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شوێن پێی پیاوی
ڕەنگ کارەبایی

ئەبوو توڕاب خوسرەوی
لە فارسییەوە: ناسر وەحیدی

)بۆکان(

پیــاو کــە نەدەهاتــەوە ماڵــێ، ژنەکــەی گومانــی دەکــرد کــە دەبــێ دەســتی ئــەو ژنــەی تێدا بــێ. هەرەکی 
بــوو لەگــەڵ ئــەو ڕووبــەڕوو بــێ، شــوێن پێــی پیــاوەی هەڵدەگــرت، لــە ژوورێکــی چۆڵــی میوانخانەیــەک 
ــوو، بــەاڵم  ــە هیــچ کوێیــەک نەب ــە ڕۆیشــتبوو و ل دەی دۆزییــەوە، هەمیشــە کاتێــک دەگەیشــتێ ئــەو ژن
بۆنــی لەشــی لــە ژوورەکــە بەجــارێ مابــوو، بۆنــی لەشــی ئــەو چەشــنی گیــای تــازە، چەشــنی عەتــری کاج 
لــە شــان و شــەپیلکی پیاوەکــەوە دەهــات. شــەوێک پێــش ئــەو بەیانییــەی پیاوەکەیــان شانبەشــانی ئــەو 
ژنــە بینیبــوو. ژنێــک بــوو بااڵبــەرز، بــە دەموچاوێکــی وەک مانگەشــەو کــە لــە بوومەڵێڵیــدا پیــای دەکــرد.
پیاوەکــە وتبــووی، دەبــێ بەیانــی زوو بــڕۆم بــۆ ســەفەر، بــەاڵم کاتژمێــر لــە حــەوت تێپــەڕی و پیــاوە 
ــی  ــت پێ ــە دی ــەی ک ــوی پیاوەک ــگ و ڕووی پەڕی ــە ڕەن ــوو. ژنەک ــمیندا خەوتب ــر پۆپەش ــە ژێ ــتا ل هێش
وابــوو بــەو حاڵــەوە ناتوانــێ بــڕوات بــۆ ســەفەر. پیــاوە پۆپەشــمینەکەی تــا سەرشــانی هەڵکێشــابوو و 
ــووی  ــڕدا پێڵ ــاوە لەپ ــی. پی ــی دەماڵ ــۆوە و ژوورەکان ــی کردب ــە پەنجەرەکان ــوو ک ــەی ب ــی ژنەک چاوەڕوان
چاوەکانــی کــردەوە، بەشــڵەژاوی چاوێکــی لــە کاتژمێــرە دیوارییەکــە کــرد و کوتــی: )ئــەی هــاوار 
وەدرەنــگ کەوتــم، کاتژمێــر بووەتــە حــەوت و مــن ئێســتا هــەر لێــرەم.( ڕووی کــردە کوڕەکــەی کوتــی: 

ــە دەرس و مەشــقەکانت بپرســم.( ــم کــە ل ــرە ناب ــر مــن لێ ــز کــوڕم، ئیت )خواحافی
ژنە پرسی: )دەتەوێ بچی بۆ کوێ؟(

پیاوەکە کوتی: )دەبێ بڕۆم بۆ سەفەر.(
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ــری  ــۆت هەڵگ ــەری خ ــەی س ــی: )نەک ــە کوت ژن
ــوێنێک.( ــۆ ش ــڕۆی ب ب

پیــاوە پێکەنــی و کوتــی: )تــۆ هەمیشــە شــوێن 
ــەم جــارە  ــڕوا ناکــەم ئ ــەاڵم ب پێــت هەڵگرتــووم، ب
بتوانــی.( پۆپەشــمینی وەســەر ســەری کێشــا و 
ئیتــر بێدەنــگ بــوو. کوڕیژگەکەیــان لەپشــت مێزێک 
خــۆی  پیــاوە  دەنووســی.  مەشــقی  دانیشــتبوو 
پۆپەشــمینەکەی،  ژێــر  خزابــووە  و  کۆکردبــۆوە 
نەبــوو،  خێزانــی  قســەکانی  بیســتنی  مەیلــی 
ژنــە  وەرگێــڕا.  ڕووی  و  نووقانــد  چاوەکانــی 
وەتاغەکــەی گەســک دا، پەنجەرەکانــی داخســت، لە 
تەنیشــت تەختــی خەوەکــە چۆکــی دادا، هەرەکــی 
ــێ  ــاوە ڕاتڵەکێن ــانەکانی پی ــوو وەک هەمیشــە ش ب
ــە  ــوێ دەدەم ــە، گ ــم لێت ــێ: )گوێ ــە بڵ ــا پیاوەک ت
قســەکانت.( شــانەکانی پیاوەکــە وەک زەمهەریــر 
ــەت  ــرت، تەنان ــتی ڕاگ ــە هەس ــووەوە، ژن ــارد بب س
شــانەکانی  نەدەهــات،  پشووەکانیشــی  دەنگــی 
ــوو،  ــگ ب ــاوە بێدەن ــەاڵم پی ــد، ب ــاوەی ڕاتڵەکان پی
ــاوە  ــاوی پی ــەر دەموچ ــمینەکەی لەس ــە پۆپەش ژن
ــتبوو  ــێ نیش ــای ل ــی کارەب ــاوی ڕەنگ الدا، دەموچ
و قوپــا بــوو. ژنــە ڕوو لــە کوڕەکــەی کوتــی: 
)ســەیر کــە! دیســان بەجێــی هێشــت و ڕۆیشــت! 
ــێ  ــە دەتوان ــی وای ــێ دانیشــێ، پێ ــە ماڵ ــێ ل ناتوان
شــوێنەگومکێ بــکات و بــڕوات، الی وایــە نازانــم بــە 
هــەوای کــێ ڕۆیشــتووە، هەســتە، جلەکانــت دەبــەر 
کــە، دەرس و مەشقەکانیشــت بێنــە تــا وەدووی 
کەویــن، بەپەلــە چــووە نــاو دواڵبیەکــە، کوڕیژگەکــە 
ــاوە  ــە پی ــوو کــە جوێنــی ب ــە دەنگــی دەب ــی ل گوێ
ــەدەر،  ــی هات ــی تاریک ــە بوومەڵێڵ ــک ل دەدا، کاتێ

ــوو.( ــەر کردب ــۆی لەب مانت
وتــی: )دنیــا هــەزار باشــیی هەیــە، هــەزار خراپە، 
ــێ  ــێ دەب ــرت ب ــم، لەبی ــت بێڵ ــرە بەجێ ــم لێ ناتوان

ســێبەر بــە ســێبەری مــن بێــی، مەبــادا لەنێــو ڕێ 
گــوم بــی.(

 دەســتی کوڕیژگەکــەی گــرت، لەمــاڵ هاتــەدەر و 
کوڕەکــە کیفــی قوتابخانەکەشــی لــە شــانی کــرد و 

خێــرا خێــرا بەشــوێن دایکیــدا ڕۆیشــت.
ژنــە کوتــی: )دەبــێ ڕێیــەک بدۆزمــەوە کــە زۆر 

ــە ڕۆیشــتووە.( ــێ، کاتێکــی زۆر نیی زوو بیگەین
کــە گەیشــتنە شــەقام، لۆرییەکــی گــەورە لــە 
دوورەوە دەهــات، ژنــە کوتــی: )هــم چ بــاش بــوو، 
بــەوە زووتــر لــە هەمیشــە پێــی دەگەینــەوە.( کــوڕە 
بێدەنــگ وێســتا بــوو چــاوی لــە لۆرییەکــە دەکــرد، 
لــۆری بــە بــاق و بریــق و قــورس خەریــک بــوو 

دەگەیشــتێ.
ژنــە کوتــی: )زووکــە وەرە( دەســتی کــوڕەی 
ڕاکێشــا و چەشــنی مایــن حیالنــدی. شــەقام و بــا 

ــوون. ــک دەچ وەچۆمێ
ژنــە و کوڕەکــە لــە تەنــوورەی گێژاوێــک لــە 
داکەوتــن،  و  هەڵزنــان  پێچــران،  بــا  و  نیســێ 
قیلەتــاوی شــەقام لەژێــر شــانەکانیانەوە دەڕژا. 
هــات،  لــۆری  دەرکــەی  کرانــەوەی  دەنگــی 
شــۆفیرەکەی دابــەزی، لەژێــر لۆرییەکــەوە پۆتینــە 
ــار کەوتــن کــە چۆکــی  ڕەشــە بریقەدارەکانــی وەدی
ــەقامەکەی  ــاوی ش ــەیری قیلەت ــاوە و س دادا، چەم
کــرد، وەک ئــەوەی ســەیری پیســترین شــوێنی دنیــا 
بکات. ســەری شــۆڕ کــردەوە، چاویلکەیەکی ڕەشــی 
لــە چــاو دابــوو، دەموچــاوی لــە بوومەڵێڵــی ئەوێــدا 
دیــار نەبــوو، تەنیــا ســمێڵە مــاش و برینجــی دیــار 
ــە کوتــی: )زۆر ســپاس،  ــوو کــە دەجــوواڵوە. ژن ب
ــی.( ــر چ ــڕۆ بەخێ ــۆ ب ــزڵ، ت ــتینە مەن ــە گیش ئێم

ــەی  ــەدا دەســتی کوڕەک ــەو جێی ــەت ل ــە تەنان ژن
بەدەســتەوە بــوو کــە لینگەکانــی هەڵێنــا، دەنگــی 
ئــەوەی  وەک  هــات،  شــۆفیرەکە  هەنگاوەکانــی 
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پێیەکانــی  دەڕۆیشــت،  مســدا  ڕێیەکــی  بەســەر 
ــەرکەوت،  ــە و س ــی لۆرییەک ــەر ئاوزینگ ــتە س خس
لــۆری ویــزەی لــێ هەســتا و شــەقامەکەی تــێ 

تەقانــد.
کەپــری  کــردە  دەســتی  دادا،  چۆکــی  ژنــە 
ــرد،  ــەقامەکەی ک ــی ش ــەیری کۆتای ــی، س چاوەکان
لــەم  کوتی:)باوکــت  کوڕەکــەی  کــردە  ڕووی 
ــک و داری  ــۆڕەبییەکان پەل ــرەی ش ــوێنەیە.( س ش
ســەوزیانەوە، لــە دوو بــەری شــەقام دەگەیشــتەوە 
ئاســۆگ. ســێبەری ڕێبورانێک کــە بەپیادەڕەوەکاندا 
تێدەپەڕیــن دیــار بــوو، لەژێــر نیســێی لەرزینــەوەی 
دەکــرد،  ســەیریان  شــۆڕەبییەکان  لکوپۆپــی 
هەیبەتــی دووری هەیکەلــی پیاوەکــە دیــار بــوو کــە 
بــە شــوێن ژنێکــەوە کــە دوورتــر بــوو دەڕۆیشــت.
ژنــە هەیبەتــی لەشــی پیاوەکــەی تەنانــەت دەنێــو 
بیەکانــدا  شــۆڕی  لکوپۆپــی  هێڵەشــێواوەکانی 

دەناســییەوە.
ژنە کوتی: )ئەوانیش دەبێ تازە گەیشتبن.(

دەســتی کــوڕەی ڕاکێشــا، دەیگــوت ئەگــەر پەلــە 
نەکەیــن ڕەنگــە لێمــان گــوم بــن. ـ بــاـ کــە هەڵــی 
دەکــرد.، زولــف و پرچــی ڕەشــی ژنــەی پەرێشــان 
دەکــرد. هەتــاو خــڕ و ســپی لــە ڕووبــەڕووەوە 
ژنــەی  چــاوی  هەتــاو  ڕووناکــی  دردەکــەوت، 
دەنــگاوت، هــەر شــەقامێک دەگەیشــتەوە ســەر 
چــوار ڕێیانێــک، نیســێی ئــەوان لــە ناوەڕاســتی 
شــەقام دەبینــرا کــە بــە تاڵووکــە لــە مابەینــی 
ــانی  ــەر ش ــۆڕەبییەکان لەس ــەاڵی ش ــۆپ و گ لکوپ
ــوون. هەیبەتــی دووری پیاوەکــە  شــەقام گــوم دەب
لــە نێــوان بۆرەتــاری شــەپۆلی لکــەکان دیــار و 
نەدیــو دەبــوو. ژنــە لەبنــەوە قســەیەکی کاوێــژ 
بــە  ژنانێــک  دەلەرزیــن.  شــانەکانی  و  دەکــرد 
دەموچــاوی وەک مانگەشــەو و قــژی پەرێشــان لــە 

دەربیجەکانــەوە ســەریان دەکێشــا دەرێ.
ژنە کوتی: )بچێتە جەحەندەمیش دەیگەڕێنمەوە.(

ژنــە دەیحیالنــد، هەرەکــی بــوو هــەرا لــە پیاوەکــە 
بــکات، بــەاڵم پیاوەکــە لێــی دوور بوو و گوێبیســتی 
کوڕیژگەکــەی  دەســتی  ژنــە  نەبــوو.  دەنگــی 
ــت،  ــانی دەڕۆیش ــە ش ــان ب ــوڕە ش ــوو. ک ــەردا ب ب
بۆرەتــاری ژن و پیــاو لــەدوور ڕا دیتــرا کــە لــە 
پێــش عەماڕەتێــک وێســتان. خانــوو لــە ناوەڕاســتی 
شــەقامدا بــوو. لــە ڕووبــەڕووی شــۆڕەبییەکی بــەرز 

نیســێی خســتبوو.
ژنە کوتی: )ماندوو بووم.(

لەژێــر بییەکــە دانیشــت، ئاوێکــی ڕوون بەنــاو 
قانــاوی چیمەنتــۆکاری کــراودا دەڕۆیشــت، ژنــە 
ئاوێکــی  شــڵپە  چەمــاوە،  قانەوەکــەدا  بەســەر 
ڕووبــەڕوو،  عەماڕەتــی  کــرد،  دەموچاویــدا  بــە 
میوانخانەیەکــی پێنــج قاتــی بــوو، بــە پەنجێــرە و 
شووشــەی ڕوونــاک کــە هەیکەلــی دانیشــتوانی نــاو 

ژوورەکانــی پیشــان دەدا.
ــێکەی  ــە نیس ــە، ڕەنگ ــا ک ــی: )تەماش ــە کوت ژن

ــی( ببین
پەنجێــرە  بــە  ڕوو  دانــە  دانــە  پەنجێــرەکان 
دەکرانــەوە. تەرحــی لێڵــی ژنێــک لــە چوارچێــوەی 
ــە  ــە قاتــی چــوارەم وێســتا بــوو. ل پەنجەرەیــەک ل
قاتــی دوودا کیژێــک ئانیشــکەکانی نابــووە ژێــڕ 
ــەل  ــرد. هەیک ــەقامی دەک ــای ش ــەی و تەماش چەن
گەلێکــی ونبــوو لــە قاپــی پەنجەرەکانــدا دەبینــران.
ژنــە کوتــی: )تەنانــەت ئەگــەر نیســێکەی وەدیــار 

کــەوێ دەکــرێ بــی ناســییەوە.(
ــی  ــراوە، ڕواڵەت ــێیەم ک ــی س ــە قات ــەک ل پەنجەرەی
مانگەشــەوی ژنێــک بــە شــان و شــەپیلکی ڕەنگــە لــە 
ــەرەدا  ــوەی پەنج ــە چوارچێ ــپی ل ــووری س ــنی ن جس
دەرکــەوت. ســوورایی لێوەکانــی لە قاپــی پەنجەرەکەدا 
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دەدرەوشــاوە، خەرمانــەی نــوور لــە ڕووناکایــی هــەوادا 
مەلــەی دەکــرد.

و  تاریــک  لــە  پیاوەکــە  کارەبایــی  بۆرەتــاری 
ڕوونــی پشــت ژنەکــەوە تێپــەڕی، ژنــە بــێ ئــەوەی 
قســەیەک بــکات، بەرینایــی شــەقامەکەی پێــوا، 
کوڕیژگەکــەش بەشــوێنیدا ڕۆیشــت. لەڕاڕەوەکــە 
تێپەڕیــن، گیشــتنە بــەر سەرســەراکە پیرەپیاوێکــی 
کزڵۆکــە لەســەر ڕەدیفێــک کورســی دار بــە درێــژی 

ــوو. خەوتب
کەســێک  میوانخانــە  پێشــخوانی  پشــت  لــە 
نەبــوو، ژنــە و کوڕەکــە چەنــد خولەکێــک لەنــاو 
سەرســەراکە ســەرگەردان مانــەوە. کاتێــک کەســێک 
نەهــات بــە پیریانــەوە، بەپلیکانــی پێــچ پێچــدا 
ڕۆیشــتنە ســەرێ. ژنــە دەســتی کوڕەکــەی گرتبــوو 
و بــەدووی خۆیــدا دەی کێشــا، لــە بــن گوێــی 
دەیخوێنــد کــە دەبــێ پەرێــز بکــەی، نەوەکــوو 
بکــەوی، یــا ئــەوەی بــە دەنگــی پــات کەســێک 
ــێیەم،  ــی س ــتنە قات ــی. گەیش ــەو ڕاچڵەکێن ــە خ ل
بــوو.  شــەترەنجی  ڕێڕەوەکــە  عــەرزی  تەختــی 
ســپیایی  لەنــاو  گڵۆپــەکان  نارنجــی  ڕووناکایــی 
ــێکەیان  ــەوت. نیس ــدا کاڵ دەردەک ــووری بەربەیان ن
دەکەوتــە ســەر دیــواری ســپی ڕاڕەوەکــە. ژنــە 
کوتــی: )دەبــێ دەنێــو یەکێــک لــەو ژوورانــەدا بــێ( 
بەشــڵەژاوی دەرکێکــی کــردەوە، ڕووناکایــی تیــژی 
ژوورەکــە چــاوی ئەنگــوت. دوو تەختــی خەو بە دوو 
پۆپەشــمینی ســپی لــە دوو الی ژوورەکــە دانرابــوو، 
دەرکــەی پێــوەدا و دەرکێکــی کــەی کــردەوە. ژنــی 
ــەر  ــتا و لەب ــە وێس ــە دەرک ــت ل ــۆش پش ــپی پ س
چەقــی پەنجــەرە نوێــژی دەکــرد. دەرکەکانــی کــە 
دەکــردەوە کــوڕە بەدوویــدا ڕای دەکــرد و لــە ژێــر 

ــا. ــەری دەکێش ــەوە س ــی ژن پیل
پیاوەیــان کــە دۆزییــەوە، لەســەر تەختــی خەوێک 

درێــژ بووبــوو، دەموچــاوی بــەو شــێوەیەی پێشــوو 
ــەراغ تەختــی خەوەکــە  ــە ق ــە ل ــوو، ژن تێــک قوپاب
چۆکــی دادا. چنگــی لــە کاکۆڵــی پیاوەکــە ڕۆ کرد و 
ســەری ڕاتڵەکانــد و کوتــی: )ڕابــە، هەســتە، دەبــێ 
بگەڕێیــەوە.( ژنــە هەمــوو بنجوبنەوانــی ژوورەکــەی 
پشــکنی، ڕەنگبــێ حەولــی دۆزینــەوەی شــتێک 
لــەو ژنــە بــوو، شــوێن پێیــەک، شــتێک لــەو، بنــە 
پاشــماوەی بۆنــی عەتــری کاج کــە لەســەر شــان و 

ملــی پیاوەکــەوە دەهــات.
پیاوە پێڵوەکانی کردەوە.

ژنە کوتی: )ڕابە، بکەوە ڕێ.(
پیــاوە هەســتا، ڕووتــی کارەبایــی لــە ڕووناکایــی 
بەیانیدا دەرکەوت، ژنە دەســتی گرت، هەرســێکیان 
لــە ژوورەکــە دەرکەوتــن، لــە سەرســەراکە تێپەڕین، 
لــە پلیکانــەکان هاتنــە خــوار و گەیشــتنە ســەر 
شــەقام هەتــاو خــڕ و نوورانــی گزنگــی دەهاویشــت، 
ژنــە و کوڕیژگەکــەی لــەم الو ئــەوالی پیاوێکــی 
ڕووت بــوون کــە بەگومانــەوە هەنــگاوی هەڵدەگــرت.

ــی  ــاڵی 1335ی کۆچ ــرەوی، س ــوڕاب خوس ــوو ت ئەب
ــیراز  ــک ش ــا نیزی ــاری فەس ــە ش ــاوی )1٩5٦ز( ل هەت
ــووە. باوکــی پیشــەی  ــزگای فــارس لەدایــک ب ــە پارێ ل
ســەربازی بــووە، بۆیــە بــەردەوام لــە ســەفەری شــارەو 
ــوو  ــەوەی ئەب ــۆی ئ ــە ه ــەوەش، بووەت ــوون. ئ ــار ب ش
تــوڕاب خەڵکێکــی زیاتــر ببینــێ و بناســێ، چــاو و 
وێناکردنــی  بــۆ  دواتــر  و  بکرێتــەوە  زیاتــر  گوێــی 
کەســایەتی نــاو نووســراوەکانی کەڵکیــان لــێ وەرگــرێ.
ســاڵەکانی 1348 ،134٩ ی کۆچــی هەتــاوی )1٩٦٩ 
- 1٩٧٠ز( لــە قوتابخانــەی دواناوەنــدی لــە شــاری 
گوڵشــیری  هوشــەنگ  قوتابــی  دەبێتــە  ئیســفەهان 
ــەوەی  ــری خوێندن ــارس و هۆگ ــری ف ــەری ناودێ نووس



35 ژ )٢٨٨/٢٨٧( ٥/ ٩ - ١٠/ ٢٠٢١

ڕۆمانــی  ســااڵنەدا  لــەو  دەبــێ.  ڕۆمــان  و  چیــرۆک 
شــازادە ئیحتجــاب بەرهەمــی گوڵشــیری دەخوێنێتــەوە 
ــی فارســە.  ــی ئەدەب ــە نوێیەکان ــە ڕۆمان کــە یەکێــک ل
ــی  ــێ کاردانەوەیەک ــەڵ ب ــە  ئێستاشــی لەگ ــەو ڕۆمان ئ
زۆری لەســەر نووســینەکانی ئەبــوو تــوڕاب خوســرەوی 

ــە. هەی
ســەرەتایی  فێرکردنــی  کارناســی  تــوڕاب  ئەبــوو 
ــڕی شــیراز ســەرقاڵی  ــە باژێ ــووە و ل ــی وەرگرت مندااڵن
ڕاهێنانــی مندااڵنــی نوقوســتانی مێشــک دەبــێ، ئێســتا 
خانەنشــین بــووە و ژیانــی بــۆ خزمــەت بــە ئــەدەب و 

ــردووە. ــان ک ــین تەرخ نووس
نووســراوەکانی خوســرەوی لە ناوەرۆکی سوریالیستی 
)ســەروو واقیعخوازی(یــەوە دەگروێــن و بــە مکــوڕ 
بــوون لەســەر تایبەتمەنــدی پــاش نوێخوازییــەوە دێنــە 
بەرهــەم. دیالــۆگ و وتووێــژی دەقــەکان و نێــوان دەق 
لــە دووتوێــی بەرهەمەکانــی خوســرەوی دەورێکی گرنگ 
دەگێــڕێ. چیرۆکگەلــی ئەبووتــوڕاب مــرۆ بــۆ تێڕامــان 
لــە وشــە بانگهێشــتن دەکــەن، مۆتیڤگەلێــک وەک بوون 
)هەســتی(، مــەرگ، ئەویــن و مــرۆ بــە گۆڕانــکاری 
ــی خوســرەوین. واژە  ــی دەق ــەوە بابەتەکان بەردەوامیان
ــێ  ــە، س ــەرەکی هەی ــڵیەتێکی س ــدا ئەس ــە دەقەکان ل
ڕۆمانــی )ئەســفار کاتبــان(، )ڕوودی ڕاوی( و )ملــکان 
ــاوڕی  ــۆژی )ســیانە(ن کــە خوســرەوی ئ عــەزاب( تریل
لــە ســێ بابەتــی پاکــی، فیرقەگەرایــی و خوڕافــات 

ــەوە. داوەت
خوســرەوی تاکوو ئێســتە چەندان خەاڵتی میهرەگانی 
ــن  ــان(، چوارەمی ــفار کاتب ــی )ئەس ــۆ ڕۆمان ــەدەب ب ئ
خەاڵتــی هوشــەنگ گوڵشــیری بۆ ڕۆمانــی ڕوودی ڕاوی، 
ــران،  ــی وێ ــۆ کتێب ــیری ب ــی گوڵش ــن خەاڵت یازدەیەمی
حەوتەمیــن خەاڵتــی جــەالل ئــال ئەحمــەد بــۆ ڕۆمانــی 
)ملــکان عــەزاب(، بــراوەی خەاڵتــی کتێبــی ســاڵی 

ئێــران هــەر بــۆ ئــەو ڕۆمانــە بــووە.

ئەبــوو تــوڕاب خوســرەوی ئەو بەرهەمانەی خســتووەتە 
نــاو کتێبخانەی فارســی:

1ـ اسفار کاتبان
2ـ روودی ڕاوی
3ـ ملکان عەزاب

4ـ ئاواز پەڕی جوبرەئیل
5ـ کتێبی وێران

٦ـ دیوان سومەنات
٧ـ هاویە.

»وەرگێڕ«
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