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عەشق هەڵزنانە بە بااڵی تەنهاییدا
عەشق 

ئەو گۆرانییە غەمگینەیە 
پێش چڕینی دوا كۆپلە كۆتایی دێ و
دوای خۆی دوو مشت خۆڵەمێش 

لە ناو كەمانچەی شكاوی رۆژگاردا جێدەهێڵێ 
فووكردنە لە چرای كامەرانی 

لە تاریكترین رۆژە تەمومژاوییەكانی گومان،
نوێژێكە لە هەزارەها ركاتی چەمانەوە و
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 دڵشكان پێكهاتووە
ئازیزم، تۆ ببینە  

عەشق كانیاوێكی سوورە  
لە سەرچاوەوە لێڵ بووە و 

سوور سوور بووە بە خوێناویی 
ئەوانەی لە یەكەم نیگادا كوژران و
بوونە چیرۆكی ئەفسووناویی و 

حكایەتە درێژەكانی شەوانی زستان 
ئازیز، تۆ بڕوانە عەشق شەڕفرۆشتنە 

بەو كچە لیمۆییەی دنیای پڕ كردووە لە ناز و
لە نێو چاوەكانیدا جوانییەكی بكوژ و

 لە بەشی چەپی سینگیدا ئاسنێكی رەق هەیە و
لەگەڵ بەربوونەوەمان 

بۆ نێو ئەو جیهانەی الی چەپی سینگی 
 مێشكمان ئەپژێ و

لەسەر دیوارەكانی تەمەنێكی بەفیڕۆچوو
 بە دوا قەترە خوێن ئەنووسین 
خۆشەویستی نەسیم نییە،  

بەڵكو گێژەڵووكەی شووم و نەگبەتییە 
هاوڕێ، تۆ دیقەت بدە 

 عەشق گالنی سوارچاكەكانە  
لەسەر چیای دڵەوە
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 بۆ نێو نشێوییەكانی دابڕان و 
 دۆڵە رەشەكانی گریانێكی ئەبەدی، 

خۆخواردنەوەی ئەو الفاوەیە 
بەرەو كەنارەكانی مەرگ و

 تیاچوون دەمانبات 
لەوێش دەمانكاتە هاوەڵی گیانی بە گیانی 

هەاڵڵە هەڵوەریوەكانی ئارەزوو
هاوڕێ تۆ بیر لەوە بكەوە 
عەشق پەیژەیەكی رزیوە 

كەس ناتوانێ قاچ بخاتە سەری و  
بەر نەبێتەوە نێو دەربەندی تەنهایی و
 ژوورە تەمومژاوییەكانی خۆكوشتن، 
لەوێندەرێش لەنێو پەناگە نسرمەكانی 

دوور لە هەتاوی رۆمانسییەت 
لە پەنا هەناسە ساردەكان و  

عومری لە كیسچووەوە  
بە دۆشداماویی دەوەستیت و 

ئەڵێیت ئای خودایە  
عەشق چەند درۆیەكی شیرین بوو! 
هاوڕێ تۆ بە قووڵی سەرنج بدە 

عەشق ئاوێنەیەكی شكاوی لێو خوێناوییە
سوێندم پێ مەخۆ لەوەتی هەیە 
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هەر رۆحی ئەو كەنارییانە تیغ ئەكا 
كە ئەیانەوێ چارەنووسی خۆیان 

لە ناویدا ببیننەوە 
عەشق قوم قوم خواردنەوەی حەسرەت و
هەڵزنانە بە بااڵی بەرزی تەنهاییدا و
سەماكردنە لەسەر پشكۆی عاتیفە 

ئەو عاتیفەیەی خەریكە 
لەنێو تەمومژی غوربەتا ون ئەبێت
هاوڕێ تۆ تەنها تەماشا بكە  

عەشق رژانی پەرداخێك پێكەنین و
هەڵوەرینی ئەو گۆرانییە بەهارییانەیە

بە دەنگی كەوە كوژراوەكانی
 ئەو بنارە دەوترێنەوە 

عەشق لورە لوری گورگی غەریزە و
ورشەی كەوا قەترانییەكەی دڵتەنگییە

هاوڕێ لێرەوە لێی بڕوانە 
عەشق كۆژانی ئەو كۆترە سیاپۆشانەیە
بەر لە خۆكوشتن دووپشكی خیانەت 

ژەهری مەرگی خستە گیانیانەوە 
عەشق لرفەی ئەو رەشەبا تووڕەیەیە

چارۆگەی كەشتییەكانی دڵ 
لە دەریای بێ بنی فیراقدا ئەدڕێ 
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هاوڕێ ئەمەوێ لەوە تێبگەیت 
عەشق ژەهراویبوونی بای شەماڵە  
هەناسەكانت پڕ دەكات لە نائومێدیی و

پێش ئەوەی خۆری نیگایەك 
چاوەكانت رووناك بكاتەوە 

تۆزی دڵشكان بیناییت تار ئەكات 
عەشق خنكانە لە رووباری بێهودەییا و

بەربوونەوەیە لەسەر پەلكەزێڕینەی خەیاڵەوە 
بۆ نێو دۆڵەكانی كابووس

هاوڕێ، ئەمەوێت نیشانت بدەم
عەشق هاڕەكردنی دڵە شووشەییەكان و

وێرانبوونی تەالرە گەردن بەرزەكەی غرورە
عەشق ئاگرێكە لە تافی گەنجیمان بەردەبێ و

دەمانكاتە خۆڵەمێشێكی پیری بابردوو 
هاوڕێ من چەندان جار  
لە دەرگای عەشقم داوە

لەوێ جگە لە سڕبوونی 
شەپۆلەكانی تەمەنم هیچی ترم نەدی

لەوێ جگە لە چڕینی سروودە بەردینەكان 
هیچی ترم نەوت 

لەوێ جگە لە نەفەسدان 
لە سیگاری ئارەزووەكان  
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بەلێوی وشك هەاڵتووی بیابانئاسام  
هیچی ترم نەكرد 

لەوێ جگە لە نركە نركی 
خۆزگە مۆمیاكراوەكان

گوێم لە هیچ هاوار و ناڵەیەكی تر نەبوو 
هاوڕێ تۆ سەیرێكی من بكە و ببینە
عەشق گۆرانییەكی تەواو نەبووە و 
مەرگ دوا كۆپلەی ئەو گۆرانییە 

لەسەر جەستەی ساردەوەبووم ئەچڕێ 
هاوڕێ تۆ ببینە عەشق .... 

عەشق
عەشق

ئەڵمانیا - كۆڵن
ئاگۆست - ئۆكتۆبەری 2017
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لە شەمەندەفەردام بەرەو الی تۆ

گێژەڵووكەی عەشق لە مندا تاو ئەسێنێ و
هەڵیگرتووم بەرەو وێستگەی شەمەندەفەر

تاكو لەبەردەم تۆدا 
گەاڵ گەاڵ تەنهاییم هەڵوەرێنێ 

شەمەندەفەرەكەم خێراتر لە بروسكه دەئاژوێ و
هێشتا من پێموایە هەنگاوەكانی سستن و

ئەم رێگا توالنییە
هێندەی عومری نوح درێژ بووەتەوە 
ئەمەوێ زووتر لە زوو بە تۆ بگەم و
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گریانەكانی خۆم 
لە رووباری خەندەكانت بشۆمەوە
رۆژووی ئەم هەموو كەساسییەم

 لە ئامێزتدا بشكێنم
رووی گوناهەكانم 

لە مەرقەدی پاكیزەیتدا سپی بكەمەوە
كڵپەی ئەو هەموو سووتانەم 
بدەم بە دەم شەپۆلەكانتەوە
ئەو سەحرا وشكەی دەمم

 بە ئاوی لێوی ئاڵت تەڕ بكەم
رەنگی تاریكم 

لە ئاتەشگای چاوەكانتدا رووناك بكەمەوە
دەستە تەزیوەكانم لە گیرفانی قاپوتی

 یادگارییەكانتدا گەرم بكەمەوە  
لە شەمەندەفەردام بەرەو الی تۆ

ئەخوازم خێراتر لە خێرایی تیشك بگەم بە تۆ، 
بگەمە ئەو عەشقەی 

وەك گوللەی وێڵ نووسا بە تەوێڵمەوە و
لە بری خوێن، 

پێكەنین لە رۆحمەوە فیچقە ئەكات 
بگەم بەو دەستانەی  

گوڵی میهرەبانیی ئەدا  
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لە یەخەی كراسی قەترانیی 
زامە دێرینەكانم و 

الپەڕەیەك لە مێژووی من 
 لەگەڵ خۆی ئەنووسێتەوە  

كە تیایدا رۆژنامەكان  
هەواڵی ماچ ئەكەنە مانشێت  
گۆڕستانەكان بە ئاوی ژیان 
غوسلی خۆیان دەرئەكەن و 

عەشق، 
خەنجەری سووری نامووسپەرستی

 لەبەر پشتێنی گرێچنی  
كولتوور دەرئەهێنێ و

دەیخاتە نێو ئۆقیانووسی دیرۆكەوە 
مەبەستمە، پەلەتر  

لەو باڵندە كۆچەرییانەی لە وەرزی سەرمادا 
بەرەو گەرمیان كۆچ ئەكەن

 بەرەو تۆ بێم
بەرەو تۆ دێم

 تا لە زستانی شەختە و سارددا 
لە كورەی شەوەكانی مەنفاتدا هەڵكڕوزێم
تا لەسەر شۆستەی پەمەیی ئاوێزانبوون
حەیرانێك بە بااڵی نەورەسێكی كوژراوی
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 نیشتماندا بچڕین
تاكو لە كۆماری تەژی 
گڕی مۆمستانی سینگتدا

ببمە سەرۆكێك كە
 بۆنی مێخەك لە سووتانی بێت

تاكو لەبەردەم پەنجەرەی چاوەڕوانیتدا
ببمە گوڵدانێكی سپی و

 پڕ پڕم بكەیت 
لە رەیحانەی نیگا و 

گوڵی مۆری ماچەكانت 
خەونمە

 گورجتر لەو فریشتانە بە تۆ بگەم
هەواڵی زەماوەندی چرۆ و چڵ 

 دەگەیەننە خودا 
گورج دێم

 سۆزی دەروونی هەڵقرچاوم 
لەنێو تەزیوییەكانی تۆدا ئەكەمە الوكێك

بۆ ئەو الوالوە رەشپۆشانەی لە یەكەم روانیندا
بەدەم هەڵقوڕانی 

پێكێك لە نیگەرانییەوە مردن
دێم رووەو تۆ، 

لەوێدا هەست ناكەم غەوارەم
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هەست ناكەم فەنتازیاكانم
ئەبنە قفڵی ژەنگاویی سەرم

هەست ناكەم دڕكی غەم ئەچەقێت 
لە ئاوریشمی هەستم و

لەوێ بە شەونمی دڵنیایی 
هەموو بەیانییەك خۆم دەشۆم
لەوێ گوێ لەو سترانە بزێو و

 هەمیشەییە ئەگرم
سەرەتاكەی باوەش و 
كۆتاییەكەی رامووسانە

لەوێ لە پەنا گوناهەكانمەوە 
لە ئاوی چاوەكانت هەڵدەكێشرێم و

كۆتایی هەموو پرسیارە شپرزە و شڵەژاوەكانم 
بە یەك وشە و 

بە »خۆشم ئەوێی« وەاڵم ئەدرێنەوە
لە شەمەندەفەردام بەرەو الی تۆ 

دەیان رێگەی  نشێو و هەورازم بڕی تەنها
بۆ سەرخەوشكاندنێك لە ژێر ئاسمانی روونتدا

سەدان جار خۆم دایە بەر دەستڕێژی ئاگر
تاكو مەشخەڵێكت لێ بدزم بۆ رۆشنایی رێم

هەزاران جار شەوی دەیجوورم تێپەڕاند
تەنها بۆ رۆژكردنەوەیەك لەژێر پرشنگی بااڵتدا
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ملیۆنان نامەی كۆنی دڵدارییم دڕاند
لەپێناو نووسینی دێڕێك شیعر بۆ عەشقی تۆ

دەیان جار تەماشای خۆرئاوابوونم كرد
تەنها بۆ ئەوەی لە سپێدەكەیدا بتدۆزمەوە
هاتووم بەرەو الی تۆ و بۆ شارەكەت و

بەردی عەشقم 
فڕێ ئەدەمە گۆمی بێدەنگیتەوە

وەك كاپتنێكی سەركێش و دڵشكاو
خۆم و پاپۆڕەكەم 

ئەخەمە شەڕی شەپۆلەكانتەوە
وەك سوپایەكی ماندوو و تێكشكاو

رووبەڕووی شااڵوی عەشقی ئەبەدیت ئەبمەوە
وەك سەرخۆشێكی بێ پەناگە و گەدا

شەرابی ئەوینت پێك دوای پێك ئەخۆمەوە
هاتووم بەرەو تۆ، وا هاتووم ناگەڕێمەوە

ناگەڕێمەوە،
 چون شوێنێك شك نابەم بۆی بچمەوە

لە شەمەندەفەردام بەرەو الی تۆ
بەرەو الی تۆ.....  

ئەڵمانیا - بیلەفێڵد
نەخۆشخانەی گلیاد ئاینس 
ئۆكتۆبەری 2017
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دەڕۆم.. لەم سەرزەمینە بار دەكەم

ئەو باڵندە كۆچەرییەم 
لە فڕین و سەفەردام

رووەو باوەشی ئەو ئاسمانەی
 تەمی هەالهەالبوون لێڵی نەكردووە

رووەو ئەو گۆرانییەی هێشتا نەوتراوە و
لەنێو قورگێكی پڕ گریاندا قەتیس بووە

رووەو ئەو شارە گەرمەسێرانەی
سەرمای بێ نازیی نەیتەزاندوون 
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پێش ئەوەی درەنگ بكات سەفەر دەكەم
ماڵی خۆم دەگوازمەوە گوندی بیرچوونەوە و

لە شەقامێكی بێ ناونیشاندا دەبمە دەستفرۆش
هەرچیم هەیە لە فرمێسك و دڵشكان هەڕاجی دەكەم

هەموو زەردەخەنە بێ كڕیارەكانم مەزاد دەكەم
لە كەنار دەریا و لە نێو شەپۆلەكاندا 

كوخێك بۆ سەرەڕۆییەكانم ئاوەدان ئەكەمەوە و 
هەموو بەیانییەك 

 پێشوازیی لەو گەشتیارانە دەكەم 
لە زمانی ئاو تێناگەن و مغازەلەی ئەكەن 

لە زمانی عەشق حاڵی نین و 
پێیدا هەڵدەدەن

ئێوارانیش دەستی خواحافیزیی
بۆ ئەو ماسیگرانە بەرز دەكەمەوە

دەریا بە ماسیدا دەناسنەوە و
شەپۆل لەنێو تۆڕەكانیاندا كەلەپچە دەكەن

مەقامێكیان لە بارەی
 عەزابەكانی خۆم بۆ دەخوێنم و

خورپەیەك لە دڵیاندا دروست ئەكەم
كە لە ناخی هەر یەكێكیاندا 

پڵنگێكی دڕندە هەیە
لە كۆاڵنی یەكەمی قاڕەی خۆكوشتندا
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باڵەخانەیەك لە مەراقەكانم رۆ دەنێم و
دەیكەمە تابووتی ئەو وجودەی 

هیچی پێ نەبەخشیم و 
هیچی فێر نەكردم جگە لە راكردن

بەدوای كاڵوی بابردووی شۆخە ژنێكدا
هیچ لێی تێنەگەیشتم جگە لەوەی

ببمە بینەری ئەو شانۆگەرییە گاڵتەجاڕەی
دەوڵەمەندەكان هەژاران برسیتر ئەكەن و

هەژارانیش ئەسپی عەرەبانەی 
خۆشبەختی ئەوان بەرەو پێش رادەكێشن 

هیچ ئازادییەكم تێدا نەبینی 
جگە لەو كۆتانەی زمانمانی پێوەند كرد و
سەری بیركردنەوەمانی پێ پان كرایەوە 

جانتای هیواكانم خاڵین لە ئومێد 
بینایی چاوەكانم ئاسۆ نابینن  

هێزی ئەژنۆم توانای یەك شەقاوی تری نەماوە
دەستەكانم لەم زستانی مرۆڤایەتییەدا سڕ بوون
بیركردنەوەم بۆنی فرمێسكی سەربازێكی گرتووە

كە لە سەنگەرەكەیدا دوا نامە
 بۆ خۆشەویستەكەی ئەنووسێ  

سەرم بووە بە دۆاڵبێكی تەژی نهێنی 
ئەو سوێسكە عاشقانەی، كێردی كولتوور 
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لە خەونی یەكەمین فڕینیان ئەچەقێنرێ 
دەڕۆم و ماڵەكەم دەبەمە نێو خەون
هیچ كات نامەوێ بەخەبەر بێم و
لەسەر خەونەكانم، وەك یوسف

بمخەنە نێو بیرە تاریكەكانی بیرچوونەوە و
كراسێكی خوێناویی نیشانی یارم بدەن و
بڵێن عاشقەكەت گورگی خیانەت خواردی
هەر لەنێو ماڵی خەونەكانمدا ئەمێنمەوە 
نامەوێ دیمەنی سەربڕینی مۆمەكان و 

بە كۆمەڵكوشتنی باخچەكان ببینم 
نامەوێ گریانی منداڵێكی بێ باوك 
وەك شوشەی شكاو رۆحم تیغ بكات 

نامەوێ گوڵە الوالوێكی تیرۆركراو ببینم
لە ئانی پاڕانەوە 

لەو جەالدەی چەقۆ لە ملی دەسووێ 
نامەوێ ئەو كرێكارە دەست قڵیشاوە ئازارم بدا
نركەی برسێتی تا كەشكەاڵنی فەلەك ئەڕوات
هەر لە نێو ماڵە فراوانەكەی خەیاڵم دائەنیشم

لەوێ هەموو شتێك هەیە 
 تەنها گریان نەبێت

هەموو شتێك ئازادە 
تەنها قەدەغە نەبێت



23وەرزە سەوزەكانی ئەوین

هەموو شتێك رێپێدراوە 
 تەنها نیگەرانی نەبێت

دەڕۆم و 
رەشماڵەكەم لە مەیخانەیەكدا هەڵدەدەم 
ئۆكۆردیۆنی زەمەنی قەرەجیم ئەژەنم و 
الیالیەی شەوانی دایكم ئەكەم بە میلۆدی

بەسەر پردی ئەندێشەی ئاڵۆزكاومدا ئەپەڕمەوە
ئەوبەری بێدەنگی و

 ئەمبەری گەردەلوولی شەڕ 
بارانێك لە خودا قەرز ئەكەم 

بۆ شینكردنەوەی درەختی وشكبووی پێكەنین
ئینجانەیەكی سوور لە بەهەشت ئەدزم 

بۆ رواندنی گوڵە مۆرەكانی ئەوین 
الفاوێك لە زەریا نیگەرانەكە دەخوازم
بۆ راماڵینی چڵكی كینە و ژاری ناپاكیی

دەڕۆم و  
هەوارم دەگوازمەوە مەملەكەتی عەشق 

كچی گاور لە شێخی سەنعان مارە ئەكەم و
زەماوەندێ بۆ پێكگەیشتی مەم و زین ساز ئەكەم

پەپولە تۆراوەكان
 لەگەڵ گوڵەباخ ئاشت ئەكەمەوە و

دەستی جۆگە دەخەمەوە ملی مەزرای تینوو



وەرزە سەوزەكانی ئەوین24

زمانی خۆشەویستی دەكەمە زمانی فەرمیی
قوتابخانەكان پڕ دەكەم لە بۆنی نیشتمان و

خوێنی كورد لە وانەی مێژوو دەرئەهێنم
دەستی هەورە گەڕۆكەكان توند ئەگرم و
ئەیانبارێنم بەسەر وشكەساڵیی واڵتدا
دەڕۆم و لەم سەرزەمینە بار ئەكەم
زەوییەكی تر دوور لە نركە و ژان

 ئاوەدان ئەكەمەوە
لەوێ كێڵگەكان 

تەنها خونچەی دڵدارییان تیا ئەڕوێ
لەوێ جۆگەكان 

تەنها ئاوی ژیانیان پێدا تێدەپەڕێ
لەوێ ئاسۆ 

خۆری چاوی مەعشووقی لێ هەڵیێ
لەوێ رۆژ و شەو دوژمنی یەكتر نین

تاریك و روون بەسەری یەكتر تینو نین
ئاوابوون و هەاڵتن پێچەوانەی یەكتر نین

مرۆڤ و ئازادیی لە یەكتر دوور نین
عاشق و مەعشووق

 لەسەر شەقامی دابڕان نین
مەستیی و ئاگایی 

دەستیان ناچێتە خوێن یەكتر
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دەڕۆم و لەم سەرزەمینە بار ئەكەم
بار ئەكەم بۆ نێو نیشتمانی خەونەكانم

بار ئەكەم... 

دانیمارك - كۆپنهاگن 
نۆڤەمبەری 2017 
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رژام وەك دڵۆپە فرمێسكێك 
لە چاوی خودا

بەر لەوەی خۆر 
لەنێو برژانگەكانمەوە هەڵبێ
شەوەكان لەالی پرشنگی رۆحم

سكااڵ لە پێستە تاریكەكانیان دەكەن
دەیانەوێت ئەرزوحاڵیان بگەیەنمە خودا 

كە چەندە تاوان لە دڵیاندا بە بێدەنگی دەكرێ
ئەوان بێزارن لەو هەموو گوناهەی، مرۆڤ



27وەرزە سەوزەكانی ئەوین

لە ژێر پرچی رەشی شەودا ئەنجامی ئەدا
كەچی ئەوان نازانن ساڵهایە 

رژاوم وەك دڵۆپە فرمێسكێك لە چاوی خودا
بەرلەوەی خۆر 

لەودیو سێبەرەكەمەوە ئاوا بێ 
پۆستەچییەك بە هەناسەبڕكێ دێت و 

بوخچەی سەدان نامەی غەمبار  
لەبەردەم رەشەبای دڵما هەڵدەڕژێ 

نامەی یەكەم، نامەی عارفێكە 
هەمیشە روو لە قیبلەی یار و 
دەست بەدەستنوێژی عەشق  

بە خەتێكی درشت 
لە كۆتا دێڕدا نووسراوە

لە كڕنووش بردن بۆ تۆدا ئەمرم و
كەچی دەچەمە چاڵە دۆزەخییەكانی دڵت

نامەی دووەم، نامەی سۆزانییەكە
هەرچی پیاوی سیاسیی هەیە

لە دەفتەری بیرەوەرییەكانیدا 
ناویان تۆمارە و

هەرچی بازرگانە چاوچنۆكەكانە
دەستێكیان لە باخەڵیدا جێماوە

دێڕەكانی نامەكە هێشتا تەڕ بوون 



وەرزە سەوزەكانی ئەوین28

بە فرمێسكی دوای سەرجێی نوسرابوون 
لە سەرەتاوە بەم شێوەیە دەستی پێكردووە 

چی لە نیشتمان بكەم
كە وەك من كراوەتە سۆزانییەك و 

سیاسەتمەداران بە رۆژی روون 
 القەی دەكەن؟   

چی لەو خەونانەی خۆم بكەم  
كە بوونەتە مۆتەكەی هەموو شەوانێكم 
كاتێ لە باوەشی گورگە پیاوێكدا دەنووم 
نامەی سێهەم، نامەی دایكی شەهیدێكە 

هێشتاش بۆنی مێخەك و رەیحانەی لێدێ  
بە خەتێكی رەش وەك كراسەكەی بەری

لە سەرەتاوە تا كۆتایی 
 تەنیا ئەمەی نوسیبوو 

كەس لە نهێنی مەلوولیم تێناگات 
كۆترێكیش لە ژوورە نسرمەكەم هێالنە ناكا 

كەس نازانێ 
ئەم بەلوعەی خوێنە كەی دەگیرێتەوە و
درەختی ئاواتەكانمان كەی چرۆ دەكات؟ 
نامەی چوارەم، نامەی نیشتمانفرۆشێكە

بە مرەكەبی خیانەت لەسەر الپەڕەكی رەش
بەوپەڕی خوێنساردییەوە لەسەری نوسیوە



29وەرزە سەوزەكانی ئەوین

نیشتمان كەالوەیەكە بۆ فرۆشتن 
بەهای واڵت 

لە مەزادخانەی ئێمەدا چەند تمەنێكە
نامەی پێنجەم، نامەی شاعیرێكی گەدایە

بە پێنووسی جوانیی و بە دڵی پەپولەیەكەوە
یەك كۆپلە شیعری تێدا نووسیوە  

بەر لە هەزاران ساڵ رۆحم لە جەستەی 
هەڵۆیەكی كوێستانەكانی واڵتدا بوو 
ئەوێ رۆژێ لوتكەی سەدان چیام بڕی
نەمبینی هیچ چیانشینێك دیلی دەستی

رەشماڵنشینێكی نێو غوباری سەحرا بێت
نەمبینی پەتی رزیوی سێدارەی بیابان

بۆ مل و گەردنی بەرزی چیا بێت 
نامەی شەشەم، نامەی عاشقێكە 

بە خوێنی ئاڵی خۆی نوسیوویەتی  
پاكیزەكانی ئەم چەرخە 

لەنێو دەاڵڵخانەكانی لەشفرۆشی كەوتوون 
عاشقەكانی ئەم زەمەنە 

لەنێو شێتی و خۆكوشتندا بزر بوون 
جاڕچییەكانی خۆشەویستی 
بۆ مشتێ پارە كڕ و كپ بوون 

نامەی حەوتەم، نامەی رێبوارێكە 
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بیرەوەریی رۆژانی خۆی نوسیوە 
لە گۆشەیەكی نامەكەدا 

ئەمەم خوێندمەوە: 
بە واڵتێكدا گوزەر ئەكەم 
جاران ئاوی كەوسەر و 
 هەوای جەننەت بوو 
جاران شام شەكر و  

ئەم واڵتە شیرینتر بوو 
ئێستاكە ئاوی لێڵە و  

هەوای گڕەی ئەهواڕەكانە 
هەنووكە شام زەقنەبووت و 
 ئەم واڵتەش كاولستانە 
نامەكان زۆربوون و  

هەموو بۆ ئەوە نێردرابوون 
من بیگەیەنمە عەرشی مەزن  
كەچی ئەوان نازانم ساڵهایە 

رژاوم وەك دڵۆپە فرمێسكێك لە چاوی خودا 
بەر لەوەی مانگ  

لە نێو لەپی دەستەكانمەوە هەڵبێ 
لە وەرزی كۆچ و گەرمیان و كوێستاندا 

مەلێكی لە پۆل جێماو،  
دەریایەك فرمێسكی بەسەردا رشتم 



31وەرزە سەوزەكانی ئەوین

گوتی هەر دڵۆپە فرمێسكێك   
حكایەتێكی غەمگینی خۆی هەیە 

یەك یەك بیانخوێنەوە و 
 رازیان بگەیەنە بە خودا

دڵۆپە فرمێسكی یەكەمم خوێندەوە 
بە خەتێكی بزماری لەسەری نوسرابوو  

ئەی عەشتار، دەنگم پێت ناگات و  
ئازارێكم هەیە تۆش لێی تێناگەیت  
چاوم لە كاتی مردنیشدا هەر كراوەیە

چون هەمیشە لە چاوەڕوانی هاتنی یاردام 
فرمێسكی دووەم 

 لە كوچەی غەریبان هەڵگیراوەتەوە 
ئەوەندە حەزینە 

ئەڵێی تەمبورێكی شكاوی اللشە 
هەر ئەوەندە تێگەیشتم لێی، ئەڵێ  

من فرمێسكی دێرینی كوردم 
لەسەردەمی غەزاوەتەوە رێچكەم بەستووە 

بە روخاندنی ئاتەشگاكان و 
كورژاندنەوەی ئاگری ئاهورامەزدادا تێپەڕیووم

بە شەڕی میرنشینەكان و  
ئەنفال و هەڵەبجەدا گوزەرم كردووە 

نە خودا گوێی لە خوڕەم بوو 
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نە جەالدەكان دەستیان هەڵگرت 
لە جۆگە هەڵبەستن بۆ شەپۆلی بریندارم  

فرمێسكی سێهەمم  
 بە مەستیی خوێندەوە   

بە فۆنتێكی هێرۆگلیفی لەسەری نووسرابوو 
من ژنێكم كۆتی دەستی كولتوور  

لەسەر بۆنكردنی گوڵێكی گەش لە باخی ئەوین 
وەك داركونكەرە لەشیان كردم بە بێژنگ 
خوێنم بووە ئاوی شتنەوەی ئابڕووی تكاو

رۆحم بوو بە باڵی هەڵكڕوزاوی پەپولەیەك 
فرمێسكی چوارەم

 قەترەیەك بوو لە بارانی غەم 
لە چاوی برسییەك رژابوو 
هەر ئەوەندەم بۆ خوێنرایەوە

هەرچی ئومێدم هەبوو 
 بە مردوویی لە دایكبوون 
هەرچی خۆزگەم هەبوو 

كرانە گرێچنی ئەو سێدارەیەی 
ناوی هەژاریی بوو 
فرمێسكی پێنجەم 

 بەندی گۆرانیبێژێك بوو 
بە بەرگی شادیی رووپۆشكرابوو   
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هەرچەند قووڵ بوومەوە نەگەیشتمە هیچ 
جگە لە زامی قووڵی نیشتمانێكی گریاو و

هەالهەالبوونی پەیكەری ئەویندارێكی بێ پەروا
فرمێسكی شەشەم

 فرمێسكی عاشقێك بوو 
ئۆپێرایەك بوو لە بێدەنگی و  

بێدەنگییەك بوو لە كۆژانی چاخی مەحیبەت 
یەك شت تێگەیشتم لێی 

لە دایكبوونی عەشق 
كەوتۆتە دوای مەرگی عاشق  

فرمێسكی حەوتەم 
 خودی خۆم بووم 

بە خێرایی بیرم كەوتەوە
 من دەمێكە

وەك فرمێسكێك رژاوم لە چاوی خودا و
وازم لە خوێندنەوەی فرمێسكەكانی تر هێنا  

ئەڵمانیا - كۆڵن 
دیسەمبەری 2017
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ئەی عەشق تۆ لە كوێی 
تەنیایی كوشتمی؟* 

هەموو وەرزەكانی من
بە تەنهایی و بەدیار خەونێكی تەنیاوە

كەڕوویان كردووە
زەمەن بەنێو تەنهاییەكەمدا رەت ئەبێ و

ئاوڕێك لەو مەیتە كەساس و كۆنە
هەزار ساڵەیە ناداتەوە
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سیگارەكەم هەروەك خۆم بێ نەوا
لە ژوورە چۆڵەكەمدا هێدی هێدی

بۆ رۆحی تەزیوم ئەسووتێ 
ئاوێنە شكاوەكەی ژوورەكەم

هەمیشە بێزارە لەو درزەی چۆتە دڵی و
لەو گۆرانییە سواوانەی 
هەموو رۆژێك پیاوێك 

بۆ تەنهایی خۆی لەبەردەمیدا ئەیچڕێ 
گیتاری خەونەكانم

وەڕس بوون لەو میلۆدییە دێرینەی
هەموو شەوێك  

پیاوێكی ونبوو لە خۆی 
بە پەنجەی خەمۆكی ئەیژەنێ 
هەتاو لە درزی پەنجەرەوە  

هەموو بەیانییەك بە خێرایی ساڵو ئەكات و
دەبینێ هەمان پۆشاكی تەنیایی دوێنێ و

بێزاریی پێرێم لەبەردایە  
ئیدی لێم زوویر دەبێت  

دەڕوات، دەڕوات، دوور دەڕوات 
كە لە مەغریبەوە ئاوا دەبێت 

لە دڵی خۆیدا دەڵێت 
بەڵكو ئەمجارە ئەستێرەیەك میوانی بێ و 
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دەست لەمالنی یەكتر  
لەناو بێشكەی رامووساندا 

دیالنێ بكەن 
مانگ بە دزی ئەستێرەكانەوە

بەتیلە چاو لێم دەڕوانێ 
چاوەڕوان دەكات خەنجەرێك  
لە جەرگی تەنهایی وەردەم و 

بنێرمە خوازبێنی شەونمێكی تەڕ 
لە ژێر رووناكی خۆیدا 

پێكی ماچەكانمان هەڵدەین  
دەیەوێت نزیك بێتەوە 
بە گوێمدا بچرپێنێ 
ئەی میری تەنهایی

بڕۆ گوڵێكی پەژموردە مارە بكە 
ئادرێسی ئەو گوڵەش

لەنێو گیرفانی رەشەبا دەربهێنە
بەاڵم ناوێرێت نزیكتر بێتەوە 
لە ترسی دڵپیسی دەریا   
دەكشێتەوە و ون دەبێت،  

لەو كاتانەی دەمەوێ 
نامەیەك بنووسم بۆ خودا 
سكااڵی خۆمی پێ بگەیەنم 
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رەشەبا تووشم دەبێت 
ئەو، كاغەزی دەستم ئەفڕێنێ 

زۆرجاری تریش لێی دەپاڕێمەوە 
ئادرێسی گوڵی پەژموردەم پێ بدا 

لە ناكاو غەیب دەبێت و
توند گیرفانی شەرواڵەكەی دادەخا 

بیریشم لەوە كردەوە  
بڕۆم و لێی بدزم   

بەاڵم كولتووری دووزمان 
خێرا هەواڵ دەداتە رەشەبا و

پێكەوە شااڵو دەهێنن
دەریا بە شەپۆلەكانیدا

نامەیەكی تەڕ تەڕم بۆ دەنێرێ 
نوسیوویەتی ئەی ئاقڵترین شێت و  

شێتترین ئاقڵ 
تەنهاییەكەت هەروەك قووڵیی من وایە

هەموو بەلەم و پاپۆڕێك 
تەنها بەسەرماندا تێدەپەڕن و 
ناوێرن بێنە ناو ناخمانەوە 

دەترسن لەنێو قوواڵییەكەماندا بخنكێن و 
هیچ كات نەتوانن بگەڕێنەوە سەرەوە 

تۆ ئەبێت لەوە بگەیت 
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بەلەمەكان بە خێرایی تێدەپەڕن  
بێ ئەوەی بیر لە هێمنی قوواڵیی و 
بێدەنگی زمانی ناوەوەمان بكەنەوە  

زۆر ئامۆژگاریی كردم بەوەی 
شەپۆلەكانی ئەم تەنهاییە 

بكەم بەگژ پاپۆڕێكی شۆخ و شەنگدا 
رایپێچم بۆ بینینی ناوەوەی 
هەستی پەنگخواردووی خۆم  

باران لە وەرزی پایزدا  
بە دوودڵییەوە قسەم لەگەڵ دەكات 

دەیەوێت پێم بڵێت من و تۆ 
وەك یەكتر سەرچاوەی ژیانەوەین   

من كیڵگەكان زیندوو دەكەمەوە و
تۆش دڵە مردووەكان دەژێنیتەوە  

باران وتی، بەڵێ باران وتی 
ئەوەی سەیرە و دڵم دەرزیئاژن ئەكات

هەڵكردنی چەترێكی قەترانییە  
لەژێر بارینی شیعرەكانت و  

خۆش نەكردنەوەی گریانی چاوانت  
كە هەر دڵۆپێك فرمێسكت  
شمشێرێكی ئێجگار تیژە 

بۆ هەڵدڕینی جەرگی تەنهایی   
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باران وتی، بەڵێ باران وتی  
هاوڕێ كێ لە من و تۆ تێدەگات؟  

وەك یەك فرمێسك دەڕێژین  
هەزارەها گوڵ بە ئەسرینمان دەڕسكێ 

خەڵك ستایشی باخەوان دەكات 
هەزارەها كانیاو لەسەردەستمان دەژێتەوە  

خەڵك سوپاسی هەور ئەكەن 
تۆ ببینە من و تۆ چەندە بێ شانس و 
چەندە قوربانی بەخشندەیی خۆمانین 
ئاسمان من لە ماڵی خۆی دەردەكات و

تۆش بەخەنجەرێكی كول 
خەونەكانت سەردەبڕدرێن  

هەوا منی خۆش ناوێت و دەمگرینێ 
تۆش ژیان پشتی تێكردوویت و 

ملوانكەی خەیاڵەكانت ئەپچڕێنێ  
زەوی چارەی منی ناوێ وشكم دەكاتەوە 
تۆش جەنگەكان بلوری دڵت ئەشكێنن 

من لەسەفەری ئاسمان و زەویدا تەنهام 
تۆش لەم گەردوونە تاریكەدا 

فانۆسێكی وێڵ و بێ هاودەمیت  
وەرە هەردووكمان خۆمان بكوژین 

پێش ئەوەی من 
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لە رەحمی دایكە هەور بێمە دەرەوە و
پێش ئەوەی تۆش 

لە هێلكەدانی شیعرێكی تردا لەدایك بیتەوە 
ویستم دڵی بارانی هاوڕێم نەشكێنم  

لەسەر باڵەخانەی ژیانەوە 
خۆم هەڵدەمە شیوی مەرگەوە 

لەم كاتەدا كە وەسوەسەی خۆكوشتن 
كۆاڵنەكانی مێشكمیان داگیركردبوو  

كۆترە شینكەیەكی رۆژهەاڵت
كاتژمێری سفری خۆ كوشتنمی كرد 

بە كاتژمێر یەكی شەیدابوون  
تێیگەیاندم زووە بۆ خۆكوشتن و 

درەنگە بۆ عاشقبوون
وتی وەرە لەگەڵم بفڕە و بفڕە و بفڕە 

بفڕە بۆ ناو زەمەنی موحیبەت 
بفڕە بۆ ناو كێڵگەكانی سۆز  

چیدی بیر لە مێژووی كارەسات مەكەوە و
چرای عەشقی من هەڵبكە 

چاوە ئەبڵەقبووەكانم بڕییە چاوی و 
تەنیا توانیم بڵێم 

ئەی ئەستێرەی بەختم 
تۆ لە كوێی؟ تاریكی خواردمی



41وەرزە سەوزەكانی ئەوین

ئەی عەشق
 تۆ لە كوێی تەنهایی كوشتمی؟  

ئەڵمانیا - كۆڵن 
كۆتایی دیسەمبەری 2017 

»ئەی  شیعری  ناونیشانی  هەڵگێڕانەوەی  شیعرەكە  *ناونیشانی 
مەرگ تۆ لەكوێی ژیان كوشتمی«ی ئەحمەدی شاملۆیە، بەاڵم بێ 

سوودوەرگرتن لەناوەڕۆكی شیعرەكەی شاملۆ.   
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مەلەوانی رووبارێكی بە خوڕم

ئاشقەكان بە زمانی خۆرەتاو قسە دەكەن و
لە رووبارە تیژ تێپەڕەكاندا مەلە دەكەن

ئەمێستا من و عەشق
وەك دوو ئاسكە كێوی

بەسەر لوتكەكانی تەنهاییدا سەردەكەوین 
 ساڵو بۆ ئەو كانیاوە بۆنخۆشە دەنێرین 

بەر لە خۆكوشتن خۆی خستە
ئامێزی مەزرایەكی وشكبووەوە 
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بە تەنیشت گۆڕستانەكانەوە رەت دەبین
ئەو هەموو مردووە دەبینین 
بێ ئەوەی تەنها جارێكیش

مەلەیان لە رووباری عەشقدا كردبێ
رەشەبای مەرگ 

فووی لە فتیلەی تەمەنیان كردووە 
بە ئەسپایی سەیری واڵت دەكەین

جۆگەلەی خوێن و بۆنی تەرم
ئاسۆی ژیانی لێڵ كردووە 

میقسەڵە ژەنگاوییەكەی شۆڕش
خەونی زەرد و سووری 

هەزارەها پەپولەی عاشقی 
لە دەمی ماچكردندا پەڕاند
بە چاویلكەی پەژارەوە 

لە ئاوێنە شكاوەكان دەڕوانین
ئەو ئاوێنانەی درۆ و ناپاكی

درزێكی هەمیشەیی خستە دڵیان و
بۆ هەتا هەتایە ناتوانن  

لەگەڵ رووخسارە گەشەكاندا 
راستگۆ و بە ویژدان بن  

رێگە چۆڵەكان تەی دەكەین 
لەوێ چەقۆیەك دەمانناسێتەوە و
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لەشی گۆرانییەكەمان قاش قاش دەكات
لەوێ جنۆكەیەك تارمایی ئاسا

بەدوامان دەكەوێت و
قورگی مۆسیقا پڕ دەكات لە تۆنی گریان

لەوێ خودا دەماندۆزێتەوە و 
مشتێك لە ئاگری دۆزەخ دەكاتە
سەر خەیاڵە فیردەوسییەكانمان 

بە بەردەم هەورێكی دڵشكاودا ئەڕۆین
وەاڵمی ساڵوەكەمان ناداتەوە
تێناگەم كام دەریای سەرشێت
دڵی ناسكی بارانی شكاندووە؟

تا بە حەسرەتەوە بڵێت
ئیدی شیعر بۆ كێڵگە نانووسم و

دڵی هیچ باخێكیش
بە فرمێسكەكانم خۆش ناكەم 

دەڕۆم لە یەكێك لە كۆاڵنەكانی ئاسمان
نزیك ماڵی خودا خۆم دەسووتێنم و
نوێژە بە بارانەی هیچ عارفێكیش

نامهێنێتەوە جەستەی هیچ پەڵە هەورێك
بەدەم رۆشتنەوە گەیشتینە كۆترێك

ماڵی لە هەسارەیەكی تر بوو
بە زمانێكی جیاوازتر 
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لە هەموو كۆترەكان قسەی دەكرد
زۆر هەوڵمدا بیدوێنم و 

لە چاوە غەمبارەكانی رازێك بدزم
تەنها ئەوەندە تێگەیشتم

لە ترسی سەنگەساری پیرە هەڵۆ و 
رێساكانی قالۆنچە هەاڵتووە

تەنیا لەبەر ئەوەی غەزەلێكی 
بۆ كۆترە شینكەیەكی هۆزێكی تر

لەسەر تەمی پەنجەرەیەك نوسیوە 
لە هاوینەواری چرایەكی دڵشكاو

لە خانەوادەی رووناكی، بارگەمان خست
حكایەتی هەموو ئەو پەروانانەی

كردبوو بە رۆمان
 بە گەرمی عەشقی ئەو سووتابوون
سەربردەی خۆی لەگەڵ رووناكی و

گێچەڵی هەمیشەیی »با« دەگێڕایەوە
چاوی پرتە پرتەی دەكرد

ئەو دەمەی باسی 
پەروانەیەكی غەریبی دەگێڕاوە 
پەروانەیەك لە نەژادی ناسكیی و

لە قەبیلەی ئەڤین 
كە ئاشقی شەوقی ناو دڵی بووە
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لەو كاتەی ئامێزیان بە یەكتردا كردووە
پەروانە دڵی هەڵكروزاوە و
وەك شەهیدێكی عاشق 
دوا هەناسەی كێشاوە 

ئەو رقی لە گەرمی و رووناكی بوو
دەیووت پەروانەكان لە دوورەوە دێن

ئاشقی ئەو گەرم و تیشكەن  
لە مندا داگیرساوە

ساتێك دەگەن، ئەو تیشكە سووتێنەرەم
پەڕ و باڵی ئومێدیان دەسووتێنێ
خۆ من تاوانێكم نەكردووە و 

ناكرێت واز لە سروشتی خۆم بێنم
لە كاتی ماڵئاواییماندا

بینیمان نەوت لە دڵیدا نەما و
پڵیتەی لەشی بوو بە پارچەیەك خەڵوز 

بە بێدەنگی گیانی دا و كوژایەوە
بە پاپۆڕێكی كۆنی رزیو

چووینە ئامێزی دەریایەكی خەوتووەوە 
كپ و بێدەنگ، مات و مەلوول 
رووخساری رەش هەڵگەڕابوو 

پرسیارمان لە خۆمان كرد
ئەم دەریایە بۆچی وا كزۆڵەیە و
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دەبێت لە پرسەی كام نەهەنگدا بێ؟ 
كە گەشتینە كەنار 

قاچمان لەناو لمدا چەقی و
كەنارەكە بە زەردەخەنەوە پێی وتین 

وەاڵمی ئەو پرسیارەتان الی منە 
ئەم دەریایە پیاوێكی خانەدان بوو

نەوەی حەزرەتی باران و 
شاژنە الفاو بوو

عاشقی دەریایەكی تر بوو 
لەبەری رۆژهەاڵت

هەرچەند شەپۆلی دا  
هەرچەند زەحمەتی كێشا

نەیتوانی دەریای رۆژهەاڵتیی 
بكاتە بووكی باشوور

نەیتوانی باوەشێك بكات 
بە دەریای رۆژهەاڵتدا و

پێكەوە ببنە ئۆقیانووس 
دەستی كرد بە پاڕانەوە لە هەتاو

ئەوەندە تیشكی تێبگرێ 
ببێتە هەڵم و بچێتە ئاسمان
تاكو جارێكی تر وەك باران

دابكاتە ناو دڵی دەریای رۆژهەاڵت
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هەتاو داواكەی رەتكردەوە و
بە خەمساردییەوە هەموو ئێوارانێك

دەستی ماڵئاوایی بۆ 
ئەم دەریایە بەرز دەكردەوە
لە داخاندا دەریای باشوور

كە پیاوێك بوو لە گەشبینی و شەپۆل
بە گوریسی نائومێدیی

خۆی بەكەنارەكەی ئەوبەرەوە هەڵواسی
لە دوا شەپۆلدا پێش هەزاران ساڵ

گیانی دەرچوو  
ئێمەش بە دەستەسڕی غەمگینی  

چاوی پڕ فرمێسكمان سڕی  
لە دوای دەریا، گەشتینە رووبارێكی بە خوڕ

كەنارەكانی هەموو گیا و
رووخساریشی روون روون 

لەبەر خۆرەتاو 
وەك ئەڵماس ئەدرەوشایەوە

بە عەشقم وت 
 سوپاس كە منت تا ئێرە هێنا 

من خۆم هەڵدەدەمە ناو ئەم رووبارەوە
دەبمە مەلەوانە تەنهاكەی ئەم رووبارە

ئێرە قیبلەی منە و
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رۆژانە دەستنوێژ 
بەو ئاوە روونە هەڵدەگرم و

هەزاران ركات نوێژی عەشق دەكەم
ئێستاش دەمەوێ بە زمانی ئاو

دوا ئایەتی عەشقی رووبار
بكەمە وێردی سەر زمان

هەنووكە دەمەوێ بە زمانی رووبار
دوا سروودی ئاو

بكەمە مارشێك بۆ عاشقان  

سوێد - ستۆكهۆڵم/ سۆلنا 
یانیوەری 2018
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خەیاڵێك لە دووریی یار

گالیسكەی خەیاڵ رامدەكێشێت 
بۆ ئەو رۆژانەی من لەگەڵ یار
پێكەوە لە دەفتەری عەشقدا

وێنەی فرمێسكی شادیمان ئەكێشا 
بە روخسەتی پەلكەزێڕینە 

رێگە تاریكەكانمان ئەسڕییەوە 
بە بەرچاوی رووی گرژی مەرگەوە
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پێك پێك شەرابی ژیانمان ئەخواردەوە
لەگەڵ یەكتردا

بەناو تاریكترین شەوەكاندا تێپەڕین 
بە تونێلی رۆژە سەختەكاندا رەت بووین 

بە سواری ئەسپی شیعرەوە  
بە دااڵنەكانی غەریبیدا رۆشتین  
تاكو گەیشتینە ئامێزی نیشتمان  

نیشتمانیشمان لەم 
سەهۆڵستانەی باكووری زەویدا 

تەنها و تەنها باوەشی یەكتر بوو 
بە شەمەندەفەری عەشق رۆشتین 
تا گەیشتینە ئەو شارە ماندووەی

هەزار جار چەقۆی قینی   
بەسەردا باریبوو

تا گەیشتینە ئەو كوخە بچووكەی
بۆنی عەتری رامووسانی لێ ئەهات

لەوێ پێكەوە 
قاوەمان بۆ ئەستێرەیەك گرتەوە 

دەستی شەوەكانمان خوێندەوە
تەفسیری خەونی پەلكە گیامان كرد

لە فنجانی قاوەی ئەستێرەكەدا
دوو مانگمان بینی كە خۆمان بووین
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لە ناو لەپی دەستی شەودا
دوو رێبواری یەك رێگەمان بینی

كە هەر خۆمان بووین 
لە خەونی پەلكە گیادا

دوو چڵە نێرگزی رووتمان بینی
ئەویش هەر خۆمان بووین  

پێكەوە حیبرمان كردە 
ناو لەشی قەڵەمی عەشقەوە 
لەسەر پەڕەی دڵ نووسیمان 
یەكترمان خۆش ئەوێت و 

پەیمان ئەدەین وەك
شەپۆل و دەریا پێكەوە بین 
وەك ئەستێرە و ئاسمان 
لەناو رۆحی یەكتردا بین 

وەك غەم و ئەسرین 
لە یەكتری جیا نەبینەوە 

وەك خوێن و زام
ئاگر و رووناكی

پێكەوە گۆرانی بڵێین 
پێكەوە لە كانی عەشق 
تینوێتیمان بشكێنین 
پێكەوە وەك گوڵە گەنم
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لەسەر خاكی نیشتمان بڕوێین و
لە بەشی خوارەوەی الپەڕەكەدا

بە خوێنی چاوەكانمان 
ئیمزامان لەسەر كرد
پێكەوە ئەفسوونمان

لە برینە دێرینەكان كرد و
بە گیای عەشقێكی جاویدانی

تیمارمان كردن
لە خێڵی دڵ مۆمیاكراوەكان هەڵهاتین

تا گەیشتینەوە بە یەك
لە مەملەكەتی تاریكی بارمان كرد
دەستمان كرد بە شرۆڤەی رووناكی

لە دەریا سەرابییەكان دەربازمان بوو
لە چەمێكی غەریبدا خۆمان دۆزییەوە
 لە شارە خۆڵەمێشییەكە رامانكرد

لەم گوندە بێ ئادرێسەدا 
سەرمان لەگەڵ رەنگەكاندا دەرهێنایەوە 

گوێمان بۆ دەنگی پیانۆیەك گرتبوو
غەریبی بۆ شرۆڤە دەكردین و 

بە دەسماڵێكی سوور  
ئەسرینی بۆ ئەسڕین 

بە الی گۆڕستانەكاندا تێدەپەڕین و
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نووسراوی سەر كێلەكانمان ئەخوێندەوە 
لەگەڵ مردووەكان قسەمان دەكرد  

پرسیارمان لێ ئەكردن
جیاوازیی مەرگ و ژیان چییە؟

هەر خۆمان وەاڵممان ئەدایەوە و
ئەمانووت ئەوەی عاشق نەبێت مردووە 
هەر چەند لە شاری زیندووانیش بێت 

پەنجەرە ژەنگگرتووەكانی 
مێژوومان یەك یەك ئەكردەوە
بە دوای داستانەكانی عەشقدا 

وێڵ ببووین، بەاڵم
هیچ داستانێكمان نەدۆزییەوە
لە عەشقی خۆمان تراجیدی تر
لە عەشقی خۆمان شێتانەتر
لە عەشقی خۆمان جوانتر 

بە تیلەی چاو بۆ یەكمان ئەڕوانی
بە چرپەوە بە یەكمان ئەوت

خۆشم ئەوێی و 
لە باوەشی یەكتردا ئەنوستین 

پێكەوە هەموو جوگرافیاكان رۆشتین
كوچە و كۆاڵنەكانی زۆر شار ئەمانناسن

رووبارەكان بەشێك لە بیرەوەریی 
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ئێمەیان لە دڵدایە
مانگەشەو شاهیدێكی نهێنی پارێزی
ماچەكانمە لە ژێر رۆشنایی خۆیدا 

بەناو سنوورە مینڕێژكراوەكانی
رابردوودا تێدەپەڕین

بە ئامانجی دۆزینەوەی
كیشوەری ونبووی ئایندە 

هەر ئەڕۆشتین و كاتمان نەبوو
ئاوڕێك لە مێژووی پەرتبوونمان بدەینەوە

هەر ئەڕۆشتین و نەماندەویست
بیر لە وەرینی نۆتەكانی ژیان بكەینەوە 

هەر ئەڕۆشتین و نەماندەزانی 
ئەم كەشتی عەشقە  

لە كوێ لەنگەر ئەگرێ؟ 
هەر ئەرۆشتین و چاومان بڕیبووە

ئەو نیگارانەی ئایندە
بە فڵچەی یاخیبوون رەنگ كرابوون

هەر ئەڕۆشتین، هەر ئەڕۆشتین
بێ ئەوەی بڕیارماندا بێ 
لەم شەمەندەفەری دڵدارییە
لە هیچ وێستگەیەك دابەزین

ئەمانویست بڕۆین
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بەرەو نێو باوەشی ئەو حكایەتانەی
ئەستێرەكان لەنێو خۆیاندا
دەماودەم ئەیانووتەوە و

ئەویش هەر باسی 
لە دایكبوونی من بوو

لەنێو خەونە پەمەییەكانی یاردا
ئەڕۆیشتین و بەدزییەوە
گوێمان لە باران ئەگرت

باسی خوسانەوەی ئێمەی دەكرد
بۆ مەزرایەكی تینوو

ئامۆژگاریی باخچەكانی ئەكرد
لەگەڵ یەكەم پشكوتندا

فەرشێك لە گوڵە شەوبۆ
لەبەر پێی عەشقماندا راخەن

لە ئاسمان ئەپاڕایەوە
تۆزێك درەنگتر دەریبكات

تا بە دیمەنی ئاوێزانبوونی ئێمە
بكەوێتە گریان و

دڵی وشكەوەبووی 
كێڵگەكان شین بكاتەوە
لە ناكاو خزانی بەردێك

لە چیای مێشكمەوە
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بلوری خەیاڵەكانمی
هەپروون هەپروون كرد

كاتێك بە هۆش هاتمەوە
چرای ماڵەكەم

خەریكە كوێرم ئەكات
بۆنی گوڵی ناو ئینجانەكان

كاسیان كردووم
دەستەكانم تەڕ تەڕ بوون

وەك ئەوەی تازە 
لە رەیحانەی پرچی تۆدا

 شەونمیان بەسەردا باریبێ

ئەڵمانیا - بیلەفێڵد 
»نەخۆشخانەی گلیاد ئاینس«
فێبریوەی 2018
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ژنێك لە رووناكی ئەمدۆزێتەوە

تا دێت لە خۆم دوور ئەكەومەوە و
وەك تاقگەیەكی زیوین 

ئەڕژێمەوە نێو خەیاڵەكانمەوە
بە پەنجەی خەناویی مانگ

دڵی شەقامەكانی تەنهایی ئەژەنم
بە پێنووسی گوومان

وێنەی شێتییەكانم ئەكێشم
بە خوێنی مۆمە یاقووتییەكانی 
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نێو خەونە زڕاوەكانم
ژنێك لە رووناكی ئەدۆزمەوە

ژنێك لە دووری دوورەوە
بۆ گۆرانییە خەفەتبارەكانم

سەمای ئەوین ئەكات و
لە نزیكی نزیكەوە

دەست بەسەر عەرشی دڵما ئەگرێ
لە رۆژە فرمێسكاوییەكانم ئەڕوانێ و
لە شەوە بێدەنگەكانم ورد ئەبێتەوە
كتێبەكانی غوربەتم ئەخوێنێتەوە
لە قوواڵیی هەستیدا ئەمشارێتەوە

ئەو چاوەڕێمە 
لە شارێكی كەساسدا لە ئامێزی بگرم

پێك پێك فرمێسكەكانی بخۆمەوە
رازی ناو پێكەنینەكانی بدۆزمەوە و

بیكەمە زاخاوێك بۆ سەر لێوە
وشكهەاڵتووەكانی شیعرم

ژنێك لە چیاكانی خەیاڵمەوە
وەك شیرینترین كانیاو هەڵدەقوڵێ

هەمیشە نامەم بۆ ئەنووسێ
نامەكانی بۆنی نێرگزیان لێدێ 
وشەكانی ئاورینگیان لێ ئەڕژێ 
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بە كامێرای چاوە خومارییەكەی
وێنەم ئەگرێ و

ئەیخاتە نێو ئەلبومی دڵییەوە
لەسەر هەر وێنەیەكیشم

بە خەتێكی ئاڵتوونی ئەنووسێ
تۆیت جەنەراڵی عیشقی من 

لە دووری دوورەوە 
وەك سوێسكەیەكی ماندوو دێت

لەسەر چەمی شیعرەكانم
تینوێتی سەفەری دەشكێنێ و 
بۆ ئەبەد لەنێوان هەردوو لەپی
شیعر و سۆزمدا هێالنە ئەكات 

منیش هەموو رۆژێك 
بیری دەهێنمەوە هەموو تەمەنم 
لەسەر باڵەكانی ئەو داناوە و
بۆ كوێ بفڕێت منیش لەوێم 

هەموو شەوێك
چیرۆكی جێمانی خۆمی بۆ ئەگێڕمەوە

لەو پۆلە قەرەجەی 
نیشتمانیان كردە نێو جانتایەكی سەفەر و

لە مەملەكەتی سەهۆڵدا 
هێمن هێمن بەسەر بێكەسی خۆیاندا توانەوە 

ئەو پەرییە رۆژهەاڵتییە 
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بە گوێیەكانمدا دەچرپێنێ 
نیگەران مەبە، بە خامۆشبوونی چرایەك 

لەنێو رۆحی هەال هەالتدا 
ئیدی خۆر گەرمی و تیشكت بۆ دەهاوێژێ 

دەست ئەخاتە سەر دڵم و
ترپەكانی ئەژمێرێ 

بە دەنگێكی شمشاڵئاسا دەڵێت 
بێزار مەبە لە داڵەكانی غوربەت 

پەرییەك لە رۆژهەاڵتەوە 
سروودی وەتەنت بۆ ئەچڕێ و

رەنگی نیشتمان دەخاتە 
رۆژە بێ رەنگەكانی مەنفاتەوە 
لەبەر خۆمەوە وڕێنە ئەكەم و

ئەڵێم ئاه خودایە
ئەم ژنە گێالسییە چۆن منی دۆزییەوە؟

چۆن وا خێرا هات و
شیلەی گوڵی عەشقی كرۆژتم؟ 

چۆن توانی بە لێوی تەڕی خەیاڵ 
فلووتی تەنهاییەكانم بژەنێ؟ 

چۆن توانی بە نەرمە نیگا
بە عەشقی خۆیەوە لە خاچم بدا؟ 
منێك نە كوخێكم هەیە بۆ گۆرانی 

نە كەنارێك بۆ لەنگەر 
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نە شەقامێك بۆ پیاسەی ئێواران 
چۆن ئەم پەروانە ئاگرییە

بە چارەنووسی خۆمەوە بپێچم؟ 
ئەو رازی ناو دڵمی خوێندەوە

وەك شنەبایەك
سینگی پڕ پشكۆی فێنك كردمەوە

بێ ئەوەی هیچ بڵێ،
تەنیا بە نیگایەكی قووڵ و بێدەنگ 

هەزار و یەك وشەی دركاند 
ئاگرێكی لە ناخمدا كردەوە 

بارانی بانگ كرد
گۆرانی فرمێسكمان بۆ بڵێت و

لە ژێر گەاڵی زەردبووی تەمەندا
رەنگی سەوزی ژیان

بخاتەوە نێو چاوەكانمان 
رەشەبای بانگ كرد

چیتر خۆڵی غوربەت نەخاتە
نێو نیگا شەرمنەكانمانەوە 

بەفری قایل كرد
بەسەر دڵماندا نەبارێ و
نەبێتە پارچەیەك سەهۆڵ
شەوەكانی بێدار كردەوە

كاتێك من فرمێسكی تێدا دەڕژم
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بە باران بڵێت نابێ ببارێت
ژنێك لە رووناكی ئەمدۆزێتەوە

پڕ پڕ لە شەپۆلی هەست و
ماندوو لە دووریی و دڵشكان
 بە وێنەی گوڵێكی دڵتەنگ
لەناو ئینجانەی غەریبیدا

تامەزرۆی باخچەكانی عەشق و
باخەكانی شیعرم ببوو 

هەروەك ئەستێرەیەكی رووخۆش
یان نەسیمێكی رۆژهەاڵتی

چاوی حەزی بڕیبووە
ماچێك لە ژێر دار پرتەقاڵی ئەویندا

وەك تریفەیەكی سەرخۆش
یان ئاورینگێكی دڵ تەڕ

چاوی ئارەزووی بڕیبووە
باوەشێك لە نیشتمانی عەشقدا 

ژنێك لە رووناكی ئەدۆزمەوە
ژنێك لە رووناكی ئەمدۆزێتەوە 

ئەڵمانیا - بیلەفێڵد 
2018-6-10
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بۆ عەشقی تۆ ئەسووتێم

ئەی گەرمتر لە ئاگر
من سوێندت بۆ ئەخۆم

بە شەوقی مۆم و
ناسكیی رۆحی پەپولە

بە ئایەتەكانی رەشەبا و
پێكەنینی گوڵ

بە حەرفەكانی باران و
 باخچە شەرابییەكان
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بە موچڕكەكانی عاتیفە و
درەختە چاو سەوزەكان

بە رەنگی تریفەیی زەمەن و
غەزەلە خومارییەكان

بە سروودەكانی ئەوین و
بە دەریا شەپۆالوییەكانی شیعر
بە چاوە ماندووەكانی مێژوو و
بە جوگرافیا پرشنگدارەكانی دڵ

ئەم سووتانەم
تاوی گەرمی عەشقی تۆیە

ئەم سووتانەم
گڕی هەناسە گەرمەكانی تۆیە

سوێندت بۆ ئەخۆم
بە دەنگی زواڵڵی شەپۆل و

ئامێزی سەوزی گیا
بە گۆرانییەكی بێزار و

نیگای سپی بەفر
بەو شیعرانەی نەمنووسیون و
بەو خوێنەی لە روانینمەوە دێ
ئەوەی رووناكی لە چاوم ئەدزێ

عەشقی تۆیە
ئەو ئاورینگەی لە رۆحم ئەڕژێ
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دڵۆپی ئەو ماچانەیە
لە ئێوارەیەكی تەزیودا
هەناوی من داخ ئەكات
سوێندت بۆ ئەخۆم

بە كریستاڵی هەست و
رەنگی پەمەیی سۆز

بە دارستانی غەمەكان و
چیمەنەكانی تەنهایی

بە پێكە تاڵەكانی هەقیقەت و
خوێنی مەییوی بێدەنگی

بە خاچی نیگا تیشكاوییەكان و
كوژرانی ئەستێرەیەك

بەدەستی تاریكی
ئەوەی لە مندا وەك كانی هەڵدەقوڵێت

عەشقی تۆیە
ئەوەی لە مندا بۆ ئەبەد دەژی

ئەو خەونە ئااڵنەیە
من لەگەڵ تۆدا،

لەبن دارسنەوبەرەكانی قەدەردا
بە یەكتر دەگەیەنێ 
سوێندت بۆ ئەخۆم

بە تنۆكە شینباوەكانی ئاو و
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رووبارە شەرمنەكانی وەسوەسە
بە بااڵی دار بەڕووی ئازار و 
موناجاتەكانی دڵێكی بریندار

بە لەشی رووتی گەاڵ و
هاواری غەمگینی تەمبور 
بە رژانی مەركانەی ماچ و

ئەبڵەق بوونی لێوە تامەزرۆكان
بە ئاینەكانی جوانیپەرستی و

خەیاڵە ئاوریشمییەكانی هەتاو
بە جامە پڕەكانی لەزەت و
پرچە نوتەكەكانی شەو

ئەوەی وەك باراناو ئەمخواتەوە
مەزرا وشكەكانی عەشقی تۆیە
ئەوەی وەك هەوا هەڵمدەمژێ

هەناسە شێدارەكانی عەشقی تۆیە
سوێندت بۆ ئەخۆم

بە كتێبی پیرۆزی ئەڤینداریی و 
خوێنی رژاوی شۆڕەبییەك 
بە درزی رۆحی ئاوێنەكان و 
خەیاڵەكانی شمشاڵی سەفەر 
بە بەلەمەكانی كەناری خەون و

مرەكەبی پێنووسی یەئس 
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بە بۆنی عەتری هەناسەكانت و
گواڵوی فرمێسكە روونەكانت

بە جریوەی چۆلەكەی فەنتازیا و
قاسپەی كەوی كوێستانەكانی گریان

بە سەری بڕاوی ئازادیی و
هێالنەی تێكدراوی روانین

بە دەفتەرە مۆرەكانی ئەفسوون و
الپەڕە گرینۆكەكانی زەمەن

بەو تاوانانەی هێشتا نەمكردوون و
ئەو خەونانەشی تا ئێستا نەمبینیون
ئەوەی لە قەفەسی عەشقی تۆدایە

باڵندەی سركی رۆحی منە
ئەوەی لە گۆرانییە عاشقانەكانی مندایە

دێڕ بە دێڕ خورپەكانی دڵی تۆیە
ئەوەشی لەم جەنگەی عەشقی تۆدا

ورد و خاش ئەبێت، منم
سوێندت بۆ ئەخۆم

بە نامە تۆز لێنشتووەكانی غوربەت و
ئەو گواڵنەی بە ماچ سكێجمان كردن

بە درەوشانەوەی تەنیایی 
لەم زەمەنە پڕ ژاوەژاوە و
بزەیەكی هەناسە سارد
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لەم سەحرا وشكەاڵنەی ژیاندا
بە ئاسمانە مەلولەكەی نیشتمان و

یادگارییە خۆڵەمێشییەكانی بیركردنەوە
بە مەرقەدی تیشكاویی هەور و
گۆڕە تەنگەبەرەكانی حوزن

بە بەیداخی كەشتییە رەشپۆشەكان و
هەڵچوونی پیانۆیەكی زامدار
بە عیشوەی گوڵە نازناز و 
حیكمەتی بێدەنگیی پەروانە 

بە ژێی پڕ هاژەی رووباری مەراق و
بەربوونەوەی سێوی بێهودەیی 

لە پیرە داری جەنگەكان 
ئەوەی لەم جەنگی عەشقەدا

وەك تەرمێكی دێرین دەكەوێ، منم 
ئەوەی لەناو ئەم عەشقە كڵپەسەندووەدا 

پەڕ و باڵی ئەسووتێ، هەر منم 
ئازیزم سوێندت بۆ ئەخۆم
بە بریسكەی چاوەكانت

ئەوەی بۆ عەشقی تۆ ئەسووتێ 
منم، من 

ئەڵمانیا - بیلەفێڵد 
2018-7-1
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چیتر لە خۆم ناچم 

گوێ رابگرە، ئەو هاڕەیە
شكانی روانینە شوشەییەكانی منە

لەم وەرزە بەردینەی گوماندا 
گوێ رابگرە، ئەو ناڵەیە 

كەوتنەوە خوارەوەی چاوی منە
بۆ ناو گلێنە ئاگراوییەكانی یار 

گوێ رابگرە، ئەو نركەیە 
دوا هەناسە شیرینەكانی منە
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لەم كۆاڵنە تاڵەی وجوددا
گوێ رابگرە، ئەو هاوارە

سەدای خنكاوی گوڵەكانی منە
لە نێو ئینجانەكانی گوناهدا 

گوێ رابگرە، ئەو چرپەیە
وەسێتنامەی نامرادی منە

لەم مەزادخانەیەی نیشتماندا
گوێ بگرە، دەنگی ئەو گەردەلولە
شەپۆلی ئەشكی داگیرساوی منە
لەم چاخە قەترانییەی پێكەنیندا
بیر بكەوە، پێشتر چۆن بووم؟

كاسە بەتاڵەكانی بیناییم
پڕ دەكردەوە لە شەرابی نیگا

دەمی شەوم دەكردەوە و
قەترە قەترە تیشكی سپێدەم پێدەدا

لێوی وشكی پیرەداری زەمەنم
بە ماچە حەرامەكانی ژیان تەڕ دەكرد

 مەركانە تینووەكانی مەراقم
پڕ دەكردەوە لە ئاوی سازگاری ئومێد

گیرفانە تەسكەكانی دوێنێم
پڕ پڕ دەكرد لە شیلكی ئەمڕۆ 
مەزرا سوتماكەكانی دڵم  
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بە باراناوی عاتیفە دەژیاندەوە 
زیندانە نوتەكەكانی فەنتازیام
پڕ دەكرد لە پەپولەی ئازاد
كەالوە وێرانەكانی دابڕانم

بە ژوانێكی تر ئاوەدان دەكردەوە
تێكەڵی ئەو الفاوانە ئەبووم
رێیەكیان لە چاوەكانی تۆ و

رێیەكیان لە ئارەزووەكانی من بوو
كتێبەكانی چارەنووسم ئەخوێندەوە

پەڕەیەكیان دەچووەوە سەر زەردەخەنە و
پەڕەكانی تریش سەر حەسرەتی هەڵوەرین
پەنجەرە روونەكانی مێژووم ئەكردەوە 

ماڵئاواییم لە دوێنێی خۆشنودی ئەكرد و 
خۆم بۆ سەفەری ئەمڕۆ ئامادە ئەكرد 

سەفەرێك بۆ مەملەكەتی خورپە و
بەرەو دوورگە سەرابییەكانی عەشق 

بیر بكەوە پێشتر من چی بووم؟ 
لە دارستانی كپیدا، تەور بووم 

لە دەریای ئەویندا، كەشتی بووم 
لە جەنگەڵی گڕدا، ئاو بووم 

لە زریانی تاریكیدا، مۆم بووم 
لە بیابانی دڕكەزیدا، گوڵ بووم 
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لە قوواڵیی ئاسماندا، ئەستێرە بووم 
لە بەستەڵەكی هەستدا، ئاگر بووم 
لە چاوەڕوانیدا، كورتترین رێ بووم 
لە ماچدا، شیلەی سەر لێو بووم 
لە باوەشدا، گەرمی لەش بووم 
لە لێكئااڵندا، حەزێكی شێت بووم

لە قەفەزی تاریكیدا، مانگەشەو بووم 
لە چیای بێهودەییدا، هەڵۆی ئومێد بووم 

لە كۆشكی شیعردا، ساقی بووم 
ئێستا وەرە سەیرم بكە 

وەك كارمامزێك هەموو رۆژێك
لە شاخەكانی تۆوە هەڵدەدێرێم
بەرەو دۆڵە خەزانییەكانی پەژارە

وەك پیرە بازێكی ناو غوبار
چاوی فڕینم كوێر بۆتەوە و

كەوتوومەتە نێو مێرگی مەمكەكانت
كە وەك خونچە گوڵ شكۆفەیان كردووە 

 وەك سەربازێكی مەیدانی جەنگ
هەموو ئازادیی خۆمم خستە

قەفەزی تیشكاویی دڵی تۆوە 
وەك نێچیرێكی بێ چارە

قاچم كەوتە ناو داوی عەشقت و
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رۆژژمێری درەوشانەوەم
لە ناو دەمارەكانی دیرۆكدا

بوونەتە سوتووی بەر رەشەبا
وەك باڵندەیەكی تەزیو

لە نێو بەفرستانی غوربەتدا هەڵدەلەرزم و
لە نێو كورەی چاوە بڵێسەدارەكانتدا

پەروانەئاسا هەڵدەكڕوزێم 
وەك ئەو كچە دڵشكاوانەی 

لە بەردەم ئاوێنەكانی ناپاكیدا
بۆ پاكیزەیی عەشق دەگرین 

شیوەن ئەگێڕم 
بەسەر تەرمی خۆمدا

لەو كاتەی وتم سەفەرێكم لەبەرە
سەفەرێك بۆ ئاسمانە باراناوییەكانی ئەوین

سەفەرێك بەرەو ونبوونی خۆم
لە رێگا پێچاوپێچەكانی دڵی تۆدا

من تێر تێر ئەگریم 
بۆ ژینی تاڵی ئارامی پێشووم و 
رۆژانی شیرینی بێ ئۆقرەی ئێستام

لەگەڵ تۆ
ئیدی من چیتر لە خۆم ناچم
نە ئەو نەورەسەی جارانم  
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ئاسمان پڕ بكەم لە بۆنی هێمنی و 
نە ئەو كۆترە شینكەیەی پێشووم

بەسەر قوبە بەرزەكانەوە ستران بچڕم 
من ئەمێستا كوڕی رەهێڵەم و

باوكی هەموو تۆفانەكانی سروشت
ئەمێستا برازای گەردەلوولم و 
مامی هەموو رەشەباكانی كەون 
ئەمێستا نەوەی باپیرە هەورم و

باوە گەورەی گشت بارانەكانی عەشق
ئەمێستا هیچ لە پێشووی خۆم ناچم

من زۆر گۆڕاوم، زۆر زۆر 
 

ئەڵمانیا - بیلەفێلد 
نەخۆشخانەی گلیاد ئاینس
2018-7-8
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منم عاشقی كوردستان

لە گاگۆڵكێی ژانەوە
 من لەناو دڵیدا ترپە ترپمە

لە هەر كۆاڵنێك گوڵ بپلیشێتەوە
 من پرسە دائەنێم 

لە هەر ماڵێك نان نەبێت
 من سفرەیەكی نیگەرانم

لە هەر شوێنێ ژنێك بكوژرێ
 من فلوتی ماتەمینیم  



77وەرزە سەوزەكانی ئەوین

من لە یەك كاتدا  
برینێكی ساڕێژنەبووی دێرین و 

رەشەبایەكی مەلوولی رەنگ پەڕیوم، 
لە شەقامی رەهێڵە و گەردەلوول 

 لە دایكبووم و 
لەناو بێشكەی مەراقی  

گەلێكی پەژمووردەدا پێم گرت 
گەنجیم بەخشی 

بە ئازادیی نیشتمانێكی القەكراو و
ئێستا سەر و ریشی ماش و برنجیم  

خستۆتە نێو كۆشی غوربەتێكی دڵڕەقەوە 
من لە یەك كاتدا 

لە سواللەی شێخی نەهری و
تفەنگە ماندووەكەی مەلیك مەحموودم،

پەتی گەردنی »قازی«یە
 لە ملی ئازادیم ئااڵوە و

خوێنی ئەنفالە 
وەك كانی لە جەستەم هەڵدەقووڵێ و 

تاكو عەرعەر و نوگرە سەلمان  
رێچكە ئەبەستێ 

عومەری خاوەر پاسپۆرتە جیهانییەكەمە و
پێنج هەزار پەپولەی هەڵەبجە میدالیای بەرۆكمە
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گۆڕی بە كۆمەڵ و ئەبوغرێب ناسنامەمە و
پێشمەرگە شەرەفی نەتكاوە

 گەریال پاسەوانی خەونەكانمە 
من لە یەك كاتدا میراتگری شێخی پیران و

بەیتێكی هیچ كات نەگوتراوی )ئەحمەد خانی(م 
رەشەبای سلێمانیم و  

گڕی چاوەكانی بابەگوڕگوڕ 
تووڕەییەكانمە لەو قەمچییانەی 

قەعقاع و حەجاجەكان  
لە ئەسپی سەركەشیمی ئەوەشێنن 

قەاڵی هەولێر 
سەری بڵندی كوردبوونمە و

چوارچرای مهاباد 
زنجیری پچڕاوی دەستەكانمە 

قامیشلۆ و ئامەد  
دوو بووكی تارا رەشی دیرۆكی منن و
لە زاوای نیشتمانەكەم زەوت كراون

من لە یەك كاتدا
 چاویلكەكەی شەهید ئارام و

چڵە نێرگزێكی گوندی ئەڵمانە و
 سەر گۆڕی كاك فوادم

رووسووریی ژنە ئێزدییەكی شەنگالم
كە چڵكی بیابانشینەكان و
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 شمشێری غەزەوات
نەیتوانی پەڵەیەك

 لەسەر بێگەردییان دروست بكا
نەبەزینی »كوبانی«م 

كە تەپڵی سەركەوتنمی تێدا لێدرا و
بوو بە گۆڕستانی قالۆنچە رەشەكانی دنیا

نركە نركی خۆڕاگریی 
زیندانی شوومی »ئەوین«م

كە عەمامە و مێزەری ئایەتواڵكانی تێدا 
ریسوا كرا و

بەدەم چڕینی سروودی ئەی رەقیب و
 بژی كوردەوە

زەندەقی ریش رشكاوییەكانی تارانی تیا برا 
من لە یەك كاتدا

خوێنی پەڕەمووچی شەرەفخان و
گوللەی بڕنەوەكەی »بارزانی«م 
خوێنی بەناهەق رژاوی قاسملۆ و

شەوە درێژەكانی ئیمراڵی و 
نێو زیندانەكەی ئاپۆم 
بەرخۆدانی چیاكان و 
خۆپیشاندانەكانی شارم
دەستێكی پۆاڵینم هەیە 
بۆ شۆڕش و سەرهەڵدان
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دەستەكەی تریشم
 ئاوریشمە بۆ ئاشتەوایی

خاوەنی سەروەریی 
خوێناویی »گوردانی شوان« و

داستانی ئەفسووناویی 
هەندرێن و دابان - هەالجم

من لەیەك كاتدا 
هەڵبەستێكی پڕ ورەی مەال عەلی و

تەڵێكی پڕ نەعرەتەی 
سازەكەی شڤان پەروەرم
ژن پێشڕەوی شۆڕشمە 
و گڕی لەشی زیالن و

پەتی رزیوی سێدارەكەی لەیال قاسمم
هەشت هەزار جامانەی 

لە خوێنا سووربووی بارزانم
رووناكیی هەردەم نەكوژاوەی ئاتەشگا و

بریسكە و مەشخەڵی
 داگیرساوی مەزدا ئاهورام

گوندی لە خاچدراوم و
 شاری خنكێنراوم

 هاواری سەربەخۆیی و
 نەسیمی ئازادیم

سەرەخۆرەی سەدام و 
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ئەتاتورك و شای گۆڕ بەگۆڕم
من كوڕی رەسەنی نیشتمانێكم

لەشیان پڕ برین كرد
 كەچی ئەو هەر لە جێی خۆیەتی

دڵیان هەپروون هەپروون كرد
 كەچی ئەو هەر نەمرد

خەردەلیان كردە چاوەكانی
 كەچی هەر ئاسۆ ئەبینێ

من لەیەك كاتدا 
فرمێسكی بەخوڕی 
دایكێكی رەشپۆش و

زەردەخەنەی پەلكەزێڕینەیی
 منداڵە شەهیدم
منم لە میدیاوە 

تاكو ئێستا كۆت و زنجیر ئەكرێم
بەاڵم لە كۆتاییدا 

هەموو زنجیرێك ئەپچڕێنم
منم شاعیری كوردستان
 منم عاشقی كوردستان

  2017-10-15
ئەڵمانیا - كۆڵن \ كالك پۆست
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وەرزە سەوزەكانی ئەوین

ئەزانم رۆژێك لە رۆژان ماڵتان لە ئاسمان
 لە كوچەی ئەستێرە و پرشنگ بووە 

تۆش دڵنیایت ساڵێك لە سااڵن 
تریفەی مانگێك بووم 

 لە بەردەم دەرگای ماڵتان 
****

چۆن دەزانم تیشكی خۆر ناگات
 بە دیدەنی مانگەشەو  
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منیش بە تۆ ناگەم 
هەر لەبەر ئەمە

لە رۆحی زەردهەڵگەڕاوی شیعرەكانمدا
 تارای سپی بووكێنیت ئەكەمە سەر 

****
هەركات چیا توانی 

باوەشی گەرمی زەوی جێبێڵێت
 منیش لە دڵتدا بار ئەكەم

هەركات گوڵ دڵی پەپولەی پێ شكا 
 تۆش بەرد بگرە شووشەی هەستم

****
ملی رێگەم بەرەو خۆم گرتبوو

 كەچی لە رووباری ئەوینتا خۆم دۆزییەوە
ملی رێگەت بەرەو خۆت گرتبوو

 لە كۆتاییا گەیشتیتەوە بە كانی فرمێسكم 
****

لەم سەهۆڵستانەی تەنهاییمدا،
 چاوەڕوانی تینی ئاگردانی چاوەكانتم
لەم دووكەڵ و غوباری سەرەمەرگەدا،

 ئێشكگری نەسیمی بۆنداری ژوانم
****
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 لە غەمەكانم پەیكەرێ 
بۆ فرمێسك دابتاشە

 لەسەر باڵەخانەی سۆزت داینێ
لە هەنسكەكانت تابلۆیەك 

بۆ عەشق دەنەخشێنم و
 لە دڵما هەڵیدەواسم 

****
لە دارستانی چاوەڕوانیما

تۆ سەوزترین سنەوبەری تامەزرۆ بوویت
لە گەردەلوولی بێ ئۆقرەییما

تۆ ساماڵترین ئاسمانی سەركێشیم بوویت
****

پایزێك بووم هیچ گوڵێكم هەڵنەوەراند
جگە لە خونچەی دڵی خۆم

بەهارێك بووم هیچم تێدا نەڕوا
جگە لە گوڵزاری عەشقێكی پڕ غەم

****
فرمێسكە روونەكانت خەنجەرێكی تیژن

جەرگی شادمانییەكانم ئەبڕن
پێكەنینەكانت چیایەكی بااڵ بڵندن
بەر بە رەهێڵەی رۆندكەكانم ئەگرن

****
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ویستم لە رۆژانی هەمیشە بێدەنگیا
نۆتەی عەشق بخەمە گەرووتەوە

ویستم بۆ زیندووبوونەوە
دوو ماچی شیرین بخەیتە كفنەكەمەوە

****
بیرم دەكردەوە ماڵێكت بۆ چی بكەم

لە تەنیشت تیشكی خۆرەوە
بیرم دەكردەوە ژوانێكت لەگەڵ ببەستم

لەژێر الفاوی بە جۆشی ماچەوە
****

تەنیاییەكانم پڕن 
لە تەمی رۆژانی سەرمەستیم

بە عەشقی بێ بنی تۆوە
تەنیاییەكانم خاڵین لە خۆم  

وەختی بوومە پوشێ 
بەدەم زریانی شێتی ئەوینتەوە 

****
رۆژێك دێ الت نابم، بەاڵم بانگم بكە

لە بری من شیعرەكانم وەاڵمت ئەدەنەوە
شەوێك دێ بووبم بە غوبار، بەاڵم بانگم بكە

لە بری من ئەستێرە ئاوڕ ئەداتەوە
****
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ئازیزەكەم دوێنێ من دێوانانە هاتم
ئەوە تۆ بوویت دەرگاكەت داخستبوو
سبەی تۆش قەرەجانە بەرەو الم دێی

ئەوە منم 
تەمی نێو دەفتەری بیرەوەرییەكانت 

****
تۆ دەڕۆیت 

ئەوە منم نیگا ئاگراوییەكانت
لە چاوەكانمدا بۆ ئەبەد هەڵئەگرم

تۆ دەڕۆیت، ئەوە منم بە چوارمێخەی 
ژان و فرمێسكەوە لە خاچ ئەدرێم 

****
بە رووبارم گووت، پێناسەت بكات 

گەرووی وشك بووەوە و هیچی بۆ نەوترا 
بە هەورم وت، پەسنی میهرەبانیتم بۆ بكا 

زمانی الڵ بوو بە هەناسەبڕكێوە گریا 
****

كتێبی پیرۆزی عەشقم چەندان جار خەتم كرد و
لە هەموو دێڕێكدا خۆم بە كوژراویی بینییەوە

خونچەیەك بووم، ئەوینت وەك گەاڵیەكی زەرد
دامی بەدەم هەڵمەتی شێتترین رەشەباوە 

****
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وا نەزانی كانگای شیعرم وشك ئەبێت و
دڵی دیوانەكانم ئەوەستێ

پەیمانم بە شیعر داوە، تاكو تۆ هەبیت
پرچی تەڕترین هۆنراوەت بۆ دابهێنم 

****
من و تۆ، لە پەرستگای گەاڵڕێزاندا 

نوێژمان بۆ پایز دەكرد 
بەڵكو پێكەوە هەڵمانوەرێنێ

من و تۆ, لە پەرستگای باراندا
 كڕنووشمان بۆ بەهار ئەبرد 

بەڵكو لە ئامێزی یەكترا سەوزمان بكاتەوە 
****

ئەو عەشقەی تۆ وای كرد 
مەیخانەكانم خۆشبوێ و 

سەرم بۆ هەمیشە بە ئەوینت مەست بێ 
ئەو عەشقەی تۆ وایكرد شیعرم خۆشبوێ و

رۆحم بۆ تاهەتایە لە كۆاڵنی بەیتێكا بزر بێ 
****

پێش جەنگ »كەناریی« 
لەسەر منارەی دڵم ئەیخوێند و

موناجاتی عەشقێكی سەرمەدیی ئەكرد
پاش جەنگ كوندەپەپوو  
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لەسەر كەالوەی رۆحم ئەیخوێند و
خوێنی رژاوی گوڵە ئاشقەكانی ئەژمارد 

****
لە سەمای یەكەم بە یەكگەیشتندا پێتوتم

 ناوت ئەنێم ئینجانەی گوڵە مۆرە شەكەتەكان
لە دوا سەمای یەكتر جێهێشتنا پێتوتم 

 ناوت ئەنێم دوایین دڵۆپە خوێنی عەشقێكی ناكام 
****

ئەمەوێت شیعرێكت بۆ بنووسم
 تاكو ئێستا هیچ قەڵەمێك نەینووسیبێ و 

 هیچ زارێكیش دەرینەبڕیبێ 
ئەمەوێت سووتانێك بۆت بسووتێم

 تاكوو ئێستا هیچ دارستانێك ئاگری وەها 
لە لەشی سەوزی بەرنەبووبێ 

****
وێڵم بە دوای 

ئەو ژنە یاقووتییەی پرچی پەلكەزێڕینە و
زەردەخەنەكەی پڕ لە شەپۆلی رەنگە

وێڵم بە دوای 
ئەو ژنە تریفەییەی چاوەكانی دەریا و
هەستەكانی پڕ لە گوڵی نیلوفەرە 

****
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گوێیەكانم سەڕاوێژن لە سۆزی دەنگت و
چاوە دەریاییەكانم لێوانلێون

 لە روانینە خەمۆكەكانت
دەستەكانم تەڕتەڕن بە تاڤگەی ئەسرینت

دڵ و رۆحیشم
 لە مێژە چزاون بە پشكۆی ئەوینت 

****
بمخوێنەوە وەك دارسنەوبەرێك 

لە كاتی خۆكوشتندا و
بمچڕە، زۆر خێرا بمچڕە 
وەك سترانێكی رەشبین 

ئەتخوێنمەوە وەك پاڵەوانی 
چیرۆكێكی غەمناك و

ئەتژەنم، توند ئەتژەنم
 وەك »ساز«ێكی زۆر كەساس

****
لە حەزرەتی ئاو بپرسە 
من كوڕی كام هەسارەم و
لە جەنراڵ زریان بپرسە
 من لە كوێوە هاتووم؟

لە ئاسمانی موحیبەت پرسیار بكە 
كەی دەبارێم و
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لە بێستانی هەستت 
بپرسە كەی لەتۆدا خۆش ئەكەمەوە؟ 

****
سروشتم وایە لە كۆتاییەوە 

دەگەڕێمەوە بۆ سەرەتا و
لە سەرەتاكانیشەوە دێمەوە نێو كۆتایی

زۆر سەیرە لەسەر شاڕێی 
هەموو سەرەتاكان و

كۆتایی گشت رێگاكان 
هەر دەگەمەوە بە تۆ!!

****
بمبورە ئەگەر لە ناكاو 

وەك ئەستێرەیەك ون بووم و
لە هیچ شوێنێكی گەردوون ئاسەوارم نەما

هیچ دڵتەنگ مەبە و چاوەڕێی بەهارێك بكە 
وەك چڵە نێرگزێك بڕوێم لەسەر رێتا

****
لەوەتی من هەم 

خەونی رەنگاورەنگت پێوە ئەبینم
چەشنی خەونی هەژارێك بۆ پارچەیەك نان
لەوەتی من هەم بە بێدەنگی خۆشم ویستی
هەر وەك عەشقی باڵندەیەك بۆ ئاسمان

****
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هێشتا تێناگەم لە كوێوە هاتی
هەروەك ئەو شنەبایەی

 ژیلەمۆی دڵم ئەگەشێنیتەوە 
هێشتا لەو بڕیارە تێناگەم 

 بۆ كوێ ئەڕۆیت 
كە رۆحم وەك فەرشی سوور 

 راخستووە لەبەر پێتا!! 
****

نێرگزەجاڕێكی سووتاو و
 زەوییەكی سووتماك نیم 
فەرهەنگێك لە شیعر و 
 نیشتمانێك لە ئەوینم 

گوڵێكی كێویی و  
دارستانێكی پرچ رووتاوە نیم 

تەمبوورێكی گرینۆك و 
 بزەیەكی بابردووم 

****
تارمایی مردن ئەبینم  
لە كۆاڵنی پشتەوەی ژیان

شەبەنگی عەشقتم لێ دیارە 
لە شەقامی ئەوبەری رۆژگار

لەسەر دەفتەری باران 



وەرزە سەوزەكانی ئەوین92

وێنەی رووتیتم رەسم ئەكرد 
لەنێو ئامێزی خەونە سەوزەكانتا  
 گۆڕم بۆ كابووسەكانم هەڵئەكەند 

 ****
بڕیارمداوە ئەگەر بڕۆیت و نەیەیتەوە

هەموو رۆژێك وێنە لەگەڵ ئازارەكانم بگرم 
بڕیارمداوە ئەگەر بمێنیتەوە و نەڕۆیت

هەموو شەوێك پەیمانی ژیانت بۆ تازە بكەمەوە  
****

ئاسنگەرێك سەری عەشقمان ئەكوتێتەوە 
كولتوور چاو لە رۆمانسییەتمان سوور ئەكاتەوە 

خودا نەفرەتی خۆی ئەڕژێتە سەر حەزەكانمان
كەچی من و تۆ 

 رێ دەكەین و یەكتری لە باوەش ئەگرین   
****

ئەگەر مردم بە دڵۆپە فرمێسكەكانی یار بمشۆن و 
گواڵوی كتێب بڕژن بەسەر كفنە سوورباوەكەما 
ئەگەر مردم بە ئایەتی شیعر تەلقینم بكەن و  

لە زەردەپەڕێكدا لە گۆڕستانی تەنهاییدا بمنێژن  
****

بەردم هێنایە قسە و بەچاوی پڕ گریانەوە وتی
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من رەقتر نیم لەو داڵنەی دەست ئەنێن 
بە رووی كەوە عاشقەكانەوە 

دەریام هێنایە گۆ و بە چاوی فرمێسكاوییەوە   
وتی من لەو عاشقانە شەپۆالویتر نیم   

چاویان بڕیوەتە رووی پڕ نازی یار  
****

لە جێگەیەك لە دایكبووم
 دڵنیام نیشتمان نەبوو

بەڵكو نێو رێگا پێچاوپێچەكانی 
 غوربەتستانی دڵی یار بوو  

لە شوێنێك ئەمرم  
ئەزانم زێدەكەم نییە  

بەڵكو تاراوگەی ساردوسڕ و 
 بێ شەوقی رۆحی یارە  

****

یارم خەون بە ئایندەوە ئەبینێت و
منیش مردوویەكی كۆنم و

لەسەر چیمەنی رابردوو كەوتووم 
مەعشووقەكەم زیاد لە هەر شت 

ئارەزووی فڕین ئەكات و 
منیش لە مێژە حەزی فڕینم  
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بە تفەنگی رزیوی رەشبینی كوژراوە  
****

دڵدارەكەم گوومان ئەكات
 هیچم پێ نەبەخشیوە

بێ ئاگایە لەوەی شاعیرێك 
یاقووتی شیعری پێشكەش كردووە

دڵدارەكەم بێزارە لەوەی 
هیچم بە دیاری بۆ نەبردووە 

بێ ئاگایە لەوەی میری عاشقان 
خودی خۆی خەاڵت كردووە  

****
گوێم لە دوو پەڵە هەور بوو  

بە چرپەوە ئەدوان 
ئەیانووت ئێمە لە چاوی ئاسمان ئەتكێین 

 كە هەوا لە باوەش ئەگرێ 
گوێم لە شاخێكی بەفرین بوو  
بەدەم هەرەسەوە هاواری ئەكرد 

ئەژنۆم شكا و وا عەشقی شێتانەی خۆر
 دڵی سەهۆڵیم ئەبرژێنێ  

****
وا مەزانە بە رێكەوت لە حەوشەی  

حەزێكدا تۆم دۆزییەوە 
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نا، من بەر لەسەدان ساڵ  
لە خەونی یەكەمدا تۆم ناسیوە
وا تێمەگە شنەبایەكم دێم و 

 بە پەلە رەت دەبم
نا، خودای عەشق هەزاران ساڵە
 تۆی لە چارەی من نوسیوە  

****
لەو هەموو بارانەی من

 خۆت نەخستە بەر تەنها دڵۆپێكیش
تا لە سەحرای وشكی 

پیاوێكی تردا لە تینووێتیدا خنكایت
لەو هەموو شیعرەی من 

 تەنها یەك دانەشت هەڵنەگرتەوە
تا لە رەقایی دڵی پیاوێكی تردا 

هەر وەك شوشە شكایت  
****

لە یادمە وتت ئەبمە 
دەزگیرانی شاعیرێكی سەرشێت و یاخی

بۆ ئەوەی بە خوێنی خۆی ناوم 
لەسەر دەفتەری شیعرەكانی هەڵكۆڵێ 

لە بیرمە وتم، ئەبمە  
دیلی ژنێكی رەنگ تریفەیی بەرزەفڕ
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بۆ ئەوەی كۆتری عەشقم  
لەنێو قەفەزی سینگیدا ئارام بنوێ 

****

دووكەڵ و بۆگەنیوی جەنگ و
 بارووت كاسی كردووم

ئەوە منم لە جەنگی ئەوینی تۆدا 
یەكەم نیگا ئەمرم

شەڕی خێڵی جنۆكە 
بەر دەرگای ماڵی نیشتمانی گرتووە
ئەوە منم لە شەڕی عەشقی تۆدا 

لە یەكەم ماچدا دەكوژرێم  
****

ون ببووم
 لە فنجانی قاوەكەی تۆدا 

خۆم دۆزییەوە و
لەگەڵ یەكەم پێكی عەشقتدا 

تاكو قیامەت مەست بووم
ون ببووم

 لە قوواڵیی الپەڕەیەكی مێژوودا
 منت دۆزییەوە و
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لەگەڵ یەكەم هەنگاودا 
كەوتمە شاری ئاوەدانی هەنوكەتەوە 

****
ئاوێنەیەكی وردوخاش بووم

 بۆ هەپرونبوونی خۆم ناگریم
نا، غەمی ئەوەمە ئیدی یاری بریندارم

 خۆیم تێدا نابینێتەوە 
كانییەكی وشك بووم

بۆ تینووێتی خۆم شیوەن ناگێڕم 
نا، شینی من بۆ ئەوەیە  

چیدی لێوی یاری بێنازم تەڕ ناكەمەوە  
****

پرسیارم لێ ئەكەیت  
بۆچی بە زمانی فریشتە ئەدوێم و 

تەنها ئاشنای فرمێسك و  
رێگا بنبەستەكانی ئەوینداریم؟ 

پرسیارم لێ ئەكەیت  
بۆچی وشەكانم زۆر غەریبن و 
بە تەنهاش خاوەنی ماڵێكی 

سارد و ژوورێكی چۆڵم؟ 
وەاڵمەكەیم ال نییە 
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 رەنگبێ لەبەرئەوە بێ شاعیرم!!  
****

كە تەرمی منت بینی 
 وا تێمەگە ئەمە كۆتایی رێگایە 

زۆرجار رێگە سەختەكە  
لەوێوە دەست پێئەكات 

كە وتم ماڵئاوا و ئیدی نایەمەوە 
 ناڵێم چاوەڕوان مەبە 
زۆر جار گەڕانەوە  

لەناو ماڵئاواییدا خۆی شاردۆتەوە  
****

قەدەری من و تۆ 
 هەروەك قەدەری ئاو و ئاگر وایە  

من ئاگرێكم لە ئاوی بە خوڕی 
چاوەكانتا ئەكوژێمەوە  

قەدەری تۆ و من 
 وەك چارەنووسی كەشتی و دەریا وایە  

تۆ كەشتییەكی بروسكە ئاسا 
بە دەریای هەستما تێدەپەڕیت 

**** 
زەمەنێك شك نابەم  
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لە دەرەوەی زەمەنی بێ ئۆقرەییەكانم 
ئاگردانێك شك نابەم جگە  
لە كڵپە و گڕی هەناسەكانم  
كەسێك لەم دنیا گەورەیە  

هاوڕێم نییە جگە لە وەهمەكانم  
مەعشووقێكیشم نییە بەدەر  
لە خەیاڵی نێو شیعرەكانم  

****
ئازیزم، تۆ ناتوانیت  

بەرگەی سەركێشییەكانم بگریت  
ناتوانیت خۆت بدەیتە  

 بەر شەپۆلی ئاگرەكانم  
ئازیزم، تۆ ناتوانیت   

لە شیعرەكانمدا خۆت رەسم بكەیت  
ناتوانیت كورتە وچانێكیش بدەیت  

لەنێو گەردەلوولەكانم  
****

لێم تێناگەیت چۆن گەاڵجاڕی ئومێدم  
بە نائومێدیی سووتاند 
لێم حاڵی نیت چۆن  

لە نیشتمانێكی بێ جوگرافیاوە هاتووم 
دەركی ئەوە ناكەیت  

بینم نا بەهەر كانییەكەوە سوێراو بوو 
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ئەو دەریای عەشقەی بەدوایدا رامدەكرد 
 تەنها سەراب بوو 

****
خەڵكی شەرابی هیوا ئەنۆشن 
 من بێهیوایی ئەمخواتەوە 

خەڵكی كۆنیاكی رق هەڵدەقوڕێنن 
 من ئەوین هەڵمدەقوڕێنێ 

خەڵكی گۆرانی بۆ مردوو ئەچڕن 
 من ژیان بە ستران ئەمچڕێ 

خەڵكی گۆڕ بۆ عەشق هەڵدەكەنن 
 من عەشق گۆڕم بۆ هەڵدەكەنێ  

 ****
 نیگاركێشێكم بە پەڕەمووچی گریان 

تابلۆ ئەنەخشێنم 
سەیرە وێنەی هەرچی دەكێشم

شێوەی دێتەوە سەر تۆ!
مۆسیقاژەنێكی نامۆم 

بە پەنجەی خەیاڵ پیانۆ ئەژەنم
 سەیرە هەر ئاوازێ ئەژەنم  
ناگاتە دامێنی دەنگی ناسكی تۆ!

****
كە تیری ئەوینت چەقییە دڵم 
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خوێنی شادمانیم بەربوو و
كێڵگەی وشكبووی چاوەڕوانیم 

سەرلەبەر بوو بە باخ 
كە هەنگاوی جێهێشتنم  

رۆژی روونی كردمە شەوەزەنگ
وەك ئەستێرەیەكی پرشنگدار 
لە چاوی ئاسماندا كوژامەوە

****
شەوان بە دیار گۆرانییەكی غەریبەوە 

خەو دەمباتەوە و
بەیانیان بە هاواری 

نێو خەونەكانی بێ تۆیی رادەچڵەكێم 
بەهاران خوێنی عەشقم  

ئەزێتە نێو دڵی بێروونی تۆوە
پایزان گەاڵ گەاڵی 

پیرە درەختی تەمەنم 
لەبەر پێتا ئەوەرێ

****
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لەوەتی بیرم دێ هۆنراوە
 بۆ خۆشەویستی ئەنووسم و

هیچ كاتێ شۆخە ژنێك 
شیعرێكی تەڕی منی هەڵنەگرتەوە

لەوەتی فامم كردۆتەوە 
لەبەردەم قاپی عەشقدا هەڵئەلەرزم

هیچ ساتێ كچێك بە ئاگردانی
جەستەی گەرمی نەكردمەوە

****
دوای تۆ بڕیار ئەدەم سەفەر بكەم

 بەاڵم نازانم بۆ كوێ!
پاش تۆ بڕیار ئەدەم بمێنمەوە

 بەاڵم نازانم لە كوێ!!
دوای تۆ هەموو مێژووم 

پڕ دەبێت لە ئێشی نەبڕاوە
پاش تۆ ئەوەی لێرە ئەمرێت 

شاعیرێكی روح سووتاوە
****

كە هەر ئەڕۆیت با یادگاریی 
ناو جانتای سەفەرت من بم

كە هەر ئەڕۆیت با فرمێسكی 
رێگای دوورت هەر من بم
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كە هەر ئەڕۆیت با دواهەمین
 دڵداری عومرت من بم
كە هەر ئەڕۆیت بهێڵە 

ئەوەی هاوسەفەرتە هەر من بم
****

چیدی چاوەڕوانت ناكەم
 سەرم هەڵدەگرم و دەڕۆم

بەاڵم هەرچی یادگارییەكانتە
 دەیبەم لەگەڵ خۆم
چیدی لە بۆتەی 

شیعرێكی تەڕدا ناتنووسمەوە
چون هەرچی گەاڵی شیعرمە 

دانە دانە لەبەردەمتا
بە زەلیلی هەڵوەران

****

بەو هەموو گڕەی من
 نەتتوانی مۆمێك داگیرسێنی

بۆ رووناككردنەوەی 
ئەو تاریكستانەی ناو رۆحت
پاش ئەو هەموو چاوەڕوانییە
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 نەتتوانی هەنگاوێك بنێی
بەرەو  ئەو سەنگەرەی عەشق 

كە بە خوێنی خۆم سوورم كردبوو 
 ****

هیچ شتێكم نەوت بەر لەوەی فویەك
 لە چرای تەمەن بكەم

چونكە لە كۆتایی هەر شەوێكدا  
نەمووت عاشقتم 

لەم ئێوارەی تەمەنەدا 
هەموو شتێكم بە ناتەواویی جێهێشت 

چون نە توانیم لە خۆم تێبگەم
 نە فریا كەوتم تۆ بنووسمەوە 

****
چ زەمەنێكی تاعوونییە ئەم چەرخە

 مریەم لەشفرۆشی ئەكا
عیسا لە خاچەكەی هاتۆتە خوار و 

نیشتمان هەڕاج ئەكا
منیش لە لیستی عاشقەكاندا 

ناوی خۆم ئەسڕمەوە و
تۆش بەسەر پشتی ئەسپی ماڵئاواییەوە

خوێنساردانە لێم ئەڕوانی 
****
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لە حكایەتەكانی داپیرەم 
لە شەوانی زستاندا ئەوەم بیر ماوە 

دەیووت پێكەنینم پێوە نایێ
 خودا ئەم پێكەنینە بەخێر بگێڕێ 

لە چیرۆكی عەشقی مندا 
 تەنها ئەوەم لە یاد ماوە 

تەنانەت خوداش نە پێكەنین 
 نە گریانی بەخێر نەگێڕا  

****
لەگەڵ هەموو ئازارەكانما
 خۆشەویستی تۆم هەیە

لە پەنا نیشتمانێكی زامدارەوە
چەند سەیرە

عەشقی تۆ تیمارە!! 
لەگەڵ هەموو پووچییەكانی  

ئەم تفتییەی ناوی ژیانە 
چەند سەیرە

خۆشەویستیت تاكە ماقوڵە 
خۆمی پێوە سەرقاڵ بكەم!! 

****
من نازانم شیعرێك بنووسم 

بۆ وەرینی گەاڵكانی پایزی عەشقت
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من ناتوانم سەمایەك بكەم 
لەسەر ئەو بەستەڵەكەی ناوی دڵی تۆیە

تۆ نازانیت حەیرانێك بڵێیت
 الس و غەزال لە شەقامی خەیاڵێكدا  

دەستیان لەناو دەستی یەكتر بێ 
تۆ ناتوانیت سەرچۆپی زەماوەندێك بگریت

 تیایدا زین بووكی یەك شەوەی مەم بێ   
****

بمبەرەوە بۆ مێژووی پێش هەڵوەرینم 
لە زستانی پڕ رەهێڵەی ئەوینی ساردتدا

بمبەرەوە بۆ چاخی پێش خنكام 
لە سەرابی نێو سەحرای چاوەكانتدا
دەتبەخشمەوە بە رۆژانی تەنهایی 

كە باخچەیەك دەرگای بەهاری لێ نەكردیەوە
دەتبەمەوە بۆ نێو رۆژانی پێش ناسینم 

كە خۆر لە پشت هەورەوە خۆی لێ دەشاردیەوە  
****

چاوەڕوانیم قەوزەی كرد 
تۆ هێشتا بیرت لە سەفەرێك نەكردۆتەوە 

بەرەو خاكی هەستم
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سەبری ئەیووبم پچڕا 
تۆ هێشتا بیرت لە هاتنێك نەكردۆتەوە 

پێش وەستانی كاتژمێری تەمەنم 
****

لە مەسیح بێ تاوانترم  
دامگرە بەخاچی پرچەكانتەوە و 

لەنێو پەلكەزێڕینە بمنێژە 
لە ئاوی كانی روونترم 

مەهێڵە دابڕان لێڵم بكا و  
لە نێو چۆمی ژنێتیتدا بمهێڵەوە  

**** 

وەرە ئەی لە مەریم پاكیزەتر
وەرە ئەی لە باران تەڕتر 

وەرە ئەی لە مانگەشەو رووناكتر 
وەرە ئەی لە پەروانە سووتاوتر 

لێرە لە ناو دڵی من 
لێرە لەناو موروە سەوزەكانی چاوم  

لێرە لەناو شەوانی دوور و درێژم 
ماچێكی تر دەنووسینەوە

لەسەر پەڕەی لێوەكانمان،
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لە پەرستگای لێكئااڵنمان
نوێژێكی خۆشنود دائەبەستین  

 ****

مەڕۆ 
برینێك لە تەنهاییمدا جێمەهێڵە 

مەڕۆ 
دوا گەاڵ بە درەختی ئومێدەوە مەوەرێنە 

كتوپڕ مەڕۆ درزێك مەخەرە
پەنجەرەكانی پەلكەزێڕینەوە

مەڕۆ و دوای خۆت
دەرگای خەونم لەسەر دامەخە

مەڕۆ و دوای تۆ 
ئیدی من لە خۆم ئەڕەنجێم
مەڕۆ و دوای رۆشتنی تۆ

ئیدی نەورەسێكی دڵخۆش نیم و
لە هیچ ئاسمانێكی تردا 
لە شەقەی باڵ نادەم 

****  
پرسیار مەكە

 ئەو دڵە بێگەردەم لە كوێ بوو
بەیانییەك دوو فریشتەی خودا



109وەرزە سەوزەكانی ئەوین

لە ناو چەمی عەشقدا دڵیان شۆردمەوە
پرسیار مەكە 

ئەو دڵە غەمبارەم لە كوێ بوو
عەسرێك وەك ئاوی كانییەك
رێبوارێكی نامۆ لێڵی كرد 

پرسیار مەكە 
ئەو دڵە كوژراوەم لە كوێ بوو

ئێوارەیەك وەك ریشۆڵەیەكی پەڕاگەندە
لە سەفەرێكدا بەرەو باكوور 

بە گوللەی عەشقێكی وێڵەوە بوو  
****

ئااڵی ئەم عەشقەت
لەسەر كەالوە كۆنەكانی دڵم

بەرز دەكەمەوە
دەستە تەزیوەكانم

بەتینی پەنجە گڕاوییەكانی تۆ
گەرم دەكەمەوە

****
خۆشم ئەوێی

هەر وەك ئەو باڵندەیەی جگە لە ئاسمان
شوێنێكی تری نییە بۆ فڕین

خۆشم ئەوێی



وەرزە سەوزەكانی ئەوین110

وەك ئەو شەپۆلەی جگە لە كەنار 
جێگەی تری نییە بۆ سرەوتن 

****
هەرچەند لە چاوەكانتم روانی

بە بێدەنگی هەموو شتێكیان پێ وتم 
هەرچەند پەنجەكانتم گووشی 

گەرمی هەستت گەیشتە بەفراوی رۆحم
سەیرە نە من توانیم دێڕێك بڵێم
نە تۆ توانیت دڵت بكەیتەوە!! 

****

كزە با ساردەكەی ئەم باكوورە
یاری بە تاڵ تاڵی پرچت ئەكرد 

رەشەبا بێ ئۆقرەكەی ناو من
جۆالنەی بە بوركانی هەستت ئەكرد 

كە لە ئامێزم گرتیت
دڵم وەك تاڤگەیەك كەوتە هاژە

كە لە چاویشم ون بوویت
بە فرمێسكم وت خۆت بگرە و مەبارێ

سبەی دێتەوە ژوان دووبارە 
****
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من و تۆ هەر ئەوەندە جیاوازین
من شەرابی سوور دەنۆشم و

تۆ شەرابی سپی
من و تۆ هەر ئەوەندە جیاوازین
تۆ گوڵی سپی باخی سۆزم 

بۆ دەكەیتە چەپك و
من گوڵی سووری شیعرت

لە باخچەی هەست بۆ ئەڕنم 
من و تۆ هەر ئەوەندە لێك دوورین
هەاڵوی هەناسەت وەك ئۆكسجین

دەڕژێتە نێو سییەكانمەوە 
****

زۆر جادووگەرانە لێت ئەڕوانیم
بۆیە ماچەكانم بوونە پەپولەی شیعر و

لەسەر گوڵەباخی لێوت نیشتنەوە
زۆر رۆمانسییانە لێم ئەڕوانیت

هەنسكەكانت بوون بە قاقای پێكەنین و
رژانە نێو بێ ئۆقرەیی دڵمەوە 

****
لە وێستگەی شەمەندەفەر

هەر لەگەڵ نیگاكردنەكانی تۆدا
چاوی تامەزرۆم لە فرمێسكا نغرۆ ئەبێ
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لە واڵتی وەیشومە و بەفردا
رۆحی شەیدای چاوەڕوانم 

لە لەشی ناسكی شیعر دەئاڵێت 
وەرە ئەی ئاگری كڵپەسەندوو

سەری بەستووم لە مێژە
تینووی گڕی سووری تۆیە 

****

بریا دەمتوانی میلی كاتژمێر رابگرم
زەمەن لەو بینینەدا بوەستێنم

تا بۆ هەمیشە لە ژوانی تۆدا بمێنمەوە
بریا دەمتوانی هەستی خۆمت پێبڵێم و
پڕ بە هەموو ئاسمان هاوارم بكردایە

خۆشم ئەوێی گوڵە ئەستێرە
بریا دەمتوانی ببمە هەورێك
دڵۆپ دڵۆپ، تنۆك تنۆك 
بەسەر ژنێتیتدا بباریمایە 

****
ئەمڕۆ رۆژێكی قەترانییە

لە ئاسمانەوە بێزاریی ئەبارێت
سەیرە من هەر عەشقی تۆم 

بەسەردا ئەبارێ! 
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ئەمشەو شەوێكی شەختەیە 
لە هەموو الیەكەوە گڤەی رەشەبایە 
سەیرە من هەر شنەبای عەشقی تۆ

بەرەو رووم دێ! 
 ****

لەودیو پایز و 
گەاڵڕێزانی خەندەكانمەوە
بەهاری عەشقت، ئامێزی

بۆ منی شاعیری دڵشكاو كردۆتەوە 
لەودیو زەمەنی چەقۆ و

زمانی بڕاوی هاوارە خەمۆكەكانمەوە
بزەیەكی عەشقی تۆ

هەزار شەوی تەنهایی 
بۆ ئەبەد بیر بردمەوە 

****
ئەو ساتە كابوساوییانەی

بە دیار تەماشای وێنەیەكی الویمەوە
پیر پیر بووم 

تۆ بوویتە شەرابێكی جادوویی و
لەگەڵ یەكەم پێكی عەشقت

سەرلەنوێ لە دایك بوومەوە
ئەو كاتە تەمومژاوییانەی
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پرسەم بۆ مەرگی الوالو دانابوو
شینم بۆ فڕینی چۆلەكەی

خۆشنوودیم دەگێڕا
تۆ وەك شاخێكی بەفرین

بەسەر عەشقی مندا
هەرەست هێنا

 ****
تۆ لە شەوی دەیجورمدا چرایت
لە وشكەساڵیمدا شەستە بارانیت
لە تەنهاییمدا هاوڕێی ئازارەكانیت

لە بێدەنگیمدا هاواریت
لە بێكەسیمدا هەموو كەسیت

لە ئاسمانمدا ئەستێرە گەشەیت
لە زەوی چاوەكانمدا رووباریت

لە خەونمدا واقیعت
لە واقیعمدا خەونێكی جوانیت

لە دڵیشمدا مەجنونترین لەیالیت
****

بە چاوی كانی لێم مەڕوانە
من رووباری عەشقم

بە چاوی تریفە لێم مەڕوانە
من پەلكەزێڕینەی ئەوینم
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بە چاوی باران لێم مەڕوانە
من زریانی ماچم

بە چاوی زەوی لێم مەڕوانە
من ئاسمانی ئەبەدیی تۆم

****
هەستەكانم گزنگیان لێ ئەڕژێ

تەنیا جارێك بە خەیاڵ
چاوم لە خۆر داگرتووە

پێكەنینەكانم فرمێسكیان لێ ئەچۆڕێ
تەنیا جارێك بە خەیاڵ

توند توند تۆم لە باوەش گرتووە
****

هەرچی هات
شمشێری پێ بوو

تەنها برینی لەسەر رۆحم هەڵكۆڵی
هەرچی رۆیشت

جانتایەكی پەمەیی لەگەڵ خۆی برد
كە پڕ پڕ بوو لە خەون و خەیاڵەكانم

 ****
گەشتی خەیاڵم ناوەستێ

تا تۆ لە ئاسمانی جەنجاڵی
ئەوینداریی نەدۆزمەوە
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زمانی شیعرم ناپژێ
تا تۆ لە هەزاران بەیتدا
بە پەڕەمووچی جوانی

لەسەر دەفتەری فەنتازیا
نەنووسمەوە

****
كە هاتم وەك رەشەبایەك دێم

چۆن رەشەبا
درەخت رووت ئەكاتەوە
منیش هەر بەو جۆرە

رووتت ئەكەمەوە
چۆن رەشەبا، سەما
بە چڵ و پۆ ئەكات

منیش هەروا
مەمكت ئەخەمە سەما
چۆن رەشەبا، هەور 

 لەسەر دڵی ئاسمان رائەماڵێ
منیش سەرپۆشی شەرم
لەسەری تۆ ال ئەبەم 

****
كە تۆم بینی

با ستیانەكەت لە رەنگی چاوم



117وەرزە سەوزەكانی ئەوین

كاڵتر بێ
دەستەكانت بۆنی مێخەكی

شیعری لێ بێ
ماچەكانت تاڤگە بن
وەك بارانی چێژ

بەسەر لێوەكانمدا هەڵڕژێ
****

تۆ كە ئەستێرەیەكی خۆشبەختی
نازانم بۆچی خۆت دەخەیتە

باوەشی ئاسمانێكی 
پڕ غەمی وەك منەوە؟

تۆ كە فانۆسێكی دڵتەڕیت
نازانم بۆچی خۆت دەخەیتە

بەردەم گەردەلوولێكی
سەر شێتی وەك منەوە؟

تۆ كە باڵندەیەكی بەرزەفڕی
نازانم بۆچی خۆت دەخەیتە

نێو زیندان و قەفەزی
دڵی مەجنونێكی وەك منەوە؟؟

 ****
شتێك من و تۆ، كۆ دەكاتەوە

لەوانەیە سترانێكی قەرەجی بێت
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لە ژێر رەشماڵی عەشقدا
لەوانەیە هێڵێك بێت 
لە نیگای من بەرەو تۆ

لەوانەیە بزەیەكی وەریو بێ
لە لێوی تۆوە بەرەو من
لەوانەشە گوڵی تۆ بێت

لەسەر تابووتی مەرگی من
 ****

تۆ كە لە گۆرانی من تێناگەیت
ئاوازی چیم بۆ دەژەنی؟

تۆ كە توانای خوێندنەوەی
دڵۆپێك فرمێسكت نییە

چۆن تەفسیری گریانەكانم دەكەیت؟
تۆ كە لە لەنجە و الری هەوری
حەزە نارنجییەكانم تێناگەیت

چۆن لە حیكمەتی بارین حاڵی دەبیت؟
تۆ كە نابینیت خەریكە دەمرم

لە شەوە قەترانییەكانی غەریبیدا
چۆن پێناسەی ژیانم بۆ دەكەیت؟ 

****
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  من هەموو كاتێك لێرە نیم
نامەت بۆ بنێرم

رەنگە رۆژێك بێت
زۆر چاوەڕوان و تامەزرۆی 
یەك تاكە نامەیەكم بیت 

تێیدا نووسیبێتم
خۆشم ئەوێی

بەاڵم ئیدی رەنگە چاوی قەڵەمەكەم
كوێر بووبێت

هەستەكانم لە گۆڕێكی تەنگدا
زیندە بەچاڵ بووبن
ئەوسا ناچار دەبیت
الپەڕەی یادەوەریی 

ناو دڵ و سۆزت هەڵبدەیتەوە و
بە دوای هەر نۆ پیتی

»خ ۆ ش م ئ ە و ێ ی«دا
بگەڕێیت و نەیدۆزیتەوە

 ****
من تۆم هەڵبژارد

هیچ شتێكت دڵتەنگم ناكات
تەنیا راكردنت نەبێ

لەبەر شەپۆلی هەستەكانم
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تەنیا ئاوڕنەدانەوەت نەبێ
لە تەرمی من

كە بۆ عەشقی تۆ
لە شەقامی تەنهاییدا دەكەوێت

 ****
وا تێمەگە

رۆژێك بێت و بتوانم
دەستبەردارت بم

تۆ نازانیت
من مەجنونم

بە لەیالی خۆم گەیشتوومەتەوە
وا تێمەگە 

رۆژێك بێت و بتوانم
لێت دوور بم

من پەپولەیەكی سەرگەدانم
شەمعی خۆم دۆزیوەتەوە

 ****
لە كۆتاییدا

تۆ وەرزی سەوزی ئەوینی خۆمی
لە كۆتاییدا

تۆ مرواری دەریای هەستی خۆمی
لە كۆتاییدا
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پرووشەی ئەوینی ئاسمانی رۆحمی
هەموو رەنجێك ئەدەم

ئەگەر ساتی گیانكێشانیشم بێ
دەم ئەنێم بە گوێتەوە و

بە چرپە پێت دەڵێم
خۆشم ئەوێی

ئەی كۆترە مەستەكەی
 ناو هێالنەی دڵم

 ****
بەسەر پشتی »با«ی قەدەرەوە 
بەڕێوەم بۆ كۆاڵنی رەشی مەرگ

ئەوەی لە دوام جێدەمێنێت
تۆ و گوڵدانەكانی شیعرن
تۆ و ئەو ماسیەی عەشقن
كە عەیامێكە لە دەریای
هەستە نارنجییەكانمدا

مەلە ئەكەن
****

من بەستەیەك بووم
لە هۆزی گۆرانی جێمام
نەوڕەسێكی یاخی بووم

ئاسمان لە ژێر 
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خەونێكی برینداردا ئەمنێژێت
عاشقێك بووم

وەك خۆر گەرم و پڕ تیشك
كە بەفری دڵی تۆم

هێدی هێدی ئەتواندەوە
****

تۆ هاتیت گریانە نەبڕاوەكانم
كۆ بكەیتەوە

تۆ هاتیت ئینجانە تەنهاكانم
پڕ بكەیت لە گوڵی ماچ
تۆ هاتیت دەست بكەیت

بە رنینەوەی سێوەكانی هەستم
تۆ هاتیت ئاگرێك بكەیتەوە

تێدا ببمە خۆڵەمێش و
سووتووەكەم بدەیت

بە دەم رەشەبای غوربەتەوە
****

تۆ هەمیشە 
لە نێو شەوە تارەكانمدا

مۆمێكی رووخۆشی
تۆ هەمیشە

لە باوەشی زەردهەڵگەڕاومدا
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سنەوبەرێكی سەوزی
تۆ هەمیشە

لەسەر لێوی وشكەوەبوومدا
بارانی ماچیت
تۆ هەمیشە

لە پایز و خەزانی تەمەنمدا
بەنازترین بەهاریت

****
من، لمی بیابانێك بووم
گەردەلولی عەشق بردمی
من گەاڵیەكی زەرد بووم

لە داری خۆشبەختی بوومەوە
من زێیەكی خەمبار بووم

لە رووباری دڵداریی جیا بوومەوە
من دڵۆپێك فرمێسك بووم
لە چاوی ئەوینەوە رژام

****
تۆ هەمیشە لە چاوەكانمدا ئەنوویت
بۆ ئەبەد لەناو دڵی مندا ئەمێنیتەوە

شایەتمانم بە عەشقت هێناوە
لەسەر دینی خۆشەویستیت ئەمرم

بە شیعرەكانم بۆ تۆ تەلقین ئەكرێم
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بەناوی تۆوە زیندوو ئەبمەوە
لە دڵی تۆدا حەشر ئەكرێم

بەسەر پردی سیراتی رۆحتا ئەڕۆم
لە كۆتاییدا بەرئەبمەوە

باخچە فیردەوسییەكانی باوەشت

ئەڵمانیا - سوێد
سێپتامبەری 2017 - ئاگۆستی 2018
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ئیدی خەون نابینم

تۆ هێشتا نازانیت
شەقامەكانی هەستم چۆڵە و

دڵم رووبارێكی نیگەرانە
درەختی تەمەنم

هەر تەنیا یەك گەاڵی پێوە ماوە
ئەویش بە یەك شێتە »با«ی

عەشقێك دەوەرێت
وێرانم، وەك ئەو شارانەی
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دەبنە خۆڵەمێشی جەنگ و
غەریبم وەك ئەو رێبوارەی
لە چۆڵەوانیدا رێ دەكات
دەگریم، هەر دەگریم 

چونكە خۆمم لێ ون بووە و
لە هیچ كۆاڵنێكی رووناكدا نایدۆزمەوە

چاوەكانم هەمیشە كراوەن
ئیدی خەونێك نەماوە بیبینم
لێوەكانم وشك بوونەتەوە
لەم وشكەساڵیی ماچەدا

هەناسەكانم هێندەی مەریخ قورسن
كەوتوونەتە سەرشانی مەرگ

چەندین سەدەیە دەفڕم
لە ئاسمانە رەش داگیرساوەكانی مەراقدا

هەزاران هەزار ساڵە
بەسەر فەرشی گریاندا ئەڕۆم
لە پاپۆڕی تێكشكاوی زەمەندا

لە كەناری ژیلەمۆدا لەنگەر دەگرم و
سووتانی رۆحم ئەچنمەوە 

ئەمێستا پڕم لە گۆرانی حەزین
كەچی چڕینم لە بیر چۆتەوە

پڕ پڕم لە مۆسیقای غەم
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كەچی ژەنینم بیر چۆتەوە
ئاسمانم پڕە لە هەوری رەش
كەچی بارینم بیر چۆتەوە
تۆ هێشتا نازانیت، شەوان

تاریكی رائەخەم و
بێدەنگی ئەستێرەكان 

ئەدەم بە خۆمدا
هەر تینووم بوو

پەرداخێك لە خەیاڵی
 باوەشت ئەخۆمەوە

كە برسیشم بوو
لەتێك لە كێكی یادگارییەكانت ئەخۆم

كە بیرم كردیت
خوداش لەگەڵ خۆمدا دەخەمە گریان

تۆ نازانیت هەموو شەوێك
پرسیاری تۆ لە مانگ دەكەم و

تریفە وەاڵمم ئەداتەوە
تۆ نازانیت، هەموو رۆژێك

سۆراغت الی پەلكە گیا دەكەم
ئاورینگ وەاڵمم ئەداتەوە

تۆ نازانیت، هەر كات بێدەنگ بیت
زمانی شیعرم لە گۆ دەكەوێت
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تۆ نازانیت، هەر كات تووڕە بیت
زریانی فرمێسكم هەڵدەچێ

تۆ نازانیت، هەر كات ون بیت
ژیان خۆیم لێ حەشار دەدا و

لە كۆاڵنەكانی دڵتەنگیدا
بەدەم نەفەسدان 

لە دوا سیگاری تەمەنەوە
دوا هەناسەم هەڵدەكێشم 

ئەڵمانیا - كۆڵن
ئاگۆستی 2018
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خەمنووسێكی عاشق

لەسەر بانیژەی كات
بە قەڵەمی گرینۆكی تەنهایی
كتێبی بێدەنگیم ئەنووسی
ژاوەژاوم رەش دەكردەوە و

بە فۆنتێكی باریكتر
سەرگوزەشتەی شاعیرێكم

یادداشت كرد 
كە بە پەلكە زێڕینە 
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شەقامەكانی ئاسمانی ئەڕازاندەوە 
چۆڕاوی ئەو بارانەم ئەنووسی

لە چاوی بولبولێكی تۆراوەوە دەڕژان 
پێناسەی ئەو شیعرانەم ئەكرد

لە هەزاران ساڵ پێش زایینەوە 
بەڕێوەن و ناگەن بە هیچ كەس 
خەونی ئەو ئاوێنانەم ئەخوێندەوە
هەزارەها رووی گوناهباریان دیوە و

شەاڵڵن لە هەزارەها سەرنجی تاوانبار
كراسی خوێناویی ئەو پەروانانەم

لە رەنگی زەردی هەتاو هەڵدەكێشا 
لە یەكەم ژوانی شەمعدا كوژران 
دڵنەوایی ئەو نیگا سپیانەم ئەكرد
پڕ ببوون لە دوكەڵی خواحافیزیی
گوێم بۆ چیرۆكی دەریا دەگرت

كاتێك باسی بێ ئەمەكی
پاپۆڕەكانی ئەگێڕایەوە 

خۆم دابووە بەر شەپۆلی خەیاڵ 
كە ئەیبردم بۆ گۆڕستانەكانی مێژوو
لەوێ ساڵوم لە سەدان شاعیر دەكرد

لە نێو دیوانەكانیاندا
لەوێ هەزارەها جۆگەی خۆكوژم ئەبینی
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لە كاتی گریانی ئاودا 
لەوێ دەیان عیسای عاشقم ئەبینی

بە خاچی پەیمانی شكاوەوە 
لەوێ هەزاران خەونی شیرینم ئەبینی 

بەدەم رەشەبای تاڵی كابووسەوە
لەوێ هەزارەها بەهەشتی خنكاوم ئەبینی

لە بیرە دۆزەخییەكانی جەنگدا
لەوێ هەزارەها كۆتری سەربڕدراوم ئەبینی

بە كێردی شەرەفی دۆڕاوەوە
لەوێ هەزارەها باخی سووتاوم ئەبینی

بە كڵپە و گڕی عەشقی ناكام 
لەوێ هەزارەها ماچی وەریوم ئەبینی
بەسەر روومەتی چرچی ژیانەوە 

لەوێ هەزارەها پیاوی خراپەكارم ئەبینی
لە كاتی گوشینی مەمكی تاواندا 

خۆم دابوو بە دەم تۆفانەكانی فەنتازیاوە
كە ئەیبردم بۆ كوچەكانی گوومان

لەوێ سەدان پرسیاری مناڵكارم بینی
بە دیار وەاڵمەوە، ریشیان سپی ببوو
لەوێ سەدان فریشتەی خەمبارم بینی

بەدیار عەشقێكی شێتانەوە 
پرچی سپییان هۆنیبووەوە 
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لەوێ سەدان باوەشی تەنیام بینی
لە حەسرەتدا ببوون بە پەیكەر 

لەوێ سەدان دارستانی رووتەنم بینی
بۆ یەك تاكە خەندەی یار
قژی خۆیان رنیبووەوە 

لەوێ سەدان مەلەوانی خنكاوم بینی
لە چۆمی شۆخە ژنێكدا نغرۆ ببوون
لەوێ سەدان دڵی شووشەیم بینی 

بە بەردی دابڕان ورد و خاش ببوون 
بە باڵی نەوڕەسەكانی ئەندێشە ئەفڕیم

بەرەو ئەو باخانەی  
بە خوێنی عاشقان ئاو ئەدران

لەوێ هەزار پەپولەی لە سێدارەدراوم بینی
بە تاوانی تێپەڕین

بەناو تەلبەندەكانی حەرامدا
لەوێ سەدان چەمی وشكبووم بینی

كە لەناو دۆڵەكانی دابڕاندا خنكابوون
لەوێ هەزاران برینی تەڕ و قووڵم بینی

وەك تاڤگە هاژەیان ئەهات و
وەك كانیاو خوێنیان لێوە هەڵدەقواڵ 

هەر برینێك حكایەتێكی هەبوو
یەكێكیان كریستاڵی چاوەڕوانی بڕیبووی
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یەكێكی تر شوشەی مەراق تیغی كردبوو
یەكێكی تریش چەقۆی كولتوور  

وەك داركونكەرە لەشی كردبوو بە بێژنگ 
لەوێ ملیۆنەها »قابیل«م بینی 
كێردی بۆ كوشتنی »هابیل« 

بە هەسانی ئیبلیس تیژ دەكردەوە 
لەوێ چەندان شیعری هەڵوەریوم بینی 

وەك فرمێسكێكی بێدەنگ 
لە قەڵەمی شاعیرێكەوە دادەبارین 

هەر شیعرێك داستانێكی حەزینی هەبوو
یەكێك ماچە وەریوەكانی دەگێڕایەوە
یەكێكی تر گۆرانی پەشیمانی ئەچڕی

یەكێكی تریش ئالودەبوونی
حەقیقەتی بە یەئس دەهۆنییەوە 

ئەوانیتریش هەر هەموو
سەمفۆنیایەك بوون لە نائومێدیی و
پەنجەرەیەك بوون هەمیشە چاوەڕوان

ئاسۆیەك بوون هەردەم تاریك
خەونێك بوون هەمیشە بزڕكاو 
پێكێك بوون لە شەرابی تێكشكان

پرسیارێك بوون بێ وەاڵم
تێكست بوون، بێ هیچ خوێنەرێك
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مەرگ بوون لە تابووتی ژیاندا 
مەی بوون لە جامی زامدا 

گریان بوون لە باوڵی پێكەنیندا 
بەسەر پشتی گالیسكەی عەشقەوە

هێمن هێمن هەنگاوم ئەنا 
رووەوە باخە رەنگاڵییەكانی تریفە 
لەوێ تۆم بینی لە پیاڵەی خەمدا
پێك پێك شەرابی ئەوینت پێدام
لەوێ تۆم بینی ئاگرت ئەكردەوە
ئاگرێك بەربوو لە تەنهایی من و

لەو گیا وشكبووانەی رۆژانی غەریبیم
لەوێ تۆم بینی 

كراسی كازیوەت لەبەردا بوو
پرشنگت ئەدا بەسەر برینەكانی مندا و

بە زەردەخەنەیەكی مۆنالیزاییەوە دەتووت
ئەی مەلولترین پیاو بەخێر بێیت 
بۆ ناو ئێوارە رووخۆشەكانی من 

لەوێ تۆم بینی، پەنجەرەكانی ژیانت
بە دەستەكانی ئومێد دەكردەوە و
پێت دەوتم ئەی نامۆترین پیاو 
هەزاران ساڵە ئەم پەنجەرەیە

لە چاوەڕوانی تۆدا ئێشكی گرتووە 
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دڵی ژەنگی زەمەنی گرتووە
ئەوە منم بۆ یەكەمین جار

بە رووی تۆدا بۆ ئەبەد ئەیكەمەوە 
لەوێ تۆم بینی كفنت ئەدوری

كفنێك بۆ مەراقە سەرمەدییەكانی من و
شەوە چاوەڕوانەكانی خۆت

كفنێك بۆ خەونە تاڵەكانی من و
رۆژە تفتە ناكۆتاكانی خۆت

كفنێك بۆ شیعرە وەڕسەكانی من و
خەیاڵە پەرێشانەكانی خۆت 

لەوێ تۆم بینی مۆمێكت هەڵكردبوو 
لە ناو شەوەزەنگی بیركردنەوەی مندا

كاروانێكت لە خەندە بەڕێ ئەكرد
لەناو بیابانی كاكی بە كاكی رۆحمدا

نەمامی بەرائەتت ئەڕواند 
لەناو باخە گوناهبارەكانی مندا

ئۆپێرایەكی دڵخۆشت بۆ ئەخوێندم
كە  بەدیار تەرمی خۆمەوە پیر ببووم

هەناسەی ژیانت خستە گیانمەوە
كە لەسەر تەالری خۆكوشتن هەڵنیشتبووم

لەوێ تۆم بینی ئەسپەكەمت زین كرد
كە بڕیارم دابوو تا مەملەكەتی تەم



وەرزە سەوزەكانی ئەوین136

غاری پێ بدەم
رێگەی ئەو سەفەرە جاویدانییەت لێ گرتم

كە بڕیارم دابوو لە عەسرێكی تووڕەدا
لە نیشتمانی تەنهاییەوە

 بۆ باوەشی گۆڕستان بیكەم
بەدەستی گوڵئاسات منت بردەوە

كوچەكانی عەشق و
كەناراوەكانی ئەوین

وتت ئەی كۆتری تینووی دڵداریی
لە ئۆقیانووسی عەشقی مندا

بەشی هەزاران ساڵ 
ئاوی شیرینی عەشق بخۆرەوە

لەوێ تۆم بینی
وەك فریشتەیەك 

لە چاوەڕوانیمدا بوویت
لەوێ تۆم بینی و 
هەر تۆش ئەبینم

ئەڵمانیا - كۆڵن
2018-7-21
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ژوانێك تەڕتر لە باران 

لەو شارە جەنجاڵەوە
باهۆزی عەشقم هەڵیكرد
لە ئێوارەیەكی هێمندا

كەرنەڤاڵی ئاوێزانبوونمان دەستیپێكرد
من ئەمەویست هەرچی خۆشاوی ماچە

لەسەر لێوی تۆ بیتوێنمەوە
تۆش بە چاوێكی شەرمنانەوە 

باوەشت كردبوو بە پیاوێكی شێتدا 
ئەو پیاوە دێوانەیەی
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لەو سەری ئەوسەری دنیاوە
هاتە نێو خەونەكانتەوە

من ئەمویست، بتخوێنمەوە
وەك چۆن تینوو ئاو ئەخوێنێتەوە

ریشۆڵە رێگای كوێستانان ئەخوێنێتەوە
دەریا كتێبی چارەنووسی شەپۆل ئەخوێنێتەوە

تۆش ئەتویست، نیگام بكەیت
ئەتویست شتێك بڵێیت و هەر نەتوت

خۆ من ئەمزانی 
رازی دڵە پەمەییەكەت چییە

خۆ من ئەمزانی چاوەكانت چی ئەڵێن
هەموو شتێكم 

لە نیگا گەرمەكانتا خوێندەوە
دەمزانی ئەتەوێت وەك بڵێسەیەك
خۆت بخەیتە زەریای شیعرمەوە

دەمزانی ئەتەوێت وەك باڵندەیەك
لە رۆحی داگیرساوی مندا بنیشیتەوە

دەمزانی ئەتەوێت
 مەشخەڵی عەشقێكی ئەبەدی

لە نێو چاوەكانی مندا داگیرسێنیت
هەموو شتێكم خوێندەوە

لە توێی دوا باوەشی بەر لە ماڵئاوایی
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دەنگی شمشاڵی خۆزگەكانتم خوێندەوە 
لە چاوبڕینە ناو چاوەكانم  

بەهەشتێكی سەوزم خوێندەوە  
من هەموو شتێك تێگەیشتم 

كاتێك بە زمانی پەڵكەزێڕینە 
باسی رنوە بەفری موحیبەتت ئەكرد 

من خەیاڵم لەالی ئەو سروەی عەشقە بوو
لە جەمسەری باكووری دڵتەوە

بە ئەسپایی رووەو من ئەهات  
كاتێك بە زمانی فریشتەیەك  
حكایەتەكانی خۆت ئەگێڕایەوە

من لە ئەندێشەی تەمێكدا ون ببووم 
كە تەنیا رووناكی تۆم لێ دیار بوو  

كاتێك بە زمانی گوڵ
باسی ئینجانە شكاوەكانت ئەكرد
من بیرم لە الی ئەو سترانە بوو

بەناو رێگاكانی مەحاڵدا تێدەپەڕی 
كاتێك بە زمانی بروسكە و تیشك 

داستانی درێژی خۆت لەگەڵ 
شەوە نوتەكەكان ئەگێڕایەوە

خەیاڵم پڕ ببوو لە سەرگوزشتەی
ئەو كۆترە زامدارانەی بەسەر تەرمی 
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دڵۆپە بارانەكاندا هۆن هۆن ئەگریان 
كاتێك بە زمانی پاسارییەكان 

هۆنراوەكانی مەستیت ئەخوێندەوە
من لە نێو دێڕ بە دێڕیاندا

خۆم ئەبینی، وەك ئیمپراتۆری
سەر عەرشی بەرینی ئومێد 
خۆم ئەبینی، وەك گەدایەك

لەبەردەم پەیكەری ڤینۆسیی بااڵت
كاتێك بە زمانی هەور

باسی ژوانێكت ئەكرد تەڕتر لە باران 
من لەناو ئاونگی خەیاڵی خوسان و
توانەوەی پەشمەكی هەناسەكانتدا 

  وێڵ ببووم
كاتێك بە زمانی شەماڵ 

باسی درەختی عاتیفەت ئەكرد 
من  لە نێو رووباری بەرائەتدا

وەك مەلەوانێكی بزێو نغرۆ ببووم
 كاتێك بە زمانی رەیحانە

لە بارەی چنارەكانی عەشقەوە ئەدوایت
من رۆژووی مەراقە دێرینەكانم 

بە جامێ شەرابی سۆزت ئەشكاند  
من هەموو شتێك تێگەیشتم

لەو كاتەی بە بێدەنگی ئەدوایت و
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بە هاوارەوە بێدەنگ بوویت 
لەوە تێگەیشتم، ئەو قەدەرەی 

من و تۆی لەم شارە نەناسە كۆكردۆتەوە
تەنها سەركێشییەكی ئەویندارانەیە  
ئەوەی من و تۆی بەیەك گەیاندووە 

تەنها تەختەی شانۆی فرمێسكە 
ئەوەی من و تۆی لێرە كۆكردۆتەوە

تەنها حەسرەتی درێژترین چاوەڕوانییە 
ئەوەی من و تۆی پڕ كردووە لە متمانە  

تەنها خەتمی كتێبە بریسكاوییەكەی
حەزرەتی جوانییە 

من لە هەموو شتێك تێگەیشتم 
لەو كاتەی لە باوەشمدا دەلەرزیت و
دەرزی عەشقی من لە دڵت دەچەقی 

تێگەیشتم، لە عەشقێك  
بۆنی كوچە گرینۆكەكانی  

نیشتمانی لێدێت  
تێگەیشتم، لەو پەنجەرە روونەی 

لە دەالقەكەیەوە سەیری
كۆترە یاخییەكانی گەڕەكت لێ ئەكرد

تێگەیشتم، لەو بزە بكوژەی
منی خستە ناو دارمەیتی ژیان و
لە باوەشی مانگەشەودا رواندمی
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تێگەیشتم، لەو ئەسرینە روونەی
وەك جۆگە بە الی سنەوبەری
خەونەكانی مندا رەت ئەبوو

تێگەیشتم، لەو دڵە ئەڵماسییەی
سنووری غەریزە سەرشێتەكانی

منی ئەبڕی
من لە هەموو شتێك تێگەیشتم

لەو كاتەی وەك زریان هورژمم هێنا و 
تۆش وەك كەفی دەریا
 سپی هەڵگەڕابوویت  

من تێگەیشتم، ئەو ئەستێرەیەی
لە ئاسمانی مندا دەركەوتووە 
نەوەی رەسەنی ئاهورامەزدایە 
تێگەیشتم، ئەو پەرییە ژنەی 

ئاسۆی تاریكمی رووناك كردۆتەوە 
ژنێكە لە جنسی بەهار و  

یەكەمین ژوانمان خوسان بوو 
تەڕتریش بوو لە باران  

ئەڵمانیا - بیلەفێڵد
نەخۆشخانەی گلیاد ئاینس 
كۆتایی هاوینی 2018
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ئەو ژنەی بوو بە ئەستێرە

بۆ فەریبا قازی لە یەكەم ساڵیادی سەفەرە ئەبەدییەكەیدا*

ژیان چەند دڵڕەقانە 
رووی لێ وەرگێڕایت و

مەرگ چەند روو قایمانە 
هاتە سەر رێی تەمەنت
من لەوێدا بووم و 

دەستم لەسەر دڵم دانابوو،
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دەمزانی خۆت بۆ ئەوە ئامادە كردووە
 ببیتە ئەستێرە و

لە شەوانی بێ ئۆقرەی تاریكا 
نەرمە نیگامان تێبگری 

تاكو بە چاوی تەڕەوە سەیری  
سیمای سیحراویت بكەین

سەفەرت كەوتە ئەو پایزەی
 بە فرمێسكەكانمان پەڵەی دا و

لە ناو گۆڕستانی ژیاندا 
ئاگری خەمت بەربوو لە گیانمان 
لە زەردەخەنەكەت دەگەڕێین و  
لە هیچ جێگەیەك نایدۆزینەوە

لە میهرەبانیت دەگەڕێین و
 لەهیچ سەر زەمینێك سۆراغی نییە
لە شۆخ و شەنگیت دەگەڕێین و 

لە هیچ شوێنێك جێنەماوە 
لە تۆ دەگەڕێین و  

بێئاگا لەوەی ئەوەی ون بووە ئێمەین 
ئای ئەستێرە ژن  

 تۆ بە زمانی پەتیی ژیان ئەدوایت
 نازانم چۆن تەمومژی مەرگ 

تەفسیری كردیت؟ 
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ئای شەنگە ژن 
 تۆ خەونێكی سەوزی كریستاڵیی بوویت

نازانم چۆن مەرگ 
دەستی چووە وردوخاشكردنت؟

ئای كۆترە ژن
 خۆ تۆ كانییەكی یاخی نیشتمان بوویت

نازانم چۆن مەرگ
 توانی دەست بخاتە بینەقاقاتەوە؟

ئای ئاوە ژن
 خۆ تۆ سەرت خستبووە

 سەر سەرینی ئومێد
نازانم چۆن مەرگ

 گەاڵی هیواكانی هەڵوەراندیت؟
ئەمێستا جگە لە زمانی گریان 

زمانێكی تر شك نابەم
تاكو وەسفی پێكەنینی پڕ لە مۆسیقات 

 بۆ خودا بگێڕمەوە
ئەمێستا جگە لە فڵچەی هەنسك 

هیچ فڵچەیەكی تر شك نابەم
تاكو پۆرترێتی مۆنالیزاییت بكێشم و

 وەك میدالیا بیكەمە ملی گەردوونەوە 
جگە لە سەیری ئاسمان،  
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هیچ سەیركردنێكی تر شك نابەم  
تاكو لەبەر رووناكی ئەستێرەیتا 
 شیعرێ بۆ هەڵوەرین بنووسمەوە 
ئەمێستا جگە لە مارشی غەمگینی، 

 هیچ مارشێكی تر شك نابەم  
تاكو بیكەمە گۆرانی 
بۆ ئەو چۆلەكانەی 

ئاسمان دڵیان دەشكێنێ
من و تۆ، لە پایزێكی هێمنا  

لە هەیوانی غوربەتا پێك ئاشنا بووین 
هەر ئەودەمە بوو باخچە 

بە دواتدا دەگەڕا و
 هەواڵی لە گوڵە رەنگ پەڕیوەكانی

 ئەم غەریبستانە ئەپرسیت و 
دەیەویست لە مەوسومی وەریندا، 
سەوزایی تۆ بینایی رۆشن بكاتەوە

من و تۆ، 
 لەو تەماشاكردنەدا یەكترمان ناسی  

كە رەنگەكانی ژیانم
 لە چاوە خومارییەكانی تۆدا دۆزییەوە و

تۆش وەك شازادەیەكی غەمبار 
 الوكت بۆ گوڵدانێكی شكاو دەچڕی 
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هەر ئەو ئێوارەیە بوو
 دەریا بە دواتا وێڵ و شەكەت ببوو

چاوی بڕیبووە یەك بە یەكی 
كەشتییەكانی خەیاڵ و

 پێی خۆش بوو 
لەبەردەم جوانیتا بنووشتێتەوە  

من و تۆ، 
لەژێر سێبەری دارمێوی چاوەڕوانیدا 

یەكمان دۆزییەوە و
 لێوی هەناریت بۆ قوومێ ئاوی 

چەمی نیشتمان 
 بڵێسەی ئەدا

هەر ئەو عەسرە بوو، 
بەفر بە گۆچانی دەستی و 

ریشی سپییەوە لێت ئەپاڕایەوە، 
دەستی بگریت 

بۆ ناو گەرمیانی دڵی خۆت
پیرە درەختی پێكەنین 

بۆ تاڵێك لە زەردەخەنەكەت 
كڕنووشی دەبرد و

بارانیش تكای ئەكرد 
بۆ هەمیشە لە چاوەكانتا خۆش بكاتەوە
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من و تۆ، 
لە ژێر كەپری چەند جار 

رووخاوی دڵدا یەكترمان ناسی 
هەر ئەو رۆژە بوو، باڵندەیەكی كۆتكراو 
لەژێر عەبای رەشی شەرمەوە هانای هێنا

رۆحی بیماری بە پرشنگی عەشق تیمار بكەیت و
بە چرپەوە پێیوتی ژوانمان لە ئاسمانە 

ئەو دەمەی تۆ ئەبیت بە ئەستێرە
ئاگرێكی یاخی خۆی كرد 

بە چەمی هێمنی هەستەكانتا و 
تاكو دامركایەوە لەو چەمە 
پڕ میهرەبانییەدا مەلەی كرد 

ئای پەروانە ژن 
 تۆ بوویت ئێوارەكانت پڕ كردین 

لە هەاڵتن كە لە ئاوابوون تۆقیبووین
بەیانییەكانت پڕ كردین لە گوڵ 

كە تەمی جەنگ ئاسمانی گرتبووین 
رۆژەكانت پڕ كردین لە گۆرانی

 كە لە بەردەم ئەویندا كاس ببووین 
شەوانت تەژی كردین  
لە چرای دەم بەخەندە 

كە تاریكی لووشی دابووین  
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ئای شۆخە ژن، سەفەرت نەكرد   
 بۆ ئەو وێستگەیەی چاوەڕوانمان دەكردی

بە تەنها رۆیشتیت 
 پێچەوانەی ئەو رێگایەی

 گوڵچنمان كردبوو لە بەردەمتا 
دووركەوتیتەوە لەو سەر زەمینەی

ویژدانی تۆپیوی مرۆڤ بڕستی لێ بڕیوە
چوویتەوە بۆ باوەشی ئاسمان و

لەوێ بوویت بە گەشترین ئەستێرە

ئەڵمانیا - كۆڵن
نۆڤەمبەری 2017

*فەریبا قازی، لە رۆژی 13-11-2016 بە نەخۆشی سەرەتان 
لە شاری سیدنی- ئوسترالیا ژیانئاوایی كرد. 
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یەك سەعات دوای عاشقبوون 
یەك سەعات پێش مردن 

عەشقت
عەشقی تۆ بوو

دەستی لە من وەشاند
شێتانە و بێ ئامانج رێ دەكەم

ناگەمەوە بە هیچ
جگە لە خەمەكانی خۆم

ناگەمە هیچ كوێ
جگە لە جەهەنمی خۆم
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من مانگەشەوی تۆ
وێڵ و شەیدای كردم
نەمزانی ئەو هەموو

الواندنەوەی من
وەك وەڕینی سەگ لێكدەدرێتەوە

ئیتر من ئەڕۆم
مۆمی تەمەنم

بەدەستی خۆم ئەكوژێنمەوە
چاوی چرای بینایم

كوێر ئەكەم
عەقڵم رەوانەی 

شێتخانەیەك ئەكەم
هەستەكانیشم 

لە گۆڕێكی تەنگ و تاریكدا
بە خاك دەسپێرم 

****

هەرەس 
ئەو دەمەی

وەك شاخێكی بەفرین
هەرەسم هێنا

تۆ لە ماڵی خۆرەوە
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لە پەنجەرەی خەمەوە
لێت ئەڕوانیم

ئەو ساتەی لە ئامێزی غروبدا
وەك تیشكی رۆژ

كەوتمە دەریای ئازارەوە
تۆ لەگەڵ كازیوەدا

وەك خانمی سوورپۆش 
بێهودە لە چاوەڕوانیما بوویت

من ئیتر بە تۆ ناگەمەوە
بەاڵم تۆیت  

فریودراوی وەهمەكانی خۆت
لە كاتێكدا، من

وەك خەیاڵێكی كورت و خۆش
هاتمە نێو 

شەوە كابووسییەكانتەوە
هەر تەنها جارێك هاتم و

هیچ كات دووبارە نابمەوە 
****

ئەڕۆم
من ئەڕۆم دواجارە گوێتان
لە نركەی شیعرەكانم بێت
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دواجارە ئازارەكانم ببیستن
ئەیدەم بەدەم رەشەبای سەفەرەوە
دواجارە ژوانتان لەگەڵ ببەستم

یادگاریی هەموو ژوانەكانم
ئەچنە بیری بێ بنی بیرچوونەوەوە

دواجارە من لەسەر رێی
ئەم گۆمە تەڵخەی ژیان ببینن

سەفەر ئەكەم، سەفەری بێ گەڕانەوە
بەرەو دوورگەی تەم و ونبوون

بەرەو باخچەكانی عەدەم
بەرەو هیچ 

****

لێم ببوورە
ئەی نیشتمان لێم ببوورە

قاچەكانم هێزیان تێدا نەماوە
پیاسەیەك بە باخەكانی

رۆحتدا بكەمەوە
لێم ببوورە ئەی نیشتمان

بینایی چاوەكانم
كوێر بوونەتەوە

ناتوانم نیگا گەرمەكانم
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لە كانیاوەكانت بگرمەوە
لێم ببوورە ئەی نیشتمان

دەستم چیتر
قەڵەم ناگرێت، تاكو

شانامەی سەربڵندیت بنووسمەوە
لێم ببوورە ئەی نیشتمان

هەناوم پڕ بووە لە گڕی غوربەت
چیتر ناتوانم

لێوی وشكم لە چەمی لێوی
كچە چاو قەترانییەكانتدا

تەڕ تەڕ بكەمەوە
****

بۆ »تاڤێن«ی كوڕم
دوای من نەهێڵیت

ئەو مەشخەڵی شیعرە
خامۆش بێت

دوای من نەهێڵیت
ئەو كانییە روونەی عەشق

لێڵ و كوێر بێتەوە
دوای من نەهێڵیت

ئەو خەونە جوانانە
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پڕ بكرێن لە كابووس
دوای من نەهێڵیت

ئەو كۆترە جوانەی ئەوین
لە ئانی فڕیندا بكەوێتە خوارەوە

دوای من نەهێڵیت
ئەو پەرستگا پیرۆزەی دڵداری

بە رەهێڵەی درۆ بڕوخێ
دوای من نەهێڵیت

ئەو رووبارەی رۆژهەاڵت
بەرەو باشوور لە رۆشتن بكەوێ

دوای من نەهێڵیت
گەاڵی هیچ درەختێكی

ئەو باخچە رووخۆشەم بوەرێ
****

ئەگەر
ئەگەر عەشقی تۆ
پێویستی بە مردنە

ئەوا دەمرم
ئەگەر عەشقی تۆ

پێویستی بە سووتانە
ئەوا دەسووتێم
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ئەگەر عەشقی تۆ
پێویستی بە فڕینە

ئەوا دەفڕم
ئەگەر عەشقی تۆ

پێویستی بە قوربانییە
ئەوا قوربانیم

ئەگەر عەشقی تۆ
پێویستی بە زەحمەتییە

ئەوا زەحمەتكێشم
ئەگەر عەشقی تۆ

پێویستی بە گریانە
ئەوا دەگریم 

ئەگەر عەشقی تۆ
پێویستی بە یاخیبوونە

ئەوا یاخیم
ئەگەر عەشقی تۆ

پێویستی بە توانەوەیە
ئەوا دەتوێمەوە
ئەگەر عەشقی تۆ

پێویستی بە مەستبوونە
ئەوا مەستم

ئەگەر عەشقی تۆ
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پێویستی بە بێدەنگییە
ئەوا بێدەنگ دەبم
ئەگەر عەشقی تۆ
پێویستی بە ژیانە

ئەوا دەژیم
ئەگەر عەشقی تۆ

پێویستی بە دێوانەییە
ئەوا دێوانەم

ئەگەر عەشقی تۆ 
پێویستی بە پێكەنینە

ئەوا پێدەكەنم
ئەگەر عەشقی تۆ 
پێویستی بە شەپۆلە

ئەوا من دەریام
ئەگەر عەشقی تۆ

پێویستی بە رۆشتنە
ئەوا ناڕۆم

هەرگیز ناڕۆم 
هەرگیز ناڕۆم

هەرگیز
****
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خەون
دوێنی شەو

بە كراسێكی تەنكی پەمەییەوە
هاتیتە خەونم

مەمكە هەنارییەكانتم
توند توند گووشی

تك تك
هەناراوی چێژمان

بەسەر یەكدا ئەباران 
لێوەكانت پشكۆی داگیرساو بوون  

لە نێو چەمی دەمی منا 
خۆیان فێنك كردەوە 

لەشت هێندەی رنوە بەفر 
ناسك و تەزیو بوو 

بە خۆرەتاوی جەستەی من 
ورد ورد توایەوە 
ماچەكانت منیان
لە فێی تەنهایی 
ئارام ئارام كردەوە

لێوی حەزیشم
لە سێوەكانی سینگت

گیر كردبوو 
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لەو خەونە خۆشە
هەرگیز بێدار نەبوومەوە  

****

تریفەیەك لە عەشق
تۆ هەروەك ئەو شەرابەی سوورەی

لەگەڵ یەكەم پێكدا
مەستم ئەكەیت

مەستبوونێك تا ئەودیو
سنوورەكانی لەزەت
تا باخچەكانی نێو 

پرچە رەشەكەت
تا مژینی قۆخی گۆنا و
تامی ماچی مرەباییت 
تا سەرخەوشكاندنێك
لە بناری مەمكەكانتا 

تا شۆڕبوونەوە 
بە سنەوبەری ئارەزووەكانتا 

تا سەماكردن لەبەر 
باراناوی جەستەمان

كە دڵۆپ دڵۆپ ئەبارێت
تا گووشینی نەرمایی ران و
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خواردنەوەی هەناسەیەكی گەرمت
بە دەمی پڕ لە ئاوبووی حەسرەتم

تا توانەوە لە ژێر
لێفەیەكی سوورباو و

لە دایكبوونەوەیەكی تر
لە رامووسانی یەكتردا

ئاه تۆ ئەو شەرابە سوورەی
خوێنم رەنگی گرتوویت و 

لە ئامێزی نێرگزیتدا 
كوڵ و كۆم دائەمركێتەوە 

****

شەوێكی ئیرۆسی
شەوێك دێم ئاونگی ژنێتیت ئەخۆمەوە 
لە نێو خەیاڵی حەزە ئیرۆسییەكانما

تاجی شاژنت لەسەر ئەنێم
لەسەر عەرشی رامووسان و ئاوێزانبوون

وەك ئیمپراتۆرێك ناوت ئەهێنم 
لە پەرستگەی هەمیشەی ئاوەدانی دڵمدا 
وەك خودای جوانی سەرت بۆ دائەنەوێنم 

لە ماچستانی مەمكە لیمۆییەكانتدا 
بۆ ئەبەد خۆم لە بناریاندا ئەگەوزێنم 
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لە باوەشی پڕ لەزەتی هەردەم بەهارتدا 
بە چەشنی بولبول بۆ دڵی نەرمت ئەخوێنم 

****

عاشقی ژنێكم 
ژنێكم خۆش ئەوێ 

هەر كاتێك باسی كۆتایی دەكەم 
ئەو سەرەتایەكی ترم نیشان ئەدا
سەرەتایەك لە چڕینی گۆرانی
بۆ خوێنی شەپۆلە كوژراوەكانم

سەرەتایەك لە هێوركردنەوەی بارانەكانم
لە نێو باوەشی بەهاریی خۆیدا 
سەرەتایەك لە ژەنینی تەمبور

لەسەر تەرمی خەونە بزربووەكانم 
سەرەتایەك لە سڕینی ئەسرینەكانم 

بە ئاوریشمی ماچە تامەزرۆكانی 
سەرەتایەك لە خوێندنەوەی  

الپەڕەكانی رۆژانی تەنهاییم
سەرەتایەك لە راگرتنی ئاوابوونم 

لە نێو هەتاوی پرچی خۆیدا 
من عاشقی ئەو ژنەم  

****
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مردن
ئەوكاتەی ئەمرم

مەلێكی گەڕۆك تەرمەكەم ئەناسێتەوە
ئەڵێت، ئاه خودایە

ئەمە كوڕی ئاسمانی ئێمە بوو 
بەرەو ئاسمانێكی تر فڕی 

وا بزانم ئاسمانی عەشق بوو 
لەوێ پێش ئەوەی

بگاتە بەهەشتی باوەشی یار 
راوچییەكی سەرشێت
كە ناوی دڵشكان بوو

گوللەیەكی لە دڵی دا و 
بەر بووەوە سەحرای مەرگ 

ئاه خودایە
چەند بەدبەخت بوو! 

****

تاران - بیلەفێڵد - ستۆكهۆڵم
ئابی 2017 - تەمووزی 2018
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بەدیار خۆمەوە پیر بووم
من چیم داوە

لە هەڵكورمان بە دیار خەونێكی نەمەییوو و
حنجەكردنی سەرهەڵگرتنی پەروانەیەكی بێزار؟

خۆ من هێشتا پەشمەكی عەشق
لە نێو دەممدا نەتواوەتەوە 

هێشتا نەباریومەتە سەر دڵی ژنێك و
شیعرم بۆ گوڵێكی سەربڕاو نەنوسیوە 
هێشتا بۆنی مەنفا لە هەناسەكانم دێ و
رەنگی نیشتمان لە چاوەكانمدا ون بووە

ئەبێت خۆم لە كۆشی گۆرانییەكدا بدۆزمەوە
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ئینجا گیتار بۆ پەڕەسێلكەیەك بژەنم
ئەبێت فێری زمانی دەریا بم

ئینجا مغازەلەی مانگ بكەم  
ئەبێت سەفەر بكەم بۆ دوورگەكانی بەهار

ئینجا سەوزیی دارستان بخوێنمەوە
من كە بە ژانی بیرەوەرییەوە مردووم

لە كوێ دەستم ئەگات بە هەنگوینی ئایندە و
لە باوەشی كام ئەستێرەدا
دوێنێ تاڵەكانم بنێژم؟!

لە كوێ ئێستای خۆم بدۆزمەوە؟
كە من لە كۆاڵنەكانی بەرائەتی منداڵی و
پاكیزەیی زەمەنێكی بەسەرچوودا ون بووم

خۆ هێشتا لە ئاو تێنەگەیشتووم
چۆن خۆم بخەمە شەڕی بارانەوە؟

خۆ هێشتا بە ئاشكرا نامەم بۆ گوڵێك نەناردووە
چۆن دڵی باخێكی قاچاخ رازی بكەم؟

خۆ هێشتا خولیای سەفەر مێشكی نەگرتووم
چۆن بگەمە ئاسمانی سەرسامی ژنێك؟

بە چەند چەپكە شیعری قەرەجی
رێی سەفەری نەورەسێك بكەمە پەلكەزێڕینە؟
من كە هێشتا بە برینی رابردوو خۆم دەشۆم و

لە ئاوێنەی ئازاردا تەماشای خۆم دەكەم
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چۆن ئەتوانم ئەستێرەكان راو بكەم و
بیكەمە گەردانەی تیشك بۆ ملی شەو؟

من كە هێشتا كچێكی نیمچە ڕووت
لەسەر كورسی حەزم دانەنیشتووە

چۆن ئەشكەوتی بیركردنەوەم
پڕ پڕ دەبێت لە مۆمی گەشبینی؟

من كە هێشتا ساڵوم لە پایز نەكردووە و
خۆم لە قەرەی ئاگری سەركێشی نەداوە

چۆن ئەتوانم داوای رووتبوونەوە لە درەخت و
سووتان لە پەپولەیەكی بەرزەفڕ بكەم؟ 
من كە هێشتا لە هەڵقرچانی دڵ ئەترسم و
شەڕم بە لەزەتی هیچ گزنگێك نەفرۆشتووە

چۆن ئەتوانم ببمە ئاگربازترین كۆتر و
قژی درەختێكی ترساو دابهێنم؟
من كە هێشتا مەلێكی بێ باڵ و
دەستەمۆی وەهمەكانی خۆمم

چۆن ئەتوانم بفڕم 
بۆ حەوتەمین ئاسمانی عەشق و

سەبەتەی مێشكم پڕ بكەم
لە سێوی هەقیقەت؟ 

من كە هێشتا لە زمانی دەریا تێناگەم و
توانای نووسینی چامەیەكم نییە
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چۆن ئەتوانم تریفە بالوێنم و
تۆزی غەریبی لە شانی

كلوە بەفرێكی نامۆ بتەكێنم؟
من كە هێشتا زیكری عەشق نازانم و
گوێم پڕ نەبووە لە سەمفۆنی هاژە

چۆن ئەتوانم ببمە 
دەروێشی تەریقەتی حەزرەتی یار و

دڵی تاڤگەیەكی هەناسەسارد بدەمەوە
لە كاتی رژان بەسەر خەمدا؟

هەر چۆنێك بێت 
شەوێكی هێمن و رۆژێكی مەستم نییە
تا  بوركانی سەفەری تێدا بحەسێتەوە

هەر چۆنێك بێت 
ئیمپراتۆرێكی رووت و رەجاڵم

لەشكرێكم نییە دەست بگرێت بەسەر
قەاڵكانی غەمگینی دا و

قەلەڕەشی بێهودەییم بۆ دیل بكات
هەر چۆنێك بێت

ماڵێكم هەیە، بەاڵم بێ پەنجەرە
كە ناتوانین لێوەی بڕوانین بۆ

بۆ باخەكانی داهاتوو
ماڵێكم هەیە، بەاڵم بێ باڵكون
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كە ناتوانین لێی دانیشین و
ترپەكانی دڵمان بژمێرین

ماڵێكم هەیە، بەاڵم بێ باخچە
كە ناتوانین تێیدا

تۆوی زەردەخەنەی منداڵی بچێنین
یان جەستەی شەرمی تێدا بنێژین

هەر چۆنێك بێت
ئاوێنەیەكم نییە، نا ئاوێنەم نییە

وێنەی شێتییەكانی خۆم و
هەنگاوەكانی سەفەری تێدا ببینم
ئاوێنەیەكم نییە، نا ئاوێنەم نییە
سیسبوونی گوڵەكانی عەشق و

رژانی شەرابی پەشیمانی تێدا ببینم
ئاوێنەیەكم نییە، نا ئاوێنەم نییە

خنكانی ماسییە پەمەییەكانی ئومێد و
گیانەاڵی شەپۆلەكانی حوزنی تێدا ببینم

هەر چۆنێك بێت
پاڵتۆیەكم نییە چەرمەكەی بیرچوونەوە بێت 

تاكو چۆلەكەی تەزیوی بیرەوەریی و
لەشی سەرمابردەی چاوەڕوانی 

تێدا گەرم گەرم بكەمەوە
هەر چۆنێك بێت
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فانۆسێكم نییە، فانۆسێكی رووخۆش
تا بەر پێی گوومانی پێ رووناك بكەمەوە و

لە ژێر پرتە پرتی چاویدا
چنگ لە عەرشی شەوی غەریبی گیر بكەم و

بیخەمە ژێر پێی سپێدەی نیشتمانەوە
هەر چۆنێك بێت

گۆچانێكم نییە، نا گۆچانم نییە
بیكەمە عەساكەی موسا و

»نیل«ی تەمومژی ژیانی پێ شەق بكەم
یان بۆ ئەوەی بەسەر پردی خەیاڵ
تا ئەوبەری دڵنیایی پێی بپەڕمەوە

هەر چۆنێك بێت
هیچ چاویلكەیەكم نییە، نا چاویلكەم نییە

تاكو رۆمانی هەوری پێ بخوێنمەوە و
لە الپەڕە تەڕەكانیدا بارانێك بناسمەوە

كە بەر لە هەزاران ساڵ بەسەر
بااڵی باڵندەی سەفەردا باریوە 

هیچ چاویلكەیەكم نییە، نا چاویلكەم نییە
تاكو قەسیدەیەكی زامداری پێ بخوێنمەوە و

لە دێڕەكانیدا گریانێك بدۆزمەوە
منداڵی بالوێنێتەوە و ماچی گۆنای ئێستا بكا

هەر چۆنێك بێت 
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كەنارێكی پڕ لە گۆرانیم نییە
تا كەشتییەكانی غوربەت قورگیان پڕ بكەن

لە میلۆدی گەڕانەوە بەرەو نیشتمان 
یان ببێتە الوكی ئەو موسافیرانەی

 نیشتمانیان كردە جانتای سەفەرەوە
و بە دوای بەهەشتی مەنفادا رۆشتن

بەاڵم پێیان خزایە دۆزەخی تەنهاییەوە
كە ئێستا سروودی دەربەدەریی 
بە گوێی ئەو باڵندانەدا دەچرپێنن

سەفەریان رووەو گەرمەسێری وەتەنە
هەر چۆنێك بێت

پێنووسێكم نییە وەك باران تەڕ
سەربردەی پیاوێك بنووسێتەوە

لە مێژە الفاوی ئەوین بردوویەتی و
خۆی بە لكی شیعرەوە گرتۆتەوە 

هەر چۆنێك بێت 
پێنووسێكم نییە سەوز وەك بەهار
مێژووی زەردهەڵگەڕانی هەقیقەت و

وشكبوونی گەاڵی خەیاڵ بنووسێتەوە
یان لەسەر دەفتەری مانگەشەو

وێنەی ئەو پرسیارە گوناهانە بكێشێ
ماسییەك لە كاتی سەرهەڵگرتندا 
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لە كەناراوەكانی دەكات 
هەر چۆنێك بێت

پێنووسێكم نییە، سەوز وەك چاوم
لەسەر بەرگی ژیان پێی بنووسم
تۆ چەند دڵڕەق بوویت لەگەڵم

لەناو گریاندا نیشتەجێت كردم و
رێت لە فڕینی كوندەپەپوی ئازاركانم گرت

لێ نەگەڕایت
 تۆزێك تامی مرەبای گەنجی بكەم
ئەوەتانێ بەدیار خۆمەوە پیر بووم

هەر چۆنێك بێت
ئەو دەمەی دەبوو ببمە باران

خودا كردمی بە بیابان
ئەو دەمەی دەبوو ببمە دەریا
لە حەوزی نەفرەتدا خنكام

ئەو دەمەی دەبوو بیر لە عەشق بكەمەوە
ئازار بیری لێ ئەكردمەوە

ئەو دەمەی دەبوو بە ئازادیی بفڕم
كاسەی سەرم لە ناكاو بوو بە زیندان

هەر چۆنێك بێت
 تەمەنی خۆمم لە نێو شیعردا دۆزییەوە
فرمێسكەكانی خۆمم لە چاوی یاردا بینی
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كە ببوونە ئۆقیانووسێك لە بیرەوەریی
تەرمی خۆمم لە گۆڕستانی عەشق ناسییەوە

ئەوسا تێگەیشتم عەشق یوسفێكە
هەزاران ساڵە گورگی درۆ خواردوویەتی

هەر چۆنێك بێت
عەشق نەیكووشتم

و بە دیار خۆمەوە پیر بووم 

ئەڵمانیا - بیلەفێڵد
»نەخۆشخانەی گلیاد ئاینس« 
سێپتامبەری 2018 
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چیرۆكی خۆمتان بۆ ئەگێڕمەوە 

پێش ئەوەی ئەم هەموو ئەسەفەی غوربەت و
دڵ هەڵقرچانەی واڵتی بەستەڵەك بمكوژێت

دەفتەرێكی تەزیو دەهێنم
بە قەڵەمی بەفر وەسێتنامەیەك ئەنووسم 

لە توێی هەر الپەڕەیەكدا 
چیرۆكێكی سارد گەرم ئەكەمەوە 

بێ ئەوەی بیرم بچێت 
لەم دنیا پان و بەرینەدا
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بێ ناونیشانترین پیاو و
ونبووترین شاعیرم 

چیرۆكی خۆمتان بۆ ئەگێڕمەوە 
خۆ من حكایەتێكی خۆش و 
سەربردەیەكی بەختیارم نییە 

نازانم چی بگێڕمەوە و
بۆچی ئەتانەوێت دڵی خۆم بكەمەوە؟ 

تەنیا ئەم وەسێتنامەیە 
چیرۆكی پڕ ئێشی كۆترێكی غەریبی

وەك منی لە خۆ گرتووە
لە رۆژێكی تەنها و لێڵ 

لەسەر زەوی تاریكیی لە دایك بووم 
هەموو ژیانم سوڕانەوە بوو
لە بازنەی داخراوی خۆمدا 

رۆژەكانم هەر هەموو هەتیو بوون و
شەوەكانم بێزار و بێ بزە 
كوخێكم هەبوو بێ پەنجەرە

نەمدەتوانی تەماشای ئایندەی لێوە بكەم 
دوو دەستم هەبوو لە هەڵم 

نەمدەتوانی سەری غەمبارمی پێ هەڵگرم 
دوو قاچم هەبوو چەقیو

نەمدەتوانی بەسەر پردی خۆشنودیدا
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پێی بپەڕمەوە 
دوو چاوم هەبوو بێ بینایی

نەمدەتوانی فڕینی نەورەسەكان ببینم
دڵێكم هەبوو هەمووی زام

نەمدەتوانی بەو هەموو پینەیەوە
بیكەمە كراسی بوكێنی ژیان 
ئەوەی هەمبوو لە تەمەندا

سێ چوار قەڵەم بۆیەی رەش بوو
رەنگی هەر تابلۆیەكم دەكێشا
تۆپەڵێك رەشایی دەرئەچوو

رەنگی هەر ئارەزوویەكم دەكرد
شێوەی دەچووە سەر  
الفیتەی رەشی پرسەكان

هەر شیعرێكم پێ ئەنووسین
كزەبایەكی بێكەس بوون و
ئادرەسیان نەبوو لە هیچ

دیوانێكی لێو تەڕدا 
بەلەمێكم هەبوو كون كون
هەزاران شەڕی بینیبوو

نەمدەتوانی سەفەری پێ بكەم
بە ناوی دەریای زەمەندا
چرایەكم هەبوو سەركز
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پێكەنینی بە ئازارەكانم ئەهات و
نەیدەتوانی ئەو هەموو تاریكییە
دەرك بكات كە لە رۆحمدا هەبوو
تەیرێكم هەبوو ناوی پێكەنین بوو

هیچ كات لەسەر چڵی لێوم نەنیشتەوە و
نەهاتە ناو قەفەسی دڵمەوە 

خەیاڵێكم هەبوو، ناوی مۆتەكە بوو 
هەموو كات گوڵە گەنمی زەردەخەنە و

چۆلەكەی عەشقی ئەتۆقاند 
خەمێكم هەبوو، هاوڕێی هەمیشەیی و
بەوەفاترین هاودەمی عومرم بوو 

هەمیشە وەك راوچییەك
ساتە بەختیارەكانی راو دەكردم

كاتژمێریكی كۆنم هەبوو
لە باپیرمەوە بۆم بەجێمابوو

چركە بە چركە غەمەكانمی دەپێوا و
تا مردیش روویەكی خۆشم لێ نەبینی

خەنجەرێكی دەم تیژم هەبوو 
پاشماوەی خێڵی برین بوو 

لە بری ئەوەی جەرگی تەنهاییم بدڕێ 
هەموو كات دەچەقییە نزاكانم 

ئەو نزایانەی بۆ باران دەمكردن و
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پڕ پڕ بوون لە ویستی زیندوو بوونەوە
 ئاوێنەیەكم هەبوو 

هەروەك رۆحی خۆم درزی بردبوو 
هیچ كات بزەیەكی بەسەر لێومەوە نیشان نەدا

هیچ كات هەستی ئاوریشمی
پیاوێكی غەریبی وەك منی نەبینی

بەرلەوەی ئێوارەیەكیش بگەمەوە پێی
بەقەد دیواری غەمەوە بەربووەوە و

هەپروون بە هەپروون بوو
گۆرانییەكم هەبوو گرینۆك
هەموو تەمەنی الیالیە بوو

بۆ عەشقێكی تاكالیەنەی بابردوو
رۆژێك نەمبینی باسم بكات و
سوكنایی ببەخشێت بە دایكم 

كە تا مردیش دوعای بینینەوەی منی ئەكرد
باخێكم هەبوو زۆر پیر ببوو 
هەرچی تۆوێكم تێدا ئەچاند

هەر بەری نائومێدیی ئەگرت 
هەر چی دارێكم بە درەختی 
پێكەنینەوە موتوربە ئەكرد

لە كۆتاییدا ئەبووە شۆڕەبی گریان 
هەرچی خەیاڵێكم تێدا ئەڕواند
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تەنها ورد و خاشبوونم تێدا ئەدورییەوە 
پاسكیلێكم هەبوو رەنگ سەوزی قەزوانی

ئەیبردەمە الی میكانۆكانی مناڵی و
مەركانە شكاوەكانی حەوشەی
گەڕەكی تەنگەبەری بیرەوەریی

ئەسپێكم هەبوو سەركێش لە غاردا
جارێك پێی ئەڕۆشتم 

بەرەو كەرنەڤاڵی پەروانە مەستەكان
لەناكاو گالم و بەربوومەوە

ناو سەحرای زەمان و
هەرچی تووتڕكی دڵڕەقییە

بە خەونە ئاڵەكانمەوە نوسان
جارێكی تریش پێی ئەچووم 

بۆ كەناراوەكانی شیعر
كە لەوێ خەڵك بەچاوی دڵ

سەیری دنیا ئەكەن
لە ناكاو لەسەر پشتی بەربوومەوە

بۆ ناو كێڵگە سەرابییەكان و
كۆماری موحیبەتە سەربڕدراوەكان
گیرفانێكم هەبوو، قووڵ قووڵ 

زۆر جار پڕم دەكردن 
لە مێوژی هەقایەتە خۆشەكانی داپیرەم
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هەر كاتێك دەستم ئەكرد بەناویدا
هەقایەتێك دەربهێنم

داستانێكی تاعوناویی خۆی قووت دەكردەوە و
گیرفانی ئارامیی ئەدڕاندم
كۆترێكم هەبوو، نامەبەر

هەموو كاتێك نامەكانی دڵمی 
ئەگەیاندە ئەو ژنانەی

لەسەر رێگای تەمەنم ئەوەستان و
چاوەڕوانی ئاوڕدانەوەیەكی جیاواز و

چاوداگرتنێكی عاشقانەم بوون 
جارێك كۆترەكەم نامەی برد

بۆ ژنێك كە دەنگی سازی ئەوین
نەڕژابووە ناو هەستەكانی

ئەم ژنە دواجار بوو بە غوباری
ناو الپەڕە بۆرەكانی زەمەن

جارێكی تر كۆترەكەم نامەی برد
بۆ ژنێك كە بەیانیان 

مۆسیقای عەشقی ئەژەند و
ئێوارانیش گۆرانی بۆ دڵنیایی ئەچڕی

ئەم هەر زۆر زوو وتی
من لە كوێ تاقەتی پیاوێكی شێتم هەیە

كە دەفژەنی خانەقای سەركێشییە
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ئەمجارە كۆترەكەم نامەی برد
بۆ ژنێك رووخساری سیحر و
دەنگیشی قاسپەی كەو بوو

هەموو ژیانی لە نێو سەما و
فڕین لەگەڵ باڵندەی بەختەوەریدا

بەسەر بردوو
ئەمیش، هێندەی نەبرد

بە دەنگێك كە لە رەگەزی دڵڕەقی بوو
وتی، من بۆچی ئەبێت

مەراقەكانی ئەو لەناو جۆالنەی
خۆشبەختی خۆمدا راژەنم؟ 
وەك خۆری دەم كەلی ئێواران

خۆی لەناو تاریكیدا حەشاردا 
كۆترەكەم ماندوو بوو

هەرچی نامەی منی گەیاند 
یان بە دڕاویی ئەیهێنایەوە
یاخۆ لەناو زەرفی نامەكەدا
دڵی شكاوی منی ئەگەڕاندەوە

ئەو جارە، كۆترەكەم نامەی برد
بۆ ژنێك كە زامی غەریبی 

هەموو گیانی كون كون كردبوو
هێشتا ئاسەواری فرمێسك
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بە چاوەكانییەوە دیار بوون
ئەو ژنێك بوو لە قەبیلەی میهرەبانی و

تیرەی هەتاو
ئەو هەرگیز بەردی نەگرتبووە

شوشەی دڵی هیچ گوڵێكی شەیدا
هیچ كات نوێژی عەشقی

بە هیچ بارانێكی سەوداسەر نەبڕیبوو
لە چاوەكانییەوە تیشك و

لە رۆحییەوە كانییەك لە جوانی هەڵدەقواڵ
ئەو هەر زۆر بە خێرایی 
نامەكەی دڵمی قبوڵ كرد 
ئەو زۆر زوو لە ناخمدا
دەستیكرد بە تەقینەوە

ئەوەی هەمە لە ژیاندا، ئەو ژنەیە
كە بە چاو تروكاندنێك

ئاگر لە دەشتی عاتیفەم بەر ئەدا 
بە یەك بزەی سەر لێوی
دەریای مەنگی شیعرم

ئەخاتە مەوجدان
ئەمێستا، ئەو پێكەنینەكانم

لەگەڵ بەش دەكات و
فرمێسكەكانم دەبات بۆ خۆی
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ئەمێستا، ئەو لەزەتی ماچم
پێدەبەخشێت و

تاڵەییەكانی وجودم دەبات بۆ خۆی
ئەمێستا، شەرابی لەزەتم 

پێ ئەنۆشێ و
غەمەكانم دەخاتە كۆڵی خۆی 

ئەمێستا ئەو ژنە
منی لە كەالوەی ژیاندا
هەڵگرتۆتەوە بۆ خۆی 

ئۆكتۆبەری 2018
ئەڵمانیا - بیلەفێڵد
»نەخۆشخانەی گلیاد ئاینس« 
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برینی قەتماغە نەبوو
من باش ئەو كاتەم لە بیرە

لە لەشكری سپارتاكۆسدا »1«
تیروكەوانچی بووم

ئەو رۆحەم هەزاران جەنگی دیوە
كەچی ناوێرێ خۆی بخاتە 

جەنگی عەشقی تۆوە! 
جەنگێك خوێنی شیعری تێدا دەڕژێ و

كریستاڵی دڵی تێدا دەشكێ 
من ئەو ساتانەم بیر دێتەوە
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مەسیحیان دەبرد بۆ لە خاچدان
من لە نێوان مەسیح و 

هەردوو دزەكەدا لە خاچ درام »2«
كەسێك نەبوو، نركەی من ببیستێ

بە چوار مێخەی عەشقی تۆوە
كەسێك نەبوو تەرمەكەم دابگرێ

بە خاچی بێدەنگی یارەوە
من پاشماوەی برینێكی كۆنم
لە زەمەنی سۆمەرەوە »3«

تاكو چاڵدێران«4«
هەرچی نوكی شمشێری رقە
لە لەشی من دەچەقێنرێت

كەچی هێندە ترسنۆك بووم
لەبەر چەقۆی دڵشكان و
گوێزانی عەشقێكی ناكام

سەرم خستۆتە قۆزاخەی وەهمەوە و
لە بری تیشكی خۆری ئەوین

بە رووناكی فتیلەی تەنهایی رازی بووم
من مرۆڤێكی هێندە پیرم

كەوتنی تەختی نەینەوام لە بیرە«5«
لە كاتی تۆفانەكەی نوحدا

هەناری سینگی شۆخێكم ئەڕنی
لە كۆڕی دەروێشانەی مەوالنادا
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سازی عەشقێكی دێوانەیم لێدەدا
كەچی ئێستا هێندە منداڵ بوومەتەوە

گڕووم بۆ ماچێكی یار گرتووە و
لەناو بێشكەی دەریای دلبەردا نەبێ

كەشتی ئارەزووم ناسرەوێ
من زۆر دێرینم، زۆر زۆر

كەچی ئازارەكانم زۆر تازەن!!
ئازارەكانم هیچ كات كۆن نابن

من هەر زۆر دێرینم
هەرگیز برینەكانم قەتماغە ناگرن

مارسی 2018
ئەڵمانیا - بیلەفێڵد
»نەخۆشخانەی گلیاد ئاینس«
كۆنی  ئیمپراتۆریای  دژی  لە  كۆیلەكان  شۆڕشی  رابەری  سپارتاكۆس،   -1

رۆمان، لە ساڵی 71ی پێش زاین، كوژراوە.
2- هێمایە بۆ لە خاچدانی عیسای مەسیح لە نێوان دوو دزدا. 

3-شارستانێتی سۆمەرییەكان لە هەزارەی سێیەمی پێش زایین لە میزۆپۆتامیا 
دەركەوتووە. 

4-شەڕی چاڵدێران لە 23-8-1514 روویدا لەنێوان سەفەوی و عوسمانییەكاندا، 
پاش ئەو شەڕەش كوردستان بە رێكەوتن لە نێوان ئەو دوو ئیمپراتۆریایە 

دابەشكرایەوە. 
5-نەینەوا پایتەختی ئیمپراتۆریای ئاشووری بوو، لە ساڵی 612 پێش زایین 
پایتەخت  وەك  نەینەوا  و  رووخێنرا  ئیمپراتۆریایە  ئەو  مادەكانەوە  لەالیەن 

كەوت.   
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رازەكانی ئەوین و 
هەناسەكانی دەریا

سەرسامم بە تۆ
كە توانیت لە دڵی خۆتدا 

یەخسیرم بكەیت
سەرسامم بە تۆ

وات لێكردم كتێبی عەشق
پەڕە پەڕە بخوێنمەوە
لە هەر الپەڕەیەكیشدا

مەرجانی پێكەنین بدۆزمەوە
 ****
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زۆر زوو زانیم دەریایت
لە بری شەپۆل، مات و بێدەنگ

لە بری پاپۆڕ، عەشقی منت
پێدا تێدەپەڕێت

زۆر زوو زانیم دەریایت و
 بە شمشێری جوانی ئەمكوژیت
بە ئاگری نیگا ئەمسووتێنیت

بە چرای پڕ ناڵەی 
شەوە كپەكانم ئەناسێنیت

 ****
هەمیشە ئەمەوێ 

كۆدی رازەكانت بكەمەوە
لەوێ خۆم ئەبینم

دڵم پڕ بووە لە نوری عەشق
هەمیشە ئەمەوێ

تەڵیسمی رازەكانت بشكێنم
لەوێ خۆم ئەبینم

خەونەكانم پڕ بوون لە بریسكە و
ئاسمانم شاگەشگە بووە

بە سەمای پۆلێك ئەستێرە
 ****
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خێرا وەرە نازەنینم
داری تەمەنم یەك گەاڵی پێوە ماوە
بۆ سەوزبوونەوە لە مێرگی عەشقدا

خێرا وەرە فریشتە ژن
لە بەردەم پەنجەرەی چاوەڕوانیدا

تك تك خوێن لە چاوم دێ و
دڵۆپ دڵۆپ فرمێسك لە دڵم

 ****
دەبوو ئێمە زووتر یەكتر بناسین

لە كۆاڵنەكانی قەسیدەیەكی دڵ تەڕ
لە شەقامە بخوورییەكانی رۆح

دەبوو ئێمە زووتر ئەم رێگە ببڕین
بەرەو باخە پەلكەزێڕینەییەكانی زەردەخەنە

بەرەو ماڵە پڕ مۆمەكانی فەنتازیا
بەرەو كەناراوەكانی دەریای خەون

 ****
تۆ ئەتەوێت بەنهێنی خۆشم بوێی
كەچی من بە ئاشكرا ئەوەرێم و

بە پەنهایی و لە تاریكی شەودا ئەگریم
ئەتەوێت بە ئاشكرا شیعرت بۆ بنووسم

كەچی من بە نهێنی ئەتوێمەوە و
بە بەرچاوی خوداوە گۆنات ماچ ئەكەم

 ****
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هەر چاوەڕوان بووم بازی عەشقی تۆ
لەسەر شانی راستم بنیشێتەوە
وا ئێستا لە دوا نیگای وەریوتدا

تەرمی خۆم لەسەر شان هەڵگرتووە
هەر چاوەڕوان بووم لە باوەشی پێكەنینتا

بە ئارامی سەرخەوێك بشكێنم
وا ئێستا بە دیار ئەلبوومی بیرەوەرییەوە

شەاڵڵی بێدەنگترین گریان بووم
 ****

لە ئاسمانی دڵی ئەم شاعیرەدا كڕێوەیە
بەفر ئەبارێت سوور سوور

هەروەك خوێنی ئەو عاشقانەی
بە وشەی خۆشم ئەوێی

ئاگر لە جەرگیان هەاڵیسا
لە بەیتەكانی ئەم شاعیرەدا رەهێڵەیە

باران ئەبارێت بە لێزمە
هەروەك فرمێسكی ئەو عاشقانەی

لە دووری یەكتر
دەریای ئەسرینیان شەپۆل ئەدا

 ****
بە چاوی دڵ ئەتوانم بتبینم

ئەو كاتەی لە پەنجەرەی خەمەوە
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ئەڕوانیتە تابلۆی خۆرەتاو
ئەو ساتەشی دەرگای ئومێد

بە رووی زامە سەرمەدییەكاندا دائەخەیت
بە زمانی رۆح ئەتوانم بتدوێنم

ئەو كاتەی لەناو كەشتیی خەیاڵدا
گۆرانییەكی كۆچەریی ئەچڕیت

ئەو ساتەشی بەدەم بای شەماڵەوە
النكی ئارەزووەكانم رائەژەنیت 

 ****
ئەبێت بڕۆم 

بە شەمەندەفەری دڵتەنگی و
لەگەڵ كاروانی خەمدا

چونكە باڵندەی دڵم هێندە تەزیوە
لە تەنوری ئەوینی تۆدا نەبێت

لە پەنا هیچ ئاگردانێكدا گەرم نابێتەوە
ئەبێت بڕۆم

بە ئەسپە شێكەی شیعر و
هەر خۆم و خەیاڵە سەرابییەكانم
چونكە كەشتی ئەو هەموو دوورییە
لە سۆمای چاوی تاوسیتدا نەبێت

لە هیچ كەنارێكی تردا لەنگەر ناگرێت 
 ****
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بۆ هەر كوێ بڕۆم
ئازارێك لە دابڕان بە سوێتر ئەمناسێتەوە 

زریكەی پایزێك ئەمگرێتە باوەش 
رووبارێكی سەرخۆش ساڵوم لێ ئەكات  

رەشەبای مەراق سۆراخم ئەكات 
بۆ هەر كوێ بڕۆم

تەشی خەمێكی قووڵ ئەمڕێسێت 
الفاوی غوربەت پوشی رۆحم ئەبا 

كێردی تاریكی لە رووناكییەكەم ئەچەقێ
ئەژدیهای تەنهایی قووتم ئەدات

ئیدی بۆ ئەهێڵیت بڕۆم؟ 
 ****

ئازیزم بیرتە سەردەمانێك
ئاوم ئەژەنی كاتێك دەریا بووم
ئەستێرەم لە باوەش ئەگرت 

كاتێك ئاسمان بووم
شەڕم لەگەڵ مەحاڵ ئەكرد

كاتێك عاشقت بووم؟
ئازیزم بیرتە سەردەمانێك

بە قەڵەمی تریفە شیعرم ئەنووسی
كاتێك مانگ بووم

بە دەنگی كازیوە سترانم ئەوت
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كاتێك خۆر بووم
بە گژ قولەی قافی نەریتدا ئەچووم

كە شمشێری عەشقی تۆم بەدەستەوە بوو
 ****

تەنها ئەوەندە دەرفەتم بدەرێ
رۆحم بە شەونمی ماچەكانت تەڕ بكەم

دەستم بخەمە هەوری سینگتەوە و
لەژێر بارانی چاوەكانتدا بخوسێمەوە

تەنها ئەوەندە دەرفەتم بدەرێ
گوێم پڕ بێت لە خوڕەی مۆسیقای دەنگت
هەناسەم تێكەڵ بە شەپۆلە پەمەییەكانی

ئۆقیانووسی ئارەزووت بكەم و
لە فیردەوسی لەشی رووتتدا

بە نەمریی بمرم! 
 ****

نامەت بۆ ئەنووسم
نامەیەك بۆنی نێرگزی زوڵفتی لێ بێت 
نامەیەك تامی هەنگوینی رامووسان بدا 

نامەیەك لە نێو هەر حەرفێكیدا 
حەزێكی شێتانە خۆی تیا مەاڵس دابێت 

نامەم بۆ بنووسە 
نامەیەك بۆنی سنەوبەری لەشتی لێ بێت 
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نامەیەك تامی شیلكی باوەشت بدا 
نامەیەك لەنێو هەر حەرفێكیدا

خۆزگەی لێكئااڵن شااڵوم بۆ بهێنێ 
****

دەرگاكەت دامەخە 
بە رووی ئەو شیعرانەی

لە دوورگەی پڕ برینی عەشقەوە دێن  
بە رووی ئەو »با«یانەی

لە رۆژهەاڵتی سینگمەوە هەڵدەكەن و 
كەشتییە چارۆگەدارەكانی تۆ

بە هێمنی بە دەریای شیعردا دەئاژون 
دەرگاكەت دامەخە

بە رووی ئەو نەسیمە سپییانەی 
ئەیانەوێت رەنگی رۆژە رەشەكانت بگۆڕن

بە رووی ئەو فانۆسە رووناكانەی 
خوێنی من نەوتیانە و 

لە نیگا سیحراوییەكانتدا دائەگیرسێن 
 ****

پێم بڵێ ئێستا تۆ لە كوێی؟
ئەی خەونە ماڵییەكەی شەیدای سەفەر

ئەی پاسەوانی هەسارەی تیشك
ئەی گوڵە ئومێدی زەمەنی ئافات
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پێم بڵێ ئێستا تۆ لە كوێی؟
ئەی تەزیوترین باڵداری نیشتمان 

ئەی جادووگەری بەنازی دڵ پڕ لە پشكۆ 
ئەی گۆڕهەڵكەنی تەرمی تەنهایی  

 ****
لەسەر الپەڕەكانی یادەوەریی بنووسە
من وەك باران دڵی شاعیرێكم خوساند

من بووم گوڵەكانی خۆم
لە ئینجانەی چاوی شاعیرێكدا رواند

منم تۆوی میوەی لەزەتم
لە مەزرای دیوانی شاعیرێكدا چاند

لەسەر الپەڕەكانی یادەوەریی بنووسە
شاعیرێك هات لەسەر بەرماڵی ژوان

فێری نوێژی عەشقی كردم
شاعیرێك هات بە هااڵوی نیگا

بەستەڵەكی غروری هەڵپڕوكاندم
شاعیرێكم ناسی بە لێوی شیعر 
شیلەی خوماربوونی هەڵقوڕاندم 

 ****
ئەی مەرگ لێگەڕێ

با رازەكانی ئەوین بۆ مانگەشەو باس بكەم
با هەناسەكانی دەریا لە شەپۆلەكاندا هەڵمژم
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با لە مەیخانەی عەشقدا پێكی توانەوە بنۆشم
ئەی مەرگ لێگەڕێ

با گۆرانی بۆ ئەو گوڵە بڵێم 
لە رۆحی یاردا چرۆی كردووە

با شیعر بۆ ئەو ئەستێرانە بنووسم
وەك پاساری لە شەوانی تەنهاییمدا دەجریوێنن

با ئەشك بۆ ئەو كۆترە سەرگەردانانە بڕژم
لە كاروانی عەشق جێمان و

بە دیار وەسوەسەی ئینتیحارەوە سەریان نایەوە
  ****

من دزیم لە گەنجینەی عەشق كرد 
سۆزی شمشاڵێكم دزی

شەوانی مەنفای ئەهێنایە سەما
فرمێسكی ژنێكی رووتم دزی 

خۆی لە نوری خودا هەڵدەكێشا 
من دزیم لە گەنجینەی خودا كرد

بارانێكی قەشەنگم دزی
وەك جامێ شەراب لە چاوی 

ژنێكی كۆچەریی ئەڕژا 
ئەستێرەیەكی ئارامم دزی

لە ژێر تاڤگەی تیشكەكانیدا
شەهوەت و هەوەسی لێ ئەچۆڕا 

 ****
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 لە مەملەكەتی رۆشناییەوە هاتووم
هاتووم بۆ ئەوەی 

خەنجەری رووناكی لە جەستەی
ئیبلیسی تەنهایی بچەقێنم و

بە پەنجە گوڵگوڵییەكانی موحیبەت
سەمفۆنی عەشق بژەنم

لە كیشوەری تیشكەوە هاتووم
هاتووم بۆ ئەوەی

بە پێنووسێكی نورانی
مێژووی تاریكی فیراق بنووسمەوە و

بە ماچێكی ئێجگار تامەزۆ
رووبارێك لە لەزەت بخۆمەوە 

 ****
بەم رۆژگارە بە دواتەوەم، بەاڵم تۆ

وەك نەورەسێكی تەلیسماویی 
بە باڵێكی ئەفسووناوییەوە لە فڕیندایت 

منیش لە سەرزەمینی روئیاوە
وێڵی باڵێكی قەقنەسیم بمگەیەنێت
بە هەرێمی ئاوەدانی ئایندەت 

بەم رۆژگارە بەدواتەوەم، بەاڵم تۆ 
وەك دەریایەكی یاخیبوو 

بە شەپۆلە تووڕەكانتەوە لە هەڵچووندایت 
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منیش بە سەدای بریسكاویی خەیاڵ 
دڵی نووستوی تۆم بێدار ئەكردەوە  

 ****
هەناسەكانی تۆ بۆنی دەریای لێ دێت

دەریایەك پڕ لە شەپۆلی گوومان
دەریایەك پڕ لە پشكۆی دڵشكان
دەریایەك پڕ لە یادگاریی غەمبار

دەستەكانی تۆ بۆنی دەریای لێ دێت
دەریایەك ماندوو لە درۆی پیاوان
دەریایەك تووڕە لە ژانی سەفەر

دەریایەك پڕ لە بەلەمی چاوەڕوانی
تۆ خۆت دەریایەكی گەنجیت

ئالوودە بە خەونێكی پیرەوە 
 ****

بیرم دەكردەوە تۆ كێی؟
هەر جارەی خەیاڵێك ئەیبردمەوە

جارێك ئەمووت تۆ لەگەڵ باران باریویت
جارێك ئەمووت لە تیشكی هەتاو جیا بوویتەوە 

جارێكی تر گوومانی ئەوەم دەكرد 
تابلۆیەكی بە فڵچەی فەنتازیا رەنگ كراویت 

بیرم دەكردەوە لە كوێوە هاتوویت؟ 
هەر جارەی خەیاڵێك ئەیبردمەوە 
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جارێك ئەمووت لە باوەشی جوانییەوە هاتوویت 
جارێك ئەمووت لە دەربەندی خەیاڵەوە هاتوویت 

جارێكی تر گوومانی ئەوەم دەكرد
فریشتەیەكی لە نیشتمانی زامدارمەوە هاتوویت 

****
نازانم چۆن پێت بڵێم، ئارەزوومە

وەك كلوە بەفر بەسەر ئاگری سینەتدا ببارێم
بە مقەستی شیعر كراسی شەرمنیت بدڕم و
وەك چەند دڵۆپە فرمێسكێكی قەتیسماو

بڕژێمە چاوە ئاگرییەكانتەوە
نازانم چۆن پێت بڵێم، ئارەزوومە

وەك موچڕكەیەك بە لەشتدا تێپەڕم 
بە دەستی قەدەر دار گێالسی عەشق 

لە ناو هەناسەكانتدا بڕوێنم و
وەك نامەیەكی تازە گەیشتووی دڵداریی 

بە تامەزرۆییەوە بمخوێنیتەوە 
 ****

ئەوەی لە كۆتاییدا ئەمێنێتەوە
بارانی چاوەكانی منە 

كە هەرگیز خۆش ناكاتەوە
راوەستانی ئەبەدیی منە 
لە تەرمیناڵی چاوەڕوانیدا
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مەیینی خوێنی منە لە بەستەڵەكی مەنفا
ئەوەی لە كۆتاییدا ئەمێنێتەوە

ئاوڕ نەدانەوەی تۆیە 
لە گمەگمی شیعرەكانم

خەنجەری تۆیە 
لەسەر ملی كۆتری ئاواتم

بێدەنگی وەحشەتناكی تۆیە
لە ئاست ناڵە ناڵی خەونە سەوزەكانم 

 ****
   لە چاوی تۆوە ئەڕوانمە

ئەو ئاوێنانەی درزی زەمەن لە دڵیاندایە
ئەو ماسییانەی لە بێدەنگی دەریا بێزارن

ئەو تیشكانەی لە باوەشی ئەستێرەوە ئەڕژێن
ئەو شیعرانەی چاویان فرمێسكی تێزاوە 

لە چاوی تۆوە ئەڕوانمە 
ئەو پەروانانەی بە پێكێك عەشق سەرخۆش ئەبن 

ئەو زریانانەی بە نیگایەك هێور ئەبنەوە
ئەو باخانەی گوێ لە گۆرانی پاسارییەكان ئەگرن
ئەو تریفانەی، خۆشەویستی سەوداسەری كردن  

 ****
هێشتا هەست بەوە ناكەیت

 خەریكە لە رێگە پێچاوپێچەكانتدا ون ئەبم 



199وەرزە سەوزەكانی ئەوین

خەریكە دەبمە رۆمانێكی نەنوسراو  
خەریكە دەبمە قەسیدەیەكی كزۆڵە  
خەریكە ئەبمە دەریاوانێكی یاخی و 

مەرجان لە قوواڵیی رۆحتدا ئەدۆزمەوە؟  
هێشتا هەست بەوە ناكەیت 

خەریكە دەبمە دەنگی گریانێكی دوور 
خەریكە دەبمە ئیسماعیلێكی سەربڕدراو 

خەریكە دەبمە حكایەتێكی خنكاو 
خەریكە دەبمە گۆڕستانێكی لێڵ 

پڕ لە خەون و رووناكی كوژراو؟  
 ****

تۆ لەگەڵ من بڕوانە 
لە نیشتنەوەی »باز«ی غوربەت لەسەر شانم
لە هەڵوەرینی تەمەنی پەپولەیەكی بێ نەوا
لە تێپەڕین بەناو سنوورەكانی قەدەغەدا
لە جەنگە بێ بارووتەكانی عەشق  

تۆ لەگەڵ من بڕوانە
لە رۆیشتن بەسەر تەنافی چارەنووسدا
لە بەربوونەوەی ئەستێرەیەكی بریندار 

لە دیمەنی جوانەمەرگ بوونی گوڵە حاجیلەكان 
لە ترسناكیی دیمەنی ئەو خەونانەی نایبینین   

  ****
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لە هەر كوێ بیت 
بە چاوی شیعرێكی دڵتەڕ ئەتبینم 

جۆگەلەی ئەسرینەكانم ئەمهێننەوە بۆ الت
باڵندەی هەستم بۆ كوێ بفڕێت

سەرئەنجام دەگاتەوە بە ئاسمانی روونی تۆ
لە هەر كوێ بیت  

لە دووری دوورەوە ئاگرەكەت ئەناسمەوە  
ئەو شیعرانە ئەتدۆزنەوە بۆت ئەنووسم

بە بااڵی هەر چەمێكدا بڕوانم
سەرئەنجام ئەمباتەوە بۆ كەنار دەریای تۆ   

 ****
دڵم دەكەوێتە خورپە

كاتێك ئەبینم شیعرەكانم ناتوانن 
ئاگرێك لەسەر رۆحت بكەنەوە

كاتێك ئەبینم نامە بێ ئۆقرەكانم
ناتوانن پەنجەرەی دڵت بكەنەوە

كاتێك ئەبینم شەپۆلەكانم ناتوانن
بەرەو رووی كەشتی روانینت ببنەوە 

دڵم دەكەوێتە خورپە 
كاتێك ئەبینم ئەو شەیتانەی ناو سەرم
ناتوانێت رازی ئەوینێك بخوێنێتەوە 
كاتێك ئەبینم ئەو دەستە تەزیوانەم 
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ناتوانن خۆیان لەبەر ئاگردانی
دڵی پەرییە ژنێك گەرم بكەنەوە 

كاتێك ئەبینم پەلكەزێڕینەی ئارەزووم
ناتوانێ ژووری تاریكی تەنهایی 
دەریا ژنێك رووناك بكاتەوە  

****
كتێبی دەریام خوێندەوە 
الپەڕەكانی ئاو بوون و
 بەرگەكەشی شەپۆل

كە پڕ بوو لە چیرۆكی 
پاپۆڕی تێكشكاوی چارەنووس

یان حكایەتی ماسییە یاخییەكانی عەشق
پڕیش بوو لەسەربردەی ئەو دەنكە مروارییانەی

دەریا لە چاوی هەمووانی شاردۆتەوە 
كتێبی ئەوینم خوێندەوە 

الپەڕەكانی ئاوریشم بوون و 
 بەرگەكەشی باران 

كە پڕ بوو لە داستانی نەخوێندراوەی فڕین 
یان گێڕانەوەی درەوشانەوە سەرمەدییەكانی نیگا 

پڕیش بوو لە وەسفی ئەو دڵە غەمبارانەی
وەك سمۆرە گوێزی عەشقیان شاردۆتەوە
ئەوین كتێبێكە فرمێسك ئەینووسێتەوە  
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****
گوێ لە گۆرانییەكانم بگرە

گۆرانییەكی حەزین بۆ الواندنەوەی 
ئاوێنە شكاوەكانی ئارەزوو

گۆرانییەكی شاد بۆ سەماكردنی
گوڵە قەرسیلەكانی غەریزە 

گۆرانییەكی ئارام بۆ خەواندنی من 
لەنێو بەهەشتی مەمكەكانی تۆ 

شیعرەكانم بخوێنەوە 
شیعرێك كە لە شەوانی غوربەتیدا 

ئەتباتەوە كۆاڵنێكی رووناكی نیشتمان 
شیعرێك لە تەمتوومانی نائومێدیدا 
دەستت ئەگرێت بۆ هەسارەی تریفە
شیعرێك لە كیشوەری مەراقەوە
وەك گەردەلوولێكی رووخۆش 

ئەتهێنێت بۆ ژێر ساباتی رۆحی من 
****

هەر كاتێك تۆ بێیت
ئاسمانم پڕ دەبێت لە ئەستێرە

شەوەكانم لێوانلێو ئەبن لە بریسكە
رۆژەكانم سەراوڕێژ ئەبن لە پێكەنین

هەناسەكانم تەژی ئەبن لە گواڵو
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رێگاكانم ئەبنە فەرشی نوور 
هەر كاتێك تۆ بێیت

شەقامی روانینم رووناك ئەبێتەوە
درەختی خەیاڵم شیعری نوێ ئەگرێ 

نسرمی چاوەكانم پڕ ئەبن لە خۆرەتاو 
بولبولی نوستووی سۆزم  

ئاوازێكی خوساوەی لێك ئااڵن ئەچڕێت 
تۆ كەی دێیت ئەی كازیوەی بەیان 
 لەوەتی لە دایكبووم هەر چاوەڕێم؟ 

****
كاتێك لە تۆ نزیكم

خەونێك ئەمبینێت، 
دەریایەك پێكەنین ئەمخواتەوە
»كەو«ێك رازەكانم ئەكاتە 

سەمفۆنییەك لە قاسپە
سوپایەك لە رووناكی 

قەاڵ تاریكەكانم داگیر ئەكات
گەردەلوولێك لە شەرابی ماچ 

تا »ئۆرگازم«م ئەمبات
كاتێك لە تۆ دوورم

ئەبمە پەیكەرێكی رەنگ زەردی 
زەمەنی سۆمەر
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بە شەمەندەفەری مەراق 
تا وێستگەی ون بوون ئەڕۆم

ئەكەومە ژێر هەرەسی
 چیاكانی نائومێدییەوە

فرمێسك دێت و 
چی گەنجینەی زەردەخەنەمە

وەك دەستكەوتی غەزەوات تااڵنی ئەكات
****

ئەگەر ئەتەوێت بمناسیت
نەوەی عەشتارم،

 دواین دڵۆپە خوێنی ئاشوورم
بە ئەسرینەوە ئەمرم و 

بە پێكەنینەوە زیندوو ئەبمەوە
لە دڵی خۆمدا زیندانم، 
لە باوەشی ژنێكیشدا ئازاد
شۆڕشگێڕێكی بەزیوم و

 كۆیلەی شۆخێك
ئەگەر ئەتەوێت بمناسیت

چیرۆكێكم بە پەڕەمووچی جوانی نوسراوم
جامێ ئاوی بەهەشتم 

بە هەڵە رێم كەوتۆتە سەر زەوی
دەنگم شمشاڵی عەشقە و
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 مێشكم شەكردانی شیعر
پێنووسەكەم تۆفانە و 

روانینە ئاگراوییەكانم جادوو
****

زۆر لەوە ئەترسم رۆژێك بێت
چەشنی تابلۆی سەر دیوارەكانی شار

ئەم عەشقەمان كاڵ بێتەوە و
باراناوی گوومان بیشواتەوە
یان وەك پێكێكی ساردی رژاو

پێش ئەوەی تێر مەستی یەكتر بین
بچۆڕێینە ناو ئەلبوومی بیرچوونەوەوە

زۆر لەوە ئەترسم رۆژێك بێت
چەشنی مۆمە تۆراوەكانی نیشتمان

ئەم ئەوینەمان بتوێتەوە و
تاریكی مێژوو قوتمان بدات

یان وەك ئەو نامە رۆح سەوزانەی
پێش ئەوەی بگەنە دەستی خودا

دەكەونە ژێر خەنجەری كولتوورەوە
****

پێش ئەوەی باڵندەی گیانمان 
لە شەقەی باڵ بدا

شەوێكی ئیرۆسی خۆتم پێ ببەخشە
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تاكو بتكەمە شاژنی سەر تەختی لەزەت
رۆژێكی پڕ رەنگی خۆتم پێ ببەخشە
تاكو لەسەر بەرماڵی پەلكەزێڕینە

 سوجدەت بۆ ببەم
عەسرێكی نیلۆفەڕیی خۆتم پێ ببەخشە

تاكو خونچەی شیعرم 
لە رۆحتدا سەردەربێنێت

پێش ئەوەی باڵندەی گیانمان
 لە شەقەی باڵ بدا

فنجانێك قاوەی تاڵی عەشقتم پێ ببەخشە
تاكو لە زەریایەك هەنگوینی ماچت هەڵكێشم

تۆ هەاڵڵەی لێوی پڕ شیلەتم پێ ببەخشە
تاكو پەپولەی حەزم سەدان ساڵ تامی بكات

دڵۆپێك مرەكەبی ژنێتیتم پێ ببەخشە
تاكو دەیان كتێبی توانەوەی پێ بنووسم 

****
نامە بێ نازەكەتم خوێندەوە
كە بە فرمێسكەوە نوسیبووت

ئەم نامەیە مەكەرەوە، بەاڵم ئەگەر كردتەوە
وەرە مریەمێكی پاكیزە 

لە چەكمەجەی شەرەفپەرستان دەربهێنە 
لەگەڵیدا سەفەر بكە بەرەو شارێك 
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غوباری نامووسپەرستی لێڵی نەكردبێ  
نامە نازدارەكەتم خوێندەوە 
بە قەڵەمی تریفە نوسیبووت 

ئەم نامەیە بكەرەوە، لەگەڵ كردنەوەیدا 
وەرە ژوانی ژنێكی دەریایی 

بەاڵم بە بەلەمی عەشق وەرە و 
ماڵێك لە ئاو چێ بكە 

****
ژنێك لە ناو مندا ئەژی

هەمیشە مژ لە سیگاری خەونەكانم ئەدات
دوكەڵی رۆژگارە خەمۆكەكانم هەڵدەمژێت
بێ ئەوەی گلەیی لە بەختی خۆی بكات

وەك بەفری بەر هەتاو بە تیشكی شیعرم
هێمن هێمن، ئەتوێتەوە 
ژنێك لەناو مندا ئەژی 

هەمیشە شەكری خەیاڵەكانم ئەكرۆژێت 
شەرابی بێزارییەكانم هەڵدەقوڕێنێت 

بێ ئەوەی گلەیی لە بەختی خۆی بكات 
وەك چۆلەكەی بەر چۆڕاوگەی عەشقم 

رووت و قووت هەڵدەلەرزێت 
****
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سەیرە هێشتا تۆ ئەتەوێت
عەشق لە ماچ گۆڕینەوەوە دەربهێنێت و

بیخەیتە توێی كتێبێكی تۆز لێ نیشتووەوە
عەشق لە توانەوە لە ئامێزی یەكتردا بگۆڕیت

بۆ شیعرێكی الڵ لە زەمەنی كەڕبووندا 
عەشق لە لەزەتی تێكەڵبوونی رووباری هەست 

لەگەڵ دەریای عاتیفە، بگۆڕیت بۆ
هەڵواسران بە خاچی نەریتەوە 

سەیرە هێشتا تۆ ئەتەوێت 
عەشق لە گۆرانییەكی ئازادەوە بگۆڕیت بۆ

مەقامێكی دێرینی كەلەپچەكراو
عەشق لە فڕین بەناو ئازادیدا بگۆڕیت بۆ

ئەو پێوەندانەی لە هەوری رەشی
كولتووری خواستراوی بیابانەوە ئەبارێن 

****
لە هەموو جێیەك بە شوێنتدا ئەگەڕێم

لە ناو رێگە پێچاوپێچەكانی دڵم
لە ناو ئەو مەلە غەوارانەی

لە هیچ جێگەیەكی رۆحم نانیشنەوە
لە ناو ئەو پرسیارانەی هیچ كات
وەاڵمێكی دڵخۆشكەر وەرناگرنەوە
من هەر بە شوێن تۆدا ئەگەڕێم

 لە هەموو جێگەیەك بە شوێنتدا ئەگەڕێم
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لەناو شەبەنگەكانی خەیاڵی خۆم
لە ناو رووباری هەڵچووی ئەسرینم

لە ناو ئەو شەبەقە گەورەیەی
چەقۆی دڵڕەقی كردیە خەونەكانم
من هەر بە شوێن تۆدا ئەگەڕێم  

****
بۆ ناسینی من   

پرسیار لەو ئەستێرانە بكە  
الوكی درەوشانەوە بۆ ئەو رۆژانە ئەڵێن 

لە خومخانەی شەو هەڵكێشران 
پرسیار لەو دارسنەوبەرانە بكە 

لە وەیشومەی سەختترین زستانیشدا 
بەرگی سەوزی ئەوینیان لەبەردایە 

پرسیار لەو رێگا گوڵڕێژانە بكە
هەموو دەگەڕێنەوە رۆمای عەشق  

بۆ ناسینی من  
پرسیار لە قەدیسێكی نورانی بكە 

كە خودای لە دڵی ژنێكدا دۆزیوەتەوە 
پرسیار لەو رەشەبا سەرەڕۆیانە بكە 

ژیلەمۆی مۆمیاكراوی جوانی دەگەشێننەوە  
پرسیار لە بەختی رەشی خۆت بكە 

كە لە شیعری مندا سپی سپی بۆتەوە  
****
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هەڵوەریم وەك خەیاڵێك
پەروانەیەك هەڵیگرتمەوە و

تابوتێكی بۆ دروستكردم لە گوڵ 
هەڵوەریم وەك شاعیرێك 
ژنێكی نامۆی شكۆفەدار 

گۆڕێكی بۆ هەڵكەندم لە وشە  
هەڵوەریم وەك خەونێك 

رێبوارێكی دڵ پڕ لە سەفەر 
لە ژێر دار ئەرخەوانێكدا ئەسپەردەی كردم

هەڵوەریم وەك ئەستێرەیەك  
بەسەر شانی فریشتەیەكەوە بەڕێكرام  

بەرەو گۆڕستانی تیشك  
****

ئەگەر ئەخوازیت عاشق بیت
وەرە زمانێكی تر

 بۆ خۆشەویستی بدۆزینەوە
زیندانەكانی عەقڵ 

پڕ بكەین لە حیكمەتی فڕین
بە رێنووسێكی تر 

خەونی ئازادیی بنووسینەوە
بە رێزمانی عاتیفە، 

روانین بخەینە رستەوە 
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ئەگەر ئەخوازیت عاشق بیت 
وەرە هەوا لە هەناسەكانی فیراق پاك بكەینەوە

بەلەمەكانی حەز 
بە دەریای لەشدا بئاژوین  

بە نێو هەورە رەشەكانی كولتووردا رەت بین 
بە سەوزیی بەهار،   

پایزی خەواڵو بهێنینە سەما  
 ****

من تەنها ئەوەم ئەوێت 
ژەنگاوی تەنهاییم لە چەمی بزە بشۆمەوە 
گۆزە بە تاڵەكانم پڕ بكەم لە شەرابی نیگا 
 چاوە تامەزرۆكانم پڕ بكەم لە كلی عەشق 
داڵغە وێڵەكانم بمگەیەنن بە خەونی ئەوین 

من تەنها ئەوەم ئەوێت 
بە كەشتی ماچ، سەفەر بكەم بۆ 

ئۆقیانووسی دڵنیایی شۆخە ژنێك 
بە باڵی فریشتەیەك بفڕم بەرەو 
باوەشی قەسیدەیەكی بۆنخۆش 

بە قاچی شیعرەوە هەنگاو بنێم بەرەو 
ماڵی كۆترەكانی غوربەت  
بە دەستی عەشقەوە، ساڵو 

لە دارستانە زەردهەڵگەڕاوەكانی سەفەر بكەم 
****
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هەمیشە دێم 
بە كەژاوەی شیعر 

بەرەو زەماوەندی عەشقت دێم
بە كانییەك سەرابەوە 

بەرەو دەریای رازەكانت دێم
بە جەستەی شەكەتەوە

 بەرەو خاچی ئەوینت دێم 
بەسەر پشتی ئەسپی خەیاڵەوە 

 رووەو واقیعت دێم 
هەمیشە دەمێنمەوە

تا خانەقای چاوە شەپۆالوییەكانت هەبن
 وەك سۆفییەكی بێ چارە دەمێنمەوە

تا شاری دڵم پڕ بێت لە پەپولەی نازت 
وەك ئەستێرەی چارەنووست دەمێنمەوە 

تا سێرگی ئاگرینی ئەوینت هەبێت 
 بەسەر تەنافی ئەڵماسیی دڵتەوە دەمێنمەوە 

تا تۆ ڤینۆس بیت، لە نوێژی عەشقدا 
بە كڕنووشەوە لە بەردەمتدا دەمێنمەوە  

****
باڵندەیەكی غەمبارم 

چەقۆی غەم، زمانی شیعری بڕیم، 
بەاڵم فرمێسكەكانم هاواریان كرد
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ئەی باڵندە باڵ رەنگاورەنگەكە
بە قەد زامی ئەم دوورییە و  

هێندەی مۆمە رووخۆشەكانی غوربەت  
خۆشم ئەوێی 

باڵندەیەكی غەمبارم  
هەرچی خوێن هەیە، 
لە شیعرم دەچۆڕێ 

خوێنی سوور وەك خوێنی 
ئەو خەونانەی بە مەلۆتكەیی سەربڕان 

خوێنی سەوز وەك خوێنی 
ئەو باخچانەی بە هەرزەكاریی خنكێنران 

خوێنی پەمەیی وەك خوێنی خۆم
كە بە وتنی »خۆشم ئەوێی«  

كەوتە مەوجدان  
****

بێدەنگیم لە دڵتا ئەزرینگێتەوە
من كاتێك بێدەنگم، هەر ئەو كاتە

شیعرێكی پڕ لە ناڵە ئەنووسم
كە وەك بۆمبێكی ئەتۆمی بە بێدەنگی

لە دڵتا ئەتەقێتەوە 
منیش بە شیعرێكی تر 

ئاسەواری ئەو تەقینەوە ئەنووسمەوە
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ونبوونم لە رۆحتدا ئەدرەوشێتەوە 
من كاتێك ون دەبم، هەر ئەو كاتە 

لە سەفەردام بەرەو هێالنەی 
ئەو پاسارییانەی لە خەیاڵمدا نیشتەجێن 

كە شەوانی كشوماتت پڕ دەكەن 
لە جریوە جریوی یاخیبوون

منیش بە ونبوونێكی تر
داستانی ئەو سەفەرە ئەنووسمەوە  

****
دڵشكان چۆن ئەنوسرێتەوە؟ 
گۆزەی شكاو چۆن ئەبێتەوە 
بەو گۆزە لێوڕێژە دڵخۆشەی

بەر لە شكان ئاوی لە باوەش ئەگرت و
چاوی لە كانیاوێكی شەرمن دائەگرت 

دڵشكان چۆن ئەنوسرێتەوە؟ 
چرا شكاوەكان چۆن ئەبنەوە 

بەو كانگا رووناكە نورپرژێنانەی 
بەر لە شكان كۆاڵنە نوتەكەكانی شەو و 
تاریكی ئاسمانیان ئەدایە بەر تیشك و

لەگەڵ كازیوەدا چاویان ئەچووە خەو  
****
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وەك رەشەبا مەبە 
كە بە خێرایی دێت و تێدەپەڕێت، 

لە هیچ شوێنێكیش نیشتەجێ نابێت، 
بەاڵم دوای خۆی پریاسكەی خەون
هەڵدەڕژێت و شلۆقی جێدەهێڵێت 

وەك خۆر بە، كە شەوان  
لە پشتی تاریكییەوە 
خۆی حەشار ئەدا و

سپێدان بە زەردەخەنەوە دێتەوە 
وەك سەفەر مەبە 

كە رسی هەموو ئارامییەك 
 ئەكاتەوە بە خوری و 

نیشتمان لە خۆی زویر ئەكات 
لە كۆتاییشدا  

دڵی هەرچی خەیاڵە ئەیشكێنێت
وەك باخ بە، پڕ بە لە گوڵ و درەخت

ساڵوی باران بسەنەوە و 
 بین بنێ بە جۆگەوە 
تا لەنێو سینگتدا  

گوڵە یاس شین ببێت 
****
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ئازیزم ئازارێكم هەیە
لە ئازاری وەسێتنامەی پەپولەیەك ئەچێ

لە بێداربوونەوەی پاش داڵغە خۆشەكان ئەچێ
لە بەربوونەوەی ئەستێرەی دڵخۆشی ئەچێت

رەنگی رەشە، وەك مەراقە قەترانییەكان
تامی تاڵە، وەك ئەو پێكەی مەستت ناكات

لەگەڵ ئەو هەموو ئازارەشدا
وەك گۆرانییەكی نەوتراو خۆشم ئەوێی

ئازیزم خەونێكی زڕاوم هەیە
لە خەونی بولبولی لە قەفەسنراو ئەچێ 
لە تەنگیی قەبری پەڕەسێلكەی هیوا ئەچێ

لە كوتانەوەی سەری شیعر ئەچێ 
دوور و درێژە، وەك رێگای سەفەرێكی وێڵ 
دژوارە، وەك راكردن لە دەستی ئیزرائیل 

لەگەڵ ئەو هەموو خەونە زڕاوەشدا  
وەك خۆشەویستی، خۆشم ئەوێی 

****
نا، هیچ كات مەرگم خۆش ناوێ 
چۆن ئاگر ناتوانێت دەستبەرداری

حەزی سووتان بێت
ئاوها منیش ئالودەی ژیان بووم و 
فەرشی سوور بۆ پێشوازیی رائەخەم 
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بەاڵم بە بەرچاوی بێدەنگی تۆوە 
داڵی مەرگ، پارچە پارچە 
گۆشتی ژیانم دائەكرمێنێت 

نا، هیچ كات مەرگم خۆش ناوێت 
چۆن ماسی چاوی بەرایی نادا

تەڕایی دەریا جێبهێڵێت 
ئاوها منیش دەستم بە ژیانەوە گرتووە و

هەموو رۆژێك گۆرانییەكی نوێی بۆ ئەڵێم 
بەاڵم بە بەرچاوی بێدەنگی تۆوە

باهۆزی مەرگ، گەاڵ گەاڵ 
درەختی تەمەنم ئەوەرێنێت  

****
باوەڕم وایە تۆش وەك خۆمیت

سەدان ئێوارەی خەمناك
ویستووتە لەگەڵ رەوە پەپولەیەكی رەنجاو

گالیسكەی گریان 
بەدوای خۆتدا كێش بكەیت

سەدان عەسری لێڵ 
ویستووتە لەگەڵ پۆلە ریشۆڵەیەكی گەڕۆك 
لە شەقامەكانی تەنهایی خۆت هەڵبێیت  

سەدان شەوی خامۆش
ویستووتە لەگەڵ چركە چركی كاتژمێرێكدا 
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بەرەو دەرەوەی زەمەن سەفەر بكەیت 
باوەڕم وایە تۆش وەك خۆمیت

ئەو دەمەی دنیا پڕ دەبێت لە ژاوەژاو
تۆ بە زمانی بێدەنگی باسی 
لرفەی ئەو »با«یانە ئەكەیت

بینایی عەشق پڕ ئەكەن لە تۆزی كینە
ئەو دەمەی دەفری وجود

 پڕ دەبێت لە ژەهر
تۆ بە فۆنتێكی هەنگوینی

لەسەر پێستی چرچی ژیان ئەنووسیت
عەشق، واتە توانەوەی من لە تۆدا  

****
تۆ چی ئەبینیت لە مندا؟

جگە لە بوركانێك وشە و 
دەفتەرێك شیعر

جگە لە نیگایەكی دوور و 
دڵێكی ئێجگار نزیك

جگە لە رووخسارێكی پیر و
 رۆحێكی الو

جگە لە جەستەیەكی ماندوو و 
دوو چاوی پڕ گڕ

جگە لە خۆم لە ئاوێنەی رۆحتدا
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من چی ئەبینم لە تۆدا؟
جگە لە باڵندەیەكی شەرمن و

 فڕینێكی بەرز
جگە لە بڵێسەی روانین و

 بۆنی چڵێك نێرگز
جگە لە هەستێكی وەنەوشەیی و

 دەریایەكی پڕ شەپۆل
جگە لە بەرامەی ژیان و تامی ماچ
جگە لە خۆت كە وەك جادوویەك
بە ئەسپایی رژایتە چاومەوە  

****
من چۆن بتوانم 

بەم دەنگە نوساوەوە ببمە حەیرانبێژی 
 ئەو یاسەمینە بێزارانەی

تەرمی خۆیان بەرەو فەنابوون لە كۆڵ ناوە
یان ئەو ئینجانانەی بەر لەسەفەر 

لە حەوشەی چاوەڕوانیدا جێمهێشتن؟ 
ئەفسوس بەم دەنگە نوساوەوە

ناتوانم ببمە حەیرانبێژی 
كچێك كە هەموو شەوێك  

خەونم پێوە ئەبینێ و
لە ئەشكەوتەكانی غوربەتدا
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 بەدوامدا ئەگەڕێ 
یان ببمە شەكەتترین حەیرانبێژی 

ئەو سەربازە كوژراوەی بەرەی جەنگ
كە لە گیرفانیدا تەنها وێنەی دایكی و

نامەیەكی چرچبووی 
مەعشوقەكەی تێدا جێمابوو

ئەفسوس ناتوانم 
****

ئەو هەموو شیعرە لە كوێ بێنم؟
زریكەی ئەو هەموو گوڵە ژاكاوە بنووسمەوە
ئەو هەموو هەستە ئاڵە تاساوە یاداشت بكەم

ئەو هەموو سەفەرەی بەردەم ماڵی مردن بهۆنمەوە
ئەو هەموو كەفەی دەمی دەریا 

بكەمە چوارینە
ئەو هەموو خەونە دزراوەی 

نێو دوعاكانی دایكم
بكەمە پێنج خشتەكی 

ئەو هەموو خەونە چۆن ببینم؟ 
تەرزە دڵی پەلكە گیا زویر نەكات و
سەفەر نیشتمان نەكاتە تەرمیناڵ 
كتێبی فڕین لە پاساری نەدزرێ و
چاوی كانییەكی عاشق پڕ نەكرێت
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لە بەردی دابڕان 
من ئیدی خەونێكم نەماوە بۆ بینین! 

****
من زۆر گۆڕاوم 

جاران چەمێكی روونی پێكەنین بووم 
ئێستا رووبارێكی هەڵچووی گریان  

جاران پایتەختی شیعر و شەراب بووم  
ئێستا شاری نائومێدیی و خەونی زڕاو 

جاران چاوی ژیانم پڕ بوو لە رەنگی هەتاو 
ئێستا فتیلەیەكی دڵتەنگی بەر رەشەبام  

من زۆر گۆڕاوم
جاران خەیاڵەكانم لێوانلێو بوون لە بۆنی خاك 

ئێستا روحم پڕ بووە لە تەپوتۆزی مەنفا 
جاران ماڵی دڵم هەوارگەی شۆخە ژنێك بوو 

ئێستا هێالنەی كوندەپەپوی تەنهایی 
جاران كاسەی سەرم پڕ بوو لە نوری خودا 

ئێستاش هاوینەهەواری شەیتان 
زۆر سەیر گۆڕاوم!! 

****
زۆر ئەترسم

كاروانەكەت هەرگیز نەگاتە دڵم و
پێكەنینەكانت گوێچكەی ژیانم
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پڕ نەكات لە نۆتەی موحیبەت 
یان ئەو گۆرانییەی بۆ بەهار ئەیچڕیت
نەگاتە باخی وشكهەاڵتووی رۆحم 

زۆر ئەترسم
لەو چیرۆكەی هەموو رۆژێك

بە خوێنی عەشقت ئەینووسیتەوە
فەرامۆش بكرێم و

لە دواهەمین دێڕیدا 
فڕێ بدرێمە سەرنوێلك 
یان ئەو تەوبە سپییەی 

لە بەردەم قەشەیەك ئەیكەیت
جێی گوناهە رەشەكانی منی تێدا نەبێتەوە 

****
هێندە تەڵخە ئاوێنەی ژیان

وا ئەزانم هەزاران ساڵە مردووم
وا تێدەگەم هیچ نابینم جگە لە مردن

هیچ شوێنێك شك نابەم جگە لە گۆڕستان
هیچ شتێك بۆ دڵخۆشی شك نابەم

جگە لە سەما لەسەر پشكۆی ئەوینت
هێندە تەڵخە ئاوێنەی ژیان
خۆم لە هیچ شوێنێك نابینم

جگە لە ژێر دەواری رەشی غەم
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ناتوانم بۆ هیچ كوێیەك بڕۆم 
جگە لە شمشێرستانی زەمەن 

خۆم لە هیچ شوێنێك نادۆزمەوە 
جگە لە باوەشی ژنێكی غەریب 

كە هەموو رۆژێك حەرفی ناوی من 
لەسەر بەردی رەقی وجود هەڵدەكۆڵێ  

****
ئەی پەرییە ژن

ئەو هەموو خەونبینینە بە هەوری وشەوە
بۆ ئەوەیە بارانێك شیعرت بەسەردا بڕژم
ئەو هەموو مەستییە بە سۆزی شمشاڵ

بۆ ئەوەیە دڵی غەریبت رابژەنم 
ئەو هەموو بانگهێشتەی پەلكەزێڕینە

بۆ ئەوەیە رەنگی ئەوینمان تۆختر بێتەوە 
ئەی پەرییە ژن

چەندان زمانم خوڵقاند 
هەر بۆ ئەوەی پێت بڵێم   

ئەمەوێت هاوسەفەرت بم لە رێكردن 
بە ناو سروودە بێ رەنگەكانی مەنفادا 

چەندان كتێبم نووسی 
هەر بۆ ئەوەی پێت بڵێم 

زەمەنێكە چاوەڕێی كەسێك دەكەیت 
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كەسێك چاوەكانی پڕ بن لە شەپۆل و 
رازەكانی دەریای ئەوین بخوێنێتەوە  

ئەوەتا من هاتووم و  
زەمەنی چاوەڕوانیت كۆتایی هات  

****

ئەڵمانیا - بیلەفێڵد \ كۆڵن
مانگی ئۆگەست و سێپتامبەری 2018
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ژیانێك بەشمان ناكات

ژیانێك بەشمان ناكات
بۆ تامكردنی كۆنە شەرابی

ناو گۆزە پرشنگاوییەكانی عەشق
ژیانێك هەر زۆر كەمە

بۆ جێكردنەوەی ئەو هەموو 
ئارەزوو بارانەی هەوری عاتیفە  

ژیانێك بەشمان ناكات،  
بۆ بااڵی بەرزی داستانەكەمان و 
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مێژووی لێكئااڵنمان 
یەك جار ژیان، هەر زۆر كورتە  

ژیانێك زۆر هەژارە  
بۆ ئەو كۆشكە جەواهیرییانەی  

بە سەركێشیی ئەوین 
لەسەر سەحرای مەحاڵ رۆیدەنێین  

ژیانێك زۆر خێرایە  
بۆ ئەو هێمنییەی من

بۆ ئەو ئارامییەی تۆ 
لە تێپەڕین بە كوچەكانی دڵەڕاوكێدا 

ژیانێك زۆر دەڵەمەیە 
لەبەردەم لەرینەوەی »با«ی هەست و

سەمای شێتانەی خەیاڵەكانی من
ئەبێت ئێمە زیاد لە جارێك بژین 

هەر هیچ نەبێت دەبێت 
دوو هێندەی نوح 

تامی هەرمێی تەمەن بكەین 
ئەوسا دەتوانین 

تێر بە كامی دڵی خۆمان
وەك دوو شیعری نەنوسراو 

شكۆفە بكەین 
وەك دوو ئاسكەكێوی  
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بە الپاڵی چیای غەریزەدا سەربكەوین  
وەك دوو چرا  

لە زەمەنی كوێرییدا دابگیرسێین  
وەك دوو رێبواری شەكەت  

دەستی عەشق بخەینە ژێر باڵی ژیان  
وەك دوو دەریای شەپۆالویی  
لەناو یەكتردا چاو لێك بنێین  
ئەبێت ئێمە زیاد لە جارێك بژین 

یان وەك خدری زیندە  
بۆ تا هەتایە بژین 

ئەوسا دەتوانین
پەیكەری دڵڕەقی رابوەشێنین و

مۆمی عەشق  
لە ئەشكەوتی عەقڵدا هەڵبكەین  

ئەوسا دەتوانین  
زمانێك بۆ خەون پەیدا بكەین و 
قەڵەمێك بدەینە دەست خەیاڵ  
دێڕ بە دێڕ خۆی بنووسێتەوە 

ئەوسا دەتوانین
چاوێك بۆ بینینی جوانی بدۆزینەوە و

دەستێكی میهرەبانیش بۆ 
هەڵگرتنەوەی تەرمی قەدەر  
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ئەوسا دەتوانین
بچینە سەر مەرقەدی داهاتوو و

نزای پاكبوونەوە بۆ ئەو گوناهانە بكەین 
لە رابردوودا كردوومانن 

دەبێت ئێمە زیاد لە جارێك بژین  
یان هەر هیچ نەبێت  
هێندەی مەسیح بژین  
ئەو كاتەی بزماری مەنفا

لە خەونی شەوانمان دەچەقێت 
یان ئەو ساتەی بە خاچی تەنهاییەوە 

وەك كەالكێكی كۆن هەڵدەواسرێین
خودا هەڵمانبكێشێت بەرەو ئاسمان
بۆ ئەو ئاسمانەی ناوی نیشتمانە 
ئەبێت ئێمە زیاد لە جارێك بژین

یان خوێنی عەشتار
بچێتە ناو هەموو دەمارەكانی ژیانمان 

ئەوسا دەتوانین
تفەنگی دڵڕەقی بێدەنگ بكەین و
ببینە ئاوازدانەری سروودی ماچ

ئەوسا دەتوانین
پێغەمبەرەكانی عەشق

لە گۆڕستانەكانی بێدەنگی 
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زیندوو بكەینەوە و
نەیزەكی كینە لە هەسارەی دڵ

دوور دوور بخەینەوە 
دەبێت ئێمە زیاد لە جارێك بژین

یان لەم چەرخە سۆزانی و
زەمەنە نەزۆكەدا

هیچ كات لە دایك نەبین 

ئەڵمانیا - بیلەفێڵد 
»نەخۆشخانەی گلیاد ئاینس«
2018-10-1
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بەدەم سەفەری شارانەوە* 

پاریس
بە شانزێ ئەلیزێ دا ئەڕۆیشتم

ژێر هەموو هەنگاوەكانم تەڕ بوون!
شیعرێكی رووخۆشی »ئاراگۆن«م بینی

وەك باران ئەباری 
****
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جنێف
لە سیمای هەر كاتژمێرێك ورد ئەبوومەوە

جان جاك رۆسۆ
بە رێزەوە ساڵوی لێ ئەكردم

وام ئەزانی دڵی ئەوە
لە جەستەی زەمەندا لێ ئەدات 

****
دیمەشق

لەسەری هەر كوچەیەكدا
پۆلێك لە پیاوانی پۆلیس و
ژنانی لەشفرۆش وەستابوون

»ئەدۆنیس«م بینی 
بە خۆی و دەفتەرێكی رەساسی شیعرەوە

سەر بەرەو ژوور هەڵدەهات
****

ئیستامبۆڵ
گۆرانییەكی ئەحمەد كایا و

شیعرێكی »نازم حیكمەت«م بینی
هەردووكیان ببوونە

دەستە خوشكی ناو زیندان
ئۆرهان پاموك

پرچی هەردووكیانی دائەهێنا
****
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بەرلین
ئاگام لێ بوو نیوە شەوێك

برێخت لەسەر مێزێكی سوورباو
نامەیەكی بۆ ماركس ئەنووسی

لە نامەكەدا نوسیبووی
هاوڕێ ناكامەكەم

تارماییەكەت هێشتا
ئاسمانی ئەوروپای دانەپۆشیوە

****
تاران

بە بەرچاوی سوهرابەوە
ئاوەكان لێڵ لێڵ كران

شاملۆ شیعری بیر چوو بووەوە و
لەسەر خیابانەكان

دەرۆزەی ئەكرد بۆ لەتێك نان 
****

بەغداد
لە ئەبونەواس، جەواهیری

بە گوێی »رەسافی«دا ئەچرپاند
ئیدی بۆ لەمەوال ئەبێت

شیعرەكانمان عەمامە لەسەر بكەن
هادی عەلەوی

لەوالوە دایە پڕمەی گریان
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****
رۆما

مێژوویەكم بینی
پەیكەر ئەیگێڕایەوە

فڵچەكەی »داڤینشی«یش
ساڵوی لە موسافیرەكان ئەكرد

لە نازی هەر كچێكدا
خەندەیەكی مۆنالیزایی ئەدرەوشایەوە

****
ئەمستردام

سندووقێكی پرتەقاڵیم دۆزییەوە
گوێیە بڕاوەكانی ڤان كوخی تیا بوو

لەگەڵ نامەیەكی پڕ فرمێسك
بۆ سیۆی برای

****
كۆڵن

نیچە لە كەنار رووباری راین
گوێی لە موزیكی ڤاگنەر ئەگرت
بەدەم جگەرەكێشانەوە ئەیووت

»تف بە ئاڕاستەی بادا مەكەن« -1-
ئینجا بردیان بۆ شێتخانە

****
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كۆپنهاگن
»نیلس هاو«م بینی

بە بەلەم ئەپەڕییەوە بۆ مالمۆ
گوێم لێ بوو

شیعری بۆ دەریا ئەخوێندەوە و
بە ماسییەكانی ئەوت

»شیعر بۆ ترسنۆكەكان نییە« -2-
****

ستۆكهۆڵم
ستریندبێرگ خەریكی

نووسینی شانۆنامە بوو
جانتایەكی بەدەستەوە بوو

بەرەو پاریس خۆی كۆكردبووەوە
لەوێ كەوتە دۆزەخەوە -3-

****
قاهیرە

میقداد بەدرخان
لە مۆزەخانەكاندا بەدوای خۆیدا ئەگەڕا

تەنیا هەر ئەو بەشەی لە خۆی دەست كەوتەوە
كە ناوی رۆژنامەی كوردستان بوو

****
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نیویۆرك
هێشتا رێم نەكەوتۆتە ئەوێ

ئەگەر كاتم هەبوو بچم
لە تەنیشت پەیكەری ئازادییەوە

پەڕۆیەكی سپی
بۆ ئابڕووی ئەمەریكا هەڵدەكەم

****
هەولێر

دێوانەیەكم بینی الی مەچكۆوە
پێموابوو سوكراتە و رێی بزر كردووە

وەختێك لێی چوومە پێشەوە
وتم ئەو شێتە جوانەم دیوە

وا بزانم ناوی فەرهاد پیرباڵە
ئەڵمانیا - بیلەفێڵد
2017-9-17
*باس لەو شارانەیە كە رۆژێك لە رۆژان رێم تێیان كەوتووە، جگە لە 

نیویۆرك كە هێشتا ئەو دەرفەتە نەڕەخساوە بۆی بچم. 

1- ئەو دێرەی ناوی كەوانەكە وتەی نیچە خۆیەتی.
2- ناونیشانی كتێبێكی شاعیری دانیماركی نیلس هاوە.

3- ستریندبێرگ رۆژانی ژیانی لە پاریس بە دۆزەخ پێناسە كردووە، كە 
دواتر لە توێی رۆمانێكدا هەر بە ناوی »دۆزەخ« ئەو رۆژانەی یادداشت 

كرد.   
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زامی ئەفرین

ئەفرین عیسایەكە
بە خاچی ژەنگاویی

 سوڵتانەوە هەڵوسراوە
ئەفرینم، چوار پەلی

 بە چوار بزمار داكوتراوە
بزماری یەكەم

بزماری »فەتح«ی
 ئاینی بۆگەنیوی بیابانە
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بزماری دووەم
بزماری گورگە بۆرەكانی 
دۆڵی ئەرگەنەكۆنە«1«

بزماری سێهەم
بزماری درۆی 

جاڕنامەی مافەكانی مرۆڤە
بزماری چوارەم

پڕ سوێترین بزمارە
ئەویش بزمارێكی جەمانە لەسەر و

كرمی ئەسكارسی ناوخۆیە
ئەفرینم تازە بووكێكە

بەرگی سپی فریشتەئاسای 
لە خوێناودا سوور كراوە
كچە ئەسمەرێكی سركە

چوار دڕندەی بێ دڵ القەی دەكەن
دڕندەی یەكەم

قەعقاعەكانی میراتگری غەزەواتن
دڕندەی دووەم

توتكە سەگەكانی »ئۆرتغرۆل«ن »2«
دڕندەی سێهەم

رەشمارەكانی »كریملن«ن »3«
دڕندەی چوارەم
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چاوی نوقاوی دیموكراسییە
ئەوەتانێ ببینن

نووكی رمی بەدرەوشتی ناتۆ
شمشێری ژەهراویی قەرەقۆیلۆ«4«

خەنجەری ناپاكیی دنیا
هەرسێكیان 

لەدڵی ئاوریشمی كوردبوونم گیراوە
نەزیفی خوێنم دوێنی لە كەركوك و

ئەمڕۆش لە ئەفرین بەربووە 
ئەوەتانێ بە بەرچاوی 

سۆزی مردووی هەموو جیهانەوە
چەخماخەی ئاگر بارینە
لە ئاسمانی پڕ دووكەڵی

موشەكی نەوەكانی ئەتاتوركەوە
شۆستەكانی شار

ئاواییەكانی دەوروبەر
پێماندەڵێن ئەوەی دەبارێ

تەنیا مەرگە و 
ئەوەی روودەدات
هەڵەبجەیەكی ترە
ئەوەی دەبینرێت

پلیشانەوەی گووڵە
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لە ژێر پێی پیرە بەرازی
كۆشكی جانكایا »5«

ئەوەی دەگوزەرێ
هەڵوەرینی خونچەی ئومێدی كورد و

تۆپینی ویژدانی مرۆڤایەتییە
ئەفرینم

بوو بە الپەڕەكی غەمگین 
لە دیرۆكی هەزاران ساڵەی

سووتاندنی خوێنی كوردبوونما
ئەفرینم بوو بەداستانێكی رەشپۆش

لە مێژووی تاریك و لێڵی
ئابڕووی تكاوی سوڵتاندا

ئەڵمانیا - بیلەفێڵد
نەخۆشخانەی گلیاد ئاینس
2018-3-18
1- دۆڵێكی ئەفسانەییە و توركەكان نەژادی خۆیان دەبەنەوە بۆ ئەو دۆڵە 

كە بە دۆڵی گورگە بۆرەكان ناوزەدی دەكەن.
2-هێمایە بۆ »عوسمانی كوڕی ئۆرتغرۆل«ی دامەزرێنەری ئیمپراتۆریای 

عوسمانی لە ساڵی 1299ی زاینیی.
3-كۆشكی سەرۆكایەتی واڵتی روسیا.

4-ناوی هۆزێكی توندوتیژە كە توركەكان بە رەگەز دەچنەوە سەر ئەو 
هۆزە و واتاكەی مەڕی رەشە.

5-كۆشكی سەرۆكایەتی كۆماری توركیا.
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حەشد قڕان*

حەشد قڕانە، حەشد قڕان
ئەوە ئێمە لێرەین

ئێمە كوڕی چیاكانین
وەرن ئەی هۆزی جنۆكەی بیابانشین 

ئێمە كوڕی چیاكانین 
كە گۆڕستانێكن لەسەردەمی غەزەواتەوە 

ئێسك و پروسكی رزیوی
باوانتانی لێ جێماوە 
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وەرن ئەی قەلەڕەشە تۆزاوییەكانی سەحرا
با ئێمە فێرتان بكەین 

بیابان ئەبێت كڕنوش ببات بۆ چیا و
سەری شۆڕی لە ئاست بااڵی بڵندی نەوی بكا
وەرن ئەی خێڵی شین و شەپۆڕ و عاشورا 

لە چیاكانی ئێمەوە  
زەماوەندی سەركەوتنی وەهمیتان

لێ ئەكەینە عاشورایەكی نوێ
كە هەزاران ساڵ لە خوێناویدا بتلێنەوە 

وەرن ئەی بەكتریا  
ریش رشكاوییەكانی نەجەف و كەربەال

وەرن ئەی جرجە بۆگەنەكانی مەرجەعیەت 
چیاكانی ئێمە لە مێژە 

خەنجەری تۆڵەی ئەنفال و هەڵەبجەی 
بۆ گەردنی پیستان تیژكردۆتەوە 

وەرن ئەی عەبا رەشەكانی 
ناو تاریكی دڵی مێژوو 

لە چیا ردێن سپییەكانی ئێمەوە 
گەردەلولی قڕكردنتان دەست پێئەكا 
وەك چۆن لە دەمی راپەڕیندا وتمان 

بەعسی قڕانە، بەعسی قڕان 
ئێستاش پڕ بە قورگی كوردبوونمان
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بە قەد قووڵیی زامی كەركوك 
سروودێكی نوێ ئەچڕین و 

هاوار ئەكەین گەلۆ بەم نزیكانە 
حەشد قڕانە، حەشد قڕان 
خائین قڕانە، خائین قڕان

ئەڵمانیا - بیلەفێڵد
2017-10-18

16ی  رۆژی  لە  كە  شەعبی«  »حەشدی  شیعیی  میلیشیای  بۆ  *هێمایە 
ئۆكتۆبەری ساڵی 2017 دوای داگیركردنی كەركوك، دەستیانكرد بە كوشتن 
و كاولكاریی، بەاڵم دوو رۆژ دوای ئەم شیعرە لە شەڕی »پردێ« لەالیەن 
هێزی پێشمەرگەوە خەونی داگیركارییان لە گۆڕنرا، من ئەم شیعرەم لە 

ئێوارەی 18ی ئۆكتۆبەر بە ڤیدیۆ باڵوكردەوە لە فەیسبوك.  
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سروودێك بۆ پێشمەرگە

ئێوە پێم بڵێن 
چیاتان بینیوە گێژەڵوكە بیبا؟

زریانتان بینیوە 
پوش و پەاڵش رایگرێ؟

ئەستێرەتان دیوە
 تاریكی دایپۆشێ؟
ئێوە پێم بڵێن 
هەڵۆتان دیوە 
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قەلەڕەش راوی بكات؟
ئێوە خۆرەتاوتان دیوە

 سەرما بیتەزێنێ؟
ئاسكەكێویتان دیوە 

كیسەڵ ماراسۆنی لەگەڵ بكات؟ 
هەورە بروسكەتان دیوە 

ئاسمان كۆت و دیلی بكات؟ 
ئێوە پێم بڵێن 

زەمین لەرزەتان دیوە
گوێ بۆ لیتاو رابگرێت؟ 

پۆاڵتان دیوە
سەر بۆ كورە دانەوێنێت؟  

ئاگرتان بینیوە 
لە سەرما و سوتان بترسێت؟  

ئێوە پێم بڵێن  
رۆژی روونتان بینیوە  

شەمشەمەكوێرە چاوی پێی هەڵبێ؟  
ئێوە پێم بڵێن 

قولەی قافتان بینیوە
لەبەر مێروولەی باڵدار هەڵبێ؟  

رەشەباتان بینیوە  
لە بەردەم گڕەو گەرما بلەرزێت؟  
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هیچ كاروانێكتان دیوە 
بە سەگوەڕ نەگاتە جێ؟  
تاریكترین شەو توانیویەتی
رێ لە خۆرهەاڵتن بگرێت؟ 

ئێوە پێم بڵێن 
ئیدی ئیرادەی پێشمەرگە 

بە كێ ئەشكێنرێت؟  
پێشمەرگە الفاوە

خەیاڵی خاویان رائەماڵێ 
پێشمەرگە ئاگرە 

شەهوەتی داگیركارییان ئەسوتێنێ  
پێشمەرگە چرایە

جەرگی ئەنگوستەچاو ئەدڕێ   
پێشمەرگە كێڵگەیە 

خونچەی سەربەستی لە دڵیدا ئەڕسكێ   
پێشمەرگە بومەلەرزەیە  

عەرشی بەغداد ئەهەژێنێت   
پێشمەرگە مژدەبەخشی ئازادییە

وەك هەڵۆ لەسەر بەرزترین لوتكەوە  
لە زەماوەندی سەركەوتن ئەڕوانێت   

ئەڵمانیا - نۆرنبێرگ 
2017-10-27
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خوێن لە بااڵی نیشتمانم ئەچۆڕێت*  

ئەم بەیانییە
پێش ئەوەی خۆر 

ساڵوێكی روناك لە نیشتمان بكات
لە رۆژهەاڵتی واڵتەوە

رەشەبای مەرگ هەڵیكرد و
ئاگری چاوی ژیانی كوژاندەوە 

لەو دەمەدا كە بایەقوشەكانی عەجەم 
ناوی ئەستێرەكانیان ئەخوێندەوە 
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كە دەبێت رووناكیان خامۆش بكرێت 
ئاگام لە دكتۆر قاسملۆ بوو 

بە گوێی پێشەوا قازیدا چرپاند  
ئەمڕۆ رامین و سوهەیلە  

دێنە دیدارمان  
ئەوان بۆنی خاكیان لێدێت و  

خەونی ئازادییان پێیە  
هەواڵی ئەو ریشۆڵە ئازادانەیان الیە  

بە دارالستیكی مناڵەكانی سیغە  
لە خەونی فڕیندا دەخرێنە خوارەوە  

لەو كاتەدا كە
 ئەژدیها عەمامە لەسەرەكانی تاران 

پێكی فرمێسكی  
»دایكە شەریفە«یان هەڵدەقوڕاند  

ئاگام لە شەرەفكەندی بوو 
بە خۆی و چەپكێك گوڵی سپییەوە 

چوو بووە گوندی ئەڵمانە و 
بە كاك فوادی ئەوت 

ئەوەتانێ »زانیار«ەكەی تۆ و  
»سوهەیلە«كەی من 

لە بەهەشتی شەهیدان ژوانیان هەیە و
پێویستە بە خوێناویی خۆمان
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گوڵە رەشەكانی دەستیان سوور بكەین 
ئەمشەو بەر لە سەحەر

خەونێكم بینی، لە سنە بووم 
رامین بە سواری ئەسپی ئازادییەوە
لە ئاویەر سەر بەرەو خوار دەهات 

ماڵی دایكە شەریفە  
پڕ پڕ ببوو لە فریشتە

پڕ پڕ بوو لە پەپولەی باڵ سووتاو
ماڵیان ببووە دورگەیەكی تەڕ

لە دەریای گریاندا 
ماڵیان ببووە سەكۆیەكی سەربەست

بۆ پێكگەیشتنی گوڵ و پەروانە
رامین هاواری ئەكرد 

ئەمڕۆ، بەڵێ هەر ئەمڕۆ  
دوكەڵی مەرگ دەخرێتە چاوی ژیانمەوە 

ئەستێرەیەك لە ئاسماندا دەكشێت 
هەر بە بزەیەكەوە ئەیووت

گەلۆ، ئەو رۆژە لە بیر مەكەن كە دێمەوە
خۆم و ئازادیی پێكەوە دێیینەوە
كە هاتمەوە گەردەلولم لەگەڵە

مێزەر و عەمامەیان هەڵدەگرم و 
تاكو زبڵدانەكانی مێژوو داینانێم 
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ئەمشەو لە خەونمدا 
لە مهاباد بووم، شار خرۆشا بوو 

بۆكان بە خۆی و رووبارێك فرمێسكەوە
سەقز بە خۆی و زەریایەك تووڕەییەوە

شنۆ بە خۆی و شاخێك لە ورەوە 
سەردەشت بە خۆی و جەرگی سووتاوییەوە 

هەر هەموویان لە مهاباد بوون 
یەك یەك دەچوونە سەر مەزاری پێشەوا و 

بە دەسماڵی غەم چاویان ئەسڕی 
بە دەنگێكی چەخماخەئاسا ئەیانووت  
ئەمجارە بوكە رەشپۆشەكەی رۆژهەاڵت

ناوی سوهەیلەیە و 
بە كەژاوەی خوێنەوە دێتەوە  

ئەم شەو، لە خەونمدا لە مەریوان بووم
بانە بە جلێكی رەشەوە میوان بوو 

جوانڕۆ الیالیەی بۆ ئەكرد  
كرمانشاه شیوەنی بۆ ئەگێڕا 
»زانیار و لوقمان«م بینی 

بەرەو پیری كاك فواد ئەچوون  
ئەیانووت ئەی گوڵە سوورەكە 
تۆ خۆت گوڵێكی تەنیا بوویت 
ئێستا رۆژهەاڵت بووە بە باخ و
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هەر رۆژەی گوڵێكی سوور 
پێشكەش بە خاك ئەكات   

ئەوەتانێ ئێمە دوو گوڵی سوورین 
لە باخی خەبات و شۆڕشەكەی تۆدا 
وەك گوڵەباخ سەرمان دەرهێناوە و 
مژدەی بەهاری واڵتمان بۆ هێناویت  
ئەم وەیشومەیەش تەمەنی زۆر كورتە

هەر لە تەمەنی داڵغەی قەلەڕەشێك ئەچێت  
هەروەك تەمەنی لقە دارێكی وشكە 

لە ئاگردانی خۆڕاگرییماندا  
ئەمشەو لە خەونمدا 

بە ئوتوبوس شار بە شاری رۆژهەاڵت 
بە نیازی دۆزینەوەی سەری خۆم  
لە گۆڕستانی شەهیداندا وێڵ بووم  

ئەوەی لەوێ نەبوو من بووم  
ئەوەی لەوێ بوو »نەسرین« بوو  
لە ناو ئینجانەی خوێنی خۆیدا  

تۆوی بەرخۆدانی ئەڕواند 
چاوی بڕیبووە  

لەشی دایكە نیشتمان 
كە لە هەموو الوە 

رمی عەجەمی تێ دەگیرا و
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جۆگەلەی خوێن 
 لە سنەوە رێچكەی گرتبوو 
بە مەریواندا تێپەڕی و  

لە كۆیە بوو بە رووبارێك 
ئەمشەو لە خەونمدا لە رۆژهەاڵت بووم 

بە بەرچاوی دایكە نیشتمانەوە 
جەرگی كۆرپەكانی ئازادییان  

بە خەنجەری ژەنگاویی 
دەستی ئاخوند ئەبڕی

كاتێك لەم خەونە ناخۆشە 
 بێدار بوومەوە 

بینیم بااڵی نیشتمانم 
خوێنی لێ دەچۆڕێت و

چاوی چل ملیۆن كوردیش فرمێسك  
ئەڵمانیا - بیلەفێڵد
نەخۆشخانەی گلیاد ئاینس
2017-9-8
*ئەمڕۆ 8-9-2018 سێ چاالكی سیاسیی رۆژهەاڵتی كوردستان لە الیەن كۆماری 
سێدارەوە »رامین حسێن پەناهی« و »زانیار و لوقمان مرادی« لە سێدارە دران، 
هاوكات بارەگاكانی حزبی دیموكرات لە شاری كۆیە بوونە ئامانجی بۆردومانی 
هێزەكانی ئێران و لە ئاكامدا 16 سەركردە و پێشمەرگە شەهید بوون، لە نێویاندا 
قادری-  ناوەكانی »سوهەیلە  بە  ناوەندیی ژن هەبوون  ئەندامی كۆمیتەی  دوو 
نەسرین حەداد«. ئەم رووداوە ناخی هەژاندم و بڕیارم دا لە نەخۆشخانەوە ئەو 

هەژانە دەروونییە بخەمە چێوەی ئەم شیعرەوە.   
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نامەكانت 

نامەكانت تەڕن و
بۆنی فرمێسكیان لێ دێت 
ئەوەی بۆم دەخوێنرێتەوە 
تەنیا سەربردەی خۆمەوە 

لەو دەمەدا كە تەنیا عەشقم مابوو بۆ وتن و 
گۆرانییەكی تەنیام پێ مابوو بۆ دنیا 

نامەی یەكەمت  
لە شەوێكی هێمندا 

لەبەر چرای ئەوین نوسیبوو 
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بۆنی عەتری غەریبی لێ ئەهات و
لە ناو دەستی مەنفادا چرچ ببوو  

ئەوجا گەیشتە ئەو پیاوەی 
رێی نیشتمانی 

لە كۆاڵنە نوتەكەكانی تاراوگەدا  
ون كردبوو 

نامەی دووەمت 
لە ئێوارەیەكی باراناویی 

بە دزی مۆتەكەی دڵتەنگییەوە نوسیبوو 
هەر ئەوەندەم بۆ خوێندرایەوە
بە خەتێكی شێدار نوسیبووت

كێ دێت لەسەر رووی ئەم كاغەزە
فرمێسكەكانم كۆ بكاتەوە؟ 
كێ دێت لە نێو دێڕەكانیدا 

دڵێكی خۆڵەمێشی هەڵبگرێتەوە؟  
نامەی سێهەمت 

بە مرەكەبێكی سوور  
لە رەنگی خوێن و

بە پەڕەمووچێكی گەرم
 وەك ئاگر نوسیبوو 
بە چاویلكەی خەمەوە

توانیم هەر ئەو چەند رستەیە حنجە بكەم:
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ماڵئاوایی لە دڵتەنگیی بكە و 
ساڵوێك لە هەتاوی چاوەكانم بكە 

ببە بە جەنراڵێكی هیچ كات نەبەزیو و 
جەنگی تەنهاییم ببەوە 

نامەی چوارەمت 
بە تیشكی نیگا و 

دەست و پەنجەی تەماشا نوسیبوو 
وشەكانی لە گەڕەكی بەرائەت و 

لە شاری گوڵفرۆشانەوە خواسترابوون  
بە قەڵەمێكی مۆر

تەنیا ئەم چەند دێڕەت یادداشت كردبوو:
پەپولەی دڵم  

لە سینگی خۆمەوە فڕییە  
ناو الی چەپی سینگی پیاوێك كە
پۆشاكی شیعری لەبەردابوو 

پیاوێك كاتژمێرێكی رەشی لەدەستدا بوو
كە چركە بە چركە 

پاشەڕۆژی تەماویی منی ئەژمارد 
نامەی پێنجەمت 

 دوای ساڵوێكی هەناسە سارد 
لەسەر پەڕەیەكی ڕەش نوسیبووت 

ئەم نامەیەت  
لە دوورگەی ئازارەوە بۆ ئەنوسم
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پیت بە پیتی تۆفانێكە لە ماچ و
حەسرەتێكە بۆ تریفەی چاوەكانت
لە خوار واژۆكەشتەوە نوسرابوو 

ئەی كۆترە غەریبەكە
بیرم كردوویت و خۆشم ئەوێی 

نامەی شەشەمت  
لە زەرفێكی زەردباودا ناردبوو 

نوسیبووت قەڵەمەكەم خەریكە كوێر ئەبێت  
گریان لە چاوەكانم نابڕێت 

هەموو ساتێك میوانی تەنهاییم 
ئەمەوێت تۆ بێی 

لە قەبری ئەم دڵتەنگییە دەرمبهێنیت
خۆ تا ئێستا هیچ شیعرێك 

پێی نەوتم بۆ هێندە تەنگە نەفەسیت؟
ئەمەوێت تۆ بێی 

لەم بەرمۆدای گوومانە دەرمبهێنیت 
خۆ تا ئێستا پەپولەیەك

پێی نەوتووم گوڵم ئیزن هەیە  
لەسەر پەڕەی دڵنیاییت بنیشمەوە؟   

منیش تەنها  
بە حەپەساویی بێدەنگ بووم 

نامەی حەوتەمت
لەبەردەم ئاوێنەی چاوەڕوانیدا 
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بەدەم نەفەسدان لە پایپی تەمەنەوە نوسیبوو 
ئەوەی سەرنجی منی راكێشا

ئەو هاوارە قورگ پڕ لە گریانە بوو 
 بانگی گۆدۆی عەشقی ئەكرد  
ئەوەی سەرنجی منی راكێشا 

ئەم دێڕە ئاڵۆز و گرێچنە بوو: 
لەوەتی هەم 

بە بااڵی عەشقدا هەڵدەزنێم و 
هەمیشە دەكەومە 

 شیوە دۆزەخییەكانی دابڕانەوە 
لەوەتی هەم تۆوی موحیبەت 

لە دڵی پیاوێكدا ئەڕوێنم 
كە هەمیشە تەنهایی ئەگرێت!! 

نامەكانت هەر دێن و
ماندوو نابن لە هاتن

من تەنها جارێك نامەم بۆ ناردیتەوە
بە خوێن ساردییەوە نوسیم
داوای لێبوردن دەكەم   

هیچ تێناگەم  
ئەڵمانیا - كۆڵن
كەنار رووباری راین
ئۆكتۆبەری 2018
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دەریا ئەكەمە شایەت
دەریا ئەكەمە شایەت

رۆژێك نایەت
من دوا كۆپلەی گۆرانی عەشقت بچڕم

رۆژێك نایەت
دێڕی شیعرم خاڵی بێت لە بۆنی هەستی تۆ

دەریا ئەكەمە شایەت
رۆژێك نایەت

ئەم »وەلی«یە دڵی »شەم«ی خۆی جێبهێڵێت
رۆژێك نایەت

پێنووسەكەم خاڵی كۆتایی دابنێ و
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لە سەحرای شیعرێكی مردوودا جێتبهێڵم
دەریا ئەكەمە شایەت

رۆژێك نایەت
مورووی رەشی تەنهایی بدەم لە گەردنت

رۆژێك نایەت
بەرگی قەترانیی دڵڕەقیت بكەمە بەر و

قوفڵی بێدەنگی بدەم لە دەرگای هەمیشە كراوەت
بە رووی ئارەزووەكانمدا
دەریا ئەكەمە شایەت و

سوێند بە هەموو شەپۆلەكان دەخۆم
سوێند بە قوواڵیی رۆحی دەریا دەخۆم
سوێند بەچاوی شینی دەریا دەخۆم

خۆم ال نادەم لەژێر خوڕەی
بارانی خۆشەویستی تۆ

هەتا ئەوكاتەی دەبمەوە بە تۆ

2018-10-19
باكووری زەوی


