
   شێو  عبداهللا په :شعر از شاعر ملی کورد
 حسن ايوب زاده:  از برگردان به فارسی

 
 

 چو برگردم دگرباره
 
 

 چو برگردم دگر بار
هان،اسحرگ  

  ه برسیبسان نو
  سیر از آبزاری  میان سبزه
انچند گسینگیاه  جوم بغلطم من   
 زپا افتم
! بر شبنم سرد و ران چهبسایم پا  

 

***   
:ارهبگردچو برگردم   

آساسمور  
  درخت  بلند گردوروم باال از 

  زاران سبزه بر فراز زنم پرسه ابری  شوم
  بید مجنونبسان

خم شوم   
  یرودبارهر   تنبر

- کناره  
سنگ ی   صخره  

! چو برگردمممکنشود !  آوخ  
 

***   
:بارهگردچو برگردم   

نیکبنگرم   
،گردد  زرد میگونهی گندم چ بر خوشه  
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  ،ن دیرسو گاه سیب و انار 
راان سنگخوار  

!سازندمیالنه خودچسان   
نیک بنگرم  
،ی که در میآورد پر گنجشک جوجه  
  پرستوها، هندکوچ
میان راهاندر صف بر سیم برق گونه میکشندچ  
ی جوی  سرچشمهجاستک  

؟  هریکمقصد کجاست  

 

***   
بارگرد از آیم بچو  

  یا ز پستان هر چشمه
، آب گوارایش ازآن  نوشمای  جرعه  
ممادر را گیمل جبسازم  

 به هر غاری شبی
  سرای بر صخره

!ی من گھوارهگی جمل سازمب  
 

***   
  بارگردچو برگردم 

  مثل اخگری هدیه  زبانبرم
 برای الل

    شعله یک شھپر زدهم  
! پربیبھر  بی بال و  

 

***   
: بارچو بر گردم دگر  

چیدن  گل منع جوانانرا ز کنم   
میزسر  مرده بر گلدان وا نھادن  به  
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بیاموزموانانرا ج  
وستی د روی سینهب زنند گل را  

  در آغوششدندمی دیرتر بگیر
 

***   
: بارگردچو برگردم    

یاددادند مسکو شھرکودکان  انکبودچشم  
  نقل ،ی  بسته بیسرکشمبه هیچ منزل نباید 

  ب دادناتبسازم من طناب 
ا نرم و آسانکودکانردهم من   

  بچهعید بیروم در جشن میالد
بجای شمع  انگشتبیفروزم    

مردم چشم  اتشی در فروزم  
!سوزانم مرا نازک تن شعرب  

 

***   
 چو برگردم دگر باره

  شوم خمبه آرامی
ای  بھر گھواره  

! بچه که  وخآ  
!چو برگردم دگر باره! آوخ   

 

2   
  :نم  جان دلممادر هان
  را بچگیم آیددای

   گسدوست داشتم طعم تلخ و
  خاکخور بودم

 گل به لب
  باجباریمیزدی سیل
! گل وخاک مپرت میکرد  

! جان دلمم، مادرای کنون  
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  نیستم بزرگم بچهمن 
  گس  طعم طعم تلخ و دوستندارم

بارهو برگردم دگرچ  
) بیرکوت (چو برگردم سوی   

مبکوبی بر سرگر    
  شیرت کنی  گرممحرا

یمھاریس بچگی دوکبدست گیرم   
 ز شوق وصل میلیسم گل وخاک و درخت و سنگ

سر راهم و هر چیز   
 

17.12.75مسکو   
 ترجمه به فارسی

13.12.2005 

 
 

زادگاه شاعر:  بیرکوت    
. واوه وه ناته رگیراوه، به داخه یه که له سایتک وه و شعره واوی ئه شکی ناته وه به ئه  

. هک رگردراوه نگاندن و باشترکردنی وه سه راوردکردن و هه بۆ به. وه  بنووسمهی که بوو کوردییه کاتم نه  

 
 
 

 
 
 
 
 


