
١ 
 

 شيعری: سهيف فهرغانی 

رانی بۆ کوردی: ناسر حيسامی  وەرگ

 

سهدەی   سهرەتای  و  حهوتهم  سهدەی  دووههمی  نيوەی  شاعيرانی  له  سهيف، 
له ڕۆ دواتر  بوو و  له دايک  فهرغانه  له  ئازەربايجان و  ههشتهمی کۆچييه.  م و 

ههتا   دە  چوارينهوە،  و  قهسيدە  و  قهتعه  و  غهزەل  به  ژيا.  بچووک  ئاسيای 
ی  ڕە شيعری ههيه. سا وايی  ١٣٧٠ی کۆچی (٧٤٩يازدەههزار د ی زايين)، ما

رشی مهغول نووسيوە  .له ژيان کرد. ئهم شيعرەی لهسهر ه

ی   شيعر٢٠١١سا تانی  سو ئهنوەری  کاک  ژا  ه شنياری  پ لهسهر  له  ،  ەکهم 
  .فارسييهوە کردە کوردی

 

  

وه ژيان و به  رگ، به نجام مه رهسه   !شدا دێجيهانی ئ

وهرگه خت وه ختن، ڕۆژی ته ر ته سه له   !ش دادێڕانی ئ

  

،الوهکه  رسه  ی به ت، بۆ وه ينهکوندی مه  ن  تاندا بخو

ک به  وهرهه بهرا و  ر کۆشک و سه سه ڕۆژ  !شدا دێيوانی ئ

  

زان که گه ،خت و ناوه وه  ی کرد له هه  ڕ  خت ناپرس

و باغ و سه  زانهم خه ئه وهبه ن ستانی ئ  !شدا دێ ر ب

  

ک شا و گه رووی گه ل، گه جه رووگری ئه ئاوی گه   دای گرت، ل

ڕهئه شی ئاشه  ، به م ئاشگ وهدۆ  !شدا دێوانی ئ
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مهگه  به خۆتان مکاريی تيغی سته  تيژ کرد  ردنی ئ

وهر و ژه نجهی کولبوونی خه واده  نانی ئ   !ش، دادێنگه

  

پهروه ڕۆژی دادی دادپه   ڕی ران کۆتايی هات و ت

وه  مانی ئ دادی زا  !ش، دادێب شک، کۆتايی ب

  

مهم هه له  ران ئه ڕره ی نه ڕڕهنه  ر  ما، ئيدیر نه گهش

ده وهرکه گی دهی سه نگبوونی لووره ب  !ش، دادێوانی ئ

  

 وهشته ده  تۆزی ما به  سپی ما، نه ئه بوو، نه سوارچاک هه 

وهرگه پوتۆزی که دامرکانی ته  !ش، دادێوزانی ئ

  

م ببيستنوهزريان کوژانه  زۆر مۆمی ڕوون به   !. ل

 !ش، دادێر زريانی ئيوهبه  وتنه، ڕۆژی که چراوه  به

  

په م ژيانهرای ئه کاروانسه   ڕی زۆر کاروانی ل ت

وه بهڕۆژگاری بارگه   !ش، دادێستنی کاروانی ئ

  

رهئه  به وچاوان، له  خت و به ی به ست   !بنخۆ بايی مه  ن

وه هات، به وری نه هه وچاوانی ئ  !شدا دێئاسمانی ن
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وه  سان، به دوای که  ، له يهنۆره و کا   يشت سان گه ناکه ئ

وهرچوونی ناکه دهکايه  ی له نۆره  !ش دادێسانی ئ

  

ک بوو، ڕۆيی، دوورکه  نج و دوو ڕۆژ  وانی ئه وره ده وه وته پ

وهده  ، بهيهم مۆره تاق و جووتی ئه    !شدا دێورانی ئ

  

وه ر تيری جه به له   گرين بر ڕاده غانی سه ، قه وری ئ

ش و ژانی پيری، ئه  تا به وهو که ئ   !ش، دادێوانی ئ

  

که ر چه تدا، ههوکه باغی شان و شه  له   پشکووتن  ند ڕۆژ

وهوه هه ستانی ئ  !ش، دادێرينی شان و شکۆی گو

  

کدا وه  له  مووی ئاوه ر و سامان، هه سه  ، گۆالو  ستاب

و به  ک به ڕۆيه ئاوه وه ن  !شدا دێند و بناوانی ئ

  

ه ده ک سا گه که  م  .سپاردووه شوان ئه  گورگه  لتان بهم

وهخورۆيی گورگه رچوونی زيانه سه به  !ش، دادێشوانی ئ

  

 ، دا مات کردووه گۆشه  قای له شای به  نا، کهفيلی فه 

وهری پياده ر سه سه  هاکا بزووت، به   !شدا دێ کانی ئ



٤ 
 

  

 يهندهوه ئهڕوانی مڕۆ چاوه يف“ ئه لی برا، ”سه گه

ری به  که وه  ببين دوعای خ  !شدا دێزمانی ئ

 سهيفی فهرغانی 

...................................................................... 

  

 هم مرگ بر جهان شما نيز بگذرد 

 هم رونق زمان شما نيز بگذرد

 وين بوم محنت از پی آن تا کند خراب 

 بر دولت آشيان شما نيز بگذرد 

 باد خزان نکبت ايام ناگهان 

 بر باغ و بوستان شما نيز بگذرد 

 آب اجل که هست گلوگير خاص و عام

 ا نيز بگذرد بر حلق و بر دهان شم

 ای تيغتان چو نيزه برای ستم دراز 

 اين تيزی سنان شما نيز بگذرد 

 چون داد عادالن به جهان در بقا نکرد

 بيداد ظالمان شما نيز بگذرد 

 در مملکت چو غرش شيران گذشت و رفت 

 اين عوعو سگان شما نيز بگذرد 

 آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست 
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 بگذرد گرد سم خران شما نيز 

 بادی که در زمانه بسی شمعها بکشت 

 هم بر چراغدان شما نيز بگذرد 

 زين کاروانسرای بسی کاروان گذشت 

 ناچار کاروان شما نيز بگذرد 

 ای مفتخر به طالع مسعود خويشتن 

 تأثير اختران شما نيز بگذرد 

 اين نوبت از کسان به شما ناکسان رسيد

 نوبت ز ناکسان شما نيز بگذرد 

 وز بود از آن دگر کسانبيش از دو ر 

 بعد از دو روز از آن شما نيز بگذرد

 بر تير جورتان ز تحمل سپر کنيم

 تا سختی کمان شما نيز بگذرد 

 در باغ دولت دگران بود مدتی

 اين گل، ز گلستان شما نيز بگذرد 

 ست ايستاده درين خانه مال و جاهآبی

 اين آب ناروان شما نيز بگذرد 

 چوپان گرگ طبعای تو رمه سپرده به  

 اين گرگی شبان شما نيز بگذرد 

 پيل فنا که شاه بقا مات حکم اوست 

 هم بر پيادگان شما نيز بگذرد
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 ای دوستان خواهم که به نيکی دعای سيف 

 يک روز بر زبان شما نيز بگذرد 

 ر سيف فرغانی، ديوان اشعا


