
  )٣(     بۆکان له ئهمڕۆ و له م�ژوودا
 نووسينی: تاهير عهليار

  

  )  ٣-٣( سواره ئ�لخانی زاده
  

  نووسهر: عوسمان ئيلخانی زادە
 

راس)دا هبا له شيعری (ه بۆ خۆی دروست ناکا ب# خوداهوادی ههوه و سهبير بکات ۆڤ�کيکوت: هه ر مرەکاک سواره د
 )هی کاک سواره ی تیله زمانی خۆی ببيستين(نووسراوه که به گش

  ''"""""""""""""""مده است:اول کلمه بود وآن پيش خدا بمردآدر انجيل لوقا  """""""""""

 هراس 

 اول کلمه بود و پيش من بود 

 تشآمن سرمازده بی ، من غار نشين

 را پيوند واژه ها بسر و دست و زبانم،

 من جز از جسم نمی ترسيدم

 بارانها ،هاهبعدها زلزل

 ن توفانهاآپی  رعدها در

 بستن کردآروح نوزادم را 

 رامگه ابرها، زلزله هاستآن باال ، ضو بمن گفت در 

 شنا شد فکرم با خداآواز انروز 

 اين خدا، ساخته فکر خودم، بدلم سيطره کرد

 را يیو فهميدم اين دشمن نامر

 پيروی بايد کرد

 زده در جنگل ها   تا به باران بکشد ، آتشی را که دم رعد

 خدا فکر مرا باج گرفت اين

 و بمن داد فراغ تسليم

 شامگاهی که به مغزم جوشيد

 ایهنطفه حادث

 و خدا در من مرد



 و زمن باز گرفت

 ترس و تسليمش را

 من سترون شدم از ايمان

  ن می لولدآوروانم رحمی ، که در 

 صدها پرسش کرم

 ؟ ، کی و چرااز کجا تا به کجا

 زين سودا  چه خسرانی می برم و

  ميرود تا که هراس

 در درونم باز خدايی گردد

 حالتم حالت کوری

 که گشايد چشمش

 و نبيند چيزی

   بجز آزار شديد نوری

************ 

  بهار پر نگار آفرينش

 

  امهتو شادمانی آوری به اين دل شکست

 ما تهو شکوه آسمان دهی به بال شعر بست

 تو جاودانه شادمانی منی

 نی منیتو آفتاب تابناک زندگا

 بلور شعر عاشقانه منند دوچشم تو

 کبوتران ياد تو فرشتگان خانه منند

 الفت بهار و سبزه زار نگاه تو قصه دراز

 های پر فروغ منهموج زلف توبه شان

 داستان کوه و آبشار

 امهای تو بر تر از خيال شاعران



 امهای تو بحر بيکران

 تو شاهزاده يی ، جهان قلب من به نام تو

 عشق من به جام تو شراب ناب

 های سرخ شعر و شورهبيا که دست

 نثار مقدمت کنم

 بهار پر نگار آفرينشی

  بيا که لحظه های جاودانه همدمت کنم

 ...در�ژەی ههيه

 


