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 ضةند وشةيةك                                               
ئةم شيعرانة لة ضةند ماوةيةكي ئةم ضةند ساَلةى دواييةدا نووسراون و خؤيان خزاندووةتة دووتويَى ئةم 

بكةن و بةرةو جيهاني  الثةرِانةوة بؤ ئةوةى لةطةأل هةست و نةست و ضاوي ئيَوةى خؤشةويستدا سةرةتاتكآ
 وشةتان ببةن. 

سثؤرت ثيَشوازي لة ئيَوةى اجيهاني وشة جيهانيَكي بيَ طةردو سةرفرازو بىَ خةوش و ثاك و خاويَنةو بآ ث
دا شؤرِ دةكاتةوةو انخؤشةويست دةكات و بةرةو واتاو ثةندو فةلسةفة ثةلتان دةطريَت و خؤي بة هيواكانت

 ستتان دةبات.شيكاري و هةَلويبةرةو خةَلوةتى 
حةزمان كرد ئةم وشانة بة واتاو مةبةست و هةناسةكانيانةوة بنب بة ميواني ئيَوةو لة بزربوون و توانةوةو 

ست و ثشت طوىَ خسنت رِزطاريان ببيَت و لةطةلَ ئةنديَشةو هزرو بريكردنةوةى ئيَوةدا بدويَن و ثرس بة هةَلويَ
 دةكةن و بريورِايان لةبارةوة دةردةبرِن.بؤضوونةكانتان بكةن و بزانن ضؤن ضؤن سةيريان 

دابكريَنةوة، لة دوو تويَى ئةطةرضى ئةم وشانة بة دوو زمان نووسراون و هةنديَك ثيَيان باش بوو ليَكدي جو
انطةيةكي ديكةوة سةيري ئةو ثرسةمان كردو دوو ضاثكراوى جودا جودادا بآلوبكريَنةوة، بةآلم ئيَمة لة رِو

و بةرهةمي ةضونكة ئةم وشانة زاد ،و زمانةكة ضاوو ميَشك و ئةنديَشةتان بدويَننيبرِيارمان دا بة هةردو
كات و ماوةيةكن و بةو دوو شيَوة زمانة لةدايك بوونةو دةيانةويَت خؤيان بةو دوو شيَوةية بنويَنن تا كةس 

 ثةي بة دةرياي زمانان نابةين. ماننةَليَت ئيَمة
 .نزطماك وةرطيَرِراوو دواتر بؤ زماني ن ووةم نووسراودانة بة زماني لةم بابةت دوو سآ بابةت

كرؤكى ئةو بابةتانة مةبةست و بة ئوميَدين ضةند بابةتيَكمان ورووذاندبيَت و توانيبيَتمان ئيَوة بؤ الي 
 ثةلكيَش بكةين.

  
 

شاعري                                                          
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 كاتذميَر                                                     
 

 ئةم بةردة .. كاتذميَر بوواية
 ئةم كاتذميَرة بةرد بوواية
 ئةم كاتة هةناسة بوواية

 ئةم هةناسةية كات بوواية
 بةردو هةناسةو كات

 دؤسيت رِؤذ نني
 رِؤذ تيشك لة ئاميَز ناطريَت

 ئاميَز لة رِوخسارى تاريكي بيَزارة
 ةرد دةزانيَترِوخسار كاتذميَر بة ب

 بةرد لة رِوخسار ناطات
 كاتذميَر مان دةطريَت

 مان طرتن مؤَلةت نادات
 مؤَلةت بة شةقامى قةدةغةدا ثياسة ناكات

 شةقام ضاوةرِوانى قةدةغةى مؤَلةتة
 قةدةغة ثسوولةى مؤَلةتة
 ثسوولة مؤَلةت ناناسيَت
 با هةرسيَكيان ناناسيَت

 با لة باشوورةوة بؤ ثسوولة هةَلناكات
 شوور باى وةشيت لة سروة قةدةغة كردووةبا

 قةدةغة طةردانةيةكة بة دةستى ثسوولةوةية
 مؤَلةت ضاوةرِوانى دانة دانةى طةردانةية

 طةردانة لة ملى قةدةغةداية
 قةدةغة خؤى لة قةدةغة قةدةغة دةكات

 قةدةغة كاتذميَرة
 ضركةو خولةك لة كات قةدةغة دةكات

 شيَنضركةكان لة باوةشى خولةكدا رِادةك
 خولةكةكان لة خولطةدا ناخوليَنةوة



 4 

 خولطة بؤ خولطةى خولطة
 دةحةثةسيَت

 حةثةسان لة بةردةم خولطةدا
 دةتاسيَت

 كاتذميَر بةردةو
 بةرد كاتذميَرة
 بةردذميَر كاتة

 كات بةردذميَرة!!
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 كورتة هؤنراو
 
 ـ شةو0

 شةويَكيان خؤي ليَ تؤراندم
 لة ذيَر درةخيت بآ دةنطيدا

 ةي طريانداي لة ثرِم
 ئةشكي بريضوونةوةي داباراند!

 
 ـ ئةوين 9

 حةزم ليَ كرد
 ليَي وردبوومةوة

 بينيم
 لةطةأل رِةشةباي غةمدا 

 كيَبةركآ دةكات
 ئوقرةم لةخؤ برِي

 بةشكو دةمةوئيَواران
 بةديدي شادمب
 ليَ رِؤيشت و 

 ثةري خؤشةويسيت و شادي تؤراند!
 
 ـ جؤطة 0

 مجؤطةي طوندةكةم
 دالةئةذمةتي ئازار

 لة ئةذمةتي ثةذاردا
 لوول و ثيَض دةخؤم و 

 ثيَض دةكةمةوة
 رِووباريَكي ماندوو  دةمبة
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 ئةسثايي دةكشيَم
 غةم و ثةذارةكامن

 لة جؤطةيةكدا دادةبارن 
 كانييةكان ذ برييان كردبيَت!!

 
 ـ طةجنينة 4

 ضاوةكانت دوو مانطن
 رِيَطةي ذيامن رِوون دةكةنةوة

 طةواَلة هةوري غةميان
 نابينمتيَدا 

 طةجنينةي بريةوةري نةبيَت
 ضاوةكانت

 دوو مانطي ئامساني بةيةك طةيشتنن
 تريي ديداريان

 دلَ و جةرط دةمسن!!
 
 ـ ترس 0

 دةترسم 
 ثاييز رِاوت بنيَت

 دةترسم 
 ناوبانطي برتِفيَنيَت

 دةترسم
 باراني ئارةزووةكان تةرِت بكةن

 دةترسم
 لة ئاميَزي ئامساندا

 بكةويتة طيانةآل
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 شت و مرِـ م 9
 دةروازةي غةم 

 بةسةر كؤضرِةويدا واآلية
 ضاوي ئارةزوو

 مششيَري هةناسةبرِكيَي رِاكيَشاوة
 لة ثيَكطةيشتنيَكي هةَلكيَشاوة

 هةر ضاوةرِيَي دةكةم
 مشت و مرِي نيَوانيشمان
 باَلندةيةكي شةيداي فرِين

 بةرةو هيَالنةي ئاوازو
 طمةطم!

 
 ـ هةشتةمني رِؤذ 7

 فتة هةشتةمني رِؤذي هة
 سةرت ليَدةدةم 

 تا سروودي سيَزدةمني مانط بَليَمةوة
 سروودي رِاسيت
 سةرت ليَدةدةم 

 تا ثيَت رِابطةيةمن
 كاتي بيست و ثيَنجةمني سةعاتي

 رِؤذي ئةظيندارييةو هةتاوي ئةوينمان
 بةر ثيَي رِووناك كردووينةوة!

 
 ـ بريضوونةوة 8

 ساتةكاني ئةوينداري
 ثةجنةرةكاني دَلداري

 يةكاني دووريم تاَلي
 لة بري ناضنةوة
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 ئةو ئازارةيش ذ بري ناكةم
 هةردووكمان

 لة بين بريةكةدا
 بة دةسيت دةست و ثيَوةندةكاني 

 سوَلتانةوة
 ضةشتمان!!

                                               99-0-9557 
 

 كةوتن
 كةوتن رِيَطةيةكة دوو سةري هةية

 وةسةريَكي دةرِوات و ناطةرِيَتة
 ئةو سةرةكةى ناطةرِيَتةوةو دةرِوات

 كةوتن سيَ جار ميوانداري كردم
 هةر سيَ جارةكةى ئاورِم ليَ نةدايةوة

 جاريَك لةسةر طويَدريَذي بةخت
 كةومت و بة هةوساري كاتةوة

 خؤم طرتةوة
 وني مانطانةداوجاريَك لة ئةزم

 لة وانةى دَلداريدا كةومت و
 بة نامةيةكي فرميَسك

 ثةرِميةوة
 يَك لة رِةمثةي فيَربوون تيَثةرِيم وجار

 خؤم بة ستووني طةراجي دةرضووندا دا
 بة هةفتةيةك مةشق

 خؤم دةربازكرد!!
 ضي دي نيَوان من و كةوتن تيَكضوو

 من بؤ هةر كويَ ضووبام
 !!هاتدةهةَلئةو لةوآ 
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 رِيَضكة
 

 نا لة دةرطةى هةستت نادةم
 نا لة نيطاى نيطات نارِوامن

 ؤشيت تيَناطرمنا تيلى ضاوى ثةر
 نا لةبةر دةروازةى ضاوةرِوانيدا

 هةناسةى خةونت رِاناطرم
 نا ويَنةى يادطاريت ناطرم

 باوةشيَك وشةم ثيَيةو
 تةنيا بةم رِيَطةيةدا ثياسةيةكيان ثآ دةكةم

 لة هيض دةرطةو ثةجنةرةيةكى ضاوةرِواني 
 ئاورِ نادةمةوة

 رِيَضكةيةكى خةونةو
 ثيَيدا تيَدةثةرِم!!

 

 
 
 ثاض

 ة مووبةق رِاوةستابوومل
 ثشيلةيةك دةميياواند

 اتبووه
 مرياتييةكةي باوكم
 لةطةلَ دابةش بكات

 ثاضيَكي كول بوو
9008   برِكيَكي نةدةبرِي!!
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 دؤرِان                                                    
 

 بىَ ئةوةى ضةقؤ تيذ كةيت
 بآ ئةوةى خةجنةر

 لة كةالن دةربهيَنيت
 ى مششيَر بىَ ئةوة

 بةرز بكةيتةوة
 بآ ئةوةى طوللة خبةيتة بةر كار

 دؤرِايت!!
 

 رِيَطة
 

 رِيَطة بة كويَمان دةطةيةنيَت؟
 رِيَطة بؤ كويَمان دةبات؟

 رِيَطة ضيمان بةسةر ديَنيَت؟
 رِيَطة كيَمان بة تووشةوة دةكات؟

 رِيَطة كيَمان ثيَ دةناسيَنيَت؟
 رِيَطة ضةندمان ماندوو دةكات؟

 ةندة تةمةمنان دةبات؟رِيَطة ض
 رِِِيَطةيةكى زؤرمان برِى
 زؤر بة رِيَطةوة ماينةوة

 هيَشتة رِيَطة وةآلمى نةداينةوة!!
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 زؤر مةلَيَ !!
 زؤر مةَليَ

 زؤرت لةسةر دةنيشيَت!!
 زؤر مةَليَ

 رِستةكانت كول دةبن!!
 زؤر مةَليَ

 وشةكانت دةسويَن!!
 زؤر مةَليَ

 وتةكانت دةشيَويَن!!
 زؤر مةَليَ

 درومشةكانت دةسووتيَن!!
 زؤر مةَليَ

 9509تةمووزى          زؤر بَليَيت .. زؤر دةَليَيت!!!!!!
                                                         

 تةمةن
 طةآلكانى تةمةن سيس بوون

 خونضةكانى تةمةن زةرد بوون
 تةمةن بةرطى رِةشى ثؤشى

 تةمةن ذةهرى رِابوردووى نؤشى
 ةن هاوارى كردتةم

 ضةندة كؤشى
 ثريى دةسيت نةطريَت

 بؤ باوةشى بريضوونةوة نةبريَت
 تؤمار نةكريَت لة تيَنووسى يادوةريدا

 بةآلم .. بةآلم 
 رِةنج بآ ئاكام

 لة دوا ويستطة طريسايةوة
 كةس ئاورِى ليَ نةدايةوة!!
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 ئةو شاعرية رِيسوا دةكةين                                     
 
 و شاعرية رِيسوا دةكةينئة

 شا رِستةي هةنطويين لة هةنط دزي
 لة رِووباري ثةرتووكاندا مةلةي دةكرد

 ثةجنةي ثةشيماني نةدةطةزي
 طوَلي ضامةكاني هةَلدةثرِووكاند

 لةثارِستةكاندا دةيضةقاند
 جلي سروشيت رِووت دةكردةوة
 بؤ بيَضووة مةميوونةكاني خؤي 

 دةبردةوة
 لة طؤرِةثاني خوازةدا

 رِةنطي رِووباري دةطؤرِي
 فرميَسكي ضاوي سةرواي نةدةسرِي

 ئةو شاعرية رِيسوا دةكةين
 ثةرتووكخانةي خةونةكاني تيَك دةدين

 رِستةي هةنطي شةرمةزار كرد
 مذدةي مةرطي بؤ بةهار برد

 كؤرثةي ئةو سروشتةي نةالواندةوة
 هةر لة جيَوة 

 برينةكاني كوالندةوة
 ئةو شاعرية رِيسوا دةكةين

 طري تؤَلةئا
 كاني بةردةدةينةلة مسيَلَ و رِديَين فيََل

 دةدةين  ثةرِة ثةرثووتةكاني فرِيَ
 رِيسواي طيَيت شيعرو شاعريو 

 وشةو ويَنةو كيَش و سةرواي سةردةمي دةكةين.
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 تؤ كةي شاعرييت؟
 تؤ كةي شاعرييت

 مانطايةك رِق لة ورطتداية
 دةقؤرِيَنيَت!!

 تؤ كةي شاعرييت
 ة ناخدايةسةطيَك تؤَلةت ل

 دةحةثيَنيَت؟
 تؤ كةي شاعرييت

 طورطيَك كينةت لة دَلداية
 بة زستان و بة هاوينان

 بلووريَنيَت!! هةل دةخوازيَت 
 تؤ كةي شاعرييت

 ئؤقيانووسيَك جنيَوت لة زارداية
 دةكات  سةرتاتكيَ هةر جنيَوةو

 ذةهر دةرِذيَنيَت
 تؤ كةي شاعرييت 

 سواري كؤَلي شيعر دةبيت
 ويَنةو خوازة ثشيت رِستةو

 يت!!ندةشكيَ
 تؤ كةي شاعرييت

 كؤشكي سةرواو كيَش
 دةرِووخيَنيت!!

 هةرةس بة لووتكةي ئةفراندن دةهيَنيت!!
 تؤ كةي شاعرييت

 ئةو ثةساثؤرتةت بدرِيَنة
 يَنةواز لة بووكي شيعر ب

 ثةرتووكةكان كؤ بكةوة
 بة ئاطري سةردةمانة

 هةر هةموويان بسووتيَنة!!
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 ضاو
 نابرِمضاو لة ضاوت 

 ضارةنووسى خؤميان تيَدا نابينم
 ضاو لة ضاوت نابرِم

 شةوانى خؤميان تيَدا بةدى ناكةم
 ضاو لة ضاوت نابرِم

 ضاوةرِوانى نويَنيَكى ساردو سرِ ناكةم
 كرِنؤش بؤ ثةجنةرةى ضاوةرِوانى نابةم

 ضاو لة ضاوت نابرِم
 ئةسثى ثيَشبيين تيَر ناكةم
 جَلةوى فرميَسك بةرنادةم

 اوت نابرِمضاو لة ض
 دةسيت سؤزيان بؤ دريَذ ناكةم

 برينى بينةكان
 لة ناو بريندا سارِيَذ ناكةم

 ضاو لة ضاوت نابرِم
 ئاويَنةي ئوميَديَك نني

 بةذني خؤميان تيَدا باآل نوما ببينم
 بة دةورى مانطى هةتواندا

 خبوليَمةوة
 لةناو ئازارى بةَليَناندا بتليَمةوة

 دوو مششريى تيَرِوانني
 امن دةكوليَننةوة!!برينةك
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 دؤرِاو
 

 بةياني دؤرِاويت
 نيوةرِؤ دؤرِاويت 
 ئيَوارة دؤرِاويت

 شةو دؤرِاويت
 هةموو جاريَك دؤرِاويت

 تؤ كةى بردووتةتةوة
 تؤ هةر دؤرِاويت؟؟؟

 
 شةممة دؤرِاويت

 يةك شةممة دؤرِاويت
 دوو شةممة دؤرِاويت

 سيَ شةممةيش دؤرِاويت
 يشضوارشةممةو ثيَنج شةممة و هةين

 هةر دؤرِاويت
 تؤ كةى دةبةيتةوة
 تؤ هةر دؤرِاويت!!!

 
 يةكةم هةفتة دؤرِاويت
 دووةم هةفتة دؤرِاويت
 سيَيةم هةفتة دؤرِاويت
 ضوارةم هةفتة دؤرِاويت

 تؤ كةى بردووتةتةوة
 بة دريَذايي هةفتةكان هةر دؤرِاويت!!!

 
 يةكةم مانط دؤرِاويت
 ضوارةم مانط دؤرِاويت
 تهةشتةم مانط دؤرِاوي
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 دوازدةم مانط دؤرِاويت
 تؤ كةى دةبةيتةوة؟؟؟

 بة دريَذايي سالَ هةر دؤرِاويت!!!
 

 زستان دؤرِاويت
 بةهار دؤرِاويت
 هاوين دؤرِاويت
 ثاييز دؤرِاويت

 تؤ كةى دةبةيتةوة
 بة دريَذايي وةرزةكان هةر دؤرِاويت؟؟؟

 
 بة دريَذايي هةناسةدان دؤرِاويت

 بة دريَذايي تاسةو ئاوات دؤرِاويت
 بة دريَذايي تةمةن دؤرِاويت

 ئةى دؤرِاوي دؤرِاو
 ئةى دوازدة مانطةى خوا دؤرِاو

 ئةى بة دريَذايي تةمةن دؤرِاو
 ئةى دؤرِاوي ناو دؤرِاني دؤرِاو

 تؤ كةى دةبةيتةوة؟؟
 كةى ملى كةرة ديَزةى دؤرِان دةشكيَنيت!!

  كةى واز لة دؤرِان ديَنيت!!
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 ثاسارى
 

 اوةئةو ثارسيية ثةرِو باأل كر
 دلَ و جةستةى هةر خويَناوة

 ئةو ثاساريية خةَلتانى خويَنة
 بآ هيَالنةو
 بىَ داَلدةو
 بآ شويَنة

 ئةو ثارساريية لةطيانةآلداية
 بآ ئوقرةو

 بآ هةنسك و 
 بآ ثةرواية

 ئةو ثاساريية ويََلى ثاسارة
 لةوثةرِى طوند

 لة لووتكةو دوند
 دلَ ثرِ لة خويَن
 لةش ثرِ برين
 دلَ زامدارة!!
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 نةمدةزانى!!
 
 

 نةمدةزانى باخضةى ضاوةرِوانى 
 فرميَسكي ذوان ناسرِيَتةوة
 نةمدةزانى رِوخسارى شةرم

 لة دةروازةى ثةشيماني كؤرِةكاندا
 ناكريَتةوة

 نةمدةزانى ئوقرةطرتن
 مازوو نييةو

 ئيَواران بؤ طوند بربيَتةوة
 نةمدةزانى خةون ئاطريَكةو
 لة زستاني سةرماو تؤف و

 اناطريسيَتةوةرِةهيََلةدا د
 نةمدةزانى وشةكان

 طةردانةى ديدارى رابوردوون 
 لة بةردةم بووكي داهاتوودا
 دانة دانة ليَك دةترازيَن و

 دةثضرِيَنةوة
 نةمدةزانى بةندى دوو دلَ 

 لة رِؤذطاري ئةوين بةيةك بطةن
 لة ئامساني شادى زيز بن

 ضى دي ليَك دى طرىَ نادريَنةوة!!
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 ئامسان
 

 يتتؤ دةرِوان
 ئامسان ئامسانى تؤ نيية
 مانط و ئةستيَرةكان

 نادرةوشيَنةوة
 رِؤذطار رِؤذطارى تؤ نيية

 خؤرو ئاسؤكان
 ناخنيَنةوة

 دةرطة دةرطةى تؤ نيية
 دةالقةو ثةجنةرةكان 

 ناكريَنةوة
 باخضة باخضةى تؤ نيية

 خونضةو طوَلةكان
 ناشنيَنةوة

 تؤيش خةناوكةى غةم دةهيَنيت 
 ئامساندا لةذيَر ئامسانيَكى بآ

 ياخةى فرميَسك دةكةيتةوة
 وردة وردة غةمي غةم

 بؤ دايكى غةمان
 دةبةيتةوة!!
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 ثةثوولة
 

 ثةثوولةكانت
 رِةوة مامزيَكى سركن

 لة ناو تابلؤكامندا
 باَلى شادى ثيَكدا دةدةن

 هيواكانت
 رِةوة ئةسثيَكى شةكةتن
 بة كيََلطةى خةونةكامندا

 غار دةدةن
 وشةكانت

 لكةيةكى ويََلَنرِةوة ثةرِةسي
 بؤ وةآلمى ثرسيارى عةشق

 باأل دةطرنةوة
 بةَليَنةكانت

 دةبدةبةى دةسيت منداَلةكانى طةرِةكن
 باى وةشت

 بةرةو طويَذةى هةَلطرتوون!!
 تابلؤ

 
 تابلؤيةكت بؤ دةكيَشم

 ثرِ لة ثةثوولةو وردة ماسى
 ويَنةيةكت بؤ دةكيَشم

 خؤت ويَنةى خؤت نةناسى
 لة رِؤذطارى شانازيدا

 ة ضوارضيَوةى زيَرِينةوةب
 بة ديوارى يادوةريدا

 هةَليواسى !!
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 هةناسة
 طوتت بةو باية هةناسة دةدةم

 الى تؤوة ديَت
 طوتت دةستى بةَليَن 

 لةسةر سينطى ئةو وةفاية دادةنيَم
 تؤ دةينويَنيت

 طوتت دةمبة دؤسيت ئةو دةريايةى
 تؤ دةيالويَنيت

 طوتت ئةو فرميَسكة دةسرِم
 نيَتطؤنات دةنةخشيَ

 طوتت ئةو خؤشاوةم خؤش دةويَت
 تينووى ليَوانت دةشكيَنيَت

 طوتت ئةو ذيانةم دةويَت
 تؤى تيَدا دةسرةويت

 طوتت ..طوتت
 طوتنةكانت لة زار دةرضوون

 بوون بة هةَلم و 
 ون!!!وبةبادا ض
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 ثرسيارى ماض
 
 
 

 )بؤ ئةو خامنةى ثرسيارى ماضى كرد(!! 
 

 ماض ناناسيت، ماض ناتناسيَت
 ثيَناسةى ماضت ثيَ نيية

 لة دةروازةى ماض  بدةيت و ذوورةوةى ماض
 رِوون كةيتةوة

 ضراى ماضان ثآ بكةيت و
 خؤشاوى ماض بنؤشيت و
 تيَر ثيَكة ماض خبؤيتةوة

 ثىَ نييةهةنطويين ماضت 
 لة هةنطوينى ماض بطةيت و

 ماض ماض هةنطويين ماض بضنيتةوة
 شرييين ماضت نةضةشتووة
 لة دةروازةى ماض بدةيت و

 ماض بةسةر ماضدا ببةشيةوة
 بة شةقامي ماضدا تيَنةثةرِيويت

 ويَستطة ويَستةطة ماض هةَلبطريت و
 دةست لة ياخةى ماض نةكةيتةوة

 لة رِؤذطارى ماضدا
 ضاوى ماضت

 كلي ماض نةرِةشتووةبة 
 ليَوى وشك و تينووى ماضت
 زارى هشك و برنطى ماضت

 بؤ زارى ماض نةبردووة
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 ضاوى طلي ماضت لة ضاوى ماض نةكردووة
 بزةى ماضت

 بؤ بزةى ماض ثيَنةكةنيوة
 بيلى ماض دانةبةزيوةؤماضت لة ئؤتؤم

 سةرى ماضت لة ثةجنةرةى نويَى ماضةوة
 دةرنةكردووة

 ضدالةناو سينةى بةهيَى ما
 سةرخةويَكى رِؤذووى ماضت نةشكاندووة

 لة فةرهةنطى ميَذووى ماضدا
 تيثى ماضت لة رِستةى ماض

 مارة نةكردووة
 لة نيوةرِؤى ضيَذى ماضدا

 ثشووى ماضى ماضت بة ماض و مووض نةبةخشيوة
 ئاآلى ماضى ماضت بة بةذني ماضدا هةَلنةكردووة

 سوارى ئةسثى ماض نةبوويت
 يشتوويتبة شةقامي ماضدا نةرِؤ

 بة مايين ماض لة طؤرِةثاني ماضدا
 كيَبةركيَى ماضت نةكردووة
 سوارى زيين ماض نةبوويت

 بة ئةسثى ماض 
 غارغارانيَى ماضت نةكردووة

 بة زارى ماض طازى ماضت لة ليَوى ماض نةطرتووة
 ضيَذى ماضى ماضت بةذيَر داني ذيين ماضدا نةضووة

 لةبةر تيشكي خؤرى ماضدا
 ندالةناو ماض ماضيَ

 نةتوايتةوة
 لة بةهارى ماضدا

 لة سروشيت نةوبةهارى وةرزى ماضدا
 نةرِوايتةوة
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 لةبةر تاظطةى ئاوى ماضدا
 جووتة مةمكى سركي ماضت 

 نةطوشيوة
 نامةى بريو هزرت بؤ بةذنؤكةى ماضماضانيَى

 ماض نةنووسيوة
 باخضةى ماضت بة طوَلزارى ماض 

 نةخةمَليوة 
 وةرة زارى ماضت بؤ ماضى ماض

 بهيَنةرِا
 سينةى ماضت

 بؤ ماضماضانيَى هةنطوينى ماض
 برتازيَنة

 دوطمةى بةهيَى ماضت
 بؤ زارى ماض بقرتيَنة

 غةمي ماضت لة ئاميَزى ماندووى ماضدا 
 برِةتيَنة

 لةناو خةونى ماضى ماضدا
 سةرخةويَكى ماض بشكيَنة

 بة نهيَنيى ضيَذى ماضدا
 رِؤبضؤرة خوار
 شةكةتى ماض

 نةلة ثشووى ماض دةربهيَ
 ئةو كات لة هةنطوينى ماض دةطةيت

 سوارى ئةسثي ماض دةبيت و
 غارغارانيَى ماض دةست ثيَ دةكةيت
 لةسةر لووتكةى ضيَذى ماضماضيَندا

 ئاآلى شةكاوةى ماض هةَلدةكةيت
 دةبية كانى

 دةبية رِووبار
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 بةسةر ماضدا
 هةنطويَنى ماض دةبةشيةوة

 لةبةهارى ماضدا دةشنيَيتةوة
 زى ماضى ماضداوردة وردة لة ئاميَ

 دةتويَيتةوة!!
                                             08-99/9/9509 

 
 

 كاغةز
 

 وشةكانت لةسةر الثةرِةى كاغةزةكان
 تةرِاتيَن دةكةن

 ديَرِ لة دواى ديَرِ
 برِطة برِطة 

 رِستة لة دواى رِستة
 بةَليَن دةدةن

 وشةكانت شاورطةلن
 لة دوورةوة دةنطى كزيان

 دةمسنطوآ 
 تا ديَت كزتر دةبن

 بة بةرضاوى ثةشيمانييةوة
 دةنط و رِةنط و توانا

 لةدةست دةدةن!!
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 هيض
 هيض بري لة هيض ناكةمةوة

 هيض ببيَت بة هيض
 هيض بري لة هيض ناكةمةوة

 هيض هةر هيضة
 لة هيض سةرضاوة دةطريَت
 لة هيضدا نابيَت بة هيض

 هةرطيز هيض نابيَت بة هيض
 هةر هيضة
 دةخوليَتةوةلة هيضدا 

 هيض ضارةى هيض ناكات
 تا هيض هةر هيض بيَت

 هيض لة هيضدا بة هيض دةَليَت هيض
  هيض بة خؤى هيض بوو تا بوو بة هيض

 لة هيضدا بانطةوازى هيضى دةكرد
 هةر هيض نةبيَت هيض بة دادى هيضدا بطات

 هيض دةنطى بة هيض نةدا
 تا هيض لةسةر هيض سوور بوو

 ردهةر هيض داواى هيضي دةك
 هةر هيض ضاوةرِيَى هيضى دةكرد

 هيض لة هيضدا هيض هيضانيَي بوو
 تا هيض لة ضاوةرِيَى هيضدا

 نةبوو بة هيض
 هيض بري لة هيض ناكةمةوة

 هيض هةر هيضة
 99/6/9500                نابيَت بة هيض!!!
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 قؤخ
 

 قؤخيَك تكاية ناو زارى قؤخيَك
 قؤخيَكى قؤخاني لة قؤخ دا

 قؤخني قؤخيبة قؤخ بوو 
 دةروازةى قؤخي

 لة نيطاى قؤخي قؤخدار 
 داخست

 طياني بة طياني قؤخي شةوارةى قؤخدا كرد
 تا قؤخ لة سةيراني قؤخ
 بؤ باوةشى خةونى قؤخ

 بة قؤخة قؤخ
 دةبيَتةوة قؤخ!!!

 
 رِيَطة

 
 دوو رِيَطة

 بوون بة برادةرى رِيَطةيةك 
 رِيَطةيةك رِيَطةى بة دوو رِيَطة طرت

 بؤ الى رِيَطةرِيَطةكان ضوون 
 رِيَطة رِيَطةى بة رِيَطةكان نةدا

 وةآلمى رِيَطة بدةنةوة
 تا رِيَطة دةضيَتة سةر رِيَطة

 لة رِيَطة دوو رِيَطة بة رِيَطة دةبن 
 ديَنةوة سةر رِيَطة !!!
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 ماض
 ماضيَك ماضى لة ماضيَكى ماض  كرد

 ماضى ماض لة ماض  زيز بوو
 ماض ماضيَنى لة فةرهةنطى ماض 

 ى ماض بة ماض
 قةدةغةكرد

 ماضيَك لة ئاميَزى ماضدا
 خةونى بة ماضى ماضةوة دي

 ماض بووةتة بووكى ماض 
 لة زةماوةندى ماضدا

 ماضى ماض 
 بةسةر ماضاندا دةماضيَنيَت

 ماضيَك لة شةوى ماضدا
 بيَضووة ماضى بةسةر ماضاندا ماضاند

 لة ماضى ماضيندا
 طةآلى ماضى وةراندة زارى ماضى ماضةوة

 طوينى ماض بووماض هةن
 لة بةهارى ماضدا

 شانةى ماضى لة هةنطى ماض كردةوة
 تا ماض لةسةر ماض لة ماضيندا

 ببنة ماضى ماضني
 ماضيَك بوو بة ماض 

 لة شارى ماضدا
 رِيَطةى ماض ماضينى بزركرد

 تا ماضى ماض 
 دةستى ماضى ماضينى نةطرت

 ماض نةبووةوة ماض !!!
                            06/6/9550 
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 شاعرييَك
 لة دةروازةى شاريَكدا بوو
 دةنطى شاعرييَكيان كرِى

 بةندى دَلى وشةكانيان برِى
 سنطى سةرواكانيان درِى
 ضامةكانيان ىلَ سةندةوةو
 كيَشةكانيان بةرةواذكرد

 شاعرييان برد 
 فيَرة ثيَهةَلدانيان كرد

 مةدالياى زيَرِيان بة سنطدا كرد
 لة كؤشكيَكى رِازاوةدا

 ةسةن كردضامةى رِثشتى لة 
 اكشالةسةر نويَنى ستايش رِ

 بةرةو هةورازى فيز هةَلكشا
 زورِناى ساختةى هيَناو 

 فووى ثيَدا كرد
 سةرو ميَشكى ضامةكانى برد

 يَسادرؤى لة دووى درؤ رِ
 طويَى ئاوازو رِيَتمى كةرِ كرد

 كةسيَك نةبوو طويَى ىلَ بطريَت
 بة دةهؤَلى ثيَداهةَلدان

 شك و سامانبوو بة خاوةنى كؤ
 هاورِىَ و هاوةآلنى لة ياد نةما
 ئةوةندةى طوت ئةوةندى طوت

 هاوارى كرد هاوارى كرد
 يَتمى ثسادةزووى دةنط و ئاوازو رِ
 تاك و تةنيا مرد !!! لة ناو كؤشكى رِازاوةدا
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 ئيَرة
 
 ؤذان، بيَرةدا تيَدةثةرِمؤَذيَك لة رِرِ

 نايةمةوة
 كةمووى مانط نالةو ثةجنةرةوة تةماشاى رِ

 لةو باخضةوة
 بؤنى طوَلةكان هةَلنامذم

 اناكشيَملة ناو ئةو هةريَزةدا رِ
 ثةجنة ناسكةكانى ثةرى شيعر تيَر ناطوشم

 طوىَ لةو رِيَتمةى لةجنةت ناطرم
 ئةو فرميَسكةى وشةت ناسرِم

 تيَدةثةرِم
 دةرِؤم ، نايةمةوة

 طويَم لة هاوارو قيذةت نابيَت
 رِةشةباى خةون رِامدةماَليَت

 ةى رِووبارةكان هاذ
 جيَم دةهيََلن 

 دةرِؤم نايةمةوة
 ووباريَكمرِ

 كة رِؤيشتم ، ئاورِ لة كةنارةكان
 نادةمةوة

 بةو كؤآلن و كووضةيةدا تيَناثةرِم
 ئةشكى ضاوى شةكةتيى تؤ  نا ... ناسرِم

 لةطةلَ سروةى شيعرةكاندا هةَلناكةم و 
 ئاوازةكان ناَليَمةوة

 بةرةبةيان
 وى تيَر نةنوستووتنايةم ضاوى خةواَلو

 هةَلناسيَنم
 ازةكانى شةوانى ضووترِ
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 نادركيَنم
 ووتسيَوة السوورةى رِ

 ناقرتيَنم 
 ملوانكةى طةردنى بيَطةردت

 ناثضرِيَنم
 طرِ لة خةون و لة هةناسةت بةرنادةم و 

 بةذنى بةختت ناسووتيَنم
 كة رِؤيشتم نايةمةوة

 دةرِؤم
 دةرِؤم
 دةرِؤم

 تةنيا بؤ خؤم
 ات نامبينيةوةتا ضاو برِ ك

 تا با هةَلكات نامبينيةوة
 هةر دةرِؤم دةرِؤم

 لة ضاو
 ب   

 ز     
 ر       

 د         
 ة           

 ب             
 9559-00-95                      م !!!!                
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 طةرِانةوة
 
 

 مبتوانياية خؤم منداأل دةكردةوةو دةستى خؤم دةطرت
 ندا ثياسةيةكى نويَم ثيَ دةكردبة كةنارى سريوا

 ثيتةكامن نةدةناسني
 ثيتةكامن بة خؤم دةناساند
 ضؤلةكةكان ئاشنام دةبوون
 ثةرِةةسيلكةكامن دةدواند

 لةطةأل قاميشةآلندا سةرةتاتكيَم دةكرد
 طذو طياو طوآلَلةكانى قةد ضياو

 ناو دؤَلةكان دةخةمآلند
  مششاَلملةطةأل شوانى طوند 

 وذةنددة
 خةفةمت دةسووتاندجطةرةى 

 كانى دؤمةآلمن بةسةر دةكردةوةو 
 ماضى دَلرِفيَنم

 لة طؤناى كيذى هةتاو دةستاند
 لةذيَر دارثةَلكةكانى ديَدا لةطةأل بيَضووة ثاسارى

 ياريم دةكردو
 سةرخةويَكى نيوةرِوامن دةشكاند

 بة ناو طؤىل مةرةزةدا تةرِةتانيَم دةكردو
 دةدوانددانة دانة قاميش و ضةَلتووكةكامن 

 بة دميةنى خةرمانةكان ضاوى تامةزرؤييم دةرِشت و
 رِةوة مةىل خةفةمت دةتاراند
 ضاوم لة ضاوى طاسن دةبرِى

 سكى خاكى دةدرِى و 
 تؤوى دوارِؤذى دةضاند

 لةطةأل بةفرى شاديدا دةباريم و
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 دةبوومة طةواَلة هةورى خؤشى و 
 بة طووضةكانى ديَدا

 شريينة نوقَلى نوكتةو 
 رِووخؤشيم دةباراندضوكليَتى 

 جةذنةكامن دةرِازاندةوةو
 جلى كامةرانيم دةثؤشى و 
 ثةذارةى دوورى و نيطةرانيم

 لةتةث و تؤزى دواى رِانة مةرِى ئيَواراندا دةخنكاند
 ئةشكةوتةكةى ثشتى ديَم

 بةسةر دةكردةوةو
 بة تةثؤَلكةكةى ال تةنيشتةوة تا ضاو برِكات خؤم دةخليسكاند

 ارم لة كانييةكةى سةرووى دؤَلةكةوةطويَليَك ئاوى سازط
 دةخواردةوةو

 تينوويةتى ثةجنا ساَلةى دووريم دةشكاند
 دةستم لة ياخةى جؤطةكةى بةر دآ نةدةكردةوة

 جلةكامن فرِآ دةداو
 تيَر ئارةزووةكامن تيَدا دةطةوزاند

 بةرِيَى قوتاخبانةدا شؤرِ دةبوومةوةو
 وكةكاندالةطةأل بابةت و رِستةو زانستةكانى ناو ثةرتو

 دةمةتةقيَم دةكردو
 كامت بةفريِؤ نةدةضوواند

 هةورو باران و هةورة تريشقة هاورِيَم دةبوون
 سةرماو زوقم و رِةشةبام هاوةأل دةبوون

 كشةى رِووبارو سرثةى قاميش و 
 زيك و زاكى مةل و تةواَلم لةطةأل دةبوون
 ريَطةى ناو ضةم و بنارو ضيام نةدةتؤراند

 ةو دةستى خؤم دةطرتخؤم منداأل دةكردةو
 لةطةأل كيذانى ديَدا ضاوشاركيَم دةكرد

 تةنيا يةكيَكيامن هةَلدةبذارد
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 بة ناو دؤلَ و ضةمدا دةستى ئةوينى يةكديدمان دةطرت
 لة خةَلوةتى ئةويندا 

 ماضى تامةزرؤييم لة ليَوةكانى دةرِفاند
 رِيَم لة مةرط دةطرت

 توخنى يارة تاقانةكةم نةكةويَت و 
 دةتاراندلةو ناوةم 

 تا دميةنى رِةشى كؤضى يار نةبينم
 كث و بآ دةنط بارطةو بنةى ثيَك دةناو

 درِكةزيَى خةفةت و ثةذارةى لة سينطمدا دةضاند
 خؤم مندالَ دةكردةوةو دةستى خؤم دةطرت

 لةطةأل منداآلنى طوند
 دةبووينة ميوانى ضاوشاركآ و حةضانآ و قولقوآلنآ

 الة ساآلنى بآ بارانى و نةهامةتيد
 بؤ ضاوى يار بووكة بة بارانيَمان دةكردو

 لة ناو خؤماندا لةيبؤكيَكمان دةرِازاندةوةو  
 لة دةرطةى ماَلةكامنان دةدا 

 هيواى باران بارينمان لة دَلياندا دةضاند
 شةوى بةرات درِمان بة تاريكى دةداو

 ضاوى رِووناكيمان دةترووكاند
 خؤم منداأل دةكردةوةو دةستى خؤم دةطرت

 ر تةثؤَلكةكةى بةردةم طوند رِادةوةستاملةسة
 ضاوى خؤشيم

 بة دميةنى سريوان دةرِشت
 ثةذارةى بآ ياريم دةكوشت

 لة داىلَ و مةرةزةو رِانة مةرِو رِةوة ئةسثم دةرِوانى
 خةومن بؤ خةون دةهانى

 دةضووم بيَستانةكامن شارِؤ نةدةدا
 تا دةمتوانى

 سروودى يارم دةضرِى
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 دةبرِىثةتى مةينةتي و هةنسكم 
 طةردانةى رِةنطاورِةنطم بؤ كيذانى دآ دةكرِى

 فرميَسكى سةرطؤناى منداَلى نةدارو بآ دةرةتانى طوندم دةسرِى
 قاميشة ئةسثينةم ديَناو سوارى ثشتى خةياأل دةبووم

 بة ناو طوندو ثيَدةشت و الثاَلةكاندا
 تاوم دةدا

 ستاندبةردو دارو زيخ و ضةوى ئةو ناوةم لة خةوى ميَذينة هةَلدة
 قاىل غةريبيم هةَلدةتةكاند

 بة رِستةى رِازو نياز
 منداآلنى طوندم دةضرِى

 ثةرتووكى رِةنطاورِةنطم بؤ دةبردنةوة
 فيَرطةى سةردةمم بنيات دةنا

 دةروازةى زانست و ثةجنةرةى خةومن بؤ دةكردنةوة
 دةستى ضاوكةذاَلم دةطرت

 مةرهةم و هةتوانى زانستم بؤ دةطرتةوة
 ةرى خويَندمن دةكردسوارى شةمةندةف

 لة كةَلبةى مةرطم دوور دةخستةوة
 مبتوانياية خؤم منداأل دةكردةوةو دةستى خؤم دةطرت

 شار مبطرةو هامت
 طةشتيَكى ثاشا كؤثرى و مةزرةعةو جةلةوةم دةكرد

 سؤماى ضاوم بة دميةنى قةسرى باخ و
 باخة ثرِ ثرتةقالَ و ليمؤو هةنارو دارخورماكان

 زاخاو دةدا
 شيم زوو تاو دةدائةسثى خؤ

 بة كةنارى ئةَلوةندا غارغاريَنى شاديم دةكرد
 جَلةوى قةدةغةكامن دةثضرِى

 حةيران و مةقاميَكى ئاى ئةَلوةمن دةضرِى
 دةستى ئايشةم دةطرت
 نؤذدارى شارةزام ديَنا
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 دَلة بة زطماك بيمارةكةى نةشتةرطةرى بكات
 مذدةى ذيانيَكى سةوزى ثيَ بدات

 وو سةر نةنيَتةوةجوانةمةرط نةبيَت و ز
 بةذنى زراظى لةبةردةم رِةشةباى مةرطدا نةضةميَتةوة

 برينى دَلى غةمبارى منيش نةكوليَتةوة
 مبتوانياية خؤم منداأل دةكردةوةو دةستى خؤم دةطرت

 شةوانى هةينى  بليتيَكم دةبرِى
 بؤ سينةمام دةبرد

 فليمي دايكى خاكم ثيشان دةدا
 لة ثشووى كورتى ناو فليمةكةدا

 بؤَلةيةكم بؤ دةكرِىبا
 ثرِ لة تورشى و عةمبةى داى فازأل 

 نؤشى بكرداية
 لة كؤتايى فيلمةكةدا طةشتيَكمان 

 بة تاريكة بازارِو تيَلخانةو قةسري باخدا
 بكرداية

 مذدةى نةخةوتنمان بؤ خةو بربداية
 مةىل خةومان دةتاراند

 تا بةرةبةيان دةستمان لة طةردنى رِامووسان دةئاآلند
 هةتاوو رِؤذبوونةوةمان بري ضووباية خؤمان و

 خؤم منداأل دةكردةوةو دةستى خؤم دةطرت
 بة كةنارى ئةَلوةندا ملوانكةى ثياسةم دةهؤنيةوة

 لةنزيك ثردةكةوة
 زةرطيَكم دةكوتاية ناو ئةَلوةنةوة

 لة باوةطةزيدا قووتيَكم دةخواردةوة
 سةرم دةرنةدةهيَنايةوة

 بة سةر ثردةكةدا تيَدةثةرِيم
 يَكم نةدةدايةوةئاورِ

 مبتوانياية خؤم منداأل دةكردةوةو دةستى خؤم دةطرت
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 قؤناغى خويَندمن جآ دةهيَآل
 زةوى بةختم دةكيَآل

 كآلوى سةخرةجنم لةسةر دةكرد
 نةفرةمت لة جةنط دةكرد

..... 
 مبتوانياية خؤم منداأل دةكردةوةو دةستى خؤم دةطرت

 بؤ طوند دةطةرِامةوة
 تا رِؤذطار رِؤذطاربوو

 ةر بة منداَلى لة كةنارى سريوانه
 بةرانبةر بة ضاَلة رِةش و قولة بةرز

 نزيك بة بانةبؤرو قةرةضةم
 لة تةنيشت تازة دآ و
 قةآلتةثةو سةنطةرو 

 99/09/9505       ضوار كآلو دةمامةوة !!
 
 ئاطر

 بةبةرضاوى ميَذووةوة
 ئاطر لة بةذنى ئاطريَك بةربوو

 قرضةقرضى تا كةشكةشانى فةلةك ضوو
 هاوارو فيغان و قيذة هةلَضوو

 دةستيَك نةبوو
 بلَيَسةى طرِ لة جةستةى طرِ

 بتةمريَنيَت
 ئاوى هيَورو ئارام بيَنيَت

 قرضانى دةروونى طرِهةلَ
 دامركيَنيَت

 9550هةوليَر                                   
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 شاعري                                         
 

 شاعري وتي: ئيَستة هيضم نيية
 نة خانوويةك
 نة شوقةيةك
 نة داَلدةيةك

 نة باخضةيةك
  بيليَكي نويَؤنة ئؤتؤم

 نة ثارضةيةك زةوي
 نة شويَين طؤرِ

 نة ثاشةكةوت لة بانق
 هيضم نيية 

 تةنيا خامةيةك نةبيَت
 ضةند ثارضة كاغةزيَكي سثي و  لةطةلَ

 يةك طيَيت وشة
 ثيَ دةرِازيَنمةوةغةمةكامني 

 جوان دةكةم  ئاخ و فرميَسكةكامني ثيَ
 بة قسان نادةم  طويَ

 با هةر بَليَن
 شاعري طوتي

 تكاية ثاش مردمن
 بيَزارم مةكةن

 سةر لة خانةوادةكةم مةدةن
 سةرةخؤشييان ليَ مةكةن

 كؤشكيَكي طةورةيان بؤ دروست مةكةن
 مووضةيةكي باشيان بؤ مةبرِنةوة

 كورِو كضةكامن
 ثلةو ثايةي بةرزدا دامةمةزريَننلة 
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 ريان مةنيَرنتي دووآلبؤ و
 ض بؤ خويَندن

 يان بؤ طةشت و سةيران
 يان ئةركي فةرمي

 شاعري طوتي
 تكاية ثاش مردمن بيَزارم مةكةن

 خؤتان ماندوو مةكةن
 ضلةي درؤكينةم بؤ مةطيَرِن

 بة وتة خؤرِاييةكانتان ثيَمدا هةَلمةَليَن
 رِيز مةكةن شومار  بةَليَنطةلي بيَ

 ثةيكةري برؤنزيم بؤ دروست مةكةن
 سةري ساَلم بؤ مةطيَرِِِن

 ديوان و 
 ضامةو 

 بةرهةمةكامن 
 ضاث مةكةن

 بةرهةمة بَلاوكراوةكامن
 لة طؤظارو رِؤذنامةكاندا

 كؤمةكةنةوة
 كؤرِو فيستيظالَ

 لة بارةي خؤم و ضامةو
 نهيَنييةكامن مةطيَرِن و رِيَك مةخةن

 شةقام 
 ةيان قوتاخبان

 يان بنكةي رِؤشنبريي
 يان زانسيت
 يان هونةري

 يان كةلةثووري
 بة ناوي منةوة ناو مةنيَن
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 ضونكة لةذياندا لة خؤم بيَزار بووم
 كةس ليَي نةثرسيم

 كةس دةسيت يارمةتي بؤ دريَذ نةكردم
 كةس نةيزاني ضةندم ئازارو ئةشكةجنة كيَشا

 بةرطةي قرضةي طةرماو
 سةرماو سؤَلةو
 نةداريم طرت و
 لة خةفةتاندا 

 لة سكم داو
 ثشتم شكاو 

 دلَ ثرِ لة خةفةت و ثةذارة
 سةرم نايةوة!!
 شاعري طوتي

 تكاية لةمةودوا بيسةمليَنن
 كة ئيَوةمان نةتةوةيةكي 

 زيندوو كوذي
 مردوو ثةرست نني

 دةخةن  زيندووان ثشت طويَ
 تا لة خةفةتان سةر دةنيَنةوة

 ئةو كات ضلةيان بؤ دةرِازيَننةوة
 ديان بؤ دةطيَرِنساَليا

 كةضي زيندووان شايةني ريَزليَنانن
 نةك ئةوانةي ثاش رِؤذيَكي تاريَك و

 شةويَكي دوورو دريَذي رِةش
 سةريان نايةوة!!!



 40 

 وشةى نةبرذاو..!          
 لة شيعرة بآلونةكراوةكان

 
 ئةم شيعرةم لة كاتي خؤيدا بة شيَوةيةكي نويَ نووسيوةو بآلونةكراوةتةوة

 آلوى دةكةمةوةليَرةدا ب
 
 

 ضةثكيَك وشةى نةجنراوم
 بة بظ برذاند!

 لة باوةشي ئةسكَلة بآ ئوقرةكاندا
 ماضةكامن لة خةو هةَلساند..

 خؤم كوتاية نيَو كوولةكةى بيَ دةرطاوة..
 تؤزى زةردى

 سةر دةم و ضاوى بانطي نيوةرِوامن
 تيَر تيَر تةكاند!

 بة سوار ثشيت ميَشوولةيةك
 ناطةرِؤكةكان خؤم طةياندة ئةستيَرة
 ئاوم بة ئاطردا ضزاند!

 شةوم لة رِؤذ مارة كردو
 لة باراني نةباريودا داباريم و
 شةثؤلةكامن تيَكرِا سووتاند!

 ئةجنا هامت
 شاآلوم برد

 خةونى شينم تيَر تيَر طةوزاند
 توورِم داية نيَو دةرياوة

 خؤمم بة ديواري ماضةكاندا
 هةَلثةساردو

 ند!ضاوى كويَرةكامن خيَرا دووا
 تا هامتةوة
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 ماضةكامن
 لة قةنارةو ثةت درابوون

 لة رِووباري بآ ئاطايي و دةلةسةدا
 كةس و كارو خؤيشم دؤرِاند!

 0677بةغدا                                            
 

 برِيار
 نامةويَت لةسةر ئةسثي برِيار

 دابةزمة خوار
 نامةويَت جلَةوي ذين

 بدةمة دةست زارو طفيت شريين
 نامةويَت طةردانةى ثةميان

 لة ئاميَزي سؤزي نةرم و نيان
 بثضرِيَتةوة

 نامةويَت تةمةني خةون 
 كورت بيَتةوة

 نامةويَت ضراي رِووناكي
 لة شةوي ثةذارةدا

 بكوذيَتةوة!!
 ثةضةي تاريكي بةسةر طفتةكاندا

 دابدريَتةوة!!
 نامةويَت بووكي نةريت

 بؤ ئةشكةوتي تاريكة شةو
 بربيَتةوة
 ان جار خؤلَ و دؤى رِؤذطاري سةرضووىبؤ سةد

 بةسةر سةردا بكريَتةوة!!
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 ئةوة من بووم      

 ئةوة من بووم لة رووباري سريوان ثةرِميةوة 
 قاضةكامن تةرِ نةبوون

 ئةوة من بووم بة ضياي بةمؤدا هةَلطذام و 
 شةكةت نةبووم

 ئةوة من بووم لةطةلة درويَنةدا بةشداربووم
 ثشتم نةضةمايةوة

 وة من بووم بة دارخورماكاندا هةَلزنام وئة
 هةَلنةديَرام

 ئةوة من بووم لة باوةطةزى قوومت خواردةوةو
 نةخنكام

 ئةوة من بووم لة ياريطةى تةيارةخانة فرِيم و
 لة باوة مةمحوود نيشتمةوة

 ئةوة من بووم بةسةر كةآلتدا سوورِامةوةو
 لة تؤَلةفرؤش خؤم دؤزييةوة

 ئةوة من بووم
 ئةَلوةنيان وشك كردرِووباري 

 دَلم دايةوة
 ئةوة من بووم باَلةجؤم

 بة قازمةو بيََليَك هةَلكةندو
 سةوزيم بة رِةطي دارخورما تينووةكاندا كردةوة

 ئةوة من بووم
 ضةند جار ثاشقوليان ليَ طرمت و

 لةو ديوي ثردةكةى ئةَلوةن
 نةسوورِامةوة

 ئةوة من بووم بؤ عةلةمدار دةضووم
 اوثايسكلةكةم وةرطةرِ

 ثةراسووةكامن بة خؤشيان نةزاني
 ئةوة من بووم
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 ة طؤرِةثاني مةيدانةوةل
 سةيرى تاريكة بازارِم دةكردو

 تيشكي هةتاويش بة نيطاكامندا نةدةطةيشت
 ئةوة من بووم 

 شةوانة بآلوكراوةى نهيَنم
 بة ماَلة اليةنطرةكاني شؤرِشدا 

 دابةش دةكردو
 لة سيَبةرى خؤيشم نةدةترسام

 ومئةوة من بو
 تفةنطم لة شان دةكردو 

 ضةند رِةزنة فيشةكيَكم لة ثشتم توند دةكرد
 بة بازارِى سرتاباديدا
 بزةى مسيََلم دةهات

 ثؤليسةكان زةندةقيان ليَ دةضووم
 ئةوة من بووم

 زةندةقى كورِة قاميقامةكةى سةر بة رذيَمم دةبرد
 سةرشؤرِانة

 بؤ فيَرطة دةضوو
 بوون                                              

 ضاوترووكانيَكة
 لة ضاوترووكانيَكدا ضاو دةترووكيَنيت

 لة ضاوترووكانيَكدا
 ضاوي هؤش دةنوقيَنيت!!!

 ناخ
 لة ئؤقيانووسي نامخدا

 ماسي سؤزو
 ئةوين و دَلسؤزي

 ياري دةكةن!!
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 دةمامك
 ذيان شةقاميَكي دةمامكة

 دةمامكي لةسةر ناوة
 ذيان كؤآلنيَكي ثرِ درومشة

 مامك هةَلواسراوةبة دة
 ذيان بةَليَنيَكي دوو رِووة
 بة دةمامك هةَلضنراوة

 ذيان رِستيَك خةوني خةواَلووة
 خةجنةري لة كيَالن دةرهيَناوة

 بةسةد دةمامكةوة
 بؤ من و تؤ .. ئيَوةو ئةوان

 لة ثشتةوةى خؤي حةشار داوة!!!
 ثيَم نةطوتيت

 ثيَم نةطوتيت
 ثةرِة ثةرِة

 نامةكانت بسووتيَنة
 ديَرِ  ديَرِ

 رِستة رِستة
 جةستةى خةونت ثارة ثارة بكةو

 هةَلدرِيَنة دَلى رِةقي ضي بةَليَنت هةن
 ياخةى بةختت 

 دادرِيَنة مانيتيشةتا سةر ئةذنؤي ث 
  ثيَم نةطوتيت

 نامةكانت بسووتيَنة
 زمان لووسي  بة ضي دي

 ئةو بةَليَن و ئةو شوانة فريو ناخؤم
 سةري ضةقاوةسووي خؤت هةَلبطرةو

 ئارةزووت بشكيَنة!!! طةردني
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 تراويلكة
 

 خةونةكان لة خولطةى رِؤذطاردا
 وشك و برينط

 قؤناغةكاني تةمةن بيَ رِوخسارو بيَ رِةنط
 تا ضاو برِكات بياباني كاكي بة كاكي

 بيَ سروةو بيَ دةنط
 رِةشةباي سؤز هةَلدةكات

 لة دوورةوة تراويلكة
 شيَوةى خؤي ثيَشان دةدات

 ةنطاودا ناطاتلة دوورةوة هةنطاو بة ه
 تينوويةتي بة ديداري ئاو
 شادو خؤشنوود نابيَتةوة

 خةونةكان
 لةبةردةم رِةوتي رِؤذطاردا

 دةبريسكيَن
 لة تينوويةتي دووريدا
 طةرووةكان دةخنكيَن
 هاوارةكان دةتاسيَن

 زارةكان
 ثةنا بةر رِةشةبا دةبةن!!!
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 ئةستيَرة
 

 ئةى ئةستيَرة ثرشنطدارةكةى 
 ئامساني دووري

 م ليَتةضاو
 لة ئاميَزي ثةذارةدا

 ثةشيَوو غةمبار
 دةبريسكيَيتةوة

 ئةى رِيَبواري لة كاروان جيَ ماو
 بؤ دوورى يارة
 ثةشؤكاويت و

 ناجووَلَيَيتةوة؟؟
 رِةنط هةَلبزورِكاو

 فرميَسك قةتيس ماو
 هؤن هؤن دةطريت و ناخوليَيتةوة؟؟

 ئةى ئةستيَرة غةمبارةكة
 تؤ دوور لة يارو 
 وورمن لة دووري د

 وةرة با هةردووك تةطبرييَك بكةين
 لة دووريي سنوور!!
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 ياد
 

 تؤ ياديَكيت
 لة ميَذةوة

 باَلى حةزت طرتووةتةوة
 لة ميَذةوة

 ئةم رِوخسارةت ناناسييةوة
 ئةطةر لة ئامساني رِؤذطارةوة هاتيت
 ئةطةر لة دةروازةى ديدارةوة هاتيت

 ئةطةر باأل بوو بة باأل
 باَلى حةزت ليَ طرتةوة

 رِووت لة خانةى دلَ كردةوة
 لة ثيَشوازى هاتنةوةتدا

 بة دةسيت خؤم
 مؤمي هيوا دادةطريسيَنم

 دةزووى تةونى خةفةت دةثضرِيَنم
 ثةجنةرةى شادي

 واآل دةكةم
 لةناو باخضةى بةيةك طةيشتندا
 ميَالقةى بةيبوون و مسَلي بؤندار

 جوان دةرِويَنم!!                                  
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 ةسيلكةثةرِ
 
 

 ساآلن ديَن و دةرِؤن
 رِةسيلكةكان ديَنةوةةبةهاران ث

 لة ثاسارو طويَسةبانةى زامةكاندا
 بناغةى هيَالنة دادةنيَنةوة

 ساآلن ديَن و دةضن
 ثةرِةسيلكةكان ديَنةوة
 لة يادوةري تةمةمناندا

 بريين رِابوردوو دةكوليَننةوة
 دةبنة دؤسيت ثووش و ثةآلش

 ئامساني ذين دةتةننةوة
 لةسةر تيَلي غةم دةنيشنةوة

 هةركة بووكي ثاييز لةسةردا هات
 رِةو رِةو

 بةرةو نيشتماني دايك
 رِةو دةكةنةوة!!
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 كةشيت
 

 كةشتييةكي كةنار دةريام
 كةشتييةكي ناو بةندةرم
 كةشتييةكي بيَ لةنطةرم

 كةشتييةكم رِيَبوارةكان نانامسةوة
 كةشتييةكم

 سواري ثشيت ضاوةرِوانيم
 كةشتييةكم 

 شتة رِيَبوارةكامن نةطةيشتوونهيَ
 هيَشتة تاك و تةرا

 لة دوورةوة ديَن
 كةشتييةكم

 ئريةيي بة كةشتييةكاني دي دةبةم
 تةنانةت )تايتانيك(يش!!
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 من و تؤ
 

 تؤ ضاوو من فرميَسك
 وةرة با تؤزيَك بؤ خؤمان بطرين

 تؤ غةم و من ثةذارة
 وةرة با ثيَكةوة سةر هةَلبطرين

 تؤ دةست و من ثةجنة
 ةرة با طؤناى هةنسك بسرِينو

 تؤ هةذاري و من نةداري
 وةرة با دةرطةى كةس نةطرين

 تؤ هاوارو من طةروو
 وةرة با ساتيَك ئوقرة بطرين

 تؤ ئاوازو من سؤز
 وةرة با نةختيَك

 طوآ لة رِيَتمي شادي بطرين
 تؤ دةرطةو من ثةجنةرة

 وةرة با بة رِووي ذياندا بكريَينةوة!!
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 دواناكةوم
 

 م بة دواناكةومضاوةرِيَ
 ضاوةرِيَم بة

 ضاوي هؤشم دةرِيَذم
 ضاوةرِيَم بة

 تةرمي غةمان دةنيَذم
 ضاوةرِيَم بة

 رِستةكان دةبيَذم
 ضاوةرِيَم بة دواناكةم

 ضاوةرِيَم بة
 دةروازةكان دادةخةم

 ضاوةرِيَم بة
 ضراكاني ئةوينداري هةَلدةكةم

 ضاوةرِيَم بة دواناكةوم
 بةرطي شادي 

 بةردةكةمةل
 ةلةتة، ثيَ هةَلبيَنةطةر ث

 من بة شةمةندةفةرى ضاوةرِواني هةر دةطةم!!
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 ثةشيماني
 

 ئةم شةو زوَلفي خةمةكامن
 دةهؤمنةوة

 ثةلكي ثةذارة دةضنم
 قرديَلةى خةمؤكي

 لةسينط دةدةم
 كرِنووش بؤ سؤزي دووري دةبةم

 لة ئاميَزي تةنياييدا
 دةتويَمةوة

 ئةم شةو دةمبة ميواني طريان
 ميَسكدالة نيشتماني فر

 دةطريسيَمةوة
 ئةم شةو هؤن هؤن ئةشك دةرِيَذم

 ئةم شةو تةرمي
 ضي غةم هةية

 لةبةر دةرطةى ثةشيمانيدا
 دةنيَذم!!
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 ناوزرِاندن
 

 نةمويست ناوت بزرِيَنم
 نةمويست رِةط و رِيشةى رِستةكانت

 لةناو خاكي دوو رِووييدا
 دةربهيَنم

 نةمويست ثةرذيين خةونةكانت
 برِووخيَنم
 ي ئاواتت هةيةسينطي ض

 شةقار شةقار بكةم
 جةرط و دَلي ئةوينداريت

 بسووتيَنم
 وةرة لة طؤرِةثاني جريتبازي و مةشقدا

 ئاآلي سثي بةَليَن هةلَ كةو
 كرِنووش بؤ مةلؤتكةى ئةوين ببة

 تا ئةسثي خامة زين بكةم و
 بةناو ديَرِى ديَرِةكاندا

 بريِةتيَنم!!
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 طؤراني
 

 طؤرانييةكم لةسةر زارة
 يَتشةو ب

 رِؤذ بيَت
 يان ئيَوارة

 لةطةأل يادوةريدا دةيَليَمةوة
 طويَي ليَ دةطرم

 دةتويَمةوة
 لةطةأل وشةو ثيتةكاندا

 دةرِويَمةوة
 لة سايةيدا دةذيَمةوة

 بة خؤي حةوت ثييت جوانة
 داَلدةى دَلي هةمووانة

 ئةطةر نةتزانيوة
 جا بيزانة

 طؤرانييةكم نيشتمانة
 نيشتمانة!!

 طرِى ئةوين                                                  
 

 خةومن بيين
 لةسةر كةناري دةرياي تةنيايي

 ضاوةرِواني كةشيت
 ئةوين بووم

 بؤ ويَستطةى دووري سؤز دةضووم
 ضاوم لة تراويلكةى بةَليَن دةبرِي

 فرميَسكي دووريم
 لةسةر طؤناي طريان دةسرِي
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 هةتاوي بةذنيَكي بَلندم بيين
 واتةوةلة تةنيشيت ئا
 هةر هةَلدةضوو

 دَلي سؤزم طرِي تيَ بةردةبوو
 تا تيين طرِ طةيشتة طيان

 لة ئاميَزي خةوى زؤر شرييندا
 دَلي ماندووى لة خةو هةَلستاند!!

 رِاوةستان                                                  
 

 لة شويَين خؤم رِاناوةستم
 لة شويَين خؤم
 ضاوةرِوان نامب

  خؤملة شويَين
 ئاورِ نادةمةوة
 لة شويَين خؤم

 داناميَنم
 لة شويَين خؤم 

 رِاناميَنم
 رِووي نيازم لة ئاسؤي خةون دةكةم

 ثيَ هةَلديَنم!!
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 كات                                               
 ضي لةكات بكةم

 كة نةتوانيَت هاواري سينطم
 تؤمار بكات؟

 ضي لة خةون بكةم
 ي طةروومكة نةتوانيَت دةنط

 لة تيَلبةندي خنكان
 رِزطار بكات؟

 ضي لة بينني بكةم
 كة نةتوانيَت ئاسؤي هزرم

 لة سنووري رِةها
 تيَثةرِيَنيَت؟

 ضي لة بيسنت بكةم
 كة نةتوانيَت رِيَتمي كيَش و سةروام

 خبةمَليََنيَت؟
 ضي لةضامة بكةم

 كة نةتوانيَت ضراي ويَنةكامن
 داطريسيَنيَت؟

 ضي لة ثرسيارم بكةم
 كة نةتوانيَت بةرسظي ثرسياريَكم

 بداتةوة؟؟
 ضي لةذيان بكةم 

 كة نةتوانيَت طرِي تاوان
 لة خةرماني هيوام دوورخاتةوة؟

 ضي لة سؤز بكةم
 كة نةتوانيَت رِقي ثريؤز

 هةَلطريسيَنيَت؟
 بة ضاوترووكانيَك هةرةس بة ضياي تاوان بيَنيَت؟؟
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 سةماى ئيَوارةيةكي ناكام
 ئيَوارةيةو

 كي ديهةواَليَ
 لة دةظةرى ئةشقةوة بةرطوآ ناكةويَت

 دةنطي سرووديَكي دي
 ئاسؤي ئةرخةواني شةق ناكات
 مذدةى شادي بؤ شةبةق نابات

 ئيَوارةيةو ملوانكةى غةم
 بة طةردني تةنياييدا شؤرِ دةبيَتةوة

 سةمايةكي ناكام
 ئاهةنطي دلَ 
 نارِازيَنيَتةوة

 سرووديَكي دي
 تةم و مذي ثةذارةكان

 يَتةوةنارِةويَن
 ئيَوارةيةو

 ثةجنةرةى دلَ
 بؤ حةيرانيَكي سرك

 تامةزرؤية
 ثشيت ضاوةرِواني دةةضةميَتةوة

 ئيَوارةيةو
 سةمايةكي ناكام هؤَلي طيان

 ناهةذيَنيَتةوة
 سروةيةكي خةون هةَلناكات

 بلةريَنيَتةوة طةآلى درةخيت ئارةزوو
 ئيَوارةية

 طيان ئارةزووى سةما دةكات
 كي تؤرِةيَسةما ئةسث

 ثرِ بة دةنط دةحيلكيَنيَت!!! ثيَدةشيت بيَزاريدالة 
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 لةبري ناكةم
 لةسةر تابلؤي غةمةكامن

 رِةنطي رِاسيت
 وشةي مالئاوايي 

 لةبري ناكةم
 ئةم شةو  رِةنطى ثةمةيي

 لةبةرناكةم
 تا ضاوي ضامةكان

 بة كلي ليَكدابرِان برِيَذم
 ئةم شةو

 لة ضاوي تامةزرؤ دةشارمةوة
 مثةجنةرةى ثةذارة دادةخة

 ئةم شةو 
 خةمي سروودةكان هةَلدةبذيَرم

 ثةردةى تاريكي دادةمةوة
 ئةم شةو 

 ضراي ياد هةَلدةكةم
 بةسةرهاتي رِووداوةكان

 دةنوومسةوة
 ئةم شةو

 رِةنطي رِاسيت لةبري ناكةم
 لة ئاميَزى شةوةزةنطدا

 بةذني ئاآليةك ثيَشان دةدةم
 بةسةر لووتكةى  سووربوونةوة

 ةكات!!رِةنطةكاني خؤي ئاشكرا د
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 زةماوةندي خؤرطريان
 لة سةر شؤستةي خةفةت 

 دةدةم  وي ماندوويةتي فرِيَآلثي
 بة ثيَ خواسي نياز

 داآلبة بازارِي كا
 درِ بة قةرةباَلغي ثيادة دةدةم

 كووضةكان مؤرِ دةبةنةوة
 كةثةنطةكان خيَسة دةكةن

 دووكةَلي كةباخبانة
 ثةيامي ئيَوارة رِادةطةيةنيَت

 ناسة هةَلدةكيَشنتي ظييةكان هة
 كيَبةركيَي باران دةكةن

 ماراسؤني هةَلة لة مانشيَتةكاندا 
 ثيَدةكةنيَت

 وةنةوةز خةوي قورس دةيباتةوة
 لةخةوندا، خةون بة طةشيت ناو خةونةوة دةبينيَت

 بووةتة وةنةوزيَك لةسةر ليَوي وةنةوز
 وةنةوز دةدات

 با لة ثيَنج الوة هةَلدةكات
 شةش وةرزة رِةشةباية

 وين رِادةسيت زستان دةكاتها
 بةسةر ثردي ثاييزدا دةثةرِيَتةوة

 بةهار لوول دةدات
 وةرزي ثيَنجةم و شةشةم

 دةكاتة بابؤَلةيةك
 بة دةم الفاوي ثاييزةوة
 سةري ئيَوارة دةنيَتةوة

 وي شةكةتيآلثيَ
 لةسةر شؤستةي خةفةت
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 توورِ دةدةم
 ثةرتووكخانةي كووضةيةك قيت دةبيَتةوة

 بقة لةسةرةكةفةيلةسووفة شة
 بانطهيَشيت كؤرِةكان كراوة
 بة سواري ثايسكلي كات

 بةرةو طؤرِةثاني )ضةنةدان( غلؤر دةبيَتةوة
 رِديَين وشةكان لة خةنة دةطريَت
 وزمةي بةخيت دةست ناكةويَت
 لة بانيؤي خةوندا دةطريسيَتةوة

 رِستةيةك ميَوذي بةَليَن دةبةشيَتةوة
 خؤشاوي ثةمياني ضنط ناكةويَت

 ؤماوي باخضة بةردينةكانلة ط
 ثةرداخيَك وشة فرِ دةكات

 هةتاو ثرضي ئيَوارة شانة دةكات
 مانط ئةستيَرةكاني رؤذ بانطهيَشت دةكات

 زةماوةندي خؤرطريانة
 كردووة  هةَلثةرِكيَي القرتيَ دةسيت ثيَ

 تةزبيحي خوو ثضرِاوةتةوة
 ياري ماستاو دواخراوة

 تيمةكاني رِكابةر ئامادةنةبوون
 كاني شةو زيز بوونثةجنةرة

 دةرطةكاني كازيوة ثيَوة نةدراون
 ملوانكةي شيَيت هؤنراوةتةوة

 كيَشي سةردةم لةنط بووة
 شةكةتي لة خةفةت مارة برِاوة

 هةم مانط لة شةو
 هةم هةتاو لة رِؤذ

00/00/9500                          داطرياوة!!
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 كؤلَنةدان
 

 من كؤأل نادةم
  سنوورةكان دةكةمة قةفةزو

 دةيانشكيَنم
 هةرِةشةكان دةكةمة دووكةأل و

 ثةرتيان دةكةمةوة
 ياساكان دةكةمة كاغةزو

 دةياندرِيَنم
 ميَذوو دةكةمة نهيَين و

 دةيدركيَنم
 9504ى شوبات 0                            

 ليَو
 

 ليَوى هةنطوينيت بيَنة
 خؤ دةستنويَذت ناشكيَنم
 سيَوة السوورةى كوَلمت

 ةربيَنةلةذيَر ثةضة د
 خؤ كؤترةكانى سينطت

 هةَلنافرِيَنم
 زيَرِى طةردنت دةرخة
 خؤ ثةثوولةي زارت

 ليَ ناتاريَنم
 تةنيا ماضيَكم بةسة

 ماضيَكت ليَ دةستيَنم
 تا ئةم طةرماى ئةشقة 

 دادةمركيَنم!!
 9504ـ  0ـ  05               



 63 

 دةشيَت
 

 دةشيَت ئةو رِيَطةيةى ثيَيدا رِؤيشتووم
 ةثيَيدا نةضمةو

 ةى ثيَيدا هةَلزناومدةكريَت ئةو ضياي
 ثيَيدا هةَلنةزمنةوة

 دةشيَت ئةو كانييةى ئاوم ليَ خواردووةتةوة
 جاريَكي دي ئاوي ليَ نةخؤمةوة

 دةشيَت ئةو رِووبارةى ليَى ثةرِيومةتةوة
 جاريَكي دي ليَى نةثةرِمةوة

 بةآلم ئةى نيشتمان
 هةرطيَز ناشيَت لة سيَبةري تؤ بيَزار ببم و

 ةسايةي سيَبةري داربةرِووى تؤدال
 شةكةتي رِيَطة دةرنةكةم و 

 سةرخةو نةشكيَنم و
 نةحةسيَمةوة!!
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 هةرطيز
 هةرطيز 

 ئاويَك لة كانييةوة 
 ليَذ ببيَتةوة

 توولة ماريش بيَت
 ناطةرِيَتةوة

*** 
 تاظطةيةك لة طةلي 
 بةرةو خوار بيَتةوة
 ضةندةيش نزم بيَت

 وةرِيَتةزظنا
*** 

 رِووباريَك قؤناغ بة قؤناغ
 بةرةو خوار برِوات

 نةبووةو نةكراوة
 سةرةو ذوور ببيَتةوة

*** 
 ئةطةر طوللةيةك 

 دةرضوولة تفةنط 
 دووكةَليش نةكات

 ناطةرِيَتةوة
*** 

 بةَليَنيَك درا
 جيَبةجيَش نةكرا

 ضي دي بةزاردا نايةت 
 نادريَتةوة

*** 
 ئةو هةتاوةي هةَلهات

 تبَلنديش نةبيَ



 65 

 ضي دي
 تةوةتيشك نادا

*** 
 ئةو هةناسةيةي نةدرا

 طةر نةشخنكابيَت
 ضي دي نادريَتةوة

*** 
 ئةو خةونةي نةبينرا
 با خؤشيش نةبيَت

 ضي دي نابـينريَتةوة
*** 

 ئةذنؤيش ثةكي كةوت
 دةزوويشي نةبرِيَت

 ضا نابيَتةوة
*** 

 دةنطيَك كة نووسا
 ذيَيشي نةبرِابيَت

 طرِ نابيَتةوة
*** 

 كاضرايةك ش
 نةوتيشي هةبيَت

 هةَلنابيَتةوة
*** 

 ضيايةك رِووخا
 قاضيشي هةبيَت

 هةَلناسيَتةوة
*** 

 طيايةك كة نةرِوا
 بنجيشي هةبيَت
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 طةش نابيَتةوة
*** 

 ميَذوويش
 ويَرِاي درؤي زل
 سةملاندوويةتي
 كة ناطةرِيَتةوة

*** 
 ضةوطان كة ثشيت كؤم بوو

 لةسةر ثيَيش رِاوةستيَت
 رِاست نابيَتةوة

*** 
 داتب دايةكيَك كاي كؤن بة با

 بيَت باكةيش شةمالَ
 يَتةوةورضي ناد
*** 

 جوو كة ئيفالس دةكات
 باثرييداوبة كؤنة دةفتةري باو

 دةضيَتةوة
*** 

 طيا كة بنجي نةبوو
 با لة كةناري رِووباريشدا بيَت

 لةسةر ضي برِويَتةوة
*** 

 هةموو رِةنطةكان 
 بة خؤيان كاَلن

 تةنيا رِةنطي خةون
 نابيَتةوة كالَ

*** 
 تةندروستيش كة ضوو
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 مةكة  ضاوةرِيَ
 ناطةرِيَتةوة

*** 
 رِيشيَك 

 ي كردبيَتيبةفري تةمةن سث
 رِةش ناضيَتةوة

*** 
 هةر رِديَنيَكيش

 كة بة خؤي نةبوو
 ضؤن دةرِويَتةوة

*** 
 سةرم سورِماوة

 هةموو ضاوةرِيَي مردوويةك دةكةن
 زيندوو بيَتةوة!!

 مردوويش حةوت ساَلة 
 كردووةكؤضي 

 تازة بة تةمان طاطؤَلكي بكات
 بشخةنيَتةوة

*** 
 ئاخ لةو ثرسيارةي

 قورسةي يَكثرس
 بة هيض وةآلميَك

 نادريَتةوة!!!  بةرسظ
0/05/9505 
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 برا طةورة!!!!
 برا طةورةيةكم هةية
 لة ذيامندا نةمبينيوة

 نازانيَت كةي لة دايك بوومة
 كورِي باوكم نيية!!!

 ة!!!ييكورِي دايكيشم ن
 ي لةطةلَ نةكردووميار

 لةطةَلي نةضوومةتة فيَرطة
 شانازيم ثيَوة نةكردووة

 هةرطيز نةمبينيوة
 نامشةويَت هةرطيز ضارةي ببينم

 رِق و كينةم ليَ دةبيَتةوة، دةيبوغزيَنم
 ليَي بيَزارم
 بيَ ضارةية
 بيَ سةرة
 بيَ بةذنة

 بيَ شويَنة
 لة وةرزي نةهامةتيدا

 بة بيابانةكاندا دةسوورِيَتةوة
 ة وةرزي الفاودال

 لة ثيَدةشتةكان دادةبةزيَت
 الي بوارةكانةوة

 دةكات  لةكةناري رِووبارةكان ضاوةرِيَ
 لة طةرمةي شةرِةكاندا

 لةسةر لووتكةي ضياكان رِادةوةستيَت
 سواري ثشيت درم و ثةتاكان دةبيَت

 فوو لة مششاَلي ئاطر دةكات
 مششاَليَك ئاوازطةليَك دةذةنيَت

 نبيَزار دةكة  طويَ
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 سروودطةليَك بآلودةكاتةوة
 مووضرِكة بة طياندا دةهيَنن!!

 برا طةورةيةكم هةية
 حةز ناكةم ثيَشوازي ليَ بكةم

 حةز ناكةم بيَت
 تةنانةت بانطيشي بكةم

 يان سآلوي ليَ بكةم
 رِق و كينةم ليَ دةبيَتةوة، دةيبوغزيَنم

 نامةويَت ضارةي دزيَوي ببينم
 كة كةس نةيبينيوة

 تكةسيش نايبينيَ
 ئيَوةيش نةتانبينيوة

 منيش نةمبينيوة
 باوكيشم نةيبينيوة

 دايكيشيم نةيبينيوة
 بةآلم هةية

 دةَليَن رِؤذيَك لة رِؤذان ديَت
 رِةنطة ئيَوارة

 يان بةياني
 يان لة بةرةبةياندا

 يان تةنانةت لة كاتي سةرخةوشكاندنيَكي ثاش نيوةرِؤياندا
 بةآلم رِقم لة هاتنيةتي

 ليَية وةك ئيَوةيش رِقتان
 برا طةورةكةتان بيَت

 كة نة كورِي باوكتانةو
 نةيش كورِي دايكتان

 بةآلم هةية
 رِؤذيَك هةر ديَت

 كةضي هةر هةموومان رِقمان ليَ دةبيَتةوة
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 بة ضاوي سووك سةيري دةكةين
 ئاواتةخوازين لةناو بضيَت

 و  حةز ناكةين بطاتة جيَ
 هةرطيز ئامادة بيَت!!!

95/05/9500 
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 ةظةري داهؤلَي طةآلكاند
 لةو دةظةرة

 هةر ئةشكةوتةو هةر كةظةرة
 ضاوي ئةمبةر هةر لةوبةرة

 م كةمةرت، ئةو كةمةرةئة
 ئةو كةسةرت، ئةم كةسةرة
 ئةم هةتةرت، ئةو هةتةرة

 لةو دةظةرة
 هةر كورسييةو
 كورسي دةبيَت
 هةر كيََلطةيةو

 كيََلطةي دةزيَت
 تةنط بة زاري خؤزطةي باخضة

 هةَلدةضنيَت
 لةو دةظةرة

 زورِنا دةسيت دةرِوات
 هةر دةهؤَلةو

 سةري مششالَ دةبات
  ئاوازي نويَ

 نيَتدةخنكيَ
 رِيَتم ديَت و

 ضاوي خونضة دةنووقيَنيَت
 لةو دةظةرة ظيال
 كؤشكي دةبيَت

 طةآل ئؤقيانووسةو
 دةريا دةزيَت

 بة بةرضاوي خةوني هةذارةوة
 خةرماني رِةنج
 هةَلدةلووشيَت



 79 

 رِةنط و ثةرِؤ
 جَلةو رِادةكيَشن

 جَلةو جَلةوي جَلةوانة
 لة جَلةودا قارةمانة

 ةودؤسيَي دؤسيَكاني لةبةر دةست
 لة طريفانة

 خامةو ثيَنووس توورِ دراون
 لةسةردةمي بةردينةوة

 بة خؤيان و خاوةنيانةوة
 بيَزراون

 لةناو دةنطي دةنطةكاندا
 بة دةنطي دةنط

 خنكيَنراون
 بة خامؤشي

 لة ئاميَزي خامؤشيدا
 خامؤش خامؤش

 لوول دراون
 لةبةر دةرطةي داخراوي خةونةكاندا

 بة باوةشيَك طةآلو بةَليَنةوة
 ذراوننيَ

 لةو دةظةرة
 طةآل دةسرتِؤيشتوو و دةستةآلتة

 ضي ديكة هةس
 بيَ رِةنط، بيَ دةنط

 كزو ماتة، كزو ماتة!!
09/7/9557
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 يت!!!تؤ نةبووا
                      

 بآ تؤ
 ذيان ثةرِيَكة 

 ئةم رِةشةبا دةيبات و 
 رِادةسيت ئةو رِةشةباى دةكات

 بيَ تؤ 
 ذيان ذووريَكة بيَ دةركةو

 ثةجنةرةبىَ 
 تاريك تاريك

 لة رِةشايي رِؤذى رِةش رِةشرت
 لة رِةشايي دَلى رِةش رِةشرت

 لة تاريكي تاريكرت
 ترووسكةيةك ئوميَدي تيَدا بةدى نةكريَت

 بيَ تؤ
 ذيان رِووباريكة 

 ويَلَ و سةرطةردان
 غةمبارو بار طران
 بة هةردو هةَلةتدا
 بيَ دأل و بآ طيان

 بآ كةنارو بآ هةناسةدان
 الغرالغر 

 سةرى خؤى هةَلدةطريَت
 و ناشويَن مل دةنيَتةبةر

 بآ تؤ
 ذيان خةونيَكة

 خةونيَكي رِةش
 سةدان سالَ بيَت بةدى ناية

 بيَ تؤ
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 ذيان هةناسةيةكة
 ديَت و دةضيَت و دةرناية

 بآ تؤ
 ذيان رِيَطةيةكة

 بيَ كؤتاية.. دوايي ناية
 بىَ تؤ

 ذيان دةرطةيةكي داخراوة
 ضوار وةرزة كَلؤم دراوة

 ورغوو بورغوو دارِزاوةب
 كةرِووى نةهامةتى تيَى داوة!!

 بآ تؤ
 ذيان ضامةيةكة

 بيَ سةرواو كيَش
 بيَ ريَتم و ئاواز

 سةركز
 بآ ناز

 بة ضاوى غةم
 رِووندك دةرِيَذيَت

 بة دةستى ذان
 ويَنة دةنيَذيَت

 بيَ تؤ
 ذيان دةريايةكة قووأل قووأل

 بةرين بةرين
 دوور دوور

 بيَ كةنار، بيَ سنوور
 ةشتيي هيواي ليَ دةخنكيَتك

 رةجنى هيواى نغرؤ دةبيَت!!
 بيَ تؤ

 ذيان ضيَذيَكة بيَ ضيَذ
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 كاس و ورِو طيَذ
 لة زاردا زؤر تاأل

 بآ زاروو و منداأل
 تا هةتاية شيَت و عةبداأل!!

                  07/6/9500 
 طرِطرتن

 ماوةيةكة ليَم ناثرسيت؟
 لة دووري تؤ طرِم طرتووة!!

 نايةيت ضىبؤ
 بةو هةتوانةي خؤت

 ئةم ئاطرة دامركيَنيتةوة؟؟
 سثلَة                                                    

 هةموو سةطةكان 
 كةَلبةيان تيذكردووة

 هةموو سةطةكان بة دانايةك دةوةرِن
 هةموو سةطةكان منةك حةرامن

 بؤ بيَطانة
 كلكة لةقةيانة!!

*** 
 هةموو رِاوضييةكان

 شطيَرِيَك دةكةنتةقة لة شؤرِ
 هةموو رِاوضييةكان

 دةيانةويَت زةفةر بة شؤرِشطيَرِيَك ببةن
 طرتةو  هةموو رِاوضييةكان كريَ

 ضاوساغ و نؤكةري بيَطانةن
 ثيالني نةياران

 دذ بة دايكي نيشتمان
 دةكةن!!  جيَبةجيَ
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 كاني
 كانيي طوند سازطارة

 كةس نيية ئاوي ليَ نةخواردبيَتةوة
 كةس نيية 

 يَذي ليَ نةشوشتبيَتدةستنو
 لةسةر بةردةنويَذةكاني نزاي نةكردبيَت

 خواوةند كاني و ئاوي كاني و كانيةوان بثاريَزيَت
 كةس نيية

 دميةني زيخ و ضةوةكاني خؤش نةويستبيَت
 كةس نيية

 بةردي سةر رِيَطةي بةرةو كانيي ال نةدابيَت
 كةس نيية

 درِكة زيَكاني ئةم كةنارو ئةو كةناري النةدابيَت
 كةس نيية

 دا نةطوتبيَتآلطؤراني بة با
 كةس نيية نةبووبيَتة ويَردي سةر زماني

 كةس نيية
 وةك ضاوي خؤي خؤشي نةويستبيَت

 كةس نيية بةرطري ليَ نةكردبيَت
 كاني .. كانيي طوندة

 ذياني طوندة
 كةس هةية بةرد لة كاني طوند بطريَت؟

 كةس هةية تف لة ذياني طوند رِؤ بكات؟
 ردةنويَذي كاني برِووخيَنيَت؟كةس هةية بة

 كةس هةية بةرد لة ذياني خؤي بطريَت؟
 كةس هةية كاني كويَر بكاتةوة؟

 ئةوةي تف لة كاني طوند بكات بيذيية!!
 كةس هةية حةز بة مةرطي كورِي خؤي بكات؟

 كةس هةية حةز بكات
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 كيذةكةي جوانةمةرط بيَت؟
 كةس هةية حةز بكات

 دايكي بة سةر كؤرثةوة بضيَت؟
 ةس هةية حةز بكاتك

 خةرماني بةخيت بسووتيَت؟
 كةس هةية حةز بكات كؤسي بكةويَت؟

 ئةوةي زيخ و ضةوي كاني ليَخن بكات حةرامزادةية!!
 باوكي خؤي نيية!! لةئةوةي ئاوي كاني ليَلَ بكات 

 ئةوةي بة كاني خؤي بوةرِيَت ضاوساغي دوذمنة!!
 !ئةوةي كانيي خؤي ذةهراوي بكات ثياوي داطريكةرة!

 ئةوةي مةرطي كاني خؤي بويَت
 ي و كريَطرتةو سةط و كةرة!!خويَرِ

 نؤكةري بيَطانةية
 سةطيَكي سةطانةية!!

 نةياري ئةم نيشتمانةية!!
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 ناهيَلَيَت
 ناهيََليَت بري  بكةمةوة

 ناهيََليَت ئاورِيش بدةمةوة
 ناهيََليَت رِستةيةك دابرِيَذم
 ناهيََليَت سةروايةك ببيَذم

 نيَك بنيَذمناهيََليَت خةو
 ناهيََليَت ئاوى قاضيَك برِيَذم

 ناهيََليَت لة ئاميَزى خةوندا بتليَمةوة
 ناهيََليَت لة نويَين ثشوودا حبةسيَمةوة

 ناهيََليَت لة شةواني شةكةتيدا سةرخةويَك بشكيَنم
 ناهيََليَت لة ثياسةي ئيَواراندا 

 نيَضيَرى ماندوويةتي برِةتيَنم
 ني ذوان بشكيَنمناهيََليَت تينووى هاوينا

 ناهيََليَت سواري ئةسثي ثشوو ببم
 ناهيََليَت دةست لة مالنيَي ختوو ببم

 ناهيََليَت ئامادةى خوان مب
 ناهيََليَت ميواني نيوةرِوان مب
 ناهيََليَت ضوار وشة بنووسم

 ناهيََليَت ضوار ويَنة هةَلواسم
 ناهيََليَت ناوونيشانيَك هةَلبذيَرم

 بنيَرم ناهيََليَت برووسكةيةك
 ناهيََليَت خةميَك بالويَنمةوة
 ناهيََليَت تةميَك برِةويَنمةوة

 ناهيََليَت لة كؤرِيَكدا ئامادة مب
 ناهيََليَت دةستبةردارى الى شازادةمب

 ناهيََليَت سةردانيَكي يار بكةم
 ناهيََليَت ثياسةيةكي بازارِ بكةم

 ناهيََليَت دؤستان بةسةر بكةمةوة
 ار بكةمةوةناهيََليَت يادي رِؤذط
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 ناهيََليَت سيَوو ترآ و هةنار بكرِم
 ناهيََليَت ئةشك و ئةسرينان بسرِم

 ناهيََليَت نانةكان بهيَنمةوة
 ناهيََليَت سآلوةكان بسيَنمةوة

 ناهيََليَت لةسةرخؤ باذووم
 هةَلتةك هةَلتةك بةرةو رِابوردووم

 ناهيََليَت دةست لة مالنى سةروا كةم
 بةم ناهيََليَت ثةنا بؤ ثةروا

 ناهيََليَت لةناو رِؤماندا حبةسيَم
 ناهيََليَت بؤ خؤم برِؤم و بيَم

 ناهيََليَت لةطةأل ويَنةدا شايي بكةم
 ناهيََليَت لة مانط ثريؤزبايي بكةم

 ناهيََليَت ماضي سةر ليَوان بكةم
 ناهيََليَت سةيراني سةر كيَوان بكةم

 ناهيََليَت ضوار وشة بهؤمنةوة
 خبؤمةوة ناهيََليَت ضوار ثيَك

 ناهيََليَت بة ضامةكاندا برِؤمةوة
 ناهيََليَت قامكةكان بشؤمةوة 

 ناهيََليَت ذيان بطوزةريَنم
 ناهيََليَت غةمان برِةتيَنم

 فةيس بووك، فةيس بووك ، فةيس بووك!!!!
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 ئةنديَشة
 
 

ةسةر زةوى شيت لةو جؤرة ئةمة ويَناى رِةوشي كولتوورى وآلتيَكي خةياَليية لةسةر ئةستيَرةى كةيوان لة ئامسان، ل
 نيية!!(.

 
 لة وآلتي خويَرِيستان 

 لة سةر ئةستيَرةى كةيوان
 شاعرييَكي خةسيَنراو

 تانةى لة شاعرييَكي خويَرِي
 دةطرت

 شاعرييَكي دةم رِووت
 ونيتكةى بؤ شاعرييَكي كراس درِاوونا

 هةَلدةبةست
 لة طؤرِةثاني زورِناذةنيدا

 بة زورِناي زؤرِناذةني
 رِناذةنييان دةذةنيزورِناى زو

 لة وآلتي خويَرِيستان 
 لة سةر ئةستيَرةى كةيوان

 شاعرييَكي خويَرِي 
 لة كتيَبخانةيةكدا مةى دةفرؤشت

 كتيَبةكاني مةست دةكرد
 خويَنةرةكانيش ترِؤ

 لة وآلتي خويَرِيستان 
 لة سةر ئةستيَرةى كةيوان

 لة شةقاميَكي خويَرِيدا
 شاعرييَكي خويَرِي
 يانةى هةَلدةواسيضامةيةكي خويَرِ
 كةس نةيدةناسي
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 شاعرييَكي خويَرِي
 سةري لة شاعرية خويَرِييةكان دةدا

 ديداريَكى لةطةأل شاعرييَكي خويَرِيدا ساز دةدا
 ثرسياريَكي خويَرِي دةكرد

 لة رِستةيةكي خويَرِيدا
 سةروايةكي خويَرِي فت دةكرد

 رِيَتميَكي خويَرِي دةرِةجناند
 تاندكيَشيَكي خويَرِي دةرِة
 لة وآلتي خويَرِيستان 

 لة سةر ئةستيَرةى كةيوان
 شاعرييَكي خويَرِي

 بةالي شاعرييَكي دةم رِووتدا تيَدةثةرِي 
 سةآلويَكي خويَرِيانةى ليَ دةكرد

 شاعريي دةم رِووت
 ئاورِيشي نةدةدايةوة

 سةرقاَلى نووسيين ضامةيةكي دةم رِووتانة بوو
 وخةآلتيَكي دةم رِووتانةى لةدةست دةضو

 شاعرييَكي خةسيَنراو
 بة الي شاعرييَكي خويَرِيدا تيَدةثةرِي
 خيَسةيةكي خةسيَنراوانةى ليَ دةكرد

 ياخةى رِقي دادةدرِي
 ضامةيةكي خةسيَنراوي ئةزبةر دةكرد

 لةبةردةم شاذني شارى ثشيلةدا
 هةَلهةَلةى ثيَ ليَ بدات

 رِؤن و ثيازي ثيَوة خبوات
 ذةنةوةبة بةرضاوي شاعريي خويَرِي زؤرِنا

 ورِناذةنيي زورِناذةندازلة ناو 
 رِناي زورِناذةني بذةنيَتوز

 تيَر تيَر خورماو رِؤني زورِناذةني خبوات
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 بةشداري فيستيظالَ و ثيَشربِكي و ئاهةنط و كؤرِة خويَرِييةكان بكات
 ديوانة شيعري خويَرِي

 ضاث بكات
 لة طؤرِةثانة خويَرِييةكاني شاري خويَرِيدا

 ةر منداَلة وردكةى خويَرِيداسةدان دانة بةس
 دابةش بكات

 بة ئاوازو رِيَتمي خويَرِي
 لة ئاهةنطي خويَرِي خويَرِيياندا

 خويَرِي خويَرِي بيخويَننةوة
 لة وآلتي خويَرِيستان 

 لة سةر ئةستيَرةى كةيوان
 شاعريي خويََرِيش لةبةردةم شاعرياني خويََرِي

 لةسةر هةريَزي كةسكي باخضةى خويَرِي
 ويَرِيشاري خ

 سينطي خويَرِيانة دةرثةرِيَنيَت
 ثةرِوباَلي ضي ضامةى خؤيَرِي خويَرِيانة هةية

 بة يةك فووي خويَرِيانة بسووتيَنيَت
 مششيَري ئازايانةى سينط دةرثةرِاندن

 لة كةالني خويَرِياتي دةربهيَنيَت
 خويَرِي خويَرِي ثيَ بكةنيَت

 لةسةر كورسي بارةطاي شاعرياني خويَرِي
 ي خويَرِيحةيران

 بة باآلى الوكي خويَرِي سةردةمي خويَرِيدا
 بَليَتةوة

 لة سينطي خويَرِايةتي تةمةنيدا
 طرِي رِق و كينةى خويَرِيانة بنيَتةوة

 لة وآلتي خويَرِيستان 
 لة سةر ئةستيَرةى كةيوان

 شاعرييَكي خويَرِي
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 لة بارةطاي كؤمةَلةى شاعرياني خويَرِي
 يَتسواري ئةسثي خويَرِايةتي دةب

 لة طؤرِةثاني خويَرِايةتيدا
 جريتبازي خويَرِيانة دةكات

 خويَرِي خويَرِي ضامةى خويَرِي
 تؤمار دةكات

 مةرجي ثيَشربِكيَى ضامةى خويَرِي
 بؤ ئاهةنطى ساآلنةى شاعرياني خويَرِي

 خويَرِي خويَرِي
   دادةرِيَذيَت!!               

 
 9504/ 09/09   عةممان                                  
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 ردثــ
 

 ماَلمانداية لة ثرديَك ويَنةي
 رِن تيَدةثة بةسةريدا رِيَبوارطةليَك

 دةستةوةيةو بة دارينيان داسي 
  باَلندةطةليَك هيَالنةطةلي ثووشي 

 دةدةن ئاطر
 دةخويَنن داربةرِوودا دارستاناني لةناو

 برِاوة ليَ رِابوردوويان باراني كة
 دةبةستيَتةوة وةثيَكة كةنار دوو ثردةكة
 هيَشتووة بةجيَي ئاو كة ئاوةرِؤيةكدا بةسةر

 تؤَلةسةندنةوة بؤ
 دةطرن انةفيَرخواز ئةو بةردةم رِيَطةكاني دارخورمايانةي لةو
 دةطةرِيَنةوة فيَرطانة لةو

  خستوون طويَيان ثشت ثاسةوانةكانيان
 طةرماوطةليَكدا لةناو كاتيَكدا لة

 دةبن جووت خؤياندا كاتي لةطةلَ
 دايثؤشيون رِؤذطار تةمومذي

 بةردةواميان كاري لةبري
 ضيَذ باراني باريين ضاوديَري لة

 وةرنةطرتووة ماضيان
 سارددا نةفرةت زستانيَكي لة

 داريين سينيطةلي لةناو
 سدانرِينيسا سةردةمي
 دةخؤن بريضوونةوة نيوةرِؤذةي

  وشةكانيان لووتي
 دةذةنن بابةتطةليَك لة

 نيية ميَذووةوة ةب ثيَوةندييان هةرطيز
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 دةنؤرِن بازنة ضةندان لة
 دةبنةوة بةرينرتبازنةكان  ديَت تا

 برِؤن باكوور بةرةو هةركة
 برِؤن يشباشوور بةرةو هةركة

 دةبنةوة تةسكرت 
 ثاسثؤرتة طريان ئةوان الي
 مانةوة ئارةزووي بةديهيَناني بؤ
 سيَبةردا لة
 ضاوةرِواني ئيَوارةي تا

 نيية ئاماجنيَكيان هيض
 نةبيَت بةتاَلةكان كورسيية كردني بانط ةنيات

 عةرديَك لةسةر دانيشنت بؤ
 نةرِواوة ليَ رِةشةكان نةستة و هةست لة ئازادبووني طياي

 دةضرثيَنن  يةكديدا رِووي بة ئاشكرا بة دةيانبينم
  لةياددةكةن ثيَشوازي رِستةكاني
  ترس ثشكؤكاني

 دةواسنهةَل خويَناوييةكاندا طةرووة ثةجنةرةكاني بة
 دةضنةوة زةق غةماندا لة دةبينم ضاويان
 دةباريَت زاريان لة انةيشيبازارِي جنيَوي
 دةربازبوون سةردةمطةلي لة لةوانةي

 بةرةبةيان يةكةمني لة
 بريضوونةوةدا طؤشةكاني لة لةكاتيَكدا

 رِاكشاون سك لةسةر
 دةنؤرِن بةذنانة لةو زاق زاق

 بةدةستةوةية ضةكيان كؤنة
 هيَشتوون بةجيَيان سةربازانة ئةو

 توونآلهة لةبةرة
 بطةن بةلةمةكانياندا بة تا

 دةضن مينرِيَذكراو دوذمن بة كةنارطةليَكي بةرةو
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 ناوة بؤسة لة هةتاو بؤ خؤيان
 دةكةن شةرم مانطي دوذمنايةتي

 دةكةنةوة ئاطر شوورةطةليَكةوة ثشيت لة
 ضيَنراوةو رِك درِكي بة

 و دةطريَت توورِةيي رِكةكة
 هيواطةليَك سةر هةَلدةكوتيَتة

 ضاندوويانن سةدةية ضةندان
 دةكةن ثياسة بةرةبةيانيَك ثشتةوةي لة لةكاتيَكدا

 تناكةويَ خؤي كاتي ثيَش
 تيشك ضاوةرِواني لة ئةوةتانيَ

 طةرِانةوة غرال غرال
 شةرمدا بةيداخي لةبةردةم مةينةتييان سةري
 كردووةتةوة شؤرِ

 نايةت دةست لة هيضيان
 نةبيَت غةم ديكةي كةنارةكةي بؤ طةرِانةوة اتةني

 كةويَت بةرِي رِووبارة ئةو  ضاوةرِيَن
 داو سيَدارةي لة دوذمن كة

 ناشت ضياطةليَكدا نيَوان لة سةريان
 بوو نةزؤك سةدةية ضةندان

 ثَلنطةليَك بةردةم داية فرِي تةرمةكةيشيان
 كؤشكةكانةوة ثشيت لة

 رِاودةنيَن نيَضريةكانيان
 ماَلمانداية ةل ثرديَك

 تيَدةثةرِن بةسةريدا رِيَبوارطةليَك
 رِووباريَكةوة ة ناودةدةن فرِيَ تفةنطةكانيان

 كردووة وشكي
 داضةقيوةو دةميان
 !هاتبوون ليَوةي دةقووضيَنن شويَنة ئةو بةرةو

                                                 97/00/9500 
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 قذطظن
 اندا دةرِؤمبةسةر سؤشتةك قذ طظنيَكم

 سيماي تابلؤكان رِاست دةكةمةوة
 رِووى هةَلةكان هةَلدةدةمةوة

 ثيََلووى رِوخسارةكان دةشؤمةوة
 ضاوةكان مؤرِم ليَ دةبةنةوة

 زارةكان جنيَوم ثىَ دةدةن
 زمانةكان هةرِةشةم ليَ دةكةن
 ددانةكان خؤم بؤ تيذتر دةكةن
 ميَشكةكان داوم بؤ دةنيَنةوة

 وست دةكةنبريةكان قامضيم بؤ در
 بؤضوونةكان ملم بة شكاندن دةدةن

 رِايةكان خةونةكامن دةسرِنةوة
 قذ طظنيَكم

 بةسةر شؤستةكاندا دةرِؤم
 كردارةكان رِيز دةكةم

 رِديَنةكان دةذميَرم
 لة شةمةندةفةرةكان دوادةكةوم
 ثيَنووسةكان خؤم بؤ تيذدةكةن

 كتيَبةكان بةو خوارةم دةفرؤشنةوة
 ثةرِةكان دةمسووتيَنن

 يَرِةكان ثةرمت دةكةنةوةد
 رِستةكان نامناسنةوة

 قذ طظنيَكم
 بةناو شاردا هاواردةكةم

 كةس هاوارةكةم نابيسيَت
 كةس طوىَ بؤ نزاكامن شل ناكات

 ثياوةكان كؤبوونةتةوةو ثشتيان ليَمة
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 ئافرةتةكان هةر دةرِؤن و خؤدادةثؤشن
 منداَلةكان لة باوةشي طرياندا دةطرين

 قذ طظنيَكم
 يَكي شيَتيان ليَ ناومناوى شاعري

 شيَت شيَت بةناو شيَتاندا دةشيَتيَنم
 لة شيَتخانةيةكدا شةتةكيان داوم

 كؤتريَكي بيَ ثةرِوباأل
 كةويَكي بيَ هيَالنةو

 ثؤرِيَكي بيَ بيَضوو
 مةليَكي بيَ هةواأل

 قوويةكي بيَ دان و ئاوم
 شاعرييَكم

 لةشيَتخانةيةكدا ضاويان بةستووم
 نييةشيَت ئاطةى لة شيَت 

 شيَت لة شيَت ناثرسيَت
 شيَت طوىَ بة شيَت نادات

 هةر شيَتةو حةثةساوة
 هةر شيَتةو لة داوى شيَتيدا تاساوة

 هةر شيَتةو بيَ نان و ئاوة
 هةر شيَتةو ضنطي لة بينةقاي شيَتايةتي خؤي ناوة

 هةر شيَتةو سةري لة سةر سةريين نزا داناوة
 ةهةر شيَتةو لةسةر رِايةخي شيَيت رِاكشاو

 هةر شاعريةو بووةتة شيَت 
 بة ثةتدا هةَلزناوة

 هةر شيَتةو بووةتة شاعريو
 خؤي مات داوة

 ضى ضامةيش هةن
 شةقيان تيَ هةَلدراوة!!    

                      0/7/9508
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 شاعرييَك دةناسم

 
 شاعرييَك دةناسم

 دةنطي ضامةى خنكاوة
 باَلى سةرواي شكاوة

 منداَلى رِستةى بيَ ناوة
 ةو شويَين بيَ هةتاوةداَلد

 خةونى لةبةردةم سةرماي رِؤذطاردا دةلةرزيَت
 فرميَسك بة ضاوي رِستةكانيدا ديَنة خوار

 ضاوى ثيتةكاني دةبنة رِووبار
 سةر دةنيَتة سةر بةردي شةو

 ثيََلووى خةونةكاني
 ناضنة ئاميَزى خةو

 بةطرِى سةروا خؤي طةرم دةكاتةوة
 بة طةرووى رِستة هاوار دةكات

 ةنطي ثيت بة د
 رِوو لة بيَ بةزةيي شار دةكات

 بة نيَزةى خوازة
 خؤي لة طورطي رِؤذطار

 رِزطار دةكات
 دةرطةيةكي نيية 

 بة رِووى سروةدا بيكاتةوة
 بنميضيَكى نيية
 ثةناى بةر ببات
 ضرايةكي نيية

 ذووري ثيتةكاني رِووناك بكاتةوة
 كةرثووضيَكي نيية

 خانؤضكةى ضامةى ثيَ دروست بكات
 ويَنة رِةنطاورِةنطةكاندا لةناو
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 داَلدةى بدات
 شاعرييَك دةناسم

 بة خةم ملوانكةى خةون دةهؤنيَتةوة
 ئوميَديَكي نيية بة رِووى هةتاودا خبنيَتةوة

 بة ضامة خؤي دادةثؤشيَت
 بة وشة خؤي طةرم دةكاتةوة

 لةبةر طرِةى هاويندا
 ثةنا بةر سيَبةري سةروا دةبات

 شاعرييَك دةناسم
 و جيهانيَك سةرواو  تةنيا سي ثيت

 ئؤقيانووسيَك ئاوازو ئازاري هةية
 سةرماي ضةثطةرد 

 دةسيت لة بينةقاى ناوة
 طةرماي طةردوون 

 ضواردةوري داوة
 شاعرييَك دةناسم

 كووختةيةكي نيية بيحةويَنيَتةوة
 ديواريَكي نيية ثشيت ثيَوة بدات

 ناوى نادركيَنم
 بة ضامةو

 رِستةو  ويَنة شيعري و سةرواو
 و رِستةو رِيَتم و ئاوازةكانيثيت 

 دةيناسنةوة
 ئازارةكاني بؤ ئيَوة باس دةكات

 دةنطي زوآلَلى بَلند دةكاتةوة
 تا طويَى ئةوانة كةرِبكات كة نابيسن و

 طوآ بة كةس نادةن
 شاعرييَك دةناسم
 هيَشتة دةربةدةرة
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 لةناو كوختةى ضامةكانيدا 
 سةرخةو دةشكيَنيَت

 م دةكاتةوةبة رِيَتمي ضامةكاني خؤي طةر
 خةون بة داَلدةيةكةوة دةبينيَت
 بة خؤي و كورِو خةونةكانييةوة
 سةرخةويَكي تيَدا بشكيَنن!!!

 9508تشريين دووةم                                 
 

 شـــاعـــريو ثةيظ
 منيش شاعريم

 دةرطةيةك ئاواز دةخةمة سةرثشت
 ثةجنةرةيةك وشة دةكةمةوة

 ئامسانيَك رِيتم رِادةطرم
 رِووباريَك ويَنة بآلودةكةمةوة
 جيهانيَك سةروا هةَلدةثةسيَرم
 ئؤقيانووسيَك خةون دةكيَشم

 هةتاويَك ئوميَد دةضيَنم
 لة ثةرِةى باَلى ثةرِةمووض دةدةم

 مؤتةكةى تاريكي دةرِةتيَنم
 لة وشةوة ثةياميَك بؤ وشة دةنيَرم

*** 
 منيش شاعريم

 با ناويشم لةناواندا نةبيَت
 ئاواندا نةبيَت با ئاويشم لة

 ماَليَك لة وشة دروست دةكةم
 ماض بؤ ليَوى رِستة دةبةم

 لةكانيي برِطةكاندا تينووى خامة دةشكيَنم
 بة ئامساني خةوندا لة شةقةي باأل دةدةم

 ثيَدةشيت شيَواز  تيَدةثةرِيَنم
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 خاأل دانانيَم
 لةبةردةم تريفةدا دةطريسيَمةوة

 لةطةأل كؤرثةى خونضةكاندا دةخنيَمةوة
*** 

 منيش شاعريم
 خامة بؤ خانةى تيشكم دةبات
 خوازة دةسيت خؤزطةم دةطريَت

 دةشكيَنم لة ماَلى رِستةدا سةرخةو
 الذةى دوارِؤذ  رِادةذيَنم
 ثيتة ساواكان دةالويَنم

 منيش شاعريم
 سةرواى ضاوتيَر داَلدةم دةدات

 ضامةى .... خةآلمت دةكات
*** 

 منيش شاعريم
 ديوانيَك ضامة

 شةدةريايةك و
 ئامسانيَك ويَنة

 ثيَدةشتيَك رِستة
 طةردوونيَك خوازة

 رِيَطةيةك دركة
 رِووباريَك سةروا
 خةرمانيَك خامة

 بانطهيَشتيان كردووم
 بةَليَنيان داوة
 رِيَزم ليَ بنيَن

 بة وشةو خامة
 بة سةرواو ويَنة

 9506-0-0           خةآلمت بكةن!!! 
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 نيشتمان
 
 ةوسا نيشتمان كةم كةسي هةبووئ

 ئيَستة 
 ئةم هةموو كةسة ضني

 خؤيان كردووةتة خاوةني نيشتمان؟!!
*** 

 تؤ نةبووايت
 وشةكان ثرسةيان دادةنا!!

*** 
 ثةجنةرةي دلَ لةسةر ثشتة

 كةي دةرطة دةكةيتةوة
 تيَكةأل ببني؟!!

*** 
 لة طوندةوة هاتووم

 لة سةر لووتكةي ضياوة
 لةالثاَلي طَلي سوورو

 لة كةناري رِووباري واآلوة
 لة بةردةم ئةشكةوتي ناو دؤَلي كث و

 لةليَواري جؤطةي ثرِطياوة
 لةذيَر سيَبةري دارثةَلك و كالبتؤس و

 بةالي طةزو تةرووي نزاوة
 لةتةنيشت كةرويَشكةي خةلةو قةرسيل و
 ضؤم و قاميشةآلن و مةرةزةي بةردةم باوة

 لةئاسيت ثيَدةشيت بةرين و
 وقرذالَ ونزيك كانيي ضا

 وةردي نةكيََلراوي طةمني ثارو
 رِيَطةي خؤَلني و ثرِتةثوتؤزي ئؤتؤمؤبيل و

 تةثتةثةي بيَ سوارو بيَ لةرزو تاوة
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 لة طوندةوة هاتووم
 لة رِيَطةي ثيَضاوثيَضي طارِان و ثةزو ثؤَلةو

 كارو بةرخ و بزني بةآلوة
 لةذيَر ئامساني شيين بيَ طةردو

 ئاوي زوآلَلي بيَ ثةناوة
 طوندةوة هاتووم لة

 لة فيَرطةي قورِيندا
 ئاشناي رِوخسارو خالَ و ضاوي تيثةكان بووم

 لةبةر تيشكي ضراي نةوتيندا
 شيَوةم ناسينةوة

 لةسةر سينط رِادةكشام
 ئةركةكامن دةنووسييةوة

 لة طوندةوة هاتووم
 بؤ فيَرطة دةضووم و دةهامتةوة

 ليَزمةي باران ميوامن بوو
 ات و دةضووسةرةتاتكيَي دةكردو دةه

 جار جار هةطبةكةيشم تةرِدةبوو
 جارجار جلةكامن ضؤرِاوطةي ئاويان ليَ دةهات

 جار جار ثيَآلوةكةيشم دةخووسا
 ثةرتووكةكامن لة سةرماندا دةلةرزين

 ئيَسكةكامن هاواريان دةكرد
 بةآلم نةدةبةزين

 لة طوندةوة هاتووم
 بةر قرضةي طةرماي هاوين لة

 لةبةر سةوني ثاش نيوةرِوان
 لةبةر طةردةلوول و تؤزوباي ئيَواران

 لةبةر طرِي ضلةي هاوين
 لةبةر بريسكانةوةي ثيَدةشيت بةرين

 لةناو داليَ و شكارتةو كانة قارضك و دؤمةآلن
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 لةناو بيَستاني شووتي و كاَلةك و كاليارو ئاروو
 الي كةَلةكةكاني ناو رِووباري سريوان

 رينةكاني ئةوساي سةرسنووري داطريكةراننزيك قوللـة ديَ
 الي ضاَلة نةوتةكاني ئةوالي طوندو

 ضاَلة خويَكةي سةر رِيَطةي شار
 لة طوندةوة هاتووم

 الي خةرمانة جؤو طةمن و طةمنةشامي 
 الي تا ضاوبرِكات كيََلطةي طوَلةبةرِؤذةو

 وجني و ثاقلةو بيَستانة طندؤرةو شووتي كمةرةزةو 
 لة طوندةوة هاتووم

 الي طوليلكةو نةورؤزي بةهارةوة
 الي يادو ئاطركردنةوةي سةر لووتكةو

 طردو ضياوة
 الي زةماوةندو شايي و ئاهةنطي جووتيارةوة

 لة طوندةوة هاتووم 
 لة ضوارينةكاني بابا تاهري وردة دةبوومةوة

 سةرم لة حوجرةكةي نالي سورِ دةما
 خؤم لةناو خوازةو دركةي شيعرةكانيدا دةبيين

 ئاشناي ويَنةو ئاوازةكاني دةبووم
 ضامةكاني بةرةو جيهاني وشة ثةلكيَشيان دةكردم

 طويَم بؤ رِيَتمي ضامةكاني سامل و كوردي 
 شل دةكرد

 مذدةي خةومن بؤ وشةكان دةبرد
 )ئةي رِةقيب(م كردة درومشي خامة

 وشةم كردة ملوانكةي نامة
 بةسةر ثرديَكي )ميَذوويي(دا ثةرِميةوة

 بوو، ناسيمةوة شار خةونيَك
 لة طوندةوة هاتووم

 )ميَذووي ويَذة(م نياز بوو
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 لة ئاميَزي خامةو خةون و شاردا طريسامةوة!!
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 ضريؤك
 كابراى ضاويلكة لةضاو

 
 

ةخؤتدا ديَتةوة، بةدةنت ئةوةندة رِةقةَلةية طؤشتيَكى ئةوةندةت ثيَوة نيية لة مرؤظ بكةيت، قذى بةزةييت ب
بذو ضاكةت و ثانتؤَليَكى دةَلثت لةبةرة، دةرؤزةكةرةكانى ئةوساي شةقامى رِةشيد و سةعدوونيش لةبةرى 

خؤيشت هةر لة مرؤظى ناكةن، ئةى ضاويلكةكةت بؤ ناَليَيت، ئةوةندة كؤنة، هي سةردةمى دةقيانووسة، 
سةردةمى دةقيانووس دةكةيت، ميَشكت تا بَليَيت فرةوانة، تا بشَليَيت ثووض و كةللة رِةقة، بريت الى 
كةموكورِييةكاني خؤتة، بةردةوام ئةو كةموكورِييانةت ذ بري ناضيَتةوة، ضاوى كزو ضاوساغى نةياران و 

ميَشكرتو نادَلسؤز بةرانبةر بةو شاخة بةرزةى  مامؤستاي ميَشك ثووضى فيَرخوازانى طةَلحؤو لةخؤت بيَ
ثشيت شارةوة، كة لة كانييةكةى ئاوت دةخواردةوةو لةذيَر سيَبةرى داربةرِووةكانيدا ثشووت دةداو لة سيَوو 
طويَزى وةرزةكانت دةخواردو بةردت فرِىَ دةداية ناو كانييةكانةوةو ئاوة رِؤشن و سازطارةكةى جؤطةكةيشت 

 سارييةكاني قةراغ كانييةكةيشت هةَلدةفرِاند.ليَأل دةكردو ثا
ئةى ئةو ضاوة كزانةت بؤ ناَليَيت كة لةئاستى خةَلك و خواى دةوروبةري شاخةكة هةَلنايةت و لةئاسيت 
نةياراندا زةليل و سةرشؤرِو دةست لة يةخةى خؤتةرخان كردن و خؤئامادةى قورباني و سةر لةثيَناودا 

يا بؤ ئةوةى طةردنى خؤت بشكيَنيت و خانةخوآ زياني ثيَ بطةيةت. بةخت كردن و سةرنانةوةية. تةن
ناهةقيشت ناطرييَت ئةوةندة لة سايةي نةياراندا حةساويتةوةو ئةوةندة مسيََلت ضةور بووة، خانةخوآ 
ئةوةندةى زةل و قاميشيَك قازاجنى ثىَ نةطةياندوويت و دووزةلةيةكي بؤ دروست نةكردوويت فوو بة 

شانازى كردنةكانتدا بكةيت و توورةكة لرية لة هاروون رِةشيدو مةئموون وةربطريت و منةتت ثيَداهةَلدان و 
بة قالةمةرِة نةميَنيَت طوآ لة مششاَلة شكاوةكةى بطريت. تؤ هةر بؤ ئةوة خولقاويت سةر بؤ ئةو جؤرة 

خؤت ضلَ و ثؤثى  غةوارانة دانةويَنيت و لة رِؤذى رِةش و تةنطانةياندا بة دادياندا بطةيت و بة دةسيت
داربةرِوو بسووتيَنيت و غةوارةو نةيارانيش لةو الوة ثيَت ثيَ بكةنن. ئةم نةريتةت هةر لةخؤرِا نةهاتووة، 
ئةو كةموكورِييةت ئةوةندة كارى لة دةروونت كردووة نازانيت ضؤن رِقى خؤت بة خانةخوآ و دةوروبةردا 

وة، لة كاتيَكدا ئةوان هيض رِؤَليَكيان لةوةدا نيية كة تؤ برِيَذيت و بة هزرى خؤت تؤَلةى خؤتيان ليَ بكةيتة
بة رِةضةَلةك لةوان نيت و ضارةنووس و طوزةران واى كردووة خؤت لة ناوياندا ببينيتةوة، خؤت باش 
دةزانيت بةخيَأل مووساييت و ليَرةيش خةَلك بة ضاويَكى زؤر سووكةوة تةماشاى ئةو خيََلة دةكةن و بة 

ن دةزانن، ئةمةيش لةبةرذةوةندي غةوارةكةى خؤتدا بووة، ئةوةى بة هةل زانيوةو تؤى مؤرانةى كؤمةَليا
كردووةتة ضاوساغى خؤى و لةناو ضياو كانى و داربةرِووةكاندا ضةقاندووتى و ضيت ثيَ بَليَت، دةست بة 

ئةوةندة  رِوويةوة نانيَيت و رِةشنووسةكانت بىَ دةستكارى لة خزمةتيدان. ثيَكةنينت بة خؤت ديَت ضؤن
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ساَلة ئةو خةَلكانةت ثيَ خةَلةتاوة، بةتايبةتى زاناو مامؤستاو خويَندكاران، جطة ئةو نووسةرو 
رِؤشنبريانةى بة ضاويَكى ئةوتؤوة تةماشات دةكةن طواية بليمةتي وةك تؤ لةبن ئةو ضيايةدا ثةيدا نةبووةو 

ثيَكةنينت بةخؤت نايةت تيَزنامة  هزرو بريى وةك بريو هزرةكانى تؤ لة هيض كويَيةك نةرِسكاوة. ضؤن
ساختةكةيشت بريؤكةى خؤت نةبووةو خؤيشت يةك ديَرِت ليَ نةنووسيوة، تةنيا سةرضاوةكانت ئامادة 

ويت و تةنانةت ض ثرسياريَكى ةكي رِيَكوثيَكيان بؤ ئامادةكردوكردوون و لة رِؤذى ليَكؤَلينةوةيشدا تيَزنامةي
يةيةكي زانستييان ثيَ داويت، لةناخةوة دةزانيت تؤ شايةني ئةو ثلةو قورسيشيان ليَ نةكردوويت و ثلةو ثا

ثايةية نيت، بةآلم ناضاريت و نةخشةى غةوارةيةو بؤت دارِيَذراوةو دةبيَت جيَبةجيَى بكةيت، ئةطينة 
رِيَسةكةت ليَ دةكةنةوة بة خورى و لةناو مةردومدا بؤ هةزار ساأل ئابرِووت دةبةن، جا ض زيانيَكت لةو 

ت ضؤن ئةو كؤشك و ئةو تةالرو ئةو ة كردووة، قازانج نةبيَت، ئةطةر تؤ لة خيََلى مووسايي نةبووايكار
هةموو سامان و ناودارييةت دةستةبةر دةبوو، بةخؤت دةتطوت بةخوا طيَليت ئةطةر شةق لةم نازو نيعمةتة 

رية بكةيتةوة، طةوجة كىَ تؤ بدةيت و بؤ هةتا هةتاية ئابرِووي خؤت لةناو مةردومدا ببةيت، نةكةيت ئةو ب
دةناسيَت، تةنيا خؤت نةبيَت، ئةوة نيية نازناويَكت هةية كةس نييةتي، نازناوي ضيايي بة كةس رِةوا 
نةبينراوة، تؤ ئةو نازناوةت بة ساختة لةخؤت ناوة، لةسةرةوة خؤت بة ضيايي دةزانيت و خؤت ثيَشاني ئةو 

يت و لة طفت و بريو هزرو نووسني و ليَكؤَلينةوةكانتدا لة خةَلكة دةدةيت كة ضياييت و لةوان ضيايي تر
هةموو ضياييةكان خؤت ضيايي تر دةردةخةيت، لةذيَرةوةيش تا بؤت بكريَت دةكؤشيت بة درؤو دةلةسة 
ئابرِووى ضياييةكان ببةيت و رِةط و رِيشةى درةخت و داربةرِووةكانيان لة بين بنةوة هةَلكيَشيت و 

يشيان بةسوومتاك بكةيت و رِةجنى ضةندان سةدةو ساَليان بؤ بةرذةوةندى غةوارة بةبادا دارستاني ضرِى ميَذوو
 بدةيت.

هةركة بريدةكةيتةوة، لة ئةكادميييةكان رِكةبةرايةتي مامؤستا سيَودينت دةكرد، بزةت دةهاتىَ و لة هةمان 
َلينةوةو وتارو طفتةكانى كاتدا خةفةتت دةخوارد ضؤن بة قسةى غةوارةت دةكردو لة هةموو شويَنيَك ليَكؤ

ئةو مامؤستايةى هاورِيَى منداَليت دةكردة ثةرِؤى بيَ نرخ و ثةرِثووتت دةكرد، بةدةسيت خؤت نةبوو، 
ئةويش نةخشةيةكي غةوارة بوو بؤ ليَدان و ناوزرِاندنى ضى خةَلك و خواى خؤماَلى و سةر بة ضيا بوو، 

يشدا هةَلنايةت، ئةجنا نةخواستة وشةو قسةى نةستةق و دةتزانى ئةوان ضاويان تةنانةت بة ضراي ضياييةكان
ميَذووى دةربرِين و هةسيت هؤزانانى ضياييةكان، بؤية ئةركى ئةوةشيان ثيَ سثارديت سةردةستةى غةوارة 
لة نهيَنيي زمانى ضياييةكان شارةزا بكةيت و ئةو زمانة بكةيتة داردةسيت غةوارة تا خؤى بكاتة مؤرانةو 

 ة لة ماَلى ضياييةكان بدات و ماَليان بةسةردا هةرةس ثيَ بهيَنيَت و برِووخيَنيَت.لةناو هةيوانةكةو
بؤ ئةو مةبةستةيش ضةندان وانةى تايبةتت بةسةردةستةى غةوارةكان طوتةوةو زؤر نهيَنيي زمانى ئارياييت 

ةضةند ثيَكةنينيَكى ثىَ رِاطةياندو شيَوةى ثيتة تايبةتييةكانيشت بؤ رِوون كردةوةو، ئةويش بة القرتيَوةو ب
ساختةوة ثيَت ثيَكةنى و ئةوةى بةطويَية كةرِةكانتدا دا كة هةمان ثيتةكانى خؤيانن و ضياييةكان 
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سةروطويَالكيان شكاندووةو هاتوون بةنرخى طران ثيَيان بفرؤشنةوة. وةخت نةبوو لة ثيَسيت خؤت 
ئةوة ضةندان ساَلة لةناو ئةم دانةرِزيَيت، بةآلم خؤت بة خؤتت دةطوت ضؤن شةرم لة خؤت ناكةيت 

ضياييانةدا دةطوزةريَنيت و بوويتةتة يةكيَك لةوان و ئةوان وات دةبينن يةكيَك لةوان بيت، زؤر ليَت 
دَلنيان، تؤ ضؤن كارى وادةكةيت ثشتيان بة خؤَلةوة دةدةيت، تةنانةت ئةو هةموو نووسني و وتارو 

وشةى رِةسةنةوة هةمووى بؤ ضاوبةسنت و خؤشاردنةوة لةناو ليَكؤَلينةوانةت لةبارةى هؤزان و هؤزانظانان و 
ئةو ثيَستة طورطئاسايةتدا بوو، تا ضياييةكان هةست نةكةن تؤ سيخورِييان لةسةر دةكةيت، بؤية دةستت 
داية ليَكؤَلينةوة دوورو دريَذةكةت سةبارةت بة ميَذووى ميَوذو هةجنري، ضةند بةرطيَكت ليَ خستة بةردةست 

كة تا هةنووكة كةس لةو نيازةت ناطات بؤضى ئةو هةموو بةرطة بةو قةوارة زلةوة دةخةيتة ناو خويَنةران، 
كتيَبخانةوة، تةنانةت خؤيشت ددان بةوةدا دةنيَيت كة كةس ناياخنويَنيَتةوةو كةس ددان بة رِيَنووسة ضةوت 

ؤ ئةوةتة طيَرةشيَويَنى و ضةويََلةكانيشتدا نانيَت، بةآلم وةك خؤت الى خولة مل الر طوتبووت تةنيا ب
لةناوةندةكةدا بنيَيتةوةو هيضي ديكة، ئةطينة ئةو رِيَنووسةى كة تؤ ثيَرِةوى ناكةيت زؤر دروسترتو 
زانستييانةترةو، لةسةرتاثاي ضاثةمةنى و كتيَبةكانى ديكةى ضياييستاندا ثيَرِةو كراوةو فيَرخوازى 

 دةكات. سةرةتاييش ليَى رِاهاتووةو بةجوانى مامةَلةى لةطةلَ
ثيَكةنينت بةخؤت ديَت ضؤن خؤت كردووةتة فسفس ثاَلةوان، ضؤن ئةو خةَلكةت ثيَ فريو دراوةو ضؤن 
برِوايان ثيَتة كة تؤ دَلسؤزى ئةوان و زمان و نةتةوةو ئةم خاكةى ئةوانيت، لةكاتيَكدا زؤر هةَلويَسيت خؤت 

ت لةكاري ئةكادميي كيَشايةوة طواية بة بريدةكةويَتةوة هةموو بؤ ضاوبةسنت و فريودان بووة، خؤت دةست
ئاشكرا بؤ ئةوة بوو سةردةستةى غةوارةكان دوذمنايةتيت دةكات و رِآ نادات ليَكؤَلينةوة ئةكادميييةكانت 
رِوووناكى ببينن، بةآلم لة قاقاى ثيَكةنينت دةداو دةتطوت ئةو خةَلكة ضةند طةوجن بةو رِواَلةتانة برِوا 

ةمة ئةوان نةزانن سةردةستةى غةوارة رِايسثاردووم برِؤم لةو وآلتانة سةر لة دةكةن، نازانن من بؤ ئةو
ئةكادميييةكان بدةم و سيخورِى لةسةر خويَندكاراني ئيَرةو مجوجووَلةكانيان لةو وآلتانة بكةم، ئةوانةى لة 

برِؤم لة زانكؤى ئةكادميياكان خةريكى خويَندن و ليَكؤَلينةوةى زانستني، هةر بؤ ئةوةيش بوو رِايانسثاردم 
تةرابلوس وانةبيَذى بكةم و لةويَش سيخورِى بةسةر ئةو مامؤستايانةوة بكةم ليَرة هةآلتوون و 

 ضاالكييةكانيان بؤ سةردةستةى غةوارة رِةوانة بكةمةوة، ئةويش دةوةرةى دةردى كةسوكارةكانيان ببات.
ى مسيََلت هةبووة، مسيََليَكى هتلةريانة، بزةيةكت دةكةويَتة سةر ليَوو مسيََلت فشرت دةبيَتةوة، جا تؤ كة

خؤيشت بة هتلةر دةكةيت، سةيرت بة خؤت ديَت و دةَليَيت ئةطةر من ضاوساغى سةردةستةى غةوارة 
نةبووايةم، ضما لةناو تيَزاب و سيانيددا نةيدةتواندمةوةو ئةو هةموو ثةرتووكة ضاث بكةم و لة زمانانى 

ةو كتيَبانةم ضاث كردووة، سةردةستةى غةوارة هةر بةخؤي فةرمانى ديكةوة وةريان بطيَرِم، جا من كةى ئ
بة دةزطةى ضاثةمةنييةكان دةكرد نووسينةكامن بةبآ نؤرةو بيَ سانسؤر ضاث بكريَن و ثارةيةكي مؤَليشم 
ثىَ بدةن، الى ناوةندةكةيش سنطى خؤم دةرديَناو بة سرثة سرث ثيَم رِادةطةياندن طواية سانسؤر رِيَى نةداوة 



 000 

ةندان برِطةو ثةرةطراف و رِستةو ويَنة لة ثةرتووكةكة رِووناكي ببينن، تا ضةواشة بة ناوةندةكة بكةم و ثيَم ض
 نةزانن ضاوساغى بؤ سةردةستةى غةوارة دةكةم.

وىَ و كئةو ناوةندى )رِستة(يةيش كة لة ثايتةخت داممةزراندووة، ئةويش بؤ ضةواشةكردنة، ئةطينة من لة 
، كةى من رِستةم ناسيوةو كةى ياساي رِستة دةزامن، ضى بكةم ئةويشم بؤ ئةوةية تا وشةو رِستة لةكوىَ

فةلسةفةيان بةسةردا ليَ بدةم، دةنا بةخوا دةزامن من فسفس ثاَلةوامن و هيضم لةباردا نيية، ئةوة نةبيَت 
اندا ئةو كؤششة ضاوساغي بؤ غةوارة بكةم و ئةم بةستةزمانانةيش وا تيَبطةيةمن بؤ ئةوان و لةثيَناوي ئةو

دةكةم. ض بكةم بة دةسيت خؤم نييةو ئةو كارةم لة باووباثريمةوة بؤ ماوةتةوة، ئةطينة ضؤن لةم ناوةندةدا 
هةَلدةكةم، ضؤن دةطةمة ئةو ثلةو ثايةو ئةو كؤشك و تةالرة ثيَكةوة دةنيَم، تا فسفس ثاَلةوانانة سنط 

 دةرثةرِيَنم و بَليَم ئةوة منم و ئةوة كارةكامن!!
بؤية بةزةييت بةو خةَلكةدا ديَتةوة باوةرِ بةو بةدةنة لةرِو الوازة دةكةن، باوةرِ بةو ضاويلكة ساختةو ئةو 
رِواَلةتة ساختة دةكةن، بؤية طةيشتوويتةتة ئةو برِوايةي تا ئةوان وابن منوونةى فسفس ثاَلةوانى وةك تؤ 

يَنيَت و ضى رِيَس و رِستنيان هةية ليَ لةناوياندا زؤر دةبيَت و هةر فسفس ثاَلةوانةو سنط دةردةثةرِ
 دةكاتةوة بة خورى!!

 09/6/9556هةوليَر                                                 
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 ويَذةى و زمان لؤريؤسىبةكا دا0274 ساَلى لة بةغداو زانكؤى ويَذةيى كؤليَذى كوردى بةشى ضووةتة 0270 ساَلى* 
 . وةرطرتووة كوردى

 . كردووة نووسني بة دةستى وة0270 لةساَلى* 

 باَلوكردووةتةوةو هةمةجؤرى وتارى و بابةت شيعرو و ويَذةيى بةرهةمى كوردييةكاندا ؤذنامةرِ طؤظارو زؤربةى لة* 
 بةرضاو ئينتةرنيَت سايتى لة كردوونةتةوةو بآلوى و عةرةبى كردووةتة كوردى ضريؤكنووسانى و شاعريان زؤرى بةرهةميَكى

 :كردووة ضاث بةرهةمانةشى ئةم  دةكةون،

 .بةغدا 0278 ساَلى  ئاواز شةثؤىل كؤشيعرى* 

 .بةغدا 0280 ساَلى  ازرِ ذيلةمؤى كؤشيعرى* 

 .بةغدا 0286 ساَلى  بةردةباز كؤشيعرى* 

 .بةغدا 0287 ساَلى ناكات كؤض خؤر كؤشيعرى* 

 .هةوليَر 0227 ساَلى يَسرِ كؤشيعرى* 

 هةوليَر. 9005ساَلى  ئةفسانةى سيَو* كؤ شيعرى 
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 هةوليَر. 9008 دةستوورى شيكردنةوة لة زمانى كورديدا* 

 هةوليَر. 9008. ضريؤكى منداآلن. وةرطيَرِراو. ئامؤذطارى دايك* 

 ، هةولري.9000. ضريؤكى منداآلن. وةرطيَرِراو خةونةكةى دارا* 

 .9000فؤلكلؤرى طةالن، وةرطيَرِان، هةوليَر، . ضريؤكى خةناوكة* 

 .9000هةوليَر،  . ضريؤكى فؤلكلؤرى طةالن، وةرطيَرِان،فريشتةى دارستان* 

 .9000وةزارةتى رِؤشنبريى و الوان، هةوليَر،  )هةورة تريشقة(،* كؤضريؤكى 

 .9000 (، حةننا مينة، وةرطيَرِان، هةوليَر،بةفر لة ثةجنةرةوة ديَتة ذوورآ* رِؤمانى )

 .9000(ى شاعري)زانا خةليل(، وةرطيَرِان بؤ عةرةبى، هةوليَر،درؤيةكى ديكة* ديواني )

 .9000(، ئيظؤ ئاندريض، وةرطيَرِان لة عةرةبييةوة، هةوليَر، ثردةكةى سةر رِووبارى درينا* رِؤمانى )

 .9000وليَر، (، ئيظؤ ئاندريض، وةرطيَرِان لة عةرةبييةوة، هةطؤرٍِِةثاني نةفرةتي* رِؤمانى )

 .9009( شيعرى ضل شاعريى كورد بؤ عةرةبي، دار الغاوون، بةيرووت، شدو القبجكؤمةَلةى شيعرى ) *

 .9009( لةسةر ئةركي خؤى، ضاثخانةى شةهاب، هةليَر، رِةهيَلَكؤشيعرى )* 

 .9009، هةوليَر (، وةرطيَرِان بؤ كوردى، وةزارةتى ثةروةردةئةرك و مافةكانى مامؤستا ـ منوونةى بريتانيا)* 

، مةَلبةندي طشيت يةكيةتي نووسةراني كورد، ضاثخانةى (، قصص كوردية مرتمجةزوجات خليفة الفاتناتكؤضريؤكي )* 
 .9009رِؤذهةآلت، هةوليَر، 

(، بةِِيَوةبةرايةتي ضاث و بآلوكردنةوةى هةوليَر، وةزارةتى رِؤشنبريى و الوان، ضاثخانةى كورِى ضياكؤضريؤكي )* 
 .9009ي، هةوليَر رِؤشنبري

(، جةنطيز ئايتماتؤظ، وةرطيَرِان لة عةرةبييةوة، دةزطةى ضيين كاتيَك ضياكان هةرةس دةهيَنن، بووكي نةمررِؤماني )* 
 .9003بؤ ضاث و بآلوكردنةوة، هةوليَر، 

و بآلوكردنةوةى ةزطاى رِؤشنبريى ( شيعري وةرطيَرِاوى نووسةر لة كوردييةوة بؤ عةرةبي، دالليل والنسيانديواني )* 
 .9003غدا، ة، بكوردى

(، نووسيين: ئةمحةد حمةمةد ئيسماعيل، وةرطيَرِان لة كوردييةوة بؤ عةرةبي، ضاثكردني لقي الربيع االسودؤماني )* رِ
 .9003كةركووكي يةكيةتي نووسةراني كورد، 

 .9003(، ضاثخانةى شةهاب، هةوليَر، ضاوةزاررِؤماني )* 

ر بؤ ضاث و ناوةندي ئاويَوةرطيَرِان لة عةرةبييةوة، ( لة نووسيين : ئةحالم موستةغامني، ديَت تؤ رِةشت ليَرِؤمانى )* 
 .9003بآلوكردنةوة، ضاثخانةى رِؤذهةآلت، هةوليَر، 

خانةى موكرياني بؤ ثةخش و )وةرطيَرِان(، ميطيَل ئةخنل ئةستؤرياس، ( نووسيين:جةنابي سةرؤكرِؤماني )* 
 ث وضاخانةى موكرياني بؤ  دووةمني ضاث، بة هاوبةشي نيَوان .9004موكرياني، هةوليَر بآلوكردنةوة، ضاثخانةى 

 .9005، هةوليَر رِؤذهةآلتى بآلوكردنةوة و دةزطاى ضاث وبآلوكردنةوة

ر بؤ ضاث و بآلوكردنةوة، ناوةندي ئاويَ)وةرطيَرِان(، (، نووسينى: طابريل طارسيا ماركيز، ثاييزى ثةتريَركرِؤمانى )* 
 .9004وليَر، هة
اوة، هيَشتة ر(ى خامنة رِؤماننووسي ميسري مةنال تةحاوي، بؤ خانةى )موكرياني( وةرطيَرِبرؤكلني هايتسرِؤماني )* 

 ة.ضاث نةكراو
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 .9005، هةوليَر، دةزطةى ضيين)وةرطيَرِان(،  (،(ى رِؤماننووسي ذاثؤني )جؤنيشريؤ تانيزاكيكليلرِؤماني )* 

ر بؤ ضاث و بآلوكردنةوة، ضاثخانةى رِؤذهةآلت، ناوةندي ئاويَ، وليةم فؤكنةر،)وةرطيَرِان(، ورِةييذاوةو ذاوو تو* رِؤمانى )
 .9005هةوليَر، 

ر بؤ ضاث و بآلوكردنةوة، هةوليَر، ناوةندي ئاويَ)وةرطيَرِان(، طابريل طارسيا ماركيز، (، هةواَلى رِفاندنيَك* رِؤمانى )
9005. 

ر بؤ ضاث و بآلوكردنةوة، ناوةندي ئاويَـ احلرافيش، نةجيب مةحفووز(، )وةرطيَرِان(،  وتانداستانى رِةش و رِو* رِؤمانى )
 .9006ضاثخانةى رِؤذهةآلت، هةوليَر، 

 .9006( ، هاروكى موراكامى، )وةرطيَرِان(، دةزطةى ضاث و بآلوكردنةوةى رِؤسا، هةوليَر، 1Q84* رِؤمانى )
 .9006، )وةرطيَرِان(،دةزطةى ضاث و بآلوكردنةوةى رِؤسا، هةوليَر، ربيليانسؤخلان سابا ئؤ(، حيكمةتى درؤ* رِؤماني )
(، سيمؤن دي بؤظار، )وةرطيَرِان(، دةزطةى ضاث و بآلوكردنةوةى رِؤسا، ليَك تيَنةطةيشتينَك لة مؤسكؤ* رِؤمانى )

 .9006هةوليَر، 
(، دةزطةى ضاث و بآلوكردنةوةى رِؤسا، هةوليَر، (، )وةرطيَرِانيوكؤ ئؤطاوا(، نووسيين )من و برا نةخؤشةكةم* رِؤماني )

9007. 
(، )وةرطيَرِان(،دةزطةى ضاث و بآلوكردنةوةى رِؤسا، هةوليَر، ثيتةر هاندكةنووسيين)(، ئافرةتة ضةثانةكة* رِؤمانى) 

9007.                                                                               
ر بؤ ضاث و بآلوكردنةوة، ضاثخانةى رِؤذهةآلت، ناوةندي ئاويَ(، هاروكى موراكامى، )وةرطيَرِان(، ش تاريكىثا* رِؤمانى )

 .9007هةوليَر، 
ر بؤ ضاث و بآلوكردنةوة، ضاثخانةى ناوةندي ئاويَ)وةرطيَرِان(،  (، هاروكى موراكامى،سةما، سةما، سةما* رِؤمانى )

 .9007رِؤذهةآلت، هةوليَر، 
(، عةبدوهلادي  سةعدوون، )وةرطيَرِان(، بةرِيَوةبةرايةتى طشتيي رِاطةياندن يادداشتنامةى تاجنييةكي ئيَراقي) * رِؤمانى

 .9007و ضاث و بآلوكردنةوة، وةزارةتى رِؤشنبريى و الوان، ضاثخانةى رِؤشنبريى، هةوليَر، 
بؤ ضاث و بآلوكردنةوة، ضاثخانةى رِؤذهةآلت، ر ناوةندي ئاويَ(، ئاالن مؤرهيد، )وةرطيَرِان(، 0207 شؤرِشى رِووسيا* )

 .9008هةوليَر، 
 .9008، وةرطيَرِان، كتيَبخانةى )فيَربوون(، ئارسةر ميللةر(، اييكضيَكي ئاسى )رِؤمان *

( ، هاروكى موراكامى، كتيَيب دووةم، )وةرطيَرِان(، دةزطةى ضاث و بآلوكردنةوةى رِؤسا، هةوليَر، 1Q84* رِؤمانى )
9008. 

 مؤستاى زمان و ئةدةبى كوردي بووةو رِؤذنامةنووسيشة.ما* 

ى وةزارةتى ثةروةردةى حكوومةتى هةريَمى كوردستان كاري )ثةروةردةو فيَركردن(دةستةى نووسةرانى طؤظارى * لة 
و  تةلةظزيؤني طوآلنو  )طوآلن(و طؤظاري  نوىَ( )رِؤشنبرييو طؤظاري  )هاوكاري(كردووة. ثيَشرتيش لة رِؤذنامةى 

 كاري كردووة. )رِامان((و طؤظاري ktvةلةظزيؤني كوردستان )ت

لة ديواني وةزارةتي ثةروةردةى حكوومةتي هةريَمي كوردستان، طؤظاري )ثةروةردةو فيَركردن(  0/7/9004* لة 
 خانةنشني بوو
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 توطئة

 عزيزي القاريء..
 يفيت هذا الديوان الشعرى الذالنور بلغة الضاد لتضمها د ىأبْت هذه القصائد إاّل أن تر

عزمتُ على نشره بكلتا اللغتني الكوردية والعربية، الذي أعتقد أنه جتربة مل يسبقين إليها 
من قبل. علمًا أن كافة القصائد املنشورة كتبت باللغة اليت مت نشرها بها، عدا  يغري

بل الشاعر إىل اللغة قصيدة األخ األكرب وجسر فقد كتبتا باللغة العربية ومت ترمجتها من ق
 الكوردية، راجيًا أن تنال إعجاب عشاق الشعر واإلبداع.

 الشاعر                                                                    
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 األخ األكرب!!!
 

 لي أخ أكرب
 مل أره يف حياتي

 ومل  يشهد والدتي
 وليس من صلب أبي!!!

 وال من أمي!!
 ومل ألعب معه

 ومل أرافقه للمدرسة
 ومل أفتخر به
 مل أره البتة

 وال أريد رؤيته البتة
 أكرهه، أمقته 

 أنزعج منه
 ال شكل له
 ال رأس له
 ال قامة له

 ال مسكن له!!
 يف مواسم القحط

 يهيم يف الفيايف
 يضانويف مواسم الف

 حيط يف السهول
 عند العبور

 ينتظر عند ضفاف األنهار
 ويف احلروب

 يقف على قمم اجلبال
 ممتطيًا ظهر األوبئة

 نافخًا يف مزامري النار 
 اليت تصدر أصواتًا تكرهها اآلذان
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 وتنشر تراتيل
 تقشعر هلا األبدان!!

 لي أخ أكرب
 ال أود إستقباله
 وال أود قدومه

 وال حتى مناداته
  م عليهأو السال

 إنين أكرهه وأمقته
 وال أريد رؤية وجهه القبيح

 الذي مل يره أحد
 ه أحداولن ير

 ولن تروه أنتم
 وال رأيته

 ومل يره أبي
 ومل تره أمي

 لكنه موجود 
 يقولون سيصل يومًا

 رمبا مساء 
 أو صباحًا

 أو فجرًا
 أو حتى عند قيلولة الظهر

 لكنين أكره وصوله
 مثلما تكرهون أنتم

 م األكربوصول أخيك
 الذي ليس من صلب أبيكم

 وال من أمكم
 لكنه موجود
 وسيصل يومًا

 لكننا مجيعًا نكرهه وحنتقره
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 نتمى له الفناء
 وال نود له الوصول
 أو احلضور أبدًا!!!
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 سـرـج

 يف بيتنا صورة جسر

 ناجل خشبيةجيتازه مارة حيملون م
 يشعلون نارًا

 يف قش أعشاش طيور
 تغرد يف غابات سنديان

 أنقطع عنها مطر املاضي
 اجلسر يصل بني ضفتني

 فوق جمرى هجرتها املياه
 إنتقامًا

 ألشجار خنيٍل
 تقطع الطرق على صبياٍن

 يعودون من مدارس
 أهملها حراسها

 وهم يضاجعون وقتهم
 يف محامات يلفها ضباب الزمان

 ا قباًلمل يتقاضو
 جراء عملهم املتواصل

 يف مراقبة هطول أمطار الرغبة
 يف شتاء قارس اللعنة

 يتناولون غداء النسيان
 يف صواٍن خشبية

 من عصر النهضة
 حيشرون أنوف كلماتهم

 يف مواضيع ال متت إىل التاريخ
 من شيء

 وهم حيملقون



 000 

 بني دوائر تزداد إتساعًا
 كلما أجتهوا مشااًل

 وبًاوتضيق كلما بكوا جن
 والبكاء لديهم جواز مرور

 لتحقيق رغبة البقاء
 يف الظل

 إىل مساء اإلنتظار
 ال هدف هلم

 سوى املناداة على الكراسي الفارغة
 للجلوس على أديم أرض

 مل تنبت عشب التحرر من اهلواجس السوداء
 أراهم يتهامسون علنًا

 يف وجوه بعضهم
 ينسون مجل الرتحيب
 ويعلقون مجر اخلوف

 احلناجر الدامية يف شبابيك
 أرى عيونهم جتحظ حزنًا

 ولسانهم متطر شتائم سوقية
 كانت تنتشر يف قرون اإلنعتاق

 من الفجر األول
 وهم منبطحون يف زوايا النسيان

 يعربدون شزرًا
 يف هامات حتمل أسلحة قدمية
 تركها جنود هربوا من اجلبهة

 لإللتحاق مبراكبهم
 مبحرين حنو شواطيء ملغومة

 بصون بالشمسبأعداء يرت
 ويعادون قمر اخلجل

 يقدون نارًا 



 000 

 وراء أسواٍر
 مزروعة بأشواك حقٍد

 يثمر غضبًا
 ينقض على آماٍل

 زرعوها منذ قرون
 وهم يتسكعون بني ظهراني فجٍر

 لن ينبلج قبل األوان
 ها هم عادوا خبفي حنني

 من إنتظار الشعاع
 وقد نكسوا رؤوس املعاناة

 أما م راية اخلجل
 أمرال يلوون على 

 سوى العودة إىل ضفة احلزن األخرى
 منتظرين جريان النهر
 الذي أعدمه األعداء

 ودفنوا رأسه بني جبال 
 عقرت منذ عصور
 ورموا جبثته لنموٍر

 تطرد طرائدها
 خلف القصور
 يف بيتنا جسٌر

 جيتازه مارة
 يرمون ببنادقهم
 يف نهرِ جف ماؤه
 فاغرين أفواههم

 مدبرين من حيث أتوا!!!
 

97/00/9500 
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 إليها.....!!!                                    
 ليتين أغرق يف زرقة عينيكِ

 ليتين أسبح يف أنهار عسل شفتيكِ
 ليتين أسري اهلوينا

 يف جنان ما بني نهديكِ
 بني كلمات حنانيكِ ليتين أتسلل كلمة

 ليتين أرتشف عساًل 
 عينًا، نهرًا، حبرًا

 جيري عند قدميكِ
 ألطري إليكِ ناحنيِليتين أملُك ج

 وأمسع كلمة طال إنتظارها
 من شفتيكِ

*** 
 علّي أن أعرتف

 إنين سأجنُّ خبمرِ شفتيكِ
 علّي أن أعرتف

 إنين سأموتُ بني جنان نهديكِ
 علّي أن أعرتف

 إنين سأغرق يف نهٍر
 يتدفق عند قدميكِ

*** 
 أحن إىل مشاوير املساء

 عند الكورنيش
 وأزقة شارع احلمراء

 سات أمواج البحرأحن إىل هم
 يف أماسي اللقاء

 أحن إىل عبق الوعود
 يف أحلان اإلطراء

 أحن إىل حبرِ حناٍن
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 خيرج بني األفياء
 أحن إىل شوق

 يضيء األرجاء
 أحن إىل عطٍف

 يغمرني حتت األضواء
 أحن إليكِ

 يا من حتنني للحن عشق
 يغمر األحناء!!

*** 
 آه كم أنا حزين

 لبُعدي عنكِ
 آه كم أنا بعيٌد

 ربيَ إليكِلق
 ليتين كنتُ قريبًا

 ألمّسد نهودَ بعدكِ
 آه كم أنا بعيٌد

 وحزين
 لبُعدِ قربكِ

 وقربِ بُعدكِ
 فأقرتبي كي تبتعدَ بُعدكِ

*** 
 تعاَلي مسدي حبنانكِ

 شَعر دموعَ بُعدي
 تعاَلي أمسحي دموعَ حزني

 من عيين إنتظاري
 تعاَلي هدهدي طفل همومي

 يف حضن احلنانِ
 ت الفؤادِتعاَلي لّبي رغبا
 يف حدائق اجلنانِ
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*** 
 آٍه من رقة أناملكِ

 آٍه من عطفِ فؤادكِ
 إنين تواٌق

 لتطردي هذا احلزن
 من فؤادي

 ألمتطي صهوة جواد البُعدِ
 وأطريَ إليكِ

*** 
 آٍه كم أهواكِ

 والعني لن تراكِ
 والذاكرة لن تنساكِ

 وال يريد القلبُ
 سواكِ

 آٍه كم أهواكِ!!
*** 

 ونأرغب أن أغمض اجلف
 ألغرقَ يف العيون

 عيوٌن زرقاء
 على إمتداد الفضاء

 حتت زرقة السماء
 يف مواعيد اللقاء!!

*** 
 أرغبُ أن أغمض اجلفون

 ألغرقَ يف حبار احلب
 عند لقياكِ

 وال أجد يدًا تنقذني
 كِ!!يإاّل يد

 97/09/9504          عّمان ـ األردن                    
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 ما أغباك يا أمريكا

 
 اك يا أمريكاما أغب
 باألحرى

 ما أغباك يا أوباما
 جيشك حيرر البلدان من الطغاة

 وأنت تسلمها لطالبان
 أو جهلة كانوا يلعبون
 الورق يف قم وطهران
 أو شلة من اخلرفان 

 يرعون يف الوديان
 أو جمموعة من الطرشان 

 يضحكون بال آذان
 ثم تقعد مصعوقًا

 أما م بوتني
 وهو حيتل القر م
 صفو شرق أوكرانيا ويعمل لتعكري

 ضاربًا عرض احليطان
 بتهديداتك

 وزفرات عقوباتك
 فما أغباك أيها الغبـي

 مل ال تهرب
 ويف األدغال ختتبـي؟!!

ما أغباك يا أمريكا ..
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 حنن البشر                                               
 فينا أشراف، عظماءحنن البشر 

 فينا أحرار، كرماء
 وطنيونفينا مناضلون، 

 فينا شجعان جنباء
 فينا مضحون لطفاء
 فينا حكا م عادلون
 فينا رؤساء شرفاء
 فينا قادة أعزاء 

 فينا فقراء أغنياء
 حنن البشر

 فينا وحوش كاسرة
 فينا كالب برابرة
 فينا ذئاب غابرة

 فينا ماديون سفالء
 سفاكوا الدماء

 عبدة املال
 قتلة األجيال

 فينا طماعون سفهاء
 يقتلون اآلباء

 واألخوة واألبناء
 ويشتتون األسر يف األحناء

 من أجل حفنة دنانري
 يصرفونها على األهواء

 حنن البشر
 فينا سفلة حقراء
 يسفكون الدماء
 ويذحبون األبرياء

 من أجل قرش أسود
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 يف يو م أسود
 من أيا م اجلهالء

 حنن البشر
 فينا رجال محقاء

 ال يفقهون ما يفعلون
 ال يستحون ما يبدرون

 م الدينار والدوالرجل همه
 وخراب اخُلُلق والديار

 يقتلون الكلمة
 ويذحبون مجاًل مفيدة

 وميحون عن احلروف النقاط
 وينتهكون األعراف

 وال يقيمون وزنًا للصداقة
 واألصدقاء

 واجلرية واجلريان
 يستولون على السحت احلرا م
 مستعدون للتضحية باآلباء

 واألبناء واألنا م
 من أجل حفنة مال

 ها من أفواهيسرقون
 الصغار واألطفال

 ليبنوا قصورًا عالية
 ويدثروا أدرانًا بالية!!

 حيرمون الورثة احلقيقيني
 من مرياث اآلباء

 يرتدون أزياء النساء
 وهم يطبلون للداء 

 ويسرقون الدواء
 حنن البشر
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 ا طماعون أجالفنفي
 فينا سفلة جبناء

 يتسللون بني فقرات القوانني
 ليجعلوا األبرياء

 مني حقراءجمر
 حنن البشر

 فينا سّراق بلهاء
 يسرقون يف وضح النهار

 ليناموا لياًل
 يف ظل اجلبناء

 وحيتموا باملاء واهلواء
 حنن البشر

 فينا من هذه وتلك الصفات
 فيها من أجل العزة

 وفيها من أجل البطون واللذات
 فهل يا ترى

 أين جتد أنت نفسك
 4/9/9500       بينها وبني حقيقة الذات؟                

 
 الشاعر

 بعد رحيلي
 ما الفائدة حني تسمون شارعًا 

 ومدرسة إبتدائية
 وقاعة ثقافية

 بإمسي
 وختصصون راتبًا تقاعديًا مغريًا لعائليت

 وأنا ال أملك  اآلن سكنًا
يضمين وإياهم حتت فيئه!! 
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 عالب تنبح كالكالبث                                            

 

 لساعة الثامنةقبل ا

 شغلت عربيت

 أستقلتها منحرفًا حنو الشارع الرئيسي

 كان ورائي ذئاٌب

 يعوون وهم يسوقون عرباتهم

 متهورين

 وثعالب ينبحون كالكالب لنفتح هلم الطريق

 فيصطدمون بأرصفة اخلوف

 وهم يضغطون على فراميل الغضب

 فنجتاز حنن زحا م السري

 مبشقة نادرة

 ن الكربىقل مثيلها يف طرقات املد

 اليت زرعت شوارعها

 بآخر صرعات تكنلوجيا العربات

 لنرى أفراد شرطة املرور

 ال يساعدون يف ختفيف الزحا م

 بل يسدون الطرق الرئيسة

 ليفسحوا الرصيف

 ملرور املارة

 وحنن نرى إشارات املرور

 تقهقه ضاحكة

 ما بدر من بطة

 تقود قطعانًا من النعامة

 تأخرت عن الدوا م

 حديقة احليوانات يف طرف املدينة القصي ومل تصل إىل

 يف الوقت احملدد لتناول الفطور الصباحي

 لتطري
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 أما م مرأى رجال شرطة املرور

 الذين حرروا خمالفة مرورية

 حبق قائدة القطيع

 اليت مل تكرتث طبعًا

 لعد م إمتالكها رقمًا خاصًا

 يف حواسيب شرطة املرور

 املزدمحة بأمساء خمالفني

 اماتهمال يدفعون غر

 إاّل عند جتديد سنوية عرباتهم

 اليت بيعت منذ زمن بعيد

 مل أستفق بعدُ

 من هذا الزحا م املروري

 يف هذه املدينة العريقة

 اليت حتتاج إىل خطة جهنمية

 إلنقاذها

 من هذا الكم اهلائل

 من العربات

 اليت تلد يوميًا

 ثالثًا ورباعًا ومخاسًا وسداسًا

 لتشتكي الشوارع

 وعويل دائم وتصرخ بأنني

 تصل إىل عنان السماء

 لتلتقي مع دخان وأخبرة العربات

 اليت تهزأ بالسماء الصافية للمدينة

 وختنق أوكسجينها

 مطالبة بوضع حد هلذه املهزلة اليومية

 اليت ال تنتهي

 إاّل بصدور قانون حيمي

 مساء وشوارع املدينة
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 من العربات الغازية

 بتنفيذ مشاريع لبناء مرتو

 مة لنقل املسافرين واملوظفنيوخطوط عا

 ينقذ املدينة من ورطة الزحا م

 واملوظفني بسرعة الوصول إىل دوائرهم

 دون عناء

 ومبنأى عن عقوبات التأخري

 وعواء الذئاب وثعالب تنبح كالكالب!!

9/0/9504 
 

 متثال
 مل يكن شاعرًا

 وال ناقدًا
 وال كاتبًا
 وال فنانًا

 كان يتسكع
 يف كل شارع وزقاق

 احلاناتتعرفه 
 واملوبقات

 تنهره الكلمات
 والقوايف

 وتكرهه البحور
 واجلمهور

 لكن حني غادر غري مأسوف عليه
 حاماًل أوزاره على ظهره

 صنعوا له متثااًل
 وضعوه يف مركز املدينة

 مسوه نفاقًا
 جبنبه!! يبصق عليه كل من ميّر
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 اليقني
 سأصعد هذه التلة

 وكلي يقني
 أنه وبعد تعب وجهد جهيد

 سأنزلأنين 
 كما صعدت !!!

 و علينا تعلم هذه احلكمة
 عند ارتفاع وإحندار الطريق!!

 
 معرفة النفس                                             

 
 هل تعرف نفسك؟
 منذ سبعني عامًا

 تنبش هذه السطور
 وملا تعلم بتلك القبور
 اليت حتفر وراء السور

 لتضم رفاة
 من كانوا من ضمن احلبور!!!

 ضبغ
 

 أمحل معواًل
 خارجًا من إحدى قصائدي الغاضبة

 ألحطم
 أصنا مَ دجالني

 يربون عقواًل من حجر
 ويزيتون حلايا من تقاليد بالية.

 
 أخرج من سطر غاضب
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 إلحدى قصائدي الغاضبة
 ألضر م النار

 يف حلايا رجاٍل معزان
 يقتلون نصف احلياة

 يف دهاليز عقول متحجرة

 
 قناع               

 ضع قناع احلاضر على وجهكاآلن ت
 لتعيد صياغة أحداث املاضي

 وفق هوى اليو م
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 موعد القطار
 أدخل املطبخ

 شاهرًا سكني اجلوع
 باحثًا عن مواعني

 أصب فيها عصري الغضب
 لن أجد فطورًا

 يف إنتظار الصباح
 فأشعل طباخ الصرب

 كي أعد شاي الكسل
 لكنين أفاجأ بإشتعال باب النسيان

 أخرج إىل احلديقة
 كي آتي بصنبور املاء

 أجد نفسي يف شارع خلفي
 تطاردني دببة 

 هربْت من حديقة حيوان قريبة
 أحتمي حبارس طاعن يف السن

 كان قد تقاعد منذ أعوا م
 يعمل حاليًا بعقد 
 لدى دائرة الضمان
 أرى جنودًا مقبلني

 يشهرون هراوات
 يتصاحيون يف وجه املارة

 الذين تركوا عرباتهم
 عند الفيضان

 رب شارعًا رئيسيًاأع
 أجد أمامي جسرًا

 فارغًا إاّل من كالٍب ضالة
 تنبح يف وجه الغربان
 ال أدري كيف وصلتُ
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 إىل الشارع الفرعي
 وجدتُ دار سينما

 تعرض فيلمًا
 عن حرب األقمار

 فدخلتُ الصالة
 ودنوتُ من شباك التذاكر

 أشرتيت تذكرة
 ودلفتُ قاعة اإلنتظار

 وفجأة دوى صوت إنفجار
 هلا األسوار أهتزت

 فسقطتُ من سريري
 ووجدت نفسي

 وقد تأخرت ساعة
 99/05/9500                                    عن موعد القطار!!

 

 ال أتذكر

 ال أتذكر
 متى وصلت إىل هذه الديار

 متى بدأت املشوار
 متى أسرتحت

 يف ظل شجرة الغربة
 متى صادقت األنهار

 متى ألتفتُ 
 ألرى ينابيع التذكار

 ال أتذكر
 متى أسرعت اخلطى

 حنو املدىحنو األفق، 
 ألحطم األسوار

 وأتفاجأ بزمر األشرار!!
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 ضر واملستقبلاملاضي واحلا
 

 من مل يتشبث مباضيه

 لن يتشبث به حاضره

 ولن يتذكره مستقبله 

 )أنا(                       

 إن أطلقت نريان مسدسك على املاضي

 سيطلق املستقبل عليك

 نريان مدافعه

 الشاعر الداغستاني                  

 رسول محزاتوف                     
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 هولري                                                   
 

 يا طودًا شاخمًا
 يف وجه الغزاة

 يا منارة اجملد والبطولة
 يف وجه الطغاة

 يان من تساقطت عند أسواركِ
 رؤوسًا أينعت إيغااًل يف اخليانة

 وتهشمت عند أقدا م جمدكِ
 مجاجمُ

 ولقنتِ دروس التاريخ
 لغزاٍة وأعاجمُ

 تتصدى اليو م خلفافيش
 يف الظال متعشعش 

 وعقوٍل متحجرٍة 
 حتجرت منذ سالف األيا م

 وجهلٍة حيسدون ما يف ربوعكِ  
 من عيش رغيٍد

 ومن إستقراٍر وسال م
 وما بني أبنائك من حٍب ووئا م

 فكلكِ عني ال تنا م
 وفرسانكِ رجاٌل أباة 

 يزلزلون األرض حتت أقدا م الغزاة
 ويطهرون مساءك من طيورالظال م

 ليةويتصدون خلرق سوداء با
 تتمزق  عند أقدا م قممكِ العالية

 لتبقى شوكة يف عيونهم
 وخنجرًا مغروسًا يف خاصرتهم

 عصيًا على احلاقدين
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 ترفرف راياتكِ شاخمة
 رغم أنوف األعادي والظالميني

 مشوخكِ أزلي
 وتارخيكِ أزلي
 وبقاؤكِ أزلي

 وأعداؤكِِ فانون
 يتجرعون خزيًا وعارا

 تتساقط رؤوسهم العفنة
 هاليز وأوكاراال تسعهم د

 خوفًا ورعبًا وفرارا
 يا هولري

 يا قاهر هوالكو
 كيف خلفافيش تعشعش يف الظال م
 أن تتصدى لقافلة التقد م واحلضارة

 أن توقف زحف الفرسان
 أن تعيد أيا م الطواغيت
 يف زمن اجملد والعنفوان

 لقد عاهدتِ نفسكِ
 على املضي يف طريق التقد م والبناء

 يف طريق العزة والكربياء
 وأيادي فرسانكِ على الزناد

 يتصدون ألعداء احلرية واحلياة والعباد
 يا مدينة التاريخ واحلضارة

 حترسكِ النفوس والعيون
 وحنن معكِ إىل ما متضنيَ إليه

 ماضون .. ماضون...
                                         0/05/9500 
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 ل إن وددت أن تصلعليك الرحي                                 
 

 أسري يف شوارع مقفرة
 إال من عرباٍت

 جترها كالٌب
 تنبح يف وجه الغروب

 الشمس لن تسطع بعد اليو م
 فالظال م قرر أن يسدل ستائره

 عند أفول األفق األخري
 األوكسجني يتضاءل بإستمرار

 والتنهد لن يسافر بعد اآلن
 الشهيق قرر اإلنتحار

 على أبواب دخان املعامل
 ت قرر الصمتوالصو

 يف حضرة شخري املتحاورين
 على الفضائيات املقنعة

 خلف آبار البرتول
 واجلزر امللتحية

 ليت األفق يستفيق حااًل
 ليهد سور الوعيد اللعني
 يف منافذ احلدود امللتهبة
 بطوفان اللحى الديكية

 لن أرنو  بعد اآلن 
 إىل ما كانوا يرنون إليه

 أصحاب الكروش املتهدلة
 األوطانمن باعة 
 واألوزان

 والضمائر املتدلية
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 أسري يف شوارع فقدت أرصفتها
 يف الزلزال األخري

 للموت
 متجهمًا وحيدًا

 فرسي يسري خلفي
 يتحني الفرص
 كي يلتهمين

 عندما يدنو مين يد املوت
 لكنين أحرتس دومًا

 ملتفتًا للوراء
 كي ال أؤخذ حني غرة

 عند منعطفات التاريخ
 النوافذ تصرخ يف وجهي

 واألبواب تولول باكية
 ترفض قدو م الغرباء

 الغرباء قادمون
 واألبواب مشرعة باكية

 واألحال م مواربة
 والطريق طويل

 لن تبصر نهايته
 عليك الرحيل

 95/05/9500إن وددت أن تصل....                        
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 األرق
 

 لن أنا م الليلة
 سأراقب شبح النو م

 يتسلل إىل جدران الذاكرة
 حتت وطأة ضربات الطوفان وهي تئن

 أجد فئرانًا
 من نوافذ الوعي تتسلل

 إىل دهاليز النسيان
 ترمقين النجو م

 يف أفق البعدِ
 تنأى بنفسها عن الوجدان

 ليتين راقبتُ الليل
 ينشر جدائل الظال م

 على وجه غربيت
 ما زلتُ أعاني األرق

 متسلاًل إىل جفون األحزان
 ما زلتُ أعاني عطش التشرد

 ات طفولة القربانإىل ذكري
 وهي تشد حرية األبدان

 لن أنا م الليلة
 فاألرق يستضيفين
 على مائدته اخلاوية

 إاّل من بقايا فتاتِ حّبٍ 
 وقبالٍت دثرها األزمان

 حتت ظاللِ أشجار الفراق
 حتت أغصانِ السنديان

 بإنتظار فجٍر يطرزه الفرسان
 أوقدُ مشعة وحيدة
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 يف زاويةِ حزٍن دلفَ الوجدان
 ر ديٌكفالفج

 يصيح يف أقاصي مدينة الفراقِ
 وال زلتُ أمسعُ هدير األسفان

 وقد شُهِّرَ يف وجه ليليت
 سيفُ األرقِ

 وال زلتُ حارسًا
 أشتاقُ إىل نوبةِ نو ٍم

 تطولُ وتستغرقُ مدى األزمان!!
                                  90/05/9500 

 

 اإلنسان
 آه أيها اإلنسان

 مل أصابك الغرور
 تربح تنظر وأنفك حنو السماءما 

 مل ال حتدق فيما حولك
 وال ترى ما حتت قدميك

 هناك حيث مسكنك األزلي
 يف إنتظارك
 دع الغرور

 وشارك احلياة من حولك
 والبدور

 وأبتسم لكل من أهدى الزهور
 فلن ختسر شيئًا من احلبور!!
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 الطريق

 كل الطرق تؤدي إىل القلب
  لكن طريقا واحدًا

 قربيؤدي إىل ال
 إنه طريق خيانة الوطن 

 القناع
 

 رأيتك تلبس قناعًا باألمس
 أمل يكن ذلك القناع

 هذا الذي تلبسه اآلن؟!!
 
 

 هناك ماٍض وماٍض
 هناك حاضٌر وحاضٌر

 هناك مستقبٌل ومستقبٌل
 وهناك فرق بينها

 كالفرق بني السماء واألرض!!
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 خرفان
 

 خرفان
 فرادى وقطعان

 يف حضرة السلطان
 ونميألون البط

 واجليوب واألنوف
 واألحضان!!
 ثم يسرحون

 وميرحون
 بني اجلبال والتلول

 والوديان!!!
 9/09/9504عمان                                ***
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 دونكِ
 

 دونكِ، قمر السعادةِ

 لن يضيء بنوره نافذة حياتي

 دونكِ، مشس الطمأنينة

 لن تشرق

 عند أفق ضحكاتي

 وأحلان السؤدد

 لماتيلن تطاوع أغصان ك

 دونكِ، كل حالتي

 مّر

 وكل كبواتي

 مستمّر
*** 

 دونكِ، لن أرتشف من ماء نهرٍ 
 حتى وإن كان مقدسًا!!!

*** 
 دونكِ تغدو احلياة مملة رتيبة

 ومساء اإلبتسامة حزينة
 وقطار الضحكات
 يغادر دون موعد

 والسعادة ترحل مع الفجر
 وتفقد األنوار
 بريق التأمل

 وامللل يتسرب إىل النفوس
 دونكِ ال طعم للحظات اللقاء

 وال لون لزمن البقاء
 وال رغبة لعريس اهلناء

 وتغدو الوعود حمض إفرتاء
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 دونكِ يفتقد الصباح تغريد الطيور
 ويتوق املساء
 ألحلان الوالء

 دونكِ لن يسافر الليل
 ولن يتسابق اخليل
 ولن يتعادل الكيل

 دونكِ تنهمر الدموع
 ويتابطء ربيع الطلوع

 وعويسود اخلض
 دونكِ ترحل األقمار

 وتتوارى النجو م
 ولن تسطع مشس النهار

 دونكِ سينهار كونَ حياتي
 وموطن ضحكاتي
 وسور إبتساماتي

 وربيع رغباتي
 وموضع كلماتي

 .. سينهار .. سينهار!!
                                 9/00/9504 
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 شوارع
 

 أمضي يف شوارع
 تعج بالعربات

 بني كل عربة وعربة
 عربة أخرى ترى

 ال يستقلها غري سائقها
 إال نادرًا

 تلتهم تلك الشوارع
 فوق مطبات وحفٍر إصطناعية

 وهي تتوالد يوميًا
 دون إرادة املدينة

 اليت ختتنق يف أتون الدخان
 وغاز ثاني أوكسيد الكاربون القاتل

 أهيم فوق أرصفة
 تعج بالباعة املتجولني

 بل الباعة الثابتني
 قعهم ال يتزحزحون عن موا

 قيد إمنلة
 جيلسون على كراٍس
 فوق ظهر القوانني

 يبيعون حلمًا مشويًا
 غريصحي
 ومثلجاٍت

 نافذ الصالحية
 ومستلزمات يومية

 من أسواق اخلردة
 مفرتشني مساحات واسعة
 من عتبات احملال التجارية
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 مضيقني اخلناق
 على املارة واملساكني
 يروجون لبضاعتهم

 بأساليب شتى
 السوق األثري أحتار فأدلف إىل

 ألجد نفسي أما م حركة إعمار
 وتطوير احملال التجارية

 والدكاكني
 وأماكن بيع األقمشة

 وجناح العطارين
 والصاغة
 والبزازين

 ألجد الشارع الرئيس 
 وقد ضاق باألعمدة

 أظن عند إكماله
 سيخصص للمارة فقط

 فأحجز فيه موقعًا
 كي أراقب فيه

 املارة
 وهم يسريون اهلوينا

 بالطات على ال
 وهم يسوقون
 غري مبالني

 مبا تعج به الشوارع األخرى
 من عربات

 ال تعد وال حتصى!!
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 حالة
 

 أجد نفسي وقد خرجت من املنزل

 ألجد الطرقات مقفرة

 يعجبين هدوء األمكنة

 إال من قطٍط تنتشر يف األزقة

 أحاول أن أعرف السبب

 تأتيين أصواٌت من بعيد

 ختتلط علي الكلمات

 حشرجات أطفال ال أمسع سوى

 أبتعدت عنهم أمهاتهم ألسباب

 ال يعرفها آباؤهم

 ممن يعملون يف خفارة آخر الشهر

 دون أن يستلموا رواتبهم

 اليت أستقطعت منها ضريبة مضاعفة

 كونهم غابوا يف يو م العطلة الرمسية

 مبناسبة اليو م الوطين

 الذي رفعت فيه رايات مزركشة

 على اجلسر املعلق

 هاية شارع األملالذي يوصل إىل ن

 وقد أنهكهم التعب

 فرط ما أستمعوا إىل نشرات األخبار

 منتظرين خربًا سارًا

 عن عودة الساعات اإلضافية

 ليقبضوا عند نهاية الشهر

 راتبًا ال يكفي لدفع إجيار ليلة واحدة يف غرفة 

 بفندق خبمسة جنو م

 وجل همهم الذهاب إىل السينما

 ملشاهدة فيلم حرب التقليعة
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 رهم شكوكيساو

 أن يكون البطل قد مات

 قبل الوصول إىل شباك التذاكر

 اليت نفذت

 منذ الصباح

 دون أن يظفر بها املرتادون

 املدمنون

 على مشاهدة فلم الظفرية اخلالدة

 يبـفشاهدت على رصيف املطعم الشع

 يف آخر الزقاق

 نسوة يرتدن جالبيب قامتة

 ينتظرن قدو م بائع احلمص البلدي

 اليو مالذي لن يصل 

 ملصادفة عطلته الشهرية

 عليهن شراء أرغفة خبٍز

 من خمبٍز

 لن يفتح اليو م بدوره

 إلنتهاء الوقود اليت مل يتزود بها

 منذ أسبوع

 ليقو م اخلباز

 ببيع أكياس الطحني

 للمطاعم اليت تبيع البيتزا اإليطالية

 عوضًا عن الرز

 املطبوخ مع حلم الفراخ املستورد

 من ما وراء البحار

 أتعب

 وأسند ظهري إىل اجلدار

 كي أفكر فيما أقو م به

 بعد اآلن!!
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 آه من هذا احلزن الذي بدأ يسري يف فؤادي
 لن يداويه دواء

 ولن ميحوه القرب
 رغم البعاد

 فرفيقة عمري تعاني من داءٍ 
 لن تأصله إاّل أنامل األجوادِ

 
 صدئة سيوفٌ

 
 

 أرى سيوفًا صدئة
 أرى حلايا خبيثة
 أرى عقواًل هرمة

 هدد عناقيد نشيد الوجدانت
 أرى دماءًا بريئة

 تسفكها سيوف احلرمان
 أرى أطفااًل يتامى

 تقودها همٌج من اجلرذان
 أرى عفيفاٍت هزيالٍت

 تعتقلها
 تسجنها

 ختذهلا
 أيدي ملطخة بدماء األزمان

 فلتتكسر تلك السيوف
 فلتحرتق تلك اللحايا
 فلتتحطم تلك العقول
 فلتشل تلك األيادي

09-00-9500
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 أنا واحلزن توأمان
 

 احلزن وأنا صنوان
 أنا واحلزن رفيقان
 احلزن وأنا وحيدان
 أنا واحلزن سجينان
 احلزن وأنا سقيمان
 أنا واحلزن رديفان
 احلزن وأنا توأمان
 لن نعيش بأمان

 تلدغنا
 أشواك النسيان

 حترمنا مروج احلنان
 من حّبٍ 

 وعبٍق يكمن يف أعماق الوجدان
 ال يفرقنا 

 دات الزمانحسرات وتنه
 لن نتفارق
 مهما كان

 مهما مرت من عقود وأعوا م
 وأيا م

 لقد خلقنا
 لنبقى توأمني دون إنفصا م

 فأنا واحلزن
 وما بيننا أبناء حسرات هذا الزمان!!

 لن تسعنا تلك األكوان
 ولن تطالنا أيادي اجلنب واخلذالن

 أنهار عزنا
 تصب يف وهدة اخللجان



 043 

 وعبري وجدنا
 يهب فوق الشطآن

 واحلزن حزنانأنا 
 ألتقينا منذ أزمان

 توأمان كأننا
 لن نتفارق

 مهما كان!!!
07-00-9500 

 
 غرفة النعاس !!!

 
 

 حني أخلد للنو م
 أرى متثااًل مرمريًا

 تستلقي جنبـي
 أظنها أنثى

 تفتح لي ذراعيها
 وتستقبلين بقوات مدججة بالقبل

 أدافع عن نفسي
 باإلختباء وراء وسادة الشخري

 تنهرني رغباتي
 توخزني همساتي

 القرار يهمس يف أذن خجلي
 فأستسلم يف حضن الشخري

 ألجد زوجيت
 مستلقية يف غرفة النعاس

 دون حراٍك
 دون شهيٍق

 دون أنفاس!!
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 أحزان                                                   
 

 حيزنين
 أنك ال تعرف 
 ما أمّر احلزن

 على رجٍل
 مل يفطم احلزن

 وهو حزين
*** 

 قد سافرت اليو مل
 ي معكـوأخذت قلب

 متى ستصل
 لرتديه إلّي؟

*** 
 رافقين احلزن 

 يف رحليت األخرية
 فغافلته

 وأستقليتُ أول باخرة
 ألعود وحيدًا!!

*** 
 ال يهمين أقواهلم
 ال يهمين أفعاهلم

 تعالي لنبدأ رحلتنا من جديد
 من مل جيرب حظه

 الند م الحقًا!! سيحصد
*** 
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 حلزن من الشكا
 
 

 ي خرجت من املنزللتو
 صادفتُ حزنًا

 يسري على رصيف الوقت
 متجهمًا غاضبًا

 يرمقين بنظراٍت حزينة
 تدمي القلوب

 أشحتُ عنه وجهي
 ملتفتًا حنو سابلٍة فرحني

 وكان فضوليًا
 سارع يسألين

 لِمَ أراك اليو م حزينًا؟
 ونظراتك متشردة؟

 وقد تلبدت مساء وجهك 
 بغيو م غاضبة؟

 ماذا دهاك؟
 لفؤادك؟ ماذا حدث

 مل تسعفين كلماتي 
 كي أرد

 كـأنه يدرك بأن حزنًا شديدًا
 تسلل باألمس إىل شرايني قلبـي

 ليشل سواعد عقلي
 ويسلمين أليادي الشك

 فما كان مين إاّل أن أحزن
 وأشذ عن القاعدة: دع ما يريبك إىل ما ال يريبك!!

                                                  90/05/9500 
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 القرار
 أنتظرتُ حتى مّل اإلنتظار

 أرهفتُ مسعي
 حتى صّمْت آذان األنهار

 رنوتُ فجرًا
 حتى دنى موعد اإلحبار

 فلم أجد بدًا
 أن أختذ القرار

 وكان قراري
 هو حتطيم األسوار!!!

 *** 
 لن اتكأ على عصًا

 لن اعتمد على عدٍو 
 لن اركع لظامل

 لن ارضخ ملستعمٍر 
 لن أسكت عن حق 

 ي وأمضي دون هوادة سأمض
 حتى االستقالل!!

*** 
 يا إهلي 

 ما أكثر ما يتاجرون بالوطن
 وما أقل 
 ما يرحبون

*** 
 إنه يسري

 ومن خلفي
 وامامي

 وعن يساري
 إني اتوجس منه خيفة
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 ان يسلمين لألعداء
*** 

 أكره تلك اللحى القذرة
 وتلك العيون اجلاحظة
 وتلك األسنان املكشرة
 وتلك البطون املرتهلة

 وتلك الكروش املتهدلة
 وتلك الشوارب املسردلة
 وتلك السيقان العوجاء

 وتلك التصرفات اهلوجاء
 اليت تنم عن بغٍض وشقاء

 أكره تلك اجليوب الثقيلة
 املألى بعناء الناس

 تلك الفتاوى
 اليت تصدر عن عقول متحجرة

 تلك الصرخات
 اليت تصدر عن حناجر القبيلة

 تلك الطلقات
 وب كليلةاليت تطلق من قل

 تلك اهلوسات
 اليت تصدر عن مجوع الغوغاء

 اليت حتلل الدماء
 دماء األبرياء

 من أطفاٍل وشيوٍخ ورجاٍل ونساء 
 تلك األيا م الغرباء

 اليت تصفر فيها رياح العداء
 واحلقد والبغضاء

 رياح التسلط والظلم والعماء
 تلك الصرخات
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 اليت تطلق ضد األرض والسماء
  جلدتهأكره من يضرب ظهر بين

 وحيتمي باألعداء
 راضيًا بالذل واهلوان والشقاء
 أكره من ال يدافع بشمم وإباء

 عن حرية
 منحها السماء

 عن تراٍب
 عن هواء

 حررت
 ببحار من دماء!!
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 حكموا عقولكم

 
 رجاء سكتوا كالبكم

 كي ال تنبح
 يف وجه املالئكة

 رجاء سكتوا أسلحتكم
 كي ال تطلق النار

 على عصافري الضحكات
 رجاء بردوا أعصابكم

 كي ال حترتق
 يف عز ظهرية الغضب

 وحترق األخضر واليابس
 رجاء أكظموا غيضكم

 كي ال تفيض
 وتعصف بعروس اآلمال

 رجاء أرموا أحقادكم
 يف وادي سحيق

 كي ال تصل لظاها
 إىل عنان مساء السعادة

 رجاء أضغطوا على كوابح إنفعاالتكم
 كي ال تسحقوا أحال م

 قأطفال الغد املشر
 رجاء هدأوا من غضبكم

 فحمامة السال م
 متر يف األجواء

 ما أحلى بياضها يف األجواء
 وهي ترفرف 

 يف آفاق املدينة
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 احلبلى باألمنيات
 أنتم 

 مل تتقاتلون على أمور زائلة
 لو مل تكن زائلة 
 ملا وصلت إليكم
 حكموا العقول 
 ومزقوا الطبول

 فقد مضى زمان
 كانت تقرع فيه

 إلشعال احلروب!!
 
 

 نصف املدينة
 
 أيت رجااًل ملثمنير

 حيملون أسلحة أوتوماتيكة سريعة الطلقات
 يهرولون حنو جسر

 يعرب عليه فارون من إحدى أحياء املدينة
 فأنتابين غضب هادر

 حني بدأوا بإطالق النار
 وبدأ الفارون يسقطون واحدًا واحدًا يف النهر
 يف حني كان العدو قد أحتل نصف املدينة!!
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 والالتج
 

 أجتول يف حديقة العهد

 ناثرًا رماد النجوى 

 يف وجوه العربات

 متماياًل مع نسمات الرغبات

 مصيغًا إىل أحلان اخللود

 يؤرقين عبق النهود

 يف ظال م األماسي العتيقة

 املورقة بالظِالل

 ال أستسيغ اإلبتعاد

 عن هامات الوجع

 أتوجع مبرور التأمالت 

 يف أزقة الفصول

 طويلأسري جنب طريق 

 يفضي إىل صحراء العشق اجلرداء

 أتوضأ حبًا

 ألصلي فروض احلياة

 مبتهاًل للرب

 أن ميد يف عمر الورود

 يف جنائن اإلختيار

 ليتين خرجت من متاهة النسيان

 ألدلف لياًل دامسًا

 يسكن يف جلة األحزان

 مل أر بّدًا أن أزور ضريح الوجد

 كي أنهر املتباكني 

 على أرواح شردتها األزمان

 أرى جنومًا تتألأل يف مساء الوجدان

 تعرب مدنًا
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 مسورة باخلسران

 أخسر سورتي األوىل

 مبتدءًا سورة الفقدان

 أفتقد التعابري امللتوية

 أرنو إىل ومضات إلتواء الثعبان 

 مبتعدًا عن أرصفة وشوارع مدن اخلذالن 

 أمحل منجاًل خشبيًا

 مقلدًا مزارعني شجعان

 حرمتهم قوانني فارغة

 راعة خضار األوطانمن ز

 باحثًا بني ثنايا الريح

 عن هبوٍب مّل هليب النريان

 ليتين أحبث عن قبلة

 يف شفاه طفلة الغد

 حترمها األديان

 ليتين أحبث عن وجد

 يكمن يف مستقبل األبدان

 ال أرى بدًا من السفر بعيدًا 

 العصر يكي ال ألتقي منافق

 بعد اآلن!!

                                     09-00-9500 
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 الشاعر
 

 قال الشاعر : إني اآلن ال أملك شيئًا
 ال منزاًل
 وال شقة

 وال مزرعة
 وال عربة حديثة الطراز

 وال قطعة أرض
 وال موضع قرٍب

 وال رصيد يف البنوك
 ال أملك

 سوى يراعي
 وأوراق بيضاء

 وكون من الكلمات
 أطرز بها همومي
 وأزين بها دموعي

 وأحزاني
 غري مباٍل

 ا تؤول إليها األقوالمب
 قال الشاعر

 الرجاء ال تزعجوني بعد مماتي
 وال تزوروا عائليت

 وال تقدموا هلا العزاء
 وال تبنوا هلا قصرًا فخمًا

 وال ختصصوا هلا راتبًا تقاعديًا
 وال تعينوا أبنائي وبناتي

 يف وظائف هامة
 وال ترسلوهم إىل بالد بعيدة

 سعيًا للدراسة
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 أو اإلستجما م
  م رمسيةأو مها

 قال الشاعر
 الرجاء ال تزعجوني بعد مماتي

 ال تتعبوا أنفسكم
 يف إقامة أربعينية كاذبة

 وتقديم كلمات اإلشادة اجملانية
 وسيل من الوعود الفارغة

 وال تقيموا لي متثااًل من الربونز
 لي سنوي أو تقيموا حفل تأبنٍي
 وال تطبعوا دواويين

 وقصائدي
 ونتاجاتي

 منها وال جتعموا ما نشر
 يف الصحف واجملالت

 وال تقيموا ندوات
 أو أماسي عين وعن أشعاري

 وخفايا أسراري
 وال تطلقوا إمسي على شوارع

 أو مدارس
 أو مراكز للثقافة

 أو العلو م
 أو الفنون
 أو الرتاث

 فقد مللت يف حياتي
 ومل يسأل أحد عين
 ومل يساعدني أحد
 فيما كنتُ أعانيه
 فتحملت شدة احلّر
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 ّروبرودة الق
 وضيم العيش

 ومتُّ من القهر
 مكسور الظهر!!

 قال الشاعر
 رجاء أثبتوا بعد اآلن

 إنكم لستم قومًا
 تقدرون املوتى

 وتهملون األحياء
 حتى ميوتوا

 لتقيموا هلم حفالت التأبني
 وذكرى الرحيل

 فاألحياء أوىل بذلك
 وليس من ماتوا
 عقب نهار دامٍس

 وليل أسوٍد طويل!!!
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 خونة
 بيننا خونة

 تجاذبون احلديث معناي
 يتناولون الفطور والغذاء معنا

 يبتسمون يف وجوهنا
 يشاركوننا الضحك

 حيضرون مسراتنا
 وحيزنون حني يداهمنا األحزان

 يبحرون معنا
 حتى آخر املوانيء

 ويشربون من مياه ينابيعنا
 حد اإلرتواء

 ويستظلون أفياء أشجار البلوط
 ويتسامرون يف أماسي الربيع

 بال وعيناويتسلقون ج
 وميتطون صهوة أحصنة أفكارنا
 يتقامسون عيشنا صيفًا وشتاًء

 وينهلون من خرياتنا
 يتظاهرون أنهم أخوٌة لنا

 وأنهم سنٌد لنا
 وأنهم حامي احلمى

 وأنهم محاة الدار
 وأنهم ال يقر هلم قرار
 حني تداهمنا الشدائد

 والنكد واألحزان
 غري أنهم يتجسسون علينا

 وعلى أفكارنا
 ريناوتعاب

 وأفراحنا
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 ويعدون تنهداتنا
 وأنفاسنا

 وكافة حركاتنا
 ويراقبون ضحكاتنا ومرح أطفالنا

 وغناء شبابنا
 وبشاشة شيوخنا
 ونشاط نسائنا

 إنهم خونة
 لديهم أسيادهم

 يرفعون هلم تقارير مزركشة
 عن نعاجنا

 وخيولنا
 وأغنامنا

 وخططنا املستقبلية
 والطرق اليت سنعبدها
 اواجلسور اليت سنشيده
 والقالع اليت سنبنيها

 والرايات اليت سنرفعها
 واملدن اليت سنعّمرها

 واآلبار اليت سنحفرها
 واألنفاق اليت سنقيمها
 واحلدود اليت سنرمسها

 واخلطط اليت سنصيغها
 والعقول اليت سنسورها
 ويتقاضون عن تقاريرهم

 أمثانًا خبسة
 ينعتون بها أبدًا

 يعيشون بيننا إنهم خونة
 ى أرزاقناويقتاتون عل
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 ويرتوون من مياهنا
 وأنهارنا

 نااتنويسلكون دروبنا وطرق
 ويتسكعون يف شوارع مدننا

 ويتدفأون من مشسنا
 ويسرتشدون من أنوار قمرنا

 وهم يديرون ظهورهم لنا
 سيادهمأووجوههم حنو 

 يتسلمون مثن خيانتهم
 لألرض والرتاب

 يعيثون فسادًا يف األرض إنهم خونة
 عِرض!! ولن يفيدهم شرع وال

 إنهم خونة 
 خيونون تارخينا
 خيونون أرضنا
 خيونون ترابنا
 خيونون جبالنا
 خيونون أنهارنا

 وأجمادنا
 لن تثنيهم اخليانة

 أن يندموا
 أن يعودوا
 أن يعقلوا

 فهي متجذرة يف أعماقهم
 وكريات دمائهم
 لن تفيدهم الند م

 مصريهم اخلزي والعار
 ومزبلة التاريخ!!! 
                           06-00-9500     
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 السوق

 
 

 وجدتين السوقُ أحبث فيها
 عن حمل يبيع احللويات

 رأيت سائقة تستدير
 عكس اإلجتاه

 أضوية العربات املارقة
 عاجلتها

 لتنتظر دورها
 لتمرق بعيدًا

 عن أعني شرطة املرور
 خمالفة قوانني الطريق

 مل أعجب 
 هلذا التصرف

 سرت حنو الرصيف اآلخر
 ل العبورحيدوني أم

 والظال م يرمقين
 هناك سالمل
 تنتظر املرور

 وماّرة ينتظرون التوقف!!!
 06/09/9504عمان ـ األردن                                      
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 ال يعجبين
 

 ال يعجبين هذا النشيد
 فاإليقاع غريب
 واملنشدون جهلة
 واجلوقة عميان

 واجلمهور منافقون وبواقو آخر زمن
 رخون مبا فيهم الصا

 ماميةيف الصفوف األ
 واحلراس عمالء
 واألهداف مريبة

 وال تعجبين تلك الراية
 كونها ترفرف يف مساء مظلمة

 تطارد النجو م
 وتلّغم التخو م
 وتنشر اهلمو م

 وال يعجبين ذلك املؤلف
 كلماته خجلى

 وتعابريه جوفاء
 ومجله خرساء

 تعادي الشمس
 وتتحالف مع األعداء

 وتصادق الذئاب
 دماءلتنشر ال

 !!يف األرض اليباب
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 نبذة عن الشاعر

 

 
 

 . مكرم رشيد الطالباني
 .همايويكتب بكلت مرتجم من اللغة الكوردية إىل العربية ومن العربية إىل الكورديةشاعر وصحفي و .

 .0250. ولد يف منطقة بنكورة التابعة لقضاء خانقني عام 
 ية كوره شلة اإلبتدائية للبنني على ضفاف نهر سريوان.يف مدرسة قر 0263. أكمل املرحلة اإلبتدائية عام 

 . أكمل املرحلتني املتوسطة واإلعدادية يف مدينة خانقني.
بالقسم الكوردي بكلية اآلداب جبامعة بغداد ونال شهادة البكالوريوس يف اللغة واألدب الكورديني  0270. إلتحق عام 

 .0274عام 
 لثقافة والنشر الكوردية ببغداد.مرتمجًا يف دار ا 9/5/0276. عني يف 

 .0270. يكتُب منذ عام 
. نشر نتاجاته األدبية من قصائد ومواضيع ومقاالت متنوعة يف الصحف واجملالت الكوردية وترجم العديد من نتاجات 

 الشعراء والقصصيني الكورد إىل اللغة العربية ونشرها يف الصحف واجملالت ويف املواقع اإللكرتونية.
 الدواوين واجملموعات الشعرية والقصصية والرتاجم التالية: . أصدر

 ، بالكوردية.0278. ديوان أمواج األحلان، بغداد، 
 ، بالكوردية.0280. ديوان رماد النجوى، بغداد، 

 ، بالكوردية.0286. ديوان املعرب، بغداد، 
 ، بالكوردية.0287. ديوان لن ترحل الشمس، بغداد، 

 ، إىل الكوردية.0287مجة، مشرتك، . قصة العاشق غريب، تر
 ، بالكوردية.0227. ديوان الغزْل، هولري، 

 ، بالكوردية.9005. ديوان أسطورة التفاح، هولري، 
 ، باللغة الكوردية.9008. اإلعراب يف اللغة الكوردية، هولري، 

 .9000. نصيحة األم، قصص مرتمجة إىل اللغة الكوردية لألطفال، هولري،
 .9000قصص من تراث الشعوب، ترمجة إىل اللغة الكوردية، هولري، . عقد الؤلؤ، 

 .9000. جمموعة الرعد القصصية، باللغة الكوردية، منشورات وزارة الثقافة والشباب يف إقليم كوردستان، هولري، 
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 .9000. رواية )الثلج يأتي من النافذة( لـ)حنا مينة(، ترمجة إىل الكوردية، هولري، 
 .9000خرى( للشاعر )زانا خليل(، ترمجة إىل اللغة العربية، هولري، . ديوان )كذبة أ

 .9000. ديوان )شدو القبج(، ترمجة قصائد ألربعني شاعرًا كورديًا إىل العربية، دار الغاوون، بريوت، لبنان، 
 رتمجة مل تنشر بعد. . له رواية منشورة باللغة الكوردية بعنوان )جاوه زار( أي )التعويذة( مرتمجة إىل العربية لكن ال

 . ترجم العديد من الروايات إىل اللغة الكوردية ومنها رواية: 
جسر على نهر درينا، إليفو آندريج، والفناء امللعون للروائي عينه، والصخب والعنف ، لفوكنر، ورقص رقـص رقـص   

ي عينـه، وخريـف البطريـرك    للروائـي عينـه، وبعـد ال ـالم للروائـ      والثاني الكتاب األول 1q84هلاروكي موراكامي، و
ورواية األسود يليق بك ألحـالم مسـتغا،ي،وحني    لغابريل غارسيا ماركيز، والسيد الرئيس مليغيل أخنل أستورياس،

ورواية بروكلني هايتس،  يليان،بتتداعي اجلبال، العروس اخلالدة جلنكيز إيتماتوف، وحكمة الكذب لسوخلان سابا أور
ورواية املرأة العسـراء لبـيرت هاندكـة، وروايـة غرفـة مثاليـة       ن يف بغداد ألمحد سعداوي، وفرانكشتاي ملريال الطحاوي.

وسـوء تفـاهم يف موسـكو لسـيمون دي بوفـوار،      لرجل مريض ليوكو أوغاوا، وروايـة املفتـاح جلونيشـريو تـانيزاكي،     
 آلالن مورهيد. 0207، وكتاب ثورة أكتوبر واحلرافيش لنجيب حمفوظ، ومذكرات كلب عراقي لعبداهلادي السعدون

 بصفة مرتجم. 0282لغاية  0276. عمل صحفيًا يف دار الثقافة والنشر الكوردية ببغدان من 
 ليشغل مسؤول فرع الدار يف أربيل. 0282. نقل عام 

 إىل وزارة الثقافة يف إقليم كوردستان. 0220. أنتسب بعد إنتفاضة ربيع عام 
كومة إقليم كوردستان بعنوان مدرس اللغة واألدب الكورديني وقام بالتدريس إىل وزارة الرتبية يف ح 0229. نقل عام 

 يف إعدادية صناعة أربيل وإعدادية ميديا للبنات.
 للعمل يف جملة آفاق تربوية الشهرية باللغة الكوردية والعربية بوزارة الرتبية. 0224. نسب عام 
 عليم بديوان وزارة الرتبية.خدماته نهائيًا إىل جملة الرتبية والت 9007. نقل عام 

 . شغل مدير التحرير يف اجمللة  أعاله.
 . بعد اإلنتفاضة عمل يف جملة كوالن الكوردية والعربية وتلفزيون كوالن احمللي.

يف قسـم األخبـار باللغـة     م العربي بفضـائية كوردسـتان ويعمـل حاليـاً    حمررًا لألخبار يف القس 9003. عمل منذ عام 
 ة كوردستان.  الكوردية بفضائي

 نقابة معلمي كوردستان. ويف نقابة صحفيي كوردستان ًا يفعضوكان . 
 07504420030. رقم جواله: 

 

 


