
شیعر



ئیسماعیل حەمەئەمین  حه مه الو 

1967  لە گە رەکی چوارباخی سلێمانی 
لەدایک بووە. 

بەکالۆریۆسی لە زانسته كانی  دەروونزانی  و 
په روه رده   دا هەیە. 

دبلۆمی له زمانی ئه ڵمانیدا هەیە. 
نوسەر و ڕۆماننوسە لەکایه ی ئەدەبی و 

فیکریەکاندا. 
كاره  چاپكراوه كانی : 

 کەوتنە خوارەوەی گورگێک ...ڕۆمان  2001.
شتێک لەقوڕی خورافە ... کورتە رۆمان 2003.

 ئەودیوو سنوور ، باڵەفڕە بەنێو دارستانەکانی 
مانگدا.  ڕۆمان 2010.

شیعر:
 کاڵوەکەم پڕە لەباران و گوڵ .دیوان 1995.

ئێوارەت باش ئاسیا /  دیوان 1998.
ئەمە جگە لە چەندەها گوتار و لێکۆڵینەوەی 

ئەدەبی لێرەو لەوێ.
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به دووی هیچ شتێكدا ڕاناكه م 

گه ر پاسه  دووقاتیه كه  جێیهێشتم 

ماڵئاوا ...

گه ر ئه م  پاپۆره  جێیهێشتم 

ماڵی ئاوابێت 

من هه ر له سه ر ئه م به نده رەم. 

گه ر مردن له جه نگدا نه یكوشتم 

ماڵی ئاوابێت 

خۆمن هه ر لێره م .

له كوێ په له  هه بوو،  من خاو ده مبه وه 

له كوێ ڕاكردن هه بوو، من ده وه ستم 

له كوێ هه را هه بوو 

من له سه ر كورسیه ك داده نیشم و سه یرده كه م ...

خاوبوونه وه  
ئیسماعیل حه مه ئه مین
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ئه وان به ره و كوێ كۆچیانكرد 

من له وێوه  ده گه ڕێمه وه .

له كوێش خاوبوونه وه  هه بێت 

خه وبینه ر هه یه . 

له كوێ خه وبینه ر هه بێت 

هێمنییه ك هه یه ، ڕۆژێك  دێت بیگه یتێ ...

له كوێش شیعر هه بوو

چۆله كه یه ك هه یه ، دڵت خۆشده كات.

له كوێ من هه بووم  به ئیگۆیه كی زله وه  

ئه وه  بزانه  خومارم به خه ونێك ...

گه ر شه پۆله كانی ئه م ده ریایه  كشانه وه  

ماڵیان ئاوابێت 

من هه ر هێنده م پێده كرێت. 

گه ر دارستانه  دێرینه كه  چیرت منی نه ویست 

ماڵی ئاوابێت و سوپاس بۆ دره خته كانی.

ئه فسوس، ئه م شه فه قه   كاڵ بۆوه و  

فریای ئه وه  نه كه وتم  بڵێم ؛ ئاوه دان بیت، ئاوه دان ...
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ئه م په نجه ره یه  كه داخرا 

بیرمچوو پێی بڵێم 

ڕە نگه  شینەكه ت  چه ند جوان بوو ..

ئه و گوڵدانه  كه شكا 

بیرم چوو ڕۆژێك له ڕۆژان سوپاسی بكه م .

ئه و شه قامه ی هه فته ی دووجار 

پيايدا تێده په ڕم 

بیرمچوو پێی بڵێم؛ سوپاس 

سوپاس كه به رگه ی خه ونه كامنت گرتووه  ...

ئه و دره خته ی ڕه شه با له ڕە گه وه  هه ڵیكه ند 

بیرمچوو ئاهی بۆ هه ڵكێشم ...

ئاوه ها ..له كوێ تێپه ڕبوونی خێرا هه بێت 

له وێ من خاو،

زۆر خاو، هه نگاو ده نێم .
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له كوێ ئاسامن به دی بكه م  

خاو ، زۆر خاو،  هه نگاو  هه ڵدێنم 

ده هێڵم پاسه كه  جێمبێڵێت

كه شتیه كه  بڕوات 

مردن تێپه ڕبێت .

      

    



من زیاتر هێز ی شیعریی محەمەد ماغوت، لە كۆمەلە شیعری 

یەكەم و دووەم و سێیەمیا ئەبینم،بەتایبەت لە)خۆشی پیشەی من 

نییە(دا.هەستەكەم ڕیتمی پەخشانیانە لە شیعرەكانی سااڵنی پێش 

مردنیدا زۆر زاڵ بوو، بە ڕوئیایەكی تا ئاستێك شیعرییانە بەرەو 

چوارچێوەی وتارئەچوو، هەرچەندە خۆی ئەمەی بە دەربازبوون لە 

چوارچێوە دائەنا، ئەمەیش بۆخۆی قسەوباسی زۆر هەڵئەگرێت .ئەم 

دەنكە مروارییانەم، بە دەسكارییەوە لە كون و قوژبنی دە قە كانی 

دەرهێناوە، وەك ئەوەی، بە زاراوە ڕەخنەییەكە)پەڵەی ئەرخەوانیی 

دەق(بن.

 *چەند ڕقم لە شت كۆكردنەەیە:
كۆكردنەوەی باسوخواس، عەبا، جێگا و چەرچەف. ئەگەر تاجم 

هەبوایە و لەسەر ئەرز وردوخاش ببوایە هیچم لێ  كۆنەئەكردەوە.

*ئێمە هیشتا لە قۆناغی كیسەڵ داین.
* چی لە زەوی و ئاسامن و قوواڵیی زەریاكاندا هەیە بۆ نیشتیامنە....

مروارییەكانی 
محەمەد ماغوت

كۆكردنە وە و وەرگێڕانی: عەبدوڵاڵ تاهیر بەرزنجی 



209گۆڤارێكی ئەدەبیی  وەرزییە
ات

ەک
ید

ەر
 د

وە
نە

ۆڵی
ێک

و ل
کر

 ف
بۆ

یا 
ید

 ئا
ای

زگ
دە

عر
شی

نیشتیمانییش بۆ چەند دزیك.
* گەل داوای باران دەكات
منیش داوای وشكەساڵیی

داوای ئازادی دەكات
منیش داوای كۆت وزنجیر
داوای سەركەوتن دەكات

منیش داوای شكست
گەل داوای خۆشەویستی دەكات

منیش داوای ناپاكی.
* من برسیم

لە كونی قۆپچەوەیش هەناو و گیپاڵی خۆم ئەبینم.
*خۆكوشتن حەرامە!

-ئەی مەینەتی حەاڵڵە؟
*ئەی كەنارەكان بەندەری خۆمم ئەوێتەوە

ئەی دارستانەكان،باڵندەكانی خۆمم ئەوێتەوە
ئەی زوقم دیوارەكانمم ئەوێتەوە
ئەی زستان كۆكەكانمم ئەویتەوە

ئەی دیالنێكان جەژنەكانمم ئەوێتەوە
ئێوەیش ئەی گۆڕە بەكۆمەڵەكان هاوڕێكانمم ئەوێتەوە.

*خۆر لە باران ئەمپارێزێت
بارانیش لە پیاسە

پیاسەیش لە دز
دزییش لە دەسباڵوی.
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*لە پەنجاو شەستەكاندا  پرسیاری باو لە نووسەر ئەمە بوو: تۆ چی بە 

نیشتیامنەكەت ئەبەخشیت؟

بەاڵم ئیستا پرسیارەكە ئەوەیە:چی لێ  وەردەگریت؟

*هەڵۆیش لە ئاسامندا باوێشكدەدا، ئەگەر گەشتەكەی دورودرێژ بوو، 

دیمەنەكانی دەوروبەریشی لێكچوو و دووبارە.

*كۆڵنەدان وبەرەنگاربوونەوە:

كۆڵنەدان لەسەركورسی و بۆ كورسی

بەرەنگاربوونەوەی هەر كەسیش بیەوێت  لێی نزیكبێتەوە.

*بەساڵچووم

كەچی ئیستایش بەدوای جۆالنێی منداڵیدا ئەگەڕێم.

*بەهار بە یەكێك لە دۆستە دڵسۆزەكانی خۆم دائەنێم

چونكە هەرچی تێدایە زوو ئەگوزەرێت و نامێنێت.

*زرێپۆشەكان بوون بە چێشتخانەی سەركردە لەششۆڕەكان

تۆپەكانیش بە تەناف بۆ هەڵخسنت و وشككردنەوەی جلی سەربازەكان.

*تۆپەكە بەدەسمەوەیە و هەر وایش ئەمێنێتەوە،نەوەك ببم بە تۆپ 

بەدەس كەسانی ترەوە.

*ئیرەیی بە بزمار دەبەم هیچ نەبێت تەختەیەك لە خۆی ئەگرێت و 

ئەیپارێزێت.



گۆران مەریوانی
قۆناغەکانی خوێندنی لە سلێمانی خوێندووە،

 لە بەغداد زانکۆی خوێندووە و بەهۆی چاالکی 
سیاسییەوە زیندانی کراوە و بۆتە هۆی پچڕانی لە 

خوێندن. 
لە کۆتایی سااڵنی هەفتادا لەدەستی حیزبی بەعس 

ڕایکردووە و بۆ ماوەیەک لە بەیروت ژیاوە، دواتریش 
بەهۆی شەڕی ناوخۆوە لوبنانی بەجێهێشتووە و چۆتە 

سوید. 
لە سویدی زمانی سویدی و ئەسکەندەنەفی و مێژووی 

ئەدەبی جیهانی و هونەری وەرگێڕانی خوێندووە. 
وەک مامۆستا و وەرگیڕ کاری کردووە. 

دوو کتێبی بە زمانی سویدی هەیە و بەشێک لە 
کتێبی شاعیرانی بیانی لە سوید نووسیوە، 
جار جارە لە میدیاکانی سویددا ئەنووسێت،

 لە کۆمەڵێک واڵت ژیاوە. ئێستا دانیشتووی واڵتی 
سویدە.
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پاپڵۆ نێرۆدا ـ شێلی
و. له  ئینگلیزیه وه : گۆران مه ریوانی

تۆ هێواش ـ هێواش ده مریت

گه ر سه فه ر نه كه یت

گه ر نه خوێنیته وه 

گه ر گوێ له  ده نگی ژیان نه گریت

 گه ر قه دری خۆت نه گریت.

تۆ هێواش ـ هێواش ده مریت

ده مێ متمانه  بوون به  خۆت ده كوژیت

ده مێ رێناده یت كه س یارمه تیت بدات

تۆ هێواش ـ هێواش ده مریت 

               تۆیش 
           به ڕێوه ی 
           هێواش 
         هێواش 
          بمریت
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گه ر ببیته  عه بدی خووه كانت 

گه ر هه موو رۆژێ هه مان رێگا بگریت...

گه ر رۆتینیاتی ژیانی خۆت نه گۆڕیت

گه ر پۆشاكی جیاواز ـ جیاواز نه پۆشیت و

یان له ته ك نه ناسراوندا قسه نه كه یت 

تۆ هێواش ـ هێواش ده مریت

گه ر خۆت له  مه ستگه رایی بدزیته وه  و

رێ له و كێشه  پڕ ئیحساسانه ی

كه  وات لێده كه ن چاوت بدره وشێنه وه  و 

دڵت خێرا لێبدات … بگریت

تۆ هێواش ـ هێواش ئیتر ده مریت 

گه ر بێت و ژیانت نه گۆڕیت

ده مێ له  ئیش و كارت؛



ەم
وو

 د
ڵی

سا
214

ژمارە

7
 کانونی
یەکەم
2017

یاخود نێوانت له گه ڵ خۆشه ویستی؛

یان له  ده وروپشتت ناڕازیت

گه ر دڵنیایی نه خه یته  به ر ریسكی نا دڵنیاییت

گه ر دوای خه ونه كانت نه كه ویت

گه ر له  ته واوی زینده گیتدا

رێ به  خۆت نه ده یت

كه  ته نیا بۆ جارێ 

له  ئامۆژگارییه  ماقوڵه كان ….. ئیدی گوێنه گریت!

 *Passion

 تێرمی پاسیۆن التینیه ، فره گه لێك له  زمانه  التینی و جێڕمانیه كان و … 

تاد، هه مان تێرم هه نوكه  به كاردێنن، گوزارشته  له  سه رقاڵییه كی رۆحی و 

به ده نی به  شتێكه وه  به مه رجێ له  سنووری كۆنتڕۆڵكردن ده رنه چێ. من 

لێره دا مه ستگه را ـ ییم به  باش زانی
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                 وه رزی  پێنجه م بوو    

              وه رزی  له خشته بردن . ده ست شكانه وه  

              وه رزی  نوسینه وه ی  تێرمی  سه ره ڕۆیی . یاخی  بوون 

    له وێ  پیاوێكی  بێ  نه وا

              به چرایه كی  كزه وه  له نێو ژاوه ژاوی  شارێكی  قه ره باڵغ 

              ده ستێكی  شكاوی  هه ڵده بڕێ  و ده یداته  ده ست ژنێكی  دوورخراوه  

              لێره ش  ژنێك له نێڵی  ته نهاییه وه  دێت ....

              ته نهایی  سروتێكی  بێهوده یه  

              بێهوده ییش مۆڵه تێكی  تاهه تایی 

              ژنی  ته نها وه ك یاریكه رێكی  سپی  له سه ر پشتی  پیاو راده وه ستێ  

              له تونێڵی  ئازادیا.... بۆ ئازادی  ده گه ڕێ 

              له به رده م ماڵه كه ی  خۆی  ده گری و 

              له كۆاڵنه كه ی  پشته وه ش 

              تۆپه ڵ تۆپه ڵ قوڕ ده شێلێ  و پێده كه نێ  

              شه وانه ش سه رژمێری  

              وێنه ی  ئه و پاڵه وانه  دۆڕاوانه  ده ژمێرێت 

              كه  له ئه لبومه كه یدا ریزیان گرتبوو

              شه وان دڕدۆنگ ده بێ  له و كۆڕسه ی   

              كه  تێكرا ده یانگووت 
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              له نێومانا له ڕیزی  شانمانا .. ئێمه  ژیان ده كه ین ئێمه  

              له نێومانا له ڕیزی  شانمانا .. ئێمه  شۆڕش ده كه ین ئێمه  

              له نێومانا له ڕیزی  شانمانا بۆ خیانه ت بكه ین ئێمه *

              پیاوی  بێ  نه واش ده یزانێ  شه وانی  ته نهایی  ژن ....

              ته ڕتره  له شه وی  بوكێنی  كچ 

              ته ڕتره  له چاوی  مناڵێك كه  ده ستی  به به رسیله  ناگات و وڕك ده گرێ 

              ته ڕتره  له لێوی  مه یخۆره وه یه ك 

              كاتێك به چنگێ  میتاڵه وه  سه ودای  شه راب ده كات 

              ته ڕتره  له میتاڵێك كه هێشتا دڵۆپێك خوناوی  لێ  نه هاتۆته  خوارێ  و 

              ده گۆڕدرێته وه  به  ژن 

              ده شیزانی  ژن به چاوقایمی  و به گاڵته جاڕییه وه 

              ئه مانه تی  بیره وه ریه كان وه رده گرێ  

              پارچه  كاغه زێكی  دادگایی  الچاكتره  

              له به ڵگه نامه كانی  پیاوێكی  به ناچار سیاسی 

              پارچه  قوماشێكی  ته نكی  الچاكتره 

              له  ئااڵی  شۆڕشگێڕێكی  عاسی  

              پارچه  ئاڵتونێكی  الچاكتره  

              له  میدالیای  عیشقێكی  ئه فسانه یی  

              نه خشه ی  خانوویه كی  رۆژئاوایی  الچاكتره  

              له نه خشه ی  رۆژنامه یه كی  چه ند الپه ڕه یی  چوختی  
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              دوعای  مه الیه كی  الچاكتره  

              له  فه لسه فه ی  پیاوێكی  یاخی  

              ژنی  ته نها...كراسه كه ی  نادات به كه سێك ده وه نه ی  له سه ر بكات 

              ئه گه ر شه یپوور بۆ شه و لێنه دات 

              شه و... كه  ئازیزترین كاته  له  تاریكیدا 

              روناكترین كاتیشه  بۆ گریان 

              زمانی  شه و زمانێكه  فواره  ده كات  

              وه ك چویتی  جامانه ی  پیاو ره نگ ده داته وه  

              ژن...ئه گه ر كتێبێك به سنگه وه  بنێ  

              له سه ری  نانوسێ  عیشق 

              ئه گه ر مناڵێكی  نه بێ  

              له گه ڵ هه ر هه نسكێكدا لقێك له جوانی  بوون ده شكێنێ  

              ئه گه ر له كه نار روبارێكا دابنیشێ   

              له گه ڵ هه ر شه پۆلێكدا مرواری  و سه ده ف له ماسیه كان ده دزێ  و 

              ده یبه خشێته وه  به ڕاوچیه كان و 

              نایكاته  دیاری  بۆ عیشق...

              له و سه روبه ندانه دا

              كه سێك نه بوو بێته  سه روه ختی  نێوان وه رزه كان 

              فه رهه نگێك بۆ عیشق بنوسێت 
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              فه رهه نگی  ئه و وه رزانه ی  كه س نایناسیه وه 

              پایز گه اڵی  لێسه ندن و گۆچانێكی  پێدان 

              زستان به فری  لێسه ندن و تۆپه ڵێك قوڕی  پێدان 

              به هار به رخێكی  لێسه ندن و شاخه  بزنێكی  پێدان 

              هاوین شنه بای  لێسه ندن و ره شه بای  پێدان 

              وه ك شتێك نه فخی  سوور لێدرا 

              قیامه ت هه ستا 

              مه حشه ر هات 

              هه ر ئه وكاته  له تۆڵه ی  گه وجێتی  خۆیان

              پایزیان كه چه ڵ كرد و كاڵوه كه یان دڕان

              زستانیان ته ڕكرد و پاڵتۆكه یان  سوتان

              به هاریان رازانده وه  و ده زگیرانه كه یان رفان

              هاوینیان رووت كرده وه  و پرچی  خۆریان قرتان

              سنورێكی  وه همی كێشرا 

              باریكتر له پردی  سیڕات 

              ئه وانی  دیش له میلۆدی  بلوێری  شوانه كان وردتر 

              له نێو وه رزه كانیشدا.. وه رزێكی  تر 

              * له گۆرانیه كی  دیاری  قه ره داخی  وه رگیراوه                               


