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مةهَيَلة جَيم

دةزانين بةثاكى بةجوانى دةيبينين و ئةوةى "
ثَيشتر بيرىلَيكردؤتةوة..." مرؤظ  شتَيكة

سَيبةرَيكى تؤ نابم، دةستبةردارت هةرطيز كة خةياَلَيكى تؤ
دَلؤثَيك تؤ دةردةكةم.  لة(ساية)تدا شكستيم لماويدا لةبيابانَيكى 
وةرزَيكى ضةند كةثاش وشكم، طةروى كةندِرةكانى درزة بؤ ئاوى

ئاوة.... قومَيك ضاوةِروانى ساَلى وشكة عةدةمى
بتخؤمةوة... بدة، رَيطام تكاية

و رارايى بةستةَلةكى  ساردو  وةرزى  دوو  ثاش با بتخؤمةوة، 
ناكةيت، هةست  تؤ ئاسودةبم... طومان و خةياَل وةرزَيكى طةرمى
هةناسةى و دةكات ئاسودةم  دَيت،  خاوتةوة  قذى  لة بؤنةى ئةو

بؤمن. كةوسةرة وةكو جوانيت
وةكو قذم،  رةشةكانى تاَلة خةريكة نةماوة، بةريةوة بة تةمةن 
دةبمة دةضَيتةوةو سثى ماَلةكةتان درختى سةر زستانانى بةفرى
تامةزرؤيى لة ثِرة ضاوةِروانى، لة ثِرة هةية دَلَيكم من بةفر، كوِرى
خؤت لة جطة شتَيك هيض كة دورةكانى تؤو ساتة و شةو ديدارى و

ناتوانَى ئارامم بكاتةوة.
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و دةبن ئاشكرا  رازةكانى بةماض تةنيا ضاوانتداية لة سيحرَيك 
دةحةسَيننةوة. لةبةريدا دَيوانةكان

طؤرانى ضؤن  ئاواز وةكو وةرة مةهَيَلة، جَيم هةرطيز وةرة  تؤ
جَيناهَيلَيت.

جَيناهَيَلَيت. باخ وةرز دوو ثاش سةوزايى ضؤن
جَيناهَيَلى. زار ضؤن وشةى سادة و ئاسمان هةور ضؤن

ئيدى بةسة ضى تر جَيم مةهَيَلة تؤش

رؤذهةآلت-باشور كوردستانى سنورى
2002
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بَيدةنطى كانى  نيطا

نةورةسةكان) (بؤكؤضى

يةكةمين ئينسانيش هى ، بةردبآ  يةكةم  كَيو سةرةتاى طةر
. دأل رامى كردبوون كة بآ و دمةكان سيحراوية نيطا دةبآ ، ذان

سوريالى بَيت بؤعشقَيكى خةياَلة جوانة سةرةتاىئةم
، هاوِرَيم

لةسينةدا تةنيايى بة حةزَيكت مَيذة لة كةزؤر ، ببورة لَيم
ثَيكردووة بةسبةيت ئةمِرؤ ذيلةمؤ ناو سكَلى وةكو . حةشارداوة
سوننةتة و ياسا ديلى بةآلم ، عشقى سؤثةرمانى تؤ  دةزانم من .
و خةياأل و لةعشق ثِرة بونيادم  منيش . كؤمةَلطاى  تقليديةكانى
ضؤن . وةكو ناطةم  عشق  نيطاكانى لة بةآلم زؤرجار . رؤمانسيةت
ضرا شوعلةى بة سوتان سيحرى لة بةآلم عاشقة ضةند ثةروانة

. تَينطا كةنار عشقى لة وشةثؤل تَينطات
هَيدى هَيدى لةناخما و دةضريكَينم ، دةضريكَينم قةقنةسَيكم من
تؤى دَلى زبر وشةيةكى بة نةمويستوة هةرطيز بةآلم . دةسوتَيم 
كة وشانةى ئةو دةستنةكةوَيت دوايى نةكا . برينداركةم ثةروانة
، رَيضكة كردة بَيدةنطيم بؤية رَيكدةخرَيت ، ثآ تؤيان جوانى باآلى

. روانيوة ئةوينى فريشتةيى تؤم و هةناسة  سيما و لة زؤرجار
.… بةآلم

بى عشق سوثةرمانى دةتــةوآ  تؤ كة ، تَيطةيشتم ثاشان 
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ثَيت دةنطى بةبآ و هاتى بؤية . تؤِرهةَلدةى سواوةكان ياسا و
شتَيك هةموو لة (ئَيوة)  هةر ناكرآ  وت؛ و (خؤشمدةوَى!)  وتم
و دةكةين كة حةز بين شتة ئةو (ئَيمة)ش دةكرآ دةستثَيشكةربن .

. جوانى خواوةندى و عشق شؤِرشى ثَيشةواى بويتة
تؤبم طةورةيةيى شايانى ئةو تا بِريارمدا لةبةرامبةردا منيش بؤية
نةغمةيةكى هةموو و بَلَيم بؤ  ، شيعرت بتثةرستم و خؤشمبوبَيت ،
كاأل ، وةرزَيكى جاويدانى و سامفؤنيايةكى هَيمن ضاوَيكى و جوان
و خواوةند و نَيرطز دةريا و طوأل و و ثةروانة وةفا. و و سؤز ، تةمةن

جوانى بة تؤ بزانم
ديدار بةهيواى

                              سلَيمانى
28/5/2003                                            
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ثَيضةوانة خةياَلى

دوودَلداو، هةموو حةقيقةت، هةموو جيهان لةناو عشق دةبَيـة كة
… كؤدةبَيتةوة نيطادا دوو لة جوانيةيةك

لة ئاسمان  ئةستَيرةكانى هةموو جيلوةى وامدةزانى، من بؤية 
سَيبةرى و ساية و… دةبآ ثةخش زةويةوة سةر ئةستَيرةى يةك

.. دةبآ لةيةك باآلوة دروست زةوى سةر هةموو
و… دةركةوتنى (ئةو) لةطةأل ساأل، هةموو بةهارَيكى ؛ وامدةزانى
. دةستثَيدةكات (ئةو)دا، لةطةأل كةالمى ثةثوولةيةك فِرينى هةموو
.… (ئةو)و طةروى لة سؤز ثِر نةغمةيةكى هةموو وامدةزانى

. دةردةضَيت (ئةو)ةوة ضاوى لة سيحراوى نيطايةكى هةموو
(ئةو)داية …نةمزانى ثآى لةذَير بةهةشتَيك هةموو وامدةزانى ؛

دؤزةخة. خوَلقَينةرى تةنها
و رووناكى .. ثةثوولة و ثةروانة وطول، فريشتة ؛ وامدةزانى
، و ئةفراندن ئيلهام … مانط و تريفة و ئةوين، …عشق تيشك
جيهان دةتوانآ داو (ئةو) دَلى وان لة كليلَيكن شادومانى، بةختةوةرى

. خؤشةويستى لة ثِركات
طوأل و ئازادكات زيندان لة خؤر . دةتوانآ (ئةو) وامدةزانى،
خؤشةويستى البات، كانياو لةسةر قةوزة و دةربَينآ ثةنجةرة لةثشت

سروشت ياساى بكاتة ديارى و ماض هةناسة، بكاتة
بةردةوام تاهةتاية جةنطة جوانةكانى جوانى نَيوانمان وامدةزانى،

دةبآ.

1/1/2003                          
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بمطرَينَيت، تريش جارى دةيان
خؤشمدةوَييت

سةرهةَلطرتووةكان هةناسة بؤ

سةر دَينة كة بةيانيان تَيدةطةم، ئةو كؤترانة لةطمةى من تةنها
دةخوَينن. خؤرهةَلدَى تا دراوسَيكةمان و ماَلة درةختى

بخوَينن. بةطوِر وايلَيكردوون وا دوورى يارةكانيان ئازارى ئةوانة
خؤى دارَيكةوة بةلقى شةوَيك هةموو هةية باَلندةيةك دةَلَين
ئةوسا خوار، دةتكَيتة طةرووى لة خوَين دَلوثَيك تا هةَلدةواسَى

دةدا. باَل لةشةقةى
ثَيت دةنطم دةخوَينم، بةآلم باَلندةية وةك ئةو منيش لةوساوة
و دةنواِرى لةضى خؤتدا تةنيايةكةى ذوورة لة ئَيستا نازانم راناطات

ضى دةكة؟ لة شةوان خةياَل
دةست لة هةناسةى؟ طةرمى لة يان دَلدارةكةت، وَينةكانى لة
بيانكةيتة بةَلَينتدا عشق كة نامةكانى يان لة دَيوانة، دةستى خستنة

كتَيب؟
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و سةرمةدى بة هةر يان دَيت، كؤتاييان خةياآلنة ئةم نازانم،
خةياَلةكانت دةمَيننةوة. دةترسم كابوسَيك بتكاتة بارمتةو جاويدانى

وةهمانة لةم دةترسم زؤر بكوذَيت!
دةبن زةرد ثايز طةآلى وةك يادةكان كؤضت، ثاش وامةزانة
لةناو يادةكانت توهمة..نا..نا و طومان رةشةباى بةردةم دةكةونة و

دةطةِرَين؟ و بةدواى ثرسياردا دةطةِرين خوَينمدا
لةناو ليمؤيةك  هَيندةى هةر هةية، دَلَيكيشت تؤ دةزانــم 
دةترسم بةآلم ناهَينَيت، ذةنط ثارَيزراوةو زَيريندا قةفةزَيكى

داطيرى بكات... و هةَلكةوَى لَى منى كةسَيكى وةك
نيية دَلَيك  ضيدى دةرةوةو ئةداتة فِرَى لَى منيشى ئةوسا 
تَيدةطةم ئَيستا دةشكَيم، شوشة وةكو كاتةوة جَيم و بمالوَينَى
يارمةتيت دةمووت جاران كة ناخؤشة، ضةندة دَلت داطيركردنى

ثرسيم؟ لَيت ئةمجارة تاوانة...طةر لةو دةدةم...بمبورة
هيض كةسَيك، بؤ بكةيتةوة دَلت زَيِرينى قةفةسى دةَلَيم، نةكةى

تَيدا بكةن...! هَيالنةى يادطاريةكان تةنها با
جارى دةيان ضاوةكانيدا بضؤرةوةو بة جارَيكى تر (هةناسة)كةم،
رَيطا بة هةنطاو " دةَلَيت فروخ ضونكة بِرؤرةوة..، بةرَيطاكاندا تر

زيندووة"
خؤشمدةوَيت" بمطرَينيت تريش جارى "دةيان

1/1/2003                                      
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قةقنةس و ثةثوولة ساَلى

طةورةكان قةقنةسة بؤ
.… طوَلم

ئةبةدييةت بؤ بةآلم بَيت . وةزرَيك ساأل الى (ثةثوولة ) طةر
عيشقة سؤزو و وةفا ، ثاكى ، جوانى ، ناسكى سمبوَلى ثةثوولة

.…
دواتر . بَيت ثةِروثؤ  سوتانى  (قةقنةس)  الى  تةمةن طةر
ثَيناو لة بةآلم دةذَيتةوة، جارَيكى بؤ و دةريا ناو دةِرذَيتة خؤَلةكةى

. سروشت بؤ ئةويندارانة سؤزَيكى مانةوةى
بةَلكو ساَلةكان، تَيثةِربونى نةدةينة طوآ با ، ئَيمةش كةواتا
ئَيمة با هةردووكمانة، تةمةنى ماناترين ثِر بةختةوةربين، ضركةيةك
بمَينَيتةوة، المان بةدرَيذايى قةقنةس سؤزى و سيمبوَلةكانى ثةثوولة
و ثةثوولة هى لة رةنطة  طةرضى تؤ، و من تةمةنى  هةستدةكةم
بؤ ضركةيةكيش وةكو ئةوان هةرطيز بةآلم درَيذترة، زؤر قةقنةس

نةمانخوَيندوة. سؤزةوة بةر نةداوةو باَلمان شةققةى لة
ثةيامى  خؤزطة  ضونكة ناسرةوَين، بؤية قةقنةس.  ثةثوولة و
ضةند بزانة ساأل جا و، دةمرين و دةمرين رؤذ هةموو ساَليانة، كةضى

دةمرين…؟! ضةندجار رؤذةو
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قةقنةس و ثةثوولة باوةكو تازةيةوة، ساَلة لةم . هيوادارم بؤية
بذين

من بلكَيت، بةشاثةِرمانةوة وةزرةكان ثةيامى تا بضركَينين،
بكةينة، ساأل  ئةم بيت، هاوسةفةر  لةطةَلم طةر  ئةدةم ثآ بةَلَينت
دوو و ثةثوولةى ناسك دوو وببينة ئةوين. و داستان ذين ضةذنى

. سيحر طِراوى ثِرلة قةقنةسى
هاوِرَيم (طوَلم)

بةختةوةر  نوَيدا ساَلى لة سبةينَيى تا هاوسةفةربة لةطةَلم،  وةرة
. بين

سلَيمانى
1998
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زيندووة رَيطا بة هةنطاو

سيحراوييةكان) (بؤنيطا

و بةهارةو، زستان وةرزى دوو طةنمستانى ضَلة طةنمَيكى، تةمةن
وجوانى سيحراوى رَيطاى شيرين، ئةشكى ئةوين، بةبارانى ثَيويستى
بكات. باآل  بكات، باآل بؤ هةميشة تا  هةية و سؤز وةفا و ثاكى و

. تَيربكات مرؤظة برسيةكان قةنديل  دوندى بةقةدةر
بة ثَيويستى جؤطةيةكى هاوينانة، ريحانةيةكى، سةر ضَلة تةمةن
و ذياندا دأل بة تا بؤن هةناسةكانة و ئاوَيزانبونى لة ملمالنَيآ دةست

بطةِرَينآ.
و ناسك لَيوَيكى و درختَيكة ثايزانةى، ليمؤيةكى تةمةن

. محبةت ، بؤ تامىترشى ثِرئاوى ميهربانى دةوَيت دةستَيكى
لةثةرستن بَيت ثِر كة نيطايةكة تةمةن
لة ثيرؤزى بَيت ثِر نوَييت . ساَلى طوَلم

زيندوة …..!” هةنطاو بةرَيطا

                           سلَيمانى
          2001                              
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نيطا...! ضاوةكانى

رووت وشك، دارَيكى منيش: طيانى ئاطرن، تؤ: ضاوةكانى
لةناخماية، دنياية طؤرانى هةرضى كةمانَيكم  نةطرم باطِر وةرطَيرة،

طؤ...!"* دةتوانى بمهَينيتة تؤ بةتةنيا
سةر بةهارانةى ثةثوولةيةكى وةكو دةتوانم تةنها من طوَلم،
نيطام و  بكةم ثَيوة بؤنت رةوةزَيك، قةدثاَل كانياوَيكى قةوزةى 
سةرمةدى خةونى نيطاكانم ببنة هةميشة بؤ بِروانَى، تا لة”نيطا”ت
و بَيت وةرزَيــك ثةثولة تةمةنى نة ضير ئيدى و خةونةكانت 

خةون... لة تةنها بةشَيك بَيت نةتةمةنيش
دةمكوذَى ئةوةى وتى؛” ثَى م قسةكةى”نيضة” سةردةمانَيك
حةقيقيش مةرطى تةنها بة النةما، طومانَيكت كةضى دروستمدةكات”
عشقى بؤ كِرنوش لةثَيناو و نوضدانت لةطةَل كات ئةو قبوَلتكرد، بَى
قبيلةطاى وةكو راطةياندو ثةيوةستبوونت نوَيذى لةبةردةمما من

راطةياند. باوةِربونت بةم ئةوينة دَلت،
لةطةَلتا، بةشداربم ئةوينانة. مةرطى  بة دةمةوَى ئَيستاش بؤية
رةطةزةكانت، هاو طشت تؤو بؤ سوثةرمانَى ببمة دةمةوَيت باوةِربكة
و بةخةون تا نةماوة، بةريةوة بة تةمةن هةستدةكةم بةآلم

دروستبكةم. ثيرؤز سةدان كؤثى خؤم خةياَلةكانى
هاورَيم؛

نَيرطز بكةم، ثَيناسةى و بخوَينمةوة ضاوةكانت ناتوانم من  طةر
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هةميشة و روحت بؤ سؤناتةكانى نيم، عاشقم ساحر من ئةوةية لةبةر
لةبةر خوادام و لةناو تاريكى شةوانةش لَيدانى دَلتةو لة ترثةى طوَيم
داتدةثؤشم ناسكى و ماض و بةشيعر وةرزةكاندا، نةسيمى شنةى
ضاوةكانت و دةهَيَلم جَى قذةكةتدا، تاكانى تا، بة روحم، بؤنى و
ضاو نامةوَيت وةكو “مانى” تةليسمى ئةوين ثِرياندةكةم لة دةكةمةوة

بزانم. خوايان نورى بة دةمةوَيت ببِرم نيطات لة
طوَلم؛

دةزانم بةآلم دةذى، ضؤن دةكةى و خةياَل  ضؤن ئَيستا نازانم 
طومانى بة ئاسؤو بؤ دةِروانى ذوورةكةتةوة، ثةنضةرةى لةبةر زؤرجار
بةآلم رابــردوودا، و من نَيوان لة طوماندا، دوو لةنَيوان لةخؤت،
، دةزانم طوماندا، و عشق نَيوان لة يةكَيكيان بة بهَينى باوةِر دةبَى
وايلَيكردوى ئةوةشة هةر و ذياندةكةيتةوة لة بير زؤرجار”دادائيانة”
بةآلم جوانيةكانيدا، و  ذيان بةرامبةر لة نةزانى  بةبةرثرس خؤت

وانةبَى...! هةر تؤ قةدةرى دةكرَى
باوةِرةكانت بيرو و لة فكرة هةموو دادئيةكان وةكو تؤش نا، ئةطةر

هودة. بَى دةبَى، بةآلم ثةشيمان
و عشق بطوةزةرَينى ذيان نوَيية مةملكةتة لةم دةتةوَى بؤية طة

يةقين. بكةو بطةرة خؤت سَيبةرى لة بَى سةيرَيك خؤى وةكو

يؤنةبَيرى شيعرَيكى شاعيرى سويدى *دَيرة
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جةنطة عشق

دةيةوَيت مةعشوقةكةم كاتةى، تائةو جةنطانة من الى "عشق
لةدةستبدات" من

ئةو  كؤتايهاتنى هؤكارى كةزؤرجار دؤستةكانم لةطةَل من  
بةدوذمنى خؤميان دةزانم) لةرةهةندَيكةوة جةنطانةن (كةبَى طومان
(دؤستة، خةتاى بَلَيم ناشتوانم بةآلم نةبَيتةوة،  لَييان رقم ناتوانم 

دوذمنةكانمة)
من نةك كةدةيةوَيت منة، مةعشوقةكانى هةميشة ئةو بةَلكو
لةسةرةتاوة هةر ئةو ضونكة لةدةستمبدا، ناَلَيم (من بدةم لةدةستى

لةدةستمبدا...!!) لةوةبكاتةوة، تابير بةدةستبهَينَيت من نةيويستوة،
عشق، نةزانى و بةرذةوةندى خيانةت، فَيَل، درؤ، بةَلكو
هيض خةمَيك لةدةستدانى منيش دوبارةبؤتةوة، ئيدى الى ئةوةندة

هةَلناطرَيت.
دةبَى بةدةستيدةهَينَى، لةسةرةتاوة كةمرؤظ شتَيك هةرضى

بؤضى..؟ بةدةستهَينانة؟ شايةنى بزانَى
ئايا تاوانبارى..؟ ضةندة ناخؤشة..؟ ضةندة لةدةستستدا. طةر

ماوة بؤ لةدةستندانى..؟ دةربيجةيةك
داوةتةوة ئةو ثرسيارانةى هةموو وةآلمى عاشق، بَيطومان مرؤظى

دةدات. بِريار ئةنجا
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نيت، تؤ تةنها تاوانبارى دةَلَيم من
بةو بؤضى و بةدةستهَينانى كةضؤن تاوانبارم منيش ئةوةى بةقةدةر

لةدةستتبدةم؟ دةبَى كةدةمزانى بووم بةردةوام شكستةوة هةموو
ئيرادةى لةثشت بةآلم سيحرَيكيش بووم، كةهةَلة دةنَيم دانثَييدا

هةبوو. منةوة
عشقدا) وسيحرى من هةَلةى و (عشق لةنَيوان دةرئةنجام

بةلةدةستدانى هةموو شتةكان دةبَى هةنطاونَيم..
بةآلم نةوَيى، خؤشم ماوة ثةيوةندى تاَلَيكى ئةوساتةى تا ناتوانم

لةدةستتبدةم... دةمةوَيت ضونكة بوَيت، خؤشم نامةوَيت
شكستةكاندا...! لةناو ئازادتربى تؤ تا

لةطةَل طةمةى  تؤ كؤتايية ثةِرى ئةو كةرةمزى كةمتيار 
دةكةى...!

دَى ثَى ثَيكةننيت تؤ زيندوة، مرؤظى كةرةمزى خةون
زيزثؤشى زةردى لةئَيوارةيةكى

طوندَيكدا تةنيشت هةورَيكى ذَير
و ذيان نَيوان كةثَيموتى نايةت لةبيرت هةرطيز

تؤية قذى تاَلَيكى مةرط،
تؤداية.. كةلةطةَل ساتانةية ئةو ذيان، جوانيةكانى

تؤ خؤشة...! لةطةَل وتت، مردن تؤش
دور من، لةطةَل مةبةستة مةرطت تةنها تؤ نةمزانى من

لةذيان...!
من لةطةَل مردنيش ترو يةكَيكى بؤ ذيانت واتا

دةخواست...!
كردةوة تؤَلةت وايدانَى، تؤ

بردةوة طةمةيةت ئةم وايدانَى تؤ
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دةكةى بةعشق طاَلتة وايدانَى تؤ
دةكةيتةوة رؤذ بةطاَلتةثَيكردن بةذيان وشةو

كةسى سةركةوتوترين وايدانَى تؤ
ئةوةية هةر ذيان وايدانَى تؤ

كردت ويست ضيت وايدانَى تؤ
طةماويةكانت عشقة ذمارةى وايدانَى تؤ

كةميكرد. يةكَيكى تر ترى هاتةسةرو يةكَيكى
ناسياو هةذار و  دةوَلةمةند وناشيرينو جوان ثيرو  و لةطةنج

نةسياو...
يةك و و رَيو شوَين تؤ وايدانَى كةميتارَيك

كؤترَيك شوَين ضةقةَلَيك
طرتؤتةوة...! ثةثوولةيةكى شوَين كوَيرةيةك شةمشةمة

نيية. طرنط
ضيية؟ جياوازيةكان بزانى تؤ طرنط

*****
راكات...؟ خؤزطةكانى لةدةست هةية كَى

بكات؟ عشق شةيتان لةطةَل بخوازَيت هةية كَى
طومانَيكةوة هةموو لةثشت هةية كَى

دؤِراوو يةقينَيكى بطاتة
بَيت...؟! بةردةوام

دؤِران... لةسةر بةردةوامبون
سةركةوتنة...!

بكات و عشق ناخوازَيت كةسةى بؤ ئةو
ببينَى. خةون

و لةئاوَينةدا ببينَى خؤى ناخوازَيت عكسى
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دابهَينَى لةبةر قذى
و لةدوَينَى سبةى ناخوازَيت

لةرابردوو ئايندةش
و لة(ذوالى) (ديسمبر)

لةهاوين زستانيش
بَيت. جوانتر

دةستثَيدةكات بةدؤران (ئةوةى
فِرينةية؛ ئةو

كةبةبَى
دةستيثَيكردووة...!)* سةركةوتن، و هةآلتن رؤيشتن، وةستان،

كارةساتة ضةندة
نامَينَى... مانايةكى كةعشق

كارةساتة ئةوةندةش
نامَينَى مانايةكى كةدرؤِران

دؤِران و عشق نَيوانى ضونكة
طومان...! بةيةقينى طةيشتن

هةية جار
سةركةوتنة دؤِراو كةس الى دؤِران،

تاكتيكةو.. و بةرذةوةندى يان
هؤ بةبَى ماناو بةبَى بةآلم

(......)ة..

نيضةية *دَيرَيكى
                                        ئوردن 2005
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سيما و من قةدةرى

ونت بةقسة نامةوَيت بؤية خوشمويستى، و دزيمى نيطا بة
بكةم،

لَيت شــةِر بة نامةوَيت  رامهَيناى، شيعر  و بةثةخشان
دووركةومةوة

بَى. لَيم ون دابِران بة يةك خوَيندةوة، نامةوَيت بةديدار ناختم
لةفةرهةنطى نامةوَيت طةِرام، بؤت دةريادا دَلى طةوهةرى لةناو

ثَيتدابضمةوة. يادةوةريةكانمدا رةشى
تؤ. لةبةر رابكةم ذيان نامةوَيت لة ناسيمى، ذيان بؤ

سرود. بكةمة جوانيت نووسى، نامةوَيت باآلو طةورةيت نامةم بؤ
ئةهريمةن. رووت بَيتة نامةوَيت وت، فريشتةت طؤرانيم دَلى بؤ

مةهَيَلة كــردم... ئاشناى ماض بة هةنطوينينت لَيوى تامى
حةسرةت. ذةهرى بكاتة بؤ لَيوم تر حةوايةكى

مةهَيَلة بةطيانم، دايةوة ووزةى ميهرةبانت طةرمى دةستى
ذيانم. دةستى بطرَى تر دةستَيكى

بدزَى. لَى نيطاكانم تر ضاوَيكى مةهَيَلة كردى، رامم نيطا بة
كورت. قةدةرى بة ثَيوا...مةيكة سايةم باآلت بة

شةوة بكاتة ناسى، رَيطامةدة بةتاريكى، سبةينَى خوام ثاكيت بة
نا ئومَيدى. زةنطى

9/4/2003                                                



٣٣٤٣٣٥

كؤض

جار خؤ هةزار دةريا رؤذانة نةورةسةكان، شةثؤلى ثاش كؤضى
دَلى هاوارى ئةوة رووبارةكان رؤخى قةراخ تاشةبةردى بة دةكَيشَى

سوورةكان...! دةنووك نةوِرةسة كؤضى بؤ دةرياية
دةنطَيكى بؤتة سةمفؤنيةوة،  نؤتةيةكى  لة كؤترةكان،  طمةى
بؤ دةبَيتةوة. دووبارة سةدان جار غةمطينة رؤذانة ئاوازة ئةم و حةزين
رووتى ثاثيز خةزانى باخضةكةمان كة دارتووةكانى ناو سةوزى ضَلى

كردن!
لةثاش دةضوو تؤ رةشةكانى برذانطة لة كة منيش، قةترانى قذى
لقى سةر  بةفرى  وةكو كوَيستان،  سنورى خَيآلنى  بؤ تؤ، كؤضى
سثى زستان زةنوَيرةى و دؤَل ئةو هةآلتوةكانى وشك دارطوَيزة 
بةفرو كوِرى ببمة  مةزانة دوورى بة بِروا واش طةر دةضَيتةوةوة، 
لة ئَيستا نازانم دةَلَى" فروخ بضَيتةوة..وةكو  سثى سثى رةنطيشم
هةورى لةكامة و دةكةى  لةضى خةياَل خؤتدا، تةنهايةكةى  ذورة
سةرسةماى دةتهَينَيتة بيرةوةرى كامة  نازانم زطثِردةنواِرى...؟"
لة و دَلؤثى فرمَيسك ناخت دةهةذَينَيت كامة يادطاريش هاوِرَييانة و

ئةتكَيتة خوار. ضاوتةوة لة ئةداو طةروت قوَلث
رةوينةوةى دياريية(....) بؤ ئةم نوسيبووت، كؤضت، بةر لة هاوِرَيم،
بةبَى نازانى ئاخر راستطؤيى...! وةفا و سؤزو لة ثِريةتى طومانة، تةمى
ضونكة ثيرؤزببون، منيش طومانةكانى بؤية يةقين، ناطةينة طومان
يةقيندا. و طومان ئةوةى نةمدةزانى لةنَيوان بةآلم يةقين، طةيشتنة
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خؤيدا لةكاتى هةموو شتَى ئةزانى ئاخر ديارية (...)بوو ئةو طةورةيى
دةِروانم، نيطاكانت لة لَيرةوة، ئَيستا ئيتر دةردةكةوَيت. طةورةيى
بؤت كؤضت ثاش كة  ثرسيار و  سةرنج كؤمةَلَيك  لة  ثِريةتى كة
رووتم وشك، منيش دارَيكى طيانى و ضاوةكانت ئاطرن جَيهَيشتم"
ناخماية، لة دونياية طؤرانى هةرضى كةمانَيكم نةطرم، باطِر تَيكة
بةشنةى با بتةزم با تَيكة  رووتم بمهَينيتةطؤ، دةتوانى  تؤ تةنها بة
حةزم، من بَيت،  شةكاوة  هةَلكراومان بةخوَين ئاآلى  بةختيارى،

تَيكة...؟" دةذيم..روتم ثايز بةهارو نَيوان سنورى لةسةر تامةزرؤيم
ضاوةِرَيم هةتا من دةدا، تؤ رَيطاى لة طزنط كة هةموو بةيانيةك
دةطات ثَيت نةدةنطم بةآلم !... ببينم تؤ نوَيدا لةطشت هةنطاوَيكى
دةزانم لة سنورى دوو بةآلم دةبَيت، دَلت هةناسةى لة طوَيم نة و
ناو بةريةئيةكانى خةريكى دروستكردنى مرؤظة دةستكرديى. وآلتى
بةتاَل راستطؤيى و سادةيى جوانى و ثِرن لة كة مرؤظانةى ئةو ذيانى،
هةست و خؤشدةوَيت تؤيان ضةندة ئةوان، دةزانم من طومان. لة
كردوة كؤضت دَلةوة هةوارى لة نازانن طةورةيت دةكةن، بةآلم بة
هاوِرَييةتى باآلبةرزى طةنمى جوانى  كَيَلطةى  لة لَيرة اليان، بؤ
جَيهَيشتوة، يةَلدات هاورَييةكى لَيرة،  رواندوة، ضاوان، ئةشكى بة
رَيبكات. شةو  سةفةر بؤ  كوذةية كاروان ئةستَيرةى  ضاوةِرَيى 
و دةبَيت تَيدةثةر لَيرةوة ثايز جاران طةَلى تؤ، كؤضى ثاش هاوِرَيم
هةناسةكان و دةسِرَيتةوة طومانةكان ئةزانم ناوةستَى. سنور سةر تا
دةبينم..خةون خةون خةوندا لةناو ئةوةمنم هاورَيم دةطوَيزَيتةوة،

دةبينم

                             ئاالنى سةردةشت
-2004-                                  
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منم ئةوة

ضرا) دةورى ثةروانةكانى (بؤ

بؤت لةدَلةوة و خؤشيبوَيت شةِرةكاندا لةكاتى دةتوانَى كَى
خؤى دةبَيت، ضرا ساتةدا كةعاشقى (ثةروانة) لةو مةطةر بسوتَيت؟

دةطرَيت؟ طِر وثؤى وتان قوربانى دةكاتة
و بسِرَيت بؤ فرمَيسكةكانت طريانيشدا، كاتى لة دةتوانَى كَى
كةئاسمانى دابَيت قودرةتى لة باران مةطةر بكات؟ ماض ضاوةكانت

ثاكبكاتةوة؟ باران بةنمةى داطيراوة، ضَلكن بةهةورى عاشقى
طومانت لَيبكات...؟ هةميشة تا خؤشيبوَيت، دةتوانَى ئةوةندة كَى
بةهةشت لة بدات  بِريار ئةوةندةى  تا  حــةوا، لة خوا، مةطةر

دةريكات؟
بة لةمانط  جطة زةنط، شةوة ببةخشَيتة روناكى دةتوانَى كَى 

شةو؟ دةداتة جوانى تريفةى خؤى، بةخشندةيى
هةردةم بة كة لةخوا جطة  قبوَلبكات، درؤكانى ئادةم كَى دةتوانَى

بيهَيلَيتةوة. خؤى كوِرى
بداتة ثةثوولة و سةوزآلنى لةطةَل وةرزَيك هةموو دةتوانَى كَى

بَيزار نابَى؟ لةم عشقة هةرطيز بةهار نةبَى سروشتى مةطةر
منم ئةوة

ئةوانةوة هةموو لةسةروى
تؤ دةذيم بؤ

                         
5-12-2006
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و نا ئومَيدى وةرزى
خؤزطةكان لةدةستدانى

هاوِرَيم
دَلم دةكةوَيتة و دةكةم بةترس هةست دةتبينم نامؤيةكة كة ض
تاوانبارم من . دوذمن يان هاوِرَيتم من نازانم شَيتانة، سةمايةكى
سزاى و ناهةقدا راوةستاوم دادطايةكى وام لةبةردةم و بَيتاوان يان

. وةردةطرم راستيةكان تاوانى
كة تَيكشاوَيك بومتة سؤثةرمانةوة كةسايةتيةكى لة هةستدةكةم
لة و داروخان بةرةو لةبيركردنةوةوة . خوارآ ضؤتة ناخيدا بة تَيكشان
ضووم، ثوضيةتى تر لةبَيزاريةوة بةرةو . تةنياتر ضووم تةنيايةوة بةرةو

فةنابوون .  بةرةو عةدةميةت تا دوا ثلةى
ئومَيدى نا ناكةم ، خؤم بونى بة هةست ، بةبةريةوة نةماوة كات
جياوازى جاِرسية، لة روو دَيت تا ذيان و داطيركردووة ذيانمى سةراثاى
و حيكايةت … نائومَيدى و هيوا جةهةنةم ، و جةنةت نَيوان لة ناكةم

!… دا شكست و سةركةوتن ، جةنط و ،ئةوين حةقيقةت
…! هةرضةند  هيض ناطةم بة . لىَ دةكةمةوة  هةرضةند بيرت
دةطرآ ئَيخةم  مةرط جاويدانى، بةوةرزى باوةِربهَينم دةمةوآ 
بؤم تؤبى، وشةكانى و شيعرَيكم ئيلهامى بتكةمة دةمةوآ ،

و كاغةزةكان دةثَيضةمةوة. رَيكناخرَيت
تاوانبار دةزانم  بة خؤم كةضى . بَلَيم بؤتى دَلماية لة  دةمةوآ ضى
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، لَيبكةمةوة  بيرت بةعةقأل دةمةوآ … ثَينةدا رَيطام دَلم !…
؛ دةِرؤم ئومَيدى وشكست نا و هةَلدَير تولة رَيطاكانى بةرةو كةضى

دوَينآ  تارمايى  كةضى داهاتوو! بؤ بم ثرؤذةيةك دةمةوآ   
بةسؤزة كام ئاوازة زؤر دةمةوآ كابوس خةريكة بمنخنكَينآ، .وةكو
تاَلى دةبَيتة كاسَيتى حةزينانة، نةغمةيةكى ، كةضى بخوَينم بؤتى

، بيرةوةريةكانم
ئاوَينة لةبةر كاتآ كةضى بؤ عشق ؛ بم ئةفسانةيةك دةمةوَيت،
؛ زةويم سةر راستطؤى عاشقى ئيفالسترين دةكةم، خؤم سةيرى
، ئاسمانى ساماأل لةبةر كةضى رووناكى، لة بم دةمةوَيت تريفةيةك

. بونةوةرم ئةستَيرةى تاريكترين
ببمة و عشق تةمتوومانى وةرزى  بؤ  بم ضرايةك . دةمةوَيت
طةردوونم تارمايى زةنطترين شةوة كةضى ؛ تاريكى ثةيوةندى
دةمةوَيت .. نةماوةو لةسينةمدا رووناكى بؤ دةروازيــةك و و 
دةمكاتة درؤ واقيعةتى كةضى بم، ضاوةكانت دَيوانةى راستطؤترين
زاناى طةردوون طةورةترين دةمةوَيت ؛ عشق درؤزترين بونةوةرى
نةهَيشتنى و حةقيقةت و راستى سةلماندنى دؤزينةوةو بؤ بم
لة بآ . ئينسان ثِر طَيلية ض دةكةم هةست ؛ كةضى نهَينةكانى ذيان
دةستةكان تا بسِرمةوة ذيان ناو نهَينى ويستم حةقيقةت، و راستى

نهَينى بآ ، مرؤظم طَيلترين هةستمكرد بخوَيندرَينةوة،
هاوِرَيم.

لوتكةى بطةمة و دةمويست “كامؤ” بووم كةى “سيزيف”ة من
ئاسمانى و ناتوانآ بفِرآ ثةثولةيةى ئةو ، “كردتمة” تؤ كةضى يةقين،
. دةستداوة لة خؤزطةكانى بخولَيتةوة . ضونكة تةيكاو جوانى خةياَلى
“ماسية دَلى نهَينى دواى بة دةمويست و بووم “بهرةنط” من
“كردتمة” تؤ كةضى ئاسوودةيى،  بؤ بِرؤم  “ بضكؤلةكةدا رةشة



٣٣٨٣٣٩

رَيطاكانى تاَلة ضونك نيطةرانى و شكست، و طومان لة دةريايةك
لة تؤى دوَينَيدا دَلى ضاوى ئةنطوستة شةوى لةناو تاريكى ئايندةم

! دةستدا
بةر  زيندةطى حةقيقةتةكانى هةموو ويستم بووم من”رؤسؤ”  
. تَيبطةم جوانى لة تا  ناشيرينةكانيشتةوة، بةشتة  . دةم ئةزموون
ذَيرسَيبةرى طوماناويةكانى ثَيكةننية مةزةى “كردتمة” تؤ كةضى
بودَلة طرطنَيطى من ضونكة ئومَيد، ذوانى جآ رووتةَلةكانى درةختة

… حةقيقةت لة بووم ثِر و لةبةرضاوت بووم
هاوِرَيم

كانياوى لةناو تا دةردةكــةوآ،  درةنط شةوان بؤية "مانط”
بدات سةرنج و دابهَينآ لةبةر قذى و ببيآ خؤى عكسى بَيدةنطيدا
ئيدى روناكى دةشَلةقآ تريفةى بةر مةنطى كاتَيك طؤمى بةآلم ،

… دادآ تاريك ئاسمان و دةتؤرآ مانط
لة لةيةكَيك تةنها بةآلم  . ســةوزة  هةميشة سنةوبةر”  “
خؤى دواتر نا ئةطةر لَيدآ … سنةوبةرى بؤنى  ساَلدا وةرزةكانى
لة دةبآ نقوم ساأل نوآى تا وةرزى بيركردنةوةدا ، لةناو دةخواتةوة

و خةون بةآلم بةبآ بؤن . سةوزى
هاوِرَيم

نيطةرانم ئايندةش طومانم، لة ئَيستاش بة وةِرزم، لة دوَينآ لة من
 !.…

سلَيمانى
30/5/2003



٣٤٠

خلّ[خل حت�حألضضمجضض ؤُّخلُّئٌُّّ خ ٌألحبألٌَُُّّّْء أضً
خ٢ْإلجنّ[حتٌّ ؤُّةرُّخ ْةختحَّْة[ألئُّخ ئُّم٢حيحبحإ:

ألٌَُّّّْخلّ[خلإتبببا ّئى ّ أئ أٌّإآلإءا
ط[جلحجبٌّ ٌد[جلٌّ حت حتخبأل[ؤٌُّّ ْةختحَّْة[ألئُّخ أذ٢خلر[آلآ

أمججنٌُّّحتخبأل[ؤُّألًْخلإتبببا
ٌُّةُّال ني[ز إتبببا أجنّنخت أيُّجبَّحتآ
جبَّْْال ني[ز إتبببا أجنّنخت أيُّجبَّحت

ْةختحَّْة[ألم٢حيحبحإئُّخحت�حألى[حتٌُّّة[ألمج ًأةًحتجبئُّط[ئ
ْ نيضض[س :ًَّخُّحتحٌُّذٌ خُّحت حتجنألد٢ٌّإ َّْجلححتَّذضضض

ألٌَُّّّْ:خلّ[خلإتبببا ّئى ّ خْةختجبألَُّّْ:أئ
َّْجلححتَّذ ْةختحَّْة[ألئُّخ إ خُّطُّهذًْآل ٌ]أط[جنأل
خْةختجبألَُّّْ ْ ني[س ًَّخُّحتحٌُّذٌ خُّحت حتجنألد٢ٌّإ
ني[ز حبحنيًْألَُّّْإتبببا ّ ز حنُّةّ أهُّئجمُّهُّإز

ٌُّةُّال
ٌى﴿ختحٌّْ حت ْةختحَّْة[ألئُّخ – أط[جنأل[ٌ:خُّطُّهذًْآل
حبحنيًْألَُّّْإتبببا ّ ز حنُّةّ أهُّئجمُّهُّإز إلُّذ[ْ

جبَّْْال ني[ز
ْةضضختحَّْةضض[ألضضئضضُّخضض إ خضضُّطضضُّحتخلضضرضض:أطضض[جنضضألضض[ٌضض
ْ نيضض[س :ًَّخُّحتحٌُّذٌ خُّحت حتجنألد٢ٌّإ َّْجلححتَّذضضض
حبحنيًْألَُّّْإتبببا ّ ّحنُّةز خْةختجبألَُّّْأهُّئجمُّهُّآز
ُّةُّال :ٌني[ز إتبببا خبأل[ؤُّألًْخلحت أه[ٌئ:أمججنٌُّّ
أمججنٌُّّ إلُّذ[ْ ٌى﴿ختحٌّْ حت ْةختحَّْة[ألأه[ٌئإ:ئُّخ

جبَّْْال ني[ز إثبببا خبأل[ؤُّألًْخلحت
مج[حتخلّ[ أمج[خختٌئ ٌ]ّذُّأل خبحألضضحت أٌ[جبحجنرُّة[أل
حبحنيًْألَُّّْإ ّ ز حنُّةّ أز �حآل َّْحتمج٢ جبَّجلمج[ٌّ ؤ[حتةّحلاإ

ثبببا
َّْجلححتَّذضضضض ْةضضختحَّْةضض[ألضضئضضُّخضض ضضألضضرإ ّ أجبةضضّضضًؤضض
خْةختجبألَُّّْ ْ ني[س ًَّخُّحتحٌُّذٌ خُّحت حتجنألد٢ٌّإ

ُّةُّالإ :ٌني[ز أمججنٌُّّ:حتخبأل[ؤُّألًْخلإثبببا
ني[ز حتخبأل[ؤُّألًْخلإ:ثبببا ألر:أمججنٌُّّ ّ أجبةًّؤ

جبَّْْالإ
جن[حتٌّ ئُّخلُّحت ّ خنيًْأل أنيُّألحب ئُّمجورًمججبح ّ أحتؤ[أل
ْةختحَّْة[ألئُّخ مُّفا خُّضرّ[حت خلسُّّة[أل ؤخلّي[حتَّ
ْ نيضض[س :ًَّخُّحتحٌُّذٌ خُّحت حتجنألد٢ٌّإ َّْجلححتَّذضضض

أجبٌحبححتإتببباإ خْةختجبألَُّّْ
ْةختحَّْة[ألئُّخ إ مضض٢حة يٌُّختحألُّة[أل ّـ أةضضًحتجب
ْ نيضض[س :ًَّخُّحتحٌُّذٌ خُّحت حتجنألد٢ٌّإ َّْجلححتَّذضضض

ألٌَُّّّْ:خلّ[خلإثبببا ّئى ّ خْةختجبألَُّّْ:أئ
ىألُّإل[ذألّ خُّز أخلضضُّخضض[حتَّز أل[إلؤسف: حي أم٢
حةا م٢ زُّحتئُّؤ[أل دجتححتجبألُّة[ألئُّإلُّئ خختحَّْة[آل ئّجمرُّ

ألٌَُّّّْ ّئى ّ أئ : ألم[حت جبَّجلمجضضض[ٌّ ْةختحَّْة[ألئُّخ
خلّ[خلإ:بببباإ

حآل ط٢:ةًحتجبخلر[أل نيُّز جن[م٢ٌّ خل ئُّمجُّئ أجبٌحبححت
ٌُّةُّال ني[ز ثبببا إ ألَُّّْ ّئى ّ ئ ْ أجبٌحبححت

ْةختحَّْة[ألئُّخ إ جلْئو[ا خل[جلْ ذ[ ٌحلََّّْ أأئُّط[حت
ْ نيضض[س :ًَّخُّحتحٌُّذٌ خُّحت حتجنألد٢ٌّإ َّْجلححتَّذضضض
ضحتإلُّز جن[م٢ٌّ نيًححت ئُّمجُّئ جبٌحبححت خْةختجبألَُّّْ

ٌُّةُّالإ ني[ز –ببببا ألَُّّْ ّئى ّ ئ ْ أجبٌحبححت
ببببا أجنّنختإ خ[حتحآل أني[َّْة[أل

ْةختحَّْة[ألخ ئُّ أمججنٌُّّحتخبأل[ؤُّألًْخلا أخل[ألجمحتآ
بببب خل[ف آ ألم[حتإإلُّْئ٢ جبَّجلمج[ٌّ

ْةختحَّْة[ألئُّخ أل[إلؤسفإ: ْ ؤجلحٌ حي أم٢
ةضضُّحتةضضًء ٌضضُّذضضُّؤضضةضض حتْألضض[ةضضدضض٢ٌّ:ْ ةضضؤضضُّئضضٌُّّ

ٌُّةُّال ني[ز ألٌَُّّّْخلّ[خلإببببا ّئى ّ أئ
ْةختحَّْة[ألخ ئُّ أل[إلؤسفإ ْ ؤجلحٌ: حي أم٢
ني[ز خلّ[خلإببببا ألٌَُّّّْ ّ ىئ ّ أئ ط[حتحخم جبَّجلمج[ٌّ

جبَّْْال
ٌجبٌحب ئُّ ؤّر[هّحلٌ طُّزجمرؤئخبٌ[آ ئضضخبٌضضآ أ
ْحاآ ط[ٌحبٌ[ مجل[حتٌّ ْةختحَّْة[ألخ ئُّ هُّئجمُّهَُّّّْأ

ّى:هُّئجمُّهإببببا أنيُّألحبه[ٌئ
ؤُّةرُّخ ْةختحَّْة[ألخ أئُّ: يجمٌُُّّ جبْحٌضضآل أة[ذ
ا ٍ ألً ةًحتجبخلر[أل حتخبأل[ؤٌُّّ ٌّإآلإءآ حتحمجٌُّ[ألحبأل

حتخبأل[ؤُّألًْخلإببببا أمججنٌُّّ
ٌئشحلخ[ٌُّذئُّةًحتجبخلر[آلأط[خلرُّأللآمجختهرُّة[آل أؤجب
طُّة[جبقّ[ٌّ ْةختحَّْة[ألخ ئُّ إ طُّئرُّحتأل[ذّمُّة[ألا ْ
ٌُّةُّال ني[ز إ ة[جبٌختحآل :ألحبأل]ٌُّ� ّ ز ْ إلجنّ[حتٌّ

ببببإ
أط[خلرُّأللآ ئُّةًحتجبخلر[آلإ شحلخ[ٌُّذ ئٌ أؤجب
جبَّْْالإ ني[ز طُّئرُّحتأل[ذّمُّة[ألإببببا ْ مجختهرُّة[آل

ط[ؤ[جبَّآلخني[س
أل[خلّأل[ئّحلؤةًحتجبٌّ ْ أأل[خلّأل[ئّحلال

جبٌىر[ذحت ٌ]ذة ط[خل[أللآ ذ[ أئُّمجحتخ[نيلَُّّْ
ألٌَُُّّّْةُّ ّئى ّ ئ أ ؤؤّ[ألُّةختحَّْة[آلإ ه٢مُّْألُّ ْ
جبٌىر[ذحتَّة[آل خلّجمرؤُّ خضضُّحتْضضض[ألضض خلضضُّخضض[حتَّز

خ[ةًحتٌّ:طُّهُّحتٌي[اإ ْ ئُّضحتإلُّذ:أل[َّْحت�حخلر
ذًحتةّ[إ يٌُّختحألُّة[أل ْ pkk:خل١حذّجتٌُّة[أل ُّ�ّ أز

a_bazgr@yahoo.com
a.bazgr@gmail.com

ني[زىختحَّْة[ألألًْخلُّحت

حلحألفث ّ خلًز[خمْ:ز

ّد ئُّةر جلحت ىّ خُّجن :ْ نيضض[َّْحت�ْحألضضا أخلُّحتجبَّؤ جنّنختٌُّّ جبًٌحألُّ طُّال :أل[أل ّ خُّحتإلُّؤإل :خ
خلُّئّيُّ ْ سًحأل ْ جن﴿جبَّخلر ٌّ]�ّ س ٌألُّحتحألَُّّْ ئُّضً جلحت ٌُّّخ ةُّ ني[زىختحَّْة[أل:ؤآلآ ْ
ْ إلُّؤّحنُّ آةُّ خىُّال ٌال:م٣ً[آلا: أإلُّحت ٌال إل[ْحت� خلًز[خلِ ِ جبَّخ جبٌ[حتَّآ: ًَّّ ز :ؤ[ألحبْْخًأل :ْ
طُّؤُّجي ْ ّر ٌألُّحتحآل:خ ضً خلُّحتع ٌُّّ�ّ س ةُّ ّىختجبَّْْ ْحئ ؤأل خُّحتإلُّؤ[ألٌُّّ طُّال ضُّظحتحألُّ

ٌُّّذُّّّإ إل[ْحت� حلحألفْ ّ :ز جبئجمجلٌّْ: ؤ[ٌٌُّّ


