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سەباح ڕەنجدەر
سەرەتا وشەبوو

1965/11/18
ساڵهكان ماندوون و گۆرانی نیوه گوتراون
دیوانهكهم لهالیهك دادهنێم و داوا ل ه خودا دهكهم
ئهو چاكهیهم لهگهڵدا بكات
له ڕۆژی لهدایكبوونم كۆچ و باربم
دارهبازهشم بهرز بكرێتهو ه ناو ڕووناكییهكی بههێز
ئهفسوونێك خهمڵیوه و میوهكان كۆ دهكهمهوه
الباڵێكی مێش ل ه خۆشاویان نقووم دهكهم
دهستم ب ه سینگهو ه گرت و ههڵمبڕی و ههڵمدا
ههواڵی بای جهنگی ناو چیاكانم پرسی
بۆنی پیس و ناقۆاڵی لوولهی تفهنگم بۆ هات
خۆشی ل ه خۆم
ڕازی كهروێشكێكم نهشكاندووه

3

سەباح ڕەنجدەر

مێشێكیشم لهكهدار نهكردووه
قاچێكم ل ه ڕۆخی كهوتنهخوارهوه داكهوتووه

سەرەتا وشەبوو

ئهنگوستیلهی حیكمهتیش
له پهنجهم بهخهبهر ه و دهڵێت
ئهمشهو بهیان زوو دێ و زیاتر ل ه جارێك بسووتێ
دهڵێی یهكهمجاره ژیان چهترم لهسهر ههڵدهدا
دنیا سهرهتایه و ساڵهكانیش پێڕهوكهن
شیعرزادهیهكی به خانهكانی خودا ڕهنگاوڕهنگ بووم
بهناو خهڵكدا تێپهڕیم
ویستم دوا وشهیان لێ وهرگرم و دوا وشهشم ببیستن
ڕوخسارهكان گرمۆڵه ببوون
مردنیش بهردهوام ڕووی دهدا
وه و هاتبووم
بیرم ل ه ئاسمانی به باران كردبووه 
گوللهی گیربوو لهزمانیان دهربهێنم
كوورهی ئهتۆمیش
وهك دهمی بوڕكانێكی دامركاو دابخهم
تهم ڕێگاكانی گهمارۆ دابوو
نارنجێك بووم
باران ل ه دار بهریدامهو ه ناو چاڵی گوللهیهك
چێڵێكی عۆل و حهپۆڵ دهمخوات
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تاریكایی جیهانیشم لهپێشه
شیعر ئهندازهی ئازارهكانی زهوی و بیرهوهری شوێنپێكان
كردوومت ب ه خوێنی پشتی خۆت
ل ه گۆڕستانی شادمانیی ئاوێتهی خاكم كه
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پێویست ه من ئارام بم
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نوێژی ئهستێران چاوهكانی خهڵك تاریكن

پێشهكیم بۆ كتێبی خوداوهندان
درهختی بنهماڵهی شیعر
به ژوور سهرمهو ه شهرحی حاڵه
له پهلكی یهكهمدا
كه تهختهڕهشی ڕهوانبێژیی ه بنووسن ئاوێن ه گهورهكه
له پهلكی دووهمیشدا پهیكهری سهركرده
دهڵێی یهكهمجارمه چاو بهرز دهكهمهو ه ناو ڕووناكییهكی بههێز
ل ه ئهستێرهیهكی نزیك ورد دهبمهوه
بێپهروایی هاتوچوونی باڵچ ه
ئهو كات ه نهرمهی ماو ه بۆ سبهینێ
ههڵقواڵنی ناخێك كوشتیان وریابوو نهمرد
ی
بیركردنهوه لهو ئازایانهی دهبن ه سرووشی پێشبین 
له یهكهم ئومێددا گهشهدهكهن
لهدوا ئومێدیش دهمێننهوه
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بهم شێوهیه ل ه لهشێكدا ڕهنگ و ڕووم كرایهوه
زهوی به هێمای پهنج ه گهرم بوو
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ڕهش و سپی ڕهنگی تهواون و ل ه چاڵی گوللهیهك
ڕستی بینینیان تێكپهڕی
مهترسیی دڕندهی تاههتایییان تێپهڕاند
شیعر كردنی به یهكهم ئومێد
ئومێدی دووهمیش هێشتان ڕوخساری پیشان نهداوین
پاراو و ئاشكرا ل ه خوێنمدا
ههناسهیان لهسهرخۆ خواردهوه
ئهوهیان بینی كه دهیانهوێ
		

*

*

*

ڕووناكییهكی مایهوهی ناو قۆزاخ ه
كۆمهڵێك دهستنووسی تهواو نهكراوی دامێ
به تاسهو ه ڕاما و فهرموو تهواویان بكه
ل ه ساكاریی توانیم بهم جۆر ه بژیم
باران بهر ل ه بارینی
كۆپلهیهكی له دهستنووسهكهی پێیداهاتبوومهوه
ههڵبژارد بۆ ههڵهچنی
له ماتهمی بلیمهتان بگهڕێو ه
خانهی شاكارهكانی خودا ڕژاوهته خانهكانتهوه
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دهشزانم لهناو چاڵی گوللهدا دهبێ قهڵهمكێشی
بهو گۆزهیهش بگهم ك ه سكااڵی له جامهكان دهكرد
گای ورووژاو ب ه نووك ه قۆچێك تووڕی دابوو ه الڕێ
		

*

*

*
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ی ههوری ڕێبوار بكێشم
خاڵی سهر ڕوومهت 
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خوێنت بهرهو سووربوون دهڕوا و ڕاڕایی پاك دهكاتهوه

بۆنی هێلكهی ڕووخۆشی ناو هێالنه
دهكهم و ختووكهی ترووكانی دهدهم
باڵنده له واتا ڕووت نابێتهوه و دەكەوێتە باڵەپڕژێ
سوپاس بۆ خودا كهروێشك گۆشتخۆرنهبوو
ئهگهر پهنجهم لهسهر كاغهز
ڕاوی ل ه گۆمی لێڵ كرد
لێ دهگهڕێم مشكی دز بیخوا
چاوەڕوانیی و بێزاریيم كهمتر دهبن
دهشمهوێ خهونهكانم زوو بگرم
نهوهك سەریان لەبن باڵی شكاوی
نائومێدیی بنێن و لە دەستم دەرچن
		

*

*

*

قتووی دهرمانهكانم لەسەر پشتی ئەسپی
نیگا گواڵو دانا
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سروودی مهستان له حاڵیان پرسیم
پێم ل ه عارد خشاند و له میانهی دوو خهون
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بووم ب ه ڕووهكخۆر
باڵندەش بەهەوام پەڕوباڵیان گرت
وێنەی منن ڕژاونەتە باخچە گشتییەكان
بە سینگی ئارامەوە هەناسە دەخۆنەوە
لە ڕووداوی لەدایكبوونم ڕازیم
		

*

*

*

شیعرهكانم دڵسۆزمن و ژیانی لهو ه باشتر ناژین
داواشم له خاڵبهندی كردوو ه واز ل ه ڕاوهدوونانی ڕسته بێنێت
ئێستا ههر ئهوهندهم لهسهره
ل ه نائومێدی نهترسم و بشزانم ههوێنی ئاسوودهیی نامهیێت
		

*

*

*

لهناو گهرمهی خهونێكدا ئهو ڕازهم دهستنیشانكرد
گۆڕستانی شادمانییم ل ه گوندهكهم ه
ڕوخساره ل ه یادكراوهكان و باڵند ه تێیدا بهخهبهردێن
دار قهڵهمتۆزهكان تهواو دهنگی منن
وهك برووسك ه زیندوون
وهرن كلیلی دهرگای باخم
لێ وهرگرن گڵۆپی تێدا دهپشكوێ
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چهك و فهنهر و پهڕهمووچ دادهنێم و وچانێك
وندهبم و شوێنهكهم پێنازانن
ژیان دهپارێزم و سهیری ئهو دهستانه دهكهم
ك ه گوشیومن بۆ تهوقه
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شتێكی ساده ڕوودهدا
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دنیا تۆ ناتوانی تێبگهی جارێ زۆر منداڵی

له گۆڕهكهشمهوه لهخۆم دهڕوانم
بوومهت ه گۆی زهوی بهچواردهوری ههموواندا دهسووڕێمهو ه
تاج و ئهڵماسی واقوڕمانێكی ههمیشهیین
مانگ دهبینم دهژی
ئهسپی كێوی یهكهم گزنگ
دهخاته سهرپشتی و دێت ه سهرەتای ڕێگا
دهپرسێ خودا ئاسمانی بۆ باڵند ه یان فڕۆك ه ڕۆشنكردوو ه
شیعریش نقێمی ئەنگوستیلە ڕۆشندەكاتەوە
هەنگاوی ورچی عۆل و حەپۆڵی پێ تێكدەدا
تشرینی دووهمی  2018ههولێر
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ئهو دنیا و ئهو دنیا
ههڵم تاودهدهم بهرهو ئاسمان
با ببارێ
بهاڵ الدهدا و وێنهی ناو كاتی مردوو
دهكاتهو ه به هەنگ
بۆ بەهێزكردنی شیلە دەیانڕژێنێتە كۆاڵنەكانی شار
كاتژمێریش دهبهمه دواوه
ڕوخساری نوێژێك گهڕایهو ه ناو یهكهم گزنگ
شان و ملی دایكی تامهزرۆیی شێال
له شێوهی شیر ههوێنبوو
یهزدانی دڵی خۆی ناسی و شمشێری ڕووتی درادهست
نهبووه وێنهی ناقۆاڵ و پهڵهیهكی ههڵبزڕكاو

10

ڕۆژ سپێده بدات
ڕووهكی تیشك
ڕهگی دههێنێت ه ناو دهستی و گهاڵكانی ناكهون
دهشتایییهك كه خاوهنی كلیلهكانی دنیایه
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به ڕوونییهكی تهواو ڕوون دهچمه ناو شار
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له نزیك ڕێگایهك دانیشتووم و هێز دهخهمهوه ئهژنۆم

ڕوخساری گهرمی باپیرانی سروشتخوازیش
دهرگای شار كلیل و قفڵی نهكهوتووه
له سێبهری كلكی ئهژدیها داندراو ه
هاتوچۆ تێیدا دهستی ب ه تاج
بۆ سهری كهس درێژ ناكات
جگه له نهریت و ڕێوڕهسمی پشیله
لهبهر ئاگری حهوت مااڵن
بهچكه چاونهپشكوتووهكانی گهرم دهكاتهو ه
مۆسیقای پێی ئاشنا نابیسترێ
ئاوی شار لێڵ و گرانه
بهڕۆژوو ناتوانی بیخواتهوه
شیعر و نوێژی هاوڕێ خاكییهكهم
دواڕكات له بهرهبهیاندا ناسین ه له چاوێكی گهرمدا
ئاسۆی تێدا سووردهبێت
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یان شكۆی ئاههنگێكه
دڵی بۆمان دهكاتهو ه و جوانی دههێنێت ه ناومان
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دهستێك دهبێت ه ههڵگری
ههموو ناو و میوهی درهخت ه به تهمهنهكان
به دهشتایییهكی تابڵێی ڕوون ڕادهكا
ههناسهیهك وهردهگرێ
چاوی بهرزدهكاتهوه و دهبینێ سوارێك
نهێنی ڕاگرتوو ه و بۆ الی دێ
بێپهروایی چووهت ه ڕهگیهوه و لهناو گهشهی دهژی
ئێمهین به دهورییهوه گهرمایی گیانین
هێز دهخاتهوه ئهژنۆی و دێتهوه شار
پهیكهری ناودارهكان كهسمان ناناسنهوه
دهپرسن ئێوه پشتێنی كام پشتن
پێش بهرزكردنهوهی دهستی دوا ماڵئاوایییان
برینهكانیان پاراو نهكراون
خۆیان لهبیرچووهتهوه و تهماشای باڵندهیهك دهكهن
بهسهر هێلكهی بهسهرچوودا كڕكهوتووه
ناوچهوانی درهوشاوهی دهبێته دهشتایییهك كه
خاوهنی كلیلهكانی دنیایه
باڵندهیهكی ونبوو دێتهوه ناوی و سهرگهردان نافڕن
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بۆنی خۆشی درهختی كاژ و
لهخهو ههستانی دوای ههڵگرتنهوهی گهزۆی خهون و
ڕۆژی ههستانهوه دڵیان بۆمان دهكهنهو ه
دژی باڵهكان شهڕ ڕاناگهیهنین

سەرەتا وشەبوو

گوڵدانی زهماوهند و
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ل ه گهرمایی باڵهكانیدا

فڕین سێبهر ه بهسهر ڕێگاكانهو ه و ئاواتت دهدا
گوڵهكان له بهیانییهوه چاوهڕوانن ببیندرێن و هێڵهكان ڕوونتربن
به تهنیا دهنكه هێلێك بشكێنه ناو
چاپهست و ئاگری حهسرهتێكی كۆن خۆشكه
به سهد ههزار زمان قسه دهكات
شهرابێكی دۆزیوهتهو ه
دهیخات ه دڵی هەموو خاوەن پرسەیەك
دهركهوتن دێت و دهبێته خاوهنی ئاگری پاگژكراو ه
ئومێد له هێڵهكانی ئهمپهڕ و ئهوپهڕت دهڕژێنه
ناویهك و ل ه بۆنی گوڵ ناترسی
مشتێك گهنم لهبن كووپهی ماڵ دهچێنیت
زانیت چی له بیرخۆت ببهیتهوه
چیش بهبیر خۆت بهێنیتهوه
دوورییهك وهك سادهیی گوێت لێ دهگرێ
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لهناو چاوترووكانهكان وهرتدهگرێ و دهتباته ماڵێك
بهختهوهری تێدا نووستوون و بارانێك ل ه ئهستێر ه
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ڕژاوهت ه سندووقی ڕازیان
جانتاكهت له شانت داگره و كهلوپهلی پێویست جیابكهرهوه
دوودڵ بهسهر پرددا مهوهسته
تكا دهكهم پهل ه بكه كاتژمێر بخوێنهو ه و بپهڕهوه
كیژهكانمان كهزییان ب ه ئااڵی
به سێبهر و ههتاوی تۆو ه دهنووسێنن
ل ه ئاواز و یهكهم تهزووی درهوشانهوهدا نقوومن
كهوان دهشكێن و تیر دهكهون ه خوارێ
لهقلهقێك ل ه ههولێر ههڵدهفڕێ
دڵهڕاوكێی ههرگیز دوایی نایهت
زێد ناوك ه ل ه سێوێكی ئاڵدا
وهك منداڵ گهوره دهبێ و شاخهكانیش بهرزن
كاتێك خهریكین تهماشا دهكهین
مردن بهالماندا تێپهڕیبوو
مانگیش لەسەر كانییەكی بچووك خەوتووە
ڕوخساری ئاشقێكە لەسەر جوانیی دێتە وەاڵم
دەیەوێ بەرەبەیان ببینێ
كانوونی یهكهمی  2018ههولێر
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سەرەتا وشەبوو

ڕێژەن
ئاشنای هەموو پیتەكانی هێمای چاوبووم
دڵم گەلێك ئارامە و هەستەكانم كەوتوونەتە خەونبینین
پشوویەك بە ئەسپەكەم دەدەم و ئەو شادییە دەدرەوشێنمەوە
فرمێسكی بەتاسە گەیشتن بە ڕوومەتەكانمەوە ببینن
بەهیوام ڕۆژێك لە زەنگ و دەفی فرمێسكەكانمدا
من لەخودا و خودا لەمندا شەڕ بكەین
سوپەری بەرگری بشكێ و یەك یەكمان شەهید بكەین
باوەشێنە حەسیرەكەم لەسەر بەردێكی بەهرەمەند دادەنێم
گۆزەیەك شەرابی قەرد وەردەگرمەوە
دەستنوێژ دەشۆم و ڕۆژووی پێ دەشكێنم
خەیاڵم بۆ هەموو شوێنێك دەڕوا
لە هەموو شوێنێكیش دێتەوە
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ئاهەنگ بۆ ئەو گواڵنە دەگێڕم
بەهار پشكووتنی دواخستوون

سەرەتا وشەبوو

هێزی پشكووتنیش مێوانی وەختە
پرسیارێكم لەبەردەم باڵندەیەك
یادەوەری لەدەست نەداوە
جارێكی تر دەردەكەوم و بەرهەوا دەكەومەوە
من بەناو دڵسۆزییەك كە هەمە تێدەپەڕم و دەچمە ئەنوای
تا هەست بە ئاوێنەی بەرانبەر بكەم
ئەمیش بەناو مندا دێتەوە و دیارییەكانی دەگەیەنێ
شەو و ڕۆژ لە جوانی بەدی هاتووە و بەدەستیدەهێنین
چاوەڕوانییەكی زۆری ویست تا مرۆڤ هاتە ناو ئاوێنە
بە دەستی بە نێرگزەوە لەگەڵی دوام

ئاداری  2019هەولێر
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سەباح ڕەنجدەر
سەرەتا وشەبوو

خودا
ڕێبوارێكی خومار و بەختیارم لە شەقامی تۆدا
خۆر لەسەر ناوچەوانم ماوەتەوە
هەزار جیهانی تێدا درەوشاوەیە
هەزاریش شاراوە
هەموو خواستێكی خۆم لەبیركردووە
تەنیا بیر لە ئەستێرە گوێڕایەڵەكانی تۆ دەكەمەوە
لە زاتتدا بوێر دەژیم و مۆسیقای تاسەم لێ دەتكێت
مەیەكم ناسی و خواردمەوە
واتای تاهەتایی دامێ
تاهەتایی تەواوی هەقیقەتە
نەناسراوم پێ دەناسێنێ و خۆم تێدا زیندوو دەكاتەوە

17

سەباح ڕەنجدەر
سەرەتا وشەبوو

18

ڕیزێك مۆم لەسەر سینی ماڵ دادەگیرسێت
مۆم دڵی دەهێنێتە ناو دڵمان
لەجیاتی هەموومان جوانی دەپشكووێنێ

ئاداری  2019هەولێر

سەباح ڕەنجدەر
سەرەتا وشەبوو

لە كاتی دیداردا دەمەوێ پەنجەرە
كراوەبێ
بای چاوسووربوو زەوی بریندار دەكات
هێلكەش لە هێالنەی خۆشنوود دەترووكێ
باڵندە لە هەوای پاراودا باڵی تەواو دەكاتەوە
بۆنی خۆشی خودا چاوی گەورە دەكات
گوللەش لە ئاسمان ڕووەو ناپاكی دەڕوا
زەوی بریندار چاوەڕوانی قوربانییەكانییەتی
گوللەی ناپاكیش ڕێوڕەسمی چاوەڕوانی نازانێت
چی چلچرا لە ناوچەوانی كۆشك هەڵواسراوە فریودەرە
چاو دادەخەم گوڵ و خەون دەسووتێن

19

سەباح ڕەنجدەر

چاوی ڕوونی پێغەمبەر لە خەو هەڵسا
نەرم و سووك پەنجەی بە پێڵوومدا هێنا

سەرەتا وشەبوو

چاوی گوڵەبەڕۆژەی لە چاومدا چاند
بە هەموو دەنگێك لەگەڵم دوا
شاعیرێكی شەهید بەسەر زینی ئەسپەكەیەوە دێتەوە
دەڵێت خوێنم بۆ كۆكردنەوەی پەراوێزەكان بەكاربهێنن
حیكمەتی بەكارهێنان هەزار و یەك جەزبەی هەیە
یەكەمینیان نزا و نوێژی پاراوە
بۆ دیدار و بۆنی خۆشی خودا و نهێنی خۆبەختكردن
تا زووە كەشتییەكەم دەخەمە ئاوەوە
وەك نائومێدی بەپەلە دەگەمە قوواڵیی
قوواڵیی لەگەڵ تێگەیشتن له
سەرچاوەی هاوار و
رێوڕەسمی بەخاكسپاردن و
پەنجەمۆر و
زەمنناسین بەرانبەره
نیسانی  2019هەولێر
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سەباح ڕەنجدەر
سەرەتا وشەبوو

تای سارد
بە كراسێكی سووف و چاوی خومارەوە
لە جەستە و گیانی خۆمدا خەوتم
كوشتمی و خەنجەرەكەی لەسەر كتێبەكانی دانا
لە كتێبخانەی لەیادچوواندا
لە هەواڵەكە بپرسن و خەنجەرەكە ببەنە پزیشكی دادوەریی
كەسێك لە بیرەوەرییە سەرپەڕەكان
مابێتەوە و لە گۆرانی سەرچاوەكاندا ئاواز بێت
بە گەرمایی نیگایەك
بەهرەی بە شاخی كەڵەكێویی وەبكات
پیت لە حیكمەتی ناوی ئەو
پاراوتر نییە بۆ ناوێكی بەختیار
دەبینین لە ڕاوی دووپشككوژیی دێتەوە

21

سەباح ڕەنجدەر

دەچێت ژێر كووپەی غەزەل دەڕشێنێ
لە مەیخانەی خامۆشان مێزێكی تاكییم خەماڵندووە

سەرەتا وشەبوو

پیاڵە ئەی ئاگری گەورەی ڕێبواری تەنیا
لە دڵەوە دەمناسی
بۆ پڕ نابی
تكایە دڵڕاگرییم بكە
تا لێت نەڕژێ ناتخۆمەوە
*

*

*

بیانوو ناهێنمەوە
چوومە كێڵگەی گۆڤارێك
ئاماژەدار دەم و زمانی پڕ نەخۆشی تای سارد بوو
شیعر بە تەزووی بەهەشت ساڵوم لێكردی
لێم دوورمەكەوە
ئەم چیرۆكە دەوڵەمەندە تەماشای ناوچەوان دەكات
بە دەنگێكی بە خورپەوە خۆی دەگێڕێتەوە
*

*

*

تاوانبارم برینئاودز داوای پەقرەجێكی كرد
نەمڕشتێ و جۆنیم نەكوتا
چووم له ڕووناكترین شوێنی جیهان
له پەنا شیعردا وەستام و ئەو چاوانەم ماچ كرد

22

سەباح ڕەنجدەر

كە بۆ ئەستێرەی هەزارپەڕ گریابوون
*

*

*

تەنیا لەگەڵ دڵی خۆم دانیشتووم و زۆر بیردەكەمەوە
شیعر ژیانی ڕووناك كردم
بینیم

سەرەتا وشەبوو

هەموویان هەتاوی پڕی سەر شووشەی كتێبخانە دەناسن

ڕوخساری لەبیرناكەم
مانگ لە ڕوخسارە لەبیرنەكراوەكان
پشكووتووه و پەڕۆی نەزری بەستووه

نیسانی  2019هەولێر
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سەباح ڕەنجدەر
سەرەتا وشەبوو

پرسیاری سپی
لە هەموو جەنگەكاندا جەنگام و لە ناوی سەركەوتووی
تۆم پرسی
گەیشتمە خەونی جوانكردنی جیهان
ناشمەوێ ناوی پاشاكان بزانم
وەاڵمدەر خاوەنی هیچ زمانێك نەبوو
شكۆی چاوەڕوانی بۆ ڕژاندم
تكایە بەردەوامبە
لە ماندووبوونی خۆم نزیك بوومەوە
بێهاوتایی هەموو ڕۆژێ لە دایك نابێت
نازانم چارۆگە هاوڕێی بایە یان

24

وریابە ئەی پرسیاركار
باڵندە لەئاسماندا خاچی بە دەنووكەوەیە
هێالنەی زەینی پێ دادەنێ
زەین لە زەینیش شەرم ناكات

سەرەتا وشەبوو

قەقنەس قەتاوقەت لەوە بە گومان نییە كە نافڕێ

سەباح ڕەنجدەر

بەگژیدا دەچێتەوە و قسە لە شەپۆلی خەواڵوو وەردەگرێت

نامەردان سڕ و داماو دەبێ چاویان بشۆن
ئاویش لە حەوز و گۆزەیان نییە

ئایاری  2019هەولێر
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سەباح ڕەنجدەر
سەرەتا وشەبوو

فەهرەستی خوان
گۆرانیبێژان هەمووتان گۆرانییەكانتان بخۆنەوە
برسیەتی سروودی خۆی هەڵداوەتە ئاسمان
خەریكە بە ڕوخسارێكی لە برووسكە و پێستی كازیوەییەوە
دادەبەزێتە سەر خوان
لەسەر خوان ڕۆژ لەكاتی خۆی زووتر ئاوادەبێت
چاودێرێكی ویژدان داچۆڕاو
چاودێریی خوانی هەژارانی بێنەوا دەكات
كۆمەڵێك باڵندە تەرمی لێوبەبارێكیان
لەسەر باڵیان ڕاگرتووە
دەیهێننە سەر
خوان و

26

ساتی ڕوون و
پەڕیان لەدەست و پەنجەی دەدەن و نوێژی مردوو دەكەن
خونچەیەك چاوی دەپشكووێت و دەڵێت
ئەم دەموچاوە دەناسم

سەرەتا وشەبوو

فەهرەستی نوێ

سەباح ڕەنجدەر

سەكۆی نوێژ و

ڕەگەكانی لەسەر خوانی خوێندراوە و نووسراوم
گەیاندە خۆڵ و ئاو و گەشەی دووپاتكردەوە
ئەو شتانەی ئاشكراكرد كە زیندووان بینیبوویان
فرۆشیارێكی ڕووترش پاسەوانیی دەكات
بۆسە دادەنێتەوە و باوێشكیش دەدا
تەرمی سەرخوانەكە زەنگی لێدا
گۆرانیبێژان هەمووتان گۆرانییەكانتان بخۆنەوە
سردووی برسیەتی وا دابەزییە سەر تەرم
سوپاس بۆ خودا ڕێگا جوانەكان دەهێنێتەوە سەر
خوان و
سەكۆی نوێژ و
ساتی ڕوون و
فەهرەستی نوێ
پەنجەرە لە دیوار هەاڵت

27

سەباح ڕەنجدەر

مادام خۆر نییە هۆیەكە دەزانم
دنیا بە تاریكی لە دایك دەبێت و زمان گەمارۆ دەدرێ

سەرەتا وشەبوو

لەمەوبەدوا چاوەڕوانی وزەی ئەفسانەیی تێدا نییە
ڕێبوارنیش گران بەڕێگادا ڕادەبوورن

ئایاری  2019هەولێر

28

سەباح ڕەنجدەر
سەرەتا وشەبوو

ئەفسانەی ڕەش
شێرپەنجەی مڕومۆچ شاری پێپەست كرد
سەری كێشایە ماڵی شاعیرێكی بەرەو شەپۆلەكان ڕۆیشتوو
بە چاوی زەقەوە بزەیەكی شەڕانی نواند
ئێمە لەبەر ئاوێنەیەكی دڵخۆش و هیتەرێك دانيشتبووين
تەماشای یارییە بەهێزەكانمان دەكرد
باخی ئەلف و بێمان
پڕ چەك كرد و دەرگای پێناسەكردنمان لەسەر كردەوە
گیان لە كێڵگەی خێزاندا لە هاژە ناكەوێ
سێبەری وچان ئەمڕۆ دواكەوت
بەیانی دەردەكەوێ و ئاواز دەالوێنێتەوە
سەوزەی ماڵ جانتاى قوتابخانەى منداڵەكانى
ئامادەكرد و قتووی قەڵەم ڕەنگییەكانی دەسڕییەوە
منیش بەتاو و تینەوە چی كتێبە خوێندمەوە

29

سەباح ڕەنجدەر

نهێنی سەنگەر و الی پەنجەرە وەستانم زانی
وردە ئاسنی بەرگیرەمان لە باڵی شێرپەنجە دا

سەرەتا وشەبوو

سیساركەكەچەڵمان خست
جووچكەكانم خۆیان ڕاوەشاند و سەریان دەرخست
شیری دروود و كتێب
لە ئاسۆی كراوە تكا ناو كاسە و كەوچكمان
حەوشە و بانی ئەو ئاوێنە دڵخۆشە
تانوپۆیەكی چندراوە
بە كەوانی النك و
ملوانكەی مێخەك و
بەروانكەی نەخشاو و
سوێند بە سەری یەك خواردن
كتێبی كراوە تێیدا ئەستێرەكان دەهێنێتە ناوخۆی
سیساركەكەچەڵی شێرپەنجەش پێی لە موو ئااڵ و كەوت
چاوم كردەوە و فرمێسكەكانم بە سادەیی سپارد
خەمەكان بەهێزن و بێنەوایان بە فرمێسكم تەڕبوون
برینێك چاوی داپۆشیم و بوو بە مەودا
شەش مرۆڤی ئازاردیتوو
بە سییەكی هێمنەوە هەناسەیان دەكێشا و هاتن
بەرەبەیانمان بینی

30

سەباح ڕەنجدەر

زەمبیلەیەك ڕیشۆڵەی بەندمان
لە وەردیانێك كڕی و هەڵماندا
خەاڵتێكی گەورەیە دەورمان ڕووناكدەكاتەوە
چ ژیانێكم هەبوو
تەنیا ئاوێنەی دڵخۆش دەیزانی چ ژیانێكم هەبوو

سەرەتا وشەبوو

لەخاك نواڕینی ڕیشۆڵەی ئەستێرەی بەخت لێ نزیكبووەوە

لە الی پەنجەرە ڕاوەستابووم
گوڵ و درختەكانی دەیانناسیم

حوزەیرانی  2019هەولێر
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سەباح ڕەنجدەر
سەرەتا وشەبوو

لە سەرەمەرگ بانگت دەكەم چاوەكانم
دابپۆشیت
لە قوتابخانە لە هۆبەیەك
دەمانخوێند و لە ئاوێكی تەنك و بە بوار دەپەڕینەوە
دوای سی و یەك ساڵ تەلیسم و تاریكی شكا
لە ساردترین شەودا ژمارەیەك
هاتە سەر شاشەی مۆبایلەكەم و زمانی گەڕا
هەالو
ڕۆشنایی خودا دوورنییە و دەنگت
خوداوەندیی و پاك و ڕوونە
جیهانی لێوەدێ
فەرموو گیانی من بە
بەڕێزت كێی

32

هەموو شتێكت لەبارەوە دەزانم
جلوبەرگی سادە و ماتیش لەبەردەكەی
لەتاو شەڕ لە گەڕەكی زۆربڵێ و هەواڵ ناخۆش
بەدەم خورپەی ڕۆشنایییەوە بارتكرد

سەرەتا وشەبوو

پیاوێكی حەز لە كراس و پانتۆڵ و پێاڵوی ڕەش ناكەیت

سەباح ڕەنجدەر

تۆ حەسرەتی ئەبەدیی و بكوژمی و هێزی دڵدانەوەش

ئەم ساتە پەردەی شادیتە
بەرز بەرز ڕایدەگریت و ڕێزی دەگری
بە درێژایی شەڕ تفەنگچییە قەڵب و چرووك و فیتنەچییەكان
نەخشەی هێرشەكانیان لەبەر شەوقی تفەنگەكانیان دەكێشا
ئەم شەوقە چییە
بەردەوام پێشوازییان لێدەكات و باش دەنوون
هەنگاوە یەكەمەكان ئێوە لە كوێن
باڵندە بە باڵەكانیان ڕووناكییان بۆ گواستوونەتەوە
بڕواننە باڵەكانیان پەلوپۆتان بەهێز دەكا و گۆرانی ئاكامن
دوژمن فێری كردن چی پێویستە بیكەن
چاویان ساغە و لە ئاسمان خۆیان
لە بەرد و گوللە و كاڵو دەپارێزن
ئاژاوەی زەویشیان بژار كردووە
دەتوانن لەبەرپێ الیدەن و دەنگی ئومێد هەڵبڕن

33

سەباح ڕەنجدەر

بەرانبەر ئومێد ئاوێنە هەیە
ئومێد مانگی بێ سەروشوێن دەهێنێتەوە حەوزی

سەرەتا وشەبوو

حەوشە و ڕۆح ئاو دەدا
لە ڕێگاشدا ڕێبوار دەگەڕێتەوە
گەڕانەوە جۆرێكە لە سێبووری
باڵت پێ دەگرێ و لە ئێستای پڕ گرێوگوڵ لەگەڵ خۆتدا هەڵدەكەی
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سەباح ڕەنجدەر
سەرەتا وشەبوو

كاروانی ناوداران الدەدەن
بەڕێكەوت ویستی ئاڵۆزی دارستانێكم
خاوكردەوە و چوومە ناوی
كێڵگەیەكی ڕووناك تێیدا نهێنی بوو
سپیندار دەستیان لەسەر سەری یەكتری
سێبەریشیان تێكەاڵو ببوو
خوێنیان دەبەخشییە كەمخوێنان
لەسەر پەیژەیەك دانیشتم بەهەشت بوو
تووی ڕەشم لە ئاو هەڵدەهێنا
لەناو ژێرپیاڵەیەك دام دەنان
چاوەڕوانبووم دەستێك یان دەنووكێك لەگەڵمدا بیخوات
تاریكیی بەسەر هەموو شتێك دادەباری

35

سەباح ڕەنجدەر

سەرزەمینی داگرت
باڵندە هۆگرەكەم بۆ دواجار

سەرەتا وشەبوو

خۆی پێشاندا و چووەوە ناو هێالنەی
گۆشكردن و سەردەمی پەیوەندییەكان
ڕووناكیی خۆم ئەمشەو
هی خۆمە و لێمی پرسی دەبم بە
شانەی ڕوونبووەوەی یاقووت
پەڕی شەستپەڕ كە لە خەونی نزیك گۆرانی دەڵێ
دڵنیایی ڕوخسار كە سرووشی لە چارەنووس وەرگرتووە
هەواڵی سادە كە سەرلەنوێ دەركەوێتەوە
ڕووناكیی خۆت بەرزت دەكاتەوە سەر
سەكۆ و پەیژەی بێوێنەی ماڵ
تاریكییت لەسەر الدەدا
باكان وەڕزت ناكەن
یادی كاروانی ناودارانت ال جێدەهێڵن
بۆنی یاد لە پانایی حەوت كێو تێپەڕ دەبێ و دێتە الت
كاروانسەرا بە چاوی خۆی
دەتبینێ و لەپاڵیدا ئارام دەگریت
بەهەشت دەدۆزیتەوە و دەست دەكەیتەوە بە ژیان
جیهان نزیك نزیك دەبێتەوە
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دەچیتەوە ناو دارستانێك
كێڵگەیەكی ڕووناك تێیدا
بەشی ئێمەش دەژی و دەمی سەد یاد و بیرەوەری دەدوێ
چرا كرایەوە لەمەوبەدوا لە ئاوێنە ناڕوانم چیم لێی ناوێ

سەرەتا وشەبوو

لەگەڵ ئێمە لە هەوایەك هەڵدەمژێ
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سەرەتا وشەبوو

ئهم شیعره بخهنه سهر كێلم
ژیان له خانوویهكی پهنجهره بڵنددا
كه ماوهیهكی زۆر نیی ه دروستم كردووه
سبهین ه و نیوهڕۆ و شهو و نیوهشهو درهوشایهوه
درهوشانهوهی تهواو ڕوخساری خودایه
ئاوازدار و ئهفسووناویی ه ئهو وشهیهی كه ژیانه
به ههنگاوی سووك بهڕێوهی ه بۆ گهیشتن
ناكهوێت
هەنگوینە لە شانه ماوەتەوە
ك ه گهیشت چاوهكانی بهتاسهیهكی سهرسوڕهێنهر
لهسهر درهوشانهو ه ڕادهگرێت
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ئێمهی تێدا نیشاندهدا
كورت و ساده
ئادهم خهون خوڵقاندی
فهرمانی به جهنگاوهران دا
شمشێر بناسن

سەرەتا وشەبوو

ئهم چێژه دهناسین و دژایهتی ستهمكار دهكهین

لە ڕێگای چوونە ماڵەوەم
ئەوەی ناسیبووم بۆ لەبیركردن لە كانار دامنا
تهممووزی  2019ههولێر
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