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 شیعری سودی
 

سداۆکی سیر رده نافی په ر ته سه  لهما سه:  کۆشیعری رکۆلک له به  
 
 

Eleonora Bru /ئلیۆنۆرا برو  :شیعری  
ندررن هه: رگانی بۆ کوردی وه  

 
ک یه ره نجه په  
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  و وه بکاته و ئاوه موو شه توان هه ک ده یه ره نجه په
.رگدا بیار بدات ر ژیان و مه سه به  
ی و دابخه کانی شه رگایه ی ده وه  ئهب  

... وه بۆ بخه  
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نون؟ ست چۆن ده هه  
 

ونک، ک خه وه  
.ر  سبه ، له ڕۆژه به  گوه له  
 

؟ ونه م خه ی ئه ئه  
.ل  رامانگه  له هوتک که ک هه وه  

 
؟نیشت گۆڕین  تهی ئه  
 

،هیچ نابین ل 
!کرێ یر ده سه  

 
ونکی تردا  خه له  
ێ وو خه  ده که  
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. خۆییی  دانسقه کا به ردوون ده گه  
2004.8 
 ستۆکھۆلم

 
کی پشتر یانییه وی به خه  

 
کان بۆنی گویان لدێ؟ زه  کاغه وه مه که  تۆ ده  من بیر له بۆ که  

 
باوکم:بۆ  

کانم چاوه  
 

  رۆناکی خاین له
.مژن ده و هه نیا شه ته  
 

کان  گرانه پوه  
خوازن، ئومدی بۆشایی ده  

می رۆناکیدا  که له  
.همنن  

 
 تۆ و من بووین

کانیش یانییه به  
کان  شاده ک منداه وه  
کرد یان ده  پیاسه و ژووره و ئه ره به  
یان   کۆمه وکی به ویدا ئومدی خه  له که  

.خواست  ده بۆ ئمه  
 

  ییانه  وڕنه یانییه و به ئه
یانویست  نیا ده ته  
کانی  پناو ئاژاوه له  
کان مه  خه رازانبوونک لهرف ی سه ناسه هه  
.خش  ببه  ئمه به  
 

رزین من تا له  
م که  ده  چاوانهو بیری ئه   
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ست  ناو ده ست له  ده که  
نوان دوو نیگادا له  

. وه توانی رۆحک بکاته  
 

2004.8.27 
 ستۆکھۆلم
 
 
 

 
تاو هه  
 

ڕۆم، ده  
بم  ده تاوه و هه کانی ئه جوه  
.نیش کانمدا داده وری چاوه  ده  له که  

 
 مرگکی زۆر،

  وه  دوو قاچه به
: وه  کرده سته رجه خۆیان بۆ بینین به  

 
مدار کرد، رهه به  
 

وتن ڕکه و رووما به ره به  
.ین تا پک بگه  

 
لی هاوشت و کانیان په مرگه  
کانی منیش قاچه  
ر ک هزکی راکشه وه  
.ویدا رۆچوون ناو زه به  
 

  و وه مامه ردا چه تاوی سووتنه  رووی هه به
ستم کرد گژوگیا هه  
.بکا شه وێ گه نایه  
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یشتم تگه  
 

کنم  ته  چۆکم ده کان له وه  لم و چه  
.وم که  ئاسماندا پاده چم له ده  

 
  وه کانمه  راکشاوه سته  ده به

.گرم کانمدا ده نجه  نوان په ک له یه که چۆله  
 

2005.04 
 ستۆکھۆلم

 
ریا سترانی زه  

 
...بوو من رۆیشتم وه ر ئه به وابزانم له  

تاوک ک هه وه  
کاندا  پۆه ناو شه راست به  

.ریادا ئاوابووم ناو زه له  
 

م که تاڵ ده  به وه  ناوه خۆم له  
.پکم تاکوو ناخی خۆم ده  

 
ودا من راکشابووم له  
  بوو وه رمه سه ش به کی ره ریایه زه
.کرا ئاسمان بت  ده که  

 
زووی موگناتیس  ته لره  

  من، ناگا به
ناو مندا، له  
ریا و ر چینی زه سه ت چین له نانه ته  

کان داباون  تاه وه ی چه رچکه  
ی،  و فرمسکه له  
کا، دوای بادا هاوار ده  به که  

.ناویدا سووڕ بخوا تاکوو به  
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کاندا، مدیو رۆژه وێ له له  
  و ک دانیشتووه زانایه
...کا  دهتس هه  
. کاندا وبووه نگاوه ناو هه له  
 

، وه و پریبکاته  چه خوازێ به و ده ئه  
ها بکا و ناو خۆیدا ناخی خۆی ره له  
 

  که کۆتاییه
داپۆش.  

 
2005.4 
 ستۆکھۆلم

 
/Eleonora Bru 

.   دایک بووه  سود له  شاری ستۆکھۆلم له  له1979 سای  ۆنۆرا برو، لهئلی شاعیری سودی،  کیژه
. نووس ر فیلم و شانۆ ده سه کاند، وای شیعر، وتار و رانان، له ، گۆڤار و سایته ۆژنامه ر له

-)شانۆی سیرکۆس(، ی شانۆدا رده نافی په ر ته سه ما له سه:  ژر ناوی   له یه دیوانکی بۆ چاپ ئاماده
.خون  ده فه لسه ۆتایی فه سالی ک  زانکۆ له ئستا له. -؟  یان نه یه  کوردی هه  به و شانۆییه نازانم ئه  

/ 
 


