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کاوە، یان ئەسکەندەر؟کاوە، یان ئەسکەندەر؟

مێهدی ئەخەوان سالێس مێهدی ئەخەوان سالێس 
لە فارسییەوە: فەرامەرز ئاغابەیگی لە فارسییەوە: فەرامەرز ئاغابەیگی 

)یەزد()یەزد(

پێلەکان)پێلەکان)١١( گیرسانەوە هێدی و کەدی،)( گیرسانەوە هێدی و کەدی،)٢٢((
دەنگی بۆڕی)دەنگی بۆڕی)٣٣( تەپڵی بۆران)( تەپڵی بۆران)٤٤( کەوتووە.)( کەوتووە.)٥٥((

وشکەاڵتن کانی هەڵتۆقیوەکان،)وشکەاڵتن کانی هەڵتۆقیوەکان،)٦٦((
هیچ هەرا نێ، ئاو لە ئاشان کەوتووە.)هیچ هەرا نێ، ئاو لە ئاشان کەوتووە.)٧٧((

ئاوەدان گڵکۆی واڵتی بێ تەپە،)ئاوەدان گڵکۆی واڵتی بێ تەپە،)٨٨((
لێی پەکووی)لێی پەکووی)٩٩( کوندەبەبووش)( کوندەبەبووش)١٠١٠( نایاتە گوێ.( نایاتە گوێ.

دەردەداران، بێ وەی و ئاخ و هەرادەردەداران، بێ وەی و ئاخ و هەرا
تووڕەکان، هیچیان لە دەم هەڵناوەرێ.تووڕەکان، هیچیان لە دەم هەڵناوەرێ.

ئاخی سنگان ڕێ بەدەر ناکاتەدەرئاخی سنگان ڕێ بەدەر ناکاتەدەر
سەر لەژێر باڵن مەالنی بێ پەناسەر لەژێر باڵن مەالنی بێ پەنا

هەرچی هاوار و هەرا و بانگ بوو لەناوهەرچی هاوار و هەرا و بانگ بوو لەناو
گشت لە بێدەنگیی هەتایی)گشت لە بێدەنگیی هەتایی)١١١١( ناشترا.( ناشترا.

هیچ هەرا نێ، ئاو لە ئاشان کەوتووە،هیچ هەرا نێ، ئاو لە ئاشان کەوتووە،
دارەکان کۆکراونەوە، خوێنیش ونە.دارەکان کۆکراونەوە، خوێنیش ونە.

جێگە)جێگە)١٢١٢( بنجی)( بنجی)١٣١٣( ژان و قین و تووڕەیی،( ژان و قین و تووڕەیی،
ئێستێ شین بووە بنچکی)ئێستێ شین بووە بنچکی)١٤١٤( گیابۆگەنە.( گیابۆگەنە.

مستەکۆڵەی شەڕ لەگەڵ ئاسمان فروش)مستەکۆڵەی شەڕ لەگەڵ ئاسمان فروش)١٥١٥((
بێ گرێ ماوە ئەمێستا ناوزڕاو.)بێ گرێ ماوە ئەمێستا ناوزڕاو.)١٦١٦((

زلەگرتووی خۆیەتی)زلەگرتووی خۆیەتی)١٧١٧( دیار و نەدیار( دیار و نەدیار
بووەتە کاسەی سواڵکەری، چی نێ لەناو.بووەتە کاسەی سواڵکەری، چی نێ لەناو.

ماڵ کرا تااڵن و کەوڵی نان دڕا،ماڵ کرا تااڵن و کەوڵی نان دڕا،
پاشەرۆکیش هیچ نەبوو تێیدا بەسات.پاشەرۆکیش هیچ نەبوو تێیدا بەسات.
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زاڵەشەوگارێکی سامدار بوو کە هات؛زاڵەشەوگارێکی سامدار بوو کە هات؛
خۆر لە ئەو دیو گردەوەش)خۆر لە ئەو دیو گردەوەش)١٨١٨( هەر هەڵنەهات.( هەر هەڵنەهات.

ماینەوە ئێمە و واڵتی بێ تەپەماینەوە ئێمە و واڵتی بێ تەپە
هاوسەفەر گورگ و ڕتۆپی)هاوسەفەر گورگ و ڕتۆپی)١٩١٩( و کەمتیار.( و کەمتیار.

هێندێ جار ئێژم کە دەنگێ هەڵبڕم،هێندێ جار ئێژم کە دەنگێ هەڵبڕم،
داخ دەبینم نزمە دەنگم بۆ هەوار.)داخ دەبینم نزمە دەنگم بۆ هەوار.)٢٠٢٠((

ئاو لە ئاشان کەوتووە ئێستا؛ بەاڵمئاو لە ئاشان کەوتووە ئێستا؛ بەاڵم
ئێمە ماین و خوانەکەی فیسار فاڵن.ئێمە ماین و خوانەکەی فیسار فاڵن.
هەر لە سای سەر دۆستان و ناحەزانهەر لە سای سەر دۆستان و ناحەزان

بووینە بەنگی و مەی زەدەی کۆاڵنەکان.بووینە بەنگی و مەی زەدەی کۆاڵنەکان.

ئاو لە ئاشان کەوتووە ئێستا؛ بەاڵمئاو لە ئاشان کەوتووە ئێستا؛ بەاڵم
ئێمە ماین و دادەکەی خواوەندی بانئێمە ماین و دادەکەی خواوەندی بان

وەک تۆ، هەر شەو پێم دەڵێ خێزانەکەم:وەک تۆ، هەر شەو پێم دەڵێ خێزانەکەم:
»هاتی دیسان دست بهتاڵ و سەرگران؟«)»هاتی دیسان دست بهتاڵ و سەرگران؟«)٢١٢١((

ئەو کەسەی زێڕ و شەرەف سامانی بووئەو کەسەی زێڕ و شەرەف سامانی بوو
مەی بەسەردا کرد)مەی بەسەردا کرد)٢٢٢٢( و هیچ گوێی پێ نەدا.( و هیچ گوێی پێ نەدا.

چەتری پۆاڵیین بەدەستی نادیارچەتری پۆاڵیین بەدەستی نادیار
ڕوو لە لێوارانی تر)ڕوو لە لێوارانی تر)٢٣٢٣( هەنگاوی نا.( هەنگاوی نا.

من سەرم سووڕما لە تۆزی بێ سوارمن سەرم سووڕما لە تۆزی بێ سوار
تووڕە، ئێمەی بێ شەرەف چون ماین لە جێ.تووڕە، ئێمەی بێ شەرەف چون ماین لە جێ.

ئاو لە ئاشان کەوتووە ئێستا؛ بەاڵمئاو لە ئاشان کەوتووە ئێستا؛ بەاڵم
بەردەوام هەر پێل و بۆرانمان لە ڕێ.بەردەوام هەر پێل و بۆرانمان لە ڕێ.

هەرکەسێ هات باری بەست و ڕێ کەوتهەرکەسێ هات باری بەست و ڕێ کەوت
ئێمە هەر بارکەوتە)ئێمە هەر بارکەوتە)٢٤٢٤( بووین و بەش خوراو( بووین و بەش خوراو
لەو چ دەست هات، بێجگە هەڵبەستە و درۆ؟لەو چ دەست هات، بێجگە هەڵبەستە و درۆ؟
لەم چ دەست هات، بێجگە فرتوفێڵ و داو؟لەم چ دەست هات، بێجگە فرتوفێڵ و داو؟

هەر دەڵێن: ئەمڕۆکە نا، ڕۆژێکی ترهەر دەڵێن: ئەمڕۆکە نا، ڕۆژێکی تر
دێ کەسێ تر، دان لەسەر دڵ دابنێ.دێ کەسێ تر، دان لەسەر دڵ دابنێ.

کاوەیەک نازێتەوە تازە، ئومێد!کاوەیەک نازێتەوە تازە، ئومێد!
خۆزگە هەڵکەوتایەوە ئەسکەندەرێ.)خۆزگە هەڵکەوتایەوە ئەسکەندەرێ.)٢٥٢٥((

پەراوێزەکان:پەراوێزەکان:
١١ - پێل: شەپۆل. - پێل: شەپۆل.

٢٢ - کەدی: کەوی، ڕام. - کەدی: کەوی، ڕام.
٣٣ - بــۆڕ: قــەوی. دەنگــی بــۆڕ: دەنگــی قــەوی و  - بــۆڕ: قــەوی. دەنگــی بــۆڕ: دەنگــی قــەوی و 

ناخــۆش.ناخــۆش.
٤٤ - بۆران، تۆفان. - بۆران، تۆفان.

٥٥ - دەنگکەوتن: دەنگگیران، دەنگنووسان. - دەنگکەوتن: دەنگگیران، دەنگنووسان.
بەشــێوەی  کــە  کانییــەک  هەڵتۆقــاو:  کانــی   - بەشــێوەی   کــە  کانییــەک  هەڵتۆقــاو:  کانــی   -  ٦٦

بێتــەدەر. زەوییــەوە  دڵــی  لــە  بێتــەدەر.سروشــتی  زەوییــەوە  دڵــی  لــە  سروشــتی 
٧٧ - »آب از آســیاب افتــادن«: لــە کوردیشــدا ئــەم  - »آب از آســیاب افتــادن«: لــە کوردیشــدا ئــەم 
مەســەلەمان هەیــە؛ لــە دوای شــتێک کــە زۆر بــە هــەرا مەســەلەمان هەیــە؛ لــە دوای شــتێک کــە زۆر بــە هــەرا 
و گرمــە بــێ و لەپــڕدا بێدەنــگ بــێ دەڵێــن: »دەڵێــی و گرمــە بــێ و لەپــڕدا بێدەنــگ بــێ دەڵێــن: »دەڵێــی 

ئاشــە ئــاوی لــێ بــڕاوە«.ئاشــە ئــاوی لــێ بــڕاوە«.
٨٨ - تەپە: جووڵە، تین)تپش(. - تەپە: جووڵە، تین)تپش(.

٩٩ - پەکوو: ئاخ، ئۆف، مەخابن )ئەفسووس(. - پەکوو: ئاخ، ئۆف، مەخابن )ئەفسووس(.
١٠١٠ - کوندەبەبــوو: کوندەبــوو، پەپــوو، پەپووکــەرە،  - کوندەبەبــوو: کوندەبــوو، پەپــوو، پەپووکــەرە، 

ــوش. ــۆک. بایەق ــک، پەپ ــوش.پەپووی ــۆک. بایەق ــک، پەپ پەپووی
١١١١ - هەتایی: هەتاهەتایی، هەمیشەیی. - هەتایی: هەتاهەتایی، هەمیشەیی.

١٢١٢ - جێگە: بەجێگەی، لەجێگەی. - جێگە: بەجێگەی، لەجێگەی.
١٣١٣ - بنج: ڕیشە. - بنج: ڕیشە.

١٤١٤ - بنچک: پنجک، پنچک، دەوەن، قەیار)بوتە(. - بنچک: پنجک، پنچک، دەوەن، قەیار)بوتە(.
١٥١٥ - مســتەکۆڵەی شــەڕ لەگــەڵ ئاســمان فــروش: واتــە  - مســتەکۆڵەی شــەڕ لەگــەڵ ئاســمان فــروش: واتــە 
ــژ  ــەت بەگ ــی تەنان ــە تەمایەت ــتەگرێدراوەی ک ــەو مس ــژ ئ ــەت بەگ ــی تەنان ــە تەمایەت ــتەگرێدراوەی ک ــەو مس ئ

ئاسمانیشــدا بچــێ.ئاسمانیشــدا بچــێ.
١٦١٦ - ناوزڕاو: ڕسوا، خەنزار، ڕووسیا. - ناوزڕاو: ڕسوا، خەنزار، ڕووسیا.
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ــە  ــەر زل ــە خــۆی وەب ــی: وات ــووی خۆیەت ــە  - زلەگرت ــەر زل ــە خــۆی وەب ــی: وات ــووی خۆیەت ١٧١٧ - زلەگرت
ــە خــۆی. ــە بەربووەت ــە زل ــە خــۆی.داوە، ب ــە بەربووەت ــە زل داوە، ب

١٨١٨ - گرد: گردۆڵکە، تەپۆڵکە، تەپک. - گرد: گردۆڵکە، تەپۆڵکە، تەپک.
١٩١٩ - ڕتۆپی: ڕێوی. - ڕتۆپی: ڕێوی.
٢٠٢٠ - هەوار: هاوار. - هەوار: هاوار.

٢١٢١ - سەرگران: مەست. - سەرگران: مەست.
ــگ  ــۆی گرین ــچ ب ــە هی ــرد: وات ــەی بەســەردا ک ــگ  - م ــۆی گرین ــچ ب ــە هی ــرد: وات ــەی بەســەردا ک ٢٢٢٢ - م

ــوو. ــوو.نەب نەب
٢٣٢٣ - لێوار: ڕەخ، کەناراو، بەستێن. - لێوار: ڕەخ، کەناراو، بەستێن.

٢٤٢٤ - بارکەوتــە: بارکەوتــوو، چارەڕەش، کۆســتکەوتوو،  - بارکەوتــە: بارکەوتــوو، چارەڕەش، کۆســتکەوتوو، 
بەدبەخت.بەدبەخت.

ــان ئەســکەندەر؟« ســەرجەم  ــان ئەســکەندەر؟« ســەرجەم  - شــیعری »کاوە، ی ٢٥٢٥ - شــیعری »کاوە، ی
لــە بیســت بڕگە)بەنــد( پێکهاتــووە، کــە لێــرەدا تەنیــا لــە بیســت بڕگە)بەنــد( پێکهاتــووە، کــە لێــرەدا تەنیــا 
ــی  ــوردی. جێ ــەر ک ــە س ــەی وەرگێڕراوەت ــێزدە بڕگ ــی س ــوردی. جێ ــەر ک ــە س ــەی وەرگێڕراوەت ــێزدە بڕگ س
ئاماژەیــە کــە لــە هێنــدێ چاپــدا ســەرناوی شــیعرەکە ئاماژەیــە کــە لــە هێنــدێ چاپــدا ســەرناوی شــیعرەکە 

ــووە. ــان ئەســکەندەر؟« هات ــادر، ی ــووە.»ن ــان ئەســکەندەر؟« هات ــادر، ی »ن

سەرچاوە:سەرچاوە:
اخــوان ثالــث، مهــدی)اخــوان ثالــث، مهــدی)١٣٩٥١٣٩٥(، شــعر مهــدی اخــوان (، شــعر مهــدی اخــوان 
ثالــث)م. امیــد(، جثالــث)م. امیــد(، ج١١، چ اول، تهــران: نشــر زمســتان.، چ اول، تهــران: نشــر زمســتان.


