــا  جـ ــة ئامسانـ ــةروين لـ ــا وةك پـ   ذوبـ

ــتانا    ــةحين گوصس ــة س ــان ل ــي نازةنين ــة رةمس   ب

  بــةزمي عاشــقانا خــةرامي دا بــة ســةروي لــة    
  

ــاري   ــةروي جؤيب ــةد س ــةددي س ــةروي ق ــةداي س   ف
  

ــة   ــريي تؤيـ ــاري تـ ــؤية زةمخـ ــريين دص بةسـ   بـ

ــة    ــةرهادي رةجنةذؤي ــام ف ــص و ناك ــةجنووين وث   م

  ســةيلي خوثنــاو و زووخــاو جــاري ميســايل جؤيــة

ــة     ــك بؤي ــياليل موش ــة ه ــورجي عةقرةباي ــة ب   ل
  

  مةشــهووري عامــة ئةمــذؤ دصــم بــة بثقــةراري     
  

  نــةمامي قامــةيت يــار  بــةري هــةنارة، ســثوة   

ــةييار     ــيمي ع ــة س ــث ل ــة وةل ــة، پذتةقاص   نارجن

ــزار  ــةزاي گوص ــةق ف ــةي رةون ــمي دوو گوآلص   دوو كوص

ــار  ــة روخس ــةرةق ئةخات ــة وةختــث ع   ئــةزاين چؤن
  

  شــةومن كــة دثتــة ســةر بــةرگ گــوآلين نةوبــةهاري
  

  بة نـووكي نـاز وغـةمزة ريشـةي حـةيايت هةصـكةند      

ــةند  ــازي نةرگســي س ــة ن   هؤشــي لــة هؤشــياران ب

  ةهاي موصـكي چينـة لـة لثـوي يـةك شـةكةرخةند      ب

ــد   ــة پةيوةن ــة لةعل ــةآل ب ــةعيما ت ــةيت ن ــة جةنن   ل
  

ــواري    ــةدري گؤش ــةپ و راس دوو ب ــؤ چ ــة ب   بذوان
  



١٣٢  /پثنج خشتةكي و...

  گرپــةي گــذي دةروون و هــاژةي فرمثســكي خــوثنني 

ــني     ــان و ناص ــةص فوغ ــة گ ــةژارة ل ــين ه ــي م   بةش

  لةبةرچي زيزة لثمـان لةسـةرچي هاتـة سـةر قـني؟     

  ئةخاتـة تةلعـةيت، چـني    ئثمةي كـة دثتـة بـةرچاو   
  

ــاري   ــپاهي زةنگبـ ــة، سـ ــاري دةوري چينـ   حةسـ
  

ــمي    ــؤز و كوص ــةي بةس ــادي دص ــان و ش ــارامي گي   ئ

ــمي     ــزي دص ــوويت رةوان و هث ــةيات و ق ــةي ح   ماي

  بذوانـة لــثم هــةتا كــةي مايــل بــة جــةور و زوصــمي 

ــمي   ــراي كوص ــةر چ ــة س ــي الدا ل ــة زولف ــث ك   وةخت
  

  پةروانة كةوتـة پـةرواز بـؤ رةقـس و جـان نسـاري      
  

  ةم حوســـنة دصـــفريبة كـــةوا لـــة رووي يـــارائـــ

ــةزارا     ــة الل ــث ب ــا دةم ــوزةر ك ــةر گ ــاز ئةگ ــة ن   ب

  گوص سـةر ئةخاتـة بـةرپاي لةگـةص سـةد ئيفتيخـارا      

ــارا    ــة دص ئ ــةو گةردن ــان ئ ــة قورب ــا ب ــةد كارةب   س
  

  »زاري«ئةو پووش ئةبات و خاشاك،ئةم فكر و هؤشي 
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  ، جا دصي بؤ خاصي كة و چاو لة دةركةي شةماصي كة بزانة لة گةص تيين هةتاو چلؤن بةفر ئةكا بة ئاوبةهاري پذ سةوزة و سةفا بؤ ئةهلي سؤز و وةفا

  

  

  

  

  

  

  

  

  تةصةب ئةكات دص خودا لة ئاستاين ئةكبةري

  بةهاري وةسصي پث بدةي زستاين هيجر البةري

  دوث بآلوي كردةوة خةبةر نيگاري داوةري

  شوكر بةهار هاتةوة بةسةد هةزار دصبةري
  

  سيمي سوحبدةم ئةدا نةويدي غونچة پةروةرينة
  

  بؤ اللةزار بولبويل هةژار تاقةيت چووة

  لة سينة ئاوري شةوقي جةماصي يار، بةر بووة

  لة شاري گوصستانةوة پةيامي غونچة هاتووة

  لة گوصبونان موژدة بث زسان مرد و بةم زووة
  

  لة گوصستان رائةخا سةبا بةسايت عةبقةري
  

  ئةوا لةحةبس بةرئةدةن ئةسريةكاين بةمهةين

  جةفاي بةفر و جةوري يةخ لة باغةكان دةر ئةكةن

  چاوي شكؤفة زولف دةرئةخةندووبةكوثري هةر

  بة هاتين زةماين گوص عةجةب جوانة بةر ئةكةن
  

  چةمةن عةباي ئةخزةر و اللة كراسي ئةمحةري
  

  لة بولبوالن بانگ ئةكةن گوآلصةكان هةي وةرن

  وآلنة لةززةتث بةرنلة نيعمةيت ديداري ئةم گ

  چةمةن بةهةشتة،جؤگةكاين جؤي شةهد و شةككةرن

  شةتاوةكاين ئةم كةژة چ دصگوشا و دصبةرن
  

  شريين و سةرد و پذ سةفا ميسايل ئاوي كةوسةري
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  بؤاين موشکلة گوصشةناية سوحبةيت گوآلصةك

  بة غةيري گوصشةن ئةي دآل بة هيچ مةنزةرث مةچؤ

   دص مةخؤفرييب غةيري نةرگسي تةبيبةكاين

  چ دصگوشاية دايةين كةژ و كةناري باغ و جؤ
  

  حةيات بةخشي خاترة شةميمي عةتري عةةري
  

  چ مةمجةعثكة ئةهلي دص كة دثن لة هةر مةكانةوة

  لة كوثستانةکانةوة لة دةشيت گةرميانةوة

  بة گةجني ئارةزوو ئةگةن لة لوتفي موستةعانةوة

  ميسايل سةلسةبيلة دث لة كثوة بةرزةكانةوة
  

  ئةبثتة مةعبةري»دوو روود«ئةم نةهرة ساف و جاريية 
  

  سوحبان ئةو خوداية وا بة غونچة رةنگ و بؤ ئةدا

  بة دص خةياصي ناسك و زباين گوفتوگؤ ئةدا

  بة بولبوالن ناصة و دةرووين ميهرجؤ ئةدا

  كافوورة دثتة سةر زةوي ئةم بةفرة قةترة قةترة وا
  

  ةوهةريئةبثتة ئاوي رؤشن و شةفاف و ساف و گ
  

  سةفةر كة بؤ خودا بة دص بذؤ لة كيشوةري تةنا

  بگة بة ئارةزوو وةكوو مووسا لة شيوي ئةميةنا

  ببينة حوسين سةنعةيت لة نةرگسا لة سؤسةنا

  چ شادي بةخش نازران لة سةحين پاكي گوصشةنا
  

  غونچة بةناز و عيشوةوة سةمةن بة زيب و زيوةري
  

  دص ئةدائوستادي عيشق لثرةدا بةهرة بة ئةهلي 

  لة مةكتةيب نزاكةتا تةرتييب غونچة گوص ئةدا

  بة سؤزي دص كةسث كة بثت جةرگي خؤ له چص ئةدا 

  له گوصستانةدا سةبا كة جامي بادة خول ئةدا
  

  شكؤفةكان فذ ئةدةن لة سةر، كآلوي ئةخزةري
  

  ئةم بثدآلنة تؤ بصث لة ئثمة تةعنة بؤ ئةدةن

  ئةكةنئثمة لة جام و ساقي و لة بادة مةنع بؤ 

  مةگةر نةيانبيستووة وتووية شةمعي ئةجنومةن

  بة ناز و دصبةري سةمةن كة دثتة دايةين چةمةن
  

  ئارامي بولبوالن ئةبا بة گثسواين عةنبةري
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  سةيري جةماصي اللة كة لة هيممةيت بةهارةوة 

  سةدرنشيين گوصشةنة بة رووي ئابدارةوة

  وةرة لة جام و ساقي و لة بادة خؤ مةشارةوة

  رگست خةبةر هةية بة چاوي پذ خومارةوةلة نة
  

  لةگةص وةنةوشة دةستةمل لةسةر بةسايت مةمخةري
  

  حةشرة، هةراية، شؤذشة، بةزمي ديداري يارة يا

  يؤسفي ميسرييانة، خؤ نيشاين مشتةري ئةدا؟

  چ مةحشةرثكة پذ سةدا چ مةنزةرثكة پذ سةفا

  شازادةكاين شاخي گوص بة شثوةيةكي دصگوشا
  

  ي بة بةر، بة فةرقي تاجي سةجنةريقةباي سةندوس
  

  دروست بگرة گوث قسةي حةكيمةكاين راستگؤ

  مةچؤ ئةم بةحرة قووصة گياين من بث كةشتيبان يت

  دةليل قةت مةذؤ پثچةدا بة بث بةم رثگة پثچ

  بفكرة تؤ لة نازي سؤسةين كةناري جؤگة تث
  

  دةروون روون ئةكاتةوة بة رووي شةمعي خاوةري
  

  ئةم زةماين عومري ئثمة زوو ميسايل بةرق رؤيي

  دريغ! فيكري تؤشة و حةساوي ئاخرم نةبوو

  مةگةر بچينة دايرةي تةبيبةكاين ماهذوو

  نةمامةكاين گوصشةين بة با كة دثنة هاتوچوو
  

  و فيكر ئةبةن وةكوو بوتاين خوللةري بة لةجنة هؤش 
  

  ئاگاهدار بة برا! نةفس لة رثت النةدا

  عوور بانةدادثوي هةوات پةجنةيي عةقص و ش

  نةزاين بث بذؤ بة شؤن ماهريي بزانة دا

  بة ئةمري كردگار ئةكةن لة اللةزارةكانةدا
  

  هةوا گوآلوپاشي و نةسيم عةتر پةروةري
  

  لة كيمياگةري ئةي برا! بة فكري نوكتةزاتةوة

  بپرسة شةرحي رثگة و بذؤ لة رثي نةجاتةوة

  دةرسي تةربيةت كةسث چ سةرفةيث ئةباتةوة بث

  حةرگةهي بة با كة غونچة دةم ئةكاتةوةدةمي سة
  

  كةناري باغ پذ ئةبث لة دصبةراين ئازةري
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  ركووع ئةبا وةنةوشة روو بة قيبلة پارسا سفةت

  لة سوجدةداية داميا سةري بة شوكري مةوهيبةت

  بة غونچةكان ياد ئةدا سةبا خةساصي مةمحيدةت

  زباين حاصي اللة شةرح ئةدا تةريقي مةعريفةت
  

   دص وةكوو مةقالةكاين حةيدةريساحيباين بؤ
  

  حماصة زةذذةيث شةذةف وةدةس كةوث لة دوو سةرا

  مةگةر لة سوحبةيت شةم و جةواري كيمياگةرا

  موراد وا لة قوربةيت خورشيدي زةذذةپةروةرا

  پةذةندةي دةشيت گوصستان لة سثبةري سنةوبةرا
  

  تثكةص بة يةكتري ئةبن نقووشي خؤر و سثبةري
  

  كـةن ئةوانـة ئـةهلي ئـةو سـةرةن      لة ئثمة بثـژي يـاد  

ــةرةن   ــةكاين بؤبــ ــؤ گوآلصــ ــر بــ ــة دثــ   ئةوانــ

ــةو دةرةن    ــةرزي ئ ــووري ب ــاكين قس ــة س ــث بةوان   بص

  و شـثوة نةسـتةرةن   موصكي ئةرمةنـة بـةرةنگ   شرييين
  

  يؤسفي ميسري گوصشةنة سةرو بة حوسين پةيكةري
  

  چ حريةت ئاوةرة خودا غنج و دةآلصي شؤذةيب

  يب و نازي وانةديلة شاري حوسنةدا كةسم بة ز

  ي موعجزة برا نةزةر كة تا بةصةد بيب»صنع«لة 

  لة بةزمي نةوبةهارةدا گوصبون بة ئةمري ئثزةدي
  

  زوموذذةدينة مةسنةدي شكؤفة تاجة بؤ سةري
  

  وةنةوشة هات بولبوال بذؤ بة پثشوازةوة

  ركابةكاين ماچ كة، بة قةليب پذ نيازةوة

  وةبصث بة شاهي غةزنةوي لة اليةين ئةيازة

  لة بورجي ئاب نيلووفةذ بة سةد خةرام و نازةوة
  

  تلووعي كرد هةر وةكوو تلووع ئةكات موشتةري
  

  سا سةحةر كة دثتة بةزمةوة سةمةن بةزوصفي موشك

  بة ناز تاري گثسوان بة بادي سوحبدةم ئةدا

  بة باوةشثين دصبةري روخسار باوةشثن ئةكا

  هةوا دةماغ پذ ئةكا لة بؤي نافةيي خةتا
  

  ر تةعن ئةدا چةمةن لة موشكي ئةزفةريهةزا
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  و خةوة ئةي مورغي عةرش ئاشيان چ وةخيت غةفصةت 

  لة عيزز و فةزصي فةسصي ئةم گوآلنة بثخةوةر مةوة

  گوث بگرة تايراين قودس بانگ ئةكةن لة غةيبةوة

  دثنةدةر لة خةميةوة» اخليام يف مقصورات«كة 
  

  ئةدا بةهار اليف هةمسةري لةگةص بةهةشت لث
  

  ريين هةور و خةندةي زةمني و نةشئةي هةواگ

  بة زةمزةمةي نةخؤشةكاين دةردي هيجر ئةدا شةفا

  درؤ ئةحياي مردوان ئةكا دةمي مةسثحة بث

  بة سةبزةزارةدا سةبا ئةگةر عبوور ئةکا گيا
  

  زيكري قيام ئةکةن هةموو وةكوو مريدي قادري
  

  دآل دةخيلتم وةرة جةواري فيكر پيشةيث

  ي شاه بگرة بادة، شيشةيثلة ساقياين بةزم

  عومر گوزةشت، بثنة دةس لة مةعريفةت مةعيشةيث 

  لة لوتفي سةنعةيت خودا نةزةر كة تؤ لة ريشةيث
  

  درووس ئةكات گوص لة گةص هةزار نيشي نةشتةري
  

  ناسيين كوي زايت حةق نيية لة تاقةيت كةسا

  غةيري نيشايت قودرةيت نيية شتث لة دةسذةسا

  خت ئةدا بة زاري قسةهةصبةسابةردي سة» لَوكان«

  كارگاة و ئالةت و پةذگار و زةمحةيت وةسا بث
  

  نةقاشي قودرةيت ئةكا لة سةر گةزيزة زةذگةري
  

  ئةم مانگ و رؤژة دث و ئةچن لةم چةرخة پذ ستارةدا

  نةهار دث بة دووي شةوا و شةو بةدووي نةهارةدا

  ئةم ئيختياليف شثوة و زبانة وا لةكارةدا

  ةوةي گيا لة فةسصي نةوبةهارةدائةم سةوز بوون
  

  منوونةيةكي وازحه لة سةر قيامي مةحشةري
  

  عةدوي زندگاين ئةم زةمينة رووتة بثنةوا بؤ

  ئةدا بة خزر هةور قودرةيت ئاوي حةيايت پث

  لة من ببيسة ئةي برا ئةم قسة دصپةسةندة تؤ

  رةعد نةزيري نةفخةي قيامي خةلقة، سةوزة وا
  

  ة ئةمري پاكي داوةريلة ژثري خاك دثنة دةر ب
  



١٣٨  /پثنج خشتةكي و...

  برا بزانة داوية بة تؤ ئةم نيعمةتانة كث،

  بة چاو نووري بينش و زبان زةوق و گوفتوگؤ

  بة گوثيت داوة بيسنت و بة لوويت داوة چثشي بؤ

  ئةم ئينتيزامة رثكة لةم زةمني و ئامسانة بؤ
  

  وجوويب زايت ئيزةدي بةشةر ئةكات رةهبةري
  

  »منكسف«سي فيكر لة دةركي وةسفي زايت ئةو مشوو

  »معترف«و ئامسان بة مةجد و حةمدي  ئةهلي زةمني 

  »مغترف«هةوري بذثژث ئازةري لة بةحري جوودي 

  »متّصف«بة كيربيا و عيززةت و بةقا و فةزل 
  

  لة باب و داك و رؤصة و شةريك و ميسل و ژن بةري
  

  جسمي سةحيح پاصي دا بة الي دةرد و ئثشةوة

  سيت زووخ و رثشةوةقةليب سةليم عاجزة بة دة

  سوپاي پريي هاتةوة بة سةد هةزار نثشةوة

  خةزاين هاتة پثشةوة» زاريا«بةهاري عومر 
  

  گةر سةعيد و پاك گةوهةري» تةوبة«وةرة بةهاري 
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  وتووثژي پةروانة و قةقنووس و سةمةندةر

ــةمةندةر  ــةص س ــةقنووس لةگ ــة و ق   پةروان

ــرم   پةرو ــثش تـ ــة پـ ــن لـ ــة ويت مـ   انـ

ــقي  ــة عاشــ ــدامن  لــ ــةردي مةيــ   دا مــ

  ســــةداي هةصــــثنا ويت ســــةمةندةر    

ــةذم    ــا ت ــا پ ــةر ت ــق س ــاوي عيش ــة ئ   وا ب

ــة   ــةم ئيددعايـ ــةويت ئـ ــةقنووس ژنـ   قـ

  ئةگـــةر دةعواتـــان راســـة نـــة بـــةتاص 

ــث  ــة جـــةماص وةك رؤژ بنوثنـ ــبةر كـ   دصـ

ــت  ــوايب خؤش ــؤ ج ــةقنووس ب ــةرين ق   ئاف

  عاشق تـا نـةگري و نةگـذث وثنـةي شـةم     

ــةكةوة  ــةوث وة خؤصــ ــووتث و نــ   نةســ

ــاران    ــةزمي يـ ــؤ بـ ــرا بـ ــةوث وة چـ   نـ

  نةپشـــكوث وثنـــةي غونچـــةي بـــةهاران

  تـــةواوي ئـــازاي نـــةوث وة هــــةتاو    

ــني    ــقث وا بـ ــةش عاشـ ــا ئثمـ ــرا بـ   بـ

ــا وث؟     ــاوةن وةف ــةگرين خ ــارث ن ــؤ ي   ب

ــةنا وث  ــةنگي پ ــةخيت و ت ــيت س ــؤ وةخ   ب

  بــؤ بــةو نةققاشــة دص نــةدةين تــةواو    

  كــةينبــا شيشــةي هــةوا پــةراش پــةراش 

ــةي  ــةدة ئ ــاص» زاري«م ــف و خ ــة زول   دص ب

  هــةر يــةك عيشــقي خــؤي هــاوردة نــةزةر

ــرم    ــش ت ــاتر رث ــووتاو خ ــاص س ــةذ و ب   پ

  هــيچ كــةس ناتوانــث شــان بــا لــةم شــامن

ــردة دةر  ــؤم بـ ــن گـ ــةدا مـ ــةم مةيدانـ   لـ

ــةذم  ــووتث پــ ــاور دام و ناســ ــة ئــ   لــ

ــة  ــث جايــ ــثن بــ ــة ئةيصــ   ويت ئةمانــ

ــاص    ــة زووخ ــابن ب ــن ن ــةي م ــؤچي وثن   ب

ــةبث عا  ــؤن ئ ــووتثنث؟ چ ــؤي نةس ــق خ   ش

ــت    ــؤز و جؤش ــذ س ــزةي دةروون پ ــؤ ك   ب

  نــةوث وة ئــاور لــة ســةر تــا قــةدةم     

ــةوة    ــةر شـ ــتا هـ ــدي هثشـ   رؤژي ئومثـ

ــاران   ــازةي شـ ــةتاي موغـ ــةوث وة مـ   نـ

  نــــــــةوث وة دةوا بــــــــؤ دةردةداران 

ــاو     ــث ن ــةريب و ب ــقا غ ــاري عيش ــة ش   ل

  بـــؤ تـــاريكي شـــةو يـــاران چـــرا بـــني

ــةنا وث    ــة ف ــاقي و دوور ل ــةغيري ب ــث ت   ب

  ناســـــؤري دصـــــمان دةوا وثبـــــو زام 

ــاو   ــةر چ ــة ب ــانةي ئةگرين ــةم نةقش ــة ئ   ك

  روو لـــة ئاوثنـــةي زايت نـــةقاش كـــةين

ــاص    ــوي ئ ــاو و لث ــةبرؤ چ ــوژة و ئ ــة م   ب
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  بــــراي بــــةذثزم ئــــازيزم گيــــامن   

ــاراج  ــردم تـ ــادي وا كـ ــةم شـ ــپاي غـ   سـ

  »زاري«شــــيوةين » شــــةريعةيت«بــــؤ 

ــان    ــةداي رؤذؤمـ ــث سـ ــةرزؤ ببـ ــا بـ   بـ

ـ    ــة جووصــ ــةوتني لـ ــت زاين كـ   ةكاتثكـ

  كتثـــو بـــث خـــاوةن بـــة جـــث مبثنـــث

  ئةصـــبةت بـــاآلتر لـــة گشـــت ئةســـةفث

  داراي ســـــةوادث وا بـــــث بـــــزاين   

ــوا   ــث بيــ ــؤ كــ ــان داخــ   كتثوةكامنــ

ــةال     ــةقث  و م ــث ف ــؤرة ب ــةم ج ــا ب   دوني

  لـــة وةخـــيت فـــةويت وة بثقـــةراري   

ــدا   ــة كةي ــوو ل ــةي ب ــةت ك ــةم كؤچ   ومت ئ

ــؤي  ويت  ــري ن ــوو دووي  ت ــب«ب ــري  رج   »اخل

ــة خو   ــةكرد ل ــافيزي ن ــؤ خواح ــان؟ب   ثش

ــةكرد لةگشــت بــؤ    يــاراين؟ خواحــافيزي ن

ــردي؟   ــة ك ــة پةل ــوو ب ــي ب ــة چ ــةم كؤچ   ئ

ــان؟   ــةي رؤژ لثم ــاردةوة وثن ــؤي ش ــؤ خ   ب

  ئةگـــةر المپـــي هـــؤش نـــةبووبث بـــاتص

ــؤ  ــةص خـ ــةن لةگـ ــووثژة ئةكـ ــةم وتـ   ئـ

ــووري  ــةمثنث نـ ــرات نـ ــةك چـ   دةك فةلـ

ــةوث   ــةوري رةش ك ــي ه ــر باص ــت ژث   مانگ

  گــــةالوثژت لثــــژ فــــةنا رثگــــةي وث

ــةود ــثرت وة مـ ــرثشـ ــثر جبنـ   اي مششـ

ــاخؤ   ــووكي ش ــة ن ــا ب ــةرخت بك ــات، ب   گ

ــث    ــاو ب ــث ئ ــاراي ب ــاوارةي س ــيت ئ   ماس

ــكت ــي دووپش ــوص وث   نثش ــثش و ك ــة ئ   ب

  جـــةوزات تـــاآلوي مـــةرگي پـــث بـــدةن

  ئـــاهي مةزصـــوومان داوثنـــت بگـــرث   

  بـــث ســـةيري قرچـــةي دصـــةي پـــذ ژامن

ــاج   ــةر س ــكةي س ــةي برثش ــةبرژمث وثن   ئ

  خبوثنــــــةرةوة بكــــــة هاوكــــــاري

ــان   ــؤ خؤم ــاتر ب ــةو زي ــؤ ئ ــةا ب ــة ت   ن

  خســـتينيانة نـــاو ئـــةو چاصـــة قووصـــة

ــث  ــا خبوثنــ ــةوث تيايــ ــةوالدث نــ   ئــ

ــةفث  ــةال خةلــ ــةيوث مــ ــة نــ   ئةوةيــ

ــاين   ــةرعي قورئـ ــةالمي شـ ــةريف كـ   سـ

  وةرةقـــي خبـــا بـــةم ديـــو بـــةو ديـــوا

ــةوتا     ــارث ف ــة ج ــن ب ــيلم و دي ــا ع   هاك

  »زاري«بذوانـــــة چلـــــؤن ئةپرســـــث 

  ريشـــةي جـــةرگت دام وة نثشـــي وةيـــدا

  وثنـةي تـةير   دةرچـوو   رؤحم لـة قةفـةس  

  بؤ كوث چـوو بـؤ چـي رؤيـي لـة ناومـان؟      

ــازدار   ــة نـــ ــةكردةوة لـــ   اين؟الي نـــ

ــردي    ــةت ب ــث مؤص ــوو ب ــةعموورث ب   چ م

ــث    ــاوةن ج ــث خ ــان ب ــاي كتثوةك ــان ئ   م

  ئةبيســث ليــان ســةريح بــة گــوثي دص    

ــان رؤ  ــةي خاوةمن ــةوتني ئ ــاوةن ك ــث خ   ب

ــازيزان دووري  ــةين ئــ ــة بــ   وا ئةخةيتــ

  ئةســـثرةي رؤژت چـــاوي گـــةش نـــةوث

ــةي وث   ــا جثگ ــةي دةري ــورةييات گثژگ   س

ــكةنرث    ــثخ هةص ــة ب ــت ل ــةزي خؤش   رةگ

  دةرد و داخــــؤقرژانگـــت مبــــرث بــــة  

ــث   ــاو چ ــة ن ــكث ل ــةرازووت بش ــةي ت   كةف

  كارژةصــةت خــؤراك دذنــدةي چــؤص وث   

ــةن  ــةي خب ــة جووص ــدا ل ــت وا تث ــةر چي   ه

  زيـــاتر لـــة ئثمـــة جـــةزرةوةت بـــدرث 
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  تؤفـــاين فـــةنا تثـــك بـــدا بثخـــت     

ــثوث   ــة بشـ ــةزمي ئثمـ ــةزمت وةك بـ   نـ

ــينت    ــةيوةيت شـ ــةكةي خـ ــكث كؤصـ   بشـ

ــر   ــةت ك ــةزمي ئثم ــؤ ب ــيوةنگا ب ــة ش   د ب

  نــــةبوو نــــةمامث كــــة ســــةردةرثنث

ــةزار  ــة وةنةوشـ ــكووت لـ ــث نةپشـ   گوصـ

ــث داوث   ــة كةسـ ــت بـ ــتوة تاجـ   نةمبيسـ

ــةفالك   ــدة ئـ ــةردارثكت گةيانـ ــةر سـ   هـ

  ئـــةو حةكيمانـــة وا بـــة يـــاري هـــؤش 

  ســةندن  بــث وةفــايي تــؤ هؤشــي لــث    

ــةي زةواص وث  ــةوا جثگـــ ــث كـــ   ژيانـــ

ــاو  ــةر چـ ــة بـ ــةقني بگرينـ ــةي يـ   ئايينـ

ــةدة ــدةگي بةرنـ ــةي بةنـ ــةرثگـ   ين خاسـ

ــون  « ــا راجعـ ــل الينـ ــاو » كـ ــةر چـ   بـ

ــة   ــيعالين كؤچـ ــةران ئـ ــةرگي هاوسـ   مـ

  گــوثي دص وة لؤكــةي غةفصــةت خنيــاوة   

ــني   ــةهلي كةماصـ ــةزانني ئـ ــت وا ئـ   گشـ

ــةنگا    بـــاري يـــاذةيب لـــة خـــةوگاي تـ

ــان  ــة رمثــ ــةت بثرانــ ــراي هيدايــ   چــ

ــث   ــيلال رجايــ ــتاوثز ئــ ــة دةســ   نيمــ

ــةك  ــاران وا ي ــاوة  ي ــان پثچ ــةك رةختي   ي

ــة ك   ــةزم ئثم ــي ب ــا فةذش ــةي هاك ــا ت   ري

  كؤبكةينـــــةوة تؤشـــــةيي چاكـــــة   

ــةريعةيت« ــارث  » شـ ــة جـ ــي بـ   وا رؤيـ

ــژة » زاري« ــؤچي دارثـ ــژووي كـ ــث مثـ   بـ

ــت  ــكةنث مثخــ ــارة هةصــ ــةنابت پــ   تــ

  بــؤ كؤســتت خســتني ئــةي كؤســت كــةوث

ــت     ــةور و كين ــة ج ــث ل ــا ب ــةم رةه   عال

  بـــؤ دةرگـــاي شـــاديت لثمـــان پثـــوةدا

ــةورت  ــةباي جـ ــكثنثرةشـ ــي نةشـ   تثكـ

  نةكــــةي وة چاويــــا هــــةزارها خــــار

ــةهثناوث   ــةي دةرنـ ــة كةللـ ــةغزت لـ   مـ

ــاك    ــؤي خ ــة ت ــرد خنيت ــواري دارت ك   س

  مايــةي شــةفا بــوون بــؤ ســةدها نــةخؤش

ــكةندن    بــةرقي بــةد عةهــديت ريشــةي هةص

  ئـــةبث بـــؤ ســـةرمان پثيـــةوة قـــاص وث

ــاو     ــة ن ــةين ل ــك البب ــؤزي ش ــةپ و ت   ت

ــة ــةتا ئــــاخر هةناســ   پيابــــذؤين هــ

  نـــةبني وثنـــةي پيـــاو بگـــرين و غـــافص

ــة    ــثچ و لؤچ ــذ پ ــؤش پ ــةيل ه ــيمي ت   س

  پـــاي گـــري وة حةصـــقةي راوي دونيـــاوة

ــني  ــي خاصــ ــةتا زةرفثكــ ــة حةقيقــ   لــ

ــةنگا  ــةدةي وة سـ ــان نـ ــةي رجامـ   شيشـ

ــان  ــةت لثمــ ــؤ ئةمانــ ــا وةرگرثتــ   تــ

ــودا پــــةنايث    ــودا پــــةنايث خــ   خــ

  رؤيــــني و كةســــيان نةهاتــــة دواوة  

ــةي    ــةي م ــةل كووپ ــةردي ئةج ــكاين ب   ش

ــةماو  ــةوة نــ ــواي مانــ ــةهيــ   ة كاكــ

ــارث  ــةريا بـ ــة سـ ــودا بـ   رةمحـــةيت خـ

  جةننــةت بــث، بثــژة» رةببــةنا خــةوگاي«

  ١٣٥٦رةببةنا خةوگاي = 
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ــاذثژي   ــاو ن ــاو خوثن ــؤ الف ــاو! ب ــةي چ   ئ

ــؤت    ــة خ ــةرنادةي ل ــاور ب ــؤ ئ ــينة ب   س

  ئةي گيان ئـةتؤ بـؤ بـار ناكـةي لـة مـاص      

  تـــــةمي زســـــاين دووري وا جؤشـــــا

  بثـــدادي فةلـــةك دووري خســـتة بـــةين

  نــــووح بــــا بژيثتــــةوةتؤفانةكــــةي 

ــةواي دص    ــرث ه ــةم بگ ــي غ ــةوري رةش   ه

ــان  ــةتاوي خ ــاوي چــاو وةك ش ــةيلي ئ   س

  شــةرمم گرمــة و لرفــةي هــةور بــانگي بــث

ــةدةن   ــةت ئ ــوور قيام ــةفخي س ــثوةي ن   ش

ــةوم   ــةواي ق ــة پثش ــاتر ل ــوثي خ ــة گ   دثت

  دا وةنةوشـــةي كةللـــةم غةرقـــة لةتـــةم

ــةر    ــاو وةسـ ــذژث الفـ ــةرخوز«بـ   دا»مـ

  بكـــا وة دةريـــا » كـــارثزة«دةشـــيت 

ــكاوي« ــوك الش ــة » ك ــاذةش«ل ــةردا» گ   ب

  الفــاو هــةي نــةذؤي بــةرةو دوا بثــرؤ    

ــگامة  ــازيز پةروةرشـــ ــةين ئـــ   وةتـــ

ــة  ــةوزي زيندةگانيمــ ــةي ســ   مةزرةعــ

ــة  ــدة چةنـ ــةم بـ ــيةيت كـ ــثن بةسـ   مةصـ

  تـــا مـــاوة » زاري«فـــةرامؤش ناكـــا  

  زوان! تـــؤ بـــؤ زةهـــر فـــةنا نـــاچثژي

ــاذؤت  ــةرگت ن ــة ج ــو زووخــاو ل ــةر ب   جگ

  زووخـاص  تةن ئـةي تـةن تـؤ بـؤ نـاوي وة     

ــا  ــازيزي پؤشــ ــدار ئــ ــةهاري ديــ   بــ

ــةين    ــؤ نةك ــيوةن ب ــايي ش ــؤ جي ــاي ب   ئ

ــار التنــــور« ــةوة» وفــ ــةي بثتــ   نؤبــ

  بـــذثژث تـــةرزةي دةردي دووري گـــوص  

  بــؤ يةخــة و دامــان بــا ســةرة و ژثــر بــث

  هـــةورة تريشـــقةي هةناســـةي گـــةرمم

  زةلزةلــة ســارا و كــةژ و كــؤ ئةخــةن    

ــةي   ــةداي پةياپـ ــمال «سـ ــوم عاصـ   »اليـ

  ةهةمــــدا نزيكــــة چــــاوي بــــدا و  

  دا»ســـةقز«بـــا وةســـةر » مةلقـــةرةين«

  يش خـؤي نـةگرث لـة بـةريا    »بةردةسوور«

ــةر    ــا وةس ــاآلو ب ــةر «چ ــاوة خةجن   دا»ب

ــةكا  ــوو«نـ ــرؤ » ئاصكةصـ ــة ژثـ ــث بـ   ببـ

  جثگـــاي بـــا و بـــاپري قـــةوم و برامـــة 

ــة  ــد جوانيمـ ــةفزاي عةهـ ــاغي رؤح ئـ   بـ

ــة    ــوبيب وةتةنـ ــان حـ ــانةي ئيمـ   نيشـ

  »سةر چـاوة «سةيري  و سةفا و زةوق  شادي

  

  



١٤٤/مةسنةوي

  

4  

  

  تةمةع سةر بة باد ئةدا

ــردن  ــة مـ ــك بـ ــي نزيـ ــةكي برسـ   رثويـ

ــةوث   ــرة و ئـ ــة ئثـ ــومؤ لـ ــة مصـ   كةوتـ

  زؤري نــــةمابوو گيــــاين بثتــــة دةر  

  دةســنوثژ ســوجدةي شــوكري بــرد بــة بــث

ــث   ــردة ياصـ ــي رووي كـ ــيگرت رؤيـ   هةصـ

ــاوث    ــث تـ ــوو دانيشـ ــارةزووي وا بـ   ئـ

  رواين پـــؤل پـــؤل قـــاز و كةصةشـــثر   

ــة دةر   ــة دث هاتوونةتـ ــاوةن لـ ــث خـ   بـ

  ةرمي چينــةن هــةر يــةك لــة اليــث ســةرگ

  ويت وا چاكــــة كــــة فرســــةت بثــــنم

ــث  ــؤين وا بـ ــة كـ ــام  كاصـ ــةزةت و تـ   لـ

  مةسصـــةحةت وايـــة لثـــرة دايشـــارم   

ــثش  ــووة پـ ــان چـ ــة لثيـ ــة ماتةماتـ   بـ

ــوي  ــة رثــ ــة مامــ ــازةوان زاين كــ   قــ

  باصــــي هةصماصــــي و دةســــي دا دارث  

ــةباز  ــوي فثصـ ــرد رثـ ــادة كـ ــؤي ئامـ   خـ

ــالر  ــةر پـ ــة بـ ــتا و دايـ ــازةوان هةسـ   قـ

ــ ــة تالوةتـ ــةربـ ــةد دةردي سـ ــة سـ   ل بـ

ــي وردي    ــة ملــ ــةوة بــ ــةتا هاتــ   هــ

  لـــة داخـــا ســـةري خـــؤي دا وة بـــةردا
  

ــردن    ــةچري كـ ــؤ نـ ــةمابوو بـ ــزي نـ   هثـ

ــكةوث   ــكوو رؤزي دةســ ــةذا بةصــ   ئةگــ

ــةزةر  ــةر نـ ــة بـ ــؤنثكي كةوتـ ــة كـ   كاصـ

ــرد   ــؤ بـ ــةدةب دداين بـ ــة ئـ ــان بـ   پاشـ

  غـــةم يل خبـــوا دوو ســـث قةپاصـــث بـــث

  كاصـــة كـــؤن وثنـــةي كـــةباب جبـــاوث

  ؤقلــةي مثــو و نثــرمريشــك و جووچــك، ب

  خـــؤف و خةتـــةر  هاتوچؤيانـــة بـــث 

ــةدايث   ــةك سـ ــةوة هةريـ ــةرز ئةكةنـ   بـ

ــذفثنم   ــةو بـ ــةكث قةصـ ــةهار يـ ــؤ نـ   بـ

ــام   ــةهار و شـ ــؤ نـ ــزاوارة بـ ــةي سـ   كـ

ــةهارم    ــةم ن ــاز ك ــة س ــينگي بؤقل ــة س   ل

ــثش       بــة رووي زةويــدا كلكــي ئــةكرد ك

ــؤ     ــا ب ــاز ك ــةباب س ــة ك ــثوي خةريك   ش

ــوارث   ــةناي ديـ ــة پـ ــث خزانـ ــؤي لـ   خـ

  ثنث بـــة گـــازبـــؤ ئـــةوة بؤقلـــة بـــذف

  فرســةيت نــةدا و شـــةيل كــرد بـــة دار   

ــةر    ــة ب ــةي گرت ــؤن رثگ ــة ك ــؤ الي كاص   ب

ــردي  ــاآلوث بــ ــةي قــ ــة كؤنةكــ   كاصــ

ــةردا   ــة سـ ــةما لـ ــةغزي نـ ــكا مـ   وا شـ
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  هؤشيار بة برا، گرةو دانةين

  و گايــان كــرد كةروثشــك وكيســةص جــووت 

  وتيـــان ئـــةو دارة وا لـــةو ســـةر كةلـــة

  هــةر كــام لــة ئثمــة زوو گةيشــتة الي    

ــي نؤشـــي  ــة حةآلصـ   گيـــاين بـــث زؤر بـ

ــو  ــةذث رووي كــردة ســةر كث   كيســةص كةوت

ــارة  ــةخزا دووبــ ــةبؤوة، ئــ ــالر ئــ   تــ

ــذث   ــة كـ ــة چنگـ ــةدةبوو لـ ــيالك نـ   هـ

  ويت حـــةرام بـــث لـــثم شـــام و نـــةهار 

ــةوم   ــي ئةكـ ــن پثشـ ــك ويت مـ   كةروثشـ

  برســـي و تينـــووم نـــان وئـــاو ئـــةخؤم

  و خـةو  وةها مةشـغووص بـوو بـة خـواردن     

ــدا  ــة دصـ ــات بـ ــة هـ ــرةوي كـ ــادي گـ   يـ

ــةي ــؤص ئ ــا خ ــةر خؤي ــة س ــةيكرد ب   وت و ئ

  تثكؤشـــة وثنـــةي كيســـةص بـــؤ كـــارت 
  

  سـةودايان كـرد   كة خةرمان سوور بـوو ئـةم    

ــة    ــةي مثگةلـ ــوان و پةچـ ــةوگاي شـ   خـ

  خــةرمان هــي ئــةو بــث چ دان و چ كــاي    

ــي  ــاص ومناصــ ــوارد مــ ــة دةرخــ   بيداتــ

ــو    ــة چث ــةرد ل ــة ب ــةكرد ل ــري ئ ــي گ   چنگ

  ئةكةوتـــــةوة ذث بـــــؤ الي ئـــــةو دارة

ــق رثگـــ   ــة رةفيـ ــةر لـ ــا بـ ــذثتـ   ة ببـ

ــة دار  ــا دةگةمــ ــةدةم تــ ــوويث نــ   پشــ

ــةوم   ــةمث ئةخــ ــارث كــ ــيالكم جــ   هــ

  جـــا ئةوســـا بـــة دواي رةفثقـــدا ئـــةذؤم

ــرةو   ــئةلةي گـ ــةما مةسـ ــريي نـ ــة بـ   لـ

  رواين كــــه كيســــةص وا لــــة مةنزصــــدا

ــكي كوصــــؤص  ــا كةروثشــ   گــــرةوي دانــ

ــارت   ــةبث ب ــةم ن ــك غ ــوو كةروثش ــا وةك   ت
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  دوو كاصةك بة دةسث هةصناگريث

ــان فر   ــة نـ ــوو بـ ــةوايث بـ ــينانـ   ؤشـ

ــنم   ــووث بچثــ ــن تــ ــةر مــ   ويت ئةگــ

ــةوم   ــةمةن ئــ ــاتر دةوصــ ــة زيــ   لةمــ

  ئـــاموور و نـــري و جووتـــث گـــاي كـــذي

ــان  ــة دووك ــوو رؤژث ل ــووت ب ــة ج   رؤژث ل

  كــة ئــةچوو بــؤ جــووت دووكــان بثحاســص

ــةري زؤر  ــا دةردي سـ ــد ئةيكثشـ   هةرچةنـ

ــوو   ــار بـ ــةي قوتـ ــةچوو مايـ   زؤري پثنـ

  بــــةم دوو كــــارةوة وا گرفتــــار بــــوو

ــرة   ــاش بگـ ــارثكي بـ ــةنيا كـ ــتةتـ   بةسـ
  

ــي    ــةوتبووة خؤشـ ــوو كـ ــةمةند ببـ   دةوصـ

ــثنم    ــةمن نةسـ ــةرمان مب گـ ــاوةن خـ   خـ

ــةوم    ــةواو ئةكـ ــةقريي تـ ــؤص فـ ــة كـ   لـ

ــذي   ــثو بـ ــاران زةوي شـ ــوو جوتيـ   وةكـ

ــةرگةردان   ــتة و س ــارةوة خةس ــةم دوو ك   ب

  ئــةهات بــؤ دووكــان جــووت ئــةبوو مــاتص 

ــؤر    ــةبوو ج ــؤ ن ــةر ب ــة ه ــةم دوو كاري   ئ

  موصــك، گــةدا و هــةژار بــوو مــاص و بــث بــث

ــ ــوو دارايـ ــةدار بـ ــةواو نـ ــةوتا، تـ   ي فـ

ــتة   ــة خةس ــؤت مةك ــار خ ــؤ دوو ك ــر ب   ئيت
  



١٤٦/مةسنةوي

7  

  كار بؤ خوا بكة و بة ئارةزوو بگة

  زةمانــــث ئــــادةم هاتــــة دنيــــاوة   

  چوونـــة زيـــارةيت بـــة دص و بـــة گيـــان

ــاص   ــةت و خ ــريين خ ــاهووي ش ــؤلثكي ئ   پ

ــث  ــدةين بـ ــة ديـ ــزار چوونـ ــيچ ئينتيـ   هـ

  چـوو  خـؤش بـةرةوپرييان   ئادةم بـة ذووي 

ــرد  ــايت كـ ــتيانا ئيلتيفـ ــةص گشـ ــة گـ   لـ

ــة يةكســــةر   بــــةو زيارةتــــة خاليســ

ــاهوان زانيــــان خةبــــةر    ــاقي ئــ   بــ

  وتيـــان وةك يـــاران بـــا بچـــني بـــؤ الي

ــا ديــدةنيان لــث كــرد    چــوون لــة بــةر دني

ــان  ــاوةن بريةكـ ــان، خـ ــةت ناسـ   حةقيقـ

ــةن     ــارث ئةك ــةر ك ــث ه ــةر جثگاي ــة ه   ل
  

  پـــؤل پـــؤل جانـــةوةر لـــة هـــةموو الوة  

ــان   ــا بؤيـ ــر بكـ ــث خثـ ــاكوو دوعايـ   تـ

  چـاو كـةژاص   مةمخةر شـؤخ و  ي تووك وثنة

ــةرخوردار    ــنب بـ ــداري بـ ــة ديـ ــا لـ   تـ

ــةرموو  ــةباي فـ ــةكيان مةرحـ ــة يةكايـ   لـ

  دةســيت لــوتفي دا بـــة ســةر پشـــتيانا   

ــؤ مشــكي ئةزفــةر      ــوون بــة كانگــا ب   ب

  لــة لــةوةذگادا كــؤوة بــوون يةكســةر    

  بــةش نــةبني لــة بــةهرةي دوعــاي تــا بــث

  لــة دوعــاي خثــري ســةفةريان نــةبرد    

  تةي ژيرةكــاندوور لــة هــةواو فيــز، دةســ

ــةن   ــثش ئةخـ ــةودا پـ ــي لـ   رةزاي ئيالهـ
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  باوةذ

ــث  ــدثكي بــــرد بيفرؤشــ   پيــــاوث عةبــ

  پيـــان وت عةبـــدت هـــيچ عـــةييب نيـــة؟

ــة  ــة دوو زبانــ ــة كــ ــةير ئةمــ   ويت غــ

ــوارة   ــر وئثـ ــةذؤ، عةسـ ــوبح و نيمـ   سـ

ــة  ــش دوو زبانـــ ــتةري ويت چـــ   مشـــ

ــاص    ــؤ م ــةوة ب ــي دا و بردي ــةندي پووص   س

  لةبـــةر چـــاو ئاغـــا خـــةريكي كـــاربوو

  تبـــةخ ئـــاوي ئةكثشـــا   رؤژث بـــؤ مة 

ــازاين ــاژين ويت نـــــــ   الي ئاغـــــــ

ــةو  ــانگي شـ ــةي مـ ــوازث وثنـ   ژنـــث خبـ

ــث      ــةن قرؤشـ ــة چـ ــذيا بـ ــةيت بـ   قيمـ

  بـــؤ ئةيفرؤشــــي؟ عيللـــةيت چييــــة؟  

ــانة    ــة نوقس ــة دوور ل ــةي نيي ــةيبث ك   ع

ــارة   ــةريكي كــ ــادا خــ ــوويث نــ   پشــ

ــة     ــة تةكان ــون ب ــار چ ــؤ ك ــثنم ب   ئةيس

ــحاص   ــخؤش و خؤشـ ــة دصـ ــة معامةلـ   لـ

  گـــورج و بـــةهثز و بـــة پـــةالمار بـــوو 

ــا     هةناســــةيةكي ســــةردي هةصكثشــ

ــةاين   ــة پـ ــة بـ ــة كـ ــام خةريكـ   ئاغـ

ــؤ    ج ــة ت ــةوة ل ــا بكات ــةو  ي ــاي خ   جثگ
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ــي    ــة ريش ــاص ل ــثين دوو ت ــؤم ب ــةر ب   ئةگ

ــةخوثنم    ــوون ئ ــةدا ئةفس ــةر مووي ــة س   ب

ــاوةذ    ــردي بـ ــة كـ ــةم درؤ كـ ــامن بـ   خـ

  چــاوةذث كــة شــووي خــةو بيباتــةوة    

ــاوة   ــامن نـ ــؤ خـ ــةوة داوي بـ ــاش ئـ   پـ

  ئاغــــا رووي تثكــــرد ويت بــــؤ مــــايت

  اصــــؤ بــــوومويت خــــةريكي كــــاري م

ــذث   ــاردث بكـ ــا كـ ــة تـ ــامن ناردوويـ   خـ

  ئةمشــةو بــة عةمــدةن خــةو خبــة لــةخؤت

ــاو   ــة چ ــرؤ ب ــة ژث ــذاوين ل ــةوت و ئةي   خ

ــواش    ــة هث ــامن ب ــةري خ ــووة ژوور س   چ

  دةســـي درثـــژ كـــرد بـــؤ بـــذيين مـــوو

ــةكردةوة   ــار نـ ــةجنام كـ ــة ئـ ــريي لـ   بـ

ــةياين    ــي بــ ــاتة دةمــ ــةم كارةســ   لــ

  هــاتن بــؤ كــابرا بــوو بــة شــةذث زل     

  ر بژنــــةونقســــةي دوو زبــــان ئةگــــة
  

ــي    ــرث ئيش ــةر بگ ــةن، س ــم قةتع   نايةص

  فكـــري ژن هثنـــان لـــة دصـــي دةردثـــنم

ــةذ   ــةرگي ش ــاي ب ــي پؤش ــة دؤس   الي دا ل

  بـــة تثـــغ لـــة ريشـــي مـــوو بكاتـــةوة

ــاوة  ــة الي ئاغــ ــةكي دا بــ ــي تــ   رؤيــ

ــؤ درةنــگ هــايت؟    خــةريكي چــي بــووي ب

ــووم   ــةر و ش ــذ خةت ــت پ ــةرثكم بيس   خةب

ــذث   ــؤ ببـ ــةري تـ ــةوانةدا سـ ــةم شـ   لـ

ــؤت  ــث بـ ــمةت دثنـ ــؤن هةصـ ــة چلـ   بزانـ

ــث   ــؤن ب ــا چ ــوو ت ــاوةذوان ب ــاو چ   حةس

ــاش    ــاردثكي مووت ــوو ك ــيةوة ب ــة دةس   ب

ــوو     ــةو ب ــةو راس ــة خ ــا ل ــذ ئاغ   كوتوپ

ــردةوة   ــا كـ ــةن جيـ ــة تـ ــةر ژين لـ   سـ

ــةس  ــةريان زاين كــ ــاري ژن خةبــ   و كــ

  تيـــا شـــكا خـــةيلث ســـةروپاچ و قـــول

ــةون  ــتةمل ئـ ــةخيت دةسـ ــةص بةدبـ   لةگـ
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  تثنةكةون چاص بؤ غةير هةصمةكةنن با

  خثـــر پيـــاوثكي هؤشـــيار رةهنومـــا بـــؤ

  عــــادةيت وا بــــوو تــــةواوي عــــومري

  دواي ئـــةداي فـــةذز و ســـوننةت و دؤعـــا

  چــاك شــا لةگــةص چاكــان ئةيفــةرموو ئــةي

  ناپاكـــان ئةصـــبةت خـــراوي خؤيـــان   

  لــة نــةزةر شــادا زؤر موحتــةرةم بــوو    

  وةزيرثكـــي بـــوو شـــا خـــةيلث دةغـــةص

ــةق    ــة ح ــثر   ل ــةي ش ــاك وثن ــدا بثب   وثژي

ــث   ــة ب ــا زؤر ب ــةحةر هةصئةس ــةبري س   س

ــا     ــي ش ــؤ مةجليس ــةچوو ب ــة ئ ــة پةل   ب

  معامةلــةي كــة و گــوث مــةدة ناپــاك    

  بـــــؤ گرفتـــــاري كافيـــــة بؤيـــــان

ـ  حةتا ژووركـةوتووي سـةدري     ةعزةم بـوو ئ

  حةســـوود و خايـــةن ناپـــاك و چةپـــةص
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ــةقي     ــدا چ ــة دص ــاوةي ل ــةو پي ــةي ئ   كين

  شــــاي وت ئــــةم درثــــژدذةرؤژث بــــة 

  نـــؤرةي كـــةس نـــادا كـــة بثتـــة زبـــان

ــارة  ــاي ئـــةم شـ   بيســـتم وتوويـــة پاشـ

ــؤ    ــة پثشـ ــانگي كـ ــةوة بـ ــةر هاتـ   ئةگـ

ــةوة  ــة لووتــ ــؤن دةس بــ ــة چلــ   بزانــ

  پاشــان چـــوو بــؤ الي پـــريي رؤشـــندص  

  بةرلـــةوة تةشـــريف ببـــةي بـــؤ ديـــوان

  بـــة جامةلؤســـي بـــة حيلـــة و تـــةزوير

  هةســـتا بـــة خـــاتر پـــذ لـــة بـــريةوة 

ــؤچ   ــةرمووي ب ــا ف ــايت ش ــگ ه   ي وا درةن

  زوو زوو بـــث بـــؤ الم نةســـيحةت پيشـــة

  بــؤ ئــةوة پــةردة بــا وة ســةر ســريدا     

ــة   ــرم راســ ــةي وةزيــ ــا ويت قســ   شــ

ــةتا  ــةيري عـ ــؤ غـ ــوو بـ ــانووين وابـ   قـ

  خةتة هـةر كـةس   سةرهةنگ ئةم نووسي ئةي

ــا    ــة كـ ــةوة بـ ــي خبنـ ــوژة و پثسـ   بيكـ

ــة دةرةوة   ــرت هاتـ ــاي وةرگـ ــةيت شـ   خـ

ــدارم  ــون خثزانــ ــة چــ ــةم نامــ   ويت ئــ

ــرت نا ــةنج وةريگـ ــدي گـ ــة ئومثـ ــة بـ   مـ

  بــردي و گةيانـــدي ســةرهةنگ ويت شـــا  

  هةرچةنـــد پـــاذاوة بـــؤ رةزاي خـــودا   

ــوو  ــادةيت وا بـ ــا عـ ــةو دانـ ــوحبا ئـ   سـ

ــةقريري    ــة تـ ــةي دا بـ ــث خاتيمـ   وةختـ

  عــةرزي كــرد وةزيــر ئــةو نامــةي لــثم وةر

ــؤ   ــؤ الم ت ــايت ب ــث ه ــةرمووي دوثن ــا ف   ش

  ويســيت كةســاس كــا بــازاذي حــةقي    

ــذة  ــةيكا وة قــ ــةموو رؤژث دث و ئــ   هــ

ــاجزة ديـــوان    لـــة زؤر وثـــژي ئـــةو عـ

  دةمــــــي بؤگةنــــــة و كلثشــــــةدارة

ــؤ راس و درؤ  ــة بـــ ــاين كـــ   ئيمتيحـــ

ــةوة  ــث روو بةذووتــ ــةگرثت و نانــ   ئــ

ــؤ   ــةي ب ــا ئ ــةي زان   مــةجليس گــوص ويت ئ

  انمثهمــــاين مــــين ســــبةي بــــةرقلي

ــري    ــگة س ــگة بةص ــواردي بةص ــة دةرخ   داي

ــريةوة    ــؤي س ــة ب ــوان ب ــردة دي   رووي ك

ــايت   ــة مـ ــةرچاو ئةمذؤكـ ــة بـ   وام دثتـ

ــة  ــةوة دوور دامةنيشـــ ــرة پثشـــ   بثـــ

ــةقريردا    ــات وة ت ــةردةم ه ــا س ــي ن   دةس

ــث  ــةم بـ ــة   ئـ ــوژم خاسـ ــة بيكـ   ئةدةبـ

ــةدةدا   ــةس ن ــؤي بةك ــي خ ــةيت شةخس   خ

ــةس   ــةو نةف ــةو دةم ئ ــؤ الت ئ ــاوردي ب   ه

ــواين   ــؤ ديـ ــة بـ ــةي بكـ ــاحةواصـ    شـ

ــةرةوة    ــووة بـ ــر نامـــةي دي چـ   وةزيـ

  بيبةخشــــة بــــة مــــن زؤر منــــةتبارم

ــج    ــةي رةن ــؤي وة ماي ــةبث ب ــةيزاين ئ   ن

ــا     ــة ك ــةم ل ــذ بك ــتت پ ــيوية پثس   نووس

  مــةمكوژن كوشــتيان رؤحيــان دةرهثنــا   

ــوو   ــةي رؤژان چ ــا وثن ــي ش ــؤ مةجليس   ب

ــريي   ــتةوة بـ ــي خسـ ــانامةي دوثنثـ   شـ

ــةر    ــة س ــاتووة ب ــي ه ــازامن چ ــرت و ن   گ

ــيت  ــتت وةخـ ــةرچي دةسـ ــؤ لةبـ   گفتوگـ
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ــثم    ــث پ ــي بص ــا راس ــووت دان ــةر ل ــة س   ل

ــر  ــووم وةزيـــ ــوةيت كردبـــ   ويت دةعـــ

ــةكا   ــاجز ن ــا ع ــري ش ــؤي س ــةوةي ب ــؤ ئ   ب

ــة    ــة راس ــةم قس ــة ئ ــةرمووي حةق ــا ف   ش

ــر    ــد وةزي ــي كةن ــژة چاص ــةو خثروث ــؤ ئ   ب
  

ــثم   ــث لـ ــةعلووم ببـ ــا راس و درؤ مـ   تـ

ــة ســري  ــةص بــوو ب   خــؤراكثكم خــوارد تثك

  دةســم بــة پــانؤ لــة ســةر دةم دانــا     

ــةد بــةدي، هــي خاســي خاســة    جــةزاي ب

  ئــةو خــوا پاراســيت و ئــةمي خســتة بــري 
  

  

10  

  لة دةس مةدة له تةنگانةدا عةقصي خؤ

ــرد   ــا دةم ــة برس ــوو ل ــةريك ب ــث خ   رثوي

  ويت خـــؤم بكـــةم بـــة كـــةالك خاســـة

  نةبزومثــــةوة نةجووصــــم لــــة جــــث

  بنيشـــثتؤ الم دةنـــووك بثنـــث بـــؤم   

  بة هيـواي نـةچري خـؤي كـرد بـة مـردوو      

ــةري   ــة ژوور سـ ــواش هاتـ ــاآلوث هثـ   قـ

ــاوي  ــةمردوي، مـ ــدوي، نـ ــةزامن زينـ   ئـ

  لــــة فثصــــةبازيت دص بــــة ئةندثشــــم

ــثم  ــة بـ ــبةينث كـ ــةذؤم سـ ــة ئـ   ئةلئانـ

ــةت يـــا نةشـــثواوي    بـــة شـــثواوي خـ

  قـــاآلو هةصـــفذي و رثـــوي هةســـتا پـــا

ــوحب ــةوت   س ــةدا ك ــةو جثگ ــةوة ل   ا هات

ــةري    ــةوة سـ ــان هاتـ ــاآلويش ديسـ   قـ

  رواين لــــة خــــةيت كــــة نةشــــثواوة

  چـــووة پثشـــةوة دايـــة بـــةر دةنـــووك

  قــــاآلو نــــاعيالج ويت ئــــةي ئــــةمري

  بـــةر لـــةوة ئةگـــةر خـــوثنم بـــذژثين

  شوكري نثعمةت نثمعـةت زيـاد ئـةكا    چون 

ــذي    ــي داچـ ــوكر دةمـ ــؤ شـ ــوي بـ   رثـ

  ئـــةقص بـــة كـــار دث رؤژي تةنگانـــة   
  

ـ      ي خؤيــا ئــةم تــةدبريةي كــرد   لــة دصـ

ــة    ــذم هةناسـ ــؤم ببـ ــة خـ ــثم لـ   راكشـ

  بةصــــكوو كــــؤترث، قــــاآلوث، قــــةلث

  پــــةالماري بــــةم بيگــــرم بيخــــؤم   

ــوو  ــا شــل ب ــة ســةر زةوي و دةس و پ   كةوت

ــةري  ــؤ حيلةگــــ ــةزامن تــــ   ويت ئــــ

ــةچري داوي  ــؤ نــ ــة بــ ــةم كةالكيشــ   بــ

ــة دةورت ــم  وا بـــ ــةتث ئةكثشـــ   دا خـــ

  ســةرجني ئــةدةم مــةعلووم ئــةبث لــثم    

ــثكاي مـــ  ــة چ حاصـ ــاوي لـ ــا مـ   ردوو يـ

  بـــازي دا لـــة خـــةت رووي كـــردة ســـارا

  »ملـك املـوت  «هةر خؤي بؤخـؤي بـوو بـة    

  كةوتــــة هــــاتوچؤ لــــة دةور وبــــةري

  ذثــويش هــةروةك خــؤي مــاوة الشــةي مــام

ــووك    ــي س ــة دةم ــوو ناي ــؤ ب ــوي راس   رث

  ئيســة كــة منــت گرتــووة بــة نــةچري     

ــةجث   ــةق بـ ــوكري حـ ــة شـ ــثين الزمـ   بـ

  ناشــوكري، نثمعــةت زوو بــةرباد ئــةكا   

ــاآلو  ــفذيقــ ــا و هةصــ ــةيت هثنــ   فرســ

  بــؤ نــةجات لــة گثــژ بــةآلي زةمانــة     
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  ئاشنايةكي وا بگرن لة رؤژي تةنگانة بةكارتان بث

ــةر    ــاودةم و هاوسـ ــؤتري هـ ــث كـ   پؤلـ

ــؤ     ــي هةص ــي چنگاص ــة زةمخ ــةم ل ــث غ   ب

  خــةريكي ســةيران لــةم بــاغ بــؤ ئــةو بــاغ

ــر   ــيار و ژيـ ــوو هؤشـ ــةكيان بـ   گةورةيـ

ــةو    ــة ش ــة رؤژ و ب ــوو ب ــيانا ب ــة گةص   ل

ــاوث   رؤژث ني ــةنار ئـ ــة كـ ــتنةوة لـ   شـ

  تةماشـــايان كـــرد لـــةو كـــةنار ئـــاوة 

  يل كؤبوونـــــةوة چاويـــــان تثبـــــذي

  بــــانگي كــــرد مــــةخؤن بثنــــة دواوة

ــة    ــؤ دان ــةن ب ــووك بب ــة دةن ــةر ئةون   ه

ــل وثــص مةكــةن     ــي دةخي   رثگــةي زيرةك

ــا بــذؤين     ــةچن وةرن ب ــةن م   هــةي مةك

ــةر داو   ــة سـ ــت رژانـ ــةيان نةبيسـ   قسـ

ــة   ــيت يارييـ ــردث، وةخـ ــان كـ   هاواريـ

  م نــةكرد هــةر ئــةو كــات؟    ويت هــاوار

  مةترســـن هةمـــة دؤســـث لـــةم هـــةردة

  ئاگــــا لــــة رووداو ئاينــــدة و پــــثش

ــةبن     ــةر ئ ــةموو ب ــةو ه ــةكي ئ ــة كؤم   ب

  ئةمــــة تثكــــةوتن گــــؤمثكي قووصــــة

  جـؤر  نـةون يـةك   گشت بة يـةك تـةكان يل  

ــةكان    ــةك ت ــة ي ــت ب ــةرارةدا گش ــةم ق   ب

  ئــةو موشــكوص گوشــاي دةوري زةمانــة   

ــةدةو  ــة تــةك و ب ــذين ب ــرت، ف ــيان گ   باص

ــةري زاين هاتـــة دةر لـــة مـــاص      خةبـ

  ئةفــذين ئةگــةذان ســارا و دةشــت و دةر     

  لــة تةصــة و فاقــة و داوي ئــةمن و تــؤ    

  تثــر لــة دان و ئــاو، شــاد و خــؤش دةمــاغ

ــةدبري  ــتوو ت ــةت، ئةرةس ــوون حيكم   ئيفالت

ــةو    ــداري و خ ــة بث ــوو ب ــان ب ــاي لثي   ئاگ

  حبةســــثنةوة لــــة زةمحــــةت تــــاوث

  بــــة ســــةر خاكــــةدا دانــــة رژاوة   

  ئـــةو گةورةيانـــة نـــةچوو هةصـــفذي   

ــةر داوا رژاوة   ــة ســ ــة بــ ــةو دانــ   ئــ

  لــــة ملتانــــة وا بــــزانن ئةصــــقةي داو

ــةن    ــثص ئةك ــةزار ف ــةچري ه ــؤ ن ــار ب   راوي

ــةخؤين     ــاو ئ ــان و ئ ــر ن ــث ت ــة جثگاي   ل

  بــةر لــة تثــر خــواردن پثــوة بــوون تــةواو

ــة  ــان كارييــ ــةوة كارمــ ــان كــ   فريامــ

ــث   ــان ل ــا وات ــةم ت ــت قس ــات نةتانبيس   ه

ــةردة  ــةت فـ ــة هيممـ ــةدا بـ ــةم زةمانـ   لـ

ــدثش   ــةكجار دوورئةن ــرةك ي ــكثكة زي   مش

  ديســـان لـــة قســـةم ئةگـــةر دةرنـــةچن

ــة   هةر ــة جووص ــةوعث مةكةون ــة ن ــةك ب   ي

ــة زؤر    ــكةنن بـ ــةم داوة هةصـ ــنگي ئـ   سـ

  داويـــان هةصـــكةند وهـــاتن بـــؤ مـــةكان

  ئـــةو پـــةناي دامـــاو رؤژي تةنگانـــة   

  نةوثســـان هـــةتا ئاســـانةكةي ئـــةو   

ــةحواص  ــة ئ ــة چؤن ــؤي دي ك ــاوي خ ــة چ   ب
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ــةوة   ــة پثشـ ــؤتر هاتـ ــتةي كـ   سةردةسـ

  ويت ئــــةي پــــةناي رؤژي دامــــاومي  

ــث   ــة ب ــم هةي ــةئخري  خواهيش ــةبر و ت   س

ــاوم   ــةر چـ ــة سـ ــت وا لـ   ويت خواهيشـ

ــةت ــة ل ــةمثنث  ك ــفةي ن ــث و قوص ــةت بب   ل

ــث ــارة  داوي بـ ــرد پـ ــا كـ ــگ وةهـ   درةنـ

ــة ــرة گيانــــ   ئاشــــــنايةكي وا بگــــ
  

ــةوة    ــة ئثشـ ــذ لـ ــي پـ ــة دةروونثكـ   بـ

ــث   ــة لـ ــرة لـ ــاك تثبفكـ ــةوماومي چـ   قـ

  يـــارامن هـــةموو بـــةردةي لـــة زجنـــري 

  چ غـــةمت نـــةبث داو وا ئـــةجاوم  هـــي

  زةمحـةت پـاي خـؤي دةرثنـث     هةريةك بـث 

ــةژارة   ــة پـ ــوو لـ ــةجاتيان بـ ــؤتر نـ   كـ

  كـــة فريــــات كــــةوث رؤژي تةنگانــــة 
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  خةيانةت مةكة با دوچاري زةرةر نةيب

  مانگايـــةكي بــــوو پيـــاوثكي هــــةژار  

ــةكرد    ــةص ئ ــاو تثك ــةص ئ ــريةكةي لةگ   ش

ــي    ــة شريفرؤشـ ــا بـ ــؤ نـ ــي پثكـ   ماصـ

ــةت  ــةوة خةيانـــ ــةر لـــ   كاريبثخةبـــ

  رؤژث هــــةورثكي رةش كةوتــــة هــــةوا

ــاو   ــاي ئ ــة دةري ــوو ب ــارث ب ــة ج ــارا ب   س

ــان    ــةي خنكـ ــاو مانگاكـ ــةپؤيل الفـ   شـ

ــر  ــيار و ژيــ ــوو هؤشــ ــثكي بــ   منداصــ

  هــةر ئــةو ئــاوة بــوو تثكــةص شــريت كــرد

ــة  ــة اليـ ــتان لـ ــةر هؤشـ ــرن ئةگـ   تثفكـ
  

  ئةيدؤشــي هــةموو رؤژث دوو ســث جــار     

ــةبرد     ــتةري ئ ــاو مش ــؤ ن ــا ب ــا ئةوس   ج

  بووة خؤشــــيلـــة زيندةگيــــدا كــــةوت 

  ئةخياتــــة گثــــژي دةريــــاي نــــةداري

ــث    ــاوي ل ــك ئ ــةي پلووس ــة وثن ــةذژا ب   ئ

ــاو    ــةر الف ــة ب ــريفرؤش كةوت ــاي ش   مانگ

ــةرقليان  ــاس، شــام و ب ــة م ــا ل ــةش م   بثب

ــگري  ــة دصـ ــيچ مةبـ ــان هـ ــة گيـ   ويت بابـ

ــرد   ــةيت بـ ــاوة مانگاكـ ــةم الفـ ــوو بـ   بـ

ــة   ــاخري وايــ ــة ئــ ــةت پيشــ   خةيانــ
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  ةبيتةوة بة خؤتبة بةرگي ئةم و ئةو لة خؤت دةرمةچؤ با ن

  كــــةرثكي گــــةذؤص، ســــندان لثــــدراو

ــث   ــة كوصؤصـ ــؤي نييـ ــةيزاين وةك خـ   ئـ

  لـــة ترســـي مةگـــةس ئـــةخزيا لـــةناو

ــراو     ــآل كـ ــاري بةرةصـ ــةر زةمخـ ــة بـ   لـ

  لـــة بـــةر دامـــاوي رووي كـــردة چؤصـــث

ــةتاو   ــةر هـ ــة بـ ــةيوثرا بثتـ ــةمتر ئـ   كـ



١٥٢/مةسنةوي

  شــةو تــا بــةياين غــةرقي چــرا بــوو     

ــوو    ــاكؤ ب ــي چ ــواش زام ــواش هث ــا هث   ت

  رؤژث ئةگـــــةذا بثخـــــؤف و خةتـــــةر

ــةرم   ــةرچي كـ ــووذةت ئةگـ ــة سـ   ويت بـ

  بـــة دةور ئـــاوايي ئـــةذؤم بـــا هةصـــبثن

ــةجث ــثر  دةس ب ــي ش   ي كــردة بــةر پثس

ــثر   ــة ش ــةوت ب ــان ك ــاوايي چاوي ــةهل ئ   ئ

ــةما     ــا ن ــي تي ــوو كةس ــؤص ب ــاوايي چ   ئ

ــارث   ــة ج ــتيان ب ــةمرن گش ــو ئ ــر و مث   نث

  چـــون نةيئـــةزاين ئـــةم بثشـــعوورة   

ــةين  ــة بـ ــن  كـ ــةلث حةساسـ ــادةم گـ   ئـ

ــث زةذاين زانيـــــان كـــــةرة     وةختـــ

ــة دةر  ــي شـــثر هثنايانـ ــة ژثـــر پثسـ   لـ

ــؤ  ــةوة ب ــان   بردي ــر كؤپ ــتية ژث ــاص خس   م

  خـؤ بكـةي بـة شـثر     تؤش ئةگةر بـة پـثس  

  جةوهــــةر ئةوةيــــة ئةگــــةر زاتييــــة
  

  بـــة رؤژا خـــةوگاي لـــة ســـثبةرا بـــوو 

ــوو    ــاكؤ ب ــرين پ ــاو، ب ــيم و زووخ ــة ك   ل

ــةزةر  ــةر نـ ــة بـ ــثرثكي هاتـ ــي شـ   پثسـ

ــةرم    ــة بـ ــة ئةكةمـ ــةم پثسـ ــث ئـ   وةلـ

ــةو الو  ــرة بـ ــةنثن  لثـ ــث نـ ــارم لـ   ة بـ

ــةر  ــة بـ ــةي گرتـ ــاوايي رثگـ ــة ئـ   روو بـ

ــر  ــث و نثـ ــةر تـــةواو مـ ــةآلتن يةكسـ   هـ

  كــــةر ويت ئةگــــةر هةصــــبثنم ســــةدا

ــارث     ــث ب ــثم بن ــث ل ــةس نامثن ــيچ ك   ه

ــةك دوورة   ــة ي ــةر زؤر ل ــثر و ك ــي ش   دةنگ

ــن   ــاك ئةناس ــثر زؤر چ ــةر و ش ــةداي ك   س

ــخةرة   ــة مةس ــوو ب ــوون، ب ــردةوة ب   يل گ

ــةر   ــة بـ ــازا دايـ ــي و ئـ ــاوةين ناسـ   خـ

  ةت بةشــي بــوو تــا وةخــيت تؤپــانزةمحــ

ــر  ــة ژثـ ــة بتنثتـ ــةتوانث كـ ــويش ئـ   رثـ

ــةرهاتيية  بـــث ــة سـ ــة بـ ــةر ئةمـ   جةوهـ
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  هةر جنسث لةگةص خؤيا يةك ئةكةوث

ــاوث  ــان پيــ ــة چاكــ ــةتؤ لــ   گثذاويانــ

  لــــةو مةوقيعــــةدا مشــــكثكي هــــةژار

  بـــةزةيي پيـــادث و ئةيباتـــة مـــةنزص   

ــؤش    ــةوة هـ ــةكا، دثنيثتـ ــاين ئـ   دةرمـ

ــ   ــثكي پـ ــة دصـ ــاوة بـ ــةو پيـ   اكرؤژث ئـ

  ئةصـــث ئـــةي خـــوداي ئـــةرز و ئامســـان 

ــاوايي  ــة ئــ ــة لــ ــة نييــ ــم كــ   دا ماصــ

ــاوث     ــةراخ ئ ــة ق ــةگرث ل ــنوثژ ئ ــة دةس   ك

  لـــة چنـــگ هةصـــؤيث ئةكةوثتـــة خـــوار

ــه دص   ــان و بـ ــة گيـ ــةكا بـ ــةيت ئـ   خزمـ

ــؤش  ــةوة خــ ــازاي ئةبثتــ ــريين ئــ   بــ

ــة ــاك ئةپاذثتــ ــوداي بثبــ ــة خــ   وة لــ

ــان   ــة ئينسـ ــة بـ ــةوةرة بكـ ــةم جانـ   ئـ

  بــــا رةفــــيقم بــــث لــــة تةنياييــــدا
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ــوو   ــة دةم دةرچ ــة ل ــاي ك ــريي دوع ــةم ت   ئ

  بـــة خؤشةويســـيت واي كـــرد پـــةروةردة

ــةقامي ژنـــان       زةمانـــث پـــاي نـــا مـ

ــنةوايي    ــؤ دصـ ــؤش بـ ــاين خـ ــة زبـ   بـ

  بــؤ حيفــزي شــةذةف حــةيا و ئابــذوو    

ــوو هةصــبژثرة     ــؤت ش ــارةزووي خ ــة ئ   ب

  ويت بابـــة گيـــان شـــوويةكم ئــــةوث   

  ويت كـــة وايـــة بـــا بتـــدةم بـــة خـــؤر 

ــؤرةوة  ــة الي خــ ــةكي دا بــ ــي تــ   رؤيــ

ــةران   ــاي ئةختـ ــةي شـ ــاتووم ئـ   ويت هـ

ــازي    ــؤ مومت ــة ت ــوورة ك ــووةي ن ــةم ق   ب

ــةوانترة   ــن پاصــ ــة مــ ــةور لــ   ويت هــ

  بچــؤ بــؤ الي ئــةو واز بثنــة لــة مــن      

ــد    ــةيب گةيان ــةور مةتص ــؤ الي ه ــي ب   رؤي

ــزم تيايــــة      ويت كــــةي ئــــةمن هثــ

  نـــابيين كـــة بـــا زؤرم بـــؤ دثنـــث؟    

  گــةر لــة الي بــا بگــةي بــة ئــاوات     مة

  الي بـــا بــةم ئــارةزووة كـــة هــات بــؤ    

ــوة   ــةوان كثـ ــيم، پاصـ ــةوان نـ ــن پاصـ   مـ

ــةدةم     ــث ئ ــةي ل ــةم زةرب ــن ه ــةوةتا م   ئ

ــة   ــا زووة راكـ ــةو، تـ ــؤ الي ئـ ــؤ بـ   بچـ

ــةوة    ــةم خةياص ــو ب ــؤ الي كث ــات ب ــة ه   ك

  ويت ئـــةي پـــريي بةرةكـــةت ئاســـار   

ــةوامن    ــةن ناتـ ــة چـ ــثم بذوانـ ــث لـ   بـ

  ئةگـــــةر مببوايـــــة زؤري مششـــــثرث

ــراوة  ــکةوة حاصــــم خــ ــة دةس مشــ   بــ

ــاگرتوو    ــازة پـ ــي تـ ــة كچثكـ ــوو بـ   بـ

  گــــةردين دةتــــوت مينــــاي بثگــــةردة

ــوودان   ــيت بةشـ ــة وةخـ ــةين هاتـ   تةمـ

ــةنيايي  ــةي دةواي دةردي تــــ   ويت ئــــ

ــوو     ــة ش ــدةم ب ــة بت ــة ك ــيت ئةوةي   وةخ

ــثرة    ــثم دامةشـ ــتاية لـ ــة دصـ ــي لـ   چـ

ــث  ــةوانتر كةسـ ــةو پاصـ ــر  لـ ــةوثتـ   نـ

ــنايي زؤر  ــةرزة و رؤشــ ــةي بــ   مةرتةبــ

ــؤرةوة    ــة شـ ــذ لـ ــي پـ ــة دةروونثكـ   بـ

  رؤشـــنايي بـــةخش بـــةزمي ســـةروةران

ــوازي    ــي خبــ ــة لثمــ ــثكم هةيــ   كچــ

ــةرگرة    ــةو ب ــةر ئ ــن، ه ــنايي م ــؤ رؤش   ب

ــي ژن    ــة رةفيقـ ــة لـ ــةيفم نيـ ــيچ كـ   هـ

  هـــةور تـــووذة بـــوو جـــارثكي نةذانـــد

  يـــة»بـــا«ئـــةو پاصـــةوانة تـــؤ ئثـــژي 

  نثلةم هـةرد بـؤ ئـةو هـةرد چـؤمن ئـةذفث      

  كـــارت ســـةر بگـــرث و ببـــث بـــة زاوات

  بــا ويت ئــةي پــري ئــةي ژيــري دانــا     

  بـــةهثز و مةحكـــةم لـــة جـــث نـــةبزثوة

  ســةرة موويــةكم لــث نــةكردووة كــةم    

ــة     ــةو چاك ــؤ ئ ــةر ب ــؤ ه ــايةيت ت   خثش

  كثــو هاتــة جــواو بــة ســةد ناصــةوة      

ــار    ــريين گوفت ــةي ش ــة رةوان ئ ــةي قس   ئ

  بثـــژار بثـــژارة ســـةر تـــا دامـــامن    

  ؤ بثـــرثنةمدةهثشـــت وا مشـــك زؤرم بـــ

ــةزار الوة   ــة هــ ــذيوم لــ ــةرگي بــ   جــ



١٥٤/مةسنةوي

  ئـــةو پاصـــةوانة كـــة تـــؤ ئةتـــةوث    

  شـــومار پـــاش دةردي ســـةري زؤر و بـــث

  بيكــــةوة بــــة خــــؤي هــــةتاكوو زووة

ــة   ــةم گفتوگؤيــ ــةري ئــ ــة بــ   ئةمةيــ
  

ــةوث   ــر ن ــث ت ــك كةس ــةيري مش ــةبث غ   ئ

  ئـــةو پـــرية ويت ئـــةي پـــةروةردگار   

  غــةيري مشــك نييــة بــؤ ئــةو ئــةم شــووة

ــة     ــي خؤي ــة جنس ــل ب ــث ماي ــةر جنس   ه
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  شتثكت كة لث زةوت كراوة مةصث هي منة

ــوي لةگــةص يــةك دوو هــام  ــام رث ــةردث م   ف

ــارة   ــةر ديـ ــةو دث ئةگـ ــا ئـ ــةيوت هـ   ئـ

  و دارة ئـــةو بثشـــة و چؤمـــةئـــةو بـــاغ 

ــثم  ــةواوي وا پـ ــدانگ تـ ــةي شةشـ   قةباصـ

ــان   ــة قوربـ ــة وايـ ــان كـ ــان وتيـ   رةفثقـ

ــتووتاوي     ــؤ هةص ــردة ب ــةم پ ــةر ئ ــة س   ل

ــن دارث   ــاتث بـ ــةردث سـ ــن بـ ــث بـ   دةمـ

ــكاوة    ــتت شـ ــؤ وا پشـ ــا خـ ــة برسـ   لـ

ــة     ــرة خؤش ــةو قةس ــاو ئ ــة ن ــؤ ناچيت   ب

ــةوة   ــؤ بكةيتـ ــؤ كـ ــة خـ ــةران لـ   هاوسـ

ــارت  ــث دةربـ ــرا پـــذ بـ ــة قـــةوم و بـ   لـ

  چــــي دث الف و گــــةزافتبــــة كــــاري 

ــيت    ــاي بةهةش ــرد ئاغ ــةذزمان ك ــةوا ف   ئ

ــوامن  ــةزمي ديـــ ــان بـــ   ويت هاودةمـــ

ــامن    ــةي گي ــةي ماي ــةدةن ئ ــث م ــةم ل   تان

ــة  ــة مةحاصـ ــاجي و توصـ ــي تـ ــة ترسـ   لـ

ــاوثرم  ــةن نـ ــةوان قةتعـ ــؤيف ئـ ــة خـ   لـ

ــكي وا   ــةهرةي موص ــث ب ــةمووت ب ــة ژةقن   ب

ــا رووت ــان وث  ئاغ ــة گي ــزار ل ــووت بث   و ق

  ئةقصـــي ئـــةم قســـة لـــة پثشـــينانة    
  

  لة نووچكةي كثـوث چوبـووة سـةر بـةردث      

ــارة   ــورج و حةسـ ــة و بـ ــةو عةمارةتـ   ئـ

  موصــــكي حةآلصــــي خاليســــي خؤمــــة

  هـــةموو بـــزانن مـــن ئاغـــاي ئـــةو دمث 

ــتان   ــةي زس ــة چل ــةختة ب ــةرما س ــةم س   ب

  ئةلـــةرزي ئثـــژي تووصـــي نـــاو ئـــاوي

ــةرارث    ــة قـ ــةكانث نيتـ ــيچ مـ ــة هـ   لـ

ــةماوة   ــازات نـ ــا و ئـ ــزي دةس و پـ   هثـ

  ةئـــةو عةمارةتـــة پـــذ عـــةيش و نؤشـــ

ــةوة  ــؤ ببةيتـ ــة دص خـ ــةم لـ ــي غـ   ژةنگـ

ــةهارت   ــام و نـ ــث شـ ــذووج بـ ــي فـ   القـ

ــت    ــرث ماف ــارا و زةوت ك ــي س ــؤت وثص   خ

ــيت   ــي دةشـ ــة وثصـ ــة كـ ــدةي چيـ   فاييـ

ــامن   ــي خؤشــــي دةورةي ژيــ   ئةساســ

ــةيزامن    ــؤم ئ ــةر خ ــؤم ه ــةمن دةردي خ   ئ

  رثگـــاي دص بـــدةم قـــةت ئـــةم خةياصـــة

  روو بـــة ئـــاوايي هـــةنگاو هةصـــبثرم   

  دوژمـــن بـــة پـــانؤ بيجـــاوث و بيخـــوا؟

ــةرمان وث   ــة و خ ــاوةن خةل ــةر خ   داگريك

  نــان هــةر ئــةو نانــة، ئةمــذؤ لــة خوانــة
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  فرياي داماو كةوة با نائةهليش بث، تا لة داماوييا فريات كةون

ــةفةر  ــؤ سـ ــةچوو بـ ــوارث ئـ ــتر سـ   وشـ

ــوارث  ــووش و پــ ــادا پــ ــة رثگــ   دي لــ

ــةراري   ــةي فـ ــواردووة، رثگـ ــريي خـ   گـ

  ويت ئـــةي هـــاوار ئـــةي وشـــتر ســـوار

ــة جة  ــة بـــ ــةرديدةرم بثرانـــ   وامنـــ

ــة دةر  ــةر بيتـــ ــم ئةگـــ   ويت ئةترســـ

ــث    ــدة بـ ــوة چةنـ ــةزامن ئثـ ــان ئـ   وةفـ

  مـــار هـــاواري كـــرد ويت ئـــةي جـــةوان

  بــبم بــة خــاك و بكةومــة بــةر پــات     

ــت    ــا پثـ ــم بگـ ــؤن دةسـ ــا چلـ   ويت جـ

ــةت پثيـــة    ــيلم ئـــةو خورجـ   ويت دةخـ

  بيـــدة لـــةو رمـــة درثـــژة وا پثـــت     

  خــــورجي دا لــــة رم تــــةكي دا بــــةرؤ

ــتةم   ــار ويت خةسـ ــبذي مـ ــةري هةصـ   سـ

ــةو الوة   دوو  ــة بـ ــةنگاوث مببـ ــث هـ   سـ

  بــــةزةيي پياهــــات نايــــة بــــةردةمي

ــةذثوة  ــني بـ ــةينث رؤيـ ــةوة بـ ــاش ئـ   پـ

ــةزم   ــادةم ئةتگـــ ــةتت نـــ   ويت مؤصـــ

ــوو    ــةبري چ ــؤچي ل ــووت ب ــين پثش   دوژم

  رثبــــوار ويت كــــةي رةوايــــة كــــةي؟

ــة  ــةم حةرفانــ ــن ئــ ــم مــ   ويت نابيســ

ــث  ــوار ويت بــ ــازي  رثبــ ــوكمي قــ   حــ

ــاديو  ــر و دنيــ ــة ژيــ ــث هةيــ   مانگايــ

ــةر     ــة ب ــةي گرت ــگرت و رثگ ــةي هةص   تؤش

ــارث   ــا مـ ــة ناويـ ــووة لـ ــاوري گرتـ   ئـ

ــاري   ــة ك ــوث، موشكوص ــيچ ك ــؤ ه ــة ب   نيي

ــةجمار   ــة و ئـ ــت جارثكـ ــم دامانـ   دةسـ

ــ ــةردي شـ ــةردي فـ ــة مـ ــارة بـ   ثوةت ديـ

ــةر  ــة خةتـ ــري مبخةيتـ ــث بگـ ــازم لـ   گـ

  نة هـةر بـؤ دوژمـن بـؤ دؤسـتيش جـةفان      

  شـــةرتة تـــا ئـــاخر هةناســـةي ژيـــان

  لـــةم تةنگانـــةدا كـــة مبـــدةي نـــةجات

  تــةك بةمــة بــةرؤ ئــازام ئةســووتثت    

  كــة تــؤ شــةوانة بــؤ تؤشــةي رثيــة     

ــت   ــا بث ــن ب ــؤ الي م ــة ب ــژ ك ــتت درث   دةس

  مــــار چــــووة نــــاوي كثشــــاية دةرؤ

ــة ــةردةم  بـ ــرة بـ ــة مبنثـ ــثم مةيةصـ   جـ

ــاآلوة    ــذ و هـ ــةم گـ ــوومت بـ ــا نةسـ   بـ

  نـــةيزاين ئـــةوث وة مايـــةي غـــةمي   

ــثوة  ــةيتان شـ ــةو شـ ــةردين ئـ ــاآل گـ   ئـ

  لـــة عـــةداوةتتان مـــن چـــؤن ئةبـــةزم؟

ــةبوو   ــةم رؤژةت ن ــواردن ئ ــري خ ــريي گ   ب

ــةي     ــؤ ب ــةتؤ پثم ــاكيم ئ ــةزاي چ ــة ج   ل

  ئــــةوةص ئــــارةزووي مــــن پثوةدانــــة

ــامب رازي   ــةت نـ ــاري وا قـ ــة كـ ــن بـ   مـ

ــةر ــو بــ ــاخوا فريــ ــةخؤرة نــ   تيل نــ
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  ر جــؤرث فتــوا بــا بچــني بــؤ الي هــة   

ــا شــةرحي حاصــيان دا چــوون بــؤ    الي مانگ

ــارة    ــةم كـ ــةمث لـ ــردةوة كـ ــريي كـ   بـ

ــادةميزادة  ــانوون ئــ ــة قــ ــتة بــ   هةســ

ــث   ــووم زةمان ــاي دث ب ــاي كوثخ ــن مانگ   م

ــث   ــر و ب ــث الغ ــووم   وةخت ــري ب ــز و پ   هث

  ويت دةري كـــــةن ئـــــةم داذزيـــــوة  

ــةرچاو   ــة بـ ــةوي هامتـ ــات قةصـ   دوث هـ

ــادةميزادة  ــاي ئــــ ــة وةفــــ   ئاوايــــ

ــوةدان د   ــؤ پثـ ــار بـ ــذي مـ ــي داچـ   ةمـ

ــةناس    ــودا ن ــةي خ ــةرد ئ ــةي نام   ويت ئ

ــاگر     ــذي ئـ ــة گـ ــةجامت داي لـ ــة نـ   كـ

  وةرة بـــا بــــذؤين بــــؤ الي ئــــةو دارة 

ــة    ــةم گفتوگؤيــ ــدةين بــ ــژة بــ   درثــ

  چــوون بــؤ الي ئــةو دار، پــذ گــةآل و ميــوة

ــؤ حماكمـــــة هاتووينةتـــــة الت     بـــ

  فثصـــــةبازي  بثـــــژن بـــــث  ويت دةي 

ــاآلوة   ــن ئـ ــة مـ ــة وا لـ ــارة كـ ــةم مـ   ئـ

  پثتـــؤ بـــةمئيســـة پـــثم ئةصـــث ئـــةبث

  ويت بــــــة قــــــانوون ئــــــادةميزادة

ــةس زةرةرث  ــؤ كـ ــة بـ ــة نيمـ ــةمن كـ   ئـ

ــوة   ــة رثـ ــتة لـ ــادةمي خةسـ ــةين ئـ   بـ

ــدثنن  ــاو هةصـ ــة چـ ــانةوة كـ   دواي حةسـ

  لــــة تــــةذ و وشــــكم ناپــــارثزن دةس

  ئـــةي مـــار! بـــة مةزهـــةب ئـــادةميزادة

ــؤ الي   ــني بــ ــا بچــ ــوار ويت بــ   رثبــ

  »احلكــــم للّّــــة «بــــدا پــــي رازمي  

ــياندا   ــة ئةحواص ــووذماو ل ــةر س ــا س   مانگ

  ســـةري بـــةرزؤ كـــرد ويت بـــةو مـــارة

  ئـــازا پثـــوةي دةو عـــومري بـــة بـــا دة

ــةدانث  ــم ئــ ــري و ماســ ــةها شــ   ساصــ

ــث  ــةوة ب ــر مام ــووم  قس ــري ب ــةهرة و ش   ب

  بيـــوةن بةرةصـــآلي بكـــةن لـــةو شـــيوة

ــاو     ــة قةس ــي ب ــةبوو دام ــاتص ن ــيچ م   ه

ــ ــا دة پثـ ــة بـ ــومري بـ ــازا عـ   وةي دة ئـ

  رثبـــوار بـــه ناچـــار ســـةداي هةصـــبذي

  ئــةي دوور لــة ئينســاف سپصــةي ناســپاس

  ئـــاوا بـــوو جـــةزاي پيـــاوةتيم ئـــاخر؟

  كــة وا لــة كــةنار ئــةو چةمشةســـارة    

ــة    ــي تؤي ــا ه ــن وة ي ــي م ــةق ه ــا ح   ئاي

  وتيــان ئــةي دانــا ئــةي دنيــا ديــوة     

  كارمــان كؤتــا كــة ئثحســانت ئــةگات    

  رثبــــــوار ويت جــــــةنايب قــــــازي

  لــــة گــــذي ئــــاگر نــــةجامت داوة   

ــةم    ــي چبكـ ــة گةصـ ــة لـ ــيالجم چيـ   عـ

ــادة  ــؤ ب ــةي ت ــةوة، قس ــة دةس ئ ــةق ب   ح

ــةرث  ــثبةر و بــ ــي داوم ســ ــودا پــ   خــ

  لـــــة ســـــثبةرمدا ئةحةســـــثنةوة  

ــةوة ئةشــکثنن  ــث ئ ــفم جــوان ب ــةر خةص   ه

ــةم هــةس  ــة دةســيان خــةيلث گل   منــيش ل

  زوو زوو پثوةيـــدة، عـــومري بـــة بـــا دة

ــواي  ــةر فتـ ــةويش گـ ــر ئـ ــةكي تـ   قازيـ
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ــث    ــوزرم نامثنــ ــر عــ ــا دا ئيتــ   وةهــ

ــةر  ــة بـ ــةي گرتـ ــةرةوة رثگـ ــةم خةتـ   بـ

  مةرحـــــةبا هـــــاي مامـــــة رةوي ويت

  ئـــةزامن كـــاري مـــن و ئـــةم مـــارة    

ــان   ــةگرم لثتـ ــوث ئـ ــذؤن گـ   ويت راس بـ

ــةيان   ــرد بـ ــةر كـ ــوار رووداوي ئةگـ   رثبـ

ــةم درؤ  ــةم بــ ــاوةذ ناكــ ــن بــ   ويت مــ

  لـــة خورجـــث تةنگـــدا ئـــةم ئةژديهايـــة

  سةرســـام مـــاوي مـــار ويت قـــازي بـــؤ

ــة   ــزامن راســــ ــؤ بــــ   ويت يت بچــــ

  مــار قةفقــةف لــة مــل رثبــوار هاتــة خــوار

  ثــوي بــة چــاو كــردي ئيشــارة    مــام ر

ــوو   ــارة بـ ــةو ئيشـ ــاوي لـ ــوار چـ   رثبـ

ــؤ    ــي ب ــة راس ــابوو ب ــؤن تثكؤش ــار چ   ك

ــةر    ــة ب ــةي الري گرت ــون رثگ ــاريش چ   م

ــةون    ــاوان كـ ــاي دامـ ــان فريـ ــرا گيـ   بـ
  

  هـــةر جـــؤر كـــةيفت دةهثنـــث پثمـــؤ دة

  ناكـــاو رثويـــةكي هاتـــة بـــةر نـــةزةر 

  مــــةذؤ هــــاتووين فريامــــان كــــةوي

ــارة    ــةيت چـ ــةبث نيـ ــؤ نـ ــة الي تـ   لـ

  جــــواوث ســــةحثح ئــــةدةمؤ پثتــــان

ــةكان  ــةري داتـ ــوذة بـــوو سـ   رثـــوي تـ

ــةبثتؤ   ــي ئـ ــون جثـ ــاري وا زةالم چـ   مـ

ــة؟   ــي بذواي ــةي جث ــث ك ــةبووة ناگوجن   ن

ــاوي  ــةوة نــ ــدة ئةــ ــازةم بــ   ئيجــ

ــة، حة  ــا نيـ ــة؟ درؤي تيـ ــةت واسـ   قيقـ

ــةرار  ــريت ق ــورج گ ــدا گ ــاو خورجثن ــة ن   ل

  ويت بيكـــــوژة كوشـــــتين چـــــارة  

ــوو    ــارة بـ ــارة پـ ــةرزدا پـ ــة ئـ   داي بـ

  خــوا نــةجايت دا لـــة ســةدةمةي مـــار   

ــةر     ــة س ــات ب ــاواي ه ــدا ئ ــة عاقيبةت   ل

ــاو نـــةون       لـــة تةنگانـــةدا بـــا دامـ
  

  

17  

  نةكرث فثص مةكةن با فثصتان لث

ــاوث  ــةراخ ئـ ــة قـ ــوي رؤژث لـ ــام رثـ   مـ

  وو هثـــزي نـــةمابووئةونـــة برســـي بـــ

  بسـم اللـة   چوو ئةوةنـدةي خـوارد بـة بـث    

  لــة پــاش تثرخــواردن دةمــي لثســاوة    

  ويت ئــةي دةنــووك لــةعلي بةدةخشــان   

  چـــون ئيشـــم زؤرة پةلةمـــة ئـــةذؤم   

ــوامن   ــة ميـ ــري ببيـ ــريف بثـ ــة تةشـ   كـ

ــاوث   ــةقث تـ ــواين لةقلـ ــة ميـ ــوو بـ   بـ

  لـــة برســـا تـــةواو ئـــةژنؤي شـــكابوو

  لــة يــةك رةواوة وثنــةي رةشــكة كــا    

ــاوة  ــةعاتث مـ ــةق سـ ــي لةقلـ ــة ماصـ   لـ

  بــراي چةكمــة ســوور شــريينتر لــة گيــان

  ســـبةي ئـــةم كاتـــة چـــاوةذواين تـــؤم

ــامن   ــةم گي ــةر ه ــةم س ــةرپات ه ــة ب   مبخ
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  گــــةذاوة رثــــوي بــــة فثصــــةبازي   

ــاو     ــة ئ ــرد ب ــةص ك ــث ئــاردي تثك   الوثچ

ــةق نيشـــتةوة الي    ــث كـــة لةقلـ   وةختـ

ــغ  ــث مةش ــووثژ  زةمان ــة وت ــوون ب   ووص ب

  مـــام رثـــوي چثشـــيت وةبـــةردا رژان   

ــة  ــة چييــ ــة زاين قةزييــ ــةق كــ   لةقلــ

ــةو   ــاوة ئةمشــ ــةيت رؤژووم هثنــ   نييــ

ــث  ــوي ب ــان   رث ــة زب ــيت ب ــةريك چثش   ش

ــا  ــيت ئةلثس ــةي چثش ــةي پ ــةم ال پ ــةم ل   ئ

ــرةوة  ــذي ويت بثـــ ــةينث فـــ   دواي بـــ

ــث   ــيت پ ــةي ماس ــة كفت ــةر ئةون ــةدةم ه   ئ

ــث  ــتث لثنــ ــردةوة چ چثشــ ــريي كــ   بــ

ــ  ــا ت ــث درگ ــاورد تؤنگ ــةرزي ه ــل ب   ةنگ م

ــؤ وةخــــيت ميــــواين  ــتة پثشــ   گةيشــ

ــة ــث دواي بـ ــي برايـــي جـ ــان رةمسـ   هثنـ

ــار    ــةر دوو ي ــؤ ه ــؤش پثك ــثكي خ ــة دص   ب

  مـــام رثـــوي ئةگـــةر بـــة ديقـــةت رواين

ــكا ــكثكي دا و دوور هةصترووشـــ   باوثشـــ

ــةعام   ــاتوامن تــ ــردووم نــ ــذي كــ   ســ

  خةســتةم لــثم گــةذث گيــان قوربانــت بــث 

ــثم    ــة پ ــچةقي ل ــة هةص ــةم دذك ــةيوت ئ   ئ

ــة ــووك زوو زوو لةقل ــة دةن ــان ب   قيش ئاس

ــةقان  ــي ئةتـ ــةدا و دةمـ ــوويت ئـ ــة قـ   كـ

ــة   ــي وايــ ــةباز پاداشــ ــة فثصــ   چونكــ

  خــوا كــة راســةو خؤشــي لــة راس دث    
  

ــان   ــةي مثهمـ ــة تةهييـ ــةوازي كةوتـ   نـ

  چثشـــتثكي لثنـــا ئـــةمما زؤر تـــراو   

  بــةرةو پــريي چــوو كةوتــة خاكپـــاي    

  مةنزصــيان بــردة ســةر بــةردثكي لثــژ    

  ويت دةي فــــةرموو خبــــؤ براگيــــان  

  ويت كاكــــة گيــــان ئيجــــازةم نييــــة

ــةو   ــيت خ ــةتا وةخ ــؤم ه ــيچ خب ــث ه   ناب

ــوان ل ــوا ميـ ــت يل خبـ ــاوة نةيهثشـ   ثسـ

ــا    ــث هةصوثس ــةر الق ــة س ــةو ال ل ــةو ل   ئ

  لــــة رةفاقــــةمت خــــؤت مةشــــثرةوة

ــؤ دةم  ــا بـ ــةر بكـ ــةوة سـ ــة گةرووتـ   لـ

ــثنث   ــث بسـ ــؤي لـ ــامي خـ ــا ئينتيقـ   تـ

ــرد  ــوآلوي تثكــ ــؤكي كــ ــث نــ   الوثچــ

  بـــةرة وپـــريي چـــوو بـــة ميهرةبـــاين

ــايي   ــةور رؤژي جيــ ــة جــ   دةردةدص لــ

  هاتن بـؤ سـةر خـوان بـؤ سـةريف نـةهار      

ــة ــواين  زؤر ع ــفرة و خ ــة س ــا ل   جايب م

ــةرما   ــةو سـ ــن ئةمشـ ــان مـ   ويت براگيـ

ــام     ــة ش ــةهار ن ــة ن ــث ن ــؤم زةذذةي   خب

ــث   ــت ب ــي گيان ــؤ نؤش ــؤت بيخ ــةا خ   ت

  كــــردةوةي خؤمــــة وا هاتــــةوة رمث  

ــةك و دوو دوو  ــةك ي ــةهثنا دةر ي ــؤكي ئ   ن

ــة ژان   ــةبوو بـ ــث ئـ ــاين لـ ــوي ژيـ   رثـ

ــة  ــةن وة مايـ ــةن مةكـ ــوة فـــثص و فـ   ئثـ

  وثکــاري الر مةكــةن بــا كارتــان راس    
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  تا كاريان پثت نةبث ناكةويتة بري

ــؤ ــةرث    ب ــا ك ــگ كري ــاوةن بان ــةر زةم   س

ــژم   ــؤراين وثــ ــةمن گــ ــةي ئــ   ويت كــ

ــةواو     ــيم ت ــةرچؤپي كثشــان بةصــةد ن   س

ــث  ــپةزيدا زؤر بــ ــة ئاشــ ــةرم لــ   خةبــ

ــةكراوم   ــر نــ ــي فثــ ــي فةذاشــ   رةمســ

  ئثســـتة کـــة قـــةدرم لـــة الي خوثشـــانة

ــي    ــؤ نةيانپرسـ ــة بـ ــا ئيسـ ــةينا تـ   ئـ
  

  وآلين ســـةرثكـــةر زؤر پثكـــةين و جـــو  

  رةنگــــي هةصــــپةذكث چلــــؤن بــــذثژم

ــاو  ــة خـ ــرژ و نـ ــة كـ ــنةپةذيوم نـ   هةصـ

  لـــة چـــايي و قـــاوة دةرناچـــث ســـةرم

ــؤ ــةبراوم   ب ــةت ن ــووك ق ــةر ب ــةماي ب   س

ــانة    ــؤ باركثش ــةدرةم ب ــةم ق ــوا ئ ــة خ   ب

ــي     ــا برس ــري ي ــردووي تث ــا م ــاوي ي   م
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  شوثن مةحاص مةكةوة

ــذاو   ــدا بـ ــة بنـ ــي لـ ــوو كلكـ ــةرث بـ   كـ

ــة رؤژ و     ــةذا ب ــك ئةگ ــؤ كل ــةو ب ــة ش   ب

  ئةگـــةذا دثهـــات كووچـــة بـــة كووچـــة 

  لــــة دةشــــتةوان و شــــوان و رثبــــوار

  كلـــك لـــة كـــوث هةيـــة بچـــم بســـثنم

  هاوســــةران تاكــــةي پثبكــــةنن پــــثم

ــةران مب   ــةي ك ــةزم كاي ــة ب ــةش ل ــؤ بثب   ب

  بـــة رؤژا لـــة بـــةر مـــثش و مثشـــوولة 

  ئــــةزانن نيمــــة مــــن باوةشــــثنث   

ــةوث   ــرةو ئـ ــة ئثـ ــةوة لـ ــةم خةياصـ   بـ

  ناكــــاو برســــيةيت زؤري بؤهــــاورد   

ــ ــذي  ك ــوثي ب ــةر دوو گ ــوو ه ــؤ ب   ابرا راس

ــةوث   ــاص ک ــاري وا حم ــةس دووي ك ــةر ك   ه
  

ــث    ــةر ب ــة ب ــاو  ل ــذ زووخ ــي دةروون پ   كلك

ــةو     ــؤراك و خ ــة خ ــان ل ــة ژي ــزار ل   بث

  چـــؤص و ئـــاوايي مووچـــة بـــة مووچـــة

ــار  ــةزار جـ ــةكرد رؤژث هـ ــياري ئـ   پرسـ

  كلـــك نـــةمثنم  لةمـــة زيـــاتر بـــث  

ــؤ    ــاريكي ب ــة و ت ــثم؟   گؤش ــة ج ــوث ب   ب

ــاو   ــريين نـ ــوص و ناشـ ــةران مبقـ   هاوسـ

ــة    ــا جوولـ ــة جثگـ ــةم لـ ــاوثرم بكـ   نـ

ــث   ــؤ دثنـ ــا زؤرم بـ ــة جيـ ــةك بـ   هةريـ

  ئةيپرســـي بةصـــكوو كلكـــي دةس كـــةوث

  چــووة نــاو زةرحــات كابرايــث كــورد    

ــذي    ــي نةك ــوو كلك ــي چ ــةر دوو گوثش   ه

ــةوث    ــةرة ئ ــةو ك ــاص ئ ــوو ح ــي وةك   حاص
  

  



١٦٠/مةسنةوي

20  

  ثهاتتةربيةيت مناصة ژيرةكاين د وتووثژث لة گةص زانست و دةربذيين ئةسةف بؤ بث

ــاك  ــة خ ــين ل ــاو دةردث ــةتؤي ئ ــت ئ   زانس

ــةختةكان  ــؤي دةواي دةردة سـ ــت تـ   زانسـ

  زانســــت تــــؤي ســــفةت زات ئيالهــــي

  زانســت تــؤي ئيكســري بــؤ مةســي بةشــةر 

  كــةنار زانســت تــؤي غــةواس دةريــاي بــث

ــازار     ــثش و ئ ــؤ ئ ــفا ب ــؤي ش ــت ت   زانس

  زانست هةر ئـةتؤي موشـكوص گوشـاي عـام    

ــةهلي زانســـت تـــؤ ــاريكي جـ ــراي تـ   چـ

ــةت ــؤي ئـ ــة هـ ــةرةبـ ــةر بةشـ   ؤوة بةشـ

ــؤ  ــوث بـ ــةرپارة  گـ ــةم جگـ ــكايةت ئـ   شـ

ــوورن  ــي الدث دوذي مةنشـــــ   مناصـــــ

ــةوزةي  ــتةي س ــانني نةوذةس ــاراي ئينس   س

ــتيعدادن    ــذ ئيس ــةهم، پ ــا و ف ــاين وةف   ك

ــن  ــا زلـ ــووك يـ ــار بچـ ــآل و بثكـ   بةذةصـ

ــة     ــةو بان ــان ئ ــةم ب ــة رؤژا ئ ــان ب   كاري

ــةر    ــا و ك ــةص گ ــات لةگ ــةهار ه ــةر ب   ئةگ

  هـــةر لـــة بـــةياين هـــةتا ئثـــوارة    

ــة ــةياين  غ ــا ب ــةو ت ــةپ ش ــة و گ   رقي گةم

ــدا بــث رثگــة ئــةذؤن      ــؤن لــة جواني   چ

ــةون   ــةمتر ئةژنـ ــةت كـ ــي تةربيـ   دةرسـ

ــة    ــؤي حةياي ــة ب ــةدةب، ن ــؤين ئ ــة ش   ن

  لــة رةفتــاري چــاك هــةمووو كــوثر و كــةذ

ــة  ــثس و موويانـ ــاوةت پـ ــةور و قةسـ   جـ

ــث ــةذاين   ب ــووذة و ش ــةت، ت ــةبر و تاق   س

ــؤ     ــذي ب ــؤي ئةف ــةفالك زانســت ت ــاين ئ   ب

ــةكان  ــؤ بةدبةخت ــةجات ب ــؤي ن ــت ت   زانس

ــؤ   ــةت ب ــؤي زين ــت ت ــاهي زانس ــاجي ش   ت

  زانســت تــؤي ميعمــار ئــةم دنيــا يةكســةر

  زانست هـةر ئـةتؤي پـةي ئةبـةي بـة كـار      

  زانســـــت تـــــؤي دةواي دةردي دةردةدار

ــة  ــؤي عال ــارام  ت ــةم ئ ــؤ عال ــارا و ب   م ئ

ــةتؤ ــةهلي  ئـ ــةهل و نائـ ــاي ئـ   رةهنومـ

  تــؤ نــةيب بةشــةر، گايــة يــا كــةرة     

  بگــــرةو مةردانــــة دةردم كــــة چــــارة

ــوورن    ــان و ح ــةت غيلم ــة خيلق ــاين ب   ي

ــني   ــةي زانــ ــةت مةدرةســ   داراي لياقــ

ــتادن     ــث ئوس ــة ب ــةرگم ك ــة ج ــي ب   داخ

ــةرخولن  ــاپ و كـ ــةريك قـ ــتان خـ   زمسـ

ــدانة    ــةك هةص ــة ي ــان ل ــي موهيمي   شوغص

ــةو ــةر    ئ ــة س ــاص ئةوةن ــوومانة س   مةزص

  مةشغووصــي وةشــة و وةحــةن بثچــارة   

  خةبــةر لــة كةســب شــثوةي ئينســاين بــث

  وةختــث پــري ئــةون هــةموو گــري ئــةخؤن 

ــةر ئـــةونلـــة ســـةروچاوي يـــةكتر    بـ

ــة   ــذةو هةرايــ ــة الدث قــ ــاتر لــ   زيــ

ــةذ    ــةگة ش ــةر س ــة س ــةكوژن ل ــةكتر ئ   ي

ــة   ــةداوةت داب وخوويانــ ــة و عــ   كينــ

ــةزاين   ــةيلي نـ ــةالي سـ ــةموو موبتـ   هـ
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ــةروةردة  ــةبن پـ ــةت ئـ ــث تةربيـ ــة بـ   كـ

  ش ئـــةمثننلـــة ئـــةخالقي چـــاك بثبـــة

ــةيان  ــة بـــ ــةواقيس زؤرة نايةتـــ   نـــ

ــة   ــث بزانـ ــؤ بـ ــت تـ ــوا زانسـ ــو خـ   تـ

  ئةنـــدازة بـــث ئاســـن كـــة خصـــتةي بـــث

ــيت   ــةدة و رةش ــؤ ش ــث ب ــؤن دةب ــةتك چ   پ

ــةوث  ــة نــ ــار و عةمةلــ ــةتا مثعمــ   هــ

  بةصــكوو بــة چــاوي خؤمــان لــة زةرةر    

  لةمـــة زيـــاتر پةســـت و خـــوار نـــةبني

  بـــؤ خةالســـيمان لـــةم عـــةيب و عـــارة

ــةم قــوذة د    ــون زؤر حماصــة ل   ةرچــنيچ

ــرة   ــا دثـ ــت سـ ــه زانسـ ــتم دامانـ   دةسـ

ــتدارتة   وةك شارســــــــتاين دؤســــــ
  

ــةردة    ــة دز و جـ ــةبث لـ ــذ ئـ ــا پـ   دنيـ

ــةذفثنن   ــةكتر ئــ ــي يــ ــةتا دارايــ   حــ

ــدان  ــوول پثـ ــاتر تـ ــة زيـ ــث ئةدةبييـ   بـ

ــة؟  ــةر لةمانـ ــةوث بةشـ ــؤن دروس ئـ   چـ

  ئـةبث؟ تثغـي قـةت لـث سـاز      خؤ بـة خـؤ   

  كةي لـة خشـيت كـاص دروس بـوو كةشـيت     

ــةوث؟  ــؤن دروس ئـ ــكؤ چـ ــةناي باشـ   بـ

ــةر   ــة بةشـ ــوين بـ ــن بـ ــاداين الدةيـ   نـ

ــةبني   ــار ن ــورگي ه ــةخؤر، گ ــةگي پثس   س

ــارة ــاجي ئامووزگـــ ــات موحتـــ   دثهـــ

  بــة بــث مامؤســتاي دصســؤز و ئــةمني    

  وادةي كؤمةكـــــة تةشـــــريفت بثـــــرة

ــةخوارتة  ــاتيش تاســـ ــاخر دثهـــ   ئـــ
  

  مةيلي ئينسان لة گةص ئةو ي بثجوايب زانست و گلة لة ناذةواج

ــاص    ــاين ح ــة زب ــواب ب ــة ج ــت هات   زانس

ــارامن   ــةي شـ ــن رةواج كووچـ ــة مـ   راسـ

ــةهريارامن  ــاص شـــ ــدي بـــ   بازووبةنـــ

ــةرئةفرازامن   ــةربةرزي ســ ــاآلي ســ   ئــ

  جصةوكثشــي خــاس بــؤ رثگــةي راســم    

ــةدة وة الري  ــةمن مـــ ــبةيت ئـــ   نيســـ

ــة    ــا مةزانـ ــان وةهـ ــة گيـ ــث كاكـ   وةلـ

ــةن   ــدا ك ــن پةي ــة م ــةق ب ــا ناح ــةق و ي   ح

ــاودا پلـــةي  ــدرث وة ئـ   مـــةكر و فـــثص بـ

  لـــة هـــةموو الوة ئيســـتيقبامل كـــةن   

  كــــة تثئــــةفكرم الي دؤس و دوژمــــن  

ــؤ  ــؤنة     ب ــة س ــوو ون ب ــام ب ــي دني   بةش

ــةي    ــةحواص » زاري«ويت ئـ ــان ئـ   پةرثشـ

ــةحبوويب ــدارامن  مـــ ــةزةر تاجـــ   نـــ

ــارامن ــي كامگــــ ــةي ئيقباصــــ   پايــــ

ــازامن  ــةذ جوذةبــ ــاص و پــ ــزي بــ   هثــ

ــةت  ــژم، حةقيقـ ــةت وثـ ــم حةقيقـ   ناسـ

  فةرقـــة لـــة الم دثهـــايت و شـــاري بـــث

ــة   ــةهلي زةمانـ ــنن ئـ ــث بثـ ــةقم جـ   حـ

ــةن  ــي البـ ــةين ناراسـ ــة بـ ــي بثتـ   راسـ

ــاودا   ــة ن ــث ل ــي الر، الچ ــة و رةمس   رةوي

ــؤ  ــا ب ــةن   وةك دني ــتيعمامل ك ــن ئيس   دي

ــة ــؤ دنيايـ ــةر بـ ــن هـ ــي مـ   خؤشةويسـ

  هــيچ كــةس ناپرســث ديــن چيــة و چؤنــة 
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ــثوم  ــةواو پةشــ ــةوة تــ ــةم جيهةتــ   لــ

  موبــــاالتن بــــؤ بةشــــي ديــــنم بــــث

ــةر    ــة بـ ــةنيا لـ ــةقوا داكـ ــي تـ   ليباسـ

ــاوة   ــيت پثچـ ــةداقةت رةخـ ــةيا و سـ   حـ

  لــة دةريــاي حريســا عالــةم وةهــا غــةرق 

ــؤ ــثم   ئ ب ــةما پ ــان ن ــن كاري ــووري دي   وم

ــووتثنم  ــةم ســ ــاوري عالــ ــث ئــ   دةمــ

  زةمانــــــث داوي نــــــةچري كــــــردمن

  فريـــب دةمـــث بـــؤ جـــةفام دةمـــث بـــؤ

ــث  ــپاوث بــ ــةمن ئةســ ــارم ئــ   ئيختيــ

  خـــةتاي مـــن چيـــة دثهـــايت وةحشـــني

  كةوتوونةتــة شـــؤن شــثوةي حـــةيواين  

ــؤ» زاري« ــيان وا وث  تـ ــا حاصـ ــژة تـ   بثـ
  

ــةپثوم  ــوذ ئـ ــةر قـ ــاذةواجيم هـ ــؤ نـ   بـ

ــاتن    ــةدي هـ ــاين ئةبـ ــؤ مـ ــژي بـ   ئثـ

ــةر   ــة سـ ــذدريا لـ ــةكليف فـ ــآلوي تـ   كـ

ــاوة  ــةرزةيي بــ ــبذي و هــ   درؤ و دةســ

ــةرق     ــةما ف ــراو ن ــاك و خ ــؤ چ ــوو ب   ب

ــثم   ــةن ل ــةكليف ئةك ــان ت ــؤ دنياي ــةر ب   ه

ــنم   ــةر خنكثـ ــاي بةشـ ــث دةريـ   نةفةسـ

ــارةت  ــكري غـــ ــردمنرؤژث لةشـــ   بـــ

  گــريؤدةي هــةواي ئــةهلي ئــةم دنيــام    

ــةتگوزارم   ــةن خزمـ ــيم پثئةكـ ــةر چـ   هـ

ــني  ــن نـ ــاليب مـ ــةهلن تـ ــتةري جـ   مشـ

ــاين  ــي ئينسـ ــة داب و دةرسـ ــزارن لـ   بثـ

ــاوث    ــةوان ن ــؤ ئ ــن ب ــةهرةي م ــةر و ب   ب
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ــةذثوة   ــةذوا بــ ــتيية ئــ ــا كةشــ   دنيــ

  ئاگامـــان نييـــة هـــةر تـــا لـــة ناكـــاو

  دةورةي جــــواين ئــــةوا بــــاري كــــرد

ــني گرانــــ  ــة نابيســ ــانئثمــ   ة گومثــ

ــؤ     ــوذ ب ــةخؤم ق ــؤ ن ــةت ب ــةپثوم خةف   ن

ــة  ــةوث وة قرچـ ــؤ نـ ــم بـ ــةواو يدصـ   كـ

  وا نــةمتاوة بــؤ خوثندنــةوةي ئةشــعار   

ــةياص  ــةو خ ــةو فكر،ئ ــةو زةوق،ئ ــث ئ   كوان

  خةندة ئـةو دةنـگ   خؤش ئةو  ئةوقةهقةهةي

ــام   ــةو ف ــا ئ ــةو زةك ــوتقي رةوان ئ ــةو ن   ئ

  ئـةو بـةرزي دةمـاخ    ئـةو بـةزم    ئةو شؤخي

ــث   ــة ب ــوة  ئثم ــة جث ــن ل ــةر واي ــةر ه   خةب

ــژاو   ــة گثـ ــان ئةخاتـ ــث و بارمـ   ئةوثسـ

  قاســـيدي پـــريي خةبـــةرداري كـــرد   

  مـان  ئةكـةن، هةسـنت بـة جـث      بانگمان لث

ــوم    ــووتث لث ــرةت نةس ــاهي حةس ــة ئ   ب

  نــةذثژم لــة دوو چــاوةي چــاو خــوثن بــؤ

ــرار   شـــةوقةكةي پـــار و زةوقةكـــةي پثـ

  ئةو شةوق ئةو كةيف ئـةو شـادي ئـةحواص   

  ي قامـةت ئـةو شـثوة ئـةو رةنـگ     ئةو رثك

  ئةو بري ئـةو تـةقرير ئـةو حوسـين كـةالم     

  ئــةو نوكتــةوثژي دوايــي هــات ســةد ئــاخ



»زاري«صائبرمي ةكولبدةديواين مةال ع/    ١٦٣

  بــوو تــا ســةرهــاي دنيــا بــؤ كــث وةفــاي 

ــةردا  ــةدا وة بـ ــي نـ ــادةي كثـ ــامي بـ   جـ

ــةكرد     ــذ ن ــاين ق ــپا و س ــپ و س ــام تي   ك

ــار   ــون م ــةدا چ ــووت ن ــةرزي ق ــام باآلب   ك

ــواري نــــةكرد پيــــادة    ــام شاســ   كــ

ــني  ــام روويـ ــةكرد  كـ ــا نـ ــةين نابينـ   تـ

ــةكرد    ــؤص ن ــي چ ــرةوي وثص ــام كةخيوس   ك

  تـــةخيت كـــام جـــةمي نـــةدا وة غـــارةت

  ئـــةيواين كـــامني كةســـراي نـــةذووخان

  ي نـــةهاذي وةك ئـــاردكـــامني قةيســـةر

  كــــامني قــــاذووين نةكثشــــا قــــوذاو

ــرد     ــةريا ك ــام زةك ــريي ك ــة پ ــي ب   رةمح

ــةبوو    ــوولة ن ــاص مثش ــةمروود پام ــام ن   ك

ــةكرد    ــر ن ــان تث ــة م ــولةمياين ل ــام س   ك

  الشـــةي كــــام الوي نــــةكردة كــــةالك 

ــةكرد  ــاتوون نـ ــووين توونـ ــام ئيفالتـ   كـ

  كــام غونچــةي نــةكرد وة هــةزار پــارة    

ــا     ــؤز و ت ــة س ــذ ل ــةكرد پ ــي ن ــام دص   وك

  لـة سـةر تـةخت نـةهاوردة خـوار      كام شاي

  ســوور نــةكرد داراي بــةخوثن ســينةي كــام

  ة بــــريشــــتكــــامني يؤســــفي نةهاوي

  كـــامني فـــةرهادي رةنـــج نـــةدا وة بـــاد

  كـام مــةجنوون نةيچةشـت زةهــري بثــدادي  

  نــــةكرد وة گريــــان كــــام پثكــــةنيين

ــة زؤر  ــذي ب ــةك نةچ ــة ي ــقةي ل ــام حةص   ك

ــةفاجؤ  ــاي جــ ــار دنيــ ــة رةفتــ   ئاوايــ

  لــة نــاز و نثعمــةت كثــي نــةكردة دةر    

  كـــام ســـةري نـــةدا وة هـــةزار دةردا   

  كةللةي كـام شـاهي لـة خـاك پـذ نـةكرد      

ــة ژار   ــةكرد ل ــذ ن ــةزمي پ ــام ب ــةي ك   كاس

ــادة     ــةكرد وة ج ــةخيت ن ــةآلي س ــام ق   ك

ـ    ةين بــؤ نــاو چــا نــةبرد   كــام پيلةتـ

  مــةغزي كــام كــاوةي تثكــةص خــؤص نــةكرد

  وة كــــام زوحــــاكي نــــةدا مــــةرارةت

  لـــة كـــام خاقـــاين نةســـةندةوة گيـــان

ــارد    ــاك دانةش ــةيل وة خ ــام هثرق ــا ك   ي

ــاو     ــةخنكان وة ئ ــةوين ن ــام فريع ــا ك   ي

ــرد     ــةحيا الب ــام ي ــةر ك ــة س ــازاري ل   ئ

ــؤ ــةچوو كــام خــةليل ب ــاو مةجنــةنيق ن   ن

  نـــةكردكـــام ئةســـكةندةري ســـةرةوژثر 

  كاسـةي كـام چـاوي پـذ نـةكرد لـة خــاك      

  يــا كــام لوقمــاين ســةرنگوون نــةكرد    

ــةژارة  ــةدا پــ ــويل نــ ــام بولبــ   وة كــ

ــةواو   ــةكرد وة ك ــةرگي ن ــام ج ــةي ك   ريش

ــوار   ــةقش ديـ ــةكرد نـ ــاين نـ ــام خـ   كـ

ــةكرد  ــرةوژوور ن ــةرزي ژث ــاي ب ــام دةزگ   ك

ــري   ــةكرد وة زجن ــةخياي ن ــام زول ــاي ك   پ

ــاد  ــا كــام شــرييين هثشــت وة خــاتر ش   ي

ــةيال  ــام ل ــث ك ــت وة ب ــورادي ي نةكوش   م

  ريشـــةي كـــام دصـــي نـــةكرد وة بريـــان

  زةمخــي كــام ســينةي نةخســت وة ناســؤر

ــؤ   ــةمن و ت ــني ئ ــي ب ــةماي چ ــر وة ت   ئيت
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  ن بة ويـرد هـةر لـةحزة هـةر ئـان     با بيكةي

  لـــــة حةقيقـــــةيت درووس تثفكـــــرين

  ناذةحـــةت نـــةبني بـــةم كـــؤچ و بـــارة

  چونكـــة ئـــريادةي رةبـــيب بةشـــةرة   

  بـــةهاري جـــواين رةخـــيت پثچـــاوة   

ــاري داوة  ــةين ديـ ــاز كـ ــث سـ ــا چرايـ   بـ

ــة   ــك و تةنگـ ــة تاريـ ــةو مةنزصـ ــؤ ئـ   بـ

ــة   ــةو تةايي ــةت ئ ــةو وةحش ــاو ئ ــؤ ن   ب

ــث ــرا     ب ــةوم وب ــث ق ــاوةر، ب ــث ي ــار ب   ي

  نا و پشـــتيوان فـــةريادذةس دةســـگرپـــة

ــةمري   ــياليف ئـ ــةتة خـ ــةهووة غةصـ   سـ

ــةوة    ــةي الر بگةذينــ ــة رثگــ ــا لــ   بــ

ــةك دوو هــةنگاوث     ــا ي   بــة رثگــةي راس

ــةكان  ــاس و راسـ ــقةي خـ ــةوة حةصـ   بينـ

  روو بكةينـــة خثـــر ال بـــدةين لـــة شـــةذ

  بثــژين بــؤ عــةفوي تةقســري و گونــاة    

ــةنزص  ــة مـ ــوة بگةينـ ــةم رثـ ــكوو لـ   بةصـ

  ثارا هةصــــبگرة پايــــکــــلــــة » زاري«
  

ــيعالين  ــان   «ئـ ــا فـ ــن علَيهـ ــلُّ مـ   »كـ

ــةمرين    ــامثنني ئ ــةين ن ــدا ك ــةقني پةي   ي

  لــــةم ديــــارةوة بــــؤ ئــــةو ديــــارة

ــةفةرة   ــةم س ــؤ ئ ــةين ب ــازر ك ــؤ ح ــا خ   ب

  زســـتاين پـــريي حةملـــةي هثنـــاوة   

  نيشـــانةي ســـةفةر لـــة هـــةزار الوة   

  بـــؤ ئـــةو مقامـــة وةك شـــةوةزةنگة   

ــنايية     ــث رؤش ــووص ب ــة ق ــةو چاص ــؤ ئ   ب

  بــث فــةذش  و پاصشــت رةفيــق و چــرا    

ــةمر  ــةي نـ ــيلال زاتةكـ ــة ئـ ــةس نييـ   كـ

  غةيري ئـةو كـث هـةس پـةناي پـث بگـري      

ــةوة  ــةوا بپةذيونــ ــةي هــ ــة گثژگــ   لــ

ــاوث     ــراو ن ــؤ خ ــمان خ ــذؤين ماص ــا ب   ب

ــةكان   ــؤن خواناســـ ــة شـــ   بكةوينـــ

ــةي ــةذ  گؤشـ ــةين وة مقـ ــةت بكـ   نةدامـ

ــة، اســــتغفر اللــــة    ــتغفر اللــ   اســ

  دةس بكةينــــة مــــل ئارامةكــــةي دص  

ــث   ــارت نايـ ــة كـ ــة بـ ــةم زؤروثژييـ   ئـ
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نيشتماين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٦٦ / شثعري نيشتماين

  

1  

  

ــوو    ــارا ب ــة ك ــةخيت ل ــةتا ب ــثواوم ه ــؤز و ش ــي ئاص   دص

  هةميشة جثگـةي ئـارامي لـة بـاغي وةسصـي يـارا بـوو       

  رووخــا بــورجي ئــاوايتئةگــةر ئيقباصــي وةرچــةرخا و 

  دوچاري دةردي دووري بـةدري روخسـاري دص ئـارا بـوو    

  بةهارث پذ سـةفا بـوو ئـةم وآلتـةي ئثمـة تـا غونچـةي       

ــوو      ــارا ب ــةم ئ ــاوي عال ــةودا ئافت ــار ل ــي ي   جةماص

  بةهةشــيت پــذ لــة نــاز و نيعمــةت و ئاســايش و شــادي 

ــي    ــة داراي ــةداكاين ب ــوو   گ ــلي دارا ب ــةك ميس   يةكاي

  تووين پاييزي بث رةمحة ئـةو غونچـة ئةگـةر ژاكـان    چة

  گـاة و خارسـتان و خـارا بـوو     عةوةز باغي بـة شـيوةن  

ــزاين   ــت دةم ــث دانيش ــلثمان حاكم ــةخيت س ــةر ت ــة س   ل

  وةكوو داوودة حوكمي، چـي زوحـاكي بـث مـودارا بـوو     

  بة خوثين بثگوناة ئةم موصـكة وا رةنگـا كـة چـةنگيزيش    

ــت  ــةم كوش ــاوار ئ ـــةكا ه ــوو ئ ــكارا ب ــةدري ئاش   ارة غ

  تـر  مةگةر ئةم عةسرة غـةيري قـةتص و غـارةت واجبثكـي    

  نةبوو ئةمري كة پث بكـرث لـة الدث يـا لـة شـارا بـوو      

ــةت    ــواين قيام ــة رووزةردي دي ــةو موفتيي ــودا ئ ــا خ   ك

  كة ئةم ئاوريـة هةصگرسـان و ئـةم فتـواي لـة زارا بـوو      

ـ       دا ة عالـةم گةلث وةعدةي وةكـوو هـةنگويين شـريينان ب

  وةلث هةر قةترة هةر زةهرة لة گةص سةد كووپة ژارا بـوو 

ــةت    ــؤ ميلل ــة ب ــةم ................ك ــةوة ئ ــودا بيپثچي   خ

  نة هةر رؤژث هةموو كاتث لةگةص سـةدها خةسـارا بـوو   
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  بـة عـةدص و ئـةمن و ئاســايش ئةوةنـدة بانگـةواز كريــا     

  ا بـوو لة گةص زوصم و درؤ و مـةكري بـث حـةدد و مشـار    

ــث  ــةزراوة دةوامــي ب ــژي ئةساســث دانةم ــوثن ذي ــة خ   ب

ــوو   ــارا ب ــةرخي رؤژگ ــة چ ــةن ل ــمان ك ــاي زاص   تةماش

  بة كـؤچي سـةرو، لـةم گوصـزارة مينـوو شـثوة بذوانـة       

  كــة كثــو و دةشــت و شــار و دث بــة گؤذســتان رازابــوو

ــةوي دةردة   ــة ئـ ــةيي الري خؤمانـ ــايت رةوييـ   موكافـ

  كــاري ناهــةموار و الرا بــوودرووس بـووين لــة دايــةن  

  

2  

  هان داين هاونيشتمانان بؤ وةرگرتين ماف

  تثبكؤشـــن بـــة دص بـــة دةس بـــة زبـــان

  ســـةبر تـــا كـــةي لـــة ئـــاوري زوصـــما

ــني     ــث ب ــر پ ــري و ژث ــاكوو كــةي ئةس   ت

ــؤ ــدا  بــ ــةم تةنوورةيــ ــووتني لــ   بســ

ــت    ــاتص چيـ ــرة مـ ــورد دثـ ــةيي كـ   رؤصـ

  بـــؤ بصـــثم تـــاكوو خـــؤ بناســـي بـــاش

ــث    ــةي شـ ــة بثشـ ــوي لـ ــة رثـ   راعةيبـ

ــث     ــات دانيشـ ــة مـ ــث جووصـ ــثر بـ   شـ

ــة     ــث بثگانـ ــة فثصـ ــذؤ بـ ــاكوو ئةمـ   تـ

ــوو   ــؤ بـ ــكا بةتاصـ ــمة شـ ــةو تةليسـ   ئـ

ــاي   ــة دنيــ ــةراوي و پانييــ ــةم هــ   بــ

  جـــا ئةگـــةر مـــةرد و زيـــرةك و ژيـــرن

  تثكـــذا نثـــر و مــــث جـــوان و پــــري   

  بثتـــــو لـــــةم كـــــارةدا جيـــــاوازي

ــردن   ــةوة مــ ــة داخــ ــوامنان بــ   پثشــ

ــةموو هثــز بــؤ لــة دوژمــن دان        بــة ه

ــان  ــكةجنةدا خنكــ ــوذاوي شــ ــة قــ   لــ

ــاوةذوان   ــف و چـ ــةقري و زةعيـ ــةر فـ   هـ

ــچؤقان    ــان و هةصـ ــة برژيـ ــةس نييـ   بـ

ــؤ   ــة بـ ــة راكـ ــت هةصماصـ ــدان باصـ   مةيـ

ــتان ــةتانة كوردســـ   شـــــثرن و بثشـــ

ــةر ــةذث ســ ــةرمانبگــ ــدا فــ   بةخؤ بــ

ــةوالن   ــري النــ ــةريكي نچــ ــةو خــ   ئــ

  كةوصــــي رثــــوي كرابــــووة بــــةرتان

ــاوةين وا ژيـــاين لـــث بـــووة ژان      خـ

  ال وةكـــوو قـــةبري تةنگـــة يـــا زينـــدان

  ئةمــة مةيــدان و گــؤ ئةمــةش گؤچــان    

ــتان   ــرن بةشـ ــاكوو وةرگـ ــةذةن تـ   راپـ

ــتان   ــةبث دةس ــا ئ ــة ب ــذ ل ــةين پ ــة ب   بثت

ــةدان   ــةتثكي واي پثنــ ــار فرســ   رؤژگــ
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ــؤن     ــؤچي و چ ــاص و ب ــل و ق ــة قي   مةيكةن

ــژچــــون جيــــاوازي ني ــةت و راوثــ   يــ

ــكةند   ــةين هةصـ ــي خايـ ــةيت بثخـ   يةكيـ

ــار    ــر كـ ــةيت گرانتـ ــي يةكيـ ــة دةسـ   بـ

ــووبة  ــة ئاشـ ــذ لـ ــرة پـ ــةم عةسـ   واي لـ

  نييـــة دوو دص يـــةكث بـــث باوةذيـــان   

ــة  ــةم خاكـ ــةورةكاين ئـ ــؤ بـ ــة بـ   عةيبـ

ــراين    ــةكتر ئثـ ــيت يـ ــة دةسـ   دةس بةنـ

ــاين     ــراي گي ــوو ب ــةر وةك ــن ه ــؤوة ب   ك

ــديبث   ــةن نةيانــ ــاز كــ ــةتث ســ   دوصــ

  گورگـــةبـــة كـــوثري دوو چـــاوي ئـــةو 

ــث  ــدةي دابــــ ــتووتانة فايــــ   بيســــ

ــرن   ــا بگــ ــواين چــ ــةوان و شــ   باخــ

  هـــاوار كـــات يـــةك بـــن يـــةك» زاري«

  بـةدةن بـن و يـةك گيـان    يةك نةفةر يةك 

ــةبا بــةرةو فــةوتان     ــك و ميللــةت ئ   مص

ــةرگةردان   ــةناس و س ــةس ن ــوو ك ــص ب   وث

ــةهل ئــةبث دةرد و زةمحةتــة ئاســان      س

ــان    ــةيل ئينس ــاتووة گ ــةر ه ــة س ــي ب   چ

  رايـــان نييـــة دوو كـــةس يـــةكثك بـــث

ــان  ــة ئاغايــــ ــةذثوي ببثتــــ   مامــــ

  فةرس و تـورك و عـةرةب لةگـةص كـوردان    

ــتيوان    ــار و پش ــة ي ــةك ببن ــؤ ي ــةك ب   ي

  بـــة خـــةو ئةســـكةندةر و ئةنؤشـــريوان

ــةذفان  ــاوذي ئــ ــةذ، رؤژث كــ   رؤژث مــ

ــوان     ــث ش ــةذ ب ــةوان و م ــث باغ ــاغ ب   ب

ــان     ــةمةر پثت ــةذ س ــاغ و م ــدةن ب ــا ب   ت

  تـــا بـــة ئاســـاين تـــةي ببـــث رثتـــان
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  بانگةواز بؤ يةكيةيت

ــةب دةس     ــة مةتصـ ــا بـ ــا بگـ ــرن تـ   بگـ

  لــــــة جيــــــايي و تةفرةقــــــة الدةن

ــتني   ــة دواي خســـ ــةم جياوازييـــ   ئـــ

  يــةك و پثغةمبــةر يــةك يــنخــوا يــةك و د

  لــة خــةيت موســتةقيمي حــوكمي خــوا    

ــانيمان ــؤ دةواي دةردي پةرثشـــــ   بـــــ

ــةرماين   ــةددي ف ــلم  «س ــی الس ــوا ف   »ادخل

ــةهرة  ــةم بـ ــةين ئـ ــةر نةكـ ــةيل گـ   عةمـ

ــني  ــاور بـ ــاو و ئـ ــلي ئـ ــاوةكوو ميسـ   تـ

  دايـــةين يةكيـــةيت بـــة هـــةر دوو دةس

ــةوةس   ــوي هـ ــة دواي دثـ ــؤ ئةكةونـ   بـ

ــاذةس    ــق و فريـ ــث رةفثـ ــةوة بـ   ماينـ

ــةس    ــؤ چ ــةرا ب ــة و ه ــذة و كثش ــةم ق   ئ

ــةر ناكـــةس  ــدا مةگـ   نابـــث كـــةس البـ

ــموا« ــة  واعتصــ ــل اللــ ــةس »حببــ   بــ

  لــة شــةذ و شــؤر و سةركةشــي بةربــةس

ــدهر « ــد ال ــة  » اب ــتني پ ــوار و پةس   سخ

ــةس   ــو نةفـ ــالكثني نيـ ــةكؤ نـ ــة يـ   بـ



»زاري«صائبرمي ةكولبدةديواين مةال ع/    ١٦٩

ــازن؟   ــاك ناسـ ــاو و خـ ــوو ئـ ــؤ وةكـ   بـ

  جوانـــة دثـــوي هـــةوا بةرةصـــآل كـــةين؟ 

ــةتعي    ــؤ ق ــوودي ب ــوغز و حةس ــة و ب   كين

  »زاري«بـــة برايـــاين كـــورد بصـــث ئـــةي 

ــةس    ــي ه ــةر چ ــاين ه ــةي ژي ــة ماي   ببن

ــةس   ــة قةف ــؤش بكةين ــةقص و ه ــةيل ع   م

  ريشـــةي بـــاغ يةكيـــةتني مةقـــةس   

ــةس     ــث ب ــةس ب ــتالف ب ــا ئيخ ــژة ب   بث
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ــدةر   ــوداي ياريـــ ــؤ خـــ ــوكور بـــ   شـــ

ــووين    ــاوةذواين بــ ــاوث كــــة چــ   ئافتــ

  رؤشــــــين كةوتــــــة نيشــــــتمانةكةمان

  مــــرد ئــــةو ئــــةژدها كــــة ئةيلووشــــي

ــؤذي گو ــورگ گــ ــازادي گــ ــة ئــ ــة بــ   مــ

ــاوة    ــا مــ ــة باغــ ــذةي زاغ لــ ــة قــ   نــ

ــةموو   ــة هـ ــتيية كـ ــژي گشـ ــيت راوثـ   وةخـ

  شــــؤن فيـــــز و هـــــةوا و جاتةصـــــةيب 

ــي   ــي و خؤشـــ ــي خوثشـــ ــؤ برايـــ   بـــ

ــة   ــة داوي بثگانــ ــةربوون لــ ــةيلي بــ   مــ

ــي   ــي؟ برايــ ــي برايــ ــين  چــ ــث ديــ   يــ

ــثن   ــا دانــ ــةيت وةهــ ــةيي يةكيــ   بنچينــ

  بــــؤ جصــــةوگريي هةصــــمةيت يــــةئجووج

ــة ديــــــن ديــــــوارث   دابــــــذثژن لــــ

ــةر    ــة س ــة ل ــةکةوة  ن ــؤش و خؤص ــاكي ب   خ

  لـــة قـــذة كـــةي نـــةجات ئـــةدةن گـــةلتان

ــا  ــيت و وةفـــ ــةميين و زانســـ ــة ئـــ   لـــ

ــةن  ــان و درؤزن و خايـــــــ   دوو زبـــــــ

ــار   ــتان كــ ــة مادةپةرةســ ــپثرن بــ   مةســ

ــة  ــةو هةژارانـــ ــاص ئـــ ــة بـــ   دةس بةنـــ

  كارگــــــا الزمــــــة موهــــــةييا بــــــث

  بــــة هــــةژاران ئةگــــةر نــــةدةن كــــارث

  كارســـــــازي فـــــــةال و كاريگـــــــةر

ــا دةر   ــةري هثنــ ــؤوة ســ ــة ئاســ   وا لــ

ــاريكي ــووة دةر  تـ ــا چـ ــم و زؤري هـ   زوصـ

  گونــاهي خةســتة جگــةر   رؤژي ســةد بــث 

  لــــةم چراگايــــةدان بــــةرخ و مــــةذ   

ــةر     ــك بـ ــؤي جووچـ ــارة هةصـ ــة ديـ   نـ

  نــــةجات بگرنــــة بــــةر رثگــــةيث بــــؤ

ــةقةر   ــةرةو سـ ــةذؤن بـ ــا نـ ــةون تـ   مةكـ

  يـــةكتري حـــةوص دةن هةتانـــة ئةگـــةر   

  فكــري دةرچــوون لــة راوي ئةفســوونگةر   

  نــــة برايــــي بــــذث رةگــــةز پــــةروةر

  ثـــي بـــة هـــيچ جـــؤر زةرةركـــة نـــةگا پ

ــةخت ــكةندةر   س ــةددي ئةس ــة س ــث ل ــر ب   ت

ــةر     ــاكي پثغةمبـ ــين پـ ــن؟ ديـ ــام ديـ   كـ

  يــــا قــــوذاوي بناغــــة رووخثنــــةر   

ــپةر    ــة س ــةن ب ــؤ نةك ــاين خ ــاوةكوو گي   ت

ــةنگةر    ــةن سـ ــة درووس بكـ ــؤ هةميشـ   بـ

  رث مـــةدةن بثنـــة ريـــزي ئـــةهلي نـــةزةر

  رشـــوةخؤران مةنثنــــة ســــةر دةفتــــةر 

ــةحةر   ــام و سـ ــؤراك شـ ــة خـ ــة نيانـ   كـ

  كـــــار نـــــةبن كاريگـــــةرتـــــاكوو بث

ــةر   ــة دةردي ســ ــا ئةكةونــ ــة ژيانــ   لــ
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  پيشـــــةيث فثـــــر خؤنـــــةواران كـــــةن

ــؤمي    ــةزار ديپلـــ ــةبينم هـــ ــن ئـــ   مـــ

  اتص و دةســــــتةپاچة نــــــاتوانن مــــــ

ــث  ــاكوو بـ ــث  تـ ــني و بـ ــة بـ ــتا پيشـ   وةسـ

ــوو مــةردان       دةس بةنــة دةســيت يــةك وةك

ــرابوو   ــؤرث بةسـ ــة جـ ــةت بـ ــاوي ميللـ   چـ

ــي    ــةواوي دارايــ ــارث تــ ــة جــ ــا بــ   تــ

  ئثمـــــة ماوينـــــةوة بـــــة مةزصـــــوومي

  پــــــاي دز وا شــــــكا بــــــة المانــــــا

  ئــــةي برايــــان وةختــــث ئةبنــــة پيــــاو

ــث  ــاوةدانؤ بـــ ــة ئـــ ــةر گةرةكتانـــ   گـــ

  ســـــازي دةس پثكـــــةنخوثنـــــدن و پيشة

ــا  ــي بـــ ــامي خواناســـ ــدنث تـــ   خوثنـــ

ــت  ــة پيشــــةية و زانســ ــةمةندي بــ   دةوصــ

  پيشــــةية پايــــةيي ئــــاوةداين مصــــك   

ــث ــاهي بــ ــفرة  شــ ــةدايي ســ ــة گــ   پيشــ

ــةزانث شاهةنشــــا      پيشــــةيث گــــةر نــ

ــةتن  ــاهي مةملةكــــ ــةزانان شــــ   پيشــــ

  گــــــةر پيشــــــةيةكي ببوايــــــة» زاري«

  عيلمـــي بثگـــاري دارثكـــة بـــث بــــةر    

  زيــــرةك و هؤشــــيار و پــــذ جةوهــــةر

ــة بـــةر     ــث بيكةنـ ــدوورن كراسـ ــة بـ   كـ

ــني و هــةر نؤكــةر      ــةبث بةنــدة ب   هــةر ئ

  لــةم بــةرةو ژوورةوة راپــةذن بــؤ ســةر    

  هـــيچ كـــةس نةيئـــةزاين چؤنـــة خةبـــةر

ــة دةر   ــارث برديــ ــة جــ ــاين بــ   دز رفــ

ــتة بـــ  ــمي خسـ ــةدةر زاصـ ــيت قـ   ةر دةسـ

  تـــازة مـــومكني نيـــة بكـــات گـــوزةر    

ــةر   ــيحةيت رةهبــ ــن نةســ ــة ببيســ   كــ

ــةر   ــة خةتـ ــذ لـ ــراين پـ ــتماين وثـ   نيشـ

  غةيري ئـةو خوثندنـة كـة بـوو لةمـةو بـةر      

ــة زةرةر    ــذ ل ــة پ ــث ن ــةل بب ــؤ گ ــةفعي ب   ن

ــةر   ــورز و زةرگ و تةب ــري و گ ــة مشش ــة ب   ن

ــؤ    ــة بـ ــةية مايـ ــةر  پيشـ ــاين بةشـ   ژيـ

ــث   ــاهي بـ ــةر  شـ ــة كاريگـ ــاج و تةختـ   تـ

  دزيــــدا ئةبثتــــة ســــةر دةفتــــةرلــــة 

ــةر    ــث جةوهـ ــان بـ ــةزان كارةكـ ــة نـ   نـ

  نةئــــةبوو بــــة شــــواين گــــا و كــــةر
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  حةســـاوة خـــاتري خةســـتة و حـــةزينم

ــازار  ــةور و ئ ــة و ج ــري و كةلةپچ ــة زجن   ل

ــة   ــةم وآلتـ ــةت لـ ــاري نةگبـ ــذا ئاسـ   بـ

  غــةم لــة موصــكي شــادمانيدا بــة بــث    

ــريي  ــايي پــ ــةوة جثگــ   جــــواين هآتــ

ــث     ــي ب ــؤ سوپاس ــؤ ت ــوا ب   نيهايــةت خ

ــنم  ــكي ژيـ ــاوةي وشـ ــاوي چـ ــاوة ئـ   ژيـ

ــازةنينم  ــوو وآليت نـــ ــةجايت بـــ   نـــ

ــةبينم    ــة ج ــةر خاك ــة س ــوكرانة ل ــة ش   ب

ــؤش   ــذؤ خ ــة ئةم ــديلال ک ــة حةم ــ ب   ينمنش

ــپةذينم ــي هةصـــ ــا چؤپيكثشـــ   متاشـــ

ــنم   ــوص چنيـ ــةريكي گـ ــازادي خـ ــة ئـ   بـ
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  قــذةو قــاو  بــاغي ئــارةزوودا بــث   لــة

ــد  ــواهي الواين موجاهيــ ــريؤزي خــ   پــ

ــتان   ــدايي پثشكةشـــ ــاين فيـــ   برايـــ

  بـــة قوربـــاين زســـانث مب، كـــة لـــةودا

ــةيري    ــةر غ ــارم لةمةوب ــةبوو ك   »زاري«ن

ــنم  ــا و ديـــ ــث؟ دژي دنيـــ   چ تاغووتـــ

  »رب العـــــاملينم«لـــــة زايت پـــــاكي 

  ســآلوي گــةرمي پــذ شــةوق و بــةتينم    

ــؤ  ــاوي خـ ــة چـ ــةهارث وا بـ ــةبينم بـ   ئـ

ــةنينم   ــادي و پثكـ ــةرقي شـ ــا غـ   ئةوثسـ
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ــدان   ــاي زينـ ــكا درگـ ــد و شـ ــذا قةيـ   بـ

ــتگا  ــثرةي رةســ ــووعي دا ئةســ   ريتلــ

ــا  ــث ئةوثس ــةن دوثن ــوو وةت ــةم ب   جةهةنن

ــاغ  ــةري بـ ــازادي بـ ــوةي ئـ   يـــةقني ميـ

  بــژي ئثــراين گــةورة چونكــة جثگــاي    

ــني    ــةكتري بـ ــتيواين يـ ــا پشـ   وةرن بـ

ــايي  ــةوة چونكــة جي ــا مةبن   لــة يــةك جي

ــو   ــكةندين كث ــةيت هةص ــيت يةكي ــة دةس   ب

ــة  ــةم جـ ــزانن لـ ــان  بـ ــدا خواتـ   هادةيـ

  كــــة تثكؤشــــانة وا مايــــةي ژيــــاين

ــة    ــةذن ت ــةق راپ ــةرةو ح ــاريب   وفيقي ب

  بكؤشـــن چونكـــة دةس هثنـــاين ئـــاوات

ــا   ــةي الواين كؤشـ ــن ئـ ــي مـ   سةروماصـ

ــاين  ــايي» زاري«زبـــ ــؤ پريؤزبـــ   بـــ

ــةذثزان   ــة و چةپصــ ــةي پثكةنينــ   تريقــ

  درةخشـــانة، درةخشـــانة، درةخشـــان  

  گوصســـــتانة گوصســـــتانة گوصســـــتان

  شــــةهيدانة، شــــةهيدانة شــــةهيدان  

ــران ــة، دلثــــ ــة، دلثرانــــ   دلثرانــــ

  برايانـــــــة برايانـــــــة برايـــــــان

ــان  زة ــة زةرةرتــ ــة زةرةرتانــ   رةرتانــ

ــان  ــانة چ ئاســـ ــانة چ ئاســـ   چ ئاســـ

  نيگةهبانــــة، نيگةهبانــــة، نيگــــةهبان

ــة ــةن  ن وةت ــة، وةت ــةن  تان ــة وةت ــان تان   ت

ــتان  ــة گةصـ ــتانة لـ ــتانة، لةگةصـ   لةگةصـ

ــان     ــة كؤش ــانة ب ــة كؤش ــانة ب ــة كؤش   ب

ــداتان  ــة فيــــ ــة فيداتانــــ   فيداتانــــ

  دوذئةفشـــانة دوذ ئةفشـــانة دوذئةفشـــان
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  نــةيبوو زينــةتث بــؤ بــاغ و گوصــزاري بــةهار ئةمســاص

ــاري   ــارا و كؤس ــي س ــؤ ئاذايش ــابوو ب ــةل م   موعةتت

  نثنـة ســوور ئــاوث جةماصــي غونچــةكاين پــث بــذةنگث 

  نة عةترث بؤ وةنةوشةي سةرفگةندةي مات و غـةمباري 

  نة شانة تا شةواوي زوصفي سةوزةي پـث موذةتتـةب كـا   

  ص ئـازاري نة سوورمة تا بـذثژث چـاوي نـةرگس بـؤ د    

ــة    ــةم جوانان ــرد ل ــةكي ك ــةقازاي كؤم ــاري ت ــة ناچ   ب

  بكةن كؤمةك بة خوثين جةرگ بـؤ كـاري  نةكة ياري ب

  قةبووصــي ئــةم تــةقازا بــؤ جــةواناين فيــدايي وا     

  بــة ســةريانا وةكــوو بــاران گوللــةي دوژمنــان بــاري

  بة خوثين سووري ئةم الواين هـؤزي كـوردة نووسـراوة   

  و شةقام و مـةنزص و هـةر دار و ديـواري   لة هةر كووچة 

  فةرامؤشي مةكةن ئةي هؤزي كورد ئـةم زوصـمة تثكؤشـن   

  بــذووخثنن بناغــةي دوژمــين خــوثنمژ بــة يــةكجاري

ــةق    ــثنن ح ــن بس ــان هةصماص ــة بازووت ــةموو مةردان   ه

  لة شـاكرداين تـاغوويت و مـةئمووراين خووخنـواري    

  انيشــتوويبراكانــت لــة ســةنگةر دان و تــؤ ئاســوودة د

  يـاري و بـؤ مـةردي و غـةخمواري     ئةمة كةي شةرتة بؤ

ــت   ــزي برايان ــث ذث ــة ب ــث ك ــوردي كآلشــت پ ــةر ك   ئةگ

  لة خوا داوا كـة كؤمـةك تـا ئةگةيتـة شـاري رزگـاري      

ــؤ  ــث ب ــوو    بةص ــازة الزم ب ــةمامي ت ــازادي ن ــاغي ئ   ب

ــاري    ــت ئاس ــاقي بث ــات و ب ــامي ك ــة ق ــژرث ريش   بنث

  ادي بــاغثكي وةهــا پؤلــثبــة ســةد شــانازي بــؤ ئيجــ

ــداكاري  ــادةي فيـ ــاوثن ئامـ ــةز خـ ــة الواين رةگـ   لـ

  ان بـؤ رةهـايي گـةل   يلة گياين پذ لة شةوق و شؤري خؤ

ــةمر داري   ــت و ن ــةمةر بث ــذ س ــاغي پ ــاد ب ــةن ئيج   بك

ــة    ــةمامت ك ــاودثري ن ــورد چ ــةباين ك ــةي باغ   وةرة ئ

  »زاري«بة دص ئاگـات لـث بـث تـا نـةبث كرمـؤص وةك       
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  ري ئـــازادي وآليت گرتـــة بـــةر  نـــوو

ــكا   ــوو ش ــتا ب ــة دةس ــة وا ل ــةو كةلةپچ   ئ

ــث    ــةهاذث ب ــةي ئ ــث كةلل ــان كاوةي   گوم

ــةوث   ــةي ئـــ ــاقثكي پياوانـــ   ئيتيفـــ

ــةن  بـــث ــذوا بكـ ــاين يةكيـــةيت بـ   گؤچـ

ــةن    ــوم مةك ــة گ ــةم قوربانيان ــوثين ئ   خ

  خــؤف رثگــةي دص مــةدةن بثبــاك بــن    

  ئـــاودثري بـــاغي ئـــازادي بـــة خـــوثن

  ئـةبث  مويةسسةر چـؤن  زةمحةت  گةجني بث

ــؤ  ــاورة  بـ ــةي ئـ ــةم بصثسـ ــةهاري ئـ   مـ

  واردي ئـــةم ميللةتـــة زيـــاتر نـــةبث   

ــةين   ــة بـ ــي بثتـ ــي وا برايـ   خؤشةويسـ

  موتتـــةفيق تـــاكوو نـــةبن ئيســـالمةكان

  ژثـــر كـــةوتوون و تليقـــاوة و زةبـــوون

ــثلي عـــةدوو    ــاجز و بثچـــارة پاشـ   عـ

ــووت دا  ــدةگانيمانيان وا قـــــ   زينـــــ

ــن    ــث دزيـ ــةم لـ ــان هـ   وردة وردة دينيـ

  كـــردووينحـــاكمي ئثمـــة ئـــةوةي پـــي 

ــد  ــةوتان دةرپةذانـ ــوة ئـ ــةزانن ئثـ   وا نـ

ــة     ــم واي ــةي زوص ــون نةتيج ــا«چ   »زاري

  پـــا لـــة زجنـــريي ئةســـريي هاتـــة دةر

  هةوري زوصم و جـةورمان الچـوو لـة سـةر    

  هةر زوحاكـث بـةرزؤ كـا لـةم خاكـة سـةر      

ــةر  ــةركةونة س ــة س ــةم هةورازةي ــاكوو ل   ت

ــة دةر    ــؤ بةرن ــةدا گ ــةم مةيدان ــةختة ل   س

ــث ــة ب ــريةت  مةبن ــة غ ــري ن ــةرت   وعي بةش

  قــــووةي رؤحيةيــــة مايــــةي زةفــــةر

ــةر     ــة ب ــن ناهثت ــاين م ــةكريث گي ــا ن   ت

ــةر  ــة گةجنبـ ــا ببيتـ ــة، تـ ــةر بـ   رةجنبـ

ــةر    ــاكوو زةف ــةم ت ــتة ج ــن دةس   تثبكؤش

ــةر    ــث خةت ــا ب ــت، كؤت ــي بث ــة دواي   فيتن

ــة دةر  ــةد بذواتـ ــوغز و حةسـ ــة و بـ   كينـ

ــةر    ــا باخت ــةرقي دوورةوة ت ــة ش ــةر ل   ه

ــة دةر  ــةتن ناهثنـ ــژي ميحنـ ــةرقي گثـ   غـ

ــةري بـــ  ــةر  ثنؤكـ ــةكاين حيلةگـ   رةمحـ

ــث  ــة خــاكي ب ــوو ب ــتمامنان ب ــةمةر نيش   س

ــةر  ــةمانزاين خةبـ ــردين نـ ــان كـ   رووتيـ

  كـــوا بـــة دص چـــةنگيزدا كـــردي گـــوزةر

ــة دةر    ــؤي هثناي ــمي خ ــة زوص ــةو قةآلي   ل

  فةذزي عةينـة لـةو حـةزةر    بؤ هةموو كةس
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  ســةبا هةســتة لــة خــةو نــةورؤز وا هــات 

ــةن و دةي   ــةفاي بةمه ــةور و ج ــة ج   بةس

ــةرمان  ــة س ــةي  ب ــا ك ــةفر ت ــذثوةي ب   ا ك

ــرث   ــيد بگ ــةري خورش ــةم ب ــةي ت ــةتا ك   ه

ــذوات    ــتان بـ ــكري زسـ ــا لةشـ ــث بـ   بصـ

  لة دص سةبر و لـة تـةن خـؤ گيـان دةرهـات     

  بــــدات و دابپؤشــــث شــــار و دثهــــات

ــات   ــةرد و باغ ــن ه ــةري ب ــاكي ب ــة روون   ل
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ــة زوويب   ــاوةذواين تؤيــ ــةن چــ   چةمــ

ــتانا    ــا و گوصســ ــاين چيــ ــة دامــ   لــ

  چلــؤن ئامــادة بــث بــؤ هــاتين گــوص     

  بـــة راوثـــژت مناصـــي غونچـــة گوصـــنب

  وةرة بـــا دةوري ئـــةم بـــؤران و ســـةرما

  هــةتا كــةي گــورگي ئــةم زســتانة شــوومة

  لــة بةندخيانــة، كــةي دةردث گوآلصــة؟   

ــةوزة    ــتة س ــةومنت پثويس ــاوي ش ــة ئ   ب

  »زاري«ســـةبا بـــث،دثرة، نـــازاين كـــة 

ــات    بزانــــث چــــؤن بــــذازثتؤ و چ بكــ

ــات    ــگ راخ ــي رةنگاوذةن ــؤرث فةذش   چ ج

ــ  ــوو چ ب ــة وارد ب ــات ك ــةر ك ــة ب   ةرگثكي ل

  لـــة باوةشـــدا چ جـــؤرث پـــةروةرش دات

  دوايـــي بـــث يةخـــةي گوصـــزار بـــةردات

  لـــة كـــؤزا بـــةرخ بـــذفثنثت و خبـــوات 

  ئيالهــي تــا بگــا بولبــول بــة ئــاوات     

ــوات   ــك بش ــف و دةم و چاوث ــةر و  زول   س

  لة جةوري بةمهةن و دةي چي بةسـةر هـات؟  

10  

ــرين    ــةر داراي بـ ــان ئةگـ ــوذي ئيمـ   كـ

ــ  ــةقص زجنـ ــازووي عـ ــة بـ ــذنبـ   ري ببـ

ــاو   ــةن چ ــةرزؤ بك ــةذن ب ــنت راپ   دة هةس

  هــةموو پيــاون هــةموو زانــا هــةموو ژيــر

  بةري الفـاو ئةگـةر نـةگرن وةكـوو مـةرد     

ــن    ــةهلي كةماص ــثن ئ ــان ئةص ــؤن پثت   چل

ــدةگاين  ــةي زينـ ــان مايـ ــةوي بووتـ   ئـ

  وةرن هاونيشــــتانامن بــــة جــــارث  

ــن   ــة بكؤشـ ــان مةردانـ ــث ئوچـ ــة بـ   بـ

ــما دةن    ــة زاري زاص ــةق ب ــيت ح ــة مش   ب

  دص بــا رةونــةق بســثنث  بــةهاري عــة 

  بـــة مششـــريي زبانـــة ئـــةم جـــةهادة

ــةركةوة زوو   ــةودا ســ ــة بــ   پليكانثكــ

  لةگةص حةقـدا بـة بـث ئةنـدثش بـؤ پـثش      

  هةميشــة يــةك گيــان و يــةك بــةدةن بــن

ــاوا    ــة ئـ ــةن بـ ــايي بـ ــاواين جيـ   بنـ

ــرين    ــةي ئةسـ ــةدا تاكـ ــة بةندخيانـ   لـ

  گــةدةي بــةدخواة بــة نثــزةي هــؤش بــدذن

ــاو     ــات الف ــةي ب ــةتا ك ــةرتانا ه ــة س   ب

  هةموو خـاوةن شـعوور و عـةقص و تـةدبري    

  بـــة ســـةرتانا ئـــةبارث دةم بـــةدةم دةرد

ــن ــةرمانتان مباصــ ــة رؤژي روون خــ   بــ

ــاين   ــوي وا رفـ ــة رثـ ــارث مامـ ــة جـ   بـ

  رارثلـة گـةص يةكديــدا بكـةين عةهـد و قــة    

ــن   ــازادي ئةپؤشــ ــاآلي ئــ ــةتا كــ   هــ

ــةن  ــم الب ــوومي زوص ــيس و ش ــوومي پ   روس

  زســــاين زوصــــم ئاســــاري نــــةمثنث

ــؤپ الدة   ــةنگ و تـ ــةييارة و تفـ ــة تـ   لـ

  »يقـــني احلـــق يعلـــو«قســـةي حةققـــة 

ــثش   ــةموو ن ــة ه ــةدا نؤش ــةم رثگ ــذؤن ل   ب

  جـــوان و پـــري ســـةربازي وةتـــةن بـــن

ــاوا      ــة ن ــةبث قــةتعا ل ــا ن ــةفاوةت ب   ت
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  هةمووتان خـؤ كـوذي ئـةم خاكـة پاكـةن     

ــان   ــي خؤت ــؤ پاس ــگرن ب ــةنگاوث هةص   ه

  لــة خشــيت يةكيــةيت ســةددث بــة دةوري

ــ ــةئجووج«ةكا ن ــاو »ي ــة ناك ــة ل   ي بثگان

  نةهـــةنگ و ئـــةژدها وا جـــووت گـــرين

ــةو الوة پشــــيلة   ــةم ال و لــ   رةوي لــ

  جووصـة دانيشـن نةكـةن دةنـگ     ئةگةر بـث 

  ئيالهـــي شؤذشـــي ئـــةم نيشـــتمانة   

ــوثن   ــةق خ ــة ناح ــة وا ب ــةذثژن ئةوان   ئ

ــة    ــان دةرثن ــة و رةگي ــةهرت ريش ــة ق   ب

ــتمانة  ــةم نيشــ ــودا ئــ ــارثزة خــ   بپــ

  ة و بــةياينئثــوار» زاري«لــة لوتفــت  

ــة  ــاتردا جياكــ ــة خــ ــاوازي لــ   نجيــ

ــان  ــة بؤتـ ــةهثنث حةملـ ــةتاكوو دز نـ   هـ

  وةتــــةنتانا بكــــةن ئامــــادة فــــةوري

ــاو  ــةوجي الفـ ــدا وةك مـ ــةرتانا بـ   بةسـ

ــادةي نـــةچرين    ــةكر ئامـ ــة داوي مـ   بـ

ــة  ــةو گورچةويلـ ــةذفثنث دص و ئـ ــةم ئـ   ئـ

  ئــةبث چــي بثــت فــةرقي ئثــوة تــا ســةنگ

ــة  ــاتر زةبانــ ــاوري زيــ ــث ئــ   نةكثشــ

  نـــةوثژن بـــة ناحـــةق ئاشـــنا و حـــةق

ــث   ــةقيان ل ــؤت ح ــةديل خ ــة ع ــثنة ب   بس

ــة  ــايت زةمانــ ــؤزي و ئافــ ــة ئاصــ   لــ

ــتماين  ــزي نيشـــ ــةكا داواي حيفـــ   ئـــ
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  وةسيةت بؤ هاونيشتماناين بةذثز

ــران    ــري ئثـ ــةهؤش و ژيـ ــاين بـ   برايـ

ــتمانة ــةم نيشــ ــةن بــ   زةرةر وارد مةكــ

  براكوشــــنت نــــة شــــثوةي عاقآلنــــة

  بــــرا ســــةربازةكامن ئــــةي دلثــــران

ــاراين براتــــــان   رةوايــــــة تريبــــ

  ي نــنيمةگــةر ئثــوة كــوذي ئــةم ميللةتــة

  گــةر ئــةم دوو دةســتةگيتانة نةكــةن تــةي

  وكوشــتار مةكــةن ئامــادة خــؤ بــؤ كوشــت

  يةكث بـن ببنـة دوو، دوونـن لـة بـةرچاو     

  ئةساســي يةكيــةيت موحكــةم بكــةن گشــت

  گةرةكتانـــة ژيانـــث وا كـــة نـــةمرن   

ــران     ــة وث ــي خان ــنب پ ــارث ب ــةن ك   مةك

  مـــةذثژن خـــوثين يـــةكتر بـــث بةهانـــة

  رةوييــــةي وةحشــــيان و بــــث دآلنــــة

  نيگـــةهباناين ئـــاب وخـــاكي ئثـــران   

ــةقرةباتان   ــي ئ ــةتعي رةمح ــارث ق ــة ج   ب

ــي وا   ــار و رةجن ــةهرةي ك ــة ب ــاژين؟ب   ن ن

  بة تثغي جـةهل ريشـةي خـؤ ئةكـةن پـةي     

ــةغيار    ــةي ئ ــةكر و حيل ــة داوي م   مةكةون

ــووتاو   ــة س ــة داري ريش ــي ئةبن ــة دووي   ب

ــةكتر هةصــمةكةن پشــت  ــةبنؤ لــة ي ــا م   جي

  دةســـي يـــةكتر ئـــةبث مةردانـــة بگـــرن
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ــن  ــرا ب ــدا ب ــةص يةكدي ــان و دص لةگ ــة گي   ب

ــايي ــاين و بثوةفـ ــي و دوو زبـ   دوو ذوويـ

ــادةم   ــةي ئـ ــث ئـ ــةر ئةصـ   يزادبةديهثنـ

  زيــاتر كــةس لــة كــةس ئــيلال بــة تــةقوا

ــان   ــة داوي گورگةمثشـ ــا لـ ــنن پـ   دةرثـ

  چ قانونـــث ئةصـــث هـــةر بارةبـــةر بـــن

ــار    ــة گوفت ــدرث ل ــرث ب ــؤچي گ ــان ب   زب

  بةذةصـــآل بـــؤ نـــةبث دةم بـــؤ بـــةيانث

ــةوث واز    ــازادي نـ ــاي ئـ ــةتا دةرگـ   هـ

ــن     ــة تثبكؤش ــةم مةرام ــؤ ئ ــةم ب ــة ج   ب

  لــة ئــازادي زوبــان و خؤنــدن و كــار    

ــةنايب  ــذثنن تـــ ــنايي مةپچـــ   ئاشـــ

  جةماعــةت رةمحـــةيت هاوذثيــة كاكـــة  

ــنت   ــة رامةوةس ــةك دةقيق ــش ي ــة كؤش   ل

ــةذ وث   ــوانة م ــوي ش ــة رث ــةتاكوو مام   ه

  هــةتاكوو گــورگ ئاغــا بثــت بكــوژث    

  ئــةبث بثبــةش لــة مــاس و رؤن و دؤ بــني

  هـــةتا بثگانـــة خـــاوةن كارمـــان بـــث 

ــةردار    ــت ب ــيت دةس ــة پةرةس ــة بثگان   ل

  ئةوانــــة وا غــــوآلمي ئةسكةناســــن  

  ع ئـةي خـاوةن كـةماآلن   بة دةسـيت جـةم  

ــةردث   ــة ب ــروث دةس بات ــةر مث ــةر ه   ئةگ

  مـــوقيمي ئـــةم وآلتـــة مثـــو يـــا نثـــر

  و هـةموو كـورد   وهةموو فارس هةموو تورك

ــةر   ــينة يةكس ــةم ماص ــزاين ئ ــةموو خث   ه

  كـــةوا بـــث خزمـــةيت ئـــةم نيشـــتمانة

ــاو    ــة وةك چ ــةم خاك ــةبث ئ ــارثزن ئ   بپ

ــن  ــرا بـ ــةك چـ ــؤ يـ ــا بـ ــة تاريكائيـ   لـ

ــي  ــةي برايـــ ــةذووخثنثت بنچينـــ   ئـــ

ــاد   ــرد ئيج ــوةم ك ــاو و ژن ئث ــةك پي ــة ي   ل

  ، نابـــث، عةقصـــتان الر نـــةذوا  نييـــة

ــان   ــاري باركثشـ ــة عـ ــةن بـ ــي بـ   دوايـ

ــن     ــةر ب ــةر كارةك ــةر ه ــةر نؤك ــةبث ه   ئ

  بــة كــةيفي خــؤ قةصــةم بــؤچي نــةكا كــار 

ــةكانث     ــا ت ــةوثرث ب ــژي ن ــةق وث ــة ح   ب

ــةرئةفراز  ــژن س ــة خــؤ بث ــة ب ــةلث عةيب   گ

  ئةگــةر خــاوةن شــعوور و عــةقص و هؤشــن 

  گـــةدا و پادشـــا بـــث فـــةرق و بةشـــدار

ــازار  ــة ئـــ ــاييدةواي نايابـــ   ي جيـــ

  بــة جــةم بــا تــةي كــرث ئــةم رثگــة چاكــة

ــنت     ــةي دز نةبةس ــةم باغــة رثگ ــةتا ل   ه

ــةذ وث    ــز و الواز و ل ــةر ك ــةذ ه ــةبث م   ئ

ــژث    ــؤخي مب ــوثن و م ــارة خ ــةذي بثچ   م

ــؤبني   ــة سـ ــي بـ ــةلث زامـ ــاري گـ   گرفتـ

  ئـــةبث دةردي فـــةقريي بارمـــان بـــث   

ــيار    ــاين هؤش ــةبث ئينس ــؤچي ن ــةبث ب   ئ

ــن    ــاين مةناس ــةمري خؤت ــاوةن ئ ــة خ   ب

ــي بثگا ــاآلن    دةس ــة ت ــا كــةن ل   نــة كؤت

ــان دةردث  ــةغز، ئاس ــثر م ــةي ش ــة كةلل   ل

ــر    ــا و وةرزثـ ــاجر و ئاغـ ــةماص و تـ   حـ

ــا ورد   ــةورة تـ ــةليمي گـ ــثحي و كـ   مةسـ

  چ دةروثــــش و چ ئــــةرباب و چ نؤكــــةر

  وةزيفـــةي خـــاس و زميمـــةي گشـــتمانة

ــاو  ــة گشــيت هــةروةكوو پي ــذايي ب ــة تثك   ب
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ــةن     ــذ ك ــاص پ ــوة م ــة مي ــة ل   گةرةكتان

ــة    ــا دةس ل ــة وةرن ب ــةين برايان ــل ك   م

  شــةريكي رةنــج و راحــةت بــن ژن و پيــاو

  بـــة راوثـــژي خوداناســـان رةفتـــار   

  بـة جــةم بــؤ كـار تثكؤشــن وةكــوو مــةرد  

ــات   ــازار و ئافـ ــة و ئـ ــايي نةگبةتـ   جيـ

ــث ــةن ب ــث مةك ــةبر و ب ــارث س ــةدبري ك   ت

  مةكةن بـث پرسـي يـةكتر سـةربةخؤ كـار     

ــةزانن  ــوودة نــ ــة بثهــ ــةيانامت بــ   بــ

ــةر خــةو  ــة ئةگ ــةت ميوةيــث خؤش   حةكاي

ــ ــةتا بـ ــاوهـ ــنابذن چـ ــةوة هةصـ   ةم خـ

  لـةم جـؤرة گـوثگر نةژنـةوا بـث      چيية بـؤ 

ــةكا   ــة دص داوا ئـ ــاري » زاري«بـ ــة بـ   لـ

ــةن   ــةبذ ك ــةت ريش ــة ئاف ــةم باغ ــةبث ل   ئ

  ان شـل كـةين  نـة گـوث بـؤ قـةويل بـةدكار     

ــاو    ــذة و ق ــث ق ــث ب ــزاين ماص ــوو خث   وةك

ــازار  ــاو ئـ ــة نـ ــؤ نةخةينـ ــةين و خـ   بكـ

  يـةك ئـةكوتن ئاسـين سـةرد     وةئيلال يـةك 

ــات  ــريؤزي هــةموو ك ــة پ ــةل داي ــةص گ   لةگ

  ســةبري و پةلــة نةگبــةت ئــةبارث لــة بــث

ــار   ــةد ع ــةربةخؤداية دوو س ــاري س ــة ك   ل

ــةكانن    ــاوةن تـ ــةر خـ ــةوانانث ئةگـ   جـ

  ونـــةکا تاريـــک رؤژي هـــؤش وةك شـــة

  دةرثـــنن بـــاري الري خـــؤ لـــة هـــةذگاو

ــث   ــث دةوا بـ ــةروا بـ ــازاري هـ ــةبث ئـ   ئـ

ــياري   ــوردة هؤشـ ــؤزي كـ ــةم هـ ــدا بـ   بـ
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  چريؤكثكي خؤش موناسيب وةخت

  

ــةكاين  ــة جووچكـ ــةيوت بـ ــكث ئـ   مريشـ

ــكاوة  ــي شــ ــؤ ملــ ــتوومة هةصــ   بيســ

ــاوارة   ــووي ئـ ــاو بثچـ ــثالين رووخـ   هـ

  شــؤين وا گومــة هــيچ كــةس نازانــث    

ــة    ــةين چينـ ــا بكـ ــة دةرؤ بـ ــا بثنـ   جـ

  ترســـي چنگاصـــي هةصـــؤمان لـــة دص   

  رؤصـــة بـــا تـــؤزث خؤصـــةپؤيت كـــةين

  بـــة دةنـــووكي تيـــژ و نينـــؤكي پثتـــان

  زةماوةمنانــــــة رؤصــــــة بــــــةياين

  لـــةم دةور و بـــةرة شـــؤين نـــةماوة   

  وخــــاو دةرووين پــــارةدصــــي پــــذ زو

ــث   ــام هثالنـ ــؤ كـ ــردةوة بـ ــي بـ   مةنزصـ

ــة  ــؤرة بةتينـ ــةم خـ ــدةين بـ   خؤمـــان بـ

  دةرچــث بــا تــؤزث خــؤ بگرينــة گــص     

  بــژين بــث خةفــةت چــةن رؤژث تــا هــةين 

  خؤتـــان بـــدؤزن بكـــوژن ئةســـپثتان   
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ــةر  ــگ لةبـ ــةذي رةنگاوذةنـ ــي پـ   ليباسـ

ــةذتان    ــث پ ــاوس بدرةوش ــةي ت ــة وثن   ب

ــؤرچني   ــةوز و ب ــةر س ــث س ــا ب ــرن ب   بنث

ــاوةن مششاصـــة      هـــةر باصـــندةيث خـ

ــث  ــة ئاوازةخوانـ ــث هةيـ ــةر جـ ــة هـ   لـ

ــة   ــةگرن بةهان ــثن ن ــا ب ــةن ب ــان ك   بانگي

ــپةذين  ــةزمي هةصــ ــذازثتؤ بــ ــا بــ   بــ

ــا دةر    ــةلث هثن ــة گ ــة هثلك ــةم ل   جووچك

  بـــة كـــؤص و بـــاوةش بـــة ميهرةبـــاين

ــووة     ــوم ب ــةر گ ــؤين ئةگ ــة ش ــا ئيس   ج

ــوكرانةدا   ــة شــ ــنن لــ ــث بثــ   وازم لــ

ــرة  ــيلم دثــ ــثر دةخــ ــة كةصةشــ   مامــ

  بـــة هـــةموو هثـــزت فـــوو بكـــة پثـــدا

ــا    ــةرخؤش ك ــان س ــوثر واي ــةي بل   چريك

ــةدا  ــبثنة سـ ــت هةصـ ــؤ دينـ   بولبـــول تـ

ـ    امي لـــة بـــري ببـــاتؤ  ئثشـــي ناكــ

ــث   ــةر پاي ــة س ــث ل ــريت ب ــؤ پ ــةق ت   لةقل

ــة    ــوو ك ــذ ف ــت پ ــةدا پيك ــة س ــةرزؤ ك   ب

ــؤم  ــة دةس خـ ــةرچؤپيية بدةنـ ــةو سـ   ئـ

  هةصــــؤ نــــةماوة بثچــــووم بــــذفثنث

  بـةر  كةللـةي جووچـك   كـةم  وةهاي پاشـثل 

ــا   ــةزةر عامـ ــة نـ ــة» زاري«لـ   مةعلوومـ

  بكــةن لــة عــةقيق تــاج بنثنــة ســةر     

ــةذتان  ــةو و لـ ــةواو قةصـ ــن تـ ــؤوة بـ   كـ

ــني   ــؤتري نةخش ــةو، ك   بولبول،قومري،ك

ــف و د ــة  زةري ــةت و خاص ــؤش خ ــبةر خ   ص

ــةزانث   ــةزمث ئـ ــارايي نـ ــةزم ئـ ــؤ بـ   بـ

ــة ــازادي زيندانيانــــ   جــــــةژين ئــــ

ــةذين  ــةم رؤژة ئةگــ ــؤ ئــ ــة بــ   دةمثكــ

ــةر   ــوثين جگـ ــة خـ ــردن بـ ــةخثوم كـ   بـ

ــاين  ــؤ رفــ ــردن هةصــ ــةروةردةم كــ   پــ

ــةوتووة   ــزةم ك ــةحري قةص ــاو ب ــةي ن   الش

ــةدا   ــةم مةيدانـ ــپةذم لـ ــر هةصـ ــا تثـ   بـ

  رؤژي شــــــادية بلــــــوثرت بثــــــره

ــة     ــةن ل ــي ه ــةما چ ــه س ــا بثن ــدا ب   دث

  ترســـي هةصـــؤيان پـــث فـــةرامؤش كـــا

ــنا  ــاتر ئاشـ ــؤز خـ ــةداي دصسـ ــةو سـ   ئـ

ــواتؤ   ــة دص بشـ ــةم لـ ــةردي دةرد و غـ   گـ

  بوثســـة و بـــة كـــةيف لثـــدة زوذنايـــث

  ســةبري پـــث نـــاوث فرســـةتة زوو كـــة 

ــؤم   ــا بش ــادي ب ــاو ش ــة ئ ــةم ب ــي غ   ژةنگ

ــث    ــةيفم بثنـ ــا كـ ــم تـ ــؤپي ئةكثشـ   چـ

ــةر   ــةكا س ــةرزؤ ن ــث ب ــةد ب ــردووي ئةب   م

  ومةمــــردين زاصــــم جــــةژين مةزصــــو
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ــثوت مب   ــاآليت پةش ــي زةرد و ح ــاين رةنگ ــةن قورب   وةت

  وةتةن سةرگةردي ناصة و ئاهي سـةرد و بـاري لثـوت مب   

  دامي ديده خوثنيين وآليت شةذ لـه نثـوت مب  ةب

  چ دةردث بـــوو شـــكاين قامـــةيت دصـــكثش و نـــازارت

  لةبةر چي سةخت ئةبث لةحزة بة لةحزة ئـثش و ئـازارت  

  وةي باغةكاين پذ لـة دثـوت مب  جگةر سووتاوي مي

ــينت   ــازار و نةخؤش ــي ئ ــؤ دةفع ــةبوو ب ــؤ ن ــث ب   دةواي

  نةجاتت بؤ نةبوو وةك من لـة غـةم نؤشـني و پؤشـينت    

  خةفةتباري گوصي بث ئاو و سيسي دةشت و كثوت مب
  

  ئــةبث كــةي بثتــةوة ئــةجمارة نؤبــةي نــةزم و ئارامــت

ــة ســةر زامــت  ــةي مةرهــةمث نانثن ــؤ هةتاك   كــوذاين ت

  ةف خؤري هةتيوي خاكةكةي پذ زثذ و زثوت مبئةس

  لــه داوثــين ئــةتؤدا ئــةم كوذانــةت چونكــة يــةك نــابن

  خةياصــم وايــة تــا رؤژي قيامــةت هــةر بــة تــةنيا مــن 

  خةريكي شيين بث رةنگي گوآللة و سةرو و سـثوت مب 

  وةتةن تا ئثش و ژاين عةجز و ناسـاغي لـة سـةرتا بـث    

  بــةرتا بــثليباســي شؤذشــي و كــؤيت پةرثشــاين لــة  

  ئةبث هـةر خاكةسـار و ليتـةپثوت مب   » زاري«وةكوو 
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  ئةي وةتةن ئةمـذؤ بـةهارة سـةيري كوثسـتانت ئةكـةم     

  ســةيري ســةوزةي مثــرگ و باغــات و بثســتانت ئةكــةم

  سةيري دةشـيت پـذ گـوص و نةسـرين و رثحانـت ئةكـةم      

  ســةيري پــؤيل الوةكــاين شــار و دثكانــت ئةكــةم     

  خؤ بة قوربانت ئةكةم ئةونة خؤشي ئةي وةتةن وا

ــة   ــاوي من ــؤ چ ــورمة ب ــايل س ــاكت ميس ــاك و خاش   خ

ــة   ــةوتاوي من ــي ف ــةيايت رؤح ــةي ح ــةوة، ماي ــةر ئ   ه

ــة  ــردمن داوي منـ ــةتاكوو مـ ــةوقت هـ ــيلةي شـ   سيلسـ

ــة    ــاوي من ــةم ئ ــان و ه ــةم ن ــةتؤ ه ــوبيب ئ ــا ح   يانيه

  تا مبثنم هةر تةمةننا بؤ ئةبـةد مانـت ئةكـةم   

  ت بثنــة دةرغونچــةكانت خــوا بكــا بــث خــاري زةمحــة

ــةر    ــة ب ــؤ بثن ــةر دوو پثك ــؤ ه ــن و ت ــاوايت م ــاغي ئ   ب

  تؤ لةگةص مةقسوودي خؤتا دةس لـة مـص يب بـث خةتـةر    

ــةحةر   ــا س ــةو ت ــةوة ش ــدا پثك ــارامي دص ــةص ئ ــن لةگ   م

  وا لة چاوي بةد حةواصةي حيفزي يـةزدانت ئةكـةم  

  ئةي وةتةن تـؤ ميسـلي شـرييين ئـةمن فـةرهادي تـؤم      

ــةذو   ــدي فـ ــاوة و فرزةنـ ــاري كـ ــؤميادگـ   خزادي تـ

  چونكة پـةروةردة بـة شـريي مـةمكي ئيسـتيعدادي تـؤم      

  حــازرم بــؤ خزمــةتت تــا هــةم كــة مــن ئــةوالدي تــؤم 

  خزمةتثكي وا كة گياين خؤ فيداي گيانت ئةكـةم 

ــةآلت   ــدت وا ه ــبذة رؤژي ئومث ــةر هةص ــةن س ــةي وةت   ئ

ــم و وثــراين لــة پــات        هاتــةدةر زجنريةكــاين زوص

ــژاوي پةشــثوي مــوژ  ــة گث ــؤ ل ــةجايت ت ــاتبــؤ ن   دة ه

ــةقات    ــةخوازن ب ــاري ئ ــةزيل ب ــة ف ــؤ ل ــةكاين ت   رؤص

  رؤژ و شةو ئةمنيش دوعاي تةوفيقي الوانت ئةكةم

ــةكا    ــؤ ن ــاوةداين ت ــةيلي ئ ــة م ــةس ك ــةذة هةرك   بةدف

ــةكا    پاســي ئــاو و خــاك و بــةهرةي نيشــتماين خــؤ ن

ــةبا    ــؤ الن ــةر ت ــة س ــةت ل ــةمي نةگب ــثت و ت   تثنةكؤش

ــة   ــؤ ن ــتگاري ت ــؤ رةس ــةري ب ــان و س ــةت و گي   دادةوص

  م گياين شريينم بة قوربانـت ئةكـةم  »زاري«من كة 
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  وا كــة بتوانــث بكــا حةمــدت خــودا     زوبانــثكــوا

  وا بزانـــث شـــةرحي ئةوســـافت بـــدا كـــوا بـــةيانث 

ــةرچي ــةم  گ ــةروازةدا ل ــذهثزة  پ ــابازي پ ــةياص ش   خ

ــذيين  ــؤ فـ ــثكي  بـ ــةختة  پابةسـ ــی«سـ ــا الاحصـ   »ثنـ

  ئـةم جوملـة بـوو    چـون   و پةذي پةروازي ئةو شابازة ئة

الص بـوون ئـةو هـةمووة زانايانــة كـةس نـوتقي نــةما     

  حةمدي تؤ وةك اليةقي توية قةصـةم چـون بـؤي نـةهات    

  بـوو بــة دووپـارة زوبــاين و سـةري لــث بـوو بــة پــا    

ــي و ويت    ــةرخاكي زةليلـ ــة سـ ــا لـ ــةيت دانـ   روومـ

ـ   ار خـؤي بـؤ خـؤي بكـا    هةر ئةبث ئةم كارة خـاوةن ك

  لثــرةدا بــث چــاوة دص، حةيرانــة، ســةرگةردانة هــؤش

ئــةقص سةرســامة، نةزانــة، عــاجزة، بــث جووصــة مــا

  واســـفان ئةســـپي بةالغـــةتيان پـــذووكان و ئةصـــثن

ــةدا    ــةم مةيدان ــة ئ ــاوين ل ــةجث م ــاو و ب   وةي چ دام

  هــيچ نةقســثكي هةيــة بــؤ تؤبــة حةمــدي خــؤ بكــةي 

ــار و نا ــةي ديـ ــنا ئـ ــارة ئاشـ ــةم ناديـ ــار، ئـ   ديـ

ــؤن  ــةلقي ت ــةوانا، خ ــةرز و هــةرچي وا ل   ئامســان و ئ

ــا   ــةور و ب ــةوا و ه ــتثرة و ه ــگ و ئةس ــاب و مان   ئافت

ــةدمي   ــا و قــ ــا و توانــ ــا و دانــ ــدوو و بينــ   زينــ

  هـــايئةووةصـــت بـــث ئيبتيـــدا و ئـــاخرت بـــث ئينت

ــةر     ــافت ئةگ ــة ئةوس ــا ل ــة دةم ب ــايي هةي ــث توان   ك

ــةوي خو ــا   پةذت ــة رةهنوم ــةوفيقت نةبثت ــيدي ت   رش

ــةچؤن   ــةزاين چؤن ــؤ ئ ــةر ت ــةنا ه ــؤ رةبب ــةورةيي ت   گ

ــةخا     ــةر دانـ ــةدا سـ ــةم جثگـ ــة لـ ــث نييـ ــيچ زانايـ   هـ
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ــث زةواص     ــةي ب ــدةتت ئ ــؤ وةح ــادقة ب ــاهيدثكي س   ش

ــةما    ــةرز و سـ ــابيت ئـ ــك و سـ ــك و پثـ ــي رثـ   ئينتيزامـ

  بة تةوحيدت نةهـةنگ ئاسـا دةمـي چـؤن  كـردةوة     » ال«

ــةير ــةژدةها غـ ــايل ئـ ــي ميسـ ــنايي هةصلووشـ   ة موستةسـ

  تؤخــودا مــن بةنــدة و تــؤ قــادر و مــن ناتــةوان      

ــةدا   ــن گـ ــاة و مـ ــؤ پادشـ ــؤ غـــةين تـ   مـــن فـــةقري و تـ

ــك ــوم ةوش ــووم ،لث ــث ،تين ــتةآلمتب ــاوةذث ،دةس   يچ

ــةنا  ــةتت ياذةببـ ــةحري ذةمحـ ــة بـ ــوتفم لـ ــةترةيث لـ   قـ

  ئةو كةسة تؤ ناتـةوث يـاذةبيب چـؤن بـث رووبـةذووت     

ــةدا     ــؤن الئ ــة رث چ ــةر ذث ل ــة س ــؤ بيخةي ــة ت ــةو كةس   ئ

ــة رث    ــةت بثن ــة رةمح ــرايثكم ل ــا چ ــا س ــةي خوداي   ئ

  بــا لــة تــاريكي شــةوي جــةهال هــةوا نةخماتــة چــا       

ــةن     ــةنزص ئةگ ــةآل م ــث ب ــري ب ــةهلي زاه ــةزانن ئ   وا ن

ــةكا    ــوم ئ ــث رث گ ــث نةص ــي پ ــزر رث ــث خ ــكةندةر ب ــةد س   س

  ة شــاهيد گــرت ئةصــثبــ» زاري«زايت پــاكي تــؤ خــودا 

ــة« ــودا» اشـــــهد أن ال الـــ   غـــــةيري زايت تـــــؤ خـــ

  

2  

ئةم هةصبةستة بة وةزين قةسيدةي بوردية دياري براياين كوردة، تكا ئةكةين بة شةوق و زةوق خبوثننةوة و دؤعا يةكي خثر بؤ منيش بكةن

ــة ــةد ب ــا  ذزة ةرق ــةرد و گي ــاك و ب ــاب و خ   ذايت ئ

  مي ئــةنبيارةمحــةت بــذثژة خــودا ســةر خاتــة    

ــودا     ــي خ ــث زةواص ــةدير و ب ــةدمي و ق ــؤ ق ــةر ت   ه

  بــؤ تؤيــة عيــزز و بــةقا، بــؤ تؤيــة حةمــد و ســةنا 

  وةك خـؤت و خاسـاين خـؤت دامي سةصـةوات ئـةدةن     

  لة سةر رةسووصـث كـة ديـين مـةحوي ئـةديان ئـةكا      
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  »صــلوه«ئــةمري بثــذةد و گــةورةت، ســادرة بــؤ  وةك

  خؤشةويسـيت خـودا  لة گـةص سـةالما لـة سـةر ئـةو      

ــة ــةوة    ب ــة رؤح ئةپاذثن ــة دص ب ــينة، ب ــؤزي س   س

ــةنا   ــثن رةبب ــووم ئةص ــةدا عوم ــان و س ــةك زب ــة ي   ب

  بــة قــةدر زةذايت ئــاب و خــاك و بــةرد و گيــا     

  رةمحــةت بــذثژة خــودا ســةر خاتــةمي ئــةنبيا     

  هةر لةحزة و هةر نةفةس لة هةوري رةحـم و كـةرةم  

  تــف و عــةتا بــذثژة ســةر مةرقــةدي الفــاوي لو   

  الفـــاوة رمحثكـــي وا كـــة دائيمـــي بـــث و ئةبـــةد

ــةقا ــةتؤ داراي دةوام و بـــ ــاكي ئـــ   وةك زايت پـــ

  تثراو كـة بـةو ئـاوة سـةوزة رؤحـي ئـايل لـة گـةص        

ــودا   ــةي خـ ــةيت ئـ ــمانةكاين ئؤمـ ــةموو موسصـ   هـ

  بؤ دووري كـردن لـة نـار و چوونـة بـاغي بةهةشـت      

ــةق   ــووري هـ ــةي نـ ــر ر ئـ ــؤي چـ   اتـ

  ئةي هةصبژثرياو لة خةلق و گةورة بـؤ ئيـنس و جـن   

ــثلرا     ــةيت ش ــادةم تين ــة ئ ــووي ك ــةر ب ــو پثغةمب   ت

ــةس    ــوالك)ة ب ــژة (ل ــيندي بث ــةي بص ــي روتب   دةليل

  »مــا طغــي «بورهــاين پايــةي رةفيعــي ئايــةيت    

ــي زةوي   ــة فةذش ــةاليل تؤي ــووري ج ــةي زه   عةرس

  چــةتري وجــوودي شــةريفي تؤيــة هــةر حــةو ســةما

  لـــة خةلقـــدا ئـــةوةص و لـــة عيززةتـــا ئةوةصـــي

ــة  ــةوا   لـ ــاخرا پثشـ ــة ئـ ــاخر و لـ ــةتا ئـ   بيعسـ

ــة  ــكي  لــ ــةنبيا تيشــ ــةرميت ئــ   رؤژي زايت كــ

ــت زةذذةي  ــاري پاكـ ــفیا«لـــة نـــووري روخسـ   »اصـ
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  لة شةوقي خورشـيدي زاتـت كةسـيب ئـةنوار ئةكـةن     

ــةوليا   ــةنبيا، ئ ــثرة ئ ــيد ئةس ــة خورش ــةر وةك ل   ه

  كة هـاتن بـةر لـة تـؤ يـةك بـة يـةك       پثغةمبةرانث 

  مزگثين هـاوةر بـوون  بـؤ وجـوودت ئـةي موسـتةفا      

  لةعةسري خؤيـا مةسـيح مـوژدةي رةساصـةيت تـؤي      

ــةكا   ــريح ئ ــةت تةس ــة داوة ئاي ــا ك ــةهلي دوني ــة ئ   ب

  پثغةمبـــةريي تـــؤ بـــة ئـــةهلي ئامســـان و زةوي 

  لـــة پـــثش زهـــووري وجـــوودي ئادةمـــا ناســـرا 

ــة ــكةرثكن ل ــؤوة  سةرعةس ــةليل ت ــؤح و خ   و ن

  كـــةليم و داود و مةســــيح و يوســــف و ئــــةرميا 

  بثزار بوو ئةو لةحزة لـةو بةهةشـتة خؤشـة كـة داي    

  بــةرقي جةماصــت لــة قــةليب ئــادةمي موجتــةبا     

  وا مةسيت شـةوقي جةماصـي تـؤ بـوو لـةو وةختـةدا      

ــةي     ــةي ئاي ــوو هةذةش ــريي چ ــة ب ــا«ل   »وال تقرب

ــة  ــةوازي نيي ــةي ج ــةوث  لؤم ــيت ل ــةو دارة چةش   ل

  وا كةوتة بـةحري موحيببـةت سـةبر  و هؤشـي نـةما     

ــث   ــريفي ب ــة تةش ــةر ك ــةت ه ــث دةردي موحيب   نازان

  پياواين هؤشيار و ژيـر هـةم كـوثر و هـةم كـةذ ئـةكا      

  چون شةوقي  تؤ بوو وةسيلةي تةركي ئةو بؤ بةهةشـت 

  قبووصــي تؤبــةي بــة  تــؤ بــوو ئــةي حــةبييب خــودا

ــة عا ــوو    ل ــة ب ــةقامت ك ــةييي م ــدا ت ــةمي رؤح   ل

ــكرا     ــا ئاش ــزازت ك ــةي ئيع ــودا مةرتةب ــيت خ   ويس

  نــوورت قــةراري لــة پشــيت ئادةمــا هــةر كــة گــرت

ــرا   ــث كـ ــةمريان پـ ــةك ئـ ــذامي مةاليـ ــؤ ئيحتـ   بـ
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  بةخؤشي تـؤوة هـةموو سـةرگةرمي تةسـبثحي هـةق     

  بة شةوقي تـؤوة هـةموو مةشغووصـي حةمـد و سـةنا     

ــاوة  ــة پثچ ــيت ك ــة   رةخ ــةرا فانيي ــةم س ــادةم ل   ئ

ــة  ــةواين درا   بـ ــت پاسـ ــدريس و نؤحـ   و ئيـ

  مـــةئمووري ئارايشـــي مـــةقامي مـــةمحوودي تـــؤ 

ــث درا     ــةي پ ــةو رةفعةت ــةوة ئ ــةم رثگ ــة ل   ئيدريس

ــةدةهات    ــةبث ن ــو ن ــي ت ــووري جةماص ــةر زه ــة ب   ل

ــةران   ــثخي پثغةمبــ ــؤ  شــ ــع«بــ ــاواضــ   »بأعیننــ

  ي خـةليل بةدري وجـوودت كـة نـووري هاتـة بـورج     

ــكا   ــازةر ش ــاين ئ ــوو بت ــوورة ب ــةو ن ــووةي ئ ــة ق   ب

ــان كــة هــات    بــؤ ئيحتــذامي ئــةتؤ بــوو رؤژي قورب

  بـــؤ ئيســـماعيلي زةبـــيح لـــة الي خـــوداوة فـــةدا

  جسـمي ئـةييووب منـث    لة بةحري سةبرت كة داي لة

  ئةو  هةموو ئـثش و برينـةي بـوو بـة عـةيين شـةفا      

  دةريــا گةيانــدئــةمري نــةبووةيت تــؤي بــة ئــةهلي 

  ســةفةري بــةحري كــة فــةرموو يؤنســي ئيــبين مــةتا

  بؤيــة لــة پثشــا مةســيح بــؤ ئامســان چــوو ئةگــةر

ــدا       ــان ب ــة ئامسان ــةتؤ ب ــووين  ئ ــة چ ــوژدة ل   م

  كةمةري شةوقي بة يـادت، تـا سـولةميان نةبةسـت    

  نةبوو بـة هةصـگر بـؤ فـةذش و تـةخيت بـادي سـةبا       

  سـفا خـؤي نوانـد   يةك زةذذة حوسنت لـة شكصـي يؤ  

  ســـووتاين ئةقصـــي عةفيفـــةكاين ســـاحيب حـــةيا

  لة موعجيزةي تؤ كـة چثـوث كةوتـة دةسـيت كـةليم     

ــةژدةها    ســثحري هــةموو ســاحرياين لووشــي وةك ئ
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ــفاي ئـــةتؤ ميســـايل مةســـيح  ــاگردي دارالشـ   شـ

ــةكا  ــةحيا ئـ ــة ئـ ــةزاران ساصـ ــردووي رزاوي هـ   مـ

ــادةم و   ــي دووةم لـــة ئـ   ةوة هـــةتا زةبثحـ

ــةيا    ــةهلي ح ــاك و ئ ــةبت پ ــاك و نةس ــةدةبت چ   ئ

ــة  ــبژثرياو ل ــؤي هةص ــةرةب  ت ــةورةكاين ع ــة گ   خثص

ــو  ــة نث ــة«ل ــا » كةنان ــةي هامش ــوذةيش و تايةف   و ق

  ئةو شةو كـة دوذي وجـوودت هاتـة بـورجي رةحـةم     

ــةما    ــذوويان نـ ــان و ئابـ ــةوتن بتـ ــة روودا كـ   بـ

ــان   ــة زبـ ــة هاتـ ــتةزماين مةككـ ــةيواين بةسـ   حـ

ــان ــودا  وتي ــي خ ــةو رةسووص ــةم ئةمش ــة رةح   وا هات

  حرةكـان  وحووشي مةشريق بـة مـةغريب سـاكين بـة    

ــةدا  ــان ئ ــوژدةي زهــووري تؤي ــةكتر م ــة ي   هــةموو ب

  تةنگانــة ئــةو ساصــة بــاري كــرد نثعمــةت بــة ســةر

ــةهاري رژا   ــةوري بـ ــوو هـ ــةر وةكـ ــدا هـ   قوذةيشـ

  لــة كــوللي مانگثــدا جــاذ ئــةدرا وا دث كةســث     

ــامي دن ــا ئيمـ ــةم رةهنومـ ــة هـ ــةم چرايـ ــة هـ   يايـ

  كــة داي لــة هــةيواين كةســرا پةرتــةوي رؤژي رووت

ــا     ــؤ رووخ ــورجي پثك ــواردة ب ــةرزة چ ــة ل   وا كةوت

  دةم لـة پةيــدا بـووين بــةهاري عةسـري تــؤ دةم بــة   

  ئةجيننــة بــانگي ئــةكرد و كــاهني جــاذي ئــةدا     

ــةدمي     ــةكاين ق ــة ئاورخان ــةهوص خان ــة س ــوو ب   ب

  ةترة لــة هــةوري هةيبــةتت كــة رژابــة يــةك دوو قــ

ــةورةتر   ــة زؤر گ ــةوي بةرات ــةدر و ش ــةوي ق ــة ش   ل

ــةنايب     ــةي ج ــت ئ ــةوي وةالدةت ــةخرول«ش   »وةرا ف
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  ئةو خؤشةويسةي كـة بثشـكة راژثنـت بـوو مةلـةك     

  ئةو خؤشةويسةي كة بـوو بـة چـةترت هـةوري سـيا     

  ئةو خؤشةويسـةي كـة وشـتر هاتـة الت بـؤ شـكات      

ــةو خؤشةويســ ــة ئ ــهي«ةي كــة چوويت ــدرة املنت   »س

ــة ســةالم  ــةردت هات ــةو خؤشةويســةي كــة دار و ب   ئ

  مانگـت بـؤ بـة دوولـةت كـرا      ئةو خؤشةويسـةي كـة  

  مـةكانت بـردة عةرشـي عـةزمي     ئةو خؤشةويسةي كة

  ئةو خؤشةويسةي كـة ئـةمرت هاتـة سـةر بـؤ غـةزا      

  بــةرات ئــةو خؤشةويســةي كــة جيننــت هاتــة ال بــؤ

  شةويســةي كــة ئــاهوو پثــي دةگــريت پــةنا ئــةو خؤ

  سوجدةبةر بوون هـةموو  كة مةاليك  ئةو خؤشةويسةي

ــا   ــةزرةيت ئادةم ــةي ح ــة جبه ــت ل ــووري پاك ــة ن   ل

  ئةوخؤشةويسةي كة هةر كةس كةوتـة شـؤنت بـة دص   

ــةآل  ــةحري دةرد و ب ــة مــةوجي ب ــةجايت خــؤي دا ل   ن

ــرد    ــةوة ك ــةذيوت چاك ــا و دةرپ ــاوي ئثش ــةن چ   چ

  هــاوردة پــا » قريــب املوتــت «ن پاشــكاوي چــة

ــةناي    ــازاردارث پ ــةر ئ ــة ه ــةي ك ــةو خؤشةويس   ئ

ــفا      ــدي ش ــةوري دةي ــة ف ــةتت ب ــؤ خزم ــةهثنا ب   ئ

ــةجات چــةن دةردةدارت لــة ئــثش و دةردي   ســةر دا ن

ــنا    ــردةوة ئاش ــاغي ك ــة س ــارت ب ــثت و ه ــةن ش   چ

  چـةن بـث مــورادان لـة تـؤوة بوونــة خـاوةن مــوراد     

ــاجي شــاه ــةن ت ــرا چ ــةدايان ن ــةر گ ــؤوة س ــة ت   ي ل

ــةجث   ــث جثب ــؤ دةب ــة ت ــؤ ب ــةيت ت ــوودي ئؤم   مةقس

ــودا     ــي خ ــةي خؤشةويس ــةوان ئ ــةكثكم ل ــيش ي   من
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  لــة جــةوري ئــةم عةســرة وا پــةنام هثنــاوة ئةصــثم 

ــةنا   ــة پ ــؤ نيم ــةيري ت ــةوة غ ــام ك ــة، فري ــةنام ب   پ

  ئةي دص مةخؤ غـةم ئومثـدت حاسصـة چـون رةسـووص     

ــةنا    ــة پ ــاين عةتاي ــةكا  ك ــؤن ئ ــد چ ــةر نائومث   ب

  دوذي ئادةم سةدةيف مةقسـوودي ئـةعال ئـةتؤي    ئةي 

ــة ــةما   ل ــةرز و س ــةرتييب ئ ــةم ت ــا و ئ ــةلقي دني   خ

ــاكرث     ــةو ن ــاكي ئ ــةورة و چ ــةخالقي گ ــةياين ئ   ب

ــا    ــة ناذةس ــةم عيبارةت ــرة ب ــةم فيك ــة، ب ــةم ئةقص   ب

ــة   ــةزانني ل ــة ئ ــةورةتر  ئةون ــة و گ ــلي ئادةم   نةس

ــةو ــة ئـ ــةو زاتـ ــةزالـ ــا نـــةزاوة و نـ   الدثكي وةهـ

ــؤ ــةوث    ب ــة دةس ناك ــوثري ئثم ــاوي ك ــي چ   بينش

ــا     ــؤ، تووتي ــاري ت ــؤآلين ش ــاكي ك ــة خ ــاتر ل   چ

  ئةي خؤزگة ئةونـةم حـةيات ئـةبوو هـةتا ئةمسـوي     

ــانةتا  ــاكي ئاسـ ــاكي پـ ــة خـ ــاري زةردم بـ   روخسـ

  چـــي ئةووةصـــني حـــازري پـــةمياين عةبدايـــةيت

ــوثژي   ــاتق و ب ــني ن ــةي ئةووةص ــةفزي  ئ ــي«ل   »بل

ــة ــةتؤي ك ــوفرا رژان  ئ ــاري ك ــورةي ن ــة ك ــاوت ب   ئ

ــن  ــةي دي ــة رثگ ــرد ل ــت ك ــةتؤي هةص ــرا ئ ــةد چ   دا س

ــيار    ــاتري هوش ــةوت و خ ــاوت دةخ ــة چ ــةتؤي ك   ئ

ــةقا   ــاوي ب ــردة ئ ــت ك ــاوي تاص ــف، ئ ــة ت ــةتؤي ب   ئ

  پشـتؤ وةك بـةردةمت   ئةتؤي كـة ئةشـيات ئـةدي لـة    

ـ    ي شةخسـت ئـةدا  ئةتؤي بة شةو ميسلي رؤژ تةشخيس

  ئــةتؤي لــة ئــةخاليف پةســت و عــادةيت بــةد بــةري

ــةدا   ــكي ئ ــي موش ــثين خؤش ــة ب ــةرةقت ك ــةتؤي ع   ئ
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ــةذةمت   ــؤ زايت موحت ــةبوو ب ــثبةر ن ــة س ــةتؤي ك   ئ

  ئةتؤي كـة سـوثنت لـة سـةر پثغةمبـةري بـؤ خـورا       

  ئــةتؤي كــة بــؤت كــؤوة بــوو ئةخالفــةكاين عــةزمي

ــث     ــةمت پـ ــةي عالـ ــي خةزثنـ ــةتؤي كصثصـ   درا ئـ

  ئةتؤي كـة لـةم حـةرةمؤ رؤيشـيت بـؤ ئـةو حـةرةم       

  وةك مانگي چـواردة شـةوي كـة شـةوذةويت پـث كـرا      

  »جربئيـــل«ئـــةتؤي ســـواري بـــوذاق و شـــاترت 

  »ســدرة املنتــهي«شــةوث كــة چــووي بــؤ ســةما بــؤ 

ــةحة   ــةك و ئةسص ــتيوان و كؤم ــث پش ــة ب ــةتؤي ك   ئ

ــةدا    ــةم ئ ــةواوي عال ــةص ت ــة گ ــةربت ل ــيعالين ح   ئ

ــةوة   ــةو ش ــةنبيا ئ ــاتن ئ ــوازت ه ــة پثش ــةتؤي ك   ئ

ــة   ــووي ب ــة ب ــةتؤي ك ــةوليا ئ ــجيدي ئ ــامي مةس   ئيم

  كة كةشـفي بةهةشـت و دؤزةخـت كـرد تـةواو      ئةتؤي 

  چـاوي سـةر ديـت خـودا     ئةتؤي كة بة هؤشـياري بـة  

  و نووسـيين خـةت   عيلم دةرسي كة بث كةسيب ئةتؤي 

ــةيب ال  ــةرچي مةزهـ ــة هـ ــت لـ ــةيت بةتاصـ   رة داخـ

ــةدمي    ــةزايل ق ــةالمي الي ــات ك ــؤت ه ــة ب ــةتؤي ك   ئ

ــكذا    ــةد هةص ــا ئةب ــززت ت ــداخي عي ــة بةي ــةتؤي ك   ئ

ــؤ    ــةيري ت ــووة غ ــث ب ــة ك ــدةوار و عةلالم   نةخوثن

  بــث مامؤســا كــث بــوو وةك تــؤ بــؤ ئــةدةب شــارةزا

  هاتــة زبــان فيــل و ســوجدةي بــرد و كــردي ســةالم 

  لــة نــووري پاكــت لــة پشــيت جــةدي واالتــدا      

ــكري   ــة و لةش ــوو ئةبرةه ــؤ ب ــزازي ت ــاين ئثع   نيش

ــرا   ــذ ك ــةي ق ــةو دةم ــةبابيل ئ ــةيرة ئ ــةردي ت ــة ب   ب
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ــؤ   ــفةهانةوة ب ــة ئةس ــاك   ل ــةملاين پ ــة س   مةدين

ــا    ــة قوب ــؤوة هات ــي ت ــةمعي جةماص ــةوقي ش ــة ش   ب

  شــوعاعي تةســديقي ئــةمرت كةوتــة نــاو هــةر دصــث

ــةژدةها     ــي ئ ــري قاتص ــة زةه ــة ل ــاك و خؤف ــث ب   ب

  ر وةك جـةنايب سـديقي موخليسـي هـةق پةرسـت     هة

ــدا     ــردة في ــي ك ــان و ماص ــة گي ــةتؤدا ك ــي ئ ــة رث   ل

  شةوقث لـة رؤژي جةماصـت كةوتـة موصـكي حةبـةش     

  تــاجي عيـززةيت ســةر نــرا » نةجاشـي «بـةو شــةوقة  

ــةالل    ــة ب ــوو بؤي ــؤي ب ــةنايب ت ــوآلمي ج ــي غ   داغ

  ســةوداي بــؤ دصــبةري لــة حــورةدا بــةش كــرا      

  ســةحابةي تؤيــة مةقبووصــي هــةق   موهــاجراين 

  ئةنســــارةكاين مةدينــــةي تؤيــــة ئــــةهلي رةزا

  پصــنگةكاين مةســايف بــةدرة بــةدري ئومــةم    

  شــثراين رؤژي شــةذي حونةينــة مــةردي خــودا    

ــةجات  ــةهلي نـ ــة ئـ ــةنايب تؤيـ ــةكاين جـ   موتيعـ

ــةفا   ــةهلي شــ ــة ئــ ــةيزةكاين ئةتؤيــ ــة فــ   بــ

ــروور      ــةهلي س ــة ئ ــةيت تؤي ــةكاين تةريق   موحيبب

ــيا ــة خاســــر و رووســ   حةســــوودةكاين ئةتؤيــ

ــةقةر  ــتةچيلةي سـ ــة دةسـ ــاين ئةتؤيـ   موغريزةكـ

  بـــؤ دؤســـةكاين ئةتؤيـــة قةســـري دارالبقـــا    

ــةم  ــةكاين ه ــت    م ــاغي بةهةش ــة ب ــةكاين تؤي   ذاه

ــاري   ــة نـ ــةكاين تؤيـ ــداين بةدخواهـ ــي«زينـ   »لظـ

ــؤ     ــاراين ت ــفي ي ــةياين وةس ــة ب ــاجزن ل ــون ع   چ

ــاق  ــي نــ ــاين الص و خةياصــ ــازوبــ   يس و ناذةســ
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ــةق    ــي ه ــاي رةمح ــي بارةگ ــزاري قبووص ــة ئينتي   ب

  وا چاكــة بـــةرزؤ بكـــةين دةســـيت دوعـــا و رجـــا 

  يـــارةيب بـــؤ خـــاتري زات و ناوةكانـــت هـــةموو

ــودا    ــةزاين خ ــؤت ئ ــاتر، خ ــا زي ــةك ي ــةزار و ي   ه

  خــاتر ئــةم رةسووصــة گــةورة و هــةموو يــارةيب بــؤ

ــؤ كردووتنـــه رةهنومـــا     ــةرانث كـــة تـ   پثغةمبـ

ــةو  ــةتباعي ئ ــةيت و ئ ــةهلي ب ــؤ خــاتر ئ ــارةيب ب   ي

  چ دوور چ نــــةزديك  چ خثشــــةكاين تةحتةعــــةبا

  بؤ خـاتر ئـةو ئايةتانـة يـةك بـة يـةك جوبرةئيـل       

ــتةفا   ــةر موس ــة س ــؤ هثناي ــةرماين ت ــةمر و ف ــة ئ   ب

  بــؤ خــاتر ئــةو دةســتة پاكــة نــاوت نــاون مةلــةك 

ــةوا      كــة ــر و ه ــؤ نيانــة فيك ــةيت ت   غــةيري تاع

ــةموو     ــةورةكانت ه ــة گ ــافة پاك ــاتر ئةوس ــؤ خ   ب

ــي درا  ــة ئينتيزامـ ــةوان كـ ــوار و ژوورة بـ ــةم خـ   ئـ

ــةل     ــي عةم ــة ئةسص ــة وا ب ــةو عاملان ــاتر ئ ــؤ خ   ب

ــةب و    ــة مةتص ــؤ نيان ــةيري رةزاي ت ــتةها«غ   »موش

ــةج     ــانگي ح ــؤ م ــي ت ــرياين ماص ــاتري زائ ــؤ خ   ب

  كة دثن لة قةهرت بـة لوتـف و رةمحـت ئـةگرن پـةنا     

ــؤ ــت   ب ــةت دروس ــحاين تاع ــةذواحي ساص ــاتر ئ   خ

  خســـووس شـــةهيداين بـــةدر و ســـايري شـــوهةدا

ــادقي بووبــةكر      ــؤزي ســينةي س ــؤ خــاتري س   ب

  ئةووةص موسـةدديق بـة هـةقي سـةردةفتةري ئـةوليا     

  بــؤ خــاتري عةدصــي ئــةو فاذووقــة يــةعين عومــةر 

ــرا   ــةم ك ــي موحك ــةو ئةساس ــالمة ب ــين ئيس ــةم دي   ئ
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ــاص و      گيــان لــة رثگــةكاين هــةقا   كؤشــا بــة م

ــةيت    ــة ئايـ ــفي زايت ئةوايـ ــة وةسـ ــي«لـ   »والتقـ

ــات   ــة ه ــارةزووي ك ــة ئ ــةرة ب ــةو عوم ــةر؟ ئ   چ عوم

  بــؤ خزمــةيت پثغةمبــةر چــةن دةفعــة ئــةمري خــودا

  بؤ خاتري ئةو بـةحري عـيلم و حـيلم و بةخشايشـة    

ــاين   ــا عومس ــورين ذي«يانيه ــةيا » الن ــاحييب ح   س

  فا بـة نةقـد و جنسـث كـة بـووي     ئةو كاين وةقر و وة

  بؤ يـاري ئـةم دينـة هةققـةي خسـتة ذث يـةك سـپا       

ــاف     ــثري مةس ــةذذاذ ش ــدةري ك ــاتري حةي ــؤ خ   ب

  »هــل ايت«عــةيل لــة شــاين ئةوايــة ســورةيت     

  ئـةو شاهســوارة كــة بـةحري غــريةيت هاتــة جــؤش  

  لة خؤيف ئةو كةوتـة لـةرزة ئـةهلي هـةر حـةو قـةآل      

ــةما    ــةو دوو ن ــاتر ئ ــؤ خ ــةرة ب ــاغي پثغةمب   مي ب

  حةســةن، حوســةيين شــةهيدي مةعرةكــةي كةربــةال

ــت     ــث دراوي بةهةش ــوژدة پ ــاقي م ــاتري ب ــؤ خ   ب

ــث درا   ــيان پ ــيت خؤش ــوژدةي بةهةش ــة م ــةو دة ك   ل

  »سةعد و سةعيد و تةحلة، ئةبووعوبةيـد و زوبـةير  «

ــوف « ــن ع ــدالرمحن اب ــةخا » عب ــةور و س ــةوري ج   ه

ــةهلي   ــةكاين ئ ــاتري خاس ــؤ خ ــفه«ب ــةموو» ص   ه

ــوكر و رةزا   ــةبر و ش ــةهلي س ــةوةككول و ئ ــةهلي ت   ئ

ــةس   ــامة و ئةن ــةبوو زةذ و ئوس ــةبووهورةيرة، ئ   ئ

  و بـــةالل و ســـايري فوقـــةذا» صـــهیب«ســـةملاين 

  لةگـةص » موتـة «بؤ خـاتري چـوار ئـةمريي حـةريب     

  هــــةموو عةباديلــــةكاين ســــادق و بــــث ريــــا
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ــة  ــؤ لــة هــةرچي ئةســپابة بــؤ دووري ل   تاعــةيت ت

ــةنا     ــا ذةبب ــة ي ــزم ك ــمانةكان حيف ــةص موسص ــة گ   ل

  لــة مــةكري شــةيتان و نــةفس و غةفصــةت و دصــذةقي 

  و هـةوا  لة فـةقر  و غـةدر و خةيانـةت، كـرب و كينـة     

ــت    ــي راس ــابت و راه ــاين س ــت و ئيم ــين دروس   دي

  » کثیــر العطــا «ببةخشــة پثمــان بــة رةمحــت يــا     

ــثكي ن » زاري« ــةمتر كةس ــة ك ــذةوة ك ــةس و كةج   اك

  خــاتر ئةوانــة خؤشــت ئــةوثن ئــةي خــودا بيكــة بــة
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ــةدا    ــاة و گ ــاوةذث، ش ــا چ ــةهلي دني   ئ

ــة    ــا ب ــادةم ت ــة ئ ــةر ل ــداملطللب«ه   » عب

  گةوهــةري زايت لــة گــةردي نــةقس پــاك 

  لةم سةدةف بؤ ئـةو سـةدةف   دوذ وةك ياين

  ئةو دةمةي دونيـا كـة پـذ بـوو لـة كـوفر      

ــةروة  ــة ئــاييين عــةرةب بــت پ   ريبــوو ب

ــوو    ــت ب ــةردةگي پثويس ــةجايت ب ــؤ ن   ب

  رؤژي روخســـاري هـــةآلت و الت و مـــات

  بــةرقي ئــةو نــوورة كــة شــةيتاين گــةزي

  زةذذةيــث لــةو بةرقــة بــوو گــريت قــةآلي

  بــؤ مةدينــة تيشــكي ئــةو رؤژة بـــوو    

ــة ــثكي وةهايــ ــا»زاري«خوشةويســ   يــ
  

  

  بثتــــة دنيــــاوة جــــةنايب موســــتةفا

  بــاب و بــاپريي هــةموو ئــةهلي وةفــا    

  كـــرا» عبداللـــة«بـــة تـــاكوو تةســـليمي

ــة ال   ــا كةوت ــث ت ــة پ ــث ب ــثش و پ ــة پ   هات

  سوجدة بؤ عـوززا ئـةبوو نـةك بـو خـودا     

ــةما  ــاري نــ ــرباهيم ئاســ ــين ئيــ   ديــ

ــا    ــايثكي وةهـ ــةق بنثـــرث رةهنومـ   هـ

ــةما  ــةدري ن ــزا ق ــوززا خ ــةل، ع   وةك هوب

ــكا     ــيت ش ــةزويرةوة پش ــةموو ت ــةو ه   ب

  بورجي بـة سـةر يةكـدا رمـا     وچةن  فورس 

ــد    ــةت و پث ــةوري رةمح ــة ه ــوو ب   ا ذژاب

ــةكا   ــةم ئ ــؤ عال ــة، ب ــؤ ئثم ــا ب ــةك تك   ن
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  خاكي گونـاهم ئةونـدة رژا بـة سـةر سـةرا     

  بة كـام چاكـةوة بثـژم خـودا ببـوورة لـثم      

  شةيتان شةرمةسارة لـة ئـةتواري بةدفـةذم   

  غةيري زوباين خامـة ئـةمن نيمـة كؤمـةكث    

  ديـوان پــذ گونــاة، رووســياة و شةرمةســار 

  وشـت خـؤ ئـةدةين بـة ك    ئةوچةشتة كةئثمةلةسةري

  خؤراكةكامنانــة هــةموو كةوتــة مةســتةراح

  خؤت دةسم بگرة بـا نـةچث   يياذةب بة فةزص

  يــاري ئةگــةر نــةكا لــوتفي بــث نيهايــةتت

  ياذةب لة نووري هيدايةت، بةشث كـةرةم كـة پـثم   

  كؤشش بةتاصة بث بةرة، تةوفثقي تؤ ئةگـةر 

  من نيمة يا ئيالهي غةيري عةفوي تـؤ ئومثـد  

  ةذذة خيالفـث نت هةر زتوةك خةجنةرة بؤ كوش

  كةشتيم گرية لة غةرقاية لة گثـژي سـكةندةرا  

  پثمةوة تا سةر، لـة مونكـةرا   لة نووكي غةرقم

  بةدناوم و رسوام لـة هـةر جـةمع و مـةحزةرا    

  شــةرحي خةجاصــةتيم بنووســث لــة دةفتــةرا

ــةرا   ــذوو ب ــرداري ئاب ــة ك ــذاوة ل ــومرم ب   ع

  بــثن بــا نيشــانتاين بــدةم بــث قــذة و هــةرا

ــاكةكامنان دذا و  ــةرا  پؤش ــةر ك ــة ب ــرا ب   ك

ــةرا    ــاراي مةحش ــة س ــذووم ل ــةكبارة ئاب   ي

  گريم لة داوي مةكري نةفسـي حيلـة پـةروةرا   

  تا لةم شةقامةدا بذؤم بة شـوثين پةيةممـةرا  

  ياري نةكات و رةهبةري لـة هـةر موقـةددةرا   

  چون نيمة بةقةد زةذذةيث چاكـة لـة دةفتـةرا   

  مةدة جةرگت بةدةمي تيـژي خةجنـةرا  » زاري«
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  ةذگاري كةون! ئـةي سـةروي جؤبـاري سـةفا    نوقتةيي پ

ــودا   ــبژثرياوي خ ــةي هةص ــن ئ ــزاري حوس ــةيي گوص   غونچ

ــادةمي     ــؤ ئ ــادةم و ب ــةخري ئ ــةلقي و ف ــذةمي خ   ئةك

  رؤژي تةنگانـــة ئـــةتؤي ئوممثـــد و دةســـتگري و پـــةنا

ــةت    ــةزايي مةعريفـ ــةروازي قـ ــژ پـ ــاهبازي تيـ   شـ

ــةنبيا    ــةواوي ئـ ــةرداري تـ ــارة سـ ــةدي موختـ   ئةمحـ

ــة ريــةك  ــةي ئةتؤيــة بــث گومــان  ةمنوون   فعــةيت پاي

»    ن و او م  د و و و ط   

  بثنــة ســةيري شــثيت ئــةم شــثتانة چــةن بــث مثشــكني

ــفاية دةرد   دةرمـــاين خـــؤ ناكـــةن دةوابـــث يبـــةم شـ
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ــث   ــت هةص ــيدي عرفان ــا خورش ــةهل ب ــةي ج ــة نوقت   الب

  شـةفا چون شةقا، يـةك نوقتةيـة فـةرقي لةگـةص عـةيين      

  خؤزگة بةو خاكةي دةخوازث عةرش، تؤ پاي لـث ئـةين  

ــا      ــوثرم تووتي ــاوي ك ــؤ چ ــةت ب ــاري رثگةك ــةي غوب   ئ

  بؤكةســـي تـــر نـــاكرث تـــةييي مـــةقامي بةنـــدةگي

ــةكا    ــاتوچؤ ئ ــة ه ــةم چةرخ ــا ئ ــة ت ــةتؤ كردووت   وةك ئ

  كث وةكـوو تـؤ رةمحةتـة بـؤ ئـةهلي ئـةرز و ئامسـان       

ــةوذةوي بــؤ ژوو  ــراكــث وةكــوو تــؤ ش ــث ك   ري ســيدرة پ

  بـوو وةكـوو بـؤ تـؤ مةسـيح      موژدة دةر بؤ هـاتين كـث  

ــث درا  ــةي مـــةمحوودي وةك تـــؤ پـ ــدي مةرتةبـ   كـــث نةويـ

ــةفه  ــةري م ــؤ مةزه ــة وةك ت ــازاغ «ومي وكثي ــرم   »البص

ــؤ   ــة وةك تـ ــدريكثيـ ــمونی«مصـ ــةي » مضـ ــاطغي«ئايـ   »مـ

  بؤ بـة جـث هثنـاين رةمسـي بةنـدةگي كـث وةك ئـةتؤ       

  تـــا ســـةحةر نـــةنوثت و ئـــةوچانث نـــةدا  شـــةو تـــواين

  بو تةعةببود ئةونة راوةستث لـة سـةر دوو پـاي ئـةدةب    

ــةكا     ــكوايث نـ ــث، واي و شـ ــاي و مباسـ ــثش پـ ــة ئـ   بثتـ

  برسـيةيت بـاعيس مةزانــة بـؤ ئةمـة بــةردي لـة ســةر     

  ســـك كـــة دانـــاوة هـــةتا تـــةخفيفي ئـــازاري بـــدا      

  بؤ ئةمة بـةو بـةردة زايت پـاكي خـؤي سـةنگني ئـةكرد      

ــةما      ــؤ س ــةذذةد ب ــي موج ــوو رؤح ــذث وةك ــوو نةف ــا وةك   ت

  سةيري بةرزي روتبـةي ئيعـزازي كـة تـا هثـزت هةيـة      

  گـــةرچي هثـــزث وا نييـــة تـــا تـــةييي ئـــةم مةيدانـــة كـــا

  تــا وةكــوو نةيگرتــة بــاوةش شــيوةين دوايــي نــةهات

  بـــةرقي دووري ئـــةو لـــة داري وشـــكي بـــث روحـــي كـــة دا
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ــة دصــثوةي چ بــث حيسســة چ بــث في ــث دةرك ــرة چ ب   ك

ــةكا     ــةيث دانةچصـ ــري دةفعـ ــري هيجـ ــي زةهـ ــة تاصـ   وا بـ

  لــوتفي گوفتــاري كــة بــث ســامانة مــن چــي لــث بصــثم

  حوســين رةفتــاري كــة بــث پايانــة كــث شــةرحي ئــةدا       

  ئةي فيداي گوصزاري روخساري، دووسةد باغي بةهةشـت 

ــةقا      ــاوي ب ــةد ئ ــدثكي، س ــةكةر خةن ــاين ش ــة قورب   وةي ب

ـ    ةرپاي ئـةو سـةگةم وا هةصترووشـكا دةفعـةيث    خاكي ب

  ئـةو مزگةوتـة ئـةو حـوجرة و سـةرا     » روضـه «روو بةذووي ئـةو 

  نيمة قودرةت بثمـة نثـو هةصـقةي سـةگاين شـاري تـؤ      

ــةتا      ــةر درگاكـ ــاكي بـ ــاكي پـ ــة خـ ــاوم روو بـ ــا بسـ   تـ

ــوي ئــةدةب     ــة دوو لث ــةمما ب ــةمت ئ ــي رثگ   خاكبؤس

  گــــي وةفــــاگةردماصــــي حةوشــــةمت ئــــةمما بــــة برژان

  ئةي چ بـث جـا بـوو كـة كـردم كـةي سـزاوارم كـة روو        

ــث    ــاي ل ــة پ ــةو خاك ــةر ئ ــة س ــتةفا  بنم ــةنايب موس ــا ج   ن

  شاهيدي قةومل بة، ساغم، مةست و بث خؤد نـيم ئةصـثم  

ــدة « ــد عبـــ ــهد ان حممـــ ــودا» اشـــ ــي خـــ   مةبعووســـ

  دايــةمن تــون گرتــووي ئــةمما بــة ســةرپةجنةي يــةقني
  

  ئـــةمما دصـــثكي پـــذ رجـــا   لثـــت ئـــةپاذمثؤ بـــة دص   

ــةي  » زاري« ــةوث ئـ ــت ئـ ــةي لثـ   ر ئةونـ

ــةزا   ــةي رؤژي جـــ ــي نةكـــ ــياري يب فةرامؤشـــ   هؤشـــ
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  ئةكا» ئةسرا«سوحبان بةحسي واقيعةي  ئايةيت

  شاهيد بؤ قسةي ميعراجية » والنجم«سووذةيت 

  خؤشةويسي باريية و دةعوةت كرا بـؤ المـةكان  

  » البصـر مازاغ «چاوي رثژاوة بة سورمةي سايف 

  ةكائ» االقصیمسجد«ئةو بة شةو بؤ چووين نةقصي

  زةوي بةرپا ئةكا لة سةدرة وةك  عيززي دةبدةبةي

  لة سةدري بةزمي ئةو ئةدنا ئـةكا  جيلوة فةرمايي

  ئةكا»مايغشي«سةيري وةك فةلةك ئةوزاعي كةشفي



١٩٨/ئاييين

  »ذوالجـالل «خاتري ئاوثنة بؤ جلوةي جةماصـي 

  ؟»ماکـذب «چاوي دص رؤشن بة شؤصةي ئافتايب 

  صچووين چةن دةفعة بة چـاوث ديويـة د   بؤ ئةمة بث

  بةهـ! چ رؤژثكة لة شةرقي مةككةوة كـردي زهـوور!  

  ةر هةر نةفـةس تلةهةرخاكث كة نا وا بوو موعةت پاي

  دا لة ژووريةككةتازثكة لةعةرسةي خؤشةويسي

  فـذي » ال«بازي تةسديقي بة تيژي والة دةشيت 

  روعةجز و قسـو تيغي تةبليغي وةها كثشاوة بث

  پةجنة پؤآليثكي بث باكة بة تةا شـةذ لةگـةص  

  زا كةچي رؤژي جةزا حةووانةسصي ئادةم بوو لة 

  بؤ سبوويت ئيدديعا گةر بث جبووصـث غـريةيت  

  نـگ موعجيزة وةختث ئيشارةي كـردة ما  بؤ زهووري

  پـارةكرد  مووسا لة ئةرزا بوو كة بةحري  موعجيزةي

  لـة گشـت   موستةفا نةفرةت جةنايب رثگات ئةي تؤزي

  گةر بة عومري نؤحةوة شاعري بنووسثت و بصـث 

  وا خةريكة ماصي وثراين دةرووين خؤ بة نـوور 

  لةبـةحر » زاري«جث بةجث بووين مـورادي خـاتري  

  ئـةكا » مااوحي«سينة گةجنينةي دوذ و مةرجاين 

  ئـةكا » راى «چاوي سـةر بينـا بـة ئايـةي     

  ائـةك » م أى  «دةركي ئينسـاين بـة نـووري    

  ئـةكا » جنت املاوي«بة رةشكي » طا«خاكي پاكي 

  وعةنبةري سارا ئـةكا  لة موشك نةفرةت سةدكةذت

  عةرشةوة خةصوةت لةگةص بيناي بث هةمتا ئـةكا 

  ئـةكا » االاللـة «هاتة  باغي وةحدةت و تةقريري 

  ئةمري ئيسالمي لة شةرق و غةربدا بـةرپا ئـةكا  

  شةذكةراين قةيسةر و ئةسكةندةر و كيسرا ئـةكا 

  ذييـةيت حـةووا ئـةكا   ذم تكا بـؤ ئـادةم و زو  ئة

ــةوان ــاآلتر ل ــاري ب ــر«ك ــق القم ــةكا» ش   داوا ئ

  دوولةيت كرد و موعانيد چي قسةي بث جـا ئـةكا  

  سةد مووسا ئةكا لةچةرخا كاري ئةم ئيشارةي يةك

  زيوةري تاجي كةيوومـةرس و جـةم و دارا ئـةكا   

  سةديةكي مةدحي ئةتؤ كةي تا ئةبةد ئينشا ئةكا

  ئافتــاوي ئــةنوةرت ئــاوا ئــةكاتةلعــةيت وةك 

ــةكا» ر «رةمحـــةتت ئـــةي    داوا ئـ
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ــةكا  ــة بارئــ ــانگي رؤژوو وا خةريكــ   مــ

ــة   ــاين تاعةتـ ــةم زةمـ ــايي لـ ــؤ جيـ   بـ

ــةموو    ــؤ ه ــةودا ب ــة ل ــةو مانگ ــةذؤ ئ   وا ئ

ــوو   ــدا وةك ــةدووي يةك ــةك ب ــاين ي   رؤژةك

  ئةي ئةسـةف بـؤ ئـةو شـةوانةي وا بـةوان     

  داخـــم ئـــةذوا ئـــةو حـــةكيمي قـــةدرة وا

ــة الي     ــةفيعةي وال ــةو ش ــةذوا ئ ــم ئ   داخ

ــةوا  ــةت ل ــةر جةنن ــة ئةگ ــةو مانگ ــي ئ   رؤي

    داغــي هيجــراين لــة جــةرگم كارئــةكا  

  رؤحـــي مـــوئمني ناصـــة و هـــاوار ئـــةكا

ــتيغ  ــةرش ئيس ــةت ع ــةهلي تاع ــةكائ   فار ئ

ــةكا   ــوار ئـ ــؤي پثـ ــةمتاب خـ   رؤژي عالـ

  ئــةهلي ئيمــان كةســيب ســةد ئــةنوار ئــةكا

  زةمخي جورمي ئـةهلي عوسـيان چـار ئـةكا    

  حـةزرةيت هــةق سوصــح بـؤ ئةشــرار ئــةكا   

  ئـــةكا» اولواالبصـــار«خـــؤ موزةييـــةن بـــؤ 



»زاري«صائبرمي ةكولبدةديواين مةال ع/    ١٩٩

ــةزا  ــة رؤژي جـــ ــاهيدثكي عادصـــ   شـــ

  بةدفةذ ئةو شةخسـة كـة قـةدري لـث نـةنا     

ــةدا   ــةم مانگ ــةردة وا ل ــةو م ــؤ ئ ــوژدة ب   م

ــةفا   ــانگي س ــةي م ــافيز ئ ــثن خواح ــا بص   ب

ــا  ــةي مــانگي وةف ــثن خــوا حــافيز ئ ــا بص   ب

ــ  ــثن خــوا حــافيز ئــةي مــانگي دوع   ابــا بص

  بـا بصـثن خـوا  حـافيز ئـةي مـانگي مــونري      

  بــا بصــثن خــوا حــافيز ئــةي مــانگي عــةتا 

  بــا بصــثن خــوا حــافيز ئــةي مــانگي كــةرةم

  بــا بصــثن خــوا حــافيز ئــةي مــانگي ســةبر

  با بصـثن خـوا حـافيز ئـةي مـانگي سـةواب      


ــي ف  ــةبرار و زةم ــةدحي ئ ــةكا وجم ــار ئ   ج

ــةكا  ــةموار ئـ ــاري ناهـ ــةودا كـ   يـــاين لـ

ــ  ــةت و ئ ــةريف تاع ــومري س ــةكاع   ةزكار ئ

ــةكا  ــةمبار ئـ ــا غـ ــةهلي وةفـ ــت ئـ   رؤينـ

  رؤينـــت ئـــةهلي ســـةفا زةمخـــار ئـــةكا

  رؤينــــت بــــاري عيبــــادةت الر ئــــةكا

  رؤينــت نــووري بةســريةت تــار ئــةكا     

ــةكا  ــار ئـ ــةدا بيمـ ــتةي گـ ــت دةسـ   رؤينـ

ــةكا  ــذ ژار ئـ ــةي دةروون پـ ــت كيسـ   رؤينـ

ــةكا    ــار ئ ــةي خ ــة بووت ــذ ل ــت دص پ   رؤين

  يـــة بثـــزار ئـــةكا» زاري«رؤينـــت ئـــةم 
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ــةي ــيا   ئ ــةر ئةش ــوودي ه ــاوت وج ــة ن   ب

  ئةوةصـــي تـــؤ لـــة ئـــةوةآل ئـــازاد     

ــك ــار و دوور و نزيـــ ــار و ديـــ   ناديـــ

ــؤن    ــووري ت ــث قس ــونعي ب ــةري س   ئةس

ــوث  ــاو و گـ ــاغ و چـ ــؤش و دةمـ   دص و هـ

ــبةر    ــووذةيت دصـ ــك و سـ ــةيت رثـ   قامـ

ــان   ــة پثمــ ــة داوتــ ــةيت تؤيــ   نيعمــ

  شــــوكري تــــةنيا يــــةكثك نــــاتوامن

ــاوم     ــؤ م ــوكري ت ــة ش ــةر وا ل ــث خةب   ب

ــوكر   ــةداي ش ــة ئ ــاذةب ل ــةتت ي   ي نيعم

ــةذن    زةذذةيــث شــوكري تــؤ بــة ســةدها ق

ــة  ــة عريفانــ ــةر بــ ــذامي بةشــ   ئيحتــ

  تــث بفكــرة لــة خــؤت تــا تثئةگــةي      

ــدا  ــةبوو پةيـ ــؤ نـ ــاوي تـ ــث نـ ــيچ بـ   هـ

ــا  ــاخرةت كؤتـ ــة ئـ ــاخر، لـ ــيت ئـ   دةسـ

ــودا     ــةبيت خ ــةيت و هــةر ئ ــت و ه   بوويي

  اســـي ئثمــة دةركـــي ئـــةكا هــةرچي حةو 

  دةم و لثـــو و زوبـــان و دةســـت و پـــا   

  نــــوتقي شــــريين و شــــثوةيي شــــيوا

ــي   ــا ئيالهــ ــةتت يــ ــی«نثعمــ   »التُحصــ

ــةعزا      ــووي ئ ــةواو م ــث ت ــان ب ــةر زوب   گ

ــا   ــةص وةحشــ ــة لةگــ ــازم نييــ   ئيمتيــ

ــا   ــاجز مـ ــتة عـ ــنس و فريشـ ــن و ئيـ   جـ

ــاللة« ــا » حاشــ ــةياين كــ ــث بــ   كةســ

  مةعريفــــةت بــــث ســــپاس دةس نــــادا

ــذذي  ــة سـ ــةت لـ ــة حةقيقـ ــا«بـ   »كَرمنـ



٢٠٠/ئاييين

  گةوهــــــةري تابنــــــاكي و غــــــافص

ــان   ــةري خؤمـ ــة گةوهـ ــؤ ئثمـ ــاة بـ   ئـ

ــووم  ــي شـ ــةواي نةفسـ ــذيين هـ ــة فـ   بـ

ــاتؤ    ــا كـ ــةبث جيـ ــي روون ئـ ــؤ دصـ   بـ

  ردين ئيــــــدديعات بشــــــكثنةةگــــــ

ــني   ــيچ زانـ ــة هـ ــي و خؤبـ ــة زةليلـ   بـ

ــرب  ــودبيين كيـ ــةوا و خـ ــب و هـ   و عوجـ

  لــةم هــةموو جــةردة و ذثگــرة يــارةب    

ــني  ــةري نةفسـ ــة، مةيتـ ــيت خؤشـ   راسـ

ــي؟   ــةت و خواناســـ ــة تاعـــ   كامةتـــ

ــةموامن    ــة هـ ــن لـ ــة مـ ــياتر كـ   رووسـ

ــة  ــة رةمحـــةتت بثبـــةش» زاري«مةكـ   لـ

ــثال   ــؤي شـ ــةويري تـ ــتث هـ ــة چ دةسـ   كـ

ــةردا    ــة دةس ب ــةوةز ل ــث ع ــةها، ب ــث ب   ب

ــان دا    ــتةقيم المـ ــي موسـ ــة رثـ ــؤ لـ   بـ

ــةيزا  ــةدي بــ ــاين و يــ ــثحري هامــ   ســ

ــةدرا   ــوث نـ ــتة گـ ــةقازاي فريشـ ــة تـ   بـ

ــوو   ــادةم بـ ــي ئـ ــا «بةشـ ــم االمسـ   »علّـ

ــةدوا   ــرة دواوة روو بـ ــةن بثـ ــگ ئةكـ   بانـ

  هــــةر مةگــــةر لــــوتفي تؤنــــةجامت دا

ــوا   ــا، ش ــاين ه ــا  ي ــژة و گ ــوث دري   ن، گ

ــةقوا؟     كامةتــــة وةرع و عيففــــةت و تــ

ــا  ــة رجـ ــي نيمـ ــةفوت ئيالهـ ــةيري عـ   غـ

  غـــةيري رةمحـــت نييـــةيت هـــيچ پـــةنا 
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  بزانن بـة دص بـرا كـة ئـةم رؤژة وةك چـرا     

  هثناية سةر زةوي هةر كة ئةو تةشريفي شةوث 

  زةوي پذ لة شادي و بةشـارت لـة غةيبـةوة   

  ئــةوةي مايــةي حةمــد و تــةحييايت باريــة 

  دا نوورةئةو شـةوةتلووعي  كةئةورؤژةساحيب

  وپذخةفـةت  مـةحزوون  و يةكسةرمات شةياتني

  هةر لةو شةوةدا چوو ئاوي ساوة، كوژايـةوة 

  لة پـثش ئـادةم و حـةووا و نـؤح و كةليمـدا     

  ئةمة هةركة من وتوومة ئةصبةت گـةلث كةمـة  

  لــة رؤژثكــةوة زبــان لــة تــةعريفيا تــةكان

ــازارة ه  ــةو دوذة ن ــاتري ئ ــةر خ ــة ب ــكرال   ةص

ــرا  ــة داخ ــراوة دةرك و هاويي ــةت ك ــة جةنن   ل

  و بة غةرب عةرش وكورسي فةلةك درا بةشةرق

  لة ئـةرز و سـةماو غـةيرة لـةو شـةوةدا كـرا      

ــذوو   ــةكان ئاب ــت و بتخان ــبةينث ب ــرا يس   ب

  لة چووين ئـةوان بـؤ ئامسـان رثگـة بةسـترا     

ــةر درا     ــة ب ــة بتخان ــاور ل ــاور و ئ ــذي ئ   گ

  دانـرا لة سةر تةخيت شاهي ئـةم شةهةنشـاية   

  لة مةدحي ئـةوا هـةرچي بنووسـم و نووسـرا    

  يـا كـةمث لـة وةسـفي نـةوثژرا     »زاري«ئـةدا،  
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  مين ئةي گياين شريينم، خودا گياين شرييين

  مبؤسـي هـةنگاوث هةصـگرم   ةناتوامن بـؤ قةد 

  وا لة دةشيت ميحنةتا سةرلثشـثواوم نيمـة غـةير   

  چاوةذمث ئةو قودرةتة سةملاين داخص ئال كرد

  ئةدةم نيمة ئةمن حةول ة تثئةكؤشمهةر ئةوةند

  بة ئاوايت بگا» زاري«بفةرموو ئةي خودا  تؤش

  بؤ رةواجي ديين هةق تةئييد و تـةوفيقت بـدا  

  هةر ئةوةندةم وا لة پثدا كؤت و زجنـريي بـةآل  

  هيممةيت پرياين نةقشـيية رةفثـق و رةهنومـا   

  دةستگريي ئثمة بـث تـا بارةگـاهي موسـتةفا    

  سوحبةيت ئةهلي وةفـا چارةيث بؤ دةردم ئيلال 

  حازرينيش گشت بصثن ئامني، ئـامني رةببـةنا  
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  و چاوثكي دص نةشوا دةم  تابولبول شةوق  ئاوي بة 

  نـةفس  تةليسـمي   هـةوا تادةرنةچث،نةشـكث    لة تاريكي

  كةذم، كوثرم، نةزامن رث نةناسم ناسوپاسم مـن 

  دصــثكي وات داوا لــث ئةكــةم تــا ئــاخري عــومرم

  ئاخرچيةچارةي گةر نةكةي ثسةدرلوتف بةشةرحي

  گةر نةنثري چارة بؤ دةردم رةمحت  لة دةرمانگاي

  بةزؤري خؤ مةنازة فيكر و زانستت هـةموو فـذدة  

  زةمحةت بث خزربووگةرچي شاگردي موحتاجي كةليم

  ي كردة پةندي عـام »اخلناس«ويت من چاترم لةو 

  بةصث هةرواية خؤ تثغي دةباين لـث دروس نـاوث  

  چـيين ولـةعلي بةدةخشـاين    سـةي لة خاك و بةرد،كا

  هـةق  چـاوت لةغـةيري   هةصگرة هةنگاوت بةرةو وةحدةت

  يةقني چاوي گومانت كـوثر ئـةكا وةختـث كـة وردؤيب    

  كث بـوو؟  قودرةيت و وةتوق بوو؟ كث ئةمري كث بوو؟ ئريادةي

  خزرئةذژث قةصـةم وةختـث   ئاوي»زاري»تةبعي لةهةوري

  وص خبواگ وةسصي لةبادةي تةسةوور وا نةكا جامث 

  ناگةيتـة مةنزصـگا   ييةقينت بث كـة ذثگـة نابـذ   

  تؤ نيمة خوداوةندا بةكةس هيوا رةمحي  بة غةيري

  لـةودا  نـةبث  وئومثـدت  وفيكروخؤف زيكر كةغةيري 

  مين داماوي بث چـارةي لةگـةل جثمـاوي نابينـا    

  سـينا  سةد بووعةيل دةردي من  هةراسانةلةچارةي

  سـةرخا  تهةورازيـة  لـةم  بگرة دةس كةسث بةداماين

  لةودةشتة بؤ دةسـدا  واسيتةي بث گوفتوگؤي مةقامي

  بةش ما بث باري كةناري گةورةوبث رةمحي لةبةحري

  تا بة ئاور ئاسن و زةربةي چةكوش نةخوا نةبرژث

  لةمةعدةن كث دةريهثناوة بث تةصـقيين مامؤسـتا  

  بقوجنثنــة كــة ئــاور گوصســتانة وشــكية دةريــا

  ةزرةيت مووسـا ح باري و كؤچ و  خةليل  لةرووداوي

  »جنت املـاوا «كةدةريابووبة دةشيت وشك و ئاور 

  بؤ نووسيين هؤنراوةي لةبايت پث بة سةر بذوا كة
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  وا لة بؤتـةي دوورييـا بـرژاوة دص هـاوار ئـةكا     

  تينواين دةشـيت بـث ئـاوي جيـايي دثتـة بـري      

  يا ئيالهي تؤ بكةي يـادم بـة دصـيا كـا عوبـوور     

  ئاخربؤ نةكـةم  ديدة بة سورمةي خاكي رثگاكةي 

  چؤن ئةبث دامن لة رثگايـا سـةرم بـؤ بـةردةباز    

  پثچةوانة رؤييوم خـاكم بـة سـةر مـووي سـپي     

  كـةوتووم ئةم بياباين بـةين يةعقووبـة مـن يت   

  ئةسـارةت دةرپـةذين   بث يةدي بةيزا لة زينداين 

  لةم گثژاوةيدا وةهـا گـريم ئةگـةر يـارث نـةبث     

  جاتلةميحنةت دانة ئةييويب كة  ئةودةسةي ئثژن 

  بـةري نـادا هـةتا   » زاري«وا گرتـووة  ئةودةسةي

ــةكا    ــدار ئ ــةربةيت دي ــث ش ــووة داواي جام   تين

  سـةبزةيي كوهسـار ئـةكا    ئاوةدثري وةختث  ساقي

  گوصزار ئـةكا  وةنةوشة و نةرگسي  سةيري ئةودةمةي

  كةسيب سةد ئةنوار ئـةكا  رثگة  لةوگةردي ديدة چؤن

ـ      ةكائةو كة وا دووري لة كةللةي بؤگـةين پـذژار ئ

  بؤية بانگي بث دواوة جـارث نـة سـةد جـار ئـةكا     

  رثگـةي چوونـة دةر دشـوار ئـةكا    » كليم اللـة «بث 

  شكصة كوا ئةو دةسةي وا بةنـديان رزگـار ئـةكا   وم

  مةوجي بث ساماين بارم غـةرقي دةريـا بـار ئـةكا    

  هةموو زةمخار ئـةكا  چاوةذث بة هةر ئةوة چارةي 

  قافصــةي رؤحــي لــة وثرانــةي لةشــيدا بــار ئــةكا

13  

ــة     ــن ناگات ــاواري م ــةر ه ــة مةگ ــول الل ــا رس   التي

  وا لــة خزمــةت تــؤوة جــارث كؤمــةكثكم بــؤ نــةهات

ــةي   ــةتؤ ئـ ــي ئـ ــو رةمحـ   »ر «دوورة بـ
  

  لة خـةرماين سـةخات   بةش بث گةدا مةحذووم و بث ئةم

  وا لة بـةحري ميحنـةتا غـةرقم وةسـيلة بـؤ خـةالس      

ــةريادم بگــ    ــةم بةف ــك ناب ــيچ ش ــات ه ــيلال تك   ا ئ

ــةتؤي     ــاوي ئ ــةفثعم رؤژي دام ــة ش ــول الل ــا رس   ي

  دةســيت ئوممثــدم ئــةگا رؤژث بــةداماين كــةوات    

  يــا رســول اللــة چيــة جــارث بــة چــاوي مةرحةمــةت

ــتةآلت     ــث دةس ــارة و ب ــين بثچ ــثين م ــةزةر ب   بةرن

ــةما    ــژاوي غ ــة گث ــة ل ــريةيت تؤي ــؤ غ ــةي رةوا ب   ك

ــةريادم     ــة ف ــؤ ب ــايي ت ــثم و تك ــن خبنك ــةگات م   ن
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  چــاوي بــث نــوورم بــة ديــدارت منــةووةر بــث چييــة؟

ــةبات؟   ــؤچي الن ــومث ب ــراين گ ــارت گ ــةهدي گوفت   ش

  دةرمةكــةي يــا لــثم ئــةبووري نيمــة غــةيري تؤپــةنا

  پـات  خـاكي  پـامت  هـةر خـاكي   يا لثم ئـةدةي  ئةدةي رمث

ــةوا    ــث ن ــة ب ــاهي و ئثم ــدا شةهةنش ــة عالةم ــؤ ل   ت

ــولةمياني ــولةمياين، س ــؤ س ــةداتت ــة هةرگ   ي و ئثم

  چــاوةذث بــؤ قــةترةيث هــةورث بــذيژث لــوتفي تــؤم

  عـةتات  سـةرچاوةي  لـة  جامث جورعةيث كة  مةرحةمةت

  كـةمان  چـةمانؤ وةك  » زاري«قـةدي   باري غـةم  سةنگي

ــةدات      ــازاري ن ــارة ئ ــةم ب ــا ئ ــث دة ب ــاوذثكي ل   ئ
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  واين گرفتار لة رؤژي پذ ئازار و هاوارداغونچةيث لة گولزار وةسفي تكاكار بؤ رةستگاري داما

  

  لة باغي عالـةما سـةروث نـةزيري قامـةيت رةعنـات     

  نةبوو نابثـت و نايابـة گوصـث وةك تةلعـةيت زيبـات     

  بة چي تةشبيهي روخسارت بكـا شـاعري لـة جوانيـدا    

  عالةم تابة شثوةي حوسـين تؤنـادات   خورشيدة كة ئةم

  م تةبعـةن پةشـيمامن  بة هةر جوانث كة تةشبيهت ئةكة

  روونة دةس ناخات تؤجوانتر لة تؤ لثم  غةيري كة هؤشم

ـ     ثسةليقةي پث دةوث و هؤنينةوةي دوذ تاكوو اليـق ب

ــات   ــاتر ك ــارامم زي ــةي دص ئ ــت ئ ــارامي جةماص   دص ئ

  بــة ئةوســايف جةماصــي دصــبةرت گــةرچي خــةياآلمت

  پثويستة دةسيت قـودرةيت ناگـات   سةرگةرمة وةك گةلث

  لــة ســارايةكي بــث دار و گيــاة و گــةرم و بــث ئــاوا 

  يـث بـةرپا كـات   »املـاوا  جنت«ئريادةي حةق وةها بوو 
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  بثحةدي تؤي كردة تووبـاي ئـةو گوصسـتانة    بةرةمحي

  لة سـثبةرتا كـة جسـماين و ذؤحـاين پشـوويث بـات      

  بةصث تاجي سةعادةت سةرئةنث هةركـةس لـة دنيـادا   

  سـؤزيت بـذوا كـات   پذ لة دص بة فةرموودةي سةحيح و

ــةخيت  ــيماين و بةدب ــة پةش ــرةتة ئثش ــة حةس   درثغ

  لة ئـاييين سـةحيحي پـاك و رووناكـت كةسـث الدات     

  كة تؤ بةم جؤرة شةمعي عيففةت و فـةزل و كـةماآليت  

  ئاور لة خـؤ بـةردات   ،لة دةورت با وةكوو پةروانة دص

ــث   ــي تؤب ــي فةرمايش ــةيايت واقيع ــاوي ح ــةبث ئ   ئ

  و بث تةرديـد نؤشـي كـات    بگرثـت  وةري هةركةس  بةدص

ــة  ــي«ئةبووبةكرثك ــةو » االتق ــازي ئ ــاين ئيمتي   نيش

  مـةقامي ئـةو ئـةكا ئيسـبات    » لوكـان «ثكـه  »ابوحفص«

  هةركةس نةكا رةفتار و مونكري بـث  ئةتؤ بةفةرموودةي

  ئةبووجةهلثكة پاماصي شةپؤيل قةهري سـةيل ئاسـات  

  ةد بردووي ئيـدي ئـةمن چ بصـثم   ئةحةد ناوي بة ئةمح

  چرانـةويت لةگـةص خورشـيدي تابانـا ئـةبث چ بكـات      

ـ ر اسمِا بِقرا«لة  بگـةر بةديـدةي هـؤش بـذوانني    » ك  

  الـذات ئةزانني چةندة ئةم شـاگردة مةحبووبـة و كـرمي    

ــة    ــراري خبوثن ــة تيك ــر«ل باالَ كــر ــة» مك   منايان

  پذ تةعزمية دةس نـادات تةعليمة  كة بؤغةيري ئةو ئةم

  لةودا تةصقينةچون ئةم مةخسووسي حةذا بوو مةدرةسةي

  پــةيامي دصــپةزثر و پــاكي بــؤ پثغةمبــةري ســةرهات

  بةشـارةت بـؤ تلـووعي رؤژي عريفانـت    » امل نشرح«

  مـژدة بـؤ بـةرزي مـةقامي خولقـةيت واالت     » فَتَرضَـی «

ـ » نساناال ملَّع«لةبةحري    ي كـرد ئةوندةت جورعةنؤش

  »جزئيـات «سينةتا سابت نة كوللي بةصـكوو   لة لةوحي 

  بة جةووادي ئةتؤ هةوري بـةهاري بـث گؤمـان نابـث    

  بــة جــةززايب كــةالمي دصــبةرت ســةد كارةبــا ناگــات
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  بةهاري دةعوةتـت مايـةي سـرووري دؤسـتانت وةك    

ــامي  ــم «قي ــذرق ــدات  » فأن ــي ئةع ــةردا دص ــاوري ب   ئ

  شريكت وةها پةي كرد ريشةيي وةحدةت بةتثغي تيژي

  قةدر و قيمةت وةك مةنات و الت و عوززا مات هوبةل بث

  بتان وبت پةرسـتاين بـة جـارث كـردة پةنـدي عـام      

  رةوييةي جوان و ئةخالقي پةسةند و عـادةيت ئـةعالت  

  چؤن ئةكا مثشوولة عةنقايي؟ !حاشا ؟من و ئةم وةسفة

  بتوانـث دةسـيت خـات    ئـةوث  غةوواسي بةحرة ئةم دوذي

  بة گيان و دص ئةپاذمثؤ لـة قـاپي رةمحـةيت يـةزدان    

  بة ديداري موشةذذةف مب بة ماچي خـاكي بـةردةرگات  

  بة برژانگم مباصم خاكي ئـةو ذثگـة كـة پثـت لـث نـا      

  بة ئةلتايف ئيالهي چـاوةذمث ئـةم فرسـةتةم پـث بـات     

  

  بة خؤمم وت ئةمانة بؤ بصـثم ئايـا لـة رووي هةصـدث    

  سةگي خوثذي لة خاوةن مـاص نـان و ئـاو داوا كـات؟!    

ــة   ــةنايب تؤيـ ــةزيرايي جـ ــاك«پـ ــوثراعطینـ   »الکـ

  نيشانةي نةگبـةيت بـؤ دوژمـين بـةدخوات    » هواالبتر«

  لةتؤدا كؤية هةر خاسييةتث مـةحبووب و مةرغووبـة  

  لةمة زيـاتر چ نـازامن فيكرئـةم دةشـتة تـةي ناكـات      

  ريةت لة مةوجوودات مومتازيس و سووذةت بةحوسين

  و فةرعي تؤية مـةوجوودات  ،تؤ و وجوودي  ئةسص بةصث 

  رجا داوثين لوتـف و هيممـةتت ئـةگرم    دوو دةسيت بة

  كة تؤدةسگريي بث تةقسريي بؤ ئـةحيا و بـؤ ئـةموات   

  بةدر و حونةين و فةتح عةرسةيي ئةي شاسةواري ئةصثم

  يا ئـةي سـاحييب ئايـات   نووري ديدةي ئةنب ئةصثم ئةي

  بة زاري هامت و خؤم خستة ئاسـتانةي جةوامنـةرديت  

  بـةش كـات   لةسفرةي نيعمةيت موحتـاج بـث   نابث غةين



٢٠٦/ئاييين

  لة عالةمدا منم يةك زةذذة هيواداري رةمحـةت چـون  

  ئـــةي شـــاة بؤتـــؤ هـــات ر خـــةآليت 

  ئيالهـي بةرمـةدة دةسـتم لـة دةسـيت ئـةم تكاكــارة      

  تكا بؤ هيچ كةس ناكات كةس سةخيت بةر لةو رؤژيكة 

  لة بةحري بث كةناري رةمحةتت الفـاوي بـث وشـكاو   

  سةر وجوودي خؤي و ئـايل هـةر دةقيقـة و كـات     بذثژة 

  مةگةر خةلالقي ئةو دانـا بـة ئـةخالقي حةميـدي بـث     

  ژمـاري وةسـفي ئـةو ناكـات    » زاري«زباين الصـي تـؤ   
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ـ     اوي ئــةم شــؤخانة دص ئــازاد  لــة حةصــقةي داوي خـ
  

  

ــاد     ــة ميع ــدة مردن ــةم كةمةن ــي ل ــةبوا، خةالس ــةبث ن   ئ
  

  بيابـــاين بـــةين يةعقووبـــة تثكـــةوتني و دةرنـــاچني
  

  

  نة چل بةصكوو هةزاران ساص ئةگـةر بـثن و بچـن وةك بـاد      
  

  دثتةدةر گةوهةر لة دةريا، وةك لـة كانـا زةر   بة زةمحةت 
  

  

  وي بـةذ، سـةيياد  بة كؤشش داو ئةخاتـة گـةردين ئـاهو     
  

  بــرا ســةبري دةوث بــةم رثگــة ناهــةموارةدا رؤيــن     
  

  

ــاد     ــازارة رةجناب ــذ ئ ــة پ ــؤص و تةنگ ــك و چ ــةلث تاري   گ
  

  وةرنـة هـاتوچؤ   رةهنومـا بـث   موحةببـةت  مةگةر بـادةي 
  

  

ــين ئيجــاد         ــة ناكــا رؤش ــة و نةوت ــث بــث فتيل   چراي
  

  بة دةسيت ميهر ئةگةر ساقي كـةرةم كـا پياصـةيث، ناكـةم    
  

  

  ة ئاوي سةلسةبيل و شةربةيت تةسـنيم و كةوسـةر يـاد   ل  
  

  

  

ــارامي    ــثوةي دص ئ ــؤ ش ــة ب ــق ك ــةي عاش ــوو ئاوثن   وةك
  

  

  ئاسـاين ئـةكا ئريشـاد    بة بث حةرف و سـةدا عالـةم بـة     
  

ــيابةخيت     ــق س ــؤ وامي ــة ب ــووي عوزراي ــياهي گثس   س
  

  

  بصثســةي ئــاوري شــةوقي روبابــة، رةعــد ئــةكا فــةرياد   
  

  قسـةي مـةجنوون   يـة شـرييين   لةيال قسةي  شةكةرخةندي 
  

  

ــةرهاد      ــةيت ف ــثواوي حاص ــريينة ش ــي ش ــثوي زولف   پةش
  



»زاري«صائبرمي ةكولبدةديواين مةال ع/    ٢٠٧

  خةزثنــة و دةوصــةيت هــةرتا لــة رثگــةي يــارةدا دوايــي 
  

  

ــ   ــةهثنا كــةي زوص ــازاد ثن ــژاوي فــرياق ئ ــة گث ــوو ل   خا ب
  

  لــة شــيوي ئةميــةنا تــةركي منــاص و ماصــي كــرد ئةوســا
  

  

  شــادئــةنواري مــةعارف خــاتري بــوو  بــة» كلــيم اللــة«  
  

  كةوتـةگوثي كـردي بـة چومـاخي     » انـا اللـة   اين «سةداي 
  

  

ــةون     ــةص فريع ــاين لةگ ــيحر هام ــةزاران س ــةرباد ه   دا ب
  

  بينــاي ماصــي لةســةر ئــاوي هــةوا بــث خــاوةين غةرقــة
  

  

ــاد» زاري«لــة ســةر ئــاوي هــةوا      دةخــيلم دانــةين بوني
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  ئةو مةلةك شثوة كة گثسـووي شـانة كـرد   

ــ ــژي م   ةمنووين هــةمحــةزرةيت  ســاقي ب

ــينةمي  ــةي سـ ــثم داوة شيشـ ــاوري لـ   ئـ

ــةر  ــا قةم ــة داگرس ــاري ك ــةمعي روخس   ش

ــووعي  ــةرزة تل ــةر ئ ــةو رؤژي س ــة ش   دا ب

ــرا    ــوةت ك ــةوة دةع ــةو ش ــي ئ   وا دةذؤي

ــردووة  ــقي كـ ــقي عيشـ ــناية مةشـ   ئاشـ

ــا  ــة ت ــی«مةكك ــودا » اقص ــؤ خ ــةنگاوي ب   ه

  ئــارةزووي ســـةركةوتين وةختــث كـــرا  

  »روح االمـــني«وا لـــة ســـةدرة تثپـــةري 

  فــرةيف هثنــا خــودا بــو رةفعــةيت     رة

  عةرش فةذشي مةجليسي ئـةم بةزمـة بـوو   

ــةآلت   ــدار هـ ــوو رؤژي ديـ ــةردة الچـ   پـ

  بوو بة چاو و گوث لة پث تـا تـةوقي سـةر   

  بث سةبةب ئةمري خوداوةنـدي كـة بيسـت   

  دواي بــة جــث هثنــاين رةمســي بةنــدةگي

ــوحلي  ــازاغي«ك ــوي  » م ــدةي وا س ــة دي   ل

ــاك  ــي پ ــةوة رؤژثك ــؤ هات ــي ب   چــوو گوص

ــ ــروور  ئاش ــذ س ــاتر پ ــة خ ــةم وةزع   نا ل

ــرد  ــة كــ ــةمي دثوانــ ــث دآلين عالــ   بــ

ــرد   ــة ك ــين پثوان ــةي م ــوو شيش ــوتفي ب   ل

  پــذ لــة بــادةي نــايب ئــةو مةخيانــة كــرد

ــرد   ــة ك ــي وةك پةروان ــة دةوري رةقس   هات

  دقةسدي چووين ال سـةرووي ئـةم بانـة كـر    

  سةد سـةري سةرسـامي ئـةو لنگدانـة كـرد     

ــرد   ــة ك ــةو مةيدان ــةيي ئ ــةرمي ت ــة گ   وا ب

ــرد  ــتانة ك ــةم سوص ــة ب   رةمحــةيت كــث واي

ــرد    ــاالرانة ك ــةموة س ــةو ه ــةبقةيت ل   س

ــرد    ــة ك ــن  و جةوالن ــةو رؤي ــةيرةيت ل   ح

  المـــةكاين جثگـــةي ئـــةم ميوانـــة كـــرد

  ئةو هةموو وةجدة لة بةر ئـةو جوانـة كـرد   

ــ    ة كــردروئيــةيت بــث چــووين بــةو چاوان

ــرد  ــة ك ــةي مةردان ــةم تةماشــا هــةم قس   ه

  حيفــز و زةبــيت بــث غةصــةت ژيرانــة كــرد 

ــرد  ــة ك ــؤ بثگان ــؤ خــثش و ب ــي ب   خواهيش

ــؤ  ــةيت ب ــي«هيمم ــا طغ ــرد» م ــاهانة ك   ش

  كةسيب ئةم نوورةي بة نوور ئةو كانـة كـرد  

ــرد    ــثتانة ك ــةي ش ــاتر قس ــوددةعي زي   م



٢٠٨/ئاييين

  موعجيزةي تـةا نـة قورئانـة و فةقـةت    

ــةبوو   ــگر ن ــا و دةس هةص ــةيت كثش   زةمح

  ئــةي چ قورعانــث ســةداقةت ريشــةيث   

  چةمشة تؤقي بةحري مةعين هاتـة جـؤش  

  »عـرم «هةر شةپؤيل ئةم بوو وةك سـةيلي  

  هيجرةيت ئـةو نةگبـةيت قـةومي قـوذةيش    

  گةردي پـاي ئـةو حـةزرةيت ممتـازة بـوو     

ــريةيت    ــةرقي غ ــة ب ــووآل ل ــث ج   زةذذةي

ــة   ــاوةذ بك ــوو ب ــة ب ــةو برق ــةيت ئ   هةيب

  ئةبرةهــة و ئــةو لةشــكر و فيلــةي دوچــار

  ئــاوري بــةردا لــة بــةحري ســاوةيي    

  گورگ و ئـاهوو و سـوومسار و بـةرد و دار   

ــي     ــك هةصقوص ــة قام ــرييين ل ــاوي ش   ئ

ــورووب   ــةذيا دواوة دوا غـ ــؤ گـ   رؤژي بـ

  موعجيزةي ئةو بـوو كـة مشـتثكي تـةعام    

  دةسنوثژي كـرا چةمشـةي تـةبووك   ئاوي 

ــردةوة  ــدوو كـ ــارة زينـ ــردووي دووبـ   مـ

  سةيري ياري ئةو خـودا ناكـةي كـة چـؤن    

  يـة بـؤ نـةخؤش   »الشـفا «چؤن تفـي ئـةم   

  حيكمةيت ئـةو بـوو كـة چـاوي دةرپـةذيو     

  ئةسصــةحةي حــةريب لــة داري تــري دروس

ــةمووي    ــنت ه ــؤي خس ــاكثكي ب ــتة خ   مش

ــةبوو   ــادةم ن ــافيعي ئ ــا ش ــةم ت ــاوي ئ   ن

ــةهاري ه ــةليل نةوب ــو خ ــةو ب ــةيت ئ   يمم

  پةرتـــةوثكي ســـادقي ئـــةم ســـادقة   

  سةيلي ميهر و خواهيشي ئةم بـوو بـزووت  

ــةم نــةبووبا كــوآ خــةالس    نؤشــدارووي ئ

ــةليم    ــوو ك ــث ب ــةوي پ ــةمري ئ ــةي ئ   نام

ــيح    ــتةقيل بووبــث مةس   وا مةزانــة موس

  مانگي لـةت بـؤ خـاتر ئـةو كوثرانـة كـرد      

ــةو قو   ــامي ب ــوةتثكي ع ــرد دةع ــة ك   رعان

  پةرةســيت رةد وةكــوو بوختانــة كــرد بــوت

ــين ئيســالمي وةكــوو دوذدانــة كــرد       دي

  ماصي كـوفري سـةر بـة سـةر وثرانـة كـرد      

ــةكثكي بـــةو موسصـــمانانة كـــرد      كؤمـ

ــرد    ــة ك ــةيت رزوان ــةو جةنن ــرةيب ب   يةس

  خةسرةوي بـةو مةسـخةرةي دةورانـة كـرد    

  چي بة پايـةي سـةخيت ئـةو ئةيوانـة كـرد     

  گ بارانـة كـرد  ئةو هةموو تـةفزيح و سـةن  

  ئاورســــتاين بــــة زاخرخانــــة كــــرد

ــرد    ــة ك ــةم ئاوان ــةعزميي ل ــوجدة و ت   س

ــرد   ــة ك ــةم ئاوان ــتةغين  ل ــكري موس   لةش

  رؤژي خةنــدةق بــةردي لــةت پياوانــة كــرد

  چةن هـةزاري تثـر و پـذ لـةو خوانـة كـرد      

ــرد  ــتانة ك ــةو دةش ــاري ل ــةيثكي ج   چةمش

  هةر وةكـوو تةسـبثحي بـةو بةردانـة كـرد     

ــ  ــةو دوو بةس ــاري ب ــي غ ــردپاس   تةزوانة ك

ــرد    ــة ك ــةو دةرمان ــي ژاري ب ــي ئثش   دةفع

  بــث تةغــةيري جثــي لــة نثــو كاالنــة كــرد 

ــرد   ــة ك ــةو گورگان ــةي ئ ــذيين ريش ــؤ ب   ب

  دةســتة پاچــة و كــوثر لــةو مةيدانــة كــرد

  كــث خةالســي لــةو قــذة و عوســيانة كــرد 

ــة  ــةو اللـ ــاوري بـ ــرد  ئـ ــة كـ   و رثحانـ

ــرد   ــة كـ ــةو زيندانـ ــازاد لـ ــفي ئـ   يؤسـ

ــةو قوربانــ   ــماعيلي ل ــةنعي ئيس ــردم   ة ك

ــرد   ــة ك ــةو كرمان ــةييوويب ل ــةزرةيت ئ   ح

ــرد   ــة ك ــةو خنكان ــي ئ ــين وا تووش   دومش

  كةسـيب ئــةو ئةحيايــة لـةم لوقمانــة كــرد  



»زاري«صائبرمي ةكولبدةديواين مةال ع/    ٢٠٩

ــودا   ــوآلنة خـ ــةم رةسـ ــوعجيزايت ئـ   مـ

ــةرث    ــةر پثغةمب ــين ه ــؤ دي ــةترةيث ب   ق

ــةموو پثغ   ــاكي ه ــيب روون ــةرانكةس   ةمب

ــوحبةيت    ــةجني س ــدار و گ ــةيت دي   دةوص

  رؤژي روخســاري لــة هــةر خاكــث هــةآلت

ــة   ــةفثكي وايــ ــاي» زاري«ئاســ   كيميــ

ــرد    ــة ك ــدةين عريفان ــةم مةع ــريي ل   زاه

  حةق رةوانـةي لـةم چـةمي ئيحسـانة كـرد     

  يةك بة يةك لةم رؤژة نـوور ئةفشـانة كـرد   

  هــةر دوو رووي لــةو تايفــةي يارانــة كــرد

ــةال ــان و كـــؤآلين مـ ــردبـ ــة كـ   يك خانـ

ــرد   ــانة ك ــةو خاس ــةعرايب ب ــوحبةيت ئ   س
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  حةجي فةقرية جومعـة هـةر وةكـوو فةرموويـة پثغةمبـةر     

  لـــةم حةجـــة فـــةقريان هةتانـــة يـــةقني خةبـــةر 

ــةعلووم  ــردووة مـ ــةجي كـ ــودا حـ ــةمةن خـ ــؤ دةوصـ   بـ

  ئثـــوةن كـــة هـــةموو جومعـــةيث ئةكـــةن ئةگـــةر 

ــةداي     ــةر ئـ ــوورن لةبـ ــةعات ببـ ــار دوو سـ ــة كـ   لـ

  ةم فـــةذزة بـــؤ ذةزاي خوداوةنـــدي دادگـــةر   ئـــ

  بـــؤ مؤمينـــان جةژنـــة ئـــةذثژث خـــودا لـــةوة     

  سةر ئـةهلي ديـن رةمحـةت و فـةزيل لـة حـةد بـةدةر       

ــاترة  ــوثژة چـ ــةم نـ ــردين ئـ ــن كـ ــةهلي ديـ ــةي ئـ   ئـ

  لــة گشــت دةوصــةيت دنيــا و هــةموو كــاين زثــو و زةر

ــة   ــاهي كةبريةيـ ــةركي گونـ ــةرع تـ ــوزري شـ ــث عـ   بـ

  گـــةدا و بـــؤ بثكـــار و كاريگـــةربـــؤ شـــاة و بـــؤ 

  ئــةم نــوثژة بــة جــةم الزمــة بيكــةين و نةفــةوتث      

  خؤمـــان بـــا نةكةينـــة دةســـتةچيلة بـــؤ ســـةقةر

ــةي      ــؤت ئةك ــة خ ــمان ل ــراي موسص ــةي ب ــمثكة ئ   زوص

ــةمةر    ــث س ــاري ب ــةر ك ــوثژة لةب ــةم ن ــدي ئ   فةوتان

ــاي   ــاغة توانـــ ــت ســـ ــي و لةشـــ   داراي ليباســـ

ــةچوث  ــة ئ ــةم واجب ــة ئ ــةت چيي ــةرعيلل ــةي بةش   ين ئ
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  لـــة كوثـــوة هـــاتووي تثفكـــرة بـــؤ كـــوث ئـــةذؤي 

  بـث تؤشـة ئــةهلي هـؤش، كـةي ئــةذوات بـؤ ســةفةر     

  ئةمذؤكـــة تـــث بكؤشـــة ئابـــذووت بـــا نـــةچث     

ــةزةر     ــةي ن ــردةوةت ئةك ــواين ك ــة دي ــةو رؤژة ك   ئ

ــؤ       ــة ب ــةوفيقي ئثم ــدة ت ــةت ب ــة رةمح ــيب ب ــا رةب   ي

ــ  ــةيرةوي ئــادايب پثغةمب ــةذزي خــؤت و پ ــةداي ف   ةرئ

  تـــؤ دةســـيت ئثمـــة نـــةگري لـــة بـــةحري گوناهـــدا

  غــــةرقني نييــــة واســــيتةيث پــــي بچينــــة دةر

ــةن    ــني، بكـ ــآلو بـ ــاوة بـ ــة دريـ ــوثژ كـ ــآلمي نـ   سـ

  داواي رزقــــــي زؤر لــــــة رةززاقــــــي رؤزي دةر

ــارة    ــة ع ــؤ ئثم ــن  » زاري«ب ــة دي ــةتث ب ــةين خدم   نةك

  هةر وةك ئةكةين خدمةيت كةوش و كةوا و پثچـي سـةر  
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ــةت تاجــة بــؤ ســةر غ ــاري خــاكي رثگ   وب

  فــــةقريثكم پــــةناگرتوو بــــة زاتــــت

  ة»ر «كـــــــة نـــــــاوت 

ــث رؤح   ــمثكة ب ــؤ جس ــاوي ت ــث ن ــي ب   دةم

ــري ــاگرياوي حةشـــ ــار و تكـــ   تكاكـــ

  هــةموو پثغةمبــةراين گــةورة يــةك يــةك

  شــكؤفةي باغــةكاين جةننــةيت عــةدن   

ــةمريان   ــةن ئ ــت ناگ ــةردي بةخشش ــة گ   ب

  الـــة ئاســـانةي جـــةالل و شـــةوكةتت د

ــادةن  ــوة نـــ ــةداكاين وآليت ئثـــ   گـــ

ــةكا    ــؤ داوا ئـ ــة تـ ــورادي» زاري«لـ   مـ

ــة گةوهــةر     ــؤوة دص كانثك ــايةي ت ــة س   ل

  لــة ئثســتاوة هــةتاكوو رؤژي مةحشــةر   

ــةر    ــان و دص و س ــةم گي ــت ئةك ــة قوربان   ب

ــةر     ــث ب ــة ب ــؤ دارثك ــةيلي ت ــث م ــي ب   دص

ــةر   ــاوي كةوس ــيلة و ئ ــا وةس ــؤ دري ــة ت   ب

  لـــة ژثـــر بةيـــداخي تؤدايـــة سةراســـةر

ـ   ــة خــاكي شـ   اري تــؤ نابــث بةرابــةر  ب

ــةر  ــة گةوه ــةو كثوان ــةر وةك ئ   ببةخشــن گ

  گــةدايث مــل كــةچن خاقــان و قةيســةر    

ــكةندةر   ــاجي س ــةد ت ــة س ــؤ ب ــةقريي خ   ف

  كة هـةر تـؤ شـك ئـةبا بـؤ رثگـة رةهبـةر       
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ــا  ــرامحني «ي ــم ال ــةر  » ارح ــة س ــةت ب ــذثژة رةمح   ب

ــد « ــطفیحممــ ــي ج» المصــ ــنرةسووصــ ــةريــ   ن و بةشــ

  ل و يـــاراين ئـــةوســـةر بـــاقي پثغةمـــةران و ئـــا

  هةر چاشت و هـةر نيمـةذؤ هـةر عةسـر و شـام و سـةحةر      

ــةوري ر   ــة ه ــةريان ل ــذثژة س ــةتت دةمةب ــةدةم مح   ب

ــالتی« ــة دةر » صـ   بـــث ئينتـــها، ســـةالمي لـــة حـــةد بـ

ــي   ــذ كةماص ــةدحي پ ــاليب م ــةي ت ــول«ئ ــري الرس   »خ

ــي   ــةوي جةماصـ ــقي پةذتـ ــةي عاشـ ــر«ئـ ــري البشـ   »خـ
  

ــپة   ــايف دص ــرة ئةوس ــوث بگ ــةروةرة گ ــةو س   زيري ئ

ــةر     ــةماين رؤژي خةتـ ــا، ئـ ــودا راهنومـ ــي خـ   رةمحـ

ــةزا   ــةفثعي رؤژي جـ ــا شـ ــةفا و وةفـ ــةحري سـ   بـ

  هــةم خاتـــةمي ئـــةنبيا هــةم كـــاين فـــةتح و زةفـــةر  

ــةآل    ــةنگ و داوي ب ــي نةه ــةرق و دم ــةرق و ح ــة غ   ل

  نــــةجايت نــــؤح و خــــةليل و يــــؤنس و بوالبشــــر

  و رةزاكثـــوي وقـــار و ســـةبات و ســـةبر و شـــوكر 

ــةخا و عــيلم و فــةزل و هونــةر        چةمشــةي حــةيا و س

ــةرةم   ــد و وةرع و ك ــي زوه ــوود و ئةساس ــي وج   ئةسص

ــيلم و حــ    ــرووةت، ح ــدق و م ــةركاين س ــةزةرةئ   زم و ح

ــن     ــري دي ــؤ نةش ــة ب ــةم حةبيب ــاتين زايت ئ ــة ه   ب

  ئيـــبين مةريةمـــة مـــوژدة دةر ،نـــة تـــةا رةهبانـــة

  ا قـــةترةيثلـــة بـــةحري عيلمـــي علـــوومي ئـــةنبي

  ئــةم رؤژة روونــة لــة رؤژي تةلعــةيت يــةك شــةرةر     

  فةســــيحةكاين زةمانــــة نوتقيــــان بةســــترا   

  لـــة دةرجـــي فكـــري كـــة دوذي حيكمـــةيت خســـتة دةر

ــاب     ــاكي وةك ئافت ــةي چ ــين رةويي ــةنواري حوس   ئ

  گــــريت جنــــووب و شــــوماص و خــــاوةر و باختــــةر

  رةگــــي زبــــاين بةليغــــةكاين يةكســــةر بــــذي

ــة ت ــووةر    ب ــة و س ــريي ئاي ــل و ش ــوذذاي دةلي ــي ب   ثغ
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ــةآلت   ــةي وا ه ــةو دةم ــة ئ ــة مةكك ــيدي زايت ل   خورش

  ةي جةماصـــي بـــة جـــارث عالـــةمي گرتـــة بـــةرصـــشؤ

ــت   ــة گش ــوو ب ــنا ب ــةلليم ئاش ــاب و داك و موع ــث ب   ب

  ي بةخشــي نــةوعي بةشــةر  قئــةخالقي پــاك و تــةرةق  

ــةدةب    ــي ئ ــةت و دةرس ــيب خ ــث كةس ــدا ب ــا لةوث   ژي

ــا ج ــةر  تـ ــاوردة سـ ــةيغامي هـ ــةمني پـ ــذةئيلي ئـ   وبـ

  ئــةو بــوو بــة مايــةي هيدايــةت بــؤ تــةريقي نــةجات

ــة و بةشــةر      ــؤ ئةجنن ــةي ســةعادةت ب ــوو پاي ــةو ب   ئ

ــةنبيا   ــةروةري ئـ ــادةم، سـ ــةوالدي ئـ ــة ئـ   خوالسـ

  ئيمــــامي پثغةمبــــةراين موذســــةل و موعتةبــــةر   

ــةم      ــةرةب و عةج ــةر ع ــؤ س ــرا ب ــة ك ــةوث رةوان   ل

ــةآليت   ــاين خـ ــةر  يرةفيـ ــردة بـ ــةيت كـ ــةي بثعسـ   عـ

  دةســـتووري ديـــين مـــوبيين دةســـبةجث راگةيانـــد

ــةر     ــث خةب ــةق ب ــين ح ــةق و دي ــة ح ــةردوماين ل ــة م   ب

ــرا   ــكرا وةك چـ ــةوثوة هةصـ ــار لـ ــالمي ئةنسـ   ئيسـ

ــةر    ــة س ــرةيت هات ــةورةي هيج ــةرماين گ ــوو ف ــةوث ب   ل

ــةها   ــؤ مونت ــقا ب ــؤ ئةس ــرا ب ــوةت ك ــة دةع ــة مةكك   ل

ــة    ــة ع ــان و ل ــة ئامس ــوزةر  ل ــردي گ ــي ك   رش و كورس

ــةو بــوو بــث واســيتة كــةالم و روئيــةيت حــةق    بــؤ ئ

  بـؤ ئـةو بـوو شـةققي قةمـةر      ،روتبـةي (دين) بـوو  بؤ ئةو 

ــةوة    ــي ئــ ــةي خاســ   ع    «وةزيفــ

ــةزةر     ــةهلي نـ ــةندي ئـ ــةوة پةسـ ــي ئـ ــادايب راسـ   ئـ

  لة سووئي رةفتار و زوصمي وجـوودي قـةومي قـوذةيش   

  ي مـــةالل و ميحنـــةيت كةوتـــة ســـةردصـــي كـــة گـــةرد

ــةدوو    ــارةدا دووبـ ــةفيقي غـ ــي شـ ــةص رةفثقـ   لةگـ

ــةر   ــة بـ ــةيان گرتـ ــگ رثگـ ــيد و مانـ ــايل خورشـ   ميسـ

  رووي كــردة شــاري مةدينــة رةمحــةيت دووســةرا    

ــةر     ــةت و دةردي س ــةكاين زةمح ــؤ بةدخواه ــا ب ــث م   ج

  بـــؤ شـــادماين نةكـــةن بـــةدر و بـــةقيع و قوبـــا؟ 

ــةرةم   ــاكي ح ــةگري خ ــؤ ن ــة دةر؟   ب ــي ئةذوات ــة رؤح   ك
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ــة     ــةم نيعمةت ــدة ل ــاري نائومث ــؤ كوف ــرةت ب   حةس

ــةهرةوةر    ــوون ب ــتة ب ــةم بةهةش ــالمة ل ــؤ ئيس ــي ب   خؤش

ــوومسار   ــي و س ــورگي وةحش ــاهوو و گ ــة ئ ــث ك   كةس

  بثنـــة زبـــان و بـــدةن بـــة ســـيدقي دةعـــواي خةبـــةر

  بـة يـةك ئيشـارة لـة رةگ دةر بثـت و بثتـة حـوزوور       

  ثتـــؤ جثگةكـــةي خـــؤي شـــةجةررث بـــؤ ســـةالم و بچ

  شــفاي زةهــر بــث تفــي، لــة بــةيين قامكيــةوة      

ــةر     ــةدها نةف ــث س ــاو ب ــر ئ ــث تث ــاو هةصقوص ــدة ئ   ئةون

  لـــة ئـــثش و ژاين فرياقـــي بثتـــة ناصـــة و فوغـــان

ــةمةر  ــةآلو ســ ــث گــ ــذاوي بــ ــكي بــ   دارثكــــي وشــ

ــةبث    ــي ن ــاوةذي پث ــةزانث و ب ــةقي ن ــة ح ــةوةي ب   ئ

ــياية  ــةيتانة رووسـ ــةقةرمةلعوونـــة، شـ ــةهلي سـ   و ئـ

  بة مشتة خؤصث كة خسـيت رووبـةذووي قـةومي شـووم    

  گشت كـوثر و كـةذ بـوون زةليـل و خـوار، بـث پـا و سـةر        

ــث    ــدا كةس ــةريب ئةع ــة ح ــدةكا ل ــث رووي تث   چ خؤف

ــة  ــمک(واللــ ــةو ببثتــــة ســــپةر   یعصــ   ) بــــؤ ئــ

  مةلةك سوپاي بثـت و دةسـيت نةسـري حـةق يـاوةري     

ــني« ــق و هة»روح االمــ ــةفةري رةفثــ ــدةم و هةمســ   مــ

ــت   ــاغي بةهةش ــوتفي، ب ــواين ل ــة خ ــة ل   منوونةيةك

ــةرةر   ــةك ش ــة ي ــةو دؤزةخ ــةر ح ــةيت ه ــي هةيب ــة تثغ   ل

  خورشيدي بورجي رةسالةت، شةمعي جةمعي رةسـووص 

  و واال گوهـــــةر» مصـــــطفی«مومتـــــاز و  و راموختـــــ

  سوصــتاين مســكني نــةواز و شــاهي ديــن ئاشــنا     

ــد  ــوآلم و عةبــ ــةقريي دارا غــ ــةدةر فــ ــةعال قــ   ي ئــ

ــ   ــةحتي م ــدا رؤژي ف ــة ئةع ــي ل ــؤيف تثغ ــة خ   بنيول

  گةيشـــتة بـــاين فةلـــةك هـــاواري (ايـــن املفـــر)     

ــةرةم   ــةهلي ح ــة ئ ــتاين دين ــةم سوص ــدةگي ئ ــؤ بةن   ب

  جـــوان و پـــري و بچـــووك و گـــةورة بةســـيت كةمـــةر 

ــتةري    بـــازاذي الت و هوبـــةل كةســـاس و بـــث مشـ

ــةر يب قـــةدر و قيمـــةت و» عـــزي«و » منـــات«   قوذبةسـ



٢١٤/ئاييين

  رؤژ هات و شـةو وةخـيت خـوي پثچـاوة، رؤي، نـةما     

  حــةق هــات و بــاتص تــةريقي عوزلــةيت گرتــة بــةر      

  بــة دةســيت وةحــدةت شــكا بــة يةكــدا جســمي بتــان 

ــةر       ــيت خةب ــة بــت پةرةس ــذا ل ــان ب ــووري ئيم ــة ن   ب

  لة گومذةهي و لـة شـريك و زوصـم و جـةور و فجـوور     

ــة، رث   ــؤآلن و كووچـ ــوو كـ ــاكؤ بـ ــوزةر پـ ــة و رثگـ   گـ

ــةو ــوورة   ومن ــةم ن ــةد ب ــا ئةب ــرام «ةرة ت ــت احل   »بي

ــوزةو ــةر   ة،روةم ــةوة ب ــازةي هات ــاين ت ــةعموورة، گي   م

ــة   ــةد زةمزةم ــةفا و س ــةد س ــة س ــزةم ب ــةفا و زةم   س

  بــة خــاكي پــاي وةك مــةقام و مولتــةزةم بــةهرةوةر     

ــث ذژا   ــةق ل ــي ح ــدةي رةمح ــةت ئةون ــزاين رةمح   مي

  مــاص و كووچــة و دةشــت و دةر پــذ بــوو هــةموو حــةوش و

  بــــؤ پثشــــواز و بــــؤ مــــاچي گــــةردي رثــــت 

ــة دةر      ــةذث بثت ــوار دةرپ ــة دي ــوو ل ــك ب ــوةد نزي   ئةس

ــودا   ــةبييب خ ــةي ح ــوة ئ ــؤچي ئث ــةو ك ــاوي ئ ــة ت   ل

ــةر    ــوثين جگـ ــة خـ ــتا لـ ــذة هثشـ ــا پـ ــين مينـ   داوثـ

  چ خؤشةويســـثكة وا غوبـــاري نةعلـــةيين ئـــةو   

  بـــؤ بةســـةر ة نـــوورة، ســـورمةية»كحـــل اجلـــواهر«

  دوعــاي دةواي شــثت وهــار و ئــثش و دةرد و بــةآل    

ــةدةر   ــةس و دةربـ ــث كـ ــةرييب بـ ــةژار و غـ ــةناي هـ   پـ

ــث  ــاجز و بــ ــاين عــ ــي داماوةكــ ــةوائةنيســ   نــ

ــةرةر   ــذ شـ ــةوق و دص پـ ــووتاوةكاين شـ ــي سـ   جةليسـ

ــاة     ــةحري گون ــةكاين  ب ــدي غةرق ــتگري و ئومث   دةس

ــةر   ــة خةتـ ــيان، لـ ــةجايت عاسـ ــةي نـ ــي رثگـ   دةليلـ

  ئةي رةمحةت، ئةي سةفوةت، ئةي ئةماين ئةهلي خةتا

  تـاجي سـةر  » نوراهلدي«ئةي نيعمةت، ئةي عيسمةت، ئةي 

ـ  ــ ــدث، دةســـتگريث بةغةيـ   نيمـــة پـــةناهث، ئومثـ

ــةدةر    ــةزا و قـ ــووئي قـ ــة و سـ ــة حاديسـ ــري تؤلـ   ــ

ــةتة  ــةت و غةفص ــاهي خةجص ــةحري گون ــةرقي ب ــةم غ   ئ

  اســة مةگــةر ئــةم گــريي داوي هــةوا ئــةم حــةق نةن    



»زاري«صائبرمي ةكولبدةديواين مةال ع/    ٢١٥

ــؤ   ــامي ت ــةيت ع ــف و رةمح ــةفاعةت و لوت ــؤحي ش   ن

ــة دةر   ــةهلي بثنثتـ ــةحري جـ ــژاوي بـ ــژي گثـ ــة گثـ   لـ

ــؤ    ــايت ت ــاك و ئاي ــةالمي پ ــةقي ك ــة ح ــةي ب ــا ح   ي

  و جوملـةي سـوةر  » قورئـان » «زبـور «، » تورات و اجنيـل «

ــةموو     ــت ه ــةرمي و ناوةكان ــي ك ــووري وةجه ــة ن   ب

  س و نـةجم و قةمـةر  بة عـةرش و كورسـي و لـةوح و شـةم    

  بـــة حـــةقي پثغةمبـــةراين مورســـةل و موحتـــةرةم

ــر     ــا بوالبشـ ــؤح، تـ ــا نـ ــةنبيا تـ ــةمي ئـ ــة خاتـ   لـ

ــةيوور    ــاك و غ ــةحابةكاين پ ــةيت و س ــايل ب ــة ئ   ب

ــيةر   ــةقوا سـ ــوفر و تـ ــةدووي كـ ــن و عـ ــوحييب ديـ   مـ

ــةمريةكاين   ــحاب، ئـ ــةراين ئةسـ ــد«سـ   »اولوالرشـ

ــةزا    ــةيل مورتـ ــان و عـ ــةكر و عومسـ ــةربووبـ   و عومـ

  بــــة پــــريان و ئــــةتباعي پةيــــذةواين ئــــةوان

ــةزةر    ــد و وةرع و حـ ــةهلي زوهـ ــةولياكاين ئـ ــة ئـ   بـ

ــةوي     ــة و ئ ــةي وا وتووم ــةقي ئةوان ــة ح ــاذةب ب   ي

ــة و لةوانــة فكــري مــن بــث خةبــةر       ــةحبوويب تؤي   م

ــودا      ــارت خ ــث ژوم ــي ب ــة رةمح ــان ب ــوورة لثم   بب

ــة ماصـــ  ــةقةر   يمبانبـ ــي سـ ــة ماصـ ــةرةم، مةماخنـ   كـ
  

ــةجات   ــةي ن ــة رثگ ــودا نيمان ــةفوت خ ــةيري ع ــة غ   ب

ــةفةر      ــةي س ــة تؤش ــؤ نيمان ــةيت ت ــةيري رةمح ــة غ   ب

ــة زاري لثــــت ئةپاذمثــــةوة»زاري« ــاذةب بــ   م يــ

ــةر      ــة پثغةمب ــة ب ــةتا ببةخش ــةحري خ ــةرقي ب ــةم غ   ئ
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  يـــا ئيالهـــي رةمحـــةت بذژثنـــة ســـةر 

  وا خليــل اللــة رجــاي   ئــةو رةسووصــة 

ــةو رةسوصــة وا   ــ«ئ ــيم الل   و مةســيح» ةكل

ــبژارد  ــةلقت هةص ــة خ ــة وا ل ــةو رةسووص   ئ

  ئةو رةسووصـة وا لـة نـووري ئـةو درووس    

ــةزرةيت  ــاكي حـ ــر«زايت پـ ــري البشـ   »خـ

  كــــرد تــــا بثــــت و ببثتــــة راهبــــةر

ــةر  ــان خةب ــةو داي ــووري ئ ــووري ن ــؤ زه   ب

  »مفــر«جةوهــةري ئينســان و مومتــازي   

ــةر   ــاك و قةم ــثرة و رؤژي روون ــوو ئةس   ب



٢١٦/ئاييين

  ئةو رةسووصة شـةوذةويت پـث كـرد و هـات    

  وايــة هةســتان دانةنيشــت  » فانــذرقــم «

  ئةوةصني شـةمعي كـة هةصگرسـا لـة نـوور     

ــا« ــةين » زاريـ ــا بكـ ــاري بـ ــة بـ   داوا لـ

ــا  ــواهيش بكـ ــا خـ ــداين تكـ ــة مةيـ   بثتـ

  ةت نةكــةيبــةم هيــوا هاتينــة ئاســان   

ــة   ــا ل ــدره«ت ــوزةر » س ــردي گ ــةذي ك   تثپ

  بــث عيبــادةت لــةحزةيث شــةو تــا ســةحةر

ــةر  ــث بةســ ــايي بــ ــا و بينــ   زايت دانــ

ــةر د ــة دةس مةگـ ــةومان خباتـ ــةين ئـ   ايـ

  بـــؤ خةالســـيمان لـــة زينـــداين ســـةقةر

  يــا ئيالهــي ئــةم ذجايــة بــث ســةمةر     
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  بة مششاص وةرن، سوثروو بة نةي، لةقلةق

  گةدةم دةريـا ئةوةنـدةم خـوارد حةسـرةت    

  بــة ئــاوازث بكــةن قــةليب نةخؤشــم    

ــةم     ــث ت ــةورؤزة دةب ــژين ن ــةهارة جث   ب

ــارا  ــةژين وا دص ئـ ــت جـ ــارةك بثـ   موبـ

  وا پـــؤيل گوآلصـــة هاتـــة گوصـــزارئـــة

  چريكةي بولبـويل شـةيدا لـة سـةر چـص     

  ئةتؤش موتريـب بـة ئـاوازي دةف و نـةي    

ــة   ــة تووش ــة ئةون ــدا زةمان ــةص من ــة گ   ل

  بــدة ســاقي لــة ئــاوي تــاص جامــث     

  لــة گــةردن غونچةدايــة دةســيت بولبــول

ــقانة   ــروودي عاشــ ــةخوثنثتؤ ســ   ئــ

  لــة دةوري شــةمعي روخســاري وةنةوشــة 

ــادا   ــةژنثكي وةه ــة ج ــركةتل ــة ش   حةيف

ــة   ــاد داي ــل مشش ــة م ــيت ل ــةر و دةس   س

ــنةوبةر   ــة سـ ــاين قنووتايـ ــة وثسـ   لـ

ــكؤفة    ــاجي ش ــةمةن ت ــاوة س ــةري ن   س

  نــــةماماين چةمــــةن پؤشــــيويانة  

ــة   ــة جووص ــةي دثنثت ــؤ رةقــس ن   ســةبا ب

  بة هؤي ئـةم جةژنـة توججـاري بـةهاري     

ــة     ــايب پثي ــكي ن ــات مش ــؤ ه ــة چين   ل

  عـةتر پاشــي ئـةكا شــةومن هـةموو شــةو   

  بــووكي بــةهاري  لــة باغــا زيــوةري  

ــاص  بذاز ــة ئةمسـ ــةم جةژنـ ــةوة ئـ   ثنينـ

  نــاص لــة پــث كــةومت ميســايل ئةســپي بــث

  لة خةصتة و ژةنگي غـةم وثنـةي تـةآل قـاص    

ــث زاص    ــدا بب ــةر غةم ــة س ــادي ب ــذؤ ش   ب

ــاص    ــاوةين ئثقب ــاين خ ــؤيل الوةك ــة پ   ل

  ســـپي و ســـةوز و زةرد و ئـــاوي و ئـــاص

ــاص    ــردة زوخ ــارث ك ــة ج ــةي ب ــي الل   دص

ــاص  ــةوة حـ ــردووم تـــؤزث بثنـ   دصـــي مـ

ــؤ شــةرحي ئــةحواصزوبــاين بةســتووم    ب

ــاص  ــةوث ح ــريين ئ ــية ش ــةو تاص ــثن ب   ئةص

  دةمث رووي مـاچ دةكـات و دةفعـةيث خـاص    

  خـةياص و فيكـر ئـةكا يـةك دةفعـة پامـاص      

ــاص   ــةذ و بـ ــة پـ ــووتثنثت پةروانـ   ئةسـ

  نةكــةن شــثخ و مــةال و پــري و منــداص    

ــةرقاص   ــس س ــةنني و رةق ــي پثك ــة زةوق   ب

  وةنةوشــة فةذشــي ســةوزةي كــردة پامــاص

   شـاد و خؤشـحاص  وةكوو ئةهلي بةهةشـيت 

  لة ئيستةبرةق كة سةندي كـؤت و شـةذواص  

  بــة ســةد دةس هةصئةســووذثنثت دةمســاص

  لـــة گوصـــزارا هةصـــيذثژاوة كؤتـــاص   

  پةرةنــد و عةقــد و مرواريــد و خرخــاص   

ــاص    ــةرد و الپ ــا و ه ــو و چي ــةر كث ــة ه   ل

ــقاص    ــة مس ــة ن ــة كؤگاي ــةروارة ب ــة خ   ب



»زاري«صائبرمي ةكولبدةديواين مةال ع/    ٢١٧

ــثوة    ــة ش ــةروث ب ــةر س ــة ه   خةرامانثك

ــة    ــؤيل گوآلص ــةنا پ ــةحين گوصش ــة س   ل

  »اللـــة اكـــرب «تةماشـــاچي ئةصـــثن  

ــث  ــة ب ــتا   ب ــادة چ وةس ــث م ــةرگار و ب   پ

ــة؟   ــةهري كثي ــي ق ــرة زةليل ــةر دةه   ئةگ

ــةي  ــوولة درووس ك ــةتواين مثش ــةتؤ ن   ئ

ــةت  ــرد رثگــ ــدةي الرة الري كــ   عةقيــ

ــوو  ــث » زاري«وةكـ ــد «بصـ ــة واحـ   » اللـ

ــاص  ــبةرگي ســپي و ئ ــريينة گوص   وةكــوو ش

  گةرم و ئةشـغاص بة تةسبثحن هـةموو سـةر  

  فيكــر سةرســام لــةم ســونعة و زوبــان الص

ــرد گوصــــباغ و دذو و داص   درووســــي كــ

ــةجناص؟   ــة ج ــة كام ــاو و زةمين ــةر ئ   ئةگ

  بة خؤذايي بـة خـؤ بـؤ چـي ئـةدةي بـاص      

  ترجنانيويةتـــة شـــيو و دةذة و چـــاص  

  هــةس نــةخثزان و نــة منــداص» كفــواً«نــة 
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ــام   ــي دنيـ ــرياوي داوي شوغصـ ــا گـ   وةهـ

ــارث هةوا ــةتؤش جـ ــيئـ ــثكت نةپرسـ   صـ

ــاوت  ــة نـ ــردم كـ ــا كـ ــت وةهـ   فةرامؤشـ

ــرد    ــت ك ــةهوثكي زل ــة س ــا ب ــةم ئاگ   قةص

  بةهةشـــيت مـــن ديـــداري دؤســـتانة   

  لــة گــةرمي شــةوقي دص مــةغزم لــة كةللــة

ــةوقة  ــةم شــةمعي ش ــةت ئ   ئةترســم عاقيب

  ئــةوي رةگ والــة جةســتةم دا يــةكا يــةك

  ئةوندةم گةردي ميحنـةت هاتـة سـةر تـةن    

  شـذ  بة رؤژا هةر وةكـوو كؤنـدةي شـةق و   

ــوود   ــةري مةقس ــة ب ــتم ئةگات ــةتا دةس   ه

ــةكردم   ــةم ن ــة دةردي ك ــةردث ل ــةك گ   فةل

ــكامن   ــةي شـ ــة و پياصـ ــةزاران كووپـ   هـ

ــةودا    ــة خ ــث ل ــةر نؤش ــاين دام ئةگ   نيش

  ذةو ئــةم بـةرگي جةفايــة هـةتا كــةي كـةج  

ــةوا عــومرم بــة ئــاخر هــات ئــاخر        ئ

ــي   ــازامن هةواصـ ــرد و نـ ــوم كـ ــم گـ   دصـ

  هةس،وةلث من نيمة سـةد حـةيف   دص ئةصثن

ــة ــة   كـ ــاوي حةياتـ ــوو ئـ   المي دص وةكـ

ــؤنث  ــةردش دام و ش ــة گ ــدا ل ــة دووي دص   ب

  »بيـــارة«مةگـــةر ئيمـــدادي پـــرياين   

ــة  ــابازة وةحش ــةم ش ــةت ئ ــة داوي هيمم   ب

ــام     ــةر م ــوللي بثخةب ــة ك ــةوزاعت ب ــة ئ   ل

ــام   ــثواو و ناكـ ــين شـ ــي مـ ــة ئةحواصـ   لـ

ــةفحةي   ــة س ــذ دام   ل ــة ف ــاترا يةكدةفع   خ

  چ مـــوورثكم ســـولةميان كـــا تةماشـــام ؟

ــدام     ــري پث ــةحيمي هيج ــاري ج ــةك ن   فةل

ــام    ــةر پـ ــة بـ ــةذثت و بثتـ ــة دةرپـ   نزيكـ

ــةعزام    ــة ئـ ــوو پةروانـ ــووتثنث وةكـ   بسـ

ــث وةي ــةييام   وةي ئةص ــةوري دةوري ئ ــة ج   ل

  بــة خــاك وخــؤص مةســتوورة ســةراپام    

ــةعزام   ــة ئ ــةذژث ل ــةرةق ئ ــةر خــؤرا ع   لةب

  تــث وةكــوو كةشــيت لــة ئــاوام هــةموو وةخ

  دووســةد بــةردي لةيــةك جــامي ئةمــةل دام

  هـــةزاران جـــامي بـــادةي نـــايب رثـــژام 

ــث دام   ــي لـ ــةزاران نثشـ ــداري هـ ــة بثـ   بـ

  بــة دةســيت قــةهر تــةنگ ئةبــذي بــة بــاآلم 

  لةمـــة زيـــاتر بةســـة مةشـــكثنة مينـــام 

ــي ســارام   ــة بــث دص وثص   وة كــوو وةحشــي ب

  كـــةالمم بؤيـــة وا بـــث تامـــة بـــث تـــام 

ــةي  ــام   قس ــةزةو خ ــث م ــةعامي ب ــث دص ت   ب

  نييـــة و نيمـــة قـــةرار و ســـةبر و ئـــارام 

ــام      ــة فري ــودا  بيخات ــؤ خ ــوتفي خ ــة ل   ب

  ببةســـنت بـــاص و پـــةذ رامـــي بكـــةن رام  



٢١٨/ئاييين

  پــريي دووذوو» ســراج الــديين ســاين  «

  »زاري«لـــة بثـــدادي زةمانـــة نيمـــة    

ــام    ــن و دني ــؤ دي ــة ب ــةك هةي ــةوةم كؤم   ئ

ــة لــة ســايةي ئــةو هومــا دام    غــةمث چونك
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  ساقي هةسـتة مـةي بـة كووپـة بثنـة بـؤم      

  عـومر بؤ بة خـؤذايي سـةرف بـث نةقـدي     

ــوارد  ــن راب ــةق عــومري وةك م ــام ئةمح   ك

  غـــةيري كـــاري الر و ئـــةتواري قـــةبيح

ــن ــوننةمت  دي ــةرع و وةرع و س ــةقوا ش   و ت

  چم لة دةس دث تـازة ئـةي خـاكم بةسـةر    

ــث قـــووةيت    ــيت و بـ   عـــاجزي و سسـ

ــعوور   ــث ش ــةك ب ــةگا ن ــتوو تثئ   تثگةيش

ــةت   ــث مةنفةع ــةف ب ــةد ئةس ــة س   غافآلن

ــيچ    ــة ه ــاوث ب ــين ن ــارث م ــيچ توجج   ه

ــة  ــةچي   روو ب ــةذوا ك ــاروان ئ ــةنزص ك   م

ــة دةســتم دةرچــووة  ــا ل   ديــن وةكــوو دني

  يـــا ئيالهـــي وا گـــةذامؤ ســـةر شـــةقام

ــا   ــةفووم بك ــةتؤ ع ــةيري ئ ــة غ ــث هةي   ك

  »التقنطـــوا«يـــا بـــث مةيكـــةدةي »زاري«

ــةخؤم     ــا ن ــةمي دني ــاتر غ ــة زي ــا لةم   ب

ــةذؤم    ــة ئـ ــرة جثگامـ ــد رؤژث ئثـ   چةنـ

ــؤم    ــة خ ــادةمي بثگان ــثوةي ئ ــة ش   وةي ل

ــةم ــة ئ ــة تــؤمئــةي نــةفس نيت   ن رســوا ب

  وةك ئةنگووسيلةي سولةميان، خستة گـؤم 

ــؤم    ــت ك ــوثر و پش ــاو ك ــران و چ ــوث گ   گ

  هاتة جثگـةي هةصـمةيت هـةر وةك هةصـؤم    

ــؤم   ــة م ــث ب ــةجث ناب ــث ب ــؤآل ج ــاري پ   ك

ــؤم    ــتة چ ــرامن خس ــةت گ ــةري قيم   گةوه

  وا بـــة ســـةر يةكـــدا رزاوة تـــان و پـــؤم

ــةذؤم    ــادا ئـ ــة رثگـ ــن بـ ــة مـ   پثچةوانـ

  ث نةشـؤم گةر بـة ئـاوي تةوبـة دةسـنوثژ    

ــدةواري عـــةفوي تـــؤم    ــيت ئومثـ   راسـ

  تؤ دةرم كـةي ئـةي خـودا بـؤ كـوث بـذؤم؟      

  وا لةوثـــدا مةرهـــةمي زامـــي بـــة ســـؤم
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ــارم    ــث يـ ــةريب وبـ ــق و غـ ــث رةفثـ   بـ

ــيدا   ــتةيةكي وةحشـ ــاو دةسـ ــة نـ   وام لـ

  لةگـــةص ئـــةم قةومـــةدا ئيالهـــي چـــؤن

ــژم     ــةگ بثـ ــة سـ ــة بـ ــتةآلمت نييـ دةسـ

ــةتيان     ــاري بيدعـ ــة كـ ــة رؤژث لـ   نييـ

ــ ــانذةشبةصـ ــةرة اليـ ــةجي ئةكبـ   ةك حـ

ــئةچةقثم    ــةرگيان هةصــ ــة دص و جــ   لــ

ــاري   ــةماوة ئاســ ــة الدث نــ ــن لــ   ديــ

  و و غــــــةمبارم عــــــاجز و دصشــــــكا

  وا لةگــــةص عةمتــــةرا ســــةر و كــــارم 

ــارم؟    ــة چــ ــةم چييــ ــدةگاين بكــ   زينــ

ــزارم   ــة بثــ ــةم زيندةگيمــ ــة... لــ   چغــ

ــاوارم   ــةكات هــ ــذ نــ   دةشــــت و دةر پــ

ــارم  ــوو خـ ــةن وةكـ ــثم وا مةكـ ــةر بصـ   گـ

  بــــث شــــعوور و نــــةفام و هــــارم    

ــارم    ــة گوفتــــ ــةزانن درؤيــــ   وا مــــ
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  كـــوفر ئةصـــث موشـــتةرمي بـــث حـــةدة

ــة   ــة رث كاكــ ــةدةي لــ ــؤ ال ئــ   ومت بــ

  ومت بــــث دايــــرةي ئيتاعــــةي هــــةق 

ــةال   ــةويل مـ ــة قـ ــث بـ ــك ئةصـ   پريةدايـ

  رةمســـي باپريةكـــان تثـــك مـــةدةن    

ــةغوة   ــةت لـ ــم و قسـ ــدةيي نةفسـ   بةنـ

  ديــــن ئةصــــث ئــــاة بــــث خةريــــدارم 

ــة هةوســـا      رم ويت چ بكـــةم بـــة نةفسـ

ــايب د  ــؤ نــ ــةردارم  ةويت بــ ــت بــ   ســ

ــارم   ــت رةفتـــ   تثـــــك نابـــــث بچثـــ

ــةر دارم    ــةمن خةبــ ــة ئــ ــةو نةزانــ   ئــ

ــوود   ــث ســ ــةدة بــ ــازارم» زاري«مــ   ئــ
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ــي غــةم      ئةونــدةم وا لةســةر دص دووكةص

ــث وا بــــزانن     بوخــــاري رؤژ ئةپؤشــ

  لــة ســؤزث وا لــة ســينةمدا پزيســكث    

ــةذووخثن    ــدا ئ ــةر يةك ــة س ــةتاوثنؤ ب   ئ

  ةينثئةســةف نــةمكرد كــارث بــؤ ســب    

  بــة بــث دةمسايــة، بــث نةقــدي عيبــادةت

  خـــودا دةســـتم لـــة دامـــاين شـــةفيعث

ــثم   ــةدةي پ ــةر ن ــث گ ــةوفثقت چراي ــة ت   ل

ــةواوة  ــةفس و هـ ــة دةس نـ ــارم بـ   گرفتـ

ــةددار    ــةفس غ ــكثن و ن ــةردن ش ــةوا گ   ه

ــايث  ــكوص گوش ــةكا، موش ــاري ن ــةر ي   ئةگ

  سةبةب ساز و سـةبةب هـةر تـؤي يـاذةب    

  خــودا بــؤ خــاتري ئــةمساي حوســنا    

ــث كــ  ــة پاكان ــؤ ب ــدةگي ت ــةيري بةن   ة غ

  بـــة مةســـتاين جةماصـــي اليـــةزايل   

ــةرما    ــة ش ــث ل ــوبح خيزان ــاهي س ــة ئ   ب

  بــة ئةســراري قةصــةم نووســي لــة لــةوحا

ــةو     ــةريف ئ ــذذي ح ــة س ــة«ب   »ام الكتاب

ــي    ــاين و رؤحـ ــةرداراين رؤحـ ــة سـ   بـ

  بــة دةســتةي ئــةنبياكاين موقـــةددةس   

ــان   ــات بؤيـ ــث هـ ــات و كتابـ ــة ئايـ   بـ

  بــة رؤحــي پــاكي مــةدفووين مةدينــة    

ــا ــة ئـ ــارانبـ   يل تـــاهريين و گشـــت يـ

ــوةد  ــين ئةس ــةي روك ــة زةوواراين كةعب   ب

ــةم   و ــةد ش ــة س ــابينم ب ــؤم ن ــوودي خ   ج

ــةم  ــةك ت ــة ن ــةآلوي ئةمن ــةي دووك   هةناس

ــدا لــةم كثــوة بةرزانــة بــة يةكــدةم        ب

  وةكــوو رووخــاو ســووتا تــووري جةســتةم

ــةم   ــةم كـ ــومر كـ ــاري عـ ــذاوة رؤزگـ   بـ

ــةم    ــةو رؤژة چ بك ــة ئ ــارةم چيي ــةمن چ   ئ

  بئاصـــثنة بـــة فـــةزيل خـــؤت موحكـــةم

  بــة تــاريكي چلــؤن ئــةم رثگــة تــةي كــةم 

  سةركثشــة، وةي لــةم  ئيالهــي داد لــةو 

ــتةپاچةم  ــتةآلت و دةسـ ــةمن بـــث دةسـ   ئـ

ــةردةم    ــؤن ب ــؤ چ ــةبث خ ــة داوي وان ئ   ل

  ئةدي بؤ كومث ئةنثري، روو لـة كـوث كـةم؟   

  بـــة ئةوســـايف كةرميـــة، زايت ئـــةكرةم

ــةم   ــة و هـ ــر و غايلـ ــيچ فيكـ ــة هـ   نيانـ

  »اعظــم«بــة نــاوي پــاك و مةشــهوورت بــة 

  لــة ســةر ئةژنؤيــة ئــةبرؤيان و قــةد خــةم

ــ  ــةوحث وا لـ ــة لـ ــةمبـ   ةوا رووداوي عالـ

  لة وثـوة نـووري مـونزةل هاتـة سـةر دةم     

ــة  ــة«ك ــةم  »امرالل ــة ئةعل ــة ب ــة، اللةي   ي

  لــة ئــادةم تــا خليــل اللــة و خاتــةم     

ــةرجةم   ــني س ــودا ناس ــي خ ــةموو دةرس   ه

  »علــــــی روحــــــه صــــــلی اهللا و ســــــلم«

  »چوارةم«و»سث«و »دوو«و»ئةووةص«خةليفةي

ــزةم  ــماعيل و زةم ــوجرةي ئيس ــةقام و ح   م



٢٢٠/ئاييين

ــت    ــة خؤف ــةردانث ل ــاوي م ــاوي چ ــة ئ   ب

ــةولياكان  ــذةوان و ئـ ــةققي پةيـ ــة حـ   بـ

ــاهم   ــاري گونــ ــثم زامــ ــوورة لــ   ببــ

ــياذوو  ــيانامة ســـ ــياكارم، ســـ   ســـ

ــةددث  ــا چ حـ ــةزاين تـ ــؤ ئـ ــي تـ   ئيالهـ

ــاپي رةمحـــةتت دا    ــة قـ   ئـــةپاذمثؤ لـ

  بـةش  لة رةمحـي خـؤت بـث   » زاري«نةكةي 

  ري ديـــدة دةمـــدةمئـــةبارثنن لـــة هـــةو

  ث ا«شـــــةهاين بائيمـــــان و 

ــةم     ــار مةره ــؤ زام ــة ب ــةفوي توي ــة ع   ك

ــةم    ــةموو ج ــاري ه ــة بثع ــةم داي ــة نام   ل

ــةم  ــةمت كـ ــارة و تاعـ ــث ژمـ ــاهم بـ   گونـ

  پــةناهث غــةيري رةمحــت شــك كــة نابــةم

  »و هـــو أرحـــم«كـــةالمي پـــاكي خؤتـــة 
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ــةفوورم    ــيب غ ــةنا رةب ــةگرم پ ــؤ ئ ــة ت   ب

  م بـــثمةگـــةر رةمحـــي ئـــةتؤ ياريـــدةر

  بـــة رثگـــةي الرةدا رؤيـــن هـــةتا كـــةي 

  لة دةس ئـةم نةفسـة سةركثشـة خـودا،داد    

ــةت   ــةك زةذذة تاع ــة ي ــةرما نيي ــة دةفت   ل

ــدي « ــايـ ــةوةي رث»بیضـ ــةوث دؤزينـ   ي ئـ

ــذاوة   ــوو بـ ــامن بـ ــةي ژيـ ــةوةي مايـ   ئـ

ــؤز   ــةپ و تـ ــذ تـ ــة پـ ــةهارم پايزثكـ   بـ

  شـــةو و رؤژي بةســـةرما دثـــت و ئـــةذوا

ــة   ــةي هةناسـ ــةتا رثگـ ــراوة هـ   نةبةسـ

ــةنگاوث ه ــةق  ه ــةرةو ح ــة ب ــگرم چاك   ةص

  بــة ســةر ئــةو پــردةدا بــث خــؤيف كــةوتن 

  »زاري«بــة غــةيري شةرمةســاري نيمــة    
  

  لــة مــةكري نةفســي ئــةممارةي شــةروورم  

  وةئـــيلال غـــةرقي گثـــژاوي قســـوورم   

  مةگــةر مــن دةســتةچيلة بــؤ تــةنوورم    

ــوورم؟   ــة ن ــي ل ــي خاص ــارةي دص ــة چ   چيي

  مرلــة شــةذدا خــاوةين ســةدها كــروو    

  يت تـــوورملـــة ســـةرگةردانةكاين دةشـــ

  لـــة توغيانايـــة ســـةرچاوةي غـــوروورم

  مركليلــــة بــــةفرة كثــــوي شــــارةزوو

ــةدوورم    ــث ئ ــومري پ ــة، ع ــايل داس   ميس

ــعوورم  ــدراك و شـ ــاوة ئيـ ــةتاكوو مـ   هـ

  بـــدةم حـــةويل جـــةوازث بـــؤ عبـــوورم

ــوورم  ــي راببــ ــةوفيقي ئيالهــ ــة تــ   بــ

ــؤص و دوورم  ــةيي وا چــ ــي رثگــ   رةفيقــ
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ــم    ــؤزي دص ــةپ و ت ــؤ ت ــا خ ــايزة ي ــووكةي پ   گثژةص

  وا هـــةوا تاريكـــة ناناســـم نيشـــاين مةنزصـــم

  بــةم هــةوا تاريكــة لــةم وثرانــةدا ســةرگةرمي چــيم 

ــم  ــژ و غافص ــؤش و چ گث ــر و چ بثه ــث فيك   وةي چ ب
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ــةمن   ــازامن ئـ ــت و نـ ــةذي رؤيشـ ــاروان وا تثپـ   كـ

ــم  ــؤچي ماتص ــيم و ب ــةريكي چ ــادا خ ــةم گوزةرگ   ل

ــةدر   ــة ق ــانة وا ب ــةو كةس ــؤچي رؤژووة ئ ــةژين ك   ج

  رؤژوويـان رةوانـة كـرد بـث نةقسـي زوصـم       مانگي

  جا بة ئةمين رووسيا چي! جـةژين وا گـةورة و بـةذثز   

  هــةر بــةزم، پــذ بــث لــة بثعــاري لةوثــدا داخصــم

  نةوبـــةهاري زينـــدةگي كؤچـــاين كـــارثكم نـــةكرد

  حةسرةتا بـؤ زينـدةگاين بـث بـةر و بـث حاسصـم      

ــرث   ــةد گ ــةذمثا س ــةديوة وا ل ــم ن ــةي ئةقص   مةدرةس

  كــا موشكوصــم وا كــة حــةل  اة بــؤ ئامووزگــارث ئــ

  كةسيب ئينسـاين بـة شـاگردي ئـةقص ئـةكرث ئةگـةر      

  نةمبة شـاگردي لـة كـوث ئينسـامن و كـةي ئاقصـم      

  شــوثين زانايــث نةكــةومت فثــري زانســتث بــبم     

  ئــةي خودايــا ئــةم نةزانيمــة نةبثتــة قاتصــم     

  عومرم ئـاوا گـةر بـة غةفصـةت بگـوزةرث وا تثئةگـةم      

  تـــا درثژتـــر بـــث زيـــاتر جاهيـــل و ناكامصـــم

ــة  ــتةمدا نيي ــايي، لةجةس ــاري دني ــؤ ك ــتةگي ب   خةس

  چي لة ئـةمري دينـةدا، بـث تاقـةت و بـث تامصـم      

  بــةرگي تــةقوا وا دذا، پينــة لــة تاقةتــدا نــةما     

  شؤصـة نةخاتـة سـةر دصـم    » التقنطـوا «گةر شةمي 

ــا« ــةي  » زاري ــاوري تؤب ــث ئ ــةوث ب ــت ئ ــوح«راس   »نص

  ةم تةنوورة سةردةدا قةت پوخـت نـاوم، ناكوصـم   ل
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ــدةگانيم  ــات دةورةي زينـ ــاخر هـ ــة ئـ   بـ

ــةرقي پـــريي    ــةيت دا بـ ــة داري قامـ   لـ

  لة قـةددي رثكـي وةك ئـةلفم بـة ديققـةت     

ــزار   ــة گوص ــةم هات ــادي خةزان ــةم ب ــة ئ   ك

  ســـةرم لـــةرزؤك و ئـــةفكارم پةرثشـــان

  گـــوث كـــةذ بينـــايي ديـــدةكامن لثصـــة،

  دةگـــرم لـــة پـــا كـــةومت وا پـــا تـــازة

ــثم     ــؤ پ ــةويل پريي ــة ق ــوو ل ــپيدي م   س

ــوو  ــةنا بـ ــي فـ ــومر پاماصـ ــةهاري عـ   بـ

ــي    ــةذم چ ــكي ئةزف ــافوورة موش ــوو ك   وةك

ــيدي جـــةوانيم  ــرد خورشـ   غـــوروويب كـ

ــن  ــؤچن و مــ ــةريكي كــ ــامن خــ   قواكــ

ــوننةت   ــةذز و س ــؤ ف ــةبوو ب ــايثكم ن   وةف

  »الشـيب نـوري  «هـةآلت   ،لة كثـوي سـةر  

ــةي   ــا كـ ــات تـ ــريي دآل وا هـ ــي پـ   دةمـ

  ســةر خــاك روو قــةت بــة ئثخالســم نــةنا

ــارث   ــةمكرد ك ــومرم و ن ــوو ع ــة دةس چ   ل

  چـــةماوة پشـــت بـــؤ تـــةعزميي پـــريي

ــةوت    ــؤچي تثك ــةد ل ــةجنادام وا س ــة پ   ل

ــاس  ــةكا ب ــابوومت ئ ــن و ت ــةبر و كف ــة ق   ل

ــةژنؤ    ــت و الق و ئ ــي پش ــاوي ئثش ــة ت   ل

  ئةونــدةم گــةردي غةفصــةت وا لــة ســةر دص

  ئةسةف بؤ عـومري رؤيشـتوو بـة غةفصـةت     

ــة   ــودا ب ــو خ ــةر بثت ــةختةئةگ   م دةردة س

ــاذةبيب  ــةتؤ يـ ــي «ئـ ــن الرحيمـ   »رمحـ

ــاري دةردي زةعــــف و ناتــــةوانيم   دوچــ

  دةري هثنــــا رةگ و ريشــــةي جــــةوانيم

ــةوانيم   ــي كــ ــة چ دالثكــ ــا كــ   تةماشــ

  وةري بــــةرگي گوآلصــــةي شــــادمانيم  

ــةرانيم  ــوو كامـ ــةوةز بـ ــامي عـ ــة ناكـ   بـ

ــةزانيم  ــةرگي خـ ــف و زةرد، وةك بـ   زةعيـ

  عةســا پامــة رةفثقــي هثــزي پــا نــيم     

  ةردم دةوا نــــيمئةصــــث ئاگابــــة مــــن د

  فـــةنا رمثـــة بـــة ئومثـــدي بـــةقا نـــيم

ــيم   ــةتا نـ ــة خـ ــاكي باآلمـ ــةتا پؤشـ   خـ

ــةوانيم   ــاريكي شـ ــة تـ ــاوم لـ ــةر تـ   لةبـ

  وةهــــا نــــازامن، ئةسصــــةن كــــاروانيم

ــيم   ــنا ن ــؤم ئاش ــوننةيت خ ــةذز و س ــة ف   ب

  نــــيم» ضــــیا«دصــــم تاريكــــة داراي  

  نةكــةم شــةرمث مةگــةر ئــةهلي حــةيا نــيم 

ــيم   ــيا نـ ــا رووسـ ــژم خودايـ ــؤن بثـ   چلـ

ــة داوي ــيم  لـ ــا نـ ــث رةهـ ــي ئانـ   تةمبةصـ

  جــــةواين پشــــيت كــــردة پشــــتيوانيم

ــةقانيم   ــي وةك بلــــووري راســ   تةوثصــ

ــانيم  ــةعزاكاين فــ ــي ئــ ــاين حاصــ   زبــ

ــةيانيم   ــا بـ ــة تـ ــاة و ناصـ ــةريكي ئـ   خـ

ــيم     ــودا ن ــؤ خ ــةعاتث ب ــا س ــة عومرثك   ل

ــةزانيم    ــث ن ــةهل و ل ــري و ج ــث فيك ــة ب   ب

ــيم    ــةفا ن ــدي ش ــه ئوممث ــث ب ــةكا رةمح   ن

ــان    ــار و ج ــةچ رةفت ــدثكي ك ــةمن عةب   يمئ
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ــؤ   ــةيت ت ــةفو و رةمح ــةيري ع ــي غ   ئياله

ــيمان  ــيمامن، پةشــ ــيمامن، پةشــ   پةشــ

ــؤ   ــةيت ت ــاپي رةمح ــتة ق ــؤم خس ــةوا خ   ئ

ــة  ــةر ن ــة ئةگ ــؤت مببةخش ــي خ ــة فةزص   ب

  لـــةم ايـــةي تاعـــةتا گـــةرچي فـــةقريم

ــرد   ــةر ك ــودا دوورمي ئةگ ــةرداين خ ــة م   ل

  شوكور دوورم لـة يـةئس و ئـةمن هـةر دوو    

  مةگـــةر مـــن» زاري«چلـــؤمن دةرئةكـــةن 

ــين بثچــــارة داراي پــــةنا نــــيم      مــ

  لــة كــردةي زشــيت پــةان و عــةيانيم    

  كــة ئيــدي جثگــةيث تــر شــارةزا نــيم     

  بــة كــردة اليــةقي عــةفو و عــةتا نــيم     

ــيم  ــةدا نـ ــام و گـ ــا شةهةنشـ ــة ئيمانـ   لـ

ــيم    ــودا ن ــةرداين خ ــةيري م ــوحيبيب غ   م

ــيم     ــا ن ــؤف و رج ــث خ ــدووم ب ــةتا زين   ه

ــذةواين   ــةگثكي پةيـ ــطفی«سـ ــيم؟» مصـ   نـ
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، هةر زةمانهةر دةقيقة

ــا ــاران   ذي ــةي ب ــذثژة وثن ــةت ب ــةوري رةمح ــة ه   ةب ل

ــاران   ــةواوي يـ ــال و تـ ــةر و ئـ ــي پثغةمبـ ــةر رؤحـ   سـ

  بـــة يـــاري نـــاوي خـــودا ئةخوثنينـــةوة بـــة گيـــان

ــةوةي    ــةفاي ن ــذ س ــةي پ ــزار«مةولوودنام ــةدنان» ن   و ع

ــةليم     ــيح و ك ــوژدةي مةس ــرباهيم م ــاي ئي ــةري دوع   ب

ــة  ــؤز، پثغةمبـ ــة دصسـ ــانرةهنومايثكـ ــنس و جـ   ري ئيـ

ــةر     ــوو يةكس ــوم كردب ــان گ ــةر رثي ــانثكؤ بةش ــة زةم   ل

ــان   ــتثرة و ئامس ــة ئةس ــةبرد، ل ــةرد ئ ــة ب ــوجدةيان ل   س

  عــةقص وةهــا شــثواو بــوو حــةيا شــؤين نــةمابوو      

  دا ئةگـــةذان رووت و عوريـــان»بيـــت اللـــة«بـــة دةوري 

ــةتا    ــث خـ ــي بـ ــةب كچـ ــةكرا ئةغصـ ــةگؤذ ئـ   زيندةبـ

ــاذةوا بــ   ــي ن ــةدها رةمس ــةبيان س ــوزئي مةزه ــة ج   وو ب

ــارث      ــان و ئاس ــيچ نيش ــةق ه ــين ح ــة دي ــةمابوو ل   ن

  هةر خوثن ذثـژي بـوو ئـايني، هـةر غـارةت و هـةر تـاآلن       

ــة      ــة ســةرمايةي نةهات ــماتة ك ــةم زوص ــي ئ ــؤ دةفع   ب

  نةســـيمي لـــوتفي خـــودا بـــزووت و كةوتـــة جـــةوالن 

ــةنوار   ــةر ئـ ــار زايت سةراسـ ــة روخسـ ــووعي دا بـ   تلـ

  خاتــــــةمي پثغةمبــــــةران» فیالمصــــــطحممــــــد «



٢٢٤/ئاييين

ــتة وآلت    ــين خسـ ــةآلت رؤشـ ــةم رؤژة هـ ــث ئـ   وةختـ

  حةق هاتـةوة جثگـةي خـؤي، ناحـةق بـة جـارث فـةوتان       
  

  

  

  

ــاوثز    ــبةرة و دص ئـ ــةن دصـ ــادايب چـ ــة ئـ ــة لـ   بذوانـ

  هةر عيففةتة و هةر عيسمةت، هةر نةسرةتة و هةر ئثحسـان 

  هــةر كةرةمــة و هــةر لوتفــة هــةر راســية و هــةر غــريةت

ــان    ــؤ ئيم ــة ب ــةر دةعوةت ــدا، ه ــؤ ئةع ــة ب ــةر حةملةي   ه

ــة   » زاري« ــةم زاتـ ــاتري ئـ ــؤ خـ ــژين بـ ــا بثـ   وةرة بـ

ــاف  ــة ئـــةو شـ ــاذةيب مبانبةخشـ   ع و تـــو رةمحـــانييـ
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ــمانةكان  ــةي موسصـ ــةك، ئـ ــةن رةشبةصـ   مةكـ

ــةقةر    ــؤ سـ ــةوا بـ ــث هـ ــةوتان نةكثشـ   جصـ

ــةوةس   ــةكري هـ ــة و داوي مـ ــة تةصـ   مةكةونـ

ــوو حــة        آلص؟بــة فتــواي كــث رةشبةصــةك ب

ــةوة   ــث پثكـــ ــة نثرومـــ ــة رازييـــ   بةمـــ

  بـــة تثغـــي جـــةفادا مـــةدةن جـــةرگي خـــؤ

ــةبن؟     ــةك ئ ــي ي ــؤ تثكةص ــش ب ــوو وةح   وةك

ــةيا؟   ــي حــ ــذدةن ليباســ ــاو فــ   ژن و پيــ

ــةدةن  ــةر دةربةســـي ئابـــذوو نـــني، ئـ   مةگـ

ــثم     ــةوت وا ئةص ــةي ن ــة ئثم ــةس ب ــثن ك   نةص

ــو  ــاو و لثـ ــةت و چـ ــة و روومـ   دةس و پةجنـ

  ئةمـــــة شـــــثوةي ئادةمييـــــةت نييـــــة

ــذ  ــوا بــ ــةكا خــ ــةرتاندانــ ــة ســ   ثژث بــ

  ئـــةوا پـــثم وتـــن كـــةيفي خؤتانـــة، ئـــةي

ــة  ــاملترن» زاري«لــــ ــةموويان عــــ   هــــ
  

  مةئاصــــثنة يــــةك خــــامن و خانــــةكان

  فريبتــــان نــــةدا نــــةفس، دثوانــــةكان

  وي پريةنادانـــــةكانةمةكـــــةن پةيـــــذ

ــةكان؟  ــزم و بثگانـ ــةي خـ ــةرعثك ئـ   چ شـ

ــتانةكان    ــي كوثس ــس وةك ورچ ــةن رةق   بك

ــةكان   ــاييين رث زانـ ــةركي ئـ ــةن تـ   مةكـ

ــةيتانةكان چ ر ــثوة شـ ــةي شـ ــة ئـ   ةمسثكـ

ــةكان؟!  ــيت مةخيانـ ــثن وةك مةسـ   بذةقسـ

  بـــة دةس غـــةيرةوة دةســـيت كابانـــةكان

  مةكـــــةن كـــــاري وا الر حةيوانـــــةكان

ــةي جوانــةكان     ــاور مةســووتثنن ئ   بــة ئ

  رةوييــــةي شــــةياتينة ئينســــانةكان  

  غــةزةب ميســلي فريعــةون و هامانــةكان   

ــةكان  ــل پانـ ــت مـ ــذة پشـ ــم خـ ــرا سـ   بـ

ــةوةس    ــاوي ه ــوثرة چ ــث ك ــةكان وةل   ذان
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  خةجاصـــةت نـــايب ئـــةي دص وةك منـــاآلن

  بـــة خـــؤذايي ئـــةتؤ توونيـــت، هؤشـــت

ــي  ــي دةنگـ ــةذي، نابيسـ ــنت«كـ   »مبپةرسـ

ــاآلن   ــة ت ــومرت ب ــةدةي ع ــؤذايي ئ ــة خ   ب

ــةتاآلن    ــزي ب ــةچؤ ري ــث، م ــؤ ب ــة خؤت   ب

ــةماآلن   ــاحيب ك ــوثي س ــة گ ــةي دثت   پةياپ



»زاري«صائبرمي ةكولبدةديواين مةال ع/    ٢٢٥

  تـــةكانث دة بـــة دووي خـــاوةن دآلنـــا   

ــث   ــت ئةبةخشـ ــة ئةحواصـ ــاين بـ   پةرثشـ

  لـــة قةســـري بـــةرز مةذوانـــة ئةوانـــةي

  لـــة شـــرييين ژيـــانن دوور و بـــث بـــةش

  لـة پــريي مةدرةســةم دوث بيســت فــةرمووي 

ــ ــرة كـ ــة بگـ ــةم رةش و ذووتانـ   ةنارث لـ

ــةذ   ــوث ك ــةرزؤك و گ ــةدةن ل ــدا ب ــة پريي   ل

ــة   ــةذيوي عةيبـ ــتا تثپـ ــة هةشـ   »زاري«لـ

  بــذؤ بــث دةر، لــة حةصــقةي بــةد خــةياآلن

  دةوامـــي تثكةصـــي ئاشـــوفتة حـــاآلن   

ــ ــة قةس ــاآلن ل ــة چ ــةوتن ل ــةرزةدا خ   ري ب

ــاآلن     ــة ئ ــةم دنياي ــة ل ــةر ك ــانث ه   كةس

  چييـــة دنيـــا؟ جةماصـــي بـــث جـــةماآلن 

  بنـــةت بثنـــة حمةللـــةي گـــةورة مـــاآلن

  لـــة ســـاغي بـــةش بـــذاو و زار و نـــاآلن

ــاآلن   ــةژدة س ــةي ه ــةي رةويي ــةرك ناك   ت
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  گـــةر وةكـــوو عيســـا بچينـــة ئامســـان

  داد لـــــةم كـــــردارة الر و نـــــاذةوا  

  تــة بــؤ ئــةهلي ديــنئــا ئةمــة كــةي غرية

  خؤلـــة خـــاتردا نـــةما» ئـــاخر«يـــادي

ــةدا    ــة مزگةوتيشـ ــازاذا لـ ــة بـ   وةك لـ

ــث     ــي بص ــودا پثم ــؤ خ ــثتم ت ــة ش ــن ك   م

  موشكصـــة رثگـــةي نـــةجات» زاري«ئـــاة 

  قــةورة خــةوگا بــؤ خــراو و خامســـان    

  وةي لـــة گوفتـــةي ناحـــةز و ناذامســـان

ــمانة  ــاوةين دصـــ ــان«خـــ   »اخلنامســـ

ــةووامسان  ــةموو حـ ــة هـ ــةرقي دنيايـ   غـ

  يايــــة تــــةواوي بامســــانزيكــــري دن

  كثيــة حــةقگؤ كامةيــة حــةق نامســان    

ــان  ــوتفي ئيالهـــي پامسـ ــةكا لـ ــةر نـ   گـ
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  رووناكي چاو و دصمان

  ئــيمــامــي ئةنبياكان

  لةداري بث هثز و گيان

  وةك دثوانة ئةچةرخان

  چوبوونة شكصي شةيتان

  هةر كوفران بوو هةر توغيان

  دووكةصي شريكي فةوتان

  خوالسة نةسصي ئينسان

  ر رةمحةتة بؤ هةموانهة

  هةر موژدةية بؤ ئينسان

  ئةو ناجي و تؤ رةمحان



٢٢٦/ئاييين
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  لــة رؤژثكــؤ كــة پــثم نــا عةرســةيي دنيــا هــةتا مــردن

  پشوويثكم نةدا نةمدي بـة غـةيري رةنـج و ميحنـةت مـن     

ــةرگ   ــيلال م ــابينم ئ ــة ن ــوذاوي عالةم ــةم ق ــي ل   خةالس

  دنئةويش بؤ ئةو كةسانة هةر كة حةق لوتفي لةگـةص كـر  

ــةهارة،   ــزارة ب ــة، گوص ــة زاهــري باغ ــت املــاوا«ب   »جن

ــادةمي گةســنت   ــؤ ئ ــة ب ــارة عةقرةب ــارة، م ــاتن ن ــة ب   ب
  

  

ــي   ــةخؤ شوغص ــاي وا م ــث وةف ــي ب ــةت و خاص ــرييب خ   ف

ــردن     ــذوو ب ــبذينة و ئاب ــراوا دةس ــاك و خ ــةص چ   لةگ

ــاوا   ــةززةيت ئ ــام و ل ــت و ت ــاوا بث ــا خؤشــي ئ ــة دني   ك

ــةوةي خؤشــي بو ــن پةشــيمانة ئ ــي نةصــث دوژم   ثــت و پ

  كةسث لـةم باغـةدا ميـوةي لـة داري ئـارةزوو نـةخوارد      

ــن  ــةتوانن مــوحييب ديــين ئةمحــةد ب ــاكوو ئ   دةخــيلم ت

  رةوييةي غةدرة دنيـا، ميهـري قـةهرة، ئاشـيت جةنگـة     

  بة خاسييةت ميسايل زةهرة شةهدي بـؤ بةشـةر كوشـنت   

ــاوي  ــث چــاوةذواين راحــةت يب» زاري«هــةتاكوو م   ناب

  لة تؤي خاكا مةگةر دةس با بة بث غةم لـةحزةيث خـةوتن  
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  تؤ نـةبووي،بووي  و نابيـت وئـةبيتؤ،دوا نـةبوون    

ــةرمان    ــةتؤ ف ــؤ و ئ ــةري ت ــةمث فةرمانب ــةر عال   نةب

ــا     ــاهثكي وةه ــةمري پادش ــة ئ ــةرپثچي ل ــة س   جةهل

ــاعةتة     ــةرگري ئةوس ــةن ب ــؤچي رؤح ناك ــة ك ــؤ ل   ب

  ة زووناكــةوث رث،راكــ بــؤ ئةبــةد مــاين بةشــةر دةس

ــان   ــةرز و ئامس ــة ئ ــةوبارةي ك ــؤوة ئ ــي ت ــة كؤص   واب

  شـةروور  كرياوي،نـاداين  درووس  سـةبري  لـة بـث   ئةي 

  تثـدا ئـةژي   ئـةو عالةمـةي    لةگةص  هةم  خؤت لةگةص هةم

  

ــتين    ــؤ بيس ــوث ب ــرة گ ــلٌّ«بگ ــون  ك ــا راجع   »الين

  »ياعبـادي فـاتقون  «واي ئةگةر گوث شـل نةكـةي بـؤ   

  ة نةتوانث لة موصكي يةك قةدةم بچيـة بـريوون  هةرك

  »تنظــــرون حینئــــذانــــتم «دثتــــة دةر دةذوا و 

  »الســابقون الســابقون«ســةر شــةقامي ذاســي حــةق

  تاقةيت هةصـگرتين ئـةويان نـةبوو ژثـري نـةچوون     

  نائـــةميين كردنـــت  بـــةم بـــارة بثدادثكـــة روون

  ا لــة پــةاين دةروونتپرســيارت لــث ئةكــةن حــةت
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ــة     ــث هثزي ــةبري و ب ــث س ــاداين و ب ــةموو ن ــةم ه   ب

ــثش    ــة ئ ــث دثت ــةي ددان ــةو وةخت ــوي ئ ــيچ تثفكري   ه

ــةبري ــگر،هةتاكوو ئــةييوويب س   ئاقيبــةت دةوث هةص

ــةكا   ــت نـ ــة تاآلنـ ــا بـ ــةبذ، ئاگـ ــتا كيسـ   والةگةصـ

  دايــةين هيممــةت بــةالدا كــة، مةترســة، راهــي راســت

ــوان   ــةر چــاوي ش ــوو لةب ــةوي الچ ــةوةذگادا ئ ــةم ل   ل

  يـــا»زاري«بـــؤ لـــة ريـــزي شـــارةزايانا ئةوثســـي 
  

  يشـةي بـث ئينسـاين زةبـوون    بؤ ئةبث ياغيگـةري پ 

ــكوون   ــارام و س ــث ئ ــةبث نامثن ــاص ئ ــدةگاين ت   زين

ــة خــةرماين   ــابرونيــويف «وةرگــري مشــتث ل   »الص

  فثصة بازة، خايةنـة، غـةددارة، مـةككارةو چـةتوون    

  »آمنـون «بگرة بـةر تـا مةنزصـي خاصـي لـة خـؤيف       

  گريي چنگاصـي دذنـدةي تـووذة و بـث ذةحـم بـوون      

ــةوي    ــثن ئ ــتووة مةيص ــا نةتبيس ــون«يانيه   »التفعل
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  ئةي ساحيباين دين، براياين موسليمني

  مثهمانة، قةدري واجبة لة سةر موكةلليفان

  نزوويل رةمحةيت پةروةردگاري عالةمة مانگي

  ئةم مانگة هةر ئةو مانگةية كةالمي خودا لةوا

  مانگة هةر ئةو مانگةية كة حةريب بةدر لةوا ئةم 

  داراي شةوي قةدرة كة باآلترة جةزاي

  فريشتةكاين ئامساين ئةو شةوة بة ئيزين

  تاعةت و حةمد و سةناي زايت پاك مةشغووصي 

  هةسنت لة خةوي غةفصةت و بثدار ببنةوة

  ئةم نةقدي عومرة حةيفة كة بثهوودة بگوزةرث

  يادث لة مةرگ وقةبر و سوئاالت و خؤيف رؤژ

  بؤ راهي وا درثژ و پثچ پثچ و پذ خةتةر

  ة بث عةمةصتا عومر باقية كارث بكةن ك

  كةشيت نةجات چاكةية،نةك كردةوةي قةبثح

  بثنؤ بچينة دايرةي ئةم دينة حةققة با

  بةم رثگة راسةدا خودا! بة رةهبةري رةسووص

  بؤ تؤية نوثژ و تاعةت و مةرگ و حةيامتان

  تةنةففور لة ديانةت» زاري«بث غريةتيية 

  وا مانگي رؤژوو هات بةرةو پريي با بچني

  و تاعةيت مةواليي عالةمنيبة زيكر و فيكر 

  بؤ جةمعي تائيبني عوزر و تؤبةية قبووصي  مانگي 

  بووة سةر حةزرةيت سةرداري موذسةلني نازص

  كرا و بوو بةدري منةووةر هياليل دين

  لة يةك هةزار مانگ عيبادايت عابيدين

  خوداي گةورة لة گةص رؤح دثنة سةر زةمني

  خودان تا بةيان لةگةص جةمعي ساصحني

  خودا بني و غوآلمي هةوا نةبني نؤ كة عةبديبث

  تؤشةي نةجات واجبة ئةمذؤكة هةصگرين

  حةساب بؤ نةكةين مةگةر ئثمة نامرين؟

  فكري تؤشة قةت نيية ئينساين دووربنيبث

  نةدراوة بة كةس وةعدةيث بؤ جةننةيت بةرين

  ري خةلق لة دةرياي ئاتةشنيورؤژي عوبو

  ةر نةچنيبني و جةحيم و سةق ئةهلي بةهةشت

  »آمنین«مبانبة ناو مةنزصي بث خؤيف 

  »اياك نستعني«يا رةبيب و » اياك نعبد«

  بؤ ئثمة ئةگةر پةيذةوي ديين موحةممةدين



٢٢٨/ئاييين
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  بــة هــةر دوو دةس ئــةبث بــؤ قــوذ نــةپثوين

ــآل  ــعووريدا بةرةصـ ــث شـ ــيت بـ ــة دةشـ   لـ

ــوم    ــةدا گ ــةي چاك ــة جثگ ــؤچي ل ــةبث ب   ئ

ــني   ــاوثكي بةذاسـ ــني و پيـ ــةر ژن نـ   ئةگـ

ــانوو  ــة ق ــةكمان  ب ــةك بةي ــرووةت ي   ين م

ــا     ــة دني ــةرگةرمي ب ــة س ــؤ ئةون ــةال! ب   م

  چييــة ئــةم قوولــة قوولــة كاكــة دةروثــش؟

  بـــة دصـــتانا خـــودا كـــةي دثـــت ســـؤيف

  خةياصــــي پاســــي ئةنفاســــت حماصــــة

ــزةر    بــة تــةقوا مامــة حــاجي! نــةك بــة مث

ــا   ــي دني ــةريكي شوغص ــةعزا خ ــت ئ ــة گش   ب

ــث   ــة رةفثقـ ــردة، نيمانـ ــةيري كـ ــة غـ   بـ

ــا ك    ــي دني ــؤ ماص ــةن ب ــووتث مةك ــة س   لك

  ئةگــةر هـــةر مثزةرثكـــي زةردة حـــةمجان 

  كـــةتانث زةردي قيمـــةت، ســـث پـــةنابات

ــةرفاوة   ــث خـ ــژم » زاري«مةصـ ــثتة دثـ   شـ

  بــة ســووذةت ئــادةمي و كــردة دثــوين    

ــثوين   ــةكي حةسـ ــةهال برايـ ــةص جـ   لةگـ

ــن    ــةوث وي ــرث ل ــةتث بك ــةرال بيدع ــة ه   ل

  لةگــةص يةكــدا ئــةبث بــؤ وةك هــةوث ويــن

  ســــزاواري تــــف و تانــــة و جنثــــوين

  ليفـــة بـــؤ ئةوةنـــدة شـــثوة رثـــوينخة

ــوين  ــتان كثـ ــةتا زسـ ــةورؤزؤ هـ ــة نـ   لـ

ــثوين   ــايي پةشـ ــةرقي دةريـ ــةراپا غـ   سـ

  بــة ئــةحوايل بةتاصــؤ و پــاي چثــوين    

ــن    ــوث وي ــة ج ــةبث ئثم ــةيوانات ئ ــة ح   ل

ــابزثوين   ــث نـ ــن موويـ ــؤ ديـ ــث بـ   وةلـ

  لة وةختثكـا كـة بـؤ مةحشـةر بـةذث ويـن      

  هةتاكــةي مةســخةرةي ئثــرة و ئــةوث ويــن

  ي زثــذ و زثــوينموكةللــةف بــؤ بــة خــةرج

  لــة ســةر ئاصــثنة گــةر حــاجي بــة نثــوين 

ــوين    ــك لث ــةمما وش ــاوين ئ ــةر ئ ــة س   ل
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  بــةو دوذة وةختــث بــةهرةوةر بــوو ســةدةف

ــدا   ــة رث ــومري ل ــةي ع ــريت يةخ ــةل گ   ئةج

  گوصــي بــاغي ســةفا بــث باخــةوان مــا     

ــة   ــاة و ناصـ ــذ ئـ ــةوا پـ ــات و هـ   زةوي مـ

ــة    ــةم قةزييـ ــةويت ئـ ــة ژنـ ــة ئامينـ   كـ

ــ  ــرةت ب ــةيلي حةس ــةرچي ك   وو دةرووينئةگ

  بؤسـةفةر بـوو   موسةممةم  ساحيب، سةدةف   

  و خةتــةر بــوودوچــاري مــةرگي پــذ ئــثش 

  گذي حةسرةت لة بـةذذ و بـةحر بـةر بـوو    

  فةلةك شثت و مةليك  دص پـذ شـةرةر بـوو   

  لة فرمثسك، يةخـةي غـةرقي گوهـةر بـوو    

ــوو   ــةكةر ب ــذ ش ــاين پ ــوكرانة زوب ــة ش   ب
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  ويت يـــاذةبيب تـــؤ خـــؤت ئاگـــةداري   

ــةنج   ــاراوة وةك گ ــةتا ش ــاكي غورب ــة خ   ل

  حةســاري بــةرزي ئوممثــدم لــة ناكــاو    

ــة يـــا ئيالهـــي    حةواصـــةي حيفـــزي تؤيـ

  بــوو هــةر كــة ئــادةم» نــةيب«زةمانــث ئــةم 

ــرة    ــاية بگ ــةو ش ــةنا ب ــة » زاري«پ ــةر ك   ه

  

  كة نـووري هـةر دوو چـاوم بـث پـدةر بـوو      

  لة عيففـةت ئـةو ليباسـم وا لـة بـةر بـوو      

ــوو   ــةر بـ ــةنا زثروزةبـ ــاوي فـ ــة الفـ   بـ

  ئيجــادي بةشــةر بــوو  دوذي ئةســباب، 

  لة بووين خؤي و نةسصـي بـث خةبـةر بـوو    

  لــة ئثعجــازي يــةكث شــةققي قةمــةر بــوو
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ــودا، رؤژي بةراتــــة     بةراتثكــــة خــ

ــة    چ ســةرچاوةي حــةيات ئــةو زاتــة پاك

  لـــة گوصـــزاري وجـــوودا هةصـــبژثرياو

ــان  ــةزاناين پةرثشــ ــي رث نــ   دةليلــ

  (رســول اللةيــة بــؤ ســةر ماســوي اللــة)

  لـة سـةر خـاك   وةرة ئةي دص سةرت دانث 

  بــة دوو دةســيت رجــا داوثــين بگــرة    

  غوآلمـــث بـــث وةفايـــة» زاري«ئةگـــةر 

  منث لـةو ئـاوي سـةر چةمشـةي حةياتـة     

  كــــة درگــــاواين ئــــةنباري عةتاتــــة

ــة  ــدةي كائيناتــ ــة و بةرگوزيــ   خؤالســ

  جصةوكثشـــي خـــةاليق بـــؤ نةجاتـــة   

ــة  ــني و خؤرهةآلتــ ــةتييب خؤرنشــ   خــ

  دةري ئـــةم ئةمحـــةدة شـــريين ســـيفاتة

ــة ئ  ــةم بـ ــث عالـ ــةبصـ ــدي رجاتـ   وممثـ

ــة   ئـــةتؤ دوو كـــةون مـــةرهووين وةفاتـ
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  بذثژة رةمحةت خودا پذ هـةرچي دةشـت و دةرة  

  ئةم جةژنة جةژين لـةدايك بـووين پثغةمبـةرة   

  ئةي ئارةزوومةندةكاين بيسـتين وةسـفي ئـةو   

  نووري خودا بوو كة هـات و عالـةمي گرتةبـةر   

ــةدنيا، درا   ــوودي هات ــة ذؤژي وج ــث ك   وةخت

  وتيــان لـة دايــك بــووة  كاهينـةكاين  عــةرةب 

  سوصتاين مثعراجة ساحيب تاجة هـات و ئـةچث  

  تاهايــة، ياســينة، نــوورة، رةمحةتــة، ســةفوةتة 

  ئةو رةسووصةي كة قازي رؤژةكةي مةحشةرة سةر

  ري جةماصـي سـاحييب كةوسـةرة   وجةژين زهـو 

  گوث بگرن و دص بدةن بة مـةدحي ئـةو سـةروةرة   

  شوعاعي رؤژي ئـةوة هـةرچي كـة شـوعلةوةرة    

  بة بةحر و بةذ موژدة، لةو سوصتانة موعتةبـةرة 

  ئةمشةو رةسووصث ئـةكا بتخانـة بـة مةسـخةرة    

ـ       ةوي خةبـةرة بو عةرشي ئـةعال دثنـث لـةوث ئ

  مةمحوودة،موختارة،موستةفاية نةسـرةت دةرة 



٢٣٠/ئاييين

  ية شـاية، حاميـدة، ئةمحـةدة   »اسرا«سوصتاين

  بةيـةك   ئةويـةك  وچـاكي  پاك وئةتباعي ئةسحاب

  داوثين پـاكي ئـةو و ئةسـحايب هةركـةس كـة گـرت      

  وةرة» زاري«رؤژي مـــــورادة تلـــــووعي داوة

  شـــةفثعي رؤژي جةزايـــة تـــاهرية ئةـــةرة

  لة خؤيف رؤژي جةزا بـث تـرس و دةردي سـةرة   

  بث شك نةجايت ئـةبث لـة زةمحـةت و خةتـةرة    

  داوثين لة دةس مةدة بـة ذةمحـة، غـةم البـةرة    
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ــة    ــوددةي ژيان ــةم م ــةغروور ب ــة م   مةب

ــي ژ   ــةردة ئاش ــةيين ب ــة ب ــر و ژوورال   ث

  لة خـول دايـة پةياپـةي خةصـك ئـةهاذث     

ــةرامؤش   ــؤ ف ــرةك ب ــاين زي ــةبث ئينس   ئ

ــةروار   ــتار و پ ــؤ كوش ــادة ب ــاب ئام   قةس

ــةبارث   ــةرگ ئ ــادةم م ــةرمانا دةم ــة س   ب

  ناگــةم لــة مــردن ســةرم ســووذ مــاوة تــث

ــان   ــةرقي دني ــةراپا غ ــؤرة س ــةم ج ــة ب   ك

  تةماشــا! هــةر هــةنگاوث هةصــئةهثنن   

ــت   ــةوتوون باپريةكانـ ــدا خـ ــة كوثـ   لـ

ــاون     ــة روويت راكش ــا ب ــؤي خاك ــة ت   ل

  »خـواهي نـةخواهي  «دوو سث رؤژثكـي تـر  

ــگاية   ــةم چؤصــ ــة ئــ ــي الزمــ   رةفيقــ

  لـــة خـــةوگاهثكي ئـــاوادا بـــة تـــةا

ــالم  ــذةوي قــانووين ئيس ــةيري پةي ــة غ   ب
  

  ميســـايل ئـــارد ئـــةاذث زةمانـــة   

ــة    ــدوم وةهان ــوو گةن ــادةم وةك ــةين ئ   ب

ــة    ــارة نؤرةمانــ ــدا ديــ ــة پرييــ   بــ

  ةذانــة بكــا ئــةم ئاشــة ســةرگةرمي گ   

ــة   ــاو و دان ــةرقي ك ــاين غ ــا ش ــةري ت   س

  وةلــث ئــةم بارشــة قــةترةي نيهانــة    

ــا ئةمانــة    ــةي وة دةس هثن ــةمانيان ك   ئ

ــة  ــث نيانـ ــةت بـ ــؤيف قيامـ ــةوي خـ   ئـ

ــة    ــةم زيندووان ــةذؤن ئ ــردن ئ ــةرةو م   ب

  لــــة خــــةوگايان بذوانــــة و بزانــــة

  زةوي هـــةم فـــةذش و هـــةم پاصشـــتيانة

ــةن   ــؤش ئ ــدا ت ــة وث ــة ول ــث گومان   وي ب

ــة  ــتة، ئـ ــةمي پثويسـ ــانةشـ   م تاريكسـ

ــة   ــيار و ئيمتيحانـ ــةي پرسـ ــة جثگـ   كـ

  چـــي پشـــتيوانة؟ » زاريـــا«لةوثـــدا 

  

42

  مايةي حةيايت ئادةمي هـةر چاكـة كردنـة   

  بة كاري چاك بةشـةر چـاترة لـة وةحشـييات    

  ژياين خؤش ئةزاين چية ئـةي خـاوةين ژيـان   

  ســةركةوت لــة كــارا و گةيشــنت بــة ئــارةزوو

ــةدا   ــي ئ ــت ، درؤ رووذةش ــة كاردث ــيت ب   راس

  ات كاكــة بــة زؤر و بــةزةذ نييــة فةقــةتنــةج

  عيللـةيت » زاري«ئةم الريانة لة تؤدا هةية ئـةي  

ــةم نةمردنــة      ــة كــاري چــاك براك ــردن ب   م

  بث چاكـة زينـدةگي بـة هـةدةر سـةرف كردنـة      

  لــة كــاري چــاك سســيت و پشــت هةصــنةكردنة

  وابةســـتةي داوا لـــة خوداوةنـــد كردنــــة   

  خواري، بـةري ئـةمري غةصـةيت نـةفس بردنـة     

  مــةكري دثــو خــؤ بــة حــةق ســپاردنة لــةداوي

  دووري لة فيكر و پـةي بـة حةقيقـةت نةبردنـة    
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ــة  ــةولوودي پثغةمبةرمانــ ــةژين مــ   جــ

ــثكة ــةولوودي خؤشةويســ   جــــةژين مــ

ــة  ــي وايــ ــووري زاتثكــ ــةژين زهــ   جــ

  جـــةژين لـــةدايك بـــووين كةســـثكة   

  باعيســــي ئيجــــاد تــــةواوي خةلقــــة

  رةمحــــةيت دنيــــا و قيامــــةت ئــــةوة

  گـــرينهـــةر ئـــةو بـــةكار دث داوثـــين ب

ــةوين  ــةت و مـــوحييب ئـ ــوكور، ئؤمـ   شـ

  »زاري«بــا بيكــةين بــة ويــرد ئــةم شــثعرة 

  ئــــةو تكاكــــارة ئــــةو ســــةروةرمانة

  جـــةژين مـــةولوودي تـــاجي ســـةرمانة

ــة   ــةو رةهبةرمان ــت ئ ــة بةهةش ــؤ چوون   ب

ــةرمانة   ــؤ مةحشـ ــتيوان بـ ــةناو پشـ   پـ

ــة    ــاو پثدةرمان ــةر ئ ــةوزي كةوس ــة ح   ل

  قــــووةي بينــــايي بــــؤ بةســــةرمانة

ــة  ــةجات لـ ــيلةي نـ ــةقةرمانة وةسـ   سـ

ــة     ــة بةرمان ــة ل ــث ك ــةر موشكوص ــؤ ه   ب

  گوزةرمانـــــةشـــــةريعةيت ئـــــةو رث

ــة ــةخيت دةروون، دةرمانـ ــؤ دةردي سـ   بـ

ــةرمانة  ــاجي ســ ــة و تــ   پثغةمبةرمانــ
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  شادي بث بةشم، بث يار، خاتر پـذ لـة زووخـاوة   لة

  و غوسسة و خةفـةت هاتوومـة دنيـاوة؟    مةگةر بؤحةسرةت

ـ   نةكا خودا رةمحث    اتر شـاهي لـةوالكي  نةمكا بـة خ

ــةم داوة  ــةم دةفعــة نــةجايت قةتعــة ل   دصــي بــث چــارة ئ

  رةهبةري دص بؤ تةمـةننا لثـت   تؤية  خودايا جوودي 

  پــةناي بــؤ زايت تــؤ هثنــاوة ئــةم دةردةي لــة ســةر الوة 

  تؤ مةعلوومـة، مـةحفووزة   پاكي  پةناگرتوو بةزايت 

  وةلة هـةرچي باعيسـي ئـثش و پةشـثوي قـةليب شـةمزا      

  و سـفات و زايت بـث هـةمتات    ئيسـم   خودا بؤخاتر 

ــاوة      ــامة دام ــةوا سةرس ــدراكي ئ ــة ئي ــاتر، ل ــة زان   ك

  موختـارت  مةمحوودي حةزرةيت  خودا بيكة بةخاتري 

  لــة بــةر جلــوةي جةماصــي ئــةو كــة ئــةم دنياتــة دانــاوة



٢٣٢/ئاييين

  بة خاتر خؤشةويسان و هـةموو پاكـان و چاكانـت   

ــد   ــة واري ــةوي مةردان ــاوة  ئ ــةوي م ــانةت ئ ــة ئاس   بوون

  مورادي خاترم حاسـص كـة، ئـاوامت بـة جـث بثنـة      

ــذة هةصــقةي ئــةم داوة    نةســيمي لوتفةكــةت، جبوثنــة بب

  زةليلم، بث كةسم، بث دةستةآلمت نيمة غـةيري تـؤ  

ــژاوة   ــژي گث ــةم گث ــة دةر ل ــؤ چوون ــةكث ب ــةناهث كؤم   پ

  ووبثمورادي ب بةحري غةرقي »زاري«كة وةكوو يؤنس 

  دةري بثنــة بــةذةمحي خــؤت، هــةرتاكوو نــةخنكاوة    
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ــاجزم ــةي ع ــةوة   ئ ــةت زات ــةفكاري غةفل ــة دةس ئ   دص ب

  بــؤ لــة عالــةم بــث خةبــةر مــاوي و خــةو ئةتباتــةوة؟

ــي     ــؤ دةرك ــة ب ــذؤ ژيران ــريي ب ــةرةو پ ــث ب ــوض«ب   »فی

ــالم« ــيخ االس ــةوة »ش ــةج وا هات ــة ح ــژن ل ــةقز ئث   ي س

ــ    ةريانا ذژا رؤژي تــةوافبةصــكوو لــةو رةمحــةي بــة س

  پذشـــنگثكت لـــث كـــةوث ناپـــاكي، پاكـــت كاتـــةوة

  تينةتـةم وةخـيت تـةواف    ئـةو موبـارةك   بـةرپاي   خاكي 

ــةوة     ــة ال كاتـ ــث ماوانةيـ ــاوة جـ ــرا دامـ ــةم بـ   لـ

  بـوو بـة وثسـاين ئـةوث     خؤزگة بةو شةخسة موةففـةق  

  چــون بــة ئــاوي تةوبــة ژةنگــي مةعســيةت ئةشــواتةوة

  اة و جگــةر پــذ ســؤز و خــاتر پــذ ئومثــد ســينة پــذ ئــ

  تــا بــة چــاوي مةرحةمــةت حــةق ئــاوذي لــث داتــةوة 

  چـؤي مـةروة و سـةفا    هـاتو  گاهـث   بـةيت،  تةوايف  گةهـ 

  هـــ لــة زةمــزةم خــؤ بشــؤرث، گــاة يل خبواتــةوة گــة

  گةهـــ لــة روكــين ئةســوةدا گاهــث مــةقام و مولتــةزةم 

  وةبـــؤ حسووصـــي ئـــارةزوو دةســـت بـــةرزؤ كاتـــة 
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ـــ ــاوةذث   گةه ــةوثص و چ ــث ت ــةرةم دان ــةرخاكي ح   لةس

  »احلاجاتــةوة قاضــی«رثــژةوي لوتفــث لــة اليــةن    

ــودا      ــا خ ــةت ت ــة زيلل ــاذثتؤ ب ــادا بپ ــة مين ـــ ل   گةه

ــةوة    ــث بات ــةي پ ــةم زيارةت ــةيت ئ ــر فرس ــةيث ت   دةفع
  

ــاة  ــركن  «گ ــواف ال ــك ط ــث رةمجــ » لبي ــو يو گاه   دث

  حيا كاتــةوةگةهـــ رةوييــةي بــايب گــةورةي خــؤي ئــة

ــتت ــةعمايل بازگةش ــر و ئ ــووص  خث ــةمرةت قب ــةج و ع   ح

  خاتــةوةحــةق وةســيلةي چوونــةوةت دووبــارة بــؤ رث

  ورومـز » زاري«خـاوةن ماصـة ئـةي     مةقسـوودة  كةي ماص

ــةوة   ــت كات ــؤ نزيك ــي خ ــة رةمح ــةق ب ــاة دووري، ه   ئ
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ــتگاية   ــةعادةت كشـ ــؤ سـ ــةداقةت بـ   سـ

ــةر دةرد و بةآل ــاري هـ ــةداوةت بـ ــةعـ   يـ

ــي  ــدالعزي«بةشـ ــه » «عبـ ــت يدايـ   »تبـ

ــةهل  ــةرايت بووجـ ــن و «بـ ــحایهالعـ   »لضـ

ــة  ــات خنكانـــت جةزايـ   كـــة هـــاتوو نـ

ــة   ــةتبثت ماي ــةر ن ــاك ئةگ ــاري چ ــة ك   ل

  كـــة مـــاص و كةســـب پاماصـــي فةنايـــة 

  قةســاوةت بــؤ شــةقاوةت رةهنومايــة   

ــازار  ــي هــةر ئثشــة و ئ   حةســادةت حاسص

ــوو    ــةكر ب ــييب بووب   »ف  «نةس

ــةرة  ــةآليت عوممـ ــدي«خـ ــان بعـ   »لوكـ

ــةينا    ــة ئ ــةوي حةمماص ــت ئ ــةنث كؤص   م

ــكةوتت   نةســـةب نابثتـــة مايـــةي پثشـ

  »زاري«تـــةقوا تؤشـــةيث هةصـــبگرة  لــة 

  

47

  قوتيب زةمانة دةروثـش! ئاگايـة، ئاشـناية   

  تةرديد البة، شك بةس! بةهانة مةگرة، بگرة

  لةمةوبةر بة رةمحةيت ئيالهي» ضیاء«شؤصةي 

  ئةمذؤن پثويستة بؤ هةموو كةس لة ئةهلي دي

  و غـةوغا  خةلق جةمعي  وةيل هةزار حةسرةت ئةم

  سةدها نةخؤش رؤحي زةمخاري ماري هـةوا 
چ

  چ ئاشنا كة مـةنزوور جـةنايب موسـتةفاية   

  داماين، با لةدةس دةرنةچث چرايـة، شـاية  

  ضـیایه) كةوتبوة سةر وةتةمنان ئةم شؤصة و (

  كةسيب موراد لةم كا، ئوسـتادة، شـارةزاية  

  ياتر بؤ نةفس و بؤ هةوايـة كةمتر بؤ دينة، ز

  يــةكث مــداواي نــةكرد بــةم دةوايــة» زاري«
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ــة   ــةموو جثي ــةر ه ــةت لةس ــةوري رةمح   ه

  ئةگـــةر تـــؤ نيـــت» ارحـــم الـــرامحني«

ــؤين    ــتة شـ ــةمت خسـ ــوين«عالـ   » ادعـ

  چـــاوةذث بؤزهـــووري لـــوتفي تـــؤم    

ــة  ــينة بــــ ــت لةســــ   داوم رئاورثكــــ

ــو   ــةرارةي مسـ ــةم شـ ــة  ولـ مي هيجرانـ

ــوودم  ــوويل مةقســـ ــا بؤحســـ   بؤتكـــ

ــازارةت   ــة نـــ ــاخودا بةوحةبيبـــ   ســـ

ــارةزووي  ــاو » زاري«ئــ ــةل جثمــ   لةگــ

ــة   ــار و الدثيــ ــةهلي شــ ــري ئــ   داگــ

  لـــة يووســـفا كثيـــة »و هـــو ارحـــم «

ــي « ــا اهلـ ــتجب يـ ــة » اسـ ــة كوثيـ   لـ

  مـــن كـــة گثـــژاوي ميحنـــةمت جثيـــة 

ــة   ــةيس و لةيلثي ــةوقي ق ــةو ش   دوودي ئ

ــوو  ــاوزذ«دص وةكـ ــةرپثية  »مـ ــة سـ   لـ

  رؤحــــي پــــاكي حمةممــــةدم پثيــــة 

ــ    ةدةم خـؤت ئــةزاين ئـةو كثيــة   سـوثن ئ

ــة    ــة گوثي ــقة ل ــدي حةص ــةجث عةب   بثن
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ــةپ  ــةم دةف وتـ ــة  صئـ ــةك لثدانـ   و دمـ

ــني    ــةرد هةصلووش ــؤدان و ب ــة خ ــغ ل   تي

ــةي   ــؤ ئةيكــ ــة تــ ــةزامن ئةمانــ   وا ئــ

  خــــواردين ماصــــي لــــةروو دامــــاوان 

  هــةدةرة و بــث ســةمةر ئــةوي كــارث     

ــكة؟   ــةزاين بؤوشـــ ــاغي تةقوائـــ   بـــ

ــارة ئـــــــةتؤش وةك    »زاري«واديـــــ

ــة     ــةرع نيي ــةندي ش ــيفة پةس ــةي خةص   ئ

ــي بــ  ــيچ دةخص ــة  ةه ــةرع نيي ــص وف   ئةس

  غــةيري ئــادايب ئــةهلي ســةرع نييــة     

ــة   ــد و وةرع نييـ ــةهلي زوهـ ــثوةي ئـ   شـ

ــةرع نييــة      ــزاين راســي ش ــة بــة مي   ك

ــة   خــــاكي دص موســــتةعيدي زةرع نييــ

  خةبـــــةرثكت لـــــةبايب وةرع نييـــــة
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ــة  ــر نييـ ــةر قاسـ ــت ئةگـ ــة هؤشـ   تثبگـ

ــووين رةوييــةي    ــة نثوچ ــؤ ل   قــادري  ب

ــةري   ــي،  ب ــاوارة ئةيبيس ــةموو ه ــةم ه   ئ

ــةرق ــة  فـ ــاتر نييـ ــةص قـ ــة لةگـ   ي دثوانـ

ــة      ــادر نييـ ــا قـ ــازارث وةهـ ــيچ ئـ   هـ

ــة     ــاتر نيي ــوةيت خ ــگ وقس ــةيري ژةن   غ
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  »تـةريق «زيكـرة؟ بـة قـانووين     مـة   ئة كةي

  قاصـــيب ناذثـــك، خشـــيت بـــؤ بـــةننا  

  ئـــةم وةزيفـــة كـــاري سوصـــتاين دصـــة

ــة    ــةم مةعرةكـ ــث دةوث ئـ ــادرثكي پـ   نـ

  الدة لــةو اللثــژة بثــرؤ ســةر شــةقام    

ــرا  ــة بـ   بثخـــي دةروثشـــي كـــة تةقوايـ

ــاتقون)  ــادي فـ ــا عبـ ــةماعي (يـ   بـــؤ سـ

  دص لةگـــةص دةمـــدا دةمـــث حـــازر نييـــة 

ــة   ــؤذاگر نييــ ــواري خــ ــةقي ديــ   اليــ

  كـــاري زةرگ وخةجنـــةر و ئـــاگر نييـــة 

ــار  ــةموو هةوش ــؤ ه ــيخ ــة  ثي ــادر نيي   ن

  وا مةزانــــة رث لــــةوة چــــاتر نييــــة

ــري ني  ــةوا زاهـ ــةقوايث لـ ــيچ تـ ــةهـ   يـ

ــة  »زاري« ــر نييـ ــوث ذاگـ ــة گـ   ا ئةمذؤكـ
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ــة دواي    ــاو و ل ــث م ــةل ج ــث دواوة لةگ ــش ب   دةروث

  ئةو رثگة چةوتة چؤصـة، ئةگـةر بـة بـري و بـذواي     

ــارث    ــؤ چ كـ ــة بـ ــياران بزانـ ــزي هؤشـ ــث ذيـ   بـ

  درووس كراوي، تـا كـةي خـةريكي كـاري بثجـاي     

ــا ذيــش      ــة ي ــة وا مةزانــة ئــةم كــارة پرچ   دثوان

   هاوتــاي گوثــدرثژ يــا گــاي   هــةتا وةهــا يب 

  و هةي هةي، بـةم رةقـس و هةصـپةذينة    بةهاي و هووي

  عالةم هـةموو ئـةزانن مـةميوون و ورچـي سـاراي     

  ئـــةدةب، بـــراي ديـــين ئةساســـة بـــؤ تةريقـــةت

ــث ــادام ب ــوم  م ــةي الي و گ ــة رثگ ــةدةب يب ل   ذاي ئ

ــةماوة بؤيــة      ــووري ئــةدةب لةدصــتا شؤصــةي ن   ن

  ين ميســايل غةوســي بةغــدايبــة قوولــة وا ئــةزا

ــةذانؤ   ــد و نةتگـ ــةذزت چوانـ ــوثژي فـ ــةدها نـ   سـ

  لة گةص هةزار غةفصـةت خـةريكي زيكـري ئـةمساي    

  ئـةي وشـك مــةغزي داوثـن بـة ئــاوي ئـارةزوو تــةذ     

ــاي   ــةرقي دةري ــة غ ــةذدا بةوان ــة ب ــة واي ل   مةزان

ــاوث     ــة ن ــة پين ــةم دين ــةپص و دةف، دذاوي ئ ــة ت   ب

  انــة چةنــدة رســواي  بــث دادگــاي ئيســالم بز  

ــة   ــؤ ل ــرة ت ــوث بگ ــا يب » زاري«گ ــةتا وةه ــةبث ه   ئ

ــواي   ــة خ ــةعني، دوور ل ــوي ل ــارةزووي دث ــة ئ   ب
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  ئةي ئامينة موژدة بث تؤ دايكي پثغةمبـةري 

  ژناين دنيا هةموو خؤزگة بة تـؤ ئـةخوازن  

  بث لثت بةشث كة خوا داوية پثـت  موبارةك ياذةب

ــا  ــة بثتــة دني ــطفیحممــد «هــا وةخت   »المص

  نوري چاوي ئادةمة، رةمحةيت دوو عالةمـة 

  تةواوي پثغةمبةران لة ژثر بةيداخي ئـةوان 

  لة عالةمي ئةرواحا مةقامايت چون تةي بوو

  دص  لة گةص گيـاين ئـةكا بـة گوثزةبـاين    » زاري«

  چاوةي ئاوي حةيايت كاين دوذ و گةوهـةري 

  چونكة ئةتؤ حاميلـة بـة سـةيدي بةشـةري    

  وي باغي دلبةريموژدة بة تةشريفي دثت سةر

  دنيا رؤشن كاتةوة بـة روخسـاري ئـةنوةري   

  بؤ ئـةنبيا خاتةمـة وجـوودي بـث سـثبةري     

  و پـةري  موحتاجي لوتفي ئةون مةلـةك، ئينسـان  

  با بثتـة دنيـا بيـدا فـةرماين ئةسـكةندةري     

  سةر و ماصم بة قوربان خاك و خاشاكي دةري
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ــريي   ــؤ وا ئةسـ ــةتا بـ ــة داوي غةفصـ   لـ

ــةم داوة   ــاوة لـ ــي خـ ــايي خةياصـ   رةهـ

ــةزاين     ــذواين ئ ــة ب ــؤ ك ــي خ ــة حاص   ل

  بة دووي حـريس و هـةوادا غـار تـا كـةي؟     

ــودايي   ــؤ خ ــودايي و ب ــةردي خ ــةر م   ئةگ

ــةنازة   ــي مـ ــاص و دارايـ ــاة و مـ ــة جـ   بـ

  بكـــــة بـــــذوا پاماصـــــي زةواصـــــي

ــرا  ــةيواين كيس ــر وةك ئ ــةد قةس ــكا س   ش

ــتا    ــومر و هثش ــةذيوة ع ــتا تثپ ــة هةش   ل

ــةريكي  ــةن  چــي خ ــةر يةكــدا رزا ت ــة س   ب

ــذة و شات ــة شــ ــةكاين كووچةمانــ   اصــ

ــرةك   ــيار و زيـ ــا، هؤشـ ــة دنياداريـ   لـ

ــذ زؤر  ــابازي پ ــةي ش ــايب ئ ــةت ن   خةجاص

  قســةي ســةدها حــةكيمت خســتة بــةر پــث

  لـةحزةيث مـةرگ   هةزاران زيندوو ئـةكوژث 

  تلـــووعي دا ئةســـثرةي ســـوحبي پـــريي

  نـــةكا گـــةر لـــوتفي بـــاري دةســـتگريي

  ميســايل تاصــي مــوو تثكــةص هــةويري    

ــةقريي   ــةت ف ــث تاع ــارووين، ب ــةر ق   ئةگ

ــةهي،  ــريي   ش ــث حةس ــةدا و ب ــةرچي گ   گ

  الفــــاوي زةويــــري بــــة دوويانؤيــــة

ــةريري    ــاوةن س ــا خ ــش ي ــةر دةروث   ئةگ

ــري   ــاهي و وةزيــ ــت شــ ــي دثــ   دوايــ

ــةغريي  ــؤري و سـ ــردة شـــري خـ ــة كـ   بـ

ــةرگي فاســــؤن و حــــةريري   درووين بــ

ــةمريي   كــــآلو و كــــؤت و دامــــاين ئــ

  لـــة دنيـــا بـــؤچي وا بثهـــوش و بـــريي

  لــــة داوي كاكصةمثشــــانا ئةســــريي   

  نـــةفس كثشـــايت تـــا كةوتيتـــة گـــريي

ــري  ــة تـ ــي لـ ــيچ ناترسـ ــةجايب هـ   يعـ
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  كـــةوا بـــث الزمـــة عالـــةم بزانـــث    

ــةوتث   ــو بفـ ــة بثتـ ــت نييـ ــةمي دينـ   غـ

  لــة دةرســي وةعــزي حــةق نــاس، بثــزار 

ــةرچاو  ــرة بـ ــاخر بگـ ــةوگاي ئـ   وةرة خـ

  ة ئةم بـةرد و قـوذة ئةينيتـة سـةر يـةك     ن

ــةبيين    ــةخيت ن ــا س ــاوي ب ــا م ــة ت   مةك

ــدي    ــي بؤگةن ــةت گص ــث تاع ــة ب   »زاري«ب

ــةزيري  ــث نـ ــدا بـ ــايب ئةمحةقيـ ــة بـ   لـ

  قــــذانثكت، هــــةتا ساصــــث ئــــةگريي

ــةنريي  ــةروار و پـ ــوآلمي كةشـــك و پـ   غـ

ــريي  ــاري و بةســـ ــةر پارثزگـــ   ئةگـــ

ــريي  ــاي ق ــةك دةري ــةرقي ي ــةميا غ ــة غ   ل

ــةختگريي   ــةس س ــةص ك ــة گ ــادا ل ــة دني   ل

ــةبريي   ــا خؤع ــةن ي ــكي خوت ــةر موش   ئةگ
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ــةرت داين   ــةك س ــتة ن ــة هةس ــةو بةس   خ

ــاري كـــرد زو ــةركـــاروان بـ ــة ئةگـ   و كـ

ــتيوا  رؤژ الي ــةيت ئيســـ ــة خـــ   دا لـــ

  چــةرمي روخســاري چــرچ و قامــةيت كــؤم

  بينشــــي ديــــدةگاين بينــــا لــــثص   

  ســةروي قــةد وشــك و بــث گــةآل، كرمــؤص 

ــؤآلت   ــوو پـ ــةمي وةكـ ــةدي مةحكـ   جةسـ

ــةق  ــث رةونــ ــةهارثكي زةرد و بــ   نةوبــ

  ساصـــي تـــؤ كةوتـــة ژوور پـــةجناوة   

  بة سووذةت بةشـةر بـة سـريةت دثـو!     ئةي 

ــة عـــومر هةمـــدة     مي كوهةنســـاآلنبـ

  قــوذ بةســةر، نةقــدي عــومر دوايــي هــات

  بــة نةفــةس مــاوة وةخــيت كؤچانــدن     

ــتان    ــتةمي دةس ــة رؤس ــةر و كةلل ــة س   ب

ــوون    ــاوةت نـــةزيري ئيفالتـ ــة زةكـ   بـ

ــي   ــودا شناسـ ــي خـ ــة دةرسـ ــي لـ   دا چـ

ــگات  ــة مةنزصـ ــر خاكـ ــودات ژثـ ــة خـ   بـ

ــاين   ــث مـ ــةريكي جـ ــةمثين خـ ــث نـ   جـ

  تــــــاليب ســــــوحبةيت رةفيقــــــاين

ــداين   ــة لثـ ــة پرخـ ــدا لـ ــة جثـ ــؤ لـ   تـ

ــاين    ــةن ف ــوثر و ت ــدة ك ــةذ و دي ــوث ك   گ

ــاين    ــة توغي ــةر ل ــةيل ه ــوو س ــوو وةك   ب

  خـــــةريكي رووخـــــاين الر و خـــــوارة

ــاين   ــة نوقسـ ــة، روو لـ ــةفري هاوينـ   بـ

  پامياصـــــي هوجـــــوومي زســـــتاين  

ـ  ــ ــةر سةفيهــ ــتا هــ ــاداين هثشــ   و نــ

  بـــةس نييـــة كـــار و بـــاري شـــةيتاين؟

ــاآلين  ــةري منــ ــةل هةمســ ــة  عةمــ   بــ

  دةرنــــةهايت لــــة پثســــي حــــةيواين

ــةواناين    ــاهي نةوجـ   بـــة هـــةوةس شـ

ــاين    ــاين خانـ ــثوة خـ ــةد و شـ ــة قـ   بـ

ــاين  ــي لوقمــ ــةت رةفيقــ ــة تةبابــ   بــ

  ي دةوراين»محـــــــــق احلمقـــــــــاا«

ــولةمياين   ــةر سـ ــكةندةر ئةگـ ــةر سـ   گـ



٢٣٨/ئاييين

ــةل    ــةيري عةم ــة غ ــة ب ــدةمثكت نيي   هةم

ــم   ــادص و زاصــــ ــاكاين عــــ   پادشــــ

ــر و خـــ   ــةذكةراين دلثـ ــورزشـ   اوةن گـ

  ئـــةو وةزيرانـــة وا بـــة نـــووري هـــؤش

  ئـــةو بزانانـــة وا بـــة يـــاري فكـــر    

  »عــــز و جــــل«چاكــــةكاين خــــوداي 

ــردن    ــةموو م ــةك ه ــة ي ــةك ب ــاتن و ي   ه

ــث ــرة   بـ ــة تثفكـ ــةم عةجيبـ ــةر لـ   خةبـ

ــؤ     ــةا ت ــة ت ــث ب ــن وةل ــار شةخس   چ

ــكا    ــةص موص ــة گ ــرا ل ــارن ب ــة چ ــةك ب   ي

  ئــــةم هــــةموو ئيحتــــذام و ئيكذامــــة

ــافص   ــص و غ ــؤرة وث ــةم ج ــة ب ــوون حةيف   ب

ــةذث الدان  ــرةتة لــــ   زةرةرة، حةســــ

  پثچةوانـــــة مـــــةذؤ بـــــة رثگـــــادا

ــوننةت   ــة و سـ ــةركي واجبـ ــت تـ   واجبـ

ــاوة    ــةتا مـ ــةمب هـ ــت ئـ ــةي دةخيلـ   ئـ

ــي    ــةقامي حةقناسـ ــةر شـ ــرةوة سـ   بثـ

ــةي   ــؤ ناك ــي خ ــة حاص ــةذةححوم ب ــؤ ت   ب

  هــةر قــةدر چاكــةيث كــة تــؤ كــردت     

ــؤدا دث  ــة دووي تـ ــدةش بـ ــةر ئةوةنـ   هـ

ــةردي    ــةر م ــة گ ــؤت بيك ــؤت خ ــاري خ   ك

ــ ــؤ واريــس ةك زةذدةفعــي ي ــاهي ت   ذة گون

ــيلال    ــة ئـ ــةوي هةتـ ــةمثنث ئـ ــث ئـ   جـ

ــةبران    ــةر ق ــةتاكوو س ــةلتا ه ــن لةگ   دث

ــات   ــگ و م ــث دةن ــةك دوو رؤژ ب ــن و ي   دث

  پــاش ئــةوة بــةش ئةكــةن و ئــةذفثنن     

ــةغيارة  ــةريين ئــ ــةرت هةمســ   هةمســ

  چاكــة كــة چاكــة! تــا كــوو ئــةتواين     

ــاين  ــان و ساســــ ــدادي كيــــ   پثشــــ

ــكاين  ــدي ئةشـــ ــواراين عةهـــ   شاســـ

ــة    ــةن ب ــةد دةرد ئةك ــي س ــاين دةفع   ئاس

  ئـــةم هـــةموو ئيختراعـــةيان تـــواين    

ــةولياكاين  ــةنبياكان و ئـــــــ   ئـــــــ

  تـــؤ بـــة ئوممثـــدي تـــا ئةبـــةد مـــاين؟

ــو  ــةيي سـ ــةرش حـ ــةي عـ   حباينحةمةلـ

ــاين   ــيب رةمحـ ــي رةبـ ــگري عةرشـ   هةصـ

  ئـــةهلي ئيمـــان! گـــةر ئـــةهلي ئيمـــاين

  حــةق بــة ئينســاين كــردووة ئــةرزاين    

ــة  ــةت بـ ــة ئيتاعـ ــةرماين لـ ــةمر و فـ   ئـ

ــياين    ــة عسـ ــة، چوونـ ــذوو چوونـ   ئابـ

  روو لــة قــةهري و پشــت لــة ريــزواين    

  بــــث ئــــةدةب وا ئــــةبث موسصــــماين؟

  فرســــــةيت تؤبــــــة و پةشــــــيماين

  بـــةر لـــةوة مـــةرگ بـــث بـــة ميـــواين 

  بــة تــةماي خثــري قــةوم و خوثشــاين    

ــةبراين   ــةكاين قــ ــةري قةومــ ــة بــ   لــ

ــاين  ــةمت و قوربـ ــوثژ و خـ ــةدةقة و نـ   سـ

ــاين   ــةر ئينس ــؤ گ ــؤت خب ــةمي خ ــؤت غ   خ

ــان داين  ــةريكي گيـ ــةو دةم خـ ــةن ئـ   ناكـ

  كفـــن و يـــةك دوو تـــاري رثســـماين   

ــماين  ــاكي زوصــ ــر خــ ــة ژثــ   ئةختةنــ

ــواين   ــا خــ ــة فاتيحــ ــن بــ   دادةنيشــ

ــاآلين  ــة تـ ــةموو بـ ــت هـ ــك و ماصـ   موصـ

  زصـــــت روو ئةكاتـــــة وثـــــراين  مةن
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  رؤصـــةكانت زةليـــل و گـــةردن كـــةچ   

ــؤ نــةخوارد       پارووثكــت لــة رةجنــي خ

ــت  ــةموو ئومووراتـ ــةت هـ ــةيري تاعـ   غـ

ــ ــةقوا   ب ــث ت ــة، ب ــث ئيتاع ــةل، ب   ث عةم

ــي   ــا و راســ ــادات و وةفــ ــة عيبــ   لــ

ــان ــاين و بوهتـــ ــؤ درؤ و دووزبـــ   بـــ

ــةذ  ــةحر و ب ــاهي ب ــة ش ــووي ب ــة وا ب   كاك

ــي دث  ــة دوايــــ ــةت مردنــــ   عاقيبــــ

ــث     ــاوت ب ــةرگ و ئ ــان و ب ــةمي ن ــا غ   ت

ــةردث   ــزةرت گـ ــة مثـ ــث لـ ــةر بنيشـ   گـ

  تــا بــة ســابوون و ئــاوي گــةرم ئةيشــؤي 

  لـــةحزةيث گـــةر بكـــةي هـــةزار خـــةتا

ـ  ــة بـ ــوولة  ك ــثش و مثش ــثچ و م   ة دوو ك

ــث  ــةبث وةختــ ــؤن ئــ ــت چــ   گوزةرانــ

  شــــةربةتت كــــيم و زووخ و خوثنــــاوة

ــية  ــة » زاري«بةسـ ــةل بثنـ ــة، عةمـ   قسـ

ــاين  ــاري عوريــ ــارج دوچــ ــث خمــ   بــ

ــاين   ــةرايت خزمــ ــث بــ ــةري بــ   نؤكــ

ــيماين  ــرةتة و پةشــ ــةفة و حةســ   ئةســ

ــاين  ــةتيارةي بيابــــ ــوويل پــــ   غــــ

  عـــــاجز و ناذةحـــــةت و هةراســـــاين

ــداين   ــةردي مةي ــاالك وةك م ــت و چ   چوس

ــولةمياين  ــةمي ســـ ــاوةين خاتـــ   خـــ

ــاين   ــةيف و هامـــ ــةيب ئاســـ   مةنســـ

ــةنناين  ــدي مـ ــة عةبـ ــاين نـ ــدي نـ   عةبـ

ــا ــةوا و ســـؤراين    يـ ــؤت و كـ   لـــة كـ

ــاين  ــةد پةرثشــ ــاي ســ ــة  جثگــ   ئةبيــ

  خةتـــــةرثكت نيـــــة لـــــة پايـــــاين

  زينــــــدةگاين ئةبثتــــــة زينــــــداين

ــةبراين  ــاري قــ ــرم و مــ ــةي كــ   توعمــ

  دؤشــــةك ئــــاور، ليبــــاس قــــةتراين

ــة  ــةي ب ــة   ك ــة؟ ب ــاين  گوفت ــردة ئينس   ك

  

55

  لــة زةمخــي مــاري نــةفس و ئــارةزوو نــابينم ئــازادث

  ةمخـة بثدةرمانـة فـةريادث   نيية فةردث نةكا لةم ز

ــرة     ــيوة تثفك ــاين وا پؤش ــي ئينس ــاو و دص ــةوا چ   ه

  لة سةدها يةك نةفةر ناكا لة رؤژي ئـاخرةت يـادث  

  ئةم دنياية ئـةهلي عةسـر   شةوقي وةها مةسيت شةرايب

  نيانــة خؤشةويســتر لــةو بــرا و بــاب و ئــةوالدث

  لةوةزعي خؤهةموو ناذازي و تـووذة و بةشـي پـث كـةم    

  هةوةس ئةمذؤ جصةو كثشة چ بـؤ شـاري چ بـؤ الدث   



٢٤٠/ئاييين

  مةكة نةقدي حةياتت سـةريف ئـاوا بـووين ئـةم چؤصـة     

  بة چاوي خؤت ئةبيين هةركة بـاقي بثـت بونيـادث   

  موتــاآل كــة بــة ديــدةي فيكــر ئــةي ديــدة نــةما بــاقي

  نة بةهرامث نة دارايث نـة نـةمروودث نـة شـةددادث    

  ا، ئـةم چةرخـة چةپگـةردة   پث نةد نيية شريينث زةهري 

  نةبوو و نابثت بث زةمخي كوصـنگي دةهـر فـةرهادث   

  گرانــة بــارم و بثــزارة ئــةم خاكــة لــة كــردارم      

  بة مةنزص چؤن ئةگةم نيمة لة تـةقوا زةذذةيـث زادث  

  فــذيوة تــةيري دص، شــوثين گومــة مةصــبةندي نــازامن

  خودايا داوي سةييادثكي گةردن خةي نـة شـةييادث  

  رم وا لث شـثواوة رثگـة بـؤ مةقسـوود، خـؤ نابـةم      سة

  ئيذشــادث» كـالم اللــة «خـودا بــؤ خـاتري ئايــةي   

  چ سةختة تةجزية و تةحليلي ئةم دةرسة مةگـةر شـاگرد  

  بةدةسيت گيان و دص بگرث يةخةو داوثين ئوسـتادث 

ــاذةب   ــةتث ي ــةقيوم رةمح ــدا چ ــةم قوذاوةي ــة ل   دةمثك

  كـوا جثگـة فـةريادث    دةرم بثرانة غةيري رةمحةتت

  بة عـومري خـؤم   نيعمةتة نةمدي  بوونة كةم بةم »تحدث«

  ئثش و رةجنـي رؤزگـار و خـاتري شـادث     تةين بث

  فةلةك بؤ بةردة بارامن ئـةكا بـةم جـؤرة خـؤ نـةمكرد     

  شـةرم ئيلحـادث   وةكوو سةربازةكاين ئةبرةهةي بث

ــةجاتت  ــدي ن ــا«بــة ئوممث ــژة يب» زاري ــةم گث ــژة ل بث

ئيمـدادث » رسـول اللـة  «خودا بـؤ خـاتري رؤحـي    
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  چ نةقســــثكي هةيــــة بــــؤ پادشــــاهث

  نيية بـث هـؤش لـة عالةمـدا، لـة رةمحـي      

  ؤ ئــةي بــادي ســبحةينث وةكــوو مــةردبــذ

  بــة خــاكي پــاكي ئاســانت كــة نيمــة     

ــؤت    ــةيت خ ــودا و هيمم ــت و خ ــةتؤ بي   ئ

ــؤ    ــريةيت ت ــاپي غ ــتة ق ــؤم خس ــةوا خ   ئ

ــة   ــةم داوة بثنـ ــرة و دةرم لـ ــم بگـ   دةسـ

ــت  ــؤنا هاتوانـ ــة شـ ــةو بـ ــةقامي ئـ   شـ

  كــةي ئــةو رؤژة پاكــة» زاري«مــةخؤ غــةم 

ــث   ــة چاهـ ــارث لـ ــث گرفتـ ــة دةربثنـ   كـ

ــياهث   ــوورث رووس ــن جةس ــةر وةك م   مةگ

ــث  ــذ گوناهـ ــردي پـ ــةرزي دةكـ ــث عـ   بصـ

  بــة غــةيري خــاكي ئاســانت پــةناهث    

  مـــن و روو زةردي و دةردثـــك و ئاهـــث  

ــث  ــيد جاهـ ــةتؤ خورشـ ــةمن زةذذة ئـ   ئـ

ــث،     ــةر راه ــة س ــيلم مبخ ــث؟دةخ   چ راه

ــث   ــة كاه ــوث ك ــةوةك كث ــةگري ن ــةرم ن   ب

ــةش مــا گياهــث؟  ــةي لــوتفي بثب ــة شؤص   ل
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  خورد و خةوي لةدووي وةكوووةحشي خةبةرتاكةي بث

  ئــارةزووي تؤبــةي ســبةينثتة، هــةموو رؤژث وةلــث 

ــةالمارثكت نــةدا      ــةدا رؤژث پ ــؤ لــة كــاري چاك   ب

ــة وةرة   ــثالين بوذذاي ــث ك ــريي ب ــةرگ وةك مشش   م

  ومـاص  اكةي بـؤ زةخريةوموصـك  خؤ هةت سةريف عومري

ــاز   ــة ب ــردين كةوتين ــؤ ك ــة دي ب ــت ك ــةر خيالفثك   ه

  ئـةي ئةسـةف   عومرت چوو بـة تـاآلن    ونةقدي پريبووي

  بــؤ خــةريك ئــارايش و تــةرتييب ماصــي بــث بــةقاي 

ــة    ــؤ ئامادةك ــؤچ خ ــؤ ك ــةر ب ــة س ــيدت وا هات   قاس

ــةبيح  ــةتواري ق ــردن بــة ئ   ئابــذووي ريشــي ســپي ب

ــووعي  ــارا تل ــة روخس ــا«دا  وا ل ــةر »ثری ــووي س   ي م

  وةك بة چاوي خؤت ئةبيين هـةر زةمانـث بـث گومـان    

  گيـاين ئثمـةش وةك ئةسـثرةي ئامسـان     تـةفاوةت  بث

  تا قيامـةت دث ئـةبث بـةم جـؤرة هـةر بـثن و بـذؤن       

  دا بـؤ بةشـةر مـةعلوم ئـةوث نـةفع و زةرةر      جالـةوث 

  ويهةرچي كردت يا ئةكةي مةعلوومة مـةرهووين ئـة  

  نةفسـي غـةوي   ئـةدا  بةناي ئةمذؤسبةي زوو تثـك  ئةم

  لةم هةموو فسق و فجـوورة بـؤ ئـةبث مـانوو نـةوي     

ــةبازي وةك رةوي  ــةم تيغــة نةفســي فثص   ســةربذة ب

  غةرقي ئةنـدووهي خـؤراكي رؤژ و ئةسـپايب شـةوي    

  كةي ئـةبث لةم هةموو چاكانـة كـة چاكـث بژنـةوي    

  حاسصثكت خـؤ نـةبوو خـةيلث خـةالف و كـةج رةوي     

ــ ــث ةلثتهةرك ــةميهماين دووس ــةوي رؤژ مةعلووم   وش

  موهلةتت نـادةن سـبةي، ئةمـذؤ، ئـةبث ئامـادةوي     

  عةيبة، ئاگا بـة دوچـاري خةجصـةيت سـؤزي نـةوي     

  دانــة دانــة وةك ئةســتثرة هاتــةدةر بــةرز و نــةوي

  دةستةيث سـةرخاكة جثگةي،دةسـتةيث ژثـري زةوي   

  هةر كة پةيـدا بـوو غـورووبثكي هةيـة غـافص نـةوي      

  يل مـةخلووقات ئـةم پاشـي ئـةوي    دةستة دةستة پؤ

  جا لةوث ديـاري ئـةدا پـاداش و ئـةجري پةيـذةوي     
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  بثبةش ومةحذووم ئةو دةستة كة باوةذيـان بـة بـوون   

  تثكــي بــةرد و دارنائومثــد ئــةو دةســتة وا بــؤ خــؤ ب

  بة دةوري گوثلكـا رةقـس و سـةماو    دةستة ئةو رووذةش

ــي   ــيح و دايك ــةرمة مةس ــتة بثش ــةر ئةودةس   قوذبةس

  ئـةدا  بةدووتةشـخثس  بث،يـةك  كـةخثل  سةر وةختث چاوي

  پاكةزايت حةق لةهةرچي موشـريك و موحليـد ئةصـثن   

  نـاگري گــوث بــؤ قســةي پــوچي نةســاري و يــةهوود 

ــةجزة   ــاز و عـ ــي نيـ ــي ژةنگـ ــمداهللا«دافيعـ   »الصـ

ــد« ــائيبني   » مل يل ــي س ــان و ماص ــة گي ــاور دةخات   ئ

ــوا  « ــه كف ــن ل ــةبذ  » مل يك ــةجايب ريش ــة ع   تثغثك

ــةس  ــةبث بــاقي پذوپووچــة و عةب   ديــين ئيســالمي ن

ــاوي دةســنوثژ        رةســتگاري وا لــة دينثكــا كــة ئ

ــة   ــة قورئانثك ــةم دين ــةعي ئ ــة دص» زاري«مةنب ــث ب   ب

ــة دص    ــث ل ــةت ب ــةي رؤژي قيام ــوي) واقيع   دا (منط

  دائــةنثن و ســةر لــة بــةردةميا ئةنثنــة ســةر زةوي

ــاي ــوو ورچ و رةوي هـ ــة وةكـ ــوو هاتوچؤيانـ   وهـ

  وةك كوذ و هةمسةر ئـةزانن بـؤ خوداوةنـدي قـةوي    

  سةد شـت پةذتـةوي  چاوي خثلي دص دةچثتة سةر دوو

  عالــةم بثنيــاز و خــةلق موحتــاجن بــةوي ئــةو لــة

  تــؤ بژنــةوي» قــل هــواهللا احــد«گــةر بــة گــوثي دص 

  گــةر ببــث چــاوثكي حــةق بــني و دصــثكي مةعنــةوي

  دةصث بـث ئةووةصـة حاصـي ئـةوي؟    » و مل يولد«وةك 

ــةوي   ــورووهي عيس ــاين گ ــي بوهت ــذيين بيخ ــؤ ب   ب

ــة و بثجــا، رة  ــث ئةساســة و باتص ــر و ب   ويالر و وث

  سووذةيت ئينسان ئةكاتـة سـووذةيت مانگـة شـةوي    

ــةوي   ــةت حمت ــا و قيام ــةحكام، دني ــةموو ئ ــؤ ه   ب
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  ئةسصــي تــؤ ئــةو جةوهــةرة وا بــةر لــة ئــادةم ناســرا 

  ناوت ئةو ناوة لـة عـةرش و لـةوح و كورسـي نووسـرا     

ــةيي مــةكاين بــؤ كــرا       ــت ئــةو زاتــة كــةوا ت   زات

  ةرفةلةك يـةك يـةك خـرا   قامةتت ئةو سةروة سايةي س

  معه بؤ جةمعي دوو عالةم هةصـكرا  روومةتت ئةو شه

  لـة ئادةمـدا مةاليـةك سـوجدةبةر     ئةي لـة نـووري تـؤ   

  ئةي بـة وةخـيت هاتنـت هـةرچي رةسووصـة مـوژدةدةر      

ــةر   ــةدا و موعتةب ــؤ گ ــام ب ــاس و ع ــؤ خ ــةنا ب ــةي پ   ئ

ــةر  ــوري بةس ــةي ن ــؤ دةردم ئ ــؤ دص دةوا ب ــةي چــرا ب   ئ

  نةمب بث بةش لة شؤصةي ئةو چـرا  مةرحةمةت كة با
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  »بــيح زه«و »ذوالنّــون«ئــةي نــةجايت نــؤح و ئيــرباهيم و 

  ئةي ئةنيسـي يؤسـفي سـةدديق ئـةي مـوژدةي مةسـيح      

  ئةي لـة نثـو دةسـيت موبارةكتـا بـة قـةولثكي سـةريح       

ــيح  ــةهليلي فةس ــةردي وردي ذةق تةســبيح و ت ــردي ب   ك

  من  كة ئينسامن ئةبث چؤنت نةكـةم مـةدح و سـةنا   

ــةجات    ــووري ن ــةتت ن ــايب تةلع ــووعي ئافت ــةي تل   ئ

  ئةي شفا بـؤ ئـثش و ژاين سـينة و سـةر، خـاكي پـات      

  ئةي لة شرييين قسـةت شـةرمةندة سـةد ئـاوي حـةيات     

  رؤژي روخسارت لة سةر هةر ئةرز و هـةر خاكـث هـةآلت   

  بوو بة كاين گةوهةر و ئةصماس و يـاقووت و تـةآل  

ــؤ ئثشــ    ــؤ ژار و دةوا ب ــاك ب ــت تري ــةي تف ــاوئ   ي چ

ــكاو     ــاچي ش ــةمي ق ــةريفت مةره ــيت ش ــي دةس   ماصش

  ئةي لـة سـايةي هيممـةيت تـؤوة رةهـا ئـاهوو لـة داو       

ــةواو    ــة ت ــةيت تؤي ــةك ئؤم ــان و مةالي ــنن و ئينس   جي

  تؤ رةئوويف و شـةفيعي و حـةبيب و موسـتةفا   

ــةوار    ــة شةهس ــةفاعةتدا يةگان ــداين ش ــة مةي ــةي ل   ئ

ــار    ــياين شةرمةس ــي عاس ــؤ رؤژي ترس ــةنا ب ــةي پ   ئ

  شةفابةخشــي نةخؤشــاين زةليــل و شــثت و هــارئــةي 

ــةروةردگار    ــةيت پ ــة رةمح ــاهي مةدين ــةي شةهةنش   ئ

  مةرهةمي لوتفي ئةتؤيـة بـؤ بـريين مـن دةوا    

ــةيين   ــؤ ع ــةرعي ت ــةقامي ش ــةي ش ــتقیم«ئ ــراط المس   »ص

ــووين   ــؤ چ ــةچووين دؤزةخ و ب ــؤ ن ــيم«ب ــات النع   »جن

ــةزمي  ــاين عـ ــة قورئـ ــةكاين تؤيـ ــةيف ئةخالقـ   وا سـ

  ئــةمن قــةت اليقــي ئــةم وةســفة نــيمچــي بصــثم ئيــدي 

  هةرچي بثژم ئيقتيباسثكة لة فةرموودةي خـودا 
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ــريي   ــة مشش ــو ب ــذر«ت ــذي » فَأن ــارت ب ــةرگي كوفف   ج

ــذي   ــارت چ ــةرمي زونن ــرك و چ ــريي ش ــقةيي زجن   هةص

  هةرگــةدةي بةدخاهــة نثــزةي دؤســةكاين تــؤ دذي    

ــذي   ــةيكارت ف ــي پ ــؤيف تيغ ــة خ ــدا ل ــي ئةع ــةن دص   چ

  ةك كؤمةكت نةسري خودالةشكرت فةوجي مةالي

ــةم    ــة غ ــذ ل ــثو و پ ــياين دص پةش ــدي عاس ــةي ئومث   ئ

  رؤشين چـاوي عـةرةب ئـةي گـةورة بـؤ رؤم و عةجـةم      

ــةرةم    ــاحيب ك ــةي س ــةهكاران، ئ ــاري گون ــةي تكاك   ئ

  دةس لة دامـاين كـةوات ئـةو رؤژة قـةت مـن بةرئـةدةم      

  كة نيمة من لة دوو دنيا پـةنا » زاري« غةيري ئةو، 
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  چ شـــةوثكة كـــة شـــةوي قـــةدرة غـــوآلميئةمشـــةو 

ــةقامي  ــة مــ ــةوي قوربانــ ــةرات و شــ ــاآلي بــ   بــ

ــامي    ــة ش ــوعلة ل ــةد ش ــةگرثت دوو س ــيد وةرئ   خورش

ــة    ــث لـ ــةعادةت دةدرةوشـ ــةنواري سـ ــي«ئـ   »ظالمـ

ــةالمي  ــة س ــةموو هاتوون ــارةك ه   رؤژاين موب

  ئةمشــــةو چ شــــةوثكة كــــة هــــةوا غاليةســــاية

  شــادي بــة خةبــةر، غوسســة و ميحنــةت لــة خةوايــة 

ــةم ــةماية    ئ ــةرگةرمي س ــتثرةوة س ــة ئةس ــة ب   چةرخ

  دث دةنــگ لــة هــةموو الوة شــةوي هــاتين شــاية     

  ئةو ئةمحةدة پاكة كة هـةموو وةحيـة كـةالمي   

ــان   ــعةيل ئيم ــةد مةش ــة دووس ــة رووناك ــةو چيي   ئةمش

ــان  ــةموو الوة درةخشـ ــة هـ ــةعادةت لـ ــاري سـ   ئاسـ

ــان؟   ــة چراخ ــوو ب ــؤ ب ــة ب ــينة چيي ــة ش ــةم خةيوةت   ئ

ـ    ــة كــة ئــةنواري شـ ــان مةعلووم ــريبة تاب   ةهي يةس

  ئةرواحة موشةذذةف بـة تـةحييات و سـةالمي   
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ــووري   ــيت زوهـ ــةيبؤ دةدرث وةخـ ــة غـ ــةخبار لـ   ئـ

  پثغةمبـــةري مـــةوعوودة كـــة ئاوايـــة بـــة نـــووري

ــووري     ــةذذي و حب ــة ب ــةم عالةم ــةو ئ ــاري ئ   روخس

  ســـثبةرگري هـــةورة وةلـــث تـــؤ هـــيچ بـــة دووري 

  نابثـــت بـــزاين پـــةري جربيلـــة غـــةمامي

ــة   ــة ش ــةم رؤژة ل ــان   ئ ــووري مناي ــث ن ــة دةب   ودا ك

ــان   ــة قورب ــانت ب ــةد رؤژي درةخش ــةو وةرة س ــةي ش   ئ

ــةيوان     ــةيي ئ ــكا پاي ــا و ش ــةوة رووخ ــةو ش ــةر ئ   ه

ــؤزان      ــاوري س ــذي ئ ــاوة گ ــةوة كوژي ــةو ش ــةر ئ   ه

  دامــردووة يــةك دةفعــة بصثســةي بــة دةوامــي

ــار     ــة گوفت ــوذةيش هاتن ــاآليت ق ــةوة م ــةو ش ــةر ئ   ه

  يــةك بــاروتيــان بــة ســةراحةت لــة هــةموو الوة بــة  

  تةشــريفي لــة دايــك بــووة پثغةمبــةري موختــار     

  دنيـــا بـــة وجـــوودي چةمةنـــة جةننةتـــة گوصـــزار 

ــةيامي    ــة پ ــةنديدةية قورئان ــةخالقي پةس   ئ

ــةري ســووت  ــةوة دةرياچــةيي ســاوة جگ ــةو ش   هــةر ئ

ــا رووت   ــة گي ــاو و ل ــة ئ ــاك و ل ــن خ ــووة ب ــاوي چ   ئ

  ئــةو ئــاورة بــوو وةك نةهــةنگ ئــةم ئاويــة دا قــووت 

ــوژ  ــاوة ك ــةم ئ ــةبزووت ب ــة ئ ــة ك ــةد ساص ــذي س   اوة گ

  مـةقامي » ابـد الـدهر  «وا مرد، لـة دةس چـوو   

ــي    ــة جةماص ــةووةر ب ــوو من ــا ب ــةوة دني ــةو ش ــةر ئ   ه

ــي    ــووة ماصـ ــاور چـ ــكةدة ئـ ــة وةك ئاتةشـ   بتخانـ

  بــؤ چــووين فةلــةك جــن نــةما قــووةيت باصـــي      

  كيســـرا لـــة خـــةوا خوثنديـــةوة ئـــثعالين زةواصـــي

  ينةججاشي سةري ناوةتة سةر خـاكي شـةقام  
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ــةدري  ــةت و قـ ــكا قيمـ ــة روودا و شـ ــةوت بـ ــت كـ   بـ

ــري  ــةما رةونـــةقي وةقـ ــة نـ ــة رووخانـ ــة لـ   بتخانـ

  »نثـري «بـث بـةش و بـث بـةهرة لـة      » سـجع «كاهني لـة  

ــةمري    ــة، ئ ــاخري ئةييامت ــؤي ئ ــة خ ــژث ب ــؤي دث   خ

ــةقامي  ــة م ــة فةناداي ــاتص ل ــاتووة ب ــةق ه   ح

  ئـــةخالقي پةســـةنديدةية لـــةوا كؤيـــة كـــة مـــاهي

ــنةدي شـــاهيي ئـــةوة پثغةم»خاصـــه«   بـــةري و مةسـ

ــةري  ــةي بــ ــدثره«جببــ ــوالك» «مــ ــةالمي» لــ   كــ

ــاهي   ــاآلترة جـ ــكة بـ ــث شـ ــثم بـ ــة بصـ ــةرچي كـ   هـ

  بةسة ئةم بةحسة كة بث فيكرو نـةفامي » زاري«
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  ئةي لة سةر تـةخيت نـةبووةت تـا ئةبـةد تـؤ پادشـاي      

  وةي لــة بــةحري ئافةرينشــدا دوذثكــي موســتةفاي    

  لــةم پــةنايرةمحــةيت دوو عالــةمي بــؤ ئــةهلي دوو عا

ــاي     ــة رةهنوم ــي يةگان ــي حةقناس ــةريقي راس ــؤ ت   ب

  خاتةمييةت خةلعةيت تؤية كـة خـتم االنبيـاي   

  ئةي بة خلقـةت پـثش زاتـت هـيچ مـةوجوودث نةكـةوت      

  بؤ مةقامي قايب قةوسةين ئـةو دةمـةي مـوژدةت ژنـةوت    

  وا بة تيژي مةركـةبت لـةم نـؤ سـةماية سـةر ئةكـةوت      

ــا  ــاجز م ــل ع ــةوة جربي ــةموو شاباص ــةو ه ــة رةوت ب   ل

  ئةو غوآلمي پيادة بوو، تؤ شاسواري ئـةنبياي 

ــث درا   ــووعي پـ ــة تلـ ــةو وةختـ ــت ئـ ــايب زاتـ   ئافتـ

ــةردرا     ــث ب ــاوري ت ــوو ئ ــاوي رؤچ ــاوة ئ ــةحري س   ب

  ناري چـةن سـةد ساصـة دامـرد ئـاوي قـةهري تـث كـرا        

ــرا     ــةرزةي تثخ ــرد و بوومةل ــرا درزي ب ــري كيس   قةس

  نابث دةواي دةردي رووخاوي يةخةي واگرت قةت

  



»زاري«صائبرمي ةكولبدةديواين مةال ع/    ٢٤٧

ــاغي   ــة ب ــث ل ــم«ك ــذرق ــتةقيم »فان ــؤ موس ــوو ت   دا وةك

  ما، هـةتا ئـاخر هةناسـة بـث هـةراس و خـؤف و بـيم       

  رةهبــــةرثكي ميهرةبــــاين رةهنومــــايثكي رةحــــيم

ــةي ســاحييب لــوتفي عــةميم  ــةوام ئ ــرة دةســتم بثن   بگ

  رؤژي جـةزاي  من گونةهبار و خةجص،تؤشافعي

ــاكرث    ــةس ن ــؤ ك ــةعريفي ب ــةتؤ ت ــادايب ئ ــين ئ   حوس

  شـــةرحي كـــةمتر عادةتثكـــت نـــادرث تـــا قيامـــةت

  عيــززي روزئــةفزووين زاتــت زينــدووة و قــةت نــامرث 

  بــةر لــة تــؤ رؤژي قيامــةت حــةق تكــاي كــةس نــاگرث

  ئةو مةقامة حةق بة تؤي داوة، ئةتؤ ئةهلي تكـاي 

  پةيذةوي كـردن لـة غـةيري ديـين تـؤ كـوفرة و شـةقا       

ــةقا    ــث ب ــة و ب ــة بةتاص ــةوي دين ــؤ ئ ــين ت ــةيري دي   غ

  خـؤ ئةكـةن عالـةم لـة رثگـةي ناحـةقا      خةستة بؤ چي 

  سةوز نابـث گـوص لـة خـاكي شـؤري بـث مايـةي رةقـا        

  بثنة ئةم باغة و بكةن سةيري گوآلصـةي دصگوشـاي  

  رؤژي رةستاخيز بـؤ عةرسـةي قـةزا ئؤممـةت كـة دثـن      

  چاو لة سةر تةوقي سةر و عـاجز لـة تـةنگي رث و جـثن    

  و وثسـاوي سةرئةنگوسـيت پـثن    ئـاوي خةجصـةت   غةرقي

ــؤ خة ــثن    ب ــث ئةص ــارة نامثن ــة چ ــةو مةقام ــي ل   الس

  مةرحةمةت كة يا رسووص اللة تكايث تؤ پـةناي 

  مـن لـة ذووم   سـاحيب وةسـيلة    ئةي  بث وةسيلةي تاعةت 

  چؤن هةصث سةر هةصبذم، قـةت تـابيعي ئـةمرت نـةبووم    

  نامة پـذ مةعسـيةت و خاصـي لـة تاعـةت،چارة شـووم      

  وومنةفســي ئــةممارة و هــةوا دوو دوژمــنن كةوتوونــة د

  غةيري تؤ داماين كث بگرم ئةتؤ جثگةي رجـاي 

  



٢٤٨/ئاييين

  غــةرقي گثــژاوي گونــاهم هــةر لــة پثمــؤ تــا بــة ســةر 

  نيمــة دةســت ئــاوثز غــةيري لــوتفي تــؤ پــي بثمــة دةر

ــةر   ــةي موعتةب ــة ئاي ــة ب ــؤ تؤي ــةمحوود ب ــي م   مةنزص

  »خـري البشــر «بـؤ نـةجامت خواهيشــث ئـةي حــةزرةيت    

  رةوايهةر تةمةننايث بكةي لةو جثگةدا حاجـةت  

  گةر لـة ئادابـت بـة ديققـةت تـث بفكـرن ئيـنس و جـن        

ــاو و ژن  ــةك پي ــةوة دوو دوو يةكاي ــتة پثك ــتة دةس   دةس

  بيدةنــة بــةر رؤشــنايي عــةقص تــا مــانوو ئــةبن      

ــةچن  ــةت دةرن   لثــك بــةو شــةرتة لــة جــادةي ئادةميي

  بث گومان ئيقرار ئةكةن ئايينةيثكي حـةق نومـاي  

ــة    ــةت ب ــث خزم ــرد ب ــا ك ــةريف دني ــارم س ــن رؤزگ   دي

  روو بة حةق نةمنا هةنگاوث قـةت وةكـوو ئـةهلي يـةقني    

  خايــةن و بــث عيففــةت، بــث تاعــةت و تــةقوا، نــةبني 

ــةي     ــؤم ئـ ــةلتايف تـ ــاوةذثي ئـ   »ر  «چـ

  تؤ شـفاي » زاري«بؤ نةخؤشي سةخت و بث دةرماين 
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ــاين    ــةر ئينس ــة گ ــةياين بذوان ــة ب   زاري مةك

  كوثسـاين  وةك هةنگ پوورةيان داوة گـةرمثين و 

  عثراقـــــــي و توركمـــــــاين

  ئةم حةشرة ئةم غةوغاية كة لـةم تةكيةيـه دايـة   

ــاماين    ــةر و س ــدا س ــة ب ــث داي ــةيت ك ــة تاق   ل

ــاين  ــريي رةببـــ ــيلال پـــ   ئـــ

ــارا    ــة ك ــث ل ــةر بب ــودارا ئةگ ــةبر و م ــةمث س   ك

  بة ئاوات ئةگةين هـةموو بـة تـةوفيقي سـوحباين    

ــةزداين  ــدي يـــ ــة تةئييـــ   بـــ



»زاري«صائبرمي ةكولبدةديواين مةال ع/    ٢٤٩

  ئةگـةر يـةك نةفـةر    حةيرانة عةقصي بةشةر لةمة

  ئةم ئـةمرة هةصسـوذثنث بـث عيجـز و ناتـةواين     

ــاين   ــة ئاسـ ــةهل و بـ ــة سـ   بـ

ــةژاران حــةكيمي دةردةداران    ــةئي ه   ئــةي مةجل

ــؤ  ــدث«ب ــزاين  » تح ــا ب ــة ب ــةت وتووم ــة نيعم   ب

ــدةم ئــــثعالين ــة بــ   الزمــ

  هــةوري فــةيزي بــةرايت كــاين فــةوز و نــةجايت

  چةمشةي ئـاوي حـةيايت، حـةيايت كوردسـتاين    

ــةوراماين گ ــةي هـــ   وآلصـــ

ــا » زاري« ــةر پات ــة ب ــةري وا ل ــا، س ــة درگات   وا ل

  سةري دةگاتة فةلـةك، پـا لـة سـةر سـةري داين     

  بـــة خـــاكي پـــاي بـــزاين   
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) كة مايةي گةيشتنة بة ئاواتتةرجيعي سةصةوات لة سةر فةخري كائينات(

  ئةي رةسوصي كةرميي گةورة سيفات

  ئةقص دةركي كةماصي تؤ ناكات

  نوختةيي خةيت لةوحي مةوجوودات

  هةر زةمان هةر دةقيقة هةر ساعات

  بة ژمارةي تـةواوي مـةخلووقات  

  بة سةراپاي وجـوودت سةصـةوات  

  نةداي سوحبانيت» مدثر«ئةي 

  عةتاي رةمحانيت» ربكَفَ«ئةي 

  عةساي سوصتانيت» فَاَنذرقم «

  عةباي ئينسانيت» رهفَطَ«وةي 

  واوي مـةخلووقات بة ژمارةي تـة 

  بة سةراپاي وجـوودت سةصـةوات  

  ذاتالئةي حةبييب خوداي قدمي 

  فيكر هةرچةن تةيي رثگة ئةكات

  کات ره مصدري فضل و مظهري به

  پةي بة بةرزي مةقامي تؤ نابات

  بة ژمارةي تـةواوي مـةخلووقات  

  بة سةراپاي وجـوودت سةصـةوات  



٢٥٠/ئاييين

  ئارا نةمامي باغي وجوودئةي دص

  عيلم و شهوود بةحري غةوواسي تؤي كة 

  ئةي وجوودت ئةساسي هةر مةوجوود

  د و مةمحوودةممةئةمحةدي و حم

  بة ژمارةي تـةواوي مـةخلووقات  

  بة سةراپاي وجـوودت سةصـةوات  

  باكئةي لة ئيبالغي ئةمردا بث

  ؟بةر لة تؤ كث درووس كرا ئةي پاك

  سةنةدت عةرش و ئةفسةرت لةوالك

  ةم ئاب و خاكئاد ،تؤ نةيب بووي

  بة ژمارةي تـةواوي مـةخلووقات  

  بة سةراپاي وجـوودت سةصـةوات  

  ئةي لة شاري جوانيا مومتاز

  لة شةذا بؤ تؤ ئةي مةليك سةرباز

  خةصق و خوصقي تؤ هةر دوو جثگةي ناز

  دةستياري خوداية تريئةنداز

  بة ژمارةي تـةواوي مـةخلووقات  

  بة سةراپاي وجـوودت سةصـةوات  

  ميين مةكني مةككة وةتةنئةي ئة

  ئةي شةهرياري ميسر و شام و خوتةن
  

  ئةي مةدينة مةقام و هةم مةدفةن

  ئةي فيداي تؤ رؤح و ماص و تةن

  بة ژمارةي تـةواوي مـةخلووقات  

  بة سةراپاي وجـوودت سةصـةوات  

  ئةي بوذاقت ميسايل دوصدوص رام

  شةوي مثعراج ئةنبيا بة تةمام

  رة خةرامئةي موبارةك هوماي سةد

  بوونة مةئموومي تؤ و تؤ ئيمام

  بة ژمارةي تـةواوي مـةخلووقات  

  بة سةراپاي وجـوودت سةصـةوات  

  ئةي شةهي دين و شافيعي مةحشةر 

  »واحنر«نوثژ بؤ خواي خؤ بكة 

  خةلقي تؤية سوذةيت كةوسةر

  »انّ شانئك هو االبتر«

  بة ژمارةي تـةواوي مـةخلووقات  

  واتبة سةراپاي وجـوودت سةصـة  

  ئةي جةماصت چراي ئةهلي دص

  رووت ئةي گوص شةوقي شةمعي بث ياين 

  حاسص باغي عومري عةزيزة بث

  هةوايي تؤ ماتص كاري دص بث

  بة ژمارةي تـةواوي مـةخلووقات  

  بة سةراپاي وجـوودت سةصـةوات  



»زاري«صائبرمي ةكولبدةديواين مةال ع/    ٢٥١

  ئةي بةري دةعوةيت خةليلي خودا

  ئةو دةمة هةر كة هاتية دنيا

  دةي دابة وجوودت مةسيح موژ

  هةق پةرةسيت ژياوة، بوت شكيا

  بة ژمارةي تـةواوي مـةخلووقات  

  بة سةراپاي وجـوودت سةصـةوات  

  تاجداري مةقامي مةمحوودي

  كاين ئةنعام و مةعدةين جوودي

  شافيعي بةزمي يةومي مةوعوودي

  ساحييب خاسي حةوزي مةوروودي

  بة ژمارةي تـةواوي مـةخلووقات  

  اتبة سةراپاي وجـوودت سةصـةو  
  

  

  

  

  دؤستاين ئةتؤ ئةبةد سةربةرز

  فةخر ئةكا خؤ زةوي بة تؤ سةد تةرز

  قةليب ئةعدات پذ لة خؤف و لةرز

  ئيحتذامت لة سةر خةاليق فةذز

  بة ژمارةي تـةواوي مـةخلووقات  

  بة سةراپاي وجـوودت سةصـةوات  

  ي بةدر سةييدي كةونةين»صفدر«

  »ثقلین«هةصئةسث بؤ شفاعةيت 

  ةردة الچثت لة بةينئةو دةمة پ

  هؤشي ئثمةت بثت گري نةكةين

  بة ژمارةي تـةواوي مـةخلووقات  

  بة سةراپاي وجـوودت سةصـةوات  

  سةروةري ئةنبيا و فةخري بةشةر

  بؤ سةماوات، ئةرز و بةحر و بةذ

  »مضر«هةصبژثريا و مونتةخةب لة 

  زايت پاكي ئةتؤية زيب و فةذ

  بة ژمارةي تـةواوي مـةخلووقات  

  سةراپاي وجـوودت سةصـةوات  بة 

  »حودةيبيية«و » حونةين«شةهسةواري 

  حوسين ئادايب تؤ وةهبيية

  ساحييب خولق و خووي مةرزيية

  ي فةزيل خوداية نة كةسبيية»محض«

  بة ژمارةي تـةواوي مـةخلووقات  

  بة سةراپاي وجـوودت سةصـةوات  

    



٢٥٢/ئاييين

  هةرچي بؤ ئةنبياي پثشوو هات

  كاتبةر لةوة نةفسي تؤ كة داوا 

  لة خةواريق لة موعجيزة و ئايات

  پثي عةتا كردووي خودا بة خةآلت

  بة ژمارةي تـةواوي مـةخلووقات  

  بة سةراپاي وجـوودت سةصـةوات  

  ئؤممةيت تؤن ئةنبيا سةرجةم

  كةرةم نةسةبت چاك و پاك و ئةهلي

  ئؤممةتت چةتري تةواوي ئومةم

  خواردي حةق بة ذةسووليت قةسةم

  ووقاتواوي مـةخل بة ژمارةي تـة 

  تبة سةراپاي وجـوودت سةصـةوا  
  

  

  

  »امل نشرح«شةرحي سةدري  ئةتؤ 

  »انصح«رةهنومايثكي سابري و 

  »ئةعلةم و ئةفسةح«خؤش زباين و 

  »قدافلح«موژدةي پةيذةوانت 

  بة ژمارةي تـةواوي مـةخلووقات  

  بة سةراپاي وجـوودت سةصـةوات  

  لة حةرةمدا شةوث كة خةوت و نةخةوت

  ةرت گةرچي سةرزةمني نةكةوتسثب

  لة سةماوات تثپةذي سةركةوت

  خؤ لة سثبةرت داية هةر دوو حةوت

  بة ژمارةي تـةواوي مـةخلووقات  

  بة سةراپاي وجـوودت سةصـةوات  

  لة فرياقي جةنابت ئةي موختار

  چؤن بصثم ئادةميم مين بثعار

  داري وشك هاتة ناصة و هاوار

  دوورم و ناگرمي جار و بار

  بة ژمارةي تـةواوي مـةخلووقات  

  بة سةراپاي وجـوودت سةصـةوات  

  ئةي تكاكاري رؤژي  تةنگانة

  بة لوتف بذوانة مةرمحةت كة 

  رووخانة دين زةعيفة، كزة، لة

  الزمة هيممةتثكي مةردانة

  بة ژمارةي تـةواوي مـةخلووقات  

  بة سةراپاي وجـوودت سةصـةوات  
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  شةمعي ديين موبني بث نوورة

  ةخؤشة عةالج مةنزوورةبةم ن

  حةق بة ناحةق جةماصي مةستوورة

  كؤمةكث گةر نةكةي دةوا دوورة

  بة ژمارةي تـةواوي مـةخلووقات  

  بة سةراپاي وجـوودت سةصـةوات  

  بةدري ئيسالم كةوتة نوقساين

  چي بصثم من كة خؤت ئةيزاين

  غوربةت ئةذوا موسصماين  روو بة

  ئةبةد ماين دةي تكايثك بؤ

  ووقاتژمارةي تـةواوي مـةخل   بة

  بة سةراپاي وجـوودت سةصـةوات  
  

  ئيتتيفاق و نابارين الر و بث

  گريي چةنگاصي دثوي خوثنخوارين

  وةفا و غةددارين خايةن و بث

  يث، گرفتارين يث، ياري ياري

  بة ژمارةي تـةواوي مـةخلووقات  

  بة سةراپاي وجـوودت سةصـةوات  

  دةسيت ئيسالم وا له يةك بةربوو

  ئثسه ئاغان عيسةوي و جوو

  بوونة ئاردي رژاوي ناو دذوو

  كؤمةكث گةر نةكةي لةدةس دةرچوو

  بة ژمارةي تـةواوي مـةخلووقات  

  بة سةراپاي وجـوودت سةصـةوات  

  تةمةع و كيرب و بوخل سةخت عيالج

  سةبر و تاقةت زةعيف و خةستة مةزاج

  راست بث موشتةري و درؤ رةواج

  تؤ موحتاجبة دةواي ئيلتيفايت 

  بة ژمارةي تـةواوي مـةخلووقات  

  بة سةراپاي وجـوودت سةصـةوات  

  عاجزين و زةليل و داماوين

  كةس و دةستگري و شثواوين بث

  كةشيت شكياو و غةرقي گثژاوين

  بث نيگاهثكي ئثوة چا ناوين

  بة ژمارةي تـةواوي مـةخلووقات  

  بة سةراپاي وجـوودت سةصـةوات  
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  ث باري كردوةرع و تةقوا بة جار

  زوهد وا تةركي دث و شاري كرد

  پةردة الچوو حةيا فةراري كرد

  غةيري تؤ كث بة مانة ياري كرد

  بة ژمارةي تـةواوي مـةخلووقات  

  بة سةراپاي وجـوودت سةصـةوات  

  من كة ئةهلي خةتام و نامة سياة

  غةيري تؤ نيمة ئةي رةئووف پةناة

  گريي داوي هةوا و غةرقي گوناة

  اللة فريام يا رسولبث بة 

  بة ژمارةي تـةواوي مـةخلووقات  

  تبة سةراپاي وجـوودت سةصـةوا  

  گةر موجةسسةم ببث خةتام هةموو

  دةستگريمي ئةگةر نةكةي وا زوو

  پذ ئةبن ئامسان و ئةرز هةر دوو

  نيمة رثگةي نةجات يةك سةرةموو

  بة ژمارةي تـةواوي مـةخلووقات  

  بة سةراپاي وجـوودت سةصـةوات  

  جةفاي رؤژگاري بةد حةرةكات لة

  ئومثدي ئةوة ئةگةر بةتكات بة

  ئةي پةناي عام  هاتووينة پةنات

  خوا لة تةنگي نةجامتان بدات

  بة ژمارةي تـةواوي مـةخلووقات  

  بة سةراپاي وجـوودت سةصـةوات  

  بة» زاري«كؤمةك و پشتيواين 

  بة كةرةم كارسازي كاري بة

  ةگرية، داماوة، زارة، ياري ب

  رؤشنايي دصي هةژاري بة

  بة ژمارةي تـةواوي مـةخلووقات  

  بة سةراپاي وجـوودت سةصـةوات  
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ــة مـــن تةقســـريي زؤرم كـــردووة    راسـ

  پــةنام هــاوردووة » رســول اللــة «يــا

  بــــــة عقووبــــــةت ســــــزاوارم  

  بـــــــة تكـــــــات ئومثـــــــدةوارم

  دةس لة دامان و يةخـةت چـؤن بةرئـةدةم   

  ةبـةش بـوو   كث لة خواين رةمحـةتت بـث  

ــث  ــةدةمنا مابــ ــة بــ ــةتا رؤح لــ   هــ

  لةوانـــة ئيمانيـــان بـــة تـــؤ هثنابـــث

  

  ئةونةيــة ئــةي موســتةفا» زاري«عــةرزي

ــازووة     ــةجايت ت ــة بــةي ن   لــةم بةآلي
  

ــات  ــةواوي كائينـــــ ــة تـــــ   لـــــ

  تا بـة هيممـةيت تـؤ بـة ئـارةزوو بگـات      

  

  

64  

  چوارينةي ئاييين

  

  بة سةيري باغ فريبم مـةدة لـة سـةيري خـؤت    

  ر لةحزة دووسةد دث يةك ئةذؤتبذوانة كة هة

  بؤ كةسث » زاري«عيربةتگةهة ئةم مةنزةرة ئةي 

  وچـاوي دص بشـؤت   بة ئاوي سايف هـؤش دةم 
  

  
  

  عـــومر رؤيشـــت و بـــة تـــةدبريي حـــةكيم

  عــــةودي ئيمكــــاين نييــــة نايثتــــةوة

ــوود    ــوي وج ــةر كث ــة س ــريي هات ــةفري پ   ب

ــةوة    ــةل ناچثتـ ــاويين ئةجـ ــاكوو هـ   تـ

  

  سةلسةبيل و كةوسةر و تةسنيم قةت نابـث  بة ئاوي

  دابـث  سپي، بةختث قةزا رةنگي رةش و تاريكي لث

  »زاري«بة بؤميب هيدرؤژن كةي ئةذووخث ئةو بـةنا  

  دابث كة ئوستادي ئةزةل ئةسبايب ئيستيحكامي پث



٢٥٦/ئاييين

  

ــةزاين  ــؤت ئ ــت وةك خ ــةحري بةخشش ــة ب   ل

ــةياين    ــوارة و ب ــر و ئث ــر و عةس ــة زوه   ب

  الهــي رةمحــةتت واريــد كــة ســةر رؤح    ئي

ــة « ــول اللـ ــذةواين » رسـ ــال و پةيـ   و ئـ
  

  جـــةواهثر زؤرة، زةريف مـــن شـــةق و شـــذ

  چلـــؤين پينةكـــةم تـــا گـــوم نـــةوث دوذ

ــؤ   ــةيت تـ ــتيواين رةمحـ ــث پشـ ــودا بـ   خـ

ــذ  ــةبث پ ــة گةوهــةر چــؤن ئ   شرؤصــي وا، ل

  

ــث  ــثكم پـ ــؤ  دصـ ــاذةب تـ ــة يـ ــث بـ   بناسـ

ــة ــي بـ ــث پـ ــنم سپ زبانـ ــث بثـ ــثجـ   اسـ

ــم  ــة خةياصـ ــت كـ ــيت جةماصـ ــا مةسـ   وةهـ

  نـــةكا غـــةيري سوپاســـت هـــيچ باســـث
  

  

ــث   ــةفام و بـ ــدث نـ ــةمن عةبـ ــعوورم ئـ   شـ

  لــة پةجنــةي پثمــةوة تــا ســةر، قســوورم 

  بــة لــوتفي خــؤت ئةگــةر نةخمةيتــة ســةرذث

ــة دوورم   ــان ب ــةق ناس ــي ح ــةي راس   لةرثگ
  

  

  خـــودا شـــةوقي جةماصـــت رثبـــةرم كـــةي 

ــةفو  ــي ع ــةي   ليباس ــةرم ك ــت ب   و غوفران

ــةناهث  ــة پـ ــةتت نيمـ ــةيري رةمحـ ــة غـ   كـ

ــةي   ــؤ دةرم ك ــةر ت ــةم گ ــث بب ــؤ ك ــةنا ب   پ
  

  

  

ــةم    ــةوة كـ ــث نابثتـ ــكت زةذذةيـ ــة مصـ   لـ

ــةرجةم    ــق س ــاهي خةص ــةر گون ــي گ   ببةخش

ــاب    ــةففار و وةههـ ــةووايب و غـ ــةتؤ تـ   ئـ

ــادةم   ــةووا و ئـ ــةيت حـ ــيش زوذذييـ   منـ
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  خودايـــا مـــن كـــة ئـــةوالدي ئـــةوامن    

ــةزامن   ــيان و نـ ــةهو و نسـ ــةللي سـ   حمـ

  بةشــي وانــت لــة بــةحري مةغفــةرةت دا    

ــاوةذوامن   ــة چـ ــةو بةشـ ــؤ ئـ ــيش بـ   منـ

  

  بـــةهارة، گوصســـتانة، دةشـــتة، كؤهســـار

  تةماشـــاگاية، بـــؤ بثهـــؤش و هؤشـــيار

  مـــن جةماصـــي تـــؤ تةماشـــاگاية بـــؤ   

ــزار   ــة گوص ــة ل ــةي چيم ــؤ رووم تثبك ــة ت   ك
  

  

   بــــؤ بناصــــملــــة تاصــــي زينــــدةگاين

ــم     ــة حاص ــة ب ــةزةي ناي ــةس ب ــةزامن ك   ئ

ــؤ    ــةر ت ــؤي وه ــةر ت ــةريادذةس ه ــودا! ف   خ

ــة باصــم  ــةر دةس بةيت   بــة لــوتفي خــؤ مةگ
  

  

  وةرة ئــةي ديــدة بــا پثكــؤ بــةذث بـــني     

  بــني لــة كووچــةي يــاردا زوو جــث بــة جــث

ــث   ــةت ب ــؤزث دص رةح ــة ت ــا ك ــةر جثگ ــة ه   ل

ــني     ــةوث ب ــا ل ــا ب ــةرداين زان ــوو م   وةك

  
  

ــةين    ــةفةر ك ــةرگا س ــةقا ه ــي ب ــةرةو ماص   ب

  لــة ئاســايش ئــةبث ســةريف نــةزةر كــةين 

ــما    ــة گةصــ ــة لــ ــة مةردانــ   دآل تثكؤشــ

ــةين   ــاوة دةرك ــةم زؤنگ ــارة ل ــةم ب ــةتا ئ   ه

  
  

ــا  ــة دنيـ ــة لـ ــةيل مةذوانـ ــاوي مـ ــة چـ   بـ

ــا    كــة هــةر الكثكــي ســةد ســةگ وا لــة بني

ــةس  ــةدي كـ ــامن نـ ــا خؤشةويسـ ــة دنيـ   لـ



٢٥٨/ئاييين

  ر تةپصـــي بـــةدناوي نـــةژةنياكـــة ئـــاخ

  

ــةي دص     ــة ئ ــةم كؤص ــةدةي ئ ــذ ن ــيلم ف   دةخ

  هةصـــيبگرة و بـــذؤ تـــا ئةچيـــة مـــةنزص

  ئةگةر لةم خـاک و خـؤص و چؤصـة دةرچـووي    

  ئـــةوي داوا ئةكـــةي مـــةوجوودة حاســـص

  

ــاص   ــا ح ــات ت ــن ه ــةر م ــة س ــةرهاتث ب   بةس

ــاص   ــةس ت ــديوة ك ــا نةي ــةرهايت وةه   بةس

ــاوين   ــايزةو هــ   زســــتان بــــةهارم پــ

  دةروون پــذ ئــاهي ســةرد و ســينة يــةخچاص

  

  بــةري بــاغي ژيــامن   لــة بــةر بــوو بــث   

ــةزامن   ــردم ئـ ــةوةي كـ ــوو ئـ ــةزاين بـ   نـ

ــث   ــؤ لـ ــة بـ ــايف نييـ ــة كـ ــةزاين ئةمـ   نـ

ــيامن   ــي وةحشــ ــادا رةفثقــ ــة دنيــ   لــ

  

ــوالوث  ــةگرث قــ ــةنت نــ ــة دامــ   گةرةكتــ

ــاوث    ــاين تيـ ــة ئـــةوةي گيـ   مةذةجنثنـ

ــكاوانا   ــي دص شـ ــة حاصـ ــث  بـ ــةزةت بـ   بـ

ــة داوث   ــاوث لــ ــاي دامــ ــة پــ   دةرثنــ
  

  
  

ــارة  ــةم رؤزگـ ــةص ئـ ــة گـ ــارة لـ ــة چـ   چيـ

ــارة    ــكة، م ــةچي دووپش ــث ئ ــةر الي ــة ه   ك

ــةرد  ــةر بـ ــة بـ ــةبوو نةمداتـ ــثكم نـ   رةفيقـ

ــةژارة   ــةد پـ ــث سـ ــيث بـ ــة دصخؤشـ   نييـ
  

  

ــومرم   ــي عـ ــةذيوة ساصـ ــةفتا تثپـ ــة حـ   لـ

ــةمرم  ــات ئـ ــتامن هـ ــوو زسـ ــةهارم چـ   بـ

ــة ــة دووي ن ــةي؟ ب ــا ك ــار ت ــةوادا غ   فس و ه
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  ئــةبث بــؤ دةس بــة حةصــقةي تؤبــة نــةگرم
  

  

ــعووري؟   ــث ش ــةي ب ــةتا ك ــيت ه ــة مةس   بةس

ــان دووري  ــادايب خوداناســـ ــة ئـــ   لـــ

  حماصــة بــث عةمــةل بــذژث بــة ســةرتا     

  منــي رةمحــةت لــة ســةرچاوةي غــةفووري
  

  

ــث  ــةت بـ ــة تاعـ ــياهم  لـ ــةري و رووسـ   بـ

  ونـــاهمســـةراپا غـــةرقي دةريـــايي گ  

ــةت    ــة رةمحـ ــاذةيب بـ ــثم يـ ــوورة لـ   ببـ

  كـــة هـــةر رةمحـــي خوداييتـــة پـــةناهم
  

  

ــةروةردگارم   ــدا پــ ــووين خؤمــ ــة بــ   لــ

ــارم   ــةبووة ئيختيـ ــة نـ ــة مةعلوومـ   ئةمـ

ــدام   ــة پث ــةت ك ــةم بوون ــؤت ئ ــي خ ــة فةزص   ب

  مـــةدة دةس نةفســـي ناکـــةس كاروبـــارم
  

    
  

ــة    ــوددةي ژيانـ ــةم مـ ــوات بـ ــة هيـ   چييـ

ــةر ئث ــة ه ــة ك ــازارة، ژان ــة، ئ ــة، غةم   ش

ــةزاين     ــذواين ئـ ــؤش بـ ــاوي هـ ــة چـ   بـ

ــا بةندخيانـــة      بةشـــةر بةنـــدي و دنيـ
  

    

ــةر گـــةرچي بـــژي مليؤنـــةها ســـاص    بةشـ

  خبــوا، خبواتــةوة، كــؤ كاتــةوة مـــاص    

ــردن  ــةگرثت مــ ــةي ئــ ــةئاخردا يةخــ   لــ

ــاص  ــة ناكـــامي ئـــةبث خبرثتـــة ناوچـ   بـ
  

    

ــث    ــةدةر ب ــةي دص شؤص ــة ئ ــدا ك ــةمث پةي   ش

  كـــة رثگـــةي الر و تاريكـــت لـــة بـــةربث

  ئةگـــةر گـــةجنت ئـــةوث رةجنـــث بكثشـــة
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ــث  ــةهرةوةر ب ــةبوو كــةس ب ــاري ن ــة بثك   ل
  

    

ــاص و مناصـــي       هـــةتا گـــريي غـــةمي مـ

ــي   ــوودة حاصـ ــر و نائاسـ ــان فكـ   پةرثشـ

  غـــةمي دنيـــا زيانـــة نةقســـة بـــؤ مـــةرد

ــي    ــةهلي كةماص ــوو ئ ــة ب ــت ك ــةمي دين   غ
  

    

  تــــؤ دانيشــــة بثكــــارئــــةمن ناصــــثم 

ــار    ــام و ناه ــةنثرن ش ــؤ ئ ــفرةت ب ــة س   ك

  داي دةر كـــة پـــي جبووصـــة و هـــةرچي رؤزي

  وةري بگــــرة مةكــــة فريــــاد و هــــاوار
  

    
  

ــث      ــةر ب ــا و ك ــري گ ــةرقي فك ــا غ ــت ت   دص

  هـــةتا دنيـــات مـــةحبوويب نـــةزةر بـــث

  لةگـــةص گـــا و كةرايـــة حةشـــرو نةشـــرت

  ئــةبث خـــةوگات زينـــداين ســـةقةر بـــث 
  

    

ــاذوون     ــة ق ــةرچي ببي ــاص گ ــةنج و م ــة گ   ب

ــوون   ــةرگ دةرچ ــة داوي م ــةت ل ــة رثگ   نيي

ــةر    ــات يةكسـ ــةبث دنيـ ــاخردا ئـ ــة ئـ   لـ

  بثصــي لةگــةص ســةد ئابــذوو چــوون بــة جــث
  

  

    

ــؤ  ــةتثكت بــ ــژي وا، رةمحــ ــرن بــ   بنثــ

ــرن   ــةهلي خثــ ــةرگت ئةوانةئــ   دواي مــ

ــةم ــار    ل ــةگي ه ــةگرة وةك س ــاز م ــةو گ   ول

ــةر ــة ه ــث ل ــؤت ل ــةوي خ ــثرن ال دةرك   وةش
  

    

ــة   ــزت تيايــ ــا هثــ ــار تــ ــة بثكــ   مةبــ

ــة     ــةغبووزي خودايـ ــةوي بثكـــارة مـ   ئـ

  كةســــث دارايــــة بتوانــــث بكــــا كــــار 
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  ئـــةوي بثكـــارة بـــا شـــا بـــث گةدايـــة 
  

    

  مةبزونثــــــةزبانت بــــــؤ زيانــــــت  

ــت  ــووتثنث گيانــ ــث ئةســ ــةذةآل بــ   بــ

ــةرزا   ــة ئـ ــدا بـ ــةكا بتـ ــة نـ ــةغاوي كـ   لـ

ــذووخثن ــت بـ ــدا ژيانـ ــةر يةكـ ــة سـ   ث بـ
  

    
  

ــؤ    ــةبث ب ــة ئ ــت خؤش ــؤت پث ــؤ خ ــةوي ب   ئ

  هةموو ئينسانث پثت خـؤش بـث وةكـوو تـؤ    

ــة وةي دوور  ــاد و دارا و لـ ــاغ و شـ ــة سـ   كـ

ــؤ  ــيت جــ ــار و ئاشــ ــةمني و كامكــ   ئــ
  

    

ــان    ــةحري عريف ــةو ب ــريازيية، ئ ــةي ش   وت

ــةك وان   ــدامي ي ــوو ئةن ــادةم وةك ــةين ئ   ب

  ئـــازاري بگاتـــث  كـــة هـــةر ئةنـــدامث  

  هـــةموو ئةندامـــةكاين دثنـــة ئامـــان   
  

    

ــاكي   ــة خ ــاكي، ل ــةري خ ــةي جةوه ــةتؤ ئ   ئ

ــت،  ــاور نيـ ــة ئـ ــؤزناكي؟ لـ ــؤچي سـ   بـ

ــث دةر    ــةهل بـ ــةوا و جـ ــاريكي هـ ــة تـ   لـ

  تةماشـــــا كـــــة چ رؤژث تابنـــــاكي  
  

    

  بــــرا بذوانــــة بــــث ميهــــري زةمانــــة

  چ بةدعةهــــد و وةفــــا و بــــث ئةمانــــة

  ثكدا نةمبيســـت و نةمـــدي لـــة گوصـــزار 

  گوصـــث بـــذوثت و نةيكاتـــة نيشـــانة   
  

    

  كوصــــؤيثكم شــــكان و هاتــــة ناصــــة   

ــة ــا بةتاصــ   ويت ئــــةي واي لــــةم دنيــ

ــؤية   ــةم كوص ــا ب ــووم ئ ــووم، ب ــا ب ــةمن ش   ئ
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ــردم حةواصــة     ــي ك   فةلــةك بــةم زةربةش
  

    
  

  گةرةكتـــة رةخـــت لـــةم گثـــژاوة دةركـــةي

  هـــةي مـــةدة ئـــازاري زيـــذووحث هـــةتا

ــات   ــةئمووري مكافـ ــةگرثت مـ ــةت ئـ   يةخـ

ــةك زةذذة الدةي  ــةر ي ــةي راس ئةگ ــة رثگ   ل
  

    

  لة حاصي ئةهلي ئـةم عةسـرةت خةبـةر هـةس    

  زيـــاتر تـــووذة و بـــث تاقـــةت و پـــةس

ــةت  ــةمني و دوون هيممــ ــرووك و نائــ   چــ

ــةس   ــان و ناك ــووك و نائينس ــةخيل و س   ب
  

    

ــاك و درؤزن ــة راســـــي دوور و ناپـــ   لـــ

ــا ژن    ــؤ وةف ــةمما ب ــاو، ئ ــدة پي ــة وةع   ب

ــل  ــة، چــ ــةماعي  رياپيشــ ــةر تــ   وچؤكــ

  لــة ســةر نانــث، لــة يــةكتر ئةبنــة دوژمــن
  

    

  قةناعــةت وا لــة خــةودا، حــريس بثــدار    

  هــــةوا فةرمانــــذةوا و عــــةقص بثكــــار

ــة  ــازاذي رةواجــ ــةور بــ ــوور و جــ   فجــ

ــث   ــةقوا بـ ــةيا و وةرع و تـ ــدار حـ   خةريـ
  

    

  و گـــةدا هيممـــةت گـــةداخوو گـــةدا تـــةبع

ــةنگ و دوو ذوو  ــةرچاو ت ــار و ب ــةدا رةفت   گ

  نــــةبني و نةشــــنةوا و حــــةق نةناســــن

  هةموو دص پـذ لـة بـوغز و كينـة وةك جـوو     
  

  
  

ــةهارم   ــي نةوبــ ــات فةسصــ ــي هــ   دوايــ

  وةري بـــــةرگي گوآلصـــــةي اللـــــةزارم
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ــم    ــاخ وباصـ ــريي شـ ــةفري پـ ــكاين بـ   شـ

ــة   ــث بةرگـ ــةرو بـ ــث بـ ــا، بـ   دارممتاشـ
  

      

ــي  ــةي ئيالهـ ــة ئـ   ئـــريادةي حـــةمتي تؤيـ

ــياهي  ــارثتؤ ســـ ــپيدي دث ئةشـــ   ســـ

  ئــةماناتث كــة پثــت داويــن يــةك يــةك     

  »خـــواهي نـــةخواهي«ئـــةبث بيدةينـــةوة 
  

    

ــار   ــوو ت ــتةمدا وةك ــة جةس ــةوي رةگ وا ل   ئ

ــاوار     ــك ه ــة ئاوازث ــةك ب ــةر ي ــةكا ه   ئ

ــذووخث  ــةبث وا زوو بـ ــا ئـ ــةم بينـ ــة ئـ   كـ

ــة ب ــار لـ ــيچ ئاسـ ــةمثنث هـ ــةي نـ   نچينـ
  

    

  بــة هيــواي چيــت بــةم مــوددةي ژيانــة     

  بةشــــةر رثبــــوارة دنيــــا قاوةخانــــة

ــةبث زوو  ــذوا ئــ ــة دا بــ ــوويةكي كــ   پشــ

  ئةساســـي مـــاين ئـــةم دنيـــا، نةمانـــة 
  

    

  كـــة وايـــة بـــا خـــةريكي تؤشـــةيث بـــني

  بـــة گومنـــاوي مـــوقيمي گؤشـــةيث بـــني

ــ  ــدةت ئـ ــاين وةحـ ــةص هاوكارةكـ   اينيلةگـ

  وةكــوو عةقــدي ســورةييا خووشــةيث بــني 
  

    
  

  دآل بـــث دةر لـــة ســـينةي پـــذ لـــة ئـــاهم

ــياهم   ــةي سـ ــا تاصـ ــة چـ ــةكا بتخاتـ   نـ

ــني   ــاوة دةرچ ــةم زؤنگ ــة ل ــةر واي ــةآلح ه   س

ــةختگاهم    ــة تـ ــة دايـ ــث كـ ــة جثگايـ   لـ
  

    

ــوذيين   ــي وا قــ ــدي ماصــ ــةتا پابةنــ   هــ

ــذيين   ــاآل فـ ــؤ بـ ــز بـ ــث هثـ ــةقني بـ   يـ
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ــة هــاودةملــة گــةص خ   ؤشــبةختيا كــةي ئةبي

ــذيين    ــةخيت ك ــي بةدب ــؤ مةشغووص ــة ت   ك
  

    

ــري  ــيار و ژي ــةر هؤش ــةفس ئةگ ــةي ن   وةرة ئ

  بكــــة ئــــةم پثــــنج رؤژة گؤشــــةگريي 

ــة و ســآلمةت     ــةنيا ب ــة ت ــةل دووري ك   لةگ

  رفاقــةت پــذ شــةذ  و شــؤرة و زويــري    
  

    

ــيار   ــاري هؤش ــةي ي ــة ئ ــةت رؤژ ب ــة هيمم   ب

  بـةش لـة نـوورت غونچـة و خـار     مةكة بث 

ــةزاين    ــة ئـ ــةر پيشـ ــةان هـ ــة پـ   مةكـ

ــث مةرگــة ئاســار  ــةمرث وةلــث ب   بةشــةر ئ
  

    

  بــة تاقــةت بــة لةگــةص چــاك و خــراوا     

ــاوا    ــة ئ ــةت ب ــةدة پلل ــةبري م ــث س ــة ب   ب

  ئــةوي بــث ســةبرة بذوانــة كــة رؤحــي      

ــةزاوا  ــژاوي عــ ــة گثــ ــة وا لــ   هةميشــ
  

    
  

  لقي تؤيــــةشــــةفا و دةرد يــــاذةب خــــة

ــة؟   ــؤ چارةجؤي ــةر ب ــؤ بةش ــةيري ت ــة غ   ل

  شـــةفاي ئـــةم زامـــة ناســـؤرةم نـــةدةيتث

  هـــةتا رؤژي قيامـــةت هـــةر بـــة ســـؤية
  

    

ــذ دةرد و بــــةآلدا      لــــة دنيايــــةكي پــ

ــادا   ــة بـ ــم بـ ــةدة رةجنـ ــذثت داوم مـ   فـ

  ئةگــةر رثگــةم نةدةيتــة ســثبةري خــؤت    

  كةســـث تـــر يـــا ئيالهـــي رمث نـــادا    
  

    

ــةوي ــازام  ئـــ ــثنثت ئـــ   دارث ئةذووشـــ

ــام   ــر پ ــكثتة ژث ــةر ئةش ــارث ئةگ ــةوي خ   ئ
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ــؤچي   ــة بــ ــاهي خؤمــ ــايت گونــ   مكافــ

ــةيت دام   ــارة ئةزيـ ــةو دار و خـ ــثم ئـ   بصـ
  

    

  ئــــةوي تــــؤوث بچثنثــــت ئينســــان   

  لــةوة مةعلوومــة هةصــئةگرثت خــةرمان   

  مةصـــث پـــةيكوص ئـــةچثنم اللـــة ئـــةدرووم

  بــــةري خورمــــات ناداتــــث مــــوغيالن
  

    

ــة   ــثوةي الري خؤمـ ــة شـ ــاجز لـ ــم عـ   دصـ

ــة   ــةمواري خؤم ــووم و ناه ــي ش ــة نةفس   ل

  ئــةبث بــؤچي لــةم و لــةو دةردة دص كــةم    

ــة    ــاري خؤم ــةر ك ــم ه ــتم، دؤزةخ   بةهةش
  

    
  

ــث  ــاريكم چرايــ ــي تــ ــؤ رثــ ــودا بــ   خــ

  چرايــــث پــــي ببيــــنم جثگــــة پايــــث

ــا     ــةرم تـ ــانةي كـ ــة ئاسـ ــةپاذمثؤ لـ   ئـ

ــةن ئا    ــة دايـ ــتم بـ ــا دةسـ ــنايثبگـ   شـ
  

    

ــاص     ــا ت ــؤش ي ــوا خ ــةوة خ ــومر ئةبذثت   ع

  دوايـــي دثـــت مانـــگ و هةفتـــة و ســـاص 

ــان ــي دامييمــــ ــة رةفثقــــ   عةمةملانــــ

ــاص    ــةت و م ــةمثنث دةوص ــث ئ ــردن ج ــة م   ب
  

    

ــث  ــدةمت بـ ــواين هةمـ ــةر جـ ــة گـ   گةرةكتـ

  هةميشـــة هةصـــگري بـــاري غـــةمت بـــث

  لــة كــاري چــاك كؤتــاهي مةكــة قــةت     

ــة  ــاکوو ئـ ــراوة تـ ــثخـ ــةمت بـ   تواين كـ
  

    

ــارث    ــة ج ــةر دوو ب ــا ه ــة ب ــةم خاك   وةرة ل

  لـــة رووداوث كـــة ديويـــة پرســـيارث   
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  بكـــةين و لـــةو بةســـةرهاتةي كـــة بثـــژي

  وةكـــوو ئينســـان بگـــرين ئثعتبـــارث   
  

    

ــكامن    ــام و شـ ــةر پـ ــة بـ ــؤيث كةوتـ   كوصـ

ــةيامن   ويت هــــــاوار ئثشــــــت پثگــــ

ــؤ    ــوو ت ــووم وةك ــث ب ــةي مرؤض ــيش الش   من

ــةيامن زة ــةي وا گــ ــةم مقامــ ــة بــ   مانــ
  

    
  

ــام   ــذ فـ ــيت پـ ــةي خشـ ــرية ئـ   ومت وا زاهـ

ــةييام  ــةلث رووداوي ئـ ــريت دث گـ ــة بـ   لـ

  »ئـادةم «و » ئيـرباهيم «و » نووح«و »  «لة 

  لــة ئايينــةي ســكةندةر، هــةم جــةم و جــام
  

    

ــژة   ــة بثـ ــة خاترتايـ ــة و لـ ــةوي ديوتـ   ئـ

ــذثژة    ــرواري بـ ــر مـ ــةوري فكـ ــة هـ   لـ

  قريرثكي شــــريين و دص ئــــاوثزبـــة تــــة 

ــژة  ــث درثـ ــا، بـ ــك و كؤتـ ــا و رثـ   رةسـ
  

    

ــةفاكثش  ــاري جـ ــاكي جووتيـ ــةي كـ   ويت ئـ

  لــة شــادي بــةش بــذاو و ســينة پــذ ئــثش 

ــوة   ــةم زؤر ديـــ ــةرهايت زةمانـــ   بةســـ

ــش  ــاة و دةروثـ ــةجييب شـ   حيكايـــايت عـ
  

    

  بـــة كـــوريت وا ئـــةدةم شـــةرح و بـــةياين

ــا باشـــي  ــرة تـ ــث بگـ ــزاين گـــومث لـ   بـ

  منوونــــةي ســــةد هــــةمارة اللــــةوثچث

ــواين   ــدراكي جـــ ــةر داراي ئيـــ   ئةگـــ
  

    

ــكري  ــةمن سةرلةش ــةي«ئ ــاووس ك ــووم» ك   ب

ــووم   ــيت رةي ب ــةواري دةش ــة شةهس   يةگان
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ــاوة    ئـــةمن بـــووم پاصـــةواين عةســـري كـ

ــووم   ــةي ب ــك پ ــرةواين ني ــري خوس   وةزي
  

    
  

  خةبــةردارم لــة ســةمل و ئــريةج و تــوور    

  ة زوححــاك و فةرةيــدوون و لــة شــاپوورلــ

  لة كةخيوسرةو لـة گوشتاسـپ، لـة بةمهـةن    

  لة تووس و زاص و رؤستةم سـامي مةشـهوور  
  

    

  و نــووح و ئيــرباهيم و ئيــدريس   لــة 

  لـــة داوود و ســـولةميان و لـــة بـــةلقيس

ــةريا    لـــة مووســـا و لـــة هـــاروون و زةكـ

  لــة يــةحيا و لــة ئــةييوب و لــة جــرجيس 
  

    

ــوو     ــان بـ ــؤفيقي بـــاري ياريـ ــةتا تـ   هـ

  لةشــي ســاغ و دصــي هؤشــياريان بــوو    

ــاص   ــاوةن ئيقبـ ــذةوا و خـ ــةموو فةرمانـ   هـ

  زةمانـــــة رام و خدمـــــةتكاريان بـــــوو
  

    

  لــة ئــاخردا كــة نةگبــةت هــات بؤيــان     

ــان و پؤيـــــان   ــذاين تـــ   دذاين و چـــ

  وةهــــا ئيقباصــــي چةرخانــــدن زةمانــــة

ـ    ث بــةن بــة خؤيــان  نــةيانتواين دةوامـ
  

    

ــة  ــة ماتـ ــةم خاكـ ــن ئـ ــاين مـ ــة گيـ   بزانـ

ــث  ــة ب ــة    ب ــر پات ــي ژث ــة فةذش ــي ك   دةنگ

  ئةصـــــث زةذذات الشـــــةي پثشـــــوامن   

ــة    ــةرئةجنامي حةيات ــك س ــث ش ــة ب   ئةم
  

  

    
  

  ئــةتؤش ئــةلئان وا بزانـــة كــة مـــردووي   



٢٦٨/ئاييين

  لــة دنيــا بــؤ قيامــةت كــؤچ كــردووي     

  ســـوئالت لـــث ئـــةكرث جـــوايب ئـــةدةيتؤ

  لة بةهرةي كـردةوةي خـؤ بـةهرة بـردووي    
  

    

ــةچثين   ــؤوث نــ ــرا تــ ــت مب بــ   دةخيلــ

ــثين    ــؤ دامبـ ــة اليـ ــةردا بـ ــة مةحشـ   لـ

  بــة پووصــي قةصــبةوة گــةر بيتــة بــازاذ     

  ئةترســـم هـــيچ ئةســـپاوث نةســـثين   
  

    

ــة  ــة پيسـ ــةم نةفسـ ــة ئـ ــةريكي دوژمنـ   شـ

ــة  ــةن مةبيسـ ــةي قةتعـ ــت مب قسـ   دةخيلـ

ــكثين بــــ  ــةردن شــ ــثدرؤي گــ   ا بوثســ

  ئةوةيشــي راســة، هــةر مــةكرة و دةسيســة
  

    

ــة   ــث وةفايـ ــا بـ ــة دنيـ ــاتر بـ ــةدة خـ   مـ

ــة  ــازارة، جةفايـ ــةدرة، ئـ ــةر غـ   سةراسـ

ــةخموارياين  ــؤ غــ ــث تــ ــةوي خثزانــ   ئــ

ــة  ــةموو دةرد و بةآليـ ــن هـ   هـــةموو دوژمـ
  

    

ــان    ــة، ئينس ــا ب ــوو عيس ــةنيايي وةك ــة ت   ب

ــةيت گيــان     ــة و راح ــةنيايي ئةمان ــة ت   ك

ــاتر   ــت زيـ ــاتر بثـ ــاكوو زيـ ــةت تـ   عةالقـ

ــةحزان     ــاوي ئ ــةدا الف ــتا ئ ــةر دص ــة س   ب
  

    
  

ــت  ــةر كـــؤ بوونـــةوة لثـ ــداص ئةگـ   ژن ومنـ

ــت   ــةيچثژن پث ــة ئ ــة تاص ــرث ك ــةوي ژةه   ئ

ــةس  ــةوتنت ه ــؤ خ ــوودةگي ب ــةو ئاس ــة ش   ن

  نة بث غـةم، خواردنـت بـؤ قـووت ئـةدرثت     
  

    

ــان     ــةكث ن ــةرگم، ي ــةكا ب ــاوار ئ ــةكث ه   ي
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  يــةكث ئثــژث نةخؤشــم، بــاوة ئامـــان    

ــثت     ــةكا ش ــان ئ ــا ئينس ــرا وةه ــدة و بث   ب

  حةواســي پــةرت ئــةبثت بثهــؤش و حــةيران
  

    

ــة  ــةي خةالســ ــة دص مايــ ــي بــ   خواناســ

ــة    ــوثر واس ــةت و ةك ك ــث مةعريف ــي ب   دص

  كـــة بـــث چـــاوث ببثتـــة چاوســـاغت    

  ملـــت ئةشـــكث ئةگـــةرچي رثگـــة راســـة
  

    

  ي بـــث شـــعووريجوانـــان مةســـيت بـــادة

ــيچ دووري  ــة هــ ــاري نيانــ ــة بثعــ   لــ

ــة  ــازاذي رةواجــ ــق بــ ــوور و فيســ   فجــ

  لة حةد دةرچـوو خـودا، تاکـةي سـةبووري    
  

    

ــاك لــةت كــا      ــة مششــريث ســةري ناپ   ن

ــث   ــةئموورث دزي ب ــة م ــا   ن ــةت ك ــاك پ   ب

ــةلق   ــا خ ــةئموورة ت ــةو م ــةي دث ئ ــودا ك   خ

ــا     ــةت ك ــة خ ــا ب ــداين موجازات ــة مةي   ل
  

    
  

  ئةســـةف بـــؤ جوانـــةكاين ئـــةم زةمانـــة 

ــة   ــث نيانـ ــةت بـ ــثوةي ديانـ ــةوي شـ   ئـ

ــزار  ــالم بثـ ــوننةيت ئيسـ ــةذز و سـ ــة فـ   لـ

ــة  ــينةما مزگةوتيانـــ ــل و ســـ   هوتثـــ
  

    

ــةر و روو   ــينة وسـ ــةردن و سـ ــآل گـ   بةرةصـ

ــوو    ــي م ــةرميية و ئارايش ــث ش ــةر ب   هون

ــدثش   ــؤف و ئةن ــث خ ــةوة ب ــچ پثك ــوذ و ك   ك

   خــؤن دوو دووخــةريكي كــةين و بــةيين  
  

    

ــرا بذوانــــة بــــؤ دارا و دةروثــــش      بــ
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ــةوكثش  ــة و جصـ ــةرمان فةرمايـ ــةوا فـ   هـ

ــاتوانن  ــيان نــ ــةفس كةســ ــياليف نــ   خــ

ــثش      ــث بــةرةو پ ــثن پاي ــا بن   لــة كارثك
  

    

ــات     ــة ئاگ ــةي دص ك ــتيية ئ ــةم مةس ــة ئ   چي

ــةذوات   ــؤن ئ ــة چ ــگ و ساص ــةم مان ــة ئ   نيي

ــؤزي   ــة سـ ــتؤية كـ ــة دةسـ ــت بـ   دةليلثكـ

ــذوات؟     ــوئال و جــواب ب   قــةتارت بــث س
  

    

ــة    ــةرخؤ بزانـ ــرةوة سـ ــة، بثـ ــة وايـ   كـ

ــة  ــةم كاروانـ ــار ئـ ــام شـ ــةذؤ بـــؤ كـ   ئـ

ــار  ــةركثش هةوسـ ــاتري سـ ــةدة دةس قـ   مـ

ــة  ــذوا پثچةوانـــ ــة رث الدات و بـــ   لـــ
  

    
  

ــتوور؟  ــتوورث چ دةسـ ــة دةسـ ــة ئثمـ   هةمانـ

ــوور   ــةال ن ــووري ع ــةري، ن ــاريكي ب ــة ت   ل

ــوورة  ــةو نـ ــوعاعث  وةرة لـ ــرة شـ   وةربگـ

ــةرةو ژوور   ــذة بـ ــةدا بفـ ــةص پاكانـ   لةگـ
  

    

ــوي  ــوون و فريــ ــريي ئةفســ ــارة گــ   ديــ

ــةقيوي   ــةريبانت چـ ــا گـ ــوذدا تـ ــة قـ   لـ

  لـــة رثگـــا نـــاس بـــؤ ناكـــةي ســـوئالث

ــارةزا و رث  ــؤ ناشــ ــة تــ ــةديوي كــ   نــ
  

    

ــني   ــةوا ب ــةفس و ه ــدةيي ن ــةي بةن ــةتا ك   ه

ــني    ــا بـ ــةزوير و ريـ ــريي داوي تـ   ئةسـ

ــةددةب ل ــة موئـ ــةر وايـ ــاك هـ ــةوال چـ   ةمـ

ــةنايب   ــادايب جـ ــة ئـ ــطفی«بـ ــني» مصـ   بـ
  

    

ــارت    ــذاوة رؤزگــ ــةت وا بــ ــة غةفصــ   بــ
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ــارت  ــة كـــؤچ و بـ ــردن بةذثيـ ــةرةو مـ   بـ

ــيلةي   ــةويل وةسـ ــدة حـ ــاوي بـ ــةتا مـ   هـ

  نـــةجايت نةفســـي دامـــاوي هـــةژارت   
  

    

ــةين   ــةر ك ــة ب ــتيغفار ل ــاكي ئيس ــي پ   ليباس

ــةوت   ــري چ ــاتر فيك ــة خ ــةينل   و الر دةرك

ــيان    ــةردي عيس ــةت گ ــابووين نةدام ــة س   ب

  لة سةفحةي لةوحي دصدا بـث ئةسـةر كـةين   
  

    
  

  

ــاوم  ــي چ ــايي بةخش ــةي بين ــةت ئ ــة رةمح   ل

  بةشـــم گـــةر ئةونـــة بـــةي وا پثـــت داوم

ــژم  ــيچ بثـــ ــن هـــ ــرةدا مـــ   چ الزم لثـــ

  كـــة خـــؤت ئاگـــاهي چةنـــدة ناتـــةواوم
  

    

ـ     ــث نيــ ــؤ بـ ــاجم و تـ ــةمن موحتـ   ازيئـ

ــازي    ــؤ كارســ ــاوم و تــ ــةمن دامــ   ئــ

ــوود   ــةقريري مةقسـ ــؤ تـ ــة بـ ــامن الصـ   زبـ

  وتـــن بـــؤچي؟ كـــة تـــؤ دانـــا بـــة رازي
  

    

ــؤ   ــة تــ ــةروةردگارم  لــ ــةم پــ   داوا ئةكــ

  بكـــةي رةمحـــث بـــة ئةحواصـــي هـــةژارم

ــؤم     ــةكث ب ــةنثري كؤم ــةر ن ــةزلت گ ــة ف   ب

ــيلم،  ــاوم زةلــ ــةجث مــ ــارم بــ   الرة بــ
  

    

  م دنيـــا كـــة تـــا حـــاصچ غةددارثكـــة ئـــة

  لـــة عـــومري رؤييـــوة مليؤنـــةها ســـاص

  نـــةبوو دؤســـثكي نةيـــذثژثت خـــوثين   

  نــةبوو يــارثكي نةيهاوثتــة ســةد چــاص    
  

    

ــار    ــةي ي ــؤش ئ ــاوي ه ــة چ ــة ب ــا ك   تةماش



٢٧٢/ئاييين

ــةروار   ــة پ ــاوة و ئثم ــردن وةك قةس ــة م   ك

  لــة بــةر چاومــان هــةزار ئــةكوژثت و نــاوين

  ةردارلـــة ئـــةتوارث هةمانـــة دةســـت بـــ
  

    
  

ــة    ــة هةمانـ ــة ئثمـ ــةم دصـ ــةختة ئـ   چ سـ

  نــــةرم نــــاوث بــــة رووداوي زةمانــــة

ــايت     ئةبيســـث» كـــالم اللـــة «نـــة ئايـ

ــه  ــؤ رةسووصــي ئيــنس و جان ــة گــوثگر ب   ن
  

    

ــث؟     ــةرم ب ــةردة ن ــةم ب ــاذةبيب ئ ــةچي ي   ب

ــةرم بــث؟  ــةردة گ ــةم س ــاور ئ ــة كــامني ئ   ب

ــتيفادة  ــة ئيســ ــةخيت وا حماصــ ــة ســ   لــ

ــ ــث  مةگ ــةرم ب ــةت رثب ــتادي رةمح   ةر ئوس
  

    

  لــة گــةص گــا» دص بةشــةر، بــث«چيــة فــةرقي 

  كــة هــةر خبواتــةوة، بنوثــت و خبـــوا    

  گـــةلث گـــا چــــاترة بـــؤ ئيســــتيفادة   

ــا     ــدةگي ك ــث دص زين ــة ب ــانث ك ــة ئينس   ل
  

    

ــا يب  ــةي كيميــ ــري پيشــ ــة فثــ   گةرةكتــ

ــا يب  ــث جيـ ــث نابـ ــةهلي دص دةمـ ــة ئـ   لـ

ــدآلن يب  ــي بثــ ــورادي رةفثقــ ــث مــ   ، بــ

  لةگـــــةص ئةهصـــــي دآل يب، كاميـــــايب
  

    

ــت     ــت ياري ــةكا باري ــةر ن ــةت گ ــة رةمح   ب

ــت  ــؤ مؤژگاريــ ــادة دص بــ ــةكا ئامــ   نــ

  حــــةياتت مةزرةعــــةي دةرد و بةآليــــة  

  بــةش و ئــةهلي خةســاريت لــة ســةرفة بــث
  

    
  

ــاو  ــيس و ژاكـ ــا سـ ــة باغـ ــثكم دي لـ   گوصـ
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ــاو   ــين چ ــةخش و رؤش ــةتر ب ــةي ع   ومت ئ

ــث   ــيلةي بـ ــژة وةسـ ــة بثـ ــت چيـ   دةماغيـ

  يــا كــةمي ئــاو   خــراوي خاكــة ئايــا،  
  

    

  ويت ئـــةي كـــاكي جووتيـــاري بـــةذثزم   

ــزم  ــگ و هثـ ــةماوة رةنـ ــؤ نـ ــةزاين بـ   ئـ

ــكاآل  ــة سـ ــةت نيمـ ــاو قـ ــاك و ئـ ــة خـ   لـ

  وةلــــث پاماصــــي كــــاذوش و هــــةرثزم
  

    

ــةين  » زاري«وةرة  ــاغي دص كــ ــژاري بــ   بــ

  بــة گــوص كــةين گژوگيــا ريشــةبذ، خدمــةت

ــاتر  ــزاري خــــ ــةوة گوصــــ   بذازثنينــــ

ــةين    ــص ك ــةرقي خش ــبوين غ ــةواوي گوص   ت
  

    

ــةدگوماين  ــةداوةت، بــ ــة، عــ   درؤ و كينــ

ــاين  ــةميين، دووزبــ ــةت، نائــ   خةيانــ

ــكثين  ــةت، رووش ــرب و غةيب ــوودي، كي   حةس

  دزي، بوهتـــان، لةناحـــةق پشـــتيواين  
  

    

  پــــةالماري ئــــةم و ئــــةو دان وةك مــــار

ــةروار    ــة پ ــؤكردن ب ــك خ ــي خةص ــة ماص   ب

ــةخيلي  ــةدوثژي، بـ ــةرتيل، بـ ــةع، بـ   تةمـ

ــة  ــة«ب ــق الل ــازار» خل ــثش و ئ ــدن ئ   گةيان
  

    
  

  بة حةق بث يا بة ناحـةق قـةت مـةخؤ سـوثن    

  وبـةو قـةت مـةدة جـوثن     بة بث عيللةت بـةم 

ــةي   ــة ن ــت خؤش ــةوي پث ــث  ئ ــيت مةيص   بيس

  گوص و پـةيكوص لـة تـؤوي خؤيـان ئـةذوثن     
  

    

  بكــــة دووري لــــة عــــةييب خؤنومــــايي



٢٧٤/ئاييين

ــث    ــةجؤيي و ب ــةنگ و فيتن ــة ن ــايي ل   وةف

  مةذووخثنـــة بـــرا، قةســـري مـــرووةت   

  بــــة پــــاچي خوازةصــــؤكي و گــــةدايي
  

    

ــل     ــةوا ش ــةفس و ه ــؤ ن ــار ب ــة هةوس   مةك

ــل     ــة ك ــث مةك ــةتعا پ ــةي راس ق ــة رثگ   ل

ــة    ــث يل بترسـ ــث بـ ــا زةذذةيـ ــةتا بـ   خـ

ــار   ــري مـ ــايل زةهـ ــا زلميسـ   ة، ورد يـ
  

    

ــراوة   ــةخالقي خــ ــاقي ئــ ــة و بــ   ئةمانــ

  كـــة گشـــيت شـــةرح داوة» كـــالم اللـــة«

ــوون     ــةبذ ب ــث ريش ــاغ وةخت ــاكي ب ــة خ   ل

ــاوة   ــةد ئافتـ ــث سـ ــةر گوصـ ــةبيين هـ   ئـ
  

    

ــاوثن ــةتا خـ ــت  هـ ــاكي باغـ ــث خـ ــر بـ   تـ

ــت   ــة دةماغ ــؤي، خؤش ــة ب ــةرتر ب   موعةتت

ــةگرث      ــة ن ــة ك ــا ب ــة ئاگ ــا ب ــةص زان   لةگ

ــاغت   نة ــي س ــةت، عةقص ــيين جةهال   خؤش
  

    
  

  

  خودايــــا كؤمــــةكث بــــؤ ئــــةم بــــژارة

  يــــة دص پذپــــةژارة»زاري«بكــــة بــــةم 

ــاغي  ــاكؤ بـــووين بـ ــت پـ ــث ياريـ ــة بـ   كـ

ــارة    ــاك و خ ــةموو خاش ــةم ه ــة، ل   حماص
  

    

ــةربني   ــةم داوة بـ ــةو رؤژة وا لـ ــا ئـ   خؤشـ

  بــة يــاري يــار لــةم گثــژاوة دةرچــني     

  و دوورة مـــةنزص ســـةفةرمان وا لـــة پـــثش

  خةبــةر بــني لــة تؤشــةي رثگــة بــؤچي بــث
  

    

ــةرگم  ــة مـ ــةر لـ ــة بـ   هـــةتا گيـــامن تيايـ



»زاري«صائبرمي ةكولبدةديواين مةال ع/    ٢٧٥

  لــة تــةقوا بــؤ نةكــةم ئامــادة بــةرگم     

ــومرة      ــةم ع ــةص ئ ــارة لةگ ــةلث ع   »زاري«گ

ــم     ــة دةرچ ــةم دنياي ــة ل ــاين ك ــة عوري   ب
  

    

ــان بــث فايدةيــة تاكــةي بــدةم خــول        زب

  گــوث بكــةم شــل لــة هــيچ و پــووچ تاكــةي

ــث    ــة جامـ ــاقي تثكـ ــومر، سـ ــذاوة عـ   بـ

  بــةرةو گوصــزار بــاص ئــةگرثت بولبــول    
  

    

  ئيالهــي غــةيري رةمحــت نيمــة دةســگري    

  لة چاكـةم، نامـة خاصـي، پـذ لـة تةقسـري      

  تكاكـــــارم نييـــــة بـــــؤ رةســـــتگاري

ــري  ــث وةك ق ــفيد و رووي ــث س ــةر مووي   مةگ
  

    
  

ــةتاوة    بـــة كؤصـــث خةجصـــةت و بـــاري خـ

ــث ــة بـ ــياوة بـ ــث وا سـ ــةرمي و روويـ   شـ

ــة   ــةو مقامـ ــؤ ئـ ــگرم بـ ــا هةصـ ــؤن پـ   چلـ

ــكاوة  ــةژنؤ شــ ــةمث ئــ ــدا عالــ   لةوثــ
  

    

  لـــة قـــةول و فيعلـــي نـــاجؤر و مونـــاهي 

  يــــا ئيالهــــي» اســــتغفراللة«هــــةزار 

  لة تـؤوة لوتـف و فـةزص و عـةفو و بةخشـش     

  لــة مــن جــورم و گونــاة و عوزرخــاهي    
  

    

ــؤش   ــةي ه ــردي   خةزثن ــةهل ب ــةردةي ج   ج

  خةجاصــةت خــؤم، بــث ئــةمرمي كــردي    

  دصــم هؤشــي لــة دةس داوة، مةگــةر تــؤ    

ــاين دةردي    ــةي دةرم ــؤ بك ــوتفي خ ــة ل   ب
  

    

  ئيالهــي مبخــة ســةر ئــةو رثگــة راســة     



٢٧٦/ئاييين

ــة    ــاخر هةناسـ ــةتا ئـ ــدا هـ ــذؤم پثـ   بـ

  بپــــارثزة دصــــي بــــث هثــــز و عــــاجز

  لــة شــةذي وةسوةســةي ئــةو ئةخلةناســة 
  

    

ــةي زاص   ــةيتامن نةك ــةفس و ش ــةرما ن ــة س   ب

  نةچــةرخث روو بــة الري رةوذةوةي حــاص   

ــؤر    ــةذ و ش ــووبة و ش ــة ئاش ــذ ل ــة پ   زةمان

ــث ــيش ب ــاص  من ــورز و گؤپ ــري و گ ــري و ش   ت
  

    
  

ــاين     ــا رؤژةكــ ــة دنيــ ــةوث تاريكــ   شــ

ــاين  ــة ژيــ ــك مةرگثكــ ــةموو كاتثــ   هــ

  وةرة گـــوث بگـــرة غـــةيري ويـــردي دنيـــا

ــة ــة مزگـ ــةياين لـ ــام و بـ ــة شـ   وتا نييـ
  

    

  موسوصــــمانيم وةك گوثزثگــــة پووچــــةص

ــةص   ــة دووك ــذ ل ــاوي پ ــاغ و ن ــريووين س   ب

ــن    لـــة ئيســـالما موسوصـــماين وةكـــوو مـ

  تــرة نرخــي لــة پشــكةص    گــةلث پــايني 
  

    

ــةمبار     ــةهلي غ ــة و ئ ــة فيتن ــذ ل ــة پ   زةمان

  نيــة خــاوةن دصــث بــث ئــثش و ئــازار     

  ذوانث ئــةبينث لــة هةركــةس هةركــة ئــة   

  بةســــةدها دةرد دوچــــارة و گرفتــــار  
  

    

ــةها يب   ــةدر و ب ــث ق ــة ب ــت خؤش ــةر پث   ئةگ

  دا ئــــةبث چةنــــدث مــــةال يب لــــة الدث

ــةك   ــةي ن ــةرگيز نةك ــي وا ه ــي شوغص   خةياص

  بــــة ئــــازاري چرووكــــي موبتــــةال يب
  

    

  يـــةكث ئثـــژث مـــةال نـــوثژي درثـــژة    
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  يــةكث ئثــژث حةريســة حــةق نــةوثژة    

  يــةكث ئثــژي مــن ئةيناســم بــة پووصــث     

ــذثژة  ــث بـ ــياكةي پـ ــوارث شـ ــةتا ئثـ   هـ
  

    
  

  يــةكث ئثــژث خــةريكي خواردنــة و خــةو    

ــةو    ــةم و ئ ــةرتيلي ئ ــة ب ــةي ل ــذة كيس   پ

ــرييب   ــةردوم فـ ــؤ مـ ــة بـ ــةجايب زرنگـ   عـ

ــةو  ــة وةك شـ ــي التاريكـ ــةقامي راسـ   شـ
  

    

  لــة نــاو ئــةهلي وةهــادا زينــدةگي تــاص     

ــث  ــؤن ناب ــثچل ــةالي ب ــث م ــاص و ب ــاص ح   م

ــة    ــةو ژيانـ ــارة ئـ ــري مـ ــايل زةهـ   ميسـ

  لةگةصــيا بــث خوتــة و بؤصــة و قســةي تــاص
  

    

  تةماشـــا كـــة ئةگـــةر هؤشـــت لـــة اليـــة

ــناية     ــا ئاش ــة دني ــد ب ــةت چةن ــة ميلل   ك

ــة مةزهــةب ئةونــة بثــزارن لــة اليــان        ل

ــة    ــث مةالي ــةت ب ــةدر و قيم ــث ق ــةوةي ب   ئ
  

    

ــ  ــة م ــةو وةخت ــةمن ئ ــمئ ــوو كوصؤص   ةعلووم ب

ــم  ــة كؤصـ ــةاليي هاتـ ــي مـ ــةر كةوصـ   ئةگـ

  بـــة هـــؤي شوغصـــثكي وا بـــث ئةرزشـــؤية

ــم  ــزين گةذؤصـ ــوو بـ ــةنزارا وةكـ ــة ئـ   لـ
  

    

  نةوتــة، بــث ئــاور تــةنوورم    چــرام بــث 

ــوورة دوورم   ــةرمي ك ــة گ ــيي و ل ــة كورس   ل

  لـــة ميحـــراوا لـــة ســـةرما هةصـــئةتوومت 

ــارةزوو     ــزين ش ــواين ب ــةيين ش ــة ع   رمب
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ــاص  ــي ســـ ــةرايت الدث زؤرة ئةوةصصـــ   بـــ

  وةلــث پــايز كــة حاســص دثتــةوة مــاص     

ــةنثرن   ــث ئــ ــةال وةختــ ــةراردادي مــ   قــ

ــؤص و دذووداص   ــگ و خـ ــن بثژنـ ــذث بـ   بـ
  

    

ــذ دةم   ــة قـ ــةي بـ ــذوو تاكـ ــةيا و ئابـ   حـ

ــذ دةم   ــة ف ــةم كةوص ــا ئ ــار ب ــةي م ــة وثن   ب

ــةم دةس     ــا نةك ــؤ كؤت ــارة ب ــةم ك ــةبث ل   ئ

  خــؤ لــة هــةر قوولــة و مســذ دةم نــةجايت
  

    

ــةزاين    ــةدرم نـ ــوو قـ ــة بـ ــةياتثكم كـ   حـ

ــواين  ــةو جـ ــةذي وةك خـ ــةتاكوو تثپـ   هـ

  بة بثهـوودة لـة دةسـتم چـوو وةکـوو مةسـت      

ــدةگاين   ــوي زينـ ــذ و زثـ ــةي زثـ   خةزثنـ
  

    

ــذؤييم   ــپاوي تـ ــة ئةسـ ــوو بـ ــةاليي بـ   مـ

ــةرزةگؤييم  ــاعرييي و هــ ــةريكي شــ   خــ

  و بســـــتث رةفيقـــــي بثـــــدآلمن كـــــرد

  بـــة دووي خـــاوةن شـــعوورانا نـــةذؤييم
  

    

ــةياآلن   ــةچ خـ ــوي كـ ــزي رزيـ ــةچؤ ريـ   مـ

ــةماآلن    ــذ كــ ــاري پــ ــة موژگــ   ببيســ

ــوث  ــدص و گـ ــةعزث بثـ ــاين بـ ــؤ بارهثنـ   بـ

ــاآلن     ــة ت ــؤ ب ــةيايت خ ــدي ح ــةدة نةق   م
  

    
  

ــردم    ــةرقاو بـ ــةرةو غـ ــةي بـ ــةوا رثگـ   هـ

ــردم  ــة كـ ــا ئثسـ ــةوةي تـ ــيمامن لـ   پةشـ

ــة رووزةرد ــات بـ ــة درگـ ــودا هاتوومـ   ي خـ

ــةيري رووي زةردم  ــة غـ ــة تؤشـ ــة نيمـ   كـ
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ــةقرية  ــازاري فـ ــدي ئـ ــةس دةربةنـ ــة كـ   نـ

  نةكــةس ئــةجنامي تــةكليفي لــة بــرية    

  لــة بــايت زيكــر و نــوثژ و ويــرد و تةســبيح 

  لـــة مزگـــةوتا قســـةي مـــري و وةزيـــره 
  

    

ــي   ــةگري براي ــةر ئ ــةس ئةگ ــةر ك ــةص ه   لةگ

ــةچ  ــوة ئـ ــة دص تثـ ــنايي بـ ــؤ ئاشـ   ي بـ

  لـــة ئـــاخردا لةگـــةص ســـةد ئـــاة و ناصـــة

ــايي   ــةي جيـ ــةر رثگـ ــة بـ ــةبث بگرينـ   ئـ
  

    

ــث    ــي ب ــةي نةفس ــة ئ ــةتاكار  چي ــاري خ   ع

ــار   ــةروةكوو م ــةگري ه ــاز ئ ــةو گ ــةم ول   ل

ــؤچي     ــت ب ــاور ني ــة ئ ــؤ ، ل ــاكي ت ــة خ   ل

  ئةســووتثنيت وشــك و تــةذ بــة يــةك جــار
  

    

ــةي دص   ــرين ئــ ــةوة بگــ ــا پثكــ   وةرة بــ

ــة چــارة موشــكوص  ــة دةردمــان بــث دةواي   ك

  نــة هةمــدةم نــة هةمــدةردث، نــة غــةخموارث،

ــةم ــة ه ــةنزص   ن ــة م ــث، ن ــة رثگاي ــث ن   ذاه
  

    
  

  جيهـــان بووكثكـــة رازاوة لـــة بـــةرچاو   

ــاو  ــة ژن وپي ــةك دةفع ــةوتوون ي   وةدووي ك

ــةس   ــؤ ك ــت ب ــةبوو، نابث ــةهرةي ن ــةر و ب   ب

  وخـــاومةگـــةر دةرد و جـــةفا و ئـــاة و زو
  

    

ــار   ــةيري رووزةردي، تكاكــ ــا غــ   خودايــ

ــؤ ــة ب ــة  نيي ــار و گون ــث ع ــةمين ب ــار ئ   هب

  هيــــوايثكم نييــــة بــــؤ رةســــتگاري   

ــةففار   ــاين غ ــث پاي ــةفوي ب ــةيري ع ــة غ   ب
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ــارةي   ــؤ چ كـ ــةي دص تـ ــازامن ئـ ــةمن نـ   ئـ

  دووســةد دةردت هةيــة و غــافص لــة چــارةي

ــةرگري ژار  ــؤ بــ ــةول دة بــ   دةوايــــث حــ

  ة تثكـةص بـةم هـةموو دووپشـك و مـارةي     ك
  

    

ــةوداي؟   ــة خ ــا ل ــةي دص ي ــردووي ئ ــةتؤ م   ئ

  وذي يـــا گثـــژ؟ ســـةرگةرمي چ ســـةوداي؟

ــاوات   ــة ئــ ــنت وا بــ ــت گةيشــ   رةفثقانــ

  ئةتؤ ئـةي بـث خةبـةر هـةروا لـة خـةوداي      
  

    

ــاين   ــاين جيهـ ــة مثهمـ ــث رؤژث كـ   دوو سـ

  بـــة خـــاوةن مـــاص نابـــث خـــؤ بـــزاين 

  كـــة دا هةســـتة بـــةرةو مـــاص پشـــوويةكت

ــداين   ــكي جاويـ ــة موصـ ــا دةچيـ ــذؤ تـ   بـ
  

    
  

ــة   ــتة بزانــــ ــةيايت رؤح زانســــ   حــــ

  نــــةزاين مــــةرگي جاويدانــــة گيانــــة

ــدوون  ــوون زينـ ــا بـ ــة زانـ ــة هةركـ   ئةوانـ

ــة  ــا زةمانــ ــوم ناكــ ــةرافةتيان گــ   شــ
  

    

  لــــة تــــاريكي نــــةزانينا ئــــةبث بــــؤ 

ــؤ  ــو ين تـ ــي؟ دثـ ــو دابنيشـ ــوو دثـ   وةكـ

  ئينســاين لــة گــةص ئينســان دا بــة     كــة

ــدةگي خــؤ  ــةرف كــة، زين ــة ئينســاين س   ب
  

    

ــانن   ــةي زةمـ ــة عةلالمـ ــةر كـ ــة هـ   ئةمانـ

  وة مامؤســـــاي زانســـــگةي جيهـــــانن

ــوون    ــةكي پثشـ ــاگردي زانايـ ــةموو شـ   هـ

ــةوانن    ــفرةي ئ ــةر س ــاين س ــةموو ميهم   ه
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  ئـــةوي رةمســـث ئةوانـــة دانـــةري بـــوون 

  حفووزة لـة گـوم بـوون   ئةمثنث و ماوة، مـة 

ــةرچاو   ــة بـ ــةوانت وا لـ ــاري ئـ ــة ئاسـ   كـ

ــدوون   ــكوو زين ــة بةص ــان مةزان ــة مردووي   ب
  

    

ــث  ــة بـ ــامن لـ ــةي دص هةراسـ ــةرميت ئـ   شـ

  بــة كــاري هــيچ ســةرگةرميت ئــةي دص    

ــةجووآلي     ــا ن ــؤ دني ــة ب ــن و ن ــؤ دي ــة ب   ن

ــةي دص    ــت ئ ــةريكي چي ــؤ، خ ــثم ت ــث پ   بص
  

    
  

  

  ت ال بـــــةهـــــةوا و فيـــــز و خؤبينيـــــ

  بــة عــةييب خــؤت تــؤزث ئاشــنا بــة     

  كـــة تـــؤ غـــةرقي قـــوذاوي هـــةرزةكاريت 

ــة   ــا ب ــت چ ــةبث بثژي ــؤن ئ ــةو چ ــةم و ب   ب
  

    

ــووي  ــةر چ ــا ئةگ ــن ي ــةذگاي دوژم ــةچؤ ش   م

  وةكـــوو مـــةردان راوةســـتة بـــةرةو رووي

ــث   ــن بـ ــث مـ ــةو زؤردارة  مةصـ   چـــةكم ئـ

  بــة هثــزي دةســيت حــةق بشــكثنة بــازووي
  

    

  لــة پثشــا خــؤت پــاكؤ كــة لــة هــةر ژةنــگ 

  كة بـؤ ئينسـان نةقسـة و پةسـتية و نـةنگ     

ــو     ــةر لث ــة س ــادةت وا ل ــي ب ــةتؤ گثالس   ئ

ــگ    ــةي دةن ــث بك ــتاندا ناب ــةص مةس ــة گ   ل

  
  

ــنم  ــؤمي پـــث ببيـ ــة خـ ــاوث كـ ــودا چـ   خـ

ــنم    ــة ژيـ ــزامن چؤنـ ــووم و بـ ــةچي بـ   لـ

  قــةدري و خــوارمي  بــة بــث هثــزي و بــث   

  بذة ديـــدةي يـــةقينموةكـــوو هـــةم هةصـــ
  



٢٨٢/ئاييين

  

ــث   ــز ل ــةترة قي ــةو ق ــةتؤ ئ ــةواوةي  ئ   هةصش

ــتة رزاوةي  ــةو گؤشـ ــي ئـ ــةوثچي خؤصـ   لـ

ــاخر  ــت و ئـ ــي بوويـ ــة چـ ــف بذوانـ   زةريـ

ــةواوةي  ــيما ت ــةر و س ــةم س ــاوةن ئ ــة خ   ك
  

  

ــةنازي؟   ــؤ ئ ــةت ب ــاص و دةوص ــك و م ــة موص   ب

ــةبازي؟    فريـــب خـــواردووي نةفســـي فثصـ

ــةژ  ــدووي ئ ــؤ داچةقان ــي ب ــةرگدةم   دةهاي م

ــازي    ــة گ ــا ب ــات و وردت ك ــا ك ــةپت پي   ق
  

  

ــةرچاو » حةمةشــا« ــاي گرتــة ب   هــةر كــة دني

  تةماشــا كــة چلؤنيــان خســتة بــةرقاو    

  خزثنـــث كونـــث دةس ناكـــةوث خـــؤي تـــث

ــث  ــثالين ل ــكياو   ه ــة ش ــاوة و هثلك   رووخ
  

  

ــا كةســث دانــث لــة ســةر تــةخت    نــةبوو دني

  ا سـةخت نـةك  دوو سث رؤژثـك و پشـيت تـث   

  بـــة ســـثحري ســـاحريي وا غـــةذذة نابـــث

ــةخت   ــان و بةدب ــاين نائينس ــةر ئينس   مةگ
  

    

  بـــة دةردي مـــةرگ بـــث ئـــةو نيعمةتانـــة

ــة  ــةم نةگبةتانـ ــةوث ئـ ــا ناكـ   بـــة دوويـ

ــةن  ــة و راحـــةيت تـ   مةصـــث خؤشـــي ژيانـ

ــة  ــةو لةززةتانـ ــن ئـ ــري قاتصـ ــة زةهـ   كـ
  

    

  وتوويانــــــة ئةوانــــــة وا بةهؤشــــــن

ــة بـــري     و گؤشـــةگري و كؤنةپؤشـــن بـ

ــةمةندي  ــةك دةوصـ ــة نـ ــةت عيززةتـ   قةناعـ

ــن  ــة دامي دص پةرؤشـــ ــةوي دارايـــ   ئـــ
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ــز و الت  ــدار و كـــ ــةگثكم دي برينـــ   ســـ

ــاجز و مــات     ــابوو ع ــا هةصكش   لــة خوثن

ــةالكث    ــؤ كـ ــووم بـ ــؤ واي، ويت چـ   ومت بـ

ــات   ــث هـ ــة لـ ــردث وامـ ــةالمارثكم بـ   پـ
  

    

ــاذوون   ــتووة ق ــةر نةتبيس ــوومةگ ــةس ب   چ ك

  گــةدايث رووت و قــووت و تــةنگ دةس بــوو

  فــةقريي عــار بــوو پــي، كةوتــة شــؤن مــاص 

  هةم ئةو الش و هةم ئةم الشي لـة دةس چـوو  
  

    

ــة   ــةم بةندخيانـ ــودا لـ ــاين خـ ــة ئاسـ   بـ

ــة   ــة ناتةوانــ ــةم زةعيفــ ــة ئــ   دةرثنــ

ــامن   ــاوادا ژيـ ــرةت ئـ ــةم حةسـ ــة لـ   بةسـ

ــة    ــة رةوانـ ــةقا مبكـ ــي بـ ــةرةو ماصـ   بـ
  

    

ــن  ــة مـ ــوا«كـ ــث» التقنطـ ــم بـ ــزي دصـ   هثـ

ــث؟   ــم ب ــني و كوص ــةبث ش ــؤ ئ ــا ب ــة ترس   ل

  وا لـــة گةصـــما » ان اللـــة يغفـــر «كـــة 

  ئــةبث فريدةوســي ئــةعال مةنزصــم بـــث    
  

    

ــريم   ــة بــ ــةيثكة دثتــ ــت شؤصــ   جةماصــ

ــةمريم   ــدا ئــ ــكي كامكاريــ ــة موصــ   لــ

ــت  ــادي جةماصــ ــة دث يــ ــةخاتردا كــ   بــ

ــةتد    ــةحري دثهش ــژي ب ــة گث ــريمل   ا ئةس
  

    
  

  ئومثـــدت بثـــت و بشترســـة هـــةموو ئـــان

  لة حيلـة و مـةكر و فثصـي نـةفس و شـةيتان     

ــادا   ــةكي وةهـ ــؤف و رجايـ ــةص خـ ــة گـ   لـ

ــان     ــةهلي ئيم ــزي ئ ــة ري ــا دةچي ــذؤ ت   ب
  



٢٨٤/ئاييين

    

ــة     ــةحرة قووص ــةم ب ــةچي ل ــةتاكوو دةرئ   ه

  لـــة بـــةيين خـــؤف و ئومثـــدا جبووصـــة

ــاخر هةناســــة    ــاوةكوو ئــ ــة تــ   بزانــ

ــة    ــا قةبووصـ ــث رةددة يـ ــةر نازانـ   بةشـ
  

    

ــةقامة   ــةي دوو شـ ــادةم گوزةرگـ ــةين ئـ   بـ

  كــة هــةر يــةك لــة دووة بــؤ يــةك مقامــة 

ــةم  ــؤ جةهةنن ــةوي دي ب ــةت، ئ ــةكث جةنن   ي

ــة؟   ــةت مةرام ــكي هةركام ــةتؤش سةرپش   ئ
  

    

ــؤت   ــةي خ ــاكؤ نةك ــا پ ــوفر ت ــي ك ــة ژةنگ   ل

  ســـةفاي رؤح و دص، پةيـــدا نـــةوث بـــؤت

ــةب ــيت ئـ ــةردوو دةسـ ــث هـ ــذوات وا بـ   ث بـ

  ســـيابةخيت لـــة ملتايـــة وةكـــوو كـــؤت
  

    

ــةالدا    ــةي بـ ــةت كـ ــين هيممـ ــة داوثـ   چيـ

ــادا   ــة پــ ــاري لــ ــين داوي بثكــ   دةرثــ

  بــــذؤي وةك رثــــذةواين پثشــــكةوتوو  

ــودادا ــثرمةرداين خــ ــةي شــ ــة رثگــ   بــ
  

    
  

ــارة     ــةرد و غوب ــةم گ ــة ئ ــةر دص الب ــة س   ل

ــ  ــةت و رةن ــةي نةگب ــة ماي ــارةك   ج و  خةس

ــا  ــة دنيـ ــةرگةرمي بـ ــةر دةردة، سـ   سةراسـ

ــةروةردگارة  ــةيت پــ ــةعادةت، تاعــ   ســ
  

    

  وةرن ئــــةي جوانــــةكاين بــــري رؤشــــن

  لـــة دؤزينـــؤي رثگـــةي حـــةق بكؤشـــن 

  نــــةزاين وةك كــــراژي مــــار، فــــذ دةن

ــل ــن    جـ ــايي بپؤشـ ــة زانـ ــةرگث لـ   وبـ
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  بـــــزانن ئـــــةم زةمـــــني و ئامسانـــــة

ــرياوة   ــة راگـ ــة  كـ ــة جوانـ ــةم نةزمـ   بـ

ــا    خـــــودايثكي هةيـــــة زانـــــا و بينـــ

  بـــــة ئـــــةحواآليت زةذذايت جيهانـــــة
  

    

ــني     ــة بناسـ ــةو زاتـ ــة ئـ ــا ئثمـ   وةرن بـ

  بـــة ناســـيين لـــة گومـــذاهي خةالســـني

  ناســـيين ئـــةو نابينـــة ئينســـان بـــة بـــث

ــني،    ــادةمي ب ــي ئ ــةر چ ــني«ئةگ   »اخلناس
  

    

ــل   ــةن ش ــؤچي نةك ــةبث ب ــةق ئ ــؤ ح ــوث ب   گ

ــل؟     ــةدةن م ــؤ ئ ــةفامي ب ــريي ن ــة زجن   ب

ــايني  ــة ئـ ــة و دووري لـ ــايي و تةفرةقـ   جيـ

ــةختييث زل  ــة و بةدبـ ــيلةي نةگبةتـ   وةسـ
  

    
  

  

ــةذ     ــؤ ش ــت ب ــوآلخن گش ــوث ق ــة گ   هةميش

ــةذ    ــافص و ك ــةق غ ــتين ح ــؤ بيس ــث ب   وةل

  وةكــوو قالؤنچــة كــؤ ئــةبنؤ لــة دةوري    

ــةذ     ــياكةيث ت ــنن ش ــا ببي ــةر جثگ ــة ه   ل
  

    

ــة ــودايي مةكــ ــةرماين خــ   ن دووري لةفــ

ــتةفايي   ــةي موسـ ــاداب و رةوييـ ــة ئـ   لـ

ــؤ ــة الدةن خــ ــةزاوث كــ ــة عــ   ئةهاوثنــ

ــث  ــران و بـ ــةخت و گـ ــةلث سـ ــي گـ   دوايـ
  

    

  جــــواين گــــةرچي فةسصــــثكي عــــةزيزة

  دةمــــي عــــةيش و ژيــــانثكي لــــةزيزة

  وةلــثكن ســةد ئةســةف كؤتايــة عــومري    

ــة وةك عــومري گــةزيزة    ــث رؤژثك   دوو س
  



٢٨٦/ئاييين

    

ــي  ــةوث و داراي هؤش ــؤش ئ ــؤت خ ــةر خ   ئةگ

ــة تـــث  ــي ئـــةبث بـــؤ ئـــةو ژيانـ   بكؤشـ

  كـــة هـــةر بـــاقي ئـــةبثت و نابـــذثتؤ    

ــادة شـــةوق و جؤشـــي    هـــةتا بـــذوا زيـ
  

    

ــةحواص    ــة ئ ــا ب ــةي بين ــايي، ئ ــؤ بين ــة ت   ل

ــاص  ــةرزي و چـ   ئـــةخوازم پـــی ببيـــنم بـ

ــاييم  ــةي بينـ ــةدةيتث ئـ ــةر نـ ــاييم گـ   بينـ

ــاص بة  ــم بـ ــان الص خةياصـ ــراوة و زبـ   سـ
  

    
  

ــام  ــةتت عـ ــارة و رةمحـ ــث ژمـ ــةراتت بـ   بـ

ــام    ــاواين ناكـ ــة دامـ ــث بـ ــة رةمحـ   بكـ

ــةكانا   ــةر موحتاجــ ــة ســ ــة بــ   ببارثنــ

  لة هةوري رةمحةتت هةر سوبح و هـةر شـام  
  

    

  لــــة دنيـــــا تثبفكــــري رةهذةوثكـــــة  

ــةوثكة  ــةن رؤژ و شــ ــةتگاهي چــ   ئيقامــ

  ئــةوي رؤيــي، ئـــةوي مــاوة، ئـــةوي دث   

ــة    ــاري پةرتةوثك ــونعي ب ــووري س ــة ن   ل
  

    

ــة  ــبةت حماصــ ــةرگري ئةصــ ــة داين بــ   لــ

ــة    ــدا بةتاصـ ــةوةي نةيـ ــؤ ئـ ــةقاال بـ   تـ

ــة   ــةهرةيث بـ ــاوةذواين بـ ــة و چـ   جبووصـ

ــةم و زؤري بـــة تةقـــديرة حةواصـــة      كـ
  

    

ــدار و بثغــةم     ــة بةش ــةي كةم ــةكث جووص   ي

ــةكث ــةم   ي ــي ك ــثت و بةش ــر زؤر ئةجووص   ت

  نيويــة زيــاتر کــا بةشــي خــؤينــة ئــةو توا

  نة ئةميان ئةم بةشـةي خـؤي كـردووة كـةم    
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ــةم   ــةن كـ ــومري تةمـ ــوان عـ ــاين جـ   برايـ

ــةم   ــذ غـ ــرياين پـ ــي پـ ــةري داري دصـ   بـ

  لــة قــانووين ديانــةت پــث مةكــةن كــل     

ــةرجةم  ــان س ــةمووتان، ش ــا ه ــةص دني   لةگ
  

    
  

ــادة    ــة بـ ــذة و بـ ــة مةيگثـ ــت بـ   چ كارثكـ

ــيبة و ك  ــة و رةمـــز الدة لـــة تةشـ   ينايـ

ــة  ــةردة خؤشـ ــث پـ ــةي بـ ــيدة قسـ   نةپؤشـ

  بــة مةســتت تثئةگــةن الدةي لــة جــادة    
  

    

  جيــــايي ئاورثكــــة ريشــــة بــــرژثن   

  لة جـةرگم بـؤي ئـةتكث دةم بـة دةم خـوثن     

  باقيــة و حــةق» يــةك«وةرن يــةك بــني هــةر 

  دةردي گرانـــة و بـــثخ رووخـــثن دوويـــي،
  

    

ــ  ــة حــةق هةم ــةبنؤ ل ــا م   ذاهي حــةق بــنجي

ــن    ــةق ب ــة ل ــدا حةيف ــايني پةروةري ــة ئ   ل

  لةگــةص يةكــدا بــژين پثكــؤ بــة نــةرمي     

ــن  ــةردي رةق بـ ــا بـ ــةص جياوازةكانـ   لةگـ
  

    

ــي    ــث بناسـ ــي پـ ــاك و پيسـ ــانث پـ   نيشـ

ــي   ــذواين بةذاسـ ــة بـ ــةرچاوة كـ ــة بـ   لـ

ــةخالق   ــل و ئ ــةول و فثع ــة ق ــة ب ــةوي پاك   ئ

ــي  ــوبح راسـ ــثرةي سـ ــارة وةك ئةسـ   ديـ
  

  

ــار و وتـــاري     ــةوةي ناپـــاك بـــث كـ   ئـ

ــةوت و الري  ــةي چـ ــژةي بـــث رةوييـ   درثـ

  دةليلـــي بـــةد سروشـــيت ئـــةو وجـــوودةن

ــاري  ــة ج ــةتةي تثداي ــث خةسص ــةم س ــة ئ   ک



٢٨٨/ئاييين

  

    
  

ــةنگاوي  ــة هـ ــةرةو چاكـ ــة بـ ــةوي چاكـ   ئـ

ــةغاوي  ــة دةس عةقصـــي لـ   هةصـــگرث وا بـ

ــؤش   ــةوة ه ــكةوث زوو دثت ــاي هةص ــةر پ   ئةگ

ــة س   ــة لــ ــةدا پينــ ــي دذاويئــ   يپاصــ
  

    

ــةق دوور  ــة حـ ــتاين لـ ــثكن بةدسروشـ   وةلـ

  لة نووري مةعريفةت مةحـذووم و مـةهجوور  

ــةوزثن   ــدا بگـ ــة ناحةقـ ــاتر لـ ــةتا زيـ   هـ

  زيـــاتر شـــادن و خؤشـــحاص و مةســـروور
  

    

ــاكي   ــة چــ ــة بــ ــة وا گةرةكيانــ   ئةوانــ

  بــــذؤن و بچنــــةوة خــــةوگاي خــــاكي

ــان   ــووي خؤيـ ــار و خـ ــار و وتـ ــةبث كـ   ئـ

ــاكي   ــة پـ ــرن بـ ــدوون رابگـ ــةتا زينـ   هـ
  

    

  ئةگـــةر خؤشـــيت ئـــةوثت و كامگـــاري   

ــتگاري    ــؤ رةسـ ــةول دة بـ ــتا حـ   ئةوثسـ

  ئةوةنـــدة هـــةر کـــة ئـــةتواين مـــةچؤ دةر

ــاري    ــةمري ب ــتةقيمي ئ ــةتيت موس ــة خ   ل
  

    

  بزانـــة غـــةيري ئـــةو دةســـتوورة جوانـــة

ــة   ــةمي پثغةمبةرانـ ــةي خاتـ ــة خاسـ   كـ

ــة تاريكــــ  ــةوي رثگايــ ــةئــ   ة و بةتاصــ

  دةخــــيلم نةخصــــةيت بــــةم رثبةرانــــة
  

    
  

  

ــؤر   ــةموو جـ ــت هـ ــار و ئادابـ ــار و كـ   وتـ

ــةم و زؤر  ــژي ك ــةوي ئث ــةي، ئ ــةوي ئةيك   ئ

ــة   ــة روونـ ــةو قانوونـ ــرة بـ ــةر بگـ   بةرابـ

  كــة رووناكــة هةميشــة هــةر وةكــوو خــؤر 
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  وةكــوو بينــيين چــاو موحتــاجي نــوورة    

ــةمر  ــةدةن ئ ــؤ ب ــان ب ــوو گي   ث زةروورةوةك

ــةر  ــة رةهب ــة ب ــؤرة موحتاج ــةو ج ــةر ب   بةش

  بـــة بـــث رةهبـــةر كـــةماآليت قوســـوورة
  

    

ــؤزمانة  ــةرة دصسـ ــةو رةهبـ ــووس ئـ   خوسـ

  ئـــــةمني و راس و خثـــــر ئامؤزمانـــــة

ــادي   ــت، يـ ــدا بثـ ــة دصـ ــادي لـ ــةبث يـ   ئـ

  خـــــاتري ئاصـــــؤزمانة شـــــفا بـــــؤ
  

    

  نــاس، بــث يــادي جةماصــي    دصــي حــةق 

  لـــة وشـــكيداية حاصـــيوةكـــوو ماســـي 

  دصـــي ئـــةم عةســـرة ئةغصـــةبيان مـــردوون

ــي   ــووين خةياص ــة دةرچ ــني ب ــاجز ن ــة ع   ك
  

    

ــدووي،  ــةر زينـــ ــي دآل گـــ   داراي هؤشـــ

ــي دةردت تـــث ئـــةبث بـــؤ   بكؤشـــي دةفعـ

ــرة    ــت بگـ ــةكيمث دةسـ ــاين حـ ــة دامـ   بـ

ــي   ــي نةخؤشـ ــا دةفعـ ــث بكـ ــة بتوانـ   كـ
  

    
  

  لـــة ئـــثش و ژاين دةســـت و پـــا مةترســـة

  لـــة زةمخـــي هـــيچ ئةنـــدامث مةپرســـة

ــني    ــتث نـ ــةمرثنن شـ ــة ئـ ــة الشـ   ئةمانـ

  لــة ئــازارث كــة رؤح ئــةكوژث بترســة    
  

    

ــي     ــؤ بناس ــؤزث خ ــة ت ــت خؤش ــةر پث   ئةگ

  لةگــةص دةســتةي چــةپي يــا دةســتة راســي

ــة    ــؤ بكثشـ ــةريعةت خـ ــزاين شـ ــة ميـ   بـ

  ئــــةزاين پــــةذنياين يــــا پآلســــي   
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ــةر داواي  ــثر ئةگـ ــي شـ ــة پثسـ ــثري بـ   شـ

ــؤ   ــةيت ب ــث حورم ــةي، ب ــري  بك ــؤت تث   خ

ــةزانن   ــن، ئـ ــةعرةت داوة ئةتناسـ ــة نـ   كـ

  ئةگـــةر ئـــةو گوثـــدرثژةي دوث و پثـــري
  

    

  وةهـــا چاكـــة كـــة بـــةم وثنـــة نـــةنازين

ــث   ــة ب ــي ب ــؤ چ ــؤ ب ــة خ ــن ل ــردار رازي   ك

ــان     ــزي پاك ــؤ ري ــةدةن ب ــان ئ ــؤن رمث   چل

ــةرازين  ــريةت ب ــادةمي، س ــووذةت ئ ــة س   ب
  

    

ــارةزا و ذث  ــودا ناشــــ ــةزامن خــــ   نــــ

  ئةگـــةر رةمحـــت نةبثتـــة پشـــتيوامن   

  ئــةبث بــؤ كــوث بچــم يــا روو لــة كــوث كــةم

ــةمامن؟    ــةي ئ ــةم جثگ ــدا بك ــوث پةي ــة ك   ل
  

    
  

ــكاوة   ــدم شـ ــةي عةهـ ــةر شيشـ ــودا گـ   خـ

  دصـــم دةســـيت لـــة رةمحـــت بةرنـــةداوة

ــت  ــةوانايي خوداييــ ــازوويي تــ ــة بــ   بــ

  چـــاوةدةرم بثنـــة وةكـــوو خســـتمتة   
  

    

  لــة وشــكيدا لــة هــةر هــةرد و هــةوارث     

  گژوگيــا، هــةرچي بــوو ســووتا بــة جــارث

ــةق  ــاي حـ ــة بارةگـ ــؤچي نةگاتـ ــةبث بـ   ئـ

ــةي هــةژارث     ــا ناص ــش ي ــةي وةح   نزوول
  

    

ــة كــــة تــــث ــرين ئاصــــؤزي زةمانــ   فكــ

ــة  ــردةوةي تاريكمانـــ ــةي كـــ   نةتيجـــ

ــاوين   ــةرداري نـ ــه دةس بـ ــة عادةمتانـ   كـ

ــة قـــــوذاو و دار ــةردي رثگةمانـــ   و بـــ
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ــارث     ــة ج ــة ب ــةم سةماپؤش ــةورة ئ ــة ه   ن

ــةبارث    ــث ئ ــةرگي ل ــةورة، م ــاري ج   بوخ

  مةســـاف ئارايـــة شـــةيتاين عـــةداوةت   

  مةلــةك لــةم فيتنةيــة خــؤ دانةشــارث    
  

    

ــةبارث  ــة ئــ ــةخالقي خؤمانــ ــةري ئــ   بــ

  بـــة ســـةرمانا وةكـــوو ئـــاور بـــةجارث

ــةگؤذين  ــؤ نـ ــراوي خـ ــثوةي خـ ــةتا شـ   هـ

  ئـــةبث بـــؤ خؤشـــي، نـــةتبث ئينتـــزارث
  

    
  

ــار  ــةد خـ ــث رؤژث دووسـ ــا بچـ ــة پامانـ   بـ

ــوار    ــذووخث دار و ديـ ــةرمانا بـ ــة سـ   بـ

ــة   ــةتواري ناهةموارمانـــ ــةزاي ئـــ   جـــ

  مةگــة ئــةي يــاري هؤشــيار بــة زوصــمي تــث
  

    

  بـــــةهاري خوثنبـــــاري كوردســـــانة  

ــة  ــاري بانـ ــة وةك شـ ــةقز خوثناوييـ   سـ

ــةريوا  ــت و مـ ــة سةردةشـ ــنةي دالـ   ن و سـ

ــة   ــاخر زةمانـ ــةي ئـ ــووري فاجيعـ   زوهـ
  

    

ــؤ   ــةبث ب ــتارة ئ ــت و كوش ــةم كوش ــة ئ   بةس

ــؤ   ــةيت خـ ــةي يةكيـ ــذووخثنني بناغـ   بـ

ــي    ــاوي برايـ ــحدا ئـ ــةي سوصـ ــة جؤگـ   بـ

ــاكوژثتؤ   ــاور نــ ــةذوات ئــ ــةتا نــ   هــ
  

    

ــةحرن    ــة ب ــا ل ــةذذن ي ــة ب ــادةم ل ــةين ئ   ب

ــةمرن  ــامثنن ئـ ــةد نـ ــةن بـــذوا، ئةبـ   بكـ

  ثكي هـــــةراو و پـــــان تثـــــداجيهـــــان

  برايانــــة بــــژين و پيلــــة مــــةگرن   
  



٢٩٢/ئاييين

    

ــةليقة   ــةهلي سـ ــة الي ئـ ــة مةعلوومـ   ئةمـ

  وةســـيلةي بـــةرزي و نزمـــي رةفيقـــة   

  رةفيقــــي پاک،پاكــــت بــــار دثنــــث    

ــة  ــة مةزيقــ ــيس ئةختاتــ ــي پــ   رةفيقــ
  

    
  

  

ــام   ــيت كؤتـ ــنايث دةسـ ــن ئاشـ ــة داوثـ   لـ

ــام     ــةهلي دوني ــا ئ ــةي ت ــري ك ــا گ   خوداي

ــرد   ر ــةگ ك ــة س ــريي ل ــاك تةئس ــي چ   ةفيق

ــةرئةجنام    ــاين س ــة چاك ــا ل ــةص چاك   لةگ
  

    

  هـــةتاكوو كـــةي شـــواين گـــا و كـــةر مب؟ 

ــث   ــةي ب ــاين هةتاك ــة ئينس ــةر مب؟ ل   خةب

ــةروا     ــة ه ــةم كؤت ــةر ئ ــث ئةگ ــا ب ــة ملم   ل

ــث ــةبث ب ــةر مب  ئ ــةخالقي بةش ــة ئ ــةش ل   ب
  

    

ــةق    ــاتر حـ ــادةم زيـ ــةين ئـ ــن بـ   نةناسـ

  و شــــةذفرؤش و ناسپاســــنحةســــوود 

ــتمان هــةروةكوو تــري     ــثن راســني گش   ئةص

ــن    ــلي داسـ ــةبيين ميسـ ــدا ئـ ــة الريـ   لـ
  

    

ــث   ــةدةيتث بـ ــومرم ئـ ــةر عـ ــة ئةگـ   بةهانـ

ــؤ ــؤ  بـ ــريي دةرد بـ ــانة؟ تـ ــة نيشـ   ببمـ

ــؤ   ــةبث بــ ــة ئــ ــي تؤيــ   دةوا و دةرد هــ

  تةجرةبانـــة حةواصـــةم كـــةيت بـــةم بـــث
  

    

ــث ئةســـ   ــامن لـ ــةئموور گيـ ــث مـ   ثنث دةمـ

  زبــامن لــةنگ و چــاو مؤلــةق ئــةمثنث    

ــث   ــي ب ــةيري رةمح ــة غ ــي  ب ــةددي ئياله   ح

  تــر كــوا لــة گثــژاوم دةرثنــث؟     كةســث
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ــث   ــة بـ ــةو رةمحةتـ ــودا بـ ــة خـ   ئينتيهاتـ

ــة  ــدي نةجاتـ ــة ئوممثـ ــةنگم بـ ــي تـ   دصـ

ــث  ــووري جةماصــــت دابپؤشــ ــةر نــ   ئةگــ

ــة   ــاري نةهاتـ ــةم گرفتـ ــن، عالـ ــة مـ   نـ
  

    

ــةرميي و ر ــةتاپؤشكـــ ــي و خـــ   ةحيمـــ

ــؤي  ــة ب ــوا«ب ــخؤش» التقنط ــدووم و دص   زين

ــؤ   ــةيت تـ ــدي رةمحـ ــا  ئومثـ ــةتع ناكـ   قـ

  هــؤش وجيــدان و بــث مةگــةر ئينســاين بــث
  

    

ــت    ــةم لثـ ــث داوا ئةكـ ــن دصـ ــا مـ   خودايـ

ــت    هةميشــة شوغصــي زيكــر و فكــري تــؤ بث

  بـــة بـــة فةزصـــت ئيتمينانـــث وايـــة پـــث  

  ذووخثتبـــة هـــيچ الفـــاو و رووداوث نـــة
  

    

ــة   ــةو رةهرةوانـ ــاو ئـ ــة نـ ــي مبخـ   ئيالهـ

ــة  ــيهم «كـ ــوف علـ ــؤ» الخـ ــة بـ   ئةوانـ

ــؤ  ــةزايل، بـ ــووةي اليـ ــة قـ ــت لـ   سوپاسـ

  تــــةوانايي بــــدة بــــةم ناتةوانــــة   
  

    

ــةجامت    ــث نـ ــاص دمي نابـ ــك و مـ ــة مصـ   بـ

ــامت    ــات هـ ــةوا درگـ ــي ئـ ــة دةروثشـ   بـ

  لـة بـةحري جـوودت ئـةي جـةوادي وةههــاب     

ــاد   ــا زي ــم ت ــةدامت   بةش ــاتر گ ــةي، زي   ب
  

    
  

ــان  ــة بؤمــ   دياريــــت كــــردووة دوو رثگــ

ــان    ــكني خؤم ــة سةرپش ــةردوو رثگ ــة ه   ل

ــؤ ــةكث بـ ــةذوا  يـ ــزار ئـ ــؤ گوصـ ــاغ و بـ   بـ

ــدان    ــار و زين ــار و ن ــار و م ــؤ خ ــةكث ب   ي
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  بةشـــةر هـــةر كاميـــاين كةوتـــة بـــةر دص 

ــةنزص   ــة مـ ــةتا ئةيباتـ ــدا هـ ــةذؤ پثـ   ئـ

  وم ئـــةبث يلگومـــان مـــةعلو دا بـــث لـــةوث

ــوص    ــةرةو گ ــا ب ــةقامي ي ــارة ش ــةرةو خ   ب
  

    

  دصـــث خاصـــي لـــة يـــادت بـــث، زوخاصـــة

ــت،   ــت بثـ ــث سوپاسـ ــث بـ ــة زبانـ   الصـ

  كــةذة ئــةو گــوث كــة ئاياتــت نةبيســث     

  جةماصـــت گـــةر نـــةبينث چـــاو، چاصـــة
  

    

ــث  ــةتؤ بـ ــدي ئـ ــي تةجميـ ــا ماصـ ــم بـ   دصـ

  زبـــان مةشغووصـــي تةمحيـــدي ئـــةتؤبث

  لــــة گومثــــا بثــــت دامي كــــةالمت بــــا

ــث     ــؤ ب ــة ت ــدي ل ــاوي تةئيي ــة چ   هةميش
  

    

ــةننان  ــا حــةييي م ــةتت ي ــةحري رةمح ــة ب   ل

ــان   ــةحزة و ئ ــة و ل ــات و دةقيق ــةموو ك   ه

ــاكي   ــي پـ ــوود و رؤحـ ــةر وجـ ــذثژة سـ   بـ

  و يـــاران» آل بیـــت«و » رســـول اللـــة «
  

    
  

ــث    ــا جبؤشـ ــةو دةريـ ــة ئـ ــدم وايـ   ئومثـ

  بپؤشــــث تــــةواوي پةيــــذةواين ئــــةو

ــة   ــةو دةريايـ ــدارة لـ ــث بةشـ   »زاري«كةسـ

  بكؤشــث كــة ئةمــذؤ بــؤ نــةجايت تــث    
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  چوار هؤنراوةي زاري بؤ كوردةواري

  

  بة ناوي خودا

فةرموويةيت: هةركةس لة ئثوة كارثكي ناذةواي دي ئةبث بةرگري بكا، ئةگةر بة زؤر نةيتواين بـة زبـان،    پثغةمبةري ئيسالم 

  هثزترين بذواية. نةكرا، بة دص، وة ئةم ئاخرةيان بثئةگةر بة زبان بؤي 

قيسمةتث  لةم عةسرة حازرةدا كاري ناذةوا كة بووة بة الفاو و زيادةذةوي لةوانا لة ئةندازة دةرچووة و بووة بة جوزئي مةزهةب بؤ

ئاييين ئاگادار كةين كؤتـايي بـةن   لة ئةهلي رؤزگار كة بة زؤر ناتوانني بةرگري بكةين پثويستة بؤ ئةداي وةزيفة بة زبان براياين 

  بة چةن كارث كة زيادةذةوي لةوانا بووة بة هؤي ناشرييين ئادايب ئيسالم.

  ئيحتذامي لةگةص مزگةوتةكان بث.١

  ئينسايف ژن بة شوودان بث.٢

  ذژان رةشبةصةكي پذ لة رسوايي و نثر و مث تثك.٣

مردوو بة ناوي سةرخؤشي لة خزم و خثشان. تاصان كردين مردوو لث.٤

چـوار هـؤنراوةي زاري بـؤ ئامؤژگـاري     «م خزمةتگوزارةي خؤتان بؤ ئةم چوار مةتصةبة چوار هةصبةسيت هؤنيوةتةوة ناوي ناوة ئة

وا پثشكةشتان ئةكات، گوثي لث بگرن.» كوردةواري

  ئيحتذامي لةگةص مزگةوتةكان هةوةص: بث

ــكاو    ــات و دصش ــووم، م ــةا ب ــةوث ت   ش

ــةر  ــرمت بةرانبـ ــةرع گـ ــزاين شـ ــة ميـ   بـ

  كردةمـــان چـــوون بـــة هةوايـــةزيـــاتر 

  بةتاصـــة و تثكـــةص خصـــتةي نـــةزاين   

ــة دةر  ــةواو چووينـ ــانيةت تـ ــة ئينسـ   لـ

ــةماوين  ــا نـ ــةهلي هؤشـ ــزي ئـ ــة ريـ   لـ

ــيخالس  ــةنني ئ ــاو ئ ــةن ن ــثص و ف ــا و ف   ري

  ئــــــةوي كارمانــــــة پثچةوانةيــــــة

ــةزان  ــارة و نـ ــي، بثچـ ــوردين، الدثيـ   كـ

  بـــة ســـةد نةخؤشـــي ديـــين دوچـــارين

  هـــةنگاوث نــــانني بــــةرةو رزگــــاري 

ــامن هـــاوردة بـــةرچاو      كـــردةي خؤمـ

ــةزةر    ــةر ن ــة ب ــةوام هات ــة ه ــووكتر ل   س

ــتاية   ــة مامؤسـ ــرتن لـ ــة وةرگـ ــة بـ   نـ

ــةيتاين     ــة ش ــذ ل ــية، پ ــةق خاص ــة ح   ل

  بــة شــعوور دثوين،بــة ســووذةت بةشــةر 

  لـــــةم مامةصـــــةدا زؤر خةصـــــةتاوين

ــاس  ــاوثكي خ ــة پي ــبني ب ــهوور ب ــا مةش   ت

  رامســـان گوريســـي نـــاو هةوانةيـــة   

  دن و ژيـــانبـــث خةبـــةر لـــة وةزع مـــر

ــن    ــدة الريـ ــاقيس، عةقيـ ــادةت نـ   عيبـ

ــاري  ــاري بثعـ ــؤن كـ ــة شـ   كةوتووينةتـ
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ــة  ــن ل ــؤ   دي ــةمي ب ــة غ ــاخؤين مةرگاي   ن

ــةد الوة  ــة سـ ــاة دص لـ ــريي گونـ ــة تـ   بـ

  وةلــثكن ئةگــةر ســةرمان بثتــة ئــثش    

ــؤ ــة بـ ــةر ئثشـ ــي سـ   دةوا و دةرزي دةفعـ

ــةر    ــة خةت ــةد ل ــةجات ئةب ــؤ ن ــث ب   وةل

  حــةديس نابيســني، ئايــةت ناژنــةوين   

ــينم   ــوردم، الدث نشــ ــن كــ ــرا مــ   بــ

ــةنگ   ــةوث ت ــا ئ ــةرچاو وةه ــة ب ــام ل   دني

ــثم   ــةدا پـ ــةكان ئـ ــي تـ ــةي برايـ   ريشـ

ــورد  ــاين كـــ ــينان، براكـــ   الدث نشـــ

  بـــة چـــاوي بينـــاي هـــؤش يل بـــذوانن

ــةحيحة وا يل  ــةر سـ ــوث  ئةگـ ــرن گـ   بگـ

ــثم   ــةگرن لـ ــةتة وةري مـ ــةر غةصـ   ئةگـ

  شــــــكامت زؤرة لــــــة ئــــــةتوارتان

ــةس   ــةرتان ه ــيچ خةب ــرن، ه ــوة تثفك   ئث

  دنيـــا پةرةســـيت لـــة حـــةد دةرچـــووة

  درؤ و دةســـــبذي و ناذاســـــي بـــــاوة

ــةوث   ــةفعث دةس ك ــؤر ن ــةر ج ــژن بةه   ئث

  ة الدث ســــةري پثچــــاوةئــــةدةب لــــ

ــبذ وث  ــةس درؤزن، الر و دةســـ   هةركـــ

ــة وث   ــةهلي كينـ ــان، ئـ   دووذوو، دووزبـ

  ئــــــةوة ماقووصــــــة و باآلنشــــــينة

ــةردا     ــر س ــة ژث ــي وا ل ــةد فثص ــةوة س   ئ

ــارن  ــة پارثزگــــ ــةمما ئةوانــــ   ئــــ

ــث ــث  بـ ــةها، بـ ــةدر و بـ ــدارن قـ   خةريـ

ــةين     ــة ب ــث ل ــا دةرچ ــوا ب ــة تؤخ   ئةمان

  ئةونـــة نـــةفام و ئةبلـــة و مـــةغروورين

ــةذؤين   ــاذةوا ئ ــار ن ــاو ك ــؤ ن ــةر ب ــة س   ب

ــة الوة  ــةرث ناكةينـــ ــارة بـــ   زةمخـــ

ــثش  ــة پ ــورج ئةگرين ــداري، گ ــةي بثه   رثگ

  لـــة گـــةص دوكتـــؤرا ئةكـــةين وةكثشـــة

ــةر    ــوا و پثغةمب ــة خ ــة ب ــان كةم   باوةذم

ــةوين    ــةرقي خ ــا غ ــردووين، ي ــازامن م   ن

  وةزعـــي الدث ئـــةوينم  وةختـــث كـــة 

ــدةنگ    ــم بثـ ــث دانيشـ ــدان نايةصـ   وجيـ

ــثم  ــةجبوورم ئةصـ ــة، مـ ــا نـ   ببيســـن يـ

ــرن ورد  ــةيانامت تثبفكــــ ــة بــــ   لــــ

ــةتوانن   ــةتا ئـ ــةن هـ ــرةو ژووري كـ   ژثـ

ــةرپث    ــة ب ــةن، مةخيةن ــث بك ــةيل پ   عةم

ــثم     ــدةن پ ــوثن ب ــةرين ج ــي ئاف ــة جث   ل

  لــة بــةد ئـــةخالقي و شــثوةي الرتـــان   

  كـــة موسوصـــماين بـــووة بـــة هـــةوةس

  لـــة دةس بـــةر بـــووة داوثـــين ئـــايني

  حـــةآلص و حـــةرام هـــةر ناويـــان مـــاوة

ــةوث  ــةرام نـ   بينثـــرة باخـــةص پثـــت حـ

ــث  ــة بـ ــاوة  ئثسـ ــةدةيب نـ ــةرمي ئـ   شـ

  حــةيا و فةســاد، تــووذة و دةم شــذ وث بــث

  بــةناي فيتنــة و شــةذ بنچينــة وث    بــؤ

ــة   ــة و ئةمينـ ــاوةذة و راسـ ــةي بـ   جثگـ

  لـــة ســـةر كورســـية، وا لـــة دةفتـــةردا

ــارن  ــي ئيعتبـ ــن جثـ ــة ديـ ــةمني و بـ   ئـ

ــة ــوارن  تـ ــا پثـ ــؤي خاكـ ــة تـ   آلن و لـ

  بــثن بــا تةماشــاي شــثوةي خؤمــان كــةين

ــن    ــايني دووري ــة ئ ــةكا ل ــذ ئ ــاو ب ــا چ   ت
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ــةكمان ــاوة وا تـــ ــة الي دنيـــ   داوة بـــ

ــة    ــمان وا غةرقــ ــةزانيا دصــ ــة نــ   لــ

ــي   ــةت خاصـ ــة تاعـ ــةكامنان لـ   مزگةوتـ

ــازةتكثش    ــة ريـ ــي لـ ــةكان خاصـ   تةكيـ

  وخــؤص فــةذش و بــةرماص پــذ لــة خــاك بــث

  هـــاتوچؤي مزگـــةوت بـــؤ رةزاي بـــاري

ــانة  ــتة زةمحةتكثشـ ــةو دةسـ ــني ئـ   رؤيـ

ــةدا   ــةم زةمانـ ــة لـ ــةرقي نييـ ــيچ فـ   هـ

  مزگةوتـــــــةكامنان كاروانســـــــةراية

  دي ســـوبح و ئثـــوارة لـــةبايت وثـــر 

  يـــا باســـي كـــةوة يـــا كةروثشـــكة راو

  بـــة شـــةودا جثگـــةي گـــؤرةوي بـــازي 

ــة  ــةي مناصــ ــدان گةمــ ــث مةيــ   زةمانــ

ــةمت و تةهليلـــة    ــةبايت ســـةداي خـ   لـ

  ئةونــــــة رةواجــــــة بــــــازاذي درؤ

ــاوث  ــژث وا نــ ــةقريث بثــ ــةر فــ   ئةگــ

ــةر تانــة و تةشــةر  ــةر شــاخ ب   ئةيدةنــة ب

ــعوورة   ــةهلي شـ ــةزةر ئـ ــةعلوومي نـ   مـ

  ر چــوار الوة ميســايل كةعبــة لــة هــة   

  دةوري لثئةدةن،گشــــت رووي تثئةكــــةن

  وةخــيت دانيشــنت رووبــةذووي كــوورة   

ــووك  ــةذة دةنـ ــةرا وة شـ ــةن وةهـ   ئةيكـ

  خةبـــةر لـــة وةزع ماصـــي خؤيـــانن بـــث

  خةجاصــــةت نــــابن لــــة درؤي بثجــــا

ــةواوةيان   ــثوة الرة ناتـــ ــةم شـــ   بـــ

  نــاوث لةقســةي هــيچ كــةس كــةس حاصــي

ــةك  ــة ي ــة ب ــث  ك ــةر باس ــة س ــة دثن   دةفع

  رةمســـي ئايينمـــان لـــة بـــري نـــةماوة

ــث  ــان بـ ــازاذ المـ ــةوت و بـ ــة مزگـ   فةرقـ

  هـــةموومان ســـةرگةرم شـــثوةي مناصـــي

  و لـة يـاهووي دةروثـش    لة جةزبةي سؤيف 

ــؤص    ــادةت چ ــة عيب ــاوا، ل ــادةت ئ ــة ع   ب

  ا ئاســـــاريلـــــة الدثكانـــــا نـــــةم

ــانة  ــالكيان كاكصةمثشـــ ــة ســـ   ئيســـ

ــةدا   ــةص قاوةخانــ ــة گــ ــةقا لــ   خانــ

ــة  ــة و هةرايـ ــة و قوولـ ــةي مامةصـ   جثگـ

  باســـي كـــةر و گـــا و پـــةز و پـــةروارة 

ــة و داو  ــة و دان ــوي، تةص ــتةي رث ــا چةش   ي

  ختــــواين و مةسخةرةســــازي حيكايــــة

ــة   ــوذ و كاصـ ــؤ كـ ــگا بـ ــث وةرزشـ   دةمـ

  هووشـــةي ســـيغار و فيشـــةي ســـةبيلة

  ي نــابثتؤگــوثگر لــة مزگــةوت جثگــة   

ــث   ــان ب ــوا براك ــؤ خ ــاوث  ت ــگ ون ت   دةن

  ئةصـــثن بثـــدةنگ وة، هةســـتة بـــذؤ دةر

ــوورة   ــة ك ــووة ب ــةوت ب ــةي مزگ ــة قيبل   ك

ــاوة   ــة پ ــؤ ب ــا خ ــنت ي ــة دانيش ـــ ب   خواه

ــةريب و نــةناس كــةمتر جــث      ئةكــةن غ

  ئـــةوث وة چةقـــة، وة حةچـــة و لـــوورة

  هــةموو دوازدة عــيلم، گــةورة تــا بچــووك

ــةزانن   ــا ئــ ــةواو دنيــ ــةري تــ   خةبــ

ــةذ ــةدا رووبـ ــدثنن سـ ــةكتر هةصـ   ووي يـ

ــةغاوةيان  ــة اللـــ ــةف ئةكةوثتـــ   كـــ

ــةس  ــة و ب ــوورةي بثچارةي ــةر ك   گــوثگر ه

ــث  ــةن ناناس ــؤي ئةسص ــاوةين خ ــةگ خ   س
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  نــة باســي ئيمــان  نــة نــاوي دينــة،   

ــةرفث ئةپرســـني  ــة واجبـــات حـ ــة لـ   نـ

ــاوث    ــةين ن ــةق ئةب ــةي ح ــة ئيتاع ــة ل   ن

ــة   ــة بثكاريــ ــتان كــ ــي زمســ   فةسصــ

ــةوث  ــةذير نـ ــذثوة و زمهـ ــةر كـ ــة بـ   لـ

ــوار     ــن دي ــة ب ــا ل ــةربانان ي ــة س ــا ل   ي

  ئةغصــةب مزگــةوتان الشــيپان رووخــاو   

ــةپ ــذ    ت ــؤص پ ــاك و خ ــة خ ــؤزاوي ل   وت

ــث ــراو ب ــار  مثح ــژ نادي ــگ وث ــام، بان   ئيم

ــة   ــةداي ئ ــؤ ئ ــث ب ــن ب ــدار مري دي   خةري

ــووة   ــا رةش ب ــر، وةه ــةهلي عةس ــي ئ   دص

  ئةوةنـــدة بثـــزار لـــة زيكـــر و دؤعـــان 

ــةوت نييــة لــة كــاردا      ــث لــة مزگ   باس

ــةذ   ــازاذي بةفــ ــاوا، بــ ــينةما ئــ   ســ

ــان     ــة گي ــدة و ب ــة دي ــثنن ب ــت ئةس   بلي

  وةخــيت تةماشــاي پــةردة، پيــاو و ژن   

ــةر   ــث يةكس ــر و م ــةوانان نث ــتةي ج   دةس

  ئاشـــنا لـــة گشـــت كووچـــة و كـــؤآلنن

ــا ــي رؤژي دصتـــ ــةوا پؤشـــ   ريكي هـــ

  براكــــان مزگــــةوت جثگــــةي نــــوثژة

ــاص     ــي من ــوة رث ــث ئث ــواي ك ــة فت ــا ب   ي

ــمن   ــةبيح و چصـ ــاوثن، قـ ــاس ناخـ   ليبـ

ــةرا وث  ــذة و هـ ــةوةي قـ ــةبث ئـ ــؤ ئـ   بـ

ــار   ــة شـ ــةتان نةكةوتؤتـ ــةر رثگـ   مةگـ

ــتريام   ــة ئيحــ ــزانن چؤنــ ــةتا بــ   هــ

  يـــا وا ئـــةزانن خـــواي الدث و شـــار   

ــة  ــش عيبادةتگايـــ ــةويت الدثـــ   مزگـــ

ــان   ــي ئيحس ــة باس ــةت، ن ــادي تاع ــة ي   ن

  نةلــــة مكافــــات حــــةتتا ئةترســــني

ــاوث    ــةرا تـ ــث هـ ــني بـ ــة دائةنيشـ   نـ

ــة  ــةذزي باريــ ــةداي فــ ــةيت ئــ   فرســ

ــةوث   ــةوت ناكـ ــةي مزگـ ــةدث رثگـ   ئةحـ

ــن  ــت دائةنيشـ ــثگشـ ــةتاص و بـ ــار بـ   كـ

  چــرا و بــةرماص، پةنچــةرة شــكاو    بــث

ــذ ــوار شــ ــووكاوي، دار و ديــ   جاصجاصــ

  ئاســار شــؤن، جومعــة بــث جةماعــةت بــث

ــزار     ــةت بث ــة تاع ــتة ل ــة دةس ــةوان ب   ئ

  بـةش بـووة   زؤريان لـة بيسـنت حـةق بـث    

ــينةمان   ــة س ــةوت و ذوو ل ــة مزگ ــت ل   پش

  بــةرةو ســينةما گشــت وان لــة غــاردا    

  ي شــةذدةســتةي نــةفام هــةرزة و ئــةهل بـؤ 

  بـــؤ گـــوث راگـــرتن لـــة درؤ و بوهتـــان

  ئةچنة باوةش يـةك، سـواري يـةك ئـةبن    

ــاوةر   ــةرم ئ ــاري ش ــتةري ك ــةموو موش   ه

  وةلـــثكن رثگـــةي مزگـــةوت نـــازانن   

ــث ــاتص   بـ ــةت بـ ــةرمي رةواج، ديانـ   شـ

  كـــث ويت مةخســـووس پـــذوپووچ وثـــژة

  ئـةدةن بــؤ مزگــةوت ســةرفةذش و بــةرماص 

ــكن   ــةص و چصـ ــوذاوي، چةپـ ــيس و قـ   پـ

ــة   ــا لــ ــة الدثكانــ ــةوتا وثلــ   مزگــ

  نةچوونةتـــة نـــاو مزگـــةوت جاروبـــار؟

  عيبادةختانـــة لـــة الي ئـــةهلي فـــام   

  دوانـــن. هـــاوار، لـــة دةســـتان هـــاوار

ــناية  ــةق ئاشـ ــةردان حـ ــوجدةگاي مـ   سـ
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ــةت  ــؤ تاع ــاي ب ــة  بين ــاري چاك ــؤ ك   ، ب

  قابيــل ئيحــتريام، حمــةل بــؤ ئــةدةب    

ــاري    ــتة و بثع ــةي گاص ــة جثگ ــوو ب ــؤ ب   ب

ــان   ــاوي وا لثتــ ــودا چــ ــازانن خــ   نــ

ــژي  ــة پــــذوپووچ وثــ ــدةي چيــ   فاييــ

ــؤ   ــات بـ ــؤ توذذةهـ ــآل وث دةم بـ   بةذةصـ

  لـــة بـــايت نـــاوي ئـــةم و ئـــةو بـــردن

ــة    ــري خودايـ ــاتر زيكـ ــؤ خـ ــان بـ   زبـ

ــار     ــة ك ــؤ نةخيةين ــژي ب ــة وث ــة چاك   ب

  گــورگي هــار كــةين ةك بــؤچي بةذةصــآلي و

  هــاتوچؤي مزگــةوت بــؤ رةزاي خــواس   

ــث، هــؤش       ماصــي تاعةتــة هؤشــتان بب

ــرا  ــوثژ و زيك ــة ن ــةن ل ــةرزؤ مةك   دةنــگ ب

ــوثژدا   ــة نـ ــث لـ ــةص كـ ــة گـ ــزانن لـ   بـ

ــوو     ــوم ب ــيت گ ــؤ ش ــردن ب ــةواز ك   بانگ

ــايي   ــي دونيـ ــةت باسـ ــةقص و حيكايـ   نـ

  عــوزري ســةحيح خــواردن و خــةوتن، بــث

ــةدةر    ــة ه ــةدةن ب ــةنرختان م ــومري ب   ع

  ةنـــة دةســـيت هـــةوا لـــةغاوتان   مةد

ــري وث    ــة ب ــان ل ــان خوات ــة زب ــة دص ب   ب

ــةق    ــة ح ــةموومان روو بكةين ــا ه ــثن ب   ب

  بـــؤچي ســـةرتاپا غـــةرقي دنيـــا بـــني 

ــرث   ــا بك ــةوي تي ــةوت ئ ــيت دث مزگ   وةخ

ــث ــث  وةبـ ــةرچي بزانـ ــةم هـ ــاد و كـ   زيـ

ــةوت    ــة مزگ ــرث ل ــةرچي بك ــا ه ــاين ه   ي

ــار   ــة گوفت ــار ل ــة ك ــرث ل ــا بك ــةوي تي   ئ

  كــةين وا چاكــة كــةمث روو لــة ژيــري   

ــة    ــاري ناپاك ــةپ، ك ــتة و گ ــؤ گاص ــة ب   ن

ــةب   ــادةت تةصـ ــةروةراين عيبـ ــن پـ   ديـ

ــاري   ــةما ئاســ ــةوا نــ ــادةت لــ   عيبــ

ــان    ــة پثتـ ــار نيـ ــةدةيب عـ ــث ئـ   وا بـ

ــة  ــة، گ ــةذز ك ــةزاي ف ــوثژيق ــةهلي ن   ر ئ

  وث» ســبحان اللــة«بــا مةشــغووص زيكــري 

  پثتــــان زةرةرة ئيســــتيغفار كــــردن  

  جايــة نــة بــؤ غةيبــةت و باســي بــث    

ــار    ــوكري كردگ ــد و ش ــةين حةم ــث نةك   پ

  بــرا و ئاشــناي خــؤي پــث زةمخــار كــةين

ــاذةواس  ــاري نـ ــاري و کـ   نـــة بـــؤ بثعـ

ــرؤش   ــد و فـ ــازاذ خةريـ ــةن وة بـ   مةيكـ

  لـــة هـــةرچي ئثـــژن بچـــن بـــة فيكـــرا

ــة وتــــووثژدا ئةوثســــن،   چــــؤنن لــ

ــاوقوو   ــةرا و قـ ــرؤش، هـ ــد و فـ   خةريـ

  چةنــــة درثــــژي، ســــواص و گــــةدايي

  لــــة مزگةوتــــدا حةرامــــة و قــــةبيح

  ئيســالم مةچنـــة دةر  لــة شـــةقامي راس  

ــةوتاوتان   ــوثژي ف ــةزاي ن ــؤ ق ــنت ب   هةس

ــث ژيــر وث       ئةمةيــة ئــةدةب، بــؤ كةس

ــةق    ــةر ش ــة ب ــةوامان بدةين ــةفس و ه   ن

ــني    ــوا بـ ــؤ خـ ــا بـ ــث بـ   رؤژث نةفةسـ

  يدي بـــة حـــةق لـــث بكـــرثداواي شـــاه

  بــــةياين بكــــا و حاشــــا نــــةتوانث؟

ــةوت   ــيت س ــةي زةب ــةيگرث درووس وثن   ئ

  زيــاد و كــةم گشــت ئــةكا ئيزهــار  بــة بــث

  لـــة هةصـــةوثژي جصـــةوگريي كـــةين   
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ــةي؟     ــا ك ــزاري ت ــاك بث ــادايب چ ــة ئ   ل

ــات   ــةوا هـ ــريي ئـ ــي پـ ــةواين رؤيـ   جـ

  تــا هةرةســي مــةرگ نةيناويتــة ژثــر    

ــاوين  ــي نـ ــگر بةتاصـ ــةي دةس هةصـ   تاكـ

ــان وث   ــان نوقس ــة هؤمش ــؤ ئةون ــةبث ب   ئ

  بـــؤ كةوتينـــة نـــاو ئـــةم درك و داصـــة 

ــةردي رةق  ــة بـ ــةرمان بـــؤچي دا بـ   گوهـ

ــةقامي راس    ــة شـ ــان دا لـ ــؤچي المـ   بـ

ــة   ــةر نيـ ــان ئةگـ ــة مـــةال  باوةذتـ   بـ

ــث    ــذوا بـ ــةي بـ ــث جثگـ ــة فتوايـ   هةيـ

ــاص وث    ــةي من ــةي گةم ــةوت جثگ ــا مزگ   ي

  چوونــت بــؤ مزگــةوت بــةم مــةنزوورة وث 

ــةوي  ــةما نــ ــة تــ ــةت بــ   رؤژي قيامــ

ــاودا   ــة نـ ــابوو لـ ــاوثكي مـ ــالم نـ   ئيسـ

  بــــة ذيــــا و درؤ و دةســــبذي و الري  

  گشـــتمان ئـــةزانني ساصـــث نـــة مانگـــث

ــةت، ــة و جةماع ــث جومع ــةريب و ب ــاو غ   ن

ــة بـــ   ــةس نييـ ــة بـ ــانئةمـ   ؤ خراوميـ

ــةوةمسان   ــةوا و هـ ــؤن هـ ــة شـ   بكةوينـ

ــان   ــة خؤم ــث ب ــةين رةمح ــؤ نةك ــةبث ب   ئ

ــةقينتان وا وث    ــار يـ ــؤ كـ ــن بـ   تثكؤشـ

  تثكؤشــة بــؤ كـــار، نةفســت مةبيســـة   

ــة   ــات كاكـ ــا هـ ــاخري هاكـ ــؤچي ئـ   كـ

  نـــةكا لـــة ناكـــاو مـــردن بثتـــة رثـــت

ــذاوة   ــةر بــ ــت ئةگــ ــوددةي ژيانــ   مــ

ــةس     ــة ه ــا رثگ ــةوةي دني ــؤ هاتن ــة ب   ن

  ثعـــارةبثـــژة ئـــةم قةومـــة ب  » زاري«

ــث  ــةرزةيي و ب ــثوةي ه ــةي؟  ش ــاري تاك   ع

ــازات   ــةر ئـ ــة سةراسـ ــادةي مةرگـ   ئامـ

  پشت هةصكة لـة شـةذ ، روو بكـة لـة خثـر     

ــاوين   ــري هــ ــةوة وةك وةفــ   وا تواينــ

  مشــك و پشكةصــمان لــة ال يةكســان وث   

ــة؟  ــان خةياصــ ــث چيمــ   بــــة چ هيوايــ

ــةق؟  ــة ناحـ ــذ دا بـ ــؤچي فـ ــةآلمان بـ   تـ

  وة سةردةســتةي دةســتةي اخلنــاس بــووين

  بـــذؤن بپرســـن هةركـــةس لـــة هـــةر ال

  كــة مزگــةوتيش وةك كاروانســةرا بــث؟   

ــةقاص وث؟   ــةرچي و ب ــةزاز، چ ــاين ب   دووك

ــة،  ــة قيبل ــتت ل ــوورة وث  پش ــة ك   رووت ل

  رزگــــاران كــــةوينــــاو جةماعــــةيت 

  ئـــةويش يـــةك دةفعـــة درا بـــة ئـــاودا

ــواري    ــة پث ــوو، كةوت ــووم ب ــاراوة، گ   ش

ــث   ــاوترث بانگـ ــةب دث دا نـ ــة ئةغصـ   لـ

ــةرچاو   ــة ب ــةم دثت ــةهليل ك ــبثح و ت   تةس

ــةجثماوميان  ــةوتوويي و بــ ــؤ دواكــ   بــ

ــان    ــدةين دةمس ــةر ب ــن ب ــاين دي ــة دام   ل

ــؤمان  ــي بةسـ ــار، زامـ ــةكا تيمـ ــث ئـ   كـ

ــث  ــةس ب ــيچ ك ــاوث  ه ــةجايت ن ــةل ن   عةم

ــار ــة   بثك ــة كيس ــةجري كردووةت ــةي ئ   ك

ــة   ــة چاكــ ــراو روو بكــ ــة خــ   الدة لــ

  درگــــا بگــــرث پثــــت» االرواح قــــابض«

  بــــة هــــيچ تــــةدبريث نايثتــــة دواوة

ــةس   ــة ه ــةتا جثگ ــةعزةرةت خ ــؤ م ــة ب   ن

  بــــا دةس هةصــــگرن لــــةم كــــارة الرة
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  ئينسايف ژن بةشوودان دووةم ـ باسي بث

ــةين   ــة زوان كـ ــا لـ ــاري بـ   داواي هاوكـ

ــةوث خواناســــ  ــرةت! وا ئــ   يمانعةشــ

  هــــةتا نــــةزاين تــــان و پؤمــــان وث

ــث ــن   ب ــة دي ــةر ل ــةزان، بثخةب ــؤش و ن   ه

  ئةونــة مةســخةرةي هــةوا و هةوةســني   

ــوذدا   ــا وة قـ ــةمتان كثشـ ــةواي عيففـ   كـ

ــن  ــةفا دووريـ ــةفا، لـــة سـ   رةفيقـــي جـ

  جيهـــةت خـــوثين يـــةكتر ئـــةمژين بـــث

ــذة   ــمان پـ ــذة مةجليسـ ــةرا و قـ ــة هـ   لـ

  لـــة ئـــةخالقي چـــاك تـــةواو بثبـــةرين

ــةوة   ــةر بين ــةوة ئةگ ــؤ ئ ــؤش  ب ــةر ه   س

ــان    ــةم لثت ــگ ئةك ــووة بان ــةموو ق ــة ه   ب

ــةن  ــة پـ ــةوين بـ ــا نـ ــاتر بـ ــة زيـ   لةمـ

ــيس   ــةخيودا، رةئـ ــورد: كـ ــاين كـ   براكـ

ــةزانن   ــتر ئـ ــن باشـ ــة مـ ــةواوتان لـ   تـ

ــكرا    ــژم ئاشـ ــان بثـ ــة پثتـ ــةذزة كـ   فـ

ــث   ــارةي بـ ــة پـ ــتنة بـ ــةد ژن فرؤشـ   حـ

ــرث  ــو ژن بثــ ــةر بثتــ ــةتيوث ئةگــ   هــ

ــرث  ــد بژمثـ ــةزار نةقـ ــد هـ ــةبث چةنـ   ئـ

  يبثــــژث كــــةخيودا بكــــةن هاوكــــار

  دواي چةن كةمشةكةش هـةرا و فـثص و فـةن   

  هـــةر بـــةو مةجليســـة لـــة ژن هثنانيـــا

  بــؤ شــذة و شــاتاص شــرييين خــواردن    

ــةردن   ــة گـ ــةرز بكاتـ ــؤيت قـ ــةبث كـ   ئـ

ــةر   ــة س ــةرزي بثت ــاري ق ــة دة، ب ــةك ب   ي

  كــةمث خــراوي خؤمــان بــةيان كــةين    

ــيمان   ــة ناذاسـ ــةكا لـ ــةيتان رةم ئـ   شـ

  ئــةبث رســوايي خاسســةي خؤمــان وث   

ــث  ــووذة و ب ــةت ت ــةبني  تاق ــةت ن   عاقيب

ــث   ــث ب ــةموو الي ــة ه ــني  ل ــةدر و پةس   ق

ــذدا  ــارث فــ ــة جــ ــان بــ   پارثزگارميــ

  بـــــة درؤزن و بـــــة دز مةشـــــهوورين

ــةكوژين   ــةكتر ئ ــةگ ي ــةر شةذةس ــة س   ل

ــذة   ــةذة و مسـ ــةفامان شـ ــح و سـ   سوصـ

  بؤيـــة پـــايينتر تـــريةي بةشــــةرين   

  شــثوةي ئينســـاين نةكـــةين فـــةرامؤش 

ــان  ــةدةم ئاگـــةهي پثتـ   گـــوث بگـــرن ئـ

ــةرج    ــة ه ــةم ل ــن قس ــةن ببيس ــة ه   ث ك

  ئةنــدازة پــيس   عــةيبثكمان هةيــة بــث  

  وةلــث بــث ئــةمري شــةيتان نــاتوانن    

ــرا    ــةوم و بـ ــت قـ ــزانن گشـ ــةتا بـ   هـ

  نــة بــة پــةجنا و ســةد بــة هــةزار هــةزار،

ــؤ  ــةخيوا بـ ــرث  كـ ــةرةف بثنـ ــاص تـ   مـ

  بيكاتــــة كيســــة و ئةوســــا بــــوثرث

ــؤ خواســتگاري     ــذؤن ب ــووص، ب ــة پ   ئةم

ــةن  ــاآلين ئةكـ ــريبايي تـ ــاو شـ ــة نـ   بـ

  وة شـــانيالـــونگي گـــةدايي ئـــةدةن   

  مـــاص خـــةزوورة نـــاردن زةخـــرية بـــؤ

  بـــةزاز بـــؤ بـــةقاص بـــردن پـــةنا بـــؤ

ــةر  ــا رؤژي مةحشـ ــةوة تـ ــؤي نةدرثتـ   بـ
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ــةوثنث  ــةرز دايبنــ ــؤيت قــ ــي، كــ   ملــ

  پثخــؤر  چــرا، ســفرة بــث   مــةنزص بــث 

ــث ــووك بـ ــث بـ ــر بـ ــة، زاوا زويـ   نةفةقـ

ــةو   ــةري ئ ــة رةجنب ــةم ل ــژي  ئ ــة الپث   ل

  قةومــــةكان پثتــــان باشــــة كــــاري وا

ــريبايي  ــاو شـ ــة نـ ــةكتر، بـ ــاآلين يـ   تـ

  هــةي داد هــةي بثــداد لــة بــةدكاريتان    

ــثنث  ــريبايي ســ ــةموو شــ ــث هــ   بزانــ

  ژخنــــواز كــــة زاين هيچــــي نــــةماوة

  بـــري ئةكاتـــةوة لـــة كـــردةي شـــوومي

ــةي   ــةخثو ئةك ــؤن ژن ب ــا چ ــث ج ــؤ دثن   ب

ــةزاز   ــةقاص و بـ ــةي بـ ــؤن رازي ئةكـ   چـ

ــث قــةن يــا      چــايي نــةوث  ئةگــةر ژةم

  ئـــةوث وة قـــذة، وة هـــاورد و بـــرد:   

ــةوماص   ــةذوا ماصـ ــةتؤرث و ئـ ــامن ئـ   خـ

ــذث    ــةي ببـ ــاوة بةهانـ ــي مـ ــة ماصـ   نـ

  بـــةم جـــؤرة وتـــرا شـــوومي شـــريبايي

ــةين   ــةك نةك ــاآلن ي ــؤرة ت ــةم ج ــةر ب   ئةگ

ــةآلص  ــةول كــةس نــاوث ح ــة ق   شــريبايي ب

  وايـــان فـــةرمووة خـــاوةن كـــةماآلن   

ــةن    ــثص و ف ــةن ف ــووين مةك ــةآلص ب ــؤ ح   ب

ــريبا  ــثن شـ ــة مةصـ ــةم ماصـ ــة ئـ   يي نيـ

  راســـة كـــة مـــارةي لـــة ســـةر بـــذاوة

  و كـار وةهـاي قـووت ئـةدةن     ئةمما كـةس 

ــة    ــة كيسـ ــارنةوة، ئةينثنـ ــي ئةشـ   لثـ

ــاص    ــؤچي پامـ ــوومث وا بـ ــي مةزصـ   ماصـ

ــةن   ــةر ئةكـ ــان بثخةبـ ــؤچي وا خؤتـ   بـ

ــةوثنث     ــث بش ــي ل ــةرز عةيش ــاوةن ق   خ

  ئــاور، گــوزةران نــاجؤر   تــةنوور بــث 

ــري وث  ــاخوا وة قــ ــايةيت وا يــ   خثشــ

  نـــةجاتيان نـــاوث لـــة شـــياكة ذثـــژي

ــةژاري وا؟  ــان وا وث دوو هــــ   ژيانيــــ

ــة ــان بةســ ــةن براكــ ــوايي مةكــ   رســ

ــاريتان     ــذ خةس ــةخت پ ــاآلين س ــةم ت   ل

ــث  ــةداوةت دثنـــ ــايةيت وا عـــ   خثشـــ

  جــنس خانــة خــراوة   نةقــد و بــث  بــث

ــوومي  ــةت هوجـ ــةموو الوة خةفـ ــة هـ   لـ

  لة كوث بـةرقليان لـة كـوث شـثو ئةكـةي     

ــاز  ــةي سـ ــؤن ئةكـ ــاص چلـ ــايت مـ   الزمـ

ــةوث   ــوم ئةش ــوو وةك خ ــةيين ژن و ش   ب

ــرد   ــؤچي ك ــة ب ــةتبوو ئةمت ــاخ! ن   قوذمس

  سخاصـــي و بـــةتاصئاغـــاش لـــةم الوة دة

ــذث    ــة دواي بفـ ــاوة لـ ــي مـ ــة باصـ   نـ

  ئةياخناتـــة نـــاو دةريـــاي گـــةدايي   

  ئـــةم بةدبةختيـــة كـــةمتر دثتـــة بـــةين

ــاص  ــة مــ ــاگر ئةكةوثتــ ــةوث وة ئــ   ئــ

  تةفاوةتــــة شــــريبايي و تــــاآلن بــــث

ــةن  ــةردا مةكــ ــري وةبــ ــث تــ   ليباســ

  يـــةكي شـــةرعي و حةآلصـــة   مـــارةيي

  ماصــــي زةعيفــــةي لــــة روو دامــــاوة

ــد ئ ــةي مةزصـــووم نائومثـ ــةنزةعيفـ   ةكـ

  خةبـــةريان نييـــة كـــة زوصـــمث پيســـة

ــةآلص   ــژن ح ــي ئث ــةق، پ ــة ناح ــةن ب   ئةك

ــي   ــا پ ــرة ب ــةر زةه ــر ه ــةن  زةه ــژن ق   بث
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ــازي   ــاو جيهـ ــة نـ ــةي بـ ــةو مارةييـ   ئـ

ــني   ــؤرةوي و دؤخ ــابوون گ ــةعزث س ــة ب   ب

ــةآلص     ــة حـ ــاقي بـ ــةدةن بـ ــرييب ئـ   فـ

  ة مــن بــة چــاوي خــؤم   ئةمانــةم ديــو 

ــةرار    مـــارةيي ميـــزان شـــةرع بـــدةن قـ

ــث ــة ب ــووي   ئةون ــرد ش ــث ژن داواي ك   وةخت

ــث ــث  بـ ــةيت و بـ ــةري ناذةحـ   دةردي سـ

ــة وث   ــةو ميزانــ ــارةيي بــ ــة مــ   چيــ

  ئةگــةر لــة رثگــاي شــةريعةت الدةيــن    

  ژن داواي حــةقي خــؤي بكــا لــة شــوو    

ــاقووص:   ــؤي ژين نام ــووي خ ــة ش ــژث ب   ئث

ــثنث  ــؤي بس ــةق خ ــةت ح ــاي فرس   ژن جؤي

ــةم  ــاص  ب ــة م ــت و ل ــة دةش ــةوة ل   ئةحواص

ــة     ــة و بؤص ــة خوت ــةوث ل ــذ ئ ــةنزص پ   م

  كـــةوچك ئـــةدرث وة ســـةر كاســـةدا   

  تـــةجاوز مةكـــةن لـــة تـــةريقي راس   

  لـــة خـــوا بترســـن مـــةگرن رثگـــةي الر

ــة    ــةنثنؤ تةصـ ــةكتر ئـ ــة يـ ــؤچي لـ   بـ

  دةســـث يـــا دوو دةس بســـةنرث ليبـــاس

ــرية  ــرةيف و لـ ــوارة، ئةشـ ــث گؤشـ   وةلـ

  ژن خــــواز ئةمانــــة بــــؤچي بســــثنث

ــابوو ــؤ نـ ــةوماوة بـ ــةو لثقـ ــث ئـ   ت ببـ

ــان    ــم لثتــ ــةنؤ ئةپرســ ــوامب بــ   جــ

  ئـــةم گشـــت بةهانـــة و بـــدة و داوايـــة 

  تــووي ئــةم فةســادة تاكــةي ئــةچثنن    

ــةوث   ــريات كــ ــةآليت وا وة مــ   دةك خــ

  براكــــان بــــةزمي خةنــــة پووصــــيتان

  گشـت بـؤ خــةرج ئةكـةن بـا نةشــبث رازي    

  يــةك دوو دةمساصــي زةرد و ســوور و شــني

ــاص   ــةي مـ ــةن وة بنچينـ ــةزانن ئةيكـ   ئـ

ــةذؤم     ــةري ئ ــة س ــؤرة ل ــةم ج ــة ب   بؤي

  فــةرقي دةوصــةمةن هــةس لــة گــةص هــةژار

ــة كةماصــ  ــث ب ــةيل وة ب ــرژي رووي ي م   گ

ــةري     ــا ب ــؤي بك ــةي خ ــدا و زميم ــي ب   پ

ــة وث  ــةد چةندانـ ــي سـ ــا خؤشةويسـ   تـ

  ژن و شـــوو شـــةذيان ئةكةوثتـــة بـــةين

ــوو    ــة ق ــةبث ب ــان ئ ــدا لي ــةيبث بي ــة ن   ك

ــووص   ــا پ ــةآلق ي ــا ت ــةرنادةم ي ــةت ب   يةخ

ــةتثنث  ــة فكرايــــة ژن خبصــ   شــــوو لــ

ــاص     ــرش وت ــووذة و ت ــةص يــةكترا ت   لةگ

ــث ــ رؤژث چثشــت ب ــر سؤص   ةخــوث رؤژث ت

  دا كـــةرة، موعةتتـــةل لـــة نثـــو ماســـة

  بــــث عةداصــــةيت ســــةمةري ئــــاواس

ــار   ــةوث وة مـ ــث نـ ــان لـ ــا مارةييتـ   بـ

ــة؟ ــةن مامةصــ ــانانة ناكــ   بــــؤ ئينســ

ــة رةواس   زؤر موبارةكـــــــة قبووصـــــ

ــرية   ــةك، الگ ــذ، كرم ــدي زث ــةردن بةن   گ

  هــةر پثتــان خؤشــة هيچــي نـــةمثنث؟    

ــن و خــوا بــؤ ئــةم ئةســپاوة        ئثــوة ب

ــان  ــة پثتـ ــةيب نييـ ــةپثژ عـ ــة پاصـ   بؤتـ

ــة م ــووك و زاوايـ ــةخيت بـ ــةي بةدبـ   ايـ

  خــةآلت بــة ژخنــواز بــؤچي ئةســثنن     

ــةوث  ــارةك خــةآلت پــؤش ن ــا خــوا موب   ي

  دةليلــــة لــــة ســــةر ناماقووصــــيتان
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ــةن    ــووك ئةك ــؤ الي ب ــان ب ــوةيت ژن   دةع

  پووصـث بـؤ حيفـزي شـةذةف     چون هـةر ژن 

ــة  ــاوةن ماصـ ــةو خـ ــم لـ ــةمن ئةپرسـ   ئـ

ــبةت  ــة ئةصـ ــب«مةعلوومـ ــه غصـ   »احليايـ

ــووص     ــاتر پ ــةر خ ــة ب ــؤيت ل ــة ل ــنب ب   ب

ــةي هـــةرزةكار      خراوتـــر لةمـــة دةسـ

  تاريكــــايي شــــةو ئــــةوث وة پــــةردة

  لـــة ســـووچ و پـــةنا لـــة بـــن ديـــواردا

  ونةفــةس جووصــة خؤيــان مــات ئةكــةن بــث

  وا لــــةو بةزمــــةدا بــــةدناوي هــــةزار

ــاوة    ــة بـ ــرييين خـــواردن رةمسثكـ   شـ

ــاو    ــة پي ــث ل ــردن مةجليس ــاح ك   دواي نيك

ــةدةب ب ــةوق و ئــ ــة شــ ــةوة بــ   ذازثتــ

ــگ  ــژي دةن ــؤراين وث ــعار گ ــيش ئةش   خؤش

ــازراين    ــؤ حـ ــة بـ ــة جوانـ ــةو بةزمـ   ئـ

  وةلــث بــةو شــةرتة دوور لــة بيدعــةت وث 

ــةواو    ــاوايي تـ ــةهلي ئـ ــة ئـ ــة كـ   ئةمـ

  شــايي لــة ژخنــواز بكــةن وة شــيوةن    

ــث  ــثوةي بــ ــاري وا شــ ــة كــ   كةماآلنــ

  وةرن بــــا بثــــژين هــــةموو مةردانــــة

ــان     ــة پثم ــة باش ــا ك ــم و ياس ــةم رةس   ب

ــاقووص    ــوردي نام ــةير، ك ــة س ــژن بثن   ئث

ــث  ــرةتا بـ ــام عةشـ ــة كـ ــايف وا لـ   ئينسـ

  براكـــان بـــة عـــام بـــثن بكـــةن يـــاري

  وةس مةتــةنن  وپــؤي هــةوا و هــة   تــان

  لــــة كــــاري خثــــرا بــــذ و بةهانــــة

  هــةر گــا دوو نةفــةر بــة يــةك رازي بــوون

  هةر بةو دةعوةتـة خؤتـان سـووك ئةكـةن    

  ئــةبث خباتــة ســةر ســفرةي تــةرةف    

ــة؟  ــة ال حةآلصـ ــةي لـ ــا ئـــةو پووصـ   ئايـ

  وةك پووصــث بيــدةن بـــة لــؤيت وايـــة   

ــة    ــربث ب ــان ب ــةمان ناوت ــة ت ــاقووص؟ب   م

ــار  ــةربان و حةســ ــة داآلن ســ   ئةذژثتــ

ــةردة  ــةون وة جـ ــتيان ئـ ــان وا گشـ   بؤيـ

  يـــا لـــة پشـــت درگـــا لـــة رثگـــوزاردا

  تـــــا نـــــةچريثكيان بكةوثتـــــة دةس

  تةركي كةن وةك مـةرد بـا كؤتـا بـث عـار     

ــازةي داوة  ــةريعةت ئيجــ ــاوةن شــ   خــ

ــا و خــاوةن نــاو     ــعوور زان ــذفام و ش   پ

ــةرةب  ــادي و ت ــذ ش ــةفا، پ ــذ زةوق و س   پ

ــزارخبوثنثتـــــةوة  ــةوث وة گوصـــ   ئـــ

ــؤراين  ــؤزةي گـ ــةي دةف و سـ ــة ناصـ   بـ

  نة تثكـةص بـة بـاس زوصـف و روومـةت وث     

ــآلو     ــت و پ ــة گؤش ــؤن ل ــر خب ــةبث تث   ئ

  ئـــةوي هةيـــةيت بيخـــؤن و بيـــوةن   

  شــــرييين خــــواردن نييــــة، تاآلنــــة

ــة   ــة هةمانـ ــة ئثمـ ــةم قانوونـ ــف لـ   تـ

ــان  ــةكا لثمـ ــف ئـ ــةتث تـ ــةموو ميللـ   هـ

  ژن كــة ئــازادة ئةيفرؤشــن بــة پــووص     

ــة ئـــ   ــي هةيـ ــوردا رةواجـ ــة كـ   يلال لـ

  شـــريبايي لـــة نـــاو البـــةن يـــةكجاري

ــكةنن  ــثخ هةص ــة ب ــمة ل ــةم زوص ــةي ئ   ريش

ــة   ــانوون ديانةمتانـــ ــياليف قـــ   خـــ

  بيانــدةن بــة يــةك وة بــث چةنــد و چــوون
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ــذكث     ــةن چاوب ــچ بك ــوذ و ك ــةم ك ــا ك   ب

ــةبث مـــةنزوور وث     رةزاي كچيشـــتان ئـ

  حاصــيية لــةم حةقيقةتــة گشــت كــةس   

  ذةزا ئــافرةت بــؤ ئــةدةن وة شــوو    بــث

  ذةزا لـــة بريمـــة ساصـــث شةخســـث بـــث

  نيكـــاحي كريـــا و شـــرييين خوريـــا   

ــةو  ــة خـ ــةذين لـ ــةر راپـ ــبةينث ئةگـ   سـ

ــث ــاري وا  بـ ــةن كـ ــافرةت مةكـ   ذةزاي ئـ

ــةواتان    ــةفس و ه ــؤن ن ــة ش ــؤ ئةكةون   ب

ــني  ــةر نـ ــة پثغةمبـ ــةورةتر لـ ــوة گـ   ئثـ

ــةن  ــةو ك ــذةوي ل ــوودان پةي ــة ش ــؤ ژن ب   ب

ــة مةيـــدا ــة دةركةســـث لـ ــؤ ئةباتـ   ن گـ

ــةون   ــةيت ئـ ــةن ئؤمـ ــةر راس ئةكـ   ئةگـ

ــةو    ــةمري ئ ــي ئ ــةت راس ــة خ ــةدةن ل   الم

ــوو    ــة شـ ــي دا بـ ــؤن كچـ ــن چلـ   بپرسـ

  ئثمـــةش ئـــةو رثگـــا بگرينـــة بـــةرچاو

ــتةمارة   ــةم گةس ــةرز ئ ــة ع ــرن ل ــوث بگ   گ

ــةنگثزة   ــةف ئـ ــةم رووداوة ئةسـ ــؤ ئـ   بـ

ــوو   ــةك ب ــة ي ــةيليان ب ــث م ــك و كچ   كوذث

ــةر     ــة ب ــان گرت ــةردوويان رثي ــةوث ه   ش

ــ ــةس و كـ ــةركـ ــان خةبـ ــچ زانيـ   اري كـ

ــة   ــة تةص ــچ كةوت ــث ك ــوو وةل ــوذ دةرچ   ك

  ئـــةو بثچارةيـــة بـــة ناحـــةق تيـــاچوو

ــاري وا    ــة كــ ــان باشــ ــرا ژيرةكــ   بــ

ــبةردي وا ــة دصــ ــة لــ   عالــــةم هةراســ

ــةموو ئـــةزانن      عـــةالوةي ئةمـــةش هـ

  ئابـــذووي خؤيـــان وا بـــة بـــاد ئـــةدةن

ــذكث   ــةردة فـ ــكثنن وة بـ ــةرمان بشـ   سـ

  بـــا خوثشـــايةيت لـــة عةيبـــة دوور وث

  كــــاري نــــاذةزا بــــةري تاصــــيية   

ــوو     ــاو و ق ــذة و ق ــاو ق ــة ن ــؤ ئةخةن   خ

ــة  ــةن ساص ــةم چ ــوو دا  ل ــة ش ــي ب   دا كچ

ــا   ــريبايي دريـ ــا و شـ ــي ئاغـ   پثشكةشـ

  وتيــــان فــــآلين هةصــــگريا ئةمشــــةو

  بـــا نةكةونـــة نـــاو عـــةيب و عـــاري وا

ــان؟  ــران دةواتــ ــةن وة دةردي گــ   ئةيكــ

  بـــؤ تثنـــافكرن مةگـــةر بةشـــةر نـــني؟

  كةم رؤژي قـانوون دينتـان بـة شـةو كـةن     

ــة دةر     ــا نةنثن ــةو پ ــةمري ئ ــة ئ ــة ل   ك

  ئــةبث لــة كــاردا شــؤين ئــةو كــةون     

  كـــاري خـــيالف مـــةبن وة پثشـــذةوبـــؤ

ــةرموو    ــةي ف ــؤن مامةص ــةمرةدا چ ــةم ئ   ل

ــاو    ــةي پي ــذؤين وثن ــدا ب ــةموومان پث   ه

ــارة  ــثو دةروون زةمخ ــتةي پةش ــةم خةس   ئ

ــؤ ــث  ب ــات ب ــةم كارةس ــزة  ئ ــي خث   ذةمح

ــةبوو    ــي ن ــؤ خثش ــازر ب ــچ ح ــاوةن ك   خ

ــث  ــة ب ــةر   ك ــة هاوس ــنب ب ــةر ب   دةردي س

ــةحةر   ــاي س ــةي ب ــؤنيان وثن ــة ش   كةوتن

  مامةصــــة ئاوايــــة ســــةمةر شــــوومي

ــث  ــا ب ــان دني ــي ژي ــة خؤش ــوو ل ــةش ب   ب

  زوصــــمي ئاشــــكرا لــــة هــــةژاري وا؟

ــةردي وا؟  ــةر بكثشـــث بـــؤ نامـ ــة سـ   كـ

ــوودانن   ــة شـ ــچ بـ ــانيع كـ ــة مـ   ئةوانـ

ــوو ئةكــةن     ــان ش ــان كچي ــث ئيجازةي   ب
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ــا     ــةص ياريان ــة گ ــةون ل ــص ئ ــةذؤن وث   ئ

ــوو  ــدةن بةشـ ــر بيانـ ــة زووتـ ــة وايـ   كـ

ــةم بةرگري ــار  ئـ ــة عـ ــةيت لـ ــة پذيـ   يـ

ــراوة    ــان خنـ ــن، گوثتـ ــةر نابيسـ   مةگـ

  ئـــةوي بثشـــةرمي و كـــاري الريانـــة   

  ســـؤيف! بـــة درؤ چـــاو مةقوجنثنـــة   

ــي زةرد   ــةا مثزةرثكـ ــاجي! تـ ــام حـ   مـ

  بـــة پشـــتثين ســـةوز ســـةييد! مـــةنازة

ــةر   ــةو بــ ــة ئــ ــةوة ناچثتــ   ناپةذثتــ

  خةليفــة! مــاقووص بــة مثــزةر و ريــش    

  جـــةنايب مـــةال! ئـــةتؤيش ئـــةم عـــةبا

ــثوية   ــاودا  ئـــةم پةشـ ــة نـ ــة وا لـ   كـ

  دصـــمان ناســـووتث بـــؤ هـــيچ زةليلـــث 

ــوورة    ــة س ــاآلوين وةك ژةنگ ــةك ئ ــة ي   ل

  رووخــــاوي ديــــوار قــــةآلي وةفاقــــة

ــام     ــة ع ــن ب ــذ دةي ــا ف ــرييب ب ــري ف   زاه

ــةرمان  ــة بــ ــةقوا بكةينــ ــي تــ   ليباســ

ــة   ــة قورئانـ ــةر كـ ــا هـ ــانووين دنيـ   قـ

ــة    ــة بوهتان ــذ ل ــاد، پ ــة و فةس ــذ فيتن   پ

  بــــةو دةســــتووراتة بةذثــــدا بــــذؤين

  لةمــــة خـــــراوي؟  هةيــــة زيــــاتر  

ــةرداوة  ــة دةس بـ ــان لـ ــانووين دينمـ   قـ

  چــــون بــــةدكارميان بــــث نيهايةتــــة

  بــاك بترســني چاكــة لــة خــواي بــث    

ــاو  ــة تـ ــذثژث بـ ــةرمانا بـ ــة سـ ــا بـ   يـ

ــة   » زاري« ــة نةبيسـ ــةم قةومـ ــژة ئـ   بثـ

ــا    ــةس و كاريان ــاو ك ــةدةن وة چ ــوذ ئ   ق

  بـــؤ خـــاتر بـــةقاي عـــورزة و ئابـــذوو

ــا ئيســة ســةد جــار  ــة چــاو ت   ديومانــة ب

  تـــة دونيـــاوة ساصـــث هـــةزار زؤص دث 

  مانثعيـــان شـــةريك عـــةيب و عاريانـــة

  حــاص پــرچ هةصمةســووذثنة دةروثــش! بــث

ــژاوي دةرد   نــــةجاتت نــــادا لــــة گثــ

ــازة  ــةو رثب ــةس ل ــاك ك ــاري چ ــث ك   وة ب

ــةر   ــث دةردي سـ ــاوث وة بـ ــةجايت نـ   نـ

  ناوي، تا نةكـةي خـاليس بـؤ خـوا ئـيش     

  وةرع و تـــةقوا ئابـــذووت ئـــةبا   بـــث

ــاودا   ــاور و ئـ ــةيين ئـ ــة بـ ــن لـ   گرييـ

ــةك ــةكتر ئـ ــثيـ ــث وژين بـ ــيچ دةليلـ   هـ

  تـــا خـــةياص بـــذوا، ئاشـــيت دوورة    

  بصثســــةي ئــــاور كــــوورةي نيفاقــــة

ــالم  ــادايب ئيســ ــؤن ئــ ــة شــ   بكةوينــ

ــؤ ــةفةرمان  ب ــةرماي س ــةرما وس ــي گ   دةفع

ــة     ــةم زةمان ــؤ ئ ــتؤ ب ــة دةس ــرين ب   بيگ

ــةيتانة    ــة ش ــذ ل ــةردة و دز پ ــة ج ــذ ل   پ

ــرييب دةآلص  ــاس«فــ ــةخؤين» اخلنــ   نــ

ــةواوي  ــةر لثشـ ــاو سـ ــة نـ   كةوتووينةتـ

  ســةرمان غــةرقي قــوذاوة   تــا تــةوقي 

  بـــا دةس هةصـــگرم لـــةم حيكايةتـــة   

  نةك وثنـةي قـاذوون قوومتـان بـدا خـاك     

ــةواو  ــا تــ ــذمان كــ ــةزاوثكي وا قــ   عــ

  بــا دةس هةصـــگرن لــةم شـــثوة پيســـة  
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  ذژان سثهةم باسي رةشبةصةكي پذ لة عاري نثر و مث تثك

ــان   ــةق دوورمي ــة ح ــار ل ــر ئاس ــةكث ت   ي

  چـــاو قووچاندنـــة لـــة بـــةعزة كـــارث

  ذوو لـــة بـــثخ دةردثنـــثريشـــةي ئابـــ

  رؤژي ئاخرمـــان كـــةم لـــة خةياصـــة   

  خوســووس رةشبةصــةك الدث و شــارمان  

ــةكا  ــار ئــ ــةيا بــ ــةر رازاوة حــ   ئةگــ

ــةر    ــث يةكس ــر و م ــان نث ــوان عومرةك   ج

  و ذووت ئةكةونــة نــاو دث دةســةي رةش   

ــث  ــاص دةمساص ــةو م ــاص، ل ــةم م ــث ل   كراس

  ئةيكةنــــة بــــةريان بــــؤ خؤمنــــايي

  بــؤ فريــب داين دةســتةي كــوذ و كــاص    

ــياكاوين  چاك ــي شـ ــري بثصـ ــان تثفكـ   يـ

  ديوتانــــة بووكــــة بارانــــةي ژنــــان

ــةس    ــةون وة چاوبـ ــة ئـ ــةو ئاذايشـ   بـ

ــةن    ــص ئةك ــةيا وث ــةرم و ح ــةدةب و ش   ئ

  جا گـومث لـث بگـرة چـي ئةكـةن لـة خـؤ       

ــاو  ــورمة چ ــة س ــذ ل ــا، پ ــةبرؤ ومسةس   ئ

ــني   ــاي رةنگ ــةر گؤن ــاوثزان س ــوو ئ   گثس

ــةذ    ــؤ م ــة ب ــة گورگ ــن ل ــؤ دي ــذتر ب   مزث

ــثرةي  ــةكة وةك ئةس ــةي پووص ــةو ورش   ش

  ئــــةو ريــــزي لةرزانــــة بــــةم الوالدا

ــةم   ــينة و م ــةر س ــة س ــؤ و ل ــةي گ   خرنگ

  عــةرةق چــون گــوآلو لــة روويــان ئــةذژث

  ئــةنواعي زيـــوةر ئــةدةن لـــة خؤيـــان  

ــةدةن   ــدام ئـ ــة ئةنـ ــارايش بـ ــا ئـ   وةهـ

  كاتــث بــةم شــثوة دثنــة لةجنــة و الر    

  شــــعوورميان بــــث يــــاين نيشــــانةي

  لـــة المـــان هيچـــة وةلـــث بـــة جـــارث

ــث  ــووي ب ــةذوثنث  ت ــاد ئ ــةيايي و فةس   ح

ــة    ــة ال حةآلصـ ــةراممان لـ ــةب حـ   ئةغصـ

ــان   ــةيب و عارمـ ــةرةتان عـ ــيل و سـ   سـ

ــةكا   ــار ئـ ــنت الدث و شـ ــةرك دانيشـ   تـ

ــة دةر    ــةواو دثن ــةت ت ــةردةي عيفف ــة پ   ل

  جـووت  تـاق وجـووت   ئةچن ماصـةوماص تـاق  

ــث   ــذةو شاتاصــ ــةوة شــ ــؤ ئةكةنــ   كــ

ــةن  ــؤ ئةك ــايي خ ــؤ ش ــةچن ب ــووك ئ   وة ب

ــاص    ــف و خ ــا و زوص ــةدةن گؤن ــاذايش ئ   ئ

  وةلــث بــة زاهــري جــوان و بــةرچاوين    

ــةروان  ــةمانيش هـ ــةفاوةت ئـ ــث تـ   وة بـ

ــةس  ــةوان جــوانتر ه ــةزانث ل ــا كــةس ن   ت

ــؤ ــةن    ب ــثص ئةك ــةزار ف ــؤ ه ــي خ   رةواج

  بـــؤ فريـــب داين ســـةد وةك مـــن و تـــؤ

ــآلو     ــاس ك ــةي ت ــثچ ئةكــةن كةلل   الرة پ

ـ        ةر چـني پشتثن شـل لـة سـةر چـيين كةم

  لــةرةي ليمــؤي كــاص لــة ســةر ســيين زةذ

ــةو    ــة خ ــةكا ل ــذ ئ ــياران پ ــاوي هؤش   چ

ــةمادا  ــة ســـ ــة دةوري روا وان لـــ   بـــ

ــةم    ــةدا غ ــا ئ ــة ب ــئةبذث ب ــةت هةص   خةف

ــةپژث    ــپةذكث  ئ ــدان هةص ــاكي مةي ــة خ   ل

ــان    ــگ و بؤي ــة رةن ــةم ل ــامة عال   سةرس

  ســامري لــة ســثحر خــؤ سةرســام ئةكــةن

  لـــة ريشـــةي الوان دةردثـــنن دةمـــار   
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ــوارة    ــةي گ ــة خرنگ ــوثي الوان ك ــة گ   دثت

ــة   ــوة و خةرام ــاز وعيش ــةمزة و ن ــةم غ   ب

ــ ــةذازثتؤريــــزي هةصــ   پةذكث كــــة ئــ

ــةمايان   ــس و س ــار رةق ــةر شةرمةس   عةمت

ــة    ــي ناذازييـ ــاين پـ ــارث ئـ ــةر كـ   هـ

  بة شـيذةي زوذنـا دثنـة خـول وةك ئـاش     

  تــــازة پثگــــةيوان مســــثص قــــةيتاين

ــةس  ــةكا مـ ــان ئـ ــةوا وايـ ــةرايب هـ   شـ

ــؤ   ــؤ ج ــةر ب ــةي ك ــنةوة وثن ــوث ئةماص   گ

ــؤ    ــةم دث ب ــةكتر ل ــوةيت ي   ئــةو دث دةع

ــؤ   ــثن ب ــژن ب ــة   ئث ــةم زةماوةن ــةير ئ   س

ــث شــ  ــاو  ب ــة ن ــؤ مةخةن ــةيا خ   ةرم و ح

  بـــؤ ئاذايشـــي بـــةزمي رةشبةصـــةك   

ــةك    ــة ي ــپثكا ل ــةيان هةص ــث پةجن   وةخت

ــان  ــارةزاي عريفـ ــةرمووة شـ ــاي فـ   وةهـ

ــاو    ــة ن ــة ب ــةيتانث هةي ــةندةلقؤ«ش   »س

  هةيـــةيت پةجنـــةي زؤر و بـــث حةســـاو

  هةر يةك، يـةك پةجنـة ئةخاتـة ژثريـان    

ــي   ــةون هةص ــيالك ن ــة ه ــة دص  ك ــةن ب   خ

  ي چــــراي عةقصــــيان نــــةمثنث نــــوور

ــش ــخةرؤ   خ ــةپي و هةص ــةل چ ــش كچگ   وم

ــث   ــةل ب ــذؤژ كوذگ ــةوي مث ــارام وةك ك   ئ

ــةرمةس  ــان س   پــريان غــةرقي ســةير جوان

  وةكـــوو ديوتانـــة ئةكةونـــة ســـةما   

ــةما  ــةر ئ ــةو وة س ــةوا، ئ ــةر ئ ــةم وةس   ئ

  چنگــــة فليقــــة و گوشــــيين پةجنــــة

  چؤپي كـثش وةختـث خـول ئـةدا دةمسـاص     

ــا و   ــث زوذن ــوارة  ب ــة چ ــؤص ئةكةون   دةه

  بـــؤ هـــةرزةكاران ئةبنـــة دثوجامـــة   

  شـــثوةي ئينســـاين لـــة بـــري ئـــةچثتؤ

  جايـــان شـــةياتني خـــةجص كـــاري بـــث

ــةرئةفرازيية  ــة ال ســـ ــةوةيان لـــ   ئـــ

ــاباش   ــدا شـ ــةر چاوشـ ــةذژثنن وةسـ   ئـ

ــةيتاين     ــة ش ــذ ل ــؤش پ ــة ه ــي ل   دص خاص

  هةم ديـن هـةم دنيـا بـةر ئـةدةن لـة دةس      

ــؤ   ــةمن و ت ــةي ئ ــة مةك ــوث نادةن ــيچ گ   ه

ــة ــث  ئةك ــاوةن ب ــة زةم ــث ك ــةر وةخت   ن ه

ــث  ــاغ بـ ــةن بـ ــاين تثخـ ــة خؤتـ   خاوةنـ

ــاو   ــاري ناحةسـ ــةدناوي و كـ ــةزار بـ   هـ

ــةص يــةك ئــةبن ئــةوث وة كةصــةك       تثك

  دوو شــــةيتانيان ئةكةوثتــــة تــــةك  

ــةد   ــاك ئةمحـ ــاجي كـ ھ«حـ وانعلی   »الرض

ــؤ   ــة خــ ــةك ئةكةوثتــ   رؤژي رةشبةصــ

ــةواو   ــةك ت ــةهل رةشبةص ــدازةي ئ ــة ئةن   ب

ــو و نثريــان       ئــةوث وة كؤمــةك بــؤ مث

ــةواو بثتــة كــوص       ديــزةي هةوةســيان ت

ــث ــة بـ ــةن دووري  لـ ــا نةكـ ــةيايي تـ   حـ

ــةرؤ  ــا بـــؤ بـ   پايـــث بـــؤ دوا، ئـــةو پـ

  مثشـــكيان خاصـــي لـــة شـــعوور و فـــام

  كةللـــة پذهـــةوا، دةروون پـــذ هـــةوةس

  ئةترجنثنـــة يـــةك لـــة پـــثچ و خـــةما

ــا   ــةوةن وة دةمــ ــةكتري ئــ ــي يــ   ملــ

  ئةصـــبةت زيـــاتر رســـوايي ســـةجنة   

ــاص   ــة بـ ــپةذكث وا ئةكةونـ ــةهلي هةصـ   ئـ
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ــةوي  ــةن قــ ــةوا وا ئةكــ   رةوذةوةي هــ

ــةر  ــة س ــةما ل ــة س ــا ئةكةون ــةي پ   پةجن

ــث ــادةي ب ــةس  ب ــةكا م ــان ئ ــةرمي واي   ش

  ســـؤيف لـــةم الوة لـــة ســـةر بةرماصـــة

ــاوة  ــةوقي جؤشـ ــة شـ ــةريكي رةقسـ   خـ

  الوةكـــان كـــة دثـــن خؤيـــان ئـــةنوثنن

  چـــؤپي كـــثش ئـــارام! گـــاواين ســـةور

ــژن   ــةعزث پريث ــووك ب ــةن وة ب ــؤ ئةك   خ

ــةر  ــةوث يةكس ــةرت ئ ــا پ   حةواســيان وةه

  ئيختيـــار ئةكةونـــة جووصـــة   وة بـــث

ــة ــة زةوي  كـ ــةدةن لـ ــةيان ئـ   متر پاژنـ

ــا    ــة ش ــن ل ــثش، ناترس ــة خ ــن ل   ناپرس

ــث هــةس     ــاس وخواس ــث ب ــي نازان   هيچ

ــة  ــة دوو دةمساصـ ــةو ال بـ ــؤيف ژن لـ   سـ

ــاوة   ــي پؤشــ ــةوا عةقصــ ــاوي هــ   الفــ

ــدثنن  ــةردة ســـةدا هةصـ   بـــةم تـــةرزة فـ

  بيكــوتن لــة جثــوة بــا نةشــثوث دةور    

ــةچن    ــاوةن ئ ــةراخ زةم ــا ق ــةير ت ــؤ س   ب

ــةر  ــان خةبـ ــة خؤيـ ــان لـ ــث اليـ   نامثنـ

ــؤ ــة   خ ــةحرة قووص ــةو ب ــاو ئ ــة ن   ئةخةن

  شل شـل خـؤ ئةخـةن بـةم ديـو بـةو ديـوا       

ــة   ــثوة ناپاكـ ــةم شـ ــةن ئـ ــا كـ   تةماشـ

ــث   ــة ب ــؤ ئةون ــاون  ب ــث دص و چ ــوثن ب   گ

  غـــريةيت بـــث ئـــاخر بـــةس نييـــة بـــؤ

  نامووســـي خؤتـــان بدةنـــة دةس غـــةير

  ئايـــا رةوايـــة ئـــةي خـــاوةن ويـــژدان

ــا   ــةرتا پـ ــووك سـ ــذازثنيتؤ وةك بـ   بـ

ــ  ــؤي تثهةصســ ــيتةكثنث و خــ   اوثهةصــ

ــة     ــةص بوون ــةم تثك ــة ئ ــار نيي ــان ع   پثت

ــؤ ــث بـ ــةچن ژنانـ ــةك ئـ ــاو رةشبةصـ   نـ

  باصــيان لــة بــاص يــةك ئةئاصــث وةك مــار 

  لةگـــةص قةحبـــةدا ئةونـــةيان مـــاوة   

ــةك  ــةزانن رؤژي رةشبةصــ ــةموو ئــ   هــ

  زل ئــــةذوانث خاوةنيــــان حــــازر زل 

ــةذ   ــةبيح و بةدفـ ــوومي وا قـ ــاري شـ   كـ

  براكـــان ئةگـــةر خـــاوةن شـــعوورن   

  وان لــــة ئيختيــــار هــــةتيو مــــةتيوا

  چيهــا تــووي فةســاد ســةوز ئــةكا، كاكــة

ــاون؟  ــةريقؤ نــ ــاري وا تــ ــة رةفتــ   لــ

ــؤ ــث بـ ــورزةيي بـ ــث عـ ــريةيت و بـ   بةسـ

  وخؤشـتان بثنـة سـةير    پثتان عـةيب نـةوث  

  بـــؤ نـــاو رةشبةصـــةك ژن ئيجـــازة دان؟

  بثگانـــة بـــة كـــةيف پـــي بكـــا ســـةما 

  پةجنـــةي بگوشـــث تـــا هثـــزي تيـــاوث

ــث ــةم ب ــة؟  ئ ــةد دةرچوون ــة ح ــةيايي ل   ح

  تثكـــةص پيـــاواين نامـــةحرةم ئـــةبن   

  بـةش لـة حـةيا لـة سـةر تـا پـا عـار         بث

ــةواوة  ــر تـ ــةن ئيتـ ــؤ كـ ــان رووتـ   خؤيـ

ــةك    زؤر ــر كةص ــة ژث ــان ئةبن ــة ئافرةت   ل

ــةزانث  ــةخر ئـ ــة فـ ــة بـ ــةو قةباحةتـ   ئـ

ــةذ   ــاي ش ــاو دةري ــؤ ن ــث ب ــةم ئةكثش   عال

ــةيوورن   ــةردن ،غـ ــن، مـ   داراي نامووسـ
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  شــكثننهةصــدةن لــة دمــةك، زوذنــا ب   

  خؤشـــي رؤژث، ئينســـاين كوصـــؤص بـــؤ

ــژث    ــؤش بث ــةزمي خ ــژ ن ــؤراين وث ــا گ   ب

ــث  ــرين ب ــوث بگ ــةش گ ــةدا ئثم ــةوا و س   ه

  تثكــةص يــةك نــةبن ئةگــةر ژن وپيــاو    

ــرا   ــةر ال كـ ــة هـ ــةكة لـ ــةم رةشبةصـ   ئـ

  بثــــزارة ئيســــالم لــــة بيدعــــةيت وا

ــةماوة    ــعوور ن ــةف ش ــةد ئةس ــث س   وةل

ــة  ــة پيسـ ــةم رةمسـ ــذوويي ئـ ــث ئابـ   بـ

ــردم بـــ    ــةوا كـ ــوردي ئـ ــة كـ   ةياينبـ

ــةتوامن  ــان نـ ــة زبـ ــةوگريي بـ ــة جلـ   كـ

  ئــةي هــاوار بــؤ ديــن غــةريب كــةوتوومان

  حشـةر كـةين؟  چؤن روو لـة مة بةم چاكةوة 

ــني    ــةوا ب ــدي ه ــؤرة عةب ــةم ج ــةر ب   ئةگ

ــةذ     ــةن وة ش ــؤ ئةك ــر ب ــاري خث ــرا ك   ب

  مةگــــةر لــــة رؤژي جــــةزا ناترســــن

ــوا وث    ــدي خـ ــةوث عةبـ ــمان ئـ   موسصـ

  خــؤ بــة كــاري قــةبثح چةپــةص كــةين  بــؤ

ــةر پث ــةر ه ــة ئةگ ــةم رةقس ــة ئ ــان خؤش   ت

  لـــة شـــؤن بةهانـــة و حيلـــة مةگـــةذن

  خامنــان لــة مـــاص، ئاغايــان لـــة دةر   

ــاو و ژن    ــةبن پي ــةك ن ــة ي ــةص ب ــا تثك   ب

ــت    ــة داش ــةم دين ــتان ل ــي وا دةس ــؤ چ   ب

ــةيواين    ــثوةي ح ــةن ش ــاو ناب ــة ن ــؤ ل   ب

ــةزةر بگـــرن  ــة نـ ــان لـ   ســـةآلحي خؤتـ

ــث  ــةري روو زةردي دثنـ ــارث بـ ــةر كـ   هـ

  بــؤ مةحشــةر ئــةچني گشــتمان ســةفةرين 

ــنن   ــثخ دةربث ــة ب ــةك ل ــةي رةشبةص   ريش

ــؤص؟     ــة ك ــؤ ئةنثت ــاة ب ــاري گون ــةد ب   س

ــذثژث    ــدا بـ ــةر زؤخـ ــةمث وة سـ   مةرهـ

ــا   ــدةين وة ب ــةم ب ــة غ ــة خؤش ــةو نةزم   ب

ــا  ــي نـ ــث پـ ــةقينتان وا بـ ــةدناويـ   بن بـ

ــةرا  ــذة و هـ ــةد قـ ــووة سـ ــدا بـ   يل پةيـ

  شــةرمي و كــاري نــاذةوا   پــذ لــة بــث  

  حـــةق شـــاراوةتؤ هـــةر ناحـــةق بـــاوة

ــة  ــووص ببيس ــوا و رةس ــةرموودةي خ ــة ف   ل

  نةصــثن نــةمان بيســت يــا نــةمانزاين     

ــث  ــةبث بــ ــةوث زوامن  ئــ ــة نــ   جووصــ

ــؤ ــان  ب ــة دةس دةرچووم ــوان ل ــاييين ج   ئ

  داواي شــةفاعةت لــة پثغةمبــةر كــةين؟   

  ذثي عــةفوي خــودا بــني   چلــؤن چــاوة 

ــةذ؟   ــةن ت ــاة ئةك ــاو گون ــةن وة ئ ــؤ داي   ب

  لـــة چـــاك و خـــراو حـــةرفث ناپرســـن

ــةوا وث  ــةفس و هـ ــةردار نـ ــة فةرمانبـ   نـ

  با چـاو لـة رةفتـار دةسـةي ئـةوةص كـةين      

ــة   ــالمي نةقسـ ــادايب ئيسـ ــؤ ئـ ــة بـ   كـ

ــا هةصــپةذن     ــة جي ــة، ب ــي ن ــة تثكةص   ب

  كــار عـةيب و شـةرم ئــاوةر   هةصـپةذن، بـث  

ــةرو  ــةبث ســ ــذوو نــ ــزةي ئابــ   بنديــ

ــةر كـــوت؟    ئاشـــكرا يـــةكتر ئةدةنـــة بـ

  بــؤ كةوتوونــة شــؤن دثــوي نــةزاين؟    

  لـــة هـــةرچي ئةكـــةن جـــوان تثبفكـــرن

ــةيثنث    ــؤي تثنةگـ ــةبث خـ ــان ئـ   ئينسـ

ــةبني   ــةذوو ئـ ــةيتانا رووبـ ــةص شـ   لةگـ
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ــؤ    ــژين ب ــي ئث ــة پ ــة رث  ئثم ــداين ل   الت

ــة الدان    ــةجبوور ب ــوةم م ــةي ئث ــةمن ك   ئ

  بـــة مـــةيلي خؤتـــان التـــان دا لـــة رث

ــةرما   ــةن وة س ــةت مةك ــث جيه ــةي ب   بؤص

  فـــةذة بثـــژة ئـــةو قةومـــة بـــث» زاري«

  لـــة جوابـــا ئةصـــث: درؤزن رووذةش بـــث

  كرد لـة رثگـةي حـةق ئثـوة هـةر خؤتـان      

  گلــةتان ئــةبث هــةر لــة خؤتــان بــث     

  ا و ســـةرمالـــة خؤتانايـــة ئـــةم گـــةرم

  بــا دةس هةصـــگرن لـــةم شـــثوة شـــةذة 

    

  چواةرم باسي تاصان كردين مردوو لث مردوو بة ناوي سةرةخؤشي لة خزم و خثشان

ــةر   ــراو كـ ــة خـ ــان خانـ ــث ترمـ   قانونـ

ــالم   ــادايب ئيسـ ــة و ئـ ــة رةوييـ   دوور لـ

  ريشــــة دةرهــــاوةر نــــةمامي ئــــايني

  چيــة چوونــة دةر، لــة راســة شــةقام    

ــة خؤ ــةو رثگـ ــالدان لـ ــةفاشـ ــذ سـ   ة پـ

  مةعلوومـــة ئثمــــة شــــاة و گــــةدامان 

ــةداين  ــة دان و نــ ــةيلي خؤيــ ــة مــ   بــ

  هــةر وةك بـــة داين دصـــخؤش و شـــادين 

ــةدةردا     ــةزا و ق ــةص ق ــة گ ــةذ ل ــث ش   ناب

ــؤ ــيوةن بـ ــن  شـ ــة دادذيـ ــردوو يةخـ   مـ

ــاآل   درووس ــةص و ئـــ   كـــــردين كؤتـــ

ــؤرة  ــة هــ ــردوو بــ ــةوةي مــ   الواندنــ

ــةي رؤ  ــاوار و هـ ــةرز هـ ــةي بـ   وة زايةصـ

ــةر   ــة سـ ــة لـ ــةموو دةليلـ ــة هـ   ئةمانـ

  خـــؤش و نـــاخؤش ئـــةوي روو داوة لـــة

ــوو  ــد بـ ــات و واريـ ــةر هـ ــةآليث ئةگـ   بـ

ــةدةين  ــة دةس بةرنـ ــةت لـ ــةوي تاقـ   جصـ

  هــةرچي لـــة ئـــةزةل موقـــةددةر بـــووة 

ــث   ــةوث ب ــري ئ ــؤي زاه ــيت خ ــان وةخ   گوم

  الدان لــــة قــــةزاي ئيالهــــي مــــومكني

ــةر  ــودا و پثغةمبـ ــةمر خـ ــةي ئـ   پثچةوانـ

ــةبيح و ناحـــةز سةراســـةر حـــةرام      قـ

  مـــةحبوويب بـــةرچاو شـــةيتاين لـــةعني

ــث ــالم  بـ ــاييين ئيسـ ــؤريت ئـ ــرث و قـ   گـ

ــةقاية و جـــ   ــة و شـ ــةي نةگبةتـ   ةفامايـ

ــةتامان  ــة مــــةنع و عــ ــة خوداوةيــ   لــ

ــةيتواين    ــةس ن ــيچ ك ــةمري ه ــةرگري ئ   ب

ــني    ــةر وا بـ ــةبث هـ ــي ئـ ــة نةدانيشـ   بـ

ــةقةردا    ــؤ وة س ــن خ ــوول دةي ــةين و ل   بك

  ســةر لــة قــوذگرتن يــا پةلكــة بــذين     

  پؤشــــيين كــــاآلي ســــيا وة بــــاآل   

  ژنـــان و پيـــاوان نـــؤرة بـــة نـــؤرة    

ــة  ــم«بـ ــر«و » نظـ ــؤ درؤ»نثـ ــان و پـ   ي تـ

ــةزا و قــــ   ــة قــ ــان بــ   ةدةرناذةزاييمــ

  ئيمتيـــازي چـــاك لـــة خـــراوة    بـــؤ

ــةن وة دوو    ــا نةيك ــان ب ــة خؤم ــان ل   خؤم

  بــةش نةكــةين لــة جــةزاي ســةبر خــؤ بــث

  تـــةغيريي لـــة دةس تـــةدبري دةرچـــووة

ــان  ــاخؤ هةراس ــني ي ــةرخؤش ب   خــوا يل س

ــنس    ــة ئي ــةردث ل ــؤ ف ــة ب ــنيو ني ــة ج   ل
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ــث  ــةيري رةزا چارةيــ ــةزا غــ ــة قــ   بــ

ــةزانن  ــة نــ ــمةتث ئةونــ   وةلــــث قيســ

ـ        ةنلةگةص گيـان دةرچـوو مـردوو وثـص ئةك

  ئــــةوث وة شــــيوةن رؤذؤ و قوذپثــــوان

ــةياتت ئـــازيز بـــؤ چـــذمي    ريشـــةي حـ

ــث  ــةعزث ب ــةوة  ب ــئ ــاوي ئ ــة چ ــث ل   او ب

  بــؤ ئــةوة عةشــرةت يل نــةدةن تانــة     

ــةو!   ــةرگت ن ــيت م ــؤ وةخ ــؤ ت ــان خ   براگي

ــةس  ــاو ك ــة ن ــؤچ ل ــازيز ك ــة ئ ــار مةك   وك

ــثنث   ــيددةت ئةسـ ــة شـ ــگ و زايةصـ   بانـ

  خثشــــــان دوورةواز وةك يل بتــــــؤرن

ــ  ــةزانن چـــؤن مردوويـ ــة ئـ ــؤرانـ   ان شـ
  

  لــة بــايت ئــةوة مــردوو بــةذث كــةن     

ــةرزي   ــةداي قـ ــا ئـ ــةمة يـ   رةددي مةزصـ

ــةجث   ــةو بـ ــييةيت ئـ ــا وةسـ ــنن يـ   ثـ

  ئـــةون وة ئاشـــپةز وة ســـاقي و فـــةذاش

  لــة بــةر تةهييــةي چثشــت و چــاي و نــان

  ئيتـــر ناپرســـن ئايـــا ئـــةم نانـــة    

ــة   ــةير حةرامـ ــا خـ ــة يـ ــؤ حةآلصـ   داخـ

  ئةمانـــة ئـــةمرن ئةذؤنـــة ژثـــر خـــاك 

  يـــا حـــةماص دارا يـــا نـــةدار شـــا بـــن

  بةشـــــي زياديـــــان داراي ســـــةغرين

ــث ــني   ب ــنس و داراي ــد و ج ــة نةق ــةش ل   ب

ــث ــث  بـ ــة، بـ ــاز و لةپـ ــوة پيـ   زةردةچثـ

ــاو   ــپ ژن و پي ــپ تي ــةن تي ــان تثئةك   رووي

ــارة   ــةم ك ــرةت ئ ــژث عةش ــةكث بث ــةر ي   گ

ــث  ــاژي پارةيـ ــةد شـــيوةن نـ   نييـــة، سـ

ــيوةن    ــردوو ش ــؤ م ــب ــةزانن ب ــةذز ئ   ة ف

  لــثص ئةكــةن ون مةزهــةبســةرچاوةي قــانو

  وة هـــةردوو چـــةپؤك بـــة ســـةرخؤدا دان

  بــة مــةرگي ناكــاو جــةرگت بــؤ بــذمي     

  سةروشــــاين خــــؤي ئــــةكا قــــوذاوي

ــة:   ــةم درؤيانــ ــدثنث بــ ــةدا هةصــ   ســ

ــةو     ــان خ ــة ي ــة مردن ــؤ ئةم ــة ت   دوور ل

ــة.  ــار مةكـ ــينةذثش دص زةمخـ ــاران سـ   يـ

  چـــارة بثكـــةس ئـــةمثنث مـــردووي بـــث

  بثگانـــة بـــةخثر خؤيـــان ئةيشـــؤرن   

ــؤن ال ــا چلـ ــرا يـ ــن خـ ــاو كفـ ــةي نـ   شـ
  

  تةصـــقيين رث خـــةن  و نـــوثژ و كفـــن 

ــةذزي   ــةزاي فـ ــؤ قـ ــارةجؤيي بـ ــا چـ   يـ

  خــةمت و تةهليلــةي لــة ســةر خبــوثنن    

  ئثــژن ئةمةيـــة رةســـم و رثگـــةي بـــاش 

ــةبران  ــؤ قـ ــاچن بـ ــردوودا نـ ــةص مـ   لةگـ

ــة   ــةر مةيتانـ ــهوورة وة بـ ــةر مةشـ   ئةگـ

ــالمة    خــــياليف قــــانوون ديــــين ئيســ

ــاك    ــا چ ــن ي ــراو ب ــا ژن، خ ــن ي ــاو ب   پي

ــان د ــث گياني ــةچث و ج ــاص  ةرئ ــةمثنث م   ئ

  مـــاص و دةوصـــةت، گـــةدا و فـــةقرين بـــث

ــث ــث  ب ــؤر، ب ــان و پثخ ــايني  ن ــد و چ   قةن

  وةك پــؤيل كوللــة، لــة هــةموو رثــوة    

  نةك بـؤ سةرخؤشـي بةصـكوو بـؤ گؤشـتاو     

ــةروةردگارة ــياليف رةزاي پــــــ   خــــــ
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  بـــة شـــةرعي ئيســـالم رةمســـث خـــراوة

ــث  ــژن ب ــوا   ئث ــةم فت ــةدة ئ ــگ وة، م   دةن

  چـــون ئةمـــة ياســـاي بـــاو باپريمانـــة

  نـــابني بـــة قـــةويل ئثـــوة دةســـبةردار

ــاذوانني     ــالم ن ــانووين ئيس ــة ق ــون ل   چ

  جـــا ئثـــوةو خـــودا ئةمـــة عـــار نييـــة

ــث ــردوو لـ ــةغري وث مـ ــردوو داراي سـ   مـ

ــپثرن   ــاك نةسـ ــة خـ ــةيان بـ   مردووةكـ

ــة     ــوا نةترس ــة خ ــة ل ــةم قةوم ــةروا ئ   ه

ــؤن  ــارث خبــ ــة جــ ــةيان بــ   زمهةذةكــ

  سـپاي يـةئجووج   نـةكا وةك  هيچ بةشـيان 

ــارةتبار  ــي وا خةســ ــي رةمســ   رةواجــ

ــارة مو ــةم كــ ــة ئــ ــمانةكان باشــ   سصــ

ــي   ــة حةآلصـ ــان دا بـ ــواي بؤتـ ــث فتـ   كـ

ــة دةر    ــؤ بچينـ ــن بـ ــرةي ديـ ــة دايـ   لـ

  بــؤچي بــة هــةوا خــؤ تــاآلن بكــةين     

  هـــةتا ســـث رؤژة ئـــةم رةمســـة بـــةرپا

ــي   ــص سةرخؤشـ ــة ئةسـ ــث كةليمةيـ   سـ

ـ  ــث تةشـ ــةم كــارة   ركات ــؤ ئ ــرد ب   يفت ب

  خوا ئـةجرث گـةورة و سـةبرث چاكـت پـث     

ــاوث   ــة تـ ــةمي دانيشـ ــي غـ ــؤ دةفعـ   بـ

ــ ــي بــ ــةتوايندصخؤشــ ــةتا ئــ   ةرؤ هــ

ــةقريردا بـــة زبـــاين خـــؤش بـــث   وة تـ

ــث ــة بـ ــثنة  لـ ــني بيترسـ ــةيت و شـ   تاقـ

ــةر    ــني و چةم ــؤ ش ــةك ب ــةوي وة كؤم   ن

ــان   ــوو بؤت ــومكني ب ــث م ــةر جثگاي ــة ه   ل

  باشـــة و بـــؤ ئـــةداي ســـوننةت كافيـــة

ــةزار الوة   ــة هـ ــاو لـ ــةر قـ ــة بـ   ئةيدةنـ

  لـــة نـــاو عةشـــرةتا عورزةمـــان ئـــةذوا

ــوان و پ  ــةزةر جـ ــةحبوويب نـ ــةمـ   ريمانـ

ــةذثوة   ــةين بـ ــةبث بيبـ ــةجبوورين ئـ   مـ

  ئـــةو بةرمةيتانـــة بـــةر فـــةذز ئـــةزانني

  ئةمــــة رةمسثكــــي كــــةچ و الر نييــــة؟

ــر وث    ــات و زويـ ــةدار، مـ ــةرزار و نـ   قـ

  پةلـــة پـــةل ســـفرة و ســـةماوةر بثـــرن 

ــة    ــاوي پرسـ ــة نـ ــةن بـ ــان بكـ   تاآلنيـ

  نـــة ئـــارد مبثنـــث، نـــة قاورمـــة و رؤن

ــث ــي بـ ــذووج  دوايـ ــةمثنث فـ ــة، نـ   هثلكـ

  و تيلـــةكؤ و هةوشـــار وا لـــة خوذخـــوذة

ــارة؟   ــة خةس ــذ ل ــاي پ ــم و ياس ــةم رةس   ئ

  هةركةس مـردووي مـرد چـةپاو كـةن ماصـي     

ــةزةر؟    ــةين ن ــؤ نةك ــايني ب ــاي ئ ــة ياس   ل

  چـــاو لـــة كـــاري الر هاومـــاآلن بكـــةين

  ئـــةبث هةصـــگريث لـــة ســـث رؤژ بـــةوال 

ــرة   ــاكي بگ ــچ ــي گ ــةهلي هؤش ــةر ئ   وث گ

  بثـــژة بـــةو شةخســـة موســـيبةت بـــارة

ــردووت ب   ــةت م ــة رةمح ــدا و ب ــثب   بةخش

ــاوث   ــا، ئــ ــةر ئاوريــ ــذثژة وةســ   بــ

ــؤ ژاين    ــةفا، بـ ــةي شـ ــة مايـ ــة بـ   ببـ

  مةيثصـــة تاصـــي بـــةآلي لـــة بـــريدا    

ــوژاوةي هةصمةگريســــثنة     ئــــاوري كــ

  دووبــــارة مــــردووي بثريتــــؤ نــــةزةر

  دةفعـــي ئـــةم گلـــة بكـــةن لـــة خؤتـــان

ــافية  ــث ئينســـ ــاتر بـــ ــة زيـــ   لةمـــ
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  كـــة ماصـــي بكـــةن بـــة قاوةخانـــة    

ــة   ــة رازيــ ــةرعث بةمــ ــاخر چ شــ   ئــ

ــاوة   ــة بـ ــة ئيسـ ــة كـ ــةم بةرمةيتانـ   ئـ

ــولثرة و   ــة و كـ ــان تؤشـ ــرييين ژنـ   شـ

  پيـــان وايـــة بـــةوة ئةيبةخشـــن لـــةوث

  يــا شــةوي جومعــة دةعــوةت ســاز ئةكــةن

ــردووة     ــآلن م ــةي ف ــةو جومعان ــثن! ش   ب

ــان   ــاوي ئثحس ــة ن ــل رؤژ ب ــي چ ــا دواي   ي

ــةتاص    ــة و ب ــالم بيدعةت ــةرعي ئيس ــة ش   ب

  زمــــة بكــــةين دووري لــــة هــــةرچيال

ــان  ــاون واجــــيب خؤتــ ــةتاكوو مــ   هــ

ــةجث ــثن؟ كـــث بـ ــاوةذواين كـ   دثنـــث چـ

ــة ــرةدا ئةگـ ــةحقيق لثـ ــة تـ ــةمث بـ   ر كـ

ــان   ــةي راسـ ــة رثگـ ــان داوة لـ ــة المـ   كـ

ــص؟     ــا وث ــاري بك ــؤ ك ــردوو ب ــاوةن م   خ

  بــــؤ ساصــــث ماصــــي ميواخنانــــة وث

ــةماص   ــاوةن ك ــةر خ ــة الي ه ــة ل   مةعلووم

ــةرزاري   ــوون وة قـ ــار بـ ــا و گرفتـ   كريـ

  تؤخــوا پــثم بثــژن ئــا بــةم كــردةوة     

  مــردووي بثچــارةي هــةژار   مــردوو لــث 

ــمانانة   ــةي موسوصــ ــبةت وةزيفــ   ئةصــ

  ن مـــردوون خـــؤراك بنثـــرنكـــة خـــاوة

ــةم     ــةم ك ــث رؤژ ك ــا س ــنةوايي ت ــؤ دص   ب

  بـــة دانيشـــتنتان ئـــةما مـــةدةن تـــوول

ــة  » زاري« ــة نةترسـ ــةم قةومـ ــژة ئـ   بثـ

ــت و نانــة     ــةو چثش ــنن ب   ريشــةي دةربث

ــة؟ ــةزةر كــــامني قازيــ   پةســــةندي نــ

  عةمتان دةســـتووري داوة؟كـــةي شـــةري 

ــةبران   ــؤ ق ــةبن ب ــردوو ئ ــث رؤژ دواي م   س

ــةوث   ــةجايت ئـ ــةزاو نـ ــة عـ ــردوو لـ   مـ

ــةن    ــةواز ئةكــ ــدا بانگــ ــة ئاواييــ   بــ

  خبـــؤن! واريســـي خثريـــان كـــردووه   

ــان   ــةن ديس ــاز ئةك ــةزمث س ــردوو ب ــؤ م   ب

ــي  ــث پـ ــةربةخؤ نابـ ــةآلص  سـ ــژن حـ   بثـ

ــي  ــة پــ ــالم ناذةزايــ ــانووين ئيســ   قــ

  بـــؤ جـــث نايـــةنن كـــة مـــردن بؤتـــان؟

ــةمت ــث غ ــاوةذثن؟ ك ــث چ ــؤ ك ــةخوا ب   ان ئ

  بـــذوانني ئةكـــةين هـــةموومان تةســـديق

ــان  ــة نةناسـ ــؤن رثگـ ــة شـ   كةوتووينةتـ

ــا    ــاص ت ــة م ــث ل ــثص؟ ددانيش ــي دث خ   واي

  ســفرة و خوانــة وث؟و خــةريك ئــةم بــةزم 

ــ   يلث بنـــةماص پامـــاصةبـــةم رةمســـة خـ

ــةداري  ــاي نــ ــژاو دةريــ ــة گثــ   كةوتنــ

ــردةوة؟   ــدوو كــ ــةكتان زينــ   چ مردوويــ

ــةن   ــث مةيك ــةك ب ــا ي ــةزار دةردي ب   وة ه

  لـــة ماصـــي خـــؤوة بـــؤ ئـــةو كةســـانة

ــرن   ــةهلي خث ــةر ئ ــدةن گ ــان ب   دةرخواردي

  بچـــن بـــا دةرچـــث لـــة خاتريـــا غـــةم

ــةلوول   ــاجز و مـ ــةن عـ ــان مةكـ   زياتريـ

ــة     ــثوةي پرس ــة ش ــةن ب ــةخفيفث ب ــا ت   ب
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  لـــة بيســـميلالهي گةرةكمـــة يــــاري   

ــاد    ــة ي ــؤ گرتن ــوون ب ــووص ب ــث قب ــؤ ل   ب

ــة    ــةو دص ل ــةكي ئ ــة كوم ــان  ب ــةص زب   گ

ــةوث    ــةك ن ــةو كؤم ــدا ئ ــةر كارثك ــة ه   ل

ــارة    ــةريكي ك ــؤي خ ــؤ خ ــة ب ــةر خؤي   ه

ــرياجت   ــةي سـ ــاتر شؤصـ ــة وة خـ   بيكـ

  ميهمــاين ئــازيز ســةراي ئــةو ئــةدنا    

ــةوة   ــةت بكوژثنيتــ ــةتا وة رةمحــ   خــ

ــدةي   ــووين عةقيـ ــةواو بـ ــؤ تـ   »زاري«بـ

ــاوة   ــاوم نـ ــؤن نـ ــراد«چـ ــة االكـ   »حتفـ

ــان  ــن و ئيمـ ــة ديـ ــة بـ ــان هةيـ   ئيقراريـ

ــارة   ــةو كـ ــك ئـ ــةوثبثشـ ــةواو ئـ   ناتـ

ــارة؟   ــت بثچ ــؤ چي ــةگرث ت ــةر ن ــت ئ دةس  

ــةكةي شــــةوي مثعراجــــت   خؤشةويســ

ــرا    ــةوةكةي ئةس ــوار ش ــوذاق س ــاي ب   ش

ــثنيتةوة  ــة دات نةيســـ ــةآلتث كـــ   خـــ

علي النبي صلي هللا علیھ و سلمةالصلو
ــةي  ــةت پ ــذثژة رةمح ــةردا  ب ــة س ــةي ل   پ

ــة    ــؤ واز ك ــي ب ــةي رةمح ــاي خةزثن   درگ

ــايب  ــةتاي وةهـ ــةرچاوةكةي عـ ــة سـ   لـ

ــةش  ــان ئثمـ ــة دوايـ ــةگثكني كةوتينـ   سـ

  دا»خــري البشــر «وةســةر رةوزةي پــاك  

ــة  ــؤ ســاز ك ــاي ب   ئــارةزووي هــةردوو دني

  تثـــراو كـــة تـــةواو ئـــال و ئةســـحايب 

  ســـا مبانبةخشـــي بـــة خـــاكي پايـــان 

  موخاتةبةي نةفس و نةزمي كتثب

ــعوورة   ــؤزث داراي شــ ــث تــ   هةركةســ

  موســةللةمة الت ئــةم فســة يــا خــةير    

ــاوي   ــةتاكوو مــ ــةرؤ هــ ــرث بكــ   فكــ

ــة ــة   ب ــةقص و فام ــةم ع ــةت ب ــي قام   م رثك

  ســووذةتيان كثشــاي بــة دةســيت قــودرةت 

  لــةم ئيجــادةدا ئةصــبةت كــارث هــةس    

ــة  ــةس مةب ــدي ك ــة و عةب ــازا ب ــةتؤش ئ   ئ

ــار دوورة   ــة بثكــ ــرث لــ ــةزانث كــ   ئــ

  تــؤ بــةرات ئــةدةي بــة رةجنبــةري غــةير؟

ــراوي   ــؤچي درووس كـــ   بزانـــــة بـــ

ــة   ــثوة و ئةندام ــةركيب ش ــن ت ــةم حوس   ب

ــداي   ــان پث ــووت دوو گوثي ــاو و دةم و ل   چ

ــا  ــةدا وةكـــةسبؤيـــة مامؤسـ   تـــؤي نـ

  غـــوآلمي شـــةيتان يـــا هـــةوةس مةبـــة
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  ســـةريان پثـــداوي بـــؤ ســـوجدة بـــردن

ــار،  ــؤ ئيعتيب ــاو ب ــةزكار  چ ــؤ ئ ــان ب   زب

ــووس يــاين دص    ــتاين ئــةعزات خس   سوص

ــةيتاين مةكـــة    ــةوا و شـ ــريي هـ   ئةسـ

ــازي   ــةق س ــثكة ح ــؤي مةنزص ــؤ خ ــرد ب   ك

  مةنزصـــگاي زيكـــرت تـــةواو تاريكـــة   

ــةرماين    ــة نافـ ــةينؤ لـ ــاكي كـ ــا پـ   بـ

ــالمة   ــان ئيسـ ــمانني دينمـ ــون موسصـ   چـ

ــا رووهةصــكردن       نــةك بــؤ تةكــةببور ي

  گـــوث بـــؤ بيســـتين ئايـــات و ئـــةخبار

ــص     ــةبث حاس ــةو ئ ــارة ب ــةرچي ك ــة ه   ك

ــة  ــاين مةكـ ــةيري ئينسـ ــاين، غـ   ئينسـ

ــؤي    ــةواين ت ــةدة دةرك ــةس م ــةي ك   رثگ

ــة   ــپيكاري كـ ــةختث سـ ــن نـ ــاين مـ   گيـ

  بيــــــذازثنينؤ بــــــة موسوصــــــماين

  انني كامـــةئةســـص و فـــةرعي ديـــن بـــز

  الدین احکام وضعها اهللا تعالی لعباده الصالح معاشهم و معادهم

ــادة   ــح وةك جـ ــة وازيـ ــن قانوونثكـ   ديـ

ــار     ــةين رةفت ــي بك ــذؤين پ ــدا ب ــة پثي   ك

  ئــةوةص و ئــاخر تــةواو هــةرچي بــوو    

  دةخيــل لــة ئــةمري ئــةوان دةرمــةچؤ    

ــادة     ــةم عيبـ ــؤ ئـ ــاوة بـ ــودا داينـ   خـ

ــار     ــة ن ــووتني ب ــا نةس ــة دؤزةخ ــا ل   ت

ــةك  ــةك ي ــةرموو ي ــي ف ــةر ئيبالغ   پثغةمب

ــةذؤ  ــةال مــ ــرة البــ ــةي راس بگــ   رثگــ

  »الذات«ئةسص ئةووةص 

  ئةســص ديــن پةجنــة لــة مــن بگــرة گــوث 

  ئةوةصــــــيان بــــــاوةذثكي چــــــاك

ــرايت    ــاوي بـ ــودا چـ ــووين خـ ــة بـ   بـ

ــة هةميشـــة    ــي و قـــةدمي هةيـ   ئةزةصـ

ــة رؤصــة، نــاخوا، ناخــةوث    نــة بــاب، ن

  عـــةجاييب وا داخـــؤ ديويـــة كـــةس   

  بـث يـا شـةو    لة ئـةرز و سـةما خـوا رؤژ   

ــث  ــؤي وا بـ ــيواي خـ ــة ماسـ ــازة لـ   نيـ

  عالــةم ئــةباتؤ بــؤ ســةحراي عــةدةم    

ــةو زؤرة   ــوون زايت ئ ــةر ب ــة س ــل ل   دةلي

ــة نةبوونــةوة     ــني ل ــان قــةدمي ن   هيچم

  چـــاك ذةواين كـــة لـــة بـــريت نـــةچث

  دوور لة تؤزي رةيب لة گـةردي شـك پـاك   

ــؤ زايت   ــة بــ ــاخر نييــ ــةوةص و ئــ   ئــ

  ئاخريشــــة ئةوةصــــة، بــــث وةك بــــث

  پــري نــاوث، نــامرث، بــووة و هــةر ئــةوث

ــةس   ــث ه ــت الي ــة گش ــة و ل ــةكاين نيي   م

ــة   ــة ل ــي نيي ــةك زةذذة خاص ــةي ي ــة ق   وب

ــازة  ــي تـ ــذثژث رةنگثگـ ــث و بـ ــةر بـ   ئـ

ــةم   ــة بةرهــ ــر دثنثتــ ــةكي تــ   دنيايــ

ــؤرة   ــةم جـ ــادةي بـ ــةرؤ ئـ ــرث بكـ   فكـ

ــةوة   ــاراي بوونـ ــةيري سـ ــة سـ   هاتينـ
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ــان   ــة خؤم ــةين ب ــوون ب ــةمانتوانيوة ب   ن

ــةوث     ــتت ئ ــةر راس ــةوة ئ ــن بژن ــة م   ل

  ئةشــث بــث شــةريك گــةورة و تــةنيا بــث

  ئةگـــةر البـــدا ئينســـاين ئةمحـــةق   

  بت بـوو ئـةو لـة تـؤ ناچـث     كة بـؤت سـا  

ــةرد   ــازة و فـ ــث نيـ ــث بـ ــاوةذت ببـ   بـ

ــان   ــلي خؤم ــة ميس ــان ن ــةقش خؤم ــة ن   ن

ــةوث  ــة نـ ــث وةك ئثمـ ــانثعمان ئةشـ   سـ

  ئـــةويش هـــةر ئـــةبث زايت ئةصـــآل بـــث

ــهلـــيس « ــةق» کمثلـ ــةر شـ ــة بـ   ئةيداتـ

  وةك ئثمـــة نـــةقس و موحتـــاجي نابـــث

ــار ــةرد  نس ــة ب ــةريان دا ل ــةهوود س   ا و ي

  الصفاتئةسصي دووةم: 

ــيفات    ــةمعي سـ ــة جـ ــاوةذة بـ   دوةم بـ

ــن  ــيفايت زؤر و داراي كةماصـــــ   ســـــ

  ئةگــةر گةرةكتــة يــةك يــةك بيــزاين    

ــهوورة  ــةوان مةش ــيفةت ل ــةو س ــث ح   وةل

ــيلم« ــةيات«و»ع ــودرةت«و»ح ــةالم«و»ق   »ك

ــاين ــيلم يـ ــيين  عـ ــا زانـ ــذات«هـ   »بالـ

ــةل   ــا ت ــةفون ي ــيتةي تةل ــة واس ــةك ب   ن

ــ ــةكان    ه ــا الم ــةر ت ــةكان ه ــة الم   ةر ل

  يـــةك زةذذة نيـــة ئاگـــاي لـــث نـــةوث

ــث  ــة و دةمثنـ   زينـــدووة و بـــووة و هةيـ

  و دةم لـووت  هةناسة و نةفـةس، وة بـث   بث

ــة بــؤ كــةس نــةكريا تــةحقيق  ــةم ئةسص   ئ

ــة   ــامص ك ــؤزث ت ــودرةت ت ــةعناي ق ــة م   ل

  يــاين دةســي ئــةذوا بــث ســپا و عةســكةر

  ئـــةتوانث ســـةما بـــا وة ســـةر خاكـــا 

ــؤ زة  ــة اليـ ــة  بـ ــة ئةمانـ ــةت نيـ   محـ

  كـةي موحتـاج كؤمـةك وة زةيـد و عــةمرة    

  نـــة موحتـــاج وةســـتا نـــة وةشـــاگردة

  وا لــــة ياســــينا » امنــــا امــــرة «

ــةدمين وةك زات  ــةورة و قـ ــة زؤر و گـ   كـ

  دوور لـــة نوقســـاين پةســـيت و زةواصـــن

ــةتواين   ــةتؤش ئـ ــة ئـ ــن بذوانـ ــة مـ   لـ

ــن زةروورة  ــؤ ديـ ــان بـ ــبةت زانينيـ   ئةصـ

ــر«و » مســـع« ــةمام»ئـــريادة«و » بصـ   ،تـ

  سةراســـةر ئـــةحواص تـــةواو مومكينـــات

ــةل  ــةئمووري مورسـ ــةرداين مـ ــا خةبـ   يـ

  مـــةوجوودات هـــةموو پةيـــدا و پـــةان

  ئـــةم زاناييـــة هـــةر بـــؤ ئـــةو ئـــةوث

  رؤح لـــة زينـــدوان تـــةواو ئةســـثنث   

ــةم   ــةر ه ــدةم و ه ــة زين ــؤي فةرمووي   بؤخ

  هةر لـةو فـةرمايش لـة ئثمـةش تةسـديق     

  ئيمـــان وة حـــةزرةت بـــاري كـــامص كـــة

  چي كــة بيكــا لــة خــوار يــا لــة ســةرهــةر

  ئـــةم دوانـــة الوا و دووي تـــر ئـــاوا كـــا

ــانة   ــةو ئاسـ ــؤ ئـ ــان بـ   درووس كردنيـ

ــةمرة  ــةك ئ   هــةرچي دةيبــيين ســاختةي ي

ــردة    ــت و ب ــةم دةس ــي دا ئ ــث دةس ــؤ ك   ب

ــينا   ــة خواناســ ــة لــ ــي چاكــ   دةليلــ
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ــگ و دةم  ــة دةن ــةك ب ــؤس ن   داراي گوفتوگ

  مةآلشـــك نةيچةشـــت زةوقـــي كـــةالمي 

  نــة گــةروو و نــة لثــو بــو قســةي ئثشــا 

ــاوث   ــةياص ن ــة خ ــة ب ــةم بةحس ــي ئ   دةرك

ــة    ــؤ كاك ــةك وةك ت ــةمما ن ــث ئ   دةبيس

  صـــةي دةردةدار يـــا گيـــزةي مةگـــةسنا

  لة ژوور يا لة ژثر لـة بـةحر يـا لـة بـةذ     

  دةبيســث و بيســنت بــؤ ئــةو ئاســانة    

ــا   ــة زؤر كريـ ــةوة قسـ ــةم خسووسـ   لـ

  ئةونــــة بــــزانني وةك ئثمــــة نييــــة

ــة  ــةم چاوانـ ــةك بـ ــث نـ ــث وةلـ   دةبينـ

  ي زايت»مطلـــق«بينايـــة بـــة نـــوور   

ــاوث  ــةس ت ــةرچي ه ــةان ه   ئاشــكرا و پ

ــاوا و    ــؤم ئ ــن گ ــر زةوي و ب   وثرانــة ژث

ــاوي   ــي نـ ــؤ حاصـ ــارة تـ ــةي بثچـ   تاكـ

ــاتثتؤ  ــاوي هـ ــة چـ ــةو هةميشـ ــة ئـ   كـ

  قـــةت وا نـــةزاين كـــة يل دةبـــث گـــوم

ــة   ــةو دوو دومشنتـ ــةدةن ئـ ــت نـ   فريبـ

ــثت  ــةتيارةي سةرشـ ــة رث پـ ــةدة لـ   المـ

ــارث   ــةر كـ ــةيلي هـ ــاين مـ ــريادة يـ   ئـ

ــا، نــة وة شــاگردة     ــة موحتــاج وةس   ن

  لـــة هـــيچ نةقشـــثكا پـــةذگاري نـــاوث

ــربه ــؤ عيـ ــريي داراي دص و بـ ــاو ت گـ   چـ

  كـــث تـــواين لـــة دار گـــةآل درووس كـــا

ــدامن    ــة مةيـ ــة و تةنگـ ــةت نييـ   فةراغـ

  كؤتـــا بـــث قســـة  و زةريـــف بژنـــةوة

ــيية  ــان حاصـ ــرث لثمـ ــوزئي فكـ ــة جـ   بـ

  زبــان بــث بةشــة لــة گوفتــاري هــةم     

  زةوقــــي خســــتة دص عــــامل و عــــامي

  كثشــانــة مــةخرةج بــؤ حــةرف زةمحــةيت 

ــةروا وث   ــث ه ــرد ئةش ــةيان ك ــان ب   چؤمن

  خشــةي مــار و مــوور بــة گــوث و كةذاكــة 

  سةداي نةرم و تـون واقيـع لـة هـةر كـةس     

  مةشريق يا مـةغريب ئـةم پـةذ يـا ئةوپـةذ     

  نزيـــــك و دووري لـــــة ال يةكســـــانة

ــةدريا    ــةس ن ــؤ ك ــةمعي ب ــي س   تةشخيس

  باوةذمـــــان ببـــــث ئيتـــــر كافيـــــة

  داراي گلثنـــــة و مـــــژة و كاآلنـــــة   

  »مبصــــراتی«لــــة  چــــاو ناقوجنثنــــث

ــاوث    ــب نـ ــث غايـ ــة زةذذةي لـ   مسقاصـ

  گشـــت بـــةرزي و نزمـــي ال منايانـــة   

  چــاك يب يــا خــراو هــاي لــة بــةر چــاوي

ــؤ     ــة ذثت ــذؤ ب ــث ب ــؤت ب ــة خ ــات ل   ئاگ

ــتم « ــا كنـــ ــم اينمـــ ــو معكـــ   »و هـــ

تَ « ا كن ث م ق هللا حی   »ات

ــت     ــةين گوث ــا دان ــةدة ب ــك م ــةول كل   ح

ــث ئــةكا بــة جــارث      ــث بــة ج ــا ج   بك

ــ   ــت و ب ــةو دةس ــةدا ئ ــث دةس ئ ــؤ ك   ردةب

ــ ــةر وا وث  آلماشةصـ ــث هـ ــةقاش ئةشـ   نـ

ــاو   ــةكا وة ئ ــةرد ئ ــةرد ب ــةكا وة ب ــاو ئ   ئ

ــا   ــووس ك ــةفرا ل ــة ب ــانان ل ــاخؤ كوثس   ي

ــةزامن  ــةيلث ئـ ــؤرة خـ ــةم جـ ــةينا لـ   ئـ

  گشــت بــوون و نــةبوون بــة مــةيلي ئــةوة 

ــة  ــفه«كــ ــيية » متصــ   بــــةم كةماصــ
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  چونكـــة نـــةبووين يـــةكث لةمانـــة    

  گيــان كــة وابــث خــودا زينــدووة بــث    

ــث  ــث ب ــاو   دةبيس ــث چ ــث ب ــوث، دةبين   گ

ــيا  ــادي ئةشـ ــةيت ئيجـ ــة دةس خؤيـ   بـ

  نييــة بــث جســم و تــةركيب كــةذ و كــوثر

ــةريا   ــة سـ ــة بـ ــتةآليت نايـ ــث دةسـ   بـ

ــةنا   ــتمان پ ــؤ گش ــت ب ــة گش ــة ل ــث باك   ب

ــة زةروورة  ــةيات ئثمـ ــؤ حـ ــةرچي بـ   هـ

ــبكارة  ــث كاســـ ــةمةندثكي بـــ   دةوصـــ

  نةقســــة بــــؤ زايت خــــوداي يةگانــــة

  ئاگــاي هــةس لــة حــاص ئاشــكرا و پــةان

  تـــةواناس تـــةواو گويايـــة بـــث دةم  

ــا    ــرد نايك ــي ك ــردي نةيش ــردي ك ــةر ك   ئ

ــة     ــر نيي ــةو فث ــة ئ ــة ب ــردن وةك ئثم   م

ــيا  ــالق ئةش ــؤ خ ــة ب ــةجبوور نيي ــيچ م   ه

ــآل   ــثن ئةصـ ــي ناصـ ــةبث پـ ــةر وا نـ   ئةگـ

  بزانــــــة ئــــــةوة لــــــة زايت دوورة

  رؤزي دةهنـــــدةي ئاغـــــا و هـــــةژارة

  سثيةم: املبدا

ــدةء يـــاين ــيا مةبـ ــادي ئةشـ ــا ئيجـ   هـ

ــة  ــث هةمهةمــ ــث وة بــ ــاوةذت ببــ   بــ

ــ ــةموو غ ــةوجوودات ه ــؤي م   ةيري زايت خ

  وةك دروســـي كـــرد ئةيشـــي فـــةوتثنث

  بؤيــة ئةمانــةي درووس كــرد يةكســةر   

ــي   ــي قودس ــرتاً «حةديس ــت ك ــةس» كن   ه

  تـــر بـــةرةو ژوور بـــذؤ قوربـــان پايـــث

ــة  ــيين زايت خودايـــ ــةرةز ناســـ   غـــ

  كاريگــةر دةخيـــل حـــةويل كـــارث بـــة 

  كة خـؤر لـة مـةغريب خـؤي گرتـة پثـوار      

  م دنيـــالـــة نةبوونـــةوة هـــةروةك ئـــة

ــة    ــةي كةم ــاي زؤر ئ ــةواو ئ ــات ت   كائين

  خــودا لــة نــةبوون ئيجــادي فــةرموو    

ــث   ــةس نامثن ــيچ ك ــؤي ه ــةيري زايت خ   غ

ــةر  ــة بـ ــوجدةي بةرنـ   بيپةرةســـنت و سـ

  ئةسصـــي مةتصـــةبت چـــاك ئةداتـــة دةس

ــا  ــت«تـ ــؤ » ماخلقـ ــة تـ ــث بـ   راس بصـ

ــة   ــة و كاي ــةك گةم ــيا ن ــةلقي ئةش ــة خ   ل

ــةبينث پـــةالمارث بـــة     ــاو ئـ ــا چـ   تـ

ـ    ــؤ لةگـ ــةرقي ت ــث ف ــةرد و داركوان   ةص ب

  چوارةم: مةعاد 

  هــا ئـــةحياي گيانـــدران  مــةعاد يـــاين 

ــؤ   ــة التـ ــث بـ ــةمثنث راس بـ ــكت نـ   شـ

  كــةم زيــاد  و بــث وةك جــاري ئــةوةص بــث

ــةندن  ــث سـ ــةزا لـ ــةزادان و جـ ــؤ جـ   بـ

  هةر شةخسث وةك خؤي وةك جاري جـاران 

ــدوو ئـــةكاتؤ    ــةواو زينـ ــداران تـ   گيانـ

ــةم    ــةيانكا ج ــت ئ ــرا گش ــة رؤژي حةش   ل

ــن   ــنس و ج ــووس ئي ــةوث خوس ــازرن ل   ح
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  چــون ئةسصــةن تــةكليف لــةم دوانــة كريــا

ــاكرث    ــةقرير نـ ــةو رؤژة تـ ــي ئـ   ترسـ

ــث ــايب    ب ــة عــةفوو و عيق ــةت نيي   حيكم

» ــك ــا ربـ ــه» و مـ ــا هـ   »للعبيـــد«تـ

  بؤ گـوث شـل ناكـةي لـةم مـوژدة خؤشـة      

ــة  ــةم دين ــتگاي ئ ــار دةس ــة مثعم   فةرمووي

ــم وة ســـةر نـــةبريا    ــةرةس وةماصـ   هـ

ــةرحي نـــادرث    ــةو رؤژة شـ ــةرتا ئـ   هـ

ــة ــةزايب رةمحـ ــة عـ ــة و عةدصـ   يت فةزصـ

  خبوثنـــةرةوة دةرچـــؤ لـــة تةرديـــد   

ــة  ــةرزان فرؤشــ ــةنث هــ ــرة چــ   تثفكــ

  مـــارةيي حـــؤري مزگـــةوت ماصـــينة   

  پثنجةم: نبوت

  پـــةجنوم بـــاوةذة بـــة پثغةمبـــةري   

ــن    ــؤ دي ــة ب ــة ئةساس ــةم پةجن ــاوةذ ب   ب

  تـــةواويان نـــةجيب گـــةورة ســـةروةرن

ــن  ــاقووص و خاس ــة و م ــايل روتب ــت ع   گش

ــورت    ــةران ك ــت پثغةمب ــةريگش   و سةرس

  الزمـــة ئثمـــة چـــاك حاصـــي بـــبني    

ــة   ــةك ه ــة مةل ــن ن ــة ج ــةرن ن ــوو بةش   م

  لـــة قـــةول و فـــيعال هـــةموويان راســـن

  فروعة

ــرة    ــيت ت ــوار چ ــة چ ــةم ئةسص ــةرعي ئ   ف

ــة دوةم ــةوةص مامةصـــ ــادةت ئـــ   عيبـــ

ــةت    ــاين حكووم ــةرقي تثغ،ي ــوارةم ب   چ

  باعيســـي ئيجـــاد چـــون عيبادةتـــة   

ــةرمث واتــة     ــة هــةرچي شــةرع دةف   بيك

ــوثژ و رؤژ ــات  وةك ن ــةداي زةك ــا ئ   وو ي

  بــــةياين ئةكــــةم وةرة گــــوث بگــــرة

  ســـةوداي مابـــةيين ژن و مثـــرد ســـوةم

  بــؤ دةفعــي هــةوا و دةعــوا و خوســوومةت

ــةعادةتة   ــي س ــدوثني رث ــةو ب ــةر ل ــا ه   ب

ــة    ــة خوداتـ ــؤ لـ ــي تـ ــةي نزيكـ   مايـ

  حةج،غــةزا وةك شــةرع بــةيانيان ئــةكات

  االميان

  و فةرعي ديـن وا دةرچـوو لـة بـةين     ئةسص

ــا  ــة زةرووريـ ــة بـ ــة پاكـ ــةم دينـ   ت ئـ

ــةرعي   ــةيل و ف ــؤ عةم ــا خ ــن ي ــص ب   ئةس

ــان    ــؤ ئيم ــن ب ــةوا ئةسص ــنت ک ــةش چ   ش

  شــةريك ئــةوةص بــة خــوداي تــةنيا و بــث

ــةين  ــةواو ك ــان ت ــرةكةي ئيم ــا قةس   بــث ب

  براكـــة» ئيمـــان«بـــاوةذ، پـــي ئةصـــثن 

  ئةمةيـــة تـــةعريف ئيمـــاين و شـــةرعي

ــني ــمان  چ ــة كيس ــا ل ــةچث ب ــا دةي ن   ؟ س

ــةريك     ــةزير ت ــة ن ــةري ل ــةوالد ب ــة ئ   ل
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ــدا  ــة مةعبووديــ ــة لــ ــي نييــ   رةفثقــ

ــةي   ــؤ بب ــوجدةي ب ــة س ــةو اليةق ــةر ئ   ه

ــدا    ــة مةوجووديـ ــث لـ ــث كوانـ   هاوماصـ

ــةي   ــث بكـ ــؤيت لـ ــارةزووي خـ   داواي ئـ

  و مالئكتة

ــاوةذت وا وث     بـــــة مةالييكـــــة بـــ

  جســمثكن لــةتيف ســةراپا لــة نــوور    

  خــةو نــة نثــر نــة مثــون بــث خــؤراك بــث

ــدا    ــيچ كوث ــة ه ــث ل ــةوث ج ــت ناك   دةس

ــام گوف ــةماوات سةرســ ــاننســ   توگؤيــ

  ئايــةي قورئــاين» نــص«غــةير حــةق بــة 

  هةريــةك بــؤ كــارث حةواصــة بووگــة    

ــن    ــث ژن و ماص ــةوةس، ب ــةوا و ه ــث ه   ب

ــةو     ــةي ئ ــة ئيتاع ــن ب ــا مةشغووص   وةه

  جوبرةئيـــليةكثكـــة لـــةوان حـــةزرةت 

  بةصـــــث خةزثنـــــةدارة  ميكائيـــــل

ــرافيل ــوورة   ئيس ــةفخي س ــة ن ــل ب   وةكي

ــب ــدو  رةقيـ ــن  عةتيـ ــةوانيش دوانـ   ئـ

ــةكري ــونكريو  نـ ــردندوا مـ   نـــن دواي مـ

ــتةي  مالـــك ــازنو دةسـ ــةئموورة خـ   مـ

ــرش « ــة العـ ــوارن » محالـ ــةلئان چـ   ئـ

  ئــــةلئان چــــوارن وةلــــث قيامــــةت

  مــــةنزص ســــةد و چــــوارن» كــــتيب«

ــةر   ــةو زايت ئةكب ــوون ئ ــةمري بثچ ــة ئ   ب

  دةيــان بــؤ ئــادةم پــةجنا لــة بــؤ شــيس 

ــرباهيم   ــؤ ئيـ ــرمحن «دة بـ ــل الـ   »خليـ

ــل  ــةوذات و ئينجي ــا ت ــا و عيس ــؤ مووس   ب

ــان ئةصــثن    ســةدي تــةواويان» حفصــ«پي

ــةيتان داوث   ــاوةذ؟ دةردي وة شـ ــام بـ   كـ

ــعوور داراي مةعريفـــةت ئيـــدراك و    شـ

  لة ئامسـان لـة ئـةرز لـة دةشـت و كثـون      

ــدا    ــةوث لةوثـ ــةوان نـ ــةكث لـ ــة يـ   كـ

ــانن    ــوداي خؤيـ ــةمري خـ ــوتيعي ئـ   مـ

ــةس نــةيزاين     ــيچ ك ــةوان ه ــارةي ئ   ژم

  كةسيان رثـي خؤيـان لـث تثـك نةچووگـة     

ــث ــن   بـ ــة دةرد روويت مناصـ ــةر لـ   خةبـ

  ئاراميـــان نييـــة نـــة رؤژ و نـــة شـــةو 

  ئـــةمني و حـــةي و عـــاملي تـــةنزيل   

ــو  ــدةري رؤزي مثلــ ــارةبةشــ   ورة و مــ

ــل ــةئموورة   عيزرائي ــةذواح م ــةبز ئ ــؤ ق   ب

ــانن    ــن و ئينسـ ــار جـ ــةندةي كـ   نويسـ

ــردن   ــوئال كـ ــؤ سـ ــةبرةوة بـ ــة قـ   دثنـ

ــهوورة  رزوان ــت مةشـ ــةبان بةهةشـ   باغـ

ــةروةردگارن  ــي پـــ ــاملي عةرشـــ   حـــ

  هةشنت هةشت فريقة يـا هةشـت جةماعـةت   

  پاكيــــان فــــةرمايش پــــةروةردگارن  

ــةر  ــت پثغةمب ــؤ هةش ــاوردين ب ــل ه   جربي

  ريس،بـة نةسسـي حـةديس   سث هات بؤ ئيد

ــولةميان  ــايب سـ ــؤ داوود بـ ــوور بـ   زةبـ

ــةد   ــؤ حمةمم ــات ب ــةنزيل  ه ــةواوي ت   ت

  ئـــةواين تـــريش وا زانيـــت ناويـــان   
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  وةلــــث لثــــرةدا ئةونــــة بزانــــة   

  قورئــان ئــةحكامي لــة دةس ئــةوان ســةن

ــث ــة  ب ــة ك ــةو قورئان ــاز ئ ــةيري ئيعج   س

  »خــتم الكــالم«ئــةو » خــتم الرســل«ئــةم 

ــةرةو ژوور وث  ــةر ب ــان ه ــةي ئثعزازي   پاي

ــن   ــةو دانـ ــةي ئـ ــةالمث وثنـ ــاتن كـ   هـ

ــة   ــة قورئانـ ــةر بـ ــة هـ ــوا و مامةصـ   فتـ

ــةن    ــةر ه ــيلال ه ــا، وة ئ ــةم دني ــاين ل   ي

  فكــر لــة ئثعــزاز ئــةم ئينســانة كــة     

  ئةم شـفاي مـةخلووق ئـةو پـةنا بـؤ عـام      

ــاپ   ــوو خ ــان وةك ب ــي دوژمني   وور وثماص

ــةي  ــكانن »  ن«ئايــ ــيت شــ   پشــ

  و رسلُةُ

ــيبژاردن   ــةق هةصـ ــة هـ ــث كـ   ئةشخاسـ

ــت ــهوور  سةدوبيس ــةزارن مةش ــوار ه   وچ

  زكـــوور و ئـــةحرار هـــةموو ئينســـانن

  لـــة ناماقووصـــي و مـــةهتووكي بـــةري

  »ابوالبشـــــرة«ئةوةصــــيان ئــــادةم   

  سثســـةد و ســـثزدة يـــا زيـــاتر لةمـــة

ــوداوة   ــة الي خـ ــةئموورن لـ ــاين مـ   يـ

ــادي   ــؤ ئريش ــني  ب ــؤ خوداناس ــةق ب   ه

ــات    ــؤ ه ــةيغاميان ب ــةبني پ ــاقي ن   ماب

  پـةجنيان سـةردارن  » مرسـل «لة دةسـتةي 

  حـــةزرةيت نـــوح و حـــةزرةيت خـــةليل

  »املعــراج صــاحبحممــد «خوســووس 

  هــةر ئــةو اليقــي وةحــي و قورئانــة    

ــبژثرياگة  ــةلق هةصـ ــة خـ ــة لـ   نوورثكـ

  ئةو وةختة ئةگـةر نـة رؤژ نـة شـةو بـوو     

ــةواوي يةكســـةر     زةذايت كةونـــةين تـ

  س حـةدي نـةبوو پـثش كـةوث لـةوث      كة

ــةوة   ــةنؤك مـ ــرة و ترسـ ــاين بگـ   دامـ

ــاين وث   ــةر گي ــة س ــودا ل ــةيت خ   رةمح

  بـــة پثغةمبـــةري ســـةر خصـــكي نـــاردن

ــة زةروور     ــث ب ــاتر ناب ــا زي ــن ي ــةم ب   ك

  وعيسـيانن  ،زوصـم  لـة نـةقس وعـةيب    پاك

ــةري    ــاش پثغةمب ــةري و پ ــثش پثغةمب   پ

  قـــازي مةحشـــةرة » حممـــد«ئـــاخر 

ــثن   ــان ئةص ــل«پي ــة » مرس ــث هةمهةم   وةب

ــپاوة    ــپ و س ــاس تي ــوعجيزةي خ ــة م   ب

ــني    ــة كاسـ ــؤ ئةونـ ــة بـ ــازامن ئثمـ   نـ

  يــاين بــؤ خؤيــان نــةك بــؤ مــةخلووقات

  وتـــري، وةعزوكوشـــتارن ســـاحيب تثـــغ

ــل    ــاحييب ئينجي ــا و س ــةزرةيت مووس   ح

ــاي  ــاب«ش ــني ق ــاج» قوس ــت و ت   داراي خت

  پثشــــةوا و رةئــــيس پثغةمبةرانــــة  

  تــــةعريفي بؤكــــث تــــةواو كرياگــــة

ــةق ــوو كــةس غــةيري زايت ح ــةو ب   نةبووئ

ــةريان هثنــا دةر     ــةوؤ س ــووري ئ ــة ن   ل

ــتةنةت هة  ــةگرةش سةص ــةوث ل ــةو ئ   ربؤئ

  خةفـــةيت چيتـــة كـــة ئـــةو پثشـــذةوة

ــاص  ــةر و مـ ــاين وث سـ ــة قوربـ   و رؤح بـ
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  دةفـــةرمووي بـــؤچي توولـــت دا بةمـــة

ــةرزة  ــة ب ــةر ئةون ــةبووةت ه ــةي ن   روتب

  چــاكتر ئــةر بوايــث لــة پثغةمبــةري    

ــوو روتبــةي مــةاليك پةســتة     ــةوا ب   ك

ــةذوا   ــت وا نـ ــل زثهنـ ــثكني دةخيـ   وةلـ

  تخةواســـي مةلـــةك گـــةورةتر بـــث ال

  وةلــــث گــــةورةتر لــــة عةواميانــــة

  وپـــةنج نةفـــةر الزمـــة نـــاوي بيســـت

  ئيلياس، هـوود  شوعةيب، وئيدريس، ئادةم

ــماعيل،يةعقووب   ئيرباهيم،ئيسحاق،ئيسـ

  وزةكـــةريا و يـــةحيا وهـــاروون لـــووت

ــدامني« ــلني» حممـــ ــتم املرســـ   خـــ

ــة     ــتة پاك ــةم دةس ــاتر ئ ــؤ خ ــودا ب   خ

  بــةتاص كــة خـــةياص دنيــاي ناتـــةواو   

  مةحكــةم كــة بــاوةذ وة مــردن وةهــا   

  وپـــذ درگـــا بگـــرث پثـــت نـــةكا كـــت

ــارة  ــؤذة فشـ ــةو گـ ــث بـ ــاوةذت ببـ   بـ

ــت  ــةذيانؤي برادةرانــ ــن دواي گــ   دثــ

  زينــدوو دةبثتــؤ لــة قــةبري تةنگــدا    

ــارة      ــةس دي ــة ك ــاب ن ــة ب ــرا ن ــة ب   ن

ــار    ــة ك ــةل دثت ــةوافق عةم ــةس م   هةرك

  ســوئال ئةكــةن لثــت خــوداي تــؤ كثيــة؟

  ديــين تــؤ چيــة قيبلــةي تــؤ كامــة     

ــواب      ــوو بــة ج ــت ب ــة ئيمان ــايتك   ه

ــةن   ــاز ئةك ــؤ س ــؤ ت ــث ب ــةبرا باغ ــة ق   ل

ــث   ــة بـ ــةت دانيشـ ــةتا قيامـ ــةم هـ   غـ

  ئةگـــةر مةردانـــة نةييتـــة گوفتـــار   

ــة   ــث كةم ــا زؤر ب ــةوة ت ــي ئ ــون بةحس   چ

ــةرزة    ــةوا وةك ئ ــةزةر ئ ــة ن ــان ل   ئامس

ــةري    ــودا ئةمحـــةدي ئـــةناردة سـ   خـ

ــتة   ــةوان ژثردةسـ ــان و ئـ ــةوان ئاغـ   ئـ

ــة دوا   ــةاليك ل ــاقووص م ــت م ــةر گش   بةش

  لـــة جةماعـــةيت ئـــةولياي ســـادات   

ــةور ــةواميان گـ ــانةعـ ــاقي ئينسـ   ةي بـ

  لـــةم جةماعةتـــة بـــزانني يةكســـةر   

  سـولةميان، داوود »زولكةفةل«ساحل،نوح،

  و ئــةييووب» اليســع«ويــونس  يوســف

  حــةزرةيت مووســا و حــةزةريت عيســا   

ــني   ــزةيت زةمـ ــةما و عيـ ــةيت سـ   رةفعـ

ــان ئــةوةي كــة چاكــة        عــةتا كــة پثم

  رؤژي ئــــاخرةت بثرانـــــة بـــــةرچاو 

  جـةم كـة   خـؤت  قةور،هةر دوو لـةالي  و كفن

  وهصــةتت نـــةدا و كــارث نـــةيث لثـــت  م

  نيعمــةت زةمحــةت و نــارة بــةو خؤشــي و

ــت  ــؤ ئيمتيحانـــ ــة بـــ   دوو مةالئيكـــ

ــث ــةنگدا   ب ــاك وس ــةو خ ــةژثر ئ ــق ل   رفث

ــردارة   ــة؟ كــ ــةوث دا چيــ ــق لــ   رفثــ

ــار  بؤجــواب ــاي كوف   دانــةوة، موســليم، ئ

ــة  ــةر پثيـ ــام پثغةمبـ ــة كـ ــانت لـ   نيشـ

ــة؟    ــت ئيمامــ ــة كامــ ــت كثيــ   رفثقــ

ــةجايت    ــةهلي نـ ــث ئـ ــثن موژدةبـ   ئةصـ

ــ ــةن درگ ــةر واز ئةك ــة س ــتت ل   اي بةهةش

ــةم   ــاتر جـ ــر خـ ــووة ئيتـ ــةجاتت بـ   نـ

  ئيتــر هــةر گــورزةو هــةر دووپشــكةو مــار
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ــةرمت  ــةكةي نـ ــاورة دؤشـ ــكؤي ئـ   پشـ

ــات  ــؤ عوسـ ــةمن وازة بـ ــاي جةهـ   درگـ

ــةت   ــومري ئةمان ــؤ دوو رؤژ ع ــة ب   حةيف

ــان    ــؤت ئثش ــي خ ــة دص دؤس ــازاين ك   ن

  تــوويل پــث نــةدةين بــا بــث موختةســةر

ـ     ةفخي سـوورا مةئموور كة فووي كـرد وة ن

  چـوون  دووبارة مـةئموور بـة ئـةمري بـث    

ــةكا    ــةواز ئـ ــةذا بانگـ ــةحر و بـ   وة بـ

  تــرس و خــؤف وةهــا شــيددةت ئةســثنث

ــاب    ــوذ و ب ــةيين ك ــةي ب ــث تةقي   الدةچ

» بثرانــــة خــــةياص » يــــوم يفــــر  

  دواي حةشـــر وحةســـاب رثگـــة دوانـــة

ــثنة   ــرة وةس ــاگر لثگ ــة دةس ئ ــؤت ل   خ

  ئامان بـةر نـةدةي لـة دةس رثگـةي راس    

  ي من تـؤ خـؤت كـةذ نةكـةي    دةخيل وثنة

ــةرمت   ــي گـ ــارة سةرپؤشـ ــةي نـ   بصثسـ

ــؤالت   ــةي دث ب ــةي پ ــةين پ ــةرما و بؤگ   گ

  بــة هــةواو هــةوةس وثــران كــةي خانــةت

ــان    ــةت كثش ــة زةمح ــةكات ب ــةال ئ   موبت

ــةر    ــاراي مةحش ــؤ س ــذؤين ب ــةياين ب   ب

ــوار    ــة خـ ــةما لـ ــةوةر نـ   و ژووراجانـ

  زينــدوو دةبثتــؤ ديســان لــة نــةبوون    

ــةرپا  ــنة سـ ــردوو هةصدةسـ ــةواوي مـ   تـ

ــث    ــري نامثن ــة ب ــؤي ل ــةي خ ــك رؤص   داي

ــةي حةســاب    ــةر دثهشــةت و زيلزيل   لةب

ــاص  ــةو م ــة ئ ــاوا ك ــرة و ئ ــة ئثگ ــران ك   وث

ــة  ــؤ جينانـ ــا بـ ــةمن يـ ــؤ جةهـ ــا بـ   يـ

  مــــةعزةرةت نييــــة تــــازة لةوثنــــة

ــتةي   ــاص دةس ــةوي وة هاوم ــاس«ن   »اخلن

ــةريعةت لــ  ــةي ش ــةدةيرثگ   ة دةس بةرن

ــاين   ــؤ زي ــرد ب ــزن رات ك ــةر وةك ب   ئةگ

  بـــاوةذت ببـــث بـــة بةهةشـــت و پـــرد

ــةواو  ــةذ تـ ــر و شـ ــة زةذذة خثـ   مسقاصـ

ــت  ــة رث ــةرچي دثت ــاي زةرةر ه ــازانج ئ   ق

ــاهي   ــا ش ــةداي ي ــؤخي گ ــا ش ــثخي ي   ش

ــن    ــنس و ج ــةص ئي ــةاليك لةگ ــةر م   ئةگ

ــةن    ــةرزؤ ك ــث ب ــةموو مووي ــاتوانن ه   ن

  نـــاتوانن جبـــوون لةجثگـــةي خؤيـــان

ــةنگاو ــوولة  ه ــذةي مثش ــوور، ف   ناين م

ــةردا   ــر و س ــة ژث ــةخلووق ل ــةوزاعي م   ئ

ــة  ــةر قوربــان ميســلي هــةر ني ــام دةفت   ك

ــكاين   ــةريان شـ ــاخ و سـ ــة شـ   وا بزانـ

ــورد   ــث زةد و خ ــةمن وة ب ــةو جةه ــة ح   ب

  خــــودا لةوثــــدا ديرثتيــــة حةســــاو

ــت   ــاوةذت ببث ــي ب ــةيف خؤش ــا ك ــةم ي   غ

  س ئــيلال ئيالهــي كــةس نايــدا وة كــة  

  كـــؤ ببنـــةوة و گشـــت موتتـــةفق بـــنب

ــةن  ــةآليث وشــك ديســان ســةوزؤ ك ــا گ   ي

ــوو بؤيــان       خــياليف ئــةوة مــةعلووم ب

ــة    ــةرا و قوول ــث ه ــا ب ــا و ب ــةرةي گي   ل

ــث ــةردا   بـ ــة دةفتـ ــةم وا لـ ــاد و كـ   زيـ

ــة  ــث وةدةر نييــ ــة زةذذةي لــ   مسقاصــ
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  بــث ســةهو و غةصــةت بــث پــاش و پثشــة

ــج  ــا رةن ــةيت ي ــاك رةح ــؤراك و پؤش   خ

  بةرلـــة زيـــذؤحات مـــةعلووم كرياگـــة

ــت     ــي رث ــرة مل ــؤ بگ ــؤت خب ــي خ   بةش

  دؤس و دوژمنــــيش لــــةودا مومتــــازة

ــة  ــةو ئةحواصـ ــة لـ ــة كـ   ئاگامـــان نييـ

  بـــا هـــةر بگرييـــن بـــدةين وةســـةردا

  و رةنـج هـةر وةدةس ئـةوة    چون رةحةيت

ــة دةس  ــة دايـ ــاري بؤيـ ــؤوي ئيختيـ   تـ

ــث ــة  بـ ــة وةردي چاكـ ــثنة بـ   و بيوةشـ

ــة دذك و داآل  ــةيچثين بــ ــل نــ   دةخيــ

  شـــةذوخثر هـــةردوو تةقـــديري ئـــةوة

  خؤشــة بيكــة ئــازا بــة    پــث هــةرچي

  هةر يـةك شـوثنة   جاذچي جاذ ئةدا شوثن

  كةنياگـــة بـــريي گومـــذاهي بـــؤ كـــث

ــا   ــوةت راخري ــفرةي دةع ــة س ــث ك   وةخت

  خــةتاي كثيــة تــؤ جــواو نادةيتــةوة    

ــث  ــة ج ــزن ب ــةر وةك ب ــةل ئةگ ــاي لةگ   م

ــةرموو    ــةكث ف ــا كؤم ــث وةس ــاي ب   وةس

  مةزهـــةري ئـــةعمال شـــاة و دةروثشـــة

ــةنج    ــةرماين گ ــا خ ــةقريي ي ــاي ف   كؤگ

  بــة قــةي خــؤي بةشــي درياگــةهةركــةس 

ــت    ــادةن پث ــاتر ن ــة زي ــةت مةكثش   زةمح

  وةلـــث پـــةي نابـــةين ئثمـــة بـــةو رازة

ــة   ــان ماصـ ــام المـ ــؤزي كـ ــازانني سـ   نـ

  ئةمــذؤ زةليــل بــني نــةك لــة مةحشــةردا

  تؤ رووت هةرلةوبث دةربـةس كـةس مـةوة   

ــةس  ــاري ه ــبةت ك ــةكا ئةص ــةت ئ   تةجرةب

ــة     ــةرمانت راك ــةد خ ــة س ــةك بك ــة ي   ب

ــث  ــةك ب ــا  ن ــة ئ ــةرمان يب ل ــاآلخ   خر س

ــث ــةمي پـ ــةوة  ئـ ــةيت لـ ــة قينيـ   خؤشـ

  ناخؤشــة خــؤيت لــث البــة    چــي پــث 

  المـــةدة بثـــرؤ بـــة جـــث مةمثنـــة    

  درگـــاي ســـةعادةت لـــة كـــث ژةنياگـــة

ــا   ــنت كري ــةك بانگثش ــةدا وةك ي ــا و گ   ش

  فكــرث لــة ئــةوزاع خــؤت ناكةيتــةوة    

  پـةل  يا جةردة يا گـورگ زوو ئةتكـةن پـةل   

  بينـــاي بيناكـــةي ئيمـــان تـــةواو بـــوو

  االسالم

ــالم ــرن   ئيسـ ــة كـ ــا ئيتاعـ ــاين هـ   يـ

ــةر   لـــة الي خـــوداوة هـــةرچي پثغةمبـ

ــة   ــةم دينـ ــي ئـ ــاين رةمسـ ــؤ داينـ   بـ

ــةهادةتةينة  ــةي شــ ــةوةص كةليمــ   ئــ

  هـــاوردن ئـــةمري خوداوةنـــد بـــة جـــث

  ئيبالغــي فــةرموو شــاين بةيتــة بــةر    

ــة   ــةجنن بنچينــ ــث پــ ــاوةذت ببــ   بــ

ــة    ــة بةين ــالم ئةميان ــوفر وئيس ــون ك   چ

  



٣٢٦/ئاييين

  ان تشهد اال الة اال اللة

ــة    ــة ب ــاوةذ ك ــرار  ب ــان ئيق ــة زب ــار    دص ب ــةوة قوت ــةر ئ ــةق ه ــةعبوودي بةره   م

  و ان حممداً رسول اللة

ــان  ــة دص و زبــ ــث بــ ــارة بتبــ   دووبــ

ــاالري عـــةرةب    ــةري سـ ــة پثغةمبـ   بـ

ــداملطلب« ــة» عبـــــــ   باپرييانـــــــ

ــة   ــي وةهةبــ ــة كچــ ــي ئامينــ   دايكــ

ــةريف كــة زهــووري بــوو  ــةي ش ــة مةك   ل

ــاة   ــة م ــوم ل ــةممة دوازدةه ــةوي دوش   ش

ــل« ــوق اللي ــووري» س ــاي زه ــةوة جثگ   ئ

  وةك خـــؤر لةوثـــدا ســـةري هثنـــا دةر

ــةرپا  ــتة بـ ــي وا خسـ ــاجي مةجووسـ   تـ

ــةص   ــوي دةغـ ــاو دثـ ــوذي دا وة چـ   دا قـ

ــا   ــة دنيـ ــة هاتـ ــزازةوة كـ ــةو ئيعـ   بـ

  وةختــث كــة عــومري گةيشــتة چــص ســاص 

  لـــة حةضـــدةي مـــانگي رةمةزانـــةدا   

ــا  ــة كريــ ــةري رةوانــ ــة پثغةمبــ   بــ

  هــةرچي كــة بــؤي هــات لــة الي خــوداوة

ــة روو د  ــة ل ــا ن ــةس ترس ــة ك ــة ل ــان   ام

ــةر وث    ــةقي قةم ــوعجيزةي ش ــث م   كةس

ــةري وث    ــاجي سـ ــوالك تـ ــوالك لـ   لـ

» تــــريي دةســــي وث» و مـــا رميــــت  

» ــك ــا لــ ــا فتحنــ ــوپاي وث» انــ   ســ

  وة بةيـــــداغي وث» مـــــن اهللا نصـــــر«

ــة   ــث ساص ــت و س ــومري شةس ــةواوي ع   ت

ــرد    ــةري ك ــةوث پثغةمب ــاص ل ــثزدة س   س

ــان  ــةروةكوو ومتـ ــةقني هـ ــرار و يـ   ئيقـ

ــة « ــن عبداللـ ــةب » ابـ ــي نةسـ   قوذةيشـ

ــيانة   ــم سـ ــةو هاشـ ــدادي ئـ ــة ئةجـ   لـ

ــة  ــتةي عةرةب ــراف دةس ــة ئةش ــةويش ل   ئ

  ريق و مــةغريب پــذ لــة نــووري بــوومةشــ

ــاة    ــوو شـ ــك بـ ــة دايـ ــع االول لـ   ربيـ

  چ بةشـــث خـــودا كـــةداي بـــةو شـــةوة 

ــان و قةيســـةر    ــيت خاقـ ــكاين پشـ   شـ

ــا    ــاخر دني ــا ئ ــةوث ت ــةر ئ ــث س ــةر ب   ه

ــةل دا ــةر الت و هةبــ ــةردي دا وة ســ   بــ

  مــــةنات و عــــوزا عثزةتيــــان نــــةما

ــةماص    ــايف ک ــةودا ئةوس ــوو ل ــةمعؤ ب   ج

ــةدا    ــةو مةكانـ ــريا لـ ــاري حـ ــة غـ   لـ

  زةي ئريشــاد خةصــكي پــث دريــا   ئيجــا

ــةپثچاوة  ــدي رووي نــ ــةواو گةيانــ   تــ

  بـــؤ رةواجـــي ديـــن حـــةولث چـــاكي دا

ــةر وث    ــةو رةهب ــؤ ئ ــةمني ب ــل ئ   جربةئي

ــوورةي  ــدثر«سـ ــةري وث» مـ ــةواي بـ   كـ

  هــــةمتا هاونةفةســــي وث  زايت بــــث

ــزل« ــا انـ ــغ مـ ــودا وث» بلـ ــةمري خـ   ئـ

ــاغي وث   ــةو ي ــة ل ــةكا ك ــةت ئ ــث جورئ   ك

ــة   ــن و جةماصــ ــةواوي حوســ   داراي تــ

ــاخر ــرد  ئـ ــة بـ ــؤ مةدينـ ــريفي بـ   تةشـ
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ــةرموو    ــيش لــةوث ئريشــادي ف   دة ساص

  قـــةبري شـــةريفي ئةوةتـــة لـــةوث   

ــ ــوارث وةســ ــةنوةردابــ   ةر رةوزةي ئــ

  ئــال و ئةســحايب بــة رةمحــةت شــاد بــن

ــاورد   ــثخ دةره ــة ب ــان ل ــةي دوژمني   ريش

  جـــةرگي شـــةيتانيان داوةســـةر نثشـــا

  »نعـــم املهـــاجر و نعـــم الغـــازي   «

ــا دةرچــوو  ــة دني ــةمري هــةق ل ــة ئ ــا ب   ت

ــةوث   ــادةت ئـ ــةريكي عيبـ ــدوو خـ   زينـ

ــةردا    ــةي وةس ــةي پ ــودا پ ــةيت خ   رةمح

ــن  ــازاد ب ــةر ئ ــؤيف مةحش ــرس و خ ــة ت   ل

  بـــة رؤح و بـــة مـــاص دريغيـــان نـــةكرد

ــالما زةمحــةتيان كثشــا     ــي ئيس   لــة رث

ــث رازي   ــان بـ ــةر لثيـ ــودا و پثغةمبـ   خـ

  و تقیم الصلوه

  ذزي نـوثژ وةك هةتـة بـاوةذ   بة پةنج فـة 

  هـــــةتا ئـــــةتواين مةيانفةوتثنـــــة

  چي فـةرموو حـةزرةت ئةصـبةت هةرواتـة    

ــة  ــةدةي وة زاي ــؤت ن ــي خ ــل رةجن   دةخي

  چـــاوث وردؤ كـــة المـــةدة لـــة رث   

ــرب« ــة تــؤ» و اســجد و اقت   دةصــث راس ب

ــاوم  ــة چ ــةزاي ل ــةزرةت ق ــة ح   فةرمووي

ــةي رةوان ــةوث و فاتيحــ ــادايب ئــ   ئــ

  ثليبــاس و بــةدةن بةرماصــت پــاك و   

  روو لــة قيبلــة كـــة بــة دص و بـــةدةن   

  بانگـــةواز كريـــا تـــا كـــةي نابيســـي

ــث    ــةم ب ــةرفثكي ك ــات ح ــةر فاتثح   ئةگ

  لةوانــــة ئةيصــــثي تــــؤزث تثفكــــرة

ــة  ــةل مةكـ ــةخجريگادا پةلةپـ ــةو نـ   لـ

ــث ئةپاذيتــــةوة      بزانــــة لــــة كــ

ــةي    ــي ئةك ــةص چ ــةبثژي تثك ــؤين ئ   چ

ــةدبريا    ــة ت ــاي ل ــةكيمث ه ــام ح   الي ك

ــيانة  ــةم س ــا ئ ــر و عيش ــةذؤ و عةس   نيم

  غريب ســث ذكــات ســوبح دوو ركــات مــة

  لــة وةخــيت بانگــا خــؤت مةكــة وة كــةذ 

ــة    ــان بثنـ ــة جثيـ ــث بـ ــت ببـ   غريةتـ

  بــةيين كــوفر و تــؤ تــةركي ســةالتة    

ــة  ــةر واي ــةي س ــادةت وثن ــؤ عيب ــوثژ ب   ن

ــي دث     ــث ســةر وة كــاري چ ــةدةين ب   ب

ــوداس     ــي خ ــةي نزيك ــوثژة ماي ــةر ن   ه

  وا لــــة نــــوثژدا رؤشــــنايي چــــاوم

ــا  ــةميان و هةصس ــثن چ ــث ناص ــوثژي پ   نن

ــاك وث    ــت چ ــةت خةياص ــنوثژ و ني   دةس

  بةصـــكوو لـــةو درگـــا جوابـــت نـــةدةن

ــي   ــوثژ وة پيسـ ــاوث نـ ــةرةكيان نـ   گـ

ــث   ــةم ب ــاترت ج ــةن خ ــووص ناك ــت قب   لث

ــرة     ــةرارث بگ ــووع ق ــوجدة و رك ــؤ س   ب

ــة   ــةل مةك ــةوا ش ــةردي ه ــة ب ــپت ب   ئةس

ــةوة   ــؤن ئةهاذيتــ ــاة چــ   دةواي گونــ

ــةي  ــث ئةبـ ــؤ الي كـ ــي دةردت بـ   عيالجـ

ــرا    ــي تةقيسـ ــةر زامـ ــذثژي وة سـ   بيـ

ــة   ــةذز بيزان ــةت ف ــوار ركع ــةك چ   هةري

ــةيانکات  ــةس ن ــةوث هةرك ــران ئ ــاص وث   م



٣٢٨/ئاييين

  و تويت الزكات

ــوويت ئثختيارييـــة    ــةرچي قـ ــة هـ   لـ

ــة   ــاص و دمثيلــ ــةمن گــ ــرنج و گــ   بــ

ــا  ــةص و ك ــة كؤت ــوون ل ــاكؤ ب ــة دواي پ   ل

  لـــة خورمـــا و مثـــوژ واجبـــة زةكـــات

  هـــةرچي كـــة قووتـــة لـــة هةرزانيـــدا

ــة    ــث پووت ــة س ــات كاك ــدازةي زةك   ئةن

ــؤ د  ــةك ب ــةراوة  دة ي ــةو ب ــا ئ ــي ي   مث

  ئــاو هةصــگؤزينت ئةگــةر هاتــة بــةر    

ــريش« ــات » فط ــوو زةك ــةر وةك ــة ه   واجب

ــة  ــؤ چييـ ــاري تـ ــوويت شـ ــاليب قـ   غـ

  چةنثكـــة» فطـــرة«ئةگـــةر نـــازاين  

ــةم   ــةوةك ك ــاك ن ــةي چ ــة پثوان ــز ب   وك

ــة  ــةمري بارييــ ــة ئــ ــات واجبــ   زةكــ

  نيســك و نــؤك و جــؤ، پةذشــة بــة كيلــة

ــا    ــث بـ ــايت لـ ــوث و زةكـ ــةال بيپثـ   فـ

ــؤي  ــةوان خ ــةد نــةكات   باغ ــث نابةص   ل

ــدا   ــاحييب بيــ ــةبث ســ ــايت ئــ   زةكــ

  بةشــــي فوقــــةرا دة يــــةكي رووتــــة

  ئــاو لــة چــةم ئــةخوا يــا لــة ســةرچاوة 

  نيـــوةي دة يـــةكت واجبـــة لـــة ســـةر 

  ماصـــي فـــةقرية و بـــة فـــةقري ئـــةگات

ــة    ــةوة كافييـ ــرة ئـ ــةداي فطـ ــؤ ئـ   بـ

ــة    بـــة مـــةين مـــوكري ســـةري مةنثكـ

ــةقز     ــة وةزين س ــية ب ــث س ــؤ س ــا خ   ي

  و من النعم

ــةلت ئة ــةواو گاگ ــوو ت ــةر ب ــي س ــةر س   گ

ــاص  ــةكثكي دوو س ــة چــل ي ــوو ب ــةر ب   ئةگ

  كــة گةيشــتة شةســت داين دوو ساصـــة   

  چـل  سي و چـل  لة شةست بةرةوژوور بة سي

ــي    ــة س ــة ل ــل يةكساص ــة چ ــة ل   دووساص

  لــة چــل ســةر مــةذ و بــزن يــةك ســةرة 

ــةرة  ــةر دووس ــةك س ــتث ي ــة سةدوبيس   ل

  تــا سثســةد ســةر لــة دووســةدويةك هــه

ــةر واجبــ   ــوار س ــةد چ ــة چوارس   ة داينل

  لةمــة زيــاتر هــةر لــة ســةد ســةر يــةك 

ــاوةي    ــؤ ن ــتر ب ــاوي وش ــةي ن ــث ئ   مةص

  يةكساصـــةيث بـــة وة بـــث قاوةقــــاو   

  بكـــة وة مايـــةي بةرةكـــةت بـــؤ مـــاص 

  بــــدة و نــــةداين شــــةرعةن حماصــــة

ــا زل  ــن ي ــووك ب ــة بچ ــاويان ك ــث حةس   ب

ــةيب   ــةلعووين نـ ــص مـ ــا داخـ ــدة بـ   بـ

  واجــب تــا سةدوبيســيت يــةك ســةرة    

ــةذ   ــةت شـ ــدا عاقيبـ ــث نةيـ   ةهةركةسـ

ــةر    ــث دةردي س ــة وة ب ــةذ زةكات ــث م   س

  وا مــن پــثم ويت جــا خــؤت ئــةيزاين    

  بزنثكي دوو ساص يا خـؤ هـةر يـةك شـةك    

  بــؤ بــةياين كــةم تــؤ بزنــث نــادةي     
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  و من النقدين

  واجبـــة لـــة ســـةر داراي زثـــذ و زثـــو

  ئةگــةر دثــژي زثــو چةنــدي زةكاتــة    

ــة    ــوو ب ــاليس ب ــذي خ ــة زث ــقاص ٨ك   مس

  ببثـــت و نـــةبث بـــة ئـــاگر بـــؤ مـــاص 

ــةو ك ــةكا ئـ ــةخيلي ئـ ــرة بـ ــة لثگـ   ةسـ

ــت  ــوة دوازدة مــانگي خش ــة ب ــةت ك   ئةمان

  وةلـــث لـــة قووتـــا وجـــوويب زةكـــات

ــات« ــانع الزكــ ــة» مــ ــةقني بزانــ   يــ

  مةيـــدة بـــة قـــةآل و عـــةمارةيت بـــةرز

  تووي سةخا و ئثحسـان بـؤ خـؤت بچثنـة    

ــن  ــاقي رؤشـ ــة وةتـ ــةجنثرةي شيشـ   پـ

ــوقرةذيز    ــاي ن ــةردةي تــةآلكووب درگ   پ

ــؤ   ــة ت ــة داي ب ــؤ تةجرةب ــت ب ــودا گش   خ

ــت     ــة پث ــاخر هــةرچي داوي ــةوةص و ئ   ئ

ــةنا   ــة ف ــؤن دات ب ــرد چ ــردؤ ك ــت گ   چؤن

  گــةر بثتــو ئةمــذؤ عةبــدي هــةوا يب    

  ســـؤزي شةرمةســـار رووزةرد و خـــةجص

  كـــةيةبـــة كـــام زوانـــث مـــةعزةرةت ئ

  وبـــاپريت زؤريـــان گـــردؤ كـــرد بـــاب

ــةر    ــؤ مةحش ــة ب ــا تؤش ــةص خؤيان   لةگ

ــي    روو بــةم الوة كــة لــة شــوثن چــي وثص

  ثهــــةرتاكوو ســــاغي بــــدة تــــةكان

ــردن  ــة كـ ــة چاكـ ــوة بـ ــتث ببزثـ   دةسـ

ــذؤ   ــةتواين ئةمـ ــاوي ئـ ــةتاكوو مـ   هـ

ــةي   ــث ب ــايت ل ــةج زةك ــؤ ح ــي ب ــي بچ   پ

ــو    ــةكا وة دث ــؤي ن ــات خ ــي زةك   ئيخراج

ــة  ــةو پةنابات ــواردة متــةن ح ــة چ   هــةر ل

  چــوار يــةك لــة دة يــةك بــدة بــا حــةآلص

ــةتاص  ــج ب ــةوث رةن ــران ل ــاص وث ــرة م   لثگ

ــوا« ــةكا » فتكــ ــي ئــ ــةوث زةليلــ   لــ

  زةكــايت بــدة خــؤت مــةدة وة كوشــت    

ــث    ــةي پ ــةر نوخش ــة ئةگ ــات وةختثك   بگ

ــةبيت   ــاوث، س ــريك ن ــة موش ــةب   قورئان

  دة بــــة دوازدة مةيانــــدة بــــة قــــةرز

ــثنة   ــت بس ــةس بةهةش ــت ه ــةر عةقص   ئةگ

ــن  ــةختخاب خؤش ــةك ت ــي و دؤش   سةندةص

ــةبريز ــةكاي فـــةرةنگ قاصـــيچةي تـ   متـ

  هؤشــيار بــة دنيــا مــةغروورت نــةكا    

ــت  ــةكا لثـ ــوئال ئـ ــة زةذذة سـ   زةذذة بـ

ــةوا؟  ــدي ه ــا عةب ــووي ي ــودا ب ــدي خ   عةب

  دوور لـــة ئيتاعـــةي ئـــةمري خـــودا يب

ــة  ــي و ف ــاتص دةسخاص ــة و م ــث تؤش   قري ب

ــةي  ــؤ الي كـــث ئةبـ   لةوثـــدا هـــاوار بـ

ــةبرد    ــان ن ــةل هيچثكي ــةيري عةم ــة غ   ب

  تؤش هةر وةك ئـةوان رثگـةت وا لـة بـةر    

  وةك لــةوان جــث مــا ئــةتؤش جــي ئثصــي 

ــودادا بـــة تيكـــه نانـــث    لـــة رثـــي خـ

  بـــةر لـــة هةصـــمةيت لةشـــكري مـــردن

  لةمانــة كـــة خــوا داويـــةيت بــة تـــؤ   

  مةدرةســة و پــرد و مزگــةوت بيناكــةي   
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  بيكــة بــة تؤشـــة بــؤ رثگـــةي دوورت   

ــاتواين   ــازة نـ ــردي تـ ــة مـ ــةينا كـ   ئـ

ــث   ةد ــازة دةرنايـ ــن تـ ــة كفـ ــت لـ   سـ

ــت   ــاتص چي ــرة م ــةمةند دث ــا دةوص   دةي س

ــذفثنث    ــةيرت ب ــةرگ ت ــةي م ــةكا واش   ن

ــي    ــاحيب ماص ــة س ــة ك ــذؤ بيبةخش   ئةم

ــة ــؤي     بزان ــةمي خ ــةر غ ــة ب ــس ل   واري

  بــث بــة بــاعيس كــةيف و ســروورت    ب

  مــةولوودي بكــةي يـــا خــؤ قوربـــاين   

  لــة رثــي خودايــا بــةي چصــة كايـــث     

  وادةي زةخـــريةس گـــةر موسصـــمانيت  

ــةمثنث   ــا جــث ن ــة ب ــثش خــؤ خ ــة پ   تؤش

  ســــؤزي چــــاوةذثي دةســــي مناصــــي

ــةذؤي   ــوث ئ ــؤ ك ــؤ ب ــة ت ــث نيي ــاي ل   ئاگ

  و تصوم رمضان

ــةزان   ــانگي رةم ــةر م ــا ئةوس ــةر ت   ئةمس

ــةتا و   ــةيان ه ــي ب ــگ ئةوةص ــيت بان   ةخ

  لــة هــةر كونثكــؤ بــة قــةدةر يــةك مــوو 

ــژان   ــارد بث ــرة و ئ ــؤزي رث و گث ــيلال ت   ئ

  تـــةركي نـــان و ئـــاو رؤژووي عةوامـــة

ــةعزات    ــةواوي ئ ــةي ت ــةنعي ك ــةبث م   ئ

  نــة نــةزةر بــة چــاو نــة غةيبــةت بــة دةم

  دةس درثــژ نةكــةي بــؤ حــةرام و پــا    

ــةدةي   ــةي دص نـ ــراو رثگـ ــي خـ   خةياصـ

ــةواوة   ــةر ناتـ ــتا هـ ــةيش هثشـ   بةمانـ

ــثم ــن     ناص ــة م ــدة ب ــث بي ــةالم ب ــن م   م

  نـاين  جةژن هةركـةس هـةس    شةو و رؤژي

ــالمة   ــين ئيسـ ــيين روكـ ــةرةز ناسـ   غـ

ــمان   ــةر موسصـ ــة سـ ــة لـ   رؤژوو واجبـ

ــگ     ــاخري مان ــا ئ ــوا ت ــيچ خب ــث ه   ناب

  چتـــث داخـــص بـــث پـــي دةشـــكث رؤژوو

  يـان  عةفوة چون مـةخلووق موبتـةالن پـث   

  ئةگـــةر ئةپرســـي ئةوپـــةذي كامـــة   

ــةك   ــث ئ ــت داوات ل ــةرچي نةفس ــة ه   اتل

  نة بيسنت بـة گـوث نـة بـة لووتـت شـةم      

ــا    ــةر پ ــة ب ــةرع نةينيت ــياليف ش ــؤ خ   ب

ــةي    ــوراد ئةگ ــة م ــةتؤ ب ــا ئ ــا ئةوس   ج

ــةواوة   ــة حـ ــةدةي وا بـ ــرة نـ ــا فطـ   تـ

ــا ژن     ــث ي ــاو ب ــاي پي ــةقرية ئ ــي ف   ماص

ــة داين  ــة واجبـ ــةو كةسـ ــةر ئـ ــة سـ   لـ

ــة  ــةت كامـ ــةي نيـ ــا ئـ ــث مامؤسـ   مةصـ

  (و حتج البيت ان استطعت الية سبيال)

ــماين بزا  ــؤ موسصــ ــةقني بــ ــة يــ   نــ

  چونكـــة دةس رؤيـــن شـــةريت تةوافـــة

ــث درؤ  ــةرجي رث داين بـ ــة خـ ــاد لـ   زيـ

ــةمني   ــين پثنجـ ــة روكـ ــارةت بةيتـ   زيـ

  لــــةم واجبــــةدا زؤر كــــةس معافــــة

  نةفةقــةي خثــزان تــا دةچــي و ديتــؤ    
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ــي زةريـــف    ــةميين رثگـــة و رةفثقـ   ئـ

ــةوة     ــي راس ــة رث ــةآلص ل ــي ح ــة ماص   ب

ــة     ــةرت كاك ــة س ــة ل ــةم زيارةت ــؤ ئ   ب

ــة    ــرةوة مامـ ــة بثـ ــةت مةكثشـ   زةمحـ

ــة   ــةريت قبووص ــاليس ش ــي خ ــون ماص   چ

  دةوصـــةمةن دةخيـــل فرســـةتة ســـادةي

ــةر   ــرة س ــة بينث ــة هةي ــةرچيت ك   دةسه

ــا  « ــان امينـــ ــة كـــ ــن دخلـــ   »مـــ

ــة    ــةي غوفران ــة ماي ــةم زيارةت ــون ئ   چ

  غوســص و خواردنــةوة لــة ئــاوي زةمــزةم 

ــةليل   ــةزرةيت خ ــاي ح ــة جثگ ــان ل   وثس

ــود« ــة دةم » حجراالسـ ــردن بـ ــاچ كـ   مـ

ــةماين    ــين يـ ــةناي روكـ ــاذان و سـ   پـ

ــوي عةرةفـــة    ــةوي كثـ ــان و خـ   وثسـ

ــؤق  ــة ل ــردن گورگ ــةروة ك ــة ســةفا و م   ل

ــا  ــازاذي مينــ ــردن بــ ــايت كــ   قوربــ

ــودا  ــان خ ــا پثم ــةتاي ك ــةت ع ــة رةمح   ب

ــث    ــة ماص ــةر هةت ــة ئ ــث بثن ــة ج ــث ب   ب

  ئــةداي ئةمانــة ئــةركانن بــة شــةرع    

  موختةســـةر بةســـة خوالســـةي كـــةالم

ــا يــةكث لةمانــة       هةركــةس تــةركي ك

  ئـــةركاين حـــةجت كـــة هـــاوردة جـــث

ــارة   ــةجي دووبـ ــة حـ ــةر گةرةكتـ   ئةگـ

ــةوث  ــةوةتا لــ ــا«ئــ ــر االنبيــ   »فخــ

  دانــث بــة ئــيخالس روو لــة ســةر خــاكي 

ــؤزي   ــة تـ ــاوت بـ ــذثژة چـ   رةوزةي بـ

ــةوث وةك   ــاذثرةوة لــــ   »زاري«بپــــ

  ي شـةريف »بيـت اللـة  «شةرتن بؤ زيارةت 

ــدقي دةروون بـــ  ــة سـ ــةوةبـ   ة ئيخالسـ

ــة   ــاكي خوداكـ ــتانةي پـ ــة ئاسـ   روو لـ

ــةزاين تؤشـــةت حةرامـــة      ئةگـــةر ئـ

ــة     ــث مةجووص ــة ج ــةآلص ل ــة ح ــة نيت   ك

  وةختــة زيــارةيت ماصــي مــةوال كــةي    

ــةوةس  ــة هـ ــة بـ ــةوايف بكـ ــدة و تـ   بيـ

ــا   ــة ذووي برينـ ــةذثژث بـ ــةم ئـ   مةرهـ

ــة   ــتا هةرزان ــة رؤح هثش ــةهلة ب ــاص س   م

ــولزةم   ــةر و م ــراب، حةج ــاذانؤي ميح   پ

ــؤ  ــة  بـ ــةوة لـ ــةليلپاذانـ ــوداي جـ   خـ

ــث  ــةوثص ت ــةم  ت ــداين ه ــاوين دةس لث   س

ــواين   ــة خ ــةواف لةبةيك ــة ت ــةو دةفع   ح

  كـــة لـــة هـــةردوو ال مايـــةي شـــةذةفة

  رةمسة كـة حـةجاج رائةكـةن تـؤق تـؤق     

  رةمجــي دثــو لةگــةص مــووي سةرتاشــينا

  شـــةيتاين لـــةعني دوور خاتؤلثمـــان  

ــث  ــةك هــةموو ساص ــة ن ــةك دةفعةي   هةري

ــؤ ــةرع   ب ــان ف ــاوةذ پثي ــالم ب ــين ئيس   دي

ــ ــةركاين ئيســالم   ئ ــاين ئ ــة ي   ةم پةجن

  ديــــين ناقيســــة و فســــقي عةيانــــة

ــث   ــة بــ ــؤ مةدينــ ــةذثرةوة بــ   مةگــ

  حـــاجي زيـــارةيت رةوزةي موختـــارة  

  بـــؤ زيـــارةيت چـــاو بكـــة وة پـــا    

ــةباكي   ــرة شـ ــؤزي دةروون بگـ ــة سـ   بـ

  بـــث ئيســـالحي كـــة دصـــةي فـــةوتاوت

  دةردةداري چـــون ئـــةو حةكيمـــة و تـــؤ



٣٣٢/ئاييين

ــا    ــا ي ــا ش ــة ي ــاوار ك ــام «ه ــري االن   »خ

ــة    ــبژثرياگ ل ــا هةص ــة «ي ــوي الل   »ماس

  يـــا تكاكـــاري مةيـــداين مةحشـــةر   

  يـــا مـــةحرةم وة راز خاســـةي ئيالهـــي

ــيب الرمحــــة شــــافع االمــــم   «   نــ

  يـــا مةحبووبةكـــةي زايت ســـوحباين  

ــاة وة رووي زةردةوة ــاري گونـــ   وة بـــ

ــةچ  ــةردن ك ــز و گ ــةلوول ك ــيا و م   رووس

  بـة هـةوا و هـةوةس عـومرم بـةرباد كـرد      

ــاري  ــة شةرمةســ ــنت بــ   بةسةرداخســ

  بــة روويت و قــوويت و هــةژاري هــامت   

ــةيتان  ــةكري ش ــة م ــةفس و ل ــة داوي ن   ل

  وپــذ لــة غــةرق و ســوومتان، بــةآلي كــت

  مبكـــة وةخـــاتر ئـــةو چـــوار ئـــةمرية

  بــؤ ئــةداي قــةرز وفــةذزي عيبــادةت    

  ةوةك هةي لـة حاصـمان هـةر غـافص مـةو     

  لة تةنگانـةي قـةبر لـة خـؤيف مةحشـةر     

  لــة وةخــيت خــؤيف عوبــوور لــة ســريات

  رةوانـــةمان كـــة هـــةتاكوو ئـــةو بـــةر

ــاردا  بـــةجث ــة نـ ــةمسان لـ ــة كـ   مةيثصـ

  يــا رةمحــةيت حــةق، يــا دةســگريي عــام

ــاحيب   ــا س ــؤ ي ــةرةم ب ــةنا  ك ــي پ   عاس

ــةنوةر   ــةي ئـ ــةهرياري مةدينـ ــا شـ   يـ

ــاهي  ــةي ش ــةوج مةرتةب ــة ئ ــص ب ــا واس   ي

  »مــــاحي الظـــــلمة كاشــــف الغمــــم

  پــةنام بــؤت هــاورد جــا خــؤت ئــةيزاين 

ــةردةوة ــاهي ســ ــةيت و ئــ   وة خةجاصــ

  »يـــا نعـــم الرســـول«دةســـم دامانـــت 

ــان و دوژمــنم شــاد كــرد     ــم رةجن   دؤس

ــاري   ــث ديـ ــي وة بـ ــي خاصـ ــة دةسـ   بـ

ــا  ــة«يـ ــول اللـ ــةجامت» رسـ ــدةي نـ   بـ

  لــة بــاري غةفصــةت لــة بــةحري عيســيان

  مبكــة وة خــاتر چــوار كچــت و ســث كــوذ

ــؤ ئـــةم فـــةقرية     ــث بكـــة بـ   دوعايـ

  بؤ تـةوفيق لـة سـةر  رثگـةي سـةعادةت     

ــةوة  ــان كـ ــانا فريامـ ــان كثشـ ــة گيـ   لـ

ــةذ  ــر و ش ــاي خث ــانةي كؤگ   وةخــيت كثش

ــةماخنوات    ــاگر ن ــث ئ ــان ب ــات لثم   ئاگ

ــةر  ــاوي كةوس ــة ئ ــة ل ــةمشان مةك   بــث ب

ــة  ــةخياردامبانبـ ــةص ئـ ــت لةگـ   بةهةشـ

  (االحسان)

ــك الوة   ــةردةي شـ ــدا پـ ــة عيبادةتـ   لـ

  ئةگــــةر وا نــــةيب وا بزانــــة خــــودا

ــة   ــي مةك ــة و تةمةص ــةآلص ك ــوجرةت ح   ت

  وا بزانــــة چــــاوت وا لــــة خــــوداوة

ــةكا    ــات ئ ــودرةت تةماش ــاوي ق ــة چ   ب

ــة  ــي مةكـ ــاوة و دةغةصـ ــةركار وثسـ   سـ
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  (االحكام التكليفية)

ــال    ــؤ ئيس ــة ب ــةكليفي پةجن ــوكمي ت ــةمام   مح ــة تــ ــة بيزانــ ــةد مةبــ   نابةصــ

  (واجب)

ــة  ــاي كيفاي ــةين ئ ــب، ع ــيان واج   ئةوةص

ــوورة   ــان روو س ــان ئينس ــة كردني ــة ب   ك

ــة  ــةوانن پايــ ــالمةيت ئــ ــؤ ئيســ   بــ

ــةت دوورة  ــة رةمحـ ــةكردنيان لـ ــة نـ   بـ

  (سنت)

ــردن  ــيواك كـ ــوننةتة وةك سـ   دووةم سـ

ــةورة هــةس     ــا ئــةجري گ ــة كردنيان   ل

  يــا خــؤ رةواتــب بــة جــث هــاوردن     

ــة ــة ن ــةس ب ــادةن ك ــةت ن   كردنيان زةمح

  (حةرام)

  ســوةم حةرامــة وةك قــةتص و بوهتــان   

ــؤ  ــؤ تـ ــيالكن بـ ــباب هـ ــة ئةسـ   ئةمانـ

ــزة   ــزة رث ــةم رث ــني ئ ــيچ ن ــةرموو ه   مةف

ــث  ــام گوناهـ ــة كـ ــازاين بـ ــة نـ   چونكـ

ــمان   ــراي موسصـ ــةيت بـ ــا و غةيبـ   زينـ

ــةچؤ     ــان م ــؤ الي ــث ب ــة مووي ــل ب   دةخي

ــارثزة    ــؤت بپ ــووك خ ــةوره و بچ ــة گ   ل

  ة چاهــــثلــــة جةهةمنــــدا ئةختةنــــ

  (املكروة)

  چــوارةم مةكرووهــة وةك دواي نيمــةذؤ  

  مــةكرووة وةكــوو ســري وة پثخــؤر كــردن 

  ئةمانـــة هةرچـــةن پـــي ناصـــثن خـــةتا

ــؤ   ــةي تـ ــيواك بكـ ــةزانا سـ ــة رةمـ   لـ

  يــا لــة دواي دةســنوثژ خــؤ وشــكؤ كــردن

ــان نــــةيانكا   ــة ئينســ   وةيل وا چاكــ

  (املباح)

ــةآلص   ــيب ح ــة وةك كةس ــةم مةباح   پةجن

  بــة فةالحــةت  يــا بــة تيجــارةت يــا   

ــةروار  ــة وة پـ ــةرام مةكـ ــزان وة حـ   خثـ

  ئةگةر دةربةسـي ئثشـي مـار و دووپشـكي    

ــاوث   ــؤش ن ــت خ ــةدةين خؤيش ــةر ب   ئةگ

ــا   ــةيان كريـ ــوو وا بـ ــةرچي الزم بـ   هـ

ــاص     ــة بــةر تةوســيعةي نةفةقــةي من   ل

ــة جــةردةيي و زوصــم و قةباحــةت    نــةك ب

ــا نـــةوي گرفتـــار     ــا لـــة دؤزةخـ   بـ

  قةناعـــةت ئةكـــةي بـــة نـــاين وشـــكي

ــةروةك جة ــي  ه ــراو تث ــةمن بث ــاوث ه   ه

ــا  ــيلي دريـ ــؤ تةفسـ ــؤ تـ ــةك بـ   يةكايـ

  (ازواجه رضی اهللا عنهنّ )

ــاين حــةزرةت ئــةو پــاك دامانــان     ــة وةك  ژن ــؤ  كـ ــك وان بـ ــمانان دايـ   موسصـ
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ــث    ــاك و ب ــةموو پ ــةك ه ــة يةكاي   نةقس

ــة   زثنــــةب و ئوممةســــةملة و رثحانــ

ــة، ــةب جؤري ــةفية«زثن ــة«،»س   »مةميوون

ــوو     ــث جاريــةي ب ــةمان س   عــةالوةي ئ

ــةر  ــة پثغةمبـ ــة بووگيـ ــةيري ئةمانـ   غـ

ــة   ــة و حةفس ــةودة و عايش ــة و س   خةدجي

ــة« ــوفيانة»ام حبيبـــ ــةيب ســـ   ي ئـــ

ــة   ــةم دوازدة خاتوونــ ــةون ئــ   ژين ئــ

  خؤشـخوو » حارسـةي «،»ماريـة »«جةميلة«

ــة   ــة، بذوانـــ ــير«ژن و جاريـــ   »ســـ

  )(اوالدة 

ــار   ــي موخت ــة رةسووص ــوذي بووگ ــث ك   س

ــةعلووم   ــوارن مـ ــةي چـ ــي عةفيفـ   كچـ

  ةهـــــرافاطمـــــةي ز» ام احلســـــنني«

  غـــةيري ئيـــرباهيم خةدجيـــةي كـــوبرا

ــةي« ــةم  » ماريـ ــرباهيم هـ ــي ئيـ   دايكـ

ــةوالد   ــةزواج و ئـ ــةياين ئـ ــةص بـ   لةگـ

  »ســـيد البشـــر«ئـــارةزووي ئةوســـاف 

  قاســم، ئيــرباهيم، عةبدوصــآلي نــازار   

  زثنــةب، روقةيية،هــةم ئوممــة كولســووم

  حةبيبــةي رةســووص خــاتووين عوقبــا   

ــدا     ــوون پةي ــةو ب ــة ئ ــة ل ــي ئةوان   دايك

ــةوال ــةوت ئ ــةم ح ــاد و ك ــث زي ــوو ب   دي ب

ــارةكي  ــؤ موبــ ــراد«بــ ــة االكــ   »حتفــ

ــوزةر  ــردي گـ ــدا وا كـ ــة دصـ ــان بـ   ديسـ

  )(مشائلة 

ــي  ــثوةي بثخةوش ــةر ش ــة س ــةجمار بين   ئ

ــفي زايت    ــة وةس ــةين ب ــريين ك ــث ش   دةم

  هةر لـة تـةوقي سـةر هـةتا پةجنـةي پـا      

ــبةرة    ــك و دصـ ــةعزاي رثـ ــةواوي ئـ   تـ

  هــــةتا» انــــك لعلــــي «كــــةواي 

ــث  ــق «كةس ــفح ــي  » واص ــؤ جةماص   وثب

ــيبژثرث  ــالق هةصــ ــة خــ ــث كــ   گوصــ

  خوالســةي گوصــزار بــاغي وجــوود وث   

  رثكــي خــا تــةواو ئةســپاو جــواين بــؤي 

ــا  ــر تةماشــاي ك ــول تــواين تث   كــام بولب

ــكرد    ــواين هةصـ ــپاي جـ ــداخي سـ   بةيـ

  قامــةت ميانــة نــة بــةرز نــة نــةوي     

  چـــاوث بـــذثژين بـــة خـــاكي كةوشـــي

ــةعريفايت    ــة تـ ــةينؤ بـ ــاو بـ   دص زاخـ

ــةپ ــروون چ ــةر و دوا دةروون و بث   ،راس ب

ــةره    ــة س ــواين ل ــدانگي ج ــاجي شةش   ت

ــيم« ــق عظـ ــذيا » خلـ ــةو بـ ــةر ئـ   وة بـ

ــي وث    ــث هاوماص ــه ك ــةو كةس ــث ئ   ئةش

  رةمحــةت ئــاوي بــدثرث  لــة بــةحري  

ــةعبوود وث ــةروةردةي زايت مــ   وة نازپــ

ــؤي    ــارةزووي خـ ــذازثنثتؤ بـــة ئـ   بيـ

ــا   ــاآلي ب ــگ وب ــةد رةن ــي ق ــةرحي رثك   ش

ــرد   ــةص ك ــگ و رؤژي تثك ــتثرة و مان   ئةس

ــةوي  ــةييب قةصـ ــري و عـ ــة الغـ   دوور لـ



»زاري«صائبرمي ةكولبدةديواين مةال ع/    ٣٣٥

  گؤشيت ئةعزا چةسب نـة شـؤذ و نـة شـل    

ــانا    ــن و هةصسـ ــنت و رؤيـ ــة دانيشـ   لـ

  لــوويل مــووي بــةدةن ســيا بــث كــرژي و

ــةمان   ــةبرؤي وةك ك ــاد، ئ ــي گوش   تةوثص

  مــووي برژانــگ فــرة چاوقــةوي ودصــكةش

  ئـــةي دص وةقوربـــان ئـــةو كةمانـــة وث

  لــووت رثــك و باريــك لــة شكصــث خاســدا

ــك ــث رثـ ــواين وبـ ــةيت جـ ــرث روومـ   گـ

ــيت عيبــارةت      حوقــةي دةم هــةراو وةخ

ــاش و ورد    ــژ  و شـ ــپي تيـ ــاين سـ   ديـ

  رووي مبـــارةكي جـــوان و مـــودةووةر  

  موحيبـــةت خثـــزة رةنگـــي رووي ســـپي

  بــــاقي بــــةدةين ســــپي و نــــووراين

  ريـش پـذ و درثــژ بـة قــةدةر يـةك مشــت    

ــا  ــي «تــ ــة ارجعــ ــت» مطمئنــ   بيســ

  گــةردن بــةرز و ســاف مةگــةر هــةر خــودا

  دوو شان لـة يـةك دوور بـذث سـينة پـان     

  لة چاي بةرگـةردن هـةتا چةمشـةي نـاف    

ــانيدا  ــاو شـ ــة نـ ــةبووةت لـ ــؤري نـ   مـ

ــان    مةچـــةكي درثـــژ بـــذث دةســـيت پـ

ــؤي  ــر بـ ــةذي قسـ ــري  مـ ــةوة شـ   هاتـ

ــة دوان  ــرد ب ــانگي ك ــارة م ــةك ئيش ــة ي   ب

ــث درؤ   ــردوو بـ ــردةوة مـ ــدووي كـ   زينـ

  هةر لة بـةر ئـةم بـوو بـث درؤ و بوهتـان     

  تــا بــؤ وي هةناســةي نــةبوو بــة دةليــل 

ــا   ــةليم و عيس ــةوت ك ــيان ك ــةوؤ دةس   ل

ــة    ــاتر لةمـ ــن زيـ ــژم مـ ــاتوامن بثـ   نـ

  ســةر متةوةســت نــة بچــووك نــة زل    

  ئةيـــذواين وةســــةر بــــاآل بــــةرزانا 

  حةدي وةسةت هةس بـؤ كـوريت و تـوويل   

ــةويان  د ــةميان و ئـ ــك ئـ ــژ و باريـ   رثـ

ــثين زؤر رةش  ــبةر، رةشـ ــپثنكي دصـ   سـ

ــؤ ــانة وث   بـ ــوژةي وة نيشـ ــريي مـ   تـ

  وةلـــث كـــةمث بـــةرز لـــة ناوةذاســـدا 

ــواين   ــؤ ج ــة ب ــة خةمت ــةروةك خاتةم   ه

  مـــةتاعي عةقصـــي ئـــةبرد بـــة غـــارةت

ــةكرد    ــاتوچؤي ئ ــةوة ه ــة بةين ــوور ل   ن

  تــةوثص پــان جــوانتر لــة قورســي قةمــةر

  مثزةنــةوةك زؤر كــةمث، ســووري ئــا   

  وةك مــانگي شــةوي چــواردة بــؤ جــواين 

ــت     ــة وا گش ــة ل ــةموو جةم ــةماآلت ه   ك

  مووي سپي ريشـي نزيـك بـوو بـة بيسـت     

ــا    ــةعريفي بكـ ــرد تـ ــي كـ   وةك دروسـ

ــان  ــزان و يةكس ــك مي ــةص س ــينةي لةگ   س

  بوو لـة مـوو خـةتث باريـك وةك تـةناف     

ــدا  ــة بةيانيــ ــثرةي رؤژ لــ   وةك ئةســ

  نــةرمتر لــة رؤح شــريينتر لــة گيــان    

  ئـاو سـةركةوت لـة بـري     بة تةمةناي ئـةو 

ــكان   ــپاي ش ــةك س ــخ ي ــتثكي ري ــة مش   ب

ــؤ     ــن و ت ــةروةك م ــاغ و ســآلمةت ه   س

ــان  ــؤ تؤف ــيت ب ــؤح كةش ــة ن   خــودا داي ب

ــؤ    ــاگر ب ــزار ئ ــة گوص ــةبوو ب ــةليل ن   خ

  ئــةم ئــةحياي مــردوو، ئــةو يــةدي بــةيزا

ــة  ــةموويان ئةم ــوعجيزةي ه ــةي م   چةمش



٣٣٦/ئاييين

  وةلـــث بـــاآلتر گشـــت مـــوعجيزايت   

ــا   ــةواوي دنيــ ــةوادان تــ ــة باســ   كــ

  نوون مــــردن و مانــــةجــــامثعي قــــا

ــة   ــةو ئةساس ــةر ئ ــالم ه ــين ئيس ــؤ دي   ب

  واجبـــة لـــة ســـةر گشـــت موسصـــمانث

  ئـــةو قورئانةيـــة هـــات بـــؤ خـــةآليت

  بـا  لـث هيچ كةس نةيتواين يةك تةعنـةي  

ــانة    ــن و ئينسـ ــيح جـ ــز و ناسـ   واعيـ

ــث ويت يـــةقني هةرواســـة      چـــؤمن پـ

  حورمــةيت بگــرث هــةر تــا ئــةتوانث    

  )(غزوة 

ــةقني    ــةيانكرد ي ــوعجيزةي ن ــة م ــة ب   ك

  ئــةوة ئــةو كــردي لــة رثگــةي دينــا     

ــث    ــاوي ن ــالق ن ــة خ ــث ك ــري«كةس   »نظ

ــؤ ــةتوانث ب ــث ئ ــاز وث ك ــةو س ــةرب ئ   ح

ــةتيا  ــة تاعـ ــةك وان لـ ــگري مةلـ   لةشـ

ــات يل هةيــ  ــيالك ئاگ ــردين ه ــؤن ك   ة چ

  وا لـة يـاد  » بـةدرت «ئةي بگرة و بكـوژةي  

  بثرانـــة نـــةزةر» ئوحـــود«مةعرةكـــةي 

ــؤ   ــرد ب ــش ك ــةي کؤش ــماين ئةون   موسص

ــودا حــةقي كــرد     ــث نــةچوو خ   زؤري پ

ــن)   ــل ديــ ــي كــ ــةُ علَــ ــاق دينــ   (فــ

ــة   ــة وة دةفع ــةم حةرب ــة ئ ــرار بووگ   تيك

  حةوت لةو حةربانـة گـةورةو مةشـهوورن   

  وخةيبــةر) ق وةك (بــةدر و ئوحود،خةنــدة

ــةرموون   ــيةر دةف ــةهلي س ــة ئ ــةعزث ل   ب

ــدةين   ــريي بـ ــرة تةفسـ ــث لثـ   ناگوجنـ

  خـؤي كـرد زيافـةت    كة مـةحبووب  موحيب

ــثر بــؤ   ــي دا مشش   زهــووري ديــن  دةس

  هةرئــةو كردوويــة لــة ســةر زةمينــا    

  كــث بةرگــةي ئــةگرث كــة دةس باتــة تــري

ــداز وث    كــة حــةق لــة بــايت ئــةو تريئةن

  عـــةقص چـــي بثـــژث لـــة شـــةجاعةتيا

ــاك  رؤژ ــةوثچث خ ــة ل ــةين ب ــةي حون   ةك

ــاد    ــةردي دان وة ب ــخ گ ــتثكي ري ــة مش   ب

ــة    ــرد ب ــان ك ــافر چي ــر «ك ــري البش   »خ

ــةر  و دداين  ــكا ســـ ــةتاكوو شـــ   هـــ

  لــةو شكســتةوة چــاك تــةرةقي كــرد    

ــبني)  ــتح مـــ ــة بفـــ ــي اليـــ   (اوحـــ

ــة   ــةوت دةفع ــت و ح ــةدا بيس ــة دة ساص   ل

  ئيســالم نــوورن بــؤ كوفــار زوصــمةت بــؤ

  (حونةين وتةبووك، فـةحتي مويةسسـةر)  

  غةزا وة بث خؤي نزيـك وة شةسـت بـوون   

ــةين     ــيةر ئةك ــة س ــة ب ــةرحي حةواص   ش

ــةت   ــةي خةالف ــةين روتب ــاوردة ب ــاي ه   پ

  

  

  

  



»زاري«صائبرمي ةكولبدةديواين مةال ع/    ٣٣٧

  (اخلالفة)

ــووص  ــةزرةيت رةســ ــيين حــ   خةليفـــةي نـــاوة زؤري نـــةدةين تـــوول  جثگةنشــ

  اخلليفة االول 

ــدةس    ــةو زايت ئةق ــايت ئ ــاش وةف ــة پ   ل

ــديق   ــةيب سـ ــآل لةقـ ــاوي عةبدووصـ   نـ

ــاو  ــة نــ ــةيب قوحافــ ــةئــ   ي باوكيــ

  وسـث مانـگ تـةواو حـوكمي كـرد      دووساص

  ساصــي ســثزدةهةم هيجــري و حــةويت   

ــةروةكوو حـــةيات    ــا هـ ــة مردنيشـ   لـ

  ئــةمري ديــين گرتــة دةس  » بووبــةكر«

  مةوليـــد ئـــةوة بـــة تـــةحقيق» مكـــة«

  نـــاوي دايكيـــة » ام اخلـــري ســـلمي «

  وسث سـاص بـة نةخؤشـي مـرد     دواي شةست

  نــازص بــوو مــةويت  » مجــادي االخــر «

  »ســـيد الســـادات« بـــوو بـــة جـــرياين

  الخلیفه الثانی 

  خةليفــةي ئــةوةص دةورةي هاتــة ســةر   

ــالمي     ــةمري ئيس ــاين دا بــةر ئ ــةو ش   ئ

ــةردا   ــي عوم ــةعريف فةزص ــثم وة ت ــةر ب   ئ

ــةم    ــيمال ك ــةر ئ ــفي ئةگ ــة وةس ــةمث ل   ك

  ئيســالم بــة عومــةر ويســعةيت دةســكةوت

ــةواو  ــهوورة تـ ــةو مةشـ ــايت ئـ   فتووحـ

  فـــاروق ئـــةعزةم» ابـــوحفض«كونيـــةي 

ــ ــن اخلطابـ ــم ابـ ــةددي هاشـ ــة جـ   ة لـ

ــوو    ــة ب ــةو خةليف ــدث ئ ــاص و چةن   دة س

ــاص   ــة س ــة ل ــةمي زحيةج ــت و شةش   بيس

ــةر    ــةرگي عوم ــة م ــوو ب ــك ب ــا تاري   دني

ــوو     ــةهيد ب ــوء ش ــة دةســيت ابولوءل   ب

ــةر    ــة عوم ــي ب ــؤي بةخش ــيين خ   جانش

ــامي  ــي و ش ــة رؤم ــرد ب ــةي ك ــةو ئيتاع   ئ

ــةردا   ــاو دةفتـ ــة نـ ــةوة لـ ــث نابثتـ   جـ

  دةفتـــةرثكي تـــر مةگـــةر ئينشـــا كـــةم

  يـةك خـةوت   دي ئةودا فيتنـة يـةك  لة عةه

  بــث ئــةمري نــةكرد حــةتتا دةريــاي ئــاو 

  لةقـةب، لـة مةككـة لـة دايـك بـوو هـةم       

ــةكرةم ــةر رةسووصـــي ئـ   دةچثتـــةوة سـ

ــوو  ــة بـ ــةم وةزيفـ ــي ئـ ــةو مرةوجيـ   ئـ

  وسـثي هيجـري دنيـاي كـرد بـةتاص      بيست

ــةر    ــة ب ــاي گرت ــرةت دني ــاوي حةس   الف

  ئةويش وةك سديق الي ئـةو رةفيـق چـوو   

  ث الخلیفه الثال

ــاين    ــةي س ــةيت خةليف ــاش رحيل ــة پ   ل

  »النــــورين ذي«ابوعبداللــــة لةقــــةب 

  عومســان ئــةم عــةباي خســتة سةرشــاين

  ابـــن عفانـــة داراي روشـــد و زةيـــن   



٣٣٨/ئاييين

ــارةم  » اروي« ــةددي چـ ــة جـ ــة لـ   دايكيـ

  كةم هةر ئـةو ئـةمري بـوو    چةن دوازدةساص

  وپــةنج هةشــيت زحيةجــة لــة ساصــي ســي

  هةشـــتادوحةو ســـاص زينـــدةگاين كـــرد

ــةوة ــةم  دةچثتـ ــةزرةيت خاتـ ــةر حـ   سـ

ــوو  ــةريكي ئيســـالح دارا و فـــةقري بـ   خـ

  گـةنج  وةك» بـةقيع «لة شةهيدبوو مةدفوون

  خؤزگــةمان بــة خــؤي بــة شــةهيدي مــرد

  »كرم اللة وجهة«اخلليفة الرابع 

ــؤچي   ــةدةمةي ك ــة دواي س ــورين ذيل   الن

  ئــةو بــوو دةروازةي خةيبــةري شــكان   

  ئـــةو دوصــــدوص ســــوارة اســــداللةية 

  رابـــــةئـــــةو ابواحلســـــن ابـــــو ت

  دايــــك فامتــــة بــــاب ابوطالــــب   

ــاص ٤ ــگ ٩و  س ــةت مان ــوو حكووم ــةو ب   ئ

ــت  ــي چل،بيس ــةزان  ساص ــة رةم ــةك ل   وي

ــة   ــك بووگ ــة داي ــةريف ل ــةي ش ــة مةك   ل

  كة ئةم خـةوت لـة تـؤي خـاكي نةجةفـدا     

ــفةقار  ــةي زوص ــةيل«برق ــةين» ع ــة ب   هات

ــان    ــةري رف ــاجي قةيس ــة ت ــوو ك ــةو ب   ئ

ــة ــول اللةيـــ ــامؤزا و زاواي رســـ   ئـــ

ــاو   ــين چ ــةو رؤش ــحابة ئ ــةي ئةس   فريق

ــدان   ــثري رووي مةي ــرار«ش ــب» ك   و غال

  قــاتيعي دةعــوا و خوســوومةت ئــةو بــوو

  »عبــدالرمحان«شــةهيدبوو بــةدةس يــةك 

  ئةصــثن نةعشــةكةي بــؤ نةجــةف چووگــة 

  پـةي وةدواي ئةسـةفدا   ئةسةف هـات پـةي  

  اخلليفة اخلامس 

ــةذذاذ  ــدةري ك ــةي حةي ــاش كؤچةك ــة پ   ل

  عـــةيل، دايـــك فامتـــةي زةهـــرا بـــاب

  يســـةكةي رةسووصـــي ئةقـــدةسخؤشةو

  نايـة سـةر تـاجي خةالفـةت     مانـگ  شةش

  رؤژي پةجنــــــــةمي ربيــــــــع االول

ــواردةي كــرد»جعــدة«   ي حــةرةمي زةهرخ

ــوو     ــا دةرچ ــة دني ــةميش ل ــال ئ ــة چ   ل

  خيلــةل دةورةي خةالفــةت ســث ســاص بــث 

  چةنـدوچوون  مةعلووم بـوو بؤمـان وة بـث   

ــةين    ــة ب ــة دثت ــيالف چونك ــةوال خ   لةم

ــةن كريـــا وة ــادار حـــةزرةيت حةسـ   جـ

ــد« ــةبا» ابوحممـــ ــةب موجتـــ   لةقـــ

  رثحانــةي بةهةشــت بةروپشــت ئةتصــةس

ــةت   ــاوي ئافـ ــرد الفـ ــا رووي تثكـ   ناگـ

  حةملــةي بؤهــاورد لةشــكري ئةجــةل   

  بـــة مـــردين ئـــةو موسصـــمانيش مـــرد

ــوو  ــاص ب ــل و حةوس ــةريفي چ ــومري ش   ع

  مــا بــة سةصــتةنةت كريــا موبــةددةل    

ــون « ــدي ثالثــــ ــه بعــــ   »الخالفــــ

ــةين    ــث نةك ــةي ل ــة قس ــةآلح هةرواي   س
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  االجتهاد و التقليد

  بةصــث موجتةهيــد ئــةو كةســة يــاين    

ــةحكامايت شــةرع  ــة گشــت ئ   عــامل بــث ب

ــةر    ــورت و موختةسـ ــي كـ ــة دةاليلـ   لـ

ــةريت ئيجتيهــاد وةك كتثــب ئةصــثت      ش

  واجبـــة لـــة ســـةر هـــةر موسوصـــمانث

ــدان   ــة موجتةهيـ ــةكث لـ ــةيرةوي يـ   پـ

ــةوان    ــةكث ل ــة ي ــا ب ــليم بك ــؤي تةس   خ

ــةدوينن ــةر داراي تـــ ــة ئةگـــ   ئةوانـــ

ــةرن   ــوار نةفـ ــةد چـ ــةم و ئةذشـ   ئةعلـ

  مةزهـــةبيان ســـةحيح واجبـــة ئينســـان

  ئـــةهلي تةســـةنون ئـــةو جةماعةتـــةن

ــةرين    ــان ب ــة نوقس ــدا ل ــة ئوسووليش   ل

ــزاين    ــةواو بـ ــوويل ئيســـالم تـ   ئوسـ

ــةرع   ــص و چ فـ ــيال چ ئةسـ ــةص دةلـ   لةگـ

ــة دةر    ــةواو بات ــيل ت ــة تةفس ــةحكام ب   ئ

ــت    ــوودي ببثـ ــةودا وجـ ــةك لـ   يةكايـ

  كــة خــؤي ئيجتيهــاد بــؤ خــؤي نــةتوانث 

ــة مدة ــةبيان بـ ــي مةزهـ ــةي خاسـ   وةنـ

  تــا پــي نةصــثن شــثت وثــص وســةرگةردان 

  ئوســـوول فرووعـــي ديـــنن جـــامع بـــؤ

  ئةمحـــةد) و مالـــك شـــافيعي (نيعمـــان 

ــةوان    ــةكث ل ــة ي ــا ب ــليم بك ــؤي تةس   خ

ــةن   ــوار مةزهةب ــةم چ ــةكث ل ــةيرةوي ي   پ

ــعةرين  ــثخي ئةشـ ــابيعي شـ ــة تـ   چونكـ

  اسم امام شافعي

ــة  ــةوا رةئيســ ــافثعيمة كــ ــةم شــ   ئــ

ــة يةك  ــك فامتـــ ــةدوپةجنادايـــ   ســـ

ــرد   ــرد و م ــومري ك ــاص ع ــةجناوچوار س   پ

ــة  ــوذي ئيدريســ ــد كــ ــاوي حممــ   نــ

ــا    ــاورده دنيـ ــريفي هـ ــري تةشـ   هيجـ

ــرد   ــةيت ك ــر، حةرةك ــةي ميس ــؤ قةراف   ب

  اسم امام اشعري
  

ــةليل   ــعةري ج ــوول ئةش ــةواي ئوس   پثش

ــة راســة  ــةم رثگ   ئــةوان خؤشــيان كــرد ئ

ــةداتؤ   چــــراي ئةوانــــة شــــوعلة ئــ

  نـــاوي عةليـــة كـــوذي ئيســـماعيل   

ــةوا ــة ئ ــةم ئةساس ــرد ئ ــةميان ك   ن مةحك

  خــودا بــة رةمحــةت جــةزايان بــاتؤ    

  خامتة و توبة و متسك

  نــــازامن تاكــــةي بــــةرزة دةماغــــت

  بــــؤ نــــايپثچيتؤ دووكــــاين كــــةري

  قاســـيدةكةي مـــةرگ وا هاتـــة باغـــت

ــةياتت وةري  ــةي حــ ــةآلي گوآلصــ   گــ
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ــةعي   ــة مةتل ــووي ب ــووري«ب ــيب ن   »الش

  جةهـــدثكت نـــةكرد لـــة كـــاري ئـــةودا

  جـــواين كـــة رؤيـــي پـــريي دث لـــةدوا

ــةكا   ــثص ئـ ــاوان لـ ــايي چـ ــةوة بينـ   ئـ

  تاعــةت ســاوا بــوو  ئازاكــة! زةرعــي  

ــدا    ــةي ئةمةل ــان شيش ــة وة ب ــةردث ب   ب

ــة   ــةردوو فاني ــريي ه ــواين و پ ــون ج   چ

ــةرموو   ــز دةفـ ــةت واعيـ ــةرتا قيامـ   هـ

  ئــةو غــافص نييــة شــةو و رؤژ تــاوث    

  گــوثي خــؤت خاصــي كــة وريــا بــة ئاگــا 

ــاين ــة يـ ــوون  تؤبـ ــيمانؤ بـ ــا پةشـ   هـ

  كــــام پةشــــيماين؟ گــــذ خباتــــة دص

  فرمثسك لـة چـاوي جـاري كـا وةك جـؤ     

ــ ــةي غةفصـــ ــةوةكليلـــ   ةت بتوثنثتـــ

  شـــــرييين بثنـــــث وة دواي تاصـــــيدا

  گرپـــةي هةناســـةي ســـةحةر و شـــامت

ــة    ــةرگت نؤب ــؤ م ــة ب ــون نامةعلووم   چ

ــري   ــةكةي پ ــر شاباص ــةوا دة ژث ــؤت ح   خ

ــار    ــةنگ و م ــذ پص ــؤص پ ــؤص و ه ــا چ   رثگ

ــثخ    ــةي ش ــةكا هيممةتةك ــت ن ــةر پاس   ئ

  ووةرع شــةرع شـثخ جثگــاي جلـوةي   كـامني 

ــةقوا   ــاي ت ــث ت ــةرع بين ــةذايف ش   الي س

  گةرةكتـــة بـــةهرةي ئينســـاينئةگـــةر 

ــةليقة  ــراي ســـ ــةوة چـــ   مةكوژثنـــ

  لــة هــةر كاميانــا شةخســثك وابــوو    

ــة   ــةو ميزان ــةو ب ــةهات ئ ــةر راس ن   ئةگ

ــةباتؤ؟  ــتان ئ ــةفري كوثس ــةرما،كةي ب   س

ــةو دووري   ــةي لـ ــرث تاكـ ــةيا بتگـ   حـ

ــةوا   ــة خ ــةرواي ل ــوو ه ــةوت رؤژؤ ب   ش

ــةنا  ــة و ف ــةر مةرگ ــريي ه ــث دواي پ   وةل

  ئةشــكي نةدامــةت لــة چــاو كــةيل ئــةكا

  رؤژةكــةي عــومرت هاكــا ئــاوا بــوو    

ــدا  ــة دةم كةلـ ــة وةك رؤژ وا لـ   هةناسـ

  و پةشـــــيمانية دةوصـــــةت پـــــاذانؤ

وا«پــــةي  دةمــــادةم پــــةي  وا توب   »آمن

  تــؤ حاصــي نــايب و ئــةو بثــدةنگ نــاوث

  »توبـــوا ايل اللـــة «شـــنةوتين  بـــؤ

  لة گونـاة و ژثـر ئيتاعـةي حـةق چـوون     

  ديزةكـــةي خةجصـــةت وا بثرثتـــة كـــوص

  خـــؤراك و خـــةوت لـــة بـــري ببـــاتؤ 

  ســـــياهي دةفتـــــةر بكوژثنثتـــــةوة

ــيدا    ــة ماصـ ــةو لـ ــيال ئـ ــث ئـ   نةيةصـ

ــ  ــان بـ ــوث وة دةرمـ ــت ؤبـ   زووخ و زامـ

ــة  ــرةي تؤبـ ــاو دايـ ــة نـ ــل راكـ   دةخيـ

  نــةك هةصــؤي شــةيتان بتكــا بــة نــةچري

ــار   ــة ش ــةس ناگات ــةو ك ــةي ئ ــث رابت   ب

  چةتةي دثـو ريشـةت دةردثنـث لـة بـثخ     

  مةزهةري ئـةركان تـةواو ئةسـص و فـةرع    

  بــة قــةد يــةك زةذذة زيــاد و كــةم نــةذوا

  دةيســــا تــــا زووة بگــــرة دامــــاين

ــة    ــةنج تةريق ــةر پ ــةرعن ه ــادمي ش   خ

  خريي نــاوي خــؤت تةســليم كــة زووتــةئ

  بثـــرةوة ئـــةويش وةك تـــؤ نوقســـانة

ــةكاتؤ؟   ــدوو ئ ــردوو زين ــةي م ــردوو ك   م
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  ئـــةر الدةي پـــةردةي هـــةوا لـــة نـــاوا

ــز    ــووكةي فيـ ــذ نةكاتـــةوة گثژةصـ   پـ

ــةو  ــاريكي شـ ــةوي وة تـ ــةقاوةت نـ   شـ

ــة    ــةو كةس ــؤ الي ئ ــةم ب ــارةزات ئةك   ش

   كــــاآلي ســــةفا و راســــيةزينــــةيت

  شؤصـــةي چراكـــةي عومســـاين ســـاين

ــد ــاري دةســگاي غةوســي ئةرجومةن   مثعم

ــة تــؤز هــةوا و نةفســاين  ــاك ل   پــريي پ

ــةذ   ــابازي تيژپـ ــامص شـ ــيدي كـ   مورشـ

  ســـةركاري ديـــوان بـــةرةكات بةخشـــي

  هــةوري بارنــدةي بــةهرةي ئينســاين   

ــد   ــديس و تةوحي ــةي تةق ــاقي بةزمةك   س

ــةت  ــةرع و ديانـ ــيلم و شـ ــةكي عـ   كؤمـ

ــاوا   دص وة ــةريعةت ئــ ــةتباع، شــ   ئــ

ــاكة    ــث متاش ــةرع، ب ــيين ش ــة دوورب   ب

  ســــةراپا زؤر چــــاك بذوانــــة پثــــدا

ــة)  ــرياج الدين ــاك (س ــيلةي پ ــةم سيلس   ئ

ــة    ــودا و رةسووص ــن خ ــي دي ــةم رةواج   ئ

ــة    ــةليغ وةزع و تةقديس ــةددي ب ــةم ج   ئ

ــة   ــة چاك ــةم جومع ــة و ئ ــةم جةماعةت   ئ

  شــةهدي وةك شــريين جورعــةي نؤشــي ئــةم

  ةدةسپـــدةر بـــةر پـــدةر پـــاك و موقـــ

ــانن  ــةجةر بـــاغي عريفـ ــةمةرةي شـ   سـ

ــالمن   ــةرقي ئيسـ ــةرد بـ ــووري بثگـ   بلـ

ــث    ــار ب ــةريكي ك ــة خ ــةم كارخان ــا ئ   ت

  پـريي پـاك زةمـري    بـاغ  خوسووس سةروي

دف« ــةت  »دره الص ــاي مةعريفـــ   دةريـــ

ــاوا  ــري وة چ ــاف بث ــورمةي ئينس ــة س   ل

ــةميز    ــةمتثنث تـ ــدةت نـ ــايي ديـ   بينـ

  رؤژي رؤشــــنيش نــــةويين وة خــــةو

ــة  ــقي وة دةس ــاد حةص ــةي ئريش ــة زمي   ك

ــية  ــرةي خوداناســـ ــوتيب دايـــ   قـــ

  عومســاين» ى «شــكؤفةي گوصــزار  

   ديــدةي خواجــةي نةقشــبةند  رؤشــين

  مةزهـــةري ئـــةنوار فـــةيزي يـــةزداين

ــةذ  ــةت مقـ ــةت حةقيقـ ــةزاي موحيبـ   فـ

ــادري و نةقشــــي ــةي قــ   داراي تةريقــ

  بــاراين رةمحــةت دةريــاي رةمحــاين   

ــد   ــةعزمي و تةجمي ــةعزةمي ت ــةدري ئ   س

  چةمشةي سايف زوهـد تـةقوا و ئةمانـةت   

  عـــةالي عومســـاين بيـــارة مـــةئوا   

  تثفكـــرة ئةگـــةر چـــاوت رووناكـــة   

ــةي ــدا  لكــ ــابيين تثــ ــث نــ   خيالفــ

  ئـــةم ئـــادايب خـــةمت زيكـــرو ئايينـــة

ــوولة   ــةرع و ئوس ــام ف ــةعليمي ت ــةم ت   ئ

ــة  ــةت وةرع و تةقديس ــةقوا و تاع ــةم ت   ئ

ــة    ــالمة پاك ــةريق ئيس ــةحياي ت ــةم ئ   ئ

ــدي    ــا دةوري مةهـ ــة تـ ــةوان باقيـ   بـ

  بة شـاهيدي شـةرع نـةوةك بـة هـةوةس     

ــانن    ــةر نيش ــةب، عوم ــاين نةس   عومس

ــامن    ــووري عـ ــةي بلـ ــووةي بةراقـ   قـ

  ذةب ئـةم دةسـتة وة ئـةو سـةركار بـث     يا

ــةمري   ــةعادةت خ ــةت، س ــارةك تين   موب

ــةت  ــةدةب و  عيففـ ــاة و ئـ ــامعي جـ   جـ



٣٤٢/ئاييين

  موقــــامي هاونــــاوي بــــاپري عــــايل

ــةوة    ــةو عومسان ــاد ل ــةمعي ئريش   وا ش

ــووالين    ــةوان ت ــةم ل ــومري ئ ــر وث ع   ت

ــودا عةقيــدةي     ريين كــاتشــ» زاري«خ

ــامي   ــةوالناي ش ــةئموور م ــةنزوور و م   م

ــةوة  دةس ــةم عومسان ــة دةس ئ   دةس هات

  ئـــةم چرايـــة بـــةو نـــووراين تـــر وث

  هـات » كمـال الـدين  «خاتيمةي بـة زيكـر   

  



»زاري«صائبعةبدولكةرمي ديواين مةال/  ٣٤٣

  فارسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٤٤/فارسي

  

  

  

  

  غزل

  

1  

ــۀ  ــا را گل ــو م ــف ت ــر زل ــت از س ــیار اس   بس

ــاك  ــه ب ــتند چ ــنم بفرس ــه جه ــوأم ار ب ــا ت   ب

ــداخت    ــت دور ان ــرم از حرم ــج اگ ــالع  ک   ط

ــا     ــیال فرم ــیوه ل ــخن از ش ــق ورز و س   عش

ــین   ــه نش ــر در میخان ــی ب ــر طلب ــام دل گ   ک

  بیخودي خواه که بـا خـود بـه نگـاري نرسـی     

  خضــر فرخنــده اگــر رهبــري دل نکنــد    

ــی« ــدان» ارن ــه می ــوي و ب ــرام گ ــت بخ   محب

ــی   ــویی بین ــو بش ــه از دل چ ــن تفرق ــرد ای   گَ

  ام زده در شـــفاخانه عشـــق ایـــن دل مـــاتم

  چــون شــاه از درد  جفــاي تــو ننالــد، » زاري«

  که براي دیگران مشک و مرا چـون مـار اسـت   

  بی تو گلهاي بهشتم به نظـر چـون خـار اسـت    

ــت   ــدار اس ــتمس دی ــه دل مل ــاي ک   روي بنم

  فتـار اسـت  به حقیقـت ز همـه کـار بِـه آن گ    

  کــه گــدایان درش جملــه فریــدون وار اســت

  ساقیا خیز و بده بـاده کـه دل هوشـیار اسـت    

ــت    ــزار آزار اس ــار ه ــه گرفت ــر وي ک   واي ب

ــت ذره ــه دل ــت  ب ــدار اس ــتگی دل ــر بس   اي گ

ــار اســت     ــه آن ی ــان آیین   همــه ذرات جه

  اي خواست  ز ساقی که بسی بیمار اسـت  عشوه

ــت   ــار اس ــد مخت ــه بکن ــود آنچ ــک خ   در مل

2  

ــار ــت     ک ــار نیس ــا اغی ــت و ب ــار اس ــا ی   ب

ــر    ــام دهـ ــر از جـ ــامی زهـ ــه آشـ   جرعـ

ــد    ــم کنیـ ــت کـ ــا را مالمـ ــتان مـ   دوسـ

ــن هـــر دو ســـراي  ــت در ایـ ــدن راحـ   دیـ

ــی  ــاربانان مــ ــرح راه از ســ ــنو شــ   شــ

ــا در و دیـــوار نیســـت    ــحبت دل بـ   صـ

ــت   ــوار نیسـ ــل او دشـ ــد وصـ ــر امیـ   بـ

ــت     ــار نیس ــدي ک ــر رن ــا را غی ــه م   زانک

ــت ــدار نیســ ــه دیــ   جــــز در آن آئینــ

ــت  آ» زاري« ــرار نیس ــن اس ــون از ای ــه چ   گ



»زاري«صائبعةبدولكةرمي ديواين مةال/  ٣٤٥

3  

  مــژده دادنــد کــه ســاقی قــدحم خواهــد داد

ــوش ــم هجـــر رخ نـ ــد از غـ   لبـــان دل دانـ

ــم آزادم  ــان ز غــ ــاه حریفــ ــدة شــ   بنــ

  بعد از این دسـت مـن و دامـن آن پیـر مغـان     

  گـــر اُمیـــد شـــرف وصـــل نبـــودي در دل

  شکر ایـزد کـه بـه کـوري رقیـب آن مـه نـو       

  ؟ار تلخی هجران چشیده است چه غـم » زاري«

  شــود از قیــد غــم ایــن خــاطر مســکین آزاد

  هــا کــوه الــم بــر تــن و جــانم افتــاد کـه چــه 

  که بـه سـر منـزل مقصـود مـرا کـرد ارشـاد       

  یـاري لطفـش نگشـاد    اي بـی  که کسی عقـده 

ــاد    ــر ب ــدادي ب ــرد ب ــرا گ ــران، م ــاب هج   ت

ــداد   ــدار ب ــی دی ــودش را م ــر خ ــتۀ هج   کش

ــاد   ــاید دل ش ــو نش ــا ت ــک ب ــرش دور فل   اگ

4  

ــل ا  ــرگ گ ــا ب ــوددوش ب ــوأم رازي ب ز روي ت

ــر   ــردم تقری ــو بک ــما را چ ــن ش ــوي حس دع

نازنینــان چمــن پــیش رخــت ســر بــر خــاك

ــان گردیــد     ــاوك مژگ ــدف ن ــالها دل ه س

حــد درون بــین و مکــن سرزنشــم شــور بــی

دي خرامان چوشدي جمله به جـان گردیدنـد  

ــن    ــیفته ای ــوش آن روز دل ش زاري«اي خ »

  واندر آن باب دلم طرفـه سـخن سـازي بـود    

ــر ت ــی آوازي بــود   به ــر گلبن   صــدیق ز ه

ــه  ــر غنچ ــو ز ه ــراي ت ــود وز ب ــزازي ب   اي اع

ــود  ــد مــرا آزي ب ــه یــک عشــوه برآری ــا ب   ت

ــود   ــازي ب ــرا ب ــته م ــدر جس ــه از دام ب   زانک

  بندة حسن تو  هـر جـا کـه سـرافرازي بـود     

ــود   ــروازي ب ــو پ ــرد ت ــه ورا گ ــو پروان   همچ

5  

  آه چنــدانم بــه دل بــار غــم اســت از روزگــار

  رم چنـان آشـفته کـرد   دهر کـج رفتـار افکـا   

  سراسـر تیـره شـب   » زاري«روزگار عمـر مـا   

  انگبینم در دهن زهرست و گل در دیـده خـار  

  خبر از تیر و مهر و اسـفند و خـرداد و بهـار    بی

  گشــت تــا روز جــزا صــبحش نگــردد آشــکار

6  

ــتم  ــزار آزار هســـ ــن از دل در هـــ   مـــ

ــاي دارم    ــرب جـ ــیش عقـ ــر نـ ــی بـ   گهـ

ــانم عــــاجز از بــــی   ــابی وي چونــ   تــ

  در آب و گــــه در نــــار هســــتمگهـــی  

  گهـــی انـــدر دهـــان مـــار هســــتم    

ــتم  ــزار هسـ ــان بیـ ــان و جهـ ــه از جـ   کـ



٣٤٦/فارسي

7  

ــاجنس رهیـــدي و رســـیدي   از صـــحبت نـ

  خوش بهاریست همین فصل که از حسـن قضـا  

ــتافت   ــدارك بش ــه ت ــق ب ــت ح ــاري مرحم   ی

ــوه مقصــود آورد      ــا می ــو ت ــد ت ــاخ امی   ش

ــو    ــد پرت ــبح فزای ــو دم ص ــرت چ ــال عم   س

  سـت بـرآري کـه بـود    به دعـا د  (زاري) آن به، 

ــن  ــت روشـ ــد درونـ ــراد دل گردیـ ــه مـ   بـ

  همزبان گشته به هـم بلبـل و گـل در گلشـن    

  ات در دامـــن بـــاز آورد در گـــم شـــده  

  مطــرب میکــده ماســت مبــارك گــوزن    

  آفتــاب تــو بــر آن بــدر بــود نــورافکن     

  دوســتان تــو مصــون از همــه آفــات و محــن

8  

  بهـــر شـــکلی کـــه خـــود را نمـــایی    

ــد م   ــواهی دی ــویش خ ــم خ ــه چش ــرب   حش

ــاز آر   ــر دوش و بـ ــن بـ ــو را مکـ   دو گیسـ

ــت    ــو آموخـ ــاي تـ ــد رعنـ ــرام از قـ   خـ

  ســـپارم بـــه مژگـــان ســـیاهت مـــی   

ــت  ــی نیسـ ــدادگانت رحمتـ ــر دلـ ــو بـ   چـ

ــتاد ازل داد ــو آزارم اســـــــ   مجـــــــ

ــو   ــدایی از تـــ ــر» زاري«جـــ   را میســـ

ــی   ــالی مــ ــت را جمــ ــی کمالــ   فزایــ

ــایی  ــع برگشــ ــار برقــ ــر از رخســ   گــ

  جنــــــاب شــــــیخ را از پارســــــایی

  نهـــــال ســـــرو آهـــــوي خطـــــایی

ــنایی  ــن آشـــ ــده در ایـــ   دل غمدیـــ

ــر چرایــی؟        تــو لــب شــکر چنــین دلب

ــایی   ــما را دلربــ ــوق و شــ ــرا شــ   مــ

  نباشــــد همچــــو خــــور از روشــــنایی
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  قصیده

9  

ــت  ــنا آورده اس ــبا از آش ــه ص ــن نام ــرخ ای   ف

  تر زانـم کـه ایـن آب خضـر     خرم و خوش وقت

  گشت وبهمن باهمه تنـدي و خشـم   دي طی بزم

ـ       اشک   وز جگـر ریـزان بهـر اسـفند ابـر بـا س

ــن   ــالل و دمـ ــه آزاد اتـ ــت از دود مـ   گشـ

ــته    نوبهـــار نـــو جمـــال خـــویش را آراسـ

ــدر ســبزه  ــر لــب جــو ایســتاده ســرو ان   زار ب

  خیره گردد عقل از این اشکال و الـوانی کـه در  

ــین  ــکفته ب ــۀ نش ــب غنچ ــاطر فری ــیوه خ   ش

  این طراوت از چـه داري اللـه را گفـتم بگفـت    

ــزدي    ــل ای ــر فض ــر از بح ــر اب ــر مه ــه پ   دای

  یسی نسـیم زنـدگانی بخـش صـبح    چون دم ع

  فصل نوروز است و سـال نـو از آن بـاد سـحر    

  بــر گلســتان بگــذر و بنگــر کــه صــباغ قــدر

  بـرد  خوان احسانش که هر کس زو نصیبی مـی 

ــر بــرگ گــل رعنــا بــه وقــت بامــداد    ژالــه ب

  وزد در هر نفـس بـر هـر طـرف بـاد سـحر       می

ــی ــه  م ــس قهق ــی ب ــک دري از خرم ــد کب   زن

  مـه شـکل غریـب   توده گل در چمن بـا ایـن ه  

ــدگی    ــوق بن ــه داغ ش ــر دارد بنفش ــر جگ   ب

  ثبـات  بـی » زاري«تیرومهر و دي چو خردادنـد  

  بـر تـو و بـر مـا همـه بـادا مبـارك سـال نــو        

  وشکر،کاین طایف شـیرین مقـال   فخرست جاي

  اي بـس دلگشـا آورده اسـت    بیدالن را تحفه

  پیک فرخ پـی از آن شـهر رضـا آورده اسـت    

  رده اسـت لشکر خونخوار خود سـوي فنـا آو  

ــت  ــرم هــوا آورده اس ــوز مــرگش از دم گ   س

  در چمن برگ سمن عطر از ختـا آورده اسـت  

  سـا آورده اسـت   بر گل رخسار زلـف، مشـک  

ــت  ــا آورده اس ــه و کفــش و قب   از زمــرد جام

  برگ گلهاي چمـن دسـت قضـا آورده اسـت    

ــت   ــوا آورده اسـ ــوا را در نـ ــبالن بینـ   بلـ

ــت   ــا آورده اسـ ــه آب بقـ ــاقیم پیمانـ   سـ

  صــدها عطــا آورده اســتبهــر نــوزادان گــل 

  کشـــتگان زهـــر دوري را دوا آورده اســـت

  بوي روح افزاي سنبل سـوي مـا آورده اسـت   

  بهر زیـب گـل عجایـب رنگهـا آورده اسـت     

  گــل همــه زیبــایی و بلبــل وفــا آورده اســت

ــت   ــفا آورده اس ــاکی و ص ــویی از در تابن   گ

ــت   خســتگان بهمــن و دي را شــفا آورده اس

  ده اسـت در دلِ کُه سـنگ خـارا در صـدا آور   

  بهر عبـرت دسـت تقـدیر خـدا آورده اسـت     

  گاه آورده اسـت  روي ازآن علت بسوي سجده

  هـا آورده اسـت   پایدار آن کردگار ایـن کـرده  

  طالع سعد ایـن نویـدم بـر مـال آورده اسـت     

ــت    ــما آورده اس ــا و ش ــروزي م ــژدة به   م



٣٤٨/فارسي
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ــر    ــدا نگ ــف خ ــده و لط ــواب دی ــا ز خ   بگش

  انــد ز دریــاي رحمــتش   ســیراب گشــته 

ــروز ح ــام  امـ ــات بالتمـ ــدا نباتـ ــد خـ   مـ

ــا    ــو پارس ــد چ ــراب  تعب ــه مح ــتاده ب   ایس

ــیح    ــده مس ــرده دمی ــاك م ــه خ ــبا ب   وار ص

  گلشن که کرد خـرم و بسـتان کـه داد زیـب؟    

  این بوي در بنفشـه کـه ایجـاد کـرده اسـت؟     

ــره    ــر قط ــین اب ــار و هم ــاد نوبه ــن ب ــار ای   ب

  از نیست هست نمـودن کـه توانـد بجـز خـدا     

  الحـــــــول و ال قـــــــوه اال بـــــــاهللا

ــا ر ــد تـ ــر نشـ ــدرت او راهبـ ــاي قـ   اهنمـ

  فرد است و قدیم است وقـدیر اسـت و الیـزال   

ــان  ــه هــر جــاي و هــر زم ــار و ب   پیــدا و نادی

ــات  ــۀ حیـ ــرمش مایـ ــواه از کـ   (زاري) بخـ

  روانـــه کـــرد ابـــر و فرســـتاد از او مطـــر 

  گندم بهـاره، نخـود و پـرش، مـاش، نیشـکر     

ــر    ــه ب ــردي ب ــاي زم ــاد و قب ــدان و ش   خن

ــه   ــته برهنـ ــد برافراشـ ــت امیـ ــردسـ   سـ

  آراست چمـن را بـه همـه گونـه زیـب و فـر      

  گل را کـه داد حسـن و شـجر را کـه داد بـر؟     

ــر   ــر جگ ــت ب ــه نهادس ــه را ک ــن داغ الل   وی

ــر    ــر و قم ــن اخت ــن و ای ــاب روش ــن آفت   ای

  افراشــت ثریــا و سرشــت از ثــري بشــر    

  القــــدره و العــــزه و الحکــــم و الظفــــر

ــر  ــد گهـ ــی نشـ ــرة آبـ ــن آب قطـ   در بطـ

ـ    ــت از پــ ــزاد و  نزادسـ ــد زو  نـ   درفرزنـ

ــر    ــر و بـ ــد بحـ ــا و خداونـ ــا و توانـ   دانـ

  شـمر  جز فضل الیـزالیش همـه را هـیچ مـی    
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ــس    ــید کـ ــون نپوشـ ــا را چـ ــرگ بقـ   بـ

  بــود مــوي بــه بقــا ســفیدي چــو دهــد تــن،

  بـــاغ جـــوانی چـــو خـــزانش رســـید    

ــود راه  ــو پیمـــ ــر چـــ ــه عمـــ   قافلـــ

ــه ــین  دانــ ــت بچــ ــرمن طاعــ   اي از خــ

ــن    ــر ایـ ــینی بـ ــه نشـ ــل چـ   اي دل غافـ

  عاقبــــت خیــــر بجــــوییم و بــــس   

  مــــرد کنــــد تــــرك هــــوا و هــــوس

  جــــان در آزار بـــــود هــــر نفـــــس  

ــس    ــاز پـ ــد ورا بـ ــوان خوانـ ــس نتـ   کـ

ــس   ــود در قفـ ــر بـ ــو را طیـ ــه تـ ــا کـ   تـ

  مگــــس جیفــــۀ گندیــــده مثــــالِ  



»زاري«صائبعةبدولكةرمي ديواين مةال/  ٣٤٩

  عمــــل آثــــار ســــعادت مجــــوي بــــی

  بــــازوي همــــت بگشــــا جــــان مــــن

  (زاري) تـــو یـــاري ز عمـــل خـــواه چـــون

ــده ــبس؟   دیـ ــر  یـ ــرود بـ ــتی بـ   اي کشـ

  خیــز چــو موســی بطلــب یــک قــبس     

ــر  ــادرس  غیـ ــه فریـ ــت کـ ــل نیسـ   عمـ
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  دال گــــر دامــــن مــــردان بگیــــري   

ــد    ــه گوین ــرکش را ک ــس س ــن نف ــش ای   بکُ

ــرت را   ــوال ســ ــت مــ ــیچ از طاعــ   مپــ

ــی  ــل مـ ــا در عمـ ــن  جوانـ ــا تـ ــوش تـ   کـ

ــز وي    ــاز، کـ ــود سـ ــیوه خـ ــت شـ   قناعـ

  صــــفاي دل از آنــــت نیســــت حاصــــل

  بـــه کـــوي صـــالحان کـــی جـــا دهنـــدت

  از ایـــن مســـتی و نـــادانی بـــه هـــوش آي

ــهخــــدایا عاصــــیان را ت ــش وبــ   اي بخــ

  از آن ناکردنیهـــــایی کـــــه کــــــردم  

ــن   ــت ایـ ــیمان اسـ ــیمان» زاري«پشـ   پشـ

ــیري  ــن اســ ــی از ایــ ــود روزي رهــ   بــ

ــري  ــا نمیـــ ــدگانی تـــ ــابی زنـــ   نیـــ

ــري     ــد امی ــت آی ــه دس ــدمت ب ــه از خ   ک

ــت در گــــرداب پیــــري   نیفتــــاده اســ

ــري   ــاري و فقیــ ــرده بــ ــی از بــ   رهــ

ــذیري    ــان پـ ــس را فرمـ ــو نفـ ــه دیـ   کـ

  نظیـــري تـــو کانـــدر نابکـــاري بـــی   

  ر و بـــه رو ماننـــد قیـــريبـــه مـــو شـــی

ــدیري    ــاب و قــ ــوابی و وهــ ــه تــ   کــ

  کــــه بــــر آنهــــا خداونــــدا خبیــــري

ــی   ــا مــ ــیمانیش آیــ ــذیري؟ پشــ   پــ

  مثنوي
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  گفتــــه مــــا یادگــــار مــــا بــــود    

ــون گهـــر پروردنســـت    حســـن آنهـــا چـ

  چـــون تغیـــر در گهـــر آیـــد پدیـــد    

ــرزه ــن    ه ــیش از ای ــویی ب ــن » زاري«گ   مک

ــه ــه غنچــ ــاي اللــ ــود هــ ــا بــ   زار مــ

  ردنســــتبـــی تغیـــر بــــر زبـــان آو   

ــد   ــت و پلیـ ــود زشـ ــادان بـ ــیش نقـ   پـ

  کـــاري مکـــن صـــرف عمـــر انـــدر تبـــه
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  رباعي
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  اي بــی نیــاز تــو همــه را جــاي نیــازي     

ــو را     ــک ت ــد مل ــل روي ده ــه خل ــر چ   آخ

ــازي     ــو س ــاره ت ــده بیچ ــه درمان ــار هم   ک

ــوازي    ــی بن ــه لطف ــته ب ــده سرگش ــن بن   ای
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ــادم    ــد نه ــدمی چن ــر ق ــا گ ــه خط ــارب ب   ی

  اینـــک از کـــرده پشـــیمانم و بـــاز آمـــدم

ــادم    ــت بگش ــواب جهال ــود اب ــان خ ــر ج   ب

ــادم     ــلیم نه ــر تس ــت س ــه رحم ــر درگ   ب
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ــولیم  ــومیم و جه ــه ظل ــی ک ــو دان ــی ت ــا رب   ی

ــا را      ــري م ــت نگی ــرم دس ــه ک ــو ب ــر ت   گ

ــوریم و عجــولیم    ــی و ضــجوریم و فت   ناس

ــه  ــق دور تب ــراه ز ح ــولیم  گم ــو غ ــار چ   ک
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ــه   ــاغ عمــل دان ــر نکشــتیم  در ب   اي از خی

ــرم درگ ــه ک ــا رب ب ــدایتی ــل خ ــی از فض   ه

ــدنامی و نــااهلی نوشــتیم       صــد دفتــر ب

ــتم   ــوي بهش ــان س ــا و بکش ــن بگش ــر م   ب

  

  


