
 
 

 دەقی تەمەن
 

  (کتێبی یەکەم )                    
 
 
 
 
 
 

 ناڵە حەسەن                                  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 دەقی تەمەن
 
 

 ناڵە حەسەن 
 

٩١٠٢ 
 
 
 



 
 

( من )   
 
 

 یەکەمبەشی  -

 
 

 ١                                         
ممن کەسێک  

 ژمارەی تاکم لە ژمارەی جووت
ەوێخۆشتر د  

 تاک تاک تاک 
 تک تک تک 

 تۆ تۆ تۆ 
 تۆی تاک و تەنیا 

 تۆ تا ئەبەد تۆ 
 



 
 
 
 

٢ 
 

ووشەیە و من ماڵم لە ش  
 بەردیش

 لە ماڵی خەڵکانی تر دەگرم
 سەیرەکە لەوەدایە 

 من بە منداڵیش وابووم
 بەردم لە ڕێبواران دەگرت

 شووشەی 
 پەنجەرەی مااڵنم دەشکاند

 هێاڵنەی چۆڵەکەکانم تێکدەدا
ردم دەگرتەبە  

وسکە و تۆفانماڵی ڕەشەبا و بر  
 تەنانەت 

 بەردم لە ماڵی خوداش دەگرت
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

٣ 
 من لە تەیراوە لە دایک بووم

 لە نێو شیعرەکانیشم 
 بە زمانی تەیران دەدوێم

 رەزی ئومێدەکانیشم پڕن لە ترێ
ەیر و تاریش نیوحەزم لە دەنگی تەمبو  

 لە تاریکیش
 ڕوانینەکانم تیژتر دەبن

اهەتاش ت  
 نابمە تەتەری 

 هیچ تەور بەدەستێک
 

  
٤ 
 

 من ئێستا لەگەڕەکی نائومێدیدا دەژیم
 بە کەلوپەلەکانی عەشق ماڵێکم پێکهێناوە

 لە ژوورێکدا تابلۆی دۆڕانەکانی خۆمم هەڵواسیوە 
تابلۆی ترس و نیگەرانیەکانم / لە ژوورێکی تر   
تابلۆکانی مردنم/ لە ژوورێکی تر   
تابلۆکانی تەنیاییم /لە ژوورێکی تر   

 لە دوواهەمین ژووریش وا خەریکم 
 هێدی هێدی

 تابلۆکانی خۆکوشتنم هەڵدەواسم 
 



 
 

 
 

٥ 
 لە نێو خەڵوەتگەی ژینی من
 ژنێک سەرسامە بە پەنجەکانم
 ژنێک سەرسامە بە قژی خاوم

 ژنێک سەرسامە بە سمێڵی سوورم
 ژنێک سەرسامە بە نیگاکانم

 ژنێک سەرسامە بە شیعرەکانم
رەکە لەوەدایەسەی  

 لەنێو ئەو هەموو ژنە سەرسامانەم 
 منیش سەرسامم بە خۆم

 هەرخۆم و هەر خۆم و هەر خۆم
 خۆمی تاک و تەنیا
 خۆم تا ئەبەد خۆم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

٦ 
 من وام

 هەموو شەوێ لە ئامێزی 
 کچێکی گاوردام

کەچی وا تازە بە تازە   
شێخی سەنعانەکانی الی خۆمان )   

 خەریکن و دەیانەوێ
(کچانی گاور لە ئیسالم وەرگەڕێن  بۆ  
 
 
 

٧ 
سەردەمانێکمن   

 وامدەزانی
 بەهەشت لە ژێر پێیەکانی دایکم نا  

 بەهەشت لەژێر پێیەکانی مندایە 
 دواتر هەر خۆم

 تەنیا و تەنیا و تەنیا
 خۆم لە نێو

 ڕووبەرە قووڵ قووڵەکانی
 دۆزەخ بینیەوە 

 
 
 
 



 
 

٨ 
 من وام

 ئەو ژنەی خۆشم دەوێ
گەاڵو چاوەکانی لە  

 لێوەکانی لە ئاوریشم و 
 مەمکەکانی لە هەور و

ەکانی لە با و وپەراسو  
 پەنجەکانی لە گیا و 

 ئەنگوستیلەکەی لە سەدەف و
 ملوانکەکەی لە ڕەیحانە و 

 حەزە ئیرۆسیەکانیشی لە ئاگرن
 

٩ 
 هەر ئەو ژنە

 هەموو شەوێک
 دێتە نێو خەونەکانی من 
 بااڵی بەرزە وەک پنجەگیا

کو بەرددڵی نەرمە وە  
 قژی ڕەشە وەکو لم

 چاوەکانی سەوزن وەکو مانگ
 خەیاڵەکانیشی سپین وەکو خەڵووز

 
 
 
 



 
 

٠١ 
 من وام 

 گەر عەشق لە من بستێننەوە
 لە تیاترۆخانەکاندا بەدوای مندا بگەڕێن

لەمن بستێننەوە گەر دڵبەرەکەم  
 لە ئەشکەوتەکاندا بەدوای مندا بگەڕێن

 گەر دایکم لەمن بستێننەوە
ەکی گەاڵیە چاوڕەشەکاندا بەدوای مندا بگەڕێنلە گەڕ  

 گەر قەڵەم لەمن بستێننەوە
 لە بیابانەکاندا بەدوای مندا بگەڕێن

 بەاڵم ،
 گەر شیعر لەمن بستێننەوە
 ماڵێکم نابێت بۆ ژیان و 

 لە گۆڕستانەکاندا بەدوای مندا بگەڕێن
 

 
٠٠ 

 
 لە نێو دەفتەری بیرەوەریەکانی من

کاتژنێک ژنێتی خۆی تیرۆر دە  
 ژیان ژان دەیگرێ و 

 نیشتیمانیش پڕ دەبێت لە بۆنی بخوور
 ژنێکی تر دڵی شاعیرێک دەشکێنێت

 
 



 
 
 

 ژیان بێهوودە و هەڵوەدا دەسووڕێتەوە و 
 نیشتیمانیش پڕ دەبێت لە بورکان

 ژنێکی تر یاخی دەبێت
 لە هەموو ئایدیۆلۆژیاکان و ئیزمەکان

 ژیانیش کەمانجەکەی دەخاتە سەرشانی و
عەشق و بەختەوەری دەژەنێ والوکی   

 نیشتیمانیش پڕ دەبێت لە گوڵ
 
 
 

٠٢ 
 من وام

 بە کانی هیچ قەدەرێک 
 تێنوێتی خۆم ناشکێنم و 

 ئاویش بە هیچ ئاگرێکدا ناکەم
 ئاخر من هەمیشە

ەکانلەسەر پشتی شەپۆل   
 بۆ ئاگر دەڕوانم

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 زۆرجارانیش 
 لە نێو بڵێسەکانی ئاگر ڕادەکشێم و 

 شیعر
ەکان و یە پرشنگیپۆلبۆ شە  

ەکان دەنووسمییزیبۆ بارانە پا  
 

  
٠٣ 

 من لە هیچ کەسێکی تر ناچم 
 لە خۆم نەبێت 

 بۆیە 
 لە نێوان من و نووسەرێکی خۆفرۆش

 قەڵەمێکی سەرکەش هەیە 
 لەنێوان من و سەرکردەیەکی درۆزن

 نیشتیمانێکی بریندار هەیە
 لە نێوان من و ژنە عاشقێکی دۆڕاو

..!ی هەیە خەونێکی سپی سپ  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

٠٤ 
 

 من درێژکراوەی
 ئەو ڕۆژگارە ساکارانەم

 کە لەبەر سێبەری
 کەالوەیەکی گەڕەکەکەمان

 لەگەڵ کچانی دراوسێ
 ساپساپانێمان بە ساتەکانی تەمەنمان دەکرد 

 خەمە خۆڵەمێشیەکانیشمان بەبا دەدا
 بۆیە ئێستا

 بووم بە کەسێکی ئیرۆسی و 
سێوخەونە سوریالیەکانیشم پڕن لە   

 
٠٥ 

 من وام 
 لەوەتەی هەم

 فڕینە ڕۆمانسیەکانم
 لە نێو تەمێکی سپی کۆتاییان دێ

انە شەو درەنگانەکانم وژو  
 بە نەزیفبوون کۆتاییان دێ 

 
 
 
 
 



 
 

 ساڵەکانی نێو سەدەکانی غوربەتم
 بە ئاوسبوون کۆتاییان دێ
 هەموو قەسیدە درێژەکانم 

 بە زەردەخەنەیەکی منداڵیم کۆتاییان دێ
بە عاشقبوونەکانم  الوکی   

 بە شێتبوون کۆتاییان دێ
 بەاڵم تا ئێستا 

 ئەو هاوکێشەیەم بۆ شینەبۆتەوە
ەکانیکە دوادێڕ  

(ناڵە حەسەن ) ڕۆمانەکەی تەمەنی   
 بە کام ئافات و 

 بە کام میلۆدی و 
..!بە کام حیکایەت کۆتایی دێ   

 
 
 

٢١٠٢تەمموزی                                                  
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 دووەم بەشی  -
                                                                                      

                 
٠ 
 

  من هەموو ئاوێنەکانم تاقیکردەوە
 ئاوێنەی عەشق
 ئاوێنەی مانگ
 ئاوێنەی پایز

 ئاوێنەی باخچە
 ئاوێنەی ئاو

 لە هەر هەموویاندا 
شێواو و نابووت بینی خۆم تەڵخ و  

 منی ڕۆح پەپوولەیی و خەیاڵ لێوانلێو لە گوناه
چاوەڕێی چیتر بم لە ئاوێنەکان ئیتر دەبێ  

 بۆیە ئێستا من ڕقم لە خۆم نا 
 ڕقم لە هەموو ئاوێنەیەک دەبێتەوە 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

٢ 
 من هەموو غەریزەکانی نێو ناخی خۆمم تاقیکردەوە

ویان کرد جلەوی تەنیایی خۆمم تەسلیم بە هەمو  
 غەریزەکانی ئیرۆسیم لە هەموویان

 میهرەبانتر و گەرمووگوڕتر و 
 لە هەموویانەوە پتر لە خۆمەوە نزیک بوون

  
 
 

٣   
 من لە هەموو دەرگاکانی عەشقم دا 

 لەو سەرەوە
 دڵشکاو و ناموراد و بێئاکام هاتمە دەرەوە

ناوم بنێن شدەکرێ ئێستا  
 دۆڕاوترین عاشقی دنیا

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

٤  
 

 ئەو ڕۆژەی من تیا لە دایک بووم
 هەر هەمانڕۆژ 

 ئەستێرەیەکی ئیرۆسی هاتۆتە دنیا
ڵملەو چرکەساتەش کە ژیان جێدەهێ  

 هەر هەمانکات
ئەستێرەیەکی سۆزانی دووگیان دەبێت    

وتم وای پێگ  
ە نوورانیەکەی نێو خەونەکانم یپیاوە سپی  

 
 

٥ 
 من کە دەڕۆمە کەنار دەریا

 نیگاکانم پێمدەڵێن
رامی ئاو ئا  

 لە ئارامی ئەویندارەکەم دەچێ
  ئەو
 ئاو
  ینئەو
ئاو هەمیشە ئەو   
هەمیشە ئەو ینوئە   
ئەو هەمیشە ئەو   

                
 



 
٦ 

 من حەزدەکەم 
 هەموو ژیان لەنێو تۆدا بتوێتەوە 

 تۆش لە نێو من 
  حەزیشدەکەم

 تۆ لە هەموو مەخلوقاتێك ئاسوودەتر بیت 
 منیش لە تۆ

 
 

٧ 
 

نێوانمن لە   
 گۆزەیەک پڕ لە شەڕاب و

 گۆزەیەک پڕ لە شەونمی عەشق و
 گۆزەیەک پڕ لە لیکی سۆز

سێیەمینیان هەڵدەبژێرم   
 من وام 

 سۆز دەمگەیەنێتە نێو
 ڕووبەرەکانی ئیرۆس 

 
 
 
 
 
 
 



 
٨ 

 من کەسێکم 
 هەمیشە

 ڕابردووی خۆمم لەنێو 
 چارۆگە ئاوریشمیەکەی ئایندەم

 لوولداوە
 بۆیە ئێستا 

ە دیارئایندەم ب  
 جەستەی ڕووتی ڕابردوومەوە 

 شمشاڵ لێدەدا 
 
 
 

٩ 
 من گەر تەنها سێ ڕێگەم لەبەردەم بێ

 لەم سێ ڕێگایەش تەنها یەک شانسم هەبێت
:ڕێگای یەکەم   

 گەر کچێکی نەشمیل و جوان
 دوگمەی سوخمەکەی کردبێتەوە و 

یانە چاوەڕێم بکایبەزەردەخەنەیەکی ئیرۆس  
 
 
 
 
 
 



 
:ڕێگای دووەم   

سێک مەدالیەکی زێڕینی بەدەستەوە بێگەر کە  
 بیەوێ لە سینگمی بدا 

:ڕێگای سێیەم   
 گەر نیشتیمانە غەریبەکەم

 بە چاوی پڕ لە فرمێسکەوە 
 باوەشی بۆم کردبێتەوە و بانگم بکا

 بەبێ هیچ شک و گومانێک 
 گورج گورج

 بەرەو نیشتیمانەکەم دەڕۆم
  ئارام ئارامو  دەڕۆم

...!ەون بینین ، تا خ ڕادەکشێم لە باوەشیا  
 
 

٠١ 
 

 ڕۆژی لە دایکبوونی من 
ی پێکردلەو کاتەوە دەست  

 کە مۆمی هەموو خوداکانم 
 لەنێو دڵ و لەنێو بیرکردنەوەکانی خۆم

 کوژاندەوە 
 
 
 
 
 



 
 خودای ئاسمان 

 خودای زەوی
 خودای ناو کتێبان

 هەر هەموویانم یەکبەدوای یەک
 لە نێو دەمار بە دەماری خەیاڵ و جەستەم 

ردنەوە  ڕەشک  
 
 

٠٠ 
 من ئەوەم دەزانی

 تۆ هەموو پایزانێک دەهاتیەالم 
شەوانان   

 نەرم نەرم و شل شل
 بە شیلە شادومانیەکانی شەهوەتت

 جەستەمت دەشێاڵ
 یان زستانان 

 لە کونجی ماڵەکەت دەمایتەوە و 
 نامە بارانت دەکردم

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 یان هاوینان 
 لە کەنار دەریایەک

 ڕووت ڕووت ڕادەکشایت و
م ڕادەمایتلە چاوەڕوان  
 یان بەهاران

انەکانی بەرباران ولە ژو  
 خۆت بە بااڵم دەنوساند

 تا تەڕ دەبووین 
 تەڕ تەڕ تەڕ 
 بەاڵم ئێستا 

 نە شێاڵنی شەوانان و
 نە نامە ئاگراویەکان و

 نە چاوەڕوانیە ئیرۆسیەکان و
انە بەربارانیەکان وونە ژو  

 نە پایز و
 نە زستان و 
 نە بەهار و 

اویننە ه  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 هەموویان بوون بە خەونێکی خۆڵەمێشی
 هەر دەڵێی ،

بەبێ وەرز و   
 بەبێ تەرزە و
 بێ توانەوە و 

بێ ترپە ترپی دڵە  ژیانی من بە  
 
 

٠٢ 
 

 من کە دەچمە نێو تەمەنەوە
 تەمەنی شیعریم نا ، تەمەنی خۆم

 وا هەستدەکەم
 لە ژیان دوور دەکەومەوە

 دوور دوور دوور
و تەمەنەوە من کە دەچمە نێ  

 تەمەنی خۆم نا ، تەمەنی شیعریم
 وا هەستدەکەم

 لە ژیان نزیک دەبمەوە
 نزیک نزیک نزیک

 
 
 
 
 



 
 

٠٣ 
 سنووری نێوان من و نیشتیمان 

 وەک سنووری نێوان 
 من و شیعر وایە 

 بۆیە کە باسی خۆم و نیشتیمان دەکەم 
 خەون ڕادەچلەکێ

 یان کە باسی خۆم و شیعر دەکەم 
ێعەشق ڕادەچلەک  

 یان کە باسی خۆم و مردن دەکەم
 ژیان ڕادەچلەکێ 

 
 

٠٤ 
 من بە نێو ڕەنگەکانی باران و 

 ڕەنگەکانی با و 
یز و ڕەنگەکانی پا  

 ڕەنگەکانی ئاگرو
 ڕەنگەکانی جەستەی تۆدا پەرتبووم 

 تۆش بەنێو ڕەنگەکانی نێو خەونەکانی من 
 هێندەی دەکەم 

 
 
 
 
 



 
دەکرێتەوە نە تۆش  نە خۆم بۆ کۆ  

ستم بە مەمکی خەونەکانم ڕادەگات نەدە  
 نە مەمکەکانی تۆش 

 
٠٥ 

 زۆر بە سادەیی دەتوانم پێتبڵێم
 تۆ منت ئاشنا کرد بەخۆم

 تۆ منت ئاشنا کرد
 بە نیگارە ئەبستراکتەکانی عەشق

 بە ئیرۆسیەتی ڕەنگەکان
 بە فرمێسکەکانی خۆرەتاو
 بە گوڵە ڕەشەکانی بەفر

 بە سەرمەدی سنەوبەرەکان
شەودرەنگانی ئاو بە سەمفۆنیای  

 بە زمانی باڵندەکان
 بەاڵم تەنها شتێک کە نەتتوانی

...!من ئاشنا بکەیت بە خۆت   
 

                                            
 

٢١٠٣سەرەتای ئۆکتۆبەری                                                    
 
 
 
 
 



 
 

 

 سێیەمبەشی  -
 
 
١     
 

 نێو چاوەکانی تۆ نێو پایزێکی  من لە
 دەمەوێت هەموو وەرزەکانی جەستەت گەمارۆ بدەم

 من لە ژێر کەپرێکی بنار مەمکۆڵەکانی تۆ 
 دەمەوێت هەموو کەنار دەریاکانی گەردوون گڕبدەم

 کە عەشق لەنێو خەونەکانی تۆ هێندە نیشتیمانێکی گەورە بێت 
 ئیدی بۆ دەبێت

 تاهەتامن  
 نەکەم دا بسووتێم لە دووری تۆ و لە دووری نیشتیما 
 
٢ 

 من لە ژیان بۆ هیچ شتێک ناچەمێمەوە 
 تەنها مەمکەکانی تۆ نەبێ 

 بۆیە تا مردن 
 خۆم بە مورید و 

 ئەسیری جەستەی تۆ دەزانم  
 
 
 
 



 
 
 
٣ 
 

 من تەمەنی خۆم کردە مۆمێک و 
 لەنێو مەمکۆڵەکانی تۆم داگیرساند
 هەموو تێکستە ئیرۆسیەکانی خۆم

 یەوەلەسەر جەستەی تۆ نووس
 تۆش ژیانی منت لە نێو 

 ژوورە تاریکەکانی مردن جێهێشت و
 چاوەکانمت پڕ کرد

لە ئەستێرە زەرد و سوورەکانی بێهوودەیی   
 

 
٤ 

 ڕەشبینی من 
 لە ڕەشبینیەکەی بەفر دەچێت

 کاتێک  
 بیر لە خۆم و بیر لە خەونەکانم و  

 بیر لە ژنە ڕەشپۆشەکەی 
 نێو شیعرەکانم دەکەمەوە 

 
 
 
 
 



٥ 
وای منبەبڕ  

ڕەگی شیعر دەچێتەوە سەر    
بنەچەی جوانیەکانی تۆ    

 بۆیە
هەمیشە و هەمیشە و هەمیشە   

 زەردەخەنەی سەر ڕوخسارت 
 منی شاعیر مەست و حەیران دەکا 

 
 

٦ 
 من بە پرشنگە مێیینەکانی خەیاڵت

 نیشتیمانی نێو شیعرەکانم دەڕازێنمەوە 
 بە مۆرفیمە نارنجیەکانی نێو خەونەکانیشت

پڕ دەکەم لە تۆ  بوونم  
 
 

٧ 
 من بە مەسکارا و قەڵەمی لێوە ناسکەکانی تۆ

 چەندین دیوانە شیعرم نووسیەوە و
کەپرێکیشم   
لە وشە ئیرۆسیەکانم بۆت دروست کرد     
 
 
 
 
 



 
 

٨ 
 ئەی مەریەمی مورادەکانم 

 من و ئەم گەردوونە 
 پیربووین بە میلۆدییەکانی مردن

 دە بەم کەمانجەی
شمیەتپرچە خەنەییە ئاوری  

 ئاوازێکی نوێمان بۆ بچڕە 
 

 
٩ 

 ژیان لە ژوورەکەی من
 لە گۆشەیەکدا

بە گرمۆڵەیی پاڵکەوتووە   
 لەو ئێوارەیەش

 کە بۆنی مردنی لێدێ
 ستیانەکەی

بە تەنافی بێهوودەیی    
 هەڵدەواسێ

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

٠١ 
 

 من ئایندەی خۆم و ئومێدەکانم  
 بە تۆ بەخشی 

ی خۆتتۆش لیمۆیە سەوزەکانی ئارەزووەکان  
 من هەموو ژیانی خۆم تەسلیم بە تۆ کرد
 تۆش مشتێ لە خۆڵەمێشی خەمەکان و  

 چەند پایزێکی 
 نێو باخچەکانی عەشق و هیچیتر

 
 

٠٠ 
 دڵۆپ دڵۆپ 

 لەسەرگۆنات  
 دەڕژێمە نێو کۆشی خەونەکانت

 ڕانەکانت تەڕ دەکەم 
 بە خەیاڵە گەرمەکانم

 هەموو جەستەت دەکەمە ئاو 
  دەتشۆمەوە بە شەونم

 تا تێکەڵ بە خاک ببیەوە 
 
 
 
 



 
 
 

 دووبارە 
 وەک کولیکە سوورێکی چاو ڕەش

 سەردەربێنیەوە 
 لەنێو پێدەشتەکانی دڵی من 

 
 
 

٠٢ 
 من بە هەر ڕێگایەکدا دەڕۆم

 لەو سەرەوە دەگەمەوە
نێو    

 کێلگەکانی مردن و  
 باغەکانی بێهوودەیی

 دەزانم لەنێوان من و تۆش 
 سەبەتەیەک

عەشق هەیە لە نهێنیەکانی    
 لەگەڵ ئەوەش 

 مەرج نیە هەموو جارێک
 من و تۆ 

ەوەبەهەمان ڕێگادا ڕێ بکەین  
 
 
 
 



 
 
 
 

٠٣  
 من هەموو جوانی 

 نێو سروشتی 
 خەونەکانی خۆم 

 بە تۆ سپارد 
 دەتۆش 

 الوالوەی خەونە سپیەکانت 
 سپیێتی الوالوەی خەونەکانت 

 خەونە سپیە الوالوەییەکانت
 بەمن بسپێرە ئەی شۆخ 

 
 

٠٤ 
 من ماڵێکم لەنێو هەورە 
 ماڵێکیشم لەوبەر دەریا 

 من بە جەستە 
 لەنێو کۆاڵنەکانی ئەستێرەم 

 بە ڕۆحیش 
 لەنێو شەقامەکانی گژووگیا

 
 
 
 



 
 
 

 بە خەیاڵ 
 لەنێو سەهۆڵبەندانی غوربەتم

 بە خەونیش 
 وام لە ئامێزی

وسکە و گەردەلوول و ڕەشەبابر  
 
 

٠٥ 
 

 من من من  
 تۆ تۆ تۆ

بوو ئەوە چی   
 هەر نەبڕایەوە 

 ئەم چیڕۆکی مردنی من و 
 ئەم ڕەشبەڵەک و 

!بە کەعبەبوونی عەشقەی تۆ ؟  
 

                                         
٢١٠٣کۆتایی فێبروەری                                                        

 
 
 
 

 



 
 

                
 

  چوارەم بەشی -

 
                                                                 

 
٠ 
 
 

 من بە منداڵی                     
 هەموو جارێک

 خەونم
 بە کچێکی دراوسێمانەوە دەبینی

 کە گەورەش بووم
 کچە دراوسێکەم کردە ملوانکە و

 لە گەردنی شیعرەکانم کرد
 بۆیە هەموو شیعرەکانم 
 بۆنی خۆلی پاش بارانی 

 ەمانی لێدێت گەڕەکەک
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
٢ 

 من کەسێکم لە منداڵیەوە 
 سواری پشتی شەپۆلەکانی عەشق دەبم

 بۆ هەمیشەش حیکایەتێکم پڕ لە شکست 
 
 
 
٣ 

 لە نێو گەڕەکی ئارەزووەکانت تەنها ماڵێک
 لەنێو ماڵی خەیاڵەکانت تەنها ژوورێک

 ناویەکەت تەنها گۆشەیەک ولە نێو ژووری دڵە ئەفسو
 مێدەکانت تەنها سەرخەوێکلە نێو گۆشەی ئو

 لەنێو سەرخەوێکی نێو باوەشت تەنها خەونێک
 لەنێو خەونێکی ئیرۆسیت تەنها نامەیەک

 لەنێو نامە ڕەنگینەکەت تەنها بۆم بنووسە 
 گوڵە گیان من تا ئەبەد تۆم خۆشدەوێ  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
٤ 

 من لەنێو تەنیایی خۆمدا 
 هەموو شتێکم بیرچۆتەوە
 ق ناناسمەوە شەقام و کۆاڵنەکانی عەش

 وەرە و دەستم بگرە 
 وەکو جاران 

 مەملەکەتی عەشقم پێ نیشان بدەرەوە
 
 
٥ 

 دەوەرە دەی 
 دەی

 دەی دەی دەی
 دەی

 لەگەڵ خۆتدا
 بم بەرەوە  
 
٦ 

 وەرە 
 بمکە بە تابلۆیەک 

 لە ژووری نووستنت 
 
 
 



 
 
 

 لە بەرامبەر خۆت هەڵمواسە 
 پڕمکە لە ڕەنگی 
 سووری ستیان و 

 و  ڕەشی برژانگ
 مۆری قردێلە و 

 زەردی ملوانکە و 
 سەوزی چاوەکانیشت

 
٧ 

 خەون عەشق خەون 
 عەشق خەون عەشق   

 خەون عەشق خەون
 من 

 هەمیشە
 خەون

 بە تۆوە دەبینم 
 
٨ 

 عەشق        
 عەشق خەون عەشق

 عەشق      
 
 
 



 
 

 من 
 لە نێو 

 خەونەکانم 
 وەکو تۆ 

 هەر خوێنم لەبەر دەڕوا 
 
 
 
 
٩ 
 

 یمن لە زمان
 وسکە و مەرگ خۆڵەمێش و بر

 تێناگەم
 وەرە 

 بمگەڕێنەوە 
 نێو

 حیکایەتە سەرەتاییەکانی عەشق 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

٠١ 
 دوور لە تۆ مردنە ژیان

 دوور               
 لە                 
 نیشتیمان         

 ژیان بە بێ تۆ دۆزەخە
 

٠٠ 
 من نە ماڵم هەیە 

 نە نیشتیمان 
 مانگ  ەنە ئەستێرەیەکم هەیە ن

 لە نێو 
 سێبەری خۆت 

 جێگایەکم بۆ بکەرەوە 
 تەنها خۆم و

 دەفتەرێک
 پڕ لە یادەوەری خەمناک و 

 نیگایەک پڕ لە خەونی سپی و هیچیتر 
 
 
 
 
 



 
 
 

٠٢ 
 

 خۆم نێو مەمکۆڵەکانی تۆ دەکەم بە ماڵی دووڕگەی
 نێو                                            هەر

 تۆ                   خۆم     هەناسە             
 گەرمەکانی          تۆ تۆ  تۆ تۆ              هەر

 تۆ                        تۆ                  خۆم
 دەکەم                      تۆ                هەر
 بە                       تۆ    تۆ             خۆم

 تۆ                هەرنیشتیمانی                   
 خۆم                      تۆ بە تەنیا  لەگەل خۆم              

  
 

٠٣ 
 

 من نامەوێت 
 بەر لە تۆ بمرم 

 بۆیە تاهەتا
 لە نێو دڵە نارنجیەکەم 

 بەندت دەکەم 
 
 
 
 



 
 
 

٠٤ 
 من ئەو پێدەشتەم 

 بۆ تێپەڕبوونی 
 ڕووباری ئارەزووەکانی تۆ 

 بەسەرمدا 
 ونهاتوومەتە بو

 تۆش لە بەرابەردا
 سەمایەکی سوریالی و
 چەند ماچێکی تەڕم

 پێ ببەخشە و هیچیتر 
 

٠٥ 
 

 من من من من من من من من من
 منمن             بە           
 منمن        تەنیا لەگەڵ       
 منمن             تۆ           

 من من من من من من من من من  
 
 

  ٢١٠٣سەرەتای ئەپریلی                                                        
 

                       
  



 
 
 
 

 پێنجەم بەشی  -
                                         

 
 
 
٠ 

 من ئێستا بە ڕێگایەکدا دەڕۆم           
 کەتا دوێنی پێیدا نەڕۆیشتبووم 

 بیر لە کەسێک دەکەمەوە 
 کردبوویەوەکەتا دوێنێ بیرم لێنە

 خەون بە مەراقێکەوە دەبینم 
 کە تا دوێنێ خەونم پێوە نەبینیبوو

 دەیە وچ دونیایەکی بێهو
 کە خۆم ئێستاکە نازانم
 بە کام ڕێگادا دەڕۆم و

 بیر لە کێ دەکەمەوە و 
 ! خەون بە چ مەراقێکەوە دەبینم 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
٢ 

 تۆ لە شەوێکی بێپەروا
 لەنێو ئەشکەوتی تەنیایی من

 ک دەنووسیگوتارێ
 لەسەر مردنی عەشق

 لەگەڵ سەدەها عاشقانی تر
 کە پەناگەیەک 

 کەپرێک شک نابەن یان ژێر
 وان و ئاوێزانبوون و سەماوبۆ ژ

 
 
٣ 

 تۆ جوانیەکانی خۆتم پێ ببەخشە
 منیش شیعر

 ەکیترین شەوانی غوربەتتۆ لە بەستەڵ
 گەرمم کەرەوە  

 منیش ئیرۆسیترین خەونی خۆمت 
 پێ دەبەخشم 

 
 
 
 
 



 
 
 
٤ 

 ڕەنگی تریفەی مانگی
 کانی من  شەوە 

 لە ڕەنگی تریفەی مانگی 
 نێو چاوەکانی تۆ دەچن 

 زەردەخەنەی سەر ڕوخساری 
 پایزەکانی تەمەنی من   

 لە زەردەخەنە خەمناکەکەی 
 سەر ڕوخساری تۆ دەچن 

 لە نهێنی ئەم حیکایەتەش تێناگەم 
 کە بۆ هەر کیشوەرێکی عەشق سەفەر بکەم 

  لەو سەرەوە
 لە نێو ماڵە ئاوریشمیەکەی باوەشی تۆ 

 خۆم دەبینمەوە 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
٥ 

 من ماڵێکم لە مەملەکەتێکە 
 کە نازانم چ کیشوەرێکە

 ماڵێکیشم لە نێو دەریایەکە 
 کە نازانم چ ئۆقیانووسێکە 

 ماڵێکیشم لەسەر ئەستێرەیەکە 
 کەنازانم لەچ شەوێکی تەمەنم دەردەکەوێت 

 ماڵێکیشم لە غوربەتە 
 کە نازانم کەی لێی ڕزگارم دەبێت 

 بەاڵم زۆرباش ئەوە دەزانم 
 کە ڕۆژێک دەگەڕێمەوە ماڵەکەی نیشتیمانم 

 هەر لەوێدا 
 (دەقی تەمەنم ) ی ( من ) دوادێری قەسیدەی 

 دەنووسمەوە و 
 دوای هەڵکێشانی هەناسەیەکی قووڵ 

 هەر لەوێشدا سەردەنێمەوە 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
٦ 

 هەولێر 
 لە یادەوەری و حیکایەتێکە پڕ 

 بێشکەیەکە پڕ لە بەرائەت و جوانی
 
 
٧ 

 ئەی عەشق
 کە نیشتیمانی من 

 بەهەشتێکی واقعی بێت 
 ئیدی چ پێویستیم

 بە بەهەشتی خودا هەیە  
 
٨ 

 وەک چۆن باڵندەکان دەفڕن 
 منیش حەزم لە فڕینە 

 وەک چۆن ڕەوەندەکان کۆچ دەکەن 
 منیش حەزم لە کۆچە 
 ەرە و بەاڵم ئەمجارەیان کۆچ ب

 ڕووبەرێکی نادیار و مەملەکەتی غوربەت نا 
 کۆچ بەرە و ئامێزی نیشتیمانە ئەبەدیەکەی خۆم 

 
 
 
 



 
  
 
٩ 

 هەموو شەوێ
 بەرلەوەی بخەویت 

 دەنکە ترێیەکی ڕەش 
 لەنێو مەمکۆلەکەت دابنێ و

 بە بزەیەکی گەرمەوە 
 چاوەڕێم بە 

 
 

٠١ 
 وەرە با هەردووکمان بگەڕێینەوە 

 لە تۆبەاڵم ، من بەر 
 یان با هەردووکمان خۆمان بکوژین 

 بەاڵم ، تۆ بەر لەمن 
 یان با هەردووکمان زیندانی بین 

 بەاڵم ، تا ئەبەد بەیەکەوە 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

٠٠ 
 زەمانێکە 

 دەیی پیاسەم لەگەڵدا دەکاتوبێهو
 مردن دەمالوێنێتەوە

 نائومێدی وەکو سێبەر بە دوامەوەیە
 ەوێ تەنیاییش هەموو شەوێ لەگەڵمدا دەخ

 ژیانیش لە دووری دوورەوە
 بزەیەکم بۆ دەکات و پێمدەڵێ

 دانبەخۆت دا بگرە
 خەونەکانی غوربەتت خۆش 

 /ئەی 
 کورە شاعیرە ڕۆژهەاڵتیەکە  

 
 
٠٢ 

 بیر لە عەشق دەکەمەوە ڵتر وتا قو
 ئەم سەفەری هاتنەم بۆ نێو ژیان

 جوانتر و ئیرۆسیتر دەبێت 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

٠٣ 
 هەموو شەوێک 

 هەڵدێ کە مانگ 
 من لە بالکۆنی شیعرەوە

 بیر لە تۆ دەکەمەوە 
 
 
 
 

٠٤ 
 هێندەش لە ئەستێرەکان

 ڕادەمێنم  
 تا حەسرەتەکانم 

 تێکەڵ بە جوانیەکانی 
 جەستەی تۆ دەبن

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

٠٥ 
 کە ئەوجارە 
 هاتیەوە الم 

 هیچ دیاریەکم بۆ مەهێنە 
 شەڕابی  جگە لە شووشەیەک

 لیکی نێو ئارەزووەکانت و
 ر هیچیت

 
 

 ٢١٠٣جونی                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                       بەشی شەشەم   -
 
 
 
٠ 
 

 دەکرێ تا ئەبەد 
 باران بەسەر کێلگە تێنووەکەی 

 ڕۆحی مندا نەبارێ 
 نێو سروشتی ژیانی من  یان  لە

 بەهار نەبێ 
 هەبێ و یان نە ماڵێکم 

 نە هیچ شوناسێک 
 بەاڵم هەرگیز ناکرێ 

 زی عەشق و نێو پای لە
 لە نیو خەون و شیعرەکانم 

 من تۆم نەبێ 
 
 
 
 
 



 
 
٢ 

 من جەستەی تۆ 
 لە شەونم هەڵدەکێشم 

 جەستەی خۆشم لە ئاگر
 ەکانموکەپرێکت لە پەراسو

 بۆ دروست دەکەم 
 ملوانکەیەکیش لە ماچ 

 
٣  

 من پەنجەکانم هی خۆمن 
 ەکانم هی خۆمن چاو

 سیەکانم هی خۆمن 
 بەاڵم دڵم نا 

 
٤ 

 ژیانی من
 لە دۆزەخ شیرینتر و 

 لە هەنگوین تاڵترە
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
٥ 

 شیعری من
 لە سێبەرم سپیتر و 
 لە منداڵیم السارترە

 
 
٦ 

 عەشقی من 
 حیکایەتێکە 
 لە نووری خوا

 سەرسامترە
 
 
٧ 

 من وەک خۆم
 لە تۆ وە نزیکم 

 وەک تۆش
 ورلە خۆمەوە دو

 
 
 
 
 
 



 
 
 
٨ 

 بەیەکەوە ڕۆیشتین 
 ئاوڕمان لەسەرەتا نەدایەوە 

 سەرەتا تاکۆتایی بە دوامانەوە بوو 
 کۆتاییمان گەراندەوە سەرەتا 

 دواجار سەرەتامان 
 لە پێش کۆتایی بەجێهێشت

 
 
٩ 

 هاتم بۆ الت
 تا پێت بڵێم

 دەڕۆم و ماڵئاواییت لێدەکەم
 نێو ماڵئاوایی کە هاتم بۆ الت لە

 تۆ مامەوە و لە الی 
 ماڵئاواییم کردە کەپرێک و 

 لە ژێریدا پالکەوتم 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

٠١ 
 

 من هەمووجارێک
 لە سێشەممەی نیگەرانیەکانم ڕادەکەم

 دەڕۆمە نێو    
 پێنجشەمەی خەونەکانم 

 لەوێدا کە پڕدەبمەوە 
 لە زەردەخەنەکانی عەشق

  مدەگەڕێمەوە نێو ڕۆژەکانی تەمەن
 

 
 

٠٠ 
 من هەمووجارێک 

 یسەمبەرەکانی مردنم ڕادەکەملە د
 دەڕۆمە نێو

 بەفرانبارەکانی بەرد 
 لەوێدا کاتێک 

 عەشق وەقسان دێتەوە  
  مدەگەڕێمەوە نێو مانگەکانی ژیان

 
  
 
 
 



 
٠٢ 
 

 تۆ لەوەتەی هەی 
 نێو  منت لە

 ژووری دڵت بەند کردووە 
 منیش لەوەتەی هەم 

 وا هەست دەکەم
 ئازادترین مرۆڤم

 
 
 

٠٣ 
 انی هەفتە من بە حەوت ڕۆژ

 نابم لە عەشقی تۆ  تێر
 من حەزدەکەم

 هەشت شەممە و 
 نۆشەممەش بێمە الی تۆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

٠٤ 
 

 ئەو دارەی بۆ یەکەمینجار
 لە ژێریدا 

 من تۆم ماچ کرد 
 ئێستا کردوومەتە 

 بە ماڵ و 
 بە نیشتیمانی خۆم 
 من لە جیاتی تۆ بم 

 ئەو دارەی بۆ یەکەمینجار
 لە ژێریدا 
 چ کردتۆ منت ما

 دەیکەم بە ماڵ و 
 بە نیشتیمانی خۆم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

٠٥ 
 

 ئاوازێکی سێرنادایی
 نێو جەستەی تۆدایە  لە

 من بەو ئاوازە نەبێ 
 هێچ شەوێک 

 ناچمە نێو
 باوەشی خەو 

 
 
 
 

 ٢١٠٣ جۆزەردانی                                                        
 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 بەشی حەوتەم  -
 
 
 
٠ 
 

 دڵی من پڕە لە عەشق
 دڵی تۆش پڕە لە مەکر

 ماڵی من پڕە لە نیگەرانی 
 ماڵی تۆش پڕە لە ماسک

 من و تۆ  وا باشترە
 هەریەکەمان

 بۆ ئەو ئەستیرەیە  
 بگەڕێینەوە 

 کە لێیەوە هاتووین 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
٢  

 پەنجەرەیەک 
 نا  بۆ ڕامان
 دەیی تەنیاییموبۆ بێهو
 بارانێک 

 بۆ تەربوونەوەی
 گەی خۆزگەکانم نا کێڵ 

 بۆ ئارامبوونەوەی بێداریم
 
٣ 

 دەستەکانی من 
 سوورە

 بە خوێنی خەون
 دەستەکانی تۆش 
 بە خوێنی عەشق

 ئیتر من و تۆ 
 چی ماوە تا بۆی بژین ؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
٤ 

 ئەو کچەی
 دوێنێ لە کۆاڵن  

 گەمەی لەگەڵ دەکردم
 ئەمڕۆش عەشق و
 بەنیازە سبەینێش

 کفنەکەم 
 ی خۆی بدوورێت بە دەستەکان

 
 
٥ 

 ئێمە عەشقمان کرد 
 بۆ ئەوەی نەمرین

 ئێمە نەمردین 
 بۆ ئەوەی عەشق بکەین

 کەچی لەنێو
 یزی عەشق و پا

 بەهاری مەرگ
 ئێمە سەفەری ئەبەدیمان 

 هەڵبژارد 
 
 
 
 
 
 



 
 
٦ 

 ئێمە نامورادانە 
 پەنجەرەکانمان بەدەم ڕوانینی 

 ئەستێرەکانەوە داخست
 کەچی 

 ە و ژیان هەر بەردەوام
 شەپۆلەکانیش سەرمەستانە 
 سروودەکانی خۆیان دەچڕن

 
 
 
٧ 

 کاتێک بەهاکانی جوانی 
 لە مرۆڤ و

 لە پێکهاتە پیرۆزەکانی ژیان 
 دادەچۆڕێت

 ژیان بە شێوەیەک پەرت دەبێت 
 کە نە شیعر و نە عەشق 

 ناتوانێت کۆیبکاتەوە 
 
 
 
 
 
 



 
 
٨ 

 لە نێو بالکۆنەکانی کات 
 گوڵێکت بۆ جێدێڵم

 اوەکانی مانگ لەنێو چ
 ئەلبومی وێنەکانمان 
 زلەسەر گەاڵکانی پای

 شیعرێکی ئیرۆسیانە و
 لەنێو دڵی خۆشم 
 هەموو ژیان  
 
 
٩ 

 ڵئێمە ئاسمانمان پڕکرد لە دووکە
 مەرگمان کردە شوناسی عەشق

 بارانمان نامۆکرد بە باخچە
 ماسیەکانمان لە ئاو تۆراند

 دەوخۆشمان سەرگەردان و بێهو
 خت بووچ وەختێکی ناوە

 !؟...بۆ هاتنە نێو ژیان 
 
 
 
 
 
 



 
 

٠١ 
 کە تۆ 

 لە نێو دڵی مندا نەمایت
 هەموو جوانیەکانی ژیان 

 نەیانتوانی
 بزەیەک بهێننە سەر ڕوخسارم  

 ڕووبەری هەموو کیشوەرەکانی دونیا 
 نەیانتوانی 

 جێگای تۆ لەنێو دڵم پڕ کەنەوە 
 
 

٠٠ 
 بەرد لە نێو شیعرەکانی من 

 دێتە قسە 
 ەیی خۆی دەگێرێتەوە و دوبێهو

 عەشقی
 بەفر و باران و کڕێوەیە

 عەشق لەنێو شیعرەکانی من 
 دێتە قسە 

 خەونەکانی خۆی 
 بۆ نیشتیمان باس دەکات و

 
 
 
 



 
 
 

 تامەزرۆی
 ماچە فێنکەکانی

 ئاگر و تریفە و کازیوەیە 
 
 

٠٢ 
 

 پەپوولەیەکی سپی
 بۆ تاهەتا 

 لەنێو خۆم و سێبەرە شینەکەم 
 دەمێنێتەوە 

 ی مەنگیش وبارێکی پڕ لە شەپۆلڕو
 هەموو شەوێک 

 ڕێنووسە نارنجیەکانی 
 نێو دەفتەری بیرەوەریم 

  کاڵ دەکاتەوە
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

٠٣ 
 

 ژیان لە نێو شیعرەکانم 
 مەست مەست 

 تنەوەی بەدەم گو
 الوکی تەنیاییەوە

 خەریکی پیاسە کردنە 
 
  
 

٠٤ 
 یز بە تارایەکی سوور وپا

 وەمنیش جگەرەیەک بە لێومە
 نێو کۆاڵنەکانی بەهەشت  لە

 مەست مەست 
 بەدەم پیاسەوە 

 گۆرانییەکانی غوربەتمان 
 تەوەدەگو

 
 
 
 
 
 



 
 

٠٥ 
 

 پەریەکی ڕەشپۆش 
 دۆزەخ  لەژێر کەپرە فێنکەکانی

 مەمکۆڵەکانی داوەتە بەربا 
 مبێهوودەییەکان

 لە نێو کتێبێکی سپی 
 دەنووسێتەوە 

 
 

                                               
 
 

 ٢١٠٣سەرەتای ئۆکتۆبەری                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 بەشی هەشتەم -
 
 
١ 

 ژیانی من 
 جگە لە پارچە لبادێکی

 سارد و سڕی  
 نێو ژوورێکی شێدار 

 هیچی تر نەبوو 
 ئەگەر 

 گەرمایی نێو 
 ەکان و وکتێبە تۆز لەسەر نیشتو

 ڕۆشنایی 
 ەکانی عەشق نەبا پەنجەر

 من نەمدەتوانی بژیم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٢ 
 تەنیایی من 
 لە تەنیایی 

 ژنە لەشفرۆشێک دەچێ 
 پڕاوپڕە لە ئاوەدانی 

 خەونی من 
 لە خەونی 

 منداڵێکی السار دەچێ 
 پڕاوپرە لە پێکەنین

 
 
 
٣ 

 من پێویستیم بە بارانە 
 تا لێوە وشکهەاڵتووەکەی ژیان تەڕبکەمەوە 

 ۆش پڕ بکەم لە سەوزایی یزی نێو دڵی تپا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
٤ 
 

 ئێمە هەموومان 
 خۆمان تەسلیم بەم درۆیە گەورە کردووە 

 کە دەڵێین 
 گەر عەشق لەژیان دەربکەین

 ژیان هیچی لێنامێنێتەوە
 ئێمە وەک چۆن تاکو ئێستا 
 نەمان توانیوە خەون ببینین

 نەمان زانیوە عەشقیش بکەین
 کردووەو ژیانی ئێمە لە هیچەوە دەستی پێ

 ەوە دەسووڕێتەوە و چلەنێو ڕووبەری هی
 بە هیچیش کۆتایی دێت 

 هیچ و هیچ و هیچ 
 هیچ تا ئەبەد هیچ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
٥ 
 

 هەموومان ڕقمان لە مردنە
 بەاڵم گەر مردن نەبا 

 ژیانیش نەدەبوو 
 وەک چۆن 

 گەر تۆ نەبای
 عەشقیش نەدەبوو  

 گەر من نەبام / یان 
 ەدەبوو بێهوودەییش لە دایک ن

 
 
٦ 

 ژیان چ پارادۆکسێکی تووڕەهاتە 
 کە ژنە شۆخێکی شەدەالر

 نەتوانێ لەوە تێبگات
 ئەو دەمەی

 نەبوونی ئەو  
 پەیکەری بوونی من 

 ڕەنگ دەکات 
 مردنی من تێکەڵ بە ژیانی ئەو دەبێ / یان 

 
 
 
 



 
 
 

 ئەوە مانای وایە 
 عەشق بۆ خۆی لە نێو

 تابووتێکی ڕەنگ خۆلەمێشی 
 ڕاکشاوەبە ئارامی 

 
 
 
٧ 

 ڕازیم بەوەی 
 هەموو دیوانە شیعرییەکانم 

 لە کتێبکدا 
 بچووک بکرێتەوە 

 بچووک بچووک بچووک
 تا ژنە شۆخێکی گەنم ڕەنگ 

 بیکاتە ملوانکەیەک و
 بەنێو مەمکۆڵەکانیدا 

 ...!شۆڕیکاتەوە 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
٨ 

 گوڵە گیان
 نزیک بەرەوە لێم
 نزیک نزیک نزیک

 لێوەکانم تا 
 انتڕەنگی لێوەک

 چاوەکانم
 ڕەنگی چاوەکانت 
 هەموو جەستەم 

 ڕەنگی تۆ دەگرن 
 هەناسەم تا 

 بۆنی قژی خاو و 
 بۆنی ڕۆحی تۆی لێ دێ 

 تا ئەو ئاستەی 
 نە مەمکەکانت 

 نە خۆت
 نەتوانن 

 لێم جیا ببنەوە
 
 
 
 
 
 
 



 
 
٩ 

 من خاک و ئاوم هەیە 
 بەاڵم نیشتیمانم نییە

 من مولک و ماڵم هەیە 
 م نییەبەالم بەختەوەری

 دڵبەرێکی شۆخ و شەنگیشم هەیە 
 بەاڵم ئازادیم نییە  

 
 
 
٠١  

 من شیعرەکانم 
 بە خوێنی خەیاڵەکانم و 
 بە خوێنی خەونەکانم و 

 بە خوێنی خۆم دەنووسمەوە
 بۆیە الی من 

 بوونم گیان فیدایی عەشقە لە پێناو ژیان 
 ژیانم گیان فیدایی بوونە لە پێناو عەشق

 یانە لە پێناو بوونعەشقم گیان فیدایی ژ
 
 
 
 
 
 



 
 
 

٠٠ 
 ئەی شەویارم

 شیرین شیرین 
 شەباهەنگی شەوەکانم بدرەوشێنەوە 

 بە شەڕابە شینەکانی شادومانی 
 بمکە بە شاسوار و شازادەی عەشق 

 
٠٢ 

 نائومێدی لەگەڵ بوونمان
 لەگەڵ سەوزایی درەخت
 لەگەڵ ئومێدەکانی ئاو

 لەگەڵ زەردەخەنەکانی هەور
 نی عەشقلەگەڵ فرمێسکەکا

 لەگەل سەمفۆنیاکانی زەماوەند
 لەگەڵ نووری خودا 
 هاتۆتە نێو ژیانمان 

 هەموومان بەشێکین لە نائومێدی 
 هەر هەموومان

 لەنێو ماڵە گەرمەکەی نائومێدی
 هەناسە دەدەین و گەورە دەبین 

 
 
 
 



 
 
 

٠٣  
 لەنێو بازنە داخراوەکانی تەنیایی
 ممن گەریدەیەکی نامۆ و ماندوو

 ا هیچ بەرد و ئەشکەوتێک نە لە پەن
 نە لەژێر سێبەری هیچ دارێک 
 نە لە کەناری هیچ ڕووبارێک 

 ناگیرسێمەوە 
 هەر دەڕۆم و هەر دەڕۆم
 کە شنەی با هەڵدەکات 

 من دوور دەکەومەوە
 کە بااڵ ئەسمەرییەکەی هەور دەردەکەوێت 

 من دوور دەکەومەوە
 شەوانانیش کە ئەستێرانم لێ بەدەردەکەون 

 دەکەومەوە من دوورتر
 بەاڵم کە لە نێو تەمە سپییەکانەوە 

 ڕوخسارە نەرمە ئاوریشمییەکەی دایکم دەبینم و
 بەرەو الم دێ  

 من لێی نزیک دەبمەوە
 نزیک نزیک نزیک 

 لە بەردەمی چۆک دادەدەم و 
 دەکەم چخاکی ژێر پێیەکانی ما

 
 
 



 
٠٤ 
 

 من منداڵیم پڕ بوو 
 لە ساڵەکانی پیریم

 الوێتیشم پڕ بوو
 هەڵبەز و لە
 سەرشێتیەکانی منداڵیم  

 بەهیوام داهاتووشم 
 بڕبێت لە گەنجیم 

 
 

٠٥ 
 رەهات و بێ مانایەوژیان چ تو

 کاتێک عەشق نەتوانێ
 تەعبیر لە شتە جوانەکان بکات

 کاتێک عەشق
 جگە لە گەردەلوول و 

 فۆبیاییخەونێکی 
 ؟...!هیچی تر نەبێ  
 
 

 ٢١٠٤نیسانی                                                                
 
 
 
 



 
 
 

 بەشی نۆیەم  -
 
 
 
 
٠ 

 من کە مردم
 تەنیاییم لەگەل خۆمدا 

 دەبەمە ژیر خاکەوە 
 با کەس  

 وەکو من تەنیا نەبێت 
 
٢ 

 چاوەڕوان بووم
 دوای نێوەڕۆیەک 

 ژنێکی شۆخ و گەنم ڕەنگ 
 بێتە الم و  

 بە زەردەخەنەیەکەوە پێم بڵێ 
 ایەکە ئەی شاعیرە تەنی

 ...!تەنیاییت باش 
 
 
 



 
 
٣ 

 من ئارەزووم لە ژنێکە 
 کە هەموو 

 ڕۆژەکان و شەوەکانم 
 پڕکات

 لە سۆز و لە ناز و عیشوەی ژنانە  
 هەموو 

 خەون و خەیاڵەکانم 
 پڕکات 

 لە گەمە و لە گفت و گۆرانی ژنانە 
 
 
 
٤  
 

 عەشق وای لێکردووم 
 خەونەکانم خوێن و

 خۆشم شیعرم 
 لێ بچۆڕێ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
٥ 

 لەو ڕۆژەوەی ئاوێنەی بەختم شکاوە 
 شەوەکانم پڕبوون لە وردە ئەستێرەی تاریک و

 ەکانیشم پڕبوون لە وردە خەونی نائومێدی خەیاڵ
 
٦ 

 سەردەمانێک 
 لەنێو ژیانی من 

 عەشق حیکایەتێکی سەوز بوو 
 لەنێو تابلۆکانی بەهار دەنووسرایەوە 

 
٧ 

 من لە یادەوەری باخچە 
 نییە جێگایەکم 

 لە نێو کتێبەکانی جەنگ 
 وێنەیان نەکێشاوم

 لەنێو مەملەکەتی ئەستێرانیش 
 پەیکەریان بۆ دروست نەکردووم

 بەاڵم ، 
 لەنێو شەقامەکانی ئاگر

 
 



 
 
 

 ژنە سۆزانییەکان
 لەسەر دیوارەکانی خەیاڵیان

 شیعرەکانم دەنووسنەوە 
 
 
٨ 

 من لەنێو خەونەکانم 
 وەرزەکانی مردنم بیرنایەتەوە

 گۆرانیش بۆ عەشق دەڵێم  کە
 ڕەنگەکانی تاریکی ناناسمەوە 

 لەنێو باخچەی نیگەرانیش 
 لەژێر سێبەری دڵنیایی ڕادەکشێم

 
٩ 

 دەرگای سبەینێم لێ بکەنەوە
 من دەرگای دوێنێم 

 بە ڕووی خۆمدا داخستووە
 وا خەریکە بەفر 

 جەستەی ژیانم دادەپۆشێ
 
 
 
 
 



 
 
 
 

٠١ 
 من وام

 بە جیا لە هەموو کەسێک 
 هەمیشە

 لە ناوەوەی بێدەنگی بێدەنگ نەبووم و
 لە دەرەوەی هاواریش هاوار دەکەم

 
٠٠  

 من لە قورولیتەی گەڕەکەکانی 
 نێو خەونەکانم و

 لە شەقامە قیڕتا و بەردینەکانی غەریبی
 بێزار بووم  

 ەمەوە نێو کتێبان ماڵم دەب
 لەنێو باخچە رەنگینەکەی شیعر
 بە وشە ناسک و ئیرۆسییەکان 

 رێک بۆخۆم دروست دەکەم و کەپ
 تاهەتا لەویدا دەمێنمەوە 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

٠٢ 
 تۆ هەمیشە 

 قسان بۆ بەرد دەکەیت
 قسان بۆ با دەکەیت 

 قسان بۆ بەفر دەکەیت 
 قسان بۆ باران دەکەیت 

 قسان بۆ باڵندەکان دەکەیت 
 ....!بەس بۆ من نا 

 
٠٣ 

 تۆ هەمیشە
 ستایشی مانگ دەکەیت
 ستایشی مردن دەکەیت

 شی مەمک دەکەیتستای
 ستایشی مرۆڤەکان دەکەیت

 ستایشی مێروولەکان دەکەیت
 بۆ منیش بەس گلەیی 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

٠٤ 
 

 گولەکەم تۆ دەتوانی
 ماڵەکەم لێ بسەنیەوە کتێبەکانم نا 

 خەونەکانم لێ بسەنیەوە خۆزگەکانم نا
 ڕووناکیم لێ بسەنیەوە عەشقم نا

 ژیانم لێ بسەنیەوە ئازادیم نا
 سەنیەوە شیعرەکانم ناچاوەکانم لێ ب

 دەتوانی گوڵەکەم دەتوانی
 کتێبەکانم و خۆزگەکانم و

 عەشق و ئازادیشم لێ بسەنیەوە 
 ...!بەس شیعرەکانم نا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

٠٥ 
 

 بەر لە ڕۆیشتنت 
 گلەیی ئەوەت لێدەکردم

 کە من بە نهێنی شیعرم بۆت دەنووسی
 ئەی شۆخبەاڵم 

 یتەوەێگەر ئەمجارە بگەڕ
 مبەڵێن دەدە

 لەسەر ڕوومەتە خرپنەکانی مانگ 
 بەبەر چاوی هەموو ئەستیرەکانەوە

 یان لەنێو مەمکۆڵەکانی رووبار
 بەبەر چاوی هەموو شەپۆلەکانەوە

  ەوەئیرۆسیترین شیعری خۆمت بۆ بنووسم
 
 
 
 

 ٢١٠٤ناوەڕاستی ئایاری                                                   
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 بەشی دەیەم -
 

 

 

 

 
٠ 

 من زۆرجاران 
 لەنێو سێبەری تۆ 

 شیعرەکانم دەنووسمەوە
 بۆیە هەرکاتێک تۆ دەڕۆی 

 وشەکانم لەسەر ڕووی گەاڵکان 
 بەجێدەمێنن 

 جار کیان هەندێ
 تێکەڵ بە خۆڵ و خاک دەبن 

 بۆیە هەمیشە 
 درەخت و خاک

 بۆنی هەناسەکانی منیان لێ دێ
 
 
 
 
 



 
 
٢ 

 لەوێم... ەکەی تۆ ڵمن لە نێو ما
 لەوێم...  نێو خەیاڵەکانی تۆ  لە

 لەوێم... لە نێو خەونەکانی تۆ 
 لەوێم ... لە نێو یادەوەرییەکانی تۆ 

 لەوێنیم ... بەاڵم لەنیو ژوورەکانی دڵت 
 
 
 
٣ 

 لەوێی... تۆ لە نێو شیعرەکانم 
 لەوێی ... ەکانم ڵلە نێو خەیا

 لەوێی ... لە نێو خەونەکانم 
 یلەوێ... لەنێو یادەوەرییەکانم 
 ... لەنێو ژوورەکانی دڵم 

 وەک زیندانییەکی هەتاهەتایی هەر لەوێی 
 
 
 
 
 
 



 
٤ 

 من و تۆ 
 لە هەموو شتێک لەگەڵ یەکدا جیاوازین 

 بە جیاواز 
 ئایەتە ئەڤینییەکانی ئارەزوومان دەخوینینەوە

 بە جیاواز 
 لە رەنگەکان و خەونەکان و تارماییەکان دەڕوانین

 / بۆیە کاتێک 
 ەکەکانی هەوردا دەڕۆممن بەنێو گەڕ

 تۆ بەوێدا مەڕۆ
 یان بەنیو کۆاڵنەکانی ئەستێرەدا دەڕۆم

 تۆ بەوێدا مەڕۆ
 یان بەنێو شەقامەکانی سەوزاییدا دەڕۆم

 تۆ بەوێدا مەڕۆ 
 یان بەنیو دارستانەکانی خۆرەتاودا دەڕۆم

 تۆ بەوێدا مەڕۆ
 ...بەاڵم گوڵە گیانم 

 گەر بەنێو میترۆکانی عەشق دا ڕۆیشتم
 ...!گورج وەرە و لەتەک مندا بڕۆ گورج 

 
 

 
٥ 



 من حەز دەکەم تۆ هەمیشە
 کەیفساز و ئاسوودە بیت
 ڕووناک رووناک ..... پەرستگەکانی خەیاڵت 

 ڕووناک ڕووناک ...................ەکانت چاو
 ڕووناک ڕووناک .............ژوورەکانی دڵت 

 ڕووناک رووناک ....................انت ڕێگاک
 تاریک تاریک /  ی پشتەوەی ماڵیشتانحەوشە

 
 
٦ 

 لێگەڕێ با بدرەوشێتەوە
 تریفەی مانگی شەوەکانی من

 لە نێو دەفتەری بیرەوەرییەکانی تۆ
 وەک چۆن هەمیشە دەدرەشێتەوە

 مانگی تریفەی خەونەکانی تۆ 
 لەنێو قەسیدە و

 ئایەتەکانی عەشقی من 
 
 
 

 
 
٧ 



 وەک چۆن 
 شەوە ئەنگوستەچاوەکانی تۆ

 دووگیاننهەمیشە 
 بە خەونە سپییەکانی من

 ئاواش
 بەیانییە بریندارەکانی منیش 

 مەست و حەیرانن
 بە سپێتی خەونەکانی تۆ

 
٨ 
 

 وەک چۆن
 هاژەی تاڤگەکانی عەشقی من 

 هەمیشە 
 ئومێدە خونچەییەکانی تۆی

 هێناوەتە سەما
 ئاواش

 تاڤگە هاژەییەکانی عەشقی تۆش
 لەم بیابانی غوربەتەم

 شیوە ، ئەی گوڵمژیانی بە من بەخ
 
 
 
 



 
٩ 

 چەندە جوانن
 برژانگی سەر چاوەکانت
 تۆقەی سەر قژی خاوت
 خاڵەکەی سەر گەردنت

 سوخمەی سەرکراسەکەت
 ستیانی سەر مەمکەکانت 

 هەموو شەوێک 
 شەڕ لەگەڵ مانگی خەیاڵم دەکەن

 چاوەکانی ژێر برژانگەکانت
 قژی خاوی ژێر تۆقەکەت

 گەردنی ژێر خاڵەکەت
 ەکەتکراسی ژێر سوخم

 مەمکەکانی ژێر ستیانەکەت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
٠١  

 لەکاتی ئاودانی گوڵەکانم 
 یان لەنیو قوواڵیی نیگاکانم 

 من هەمیشە 
 بیر لەتۆ دەکەمەوە

 
 
 

٠٠ 
 من هیچم نەماوە لەنێو ژیان 

 لەتێک نان ولە / جگە 
 ومەرکانێک عەشق 

 چەند وردە شیعری ئیرۆسی نەبێت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

٠٢ 
 لە دووری تۆ

 داکانی نێوان من و هەتاو مەو
 بە وردە شووشە و 

 شەوەکانی نیوان من و شیعر 
 بە وردە ئەستیرە و

 بازنەکانی نیوان من و خەون
 داپۆشراون/ رۆکانی نائومێدی چبە وردە 

 
 

 
          ٠٣ 

 دوور لە تۆ نا 
 دوور لە خۆم

 بە تاقی تەنێ 
 لە ژوورێکی تاریک 

 ڕۆژەکان و وەرزەکان و ساڵەکانم 
 دەکەم ێەڕب
 
 
 
 



 
٠٤ 

 وسکە بووم من لە جنسی بر
 کەچی نابینا و بێکەس و تەنیا مامەوە 

 ئەی قەدەر / عەشق چ گەمەیەکی تووڕەهاتە 
 
 
 

         ٠٥ 
 

 تا سەر ئێسقان نامۆم بە خۆم
 تا سەر ئێسقان نامۆم بە ژیان

 لە خۆم و/ تا دێ 
 لە عەشق و ژیان

 دوورتر دەکەومەوە
 ؟...خودا  ئەی/ مردن لە کوێیە 

 
 
 

 ٢١٠٤جۆزەردانی                                                 
 
 
 
 



 

 بەشی یانزە -

 

 
 
٠ 
 

 کە مانگ لە ئاو 
 تەم لە کانی 
 هەور لە چیا 

 ئەستێرەکان لە درەخت
 باران لە گیا

 / یان 
 کە تۆ لە من دوورکەوتییەوە

 بوو لە گوناه و دنیا پڕ
 ومنیش تابلۆیەکم لە تەنیایی 

 تاڤگەیەکم لە بێهوودەیی
 
 
 
 
 
 
 
 
٢ 



 نامۆبوونی من 
 لەو ساتەوە دەستپێدەکات

 کە دەبینم 
 عاشقەکان هەمان گۆرانی دەڵێنەوە و

 شەپۆلەکانیش هەمان سروود 
 باران بە هەمان لەنجەوە دەبارێ و 
 ...!مرۆڤەکانیش هەمان خەون دەبینن 

 
 
٣ 

 کە هاتمەوە
 تەنیایی خۆم 

 وە بۆ ماڵی خودا دەنێرمە
 ڕەنگ زەردییەکەشم لە غوربەت جێدەهێڵم

 دێمەوە
 تا ئەبەد

 لەنێو ڕۆحە پاکیزەییەکەی تۆ و
 لە نێو دڵە سەوزەکەی پایز دەمێنمەوە

 
 
 
 
 
 
 
 
 



٤ 
 

 ئەوەی تەنیایی کرد 
 بە بەشێک لە بوونی من 

 ئەوە تۆ بووی 
 /نەک 

 کیشوەرە دوورەکانی غوربەت 
 
 
 
٥ 

 دیوێکی ناوەوەی من ڕەش ڕەشە
 ەی ترم سپیدیوەک

 چاوێکم تەنها لە تاریکی دەبینێ 
 چاوەکەی ترم لە ڕووناکی

 بۆیە من نامۆم بەخۆم 
 هەمیشە ،

 بەدوای حەقیقەتی خۆمدا دەگەڕێم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٦ 
 بە قژە زەردەکەی خۆرەتاو و 

 بە خۆرەتاوێکی قژزەرد سوێند دەخۆم
 بە چاوە سەوزەکەی بەهار و

 بە بەهارێکی چاوسەوز سوێند دەخۆم
 من هەمیشە خەون بە تۆوە دەبینم  کە

 خانمە چاو بە خومارە خەملیوەکەی خەون / ئەی 
 
٧ 

 پەیوەندی نێوان 
 بەرد و ژیان 

 وەک پەیوەندی 
 نێوان 

 مرۆڤ و ئازادی وایە 
 
٨ 

 زۆر لەمێژە
 ماڵم لەسەر پشتی ئەسپی بایە 

 لەنیو بەهەشت و دۆزەخی نێو کتێبان 
 ئەمبەر و ئەوبەر دەکەم 

 
 
 
 
 
 
٩ 



 
 کە لە نێو ماڵی عەشقی من 

 دەرگای سۆز و الواندنەوە
 بە ڕووی مندا داخرا بێت 

 /ئیدی 
 زەردەخەنەی سەر ڕوخساری 

 وەرزەکانی موحیبەتم 
 ئەی خودا / لە کوێ ببینم 

 
 

٠١ 
 نە لە نیو نیشتیمانی غوربەتم
 نە لە نێو نیشتیمانی دایکم 
 نە لە نێو نیشتیمانی شیعرم

 لە هەر جێگایەک
 لێ نەبێت  کە تۆی

 منیش لەوێ نیم 
 نە ڕەنگم نە دەنگم نە بیرەوەریم 

 تەنانەت بوونیشم 
 ...!وجودی نییە لەوێدا 

 
 
 
 
 
 

٠٠ 



 
 هەموو حیکایەتەکانی عەشقی من  

 جگە لە هەڵهاتنی 
 ەش ڕچەند وردە ئەستیرەیەکی 
 لە نیو ئاسمانی یادەوەریم

 هیچ شتێکی تر نەبوو 
 
 

٠٢ 
 

 هێندە لێمدووری
 ژێکهەموو ڕۆ

 تووڕەبوونی زەردەخەنەکەت
 بە ڕووە خەمناکەکەی خۆرەتاو دەخوێنمەوە

 ئەم چیڕۆکی عەشقە ئاگراوییە چی بوو 
 ؟...ئەی شۆخ / لە نێو کتێبی مردنی منت نووسییەوە 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٠٣ 
 سەردەمانێک 

 لەنێو وەرزە پایزییەکانی شیعرم 
 تەگوعەشق گۆرانی بۆ ژیان د

 ئیستاش مردن 
 ەمگینەکانی عەشقیادەورییە غ

 بۆ ژیان دەگێڕیتەوە 
 
 

٠٤ 
 (ت کۆاڵنەکانی ڕۆژهەاڵ) لە نێو 

 بە نامۆبوونی خۆم ئاشنا بووم 
 لە نێو کۆاڵنەکانی خەونیش 

 بە یاخیبوون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
٠٥ 
 

 کە دەستم بە شیعر نووسین کرد
  باوەڕم وابوو

 کە مردن ناتوانێت من بدۆزێتەوە 
 نەوەی خۆمم ئێستاش لەسەر هەمان بیرکرد

 من پێموایە 
 شیعر لە مردن بەهێزترە نەک ژیان 

 
 
 
 

 ٢١٠٤ئۆکتۆبەری                                                         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 بەشی دوازدەهەم _  
 
 
١ 

 من بە چاوەکانی خۆم نا 
 بە نیگاکانی ژنێکی تەنیا لە گوڵ و جوانییەکانی سروشت دەڕوانم 

 بیرکردنەوەکانی خۆم نا  من بە
 بە خەیاڵی ژنێکی تەنیا لە ژیان و

 ئایندەم  
 ورد دەبمەوە

 من بە مەراقەکانی خۆم نا 
 بە تێنویتی ژنێکی تەنیا  

 حیکایەتەکانی عەشق و 
 ئایەتە ئیرۆسییەکان دەخوێنمەوە 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
٢ 



 ڕۆیشتنی تۆ 
 تەنها بەندکردنی من نەبوو 

 ا لەنێو زیندانی تەنیاییمد 
 ڕۆیشتنی تۆ 

 کوشتنی عەشقێکی ئەبەدی بوو 
 لە نێو مندا  
 
 
٣ 

 من لە نێو تەنیاییمدا 
 هێندە سەرقاڵم 

 کاتی ئەوەم نییە 
 بیر لە مردنم بکەمەوە

 
٤ 

 ئەی ژن 
 دواهەمین سنوورەکانی عەشقمان بڕی

 من لە نێو ژیانی خۆم دەرتاندەهێنم / ئیتر 
 ئێوەش لە نێو مردنەکانتان 

 
 
 
 
 
 
 
٥  



 ازانم ن
 دنیا بچووک بۆتەوە 

 یان دڵی من 
 شەوەکان تاریکتربوون

 یان ڕۆحی من 
 ئەوە داگیرساندنی 

 چەندەمین مۆمی مردنە 
 لەم وەرزی فەنابوونی عەشق و

 لەم هەڵوەرینەی گەاڵکانی ئومێد و
 نەڤاڵی دابڕان و شێتبوونەدا لەم کەر

 
 
 
٦  
  

 (کاتژمێر چەندی مردنە ) 
 نیشتیمان ولەم سەفەری جێهێشتنی 

 لەم ئاگربارانەی بە خەلووزبوونی عەشق و
 لەم حیکایەتی ڕەشداگەڕانی نیگاکان و

 لەم خەڵوەتگەی بە خۆڵەمێشبوونی خەونەکان و
 ...!لەم غوربەتگەی مەرگ و خۆکوشتنەدا 

 
 
 
 
٧ 

 من و تۆ 



 خۆمان بە پیتە زەیتوونییەکانی
 فەنابوون هەڵواسیوە 

 لەنێو تابلۆ ئەبستراکەکانی عەشق
 ڕەنگی یەکتریمان گرتووە

 
 
 
٨ 
 

 تۆ دەتوانی
 یەیانییەک بێیت و لە خەو هەڵمستێنب

 بە زەردەخەنە گەرمەکەتەوە پێمبڵێی 
 ئەی شاعیرە ڕۆژهەاڵتییەکە بەیانیت باش 

 یان دوای نیوەڕۆیەکی کەنار دەریام 
 لە کاتی ونبوون و نغرۆبوونم 

 لە نێو تەمە سپییەکانی خەیاڵ 
 بێیت و لە پشتڕا

 دەستە نەرمەکانتەوە چاوەکانم بگریت  بە
 هەر بەهەمان زەردەخەنەی گەرمەوە پێمبڵێی 

 ئەی شاعیرە ئیرۆسییەکە تەنیاییت باش 
 هەر لەوێدا لە تەکما دابنیشیت 

 
 
 
 
 

 حیکایەتی خەمناکترین عەشق و 



 عەشقی خەمناکترین حیکایەتم  
 بۆ بگێڕیتەوە 

 !وڵەباخ ئای چەند تامەزرۆی ئەم چرکەساتانەم ئەی گ
 
 
 
٩ 
 

 من لە نێو خەونەکانم 
 تۆم دۆزییەوە

 لە نێو شیعرەکانیشم 
 تۆم ونکرد

 تۆ هەبیت یان نا  
 شیعر و خەونەکانم 

 تا دێ 
 زێتر لە یەکتری نزیک دەبنەوە 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
٠١ 



 
 ڕەشێتی چاوەکان و 

 ڕەشێتی جلەکانت
 هەمیشە و هەمیشە

 دڵی من و ژووری تەنیاییم  
 ڕووناک دەکەنەوە 

 ئەی گوڵە رەشپۆشەکەی
 نێو باخچەکانی خەون و خەیاڵم 

 
 
 

٠٠ 
 من و تۆ

 دوو پەپوولەین
 لە هەڵمی قاوەیەکی تاڵ دەچین

 لە دووری یەک 
 نائومێدانە

 لە بۆشایی دەسووڕێینەوە
 لە سەر هیچ گوڵێک 

 هیچ کانییەک هیچ باخچەیەک
 ناگیرسێینەوە 
 
 
 
 

٠٢ 
 ماوەیەکە من خەوم نەماوە 



 هیچ شتێکەوە نابینم بۆیە خەون بە 
 من دەمەوێت خەوم ئاسایی بێتەوە

 تا خەون بە تۆوە ببینم 
 ئاخر گەر خەون نەبێت 

 من چۆن خۆم لە باوەشی تۆ ببینمەوە و
 دەستم لە مەمکە ئاگراوییەکانت گیر ببێ 

 
 
 
 
٠٣ 
 

 تەمەنێکت لەنیو شیعرەکانم 
 بەسەربردووە 

 شیعرەکانم بوونەتە ماڵ و نیشتیمانت
 اتنەت  تۆ بەو ه

 ڕووناکیت بە ڕۆح و 
 ئازادیت بە خەیاڵ و

 ...! ئەی خوداوەند / ئەبەدییەتت بە من بەخشی 
 
 
 
 
 
 
 

٠٤ 



 قەدەر ئێمەی لەسەر گەاڵ وەریوەکان 
 نووسیوەتەوە

 بۆیە دەوارە زەردەکانی پایز و 
 کێڵگە خۆڵەمێشییەکانی با 

 ...!ئەی گوڵەباخ / ی ئەبەدی ئێمەیە ڵما
 
 
 

٠٥ 
 

 دا بە دوای تۆ
 بە نیو بادا گەڕام 

 بە نیو باراندا گەرام 
 بە نیو سەوزاییدا گەرام 
 بە نیو خۆرەتاودا گەرام 

 بە نێو تاریکی و ڕەشەبا و مردنیش دا گەرام 
 بە نێو هەور و ئەستێرە و تەمە سپییەکانیش دا گەڕام 

 لە نیو شیعر و خەونەکانم تۆم دۆزییەوە / تا دواجار 
 
 

 ٢١٠٤دیسەمبەری                                                       
 
 

 
 

 بەشی سیانزە_ 
 



 
٠ 

 درەخت باسی جوانی و
 ئاو باسی ئازادی و

 باران باسی عەشق و
 ئاگر باسی ئایندە و
 پایز باسی ژیان و 

..تۆش هەمیشە  باسی   
ئەی گوڵەباخ/ تەنیایی خۆتم بۆ بکە    

 
 

٢ 
 ئەی میهرەبان

 تۆ پەیکەرێکی لە ئاو
 منیش درەختێکی بیابانیم

 وشک و تێنووم
 هەرکاتێک لێم نزیک دەبییەوە

 نەک هەر لەزەت و ئارامی 
 ئاسوودەیی و دڵنیایی

 بەڵکو ژیانم پێدەبەخشییەوە
 
 
 
 
 

٣ 
 



 تۆ دەتوانی 
 هەموو شەوەکان و 

 ڕۆژەکانی تەمەنم بۆخۆت ببەی
 هەموو قەسیدە ئیرۆتیکەکانم 

 تەنانەت وشە ڕووتەکانیشم
 منیش تەنها 

ەکم لە تۆ دەوێلسی و سێ خو  
 پانزە خولەک بۆ پیاسە

 پانزەکەیتر بۆ سەما
 سێ خولەکیش بۆ وردبوونەوە لە نیگا و 

وخسار و لە بااڵ ڤینۆسییەکەتلە ڕ  
 
 

٤ 
 وەک چۆن ئاسمان بە فرمێسکەکانی 

 ژیان دەنووسێتەوە 
 تا درەخت و خاک

 گوڵ و باخچە سەوزتر بن 
تۆم نووسییەوە منیش بە فرمێسکەکانم  

 تا زەردەخەنە و نیگاکانت گەرمتر بن 
 
 
 
 
 

٥ 
 کە تۆ هاتی



 ژوورە تاریکەکانی تەنیاییت 
 ڕووناک کردمەوە

 خەڵوەتگە ساردوسڕەکانی
نێو خەونەکانیشم    
 
 

٦ 
 

دیسەمبەر/ لە نێو مانگەکانت   
پایز/ لە نێو وەرزەکانت   

هەر هەموویان / لە نێو نیگا گەرمەکانیشت   
من نزیکتر کردەوەتۆیان لە   

 
 

٧ 
 

 من لە نێو شیعرەکانم دا
 لەسەر دیواری خۆرەتاو 

 تابلۆیەک بۆ ژیان دەنەخشێنم
 لەسەر سینگی ئەستێرە سوورەکانیش 

 تابلۆیەک بۆ ئازادی
 لەسەر پەراسووەکانی زەویش 
 تابلۆکانی عەشق وئاویزانبوون 

   
 

٨ 
 



 من ئەمشەو سێوەکانم دابەشدەکەم
شم دەوێنبەسەر ئەو ژنانەی خۆ  

 سێوی یەکەم بۆ تۆ
 سێوی دووەم بۆ تۆ 

 سێوی سێیەمیش بۆ تۆ
 هەموو سێوەکانم بۆتۆ 

 هەر تۆ و هەر تۆ و هەر تۆ 
 دیسانەوە ، تۆ تا ئەبەد تۆ

 
٩ 
 

 دوێنێ شەو 
 لە باوەشی گەرمی تۆ خەوم لێکەوت 

..لە خەونم دا   
 منیان برد بۆ بەهەشت

 بینیم تۆ لەوێی
ۆ دۆزەخبەرلەوە منیان برد بوو ب  

 تۆ لەوێندەرێش بووی
 دواتر گەڕامەوە مەملەکەتی غوربەت

 تۆ هەر لەوێ بووی
 لەسەر ڕێگای گەڕانەوەم سەرێکم لە نیشتیمان دا 

  یتۆ لەوێندەرێش بوو
ئەی میهرەبان .. تۆ لە هەموو شوێنەکان بووی    

 
 

٠١ 
 شێوەو ڕوخسارت 



 لە کتێبە ئاسمانییەکان دەچی
 هەمیشە دەبێ بتخوێنمەوە

 
 

٠١ 
 منداڵێک لە مندایە 

 پڕاوپڕە لە قسەی نەگوتراو
 ژنێک لە مندایە 

 پڕاوپڕە لە خەیاڵی عاشقانە 
 پیاوێک لە مندایە 

 پڕاوپڕە لە وردە ئەستێرەی سپی
 خودایەک لە مندایە 

 پڕاوپڕە لە ڕەشەبا و زریان 
 درەختێک لە مندایە 

 بەردەوام گەاڵی لێدەوەرێ
مەوە منیش بە هەموو بوون و خەونەکان  

 وام لە نێو شیعرەکانم دام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٠٠ 
 من ئەو پەنجانەی تۆم خۆشدەوێن

 کە ئەم وشە سپییانەم بۆ دەنووسن
 من ئەو خەیاڵەی تۆم خۆشدەوێت

 کە تابلۆیەکی ڕەنگینم بۆ ڕەسم دەکات
 من نیگاکانی تۆم خۆشدەوێن

 کە نهێنییەکانی جوانیم بۆ دەدرکێنن 
 من هەموو شتێکی تۆم خۆشدەوێ 
 کە تەنیاییم پڕ دەکەن لە ئارامی 

 
 

٠٢ 
 دنیا پڕە لە بازنەی ڕەنگاورەنگ
 من لە بازنەیەکدا دەخولێمەوە 

 تۆ لە یەکێکی تر 
 من بە پەیژەیەک بەرەو ئاسمان سەردەکەوم

 تۆ بە یەکێکی تر
 دەڵێن ژیان بە جیاوازییەکانەوە جوانە 
 بەاڵم من هەمیشە ئازار بەوە دەبینم 

...!ن بە مەمکەکانی تۆ کە دەستەکانم ناگە  
 
 
 
 
 
 
 



 
٠٣ 

 من هێندە لێت نزیکبوومەوە 
 تا ئاستی عەشق

هێندە لێت نزیکبوومەوە    
 تا ئاستی خۆم

 هێندە لێت نزیکبوومەوە 
 تا ئاستی خۆت

 کەچی تۆ 
 هەر بێندەنگ و هەر بێدەنگ و هەربێدەنگ

 تا ئاستی ونبوون و ڕەشبوونەوە
 
 

٠٤ 
 سێوەکانی خۆتم بۆ بنێرە 

ماڵەکەم پڕ بێت لە بۆنی سێو وتا     
 خەونەکانیشم لە بۆنی تۆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٠٥ 
 پەلکەزێڕینەی نێو ئاسمانی خەیاڵم 

 ڕەنگی تۆیان گرتووە 
 ڕەشەڕەیحانەی نێو باخچەی خەونەکانم 

 بۆنی تۆیان گرتووە
 وردە ئەستێرەی نێو نیشتیمانی شیعرەکانم 

 بە ڕووناکی نیگاکانت دەدرەوشێنەوە 
...! وەدا پڕم لە عەشقی تۆ منیش لەم نێ  

 
 
 
 

٢١٠٤کۆتایی  دیسەمبەری                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

چواردەهەم بەشی _    
 



 
 

١ 
 تۆ بیر لە هەموو شتێک دەکەیتەوە 

 تەنها خۆت نەبێ
 گرینگی بە هەموو شتێک دەدەی 

 تەنها عەشق نەبێ 
ە نێو دۆزەخیکەچی ساڵەهایە من ل  

 عەشقی تۆدا دەسووتێم 
 
 

٢ 
 من خەیاڵەکانم ڕەنگی مەمکیان گرتووە 

 خەونەکانیشم پڕ بوون لە مەمک
 چی دەبوو ئەگەر فریشتەکان 

 لە دوو مەمک زێتریان هەبا
پەیکەرێک بان لە مەمک/ یان   

 ژیانیش ڕەشماڵێک با 
 لە بنار مەمکۆڵەیەک هەڵدرابا 

 
 

 
٣ 

 ئەگەر تۆ عاشقی من بای
 لە فیردەوسی بەرین 

 کۆشکێکم بۆت دروست دەکرد
 بە خۆرەتاو دەمڕازاندەوە



 بە شەونم گوڵەکانم ئاودەدا
 بە رەنگەکانی پەلکەزێڕینە 

 دەرگاو پەنجەرەکانم بۆیە دەکرد
 هەموو ئەستیرەکانی دنیام 

 لە دەورەی ماڵەکەت ڕیز دەکرد
 هەموو حۆرییەکانی خودام بانگ دەکرد

موزیکژەنهەندێکیانم دەکرد بە   
 هەندێکیان بە سەماکار

دێکیشیان هەر بۆ دڵخۆشی تۆ با لەویابان نهە  
...!ئاخ بەس ئەگەر تۆ عاشقی من بای   

 
 

٤ 
 دەڕۆم ئاوڕ لە هیچ شتێک نادەمەوە

 نە لە تۆ نە لە خودا نە لە فریشتەکان
 ژیان جگە لە سەفەرێکی تووڕەهات 

...!هیچی تر نییە   
 
 
 
 
 

 
 

٥ 
تۆی گرتووە خۆم نا سێبەرم ڕەنگی  

 لە نێو دڵم نا لە نێو یادەوەرییەکانم ماویی



 وەک کات خێرا تێپەڕیت و بووی بە ڕابردوو 
 
 

٦ 
 ئێمە وا ڕاهاتووین

 لە ڕوانگەی نائومێدییەکانەوە 
 وەاڵم بە خەونەکان و بە عەشق و 

 بە خۆزگەکانمان و
 لە ڕوانگەی مردنیشەوە 
 وەاڵم بە ژیان بدەینەوە

 
 

٧ 
ودا من و مانگ و خ   

 مانایەک بە تەنیایی دەبەخشین
 من و شیعر و عەشق 

 مانایەک بە بوون دەبەخشین
من و تۆ و نیشتیمانیش    

 مانایەک بە ژیان دەبەخشین 
 
 
 
 

 
 

٨  
 بۆ گەیشتن بە ئەستێرە گەشاوەکانی 



 نێو ڕۆحی تۆ 
و( پێی خەونەکانم فێرە ڕۆیشتن  )   

 باڵی خەیاڵەکانم فێرە فڕین و
فێرە بینین و  چاوی ئومێدەکانم  

 زمانی دڵم فێرە قسەکردن و
...!جەستەشم فێرە هێمنی و ئارامی دەکەم   

 
 

٩ 
 من بەدوای ڕۆحێکدا دەگەڕێم 

 تەنیا وەک خۆم
 شەیدا وەک خۆم

 خەمۆکی و خوناوی وەک خۆم
 ئەشقیا و ئیرۆسی وەک خۆم

 نەشمیل و نەوڕەسی وەک خۆم
 بێئۆقرە و بێپەروا وەک خۆم 

خۆم یاخی و یاقووتی وەک  
 رۆحێکی ڕووت ڕووت 

...!ڕووت ڕووت وەک خۆم   
 
 

 
 
 

٠١ 
 شەوێک لەو شەوە ساردانەی بە ڕووتی ) 

 ...! (لە ئامێزی نائومێدیدا خەوتم 
 دوێنێ شەو نائومێدی پێێ گوتم



 وەک چۆن هەموو تەمەنت لە گەڵتابووم 
 بۆ ئەوپەڕی کیشوەرەکانی دنیا ڕۆیشتی 

 هێدی هێدی بە دواتدا هاتم
 ...!بۆ مردنیش لە گەڵتا دێم دڵنیابە 

 
 

٠٠ 
 تۆ کە ڕۆیشتی 

 من لە نێو خەیاڵی خۆم 
 ڕووبارێک ئاوم بەدواتدا ڕشت 

 
 

٠٢ 
 گەردەلوولی غوربەت 

 لە نیو دۆزەخی بێهوودەیی لوولی داوم 
 لوول لوول لوول 

 تەرزەکانی تەنیاییش وەکو تەون ڕۆحیان تەنیوم
 تا ئاستی ڕەشبوونەوە

 
 
 
 
 
 

٠٣ 
 گ پایزییەکەی خەیاڵمئاسکۆڵە ڕەن

 تۆ تەنها پەرداخێک لە شەڕابی عەشقی خۆتم پێ ببەخشە



 شیلەی هەموو گوڵەکان و / تاکو منیش 
 تریفەی هەموو شەوەکانی خۆمت پێ ببەخشم

 تۆ تەنها لەسەر پارچە کاغەزێک چەند وشەیەکم بۆ بنووسە 
 لێوی هەموو ئەستێرەکان و گەردنی مانگ و / تاکو منیش 
 پەڕ پەڕی ئومێدەکانت بۆ پڕکەمەوە لە شیعر گەاڵ گەاڵ و

 
 

٠٤ 
 جوانی بە ژیان دەبەخشی و/ نائومێدی 

 هەناسەش بە عەشق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٠٥ 
 دەمێکە و زۆر لەمێژە 

 من بە زمانی گەاڵ وەریوەکان 
 قسەت بۆ دەکەم و 



 تۆش بە زمانی ڕەهێڵە و زریان
 من لە باوەشی ڕەشەبایەکی مردوو ڕاکشاوم 

 یشت تاشە بەردێکی یاخیتۆش لە تەن
 /چەند ئەستەمە 

 ئەو دەمانەی هیچ شتێکمان پێنامێنێ بۆ گوتن 
 سەرەتا و کۆتایی حیکایەتەکان بەیەکدەگەنەوە و

 پەنجەرەیەکیش شک نابردرێ بۆ ڕوانین
 بوون و عەشق دەبن بە سفر

 بەهاکان بەتاڵدەبنەوە و 
 ...!ژیانیش دەبێتە بازنەیەکی تووڕەهات و هیچیتر 

 
 
 
 ٢١٠٥کۆتایی فێبروەری                                                          
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 بەشی پانزەهەم _  
 
 



٠ 
  ( لەگەڵ شیعر بمنێژن) 

 گۆڕەکەم پڕکەن لە نووری شیعر
 من لەگەڵ شیعر ئارامم 

 
 
٢ 

 بمسپێرن بە فیردەوسی شیعر
 لەوێدا لە پەرستگەکانی موحیبەت 

 ندی شیعر زیکر دەکەملەگەڵ خوداوە
 
٣ 

 من بە بێ شیعر
 تابلۆیەکم بە بێ ڕەنگ 

 ئەستێرەیەکم بە بێ ڕووناکی 
 ەلڕووبارێکم بە بێ جوو

 شیعر بەردەوام 
 ەم پێدەبەخشێ لڕەنگ و ڕووناکی و جوو

 
 
 
 
٤ 

 جەنگ پیربووە لە نێو ژیانی ئێمەدا
 ...هەروەها بێهوودەیی و مردنیش 

 ئێستاش وەک هەمیشە ژیان ئاوسە
 بە هیوام ئازادی یان عەشق یەکێکیان بێنە دنیا



 
 
٥ 

 هۆ پەپوولە پایزییەکە 
 گەر تۆ لە نێو باخچەی دڵم بمێنیتەوە

 منیش خەونەکانت پڕ دەکەم لە ڕەنگە جوانەکانی عەشق
 خەونەکانی ژیانیش پڕ لە ئازادی

 مەمکەکانت بە لێو دەمژم 
 مەمکەکانی ژیانیش بە شیعر

 /دەوەرە دەی 
 نیت بووم بە پەیکەرێک لە هەورلە چاوەڕوا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
٦ 

 یەکەمین شەوی ژیان ئەو شەوە بوو
 کە باران دەمی خستە نێو دەمی گیا و

 ئەستێرەکانیش خۆیان بۆ تەمە سپییەکان ڕووتکردەوە
 یەکەمین لە دایکبوونی منیش ئەو بەیانییە بوو



 کە باڵندەیەک لە بەردەم پەنجەرەی ژوورەکەم
 ۆمگوت و ڕۆیشتەوەسروودی یاخیبوونی ب

 
٧ 

 گوڵە سوورەکەم 
 ئەوە خونچە سوورەکانی لێوەکانتە/ نازانم 

 یان سووری ملوانکەی نێو مەمکۆڵەکانتە
 خەونە هەنارییەکانمی سوور سوور کردووە

 
٨ 

 من لە وەرزەکانی تەنیاییم 
 سەفەر بۆ ناوەوەی خۆمدا دەکەم

 لە کەنار دەریای غەریزەکانم / لەوێدا 
 تۆدا دەبملە چاوەڕوانی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
٩ 

 کات ژیان ڕووناک دەکاتەوە 
 دڵی منیش تاریک

 هەناسە بە زیندەوەر و درەختەکان دەبەخشێ



 بێهوودەییش بە من
 چ دنیایەکی نائارام و توڕەهاتە

 من و کات هیچ دەمانێک
 بەیەکەوە وەک دوو هێلی تەریب نەڕۆیشتووین

 
 

٠١ 
 کتێبی بارانم خوێندەوە 

 بوون  لە باخچە و گوڵ و سەوزایی هەموو الپەرەکانی بڕ
 کتێبی نیشتیمانم خوێندەوە 

 هەموو الپەڕەکانی پڕ بوون لە خوین و خەون و نائومێدی
 کتێبی عەشقم خوێندەوە 

 هەموو الپەڕەکانی پڕبوون لە حیکایەت و لە میهر و جوانییەکانی تۆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٠٠ 
 بەم ڕێگە تاریکەدا مەڕۆ ئازیز

 ەسەر دیوارەکاندا ماوە وکە وێنەی جەالدەکان ب
 هێشتا بۆنی مەرگییان لێدێ



 مەڕۆ بۆ ئەو مەیخانەیەش
 کە لە هەر گۆشە و قوژبنێکی 

 بوخچەیەک لە غەریزە ژەهراوییە ڕەشەکانی 
 بەرپرسە چاچنۆکەکان لەسەر مێزەکان دانراوە

 هەر لەژێر ئەو بارانە بمێنەرەوە 
 کە باڵندە و درەختەکان بەسەما دەهێنێ 

 ڕووبارەکان مەست دەکات و جۆگەلە و
 خەون و خەیاڵەکانی ئێمەش پڕ دەکات لە خۆشەویستی

 
 
 

٠٢ 
 گوڵە گیانم 

 گەر جارێکی تریش لە دایکببمەوە
 هەر بەدوای تۆدا دەگەڕێم 

 من بە عەشقی تۆ دڵگەش و شادومانم 
 
 
 
 
 
٠٣ 

 پایزێک لە مندایە 
 زەرد وەک قژە زێڕینییە ئاوریشمییەکەت

  بەهارێک لە مندایە
 سەوز وەک چاوە پرشنگییە خومارییەکەت

 بەفرانبارێک لە مندایە 



 سپی وەک مەمکۆڵە ئاگراوییە ئیرۆسییەکەت
 خۆرئاوابوونێک لە مندایە 

 سوور وەک لێوە ناسکۆڵە خونچەییەکەت
 تۆش بەم هەموو 

 ڕەنگ و ڕازە ڕەنگینییە ڕەونەقاوییەتەوە
 وای لە نێو ڕۆح و 

 ئەی ڕەیحانە / لە نێو خەون و شیعرەکانم دای 
 

٠٤  
 لەنێو شیعرەکانم 

 پڕن لەو مرۆڤانەی 
 قژیان ڕەشە 

 چاوەکانییان ڕەشە
 پەنچەکانییان ڕەشە 

 گەردن و مەمکۆڵەکان و هەموو جەستەیان ڕەشە
 بەاڵم نیگا و زەردەخەکان و 

 ...!خەون و خەیاڵ و دڵیان سپی سپییە 
 
 
 
 
 
 
 

٠٥ 
 سروشتی من وایە 

 نمخەون بە شتی جوداوە دەبی



 ژیانی جودا و ئایندەی جودا
 ڕێگاوبان و ئاسمان و ئەستێرەی جودا

 ڕووبار و تاڤگە و باخچەی جودا
 جودا جودا جودا  

 هەموو شتێکی جودا بەس تۆ نا 
 تۆ وەکو خۆت

 نەرم و نیان و نەوڕەسی وەک خۆت
 نیگا گەرم و بزە گەرم و دڵگەرم وەک خۆت

 تۆ وەکو خۆت
 رییەکانی دەریاشۆخ و شەنگ و شەونمیتر لە پە

 ...!جوان و نەشمیل و شەنگەبییتر لە فریشتەکانی خودا 
 
 
 

 ٢١٠٥نیسانی                                                              
 

                                                       
 
  
 
 
 
 
 

  زدەیەمبەشی شا_  
 
 



 
٠ 

 لە نیشتیمان 
 عەشق نەبارێ  کە چیتر بارانی

 وەرە با مەملەکەتی غوربەت 
 بکەین بە یەکەم چرکەساتی دیدارمان و 

 ...!بیکەین بە ماڵی هەمیشەییمان 
 
 
٢  

 لە بیرمە بۆ یەکەمینجار
 لە ئێوارەیەکی ئەسمەری ئەوینی) 

 لە ئەوینی ئێوارەیەکی ئەسمەری
 بوو( لە ئەسمەری ئەوینی ئێوارەیەک 

 انی تۆ کەوتکە چاوم بە چاوە خومارییەک 
 
 
 
 
 
 
 
٣ 

 ئەو ڕۆژە هەستم بەوە کرد 
 عەشق پیر بووە لە مندا

 کاتێک بینیم 
 گەاڵکانی نائومێدی 



 لە درەختە سەوزەکانی دڵم 
 هەڵدەوەرن

 تۆش ژێر کەپرەکەی دڵی منت 
 بۆ تاهەتایە جێهێشت

 
 
 
٤ 

 ئەستێرە دوور دوورەکان 
 هەموو شتێک 

 دەربارەی من و تۆ دەزانن
 فرمێسکەمۆمە چاو بە 

 نزیکەکانی 
 ...!هیچ / نێو شەوەکانیشمان 

 
 
 
 
 
 
 
 
٥ 

 لە نێو بەهەشتی عەشق دا
 ژیان زیندانێکی تاریکە و

 مردنیش ئارامگەیەکی ڕووناک
 



٦ 
 لە گەڕەکی تەنیاییمدا 

 /لەگەڵ 
 خەونە تەنیاکانم 
 ئومێدە تەنیاکانم 
 شیعرە تەنیاکانم 
 پێنووسە تەنیاکەم

 ...!ە ماڵێکی ئاوەدانم پێکهێناو
 
 
٧ 

 هاتمە دنیا/ من لە دەرەوەی شوێن 
 چاوم هەڵێنا/ لە دەرەوەی ڕووناکی

 زمانم ڕسکا/ لە دەرەوەی کات 
 لە دەرەوەی عەشق 

 باڵەکانی فڕینم کرانەوە
 لە دەرەوەی ژیانیش 

 لە دوورترین دووڕگەکانی تەنیایی
 ...!گیرسامەوە 

 
 
 
 
 
 
٨ 

 لە ئاسمان بم 



 یان لەسەر زەمین
 م لە خەودا ب

 یان لە خەون بینین
 لە نێو ڕووبار بم 

 یان لە کەنار
 لە پیاسە و گەڕان بم 

 یان لە باوەشی یار
 دڵتەنگ بم 

 یان کەیفخۆش
 مەست بم 

 یان حەیران و سەرخۆش
 /بەس هێندە

 دڵم جارجارە لێبدا  
 گەر زمانیشم نەیێتە گۆ

 فەرموو گوێم لێتە گوڵەباغم
 ...!من کاتم هەیە بۆ تۆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
٩ 

 کە هەموو تەمەنمان
 وەرزێکی وشکی بێبارانی و



 بێبارانی وەرزێکی وشک و
 بێ/ وشکایی بێبارانی وەرزێک 

 گوڵەباغم 
 دەبا بەرەو پیری مردن بڕۆین 

 
 
 

٠١ 
 من هەمیشە

 لە نێو خەونەکانم نەزیف دەبم 
 خوێنێکی سپی سپیم لەبەردەڕوا

 لە نێو شیعرەکانیشم 
 شیلەی عەشقێکی شین

 / لە نێو 
 خومارییەکانی غوربەتیشم خەمە

 بارانێکی سوور سوور 
 بەسەر خاکی خۆزگەکانی تەنیاییم دادەکا 

 
 
 
 
 
 
 
 

٠٠ 
 لە پایزی نێو خەونەکانی من 



 درەختەکان سەوز سەوز و 
 پشکۆکانیش دەپشکوێن
 لە بەهاری نێو عەشقیشم

 گەاڵکان دەوەرن
 گوڵەکانیش دەژاکێن

 
 

٠٢ 
 تا دێ

 مەوداکانی نێوان ژیان و مردن 
 نزیک و نزیکتر دەبێتەوە

 مەوداکانی 
 برادەرایەتی و خۆشەویستی 

 دوور دوور 
 سەیرەکەش لەوەدایە 
 مرۆڤەکان هیچ کات 

 ...!دەستییان لە بەلەمەکانی ژیان نابێتەوە 
 
 
 
 
 
 
 

٠٣ 
 بە هێواشی بەسەر گەاڵکاندا بڕۆ

 بە نەرمیش پەڕەی گوڵەکان هەڵگرەوە



 ئەمە پایزێکی ترە لە عەشق 
 ڵێکی ترە لە دایکبوونکەڕنەڤا

 مردنێکی ترە لەنێو ژیان 
 
 
 

٠٤ 
 منیش وەکو دایکم

 دۆزەخ لە ژێر پێیەکانمە و 
 بەهەشتیش لە نێو خەیاڵم

 تریفەی مانگە شەو لەنێو چاوەکانمە و
 پەپوولەکانی خۆشەویستیش لەنێو ماڵم

 بۆیە جارێکیتریش دەیڵێمەوە
 لەخۆم نەبێ / هیچ کەسێکیتر ناچم  من لە

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٠٥ 



 
 بگەڕێوە ئەی شۆخ

 با بەیەکەوە بڕۆین بۆ شوێنێک 
 /لەوێدا 

 تۆ لە ژیان و 
 لە هەموو شتەکان دوور بیت

 ... !بەاڵم لە من نزیک نزیک 
 
 

              
 ٢١٠٦دیسەمبەری                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ەیەمبەشی حەڤد_  
 
 



 
٠ 

 ا من تا ئێست
 یەکدوو شەو و 

 چەند وردە ڕۆژێک ژیاوم
 ئارەزوو دەکەم تۆ ببینمەوە 

 تا ئەگەر بکرێت 
 چەند وەرزێکی تر و

 یان یەکدوو ساڵێکیتریش بژیم
 
  
٢ 

 گوڵەباغم 
 دووری تۆ

 خوناوێکی ڕوونە وەک خۆرەتاو 
 خۆرەتاوێکی گەشە وەک خوناو
 دێتە خوارێ/ بەسەر پەنجەرەکانی تەنیاییم 

 ورە وەک برینبارانێکی سو
 برینێکی تەڕە وەک باران

 بەسەر کێڵگەی تەنیاییمدا هەر دەبارێ
 
 
 
 
 
٣ 

 بە پەراسووەکانی تریفە هەڵگەڕام



 تا نێو قوواڵییەکانی تاریکی
 ئەستێرەکان ببوون بە تارایەکی سپی

 درەختی خەونەکانمیان داپۆشیبوو
 لە نێو ماڵی شەو مامەوە 
 تا تەنیاییم وەک رووناکی 

 نای بەیانییەکان دەرکەوێتەوەلەسەر گۆ
 
 
 
٤ 

 من ئێستا 
 نائارام و بێهوودەم وەک ئاگر

 تەنیام وەک نیشتیمان
 بێ هیوام وەک خودا

 هێندە پەرتم
 هێندەی دەکەم

 خەیاڵ و جەستە و 
 پەنجە و پەراسووەکانی خۆمم 

 ...!بۆ کۆناکرێتەوە 
 
 
 
 
 
 
٥ 

 دڵم پڕە 



 حەزدەکەم بۆ شوێنێک بڕۆم 
  بەاڵم نازانم کوێ

 حەزدەکەم بڕۆم بۆ دووڕگەیەک
 یان بیابانێکی دوور دوور

 دوورتر لە ڕووبەری مەوداکان و 
 دوورتر لە ماناکانی دووری

 
 
٦  

 شەمەندەفەرەکانی ژیان 
 بەنێو ڕووناکییەکانەوە 

 دێن و لەبەردەممان ڕادەوەستن
 ئێمەش لە کەنار ڕێگاکانەوە 

 لەنێو تەنیایی خۆماندا ونبووین
 ە خۆمانی پیابکەینبیرماندەچێتەو

 شەمەندەفەرەکان ڕەتدەبن
 ئێمەش هەر لەدوورەوە

 ساڵوی گوڵ و پەپوولەکان و 
 ...!مرۆڤە خۆشبەختەکان دەسەنینەوە 

 
 
 
 
 
٧ 

 تەنیایی لە مندا
 وەک تارمایی لەنێو جەستەو



 وەک ڕووناکی لەنێو چاوەکانم 
 پەخشبووە

 من دەمرم و ناتوانم 
 کاتژمێرەکان و

 ییەم زەمەنی ئەم تەنیا
 بکەم بە ڕۆمانێکی درێژ و 

 یان فرمێسک و زەردەخەنەکانی 
 ...!وەک خۆی بنووسمەوە 

 
 
٨ 

 لەوەتەی هەم 
 ئاوێنەیەک نائومێدییەکانی خۆی 

 دەڕژێنێتە نێو من
 منی بەدبەختیش

 لەبەردەم دووڕیانێکی ڕەشدام
 یا ئەوەتا تاماوم

 نابێ سەیری هیچ ئاوێنەیەک بکەم
 یان تا ئەبەد
 ...!ڵ نائومێدییەکانم بژیم دەبێ لەگە

 
 
 
 
 
٩ 

 خەونم / من لەنێو ژیاندا 



 عەشقم/ لەنێو خەوندا  
 شیعرم/ لەنێو عەشقدا  

 ...!ئەبەدییەت / لەنێو شیعریشدا 
 
 

٠١ 
 مودەتێکە 

 خەون بە چڵە زەیتوونەوە دەبینم 
 سوور سوور  نێکیچڵە زەیتوو

 ئێستا ئاسمان و دەریا و خاک و 
 نێو خەونەکانی من درەخت و باڵندەکانی 

 سوور سوورن
 سوورتر لە خوێن و 

 سوورتر لە گواڵڵە سوورەکانی باخچە
 لەسەر دەنکە زەیتوونەکانیش 
 پیتی جۆراوجۆر نەخشێندراون 

 هەندێکیان بێ
 هەندێکیان ژێ
 هەندێکیان ئێ

 هەندێکیان میم و 
 
 
 
 

 هەندێکیان عەین و
 هەندێکیان یێ و

 چەند پیتێکی تریش



 ک نزیک کردنەوە و پیتەکانم لەیە
 لە تەنیشیەک ڕیزم کردن 

 ب ژ ی ب ە ر خ و د ا ن ا ع ە ف ری نێ 
 م ر د ن ب ۆ س و پ ا 

 ف ا ش ی س ت ە ک ە ی 
 ئ و ر د وو گ ا ن ێ 

 دواتر ڕێکم خستن 
 بینیم نووسراوە

 بژی بەرخودانا عەفرینێ) 

 ...( مردن بۆ سوپا فاشیستەکەی ئۆردوگانێ 
 کە ئەوەم خوێندەوە

 ک ئاگر ڕاچڵەکیموە
 وەک پشکۆ پڕبووم لە هاوار 

 وەک تاڤگەش پڕبووم 
 ...!لە تەوژموم و لە تۆفانی تۆڵە 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

٠٠ 
 ژنێکی کراسڕەشی نیگا سپی 

 شیعر ناخوێنێتەوە



 هەمیشەش لەژێر ساباتی شیعرەکانم ڕاکشاوە
 شیعرەکانمی پڕکردووە 

 لە ئاگر و ئەستێرەی ڕەش
 لەنێو خەونەکانیشم

 ی عەشقە ڕەشەکانم حیکایەت
 .بۆ دەگێڕێتەوە 

 
 

٠٢ 
 هەندێ شەو 

 لەژێر ڕۆشنایی ڕووناکییەکانی مانگ
 بە قەڵەمێکی نێرگزی

 لەسەر ڕوومەتەکانی ئاو 
 شیعرێکت بۆ دەنووسمەوە

 وشەکانی زەرد زەرد/ شیعرێک 
 وەک ستیانەکانی پایز و / زەرد 

 زەردەخەنەکانی ماسی
 وەک برژانگەکانی خۆرتاو و/ زەرد 

 ...!لوانکە زەردەکەی نێوان مەمکۆڵەکانی تۆ م
 
 
 
 
 
 

٠٣ 
 زمانی ئاگر/ من لە عەشقەوە 



 زمانی ئاو/ لە شیعر 
 فێربووم .. زمانی ئەوین / لە نیشتیمانیش 

 
 
 

٠٤  
 من وەک ئەویندارێک 

 بە ڕێنووسە ڕازە ڕەنگینەکان
 بەردەوام

 شیعرە ئیرۆسییەکانت بۆ دەنووسمەوە
 تۆش وەکو مانگ

 ە تاریکەکانی تەنیایی لەنێو شەو
 مەست مەست 

 بە زمانی مردن دەمخوێنیتەوە 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٠٥ 
 کە مەوداکانی نێوانمان 

 دوورترین دوورییەکانی دووری بێ
 /ئیدی 

 وردە شووشە شکاوەکانی دڵی تۆ
 چۆن کۆکەمەوە

 کە خۆشم هەر ژوورێکی دڵم 
 ...! لە کیشوەرێک بەجێمابێ 

 
 
 
 

 ٢١٠٨ئەپریلی                                                                 
 

                                                     
  
 
 
 
 
 
 

                                                     
 
 
 
  )  دەقی تەمەن وەک شوناس و نیشتیمانی شاعیر) 



 
 
 

 
 (دەقی تەمەن ) مانیفێستی  -

 
 

 ا لەگەڕەکی نائومێدیدا دەژیممن ئێست
 بە کەلوپەلەکانی عەشق ماڵێکم پێکهێناوە

 لە ژوورێکدا تابلۆی دۆڕانەکانی خۆمم هەڵواسیوە 
تابلۆی ترس و نیگەرانیەکانم / لە ژوورێکی تر   
تابلۆکانی مردنم/ لە ژوورێکی تر   
تابلۆکانی تەنیاییم/ لە ژوورێکی تر   

 لە دوواهەمین ژووریش وا خەریکم 
دی هێدیهێ  

 تابلۆکانی خۆکوشتنم هەڵدەواسم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
٠ 



دەقێکە . دەقێکی کراوەیە ، کراوە بە مانای تەواو نەبووە و تەواویش نابێت .. دەقی تەمەن 
. لەگەڵ تەمەنی شاعیر دایە واتە ، تا شاعیر لە ژیاندا بێت ئەم دەقەش بەردەوامی دەبێت 

منی خۆی لەسەرووی هەموو منەکانی دەوروبەر شاعیر لەم دەقەدا ، منی خۆی دەنووسێتەوە ، 
منی شاعیر ڕۆحێکە . پەیوەندی ئەو منە بە ناوە و دەرەوەی خۆی ڕەسم دەکات . دەبینێت 

 تژیە لە نەرجسیەت ، نەرجسیەتێکی ڕەها 
کە لە پشتی هەر بەهایەکی مرۆیی ئەم ڕۆحە نەرجسیەتە ئامادەیی هەیە ئامانجی شاعیریش لە 

 کە بوونی خۆی وەک مرۆڤ / نەرجسیە ئەوەیە نەخشاندنی ئەم ڕۆحە
شاعیر . وەک پیرۆزترین بەها کە شایستە بە هەموو بەختەوەریەک و جوانیەکە پێشان بدات 

..! ( من شیعر دەنووسم کەواتە من هەم ) یانە  بڵێ دەقەدا دەیهەوێ بە ڕۆحێکی دیکارتلەم 
کی پیرۆز سەیر بکات ، شاعیر لە ڕێگەی شیعرەوە مەبەستیەتی بوونی خۆی وەک بوونێ

دەیهەوێ بڵێ ئازادی و هەموو چەمکەکانی تر ، تووڕەهاترین شتگەلێکن گەر مرۆڤ 
شاعیر لە پانتایی ئەم دەقە بە هیچ ئاراستەیەکی دیاریکراو ڕێناکات .. مومارەسەیان نەکات  

. وەک ڕۆحێکی سەرکەش و یاخی ، دەکرێ هەر ئاراستەیەک بگرێتە بەر ، لە هەمانکات 
وەها شاعیر خۆی نابەستێتەوە بە چرکە ساتێکی دیاریکراوی زەمەن واتە ، زەمەن هەر

شاعیر هەموو ئەو گۆشە و ڕووداو مەراقانە . پێکهاتەیەکی ناکاریگەرە لە نێو ڕووبەری دەقدا 
دەنووسێتەوە کە کاریگەری ڕاستەوخۆیان لەسەر باری دەروونی و لە سەر خەون و خەیاڵ و 

هەموو ئەو گۆشە و . ەیی و پێکهاتە بایۆلۆژیەکانی بوونی ئەودا هەیە پێکهاتە ڕۆحی و غەریز
ڕاستە شاعیر لە دەقی تەمەن . ڕووداوانەی ڕووبەری بیرەوەریەکانی ئەویان ڕەنگڕێژکردووە 

خۆی دەنووسێتەوە بەاڵم ، ئەم دەقە جێگای ئۆتۆبایۆگرافیش ناگرێتەوە واتە شاعیر نایەوێ 
 .ێتەوەسەرتاپای ژیاننامەی خۆی بنووس

 
                                                      

                                                  
 
 
٢ 
 



لەڕێگەی ( من ، شیعر ، ژیان ) شاعیر لە دەقی تەمەن ، سێکوچکەیەک دەنەخشێنێ لەنێوان 
ۆی و لە ڕێگەی شیعرەوە خدا دەکات ، یان دەیەوێت شیعرەوە حیوار لەگەل خۆی و ژیان زمانی
یان .. بەر یان خۆیی و ژیان بناسێ ، یان تابلۆی بوونی خۆی لەنێو ژیاندا ڕەسم بکات دەورو
واتە . کات ، لەنێو ڕووبەرە پەنهان و نەبیندراوەکان ت و تواناکانی زمانی شیعر کەشف بقودرە

 لە نێو ڕووبەرە نادیارەکان یان شیعر دەکات بە 
لەنێو .. تن و بەردەوام بوون ، هاوکات بە پەنجەرەیەکیش بۆ ڕوانین پەیژەیەک بۆ سەرکەو

ڕووبەری ئەم گەمە زمانەوانیە چەندین تابلۆ ڕەسم دەکات ، لە یەکەمین تابلۆ ئەوەمان پێ 
دوای .. ) لە تابلۆیەکی تر ، دەیەوێ بڵێ ( .. هێشتا کات ماوە بۆ خەون بینین ) دەڵیت 

.. یان لە تابلۆیەکی تر دیسان دەیەوێ پێمان بڵێ ( .. دێ کەمێکی تر ، ئەستێرەیەکی تر هەڵ
تابلۆکان ..! ( یەکسانی چەمکێکی وەهمیە ، رێگایەکی تر بدۆزنەوە بۆ بەختەوەری ) 

بەردەوامن و شیعریش هەمیشە وەرزەکان بە رەنگی تر پێشان دەدات ، منی شاعیریش لە نێو 
ێو گەمە بێئاگاییە ئیرۆسییەکانی خۆیدا خەونەکانی منداڵی السارانە کۆاڵرە دەفڕێنێ و لەن

 . بەردەوام دەبێت 
 
 
٣ 

. شاعیر لەم دەقەدا ، دەیەوێت پەیوەندی خۆی لەگەڵ شیعر لە فۆڕمێکی ڕەها ڕەسم بکات 
یان لە نێو هەستە . یان دەیەوێت ڕووبەری شیعر لەنێو خۆیدا بدۆزیتەوە و وێنا بکات 

شاعیر دەیەوێت لەم دەقەدا ،  / تربە دیوێکی. دا کان و هاوکات خەیاڵ و خەونەکانیشنەستیە
پەیوەندی خۆی لەگەڵ شیعر وەک دوو هێلی تەریب بکێشێ واتە نە شیعر و نە ئەو ناتوانن 

دەقی . یان باس لە بوون و باس لە پێکهاتەی یەکتری بکەن ، بەبێ یەکتری هەناسە بدەن 
 تەمەن دەکرێت شوناسێک بێ بۆ شاعیر و هەم 

ان ڕووبەر و مانیفێستێک بێت کە تیایدا ، گۆشە نیگاکانی خۆی بۆ بوون و ی.. نیشتیمانیش 
هاوکات شیعریش ئەو ڕووبەرە . بۆ ژیان و بەهاکانی شیعر و بۆ مرۆڤ و جوانی بخاتە ڕوو 
 .بێت کە بتوانێ گەڕان و سەفەرەکانی خۆی تیادا ئەنجام بدات 

 
 



٤ 
 

رە پەنهانەکانی زمان لەنێو کیشوەرە زینەوەی ڕووبەۆقی تەمەن دەکرێت هەوڵێک بێت بۆ ددە
یان بە .. فراوانەکەی شیعر ، یان دۆزینەوە و پێشاندانی دیوە پەنهانەکەی ژیان و 

لەنێو ..  رانیفێستکردنی خەونەکانی شاعییان بە م.. بیندراوکردنی شتە نەبیندراوەکان 
تە نەرجسیەکان گەمەیەکی زمانەوانی بەردەوام ، لەنێو ڕووبەرە گشتییەکانیش هەمیشە هەس

بەخێرایی دەردەکەونەوە و لە پشتی بەکاراکردنی خەونەکان ، ڕوئیاکان و ئومێدەکان و 
ئارەزووەکان خۆیان نمایش دەکەن ، ئارەزووەکانی مرۆڤێک کە لە ئاستێکی بەرز لە خۆیی و 

 تر ، هەڕەمی من خواستەکانی دەڕوانێ ، بەمانایەکیژیان و 
و شکۆییە ، تا کۆتایی ئەم قەسیدەیە منی شاعیر هەر بەم  لە دەقی تەمەن ، هەڕەمێکی بااڵ

.. دەیەوێت بڕواتە دەرەوەی ژیان . شاعیر لە ژیان ڕاناکات بەاڵم . شکۆمەندییە دەمێنێتەوە 
وەک مرۆڤێکی یاخی دەیەوێ ، هەموو ئەم چەمک و پێکهاتەو کردارە دزێو نەشیاوانەی کە 

تر ، وێنەی حەقیقەتی پەیکەری ژیانمان مانایەکی یان بە.. ە ژیان ناشیرین دەکەن ڕەت بکاتەو
شاعیر لە ژیان ڕاناکات بەاڵم ، هەمیشە بەدوای ژیانێکی .. لە نێو خەونەکانی بۆ بکێشی 

بۆیە لەڕێگەی کردنەوەی کۆد و میتافۆرەکان و . باشتر و ئاسوودەتر و سەرفرازتر دا دەگەڕێ 
اتەوە ، شاعیر لە بارێکی خودئاگا شیکردنەوەی خەونەکان ، دەیەوێ لە ژیان نزیکمان ک

 مەبەستیەتی ژیان بکات بە دڵبەرێکی 
هەریەکێک لە مرۆڤەکانیش بکاتە سوارچاک و ئاشقێکی شەیدا و . قەشەنگ و نەشمیل 

وانی هەتا هاتایی ، ولە هەوڵی چوونە ژ. بێوێنەی ئەم دڵبەرە بااڵ زڕاڤ و ڤینۆسییە  
بۆ .. ێکی بێ سنوور و بێهاوتا لەگەڵ دڵبەری ژیان سانی و تێکەاڵوبوونودەستڕاگەیشتن و ڕامو

ئەوەی لەم ڕێگەیەوە بتوانن تا ئەبەد لەنێو لەزەتە ئیرۆسییەکان و بەهەشتی جوانییەکان 
 .بمێننەوە 

 
 
 
٥ 
 



لە نێو بونیادێکی ئیستاتیکی و لەنێو ڕووبەر و فەزایەکی ئاوەاڵی زمان ، شاعیر مەبەستیەتی 
بۆیە شیعر دەکات بە  هەر.. ست لە ملی ئازادییەکانی بکات  خەونەکانی وەقسە بهێنێ و دە

و وەک خۆی بژیت  لەنێو ئەم نیشتیمانەش دەیەوێت وەک خۆی بیر بکاتەوە.. نیشتمانی خۆی 
شیعر دەکات بە نیشتیمانی .. تر ، نایەویت بوونێکی دەستبەسەر و زەلیل بێت یان بە مانایەکی

 خۆی چونکە ، دەیەویت بەوپەڕی ڕەهایی 
کە  یاخی بوونەکانی خۆی بنووسیتەوە ، یان بە دژی هەموو ئەو ڕێگرییانە بوەستێتەوە ،

هەمیشە بوونەتە هۆی ئەوەی مەوداکانی ژیانی لەبەردەم بچووک و بەرتەسک بکەنەوە ، ئیتر 
تر یان بە مانایەکی.. ونی خۆی بکات دەیەوێت لەنیو دەقە شیعرییەکانی نمایشی حەقیقەتی بو

بوخچەی گرێدراوی ئومێدەکانی بکاتەوە .. یقەتی خۆی وەک خۆی بنووسێتەوە ، دەیەوێت حەق
و خەم و تەنیاییەکانی خۆی بکاتە میلۆدییەکی ئیرۆسی ، ئازارەکانی خۆی پێ بڕەوێنێتەوە و 

 هاوکاتیش ، بە ڕۆشنی قسە و ئومێدەکانی دڵی خۆی 
دوو کەسی ( منی مرۆڤ منی شاعیر لەگەڵ ) واتە دڵی منی شاعیر بکات ، چونکە بەالی ئەو 

جیاوازن بەاڵم لە یەک جەستەدان ،  لە ڕووی بیرکردنەوە و باری دەروونی و لەباری کەسایەتی 
منی شاعیر ڕاستەوخۆ لەژێر کاریگەرییەکانی نەستی و ئارەزووەکان دایە بەاڵم ، منی .. دا 

) گەرییەکانی وەک کاری.. دایە  مرۆڤ بەجۆرێک لە جۆرەکان لەژێر کاریگەرییەکانی دەرەوە
هەروەها لەنیو پانتایی دەق  ... (  لتوور ، ئایین ، قوتابخانە ، خێزان  ئایدیۆلۆژیا ک

هەوڵدەدات لە تەک گەمە زمانەوانیەکانی واتە لەتەک فۆڕم و بونیادی زمانەوانی دەق ، 
لە هەمانکاتیش ، نووسین و . مانایەکی نوێ بۆ چەمکەکانی بوون و ژیان و مرۆڤ بخاتە روو 

داهێنان تەنها بریتی نین لە ڕووبەرێکی زمانەوانی لە چوارچێوەی بونیادێکی ئیستەتیکی و 
بەمانای هەموو نووسین و داهێنانێک دابڕاو لە بەها مرۆییەکان یان . دوور لە  بەها مرۆییەکان 

لەپاڵ هەموو . ئامانجە مرۆییەکان دەبێتە کردارێکی ناتەواو یان کردارێکی بێمانا و موجەڕەد 
 ئەمانەش منی شاعیر مەبەستیەتی لەنێو ڕووبەری ئەم دەقە دەرگا لەسەر دنیایەکی نوێی 

 
دنیایەک پڕبێت لە هاوار و ئومێد و پرسیارە گەورەکان ، لەسەر خەون و . شیعر بکاتەوە 
چونکە شاعیر بوونەوەرێکی نیگەرانە یان پێکهاتەیەکی نیگەرانە لە ڕووبەری .. نیگەرانییەکان 

ەوڵدەدات لە نێو داهێنان و دەقەکانی ، خەون و خەیاڵە جوانەکانی و هەستە بووندا ، ه
وەک گەریدەیەک بە پاشخانێکی مەعریفییەوە ، بەدوای واتای . ئیستەتیکییەکانی بنووسێتەوە 



سەرەنجام لەنێو .. بوون دەگەرێت و پرسیار لە بوون و هاتنی خۆی دەکات بۆ نێو ژیان 
انی بە ئارامییەکی دەروونی و ڕۆحی دەگات ، لەالی شاعیر خەیاڵە فەنتازی و ئیرۆسییەک

هەموو دەقێکی ئەدەبی هەڵگری جۆرەها میتافۆر و ئاماژەی جیاوازن ، ڕەنگە لەیەککات لە 
ئەنجامی بەریەککەوتنی وشەکان لەنێو پەیوەندییە نوێیەکانەوە بە پێی جیاوازی کات دەربکەون 

ڕۆڵی سەرەکی و ڕاستەوخۆی هەیە ، لە هەڵڕژتن  لەنێو هەر دەقێکی نویش نائاگایی شاعیر. 
و یاخود کردنەوەی دەرگا بە ڕووی ئاماژە و کۆدە نوییەکاندا ، لەچوارچێوەی گەمەیەکی 

  . ئیستاتیکی لەنێو ڕووبەر و بونیادی زمانی دەق دا 
 
 

 ٢١٠٤کۆتایی نیسانی                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 (ناڵە حەسەن  و دەقی تەمەن /  ) دیمانە 

 
                                                  

 
 فەهمی نەبی: ئامادەکردنی                                                    

 
 
 
 

بە دەنگێکی م ، هەمیشە ( ناڵە حەسەن ) ماوەیەکی زۆرە من خوێنەری دەقە شیعرییەکانی 
جیاوازم زانیوە چونکە زۆرتر لە هەر شاعیرێک توانیویەتی ڕەسمی واقیعی ژیانی خۆی لە نێو 

ئەوەش هۆکارێکی کاریگەرە کە من هەمیشە وەک پێوانەی . شیعرەکانی نیشان بدات 
لە فەیسبووک هەمیشە دوای هەواڵ پرسین . ڕاستەقینەی نووسینەوەی خود تەماشای دەکەم 

دەقی تەمەن  …من ) ئەمجارەیان دەقێکی نوێی بۆ ناردم . قی نوێم لێکردووە ، پرسیاری دە
هەر ئەوکات دوای خوێندنەوە نوقمی گفتوگۆیەکی زۆر بووین ، بۆیە بڕیارماندا لە دەرفەتێکی ( 

نزیکتر قسەی زیاتری لەسەر بکەین ، دوای ئاڵوگۆڕی چەند پرسیارێک کە لەالم دروست ببوو ، 
 . تە بەرهەم کە ئێوە دەیخوێننەوە ئەم گفتوگۆیەی لێها

 
 
 
 
 
 

؟ یان لە دەرەوەی ( ..دەقی تەمەن ) بۆچی ئەم هەوڵەی خۆتت ناو ناوە : پرسیار  -
تۆ ئەمە بە مانیفێستی شیعری خۆتی .. ئەم ناونیشانە و ڕوونکردنەوەکە بۆ دەقەکە 

 ؟ ..دەزانی 



 
ستم دەکرد لە نێو لە سەرەتای شیعرەکەمەوە تا کۆتاییەکەی هە: ناڵە حەسەن     

ئەتمۆسفیرێکی شیعری جیاوازدام ، هەستم دەکرد سەرسامانە خۆم ڕەسم دەکەم و لەگەڵ 
هەستم دەکرد لەو ( .. من ) خۆمدا دەدوێم بە تایبەت دوای تەواو بوونی شیعرەکە کە ناوم نا 

نوختەی دێری بۆ بنووسم  یان دوا  شیعرە بەدەر لە جیاوازییەکانی زمان و ستایل ناتوانم دوا
واتە دەقێکە کراوەیە و تەواو نابێت ، نەک بە بەشێک یان  بە دووان دەقێکە تا . بۆ دابنێم 

دوای ڕامان و وردبوونەویەکی زۆر ، .. بەدوای یەکدا بێن ئەبەد دەکرێ بەشەکانی یەک
گەیشتمە ئەو باوەڕەی کە چ سایکۆلۆژیەتی دەقەکە چ بارە زمانەوانیەکەی چ ستایل و شێوازی 

ینەکەی ئەوە دەخوازێ ئەم دەقە ناوێکی تایبەتی لێبنێم و وەک تەجروبەیەکی شیعری نووس
بەاڵم لەگەڵ ئەم ناوە ( دەقی ژیان ) لەسەرەتا بیرم کردەوە ناوی بنێم .. نوێ ڕایبگەیەنم 

دواجار بەوە . ڕووبەڕووی کۆمەڵێک ئیشکالیاتی تر دەبووم کە نەمدەویست لێیان نزیک ببمەوە 
دەربارەی ئەوەش کەئایا ئەم ڕوونکردنەوەی نووسیومە ( . دەقی تەمەن )  نێم گەیشتم ناوی ب

بە مانیفێستی شیعری خۆمی دەزانم ، من دەڵێم نەخێر ، دیارە ئەم ڕوونکردنەوەیە بەشی تری 
بە دوادا دێت تا دەبێت بە مانیفێستێکی گونجاو بۆ دەقی تەمەن ، بەاڵم هەرگیز من ئەوە بە 

نازانم ، چونکە من پێموایە ، من لە ئاستێکی فراوانتر لە چوارچێوەی  مانیفێستی شیعری خۆم
مانیفێستێکی دیاریکراو ئیش لەسەر شیعرەکانم دەکەم ، من بە ستایلی جۆراوجۆر دەنووسم 
ناتوانم لەنێو ستایلێکی دیاریکراو خۆم و هەوڵەکانی خۆم بەر تەسک بکەمەوە ، دەکرێ ئەوە 

( دەقی تەمەن ) ەوڵەکانم ، واتە مانیفێستێک بێت تەنها بۆ مانیفێستێک بێت بۆ یەکێک لە ه
 .و هیچیتر 
 
 
 
 
 
 

ئایا لە هەموو شیعرێک شاعیر خۆی نانووسێتەوە یان ئیش لەسەر خۆی : پرسیار  -
ناکات ؟ مەبەستمە بڵێم جیاوازی ئەم شیعرەت لەگەڵ شیعرەکانی ترت لە کوێدایە ؟ 



وەزیفەی نووسینەوەی شتەکانیتر تەواو یان ئێمە بۆ خۆمان بنووسینەوە لە کاتێکدا 
 نەبووە ؟ 

 
بێگومان منیش دەڵێم لە هەموو شیعرێک شاعیر هەوڵدەدا خۆی :  ناڵە حەسەن  -

بنووسێتەوە بەاڵم ، لەو شیعرە نووسینەوەی خود جیاوازە ، شاعیر لەم دەقە بە 
شێوەیەکی زۆر چڕ ئیش لەسەر خۆی دەکات ، تەرکیزی زۆر دەکاتە سەر ناوەوەی 

ۆی غەریزەکانی خۆی باری دەروونی خۆی خەون و خەیاڵ و ئومێدەکانی خۆی خ
تەنانەت نهێنیەکان  و شتە تایبەتیەکانی خۆی یان پەیوەندی خۆی بە دەرەوە و بە 
چەمکەکانی تر ، بۆ نموونە دەربارەی عەشق ، شاعیر لەم دەقەدا بە نێو بەرینایی 

ە دەمێنێتەوە کە پەیوەندی بە خۆی لەنێو ئەو رووبەر! ڕووبەری عەشق سەفەر ناکات 
هەیە واتە تەنها دۆڕانەکان و یان فرینەکانی خۆی لەنێو رووبەری عەشق دەنووسێتەوە، 

کە ئەمەش یەکێکە لە تایبەتمەندیەکانی  ( هەر خۆیی و هەر خۆیی و هەر خۆی ) واتە 
کە دەقێ( دەقی تەمەن ) جیاوازییەکی تر ، هەر بەناوەکەوە دیارە .. ئەم شیعرە 

تم ناتوانم دو ادێر و دوا شاعیر دایە ، هەروەکو گوتەواو نابێ و لەگەڵ تەمەنی 
..!  مەرگی شاعیر دەبێتە دوا دێر و دوا نوختەی ئەم دەقە .. نوختەی دیاری بکەم 

ئەمەش لە هیچ دەقێکی تری خۆم یان لەهیچ دەقی هیچ شاعیرێکی تر ئەمەم نەبینیوە 
کە منی خۆی لە سەرووی منەکانی تر دەبینێ یان یان ئەو بارە نەرجسیەتەی شاعیر 

 ئەو 
 

 
 
 
 

دەربارەی ئەوەش ئێمە بۆ ! بوونە نەرجسیەی خۆی بە بوونێکی پیرۆز وەسف دەکات         
خۆمان بنووسینەوە لە کاتێکدا وەزیفەی نوسێنەوەی شتەکانی تر تەواو نەبووە ، من بە 

یەتی شتەکانی تر و حیکایەتی ژیان دڵنیاییەوە دەڵێم شتەکانی تر تەواو نابن ، حیکا



جا بۆ ئەوەی لە خۆمان و شتەکانی تر تێبگەین دەبێ لەسەرەتا . حیکایەتێکی بەردەوامە 
خۆمان بنووسینەوە ، وە پەیوەندی خۆشمان بە شتەکانیتر ڕەسم بکەین کە ئەمەش وەزیفەی 

 . نووسینە و شیعریش زۆر تایبەتمەندانە ئیش لەسەر ئەمە دەکات 
 

شاعیر لەم دەقە منی خۆی لە سەرووی  ) لە ڕوونکردنەوەکەت نووسیوتە :  پرسیار -
لە پشتی ئەم دەربڕینەت دەتەوێت چیمان ( هەموو منەکانی دەوروبەر دەبینێت 

 پێبڵێیت ؟
کوردم و ناتوێمەوە ) دەمەوێ بڵێم ئەو ڕۆژگارە بەسەر چووە  بڵێین : ناڵە حەسەن  -

دەمەوێ .. ەرچوون و ئێمەش نەتواینەوە ڕۆژگارە سەختەکان بەس..! ( ناتوێمەوە 
بپرسم ئێستا چۆن لە خۆمان و بوونمان دەڕوانین ؟ چ ئاست و تەوەقوعێکمان هەیە بۆ 
خۆمان و بۆ ژیانمان ، دەمەوێ بزانم لەم دەورانی دوای پۆستمۆدێنیزم و لە نێو ئەم 

لەم  ؟ شاعیر..هەراو زەنای تەکنۆلۆژیایە خۆمان لە کوێی هاوکێشەکان دەبینین 
دەقەدا ، بە دیدێکی مۆدێرنەوە ، منی خۆی لە ئاستێکی بەرز دەبینێت هێندە بەرز تا 
ئاستی ئەوەی هەموو خۆشیەک و بەختەوەریەک و جوانیەکی ژیان بۆ خۆی بە ڕەوا 
دەبینێت لەهەمانکات ، خوازیارە هەر تاکێکی کۆمەڵگاکەی لەم ئاستە بەرزە بۆ خۆی و 

 ژیان بڕوانێت ، 
..! کو کورد کاتی دەست ماچکردن و چەمانەوە بۆ بەرامبەر بەسەرچووە پێی وایە وە

تاکی کورد لە بەرزترین ئاست تا نزمترین ، هەر جێگاو ڕێگایەک و هەر پلەوپایەکی 
بەرپرسیارێتی هەبێت ، دەبێت خۆی لەم ئاستە بەرزەدا ببینێت بەتایبەت لە بەرامبەر 

اری ئەم ڕۆحە شەرمنۆکی و خەجولیە یان پێویستە تاکی کورد دەستبەرد. ئەوانیتر 
 .ڕۆژهەاڵتیە بێت وا خەریکە ڕۆح و بوون و خەونەکانمان وێران دەکات 

 
 

 
 
 
 "تۆ بەم دەقە دەتەوێت تەجاوزی قۆناغی جیلی پێش خۆت بکەیت : پرسیار  -



 
من ناتوانم بڵێم بۆ ئەم مەبەستە ئەم دەقەم نووسیوە ، بەاڵم ئەگەر :  ناڵە حەسەن  -

دیارە ئەوە مافی هەر . یمە لبەتەم کردبێ ئەوە مایەی خۆشحاشتێکی لەم با
بەاڵم . نووسەرێکە کە بەم ئومێدەوە بنووسیت دیارە ئەم مافەش لە خۆم ناسێنمەوە 

ندنی نەوەی پێشخۆمان یان بۆ داهێنان الی من شتێکی لەوە گەورەترە بە خاتری تێپەڕا
زۆر بە ڕاشکاوی بڵێم من  حەقیقەتێک هەیە دەمەوێ ئەوە.. ەبەستە بنووسین ئەم م

لەو ڕۆژەوەی دەستم داوەتە قەڵەم خەمی داهێنان یەکێک بووە لە خەمە هەرە 
لە پڕۆسەی نووسینم دا من هەمیشە هەوڵم داوە کۆپی هیچ کەسێک نەبم .. گەورەکانم 

، دەنگێکی جیاواز بم و لە هیچ کەسێکی تر نەچم ئەوەشم لەنێو دەقەکە بە ئاشکرا 
 ..( .من لە هیچ کەسێکی تر ناچم لە خۆم نەبێت ) دەڵێم ڕاگەیاندووە کە 

 
 

لە قۆناغێکی وەک ئێستا کە خودانی چەندین کتێبی ( من ) نووسینەوەی : پرسیار  -
شیعریت غەدر نیە لە ڕابردوویەک کە ڕۆیی و نەتنووسینەوە یان ئەوە کامل بوونی 

 ئێستایە ؟
 

پەیوەندی بە تەمەن و کتێب و هیچ بە بڕوای من داهێنان و نوێبوونەوە : ناڵە حەسەن  -
قۆناغێکەوە نیە ، یان لە هەر چرکەساتێکی تەمەن کەسێک بیەوێ داهێنان بکات ئەوە 
هیچ جێگای ئەسەف و غەدر نیە بە پێچەوانەوە ، جێگای ئیفتخار و مایەی شادومانی 

 ! من چیبکەم خۆزگە دە ساڵ بەر لە ئێستا ئەم دەقەم دەنووسی .. و پێشوازییە 
 

 
 
 
 

ئەم دەقە لەگەڵ تەمەنت دایە و لە هەمانکاتیش دەتەوێت لە نووسینی : پرسیار  -
مەبەستمە بڵێم ، ئەم تەجروبە شیعریە تازەیەت هیچ . شیعرەکانی ترت بەردەوام بیت 



الیەنێکی نێگەتیڤی لەسەر پڕۆژە شیعرییە ئاساییەکانت نابێت ؟ یان بە مانایەکی تر ، 
 ی ترت دروست ناکات ؟ هیچ ڕێگریەک لەبەردەم شیعرەکان

-  
ڕێک وایە ئەم دەقە لەگەڵ تەمەنم دایە ، دەشمەوێت لە نووسینی : ناڵە حەسەن  -

بەاڵم دەربارەی الیەنی نێگەتیڤی ئەم تەجروبەیەم . شیعرەکانی ترم بەردەوام بم 
ئەوەی تا ئێستا بینیبێتم یان هەستم پێی کردبێ ئەوەیە ، پڕۆسەی نووسینی 

دەکات چونکە ، ئەم دەقەش بە ئەندازەی خۆی کاتی  شیعرەکانی ترم هێواشتر
 لێمدەوێت  ، وە دەبێ ئەم ئیعترافەش بکەم من کەسێکم کەم 

دەنووسم هەر دەقێکی شیعریم دوو مانگ تا سێ مانگ دەخایەنێت ئەگەر زیاتریش 
لەم سێ چوار مانگەی دوایی واتە لە سەرەتای بەشی یەکەمی / خاڵێکی تر . نەبێت 

( چونکە ئێستا لە بەشی دووەمی ئەم دەقەدا ئیش دەکەم ) ئێستا  دەقی تەمەن تا
یەک دووجار خەیاڵێکی نوێی شیعریم تواندۆتەوە لەنێو ئەم دەقەدا ، واتە لەگەڵ  

من پێموایە . خەیاڵە نوێکەم بەردەوام نەبووم تا بیکەم بە شیعرێکی سەربەخۆ 
یە بەاڵم ، بەپێی توانام بەرچاوترین الیەنی نێگەتیڤی ئەم تەجروبەیەم لەم خاڵەدا

 .هەوڵدەدەم کاریگەریەکان لە ئاستێکی زۆر نزمدا بن 
 
 
 
 
 
 

 
 
.. ی تۆ لەم دەقەدا لەوپەڕی قووڵی دایە ( نەرجسیەت ) بە بۆچونی من : پرسیار  -

کۆتایی هات ؟ مەبەستمە کەسی دووەمی تاک کاراکتەرێکی ( ئەو ) ئایا نووسینەوەی 
 ! . ئامادەیە لەنێو دەقەکانی تۆدا

 



ئەو بوونە نەرجسیەی من لە هەموو شیعرەکانی تریشم دا هەر هەبووە :  ناڵە حەسەن  -
وە ئەگەر لەم دەقەم گەیشتۆتە ئەوپەڕی یان وەکو تۆ دەڵێی لەوپەڕی قووڵیدایە ، من 
لەم حەقیقەتەی خۆم ڕاناکەم هۆکارەکانیش چ لە ڕوونکردنەوەکەم و چ لە 

وە بە پێویستی نازانم لێرەدا دووبارەیان بکەمەوە پرسیارەکانی پێشووتر وەاڵمم داوەتە
هەرگیز کۆتایی پێنەهاتووە ئەو لە دەقەکانی ( ئەو ) ، دەربارەی چیڕۆکی من لە گەڵ 

 ...ئەوەتا لەسەرەتای دەقەکەدا دەڵێم .. تر و لەو دەقەش هەر لە گەڵمدایە 
 

 تاک تاک تاک
 تک تک تک 

 تۆ تا ئەبەد تۆ / تۆ تۆ تۆ 
 ...ووەمی ئەم دەقەدا لە شوێنێکدا دەڵێم یان لەبەشی د

 من حەزدەکەم هەموو ژیان لەنێو تۆدا بتوێتەوە 
 تۆش لەنێو من 

 من حەزدەکەم تۆ لە هەموو مەخلوقاتێک ئاسوودەتر بیت 
 ..! منیش لە تۆ 

هێندە مەحبوب و ئازیزە (  ئەو ) ئەوەتا دەبینین لەو دەقەش ئەو هەر لەگەڵمایە ، 
ەوێت ژیان لەنێو ئەودا بتوێتەوە یان دەخوازم لە هەموو تا ئەو ئاستەی دەم

مەخلوقاتێک ئاسوودەتر بیت بەاڵم ، لەگەڵ ئەوەش واز لە ڕۆحە نەرجسیەتەکەی خۆم 
یش لەنێو مندا بتوێتەوە  یان دەمەوێت لە ئەو ئاسوودەتر ( ئەو ) ناهێنم و دەمەوێت 

استێکی تردایە ، لەگەڵ ئەو بەاڵم لەنێو ئەم دەقە پەیوەندی من لەگەڵ ئەو لە ئ. بم 
 لە عەشق دام لەژوان دام لەهەمانکات لە ملمالنێیەکی سەخت و دژواریش دام ، عەشق 

 
لەم دەقەدا لە پێناو مانەوە نیە ، بەڵکو لە پێناو  جوانکردن و بە ئیرۆسی کردنی 

 . ژیان و  لە پێناو بەها مرۆییەکانە 
 

یە من ( ئەو ، من ، منی بااڵ ) ۆیدەوە ڕەهەندەکانی کەسایەتی لە دیدی فر: پرسیار  -
لەبەردەم بە کۆمەاڵیەتی بونی تاک و تێگەیشتنی دەرەوە و ناوەوە لەبەرامبەر منی بااڵ 



کە هەمیشە خۆی لە سەرەوەی هەرەمی کەسایەتی دەبینێتەوە  ئەو دەقە لەسەر 
 دا لە کوێوەی نەرجسیەتی تۆدایە ؟ ( من ) نەخشەی  

 
ێکی بااڵیە و لە ئاستێکی بەرز دەڕوانێ ( من ) تەمەن ،  من ی دەقی: ناڵە حەسەن  -

، شانازی و ئیفتخارێکی بێ وێنە بەو منە و بە بوونی خۆی دەکات ، ئەو منە منی 
شاعیرە ، ئەم شانازی و بەرز ڕوانینەش بەهۆی نووسینی شیعرەوەیە ، وەک لە 

من ) عیر لێرەدا شا( . من شیعر دەنووسم کەواتە من هەم ) ڕوونکردنەوەکەدا هاتووە 
بۆیە . ێکی داهێنەر و خالیقە ، شتەکان وەقسە دەهێنێ و ڕۆحیان دەخاتە بەر ( 

بەاڵم .  شاعیر داوا دەکات بوونێکی ڕەها بێت و خاوەن هەموو مافێک و ئازادیەک بێت 
ئەو دیدگا و تیۆرەی فرۆید  بۆ کەسایەتی و ناسینی سروشتی مرۆڤ و هەڵسوکەوت و 

بۆ ئەم مەبەستە مێشکی مرۆڤی دابەشکردووە بۆ سێ بەش ئەویش ڕەفتارەکانی ، کە 
بێت  ندروست ده سێکی ئاسایی و ته که  له  شانه م به ک له ریه هه( من ، منی بااڵ ، ئەو ) 
م  کێک له ریه هه  نگی و ناڕێکی له ناهاوسه  کی گونجاو دابن ، چونکه نگیه هاوسه  له
خۆشی  ندین نه ی چه وه وتنه روونی و لێکه دههۆی ناڕێکی باری   بێته ، ده  شانه به
کانی  شه موو به هه  ر له به( ئێد ) ئەو "   ش بۆ نموونه شانه م به ک له ریههه. روونی   ده

  واته  ستی دایه ری نه نێو ڕووبه واو له بێت ، ته دایک ده له  دایکبوونی کۆرپه ڵ له گه تر ، له
ست و  روون و هه ژێر کۆنترۆلی پرێنسیپی ده ری بێئاگایی و الشعووری ، له ڕووبه
گوێی   نە   ڕووه ڕووبه  وه ره ڵ واقیعی ده گه له  ک نه یه هیچ شێوه  ، به  کانی دایه زووه ئاره

شاعیر چ لە شیعرەکانی تری چ لە دەقی تەمەن خۆی زۆر . بە هیچ فەرمانێک دەدات 
بیرکردنەوەکانی لە ژێر بۆ بێئاگایی شل دەکات واتە توانا و خەیاڵ و ڕەفتار و 

ئەو منە بااڵیەی دەقی تەمەن بە ئاراستە و تەوژمی .. دایە ( ئێد .. ئەو  ) کۆنترۆلی 
کار دەکات ، بۆیە تەنها گوێ بە خواست و غەریزەکانی خۆی دەدات و ئیش ( ئەو ) 

 لەسەر چەمکە 
) ەڵێ ئیرۆسیەکان دەکات ، یان منی خۆی لە سەرووی هەموو منەکانی تر دەبینێ و د

..! خۆم تا ئەبەد خۆم ... خۆمی تاک و تەنیا ... هەر خۆم و هەر خۆم و هەر خۆم 
 . کڕۆکی نەرجسیەتەکەش ئەلێرەدایە ( . 

 



 
مەبەستت لەوەدا چیە کە دەڵێی  شاعیر خۆی نابەستێتەوە بە چرکە : پرسیار  -

 ا ؟ساتێکی دیاریکراو یان زەمەن پێکهاتەیەکی ناکاریگەرە لە نێو ڕووبەری دەقد
مەبەستم ئەوەیە و دەمەوێ بڵێم ، ڕاستە شاعیر لەم دەقە خۆی : ناڵە حەسەن  -

ئەمە بە مانای ، دەنووسێتەوە و هەموو تەرکیز و خەیاڵەکانی لەسەر خۆیەتی بەاڵم 
ە تا لەمنداڵیەوە دەستپێبکات و ئینجا هەرزەکاری و الوێتی و ینووسینەوەی ژیاننامە نی

من .. ەمەن ، زەمەن یان کات بەم ئاراستە ڕێکە ناڕوات بەاڵم لە دەقی ت.. تا کۆتایی 
وای دەبینم وەک چۆن لە کرداری زاوزێ لە کاتی توانەوەدا بە ملیۆن سپێرم دەڕژێ 

ئەمەش . بەاڵم خێراترینیان خۆی دەگەیەنێتە هێلکەکە و کرداری پیتان ڕوودەدات 
گەری زیاتر بێت بەهەمانشێوە ، لەکۆی کۆمەڵێک ڕووداو و بیرەوەری کامەیان کاری

.. ئەمیان خۆی دەگەیەنێتە هێلکۆکەی خەیاڵی شاعیر و خەیاڵی شاعیر ئاوس دەکات 
 . ە و زەمەن پێکهاتەیەکی ناکاریگەرە یبۆیە پەیوەندی بە زەمەنەوە نی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
هەروا بەردەوام ( من ) نووسینەوەی ەم دەقە لە قالبی پۆستەرە شیعرە ئ: پرسیار  -

 ؟..درێژ و شێوازی پێشتریشت بەکار دەهێنی دەبێت یان نەفەسی 
 



ڕاستیەکەی نامەوێت یان بە گونجاوی نابینم شێواز و فۆرمێکی : ناڵە حەسەن  -
 ێمباشە وەک چۆن دەقەکە کراوەیە ومن پ.. دیاریکراو بۆ ئەم دەقەم دابنێم 

نەت ڕاستە بەشی یەکەم و تەنا. بەردەوام دەبێت ، ئاواش فۆرم و شێوازێکی کراوەی هەبێت 
بەشی دووەمیش لە شێوەی کۆپلە کۆپلە کەتۆ پێی دەڵیی پۆستەرە شیعر دەڕوا ، بەاڵم من 
ئەوە نازانم و بۆم ڕۆشن نیە لە داهاتوودا بە چ زمانێک و بە چ فۆڕمێک درێژە بەم دەقەم 

 . دەدەم ، ئیتر ساڵو لە داهێنان 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
، بەمانای دەقێکی کراوە و ( ەمەن دەقی ت) ناومان ناوە (   من ) قەسیدەی 

بەردەوامە ، لەگەڵ تەمەنی شاعیردایە ، واتە مەرگی شاعیر دەبێتە دوادێرو 
 . دوا نوختەی ئەم قەسیدەیە 
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