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دَيِرَيكدا: ضةند لة ماغوت
سووريا لة  لة حةما ثارَيزطاي بة سةر سلميةى ١٩٣٤ لة شاري ي

َ
سال

دايكبووة.
لة دادةنرَيت ئامَيز ثةخشان شيعري ثَيشةنطةكاني لة يةكَيك بة

. عةرةبيدا نيشتمانى
هةبووة كضيان دوو و بووة، صالح»خَيزانى كؤضكردوو»سنية شاعريي
لة جوانةكانة هونةرة كؤلَيذي دةرضووى «سالفة»ش و ثزيشكة كة «شام»

ديمةشق.
بةشداريكردووة كة دادةنرَيت نووسةرانة طةورة لةو يةكَيك بة ماغوت
«تشرين»ى طؤظارى ئاِراستةكردني و سروشت و شوناس دياريكردني لة
و دةرضوون و ثَيطةشتن  لة هةبووة طرنطى ي

َ
ِرؤل وة  دا. سووري

تامردا زةكةريا ضريؤكنووس لةطةأل نؤرة بة طةشةكردنيدا،كاتَيك
ي

َ
سال تا بوو بةردةوام دةنووسي.بةم شَيوةيةش ِرؤذانةيان طؤشةيةكي

دواتريش. و ١٩٧٥
البالد َّـ «اليس زنجريةى  طؤظاري»ئايندة»دا لة ماغوت ثاشان
وبوونةوةى

َ
بال لة هةبوو بةرضاويشي ِرؤلَيكي وة دةنووسي. العجائب»ي

سووريا. و طةشةكردنيدا لة «ئايندة»
طرنطرتينبةرهةمةكانى:

–بريوت الشعر مجلة –شيعر(دار مانطدا تريفةي ذَير لة خةمَيك .١
(١٩٥٩

الشعر-بريوت  مجلة (دار ديوارةوة-شيعر مليؤنَيك بة ذوورَيك .٢
(١٩٦٠
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قةموور-شانؤيي-١٩٦٠(ثَيشكةش نةكراوة) ضؤلةكةى .٣
ي 

َ
سال ١٩٦٠ ،وة ي

َ
سال لة – شانؤيي-ثَيشكةش كراوة جاِر تة

َ
طال .٤

ضاثكراوة. ديمةشق اِّـدى-)لة لةاليةن (دار ١٩٥٩
يةكَيتي وكراوةى

َ
(بال نيية-شيعر من كاري خؤشبةختي .٥

.(١٩٧٠ عةرةب-ديمةشق نووسةرانى
و   ١٩٧٣ ي

َ
نةكراوة-سال تشرين-شانؤيي(ضاث خةسارؤمةندي .٦

كراوة). ثَيشكةش ١٩٧٤
بةهةشت-شانؤيي. ي

َ
طول دةستة .٧

الريس  الرياض دار ١٩٧٤ و ١٩٩١ لة ي
َ
١٩٧٤(سال جؤالنَي-ِرؤمان .٨

ضاثكراوة).
ثَيشكةش   ١٩٧٦ ي

َ
نةكراوة،سال غوربةت-شانؤيي(ضاث .٩

كراوة).
ي

َ
نةكراوة،سال نيشتيمان-شانؤيي(ضاث ئةى ثةرداخةكةت .١٠

كراوة). ثَيشكةش ١٩٧٩
،١٩٩٩ (دار اِّـدى-ديمةشق ندة-شانؤيي

َ
بال دةرةوةى ِرةوة لة .١١

سعد). جهاد دةرهَيناني لة كراوة ثَيشكةش
بةرهةمهَينانى (لة تةلةفيزيؤنى شةو-زنجريةى ضريؤكةكانى .١٢

ي سوريا).
َ
كةنال

بةرهةمهَينانى (لة تةلةفيزيؤنى زنجريةى كوَيداية- لة ة
َ
هةل .١٣

ي سوريا).
َ
كةنال

تةلةفيزيؤنى. زنجريةى ميسك- ي
َ
دؤل .١٤

زنجريةى تةلةفيزيؤنى. شةو- ضريؤكةكاني .١٥
طشتي ِرَيكخراوى سينةمايي(بةرهةمهَينانى سنوور-فليمى .١٦

دورةيد لةحام). سينةماي سووريا،نواندني
طشتي ِرَيكخراوى سينةمايي(بةرهةمهَينانى  فليمى  ِراثؤرت- .١٧
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دورةيد لةحام). سينةماي سووريا،نواندني
١٩٨٧ و ٢٠٠١  ) وتار ة

َ
ئةكةم-كؤمةل نيشتمانةكةم لة خيانةت .١٨

ضاثكراوة).
ديمةشق. لة اِّـدى) (دار دةق – ةكان

َ
جةلالدي طول .١٩

لوبنان ضاث و لة اليةن (دار العودة)ةوة لة بةرهةمةكانى كؤي وة
كراوةتةوة. و

َ
بال

كؤي  دووبارة  ١٩٩٨ ي
َ
سال اِّـدى)وة (دار اليةن لة هةروةها

محمد بةرهةمةكانى (كؤي ناونيشانى بة ضاثكراوةتةوة بةرهةمةكانى
شيعرييةكانى: ة

َ
كؤمةل ) طرتووة  خؤ لة بةرهةمانةى  ئةم و ماغوت)

ذوورَيك من نيية، كاري دا ، خؤشبةختي مانط ذَير ِرؤشنايي لة خةمَيك
تة

َ
طال ، قةموور ضؤلةكةى هةردوو شانؤيي: وة ديوارةوة)، مليؤنَيك بة

. جؤالنَى) : ِرؤمانى لةطةأل جاِر)،
تدا

َ
وال لة ضةندين و وةرطَيِرراون شيعرييةكانى و ديوانة بذاردة

َ
*هةل

ماستةري و ِرةخنةيي ينةوةى
َ
لَيكؤل ضةندين سةرةِراي كراونةتةوة و

َ
بال

و شانؤييةكانى. سةر شيعر لة زانكؤ
كردووة. دوايي كؤضي دا ٢٠٠٦/٤/٣ لة وة
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ئازارة: كردن لوتكةى تة
َ
ماغوت.... طال محمد

ثارَيزطاى بة سلميةى سةر شاري لة ماغوت ساردى زستاندا ِرؤذَيكى لة
هةروةكو  دايكبووة،وة لة سوريا لة  ١٩٣٤ ي

َ
سال شوباتي لة حةما

زانستي هيض بِروانامةيةكي نةيتوانيوة ئةو ِرؤذطارة هةذارةكانى زؤربةى
بوون بَيبةش و نةطبةتى بة ي

َ
تةمةنى مندال ئةوة لةبةر بهَينَي، بةدةست

دواى ميكانيزمَيكدا بة طةِران و خوَيندنةوة بة و دواتر بردووة بةسةر
ئةو ميكانيزمةى ستةمة،لةوانةشة ئةو بؤ رووبةِرووبونةوةى ياخيبووة
بؤ خؤشكردووة بؤ ِرَيطةيةى دؤزيويةتةوة و ئةو كة «وشة»بَيت تةنها
ئةو شانؤيي و الكانييةوة،شيعر لة ند

َ
بل و بةرز دار و درةختي ضاندني

لة شتانة ئةو َي،ئةطةر
َ
دةل خَيزاني حي)

َ
صال (سنية هةروةك بوون وشةية

ِرَيطةيةكن واقيعدا ذياني لة ئازادى،ئةوا بةرةو بووبن ِرَيطةيةك خةونيدا
لة ناسي، و زيندانى ديواري ماغوت هةر زوو ئةمةش بةرةو زيندان،لةبةر
يةكَيك بة بوو و دادةِرشت تةنهايي بة دةقةكاني شيشةكانييةوة ثشت
عةرةبيدا،ئةم جيهانى شانؤ لة نووسةري نوَي، و شاعريانى طةورة لة
لة كؤكردةوة و ِرؤذطاري ثاشماوةكاني دَيرينة ؤيةكي

َ
هةل ثياوة وةكو

بنياتنا،وة خؤي يادطارييةوة،دوورةثةرَيزي و وَينة ثِري ديواريكي ثشت
ياخيبوون كة دةخوَينيتةوة شاعريَيك ثياوة ئةم خواني ذيانى لةسةر
بةسؤزةكةى دةنطة و خةوتووة و كردووة ضةكةرةى ناوةوةيدا لة
بارةوة لة زياتري نوَيي ثَيدةبةخشَي،بؤ ئةوةشي هيوايةكي «فةيرووز»
ئافرةت دوايني كة  بثرسة«سنية» تةمةنى  هاوسةري لة  بزاني،ئةوا
لة ماغوت َي:

َ
دةل بارةيةوة لة و دا ماغوت خةمي دةواري ذَير لة بووة

وة ناوةِراستة، تي
َ
ِرؤذهةال ناوى دايكبووة كة  لة داثؤشراودا ذوورَيكي

شةو مانطة تريفةى لة ذَير خةمَيك ة شيعري»
َ
كؤمةل يةكةمني هةر لة
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طةورةكردني و فراوانكردن يان بؤشايي هةندَي دؤزينةوةى ي
َ
هةول دا»

و هةندَيك ببينَي جيهان كة ئةوةى بؤ دةدات،ئةمةش شيشةكاني زيندان
بوو سوور ئةوةية كة كارةساتيش لوتكةي بمذَيتووة

َ
ئازادى هةل هةواى

ضةكَيكي م هيض
َ
بطؤِرَي،بةال واقيعة ئةم بةتةنها دةيويست ئةوةى  لةسةر

لة خةوندا كة ئةوةى هَيندةى بة وة نةبَي، شيعر تةنها نةبوو طؤِرانى ثَي
بةرةو ِرَيطةيةكة واقيعدا ذيانيى لة ئازادى،ئةوا بؤ «وشة»ِرَيطةيةكة
قورباني ديارترين لة «وشة»يةكَيكة كة ئةوةشة لةبةر هةر زيندان،وة
و ِراثةِرين هةر لةطةأل عةرةبدا،وة نيشتمانى لة سياسييةكان ثةشَيويية

لةرزين، دةكةوتة ثياوةلة ترسدا ئةم شؤِرشَيكدا
بةوةدا داني دا العربية» ي

َ
«كةنال بةرنامةى «الروافد»ى لة ماغوت وة

نووسيوَيتي،طةورةترين كة وشةيةك  لة نيية  ثةشيمان هيض كة ناوة
َي:

َ
دةل و يةتى

َ
منال تَييدا،سةردةمي ثةشيمانة كة ساتانةى ئةو

جاريش هةندَي و مريشك و بة ِرؤذانيش دةدزي باخضةكاندا لة قةيسيمان
ثَيشكةشكاري ماغوت بؤ دةبووين.هةروةها سواري دةدزى و ثاسكيلمان
دةنَيت:كة بةوةدا دان ِراشكاوى بة الدين) زين علي بةرنامةكة(احمد
بة الهزيمة-خؤي و و دؤِران-النصر سةركةوتن جةدةليةتي لة هةميشة
كو

َ
نيية،بةل دؤِران و بردنةوة هةر من َي:كَيشةكة الى

َ
دةل طرتووة و دوور

جةنطةكة ئةنجامي م 
َ
نووسني،بةال لة جطة نازانم تر شتَيكي هيض  من

تةنانةت ناشزانم و نيم داِرشتن نةخشة ثياوى نيية،من بةالمةوة طرنط
دؤِراوترين- -سةربازم. من ئةوةش داِرَيذم،لةبةر شتَيك نةخشة بؤ ضؤن
وة ئازارة» «لوتكةى ئامَيز تة

َ
طال نووسيني كة دةبينَي واى ماغوت وة

ِراستيدا لة خةتةكةية،ئةوة لةسةر هةميشة و جيدية كة مرؤظةى ئةو
نةخؤشة» مرؤظَيكي

دوورة.......... يم
َ
مندال
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دؤِراوةكان: كَيشة عاشقي و عةوداأل
خوَيندني بؤ ديمةشق «ماغوت»ِرؤشتة الويدا سةرةتاى لة
بوو سةركةوتوو هةرضةندة لَيهَينا وازى دواجار م

َ
كشتوكاأل،بةال

«مرؤظة بواري لة دةكرد تايبةتمةندى لة حةزى ِراستيدا لة تَييدا،ضونكة
بارةيةوة لةم هةر يةكان»وة

َ
كشتوكال «مَيروولة دا»نةك مَيروولةكان

هةية مَيذووي ةيةكى 
َ
هةل كة دةكرد هةستم سةرةتاوة لة  َي:هةر

َ
دةل

منيش ئةوة ضارةسةر بكرَي،لةبةر ثَيويستة دا و مرؤظايةتى نَيوان لة
زيندانى»مزة» ِرؤشتة كة كاتَيك مردن،وة تاكو دؤِراوةكاندام كَيشة لةطةأل

شتَيكى  هيض ،ماغوت سياسي ئينتماى ١٩٥٥ لةسةر ي
َ
سال لة لةديمةشق

كاغةزى جطةرةكانى تةنها بنووسَي يادطارةكاني نةبوو دةستةوة  بة
ئةوةى ثَيش دةرةوة هَيناية ذَيرةوةيدا جلةكانى لةطةأل هةر نةبَي،وة
خَيزانة مايةوة،وةك و غةريب تةنها بة لةوَيش هةر بةيروت،و بؤ بِروات
غي

َ
قةرةبال كؤبوونةوةيةكى لة ، ئةدؤنيس كاتَيك َي،وة

َ
دةيل شاعريةكةي

ضةند ناسك دةنطَيكي بة ناساندى و و ثَيشكةشي كرد دا طؤظارى»شيعر»
َي،ئامادةبووان

َ
كؤثلةشيعرَيكىخوَيندةوة،بةبَي ئةوةى ناوىشاعريةكةبل

ئةدؤنيس ِرامبؤ»ية،دواتر يان «بؤدلَير شيعري ئةمة كة دةزانى وايان
وتي»ئةمة شَيواو و بذي نيوة قذ طةنجَيكي نةناسراوى كرد بؤ ئاماذةى
ورتَيكي ورتة و سةرسامى كردن ِرووداوةش شاعريةكةية»،بَيطومان ئةم
بَي دةنطييةوة بة منيش كات ئةو دا،

َ
سةريهةل ناو ئامادةبووانةوة لة نزم

بوو. و خؤشحاأل بوويةوة طةش ضاوى ئةدؤنيس دةدا ،و سةرنجم
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شؤِرشطَيِر: و ياخي ..شاعريَيكي ماغوت
ةوة«كؤضةريية ماغوت نوَييةكةي ديوانة لةبارةى النظامي) (فاتـمة

َي:
َ
دةل سوورةكة»

بة و  بانطدةرةكانةوة-اِّـؤذن- وةكو ِرووتى سنطَيكي بة ماغوت
بووةتةوة ستةمكارةكان و جةلالد دةنطَيكي ئازاردةرانةوة ِرووبةِرووى
بؤ بؤ نةطبةتى،نا نا و بؤ ئاذاوة بؤ تابؤ، نا بؤ سةلةفيةت،نا َي:نا

َ
دةل و

كردن،نا ملكةض و بردن كِرنوش بؤ هةذاري،نا و ثَيويستى كردني زةليل
بة الشةكان توانةوةى بؤ سَيدارةوة،نا داري بة الشةكان لةرينةوةى بؤ
ن،نا

َ
مناال بؤ كارثَيكردنى شةوانة،نا بؤ ياريةكانى ؤك،نا

َ
ترشةل و ئةسيد

دةريا و طؤِرينى بؤ و سروشت،نا بة زةوى كردن سوكايةتى و تة
َ
بؤ طال

سةردةمي طةالن،نا بؤ مؤنؤثؤلكردني ئازادى خانة،نا بؤ
َ
زبل بؤ ِرووبارةكان

و
َ

و سِرينةوةى سمَيل البردن خوَينةكان، نا بؤ و زينداني و كةنيزةك
ِرؤذَيك. هةموو زيندانةكاندا لة ِرذاندن خوَين

ئةوةىكةماغوتكؤتاييثَيهَينا وةكو شاعريَيكي ياخىو شؤِرشطَيِر،لة
ثَيكرد  يةكةمني قةسيدةى دةستى بة و ١٩٥٩ ي

َ
سال سةرةتاى لة ِراستيدا

م ئَيمة
َ
ِراطةياند،بةال و وةكو شاعريَيكي ياخي ناساند خؤي ماغوت بوو،وة

لة دةبني سةرسام ِراستى ثياوة،بة ئةم ذيانى لة وردبوونةوةمان بة 
شانؤ و ، ياخي شاعريَيكي وةكو ئامَيزةكةى داهَينان نَيوان ثؤلَينكردنة
كارَيك ،سينةما دةدات و كردن ِرةفز دنةى كة هةميشة سياسي نووسَيكي

تردا. شَيوةيةكي لة
دايكببوو، لة  تَييدا كة طوندى«سلمية» كاريطةري سةرةِراي  وة
ن

َ
كؤال و شاعريي ديمةشق كوِري ماغوت هةر م

َ
ذياني،بةال و شيعر لةسةر

بةو ثةيوةنديدا لة وة بووة، شةقامةكانى سةر بةدبةختةكانى و هةذار و
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يدا بوون
َ
و خةيال بري لة هةميشة وردانةى كة ناوةِرؤكة و يادطاري و كةس

كة زيخةى و بةرد وردة ئةوانةشدا،ئةو نَيوان بووة،لة نمونةيي كةسَيكي
كة ئةوشتانةى هةموو تةنانةت و دةبةزينةوة

َ
هةل ثَييةكانييةوة نَيوان لة

ةوة لة «طؤتة» و «حةميديية» هةتا حيية»وة
َ
«صال لة كراون هةر تؤمار

نَيو بِرواتة ثَيي نةبووة شتَيكي هيض ماغوت دةرطاي«تؤما»وة بةر هةتا
لةمةشةوة و نةبَيت، شيعرةكانى تةنها ديمةشقةوة سةراكاني و دةرطا
لةطةأل كضة ي

َ
باشقال و ضاو باوةش طرتووة بضووكةكانى لة ة

َ
مندال ضاوى

كردووة. تؤما»دا «باب ناسكةكانى
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ئازادى: سةركةوتنى
تايبةتى بزوتنةوةى و دي،بارودؤخ زؤربةى شاعريانى وةكو ئةويش
دذي ميلي كاتذمَيرةكانةوة بِروات،ضونكة بة كة لةوانةية هةبووة خؤي
لة خيانةت كة ِرايدةطةيةنَى ئاشكرا بة و ة (ماغوت) ئةوة ئيرت
كؤدةكاتةوة،و خؤي دةورى لة ي

َ
دوودل و طومان دةكات،و نيشتمانةكةى

اليةنة ئةو و ئةوةى بزانن كةمينةوة،بؤ بؤي دةكةوَيتة ةتيش
َ
دةول ضاوى

ئةوة م
َ
خيانةتى بؤ دةكات،بةال ئةو ماغوت لة بةرذةوةندي كة بدؤزنةوة

لَي خيانةتى دةيةوَى ئاشكرا بة شانازى و بة ماغوت كة نيشتمانَيكة ض
؟ سةرى لة و سووريشة دةكاتةوة ئاطادار اليةك هةموو و ثَيشرت بكا
فةشةل و دةدؤِرَين دةزطاكانى و ةت

َ
دةول كة جارة بؤ يةكةمني ئةوة

هيض نووسيويةتى ماغوت ئةو كة دةردةكةوَيت بؤيان دةهَينن،ضونكة
ني بضووكةوة خيانةتي بة نة و طةورة خيانةتى بة نة ثةيوةنديةكى
كارةساتبارة دؤكيومَينتَيكي تةنها كو

َ
الصغرى-بةل و العظمى ية-الخيانة

ثَي شانؤييةكانيشيدا هةستي لة كة عةرةب ثةرتبووني داوةشان و بؤ
دةكةي.

تةجار
َ
طال دةر و ئازار جوان و بةضَيذ و ِرةش و بةم كتَيبة ماغوت وة

دةكات ئةوانة لة نيشتمان دةكةم» دادطايي هةموو خيانةت » خؤشةى و
بة ماغوت م

َ
كردووة،بةال نيشتمان لة خيانةتيان نةزانني و زانني بة كة

ية: ئاسؤيةكى ني و سنوور هيض كة ئازادييةى ئازادي سةركةوتووة،ئةو
«خؤشةويستم...

دةمكوذن عةرةبةكان ئايا
زانيان ِرؤذَيك لة ِرؤذان ئةطةر
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خؤش ناوَى؟ ترم هيضي مؤسيقا.....من و لة شيعر جطة
نابمةوة... ورد شتَي هيض لة

هةورةكانى ِرؤذ نةبَي لة مانط و جطة
دةركةون........؟ الوة هةر لة كة

جارَيك... هةر يان
ِرادَيرم... بتهؤظن حةوتى سةمفؤنياى بؤ طوَى

دةرةوة و دةضمة ثةتي بة ثَيي
....و باوةشم دةطرم ِرَيبوارةكان لة

دَيتة خوار....؟» لة ضاوانمةوة فرمَيسك
شَيوةي بة بةيروت لة  شةستةكاندا  لة  ماغوت  يةكةمجار بؤ
مةيداني هةموو  ناوبانطى و ناو كات دةركةوت،ئةو الدَيي ثياوَيكي
بؤ طةِرايةوة الدَيية شَيوة بةو هةر داثؤشيبوو،وة ئةدةبياتى و شيعر
زياد بة كة شاعريةي ئةو جياوازةوة،بووة شيعرَيكي بة م

َ
ديمةشق،بةال

وة بووةوة، ستةم شَيوةكاني بةرةنطارى هةموو داهَينةرانة ضةكَيكي لة
و ضةكي ة ئةليكرتؤنى

َ
عةقل و جيهانطريي زةمةنى لةم و شيعري دامةزراند

بةكاريهَينا. ئاسايي و ناوةكى
*  * *  

هؤش و بكرَيت،وة بةش بةش ناتوانرَي ئةزموونى ماغوت لة ِراستيدا
دوا تاوةكو دةبَيتةوة درَيذ ديوانييةوة يةكةم لة هةر ثياوة ئةم هةستي
ئةوة نووسيويةتي،لةبةر دا بةرهةمانةى و كتَيب ئةو ناو لة كة وشةى
شانؤييةكانى دةكات ،وة داطري شانؤييةكانى شانؤ بة بواري كة دةيبيني
تةيةكطرتوةكانى

َ
لة جيهانداطريكردتادةطاتةوال ةكانىشانؤي

َ
هةمووهؤل

بداية ي
َ
هةول كة كةسَيكةوة هةر ديار بة دةكَيشا شةونخووني ئةمريكا،وة

ي
َ
سوريال جارَيك و ، سؤَّـ ية جارَيك ئةوة بنووسَيت، لةبةر سةري لة

ضةمكى ثةروةرة،خائينة-بة ية،شؤِرشطَيِرة،عاشقة،خؤطرة،نيشتمان
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ئامَيز تةقينةوة زمانَيكي كاريكاتَيرين،بة خؤي-،توِرةية،كةسَيتييةكاني
خوَيندنى كة الدَييية سروشتييةية ثياوة ئةو بةردةوامي بة دةنووسَيت،
فَير تردا  زيندانةكانى و زينداني«مزة» لة ئةوةى بؤ نةكردووة تةواو 
بةيروت، و ديمةشق تةنطةبةرةكاني و ن

َ
كؤال ناو بة طةِراني وة بة ببَيت،

وَينة بَي و نموونةيي ئةزموونَيكي كة تردا،ويستويةتى ناوضةكاني و
بَيتةوة. درَيذ بيست سةدةى دووةمي نيوةى تا و ثَيكبهَينَي

كوَين لة باثريانم باو
نةخؤشخانةكانىخؤمان َي:«ئةطةر

َ
ماغوتدةل دةقةكانيدا لة يةكَيك لة

ضارةسةر دةرةوة لة تةندروستي وةزيري طةردن،بؤضي بَي و ضاك
شيعريش ِراستيدا لة ئةطةر شيعريش نةبَي،كة دةقة ئةم وة دةكرَيت؟».

ية. ني كةمرت سةركةوتوو شيعرَيكي لة شتَيكي هيض نيية،ئةوا
تَومةتباركردنة. كو دذى

َ
بةل نيية لةرِةخنة طرتن ِرقي : ماغوت
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ترسناك ثريييةكي و ثاك ييةكي
َ
مندال

ِرووثؤشراو و ئةوةية كة لة ذوورَيكيداخراو كارةساتىطةورةىماغوت
ة

َ
كؤمةل يةكةم لة هةر ناوةِراست،  تي

َ
ِرؤذهةال ناوى بة  دايكبوو  لة دا

دؤزينةوةى ي 
َ
هةول ( دا مانط ِرؤشنايي ذَير لة (غةمَيك يةوة  شيعري

شيشةكانى كردنةوةى ي
َ
هةول يان  ، داوة كةلةبةري و كون هةندَيك

ئةم ترؤثكي مذَيت،
َ
هةل ئازادى هةواى تؤزَيك ئةوةى بؤ داوة زينداني

بة تةنها، بة واقيعة طؤِريني ئةم سةر بووة لة سووربووني كارةساتةش
كة لة ئةوةى هَيندةى بة شيعر.وة لة جطة طؤِرانكارى ضةكَيكي بَي هيض
واقيعدا لة كة ئازادى،دةبينني كردنى دةستةبةر بؤ وشة ِرَيطةيةكة خةوندا
قورباني ديارترين لة بووة يةكَيك ئةوةش زيندان.لةبةر بةرةو ِرَيطةيةكة
ئةم عةرةبدا . نيشتيمانى لة سياسييةكان ية بشَيوي يةكاني هةموو
بداية،ترس ِرووى نيشتمانةكةيدا لة كة ِراثةِرينَيكدا هةر لةطةأل شاعرية
دةطةِرام و دا،ِرؤشتم بارودؤخانةش لةو يةكَيك لة دايدةطرت لةرزين و
بكةن زيندانى كة ثةلكَيشي ئةوةبوو لةسةر ِرَيطةى دا،ضونكة دواي بة
ئيرت تازة ذوورَيكي  طواستمةوة كة م

َ
بَيت،بةال خراثرت لةو شتَيك يان

لة يةكَيك لة دامَيني كة نزم بضووكي تةنطي ، ذوورَيكي شارايةوة تؤزَيك
دةرطاكةى لة يةكَيك هةر كة شَيوةيةك ِرؤنيشتبوو،بة دا ئاثارتمانةكان

تر. زةمةنَيكي بؤ بثةِرَيتةوة ئةوةبوو وةك بداية
درَيذى شيني زةرد،ضةرثايةكي كؤن،بةتاني ذوورةكةش،نوَينَيكي
لة سوور ثةردةيةكي دةكةوت، قاضةكانى بوو خةريك كة داِرزاو
بةسةر مانطَيكي دا ضةند دؤخة ئةم ناو شانؤيةكي كؤن،لة ثاشماوةكانى
نةخشةى سةر لة ِرةشة َيكي

َ
خال عةرةبى تي

َ
ِرؤذهةال كة وا دابنَيني برد.با
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دةبَي؟ثاش ئةوةش ضؤن داهاتووى ِرةنطى كةواتة ِرابردوو،ئةى ئَيستا و
ئةو تاريكيية نَيو لة دا و شاعريةكانى شيعر بة دواى ضارةنووسي بطةِرَيني

ضاوةدا. ئةنطوستة
ماغوت محمد كة دةبينني  كار بخةينة يادةوةريمان تؤزَيك ئةطةر وة
لةم ثَيويستة ئةوة داهاتوو،لةبةر لة بةشَيكة شَيوةكان لة شَيوةيةك بة
داهاتووىشيعرمان ئةوةىكة بيثارَيزين،ئةمةشبؤ بَيهوودةييةىئةمِرؤدا
؟ ني

َ
بهَيل جَي ت بة

َ
دةسةال بؤ ئةطةر شاعريةكانمان ةمَيش

َ
خؤل نةبَيتة

بوو قرضا
َ
هةل ئَيستا و بة ئاطري ِرابردوو ئةم شاعرية كة ئةوةى لةبةر وة

دؤزينةوةى بؤ لَيي بووة خؤي بةشَيك داهاتوو كة ئاطري بةر بردة ،ثةناي
وةكو ِرؤذةكانى سةرةتا هةردووكمانةوة نيسبةت تري نوَى.بة ذيانَيكي
بةرةو ِرةنطي ماغوت كة هةر م

َ
دةردةكةوت،بةال ئامَيز ةوان

َ
ثال ياريةكي

دةبوو،لَيرةوة خراثرت ميزاجي ِرؤشت،و نةخؤشي و ثةِريوى و بوون زةرد
كة بوو ئةوة من طةورةى كرد،خةفةتي ياريةكة ترسناكي بة هةستم

كةبخنكَينَي. ؤ»
َ
كة «هةل ئةوةى بِرةوَيتةوة بةبَي باهؤزةكة

بة دةبرد،شانازيمان م بؤ
َ
طول و ِرؤذنامة خواردن و يةوة دزي بة من

تةرناتيظ
َ
ئةل جيهانَيكي وةكو دةكرد شيعرةوة و خؤشةويستي جيهانى

حةزَيكي بة  دابووين،ئةويش دةورى كة جيهانةى ئةو لةسةرووي 
بؤ ِرامدةكرد هةر سةرما و طةرما بة دةيخوَيندةوة،منيش شَيتانةوة
ئةطةر دةبيني طرنطم كتَيبَيكي كة .هةر بكةم تَير حةزةى ئةم ئةوةي
ِرذاباية،من ثةِرةكانى بةسةر قاوة و باية وةشاويش

َ
هةل لَيك و دِراو ضي

تا دةكردن ِريزم ثةنجةرةكة لةسةر ثاشان و دةمشؤرد و مدةطرتةوة
َ
هةل

ئةدةبييةكان بة شاكارة خؤي تايبةتى دةبوونةوة،ماغوت ئاطري وشك
دةرةوة شَيوةيةكي هوتافاتى و دةنط دةنطة كاتَيكدا دادةطريسان ،لة

وةردةطرت. دذي
ئةدؤنيس م كاتَيك

َ
دا غةريب و تةنها بوو،بةال بةيروت لة ماغوت ثَيشرت



ئهلماغوت ١٨ محهمهد

كرد و ثَيشكةشي دا «شيعر» طؤظارى غي
َ
قةرةبال لة كؤبوونةوةيةكى

خوَيندةوة،بة شيعرَيكى كؤثلة ضةند ناسك دةنطَيكي بة و ناساندى
ئةمة كة دةزانى وايان َي،ئامادةبووان

َ
بل شاعريةكة ناوى  ئةوةى بَي

طةنجَيكي بؤ كرد ئاماذةى ئةدؤنيس ِرامبؤ»ية،دواتر يان «بؤدلَير شيعري
ئةم طومان شاعريةكةية»،بَي  وتي»ئةمة و الت بذي قذ نةناسراوى
ئامادةبووانةوة ناو نزم لة ورتَيكي ورتة كردن و سةرسامى ِرووداوةش
ئةدؤنيس دةدا ،و سةرنجم دةنطييةوة بَي بة منيش كات دا، ئةو

َ
سةريهةل

خؤشحاأل بوو. و بوويةوة طةش ضاوى
غوربةتيمحمدماغوت دةخوَينينةوة، ئَيمةشلةذَير ئةمِرؤشنايييةدا
دةرنةضوو ثةرَيزيةى دوورة دا ماغوت لةم ِرؤذطار ضوونى بةسةر لةطةأل
دوورةثةرَيزيةكي ِرةفز بؤ طؤِري غوربةتةوة دوورةثةرَيزي لة كو تةنها

َ
بةل

كردوو.
دةبينَي ذيانىئةمشاعرية لةسةر ينةوةىكردبَي

َ
لَيكؤل كةسَيك هةر وة

نمونة «ضؤلةكةى دةطونجَيت،»بؤ دا كَيشةكان لةطةأل توانايي ماوةى  كة
شاراوةية،وة خؤيدا ناخي ئَيستاش لة تري تا كارَيكي ضةند و قةموور»
تةقينةوةيةكى ئةنجامى نيية»لة  من  كاري خؤشي 

َ
«دل زؤري بةشَيكي

ئةو زستانة كؤتاييةكانى ئاسا دا ِرووى دا لة مرؤظ بةهَيزي دةروونى 
ثةيوةندي شتةكانى ضوونة دا

َ
طةرمى و هةل جةرطةى ئةم لة نَيو دا،وة

سةر بكات لة ينةوة
َ
لَيكؤل هةركةس وة ترةوة شتى هةندَي دةبينَي بة

هاوكات بووة دةركةوتنى ثَيطةشتن و كاتي ثياوة،دةبَينَي كة ذياني ئةم
و قةموور» «ضؤلةكةى ديوانى دا، ملمالنَيكان و كَيشة دةركةوتنى لةطةأل
بةشَيكي نةديوة،وة ِرووناكيان و شاراوةن ئَيستاش تا تري كارَيكي ضةند
تةقينةوةيةكى ئةنجامى لة من ني ية» كارى ديواني«خؤشبةختي زؤري
طةرمةيدا تاية دا،لةم زستانة ئةو كؤتاييةكانى لة بووة ناوخؤيي بةهَيزى
دواجار ثةيوةنديانةش دةبيني،ئةم بة يةكرتييةوة شتةكانى ثةيوةندي
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وة بوو هَيز بة يةكَيكيان كاتَيكدا لة ترسناك يةكي ثةيوةستي بوونة
دةلةرزي.

َ
هةل دةرةتانَيك هيض بَي و الواز تريان ئةوةكةى

دةطةِرا،وة ثارَيزطاريدا دواى بة يةوة ي
َ
مندال لة هةر ماغوت محمد وة

دةهاتة وَيرانة يان  زيندان وةك بربداية طؤشةيةك بؤ ثةناى كة  هةر
براوةكان تةنها تَييدا  كة  شيعرةوة نَيو بضَيتة  بةرضاوى،دةيويست 
دةذيا،وةك تَييدا نالةبارةش كة و ؤز

َ
ئال ئةو ذينطة سةركردةن،تةنانةت

بيطةِرَينَيتةوة بةردةوام ئةوةى بؤ دةوةستايةوة ِرووى بةرةو قامضي
لةو خؤيةوة،وة داني

َ
خةيال بة بَيت ثةيوةست تةنها و ناوةوةى بؤ

ماغوت بَيتاوانيةكةى دذى بةرثاي كرد، ذينطةكةى لة كة طةلةكؤمةيةشدا
يةى نهَيني مانةوة ئةو بوو،وة تر بةهَيز يةكةى ثاكَيتي و طةورةتر
خؤيدا،لةو ي

َ
خةيال و بري بة ناو بؤ ِرؤضوون ِرةخساند بؤ باشي هةلَيكي

ذةهري و تَيدةثةِري، طؤِرانكارييةكدا ضةند نَيو بة مرؤظايةتى كاتانةشدا
تاك ئةوة دةِرشت،لةبةر مرؤظايةتيدا بارطرذي بةسةر خؤي كارةساتباري
دةطرت،وة

َ
هةل بَي سنووري خؤيدا بوونَيكي ناو بوون(ئينديظيذواليزم) لة

جطة تر دةرطايةكى و ِرةنط ضةند لَيداني بؤ نا ثَيوة ي
َ
ثال ئةمةش هةر

ضاوان لة و دةدات خؤي تاو شيعردا ئةسثي ماغوت لة نووسني، شيعر لة
واتاى بة كو

َ
واقيعيانةى،بةل هةستي لة وازهَينان ماناى بة دةبَي،نةك ون

تر كة تر،بوونَيك تةرناتيظَيكي
َ
ئةل دروستكردنى بؤ توندةى ئةو ئارةزووة

دايبثؤشَي. سةفةريشدا لة
طةورةية،لةطةأل و  فراوان و نةرم شيعر،ذوورَيكي ذووري  بَيطومان
هيض ئَيستا م

َ
بطوَيزَيـتةوة،بةال لَيوةى دةتوانَي شاعري ئاماذةيةكدا هةر

كنةى
َ
ديوارة ضل ئةو نَيو دةكةوَيتة ماغوت ضونكة نيية ثةنايةكي تري

نَيو ةوانةكاني
َ
ثال بارودؤخي ئةوة لةبةر  واقيعةوة. ِرووبةِرووبونةوةى

دروستي ناِرَيك شَيوةيةكي بة زيندانةوة، دةكةنة قةموور» «ضؤلةكةى
ناتوانَي شانؤييةكاندا ماوة-اِّـسافة-لة ضوون، بةيةكدا و ؤز

َ
كردوون،ئال
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هةر دةدات،وة طةمارؤيان كو
َ
بةل خةونةكانيان بةرةو بكات ئاِراستةيان

و دةطؤِرَيت يةكانيان مرؤظايةتي بةرزايي ية هةبوو،ئةوا ئازاديان كاتَيك
ثيادة تيان

َ
دةسةال طةمةي جار هةندَي و ، تازةوة ثةيوةندي نَيو ضوونةتة

سنوورى لة كة نةيانتوانيوة هةر م
َ
ِرةعيةت بةال جاريش هةندَي كردووة و

هةيانبووة،لة كة ئازاديةى ئةو بووني سةرةِراي بكةن تَيثةِر خؤي ئاسايي
خؤي كانى

َ
خةل بة بطات نةيتوانيوة ماغوت محمد قةموور»دا «ضؤلةكةى

ئةمةى كردن ئاِراستة و ِراكَيشان بة  كو 
َ
ِرووبةِرووبونةوة،بةل ماناى بة

كانى
َ
خةل و نَيوان خؤي لة ِرؤذطار ِرةهةندي دوورى هَيناوة،وة لةبةر بةدى

ماغوت ِراستيشدا ،لة لَينا قةسيدة ناوى هَيناوة و شانؤيي لة وازى تردا
، و ثةرثووت شَيواو هَيزَيكي ِرابةري و سةرؤك دا لة«ضؤلةكةى قةموور»
و دةطةِرَيتةوة تةجاِر»دا 

َ
«طال لة سةرؤك ئةوة ئاسايي ية،لةبةر و هةذار و

دةبات. زةليليةش سةرشؤِري و ئةو حةياي
لة شيعريان كة دادةنرَيت شؤِرشطَيِرانة ئةو ديارتريني بة ماغوت
ئةو طري

َ
هةل و جةنط مةيدانى نَيو كرد،ِرؤشتة ئازاد ِرووخسار كؤيلةيةتي

وةكو دا ثةخشانى قةسيدةى هاتنى مذدةى كة بوو ناسكانة دةفتةرة
دا. تازة شيعري بزوتنةوةى لة نوَي و داهَينراو شَيوةيةكي

يكرد
َ
هةل و توند طةرم طذةبايةكي جةنطدا لة مةيداني هةرضةندة وة

بؤ كة بوو  كةسانة ئةو ئةسريني  نوقمي ِرؤذنامةكاننيش  و  بوو،
سثييةكاني

َ
قةال ماغوت دةطريان،ِراست لةو كاتةدا ضارةنووسي شيعر

ِرؤلَيكي سةرةتاش  .وة ِراطةياند لوتكةكان بةرزترين لةسةر  خؤي
بةهرةيةى ئةو شيعرةدا،ضونكة شَيوة ئةم هَينانةدي لة طَيِرا طرنطى
باوةشي لة تَيدا بطَيِرَي خؤي ي

َ
ِرؤل ئازاديةوة ِرةسةني و بة تواني كة

لةبةر ئةمةش بَيزاري ثةروةردةييةوة وةريطرتبوو،وة هةر كلتوور و
ئةمةش وة بوو، ِرزطاري بةستن ضةق و تن

َ
وشكهةال لة باكييةى بَي ئةو

سةدةيةدا. لةم دةطمةنةكان فةزيلةتة لة يةكَيكة
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ئاسمان بؤ دةرطاوة لةبةر

... ئَيستا
غةمطني بارانَيكي

دةشواتةوة.. غةمطينم ِرووخساري
ينةوة دةبينم!

َ
طل بة ثليكانةيةكي خةون

....و قةموورةكان ثشتة بة
دانراون.. ئةذنؤكان سةر لة دةستانةى ئةو

و فةلةك... نى
َ
كةشكةال بؤ سةركةوم ئةوةى بؤ

بزانم.
كوَى دةِروا بؤ نوَيذةكانمان حةسرةت و

خؤشةويستم ئةى ئاه...
بَيطومان

نوَيذةكانمان و حةسرةت هةموو
فريادةكان هاوار و هةموو

سنطةوة هاتونةتة دةرَى و لة مليؤنةها زار كة
تَيثةِريون.. ساأل و سةدةدا هةزاران ناو بة

دا كؤبوونةتةوة. لة شوَينَيكي ئاسمان هةور وةكو
... لةوانةشة
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ثةيظةكانم ئَيستا
بن نزيك مةسيحةوة ثةيظةكانى لة

بكةين ئاسمان طريانى ضاوةِروانى دةبا
خؤشةويستم.

  
*  *  *  
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خةون

دةمةوةى سةرما و دةرطا داخراوةكان لةو
داهَينراون..

دةكوتم.. دةست نابينايةك وةك
ديوارَى دةطةِرَيم! بؤ

دةم بدا...
َ
دال بؤ ذنَي يان

نابينا مامزَيكي
َ
وةُّـ

بكات.. خوِر كانييةكي بة لة ضي
.. يةخسري بولبولَيكي

بكات تيشكانة لةو ضي
دةكةوَيت.. قةفةزةكةى ةكانى

َ
شوول بةر

ئةليكرتؤنييةكاندا.. ة
َ
عةقل و بؤمبا ِرؤذطارى لة

و طؤرانى سةردةمى بؤن و لة
كزةكاندا.. تيشكة

كؤضةري و طؤرانى من باسي
وشرتةوة ثشتي سةر بة بيابانم سةفةرى

دةكرد... بؤ
كردبووم شل بؤ طوَييان مةمكةكانيشي

ةكان
َ
ة ذيكةل

َ
منال ضوون
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ئاطردان طوَى ضريؤكي بؤ
ِرادةطرن طوَى

دةبينني بيابانةوة بة خةون ئَيمة
و هاوسةرينى بة ِراهيبَى ضؤن وةك

ببينَى ةوة
َ
شمشال بة خةون هةتيوَى
نيطاكانم و دةوت ثَيم من

دةنارد ئاسؤيةكي دوور بؤ
ثاأل دةدةين لةوَيدا

شينةكانةوة و بة ِّـة
دةنووين سبةينانَى بة ئارامى هةتا

كةمن ثةيظةكان ئةوةى لةبةر نا
ماندووةكان ثةثوولة كو

َ
بةل

دةنوون ئَيمة لَيوى لةسةر
سبةينَى .....خؤشةويستم سبةينَى

ِرادةبني خةو لة زوو
دا دةريا ضارؤكةكانى و كةشتيوان لةطةأل
دةبينةوة بةرز ندة

َ
بال وةك هةوادا لةطةأل

بووندا تووِرة لةكاتى خوَين وةك
دةكةوين بياباندا سةر بة ئَيمة

دةكةوَى دا لَيوَيكي تر سةر لَيوَى بة ضؤن وةك
خةوتبووين وى

َ
ئاال لَيك بة شةو درَيذايي بة

بوو دانا جانتاكانمان سةر لة دةستمان
نةما سةفةرمان ةى

َ
كةل

َ
كةل سبةينَي

بوو. دا مان
َ
دل نَيو لة بيابان ضونكة

*  *  *  
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نراو لة قوتو قةرةجى
سةر ديوار كاتذمَيري بَي سةيري بة

طريفان ِرؤذذمَيري ياخود
دةزانم قريشكانم وادةى من

سةرانة سةودا بانةكاندا و ِرَيطا لة
دةكةم لةوى تر حافيزى خودا و ئةم دةطوشم دةستي

بةرزةكان كؤنة
َ
بال دةنؤِرمة دزييةوة بة

دةيانطاتَي و ددانةكانم تةنها نينؤك جَيطايانةى ئةو
دا شؤِرشةكانى ِرابووردو لة

نةبووم برسي ِرَيكةوت بة
نةبووم باشيل خؤِرا لة هةر و خؤشيدا لة

دا مَيذوو لة نيية طةنمَيك ة
َ
«طول

سةر» منى نةِرذابَيتة ليكى ؤثَي
َ
دل

و تاريكة ئايندةم دةزانم
مؤم بة دةبن بةكانم

َ
كةل

ثةثكةيةك قةراغى دةزانم
و خةنجةرَيكة ِرةقي هَيندةى

يةكانيش برسي ِرووبارى
خوَيناوييةكانييةوة ضارؤكة بة
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دةِروا هةدةر بة هةر ..........ِرؤذَيك وييةكانييةوة
َ
ال

َ
خؤ شانة بة

من ثَيغةمبةرَيكم و
بيابانم كةمة و طؤضان و تةنها ِريش
داناطرم شان لة ضةكةكةم هةر م

َ
بةال

دا هةوير» «قادسيةى لة
دا شؤربا» «واتةرلؤى لة
دةطلَي تَيوةى جيهان كة

قاندومي
َ
خول وةها خوداوةند
بم باهؤز و كةشتى
بِربم دار و دارستان

شةبةنط وةك ةيي بم
َ
ثَيستَيكي ِرةنطال ِرةش

بةهار وةكو
س و

َ
فال سةماى لة خوَينمدا

ئَيسكةكانمدا لة
كةربةال هةية واوةيالى شني و

جيهاندا لة نيية هَيزَيك
كا خؤشةويست ال شتَيكم

نةوَى خؤشم
َيني

َ
بجول شتَى بؤ ِرقم

نةبَي لَي ي ِرقم
مادامةكى

شةقام هةية و شقارتة توتن و

*  *  *  
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دةمامكةكان ثايزى

ثيادةكان   ئةى
لة ثاكيزةكان كةنةوة ي

َ
شةقامةكان خال

ثؤش ثةضة ئافرةتانى لة
دةرةوة و دَيمة ةكةم

َ
مال لة ِرووتى من بة

بؤ دةطةِرَيمةوة
دارستانةكةم

..........ئةستةم ئةستةمة
بياباندا لة ِرووبارَيك ضوون خؤم

ضاو  بةر  نةيةتة
لة دةريا دا يان كةشتي يةك

و لَيبكاتةوة كاأل ميوةى يان...مةيمونَى
سةرى ِرَيبوارةكان بيطرَيتة

لَيدانةوة ة
َ
ضةثل و ثَيكةنني بة

بدات باز تر لقَي بؤ لقَيكةوة سةر بة
دةطرم و

َ
هةل ناسنامة طريفانمدا نة لة
يادةوةريمدا لة ذووانيش نة

دانيشتووم و ضاخانةيةكدا نة لة
كردووة ثياسةم شةقامَيكدا بة نة
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م
َ
منال من

دةكةم درَيذ جةستةم ئاستةم بة ئةها
بشارمةوة لة درزى ديوارةكاندا شريييةكانم دانة تا

ثريم من
و دةضةمَيـتةوة  ئةها ثشتم

ِرَيبوارةكان
دةستم دةطرن

ثادشام من
و دةبَيتةوة  شؤِر ئةها شمشَيرةكةم

طردةكان لة سةر ئةسثةكةشم
دةحيلَينَي

كةرم
َ
سوال من

و شؤستةكاندا دةخشَينم  ئةها دانةكانم بة
 شةقام شةقام 

دةكةوم ِرَيبوارةكان دواى
نةتةوةكةم؟ كوا ...ئةى قارةمانم من

سَيدارةكةم؟ كوا فرؤشم...ئةى خؤ من
ِرَيطاكةم؟ كوا قؤندةرةم...ئةى من

*  *  *  
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سةِّـية

بوو سةِّـية....ئةو فرمَيسكة
يةكةمني سةر بة ِرؤمانةكان كة

ِرشتيان ديلدا
كردةوة دانةكاني بة كةلةثضةى كة

بوو ة
َ
مندال سةِّـية........ئةو

كرد و ساتمةى ئةوروثاوة لة كةنارى
و فاتيميةكانى طوارة بة يارى

دةكرد زَيريني ي
َ
كاكؤل بة

دةطري هةر و دانيشتووة كاتةوة لةو
و داية دةريا لة شووشةكةى بووكة

بيابان ثةنجةكاني لة
ترس و لة باكوورةوة

خةفةت و لة باشوورةوة
خؤأل و و طةرد تةوة

َ
ِرؤذهةال لة

كةكان
َ
طردؤل و قةلةِرةش ِرؤذئاواوة لة

كَيشاوة بؤ سنووريان
يةكرتن لة ِروو هةميشة وةرزةكانى

نَيو شةمةندةفةرَيك ضاوى غةمطينى دوو ضوون
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كراوةن هةميشة ثةنجةكانى
و دةكةن هاوار دةمانةى ئةو وةك

دةدةنةوة هاوار دةمانةى ئةو
َيكيدا

َ
خؤل مشتة هةموو لة
يان ثةثولةيةك ي

َ
بال

كؤتي ديلَيك هةية
حةججاج موتةنةبي ياخود قامضييةكي ثيتَيكي
هةية هةتيوَيك فرمَيسكي يان خةليفةيةك ددانى

ِّـةكاندا ناثشكوَين لة هةرطيز ةكانى
َ
طول

ثَيضراوةتةوة طؤثكةكانيدا لة ضارؤكةكان ضونكة
داوة ة طةنمةكانى

َ
دةورى طول مَيروولة

ناناسَي برسَيتى هةرطيز م
َ
بةال

هةورةكانَيتى ذمارةى هَيندةى ةكانى
َ
مندال ضونكة

هةية خؤيان ثةروانةى ضراكاني هةموو
كؤلوانةى ...و ئاطردان ثريةكانى هةموو

هةية خؤيان
غةمبارة هةتاية تا وةلَي

ثةناطان بَي ندةكانى
َ
بال ضونكة

دا شةو لة نةسيمَي هةركة
يكرد

َ
هةل

تروكاندن ضاو ضوون ثةردةكانى
دةلةرَينةوة

شةو دا لة شةمةندةفةرَي هةر كة
تَيثةِري

تاريكي و تةنط
َ
دل ي

َ
مال
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دةلةرزَيتةوة
واسراو

َ
هةل هةوادا لة جانتاى َي

َ
كؤمةل وةك

كراوةن طةلَيكى ثةنجة ئةستَيرةكان ضونكة
كَيشانةوةى.

َ
هةل بؤ كراوةن ئةزةلةوة- -لة

   
*  * *  
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طةمارؤ

و ئاسمانم كرد هَيندة سةيري
طريام

دةضنةوة شني ئةسرينةكانم
ة طةنمة زَيِرينةكانةوة

َ
بة طول خةونم هَيندة

طريام و بينى
دةضنةوة زةرد فرمَيسكةكانم

و جةنط  بؤ بِرؤن با سةركردةكان
و دارستان بؤ عاشقةكان

البؤرةكان بؤ زاناكان
من م

َ
بةال

كؤندا كورسييةكي و تةسبيحَيك دواى بة
دةبم عةوداأل

خؤم جاراني تاَّـ بطةِرَيمةوة تا
غةمدا دةرطاى لةبةر ثؤشَي كؤن ضوون

و كتَيب هةموو مادام
و ئاينةكان دةستوور

دةكةنةوة نيام
َ
دل

نامرم. زينداندا نةبَي يان لة برسان لة
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كؤضى ِرؤذذمَيرى

دايكم وةكو بةسؤزةى شةقامة ئةم لةسةر
شةوطاري بة سوَيند و دادةنَيم دةستم

درَيذى زستان دةخؤم
ئةستوونةكةى سةر لة نيشتمانةكةم ى

َ
ئاال

و دائةطرم
و ئةدوورم  بؤ قؤثضةى و

َ
سةر قؤل

دةكةم بةرى لة كراس وةكو
ضي نةشزانم ئةطةر

دةبَي شِر سي بةرم
َ
ثةال ض ثايزَيكدا لة
لةطةأل يةكةم زريان

دةكات
َ
سةر نيشتيمانمدا هةل بة كة

طردَيك سةر سةردةكةومة
لة مَيذوو نزيك

و تاريق دةستي دةطرمة شمشَيرةكةم
و سنطى خةنسا بؤ سةر سةريشم

و موتةنةبي ثةنجةكانى بؤ ةمةكةم
َ
قةل

دادةنيشم زستان ِرووتى درةختَيكي وةكو
دةِروَيت بؤ نوَيمان فرمَيسكي ...و نوَي برذانطى كةى بزانم تا
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دا؟ بةهار لة
.... نيشتمانم

درةخت وةك طورطةكةى ئةى
دواوة ضةماوة بؤ 

بؤ تؤ فؤتؤطرافيانة» ئةم «وَينة
وَيرانةن و كةالوة وَينةى
جريوانة و بة ندة

َ
ئةم بال

سةر ثوولةكانى لة ضارؤكة كاروانيانةى ئةم
تؤ ثؤستةن بؤ

و سةركةوتووة  ئةم لةشكرة
بردوو درز حيلةكانى سةر شووشةى بة ئةسثة

تؤ بؤ
و بةرماأل ي

َ
ِريشال

بؤ تؤ كؤكراوانةش ئةم نينؤكة
كؤتايي لة كة

و هةتيوان دةضن ي
َ
مال دا لة ثةنجةكان

هةنطاوةكانمى شوَين شؤستةكان سةر لة
دةسِرمةوة.... ثَي

ثاذنةوة  سةروو لة  ثَييةكانم
و دةبِرمةوة

دةرياوة دةيانهاومة
ثؤستةوة سندووقةكانى ناو يان

ئةكةم دابةز و بةز
َ
هةل كوللة وةكو

تا سةردةمى ئةسث سوارى و
دةطةِرَيتةوة. لَيدان ثَيش راداري
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دةطةِرَيت كؤضةرياندا تى
َ
وال دواى بة يةك كؤضةرى

ن
َ
كؤال وةك تاريكي و سارد نوَينى ئةى

بكةم قرنجت قرنج تةور بة ئاواتمة ضةند
دةكردن؟ ماضم لَيوانةى ئةو كوان
دةكردن؟ ثَي ياريم مةمكانةى ئةو

دةمانضةى ضارةنووس هةروةك
كردبَي و توند لة ثشتم

بكات ن
َ
تاال شتَيكم هةموو ِرووناك ِرؤذي بة

ئاواتمة ئاهـ...ضةند
و ِرابم لة خةو بةيانى يةك ئةطةر
زانكؤكان و خوَيندنطا و ضاخانة

ببينم خةوتووةكان قةوزة و زؤنطاو وةك
و بة ضادرطة بووبَي

بوةِرن دةورى لة سةطةكان
و ثةرلةمانةكان باخضة و شار

ببينم لم كةيةكي
َ
تةثؤل وةك

ئاوى عةرةبةكان وةكو بري
طؤزن

َ
هةل لَي

دا ساتة لةم ئاواتمة ئاهـ...ضةند
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التةريكدا طوندَيكى لة
داهاتبم طةرم

نامؤ و ثَيخةفَيكى لة سةر
دا نامؤ ساثيتةيةكي ذَير لة

ذنَي ثرية
ثَيشرت ضاوم بة ضاوى نةكةوتبَي كة

و بطوشَي تةِرةكةى دةسِرة
دايبنَي و م

َ
تةوَيل لة سةر
: لَيمبثرسَي

؟ تي
َ
وال كام كي

َ
خةل ة

َ
ِرؤل

فرمَيسكةوة لة ثِر ضاوى بة منيش
: َيم

َ
بل و دةمةوة مى

َ
وةال

داثريةم........ ئاهـ
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تةثوتؤز لة باران....ثةراوَيزَيك لة ثادشايةك

بضكؤلة ١-تارماييةكى
ةكانى باران دةكةيت

َ
تال بة ئةى ئةوةى ياري تؤ

نابينا ِرَيسَيكي خورى ضوون
دةهَينيت شينةكاندا جؤطة ثاشماوةى بة دةست

دةناسيتةوة خؤت بةندةكانى ِرووخساري نابينايةكيش وةك
؟ ي كَي تؤ

مةيخانةكان شةقامةكان...ئةى ئةى
كةوتووة

َ
ثال شؤستةكان سةر لة كَيية تارمايية ئةو

ِرادةكَيشَي؟ قذةكانى ة
َ
تال و دةسماأل و تةسبيح مَيروولة

بةرداية.. ئةوة
؟ بةردا

هةبَيت ناوةوة بةو هاوِرَييةكم يان برايةك ناكةوَيتةوة بريم
ديوار؟ يان سندوقة ئةوة

بةرداية..... -مةوالم.....ئةوة
ئةكةن هاوِرَييةتى تينووةكان ة

َ
طول ِرووبارةى ئةو

ِرَيذطة تا سةرضاوةكةيةوة لة
سةردانم بَيتة سبةينَي با

شةقامةكانةوة نَيوان دةكةوَيتة نووسينطةكةم...كة بؤ
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بدؤزمةوة بؤ دةريايي هةتيوخانةيةكي با لَيمطةِرَي
نابَي بنياتى كن

َ
ضل هةورَيكي يان

نيية دةرؤزةكةر مةوالم....ئةوة
بةرداية ئةوة

فسي ضكؤلة بةرداي زمان
ثرية ئَيستاش و بووة طةورة

داِرزاوة سنطى سةر سةوزةكةى  بةروانكة
َيت

َ
جَيناهَيل خؤي ِرَيِرةوى ئيرت
شةوةكان ...و لة مانطة نة

شةممةكاندا يةك و ثشوو ِرؤذاني لة نة
دةهَينَيتةوة ِرابوردووى تيذِرةوييةكانى بؤ ثؤزش ئةو

.....و سنطي دةخاتة سةر دةستةكاني
دةكات يان

َ
ئاوةال طريانةوة بة

القة كراو ِراهيبةيةكي ضوون
دروستكراو كاغةز بةلةمَيكي لة ثَيناو لة

بِروات و بِرَيذَيت ثةِرةسَيلكةيةك...ئاوةكةى يان
بَي وا با

بةخشي هةموو شتَيكي ثَي خودا
دةبينَي ثَيوة ضكؤلة خةونى شتانةى ِرووبارَيكي ئةو هةموو لة

ناوةنجى ضينَيكي لة
بةهار و لة و مَيشوولة ليتة لة

باريوة بةسةر دا ئةو هةمووشتَيكي م
َ
بةال

ماوةيةكدا لة
دا مَيذوو لة باران جوانرتين

ند
َ
بل تَيكي

َ
ِرؤذهةال هةورى جوانرتين
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دا هةدةر بة و شؤرينى مردووةكانةوة غةرغةرة.... بة ئاوةكةى
ناو دةكةوَيتة نووسينطةكةم كات سةردانم سبةينَي با

طذةبايةكانةوة
واسراوة

َ
الكانييةوة هةل بة هاتنةوة بةزةيي داواى

ديوارةكة سةر واراوةى
َ
هةل ؤ

َ
هةل ئةو ثَيستى

كة
َ
.....بةل نابزَوَينَي من بةزةيي هةرطيز

دةخاتةوة قوربانييةكانيم بري قريشكةى كةالك و خوَينى

طةورةكة تارماييية – ٢
غةمطينةكةم داثرية ئةى تؤ

دا ساتة لةم ئا
؟ دةكةي كؤنةكةت الطرية و خاأل خاأل ضارشَيوة لة ضي

بووة ون لَي تةسبيحةكةت ئةى
؟ ئةو طريفان دةتخستة طريفانةوة لةم كاتَي

كردووى دةريان كوِرةكانت يان
دةمت بووي؟ جويني شتةكانى ناو وتي و ي وتي

َ
كاتَي سةرقال

زةوى ئةى
ئاسمان ئةى

؟ كَيية دووِريانةدا بةستووة لةو ضةق ثريةذنة ئةو
دةخولَيتةوة سةري ذوور لة مَيشوولة كة

؟ بَيت ؤث يان زؤنطاوَيك
َ
طل َيي

َ
بل وةك

ميش دةداتةوة
َ
وةال نة و دةكات.... ثرسيار نة .... ئةو

َينَي
َ
دةجول سةر ضةثدا و ِراست بة وةلَي

بووةكةى دةجوَى تةِر فرمَيسك سةرثؤشة بة
ديمةشقة ئةوة
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ناوةوة ناناسم يان خوشكَيك ...بةو دايكَيك ديمةشق ؟
؟ ئاوَينة يان ضةكوش يان عةمبارة ئةوة

شارةكةى تؤية...مةوالم ئةوة
خؤم طريفانةكانى جطة لة ية شارم ني من ؟ من شاري

شارةكةت.....نيشتمانةكةت
و خوار ة

ََ
هَيل و لةم ثارضة جطة نيشتمانم نيية من نيشتمانةكةم؟

....و نةخشةكان سةر خَيضانةى
دةيدةمةوة لة نَيوان لَيوةكانمةوة هةميشة ةى

َ
دوكةل ئةو

َي
َ
.......بةل َي

َ
بةل

كةوتةوة بريم
و خاثوور ديمةشقي وَيرانة

...و و
َ
كووال هَيلكةى وةك ديمةشقي

دةخراية نةوايةكي زؤرةوة بة ة ثَيضراوةى
َ
بابؤل ئةو ديمةشقي

قوتابخانةوة  جانتاى  
....و سةركَيشةكان ئةسثة ديمةشقي

دةطرن ئاسؤ بةرى كةشتيانةى ئةو ديمةشقي
....و تةثوتؤز ديمةشقي

بة ديوارَيكةوة يداوة
َ
ثاسكيلةى ثال ئةو

ئؤراأل لوتكةى سةر طةشاوةكاني ة
َ
مةشخةل و ئةستَيرة ديمةشقي

دةم فووى بة كوذاوة ضراي ...و شةو ديمةشقي
كيسرا كاني

َ
ئاال بة ثاككراوة خةنجةرى ...و هؤرة ديمةشقي

...و الأل زمان ديمةشقي
قاضي مَيزةكان و كورسي ذَير ثةنجة سِراوانةى ئةو

ةسي
َ
ئةتل زةرياي لة سةر تؤقيو

َ
هةل ديمةشقي

بةلوعةكان بةر ضةماوةى ديمةشقي
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ذيلكة كةفة ئةستَيرةكان...ديمةشقي ..ديمةشقي قوِر ديمةشقي
شؤِرشطَيِرةكان. كةالكي

بةرد بة بدةن لَيي
..و بةزنةوة

َ
دةوريدا هةل ن بة

َ
منداال ن

َ
بهَيل

دةرَى بَيننة دانةكانييانةوة نَيو لة زمانيان
...و ببةستن دواوة بة تةنةكةى با

. بكةن ثَي ثةِرن و قةشمةري
َ
هةل دةوري لة

دةريانهَينام وةكةم
َ
خةوال نوَينة لة كة

ةوة
َ
طول سةر نيشتنى ثةثولةيةك بة

َ
هةل ضوون

سةريا كةوتبووم ...و ئاوا بة
ني

َ
كؤل

َ
هةل م

َ
سال هةزاران

كةوتوو ثشتا بة مَيروولةيةكي ضوون
بة ديوار ....و خؤم

...و دةرطاكانى ِرَيزى قة
َ
ئةل

...و ثريةمَيردةكان ِريشي بة
مةمكى شؤِرةذنةكانى طرتبؤوة بة

دةكرد تةماشام وة ثاِرانةوة و طريان بة
دراو دةورة بة نَيزة كؤيلةيةكي وةكو

. بِروانَي دايكي سروشتي لة كة
ديمةشق ئةى طالراومة وت: ثَيم

بخؤرةوة ئةسرينةكانت وتي:
ديمةشق :برسيمة ئةي وتم

بخؤ وةكانم
َ
وتي:ثَيال

؟ تر ضي ئةى
طريام شؤستةكان و سةر كةوتمة ...ئيرت هيضي تر
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؟ ئَيستا ئةى
ساأل هةزاران ثَيش طؤرانيانةى ئةو ..هةموو َين

َ
بل ثَيي ئَيستا

بةجَيهَيشت طةروويان
كةنارى قيسارة ئَيستا طةشتونةتة

زيادةكاندا ثؤثة و لق لةطةأل ثةنجانةى ئةو
بِرانةوة بورجةكانةوة و

َ
شوراى قةال لة

كؤبوونةتةوة الثةِرةكاندا ثةراوَيزى لة ئَيستا
دةكةنةوة دةرياكان كؤ كةناري سةر دةرياوانةكان لة

َين
َ
بل ثَي شتَيكي ثياوةكان...هةموو ئةى

باثريانةوة و باب ناوى بة
سةطةكانةوة و طوربة ناوى بة

منةوة ناوى بة نةك
دةمَينمةوة مردن هةتا دؤِراوةكاندا كَيشة لةطةأل من

دةطةشَينةوة تا .... دةمَينمةوة بووةكاندا سيس لقة لةطةأل
ِرووخسارم  وةك ثريي ديمةشقي لةطةأل

...و شَيدارةكان دةرطا لةطةأل
دةرطا لة ذوورةوة ضوونة ثَيش درؤينةكاني كؤكة

...و م
َ
دةهَيل جَيي بة ضؤن

ِرواون  شةقامةكانيدا لة  قاضةكانم
ثووكدا ناو لة ددان وةكو

لة يادى دةكةم ضؤن
جَيهَيشتووة بة الثةِرةكانم و ثَيست لةسةر شوَينى ئةو كة

: َي
َ
جَيدةهَيل بة ثةنجةكان سةر لة شوَيني توتن ضوون

دةِروانَى بَيضوةكةيدا بةسةر ؤ
َ
هةل ضؤن

بة سةر شةقامةكانيدا دةمِروانى هةموو بةيانييةك منيش
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دا ِرَيطةكةى سةر لة نيية زيخَيك وردة
دابَي نة

َ
تَيهةل ثَيم نووكة

نةماوة تةنطةكانى نة
َ
كؤال بةلووعةيةكي
نةنابَي ثَيوة دةمم

نةماوة دَيوةرةيةك يان شةوان حةسحةسَيكي
دا شةوةكانى مانطة لة
بَي نةدواند يةكرتيمان

نيية كؤنةكانييةوة دةرطا بة كيلؤنَي
نةكردبَي ثَي ياريم قامكةكانم و

َ
تةوَيل بة

دراو نيية ؤم
َ
كل وةلَي دةرطايةكي

: ثَيي وتبم و شةوَيك كرابَيتةوة
خَير بَيي ئةى غوارةكة بة

قامضييةكان بةر بيدةنة
ئاهةنط و ةكان و

َ
هؤل و كتَيبةكان نَيو لة لة دةرطاكان ..و

ثرسةكان بيكةنة دةرةوة
دةن ؤم

َ
كل ِروودا بة جيهاني دةرطاكاني هةموو
بَيت تةنها خودا وةك و با شنة وةك تا

م
َ
بةال

بكةن وةها لةوةى بةر
ن

َ
بكؤل

َ
هةل ضاوةكانم

و دةوَى  ئةى ثياوةكان ...من خؤشم
ناكةم لَي خيانةتى

ضي  ئةطةر  
ذنان مانطانةي وادةى وةك

ضاوةكانيشم بِروات. فرمَيسك لة
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نيوةِرؤ و سَيبةر

هةموو مةزراكانى جيهان
بضكؤلةن لَيوى دوو دذي

مَيذوو شةقامةكانى هةموو
ثةتني ثَيي دوو دذي

خؤشةويستم
و دةكةن سةفةر ئةوان

دةكَيشني ئَيمةضاوةِروانى
و هةية سَيدارةيان ثةتى ئةوان

طةردن ئَيمة
و هةية مرواريان ئةوان

ضةنة ذَير كرمةك و ئَيمةش
و و سثَيدة شةو  ئةوان

، نيوةِرؤيان هةية و ئَيوار ة
ئَيسقان و ثَيست ئَيمةش

و دةدةين و تؤ دا نيوةِرؤ لة ئَيمة
دةيخؤن دا سَيبةر لة ئةوان

برنج ضوون دةنكة دانةكانيان سثيية
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وةك دارستان كؤمة و كةل دانةكاني ئَيمةش
ئاوريشم نةرمة وةك سنطيان

سَيدارة طؤِرةثانى وةك ويية
َ
خؤال سنطمان ئَيمة

سةرداري جيهانني ئَيمة م هةر
َ
بةال

ِرةنط و ِرةنطا ى
َ
ِرازاوةية بة طةال ةكانيان

َ
مال

ثايز ى
َ
طةال بة ئَيمةش ةكانى

َ
مال

ثِرة ئةوان طريفاني
دزةكان و ناثاك ئةدرَيسي بة

ثِرة ئَيمةش طريفاني
و ِرووبارةكان بروسكة ئةدرَيسي هةورة لة

ئةوان ثةنجةرةيان هةية
باهؤز ئَيمةش

هةية كةشتييان ئةوان
شةثؤل ئَيمةش

هةية نيشانةيان ئةوان
ليتة ئَيمةش قوِر و

بانيذةيان هةية و ئةوان شورا
خةنجةر و ثةت ئَيمةش

ئَيستاش...
بخةوين شؤستةكان لةسةر و بِرؤين با

خؤشةويستم.

*  * *  
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تةتةرَيك ترسى

شوَينَى طشت زيندانيانى ئةى
هةية بَيزاريتان ترس و و طريان هةرضي

بنَيرن بؤم
دةرياكان هةموو سةر ِراوضيانى ئةى
هةية طَيذاوتان و بةتاأل تؤِري هةرضي

بنَيرن بؤم
زةمني سةر جوتيارانى ئةى ئَيوةش
هةية شِرتان سي

َ
ثةال طوأل و هةرضي

مةمكانةى ئةو هةموو لةطةأل
ونجِر ونجِر كران

دِران
َ
ئةو سكانةى هةل لةطةأل

بَيخةوة لة نينؤكانةى ئةو هةموو بة
دةرهَينران

من ئةدرَيسي بؤ بنَيرن
بَي جيهاندا شةقامَيكي و ضاخانة هةر لة

دةطات ثَيم هةر
طةورة طةورة دؤسيةيةكي من

ساز دةكةم مرؤظايةتى لةسةر ئازارةكانى
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و برسييةكان لَيوى بة كة هةر
كاران ضاوةِروانى برذانطي بة

كرد ئيمزام
بؤ خودا بةرزي دةكةمةوة

وةلَي ئةى سياضارانى سةر زةمني
دةترسَيم زؤر

نةبَيت. (خوَيندةواريي) خودا

*  * *  
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طةشتيارةكة ئةى
و دوور.. هةر ثريَيتيم يم دوورة...و

َ
مندال

دوور هةر نيشتمانيشم و دوور... مةنفام
طةشتيارةكة ئةى

بدةرَى ضاويلكةكةتم
بكةم دةستة تةماشاي ئةو ة

َ
بهَيل

دةكا بؤ ئاماذةم طةردوونةدا لةم كة
بكَيشة... ثؤرترَيتَيكم

بطريم! من
ةكةمةوة

َ
دةسمال بة

ئوتَيلَيكدا  دةرطاي بةر  لة
.. ِرؤنيشتبم

بنووسة ثؤرترَيتةكة درَيذي بة
ت

َ
ِرؤذهةال لة شاعريَيكة ئةمة

... دابنَي شؤستةكة سةر لة سثييةكةت دةستةسِرة
دا ميهرةبانة بارانة ئةم ذَير لة

دانيشة.. تةنيشتمةوة بة
ترسناكت نهَينييةكي تا

كةم: بةيان بؤ
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ضاوساغةكانت بَينة و لة ِرَيبةر واز
ئاطرةوة ليتةوة ...ناو بدةرة ناو فِرَييان

نووسيوتن كة سةرنجانةشةوة و ثةراوَيز بةو
بدوَيني ثري جووتيارَيكي هةر

 و
َ

دل دةردة دو دَير
تت

َ
ِرؤذهةال مَيذووى هةموو

سيغارَيكةوة ثَيضانةوةى دةم بة
دةطَيِرَيتةوة ضادرةكةيدا..بؤ بةردةم لة

   
*  * *  
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ةوة
َ
مال ئيشةكانى

تةمةندام  و من لة ثايزى
دةسوَي م

َ
سثي خؤ لة تةوَيل ثريَيتييةكي

ديمةشقي ياسةميني ضوون
دوِريانَيكدا هةموو لة

دةدات؟ من بة طوَي كَي
خؤشةويستم تةلةفؤنةكة لَيبدة زةنطى

بكة زياتر ئازارى و ترس داواى
من بَيباكم ئيرت

طؤِرةكةمداية لة هةر ئايندةم
من تةنهاي كؤماري
سَيبةرةكةمة هةر

ِرَيطاى بةرةو ئةودا..... لة
نـــــــــا

.....و بكة بؤ َيكم
َ
عةطال و قاوةيةك داواى

كؤتايي بيابانَيكي بَي
ِرابوردوو بؤ بطةِرَيمةوة تا
و فرمَيسكةكانم دؤسيةى

كة ئامادة ِروومةتم ذمارةى
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نــــــــا
و ئةدرَيسةكانم دةفتةري و ناسنامة

بدةرَى ثاسثؤرتةكةشم
....و ياندةضنم 

َ
هةل م

َ
سةر تةوَيل لة

شاردا جةرطةى لةناو مشقي ضوار
دادةنيشم

....و كَيوى هؤزَيكى سةرةك ضوون
بة دةيانطؤِرمةوة

ةييةكان
َ
ئاوَينة ِرةنطال و موورو

مةكة لة ضةناطةم طيري قوالث
ئاوساوو جةستةيةكي وةك

و شار دةرةوةى بؤ ِرامكَيشي
شيوةكانييةوة لة يةكَيك لة

كةيتةوة غلؤرم
تة شَيواوةكةشم

َ
وال ي

َ
ئاال ئةطةر

سةرةوة لة
كردي تةماشايةكى

بِرؤ خَيراتر
قةرزدارةكةيدا دوكانى الى قةرزارَيك ضوون

   
*  * *  
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َ
قوول بريكردنةوةيةك ثاش

ن
َ
دابمال شةقامةكان

بدةم بؤ ي
َ
هةول نةما ئامانجَيكم

ئةوروثام... شةقامةكانى هةموو
تةيكردووة.....و نوَينةكةمدا ناو لة

.......و خةوتووم مَيذوودا ذنانى شؤخرتين لةطةأل
بووم. ضاخانةيةكدا سووضي لة هةر هَيشتا

َين..
َ
بل ضكؤلةكةم نيشتمانة بة

بريندار ئةضَي نطي
َ
ثل هةر لة كة

دةبِرم...و
َ
هةل دؤشاومذةم ثةنجةى قوتابييةك وةك

دةكةم...و سةفةر يان مردن داواى
.. م

َ
بةال

ييةوة
َ
ِرؤذانى منال لة

الي نيشتمانة....و ِرةسةنم سروودي هةندَيك
دةمةوَيتةوة ئَيستا

نابم...و واطؤنَيك هيض سواري
حافيز خودا َيم

َ
نال هةرطيز

و ثيت ثيت بة ئةطةر
نةداتةوة يم

َ
خال بة خاأل
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بمبينَي نةيةوَيت ئةطةر
ِرَيبوارةكانةوة بةرضاوى بة يان

البدا قسةم لة خؤي
با بيخاتة ثرياسكةيةكى كؤنةوة و

داينَي دةرطايةكدا لةبةر
درةختَيكةوة ثشت لة يان

ثةمة بيطرمةوة،
َ
هةل ضوون سةطَيك منيش

زمانمة لةسةر ئازادي وشةى مادام
بم بضووكي سَيدارة كورسييةكي ئةوةية لةسةر وةك

َين
َ
بل تابووتة بةو

دةبَيتةوة درَيذ ةسي
َ
ئةتل كةناري تا كة

نيية دةسِرَيكم ثارةى من
الوانةوة... بؤ

مةككةوة ِرةجمكردني طؤِرةثانى لة
غةرناتة لة سةما ي

َ
هؤل تا

سنط سةر مووي بة شكاون برينَيكي
نةمايةوة... هيضيان ميدالياكان

قةكانيان نةبَي
َ
تةنها ئةل

قةلةِرةش لة بوون بيابانةكان ضؤأل
طوأل لة باخةكان

هاوار و هات لة زيندانةكان
ثيادة لة نةكان

َ
كؤال

تةثوتؤز نةماوة جطة لة هيض
دابةزَيتي و ةبةز

َ
هةل كة

زؤرانطرَيك مةمكى وةك
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بِرؤن لَيرة هةورةكان ئةى
نيشتمان شؤستةكانى ضونكة
ليتةش ناشَين. و بؤ قوِر ئيرت

*  * *  
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لة ئاسؤن هةموو ضاوةكان ِروو

بؤنى نان لةو كاتةوةى
بةرة

َ
دل طوأل بؤنى وةكو

طةشتيارةكاندا بةرطي لة نيشتمان بؤنى وةكو
دةكةم شانة قذم بةيانييةك هةموو من

دةكةم جل لةبةر جوانرتين
ثةلةمة...

ذووانيدا لة يةكةم عاشقَي ضوون
ئةودا... ضاوةِروانى لة

كرد وشكي كة شؤِرشةدا ئةو ضاوةِروانى لة
ئةودان ضاوةِروانى لة ثَييةكانم

دةذمَيرَي.. خور ضوون
دانةكانم دةذمَيرم

ثةردة لة كرانةوةى مؤسيقارَي بةر ضوون
دةكةم ثَي ياريان
.... بيبينم هةركة

قامضيةكاني لة قامضييةك تةماشاي
دةكةم لة طوللةكانى طوللةيةك يان

دةمم ....و سةر دةستم دةخةمة
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دةكَيشم.....و هةلهةلة و لَيزانةكان...قريوة ذنة وةكو
دةكةم لَي ى

َ
سكاال

...و داوم ئازارى ضةند برسَيتى
تةزاندوومى... ضةندة ترسيش

ئَيوارةش بؤ
تةنطةكان...و نة

َ
كؤال دةيبةمة

طوندَيكي دةرثؤقيو
شةقامةكةدا ؤثةكانى

َ
طل ذَير لة ثَيكةوة

دادةنيشني
دةطَيِرمةوة بؤ شتَيكي هةموو

بة ضاوةكانم و و ثةنجة دةم بة
وةكانى دةدات.....و

َ
ثَيل وةنةوز لةسةر هةتا

دةيباتةوة خةو هَيدي هَيدي...
كوانووةكةيدا بةردةم لة داثريةيةك وةك

وةلَي طةر نةهات
هةرزةكارَي ضوون

دةطرم دةمارةكانم لة
َ

قةثال
دةكةم بكات طةردنم درَيذ بِر تا

دا قرِيي قرِية ثةِري لةو ةيةك
َ
ِريشؤل وةكو

دةثاِرَيمةوة خودا لة
كات. ئةم ميللةتة قةالضؤ

  
*  * *  
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شةودا لة

هةية ة
َ
ل
َ
لةوَيدا طوال هةنط ...و لةوَيدا

ي
َ
تال لة دةبَيت ثِر دةمم كةضي

هةن تةضي
َ
طال و ئاهةنط و نوكتة لةوَيدا

طريان و لة شيوةن ثِر دةبَيت م
َ
دل كةضي

ثريةكة..ئةى باثريةم ثاسةوانة ئةى تؤ
كةم خؤم خةمي سؤراغي با بدةرَى تانجييةكةتم

بدةرَى كارةباييةكةتم فانؤسة
بطةِرَيم نيشتمانةكةمدا دواى بة با

.. الت بؤ دَيم نانةوة
َ
كؤال لةو

درَيذن....و قامضييةكانى باثريةم وةك كة
طةروومدان...و لة يةكانةوة دواي لة يةك هاوارة ئةو الى

ئةضن
َ

سةول لة
دةكةم لَي شكايةتتان كةكان

َ
خةل و تةثوتؤز ئةى

دةكةم شكايةتتان لَي مؤسيقا و طوأل و شةو ئةى
دةكةم: لَي شكايةتت هةر شةقامةكة ئةى تؤش

دةسثَيكرد ضريؤكةكةم هةركة
هات...و فيشكةى نةكاندا

َ
كؤال مار...بة وةكو

جَييهَيشتم... بة تةنيا بة
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دةلةرينةوة. هةوادا لة دراوَى سَيدارة لة ضوون قاضةكانم
الت بؤ كوتَي ة

َ
بة بال كوَيرةيةك ئةوةشة..ضوون شةمشةمة لةبةر

هاتووم
بةرم بةسةر كوَي لة ئةمشةو نازانم

دةكةم ثَيدا طوزةريان شؤستانةى ئةو
دةكةن تاأل حينجة دةرمانى ضوون هةنطاوةكانم

دةدةم لَي دةستيان ديوارانةى ئةو
ثةنجةكانمدا... ذَير لة

دةلةرزن ني
َ
ثَيشنال لَيوى ضوون

ئةبةم بزمار بة ئريةيي
دةيثارَيزَى و دةطرَي خؤي لة هةية تةختةيةك ضونكة

بيابان لةت بووى لةت بة جةستةيةكي دةبم خةني
دةقرِيَينن و فِرةيانة ة

َ
بال دةورى لة قةلةِرةش ضونكة

ئاهـ...باثريةم
ستةم بووم و ترس ضةند تامةزرؤى

درةختَيكةوة.. لقي بة خؤم بووم تامةزرؤ
واسم

َ
هةل سةيارةيةكدا بة

شتَيكةوة بطرم بة هةر دةست يان
بَي زيندانيش ةكاني

َ
شوول ضي ئةطةر

بووبم ون هةر من وةنةبَي
كورسييةكم بكةوم سةر لة ضاخانةيةكدا ئةطةر لة

زةوى. سةر ناكةومة ساأل هةزاران بة
  

*  * *  
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هةتيو

ئاهـ ...
خةون.....خةون

تؤكمةكةم....شكاو.. توونيية
َ
ئال طاليسكة

قةرةج وةكو تايةكانى
و بوونةوة.

َ
بال شوَينَيكدا هةموو بة

بينى بةهارةوة بة  خةونم شةوَيك
بة ئاطا هاتمةوة كاتَى

بوو داثؤشرا طوأل   و
َ
طةال سةرينةكةم بة

بينى دةرياوة بة خةونم جارَيك
سبةينَى بؤ

ماسي ثولةكةى و لة سةدةف بوو ثِر نوَينةكةم
ئازادييةوة بينى بة خةونم وةلَي كة

دا مانط خةرمانةى وَينةى ...بة طةردنم لة دةورى نَيزةكان
نامبيننةوة دواوة بة لةمِرؤ

شةمةندةفةرةكاندا فارغؤني و بةندةر لة
طشتييةكاندا كتَيبخانة لة يان

دةمبيننةوة
دةمبيننةوة خةوتويي بة ئةوروثا نةخشةكانى لةسةر
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شؤستة لةسةر هةتيوَيك خةوى وةكو
لةوَى ضونكة

......و تام دةكات لة ِرووبارَيك زياتر دةمم
دةِروات كيشوةر بة كيشوةر ئةسرينةكةشم

*  *  *  
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َ
خال

ئَيستا
بيستةيةمينة سةدةى سَيي كاتذمَير

كاتةدا لةم
ناكاتةوة جيا ِرَيبوارَيك وةكانى

َ
ثَيال لة مردوو كةالكي شتَيك هيض

شةقام سةر قريي لة جطة
الدَييية ثريةكان وةك شةقامةدا ئةو جةرطةى ناو لة

و دائةدةم شان
ناسم

َ
هةل

زيندان و ئاسنينةكانى شيشة تا هةموو
جيهانم طومانلَيكراوانى دؤسيةى دؤسيةى

دةكةنةوة و بؤ كؤ
بةردةستم دةخرَيتة

ِرَيطاية ِراستة ئةو سةر لة منيش
و دةكةم كاوَيذ هةر وشرت وةكو

دةيجووم
و دةستي ثؤليس دار لة هةتا

 خؤنيشاندةران 
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دَيت و
َ
هةل لة دةستةكانيان

َيك
َ
طول بة لقي دي دةبنةوة جارَيكى

خؤيدا باخضةكةى نَيو لة
ثَيدةكةنم تاريكيدا لة من

دةطريم تاريكيدا لة
دةنووسم و لة تاريكيدا

ناكرَيتةوة. جيا بؤ خؤم ثةنجةكانى و ةم
َ
قةل

دةدرَيت دةرطا لة كاتَيك هةر
دةلةرَيتةوة دةرطا بةر ثةردةى يان

دةشارمةوة كاغةزةكانم خؤم دةستى بة ئيرت
. طرياندا ساتى هاتوويةك لة

َ
هةل وةك

ترسةم لة كوَيوة بؤ ماوةتةوة ئةم
كَيوى شَيرى وةك ترساوةى خوَينة ئةم

دةبينم دةرطا بةر سةر سةكؤى ِرةسمى لة كاغةزَيكي هةر كة
دةرطاكةمةوة درزى لة تةثلةيةك و و

َ
كال هةر يان

دةدةن ثَيكدا فرمَيسكةكانم و ئَيسقان ئيرت
دةطرَى ِرَيضكة الدا ضوار هةر بة ترسةوة بة خوَينةكةشم

نهَينطر لة ثؤليسي دةستةيةك وةك
. كةوتبَي دواى خوَينبةر خوَينبةر

ئاى خؤشةويستم ...
دةطَيِرمةوة بةجةرطيم و ئازايةتى بَيهوودة

كؤست كةوتن لَيرة نيية
.. جةنط بوونى بةرثا زةنطى و قوتابخانة قامضى لة

... بَيشكةدا لة
داية دان...

َ
منال لة
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بووم بةسرتابووم ثَييةوة داندا
َ
منال لة ئةوةشى

نةبوو ش
َ
وَيال

. بوو سَيدارة ثةتى كة
َ
بةل

   
*  * *  
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نةقيزةوان

مَيروولةيةك : ناو
تؤقني : ثةِريوتر لة ِرةنط

داية : لة قوِر ناوضةوان
يان دؤسيةكانى ئامار : طؤِرستان شوَيني دانيشتن

نةقيزةوان : ثيشة
. ئاسمانَيكى شني و تون

َ
ئال ي

َ
خؤل شمةك :

نايطاتَى ضاو كة ندةكان
َ
بل كةناراوة و كِرَيوةكان

دانةران نةخشة و مةلةوان بؤ
ثَيية طوندةكان بؤ م

َ
خؤل من

ن
َ
منداال بؤ فرمَيسك
نةكان

َ
كؤال بؤ ثَيض

نيشاندةران خؤ ؤسينى
َ
داثل و ثةيكةر بؤ بةرديش

ثَيية كردن سةرزةنشت بؤ باوكانم
بؤ شكايةت بريم ثَيية من

دايك بؤ سؤز
ةكان

َ
طول فرؤشتنى بؤ شةقام

و دروستكردنى كةشتي بؤ دارستانم ثَيية



٦٥ من نییه خۆشی پیشهی

كان
َ
دارى ئاال و ِراستة طومةزى

ضؤلةكة و بؤ ثَيية من بةفرم
دارستان بؤ ثايز
و ن

َ
كؤال بؤ كؤكة

و فرؤشيار بانطى بؤ بةرز دةالقةى
يارمةتيدان و هاوكاري بؤ

بةِرَيزان ثَيية شتَيكم هةموو من
دار مشاري

ي 
َ
خال  تةنةكةى

الية نةتةوةم من
دارستان وةك خةوتووى و هَيمن نةتةوةى

بهَيني بةكاري دةشتوانى
ي ِرَيطادا

َ
و جةنجال شةِر ضاخانة و لة

بةِرَيزان كةن خَيرا
وا خةريكة شةو دادَى و

كةمةوة ساغ شتانة ئةم دةبَي
بوون ئاوا خؤر ثَيش

و دةربَينن جزدانةكانتان
نةتانرتسَينَي نرخانةم ئةم

عةرةبييةكان فةتحة هةموو
ضةرثايةك بة دةطؤِرمةوة

ت
َ
خؤرهةال ئةستَيرةكانى طشت

شقارتة دةنكَي بة
بةردهاوَيذَيك نزيكرتين الى بضمة تا

نيشتمانة بزمار فرؤشَيكي ئةم هةر يان



ئهلماغوت ٦٦ محهمهد

لةقلةقَيك دةنووكى وةك منيش
بة سنطمداو بيكةم

بمرم

*  * *  



٦٧ من نییه خۆشی پیشهی

ترس

دايكة
ةييةكةى

َ
ِرةنطال سنطة خاوةن ئةى
ئةفريقا َيتةكانى

َ
كؤل وةك

فريام بطة خَيراكةو
و وةرة

خؤتدا الدَييانةى ة
َ
قوول فةقيانة لةو

قؤثضةكاندا و دةزوو و دةرزى لةطةأل
بمشارةوة

ضنيوم
َ
تةنطى ثَيهةل الوة هةموو لة مةرط

و دةبَي تاريك ئاسمان
زةرد زةرد ِرةشةباش

ِرةشةكانيش سةطة
لة خوَيناوييةكان كتَيبة

دةردَينن ِرَيبوارانةوة جانتاى
تاريكةدا ِرؤذطارة لةم دةترسم

و ِرابم خةو لة يةك بةيانى
بةسةر دارةوة ندة نةبينمةوة

َ
بال



ئهلماغوت ٦٨ محهمهد

شَيوةى خؤي لة سةر ك َيَ
َ
يان طول

ضاخانة لة نةبينمةوة هاوِرَييةك يان
ئةترسم...

و كؤكةمةوة خؤم يةك بةيانى
ةوة

َ
يان ئاطردانى مال شَيوار(١)ةكة بةردةم بضمة

و بكةن ئاذنم طوللة
شؤرينةكة ضةى جان

َ
فل هَيشتا

بَيت... دةممدا لة
.....خَيراكة... دايكة دةكةم لَي تكات

ة كؤضةرييةكان...
َ
خَيل و بِر دار ...الدة الى ِرَيطةكةتدا لة

ثَيستة بكة دةربارةى (جلَيك) ى ثرسياريان لَي
َيكةوة)

َ
طول و (طيا هةر بارةى لة

بمثارَيزة: ترسة لةم
دةضمة سةر ئاو ....و

...... ثَيية خؤم ِرةسمييةكانى كاغةزة
...و دةرَي دَيمة ضاخانة لة

ضةث و ِراست بة
دةطَيِرم... ضاو

بضووكيش خونضةى تةنانةت
بكاتةوة دةم ئةوةى ثَيش

خؤيدا ضةثي و ِراست بة
دةِروانَي...

ئاي دايكة ...
خؤي وةكو هةر هيتلةر ئةطةر

بكرداية وَينةكَيشي



٦٩ من نییه خۆشی پیشهی

يدا
َ
تةنطةرةى مندال ماركسيش لة وة

بمرداية
شازدةيةم لويسي ئةطةر

خؤي و ثياوةتى هَيز زياتر
دةرخستاية

ئةنتوانَيت ماري ئةطةر
طةورة بووني خؤ و بةرى

َ
هَيندة دل

َنةبواية
باستيل كانى

َ
قةال ئةطةر

قاسيؤن خاكى لةسةر
ديمةشق باية شؤستةى سةر لة ي ثاريس

َ
هؤل

دةبوو كا ت
َ
ئةطةر ِرؤذهةال

با لَيزانرت و بةهَيزتر ِرةشةباش
سووتا كة ِرؤما كاتةى ئةو

دايكة ئةى ئاى
بواية بةفر ئازادي طةر

هةتاية تا
ثةسَيو دةخةوتم ثةنا و بَي

  
*  * *  



ئهلماغوت ٧٠ محهمهد

ئاسماندا كةشتيةكانى لة عةرةب طةشتيارَيكى

ثيشةوةران و زانايان ئةى
بدةنَي ئاسمانم ثاسثؤرتَيكى

غةمطينةكةمم تة
َ
نوَينةرى وال من

يةوة هاتووم ةكاني
َ
مندال و ثري و بَيوةذن ناوى بة

ئاسمان بؤ بدةنَي بةالشم ثاسثؤرتَيكي تا
ثَيية فرمَيسكم من ثارةش جياتى لة

نةبَيتةوة جَيطاشم طةر
كةشتييةكةوة دواى بمخةنة

سةري لة يان
الدَييم و ِراهاتووم من

ئازاري ئةستَيرةش نادةم
نابَي هةور بؤ خراثةشم

دةمةوَى تةنها من ئةوةى
ئاسمان بة بطةم خَيرا زؤر

بدةمة قامضييةك تا
خوا دةستي

بؤ شؤِرش. كو هانماندا
َ
بةل



٧١ من نییه خۆشی پیشهی

سةيياب شاكر بةدر بؤ
ثياسةكانم هاوِرَيي تةنهايي و ئةى

تؤز ةم
َ
قةل ضوون داري و درَيذة دوور غةمةكانم

تةنيشتةوة بة ِرانةكشاوم ضونكة
ميوانت دةبمة هةر م

َ
بةال

سةرما بة دةدةم ذنانى مةغريبي وةك سثيةكةشم كفنة
دامةنَى قةبرةكةت سةر لة ضرايةكيش هيض

دةردةكةم ِرَيطة خؤم
...و بناسَيتةوة خؤي ثَيكي مةستَيك ضوون

. مةمك بؤ مةلؤتكةيةك يان
نيوة شةودا كاتَيك لة

و دةكةيتةوة بةرز دةستةكانت
و دةدةيت  دةرطا ئةو يان لةم دةرطا

طرتووة
َ
هةل كؤنت دةفتةرَيكي تؤش

ثةثولةيةك ي
َ
بال و ثةِر ضوون بةرطةكةشي

بؤتةوة لَي
ماندووةكةتدا يادةوةريية لة تؤش

دةكةيتةوة ياد ِرستة ئةو يان ِرستة ئةم
ئاطردانةوة لةمةِر تا



ئهلماغوت ٧٢ محهمهد

بطَيِريةوة ئازيزانتى بؤ
شةوةوة يي

َ
قووال لة ثاشان دةنطَيك

: دةقيذَينَي
.. ةوة نيية

َ
مال كةس لة هيض

نيية ِرَيطاكان لةسةر كةس
نةماوة جيهاندا لة كةس

و وةردةضةرخَيني سةر ثاشان
دةِرؤيت.... بؤطةنةكانةوة ثاوة

َ
ضل نَيو لة

دادةخرَين توند هَيندة كة دةرطايانةى ئةو ناو بة
دةوةرَيت ديوارةكانى سةر طةضي

نيايت
َ
دل داهاتووت لة تؤش

دِرندةكان شةوطارة لة دَي جمةى كة
دةيقيذاند كة دةنطةشي ئةو
نيية  ةوة

َ
مال لة كةس  هيض

نيية ِرَيطاكان سةر لة كةس
نةماوة جيهاندا لة كةس

ئةى تؤ
سةر بة دةدةى ِرةش عةبايةكى

دةكةى بانطيان لَي و نيشانةكانى مرور
طيان داية

يةكاني جطةرة
َ
خال سةر ثاكةتة لة

و ِرووبار درةخت و وَينةى
شكاوةكان

َ
دل ة

َ
منال

و دةنةخشَيني
دةكةى بانطيان



٧٣ من نییه خۆشی پیشهی

! نيشتيمانم
؟ ئةمة نيشتيمانَيكة ض وةلَي

نيوةى شةودا كةنناسةكان لة كة
ن

َ
ِرايدةمال ةكانةوة

َ
زبل بة

طةمذة ئةى خؤتةوة ئارام بطرة مردنى بة
لَيكة ضِرنووكةوة بةرطري دار و و بةرد بة

و دةر بَييتة دةتةوَى
؟ ببينى ضي

شؤستة  لةسةر  كتَيبةكانت
دةكرَين هةِراج

نيشتيمانةوةية دةستي بة طؤضانةكةش
خؤت و ذيانى مردن ئةى غةمطني لة

كيسةأل طؤِرةكةشت هَيواشة وةك
بةهةشت ناكات هةرطيز بؤني

بؤ بةهةشتيش
و دوذمنكار

. سوارانة ثاسكيل

*  * *  



ئهلماغوت ٧٤ محهمهد

ضاخى دِرندةيى دا بة ئةدةبَيك لة

خةوتوو ِرةشَيكي قولة وةك
دةستةوة بة رمةكةى

بةردةدا ي
َ
جةنطةل ئةم نَيو لة

دةمَينمةوة
شتَيكدا ضاوةِروانى لة

تؤدا ثاكيزةيةى ِرؤحة غاباتى لةم َيي
َ
بل

خؤبردوو لة ثةلَيكي
بدؤزمةوة

؟ مة
َ
دل ناوى.... كة بريندار دارَيكي

َ
بال بؤ

دةكةم بارانت ماض
كَيلي قةبرةكان وةك

بةهاردا لة درةختَيك وةك
ماضَيكدا هةر نَيواني لة

مةمنونييةوة و سوثاس بة
دةكةم ئاسمانيش تةماشايةكي

تينوو ضؤلةكةيةكى ضوون
دؤلكةيةكدا لة بخواتةوة ئاوَيك



٧٥ من نییه خۆشی پیشهی

مةمكة لة نَيوان ِروخساريشم
دةكةم ون بةسؤزةكانتدا

دةكات هؤزةكةى بانطى كة دةشتةكييةك وةك
دةكةم هاوار

سةردانم دَييتة كة كؤترةى ئةو ئةى
............ وةك بةسراون ةكانيشت

َ
بال

ِرامَينة لةثم ناو لة بةس
داهاتووما و بةخت و عومر خةتى دواى بة بةس

بطةِرَي
...و جانتاكان طرتنى

َ
هةل لة سِراوةتةوة هةمووى

دا خةون) )..... لة كاندا
َ
قةال ِراكَيشاني

خةمةكانمدا نهَيني دواى بة هوودة بَي تؤ
دةطةِرَيي

... مةكتةب كتَيبةكانى ناو بة
هاوِرَيكانى لة يان

ضاخانةم دةثرسي
و كةسي نيية غةمطيني من

ناناسَي كةس
شةقام وةكو

وةهاية كؤرثةيةك وةكو
دا شارَيكى سؤزانى لة

. بَي دايك لة

*  * *  



ئهلماغوت ٧٦ محهمهد

الدَى بؤ ثةيامَيك

و بولبةل ضةهضةهةى لةطةأل
ضؤلةكةدا جريوى جريوة
تكاكارو بة دةكةم خودا

: باوكة َيم
َ
دةل

و زانياري كؤكردنةوةى لة وازبَينة
من لةسةر ئاشنايي

وةرةو
ثارضةكانم لة خياباندا

كؤكةرةوة
ِرةشةبا لةوةى بةر

ناو دِرك ئاردي بمكات بة
ثاكمكةنةوة كةناسةكان بةرلةوةى

دةمكوذَيت هةر ةمة
َ
قةل ئةم

هؤيةوة بة نةماوة زيندانَيك
نةضووبم تَيي

هؤيةوة بة نةماوة شةقامَيك
نةمطةوزَينن



٧٧ من نییه خۆشی پیشهی

طرتوويةك سيحر وةك منيش
دةكةوم دواى

........دةِرؤم بم خةوندا لة ئةوةى وةك
طيان ......باوكة ئَيوارةية ئةم

ئَيوارة ساردةكانى ديمةشق
زةرياكان يي

َ
قووال ساردة وةك كة

و دةطةِرَي مةيخانةيةكدا دواى بة كةسَي
ثةناطا بؤ تريش يةكَي

بؤ وشةيةك منيش
دةطةِرَيم

ثيتَي لة بةرابةر بؤ
دايبنَيم تردا ثيتَيكي
وةك ثشيلةيةكى ثري

ديوارى بة ديوار لة بدا كة
طوندَيكى داِرماو

و بمياوَينَي ثشيلةيةك
بَيضوةكةيدا دواى بة بطةِرَي

م....
َ
بةال

خؤشم
َ
دل من دةزانى وا

؟ طيان باوكة ئةى
.........هةرطيز هةرطيز

مداوة
َ
هةول جار زؤر ضونكة

ئاوَيت(١) لة ي كةمةوة
َ
خال ةمةكةم

َ
قةل

خوَين لة خةنجةرَيك ثاككردنةوةى وةك
م

َ
بَيل بةجَي شارةش ئةم وة



ئهلماغوت ٧٨ محهمهد

بَي ديواريش لةسةر طةرضي
بووم بةخةسار ِرةنج هةر م

َ
بةال

دةكا ئاوَيت بؤني ةمةم
َ
قةل ئةم

مَييةوة بة نَيرينةيةك بؤنكردنى ضوون
دةبينَي سثي ثةِرةيةكى هةر كة

لةرزةو دةكةوَيتة ئيرت
دةوةستَي

كراوةدا ثةنجةرةيةكى لةبةر دزَيك وةكو
دةخةوم دواتر

نامَينَيتةوة جَيطةكةمةوة بةسةر شتَيك هيض
ثَيستةكةم لة جطة

زيندان بؤ دةِروا كةللةسةرم
نن

َ
كؤال لة ثَييةكانم

جَيدةمَينن هَيالنةيةكدا لة دةستةكانيشم
سانتياطؤ  طةورةكةى ماسيية ضوون  

ماونةتةوة ضاوم ي
َ
ضال و ثةراسوو تةنها

طيان باوكة كة دةرم خؤت بريي ئيرت لة
و طاسن الى بطةِرَيوة

خؤت غةمطينةكانى طؤرانيية
بووم ثَيوة من ئيرت

دةبَي مةحاأل شتَي هةموو سبةينَي
. ثةنجة بة بةربوونَيك خوَين طرتنةوةى وةك



٧٩ من نییه خۆشی پیشهی

زستان

وشكةكاندا وةرزة لة طورطَيك وةكو
دةِرواين شوَينَيكدا هةموو لة ئَيمة

خؤشدةويست بارانمان
دةثةرست ثايزمان

كردةوة بريمان ِرؤذَيك تاكو
ئاسمان بؤ بنَيرين سوثاسنامةيةك

ثووليش جياتى لة
بدةين لَي ثايزى يةكى

َ
طةال

دةِروخَين هةر ضياكان كة دةمانزانى
دةكةن دةرياكانيش وشك

دةضن ناو لة شارستانييةكان
دةمَينَيتةوة خؤشةويستى تةنها

بووينةوة ..جيا دا لةناكاو
دةكرد درَيذةكان قةنةفة كورسي لة حةزى ئةو

درَيذةكان ثاثؤِرة لة منيش
بوو ضاخانة حةسرةتةكانى و ضرثة عاشقي ئةو

ةمباز و
َ
قةل من عاشقي



ئهلماغوت ٨٠ محهمهد

بووم شةقام نَيو هاوارةكانى
ئةمانةشدا هةموو لةطةأل

دةبَي طةردوون هةموو درَيذى بة ةكانم
َ
بال

. دا ضاوةِروانى لة
 

*  * *  



٨١ من نییه خۆشی پیشهی

َ
جةنطةل

دةكا....ئيغرا ئيغرامان ئاوايي
َ
مال وشةكانى

ئيغراكردنَيك...
طةِرؤك  سةرؤكَيكى ذةهراوى دةست ثَيكَيكي  وةكو

هةر دةمكووذَي خؤشةويستم م
َ
بةال

سةرم لة دةدات ثَيكة ئةو
بوركان ديوارى ئاطري ثرشة لَيدانى ضوون

ِرؤشت َيم
َ
دةل من

بِروا دةبا
نيية نةمر خؤ ئةو

شارستانييةكان و كوشتارطة لة
م

َ
بةال

و  دةثَيضمةوة خؤم  هةر
َيم

َ
هةل دةمةوَى

...... خؤشةويستيت
دةمطرَيت مردوويةك ي

َ
بال وةكو

تاريكةكانى ناو وةكو ثةردة
ترسناك فليمى



ئهلماغوت ٨٢ محهمهد

داخستم ثةنجةرةيةى لةسةر و ئةم دةرطا هةموو كَيية
ثَيدةشتَيكدا ةوانى

َ
ضؤل لة

جَيهَيشتم بة خوَينةكةشي بةتةنهايي
سوور كوتكةيةكي وةكو

دةوةِرَي؟ بةشةريةتدا دةمارةكاني لة
؟ تؤ

؟ دةكردي باراني ماض بوو كَي
.......من. لَيدان قامضي بة و فرمَيسك و شيعر بة

خؤشةويستم ئةى تؤ و من
غةمهَيندا َيكي

َ
جةنطةل بووين لة هاوِرَي داربِري دوو

تةورَيكي بة هةريةكةمان
شمشَير لَيوارى وةكو تيذي

درةخت دواى درةخت
ثةل دواى لة ثةل
خوارَى هَينامانة

ثَي بزانني بَي ئةوةى بة
ة

َ
جةنطةل ئةو

بوو. خؤمان خؤشةويستي

*  *  *  



٨٣ من نییه خۆشی پیشهی

مرؤظايةتى زَيدةيى
 

ئةو كةسةم من
نةكوشتووة شتَيكم هيض ئَيستا تاكو

جةنطدا لة
بومةلةرزة يان

هاتوضؤدا ِرووداوةكانى لة يان
بكةم ذيانم لة ضي ئيرت

ضاوم لةبةر ئةدا شةثؤل كة نةى
َ
ساال بةو

قةلةثاضةيةك بةرابةر دةريا شةثؤلي ضوون
وشةكانم بةسةرضوون ئةوةى بةهاري ثاش

نامة و لة ناردنى
و داواكردنى بةزةيي
داهاتوومدا وَينةكاري

قوتابخانة بؤردى لةسةر مراوييةك وَينةكردنى وةك
لَيدان دةست ضرثة و بة كوَير خةونةكانم وةك ئايا

دةربِرم؟
ئيستيوا درةختةكانى ةى

َ
تال بنَيشتة وةك م

َ
بهَيل يان

خوارَى بَينة الضاوما بة



ئهلماغوت ٨٤ محهمهد

ِرؤذنةكان و
َ
كال ئةى

بدةن ثَي سةوزاييةم ئةو هةواى تؤزَيك
دةخنكَيم وا

سنطم لة دةرةوة هاتوونة سيةكانيشم
هةتيوان دووضاوى وةكو

لَيم ون بووة ضةخماخة دةنطةكةشم وةكو
دةناسَي داهاتوو نةوةيةكى هيض نة

َي
َ
بؤ بل تاوةكو طؤرانى

زمانَيكى كؤنيش و هيض دةم نة
ئامَيزى. بطةِرَيتةوة تاكو

وةستاكان ئةى
نَيوانمةوة بخةنة بةردَيك

دةبم درز وا من
كرابَي ي تَيدا

َ
فَيل ضنيني ديوارَيك

َ
هةل وةك

دادةِروخَيم
بةفراوييةكانى لوتكة وةك

. بةهاري هةتاوَيكي ذَير
دةطؤِران نيشتمانةكانيش ئاخ........خؤزطة
باِرَيكدا نَيو لة سةماكةرَيك بردنةوةى وةك

شةوان. بؤ
  

*  *  *  
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ثؤكانيش دةلةرزن و تةنانةت ثةل

كردوو
َ
هةل ثشت قةلةِرةشَيكى ضوون

خؤشةويستم دةكةم هاوار
نةدةيتَي خؤتم ضراكةى ئةمشةو ئةطةر

ثرييمدا لة ةكانيش
َ
بال

نوَينةكةشت لة زةمهةريردا
ثاروةكةشت لة برسَيتيدا

فرمَيسك لة دةكةم ثِر دةمانضةكةم ئةوا
هاوار. بة نيشتمانةكةشم

نةدةيتَي زريانَيكم و َيك
َ
بال طةر

بِرؤم ثَيي تا
سنؤنؤ درةختى لة طؤضانَيكيش

بطةِرَيمةوة تاكو
بةرزةكانيش دةلةرزن ثؤ و تةنانةت ثةل

و دةطريم دةكةم كاتَيك تةماشايان
دادَى ِرؤذطارةكانى ئاخ.....خؤزطة

دةبردم ضاوى  و ثةنجةكان ِرؤح و لة
ميوةيةك بؤ لَيوي ضةقؤ بردني ضوون
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ثةلةكان بؤ لق و ثايزيش
و بسووتَينم جيهان بؤئةوةى

ةمَيشةكةى
َ
خؤل لة

بضووك دروستكةم بؤ ثاسكيلَيكي كفنَيك
دةيناسم كة

كؤن غةمطني بؤ نيشتمانَيكي بزمارَيكي
. دةيثةرستم كة
ة

َ
سال ...سي من

ِرانةذةندووة كؤرثةيةكم
نةيربدووم دةريايةك كةناري

نةطرتووة داوَينَيكم
نةطرياوم نَيكدا

َ
كؤال لة

ة
َ
سال من..........سي

بة باران بَي تةِر نةديوة تةكةم
َ
وال ى

َ
ئاال

و دةستم دةكةم لة فوو لة زةمهةريردا م
َ
بةال

: بة طؤرانييةوة 
. نيشتيمانم............نيشتيمانم

*  *  *  
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ثةِرةسَيلكة طريانى
ثشتةوة لة ئةوانةى ئةى

و لَيدام ذةهراويتان خةنجةرى
بووم كاغةزةكانم نَيو نوقمى من

ةكةى
َ
لةسةر بةرمال ثريَيك

باران ذَير دوو كؤتري هةرطيز نابنة طورط و مار
منة بؤ باران

شةقامةكان و شنةباو و ضةخماخة و باران
منن هي

ثَيية ئاسمانم ثةيامى من ئةمةش بؤ
بةِراستي

؟ ِرؤشتوون باراندا ذَير بة ئَيوة
خيابانةكانى مندا و بةسةر شةقام

كردووة ثياسةتان
ناوَى لة ئةمِرؤ بةدواوة بارانم خؤش من ئيرت

شنةبا .........نة و باران نة
ن

َ
نة بةردةال و ......... مانط نة

ئةوَى خؤش طةلةكةم ئيرت



ئهلماغوت ٨٨ محهمهد

بطرة لة ئامَيزتم طةلةكةم ئةى
و دانايت باوكَيكي تؤ هةر
طومِراكةت ة

َ
مندال منيش

برةوةكةيت و تؤ تةوذمة
داِرزاو لةبةريةك كوخى منيش

و دةرفةتَيكي ترم بدةرَى
دةكةم ضاوةِرَي منيش

دةوَى خؤش و جوتيارةكانى تؤم كرَيكار ئيرت
و ئةسث بة دةكةم شانازى

ثاوةكةشتةوة
َ
ضل و قوِر

كةم ِرةش ثَي ناوضةوانمى
. هيندى جةنطاوةرَيكي وةكو

كةشت
َ
وى ئاال

َ
سال بؤ

دةوةستم ثةيكةرَي هةروةكو
خؤثيشاندانةكاندا لة

دةقيذَينم شَيتَيك وةكو
بةرامبةرم ِرةق نةبَي ت

َ
دل م

َ
بةال

طةلةكةم ئةى
..... بةجَيهَيشت تؤم من بؤية
بةجَيتهَيشتبووم تؤش ضونكة

كرد  لةبري تؤم من بؤية
كردبووم بريت لة تؤش ضونكة

سوَيند دةخؤم من مةحرةمَيك و طشت شكؤ بة
بوو نةضوو بري لة تؤم هيض ِرؤذَيك

ضةلةحانَيش بووم و خةفةت كاتَي غةرقي
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جلة ئابِرووبةرةكاندا و تةنطى
َ
نَيو دل لة بووم غةرق

بوو الوازةكانيشت مةِرة الى م
َ
من دل

ِراِرةوةكاندا لة ضنراوةكانت
َ
هةل نةخؤشة الى

دادةطريسان ميوانةكانت بؤ جطةرةم من
دةضووم ثشتدا و بة ئاهةنطةكانتدا ثَيدةكةنيم لة

دةكردةوة قوِراوييةكانيشت طوندة لة بريم من
دةكردةوة لةو ثريانةت بريم

دةهات لة سَيبةرى ضراكاندا الرةيان كة
وةرةوة دة

تَيطةشتبووين لَيكرت خراث
كةين بريندار خؤمان ثةنجةكانى با

هةرضؤن طونجا
بخؤينةوة يةكرت خوَينى لة ثَيك

َ
دل با

برا ببينة با
كةين تَيكةأل دزراو ثارةى وةك غةمةكانمان و ئةسرين با

بِرؤين بةتةنها با
زةمةن   دذى

باهؤز دذى
َي

َ
بجول ناوضةوانمان لةسةر زامةكانيشمان شوَيني

سةعاتةكان. ميلى وةكو

*  * *  



ئهلماغوت ٩٠ محهمهد

طرد

من مةدة لة
ضارةنوس ئةى

لَيدان لة مةنووسة ضةند مةترَيكم بؤ ِرووخسارم سةر لة
دةكا

َ
هةل باهؤز شةقامةكانيش لةسةر

دةرةوة فةرهةنطةكان دَيمة و و باِر كتَيب لة من
خةندةق هاتنة دةرةوةى ديلةكان لة ضوون

مَيروولة وةك و ضوضي هيض ِرؤذطارى ئةى
ِرةشةبا لة جياتى ووكة

َ
طَيذةل بة ضاوت دابةستم ئةوةى ئةى

بوركان جياتى لة ئاطر كزة بة
هةرطيز نابم خؤش لَيت نيابة

َ
دل

بَي ثَييانيش ئةطةر بة دةطةِرَيمةوة طوندةكةم هةر
ثةخش دةكةم ثِروثاطةندة تؤ لةسةر كة طةشتم هةر

درةختةكان لقى كةنارى و طيا طذو لةسةر
ِرادةكشَيم

ثِروكَين هَيز شةِرَيكي ثاش جةنطاوةري وةك
ثةِرينةوةى سةطة ِراهَينراوةكان ضوون

ئاطردا بازنةكانى لة
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ثةنجةرانةوة  و دةرطا ئةم  لة
دةثةِرمةوة داخراوانةوة يةخة و ئةمِروثؤش لة

دةفِرم بةرز ؤ
َ
هةل ضوون

كرَيكاراندا ئازارى و ثاكيزةكان نهَيني سةر بة
ئَيواراندا لة زةردةى سنؤنؤ دةكةمةوة ضوون ةكانم

َ
بال

دةطةِرَيم زةوييةكى ثاكدا دواى بة
كؤشكَيك ِرَيكةوتى كوخ يان كة

طةدايةكى كرد ثاشا ياخود
دةوةستَي ند

َ
سةربل ئاسماندا لة

ثةرذينَيكةوة بكةوَيتة كة كَيوى ئةسثَيكى وةك
نادؤزرَيتةوة نةبووة و زةوييةك

نةبَي خؤمدا دةفتةرةكانى لة تةنها
كرد ئةى ِرؤذطار باشت

دام بؤِرت بةِراستي
تـةدا

َ
ِرؤذهةال هةموو لةم م

َ
بةال

نادؤزمةوة بةرز شوَينَيكى
. بضةقَينم لَي خؤمي بوونى تةسليم ى

َ
ئاال

*  *  *  
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نةداوة ِرووى هَيشتا كة تةنط
َ
دل ِرووداوَيكى يادى

داري ذَير لة كاتَيك
دةكرد ثياسةم ةباخةكاندا

َ
طول

بوو ثَي نَيرطةلةكةشم و يادطارى
و مةنفا لة ثري ةوانَيكي

َ
ثال ضوون

دانيشتبَي ضيمةنةكةيدا ناو
كرد تةماشام

ِرادةكةن بةفراوييةكاندا كِرَيوة نَيو لة ئةوان
ضارشَيو تؤية و نيوةيان

َ
ثال نيوةيان

طوللة وةكو وةكانيان
َ
ثَيال بة

دةدةن
َ
هةل قوِر

و سةريانةوةية سةر بة دةستيان هةريةكةشيان
: دةكةن هاوار

كةون ....فريامان كةون فريامان
دةفتةرم من

شؤِرشطَيِرم من
دادوةرم نووسةرَيكي من



٩٣ من نییه خۆشی پیشهی

تةلةفؤنم من
بووم تةتةر من

دانيشتبووم شار ديوارةكانى لةسةر منيش
كوذَينةوة ئاطر ثةيذةى ضوون

مشتوو شمشَيرةكةشم هةتا
بوو ضةقاند

دا
َ
ي باستَيل

َ
قةال ثشتي بِربِرةى لة

*  * *  
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شمشَيرةكان فِرؤكةى

شارةكاندا لة
ساردةمةنى و ثانكة

بةكار دَينن
ضي دةكةن؟ لة بياباندا ئةى
؟ باهؤز ضاوةِروانى لة جطة
كوَيية؟ ئةى باهؤز لة م

َ
بةال

دةزانن و سثييةكان
َ
قةال نة

طردةكان سةر ثوتوركاوةكانى
َ
ئاال نة

باهؤزةكة لةوَيية
ئاسؤ دوورةكانةوةية لة ثشت و ة

َ
دل دوو

هؤتَيأل دةرطاي يةكانى بةر سؤزانى وةك
ثرييش ؤيةكى

َ
هةل

مَيذوودا لة ؤ
َ
هةل دواترين

ضاوةِرَيية ئةسثةكان شؤفَيري وةكو دةرةوة لة
الى بؤ بِرؤ

ثريةكة ؤ
َ
هةل ئةى

ِّـاوييةكان ووكة
َ
و طَيذةل هةور ثاشماوةى لة بةس

كؤن ئاشثةزَيكي بخؤوة...وةك
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نةدؤِرَينَي خؤي جوانى باهؤز ثَيدةضَي
بةِرَي دةكا... ضةند نةوةيةك تا
الى ثريةكة ضؤن دةِروا بؤ ؤ

َ
هةل

و
َ
ثَيال نوكي وةكو دةنووكي كة

داِرزاوة..
دةِروا خَيراتر ضؤن

بَي و الرةى كة وةك ثاسكيلَيكة
ِرووباردا بثةِرَيتةوة. بة

ساأل دواي لة ساأل
دةبَي ثيس سنطي سةر سثي ثةِري

كارةكةر ي
َ
دةسمال وةكو

نةوة دواى نةوة
ثَيوة دةنَين ي

َ
ثال شنةبا ورديلةكان

بةرد ئةو بةردةوة بؤ لةم
ئةوالتر بؤ ثَيدةشتةوة لةم

بووة تةسليمي و .......... ئةويش
سةربازطةدا. سؤزانييةك لة ضوون

جةنطَيكى ترة حةزي لة
ضارةنووس

َ
لةطةل

لةطةأل باهؤز
دا مَيشوولة) ) لةطةأل

و خووراوانة  بةم ضِرنووكة
دةبَيتةوة ِرَيك خةريكة دةنووكى ئةوةى

بةردا. بة كَيشاوة ئةوةندةى
: ساتةكانى يادطاريدا لة
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طوزةريان كرد ئةو ساتانةى
تي

َ
ِرؤذهةال باوكَيكي ضوون ؤكة

َ
هةل

و دةكرد خؤي لوول ةكانى
َ
بال

نةخشينةكانى الدَي ضوون ضارشَيوة
و ... دةيكردنةوة

كيشوةرةكاندا و شار بةسةر
لَيدةدا ي

َ
بال

ضكؤلةكانيش ندة
َ
بال و هةور

دوايدا  هةسكة هةسك بة بة  
ِراياندةكرد

ورتي و  ورتة هةرا وةك
ثادشاكان. كةذاوةى هاتنى

ئةوةى كة ِرؤشت
كرد طوزةرى و ِرؤشت

نةماوةتةوة شتَيك ..هيض ئَيستاش
يادطارييةكان. و غةم لة جطة

ماندووةكانى ة
َ
بال بة

دةدا طسك ي
َ
خؤل طةردو

بةيبونَيكي وةريودا ة
َ
ذَير طول لة

ِرؤنيشتبوو دزَيك.... وةكو
.....و بةِرَيوةية باهؤزَيك بزانَى ئةوةى وةك
و دةردةكةون ِرةشةكانى تؤزَيكي تر ددانة

شؤِرشةكان َيسةى 
َ
بل كةشتي و ضوون
دةبريسكَينةوة...

ثةرثووتييةوة و الوازي هةموو بةم
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ئةم جةنطة... يسانى
َ
لة هةال بوو سوور

بوو ةوانى
َ
ضؤل و وشك بيابان...

بوو كَيشان هةلهةلة و شاهيد بَي جةنط...
كَيشا...و ضاوةِروانى ِرؤذ نيوةى تا

هَيدي هَيدي...
دةهات ضؤكدا بة

ِرَيطةيةك... سةختة سةر ِرةوةندَيكي ضوون
هةرزان وايةكي

َ
حةل وةك ضِرنووكةكانى

ِّـةكاندا بةسةر
دةِرذا...

كاني شنةبايةكى فَينكى وةك
سةريا يكرد بة

َ
هةل

بوو مةست ثَيي و كَيشا
َ
هةل ئاهَيكي

كردبَي القة ذنَيكي طةنجَيك وةكو
ِراكشايةوة دووبارة

....و سوتَينةر هةتاوَيكي ذَير لة
زةمةن وةك درَيذى تةنهاييةكي

تاريك داهات و لة ناكاو ئاسؤ
بوونةوة بةيبوونةكان الر

رِبي....و
َ
هةل خوَينةوة و عارةقة بة ي

َ
ل
َ
شةال ؤ....كلكي

َ
هةل

دةرثةِرين زامةكاني نَيو شاراوةكانى مَيشوولة
نةبوو هيض باكي بة دةسووِرايةوة و

دةثةِري....و
َ
هةل ي

َ
دل خؤشيدا لة

دةبةزى
َ
هةل لةوَى و لَيرة

دَيتةوة لةوةِر لة ...كاتَي ِرابكا دايكي بينيى بؤ بةرخَيك وةكو
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: بينيم من
دةسوِرايةوة ..خَيرا بةفر سةر سةماكةرَيكي وةكو

لَيدان لة بوو بةهَيزتر شةمةندةفةرَيكي
ي

َ
دةكؤل

َ
يةكةمجار ناخي زةوى هةل بؤ

ضِرنوكَيكي هةر و ِّـَيك لة هةر دةنكة سوود تا
...و   ببينَى

دةرَى بَيتة سةربةرزى بة جةنطةكة لة
ووكة.........

َ
طَيذةل

سةركةوتنة  مؤسيقاي .....وةك زيخ  وةك
نايبينيتةوة ئيرت دَيت و جارَيك

بَي باهؤز بة و لوتكة ؤش ....بةبَي
َ
هةل

. دةضَي بَي فرمَيسك و بَي ملوانكة بووكَيكي لة
كردةوة ثةثوولةكان...دةنووكةكانى ِراوضي وةكو
هَينا

َ
دواوة هةل بؤ هةنطاوى بةِرَيزةوة وريايي و بة

كؤنةكةى ...و مامؤستا بةردةم ضوون قوتابييةكي
..... باهؤز لة دةنووكي

... شانؤكان خوَين .....لة لة خؤأل....لة
....و ترساوةكان ماضة لة

هيضَيتي سةرة...لة لة شيعري سةالمياتى مستيالنةى ئةو
وةردةدا..

دا َيكي بضِراو
َ
تال ناوةندي لة تةشي ...و وةكو

دةخواليةوة....و
دةنطي طوللة وةك ندةكاني

َ
هاوارة بل

بوون مةزنيي خوَين و ثارضةيةك
بيابانةوة كورسي ثشت لة
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وانةى
يةكاني ثةيوةندي بِرينى و تينوَيتي هونةري

دةوتةوة...
لة نيوةِرؤيةكدا ئةو خةونةى بارةى لة

... دَيت
ماض. وةكو بةسؤز و خةونَيك....خنكَينةر

ئَيستا...
مَيذوودا لة ديل ئةوةية جوانرتين كاتى

دةرةوةى قةفةزةكةيدا لة
بخواتةوة... سوورةكانى خؤي سوذنة

دانَى باهؤز شاني لةسةر ثةيذة
لَيكاتةوة خةمةكانى بةري باخةوان وةك

باهؤز... م
َ
بةال

تي
َ
ِرؤذهةال سةماكارَيكي ضوون

دةلةرزاند شانةكانى
شارةزا سؤزانييةكي وةك

دا تامةزرؤ طةنجَيكي لةبةردةم
دوور دةطرت... خؤي

لوا ئةطةر بؤي تا
لَيبكرَيتةوة. ئاسؤي دةرطاكانى

لَيكرد ثشتي كة
بوو شَيترت كة

َ
هةل

دةكوتا زةويدا بة قاضي ثشيلة وةك
..... ترساو َيكي

َ
مندال وةك

دةرطاكة ِرابطا كيلؤني بيةوَى بة
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... لةبةرضاويدا شتَيك هةموو
دةبوةوة الر

برينةكان و و خؤأل هةتاو
التةنيشتى ئاسؤي

دةبوو قَيزةون و ضؤأل
لةدايكبوونَيك دواي داني

َ
منال وةك

دةكةوت دواي وة ضةورييةكاني و كةف بة
وةك مةستَيك ...

ئاوازةكانةوة ذووري بضَيتة بيةوَى كة
دةرةوة سةدان جار كرابَيتة ئةوةى ثاش

بوو سوود ...بَي م
َ
بةال

....و دادايةوة ثةردةكانى باهؤز ئيرت
... داخست ميوانةكاني دؤسيةى

دةطريا...و بةكوأل ثريةكةش ؤ
َ
هةل و

ثاِرانةوة دةستي ضوون ضِرنووكةكانى
دةكردةوة...و بةرز

 دةيزريكاند.
َ

مندال وةكو
ميل.....و هةزاران ثاش

خؤباييبوونةى لة و ستةم ئةو هةموو ثاش
دةريايةك كةناري لةسةر باهؤزةكة

نيشتةوة...و
ِرووخساري....

زؤرانطَيك ِرووخساري ضوون
تَيكشكاو...

بوو... ضؤأل
َ

ضؤل ... سنطي
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ميدالياكان و مةمك لة
ئاوَينةكان و مستيلة ...لة بووكةكاني

دابِران....و
دةستشؤرَيك بةردةم مةستي وةك

بةسةر بةردةكانةوة... كةوت
َ
ثال

... و جةرطرِب ئازارَيكي يدا
َ
دل لة ناخي

بةتني ضكؤلة و هاواري ثةنجةى
هةبوون....

قوِرطةوة و طوَي و لووت كوني مَيروولة..لة وةك
دةطؤزى...

َ
هةل ئاوى

دةثةِري..
َ
هةل قةرةج وةكو

....و كؤماوة ثشتي لةسةر
ثرد وةكو ترسناكي

َي؟
َ
دةقول

َ
لة كوَيوة هةل ئازارة ئةم

زةماوةندةكان ئاطري وةك يسةدارانةى
َ
بل لَيدانة ئةم

يةى بةربةري ة
َ
كةفةل ئةم كَي

عاشق برذانطي ضوون تةِرانةى و زؤر برينة بةم
داثؤشي؟

كةوتبووة سةرضؤك تاوانبارَيك كاتَيك ضوون
ئةوةى شتَيك بدركَينَي وةك

... كةوتةوة بريي
دَيرين  زؤر  شتَيكي

ئازارانة برين و ئةم بؤ
َي...

َ
دةكؤل

َ
هةل ناخي خةزَينةيةك وةك

مَيشوولة ضكؤلةى وةك شتَيكي
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و كرد..... مردن....خةباتي هةتا
تَيكؤشا....
.. ثَيدةضَي

جةرطرِبانة ئازارة ئةو هةموو
يةكانةى.... لةدواى هةوارة و ثةِر ئةو

برينةكان لَيوي سةر
... هاتبَي ضكؤلةيةوة شتة لةو

خؤي ي
َ
باال ...بة باهؤزةكة

جيهان... وةك طةورةى ضادرَيكي ضوون
كةوت....و لَيي

َيك
َ
دةسمال وةك ئيرت

و بوويةوة ....بضووك بضووك
مرد....و

ؤيةكدا
َ
شَيوةى هةل ئةسرينةكاني لة

دادةبارى.

: ثةراوَيز
مغسلة شؤر، دةست شَيوار: (١)

حرب ئاوَيت:مةرةكةب، (١)


