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 فاكسَيكي زيهين بؤ ئَيوة...

و ف  ةزاي  سةرش  َيخ خ  ؤم  ن وارَيكي س  ةخ ة ثَيش  ةكي ب  ؤ ي  اخي ب  و    ك  
 و فةلس          ةفةي  جياجياك          ان ةبريكردن          ةوةو نوس          ين  لةهَيَل            

و  ي  اخيثَيكهات  ةي ه  ةمو ئ  ةو ش  يعرانةية   مةرط  دا بنوس   . ئ  ةم ش  ارايةم
سةرش  َيب ب  ون، وةك  و ديواني)مراي  ا الوجود(و)ئَيش  ك(ري ك ن   ؤ (و       

ل   ة  ةي   ان ش   يعرو رتم   اني ت   رم نةمس   وتاندن، ك   اتي خ   ؤي زتري   ان        د
ج   ارَيكي ت   ر بآلوبون   ةوة،  س   ةد ت   رياذط   ةردون(دا بةكةوتن   ةخوارةوةي )

بةرااس   ب  س  ةرلةنوَي بةس   ةرياندا ض  ومةوة، ط   ؤرااد لةزتريان  دا ك   ردوة،   
ي ه ةمو ش يعرةكانة   ؤالبردني)وو(ئةم ضاثة  ك كردنةوةو راَيككردنةوةو

دةب و   و وةرمن ةطَيرااون،  لةوان ةي بةع ةرةبي نوس يوم     تا ئةم ساتة، ج(ة
ب  ةثل ل  ةدة دي  وان ب  َاو بوونايةت  ةوة. لةب  ةر ئ  ةوة  ب  ةناكامي ب  ة ش  ارا     

 ضاثي يةكةم بآلودةبنةوة,
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ئةمة  دةطةراَي ةوة بؤ ئةو زوَلمةي لةم ش يعرانة كراوة)ج ةن(ي جيه اني    
  ؤشوس ر(ض    ةند ذمارةي    ةك  بةض    اثَيكي خ    را) ل     َيوآلوكردةةوة)ك ن    

كةون(لةوس   اَلةدا ت   ةنيا ئةوو)ئَيش   ك(ر(م م   ؤري س   وريان لَي   درا، ث   ا    
 ئةوةي زتربةي رس ةكانيان قرتاند، براياري ضاثي ئةوياندا.

لةس   ةر ئ   ةركي خ   ؤم    ،ئةوان   ة  ثةيوةن   ديان بةه   ةذاري من   ةوة ه   ةبو    
ك َيو  ةكاد ب  ةذمارةي ك  ةم ض  اثكردوة، لةب  ةر ئ  ةوةي دةرطاك  اد لةس  ةر       

ب   ةخوَين  تينوب   ون رض   ةي ر ض   ةتري دةياه   ا نا    ةز و، ل   ةذَيم دراب   ؤكَل   
س   يميام لةئ   ةكاديياي ش   َيخ ئةدةب   دا ش   كاندوة، جَي(   ةي ش   انازية     

و رتش نورياني   سةرةرااي ئ ةو ه ةمو تةن( ةذةو ب ارة ناه ةموارة خوَين ةران      
تيذ هاوراَيي فةلسةفةي م ةرط  ب ون، ئةوان ةي بَيس َلةمينةوة لةس ةريان      بري

هةن دَيكيان بةع ةرةبي بآلوبون ةوة    ، واري ع ةرةبي يون. بةتايوةتي لةبنوس
خوَيندن  ةوةيان ب  ؤ دةكرَي  ب، لَي  رة     ب  ةردةوام بون  ة ماي  ةي مش   ومراو   

خ   اتو ه   ريت  جَي(   ةي خؤي   ةتي سوثاس   ي  بةبَيكةس   ي كةَلةك   ة دةب   ون،  
 ئيماهي  ئةمحةد بكةم كة ئةركي ضاثي يةكةمي طرتة ئةس ؤي.

 ش   يعريانة ئاهةن(س   ازي ئ   ةو ه   ةورةل   ةم فيدراَلي   ةدا  ئَيس    اي  ه   ةتا
بؤن   ةكاني ب   ون تَيكةنودةكةن   ةوة، لةئةزمون   ة جياوازةكان   دا، ل   ةزةرياي  

و ثرس   يارة سةرس  وراهَينةرةكان، لةف   ةزاي نادي  ارو ش   اراوةكان،    طوم  ان 
و  و ذي  ان، ل  ةوديوي ش   ةكان ل  ةدرةخخ بريك  ةرةوة: ب  ؤني ب  ون لةم  ةرط
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ةي  ان  تبؤني ئ ةو ر و مَيذو زمان، بؤني  ةقيقةت لةيةقني،  و بون زةمةن
ني خ  وَيين ؤهةَلياندةمذم  ةوة.. ب  ةب دةض  نة شوش  ةي زَيرانةخش  ي ن  ةمري

و طوم  انل لةيةقين  ةوة  لي ثرس  يارة ئةزةلي  ةكانؤنةش   ةري ذةهراو..ش  ةث
رط بةيةقينا بؤندةكةم، بةرةو زةريايةك قوتوي هةزار رةن(ةي عةتاري م ة 

 بدتزمةوة، كة تةنيا بؤني مةرط نةمرة!

.. و دايك  بةسةر طَيذةَلوك ةي زةمةن ةوة بةل  و دا دَي       بؤني ك ين باوك 
لةس   ةر م   ةمكي دايكم   ةوة دةي(   ر ،    ب   ؤني ئ   ةو هةناس   انة دةكةم   ةوة  

   ئَيس ا   ةز دةكةم وةك ساوايي لةطؤراةكةيا ئةو بؤنة هةَلومذمةوة.
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 درةخخ دةسرا

 طةردون ئَيس ا طراوطاَلي بَيشكةيةكي فؤتؤنيةء

 زةن(ي شوشة رت ي دةم)با(ي)وشة(!! ةزايةَل

 وةراند! تؤوي رةطةزبوني بةخةزاني فيكر ضرت

 ئاذَيري مَيشك ثذا تةزوي زمان بةتةرزة

 طريانَيك لة تونَيلي هةتايي دَيب: 

 بةثرضي خؤَينيين درةخب تةنرا( )طةردون

 بةطَيذةَلوكةي بريةوة خوَيندرايةوة)...( دةسراي سواأل

 خس ة فيزيا).(كؤطي ؤي ضاخي بةرديين 

 بةتةلَيكسي كضة قةرةجَيكي ناو)با( طةردونَيك

 بةقذة سةر نةخشاندةوة،جوطرافياي نهَيين )بون(ي 

 بةلؤطؤسةوة بارطاوي لضية ئةم ضاوو كةالنةي 

 دوايني و شَيرة خؤرةي ئَيس او ثرا لة فؤتؤي  امورابي
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 لةم دارس اني رتح ضرتية مَيذو تةنيا جوجمومةية

 ني سيمياية )..()بون( طةن رتما

 بةثريشكي بةرد نوزةي دَيب  عيشق

 سةهؤَلوةنداني )بون( هةسارةي ئاطري دةردا:

 جةن(ي طةردوني بةكَيمة عيشق بَلَيسةي طرت)...(

***  

 ئةم زريانة طَيذةَلوكةي كوذاوةي لؤطؤسي )بون(ة)...(

 لة ةريف خؤنوي دةسةسراي مَيشكةوة دَيب)..(

 وي خوَينيين تَيكةَلةوةو دةز بلوَي  دةسرا بةكَي 

 خوخمانةي طةردونيان بةكابةردي  رةن(كردةوة

 )...(بووةوَينةي جيهان تَيكةَل بةسةطيََكي ثةرايو 

 بةئاو بةندي زةمةني بريو فةلسةفة 

 رةطي فيزيا لةيةك ضراان).(
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 دةسراي زةمةن بةتلياكةوة تؤوضةن بون

 ني(اي مَيذوي هةَلراشب خوخمانةي مَيشك وَينة

 وة)..(بووة)بون( جيا مرت لة

 طةردون لة روخسارو جواني)...(

***  

 ئَيس ا فةزا بةدةسراي هةزار رةن(ةوة ضنراوة)...(

 ئةس َيرة باراني وَينة كؤرثة ثارضة ثةراتي خؤنوية..

 ئةوة دةسراَيك زماني طرت!!

 و وشةو ت ة  و شريو ئةشك رةن(اَلةي دَلؤثة عارةق

 بةر مزطةوتاو  وَينةي ئةو رتذانةي لة كؤنن

 ثاروي دةوةرية بةر مَيرولةو ثروشة

 بةباي زةيس انيةوة رةق دةبومةمكي 

 بةذةكةوة مان(ي دةطرتطريةي كؤرثة 
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 طوَلةطةد لة روانينا )بون(ي بةئةس َيرة ثؤشي

 ضية ئةم زرياني بةردة ل

 ئةم تراويلكة فس ؤرايانةل 

 بةمرتي مَيرويي سةوزةكش وكاَلي زةوي 

  اني ونوونمَيرو بةباي زةيس

 ذيان لةفةزاي دةسراَيكا نيش ةجَي بو

 )بون(بةتاَليشكي بان(ةشةيةك دةتوايةوة

 تابلؤي كضَيكي غةوارة بؤ دةسراةكةي دةطريا)...(

***  

 سةطَيك لة درةخخ بريكةرةوة طةني دةركرد)...(

 و  ةريف لؤطؤسي تَيكةَلكرد وشةي عيمي

 بةتؤزي مؤخة مرتتؤوي زةوي بو 

 ي )بري( وةريبةطةن كةللة
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 ثشيلة توايةوة طأل بةشَيي شَيوة

 ثةرتوكَيكي ثرياسكةيي بووةطةردون 

 سراَيك بارطةي )بون(ي ثَيضايةوة)...(  ة دةس

***  

 زانسب هةَلكؤَلي)...( سةطةل سةرابي دةسرايان بةكةَلوة

 كش وكاَل بةضرتي دةسرا شني بو)...(

 رةطةزي سةطةوة رةن(اَلة بون بةتؤو 

 دتَلضة بريي مَيشك دةردَيب لة خاكَيكا

 درةخخ بري طةني دةسراي سواَل دةطرَيب

 دةسراة و ميوة بةرهاتي ذي  ثرتةقاَل

 لةكاغةزي رت ا ثَيضاميةوة دةسراَيك

 وَينةي دَيَلة سةطَيكي سيحري بو

 قروسكةي عيشقة تةزوي دَلي طر ،
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 عيشقي روانني فيزياي هةسارةيي كَيشا

 دوايدا ضومبةلة طَيذةَلوكةي بةردةوة 

 دةسراَيكي زيوين  هةَل(رتةوة ....... 

 نامةم بؤ سةطي دَيرينة نوسي)...(!! 

 لة دوا بسخ طةردونةوة يةكمان بيين

 بةدةسراَيكي فرمَيسكاوي  تةنيا كةثرَيك

 بةفةزاو زةوي )بون(مان)...( بو

***  

 النكةي بةرد باراني سيزي ية)...( خؤرئاوا

 ةوري فيكرسةرابي ه لة ئاوَينةي كؤرثة

 لة نة)بون(ا دةشواتةوة دةسرا فيلمي درةخخ

 شؤثي خؤي بوينَيب ل! كَي دةتوانَيب فؤتؤ

 بؤ يةكةجمار بضَي ةوة ناو منداَلدانل
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 لَيرة شةود بةسةر طةني سةطا داباريوةو

 سةطةل رةمزي ئَيرة )بون(ي )م (و )تؤ(ية

 )بون( لة دوتوَيي دةسراَيكدا ثَيضراوةية 

 و عارةقةوة ضنران تةبةقي خوَي بة ةثةو دةزو 

 دةسة سراَيك شَيوةي )بون(ي خس ة بةر )با(

 بريسكةيةك لة ئاوَينةي ثريشكة بةردي مؤخةوة 

 بةقروسكةو نركةي زةيس اني لةرزاند)...( )بون( )نةبون(ي

***  

 و كةللة سةر)...( ئاي طَيذةن(ي روخسارو مؤخ

 لة دةسراَيكدا بؤتة نامةي طةردون براان

 باراني شوشة بةردةل ةم ئاطرضية ئ

 بووةفةزا بةثةراتي زةيس اني دَيَلة سةطةوة ون 

 بةنة)بون(ةوة طَيذ دةدات ضاوشاركَيي )بون(
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  !?لةم رتح باراني شوشةية بةرد ناسنامةي هةمومانة

  بووةروانني لة خوخمانةي دةسراي فةلسةفة ضا) 

 بةجةس ةو رت ي مؤميابوما دةتوَي ةوة 

 كؤرثة تونَيلي شار هةَلدةكؤَلَيب: بةضوار كافرتشيك

 ترافكايب هةموي رةن(ي ئةوي تياية

  تووةضاثةمةنيو رتذنامةكان رةن(ي سيحريان طر

 ببةرد تؤوضةن دةكرَي لةضاويلكةي شاعريانا بةثةرات

 روانني سةوز دةكات)...( توت  بؤ سيغاري بريو طةن

***   

 دةسراَيك  طرت ثؤثةمشيين شاي مَيشهةنط بو)...(

 تؤوي شريثةجنةي نةمري بؤ هَينا بوم

 ذةهري بون وَينام كردو بة 

 بةدوا ك ين مردمنةوة ئاوَي ة بون 
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 ساتة تَيكةَلة لةم ضركة

  روانني لة عيشقي مردنا دةتوَي ةوةو

 مةرط دةزوي نةمري بون ثةخ  دةكات

 نامةم بؤ سةطي عاشق  نوسيةوة:

 )...()تةوني مَيشك دةسراي روانيين تةنيوي 

 طةر مردم بةو دةسراة ك ن  بكةئة

 هةتا لةخوخمانةي وَينة بةيةك ب(ةي (...

  ***  

 طةردةلولي  ةثةي سةطةل سةرابي بؤشايي طَيذدا:

 رةن(ة تةرم  بؤ طؤراي شوشةي دَل بوةنل

 سةطَيكةل ضية بروسكةي تةنيايي شةوارةي ضاوة

 يةشَير ثةجنةتةنيا نوزةي زامة لَيوي سةر مةمَيكي 

 اطري ضاويا هةَلماتة شوشةي تَيزابةطةردون لة ئ



  سةالح جةالل          شيعر           كةوتنة خوارةوةي طةردون
 
 

 
18 

 دةسراي ك ن  بةسَيزي ي زمانةوة دةضنَيب)...(

 لةبةردةم دايكيا رايدةخات  

 بونةوةكةوتنةخوارةوةي لة الثةراةي عيشقي 

 سواَل بةبؤني رةن(اَلةبوي دةسراة

 مَيذوي)ئَيمة(و)بون(و)جيهان(تؤمار دةكات)...(

 *** 

 ا)...(كؤشكي زةوي هةزاران دةسراي طَيذد

 ثةرداخ بةزَيراي نةخشةوة دةسراض  بو

 كض(ةل خورانةوة ثَيك بةدةزوي وَينة

 وَينةو روانني بةتلياكي فيكر ثؤشرا

 )تاموؤ( بةئاوي نَيرةموك ضَينران

 بَيشكةي فيكر بةباي دةرون رادةذةنرَيب

 فيكر وَينةي زماني مؤخ دادةهَينَيب
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 كةلةم طَيذةَلوكة فةلسةفية طومان تةنيا دةسراَي

 ضارتكةي دواكةشخ دةطرَيب)...(

 ئةوة سةطَيك بةهانوي دةسراة ئةظَينةوة هاتو

 ثَينجي كَيشا شارس اني ضاخي بيس و

 رثةجنةيةلةم يؤتؤبيا روخسارية بون دةسراي شَي

 ذيان تؤراي كةرنةظاَلي  ةشيشةية

 وَينةو روخسار لةدةسراي فةلسةفةيا ثَيضرايةوة

  فيزياية...ئاوازي كارامازتيف ئَيس ا دوا 

 هةمو ساتَيك بةلةرزةي فةزاي بونةوة 

 نامة بؤ طةردون ضا) دةكات)...(

***  

 )...(تووةدارس اني مَيشك لَيرة دةسراي وشةي طر

 زةوي بةكش وكاَلي تةونةوة تاَليشك دةطرَيب
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 دةسراي بؤ بوكةكاني نيل باراند هةور بارانة

 فةزا بةدرةخخ دةسراةباوة داثؤشراوة..

 ردون لةسةر ثؤثو لقي نيشنتهةن(ي طة

 تاأل مؤمياي كردن كارخانةي مَيشك بةبنَيش ة

 رتذهةنتو باشور بةباكورو خؤرئاواوة تةريب

 طةردون بةرةن(ي ضاوَيكي ئةشكاويةوة سوراايةوة

 خؤرو مانط بةدةسراةوة ئاهةن(ي هةن(وينيان سازدا

 سةرابة بون لةثشوي هةناسةو روانيين كض

 ةر خؤي داخسب)...( بؤ هةزارة زةمةني لةس

 و دةسراو كضان دابرااوي  سةط م  ولةم نةبونة 

 لةسةدةي س رَيكي ترا..

 )...(كةرنةظاَلي درةخ ة دةسراي )بون( دةكةي 

27/6/2011 
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  ةرياي بةرد ز

 ئَيس ا زةمةن نوزةي طةردةلولي ساواي بونة)...(

 طزنط ثةرشي وشة رتماني مريةمة

 ..فؤتؤني رة  ضاوي بوني سيواخداوة

 مة شةرة رتذ لة ئاوَينةي نةبونةوة

 بةشا دةمارا دةهَينيََب)...( بَلَيسةي طرا

*** 

 بةبزماري مَيشك تةنرا)...(ثَيآلو 

 طةردةلولي وشة لة زةريايا سةوَلي لَيدا

 طؤراني شاتياي رت ي دةذةند

 بةمششَيري زمانةوة قرضةي ضاوم

 تريشقةي هةسارةي بةردة مةرطي نوسيةوة

 ن لَيوان بون)..(ثةرداخةكان ا
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 بةخَيوةتي مَيشكي سوثا)...( خوَين  بكةن

 و روخسارتاني تياية ئاوَينةي نةسب)...( دةسب

 لة روباري ئةشكو كَيما شةثؤل دةدةن!!

 سةراي يؤتؤبياي رت ي ذينة!ئَيرة سةرا

 بةسةهؤَلي نياندةرتاَل! رةن( ان تَيكةَل

 وَينةي سةربرايين مناَلةكامني كَيشاوة)...(

*** 

 ئَيوة شاري روانينمان نامؤية)...(! م  و

 لة بياباني ئيسماعيلدا هؤمريتسي جواني اد!

 قورباني سي ضةرخ س ي دةبَيب!

 جةرط  خبؤنةوة)...(! و و دَل رتح

 َلوي تةنورة طرا ناسنامةمة!ؤك

 مؤخ  بؤتة بؤسؤي وشة)...(!
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 تا ئةو ساتةي طةني مششَير!

 ...(!لة درةخخ خوَينينةوة سةوز دةبَيب)

*** 

 بةخوَيناو)...(! وَينةم لة شوشةي شارةوة بو

 طةردةلولي ئةزةل طرتي)...(!

 و هةناسةيا هةَلدا ضادرَيك  لة نةبوني تف

 تةنافة شةي انةي وشة ثَيضاميةوة

 و نةسخ شؤريةوة! زةرياي رخيؤَلة هةسب

 )...(وَينةي شارَيكي قابيلي هةزارة بو

*** 

 طول بو)...( سةطَيك  دي لة تة ريرا طةراو

 زامي هاوينةي لَيوي  ماضكرد!!

 و طؤثكةي برين  تةقني
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 بةخوَينَيكي شةخ ة طرتو)...(روخساري بو 

 بةتةبةقَيك لة سيميا! طرياد بو

 تةرزة روانيين خوَينيين ئَيوةي داكرد

 بةمةمةوة خوارديانةوة)...( شرية خؤرة 

 بةناَلةي ياقوتي  سةر مةسب كراشارَيك 

 ي خوَينمةوة تةريب بنببةدواي دةزو 

 و تاعوناوي ب(رنةوة سةطي طول

 )...(جَي هةواري م  دةزان 

 تونَيلة وشةي  ةريف ئاسكيمؤي ئةسخيلؤس

 بةوشةي سةوز ك ن  لة بةرد بؤ دةدورَيب 

 طؤراَيك ناونيشاني شوشةي زماني مردمنة

 زةريايةكي لة تنؤكةي رتذانةتان ذياندةوة

 اتةوة)...(لة ذَير ثَي ان سةطي برسي دةشو
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*** 

 )...(بووةئَيس ا ئاوتان تَيكةَلي ياقوتي رت   

 مةطةر مة وي عةزا ثؤشي  ةسرة  بَيب.

 شيين شني شيين شني شينةل!رت   شينةل! يا

 لة طراكاني رةن(اَلةيي وشةي مةرط 

 و ئةزةل هات

 كردةوة)..( ئةس َيرةي بَيكةسيان رةنط

 لةم يؤتؤبيا طةردونية دتذة ئاوَيك

 )...(ةكَي  دةشواتةوةئَيوة ب

 وَينةي شريو ثةجنةو زةخرةفةي روخسارتان

 تاشَيك لة ئاني ئةهريةن زمان دةطرَيب

 بةشياوطي نةبونةوة ثةراةي بود دةشواتةوة)...( 

*** 
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 بةرةطةزي مؤميا سوتا)...( ضراي مَيذو

 طةدةم زةرياي ئاوبةندي ذاني طةردونية

 و ضرثة طةردةلولي سةرابي وَينةو رتح

 ةقومي دتزةخي جيهان تَيرم ناكاتز

 هيوام تةنيا مةرطَيكي سةوز باوة

 بةخامَيكي س ي س ي )..( 

 هيواو  ةزم لة بريسكةي شريتانةوة سةوز بوَيب)...(

*** 

 )...(بةطراوطاَلي طةردوني زةن(ي لَيدا موروي ئاودار

 تاقة طريانَيكي )م ( بو بؤ دايةي مةرط

 )...(َيووةكو موسا هيض مةمكَيك  نةخس ة ل

 ج(ة لة شريي مةرطةسات

 وةكو نيوت  هيض سَيوَيك  نةطرتةوة
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 )...(ج(ة لة فؤتؤني مردن

 سَيوي  ةوام هةَلدا بؤ شاري رت كَيشان

 طياي نةمري  بؤ طل(امشي مةرط هةَلدا)...(

 بةسَيوي بونةوة طَيذةن(يدا طةردون

 تؤوي مردن لة هيض جَي(ايةكا نةبو

 ..(ئاوي دو دةريام تَيكةَل كرد)

 بريين رتح ذان وبةخوَيي  

 بةشريي مةرط  تَيكةَل بون)...( 

*** 

 روانينما توايةوة)...( بةو  ةرفةكاني  ثةراةي ريف

 زةمةني دَلدارَيكي لة خاضي ئةس َيرة كَيشا

 هةسارةكان لة ناو بريما تةقينةوة

 بةهةوري نةمري تَيكةَل بون ضياي كوش ار
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 بةياقوتي نةمري تةنيا وَينة بو

 بةوَينةي عيشق رةن(اَلة بو)...( لؤي مةرط تاب

*** 

 ثةراي سةمةندةلي نةمري دوا ئاوازي ساواييمة)...(

 بةنةمري مةرط تواندةوة يتَيزابي دورا بومن

 مؤخ  ثرياسكةي زماني طراوطاَلي عيشقة مةرطة

 بلوَي  وَينة تاريكخانةي بونيان ثراكرد

 مَيذو لة ئاوَينةي )بون نةبون(ا تيشك دةدا

 بدتزنةوة)...( نةي ثش  ان لة سكي )با(ياوَي

*** 

 بةبةردة وشةي دوا ثاساريةوة هةَلضنرا)...( رت  

 لة ثةراةي بةرد مَيذوي )م (و )ئَيوة(ي نوسي

 )م ( لة بةردي سيزي ي )ئةو( بؤ )تؤ(ي نةبون
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 )ئةوان( لة بةردي كؤتايي زماني )بون(

 لَيرة طؤراَيك ناونيشاني منة بؤ )ئةو(

 وكةي روانينما زماني )با(ملة طَيذةَل

 بةثروشةي بةردة زمانةوة دةثذَيب 

 لةم بةردس انة زماني بةرد لة بةرد دةثذَيب

 بةوشةي )ئةو( شةتَلة مةرط  دةضَيننةوة جوتياري بون

 ضريتكي بةرد بؤ وَينةي بةرد

 بةرد)...(

 )...(بةرد)...(ب).( ة)..( ر )..( د

نوَي لة رتذنامةي ئةدةبو هونةري كوردس اني 
 بآلوبؤتةوة 2/6/2011(لة5495ذمارة)
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 شَيرثةجنةي ياقوت 

 

 ح)...(ل تياقوتي ر ؤضي هَيمايةك خوَي  مجاني تَيزابة ب

 زماني بةرد لة )نةبون( دةخوَينَي ةوة

 سونووَلي مةرط زَيراي عةزايي ئةوة)...(

 تَيزابي عيشق ياقوتي )بون(ي تواندةوة ..

 )...(ح لة مةرطا نوسراتزماني خةف ةي ر

  *** 

 ل!)...(زماني )م (و )ئةو(لة ضي دوراَيكا نةخشاوة

 ل!)...(بووةلة زةرياي ضي )نةبون( َيكا ون 

  وي )بون(ي باراند..!!ؤئامسان شوَينةواري ت

 ئةس َيرةيا ون بو مانط وهةتاو لة بان(ةشةي 

 مةوة لةرزي!!ؤطةردون بةطَيذةن(ي عيشقي ئةت
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 اوط)بون(بَي رايةخ ئَيمةي خس ةوة شي

 مةرط)...(!! ؤلة مةرطَيكي ياقوتيا لة دايك بوينةوة ب

   *** 

 ل)...(زايةَلةي خوَي  ضرااني عيشق ضي مةرطَيكة

 ح(ي )بون(ةوة)...(!!تبةطراكاني شَيرثةجنةيي )ر 

 طزن(ي لة مةرطا داطريساند)...(!!

 و بارنةؤنيشانةي بان(ةشةي ت تضر

 !شي !ؤح )بون(ي ثتطَيذةَلوكةي شاردنةوةي ر

 !)...(لة مةرطا بوينة عاشقي ناوةخب

  *** 

 )...(!!تووةضاوم فرمَيسكي عيشقي دو سةدةي طر

 دةنوسَي ةوة ذةي فيلمي طةردونتد

  ا دةسوتَيب..تضي ساتَيكة وَينة لة ر
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 ضاو لة بةردي ئةهريةنا دةكوذَي ةوة 

 ثزوي عيشقي زةوي ثضراا)..(!! 

 لة بان(ةشةي ثروسكي خةف ةي جيهانال!

 ك لة بةرد وَيناي كردوم دَلَي

 زةيةتَلي خوَيناوي تَيزابي ثريؤهةناسةم خ

 ضاواني )بون(ل!!  ؤضي بارانَيك بَين  ب

 28/2/2009 بنوسَي ةوة!)...( ؤمَيذوي عيشقي بةردتان ب
   تةوة.ؤو هونةري كوردس اني نويدا بآلوب (ئةدةب627لةذمارة)
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 و سَيو سدرةو زةي ون 

 

 )...(نةوة ثضرااريكردبطومان بكة تةوني 

  ي تَيكشكاندتضركةي طومان ئاوَينةي ر

 بةسَيوي فةلسةفةوة موتوربة بو "بون "

 راي شوشةؤبةططةردون بو 

 ي نازةمةني دةركردتئةس َيرةي بري ضر

 وي رةطةز ئَيس اي بردةوة سةرةتاؤت

 ريةوةؤئاوَينةي فةلسةفة ناراةطةزي ش

 ..(سَيو كرا ) كةوتنةخوارةوةيشةتَلي  ظتمر

*** 

 بةسَيو شةتأل كرد)...(!  ةواو شةي ان طةردونيان
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 مؤ ةوا نةفرةتي باراندو طوتي : ناخي

 يةكةم نةفخ بضَي ةوة )..( ؤدةبَيب مَيذو ب

 ذنةترةتاوو ئةوي  طةراايةوة كآلوراؤئاطر ضوة خ

 !)...(و بوني قوتدا نةفخزةوي بو بةسَيوي 

*** 

 !!)...(سَيوي فةلسةفة زةمةني طرت

 ي )بون نةبون( ،سَيو ذةهري ؤتو  م 

 ضوينةتة ئامساني نةبون

 بووةرة ئاوس ؤبةهةناسةي شرية خ هةور

 ح وَيناي رَيكةوتة مةرط بوتر

 ي نا رةطةزيتبةضر شاوي بون بوتد

 مي بوؤتةنيا ثياَلة ذةهري ئةت

 ش ةوة ح لةبةري لة ئاوي سَيواتر
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 لئَيس ا بَي ةوة ؤذيان ب طومان بكة

 ةَلَيكي س ي س يئامسان وَينةي دوك

 )..(!! لة سةرةتا جةن(ي طةردون دةبراَي ةوة

*** 

 ثشيلةي زانسخ طةيش نة مانط )..(!! طةواَلة

 نوقمي ذةهري ئَيس ا كرا حتشاري ر

 بو ح ضا)تبةشرية ذةهري ر طراو طاَل

  ةواو شةي ان لة سَيوا وَينةيان كَيشرا

 َلة بوؤزةمةني بون لة ئاطرا طرم

 )...(نوسي رافياي بونامةرط زماني لة جوط

*** 

 م كرا )....(!!ؤئةتطةردون موتوربةي سَيوي 

 بةشةي انةوة نةخ  بو سةدةي طومان
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 ي سةدةي جوانيتبةئاطرة مر بوي 

 زةرياي ثشيلة ئاوي جوت بوني وشك كرد

 رو سَيوة ذةهرؤلة ئاوَينةي دايناس

 ح ترةكيتسةمةندةلي ر

 را شاثةراي زةمةني طرتؤئةس َيرةي ط

 شيؤي مةرط جوطرافياي بوني داثنؤتؤف

 !!)...( ي دارانيتو رؤشاري ت

 !!)...(ي لة باران هةَل(رتؤفةزاي مةرط وَينةي ت

*** 

 لة ئاطرَيك هاتوم رةن(ي س ي س ي ...

 مان(ة شةو سَيوي فةلسةفةي لةسةر باراند

 فةزا رةن(ي ثةرتوكي سَيوي فيزياية

 ح تةنراوة )..(!!تبةياقوتي ر ئةمشةو ئامسان
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 !!)...(رمَيسكي سَيو طوماني مةرطي خس ة خوارف

*** 

 )...(سَيوو ئاطر رتح ونيش ماني ئاوة 

 يي بوني ثَيكهَيناؤ ئاسدازايين

 يي شارايةوةتمةرط لة ياقوتي نامر

 ي موتوربة بوي سةدةي طومانتبةمر بوي 

 شارَيك لة ياقوتي مةرط طريا

 )...(بةئةس َيَلي خوَيين طةردون توايةوة 

*** 

 كرد )....( ي ئاَل وني ضاخي سةوزتن مرزةمة

 بةنارةطةز شي ةأل كرا تةوني رةطةز

 بةسَيو ي زةمةن سةوزةؤئةفسوني طوَلة ج

 تووةزماني ثةثولةي ئاظَيس اي هةَل(ر
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 م  لة ئاطري فةلسةفةي بةرد لة دايك بوم

  ا جوقامتلة هَيلكةي سةمةندةلي ر

 َلو نةذادتلة شارَيكا مين بَي رةطةزو ز

   ان دةخوَينمةوةتشاوي رتدهةورة 

 لؤطؤسراسخ عيميو ضةثي طةني 

 رايؤشاوي س ي طتبةد زةمةن وَينةي طةردوني

 بةطراوطاَلي ثشيلةي كَيويةوة 

 !!)...(يةكةم باوك ؤطةن طةن بضنةوة ب

*** 

 !)...(نَيذ هاتلَي سةمةندةلي مردوؤث

 راس اني سَيوي بونيان ثَيكهَيناوةؤط

 ك ن  ل!! ؤَيكا طةنيةك نية بن مبرم ل لةخاكؤم  ض

 تووة   لة ئاطري ظَي نام ثَيكهاتجةس ةو ر
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 و راس انؤدةبَيب بضمة هةوري شوشةي ط

 )...(كةمرؤفةلسةفةي دَلداري مةرط م

*** 

 )...(تة تةوني هةزارةييؤعيشقي مةرط ب

 ش ةوةومان وَينةي شَيخ لة مةرطي منا ط

  ي خةفةما دةرضوتسيحري زةمةن لة ر

 ي سَيو ذةهري شكايةوةئاوَينة

 بووةبةفرمَيسكي ئاطر تَيكةأل  ظتمر

 ل!! حتكَي دةَلَي نابنة ياقوتة مردني ر

 ل!! طومان بكةن لة رةن(ي فرمَيسكي هةتاو

 سةرةتا طةراايةوة ؤكي بون بتضري

 !!)...(و قةل دةطرَي ةوة وَينةي موساو هابيل

*** 
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 بضينةوة زةرياي زةمةن )..(! وةرن

 هريةنَيك نوق  كراي  للة سةدةي ضي ئة

 زةمةني خس ة ضاو شاركَي )ؤسَيو ت ياري

 لة زماني فيزياو سَيوو ئةزةال نوسراوة

 ل!! )...(ثةيامي كام جةن(ة طةردونيةي 

*** 

 ذطارَيكي تةوراتية)...(تئَيس ا باراني ر

 ذة مةرطَيكا دةراذَيبترةطةز لة د سَيوي

 ظةتشةتَلي نةبون روخساري مي ا مر

  ةوة وَينة دةطرَيبتةلوةندي رلة دواي ت

 ذةيةترَي  لَي مةطرة ئةم نيش مانة د

 !!)...(هةَلمانو(رَيب نةبا ئاطري بريكةرةوة

*** 
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 )...(ئةمشةو سَيوي فةلسةفة طةردوني طرت

 بةسدرةو زةي ونةوة موتوربة بو سوقرات

 مةوة!ؤطوتي : ذةهري فةلسةفة ناخ

 ئَيس ا جةن(ي طةردوني سَيو

 طةردونا شةتأل دةكاتفيزيا لة  ذةهري

 ثياَلة ذةهرةكةي فراَيدا

 )...(كةسي نةطَيراايةوة ؤيوسف خةوي بينيو ب

 نوح كةشخ زانسخ سوتاند!!

 وشك كردو َلؤبةخ موسا زةرياي

 مؤعاساي طرتة سةدةي ئةت

 قابيل هابيلي نةكوش و

 قةلة راةشي  نةهاتة خوار )..(

 اتؤبة ةواي نةطوت تا سَيو نةخ ئادةم
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 ميا بوؤواي زةيس اني سةمةندةلةوة مبةهة بون

 ميا بونوؤ ةواو ئادةم لة فةزاوة م

 بةئاطر )..(! وةبووةشةي ان 

 ذةي هةناسةدانتبةدزةوي بو 

 !)...(بةسَيوةوة تَيكةأل كران و هةوا ألؤزةرياو خ

*** 

 )...(رةي بون طةراامؤشرية خ ؤراس اني دايكا بؤلة ط

 زيةوةتنا دؤتؤنةمري  لة ف ئاطري

 خ فةلسةفة سدرةي دةركرددرةخ

 ديكارت طوتي: مين بريكةرةوةم لةالشعورا دةرهَيناو

 هةسارةي بود نةثَيوا

 هةتا طةني رَيكةوتة مةرط سةوز بوَيب

 بةمةرط بري دةكةمةوة كةواتة م  بوم
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 تايي بونؤطةنيةك بَي سةرةتاو ك

 عاساي فةلسةفةي هةَل(رتو هاواري كرد:

 بووةزانس ا بزر م  طةرايدةي ثرسيارَيك  لة 

 ل!)...(كَي زماني مةرطي بوني وةرطَيرااوة

*** 

 زيةوة طوتي : اليوةتطل(ام  د ؤطياي نةمري  ب

 بةدواي طياي مةرطا عةوداَل  ؤئَيس ا وةك ت

 بنجة طياي مةرط لة طةردونا طَيذي كردوم

 و سدرة ضاثكرد ماركس مةرطي لة شةتَلي زةي ون

 مانةوة )..(ني شة دواني بوني خس ة شةتَلي طو

 ز لة ريشةي دوانيا فيزياي نةخشاندؤدّوَل

 سدرة هةَلكةندزةي ون ونةمري لة  مةرط و

 بةريشاَلي دو درةخ ا شةتأل بونو 
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 شَي يو مةرط وضونة زةرياي ئيوس يمي 

 شيؤيان ثؤبةطةني سةوز خ 

 !!)...(راةشةباي سَيو طةني بوني ثَيضايةوة

*** 

 )...(ة هةورهايدجةر سيمني يقاي مةرطي خس 

 كرد تسةدةي طوماني لة نوسينا ئاوةذ

 سيدرة نوسيزةي ون وطوسي لة ؤشاوي لتد

 ئيم رياليةتي زماني ثةراةي ئامساني خوَيندةوة

 و ضةني كش وكاَلي زةمةني مةرطؤت ؤب

 تيشكي فةلسةفةي لة شينايي ئامسان رواند

 بةضوار رةن(ة نةخشاند فةزاي يةكةم نةفخ

 )...(مار كردؤي ت فةلسةفةي بوندازايين

*** 



  سةالح جةالل          شيعر           كةوتنة خوارةوةي طةردون
 
 

 
45 

 ..ل بووةطومان بكة رَيكةوتة مةرط سةوز 

 سةرةتا دةضَي ةوة ؤدةريا لوشي زةمةن ب

 !)...(طةردةلولي ئةسينا طَيرااميةوة ؤمَيذو ب

 كضي بازرطاني مةرط  كردة هاوسةر

 )...(رثةي زانس يمان بيَبؤطوسةوة كؤل مةرط وتا لة 

*** 

 (…) نسةدةي طومان تةوني بوني خس ة نةبو

 فيزياو فةلسةفةو  ةوا تَيكةأل بون سَيوي

 ذةي بَي زةمةني س ري نةبون طةردوني طرتتد

 فةزاي سَيوو سدرةو زةي ون س ي س ي )..(

 جةن(ي طةردون لة ناراةطةزيةوة كَل ةي كرد

 (…)تايي بوني سَيو ذةهري سةرةتاية ؤك

 س ي ..  .. س ي
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 /سلَيماني/ ئين ةرنَيب نَيخ شار 6/12/2007

 .لة سورةتي جن )عند سدرة املن هي( 14سدرة:ئاماذةية بةئايةتي -1

ذ تشنوريي رتسدرةو زةي ون دو درةخنت جةدةلَيكي طةورةيان لة ر-2
زو ئةواني ؤلَتو ني شةو د بةتايوةتي الي ماركسئاوا دروسب كردوة، 

) الو دانية(وة دواني )ال نائية ( ز لةسةر تاكايةتيؤلَتدواتر الي د تر.
بةتةنيايي  ضي ئةم دو درةخ ةؤدانا ب ؤدةيةك ريشةيةكي فةلسةيف بتا را

 دةراوَي .

 .: قةقنةسبةئاطر ناسوتَيب كة لة هيندس انسةمةندةل باَلندةية-3

و دوا ساتي ذياني  ونياخي بو لة ب ،ئاماذةية بةو زةمةنةي هيدجر-4
 لي شيين ئامساني دةراواني.ؤلة شةث ،بردة كوخ َيك

يس يظاَلي شيعري كوردي و لة ظ سةر زماني عةرةبي وةرطَيرادراوةتة-5
)جةواهريي( يةمثَينجخةنتي و خوَيندراوةتةوة9/2009ةلد لة بةغدا
 ثَيدراوة.

 .شيعري )سدرةاحلسني(دا بآلوبؤتةوةلة ديوانة 
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 بان(ةشةي سةطةلي فةلسةفة

 

 ل.. بووةكَي لة فرمَيسكي بةياني ا لة دايك 

 را دةطرَيب َيك لة شياوطي سةطةوة طترا

 ؤ..تؤئةبابيلةي عيشقي بةهةشخ وشة ..ت

 طومان لة نةمري مردن مةكة )..(

 سةطةلَيك دَيب بوكة شوشةي نةمريان ثَيية

 و ووةراشبةطوَلي طةالوَيذي نةبون  اويانض

 وةوبان(ةشةي كاذَيراي مةرطي جيهانيان هةَل(رت

 وةرة خونضة وةرزييةكاني شةوة زةنط

 ة شةو ب(رةبينايي هةتاوةكاني مان(
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 بةمةرط بشواتةوة با تاريكخانةي دَلمان

 )...(ماني سيمياي شَي ةكان ضا) دةكريَ بترا

  *** 

 ثةريزادةي بةفر ئاطرت نةديوة ل!! ؤت

 دةتةقنةوة نازةمةن ي خةفةي مةرط لة بوركاني ترا

 وريابة هةتاوَيك ضاوت قوت نةدا

 بةئاس  تةنيوة وةراي  جوطرافياي شارَيكي

 َينةي سةطدا دةتوَي ةوة)...(فةزا لة و

  *** 

 ح ضون)...(تنامةيةكي بةيانياد ديةوة لة شاري را

 بةطياي نةمري طل(امشي ئاطر نوسرا بو 

 قولةكاني زةرادةش يان طرا دةدايةوة

 زةمةن لة نةفةسي تلياكدا باَلي طرت بو
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 )...(شيؤث(دة)بةهةزارةي  جواني مردني

  *** 

 ي ثرسي ل!ؤي تنيشانوكيذَيك طر يةو ة ناو

 طوماد راوخساريان شاردةوة )..(

 ت طةراام تا منداَلي هةزارةمان بيَبؤلة هةزارةدا ب

 هةزارةي سَيب بيين ئةو تاَليشكانةيثَي  بَلَي 

 يان ثَيخس ة ناو ئاطرداني ئةوَينةوةؤت م  وكة 

 كةؤبريم دَيب لةو ساتةدا سةطةلَيك هات  لة ل

 ك بونةوةما طرتعةرشي شايان لة ئاهةن(ي لة داي

 قروسكةيان بان(ةشةي يةكةم باوك بو

 َلةيدا !!ؤئاوداري زةمةني ئةفسانة زةن(موروي 

 بةهَيزي وَينةي نةبونطةردون لةرزي 

 نينازةمةنئَيمة لة بَي شوناسيدا زةليلي ناو ميحرابي 
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 زةخي يادطارييةوةتلة مةرخيةوة فراي دراينة ناو د

 بةمةرط و بون بدازايينئةم ساتة ثَيشان(اي 

 ترَيكا فةزاي طةردون توايةوة )....(ؤلةطةَل باَلي ك

 *** 

 )...(شنايي ئامساني فةلسةفةي طرتتك نَيك را

 بويب  ةشيشةي لة بريضونةوةت دةكَيشا ل! ؤت

 ثةثولةيةك مةمةتي دةطوشي

 ماني عةشقمي لة طةردوني جواني ا دةنوسيةوةترا

 ئي اتون كاراك ةري دةوَلةتي جواني بو

 سةي لةيلي لة ذةهري سوقراتدا ضا) دةكردهةنا

 زةمةنَيك ئاماذةيدا سَيوَيكي خس ة خوار

 نيوتنو  ةواي خس ة ناو جةن(ي ئةس َيرةوة

 بةبةرد ثَيوا ئةنش اي  زةمةني هةسارةي عةشقي
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 نيش ماني سةطةكاني ديكارتي ثَي ق َلدا

 بةزةرياي ئةتَلةسيدا لة هيند ثةرايةوة تولةيةك

 دا ش ييةوةبريضونةوةةرياي لة مةرط دو جار لة ز

 ئَيس ا نةفةسَيكب نةدا بو منب لة طوماندا سوتاند

 )...(رامةوةؤدو جار لة فةلسةفةي جواني ا ش

 *** 

 ت ل!ؤكةمةوة ببن ثرسيارةكاني مة وي دوبارة ؤض

 )...(زةي جل سةوزةتياقوت خوَيين ثري

 هَيشوي مةرط دةدورم رتح وكراسَيك لة توانةوةي 

 زةو ثرضي ئايشةو فا ةتبةئاوي ثري 

 ح هةتاو ثرذَي  دةكرَي تبةياقوتي كانزاي را 

 رةوة كة شاي جين خوارديةوةؤثياَلةيةك لةو شةرابة خب

 ماني زةرياي نوسيترا وَينةيةكي ئةو سةطة ب(رة
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 تايي ذيانةوة ك نَيكي رااخسبؤفةيلةسوفَيك لة ك

 !!)...(ئاني ثاشايةتي سةطةلي دَيريين بةرز كردةوة

 *** 

 )...( ي لة فةزا كةوتة خوارتراَيكي راؤثاث

 مردوي هةزار ساَلي ئةفسانة لةسةري رااكشا

 بةراةطةزي مَيينةوة ثةراي بو سةطَيكي راة 

 وَينةي بوكَيكي نيلي دةدايةوة

 هةمو جواني بون سراانةوة ج(ة لة مةرط

 ضيية وةرة با تامي مةرطَيكي ئةرخةواني بضَيذي ل!

 )...(يةك بناسينةوة تا لة سةفةري مةرطا

 *** 

 هةزارةكاندا )..( ني مردويؤوةراينَيك دَيب لة ب

 شي كضةكاني لةيل دةمرَينَيبتهةناسةي كافر
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 وينةي سةطةلَيك لة زةرياي طومانةوة شةثول دةدات

 تووةلة سَيوةرةكاندا راةن(ي شادةماري نهَينيمب هةَل(ر

 ة)بون نةبون(تايي  ةساري ؤبريسكةي سةطةل ك

 َيكةوتةي قونيي طوماني نةمريةوة لو  بومم  بةرا

 لةقلةق ؤدةركةوت دايةي م  سةطةو هي ت

 رتي هةزار ساَلي عيشقب بدةمَيؤوةرة ثةساث

 ئةوسا لةطةأل نةوةي هةزار ثش ا طيامنان دةدةي 

  *** 

 شانوَيك طوماني سةدةكاني ثرِ كرد لة جواني مةرط

  ةزم لة عيشقي مردويةكي دَيري  زةمةنة )..(

 ني جةس ةيةك دةبوذَيمةوة لة جوانيدا ثوكا بَي ةوةؤبةب 

 رةغةي راةن(ي تةنيايي طةردوني عاشقي تَيدا بَيبؤم

 طةردون تةنياي  م  ولةم بونةدا 
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 بةدواي دَلدارَيكةوة وَيَلني هةردوكمان

 )..( بووةدرةخ َيكةوة لة دايك نة لة هيض

 *** 

 رةكان لة مششَيرةوة طوتي:ؤثاشاي دايناس

 )...(لةطةأل باراندا هاتيب ؤت

 بةدرةخ َيكةوة وشك بويب تا بان(ي فةلسةفة درا 

 بةئاوي بارانو زةرياي طومان ش يخ هريقاتيس

 ري كرد !!ؤئاي لةم زةمةنة شَي خانةي نةبون م

   لة باراناوي مردناؤلة شياوطي سةطا ش ميةوةو ت

 ية ل!بريضونةوةض بكةي  كة طةردومنان لة ؤك بةرةو كوَي

 يةك ناطرينةوة اجةس ةو وَينةي  لة طوناهي شَي يدو 

 وَينةيةك لة طراي  ةشيشةي نةمري مين كَيشاوة

 )...(م دةشارمةوةؤسَي سةدةي تر خ ؤلة طةروي مةس يدا ب
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 *** 

 )...(تةنيا لة نةبوندا جوانيب ؤوةرة ئةي جواني ب

 ننةكاني عيشقيشدا بةطومانةوة دةطةرااي ؤلة ك

 ة ضاوي جادو بازي ئةس َيرةوةلة راةن(ي يةكو ل

  ي بونةوةرَيكمان دةدايةوة لة ئاوتبريسكةي را

 بةهةزاران سةطة بةفرينةوة ثاشاي شيعر

 مين توراداية ناو سةرةنوَيلكي جواني

 )...(سةطةلَيكي تَيوةردام لة جواني ا توانةوة

 هاتوون ةوةسةطةلَيك لة دارس اني خةوي نياندةرتالةكان

 سةرابي نةمري )..( ؤفراي  ب بةطةني طومامنةوة 

  *** 

 طو : ئةي ثةري نةمري وةرة ....

 نةمري .. دةمرم ؤرةوة بؤطياد خب
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 هةسارةم كردكةوتنةخوارةوةي ظينوسي  بان(ي

 بةفرينة قونيي طومامني براي ثةراةسَيلكةي

 لة دوا هةناسةي كضةكاني نيلدا بان(ةشةم خنكا

 لَيك لة باوة هات راةن(ي سةط بوؤشةث

 ي " بةئاوي مةرط شب )..()بون نةبون(زرياني سةطةل "

*** 

 هةتاينيكةرنةظاَلَيكي  ؤسةطو ئةوانو ت م  وئَيس ا 

 نوسينةوةي زةمةنَيك ؤوةرة قازي زةمةن ضاوةراَيمانة ب

 )...(لة ذَير ثةردةي هةنارا شاردراوةتةوة

  ي نابيناتئَيس ا طةردون ثرتةقاَلَيكة ثراة لة را

 ارةي ضوار دةخةنة خوار )..(وَلةي هةزهَيلكة

 )...( ي بلوَينةها بَي راةطةزو خونضة وةريوتم  دةمبة را

  *** 
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 لة شريي ئةذديهاي جواني بويب ؤ..ت ؤالض

 مني  ماماني لة بريضونةوةم طومانة )..(!

 تةوة )....(ؤمنداَلي بارانَيك  زةوي بةلي ة ش 

 بةفةلسةفة ب شوات وةرة با زةمةني ئاو.. دوجار

 تووةجامجَيك قونيي فةزاي طةردوني طر ة..ونو

 ماماني نةبون دةباتةوة ؤثشيلةي سةرةتا ب

 ئةم وةرزة زةمةني دوبارة بونةوةي نوح ة)..(

 رَيينةوةؤبونةوة دةشبةئاوي ثاكذ دوجار

  ي ئةواني تر دةكاتةوةتق َلي فةلسةفة طرَيي را

 )...(مار دةبَيبؤشايي زةمةن لةسةر قاوغي هَيلكة وَلة ت

 *** 

 سةربراا جيهاني شب )..( سةطَيك لة نةبونةوة

  ي تواوةتبةراهةَلمي بةهةوري زمان تَيكةأل بو 
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 كةيةكة لةو ثةَلة دَلدارييةؤزةوي تينوي تن

  ي ئةزةلةوة راش يانتبةرا سةطةلي فةلسةفة

 *** 

 جَيماوم )..(بةم  لةثامشاوةي كش وكاَلي نةمري 

 لة باثرياني ئايندة زةماني نةبون

 هات )..( ؤب ةوةيةك تولة سةطي زةريامانرا

 ذ جيا نةدةكرانةوة لة ئاطرتزةمةنَيك شةوو را

 راةن(ي تاريكس اني مةرطةسات وووةذ بتثَيخةيف را

 كَي دةرطاي بوني لةسةر نةبون كردةوة با بَيب .ل..

 نيشانةكاني راواذطار لة هةَلمةوة تيشك دةدات

 َلي براواننيبا لة راةطةزي سةطةوة لة ئاوَينةي مندا

 خي هَيلكة وَلةي نةبونتطةردون دةضَي ةوة د

 ح تيشكي لة خةردةلدا دايةوةتئاوَينةي را
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 (…تي منداَلي باثرياني دةراذاندة خوار)شةهوة

  *** 

 ذَير ثياَلةيةك ئاوي  ةوام طرتةوة لة شياوطي قابيل ..!

 مدا نةخشةي شاي شيعريداؤلة ثشخ فريعةوني ئةت

 دايكي سةطةلي ئةواندا بوم م  لة تولة راَيي

 شريي دَلواثةي ئاوي فةلسةفةم خواردةوة

 لة تةَلزمي فةلسةفةي بةردة طرا شريَي ثراة

 ح نةمر دةكاتو جةس ة دةمرَينَيبترا

 بون ل ؤئاي نةبون لة ضي تونَيلَيكدا دةكةوينة خوارةوة ب

 جةن(َيك لة ئةس َيرةي نةمرييةوة بان(ةشةي نةبونة

 ؤت م  و ؤنييةكانة بنامةي عيشقة طةردو

 وةرة نةبون شايي نةمري زةمةن لة هةسارةي مةرط بكةي  ل!!

 *** 
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 ي عيشقةوةخؤرئاوابان(ةشةيةك دَيب لة 

 سةطيكي دَيرينة بةدواي داثريةي مةرطةوة

 هيماالي جواني جةنط ؤاوة براي لةيا براؤ   لة تترا

 زةمةني بةردل! ؤنةبوي ة ثةرييةك مبوةي ةوة ب ؤت

 (…شانةكاني جواني لة ئاوَينةي بةردا بوين )هةتا ني

 *** 

 كةبئةي مةرطي وشة وةرة عيشقي طيان دةرضود فَير 

 لة هةَلمي سةطي ديكارتةوة سةطَيك  دي لة ئةسيناي جواني

 قراتي راذاندة هةوري بونةوةبةكلياي ثياَلةكةي سو

 طرتؤرايان بؤسةطةلي زةمةن لة ثرسةي ئةس َيرةدا ك

 تايي خوالنةوةؤةمان(ي كبهابيلو قابيل 

 هابيل كوراو قابيل بوكي هةزارةي سَي

 عاشقان ؤنخ بوني كرد بؤمؤفلمَيك ديك
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 )...(بةدَيَلة سةطةوة كرد يي زةماوةنديانكوراي هةزارة

 *** 

 (…زييةوة)توة هةسارةي راوانين  لة عيشقدا د(با)بة م 

 كردني ئادةم وشا راةطَيك دةضوةوة سةر فو

 ةوةطبةهةناسةي مةر اوك هةَل رايان بطةني هةزار

 وَياشي م  لة هيض دايكَيكةوة دةرنةكةوت

 لبكة ؤت ؤئةي فريش ةي خوي  مين بَي دايةو راةطةز ف ؤت

  بتكة لة سوَيراوي رابوَينا  ؤطروثَيك  ب

 !!!)...(ئةوةي لة نيش ماني عيشقا لة دايك مب ؤب

 *** 

  ة )..(تئةم زةرياية مةرطةساتي ش نةوةي را

 راوةتةوةؤاني بون تيايدا بةشةهوةت شجو

 َلةت برين ؤبةسةط براوانة ضةم بووةوَينةت 
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 وةرة حبةثَينة با طوَيي طةردون كةرا بوَيب

 ظتبةمر رايخؤسةط بويب ئاوَينةي سيحر ط ؤت

 ئَيس ا دةتةوَيب زةماوةندي رازطاري بكةيب ل!

 لة نيش ماني نةبون شا ذني سةطةل ضاوةراَي ة تبرا

 هةمة راةطةزتان بو اتَيك منداَلي هةزارةيوةرةوة ك

 دَلؤثةيةك لة شريي راةطةز جوطرافياي بون دةنوسَي ةوة

  *** 

 )...(ئةس َيرةيةك كةوتة خوارةوة هةزاران سةط تةرينةوة

 ن(رةي رةطةزا ثاشا ثةجنةي تةرمي خس ة خوارؤلة ك

 طوتي : لة دواي الفاو سةط زاوو زَييان خس ةوة

 ادةم ئَيوة بون ان لة منةبزان  ئةي نةوةي ئ

 نوح تيايدا مرد !!م  ثاشاي دارس انَيك  

 (…بريةوةري طَيذةَلوكةي طومان ثَيضايةوة)
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*** 

 هةمو ئاوَينةي راةمزي زةمةن راةن(ي ئاو دةدةن

 براوانة لةشكري فريعةون ئةس َيرةيان سةطّة!!

 كة لة ئاوَينةي نةمري بزانة وَيَلداشب ضيية ل!!بت ؤسةيري خ

 كرديب : ؤضونةوة بماني طومان ناوناني لة سَيوي لة بريدارا

 رئاواي شَيخؤ.. بةرةو خحبةثَينة بةرةو هةسارةي نةمري 

 لة قروسكةي سةرةتايا دةداتةوة ؤفةزا جونيةوة وَينةي ت

*** 

 ضي سةطةلؤك ؤقروسكةي ماتةمة ب دةن(َيك دَيب

 بةباي وشةسةطوةرا جيهاني طرتةوة 

 بري ق َل دةبَيب زمان وساتَيك مَيذو لة سةر 

 ينةوةؤزةمةن خبوةرة با طياي نةمري زةمةن لة نا

 ح بوني داخسب ...تَلةي راؤزةن(
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 جَي كردوطرافياي شارَيكي لة نةبون نيش ةح جترا

 ي بوندا سراايةوةنازةمةنشارَيك لة 

 تة خوارؤبان(ةشةي بون لة شادةماري سةطةوة كةوت

 كَي بان(ةشة دةكات ل!

 مةرط ل! كوا بان(ةشةي 

 ل ؤمن  يان ت

 ل.. ئةوةوَينةي جةنازةيي 

 و ئةوانني ل!!ؤو ت يان م 

 سةط ؤبان(ةشةي سةطةل ئاماذةي ئيم رياليةتي سةطة ب

 !!)...(فةزاي بون ق أل دةبَيب و ويآلشي سةطةل(با)بة 

 *** 

 (…و ئةفسانةي زمان نةبو) بوي طراوطاألوشةي شري وَينا

 لة مين بَي راةطةزو شوناس
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 !!)...(ي تاوان هات .. راس ةم بري ضوةوةثةجنة شَير

 نةوةي مةمةيا شَيوازَيكي وَينا نةكردبريكردزمان لة 

 بةم  ل!! كَي لة ئَيوة مةمةي داوة

 رثةيي  نةديوةؤمةمةو شريي ك منَيك

 يبتسةط مر ؤثاشاي سةط طوتي : ت

 شريي داية طةورةمب خواردوة

 ؤكضي م  نا بَي ة وَينةي ئةزةلي ت

 ئَيوة لة دواي الفاوو خوَي  هات  طوتي :

 سةطي باوكة راةطةزتان لة

 ئَيمة شا راةطي شةهوةتي بونني

 طو  : م  لة نةوةي يةكةم باوك  لة فةزا وة هاتوي 

 رة خوارةوةؤبةدةف ةري ثش او ثش ا بض بزانة

 زةرةوة )..( !!تت بدؤنةوةكاني خ
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**** 

 طَيراا )..(ةي كةوتنةخوارةولةم سةدةي طومانةدا ثاشا ئاهةن(ي 

 راَيوةري باثريان )..( ؤطوتي: شاري راةمحةت ب

 تو راةطةزي بوننيئَيمة ثاشاي شةهوة

 تاجَيكي لةسةر كرد ياقوتي ئاوي راةطةز بو

 خوَيندةوة ؤ" سرودي نةمري ب )بون نةبون(ثةري" 

 شي سةطةوة كةو ة خوارةوة !!!لة خاكي طومانةوة لة وَيآل

*** 

 ان طةيش   لة فةزاي ئةفسانة ...بةراةبةني سةدةي طوم 

 عةتري زةمةني لة دايك بونةوةي ثةرشدةكردةوة

 را بوي ؤلة هَيلكة وَلةي قةدةري دايناس ؤت م  و

 هيض نةبو جيامان كاتةوة لة وَيآلشي نةبون

 زةمةني طومانةوة )..(مة كةوتوينةتة ناو نائَي
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 محان لة هَيلكةي عيشقي نةمريا دةنَيذي ترا

 ةفخي طةردوني طوماندا دةترة كَيينةوة )..(لة هةزارةي ن

*** 

 ئينلنَيخ شار 2007/ سليماني 14/7
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 حتنديالي رامؤ  

  

  ي رارافيوي زريانةوة...تلة الثةراةي ر

 بةخوَي  نوسرا !! مَيذوي نهَيين شارس ان

 شاند :تبلوَينان بان(ةشةي خةفة موروي طةردوني خر

 ةي طراكانة ئَيس ا زةمةن هةناسةي خةف

 وَينةي كضي طرااوي )با( طزن(ي طرت)...( 

  ي مَيذوو..تنديالي راؤبةم بون

 شي ؤ ي ثتثةمشيين رؤطةردةلولَيك فةزاي ث

 موروي ئاودار بان(ةشةي هةزاران دةنط بو:

 ني قةنديلي )بون(ي (..)...(!!ؤتؤ ي فت)ئَيمة را
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 *** 

 ح هةزاران وَينةي رارايف)...(تالثةراةي ر

 َلةي هةوري خوَيين زةمةن براان بةطةوا

 رانةوة.. ؤلةسةدةي مةرطي )نةبون(ا ش

 (و )ئةوان( بوو: ؤقةنديلو )ت ؤبان(ةشةي )بوون( ب

 مو خةردةلنيؤئَيمة دارس اني كضي ئةت

 محانتري رؤطراي زةراةمان بةرداية خ

 مي )قةنديل(و )نيل(و )ئيمراَلي(ا تواينةوةؤلة ئةت 

 تا ب(ةينة دوا هةسارةو

 مةرخيو زو ةلةوة ..لة 

 ومان دابوارَيب ؤهةوري ت

 بةكاذمان بذَي ةوةو ذي 

 )...(تينوَيخ طةردون بشكَينني
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  ***  

 هَيناوة)...( ح زةرياي )بون(ي ثَيكتئَيس ا را

 قيانوس!! ؤئةفسانةي مةرط) قةنديل(ي كردة ئ

 ح ملوَينةهاي خس ة زةوي !!تياقوتي را

 ة كرد شوشةي ئيمرااَلي بةتَيزاب راةن(اَل

 س(ة..تمريؤلَيرة لةم دتزةخي )ه

 دةطرَيب   ي ذي  طراتس( لةسةر راؤميست)بر

 جيهان تينوي شريي مةمةو باراني كضاني بونة..

 بةئةفسانةي خوَي  ضا) دةبَيب)...( مَيذو

  *** 

 )...(ر كردؤبةئَيسك م ثةراةي رفيو طةردونيان

 بةالنكةي بةر) با(..!!راا ؤ)بون ( ط

 ةي ذياني شي ةأل كردتةونَيك ثةرا
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 )بون( لة )نةبون(ا داخرا..

 شيةوة وَينا كراتفراك بةفةرشي زةمةن 

 بان(ةشةي )بون( لة نازةمةن مَيذوي نةخشاند:

 زةمةنَيكة)...( ح هَيشوي مةرطيتئَيس ا ر

 و ضةني كضي نيلو قةنديلو هةسارةيةؤزةرياي ت

 ح ثزوي مَيذويان كردةوة :تنديالي رؤم

 مةرط كوَيري البرد .. طراي لةو ساتةوة

 ئَيمة ناسنامةي مردن بوي ..

 نامةي )فاروق(و سروشي زةمةن كوذاونةوة ..

 م نوسراؤبةزةمةني ئةت دايك ساالري

 بةزةمةني طةردةلولي كض ساالري 

 لة شاخو زةراةو ئةتوما تواينةوة)...(

 *** 
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 ثةراةي رفيو بلوَينان وَينةي ثةخ  كرد)...(

 شراؤخوَيناوي داث)بون ( بةجةس ةي بوكي 

 شاركَيي رَيكةوتة مةرطشكي نةبونةوة ضاوؤلة ك 

 بةسيحري طرا نوسيةوةح كضاني تنديالي رؤم

 ..تووةزةمةن هةوري ساتةوةخ َيكي طرا طرتوي طر

 وة..وبةقةنديلةوة نةخشاند شيؤجَي ثَيي كضي سور ث

 ني دوا س وني زةمةن براان)...(!!ؤتؤف ؤب

 ان مان يان نةمان()...(بةتةنايف ثروسكي)كوردس  بون

  *** 

 !!)...(ثةراةي رفيو بةلينجايي ثةراةي فةزايان طرتةوة

 ضةن كران ..وؤرةوة تؤبلوَي  كضي طرااوي لة خ

 لة هةسارةي مةرخيةوة فاكس كرا :

 كوش نمان ضاوي) بون(ي لة كوَيريةوة كردةوة ؤخ
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 رااننيؤراشي كضي بينيين طؤئَيمة ناسنامةي ش

   ي )بون(ي تنديالي رؤم كضي نيلي قةنديلي

 بةمةرطةسات تَيكةأل دةبَيب  نةبون( بون وهةسارةي )

 )...(ن ب وَيينةوةتبةثَي ان دَيينو برا ثَي

   *** 

 شي)...( ؤبةوَينة ثثةراةي رفيو طةردوني 

 بةزماني )نةبون( نوسرا.. كوَيري )بون(

 بةكضي مةرطةوة رايةأل بو الرةي نةبونؤك

 ةنديل طةيش ة هةورزةرياي مةرطي هةزار ق

 بةزةرياضيا بةكضي مةرطة زانسخ بو 

 و ئَيسك خؤبةم م بوؤبةزةراةو ئةت ئاو

 بي )مان يا نةمان(.. ؤبةتةلةسك حتر

 طةردون كرد: ؤ ي تةريو بان(ةشةيان بتبلوَي  ر
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   خوَينو ضاوة رتح ولَيرة لةم نيش ماني ئَيسكو 

 بةيةك دةطةن)...( مةريخ جيهان وئيمرااَليو 

  *** 

 شاند)...(:ؤيان )بون(ي جةثةراةي رفيو بان(ةش

 بةفةزاوة طَيذةنط دةدات)...( حتئَيس ا ثةراةي ر

 بلوَينان ضاو تيشك دةطرن..

 ذ ئاواتتة رؤرهةنت ضؤخ

 شراوةؤبةوَينةي كضَيين داثجيهان 

 زةمةنَيكة طةردون ق َلي سةرةتاية)...(

 .. بووةبةوَينةي كضانةوة نةخ   بون

 شي ؤهةنتي ثرؤرط فةزاي خرَيكةوتة مة

 بةكضةوة موتوربة بو!!درةخخ بون 

  بووةبةمةرط عاشق  لةم ئَيس اية هةتاو
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 ح ضاو هةَلدَينَيبتبةطراي ر بون

  و مةرخيس ان و قةنديل نديالي بلوَي  كضي نيلؤم

 !!)...(حتبةسةدةي طوماني تَيكةَلة ر بون

  *** 

عيشقو جواني خي فةزاي ؤبة)ظيان جاف (ي تاقة ش ثَيشكةشة
  8/2/2009سروش و هةمو ذناني خةبات طَيراي جيهان.
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   ي مة شةرفؤتؤ  

  

 )...(شيوةؤئةم وَينةية فيزياي روانيين ث

 بة)بون(ي ئةفسانةيي )ئَيوة(و)ئةوان( بووة 

 ل!!)...(ييةؤتؤضية ئةم مة شةرة ف

 )...(!!تووةضياي فيكر خوَيناوي طةردوني هةَل(ر

   *** 

 لولي روانني ثةجنةرةي )بون(ي تَيكشكاند)...(!! طةردة

  ضونةوةي ياقوتي مناَلية رةن(ي بري

 تا)...(!!ؤراي عيشقي كؤبةت زةمةني مةرط بو

 شيؤراَيزاني تةلَيكسي فةلسةيف )ئةو(ي ثطةن
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 بةبري شكاند)...(!! ئاوَينةي ساوايي 

 بةثةراةيةكي رةن(اَلةيي .. طةردون بو

 ارةي هةزارة)...(!!وَلةي تةوني هةزهَيلكة

 **** 

 بةدَلمةوة هةَلكةنراوة)..( جَي ثَيي مة شةر

 تولة رَيي )بون ( لة وَينةدا توايةوة 

 مة شةري عيشق دةضَيبل  ؤضي طَيذاوَيك ب

 تا بومة دوا رَيوواري هةسارةكان)...(ل!

  *** 

 !!)...(نةبون( شيلةي بريضونةوةي تكاند بون وشةهاي )

 ةركرد)..( رثةي مان(ي دؤي كتضر

 طزنط لة نابينايي تةقيةوة..!!! 

 بةقوراي ) ةوا( سيواخ كرال!! كاتذمَيري )زةمةن( 
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 كرد..!! رؤزةمةني مةرط ضاخي بةردي مةرطي م

 ل!!)...(كَي لةم طةردةلولي بةردة وَينام دةكات

  ***   

 بةردي ئةزةل هةزارةي )بون(ي طرَيدا)...(

 ةنط بو وي )نائةزةل( رؤطةوهةري )نةبون( بةت

 ل!! ت   لة مة شةرا بشواتتَيزابَيك نةبو ر

 ي نازةمةني كردم ؤتؤبةردي ئةزةل ف

  وَينةي )بون(ي مة شةرس ان)...( بةيةكةم بوم

    ***  

ي ئةدةبو هونةري ؤثاشك 11/6/2009(ثَينجشةمة 638لة ذمارة )
 تةوة. ؤببآلو (داكوردس اني نوَي)ذنامةي تر
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 شَيرثةجنةي ياقوت

 

 ح)...(ل تياقوتي ر ؤمايةك خوَي  مجاني تَيزابة بضي هَي

 زماني بةرد لة )نةبون( دةخوَينَي ةوة

 سونووَلي مةرط زَيراي عةزايي ئةوة)...(

 تَيزابي عيشق ياقوتي )بون(ي تواندةوة ..

 ح لة مةرطا نوسرا)...(تزماني خةف ةي ر

  *** 

 ل!)...(زماني )م (و )ئةو(لة ضي دوراَيكا نةخشاوة

 ل)...(بووةرياي ضي )نةبون( َيكا ون لة زة

  وي )بون(ي باراند..!!ؤئامسان شوَينةواري ت

 ئةس َيرةيا ون بو مانط وهةتاو لة بان(ةشةي 

 مةوة لةرزي!!ؤطةردون بةطَيذةن(ي عيشقي ئةت



  سةالح جةالل          شيعر           كةوتنة خوارةوةي طةردون
 
 

 
80 

 )بون(بَي رايةخ ئَيمةي خس ةوة شياوط

 مةرط)...(!! ؤلة مةرطَيكي ياقوتيا لة دايك بوينةوة ب

   *** 

 ل)...(يةَلةي خوَي  ضرااني عيشق ضي مةرطَيكةزا

 ح(ي )بون(ةوة)...(!!تبةطراكاني شَيرثةجنةيي )ر 

 طزن(ي لة مةرطا داطريساند)...(!!

 بارنةوؤنيشانةي بان(ةشةي ت تضر

 شي !!ؤح )بون(ي ثتطَيذةَلوكةي شاردنةوةي ر

 !)...(لة مةرطا بوينة عاشقي ناوةخب

  *** 

 )...(!!تووةةدةي طرضاوم فرمَيسكي عيشقي دو س

 دةنوسَي ةوة ذةي فيلمي طةردونتد

  ا دةسوتَيب..تضي ساتَيكة وَينة لة ر
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 ضاو لة بةردي ئةهريةنا دةكوذَي ةوة 

 ثزوي عيشقي زةوي ثضراا)..(!! 

 لة بان(ةشةي ثروسكي خةف ةي جيهانال!

 دَلَيك لة بةرد وَيناي كردوم 

 زةيةتَلي خوَيناوي تَيزابي ثريؤهةناسةم خ

 ضاواني )بون(ل!!  ؤي بارانَيك بَين  بض

 بنوسَي ةوة!)...( ؤمَيذوي عيشقي بةردتان ب

هونةري و  ي ئةدةب 19/3/2009(ي 627ذمارة)لة  28/2/2009  
   تةوة.ؤب)كوردس اني نوَي(دا بآلو
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 حتسيزي ي ر 

 

 )...(توة مرؤطراي دارس اني ت

 سي فيزياي نوسيتمريؤئةفسانةي ه

 ارَيك رةن(اَلة بوبةبزم حتسيزي ي ر

 سي خس ة هةسارةي بونةوةؤميستجيظاراي ثر

 حتشة رتطةن طةن ثر

 ئةس َيرةي بونيان خس ة خوار

 لة هةزار شةوةي خوَينةوة مَيذو ون بو

 شراؤ ي زةمةن داثتبةر زةريا

 ي دةركردتبةئاوةوة ضر طةني نةمري 

 )بون( لة بَيدةن(يا الأل بو

 رااؤي طبةثياَلةي ذةهرةوة رةن( طةردون
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   (1))...(بةخوَيناوي جيظاراوة ئاوَي ة بو 

 ***  

 وضةني زمانة مةرط)...(ؤبةردَيك)...(ت

 شاراي تاريكخانةي سةراب

 وَلةي ئةس َيرةوةبةزرياني هَيلكة

 خؤزاخةي خةزانة مؤلة ق

 ذتقيانوسي ئةس َيرةو رؤتةونضين ئ

 بةردَيك)...( ثةراةي كوذاوةكان

 تيكاي ساواي عالةمؤسيم

 جةس ة رتح ووكاَلي ئةفسانةيي كش 

 بةطةردةلولي طةن مةرط 

 ثكةي هةَل(رتؤي طت ة ضرتر

 و سيزي ي زماني ياقوتي
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 )...(ملوانكةي ئةظَيين طةردون

 َلةوةؤفاني ثارضة ئاوَينةي خؤلة ت

 ي مناَلي كَيشايةوةؤلة )نةبون(ا تابل

 وضةن كرا)...(ؤبةئةس َيرةي جيظاراوة ت 

  ***  *** 

 )...(سةماي دارس اني مةرطة درةخخ بري

 بةزماني سةرابي سةوز دةبَيب طةني

 كش وكاَلي سَيزي ة شةتَلي ديةنة )با(

 بةضياي جةس ة نةخ  دةكات حتياقوتة ر

 بةنياوي مةرطة فراةي ئاوَي ةوة 

 بةضاخي س يةوة ثؤشي بوكة بارانةي زماني

  زرياني وشة، كؤرثة مةرطي شريدايةوة )..(

 قيانوس طرتي ؤلي ئؤلوال شةثلة سنوقي طةردة
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 تةونضين زةمةني س ر )بون(ي رةنط كرد

 سةهوَلوةنداني نازةمةن وَيناي خوَي  بو)..(

 )نةبون(ةوة لةرزيبةوَينة )با(ي )بون(و ضيا

 رثة زةمةن ؤني كؤب بةمي خوَيناو بو هةَل

 و روخسار طةردوني طرت ثةمشنيؤك نو ث

 )...(ةندةوةطراوطاَلي )جيظارايا( بَيشكةي ذيين راذ

20/1/2011  

 2009ظاري هةنار لة ديسةموةري ؤ(ي ط46(ئةو بةشةي لة ذمارة)1)
 ة.بآلوبؤتةو جارَيكي تر (دا43تةوة.لة رتذنامةي روماَل ذمارة)ؤبآلوب
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 شاهاني نةقشوةند 

  

 بروسكةيةك هةسارةي تةهليلةي هةذاند)...(!!

 شاند!وَينةي شا)حمَي دي (ي لة ئةس َيرةي مةرطا نةخ

 : ي باثرياني هةَل(رت تضراي نةقشي تيشكي ر

 بي خوا ثةرسخؤلة ئةشكةوتي خةَلوةو تةلةسك

  )...(ضرا بة نة طياو تةهليلةوة طةدا شايةك بونا بة

 شيؤشاطةداي نةقشوةندي)مةال قادر( فةزاي ث بة 

  ي فريش ةو بريي طةدايي مةرطتر بة ضرايةك

 ةوَينةي شاهاني نةقشوةندي هةَل(رتوو 
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 )...(مي )سَلَيمان( لة زةمةنا سةوز دةطراَيبؤوةكو م

  *** *** 

 شرا:ؤخةَلوةي نةقشي داث بة تاوَيري ئةشكةوتي قةقنةس

 )...(بان(ةشةي مةرطة ذيان رةن(اَلة بو بة ضيا

 تَيكةنو بون تتاجة ضر لة هةوري شا )سرياجةدي (

 شي!!ؤ واران بةردو دارو فةزاي ثتثةلكة زَيرينةي ر

 !)...(ئاوَينةي ياقوتي طةروي تةسةويف دةردازةريا 

 شاي نةقشوةند توَيشة بةرماَليان تيا راخسب.....

 باَلندةي بون ضريكةيان خس ة ناو )با(:

 مةرط يَلةي ئاوَينةيي ئةو ديوؤثراث طةدا شاهان بة

 !!)...(لي خةَلوةتةوة ضراي تةسةوفيان طراداؤبةشةث 

 ***  *** 

  ي تةهليلةية)...(!!تة رلؤطراَيك ياقيقي مرواري ث
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  كارطي هةناسة طةرو سوي هةزار شةوةي ك   دراي

 ثكةي كرد :ؤبان(ةشةي مةرطة فراة لة شةتَلة )شا(يا ط بة 

 يف طةريؤتريشقةيةك رةن(اَلة بوي دَل تَيزابي س

 شارس اني ديةنة)با(ي نةفخة نوَيذي مةجنةنيقي، 

 ي طرتهةناسة سكَلي شا)عومسان(و)عةالدي (و)مةوالنا(

 ح نوسيةوةتي طةرو جيهانَيكي لة تاشة رؤتؤف

 طراوطاَلي مي ا مةرطي لة موروي ئاودارا دةرخسب 

 َلي خوَيين ثَي بو،ؤكَيوة تورَيك نيشانة طري طَلم ة خ

 ح شورايةتشارَيك هةناسة طراي وشة نزاي ر

 تيشكي نةقشي رةن(ي طرت)...(!! بة لة زةمةني ئاوَي ةيا

 ***  ***   

 ريةوة)...(!!ؤمياي شؤهةور دارس اني زيندة م خوخمانةي

 كارواني قيامةتيةوة ضةمخاخةي طرت:  بةتاشة تيشك 
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 ح باراني نةقشة بةردي نازةمةن هات)..(!!تطَيذةَلوكةي ر

 و كردةوةؤيائي( تضخةثلة نوري ) ةسةن بةسري(و شا)

  ،بةزةريا رايؤذة ئةشكي وَينة زةمةن سةرابي طتد

 ةرطي نةقشوةندي بريسكةيداطةني سةوزي درةخ ة م

 شنكرد)..(!!*تبةلينجايي ثَيي مردة زيندة ر شةوةزةن(ي

***   

 ميعراجةوة تَيكةأل بو بة ةي نةقشةبةندثةلكة زَيراين

 شةس ة زيكري )عيزةدي (و)شةمسةدي (و)مةال جةالل(

 طةردون ضراي ئةس َيرة باراني مةرطي طرادا )..(!!  

 ضة شاوة خةرمانةي طرتبة)طةياني(و)كاك ئةمحةد(و خون

 طةردوني هةناسة طرا وَينا كرا بةوَينة دةرون  

 فةزا روانيين ثةثولةي خؤري ك   ثؤشي هةَل(رت :

 )ضراي بلوري شوشة هةسارةي تيشكة رتن زةي ون()...(!! 
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 نةبون( ي بةتيشك طرتةوة بون وسةرةتاو كؤتاي)

  ني(اي طةردوني شاهاني ك   ثةرتوكَيكي س ي ثَيضراوة...

 بةزَيراة زةرياي كةفة روانيين مَيشكو دَلو رتح .. 

 وَينة شةثؤلي خس ة ميعراجو مَيذوي) مو ةمةد(

 زةمةن روخساري كةفة رةن(اَلةي شاهاني ثؤشي..

 بةثروشةي دةرون قورئان لةطةن طةوهةرا ضا) بو)..(!!  

  

  3/6/2011و لة 6/1/2011 و17/12/2010  
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  ئيم رياليةتي سةط

  

 راي فةلسةفةية )..( !!ؤمان بكة شينايي ئامسان وَينة تطو

  ي منداَليةتتيشكي هَيلكة وَلةي وشك بوني ر

 ة ")بون نةبون( ئَيرةي فيزياي " دازايينشَيوةي 

 وشة طوماني هةَلوةري درةخخ بريكةرةوة طةني

 !!ي زماني رَيكةوتة مةرطي سةوز كردتضر

 ارانيطَيذةَلوكةي بريضونةوة درةخخ زماني د

 ري زةمةني بةردي ترةكاندؤهَيلكةي فيزيا دايناس

 وضةن كراؤكة لة كش وكاَلي بريكردنةوة تؤبونةوةري ل

 نو طراي هةَل(رت !!ؤتؤئاوَينةي منداَلي رةن(ي ف

*** 

 )...(سةيرم بكة لة ئاوَينةي تونَيلي بريكردنةوة
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 تكةيي رةطةزي بود ثذاوةؤزماني مةل

 رَيكي خةفةؤونةتة ختيشكي ئاوَينةي تَيك شكاو ب

 لي رَيكةوتة مةرطا طَيذيدامؤطريةي قةدةر لة شةث

 راي ئةس َيرةي زةمةن براان ...ؤبومة يةكةم ط

*** 

  ئاوَينةي منداَلي ئَيوة لينجايي دَيَلَيكي ترةكيوة)..(

 طةردوني بوني شةقاري ثةًلةي شةهوةتي مةرط كرد

 وبةزماني فيزيا ب ح تَيكةألتبان(ةشةي سةمةندةلي ر

  ةتر ؤتؤلَيرة كةوتنة خوارةوة وَينةي دةباخانةي ف

 هةسارةي مةرط درةخخ طوماني سةوز بو

 فةزاي بريكردنةوة لة طةردوني وَينة ون بو

 قيانوسي فةلسةفة وَينة لة مةرطةساتا توايةوةؤلة ئ

 نةخشةي ئَيوةو ئةواني دواتري هةَل(رت )..(ثَيس ة سةطَيك 
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*** 

 راة شاري وَينةي كردوؤطئةس َيرةي طوماني طةردون 

 درةخخ بريكردنةوةي زةوي بريضونةوةي شني بو)..(

 تاي طرتوؤطةني زمان كةتريةي طراوطاَلي ك

 الرةي كةوتنة خوارةوة ئَيوةي بريكةرةوةي هةَلداؤك

  ةثةي سةط ق َلداوة بةية تاريكخانةي ؤوَينةي ت

 بةشياوطي سةطةل رةنط كرد رثةي نازةمةنيؤبةردي ك

 بوني ئَيوةوة ثةراي بةتايي بةردي  ؤلة كسةطَيك 

 تَيكةَلي وَينةي بةردي  بو)..( مَيذو لةخوخمانةي قذة سةرا

*** 

 َلي ئاماذةي سةطةلة ل!!ؤضية ئةم شارس اني بان(ةشةية م

 بون دةكاتكةوتنةخوارةوةي وَينة لة تاريكخانةي نةبونا 

 طةناو فةر  رَيذ بوؤبةثَيس ةي ب زةوي
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 كرانةوة )..( ةوةبريضونثةجنةرةي لة

  ي ئةوانةتلَيرة فةزايةكي بةردي  بان(ةشةي ر

 دةن(َيك داراني دارس اني بون دةكات

 طرَيبو ضةن دةؤني بون وَينةي فيزياي تؤتؤف

 رةن(ي ئيم رياليةتي سةطةلَيكة لةوان

 باية)..( كة تونَيلي شاراوةيؤبي جاَلجاَلؤتةلةسك

*** 

 )...(نوسراوة ئاي لةم ثي ة كوذاوانةي لة ئاوي ذيان

 رس ةي طرياني بةردينةو ئَيرةياني نةخشاندوة !!

 )..( وي بونؤي كردة تؤت م  وثلةي زةمةن 

 ثةي ئاوي شياوطي زةمةن براان ...ؤدَل

 بةباراني قةدةر رذا !! هةورَيكي عيشقة شَيب بو

 ثةرتوكي طريةي طةردةلولي نوسيةوة )..( !!
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*** 

 ح دارامانة )..( ل!ترضيية ئةم رذاني زايةَلةي درةخخ 

 بان(ةشةي سةطةلي طومان مَيذوي ثراكرد

 ح دابراانتئَيوةو ئَيمة ضوينة هَيَلي ر

 جةس ة لة ثلةي نازةمةندا سراايةوة

 شيؤي ث)بون نةبون(ضونةوة فةزاي ي بريؤسيناري

 بةثيخ ياقوتو وشةي طةوهةري رس ة طومان 

 )..(عةرشي ئةظيين طةردوني لة بان(ةشةي سةطا نةخشاند 

*** 

 وي سةط ئاوَي ة كرد)...(ؤت بةتاريكخانةي زةمةن وَينةي 

 ؤ ةشارطةي طومان لة ئَيمة شاراوةية بةدةر لة ت

 ريةوةؤرَيكةوتة مةرط بلوَينان وَينةي ش

 وة يةكةم رةطةزوض م  لةضاوي سةطَيكةوة وَينةم
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 ن هةَل(ر ؤتؤف بةرةشة باي سةط رةن(يان 

 مياي كردمؤجوانيا م ي عيشق لةخؤرئاوادَيَلَيك لة 

 وَينةيةك عيشقي شَي خانةي فةلسةفةي بلوَينان ضاو بو

 )...(رامةوةؤرطريانا شؤمياي نازةمةني خؤلة م

*** 

  عيشقي سةطي ئةوَي  ل!دازايينئَيس ا ضي كاتَيكي قةدةرة 

 ي بان(ةشةي سةطةالوي سةطة رةطةزؤ..تيبؤئَيرة ت

 .. ةبووبةسةط  ثرتةقاَلي فةلسةيف ئةوانيزةمةن 

 )...(ئَيرةي مين عيشقة سةطي جوطرافيايةئةوي 

*** 

 َلوةنداني نازةمةن تةوني هةزار شةوةي طرتوم )..(ؤوةرة سةه

 رثة  ةزم لة شريي مردنةؤقةد ك بة 

 زطة كضَيك لة مةرط دروسب بوايةل!!ؤخ
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 بةرس ةي ضاوي ضا) بوايةماني مةرطة عيشق  تر

 ل!! بكةي  شةويسخؤنابي ة مةرط هةتا خ ؤب ؤئازيز ت

 !!)...(لة طةردونة مةرطي ئَيس ا شوراشي مردوي بون بكةي 

*** 

 ل!)...(را دَلداري نةزانَيؤمبرم كة ط ؤم  ب

 مار بكةم لؤن فليمي عيشقي طةردون لة ناويدا تؤض

 مةرطة عيشقي م  دةريا لوشي زةمةني ش نةوةية

 زمةوةتطَيراانةوة بد و دةبَيب ئةس َيرةي عيشق

 )..( ئةم عيشقة نيش ةجَي كةمهةتا طةردوني 

*** 

  َيك بريسكةي دةدا )..(تر ؤعيشقي زةمةن ب

 لة تونَيلي ضةرخي س ي خةفة بوو

 نني عيشقي سةطَيك  لة فةزاي بريضونةوة برايؤك
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 لة رةن(اَلةي هةزار شةوة شَيوةي رةطةزي بوني طرت

 طةردةلولي بريضونةوةو درةخخ بري ثَيضاميةوة

 ةوةر دةبي ة رةطةزي مةرط  ل!بةشَيوةي كام بون ؤت

*** 

 عيشقل!.. ؤلَيرة لةم زةمةني ئاوة بارانَيك نةهات ب

 مار بكات !!ؤنامةي خاضي هةزار شةوة ت

 لةم طَيذةن(ي طريانة هةتاوَيك لة نةبون هةَلهات

  ي ثةثولةي رذاندة خوار !!تلينجايي ر

 ماني عاشقي نوسيتذي رؤمةرط دايةل ئاوَينةي

 تاَليشكي قةدةر طريا )..( !! بةة سَيوةري بريضونةو

*** 

 !! )...(ئاوا ك ين بان(ةشةي دادرايرؤ َيك لة ختر

 ئَيس ا خوَيندةوة : ؤمياي زةمةني بةردي بؤفرمَيسكي م
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 ئايين ثةثولة كش وكاَلي طراوطاَلي سةرةتاي كرد

 ري )..( !!ؤجةس ة زةوي ش بةش نةوي حتضةني روؤت

*** 

 دوي طةردوني كرد ...!!كة نوَيذي مرؤثاشاي جاَلجاَل

 ح تةنراتبةس ةلةكي ر بةجيهان 

 سويف سةط لة طوماني بةردينةوة وتاريدا :لةفةي

 بةفري طريةوة رسكائةم نةوةيةم لة 

 كيونش ا ترةؤئَيوة  لة باراني رةشة ط

 ضي دارس اني طومان ؤباثرية طةورةتان بةر لة ك

  ي ثرياسكةي نازةمةني نوسيةوة.تهَيشوي ر

 كة دروسب كراوؤلينجايي طوماني جاَلجاَل بة شارَيك

 )...(شي طرتؤَل خامؤطريةي ثرتةقاَلي زةمةني م بة 

*** 
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 !!)...(طَيذاوَيك شاري خس ة بان(ةشةي مةرط

 ثزوي جوطرافياي طوماني لَيرة بوني سراييةوة

 ضونةوةي لَيرة هةَلدا ل!تارماييةك ضةرضةيف بري

 كردوني كةالكي زةمةني نادياري ثةخ  ؤفةزا ب

  ي ثةثولةي ساتَيك بوتراة شاري رؤشيشةي طومان ط

 )...(ؤت ؤبريسكةي مششَيري لَيرة بوني م  بو ب

*** 

 !! )...(طومان بكة لة شاري ئاوا بوني وَينةي ناو با

 طريانَيك بريسكةيدا هيض مَيذويةك نةينوسي بو

 ندا نةخشاندةوةؤتؤفوي ئةزةلي لة ف خاض نوسراو بة 

 ةي ثيخ عيمي ئَيس ا لةرزيبان(ةش بة طةردون

 كةي بةردي  نوسرا:ؤزمانَيك لة ئايين جاَلجاَل

 ) هاتة خوارو مان(ي ئاوداؤ) دَلؤدَل
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 تونَيلي فةلسةفةي مةرطي تَيكةَل رةطةزي كردةوة )..( !

*** 

 ضونةوةي طومانة )..( !!ئَيرة شاري  ةشيشةي لةبري

 راي ئَيرةييؤئَيوةو ئةوان دةخاتة ت

 ي ئاوداري زةمةني بَي شوناسي مةرطبان(ةشةي مورو

 دةشكَينَيباتةوةخخ ئَيرةي ئَيمة تَيكوَلةي سهَيلكة

 ح ضوي طومان ل!!تكوا ك ين نةمري ر

 بووةضونةوةي سةوز هَيشوي طةردون درةخخ بري

 ح ترةكني جةس ةي طراداتطَيذةَلوكةي ر

 )...(وَينةي شارَيكي طوماني هَيلكةيي مةرطي خس ةوة

*** 

 ل!)...(َيلكةيةك كةوتوي ةوةضي هلة ؤت

 مار بكةؤح ضونب لة طوماندا تتذمارةي فيلمي ر
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 ضونةوة هاتنة خوارسوثاي هةسارةي بري

 !! )...(طوماني بون ثَيكهَينا ؤئيم رياليةتي سةطةليان ب

*** 

 ... طريانَيك لةبةردي فريعةوني ئةزةل نوسرا بو

 ضونةوةي وشةعيمي ئَيس اي ضاخي بري

 داؤئامسان بريسكةي ئاطريان بو  زةرياو زةوي

 هيض فةيلةسوفَيكي قةدةر نةخيوَيندةوة

 ئةنش ايين عيشق لة هةَلما تَيكةَل فيزياي كرد

 ضونةوةي رَيكةوتة مةرطي نوسيةوةماري بريؤئي اتون ك

 كةرةوة ثَيكهاتشاري كةوتنة خوارةوة لة مين بري

 زةرياي طومانيََكي هَيلكة طةردونماركس خس مية ناو 

 مةرطي شني بورةي روانيين درةخخ بريكردنةوةي الؤك

 لي شيين هايدجةر بوؤئامسان رس ةي ضاواني شةث
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 وَينةي خوا ثةخ  دةبون ؤوَينةي عيمي دوا كاذَيراا ب لة

 لَيرة دارس اني طومانو بريضونةوةو رَيكةوتة مةرط  ثَيكهَينا

 لي شيين ئامسان بوؤك ين فةلسةفةي مةرطي بون شةث

 ني فةلسةفة تَيكةأل بوؤتؤووئاوو فئاطروسَي بة

 !!بةرس ةي مةرطي كرد هةوري ضاوم تَيكةأل

*** 

 بال!! ؤكَي ساتَيك طرياوة ب

 مار بوبَيبؤهةتا ناوي لة بةردي زةمةن ت

 تة سةر ل!!تكَي كآلوة بةراوي شاي مَيرولةي كرد

 بةرطي داراماني عيشقي طرية ئاني شيعرةو

 ؤسؤ ي ئَيرةي كردة بتدو ئةس َيرةي ر

 كردةوةيان ثراني عيشكَيكؤتؤر فةزاي فتئامساني ز

 تايي هات )..(ؤجةن(ي ئةس َيرةي ناوةخ ة عيشق ك
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*** 

 رااوة )..(ؤ  كاتي طريةي لَي طؤخامني سور ث

 كة نةخشاندوةؤكاتي جاَلجاَل بةفيزياي ئَيرةيي 

 سي بارانة عيشقلتمريؤكَي دةبَي ة ه

 هةتاو لة ضاوا بضَينَيب 

 ناو هةورا داطريسَيني ب ل!!اشقي ئةس َيرة لةمي يةكةم عؤم

 لوتكةي هيمااليا رةن(ي ثَيس َيكي داماَلراوي سةرةتاي طرت

 ةطةزي لةسةر هةَلكردراسةطَيك ئاني ئيم ريالي هاو

 شيؤ ي توانةوة زةوي ثتزةرياي ر

 ثَيس ة سةطَيك فراي ناوو رةن(و شَيوةي مين تيا بو

 نةبون ون وبي ثَيشان(اي بونةوةري ؤتؤدةمبة ف

 ماري عيشقة شَيخ لة ئاوي نةمري دةنوس ؤك

 ح دابراان )..(تي مةملةكةتي كةوتنة خوارةوةو رتدةمبة مر
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*** 

 رينةوةي شوَينةوار)...( !!ؤبةشرااوة ؤئَيس اجوطرافيا ط

 ئَيمةو ئةوان بوينةتة سةطةلي زةمةن

 وَينةي شاري طومان رةن(ي بوني ئَيوةو ئةواني دايةوة

 ح ضوني مةملةكةتي جواني هةَل(رتتيي رفةزا لينجا

  ي ئةواني ئةو نةبَيبتكةي رؤشارَيك نةبو جاَلجاَل

 ضية ئةم بارانة لينجة رةن(ي شارَيكة لة طومان

 الرةي بريكةرةوة فيزياي نويان نوسيةوةؤسةدان ك

 شي فةلسةفةيةؤفةزا رةن(ي ئَيوةو ئةوانو شارَيكي خام

 زماني نوسيةوة بَيضراي تاريكي درةخخ طرياني زةمةني 

  ةثةي سةطةل ضنرا بو)...(! بة شارَيك دةرطاو فةزاي

*** 

 ذئاواي بونيان طرتوو ...تدو سةطي عيمي ثةراي بون ر
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 درةخخ نازةمةن طةني شياوطي كةوتة خوار )..(

 !)...(بون لة وَينةي سةطَيكي ئاوي هةَلكَيشرا

 ا بو)..(ميؤراي جاَلجاَلوكةي رَيكةوتة مةرطا مؤفةزا لة ت

*** 

 ريةوة )..(ؤبريكردنةوة وَينةي بوني ش خانةيتاريك

 و رةطةز لة شةرابي سةمةندةلي نةبون ترشان حتر

 فةيلةسويف سةط ثياَلة شةهوةتي نياندةرتاَلي خواردةوة 

 زةي زةمةن تَيكةأل كردؤئاوي بونةوةري نَيري لة ط

 الرةي بريكردنةوة مين بريكةرةوةيان هةَلداؤك

 ئَيوةم لة ثَيس ة سةطَيكا بينيةوة لة زو ةلدا

 بان(ةشةي نةبينةوة لةرزينةوة بةهةسارةكان 

 ريةوةؤشاوة ئاوا شتتاريكخانةي زةمةن بونةوةري لة د

 شيؤكراسي س ي بوكي نازةمةنيان ث يانهةمو
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 دةركرد تثكة سةمةندةلي ضرؤطةني شوكران ط

 ثشيلةيةك لة دوا هَيَلي ئةس َيرةوة زةوي كَيآل

 )...(طومانو نةبون موتوربة بون و و شوكران رينةمطياي 

*** 

 )...(لةم زةوية شايةك تةخخ طوَلي طوماني ئَيرةيي دانا

 بوكي طةردوني زماني ئةس َيرةي عيشق كرد ؤشايي ب

 طوتي: م  ثامشاوةي باثرية طةورةي سةطةملو

 درةخخ هةسارةي بريكردنةوةي رَيكةوتة مةرط دةنَيذم

 ة درةخخ بونةوةر سةوز دةكاتزماني طريةي بريضونةو

 وَينةي شايةكي نيشاندا بريضونةوةباي طوماني 

 و زانسب مةرط و و بازرطاني لة زماني ذمَيرياري

  سرايةوةدازايينو زماني  طوسي طرتؤبون وشةي ل

 ضاو لة روناكي تةرة بو تيشك لة باني ثةثولة
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 )...(ر لة زةويو ئامسان لة ئاوو كش وكاألؤخ

*** 

 )...(ةري مةرطة نيش ماني ئاوَي ةيي رَيكةوتة مةرطلةم قةد

 بووةو بان(ةشةي نةبوني ئةوان دروسب  لة ثَيس ةي سةطةل

 ينا كردةوةتي شَيرة بةفرينةي نةبوني لة هَيرؤشان

 نةخشي كَيشا  ظتكة مرؤعيشق لة لينجايي جاَلجاَل

 فةزاي طةردون هَيشوي رَيكةوتة مةرطي طرت

 س ة مةرط لةرزيبة"با"ي قروسكةي ر طةردون

 زةمةني ئاو ئيم رياليةتي سةطي نيش ةجَي كرد

 !! )...(ميا بوؤلة طوماني مةلي بريكردنةوةي رَيكةوتة مةرطا م

*** 

   دا بآلوبؤتةوة.2011ي طؤظاري طزنط  (60لة ذمارو) 19/8/2007
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 سةالح جةالل  فةلسةفةي مةرطي 

 

  )...( ةتشاراي ركةوتنةخوارةوةي ثزوي ئةس َيرة طوماني  

  !!هَيشوي مةرط تةوني هةسارةيان ثَيضا

  !?تووةطومان بكة ئَيس ا زةمةن ناو نيشاني مناَلي شَيخ طر

 ***     َيبح هةَلدتالرةي مةرط لة بريكردنةوةي رؤك

 !! )...(زةمةن تاريكخانةي مناَليمة ئاوَينةي

 و نوسينةوةي زماني مةرط  ي شَيخؤزانك

 ي هَينا...تكةي بريكةرةوةؤةلبلوَي  ئاوَينةي شكاوي م

 )...(كةي فةلسةفةيا تيشكيان دةرخسبؤلة طةردوني جاَلجاَل
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  ***   

 ضي نوسينَيك هةية مةرط لة روانينا وَينا بكات ل!!!

 ضون لة ضاثخانةي مةرطي بونا لة ضا) بدات ل!! تزماني ر

 ل!!  كَي ساتَيك مةرطي لة ثةرتوكي )با( يا ديوة

 !تةوة تطي مي ا مةرطي خوَيندطَيذةَلوكةي وشة مةر

 ي مةرط ثضراا !!ؤكآلفةي بون بةبَي زانك

 زماني ئَيوةي لة ثَيس ةيةكا وةرطَيراا ثةمشيينؤفةزا ث

 )...(نةبون ( سراايةوة بون ومَيذوي طةردون لة بَي زماني )

  ***   

 ئاي لة نوسراوي طراوطاَلي كوذانةوةي زماني بون ل!!

 يا توايةوة ؤس ةي خهةمو  ةرفَيك بةسةر وشةو ر

   بةضي ئاماذةيةك جوطرافياي جةس ة دةنةخشَين  لئَيوة 

  !لهةسارةي بةرد دةطوَيزنةوة ضؤن طؤي زةوي بؤ 
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 زمان لة ناو)با( يا شَيوةو ئاماذةو روخساري سراايةوة 

  ضوةوة)...(ذةن(ي بَي زماني وشةي مةرطي بريبون لة طَي

  ***   

 )...(زماني مةرطي عالةم  نةوةيبريكردتكةي ضاخي ؤم  مةل

  ةزم لة شريي نةمري طل(امشي مةرطي فةلسةفةي جيهانة 

 م وشارَيكي سرااوة دةرضوشَيخ  مةرط وي ؤلة زانك 

 سةط خواردةوة هرة مةرطي مَيذوم لة كوثةي شاي ذة

  بةرةمزي بَي زماني مةرطي نةمري فةلسةفةبوم 

  الرةي وَينةو روانينو بريو ناسنامةم ثضرااوةؤك

 م ل!!ؤكَي دةتوانَيب تةنيا  ةرفَيك  ثَي بَلَي لة مةرطي خ

 مي ا مةرطي مي ا زةمةن بو  ل!! هةتا فَيري زماني زانسخ 

  ***     

  .. بووةبةبونةوة رايةأل  تةنافة شةي انةي مةرط
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 درةخخ مةرطي طرت هَيلكةي نةبون طةني 

  ح ضوني ئاوا كردتشاري رفاني مةرطي زانسخ ؤت

 ني فيزيا سيواخ بو ؤتؤفضوار رةن(ة  بةفياي بون جوطرا

  ي عالةم وَينةي طةردةلولي هةَل(رت تبروسكةي ر 

 ي دةركرد ..!!تنا ضرؤتؤبونةوةران لة فطةني مةرطي  

   ***  

  )...(نضة وَيناي كردمؤقال بةرثة ؤدرةخخ ئةفسانة ك

 ثزوي هةوا لة فةزاي مةرطما كرايةوة 

 مان هَيشوي ز بةطةردون بو 

 الرةي بري كةرةوةم لة دةسب بةر بو ؤك

 مةوةل!!ؤن ئاوي مةرطَيكي هةزار سةدة خبؤض

  ي يةكةم مردو ل!!تر بةن بومةوة ؤض

 رةطةزَيك وَيناي نةبَيب  بة لةم تاريكخانةية دةمبةوة
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 و زماني مةرطة زانسخ دةضمة نيش مان

 )...(دةمبة درةخخ بريضونةوةو طةواَلة مةرط

  *** 

 فةزاي طةردوني سةوز كرد ي زماني مةرط كش وكاَل

 درا  ساتي بَي زماني ق َل بة زةمةن

 بو س ةي زمان نيََرة موكَيكي ناو نار

 مَيذوي زةمةني بةرديين دةخوَيندةوة 

  )...(شايي ثضرااؤالرةي زماد فراي .. هةسارةي بؤك

 ***   

 ئَيس ا  ةزم لة زةرياي ئةظَيين مةرطة... 

 مةرط دةثَيضمةوة عاشقَيك لة هَيشوي

   دةطرم شةويس َيكؤدةضمة سةر خةوي مةرطةوة هةتا خ 

  شي دةدةمؤوضاني خامسةدةيةك  ؤلةدواي مةرطي ئةزةل ب
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 شاوي ذةهري مةرطي بوني ثَي بةخشيوم تزةمةن د

  بريضونةوةثياَلةي زَيري فريعةوني ضاخي 

 شةاللي مةرطَيكي كردم هةزار هةزارةي طرتةوة

 شيؤنسخ زماني بوني داثمياوةي ثشيلةي زا

 كةي فيزيا تةنايف فةلسةفةي ضين ؤجاَلجاَل

  )...(سةرةتا هَيناميةوة ؤباي ئةزةلي دوا  ةرفة مةرط ب

   ***   

 زةمةني ئاَل ونيان نوسي طَيذةن(ي باوة  بةالرةي بون ؤك

 لؤطؤستكةيي كاتي ؤمةل ؤدةضمةوة ب 

 رثة لة طةني مةرطةوة دةطرم ؤزماني ك

 وي هةزار رةطةز رةن(ي كردمؤت بة مةرطخوخمانة  

  هةوري ئةزةل بة) با( ي فيكر لة بَي زماني طَيذيدام 

 سَي هةزارةي ؤب ثلةي مةرطا دةضمةوة بة 
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 دةطرم  لؤطؤس رس ة مةرط وزماني سةرةتاو  بة  

  )...(دةخوَينمةوة داَلي زةمةن مةرط و وؤت ئةوسا 

   *** 

 ةرطي زةمةنية)...(ذة متوي تلياكي دؤئةم نيش مانة ت 

  ئاوي مةرط وَينةي نةمري دةشواتةوة 

 فانَيكا مبري  ؤوةرة ئازيزة مةرط با لة ت 

 شةويسخ لة مي ا مةرطا هةَل(ري )...(ؤثكةي مةرطي خؤط 

   *** 

 ل)...(دةمبن فريي زماني مةرطي عالةم ؤم  ض 

 مةؤتةمةني مةرط  تةنيا هةزار ساَلي م 

  ن داخراوةوي مةرطة شَيخ زةمةؤزانك 

 ج(ة لةمةرط زمانَيكي تر نازاد  

 رَينوسي مردن نوسرا بة نامةي مَيذوم
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 زماني هةوري بري كةرةوةي ضاثة مةرط 

 لة ضاثخانةي بون ضا) نةكرا  

 ثةرتوكَيكة ناسنامةو وَينةي بوني هةموتاني تياية

 كة ؤلينجايي جاَلجاَل بةَلةي ثشيلة مةرطي زانسخ ؤجَي ضةم

 ي مَيرولة دةنةخشَينَيب ي زمانؤزانك

 كةيي ؤزاخةي مةرطة لؤوةرن بونة ق

  ئةطةر مبرم ناوو شوَينةوارتان دةسراَي ةوة

 و ناسنامةي بون ان هةَلدةطرَيب)...(  هَيلكةي طةردون دةفليقَيب

   ***  

 فةلسةفية)...( سةرابي وَينةي مناَلي نوقمي خةوي

 طة رثةو مةرؤنيشانةوطراوطاَلي ك بةزماني تَيكةل 

 )..( زمانَيك وةرناطَيردراَيب هيض ؤب 

 ب(رن لة هةوري ئةفسانة مةرطةوة زمان  وةرن
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 تان لةم ئةلوومة بناسنةوة)...(ؤئاوَينةي منداَلي خ

   ***   

 تة شينايي هةوري طومانة مةرطل)...(ؤضية طةردون ب

  بووةذةهراوي تلياك  بةمَيذو تَيكةأل 

 نةوة ؤخبوةرن شةرابي طوماني مةرط 

 شةويسخ ب(رن ؤخ مةرط و م  وتا زماني 

 ننةوةؤتةوني زمانَيك به نةفخي طومانةدا فووةوةرن لةم 

 كةي سةدةي طومان زماني طراوطاَليان لة ضاثداوةؤجاَلجاَل

  راي طومانة مةرطةوة ضنراوةؤبةت طةردون

 هيض زمانَيك تةوني سةدةي طومان وةرناطَيراَيب 

 ي مةرطة شَيخ ؤزانكتةنيا لة نوسراوة ئةبةديةكاني 

 يا ضا) دةبنةوة)...(زةمةني لة دايك بوني مةرطي نوَي لة

  ***   
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 شاوي هةزارة ذةهري مَيذوة)...(ت ةزم لة د

 تا تينوَيخ مةرطة طوماد دةشكَين  

 ثياَلةي مةرط  بةزطة طةردون بوواية ؤخ

 هةتا رةن(ي دَلداري  تيا بكَيشاية 

  وايةوة  ةزم دةكرد فةزا لة عيشقَيكا ب

 طوراَيك لة مةرطا عيشق  كرداية  بةهةتا بوواية 

 فاني مةرطا نوقم  بكات ل!!ؤنابارَيب هةتا لة ت ؤهةوري ذةهراو ب

 تايي  ؤي رَيكةوتة مةرطي كبريضونةوةم  ميواني مةرطي شاري 

 راي ؤبروسكةي شَيخ ط بة هيمااليةم

 ساتي هةزارةي دو)...( ئةكادياي مةرطة بة 

  ***   

 ةطةر مردم جوطرافياي شار هةَلدةكةنرَيب ...ئ

 الرةي روانيين مةرط  هيماالية دَينَي ة جَييؤك
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 مةرطةساتة هةورَيك لة دوامةوة كةشة دةكات 

 وي سةط بَي بةر دةكات ؤرةمزي كش وكاَلي ئَيوة لة ت

 م  بةزماني مةرط دةدوَي 

 نة لؤالرةي روانني رةن(ي ضؤئَيوة  نازان  ك

 وشةكاد وةردةطَيراَيب وكاَلي فةلسةفةيا لة زةمةني كش 

 )...(مةرطة بوني ئةزةل دةطري  ئةوسا زماني

  ***  

 (رياوة)...( وَينة مةرط لَي بةي جيهاني بود ؤم  مةرطَيك  روث

 ل)...(دةبَيب مةرط هَيماي لة م  هةَل(رتوَيب 

 شةويسخ تياية ؤتةنيا شَيوةم رةمزي خ 

 وَينا ناكرَيب  ةماو وشزماد لة ئاماذةو هَي 

 شَيخ مةرطة كةراو الَلي ) بون نةبون( ة رس ةي 

  بووةزمان ئاودار بة  ةريف واتاي مششَيرَيكة
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 دارس اني نةبون ئَيزطةي عاشقاني بَي زماني ثةخ  دةكات 

 ماني نَيرةموكي دايةو بابةي تيا نوسراوة تر

 بريكةرةوةي نازةمةنةئةم رس ةية بان(ةشةي ثشيلةي 

 وشةي مةرطي كرايةوة ردون ثزوي طة 

 ضاثخانةي نةبون زماني لة بَيزماني بونةوةر نوسي  

 تةنيا ثةراةي س ي رةمزي جوت بوني ئةوان بو  

 وَينةي بون)...(كةوتنةخوارةوةي فةزاي خس ة تاريكخانةي 

   *** 

  خانةي شةوارة وَينةي ئَيوةو ئةوان)..( ل!ضية تاريك 

  كردةوة ئةكاديياي شَيخ زماني مةرطي 

 تا بو ؤم دي جةن(ي جيهاني كؤكاتَيك ت 

 كش وكاَلي فةلسةفة  ؤطةراامةوة ب 

 زماني سةرةتاو هةزار سةدة مةرط  طرتو 
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  رافةدا يةكمان ناسيؤلة جةس ةي سةطي خ 

 )...(ن زماني سةدةي جواني طةردودازايينبة بوي  

   ***   

 وة)...(و بريكردنةوةي ثَيكهَينا و زمان راي طةردون م ؤط 

 الرةي عيشقي ئةوة ؤطَيذةن(َيكة زةمةني ك 

 دةفراَينَيبراَيك لة طةردوني نةبون لة مةرطا جةس ةم ؤط 

 تووةمةرطي هةَل(روي ؤزماني نةبوني ئةواني ت 

 بَي زماني نوسي تاريكخانةي روح جةس ةي  

 م  مةرطَيك  هةزار جارة كَيلي مردد راوخاوة 

 ي زماني مةرط بو )...(!!دةبَيب لة ضاوان ا مبرم فَير 

   ***  

 ي عيشقي زةمةني طرت بوني وةس اند)...(خؤرئاواتابوتَيك  

 كردةوة .... حتشاخي ر ؤدةسرازةي بون طرَيي ب 
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 سوقرات ثَيكي ذةهري لة شةرابي فريعةون ثرا كرد  

  شاوي زةريا نةخشاندتد بةوي بوني ؤئةسكةندةري  ثياَلة ت 

 !! ييان ثضراارو زو ةيل ثزوي هةسارةؤخ 

 رايةوة !!ؤطةردون لة ثياَلة شةرابي سةدةي جواني ش

 بارانةي زةمةن ذةهري هابيلو قابيل بو بوكة

 كي ضاند)....(تنةز بةفرمَيسكي سةر لةنوَي خاكيان

   ***   

 ني تلياكي نةمري ثةخ  دةكات)...(ؤئةطةر مبرم فةزا ب

 الرةي هةسارةكان دةكةونة خوار ؤك

 دةطرَيب ي نةبون خؤرهةنت وئاواذتراَيك رؤط

 جَي(ةي مَيذو دةكاتةوة 

 تايي وَينة ؤدو باَلندةي زةمةن لة سةرةتاو ك

 لة دَلي طةردونا دةمنَيذن 
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 تَيكةأل دةبَيب  بةثَيس ةيةك رةن(ي فةزا

 رةن(ي مناَلي هةموتان لة شياوطي سةط رةن(ا دةكرَيب 

 )...(ديارتان لة ضا) دةداتثَيس ة سةطَيك شوناسي ن

  ***  

  )...(راي طةردونؤدوا وَيس(ةي ط ؤالرةي مةرط  هةَلدا بؤك

 ب فريش ةي مةرط طوتي : نابَيب مبرَي

 زماني مةرط نازانيب ؤت

 مةرط  هةيةو لة عيشقي طةردونا دةمرم  رتيؤطو : ثةساث 

  بووةهةوري بريضونةوةت ئاوا  ؤطوتي : ت

 بريكردنةوةت براايةوة  مةرط وزماني 

 و رَيكةوتة مةرط بريضونةوةناو ئةس َيرةي هةَلدرامة 

 رةي مةرطي هةسارةي نةمري  ؤئَيس ا شرية خ

 مةوة)...(ؤشاوي شرية ذةهري زةمةني مةرطةسات دةختد
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  ***   

 راس اني دايك)....(ؤتَيزابي هةورا داضوم بةرةو ط بة 

 دايكة مةرطَيط نةبو شريي مردد بداتَي 

 شةويس   ؤبي ة خنا ؤسةدةي ثَيشو طو  : ئازيزم ت

 شةويسخ طرَي بدةيب ؤطوتي : نةخري نةكةي ثزوي خ

  مةرط نيب ؤو  : ضونكة ت

 ن ثَي  دةَليي كش وكاَلي مةرط لة ضي زةويةكي بونداية لؤض

 لة ئاوَينة بينيمةوة  ثةجنةشَيردواي سةدةي طوماني 

 مةرطي منا دةطةراا دةضوة زةرياي مةرطةساتو لة 

 بوني دا تا سةدةيةك نةمرهةَل ؤالرة مةرط  بؤك

 ئةس َيرةي مةرط هةَليدامة هةسارةي بريضونةوةوة

 مةرطيَوكي كةراو الَليب  ؤشاي هةسارةي مةرط طوتي : ت

  تووةزماني مةرطي ئةزةلب نةطر ؤت
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 هةسارةي مةرط طَيذةلوكةي مةرط فراَييدامة 

 بةبَي داية رةي مرددؤئَيس ا شرية خ

  لمةرط شةويسخ ؤكَي دةبَي ة دايةو خ

 )...(دابارَينني هةتا هةوري طومانة مةرط

 ***  

 هةوري بريم باراندوة)...( لؤطؤسبةزماني ثيشةسازي  م 

 نابي ة سوقرات ذةهري وةرطَيرااد بةيَخ ل ؤب

 مةوة ؤكةرةوة هةوري مةرط دةخبةزماني هيماالياي بري 

 ئةسكةندةرَيك نةهات لة خوَيين ئاوا نوقم  كات ل!!

 ي مةرطي ئَيوةم بريضونةوةهيماالياي 

 دارس اني سدرة سةوز نابَيب ل!!  ؤب

 طةنيةكي سةوزة هةور رةمزي ئَيرة بوني مين تيا بو 

 تةوني مَيذوي لة جوطرافيايا هةَلوةشاند 
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 دا :ي زانسخ هاتو بان(ةشةي بوني ق َلشيلةث

 رينةوة ؤتة كش و كاَلي مةرطي شؤئةم زةوية ب

   وةو ئةواني زانس يةو ئَي وة طوماني مةرطي م ؤت

 )...(سةدةي طوماني رَيكةوتة مةرط سةوز دةكةي 

  

  6/9/2007 

 بآلوبؤتةوة 2011طؤظاري طزنط  87لة ذمارة
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 سدرةي  سةي   

    

 (رت)...(هةَل َيك)...(سَيوَيكي فيزيايي لة خوَي  تر

 بةرةمزةكاني بونةوة ئاوَي ة بو زمانَيك

 سي ئايين زةمان تمريؤه بة سَيك بوؤميستبر

 ئايةت ئاودرا  بةتيغي مششَيري 

  ي بوني داضَلةكاند!! تر

 زةي زةمةنا ثَيضرايةوةتسةري لة ياقيقي ثري

 ةوةيةزيدي دةنارد ؤيدوال بةبوجيا لة جةس ة ع

 باراني رةن(اَلةوة سوراو بو بة سوريا

  وضةني بونيان كردةوةؤئةبابيلة ت
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 راا ؤطشياوطي مريةمةوة  بة طةردون رةن(ي

 سندوقَيك بَي موسا خرايةوة نيلي سةدة

 )ئاسياو  ةنا( دةباتةوة ؤخوَيين  سةي  ب

 )...(تاييو سةرةتا س ي س يؤوةكو ك سروشب 

***  

 لةم عةدةمي زماني سةدة س ية)...(

 شاند!!تبان(ةشة تونَيلي بوني خر بة 

 هةوَيين مةرطةساتي نةبون بةسةر بونا لة دايك بو 

 )...(كرد  َيكي موتوربةترو رطةني سدرة مششَي

 لة طردة بايةكي ئايةت 

 درةخخ سةوزي يةقني بة رااؤط

 ئاو.. بلوَينةها ساواي خس ة سةر

 )...(مششَير ضَينرايةوة بة زةوي
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***  

  ي دارس اني زةمةن بةردة ئةس َيي دَيجورة)...(تر

 مي نةبون دادةطريسَينَيبؤسيزي ي فيزياي ئةت

 َيكي ناكاتةيةرؤلَيرة ثرتةقاَلَيك خ

 طَيذاوي فةرشة زةرياي موساوة هات بة 

 عةرشي بةلقيس لة بةي وملوقةدةسا سور بو

 طرتةوة و لوقماني سةرخةس باَليان جةع ةري ئةبي تاليب

 خويناوي  سةي  نوسي دةرياو ئاويان بة

 عةسا كَيآليةوة بة جوبرائيل زةوي سةفاي

 طردةبا بةطةردةلولَيك زةوي كرد 

 تووة ي راطرتة زَيراي رئيزرائيل شوش

 )...(زةي بونةوةتهةَلمي خوَيين درةخخ ثري بة 

 خوَيين جةواهَيري  سةي   رذاية سةر
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 درةخخ زمان لة نوسينةوةيا وشك 

 مششَيري بون لة بينيين توانةوة

 باي نيلةوة دةلةرزي  بة هةراةمةكان

 شراؤميايي داثؤسنوقي شريي م بة 

 ر لة تيشكيا تةم طرتيؤخ

 خوَينةوة ثريشكياندا بةةي بون ئةس ري

 تايي:ؤك َلةيدا بةؤموروي ئاوداري بون زةن(

 ني موغناتيسي سةري  سةيين كَي  دةكردؤتؤف

 وةبووةجةس ةيةوة مَيذو دوبارة  بة 

***  

 دةش اييةك بةردي سيزي ي زمانة

 ئاظَيس اي نةبوندا نوسراوة لؤطؤسيلة 

  ي ضوار باَلندةي هَينِايةوةتئيماهي  ر
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 سَي هةزارة مردةوة ؤوزةير بع

 راقةوة راخراؤب بة َلجزداشةكةي دانيا

   نةهةن(َيك دجيلةو فوراتي وشك كرد

 عاساي موسا ك ين هابيلي راكَيشا

 خةجنةري ئيماهي  دةمة زةرد بو

 مةَلة كرمي ئةيوبةوة دورا ت بةك كراسَيك

 ئاَل ون نوسيةوة بةمَيذوي ئالي يةعقوبي 

 ذيدايوسف لة بريي رةوانوَي

 كوللةي ئاَل ونيةوة طوَلة طةمني دةرانيةوة  بة 

 ني مسكةوة لةرزيؤب بةيةعقوب 

 شي ؤذهةنتيان ثتطردة بازنةيي ر بة كةؤجاَلجاَل

 شريو ئاوو تةم بارية خوار 

  ضيين سوراوي خوَي  بة بون
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 شاند:تزةن(َيك طوَيي بوني خر

 هابيلي بون ؤلَيك قةلة راة  بؤث 

 و ةمدارخورماي ذاني مري

 عيسا ؤفويةكي ئيسرافيل ب

 ئيماهي   ؤئاطرَيكي سارد ب

  ئةيوب ؤكولة ئاَل وني خوا ب

 عةلي ؤكراسي مو ةمةد ب

 موسا ؤني(ايةكي خوا ب

 دةش َيكي توري ثَيكهَينا

 بةسَيوة ئاَل وني فيزياو  ةوا  

 ن كرا)...(ؤتؤكةربةال ف بة 

***  

  )...( َيك لة طةني سدرةدا نَيذراتر 
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 و رةوانوَيذي ئاوي  ةيات  ةرف بووة

 ماني فةلسةيف ئةس َيرةي نةمري ضينتر

 نيلي كردة سَي بةشةوة 

 ئةسكةندةرةوة جوت بون  بةكةش يةكي هَينايةوة 

 و تاقي ئةسيناو توَيكَلي نوسني

  طةاَل سدرةي نازةمةن تَيكةأل بون

 )...(كةربةالبةكيان لة ناكةربةال ثَيكهَينا

***  

 ك شارَيكي خاضكراوة)...(ئَيس ا كةربةالية

  لضي ئةس َيرةيةكي ناديارة

 هةمو ساتَيك ثرسيار دةكات 

 بان(ةشةي نةفخَيكةوة  بة 

 ثرد بةدةكاتةوة  ملي
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 سنوق)...( موساكاني ناو ؤب

***  

 مششَيرَيك لةم زةوية هةَلضةقيوة)...(

 شارة مَيروي بوني ثيا لضكاوة

 خوا مَيرويةكي دواندةوة :

 ميان ثَيكهَيناؤةتي ئةتمَيروي بون دةوَل

 زولقةرنةي  لة منارةي ثَيضاوثَيضي سامةرايا

  ي كردةوة تتونيلي ر

 مَيكي داطريساندؤسولةيان لة خوَي  م

 بةسدرة سراي  مو ةمةد كةربةالي كة 

 )...(زةي ونَيك لة خوَي  ذيايةوة دار

 تووةكةربةالي سيزي ي لة مي ا زةمةنا طر

 يةظي وةريوي دةم باتي مرؤتؤف 
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 سيتشريو خاضي هومري بة دةضنةوة

 ح بةردة سوي ئاطرَيك دةكةنةوةتدارس انَيك ر

 ذي طَيذةَلوكةؤبةردة تارات بونة دايةل

 ضي ديزانَيك لةو ديو بونةوة سةوزايي دةخوَينَي ةوة ل

 فويةكةوة س ي بووة بةطةردون 

 بلوَينان مريةمي تياية

 شةثؤلي سنوقةوة وشك بووة بةنيل 

 الي درةخ ةوة ضرت دةكةنموساكان لةطة

 ئةم كةربةالية لة راةوانوَيذي شريةخؤرة دروسب بووة

 تا ضرت موساكان طراوطاَل دةكةنةوة 

 لَيرة كةللة سةرَيك زةوي سةوز كرد

 خؤَل بووة ئةفسانةيةكي سَيزي ي

 بليؤنان مريةم ضاوةراَيي نةفخَيك بون
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 عيساكان وشك بوون

 ةتورةكان ني(اي خواوةنديان دةويس ةو

 رات ةكان بؤ نةفخي دووةم بان(ةشةيان دةكرد

 و نة نةفخَيك هةبو بؤ راتح

 قابيل هابيل ناكوذَي ةوة

 ادرَي ةوةنمةسيح لة خاض 

 كي  سينةوة طَيذةن(يداتضري بة كةشخ نوح

 بان(ةشةيةك لةخؤرئاواي خؤرهةالتةوة 

  ووةخؤرهةالتو خؤرئاواكان دةرطاكانيان داخس

 كي بَيجةس ةوةميا بةرات َيؤئَيمةي م

 تَيكةاَلوي شياوطي مريةمةكان دةبينةوة)...(

***  

 سنوقي موسا هاتةوة خوَيين  سةيين تَيداية)...(



  سةالح جةالل          شيعر           كةوتنة خوارةوةي طةردون
 
 

 
137 

 كةربةاليا كردةوة بةئيسرافيل فوي 

 عيساي خوَي  لةدايك دةبَي ةوة

 زيةوةتطل(ام  طياي نةمري د

 طردةباي كةربةالدا  لة

 ئايةت ئاودراوي  سةي   خوَينو شريي بة

 ن بةريشاَلي طياي نةمري)...(بو

 ماسي يونس طةرداوةي خوَينَيكي رذاند 

 ئاو بةكةربةالي كردةوة 

 خواني مةسيح لةم روبارة ك ناوية 

 نةهةن(ي خانةي يونس بو

 لةم ك نة طةردونية زةمةن ق َلدرا

 فو بكاتةوة  تائيسرافيل دةرطا بة

 لةم عةدةمة بان(ةشةيةك دةكاتل  كَي
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 )...(شيو نةهامةتيؤ: ناخزماني  سةينةوة بة

***  

 ئةم ثةلكة زَيراينةية مششَيري دايةيةكة)...(

 دةدات ئةنو مو ةمةدو قورئان شريمان بة 

 ينةوة لؤثةي خبؤن دَلؤض

 ضي فويةك ئةم دارخورماية دةهةذَينَيبل 

 ضي دايكَيك دةماخناتة سندوقةوةل

***  

 )...(سنوقَيك لة نيلي سدرةوة دةركةوت

 ان(ةشةي مو ةمةدة ضاوةراواني ب

 و خدري زيندة  عةلي ؤب

 بةرماَلي مةهدي راخبةن هةتا 

 كضاني نيل بوكة بارانة دةكةن 
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  )...(وَينةي تةقينةوةي هةر ضوار رةن(ي فيزياية

***  

 )...(ن تةقيةوةؤتؤطةردونَيك سيدرةو ف 

 سَيوَيك زةوي كةربةالي كردة تةون

 شيؤث ؤ ةوا كاني ئاسين ب

 كردةوةداي  روثَيويان تياو ئةنش ا نيوت 

  زي طةردون ياخيتسَيوَيك لةبريد

 هةزاران ئةس َيرة راةن(ي سنوقَيك بوون

 )...(راةن(ي كةربةالي طرت طةردوون

*** 

 )...(حتو ضاَلةكاني را مياو تاقؤهةمو م

 ني تَيكةَل كرانؤتؤخوَيين س ي ف بة

 مةرطي ئةس َيرة خواني مةسيحَيك لة
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 ئاطري ئاو قولةي زةرادةش َيك بة

 و ئادةم سَيوي  ةوايةك بي شةي ان

 جيهان لة نةفخَيكدا س ر بو 

 رئاواؤرهةنتي خؤخ بةرهةنت بو ؤذهةنتي ختر

 كةربةالي سَيزي ي كوذاوةكاني نوسيةوة

 زةييان ثَيكهَيناتطردةباي ثري

 كولةي ئاَل وني شاخي مةهديان خوَلقاندةوة

 بونةوة جوت بو نةبون بة

 يةكةوة نوسانةوة ان بةلةجزداشةكةي داني

 ماسي هاتةوة سةر زةوي 

 وةبووةئاطر سارد ثو  بة

 ني نازةمةن لةزةمةنا تيشكي هةَل(رتؤتؤف

 )...(طةردوون وةك سةرةتا دةف ةرَيكي ثَيضراوةية
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 )...(1 س ي س ي

ئايةتي)يوم ن(وي السماو ك(ي السجل للك ب كما بدونا  بة ئاماذةية-1
 أول خلق نعيده(

 شيعري )سدرةاحلسني(دا بآلوبؤتةوة. لة ديوانة-2

 بةسرةخوَيندراوةتةوة. لة2011ظيس ظاَلي مربد  لة

مؤسيقاو وةرز  لةضاالكي)كؤمةَلةي لةظيس ظاَلي شيعرو وَينةو
 ةغداد. لةب 2010 وزي 15رتشنوريي بؤ هةموان(خؤَينراوةتةوة لة

دا 2011( 5617لةرتذنامةي ئةدةبو هونةري كوردس اني نوَي ذمارة)
 وبؤتةوةبآل
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   زماني هايدجةر 

 يهنيية بؤ فةلسةفةي مةرطي)هايدجةر(زفاكسي يةكةم 

 

 ئاي هايدجةر طَيذةَلوكةي زماني مادة هةَليكردوة)...(

 دايةلؤذو راس ة ثضراا!! هةوري

 )...(تووةكَيَل(ةي مَيشكمان ضرتي بريكردنةوةي نةطر

 طومانة ضي نيش مانَيكي فةلسةفةيةل! ئةم

 َيكي ئةفسانةيية بون)...(ل!ضي مة شةر

 (!!…)بووةزمامنان لةنةبوندا وَينا 

 باي وشةوة لَيدةدرَيب زةن(ي طةردون بة

 مَيذو ئاوَينةي سةرابي خوَيين بؤشايي تَيداية

 رةمزي هةرةس هَيناني فيزياية)...(!!
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 زجنرية ئاوَينةي طةردون هةَل  طرتي..

 مان ثضرِاا..طَيذاوي ز ةفةلسةفيانةي بون لةنةبون ب هَيَلي

 بون لةنةبوندا طراِِوطاَلي سراِِِِايةوةئةفسانةي 

 و ِتؤراي ئاماذةو طريانة ئَيس ا هةرةس هَيناني زمان

 وشةيةكةوتنةخوارةوةي ضركةي 

 و ئةظني وَيناي سةرابي خوَيين هاوضةرخ 

 راس ة ك ين دَلدارية 

 ئةم ضركةية تاتة شؤرمان دايةلؤذة

 وشة طؤراس اني بونة 

 ابوتي عالةمة)...(ت زمان 

*** 

 طَيذةَلوكةي زمانةواني طةردوني طرت)...(ئاي..

 تؤرِاي زمان ضي تاعونَيكي ئةظينةل!!
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 ضي فؤتؤنَيكي فيزيايي دواي باي نةفخة)...(ل!

 زةن(ي طةردون لةني(ايدا ئاماذةية

 وَينةي هَيلكةيةكي فليقاوة دةداتةوة)...(

 تاريك خانةي وَينةي شؤراوةي مَيذوي بون 

 زماندا سراايةوة ةل

 نةبونة)...( كةوتنةخوارةوةيئَيس ا ساتي دارامانو 

 زةن(ي كؤتايي تَيدايةهَيشوي زمان 

 !.زمانةل ضي طومانَيكي شريثةجنةيي فةلسةفيية ئةم

 زمانة)...( هايدجةر..هايدجةر)...(ئةم 

*** 

 )...(دتذة ساراي زمان خؤرئاواي طرت)...(ئاي

 ةوة)..(باي وشة تواي بةخؤرهةنتي  

 زمان درةخخ شةوارةيي طوماني بونة لةنةبون
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 يي فةلسةفية ئةم زمانةل!ثةجنةشَيرضي ئةفسونَيكي 

 بووةراس ة لةزةرياي خوَيين كؤرثةدا تؤمار

 ثرسياري عةشق لةجةس ةي وشةدا نَيذرا)...(

 هان تينوي مةرطي رس ةيةكة بزر ئَيس ا جي

 )..(تووة  مةرطي مَيذوي بوني هةَل(ريوشة

 وطاَلي با خةزاني بونة لةنةبونطرا

 ضي تاريكييةكي مة شةريية ئةم زمانةل!

 ي بون شةبَيخوني ئةهريةني كؤي مَيذوةرَي

 مَيذو لةخوخمانةي نةبوندا دةشواتةوة

 هةمو وَينةيةك ناسنامةي خؤي سوتاندوة

 بووةتةنيا وَينةي نةبون لةزماندا تؤمار 

 زمان مةرطي بوني ثآية)...(

 )...()..(ئةفسانةية ئةم زمانةجةرهايدجةر..هايد
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*** 

 ضي تؤراَيكي خوَيناويية ئةم زمانة)...(ل!! ئاي

 لةساتي لةدايك بوندا مةرطي ئافراند

 ئةمرات داَلي عالةم بةسةر ك ين تةرمَيكةوة نةخشَينراوة

 جوطرافياي بون لةنةبوندا دةشواتةوة

 هَيشوي وشكي ضركةيةكة)...(!! ئَيس ا طةردون

 ةطؤراي زماندا دةنَيذَيب)...(هةمو عالةم ل

** 

 ل!ئاي هايدجةر ئةم زمانة طةردوني كؤتايي بونة)...(

 بووةنهَيين مة شةري نةبون لةنةخشةيدا تؤمار 

 لةوديو ثةردةي طةردونةوة ئاوَينةي فةلسةفةي كؤرثةيةكة

 لةدواي نةبون دةم دةخاتة مةمكي دايكي)...(

 بةر لةبوني  ئاوَينةي روخساري جةنازةيي
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 ةجنةرةي بون بةباي ئةفسانة سيواخ بوث

 هةمو وَينة ئةزةلييةكان لةتَيكشكان شؤرانةوة

 شكان وَينةي عالةمكةوتنة خوارةوةو تَيك

 )...(ةساتي نةفخي تياية ئَيس ازمان رةن(ي ضرك

 شريثةجنةية..ئةم)...( هايدجةر..هايدجةر..ئةم زمانة

*** 

 !!ئاي هايدجةر)...(طَيذةَلوكةي وشة رابورد)...(

 باي نةبون ق أل درا زمان بة بون و

 وبووةبون لةكَيَل(ةي  ةشيشةدا شةتأل 

 نةخشةي نةبون لةتلياكدا داراَيذراوة)..(

 يي ئةم زمانةثةجنةشَيرئاي طوماني 

 رس ةي فةلسةفةي سراييةوة)..(

 ش رةي زمان هَيَلي بآ كؤتايي بونة
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 ي هَيَلي س رةثةجنةشَيرزمان طوماني 

 خةردةلةوة ضَينراوة بةزمانَيكة  ئةم طومانة تؤراي

 رةن(ي فؤتؤنو ئاماذةو..

 هَيماو وشةو طراوطاَلو دَلداريية

 ئةم طومانة طؤراي زماني عالةمة

 زمان طؤراس اني بوني تياية)...(

 هايدجةر..هايدجةر)..(ئةم زمانة)...(

*** 

 )..(تةليسمي زمان طةردوني طرت)...(ئاي

 وشة طؤراي طوماني زةمةنو بون

 لةطوماندا ق أل بو)..(بون 

 طومانو بون لةنةخشةي نةبوندا جوت بون

 زمان طوماني نةبوني جوطرافياي بون)...(
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 ئَيس ا زمان فيزياي تةقينةوةي فؤتؤناتة

 ئةم زمانة دوا ثةيامة)..(

 ..يةشَير ثةجنةئةم زمانة 

 نةبون.. بون وئةم طومانة..ئةم زمانة..

 ضي جوطرافيايةكيان هةيةل!

 زمانة)...(كةوتنةخوارةوةي  ايدجةرهايدجةر..ه

 زمان زةرياي ش نةوةي وَينةي عالةمة!!

 (…ئةم زمانة هايدجةر..هايدجةر ئةم زمانة)

 )...(ئة)...(م)...(ز)...(م)...(،)...(،)...(

 هايدجةر..هايدجةر ئةم طومانة)...(

 سلَيماني 7/12/997

 بآلوبؤتةوة 10/1998طؤظاري طةالوَيذي ذمارة  لة

 دا بآلوبؤتةوة(سدرة احلسني)و  (سقوط الكون)شيعري  ة ديواني
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 هةورةكاني فةلسةفة  

 دوةم فاكسي زيهنية بؤ هايدجةر 

 

 ئاي طَيذةن(ي كةشة هةوري فةلسةفة هات)...( 

 ش رةي زمان رس ةو وشةو  ةريف وةري.

 درةخخ مَيشك رةطي بريكردنةوةي ثضراا)...( 

 طةردةلولَيكي ناوةخ ة خؤرئاواي طرت. 

 ثَيدةضَيب كارواني دورطةكاني فةلسةفة بَيبل!.

 لةدارس اني زمامنان نيشانةي ثرسيار دةكَيشآ. 

 ئةم دةش ايية جوطرافياي شارَيك بو نةما.
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 .تووةبؤسؤي فةلسةيف ئةو درةخ انةي بةركةو 

 شَيوةي مرتظةوة وَينا كراون)..(. بة 

 . ووةلةدواي نةبوني بونةوة ئاوَينةيةكيان جَيهَيش 

 اوطَيكي سةرابي ملاوي دواي الفاوة.ض 

 دةمامك ئاهةنط دةكات. بةئَيرة دةن(ي جيهانَيكة  

 سةداي ثشيلةيةك لةسةر مان(ةوة دَي ة طوآ .

 جةس ةي ئاوَي ةي ئةس َيرةيةكي كوذاوةية. 

 بة يلةو فيشكةو قيذةو نوزةو مياوةوة فةزا دةبران.  

 . سيواخ دةدةن شياوط بةنةبون  بون و بةردي تاشة

 .بووةضي ساتَيكة مة شةر لةزةن(يانةي نةفخيدا وَينا 

 فؤتؤ دةكات . ةقيقةتي بون  وَينةي جةس ةي

 تونَيلي دةن(ة خةفةكان لةدوراياني بوندا . 

 لازاني ئةس َيرةوة تةريب كرا.لَيك بة 
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 ثةراتي بوكَيين شار دةثَيضَي ةوة . بايةك طَيذ دةخواو 

 . …كرد  يكيتةفك { }با  بو شارَيك ئةم خاكة

** 

 باي طش (ريي)...(…ئاي راتذاني زةن(و ئاذَير 

 لةرزة!! منارةي شار كةوتنة 

 كاكَيشان رةطي دانا . دارَيكي ئةبةدي لة 

 طةني وَينةي كؤرثةكاني كافرتشي بو.

 بوس ي شني و طؤراا ،ئامسان راةن(ي سور بو 

 شريو ذةهرو هةناسةي ئةس َيرةو مانط . بة

 ثةجنةيان رواند)...(لةمرتظدا رةطي شري

 دةبو.با ثرا بة ئاي لةو ساتةي ثةراسو

 بايةك ئةم شارةي خس ة ناو فةزاي  ةقيقةت طةرااوة . 

 قورااوَيك سيواخدران  بة ئاذَيرةكاني فةلسةفة  
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 بوني ئةم شارة .شوَينةواري  

 تةنيا جَيماوةي دايةلؤذَيكي فةلسةفيية. 

 ةوة..طَيذةَلوكةي  ةقيقةتي تةكنيكي ثَيضاي 

 هايدجةر..هايدجةر براوانة جوطرافياي نا ةقيقي وَيناكردو

  ةقيقةت ماهيةتي بوني خنكاند)...( 

** 

 ضي وشةيةك لَيرة ماوة, ناوي شار بآ)...(ل! 

 كآ لةسةر بةرد رس ةي ئةظيين خوَيندةوةل 

 لةدرةخخ ئامسانةوة ضاويلكةيةك فةزاي ثَيوا.

 بايةك هاتو بايةك رتيشب.. 

 نةبوني هةَلمذي. بون و اني فةلسةفةتةلي تؤف 

 سوقراتي رذاند .نةبونةكةي كامؤ ذةهرةكةي  

 بيكي ةوة خامؤشكرا .ضاوي سارتةر بةوَينابوني 
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 بوني بؤ هةور هةَلزني .سارتةر ثةيذةي  

 كردةوة.ؤسرأل فينؤمينؤي نةبونيان شي ةَلو ه و هَي(ةَل ديكارت 

 و.ب )بون و نةبون( نوقمي  ةقيقةتي هايدجةر 

 . (بون نةبونة)زمانيكةوتنةخوارةوةي ئَيس ا ساتي  

 تيشكي ضرا نةوتينةكان ئاوَي ة بون. بةلةراايةَلي ئةس َيرةوة 

 كآ وجودي خؤي بريماوةل!

 هةتا  ةقيقةتي ئاطرَيكي ئةم شارة ب(َيراَي ةوة. 

 دةم ثشيلةيةكةوة قرخةي بوبآل! بةكآ جوجكةيةكي بينيوة  

 ةَلقةيةكي بوكَيين ديوَي ةوةل!يا مرتظَيك لةساتَيكدا ئ

 ،بووةئاوَينة فةلسةفيةكاني ئةم شارة  ةمامَيكيان تيادا هة 

 !رةطي شةهواني مرتي ئةس َيرةكاني نيشاندابَيبل 

 ل!َيبمرتظ بوب َيبدةبَيب لةم شارةدا كضَيك بوب

 ثَيدةضَيب لةشارَيكدا تةنيا مةلَيك نةبرذابآ..
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 تةنياو تةنيا..باَلةفراَيك)...( 

 ئةم بؤشايية شارَيك بو  ةقيقةتي بوني نةبو)...( 

** 

 ئةس َيرة)...(كةوتنةخوارةوةي ئاي تؤفاني  ةقيقةتي  

 لةم شارةدا تاقة ني(ايةك نابينرَيب كاول بكرَيب.. 

 و ج(ةرةو  ةشيشةو ضاو هةناسة ياخي بونو تلياك 

 نةبونيان نةخشاندوة. جوطرافياي فةزاوة بة 

 ي.شارَيك نةخشةكةي با برد

 تةقنييةي فةلسةفة لة ةقيقةتي هايدجةردا ثَيضايةوة)...( 

*** 

 ئاي مرتظة مؤمياكاني ضاخي س ر)...( 

 خؤرهةنت . ضاوتان لةدرةخ َيكي وشكة لة

 طوَي ان لةدةن(َيكي مردوي خؤرئاواية. 
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 بَيشكة. طؤراَيكي بون لةنةبوندا خباتة 

 تاقة دةن(َيك لةخؤرهةنت دةرضو .

 جونند.. زاريان  وجوددالة نةبون مردوي 

 نةبونيك لة ةقيقةت وَيناكرا. ئَيس ا فةزا بة 

 تةنيا هةورَيك ضةتري شارة. 

 .بووةخاكيشي تةنيا هةورَيكي وَينا 

 دةن(ي ثشيلةيةك لةبؤشاييةوة دةردَيب تةنياو تةنيا.

 قوالثي ئةس َيرةي شار هةَلواسراوة. جةس ةي بة 

 ةت دياري دةكات)...(ل!. لة ةقيقضي فةزايةك جوطرافياي بون  

 .كرد دَلؤثةي دابةر لةمةمكي شاري  ي نةخشة 

 تةقنييةي فؤتؤن ون بو سوتا)...( بة ئةوي 

 كرا..و شياوطي كافرتشي تَيكةَل شريي زو ةيل بة ماهييةتي 

 لةطةأل هَيزي طةردةلولي شارا ون بون)...( 
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*** 

 ئةي ئةوانةي لةنةبوني شاردا مؤميان)...( 

 جوطرافياي شار ب َيون بؤ نةخشةيةكي كؤتايي. تان بةجةس ةي خؤ

 باراني فةلسةفةو بؤسؤي فؤتؤني طةردونة. ئَيس ا ساتي ئاطر

 ني شة نةمرود. و ئي اتوني نوسيماركس  

 فةزاي ثَيوا  ()بون و نةبون()هايدجةر مردو زمان لة ةقيقةتي 

 دار ئةلةتريكي بونةوة كةوتة لةرزي )...( بةضراي فةلسةفة  

 تؤراي زمان توشي شَيرثةجنةي تاوان بو.

 بايةكي ئةبةدي دارس اني شاري ماَلي . 

 ماجةالن ضوةوة ناودةريا. 

 زةرادةشب بةداَلَيكةوة منارةي طرت)...(

 جوتة نةخشةي بونيان كَيشايةوة . بةفريعةونو هَي لةر  

 طوماني  ةقيقةت لةدةنوكي قةلَيكةوة دةركةوت .
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 جةس ةكةي ئةيوب .ة و وَينا بتةنيا نةخشةي جةس ةيةك ب

 وة)...(بووةبا ثرا دة بة طؤشخ 

 كآ دةتوانَيب فاكس بؤ دارس اني ئةس َيرة بكاتل! 

 كات.ب ةقيقةتي ماهيةتي بون دياري  زمان لة ةقيقةتي مةرطي 

 و ئةجنلس لَيدةن. فةرمون زةنط بؤ ئةديسؤن 

 زمان نيش ةجآ بوني بونةوةرة هايدجةر..هايدجةر . 

 .بووةجةس ةي نا ةقيقةتي تَيكةأل  جريوةو هاوار لة ةو  يلةوقروسك 

 بَيزماني بةجآ ماوة . لةدواي زماني ضاخي س ر لة

 كآ ئةم زةوييةي جارَيك ديوةل! 

 وَينةي ش رةكاني زمان بَينَي ة ياد . 

 مابَيبلكةسَيك هةية تةنيا  ةرفَيكي بري

 نَيب.تا لةئاطري وشةدا خؤي لةماهييةتي نا ةقيقي بسوتَي 

 .تووةتةخ ة سراي فةزاي شاريان هةَل(ر )بون و نةبون( 
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 و اليةالية جَي(ةي بوني دياري دةكرَيب . طراوطاأل 

 جوطرافياي بون لةتاريكخانةي طةردونةوة شؤرايةوة . 

*** 

 درةخخ فةلسةفة هاتو دورطةكاني فيزياي شني كرد)...(

 تةنيا راَيذنةي دَلؤثة شريَيكي مةمك رذاية خوار. 

 طةردونةوة كةوتة زةن(ؤأل بة سيمؤتيكاي مةرط 

 ةوة طرآ درا)...()بون نةبون( بةتؤراي فةلسةفة  

 نةبون  ةقيقةتي بوني ونوو بون لة 

 ئَيس ا فؤتؤن لةبوندا نةفخ دةبَيب

 .بووةهَيَلي فةلسةفةي تابوتَيكةوة تةريب  بة طةردون

 جامجةكةي هايدجةر هاتو شاري ثؤشي. 

 هةورَيكةوة تَيكةأل كران. بةفةلسةفة هةزاران هَيلكةي 

 شياوطةوة وَينا كرد)...( يان بة)بون نةبون( ةقيقةتي 
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 شةمةنةفةري فةلسةفة لةسةر هةور طؤرايان هةَلكةند)...( بة 

*** 

 لةتؤراي فةلسةفة ون بون)...( )بون و نةبون(ئاي  ةقيقةتي  

 تةقنييةي با فةزاي شارَيكي هةوريين داراش ةوة. 

 هَينا.كيان ثَيكراتح لةفةزاي فؤتؤناتدا طؤراس انَيفةزاي 

 زةن(ؤلة ئةبةدييةكان ئاوَي ة بو. بة هَيَلةكاني فيزيا 

 طؤراس ان رةمزي هةرةسهَيناني سراييةوة. بةزمانَيك بو  

 بايةك هاتو بايةك فةزاي طةردوني طرت.

 ون بو.و  ةقيقةتي بونةوة  بةدواي تؤراي نةبون 

 بوانةي ضاخي س ر بو.و مرت مؤمياماوةي ئةَيزمانَيك ج 

 لةم شارةدا شوَينةوارَيك هةبو. 

 بايةكي ئةبةدييةوة سراايةوة. بة

 نةبوندا تؤمار بوو. شارَيك هةبو جوطرافياكةي لة 
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 ئةم جوطرافياية شارَيك بو)...( 

 و–و –ب  – ك –َي  -ر –ا  –   

  (…) 8/8/1990 

 بآلوبؤتةوة 1999ي 39لةطؤظاري رامان ذمارة: 

ديواني  ، لةةري(َيرااوةتة سةر زماني عةرةبيكاك هوشيار شَيخ أنور و
 سدرة احلسيندا بآلوبؤتةوةو (سقوط الكون)شيعري 
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 فةلسةفةي مةرط 

 سَيهةم فاكسي زيهنيية بؤ فةلسةفةي مةرطي هايدجةر 

 ئةم زةويية سَيوي ذةهرو هَيماي سراينةوةي بونة)...(

 تووةطردرةخخ مَيشك طةني طوماني 

 لةم خاكةدا ناسنامةي تؤو ئَيمةو ئةوانو نيش مان

 يهين طةنيةكي كؤض كردوةزراةمزي 

 رِةن(ي ثياَلةيةك ئاو دةدات

 سةرةتا)...( بةذةهري فةلسةفةي مةرطي ئَيس اية  كاَليئَيرة كش و

 طةن راَيزاني زةمةن هات!!

 طَيذةن(ي باوة ون بون بة بون زمان وتؤراو طةني 

 هَيناوة)...(لتلياك جوطرافيايةكي لةنةبون ثَيكفةزاي  ضي ساتَيكة

 لةفةلسةفةي مةرطي بوندا نيش ةجآية

 ئَيس ا ساتي قةدةرَيكة بةر لةفؤتؤن..بةر لةهةرةس)..(
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 دةش و ضيا بانيةكيان لةئاو هةية

 بووةدرةخخ ذةهري فةلسةفة راةنط  بة جوطرافياي بون

 رةتاوة)..( ةقيقةتي سة بةئاوَينةي نا ةقيقي ئَيس ا 

 فةلسةفةي مةرط لةفؤتؤني داهاتودا شةتأل دةكات

 شانوي ماهييةت ئاوَي ة دةبَيب بةبون  لة لَيرة رات ي بةر

 ساتي قةدةر فؤتؤني عةشق طةردون دةطرَيب..

 شَيرثةجنةية بؤ نيش ماني فةلسةفة)..( و ئةم زةويية تؤوي خةردةل

*** 

 بو)..( شانوي باوة ون بةدرةخخ زمان لةم زةويية 

 سيمؤ تيقاي مةرطةوة فةزاي راةمزي مَيذويان شيكردةوة طةن بة

 بووةئاوَينةي فةلسةفةي مةرط وَينا بة راتح

 طؤراي شوشة فةزاي فةلسةفةي ثَيكهَينا..

 بوني  كةوتنة خوار!! طةني
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 لَيرة ثةجنةرةي فةلسةفة ق أل بونو كرانةوة

 )..(يهين طةنيا نةخ  كرازتؤراي بآ زماني لةزماني 

 كي بةر لة نةبون بوَيشوشةي شكاوي با وَينةي بون

 نةبوني  ثارضة ئاوَينةي ضةند سةدةيةك بو لةقورااو 

 بون لةسةر هيض طةنيةك ناوي نةبو شوَينةواري

 هَينان(انةي طةني درةخخ بونيان ثَيكئةو زة

 نيش ماني فةلسةفةي مةرطيان بةراتح كَيآل)...(

 سةرةتا طةرااندةوة هؤسرأل ئاوَينةي فرتيدي بؤ 

 ني شة نةمامي نةبوني لةكش وكاَلي طوماندا رواند

 راةن(ي درةخ َيك لة طومان سةوز بوَيلةدواي هَيَلي ب

 يهين رات ي هايدجةريان دةكَيشا)...(زفاكسي 

 تؤوةكاني فةلسةفة لةم خاكةدا زماني فؤتؤنيان كردةوة

 تروم اي يةكةم ذةهري سةرةتايي بة
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 َيوي  ةوايان ثةر  دةكرددارس اني درةخخ س

 و طةني داروَينة ئةم خاكة خؤَلي زماني ئاوي هَيرقلي س

 درةخ ة ذةهراوييةي )...( و تؤو ئةوان طةني مةيوني ئةو م 

 (و نةبون  بون)كة لةئاوَينةي ئَيمةو بسةيري خؤت 

 )...(تووةهةمو وَينةيةك سيمايةكي مةيوني طر

 ةني زيهين درةخبط و بون بة دو جار بةئاوَيك شؤران

 بوني سَيو ذةهرة!!دارس اني  ةقيقةتي تةقنييةي 

 بةذةهرة دةشوات)...(لَيرة لةنيش مان ئاو دوجار بون  

** 

 زةويية ئاوي رات ي فةزاي جَي(ةي بةر لة بونة)...( ئةم

 ..تووةهاسيمياي فةزايةكة لةفةلسةفة ثَيك فةزاي

 بووةراايةأل درةخخ فةلسةفةوة  تةنايف راةمزي مةرطةسات بة

 شري ناسنامةي زماني بةر لةبونة لَيرة تةنيا دَلؤثَيك 
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 بونةوة دةبَي ة النكةي ميكرتسكؤبدار ئةلةتريكي  بة

 هاتس اني شوشة ثَيكضياي هةور لةطؤرا

 شةتَلي دياالك يك هةوري رات ي بون دةراوَينَيب

 لةئاوَينةي نةبونةوة  ةقيقةتي فةلسةفةي مةرط وَينا دةكةن

 ية نيش ماني شةوارةي ئةلةتريكةزةو ئةم

 هَيناوة)...(فؤتؤني فيزيا هةوري بونيان ثَيك ضوار راةن(ي

 زمان ئاي لةو طَيذةَلوكة سةرتاسةريةي 

 خاكي زمان بةطةني طومان داثؤشرا

 )...(بووةلةم كش وكاَلي ئةلةتريكة ئةَلغامي راتح تؤوضةن 

 بةطةني جةس ة دةكةن ميزةنني تابوتةوة ياري بة 

 ئَيس اية هةمو مادةيةك بو بةئاو  لةم

 (و نةبونة بون)تةنيا دار سَيوةكةي  ةوا سَيوةري 

 طةنيةكي عةشقي ئةبةدي ئي آلتونة لةفةلسةفة
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 ئةوي تري  ذةهري فةلسةفةي سوقراتة بؤ فةلسةفة

 لَيرة فةلسةفة لةفؤتؤني فيزيادا دةتةقَي ةوة 

 عالةمَيكةكةوتنةخوارةوةي هةر طةنيةك راةمزي 

 لةساتي فؤتؤندا جيادةبنةوةو ثَيكدَينةوة

 لَيرة هةموعالةم لةتةنيا درةخ َيكداية تةنياو تةنيا 

 درةخ َيك فةزاي سيميايي فةزاي عالةمة

 ئةم زةويية طوَلداني فةلسةفةي مةرطي تراذيدياي وَينةي بونة)...(

 شَيرثةجنةية ئةم زةويية)..(شَيرثةجنةية ئةم زةويية)...(

*** 

 لسةفةي مةرط نيش ماني زماني شني كرد)...(درةخخ فة

 وَينةي زمان لةخوخمانةي مةرطي فةلسةفة وَينا بو..

 ئَيرة شارس اني جةس ةيةكة لةدواي مةرط زمان ب(رَيب 

 ئاي كةشة هةوري شياوطي طوماني سكي فةلسةفةل!
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 با خنكا)...(طةردةلولي  دَلؤثةيةك بة

 عالةمَيك بو بزر بزر.. درةخخ ئةم تؤفانة ناسنامةي هةرطةنيةكي

 و زجنريةو نةخشةكاني فةلسةفةوة سروشخ طرتوو فؤتؤن لة

 وبووةطةني ك ين زماني هايدجةر سةوز

 لةدرةخخ فةلسةفةي مةرطا بوني شينكرد

 باي طش (ريي فةلسةفة هات ك ين نةبوني رااماَلي

 طةني وَينة مةيون بةوَينةي نوئَيلةوة ترةكينةوة

 هَينا)...(َيكوشةيان ثراةمزي طؤراَيكي ش

 و زماني خؤي دةوَيب طةن ب(رَيب..ل! كآ ناسنامةو بون

 راةن(و شَيوةو راةطةزي مةيوني باوكي تيا بوينَيب

 و ئَيمة)...( و تؤو ئةوان طةنيةك لةم بونة راةمزي طةاَليةكة لةنةبوني م 

 طةنية بؤ وَينةي بون كةوتنةخوارةوةي ئَيس ا ساتي 

 كاذَيري تاشةبةردا راةنط هةَلدةطرَيب)...(وَينةي عالةم لة
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** 

 طةني فيكري ئةم زةويية بةدرةخخ فيزيا لول بو)...(

 باي فؤتؤن فةلسةفةي طةرااندةوة بؤ سةرةتا 

 هَيرقلي س تَيكةَلي طةني فؤتؤني ئَيس ا بو لة سةرةتا  

 ئَيس ا زةمةن بةهَيَلي فةلسةفة ق َلة 

 را)...(عالةم دوجار بةئاوي زةريايةك شؤ

 طَيذاوي ياساي نيسيب هات

 طَيذةَلوكةي ئةزةل سكي مَيذوي ثراكردةوة

 بةساتةوةخب طةيش ةوة طةني زمان

 ئَيس ا مةرط لةثةرداخي فةلسةفةدا نيش ةجآية 

 زةمةن + زةمةن)...( 

 داية(نةبون بون و)منداَلي لةضةرخو فةلةقي فةلسةفةوئاوَينةي 

 فرتيد لةزةرياي نةبون شؤرايةوة 
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 ايدجةر لةك ين طةني زماندا نَيذراه 

 بةئاوَينةي فةلسةفةوة راةن(ي هةَل(رت طَيذةَلوكةي زمان

 طةني عالةم بؤ درةخخ يةكةم باوك طةراايةوة

 ئادةمي وشككردئادةم  ةواي كوش و سَيوي   

 دار سَيوَيك نيش ماني فةلسةفةي مةرطةئَيس او ئَيس ا 

 ني ثَيكهَيناوةئةم زةويية درةخخ فةلسةفةي مةرطي بو

** 

 هاوارَيك دَيب لةدواي فؤتؤني كؤتايي سةداي ثشيلةي كَيوية)...(

 سيميؤتيكاي تؤراي زماني نةبون تَيكةأل دةبَيب.. بة 

 جوطرافياي بون لةبةرطي فةلسةفة دةدراَيب

 طَيذةَلوكةي فةلسةفة  بةسَيوةكةي نَيوتنةوة ياري دةكا)...(

 ناب بةدار سَيوي دايكة  ةوا تَيكةأل  

 لةطةأل دياالك يكي ماركس باسكة دةكةن
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 باي طش (ريي فةلسةفة هات بوني ثؤشي)...( 

 زةرياي زةوي بةسَيو ذةهري فةلسةفة ثراكرايةوة..

 راتح لةجةس ةي سَيوةكاندا شةتأل كرا

 بووةمَيذو بةسَيوي ذةهري نيسيب س ر 

 زةوية هاوارو روخسارو بوني خنكا.. ئةم

 ر..سَيوو ذةهر طةيش نة هةو

 ة)بون نةبون(ئَيرة خاكي كش وكاَلي فةلسةفةي مةرطي 

 كش و كاَلي فةلسةفةية

 )...(فةلسةفةية)...(

)...()...( 

 بآلوبؤتةوة 1999/ 16لةطؤظاري طةالوَيذي ذمارة 

 شيار شَيخ أنور وةري(َيرااوةتة سةر زماني عةرةبي، ؤكاك ه

  .ةوة دا بآلوبؤت)سدرة احلسني)(وسقوط الكونلةديواني شيعري )
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     مي ا مةرط 

 ية بؤ فةلسةفةي مةرطي مارت  هيدجةرزيهنيضوارةم ظاكسي  

 طةني طومان درةخخ فيكري ثؤشيوة)...(

 طومان بكة)...(لةوَينةو ئاماذةو هَيما

 ئةم زةويية تاريكخانةي وَينةي بَيشَيوازي بونة.

 )...(بووةشَيرثةجنةي بون لةفةلسةفة وَينا  زيهينوَينةي 

 و ئاو شَيوةي ناشَيوةيان وةرطرت او هةناسةو ئةظنيرةن(ي ب

 طَيذةَلوكةي مي ازمان فةزاي فةلسةفةي طرتةوة.

 و وشةو رس ةو وَينة وةري!! ضرتي  ةرف

 و نيش مان)..( وَينةي خودو ئَيمةو ئةوان

 ك ين رس ةيةكي فةلسةفيدا شؤرانةوة لة

 .كة فيكر ناتوانَيب واتاو ئاماذةو وَيناكردنيان دةرخبات.

 زمان رةن(ي هةناسةو دةن(ي نةبونَيك وَينادةكات لةم خاكةدا 
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 بةشةوارةي طؤراي شوشةيي فةزاي وشة

 تؤراي ئاماذةو وَينةو بريكردنةوة ثضراا)..(

 زةمةني طرتةوة. طةردةلولي  ةرف فةزاي زماني مي ا

 ثةثولةي مةرط لةفؤتؤني فةزاي فيكرا نيش ةجآ بو.

 بو بةزةمةني مي امةرط)..(

 طَيذةَلوكةي وَينةو روخسار شاري

 بةتةنيا درةخ َيكة وشةي طةن ذةهري مي ا وَينةي دةركردوة.

 مةرطة)...( ئَيرة نيش ماني مي ا

** 

 و بوني تياية)...( ئةم زةويية دوا وَينةي خودو رتح

 نةفخةوة مي ا رت ي رةن(اَلة كرد. بة فةزاي فؤتؤن

 و!!روخسارو وَينة رةنط ب بة تومخة هَيلكةي نةبون

 خَيوةتي فةلسةفة  لةمي ا زةمةني نةبوندا كرايةوة)..(
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 تةنياو تةنيا هاواري مريشكَيكي كرا لةدوايةوة دةرهات.

 ش رةي زماني لةهَيلكةوَلةي زةمةندا سرايةوة. 

 عةدةمييانةي لةفةزاي فةزا ناشَيوةييةكانةوة. ئةو هَيلكة 

 ئيم رياليةتي ئةن ؤلؤذي مي امةرطي فةزايي ون بة بون

 زةمةني فةزاي ئةن ؤلؤذي هَيلكةي فةلسةفةي مةرط. ئَيس ا مي ا

 نامةي قةصدية بؤ زةرادةشب طةني ني شة دةكةن بة 

 قولةيةكي ئامساني بؤ هؤسرل دروسب دةكةن)..(

 قةلةرة  لةسةر زةمةني مي ا مةرطي فةلسةفة هةَل راي!!

 هَينا ةرف ثَيك بة كؤالرةي زمان ياري فةلسةفةي 

 ةَلماتي فةلسةفة جؤكةرة)..(لةم ساتةدا ه

 وَينة لةشوَينةواري طؤراس اني فةلسةفة دةشواتةوة

 هةمو بونَيك لةمي ا نةبون وَينا بو)..(

 بةوشةيةك وَينا بوو طؤراس اني شوشةي وةه 
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 طؤراي نةبوني لةفةلسةفة هةَلكةند)..( 

 نةبون ثضراا. دواي بون وزةمةن لةضركةي بةر لة 

 ة بؤ طؤرا ون بو..شريخ فةلسةفة لةطؤراةو

 ماركس بةدواي جةدةليةتدا هةزار مَيردي ثكشين

 كار. ماجةالني خس ة ئةجنلس كةشخ

 كؤالرةي هَي(ةأل بؤ سَيوةكةي نيوت  هةَلدرا)..( 

 مَيذو تةنيا كةللةسةري هةزارةي ثَينجةمي هابيل بو. 

 بؤ ضةقي نيوةي زةوي دةخواليةوة)...( 

 مريةمةوة هات. كةيفووةباي زةيس اني فةلسةفة لة

 و روخساري وةراند!! درةخخ بريو زمان 

 زمان لةبآ رةن(ي بون توايةوة)...(تَيكةأل بو بةقورا)..(

 كاذَيري فةلسةفة  فؤتؤني فيزيايي زماني براي.

 زجنريةي زجنريةي ثساند.كاذَيري بايةك  بةبون بو 
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 لةم خاكةدا زمان تةفكيك كراو فةلسةفة سةوز بو

 هةناسةي ئيم رياليةتي ئةن ؤلؤذي رةنط بو. بةفةزاي فةلسةفة  

 مةرطي فةلسةفةية)...( مي ا ئَيرة نيش ماني

*** 

 …و وَينةو روخسارو روناكي طومان بكة...طومان لةروانني

 ضي طةنيةك مةرطي فةلةسةفةي لةفةلسةفةي مةرط هةَل(رتل

 زماني ثؤشيوة. درةخخ سدرة ساراي سيدراي مي ا

 ري)...(وة سيدراطةني زماني 

 و  ةريف ئي اتوني دةركرد)..( طؤثكةي فةلسةفةي مةرطي سوقرات

 زماندا هاتة بون. هَي(ةل لةهةزارةي هةش ةمي

 ماركس لةطةني ئةبس مؤني بوندا نَيذرا)..(

 ة زةيس انيةكاني فةلسةفةي مةرط لةدايك بو.ذيان لةسي اَل 

 خشخ فةلسةفة رةنط كران)..(!! بورجةكاني شار بة 
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 يةتي  ةقيقةتي بون ثرسياري مةرطي بزر كرد.ماهي 

 لةتورةكةي  ةقيقةتي بون ئةفسانةي زةمةني خؤي شاردةوة

 هولدرلني سةطَيكي ئاوي بؤ ضةرخي سةرةتا بردةوة.

 شخ)..( تيس بةئاوي ضةرخي بيس ةم لةهةزارةي دةياهريقا

 م  مرتظَيكي دازايني  لةدايك بوي درةخخ  ةوا

 نةبونةوة رةنط بومبرية سةرابييةكاني  بة

 تيسدا دةطةراَي )..(رقابةدواي زةمةني هَي

 كآ دةتوانَيب ناونيشان و رةطةزو مَيذوم بدتزَي ةوة)...(ل!

 سةطَيك دةكةم. لةدةف ةري هولدرلني ياري بة

 و ئَيوة)...( سةطَيك وَينا بةم  

 بةوَينةي سةط ئَيمةيةك وَينا

 و ئةو براوانة)...( خؤت و فةرمو لةو ئاوَينة فةزاييةوة لةم  

 .تووةسةطَيك هةمو رةن(َيكي هةَل(ر
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 دةمَيك شةراب دةخواتةوةو ساتَيك ئَيسقان

 كةَلوةي دداني مرتظةو لَيوي ش رةي فيل 

 بةسةر دَيوةري شةتَلة  ةرفيةكاني فةلسةفةي مةرطدا دةثةراَي ةوة)..( 

 ساتَيك طياندةداو زيندو دةبَي ةوة!!

 .تووةنةي خودي هةَل(رو وَي سةطَيك وَينةي هةمومان

 و ئَيمةو ئةواني دواترة)..( و تؤو ئةوان وَينةي م 

*** 

 لطومان بكة لةساتة ئةفسانةييةكاني بون لةرتشنايي ضاويلكةيةك)..(

 طَيذةَلوكةي نةبون بورجي فةزاي خس ة لةرزة. 

 ئامساني شار ثؤ ثةمشيين زماني شريثةجنةي نيش مانَيكي وَيناية.

 هةناسةي ثشيلةيةكي كؤتايي)..( بةكةَلوةو وَينا 

 ثشيلةيةك بةراوخسار سةط و بةماهييةت)..(ثشيلة.

 ئَيس ا طةني فيكر لةمي ؤلؤذياي مةرطدا هةَلدةوةرَيب)..( 
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 هيض وشةيةك بؤ وَينة بوني جةس ةي تؤ سةوز نابآ. 

 ذيان هَيماي مةرطةو مةرط وَينةي تؤية)..(

 شب داةني سيدرة زمانيان لةك ين خؤيانط 

 تةنيا طراوطاَلي رس ةيةكي فةلسةفة زماني طرت. 

 طومان لةو ساتةي... 

 بةر لةبوني نةخشكرد.ئاركيؤلؤذياي بريسكة تابوتي 

 مي ا مةرطي جوطرافياي فةزاي مةرطي تيا جَينشني بو. 

 قةدةرَيك درةخخ زماني هةَلوةري. ئةم شارة بة

 فةلسةفةي مةرطي بون تةفكيكي كرد)..(

** 

 ...(ضركةي طومان لةسةر مةرطي دوا ثرسيارة)..(طومان بكة) 

 دازاي  ضي قةدةرَيكة لةكؤتايي فةزاي فةلسةفةي مةرط.

 لةدةرةوةي بةهاي واتاي زمان نيش ةجيية.
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 ئةو ثرسيارانةي لةنةبوني فةلسةفة لةدايك بون.

 ئةو  ةرفانةي كة ناتوانني بياخنةينة سةر ش رةي زمان)..(

 ندا سةوز ناب )..(مائةو وشانةي لةدرةخخ فيكر

 تواناي بينينيامنان نيية!!ئةو وَينة ئةزةلييانةي  

 سةرَيكي بةجَيهَيشب)..( باي زةيس اني فةلسةفة تةنيا كةللة 

 و لوتي ماركسي تيا شةتأل بوو. طوَيضكةي جةن(يزخان 

 و مَيشكي ئي اتونيان هةَل(رتوو)..( ضاوي ظاديري ثؤتني 

 خؤي. وووةي مرتي طرتدةمارةكانيشي بلوَينةها تؤو 

 هةريةكةي بةجةس ةيةكي مؤميا وَينا بوو)..(

 بةوَينةي زةمةنةوة فةزاي بونيان ثؤشي

 لةفيكرماندا تةنيا وَينةيةكيان هةَلنةطرت)..( 

 هَينا.طؤراس اني زماني ثرسياريان ثَيك تابوتي طوماني دازايين بة 

 ..( ةقيقةت بةتةلوةندي دازاي  ئةفسانةي نةبوني كردةوة). 
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 لنةتةقنيةو نة ةقيقةت ثرسيارةكانيان نوسييةوة. 

 لكرد)..( نةثرسيار فةلسةفةي مةرطي داطري 

 ثرسياري ئَيمة ثرسيارة لةوشةو  ةرفة تواوةكان. 

 و وشةي بون طةراانة بةدواي جنيالؤذي 

 ئَيس ا ئةو ثرسيارانةي كة فيكر تينويانة شَيوةيان نية)..( 

 سةط بآ. ورضَيكة رةن(يان وةكو رةن(ي 

 وةكو ثشيلةيةكة مرتظ بآ)..( 

 كآ دةتوانَيب هاوار بكاتل! 

 يان تامي مامرَيكي ئةمريكي بضَيذَيب.ل

 ئةوة سَيوَيكي بةر لةبونةو درةخخ فةلسةفة طرتويةتي.

 (…ئةوة كضَيكي نياندةرتاَلةو بوكي هةزارةي سَييةمة) 

 ويان بوةي .بريكردنةوة لةومَيذو زةويية نةطريسانةي كة ناتوانني نا 

 لةم نيش مانةدا زمان تؤراي فةلسةفةي مةرط دةطرَيب. 
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 بريكردنةوة لةمةرطي تؤ بريكردنةوةي نةبوني منة.

 سةري كضَيكي بآ جةس ة)..( بريكردنةوة لةكةللة 

 طةني ئةو رس ة هةورييانةي فةزاي مةرطي عالةمة.

 ئةمرات كةللةيةك فةزاي ثؤشي رةن(ي سةطَيك دةداتةوة.

 سةرَيك رةن(ي هةموماني هةَل(رت!!)..(. تةنيا كةللة تةنياو 

*** 

 طومان بكة)..(لةساتة ئةفسانةييةكاني مي ا ثرسيار)...(

 .بووةلةو وَينانةي وشةيان لةسةر زمامنان بزر

 و نيش مان دةكةمةوة. م  بري لةتؤو ئَيمةو ئةوان 

 بؤ شَيوازي بةر لةبون دةطةراَيمةوة)...( 

 و طةني منداَلي طرت.درةخب فيكري وشك كرد 

 دان ئةتؤمي ضةرخة نةوتينةكاني نةبون طرا دةدات)...(منداَل

 سةفةر تاسي شةهوةت لةكةوتنةخوارةوةي زمان ثرا دةبَيب.
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 طةردون لةثوزةوانةي تةنيا مةلَيكدا هةناسةي هةناسةيةكة. 

 هةناسةي بايةكي زةيس انيية ضارتكةي بوكَيين طَيذدةدا)..( 

 خاكةدا فيكري بةوشة تةفكيك نةكرابَيبل!كةسَيك نية لةم  

 سنوري ثزوي مةلَيكي فةزاي فةلسةفةي مةرط)..(

  ةقيقةتي تةقنييةي بون  ةقيقةتي ماهييةتي كوذاندةوة. 

 ئةم شارة بةتؤفاني فةزاي زمان كوذايةوة)..(.

*** 

 وشة)..(كةوتنةخوارةوةي طومان بكة)..(لةضركة فيكرييةكاني 

 .بووةخي تةريب ئةمرات زمان بةباي نةف

 نةبوني تةفكيك كردوة.ثرسيار لةشَيوازي بونيك 

 منداَلَيك مرد زجنريةي وشة خنكاندبوي.

 ذنَيك كوذرا كؤرثةيةك لةسكيا طريا)..( 

 دوا جةس ةي بون بةضةقؤي  ةرف سةربراا
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 لةم خاكةدا رس ة ثةتي سَيدارةية.

 (…زمان طَيذةَلوكةي مةرطة)

 ري مةرطة!!لةم فيكرةدا زمان زةرياي فيك 

 قلَيب بةئاوي هةزارةي هةش ةم هَي(ةَلي شب.اهَير

 كؤي تةنيا ضركةيةكدا. ضاوشاركَيي زةمةنة طؤرااوةكان لة

 دازايين رتح تاريكس اني بوني طرت.

 بة ةرفةكاني نةبون نةخ  كرا)..( نيش مان

 بةو وشة ذةهراويانةي بةرةو فةزاي نةبون طَيذبون.

 اك  وةك رت ي ثةثولة.لَيرة تونَيلةكاني نةبون رون

 لةم خاكةدا نةبون شارس انيةتي  ةقيقةتي مي ا بونة)..( 

*** 

 طومان بكة)..(لةو ةرفانةي  ةقيقةتي تةقنييةي بون )..(

 و راس ة شؤرايةوة. ئةم شارة لةزةرياي وشةو  ةرف
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 طراي طراكاني زمان سوتا)..( بة

 كآ ناسنامةي مرتظَيكي دتزيوةتةوةل!

 كةشخ ئيم رياليةتي ئةن ؤلؤذيل. كآ بؤتة سةربازي 

 مؤميا كرابآ)..( تووةكةسَيك ضاوي بةراةمحي ئافرةتَيك كةو 

 بةسَيوةكةي دايكة  ةواوة وَينابو. ئةم ضراكةية مةمكي كضكَيك 

 لةطةأل سَيوةكةي نيوت  وَينةي توراَيكي زمانيان دةدايةوة)..(

 خاكي زماني هةَل رايين رتح نةخشة دةكات.

 بنَيشخ كضانةي تيا نيية. دار و ك ذَير ثياَلةي شةهوةتلةنيش مانَي

 س وني جوطرافياي بةثةرات بوكَينييةكان تةنراوة.

 لةم خاكةدا تؤوة شَيرثةجنةييةكان لةزاووزَيي هَيلكةوَلةداية)..(

 شري لةكارَيز هةَلدةقوَلَيو ئاو لةمةمك.

 (ئةم خاكة طَيذةَلؤكةي زمانةواني مةرطي فةزاي فةلسةفةية)...

*** 
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 وَينة هةيةتي)..(ن بكة)..(لةو سَيوةرو هَيمايةي طوما

 تروسكةي ضاوو سكي هةتاو. طومان لة

 مةعري ة ي فةلسةفةي مةرط لة ةفةرياتيةكان طومان لةوَينةي زيهين

 ئَيس ا ماركس ذنيالؤذيةتَيكي هارامؤني بؤ ئي اتون هةية.

 زةنون  ةفريةيةكي وَينةيي بؤ  ةوا دةكَيشي.

 زة خوراوةكاني جنيالؤذياي زةمةن)..(كوا كاغة

 جرجي زةمةن تياياندا رادةبوردل!.كوا ئةو بؤريانةي مةعري ة 

 .تووةجرجَيك نامةي درااوي سةرةتاي هةَل(ر

 دةيةوَيب لةئاهةن(ي جرجةكاني سةرةتا بوك ب(ؤراَي ةوة.

 ئَيس ا هارامؤنيةتي تايةفةي جرج يةك دةطرَي ةوة)..(.

 زجنريةي نيية..ثرا دةكةن  ي زةيس اني زةمةنَيكسك

 يان ثضرااندوة.)بون نةبون(بؤري ئاركيؤلؤذياي 

 هاراان)..( ازةمةنة جياوازةكان لةبةرداشي فةلسةفةي مةرط
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 ضي ميحنةتَيكة بون بةراةطةزي نةبون ئاوَي ةبو.

 هَيلكةي فةلسةفة لةطؤراس اني شوشةيي ئامساندا توايةوة.

 بةر لةبون. لَيرة لةم نيش ماني مةرطة قةدةرَيكة

 هيض ذةهرَيك نيية تامي مةرط بدات)..(

 مةرط بَيجوطرافياو وَينةو رةن(و شَيوازو تامة.

 ووني مةرطة)..(َينيش ةج ووني بونةوةرة بونَيزمان نيش ةج 

 لةم نيش مانةدا فيكر تواناي نيية ثياَلةيةك وَينا بكات. 

 ضاو تواناي بينيين رس ةيةكي نيية)..( 

 رةن(ي فةزاي شارة.وشةيةك  ،بَلَي دةمةوَيب وشةيةك 

 زةمةن نوقم  دةكات. ذةهري  ةرف بؤ زةمةني مي ا

 زماني فةلسةفةي مةرط ثرسيارَيكة مي ا

 ي تيا  ةشارداوة.)بون نةبون( 

 زماد بريضؤتةوة)..( ةضةند ساَل
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 لةطةأل بةردَيك بوينةتة ثةيكةري  ةفةرياتةكاني مةعري ة.

 ي سيواخ كردو)..(.كةتريةي درةخخ ئةم ضاخة بةرد

 شارة مَيروي زةمةن ثاسةواني دةكات!! 

 تةنيا  ةرفَيك  بؤ ناطوترَيب لةزةمةني بةرد)..( ةدةيان ساَل

 زمانة.كةوتنةخوارةوةي و  ئةم نيش مانة ديالةك يكي مةرط

 زةمةنة طؤراس اني شوشةي بَيشكةيةكي جنيالؤذياي مي ا

 نةي هَيرقياتة.ئةم نيش مانة دوا خةوني هايدجةرو يةكةم وَي

 .تووةطررا بةردَيكة هةزاران داأل زمانيان لةفةزادا

 (…بةردَيكة بةفيكر وَينا ناكرَيب)

 (…ية لةنةبون وَيناي هَيلكةيةكة)زيهنيذنيالؤذياي وَينةيةكي 

 و نيش مان)..( و تؤو ئةوان وَيناي م 

 ئةم بةردة زماني نةبوني وَينابوي مي ا زةمةنة)..(

 كيكي هةناسةيةكة!!ئةم نيش مانة تةف
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 ئةم نيش مانة)..(ئةم)..(ني ).( ا)..(نة)..(

)..()...( 

21/5/2000 

 ي سورة جن )عند السدرة املن هي(.14()سدرة(ئاماذةية بةئايةتي 1

)سيدرا(ئةفسانةيةكي سؤمةريةكانة)سدرا(ماناي ذيانةوةي 
 مرتظايةتيية.)سدرا(ناوي كضةكةمة.

ئان لةسةري بؤ منونة)ون خ يف (نةفخ ئاماذةية بةئايةتةكاني قور2
 صور(.

(بؤ زتربةي ضةمكة فةلسةفيةكاني ثَيويس ة هايدجةرو ئةوانيلي 3
 خبوَيندرَي ةوة. و دتلوز مةرط وةك شلاوسو فؤكؤ فةلسةفةي

برايان كاك تاهري عةبدولوا يدو ئةيوب خاليد وةريان(َيرااية سةر -4
ضوةوةو خؤي زماني عةرةبي براي شاعريم)امحد الشيخ(بةسةريدا 

كؤم يوتةري كردو ثَيشةكيةكيشي بؤ نوسيوة. ة ديواني شيعري 
 دا بآلوبؤتةوة(سدرة احلسني)و (سقوط الكون)
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 فةلسةفةي بةرد 

 ية بؤ فةلسةفةي مةرطي)مارتان هايدجةر(زيهنيثَينجةم فاكسي  

 

 تةقينةوةي طريانَيك لةبَيدةن(ي بةرد)..(زماني تؤية)...(.

 بون دةلةرزَينَيب. و كؤتايي رةتاييبايةك طراي ضراي سة

 طريانَيك رةمزي تؤراي زمانَيكي طةردونية.

 و ماهيةتي شَيواندوة. دار ئةلةتريكي زةمةن وشةو بون

 ل!زةمةن ثرياسكةي بةردَيكة ناسنامةي منة يان تؤ يا نةبوني ئةوة. ئَيس ا

 بةردة رةمزي هَيشويةكة لةزةمةن. بآ زماني م  نيشانةي سةرةتايي

 وشةدا دةكةونة خوار. اذةي ئةو رس انةية لةئامسانيئام

 زةمةني  لةسيمؤتيكياي جةس ةيةكدا س ر دةبَيب.

 دةرَيذَيب. سيحري زماندا بة ك ين فةلسةفةي مةرط

  ةرف تيا نيية.  ةقيقةتيان بؤوشانةوة دَيب  طةردةلولَيك لةفةزاي ئةو
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 ن نيية.و تةقنييةو شَيوةو  ةقيقةتيا بونئةو ةرفانة طَيذدةدات 

 شَيوازو راوانيين بةردة، زمان وئةم ضركةية 

 بةرد فةلسةفةي بونة. 

 !!تةقنييةوةبون لةطراي بةردةوة زماني 

 سةرةتاو كؤتايي فيزيايي نوسي. 

 بةر لةبوندا دةخولَينَي ةوة يكؤتاي بةطَيذاوَيكي كؤم يوتةري سةرةتا 

 .يادا ئاوَي ةي فيزيايي دةبَيبذنيالؤذزةمةني  لةمَيذوي 

  ةفةرياتةكاني مةعري ة ثَيكهاتةي طراي بةردن، بةردَيك لةمةرعري ة. 

 لةسةر دواس وني فةزاوة جةس ةي مندانني بون دةردةخةن.

  و بةشَيوة روةك بان مرتظ جةس ةيةك بة

 خوَي  بةردو بة ةقيقةت ئاذةَل. بة

 بةرد بةماهيةت ،كؤرثةي بة ةقيقةت

 مرتظ.شَيوة  تةكنةلؤذيا بة ،تةقنية بةبا 

  دوا زمان لةطراةوة لةبَيدةن(ي
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 تةنيا وَيناي طراَيكة لةتةقينةوة.

 زمان نيش ةجآ بوني بونةوةرة، بون فةلسةفةي مةرطَيكة لةبةرد.

 رةمزةكاني فةزا لةئاركيؤلؤذياي نةبوندا هةَلدةكؤَلَيب.

 ئَيس ا زةمةن لةسكي بةردَيكدا طرا دةطرَيب رةمزي سةرةتايية.

 دا دةتةقَي ةوة)...(وو لةبَيدةن(يدا لةزماني ئة َيبدةبلةزماندا ق َل  

*** 

 مَيذويان بؤ بةرد لةبون طةرااندةوة.. يةزةمةني بةرد زماني ئةوطةنيانة

 مَيذو خوم كرد. بة عةدةم بوني زةمةنيان بةوَينةكاني 

 كرا. بةردةوة تةريب بة فةلسةفة بون وو  ئاطر باراني فؤتؤنو زانسب

 هات.ة لةنةبوني زةمةن ثَيكي رس ةو وشطؤراي شوشة

 و  ةقيقةتدا كوذايةوة. واتاو شَيوازةكاني  ةرف لةتةقنييةو ماهيةت

 كرا. شريخ ضوار هةزارةي بون لةضاويلكةي ثَيوةرَيكدا س ر

 ئَيس اوة طرآ درا. بةَيشوي هةزارةي  ةوت لةبةردَيكدا نهَيين ه

 و مسجد االقصي تَيكةَل بون بةبةرد. و ضيضان وَينةي م 
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 ش رةي زامي ئادتنيس لةسةر بةرد هةَلكةنرا. 

 و ذنةكاني ني شةو تؤوة ئاوَي ة بون. نةوبوكةكاني نيل بة 

 و ديكارت  و دارتي  و هَي(ةَل تايجةس ةي هَيرق

 بون بةطةني درةخ َيك لةزةمةن.

 وة ضركةي تةقينةوة وجةَل ضهَي

 و دارتي  هةزارةي دوي نياندةرتاَل تياهريق

 ثَيوا. بةهةوري فيكري بةردَيك وَينةي خؤي ديكارت لةسةر

 رت ي ثؤتني بؤ ضيضاني نياندةرتاَل طةراايةوة.

 ثاَل كةوتوو.(1)يةهود باراك لةذَير بةردي ثةرةسيَلكةي مةكة

 و كؤلؤموس  و ئةمريكؤو نوح ماجةالن

 و ئةجنلسيان بيين. لةكةرةجاَل ماركس

 نةوة)...(كةشخ ذَير ئاوي هَي لةر بؤ ضاخي بةرد خوال بة 

 فراةي مريشكَيك. ةطةردون بو بةباَل

 و لةماهييةتدا مرتظ فةزاوة مةيونلة
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 تةقنية تؤ  ةقيقةت تةكنةلؤذياو بة بة

 بةضوار رةن(ة فيزياييةكةوة تَيكةنوي طراَيك دةبو لةبةرد)...( 

*** 

 س ربوني زةمةن لةبةردي كؤتاييةوة  

 و ئَيس ا... طةراايةوةضةقي ناوةراسب

 ةيذةي جةدةلييةتي هةَلناو وَيناي ئيم ريؤكرَي يضيزم بو.ماركس ث

 مانط بةرتذةوة خةوي بيين منداَلَيك لةفةزادا كةوتة خوار.

 ..لةمةرخيةوة بةمرتظ دةردةكةوت

 لةهةواوة بةرد و لةزةويةوة مةيون 

 و مةيون تَيكةنوي رةن(ةكاني زانسخ فيزيايي بوون. بةردو مرتظ

 كةوتة خوار لةهةسارةي بةردا طريسايةوة.لةزو ةيلةوة  ئةنش اي  

 كؤتاييدا مؤمياي بَيدةن(ي بو)...( زةمةنو مي ا زةمةن لةمي ا

*** 

 ئَيس ا زةمةن كآلفةي زمانةواني فةلسةفةي مةرطي ئَيس اية بةسةرةتا..
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 هَيشوي تابوتَيكي س ي رةمزي بوني خؤرئاواية بؤ خؤرهةنت.

 تةي ئيم ريؤكرَي يضيزمدا ثَيضرانةوةو فؤكؤ لةفؤ و ماركس ئةنيش اي  ةوشني 

 ئيم ريالييةتي فيكر ئيم ريالييةتي ئةن ؤلؤذي هةزارةي ضوار نيشاندةدا.

 ..هايدجةر بةك ين فيكرةوة 

 طرَيي فيزيا. سيوريني يقا دةطرَي ة تؤراي فةلسةفةو

 ضركةيةك بايةك فؤتؤي زةمةن دةكات، رةن(ي مَيذوي كوذاندةوة

 ..ينةوةي بةردا نيش ةجآ بوزةمةني بون لةزةمةني تةق

 و زةمةندا(نةبون لةبون)دةتوَي ةوةو  (نةبوندا بون لة)

 بووةئَيس ا زمان رةمزي ئةوة لةفةلسةفةي بةردا جَي(ري 

 كاتذمَيري زةمةن لةبةردةوة بؤ بةرد دةسورَي ةوة

 بَيزماني بون  فةزا جةس ةيةكة لة

 رةن(ي نةبونَيكي دواي زةمةنة

 نةبوني ئَيس او سةرةتاو كؤتايي رةمزي بونة سآ طؤشة بةردَيك مي ا

 و بةشانوي مَيذو سراايةوة بووةبةتؤزي زةمةن سيواخ  
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 ثَيوةية(3)يؤطؤسسةردةمي لو كلن ؤني  و بؤ  مؤري ثؤتينو باراك

 لةزةمةني س ردا مان(ة دةسب كردةكان دةخولَيننةوة

 تَيدايةسيماي ذنَيكي ني شةي ، ردَيك وَينةي ضاوي نَيرينةيةكةهةر بة

 ئةو ضاوانةي تةمي طوماني فةلسةفةي مةرطيان ثؤشيوة

 و ديكارت دةكَيشنةوة و نيوت  و فيورباخ و ئي اتون وَينةي هَيجةَل

 كرد و سَيزيف فةلسةفةي لةسةر مؤر فريعةون شخبةردَيك  

  ماركس جةدةليةتي هَي(ةَلي لةسةر ثَيوا

 يبةباني ئةجنلسدا طرت ئةنيش اي  بؤ فةزا كشاندي

 ئَيس ا لةتؤراي زةمةندا طرَيكاني ونوون بةطرا دةكاتةوة

 بوكي مي ا زةمةننةو بةفانؤسي سيحريةوة بؤتة 

 لةمي ا بوندا توايةوة 

 رةمزي كضَيكي كراكةوتوي هةزارةي دوةمي س رة لةهةزارةي  ةوت 

 و شةهوةتي هةزارةي سَييةمي ثآية لةئَيس ادا رةن(ي نياندةرتاَل

 و طراة. ين لةئاوو شةهوةتو خوَيةطؤشخ لةخؤَل



  سةالح جةالل          شيعر           كةوتنة خوارةوةي طةردون
 
 

 
197 

 و و فانؤسي سَيزيف ضاوي لةوَينةكاني سوقرات

 برذن(ةكاني ئةسكةندةرة 

 لةساتَيكدا سَيوي  ةوا دةخواو ساتَيك هةواي تةكنةلؤذيا

 ي ئافرةتةكاني ني شةدا هةيةولةضا بووةبةو ثياوانةوة شةي اني 

 ووةببةقورااوي الفاوي نوح سيواغ  و شةهوةتي لةذةهري سوقرات

 و نةوبوكَيكي نيل يسن( مسخ نَيرينةيةو

 قذي تةكنةلؤذياي ضاخي س ر

 بةبةردي زةمةنةوة طرا دةطرَيب  لةطةَل تةقينةوةي فؤتؤناتدا

 بةردةكاني زةمةن بةبونةوة دةتةقيننةوة)...(

*** 

 زةمةن ضي بوعدَيكي فيزيكي لةسةر بةردو هةَلكةند بؤ تؤراةكاني بون..ل!

 و طةنكاني دواي زةمةني بون بةر لةبونلةطَيذةن(ي رةشةباي 

 لةسةر بةردي دواي طراي مرتظ و وَينةكاني بون بةسةط تؤمار بون

 و ثروسكي منداَلَيك لةدواي زةمةنةوة نةخ  بو ئَيسك 
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 و رخيؤَلةي لةملي كلنوؤ  

 و سةري لةقوراطي ثؤتيندا  سكي لةباوةشي باراك

 ةكردبةتةنافة بةرديةكاني بونةوة ياري زةمةني د 

  ؤسطؤبةمؤر هةَلكةنراوانةي زةمةني ل ئةو بةردة 

 شارايةكة لةفةزاي ئَيس ا

 لةئةفسانةي س ر بوني زةمةندا شاردرانةوة لةمَيذودا

 هةَل(رةكاني مةكة دَينةوة ئَيس او سةرةتا دةطرنةوة ساتَيك ثةرةسَيلكة بةرد 

 تووةةميان هةَل(روبةردة ناونراوةكاني  مؤري هةزارةي دو 

 بةبةردي مؤر كراوةوة دةكةن و زةمةن ضاوشاركآمَيذ 

 هَيناوةونةوة ئيم رياليةتي فيكريان ثَيكبةدرةخخ نةبوَينةكاني بون  

 شةثؤلةكاني ئامسان سةوزن وَينةي خوا دةدةنةوة 

 و  ةوا دةطةراَي ةوة و هَيجةَل وَينةيةك لةمنةوة بؤ تؤو سوقرات 

 ةثؤشرابَيبهيض ضاوَيك نيية لةبوندا بةو وَينةيةوة ن 

 م  لةك ين طومانةكاني تؤدا درةخ ة فةلسةفيةكان رادةوةشَين 
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 بةوَينةي خواو جيهان رةن(ي ئةوةهةمو شةثؤلةكاني فيزيايي بون  

 بةبوني بةردبوني لةمَيذودا تةقاندةوة بو  زةمةني بةرد 

 ضركةيةكة زمان لةبآ زماني بوندا لة ةقيقةتي تةقنييةدا دةتةقَي ةوة 

*** 

 ي بةرد رةمزي بونة لةدواي كوش ين زةمةن لةمَيذوي بون...زةمةن 

 ئَيس ا نةفخ فةزاي بوني طراداوةو تةنيا بةرد ثامشاوةي تؤية

 كردو  بةردي  لول بو بةزةويةوة جَي(ؤركآي

 لةبؤشايدا س ر بو

 ئَيس ا ئامسان وةك سةرةتا س ي  

 بوني تؤية تةنيا س ي رةمزي

 آ نوسراوة تةنيا بةردةو تؤو بوني ل  زمانَيك رةمزي م  

 بةدواي زةرادةش دا طةرااو ئةوي  بؤ سةرةتا طةراايةوة ني شة

 و مَيذو و زةنوني ل َيون كراو ئةواني  زةمةن ماركس هي(ةل

 لينني بةثةيذةي ئيم ريؤكرَي َيضيزمدا هةَل(ةراا بؤ فةزاي وشة
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 هايدجةر ئيم رياليةتي فيكري هةَلدا بؤ هةسارةكاني بؤشايي

 نيالؤذياي ثشكنييةوةذلةكاني مةعري ةدا ئاركيؤلؤذياو ونَيبةت فؤكؤ

 بةبةرد طؤراييةوة فؤتؤي زةمةنَيك لةبةرد ئَيس اي

 بؤ هايدجةر دتزيةوة قياتيبةسةطَيكةوة هَير هؤَلدرلني

 سةطَيك طؤراة شوشةييةكاني فةلسةفةي دةدي

 جامة شةهوةتة قةثاتةكاني دارس اني جيهاني هةَلدةطرتةوة

 وة جوت بوييةكاني فيزياوة بةكضَيكي ئَيس اي تةقنلةضاويلكة 

 لةزةمةني بةرد لةتةقينةوةي بوندا زاووزَييان كرد 

 هَيناثَيكبةرد زماني ش رةكاني ئَيس ايان  زةمةني

 ئَيس ا زةمةني بةرد ناوناني منة بؤ تؤية  

 لةفيكر... تؤ بؤ تؤراَيكي ناديار

  تووةثةثوالنةيان طر ضراي بون ئةو 

 مشيين فةلسةفةي مةرطيان ثَييةثؤثة كة

 نطؤراي شوشةيي ثَيورا بةو فيكر  ي ئةن ؤلؤذيئ م رياليةت 
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 و ئَيمةو ئةواني دواتر  و تؤو ئةوان م 

 ةوةئاطري فيكر ناو ضوينة

 رةن(ي سةوزو شيين ئامسان طراي فةلسةفةيةك بو لةمةرط  

 ...طراَيك لة بةرد

 بةشينايي ئامسانةوة ديارن رةمزةكاني خوا 

 هؤَلدر لني ضاوةراواني خواوةند دةكات

 ني شة لةثانؤراماي شةتَلة فةلسةفيةكاني نةبوندا هةَلكشا

 قولةكاني زةرادةشخ طرادايةوة  

 و تؤي هةزارةي ضوار بةجةس ةي م  

 زةن(َيك لةساماَلي فةزاوة النكةي بون رادةذةنَيب

 كة تةنيا رةمزةكاني من  ش رةكاني تؤيب هَيماكاني ئةوة 

 اكَيكةوة سةيرت دةكةم ئةوان ون  تؤ ناديارلةخ

 ئةم خاكة نةدرةخ َيكي تياية رةمحي مَيينة ب(رَيبل!

 نةسنةوبةرَيكي هةية دَلؤثةي شةهوةت ب رذَينَيبل! 
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 ِبكةوَيب ةوة كرا)بون نةبون(نةدايكةو باوكةيةك هةية بةديارهَيلكةي  ة لَير 

 دةكاتةوة نةشةوقي مان(َيك وَينةي تؤ لةضاومدا ثَيضةوانة 

 تةنيا ثرضي لةمرتظةبةردَيكة لةمَيينةيةكي ئاذةَلي زةوي  

 لةدوا ساتي زماندا بةطراي بةرد لةزةمةني س ردا دةتةقَي ةوة 

 ئَيس ا طراي بةرد رةمزي زةمةنَيكة 

 و نيش مانة تؤو ئةوان م  وهَيماي 

 بةرد زماني كؤتايي بونة ئاماذةي طرياني ساوايةكة لةئَيس ادا

 نةبونة بون وو شَيوازو رةمزو هَيمايةكي   ةرف دوا وشةو

 ، بةرد زمانةبووةوَينا بةبةرد ئَيس ا زةمةن 

 بةرد طراي ئاماذةيةكة لةطرياني بَيدةن(ي تؤ بةسةر زةمةندا دةتةقَي ةوة 

 )...() بةرد زمان(ة)...(

 )...()بةرد()...(

)...( 

 بةئايةتي) حبجارة م  سجيل( ئاماذةية-1
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 َيضيزم: ماناي ماددةو رةخنةي لَيكؤَلينةوة.ئيم ريؤ كرَي -2

 بةئايةتي)حبجارة مسومة( ئاماذةية-3

كطي السجل للكتب كما بدانا َأول خلق  يوم نطوي السماوبةئايةتي: ئاماذةية-4
 نعيدة.

 كاك حمي الدي  حممود وةري(َيرااوةتة سةر زماني عةرةبي

 .تةوةدا بآلوبؤ(سدرة احلسني)و(سقوط الكون)ة ديواني شيعري 
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 طةردون كةوتنةخوارةوةي  

 فاكسي شةشةمي زيهنيية بؤ فةلسةفةي مةرطي مارت  هيدجةر

 

 وةرة ياري طةنراَيزاني منة بؤ تؤ)..(

 لةطةردةلولي زةمةني طوماني نةبوندا ثؤشراوة.

 زمانني. طومانوكةوتنةخوارةوةي دا زايين سةدةي  تؤ و م 

 و فؤتؤنات. ؤمئَيمة كةيف تواوةي رت َيكني لةئةت

 طومامنان لةدرةخخ زمان، لةبَيشوَينةواري بوندا سةوز بو.

 بونة لةزةمةني نةبون.كةوتنةخوارةوةي وَينةي 

 ئَيس ا ساتي طريةي ساوايةكة رةمزي زةمةنَيكي تَيكةنوة.

 بةدوا كضي هةزارةي س رةوة وَيناي تؤية.

 ةبون.لةضركةي كةوتنة خوارةوةدا وَيناي طراوطاَلَيك دةب  لةن

 لةطةأل زةن(ي تةكنةلؤذياي ساتةوةخ دا هايدجةر رادةضةنَي .

 رةطةزَيك وَينةي شقارتةيةكة بةر لةبون. ئةم ضركةية هةمو 



  سةالح جةالل          شيعر           كةوتنة خوارةوةي طةردون
 
 

 
205 

 و روخسارو هَيمايةك لةنةبوندا شؤراوةتةوة. هةمو وَينة ورةنط

 كرمةراَيزةكان بةطَلؤثي تةكنةلؤذياوة لةمَيذودا دةردةكةون. تةنيا جةس ة

 و زةمةنة)..(. و تؤو ئةوو ئةوان َيماي كةوتنةخوارةوةي م ئةم ضركةية ه

** 

 عةشقةوة هاتوم)..(كةوتنةخوارةوةي لة

 فؤتؤناتي طةردون بريسكةيان دةدا.

 رت ي نةبون.كةوتنةخوارةوةي تؤ بضؤ بؤ بةردةبازي 

 مني  ئاوَينةكاني منداَلي كؤدةكةمةوة.

 بةئاطرَيك لةنةبون. وووةتؤم ل َي

 زةمةنَيك لةبةرد. ،يناسؤرَيكي دواي زةمةنةئةوي  وَينةي دا

 ل!ئَيس ا ئةوان ضي سةدةيةكي طومان  

 كام دازاينةن لةبونل.

 طراَيك  رتشنايي ضاو بةدي ناكات وَينةي تؤية يان ئةول

 سدراوة دةبنة دَلؤثة شريَيك لةطومان. لةضاوي
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 لةراةن(ي طةنكانيةوة رةمزو ئاماذةي خوا دياري دةدا)..(

 زةمةنَيك لةبةرد لةئةفسانةيةوة هات. باي نةبوني

 بةنةبون مؤميا دةبَيب.ذةَلوكةي سؤمةريةكانةوة ذيانةوة بةطَي 

 لبووةضييةل ئةم سةدةي طومانة ئةم دازاينةي لةرت دا سةوز 

 لَيرة زةمةنَيك هةية ثامشاوةي بةردةو سةرةتاي نةبونة.

 هةمو ئاوَينةكاني بون قَلث دةكاتةوة.

 دةشكَينرَيب)..(.دا تَيكبةسةر زةمةني نةبون

 … تووةزةمةن بةشاراي ئاوَينةي منداَلي سةرةتاو كؤتايي ثَيكها

 الكان هةمو ئاوَينةيةكي لةضارةنوسي منداَلَيك هةَلكةند.

 و فانؤسي سيحري بةسب. لةهَيزي نيسيب

 ئيسماعيلي بزر كردوة. و و نؤئَيلو و دانخ تةنيا منداَلي م 

 نة، بآ جوطرافياو زةمةن.ئَيس ا منداَلَيك  بآ ئاوَي

 (…بة ةوت ضراوة بؤ طياي نةمري زةمةني نةبون دةطةراَي )

 .بووةلةطؤراي ئيسماعيلدا بزر 
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 طةردةلولي زةمةن ئاوَينةكاني لةبؤري مةعري ةدا شاردةوة.

 بؤتةوة.اسارطةي بون بةثرسياري زةمةن ثراث

 م  منداَلي زةمةنَيكي س رم لةنيش مانَيكي نةبونةوة هاتومل

 يان تؤوي كةسَيك  بةر لةبون لةهَيَلةكاني ئةفسانة.

 لةبونةوة بةسةر نةبوني زةمةندا كةوتومةتة خوارل

 ضيية ضةرخي طومانَيكة لةتؤ..

 و  ةقيقةت. بون لةو..لةتةكنةلؤذياو

 نةبوني بود هةَل(رت.كةوتنةخوارةوةي رةمزي 

 لةهيض زةمةنَيكدا ئاوَينة وَينام ناكات.

 َي ةوة لةجوطرافياي بةرد.زةمةن بود ناخوَين

 لةهَيلكةي مريشكة كراةي بون دةض .

 ل!م  لةوم يان ئةو لةمنة.

 وةرة با بةدواي رت ي باوكمانةوة بؤ نةبون بضني)..(

** 
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 لوةرة با ياري بكةي )..(

 و بون  هاتةيي مَيذو زةمةنلةساتي ثَيك

 باوكي سةرةتايي دايكي كؤتايي مارة دةكات.

 ؤوة دةبيين.بةت ضركةيةكة خؤر خةو

 تؤ  بةسةر دراكةزيةكاني زةمةندا دةراتيب.

 وةرة باساتَيك خةت خةتَي  لةسةر مَيذو بكةي .

 تؤ قريااتي كؤتايي ب(رة.

 مني  ماَلَيكي بةر لةبون)..(

** 

 ئَيس ا ك ين فةلسةفةي مةرط  درااندوة)..(

 دةض  زةنط لةكوخ ةكةي هايدجةر دةدةم.

 دواي بون. بؤ ئاني ئيم رياليةتي فيكرلة ئَيس ا ساتي راضةنيين هايدجةرة

 مني  بةدواي رت ي باوك و دايكمدا دةطةراَي .

 مةمكي دايك  لةسةر ك نةكةيةوة هةَلدةمذم.
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 بؤن بةهةناسة طةرمةكاني ساوايييةوة دةكةم.

 لة بؤني باوكمةوة وَينةي خوا دةبينمةوة 

 دةب . بؤنَيك لةسةوزايي ئامسانةوة بةوَينةي سيدرةوة تَيكةنو 

 و طياي نةمري بوينمةوة. بةطةني سدرة خؤم دةشؤم هةتا مبرم

 دارس اني خةياَلي ئةفسانةي بةردة. ئَيس ا كؤالرةي بري تَيكةنوي

 طةردون بةباَلي مةلَيكةوة تةنيا طؤراَيكة تةنيا. 

 تونَيلةكاني مَيذو بةرت ي تواوة ثرا بونةتةوة.

 زةمةن كآلفةيةكي بؤ سةرةتاو كؤتايي نية.

 بةمذيين مةمكي دايكمةوة بؤ ضركةيةك لةبَي زةمةني زمان دةطةراَي .

 تؤ  مةمكي دايكب مبذة 

 ب(ؤرادرَينةوة. )بون نةبون(هةتا عاشقةكاني 

 وةرة با راوخسارمان لةزةماوةندي زةمةندا ب(ؤرادرَيب.

 ةدا وهةتا لةم رةشوةَلةكي مَيذو

 (…زةمةن) بوينة مي ا مرتظي مي ا
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** 

 و ضركةي مي ا رت ة)..( باراني زةمةنئَيس ا ئاطر 

 و رتح دةبران.)بون نةبون(زةمةندا  بةشيوو دتَلي مي ا 

  رتح ودورة لة و سَي ثلة ئَيس ا خؤر نةوةت

 (.…لةجةس ة) هةش او نؤ ثلة

 .بووةتيؤري نيسيب بةكآلفةي مي امَيذو رايةأل 

 و ساردَيك لةفَيورباخ. طةرمَيك لةماركس

 هةناسةيةك لةتؤو ئةوو ئةوان.و  وزةيةك لةئي اتون

 اليخ فةلسةفةي مةرط لةسةر هَيرقيات هةَلدةطريسَيب)..(

 نةبوني لَيدراوة. زةمةن ق َلي دواليي مي ا

 سةطةكةي هؤَلدرلني بةسةر جةس ةكاني مَيذو دابؤن دةكات.

 ت و لةمةرطدا تؤ.يا(بؤ هَيرق…بؤنَيك لةفةلسةفة)

 ةي هةش ةم دادةنَيب.ذةهرةكةي سوقرات لةسةر مَيزي هةزار

 و فيخ ةو ني شة بيخؤنةوة.َل تؤو هَي(ة
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 ضراكاني دانخ لةباخضةيةكدا طرادةطرن.

 تَيكةنوي بَيراةن(ي دةبنةوة. )بون نةبون(و زةمةن س ر دةبَيب

 طياي نةمري نيشاني نؤئيل دةدةن.

 وةرة بةرطي قةصدييةي هؤسرل ب ؤشة.

 .بةضرانوك جةس ةي هَي(ةأل ئةجن  ئةجن  بكة

 قةصدية ب ؤشةو الي الية بؤ هايدجةري بةر لةبون بكة.

 و طياي نةمري خبؤ. دةسخ دارتي  ب(رةو بوة بةمةيون

 وةرة باثَيكةوة ئيسماعيلي كوذراو بنَيذي .

 هةتا باوكمان ئَيمة  بكوذَي ةوة.

** 

 م  و تؤ بةتونَيلةكاني زةمةندا بؤ سةرةتا دةطةراَيينةوة)..(

 ئةوي تر. لةسكي ئةم دايكةوة بؤ

 لةثشخ ئةم باوكةوة بؤ يةكةم.

 وةرة باخةت خةتَي  لةسةر زةمةني بون بكةي .
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 بزانة م  كوراي فريعةود يان تؤل

 لئةو نةوةي موساية يان م .

 سةير ضؤن مةمكي دايك  بؤ بونَيك لةنةبون دةمذمةوة.

 بةثةيذةي زةمةندا شؤرا بوينةوة. وةرة

 بزانني كآ دةضَي ةوة ثشخ هابيل.

 ئةوسا ق َلي دواليي زةمةن مؤر دةكات.

 هاتةي كةيف رت َيكي بةر لةبوني زمان دَي وثَيك

 دةطري . لةو ديو ثةردة تةَلخةكاني هةزارةي سَييةمدا وَينة

 كؤرثةمان لةتاريكخانةي نةبوندا دةناسينةوة.

 لةمنةوة بؤ تؤو سيدراو هابيلو ئةو)..(.

** 

 رت ة)..(وةمي وئَيس ا زةمةني نؤئيلي هةزارةي د

 طياي نةمريو ذةهري فةلسةفة تَيكةَل كةم.

 و هابيل لةدأل دةدةم. مني  ضةقؤي ئيماهي 
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 دا دةضينة خوار.)بون نةبون(بةثليكانةي  

 هةتا ثشب بةثشخ مَيذو لةناوةندي زةمةنةوة يةكل دةكوذَيب.

 كواني تؤراي طرآي ئؤديبل

 م  دةمةوَيب باوكي مردو مبكوذَي و.

 ةري بماَيب..ئةوي  باوكي س

 (…كوا فرتيدي هةزارةي دو طرَيي ئةم زةمةنة بكاتةوة)

 ثليكانةي كوش ار هةتا ثشخ باوكة ئادةم طةراايةوة.

 كآ ئةو بكوذَيبل!

 (…و ئةواني دواترة) و ئةوو م  زةمةني تؤو ئةوان وةرة قونيي مي ا

** 

 ئَيس ا طةردون وَينةي كةوتنةخوارةوة دةكَيشآ)..(

 بوندا وَينةمان نيية.لةتاريكخانةي 

 زةمةن تةخ ة رةشي بوني سوتاند.

 كآلفةي جةدةلييةت بؤ سوقرات ضو.
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 (.…لةني شةوة بؤ تؤو ئةوو زةمةن)

 لةئي اتونةوة بؤ ئاَل ؤسَير.

 وةرة ثياَلةيةك ذةهري فةلسةفةو طةني سيدرة تَيكةنو كة

 باسوقراتي بةر لةزاي  بذي و

 (…يةك مبريب) و تؤي ضاخي بيسب

 ة بابوكة بةبارانةي زةمةن بكةي .وةر

 زةمةن بكةي )..(اخةتَي  لةسةر كؤطي ؤي ديكارتي ن خةت

** 

 (…وةرة ظيس يظاَلي زةمةن لةكةوتنةخوارةوةي طةردونداية)

 م  دةضمةوة سكي دايك .

 هَي(ةَلي هةزارةي دة. تؤ  براترة طؤراي

 (…خؤت بةطةني سيدرة بشؤ)

 ك.مني  دةضمة قةندتشكاني يةكةم داي

 (…مةمكي دايك  بؤ دوا داية دةمذمةوة)
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 تؤ  دةسخ دوا باوك ب(رة.

 لةكؤالرةي يةكةمي مَيذودا مؤميا دةمب.

 هةتا جارَيكي تر دايك  سك بكاتةوةو

 (…بةوَينةيةكي ترةوة لةزةمةني س ردا لةدايك بومةوة) 

*** 

 سلَيماني 11/7/2001

ي واية كةسيمن يقا ئيم ريالييةتي فيكر ناوناني منة بؤ هايدجةر ئةوال 
 جَي(ةي فةلسةفة دةطرَي ةوة. واتة)عل  ال وجية(.

ة ديواني شيعري لبي ر وةري(َيرااوةتة سةر زماني عةرةشيار شَيخ أنوؤكاك ه
 دا بآلوبؤتةوة(سدرة احلسني)و (سقوط الكون)

 

 

 

  



  سةالح جةالل          شيعر           كةوتنة خوارةوةي طةردون
 
 

 
216 

 

 

 درةخخ زمان  

 

 ئةم زةويية)...(هَيماي ون بوني وَينةية!!

 لؤذ)...(يةتؤراي طوماني بآ دا

 تووةدرةخخ زمامنان طةني وشةي نةطر

 تؤو ضةني راتح,

 لةجوطرافياي جةس ةدا سةوز نةبو

 شوكرانةوة موتوربة بوقةدي  بون بة 

 راةن(ي هةَلماتَيكي هةَل(رت

 هَيماي بي زماني ئاو.

 توانةوةي ئةظينو روخسار
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 جوطرافياي نيش مانَيكة,

 و طةردون زةوي ئامسان وبآ 

 ...()...(ئةم زةويية)

*** 

 ئةم زةويية شوَينةواري ئةفسانةية)...(

 سةرهةَلداني هَيلكةوَلةي ضاخَيكة

 نةبونة و دواي سةد بليار بةر لة بون

 تةونضين جةس ةيةكي مؤمياي رازيو

 هَيشوي وشكي راتح,

 ( …لةقؤزاخةي ئةتؤمدا ضرت دةكات)

*** 

 )...(ل!تووةئةم زةويية ضي دورطةيةكي طر

 نةوة هاوارَيك دَيب!!لةتونَيلي طةردو
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 لةرزينةوة!! كةنيسةي خاض بةباي جوبريل

 ضراي سةربازي ئةشكةوتي هةور

 نَيرمَيية  ئاوَينةي قةزةمَيكي

 ئةم زةويية)...(بآ زمانة)...(

*** 

 ئةم زةويية ضي جوطرافيايةكي بونة)...(ل

 هايدرتجيين سةراب مَيذوي هةَلخسب

 بليار بليار درةخخ مريةم سةوز بو

 (...شيمياوي ئةم ساتةي راذاية سةر)نيلي 

*** 

 ئةم زةويية ضي خاَلَيكي مَيذو دةطرَيب..

 كاتذمَيريةتي ضركةي دوا مرتظ

 هاوتةرييب تابوتي خؤري ئادةمة
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 ميلي ضركةي مَيذويةكي س ري كؤية

 دتذة ساراي سةراب طرتي

 ئةم زةويية)...(ئةم طومانة)...(

*** 

 ...(ئةم زةويية ضي ناونيشانَيكي هةيةل!)

 الكانو هؤسرأل نةزةمةني ئاوَينةي 

 و نيسيب نةتيوري مادي

 راةن(يان هةَل(رتل

 و طياي نةمريل نة فؤتؤن

 و فليمي نةوبوكي نيل

 زجنريةي نةخشةكاني مَيذوي فؤكؤ

 ...(كوذانةوة) لةئةشكةوتي ذَير زةويا

  ...()ضةند هاوارَيك بوني لةرزاند
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 ئةم زةويية)...(بآ زمانة)...(

** 

 ةويية ناونيشاني مادي نيية)...(ئةم ز

 للةئاوَينةو كاتذمَيرو بريةوةري ان براوان 

 بةسوتو.. فةرشي زةمةن بو

 هةمو بونيََك تةشكيلي جوطرافياي خوَينة)...(

*** 

 ئةم زةويية سَيوي درةخ َيكي هةورة)...(

 تووةو النكةي نيوتين هةَل(ر ك  

 ( 1) بووةوَينا  ياوةبةدو دةر 

 راوي نامؤييدا دةمرنلةسوَي نَيرمآ 

 ئةم زةويية)...(ئةم)...(

*** 
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  (لة بون ةنةبون)ئةم زةويية سراينةوةي

 )...(ئامسان تةونضين شي ةأل كرا

 بآ هَيزي نيسيب راايةأل بو

 بوني ثَيضايةوة باي ئةزةلي هةمو

 سةرةتاية)...(كؤتايية)...(سةرةتاية

 )...(ك..س..)...(

*** 

 اوي)...(ئةم زةويية سةرابَيكي ئةفسون

 جؤي طَيذةن(ي سةرةتاية ةطوَل

 تؤزي نياندةرتاأل خؤراكيةتي

 تةنيا ذةمة شريي ساوايةكي تياية

 ئةم زةويية)...(ئةم)...(

*** 
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 ئةم زةويية ضراخاني ئةس َيرة راةشةية)...(

 هَيلكةوَلةي ئةفسانةي بةرد

 ثةجناي تيادا ديارة وَينةي ضاخي سةدو

*** 

 لةعةقأل)...(ئةو زةويية طومانَيكي ياخي 

 خؤرو وشةو ني(اي نيية..

 ئةظني لةزةرياي نةبونداية

 بووةدايةلؤذ لةفؤتؤناتدا خةفة 

 ة طةردوني بآ دةن(يوضةند هاوارَيك ضو

 بَيدةن(ييةك كوذايةوة..

 بليارد راتح كةوتنة خوارةوة

 بةبَيشكةي ساواوة لةرزي!! طةردون

 هَيلكةيةكي ئاوَي ةيي..
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 ة)...(ئةم زةويية)...(ئةم زةويي

 )...(و)...(و)...(

19/4/1997  

ة ديواني شيعري ، ل(لةسورةتي)الرمح (دا20و 19ايةتي)ئاماذةية بةئ
دا بآلوبؤتةوة لةطؤظاري (سدرة احلسنيةديواني)و ل(سقوط الكون)

 دا بآلوبؤتةوة1997/ 2طةالوَيذي ذمارةي 
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 طةردوني عةشق 

 

 ثةجنةرةكان ناكرَينةوة)...(

 بووةبةباي سةرا سةرا وشك  ةئةم زةويي

 درةخخ عةشق سةوز ناكات!

 زةمةنَيكي بآ بةهاية

 نةبون داخراوة بون لةسةر ثةجنةرةي

 ئَيس ا ساتي هةَلوةريين شوشةي رات ة!!

 دتزةخي عةشق ضي نيش مانَيكي هةيةل!

 طةردون ميلي كاتذمَيري عاشقَيكة

 لةمَيشكي ئةنيش ايندا ضركة دةكات

 بون  ية بؤثةجنةشَيرئةفسوني ئةم عةشقة 
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 وَينةي ضةقؤي خؤكوش ين منداَليية

 ...(ثةجنةرةكان داخراون)

*** 

 ...()ةثةجنةرةكان ناكرَينةو

 ئاثار اني راتح راوخا

 ني(او راوخسار كوذايةوة

 بةخؤكوشنت ق أل كرا طةردوني عةشق

 بووةئاوَينةي ني(اي منداَلي بةتابوتَيك وَينا

 جةس ةي كرمة راَيزي زةمةنَيكة

 هَيناوةيان ثَيك (نةبون بون)ثليكانةي

 ضي سيحرَيكة طةردةلولي عةشقل!

 سووةطةني زةمةن ضاوو كةللةو ثةرا

 تووةعةشقَيك بةري خؤرئاواي طر
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 تابوتَيك لةراتذهةنت وَينا دةكات

 (...ثةجنةرةكان داخراون)

*** 

 ...(ثةجنةرةكان ناكرَينةوة)

 جوطرافياي نيش مان هةرةسي برد بون و

 ةكة بوني نيية..زةويي

 وَينةو ناسنامةي نيية بون

 شَيرة بةفرينة زماني جةس ةي ساتةوةخ ة

 ني(ايةكةوتنةخوارةوةي ضركةي 

 ل!بووةضي ساتَيكة راوانني بةخوَي  سيواخ 

 ...(!!)تووةشةهيدَيكي دواي نةبوني هةَل(رطةردون رةن(ي 

 ...(ثةجنةرةكان داخراون)

*** 
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 ...(ثةجنةرةكان ناكرَينةوة)

 نةبوني طرتةوة ن(ي ئةزةل هَيَليزة

 و ئةلةتريكة و فؤتؤن شةوارةي ئةتؤم

 نةبونةزةوي رةن(ي قَلث بونةوةي 

 كارواني سةرةتا راابورد

 بوكي كؤتايي سةربراا

 رياي عةشقة، دَل  ماجةالني زةا ئَيس 

 دةداتجوطرافياي زةوي تَيك

 عةشق  داطريكةري خاكَيكة

 درةخخ عةشقي تيا براوَيب

 ية دتذة ساراي ئةم عةشقةئةفسانة

 ضي طةردونَيكي راوانني داطري دةكاتل!

 ل!بووةضي ثةردةيةك لةدواي بونيةوة رةنط 
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 درةخخ ئةم عيشقةم كؤضةرييةل!

 للةضي خاكَيكدا بينَيذم

 ...(ةرةكان داخراون)ثةجن

*** 

 ...(ثةجنةرةكان ناكرَينةوة)

 بةدَلي نايلؤني يةلسنةوة جوت بو دَل 

 رثةجنةيةتؤفاني عةشق شَي

 ناسنامةي نةش ةري خؤ كوش نة

 ...(ثةجنةرةكان داخراون)

** 

 ...(ةجنةرةكان ناكرَينةوة)ث

 دارس اني عةشقي هةتايي سوتَينرا

 كوا طؤراةثاني منداَليل!!
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 منداَلداني دايك  لةضي زةوييةكدا سوتال

 ئةو ثةجنةرانةي راتذانة دةكرانةوة

 بؤضي طةردونَيك كؤضيان كردل

 قوالثَيكة ئَيس ة دَل 

 دةطرَيبو بون  نةبون راوخساري

 ثرياسكةيةكي سيحريية

 نةش ةري ئةم عةشقةم هةَلي دةدراَيب

 ئاي ئةفسانةية كؤتايي نةهاتين عةشق

 لةمةرطةوة سةفةر بؤ طةردوني مةرط دةكات

 نيش مانَيك نيية بوَي ة طؤراس اني جةس ةي

 ...(ثةجنةرةكان داخراون)

*** 

 ...(ثةجنةرةكان ناكرَينةوة)
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 ضي ساتَيكة ئةم خةردةلي عةشقة

 لةفانؤسي سيحري ئةديسؤنةوة طرا دةطرآ

 ئاوَينةي شكاوي منداَلي سةرةتا كؤدةكاتةوة

 ئَيس ا دَل  طؤراس انَيكي ئةبةديية

 وةخخ هةَلوةريين شوشةي عةشقةساتة

 ...(ثةجنةرةكان داخراون)

*** 

 ...(ثةجنةرةكان ناكرَينةوة)

 ئاي تاريكس اني عةشق

 دةلولي نيش مانَيكي بآ زةمةنةطةر

 بةفؤتؤنةوة طرا دةطرَيب!! عةشق

 ئَيس ا دَل  زةوييةكي بآ جوطرافياية

 درةخخ عةشقي  كؤض دةكات
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 هةمو ئةس َيرةي بؤشايي توايةوة

 زةويةك نيية راةطي ئةم عيشقة هةَل(رَيبل!

 ...(ثةجنةرةكان ناكرَينةوة)

 ...()ة(ناكرَينةو...ناكرَينةوة)

()...  (…1/2/1998 

 دا بآلوبؤتة 30/1998لةطؤظاري رامان ذمارة 
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 ضياي ئاوَينة  

 

 .( ةوت ضراي دانخ…نيش ماني م )

 ئاثار اني هةزاران جةس ةي مؤمياي كرماوي

 نةخشةو سنوري تةلوةندي ضاووطؤَيضكةو ثةراسو،

 قويلةنوماي طةردةلولي تونَيلي با

 شوشةي تَيزابةلةم خاكةدا ذيان كةيف هةَلماتة 

 تةمةن ثو  ثةراي خةزاني ثايز

 سروشب سَيوةري تةمي ئاوا بون و كوَير كردنةوةي

 كات ضةرخي كل ورو

 ضةني ئاوَينة ني(اي هةناسة رةن(يجس ةي تؤو

 ئاورين(ي مةمكي ثذاوي زةويية
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 .(…راةن(ي قَلث بونةوةي وَينةو روخسار دةداتةوة)

*** 

 ..(هؤمريتسي ضاخ!…نيش ماني م )

 كوشنت..! ثةثولة و س اري روحدة

 لةم نيش مانةدا ت ةنط زمانة

 زمان طؤرا شاري تابوتي ئاوة!

 بون دايةلؤطي جوطرافياي وني ئةس َيرة راةشة .

 شاري مةرطةساتي كؤي بؤ طؤراة

 .(…ئةس َيرة) مانط وكؤمةَلةي رتذو كةوتنةخوارةوةي 

*** 

 .(جاراي طةردوني…نيش ماني م )

 طؤشب و باراني كةللةو مؤخضياي ئاوَينةي طزنط 

 و فؤتؤي طراكاني ذَير خاكة شانوي ئَيسك
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 رةن(ي سةدان هةزار زجنريي مَيشكة نةخشي

 و كةزيةو قذة سةرة دارس اني بسك

 طراكاني بون مَيذوي لةرزاند!!

 جةن(ةَل سوتا!

 بؤ سؤو دوكةأل شيشةي ئامساني داثؤشي

 هةناسةي دتذة سةرابي مةمكي دايك

 .(!!…ان تيا ضاند)تؤوي ئةس َيرةي

*** 

 .(ثؤثةمشيين مايف مرتظ…نيش ماني م )

 خاكي بوركاني تةلَيكس

 هَيماي دتزةخ و و دةنط سةتةراليخ زمان

 سةرابي زةرياي جةن(ي بؤشايي كؤتاييية

 لةم نيش مانةدا ئاوَي ةي سةرةو ذَير بوني زةوي دةب 



  سةالح جةالل          شيعر           كةوتنة خوارةوةي طةردون
 
 

 
235 

 وَينةي دراكةزي زماني ئةظيين ئةو دايةلؤذةية

 ةي وشةوة رةنط هةَلدةطرَيبلةثشكؤي خةف

 و خةردةل بةبؤني شؤكةي طةني ئةتؤم

 .(…رةن(ي بةندخيانة كؤتاكان دةكَيشَيب)

*** 

 .(درةخخ سَيكس!!…نيش ماني م )

 لةم خاكةدا هةور بةمةمكي باران ئاوس دةبَيب

 طةني خةزاني درةخخ شةهيد

 مؤسيقاي ئاهةن(ي طةني طيان دةرضوني طةردونة

 و تةنايف مةمكؤَلةو ضاوة وخوَي  ة طةردةلولي ئَيسكسنوري ئةم خاك

 بةرد زماني رتشنورييان هةية و خؤأل

 .(…مرتظ لةبآ دةن(يدا طيان دةدات)

*** 
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 .(رةمزي ئةشكةوتةكاني ذَير خاكة…نيش ماني م )

 ثَيَلوي هَيماي شاردنةوةي عالةمة

 لةطؤراس اني ديدةيا نوق  دةب 

*** 

 طرافياي خوَي .(ثانؤراماي جو…نيش ماني م )

 و جةس ة طيان

 لةتابوتي هةوري طؤش ا لَيكدابراان

 دتذة ساراي ثَيكي ضركة

 و طةردون و سروشب رةن(ي خنكاندني خاك

 و روخسارو ئةظني ي تةمةنبريضونةوةهَيماي لة

 وَينةي هةوير ترشي بريين مَيذوي زانسخ

 كؤشكي ضةرخي طراني سيواخ دةدات

 سراينةوةي مَيذوي بوني تيادا ديارة     اوئةم نيش مانة ئاوازي طرياني ب
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*** 

 نيش ماني م )...(كليلي دةروازةي طةردون

 مؤسيقاي ق َلداني دايةلؤذة!!

 وي درةخخ ثَيس ة سةرؤت

 هَيشوي ضاويةتي و هةوا شةمةندةفةري تابوت

 .(…ذمَير)ان طؤراةشاري هةتايي كاتئامس

*** 

 .(دارس اني نةبون!…نيش ماني م )

 ؤ كوش ين دايةلؤذة..نيش ماني خ

 ئةلوومي هةور وَينةي جةس ةي ئاوَينةي خؤأل

 بةزجنريي زرآ ثؤشي بؤريس يةَلس  

 لةئامساندا لةضا) دةدات

*** 
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 .(خاكَيكي بزر…نيش ماني م )

 ضياي ئاوَينةي سوثاي زيوةراتو مَيرو،

 بووةةو هَيلكة ئةفسونيةي تيادا وَيناتيشكي ئ

 تووةَل(ركة هَيماي قراكردني جيهانيان هة

 جةن(ي س رو كؤتايي تيا طرآ دةدةن

 دةداتةوةتيشكي هَيلكة طؤشخ ئؤتؤو تؤسكي 

 رت ي ئريلةنداو نَيجرييا تةريب دةكات

 بةتؤراي ئةفسانةي زماني خةفةي فةلةس ني 

 .(…دةبنة فؤتؤي كؤم يوتةري ئةمةريكا)

*** 

 ،.(تؤري ما اتيكي جيهان…نيش ماني م )

 ني بةر لةبونةوئامساني ئاوَينةي ضاخةكا

 و جةس ة دةخةنة راو هَيماي وشك بونةوةي رتح
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 لةم خاكةدا رتح دةبارَيب!!

 (…سينارَيؤي فليمي مَيذو تؤمار دةبَيب)

** 

 نيش ماني م ..ئاوَينةبةندي ضياي تيشكي هةَل ذاوي ئةفسانةية

 رةن(ي هةزار دةرمانةي عةتاري ضياي ئةتؤمة

 ةكراَيوةي هَيلكةوَلةي خوَيين هَي لةر

 زمان ئاطر دةدات و دةنط و رةنط

 مششَيرو كورسي تَيداية . و و طةنو السك وَينةي عةر  طوَل

*** 

 …ذمَير خةَلوزي كات ة.(ضاَل…نيش ماني م )

 و نةزتكي سنوريةتي هَيماي لةبارضون

 و كلن ؤن ق َلي دةكات مةرةكةبي يةَلس 

 خوَي  ضرااني كؤشكي هةور رةن(اَلةيةتي
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 ار اني دةسةنتةهةور سةن ةري ئاث

*** 

 .(سروشخ خؤشةويسخ ئي اتوني…نيش ماني م )

 ثزوي ئؤثَيراي سةماي ضاخي بةرد

 مَيذو و نيش ماني كوذانةوةي بون

 داأل و ومششَيرو باروت ئاهةنط سازي ثؤس األ

 شاري سةماي كةللةثذان

 جوطرافيا و و رتح لةم خاكةدا وَينا بوني زمان

 و بومةلةرزةية و طراكان تابوتي طةردةلول

 و ئاالي كؤشكي ضاوطي سةرابي طراني

 (…و دةسةنتة) دتزةخي ئازادي

** 

 .(زجني ئةبةديةت!!…نيش ماني م )
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 كؤشكي قوللةي قاف و زماني خةف ةي ئةشكةوت

 سةماي درةخخ طؤشب باراني ثايزة

 كةشة هةوري النكةو دةسرازةو مةمةية

 خاكي لةخاضداني تابلؤي ضاخي س ر

 ضين رت ي نامؤي بآ جةس ةيةونمؤسيقاي تة

*** 

 (ئاماري زمان…نيش ماني م )

 كؤشكي باَلندةي بآ زمانية

 ثوش ةراي مةزراي مؤرةغةو ضاوو ثةجنةو رخيؤَلةية

 وةود ضياي ئاوَينةي تةلَيكس باراني ضةرخي بيس و

 لةباراني كؤبونةوةي داخراوي جيهانةوة

 لةجةس ةدا شةتأل دةبَيب

 ناسنامةي هةية لةم خاكةدا هةمو بونَيك
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 دةسةنت غوربةتني و تةنها كوش ارو ئةظني

 تووةو مششَيري هةَل(ر هةمو تاوانَيك ثةساثؤرت

 (…كوش ار بآ ثةساثؤرت ) و ئةظني و زامي بوكَيين

*** 

 .(…نيش ماني م )

 جةن(ةَلي تيشك

 شَيي جةن(ي سةرتاسةري بةسةردا دَيب

 ذمَيرتيشكي ضياي ئاوَينةي كات

 نيش ماني منةخولي س ري ضةقي 

 هةمو هَيَلَيكي جوطرافيا لةنةبونةوة دَي ة)بون (

 هَيما و و زمان بؤسؤي درةخب

 ئةس َيرةي كشاوي ساتةوةخخ

 ثانؤراماي تابوتي ئؤقيانوسي رخيؤَلةية
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 سرودي كؤشكي نيش ماني م 

 (…مؤرةغةية) هَيشوي رةزي طزنط باراني كةللةسةرو

*** 

 كي مؤَلكراو.(ضياي ئاوَينةي تيش…نيش ماني م )

 شَيي تابوتي طةلةطورطي بةركراَيوة

 و ب    ا مؤسيقاي طةاَلو ئةشكو تابوت

 قابيلي نوَيية و طؤراو النكةي هابيل

 لةم نيش مانةدا رةن(دانةوةي رتح زجنرية

 رةطةزي ثةراتي بوكَيين دةطرَي ة خؤ

 ناسنامةي مرتظ لةدواي طةراانةوةي مةرط دَيب

  ؤشا نةخ  دةبَيبو زري دأل و و باروت لةق أل

*** 

 ذمَيري ئَيسك.(كات…نيش ماني م )
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 فرتي هةتاوي مؤَلي رتذئاوا

 ذمَير تؤمار دةكاتجيهاني سآ سةدةي بآ كات

 ك ين خؤنوي مَيذوي مرتظي ثؤشيوة

 ضركة ئةزةلي زمان لةبآ زماني دةخاتة طؤ

 جةس ة لةنةبون دةذيةتةوة!

 بريةوةري و سَيوةرو تيشك

 فوراتة! و نيل هةيكةلي نةوبوكةكاني

 ،لةئاوَينةي رةشة طؤش ا مؤميا دةب 

 وةخخ زماني هيماالياوضركةي ساتة

 بومة لةرزةي تؤراي ئةمةريكاية

 ن دةكات!!درةخخ رتذئاواو رتذهةنت دارا

 هةمو رةن(َيكي ئةم خاكة سروشخ خوَينة

 (…تةنها كؤشكي سةركردةكان رةن(اَلةية)
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*** 

 خةردةل و ةتؤمةخةَلوزي ئ.(ضاَل…نيش ماني م )

 زةوي خةزاني بوكة بارانةي

 طةني بةرباي ئةمةريكاية

 لةم خاكةدا رةنط لةباروتةوة دةردَيب

 لوتا تؤوضَي  دةكرَيب رتح لة

 راكاأل و ساتي مايك ؤو سةتةراليبضركة

 (…هةيكةلي هةناسةي ئةمةريكاية)

 لةم ونتة كارواني سةرةتاو كؤتايي مرتظ

 ،فةر  رَيذ دةكات

 و رةمزي دارس انَيك سةركردةيةكآلوة بةرا

 و كورسي تةرزة باراني طةن سَيوةري كؤشك

 (!!…ونةكاني ذَير زةوي دةراوخَينَيب) تونَيلة
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*** 

 .(مةزراي  ةشيشةو توت …نيش ماني م )

 ،نيش ماني فةن ازياي هةور كَيشي ضياي ئاوَينةية

 زماني طوتاري جةس ةية و دايةلؤذي بةرمرتظ

 وةري ياسايةقذة سةري ئاني سةر

 (…ئاماري مَيذوي جوطرافياي سوتاوي طةردون)

*** 

 .(سةرابي ئةظني…نيش ماني م )

 ،ذمَيري ئَيسك باراني كازَيوةيةكات

 ئاوَينةي روانيين تؤوي كؤرثةي نياندةرتاأل!

 لةخاكي بةياري بؤسنةو هَيرسك

 …هةور خبوات 

 راضةنيين رت ي طةردةلولي ئةفةريقاية
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 كبؤ ثزيسكي مةمكي داي

 (…وَينةي ئامسان بةئةشكةوتي ضاوي ب(رَيب)

*** 

 لةم خاكةدا طَيذةَلوكةي طؤشب هةَلدةكات...(نيش ماني م )

 بون دادةثؤشَيب و ي سةراب سروشبنسَي

 بووةو شري هةوا  ةرام  نان و ئازادي

 (…ؤشي ت ةن(ي براكوذي دةمذَيب)ثكؤرثة طرا

*** 

 (كارخانةي رتح سو…نيش ماني م )

 ودراكةزي و ق ألخاكي تةلوةند

 غوربةتي روخساري بةردي  و نيش ماني ئةبةديةت

 هةمو دةروازةيةكي خرا داخراوة

 وانية تةنها دةرطاي ثةرتي خؤكوشنت
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 لةم نيش مانةدا نةش ةر دايةلؤذي روانينة

 بةقونيي سةرابي لَيو 

 بؤ بةردي ئةحلةدو تؤراي مةمك

 تةوني ضةقؤي خؤكوشنت جةس ةم دةطرَيب

 و دةشكَي نةخشةكاني نيش مان تَيكوشة زَير ش

 بومة لةرزةي ضياي ئاوَينة وَينام دةكا

 (…زرياني شوشةي فةر اد بؤ دةبةس َيب)

*** 

 النكةي مةرط و (طؤراي ذيان…نيش ماني م )

 ئةفسانةي  ةوت ضراي دانخ شةوارةيةتي

 سةماي هؤمريتسي مَيذوي تةمةن دةنوسَي ةوة

 بكةيف تواوةي نةهةن(َيك هةَلدةمذَي

 كةئةفسانةي كاول بوني جيهان لةضاوي نوسراوة
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 وةك ئةو هةَلماتة شوشانةي

 ئاماذةي هةَلماقؤي ئةفسوني ضارةنوس دةكةن

 وةردةطرَيب رواَلةت نيش مانةدا سروشب لةبؤني مةرطةوةلةم 

 ئةفةريقا..ه د سروش يةتي و و ثورتوطال ضاوي ضيضان

 كةشةي هةوري لَيكدابرااو

 دةبةس َيب ثزوي سنوري ئةمةريكا

 رةن(ي ئةم خاكة فؤتؤ دةكات

 هةمو دةن(َيكي دارس ان ئَيسك باراني هةَلماقؤية

 (…لةمؤسيقاي جةن(ي س ردا قوللةي قاف دةطرن)

** 

 (ك ين طةن…نيش ماني م )

 بؤشاييةكة ميكرتسكؤ) تةَلخ دةكات

 كرد دةترازَينآدورطةيةكة مان(ي دةس 
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 وَينةي برسَيخ ئةس َيرةية بؤ رتذ!

 ي منةي درةخخ هي لةرة بؤ نةمرد!!طةن

 و كلين ؤن.. كراَيوةي يةَلس 

 زجنريي دةرطا نةخشةكاني مَيذو كَلؤم دةداتل

 ئَيس ا كاسَيخ تراذيدياي تؤراي ئَيسكة

 تابوتي جةوهةر دتداي ي خس ؤتة ناو ب     ا

 مَيشك و لةم ساتةدا تةرمي رخيؤَلةو مةمك

 (…ضوار كوضكةي ئامسان راةنط دةكةن)

*** 

 

 ..تووة(رت ي شةوةي هةَل(ر…نيش ماني م )

 طؤرا هةَلكةني جةس ة كؤنةكاني مَيذو

 .(…طَيذةَلوكةي سوتوي جةس ة كةوتؤتة خؤأل)
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 كةرنةظاَلي لَيكداني مَيذوة!!

 (…و ئةفريقياية) هةرسك بوكة بارانةي بؤسنةو نةجيرياو

 و تابوتي جيهاني ثآية! نيش ماني م  مةرطة ساتي دارس ان

 و زةوي سةرما وةرزي تؤراي رت ة.. بدرةخ

 ،نيش ماني م  هَيَلي كؤتايي

 موروي ئاوداري جيهاني ثآية)..(

*** 

 (ئؤقيانوسي شريي ذاكاو…نيش ماني م )

 مان(ي دةس كردي ضياي ئاوَينة!

 كؤشكي نةمرود.. و ضركةي خةوني جةن(يزخان

 تيشكي بؤسؤي ثَيشان(اي جيهانة بؤ هَي لةر

 مرتظ و طةردون!! كاتذمَيري لَيكداني

 بةئَيس اوة.. ساتي ئةفسانةي هؤمريتسي ئايندةية
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 جؤي ئامسان! ةطوَل

 و مةمكي كؤرثة رةن(ي شريي دةسب

 مةرط تابوتة و لةم نيش مانةدا لةدايك بون

 (…تابوت ناسنامةي جيهاني ثآية)

 باوبؤتةوة1998(ي طؤظاري سورَي  84لةذمارة)5/1996/
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 طةردوني رتح 

 

 (…بةسةر جةس ة كؤنينةكاندا هةَلهات) خؤر

 نةش ةري طزنط دَلؤثةي هةَلراشب

 ضةرضةيف طياني دَيرينةي دراي

 لةبةر هةناسةي سةرابي تابوت

 هَيلكةوَلةي خوَي  قَليشي هَينا)..(

 راةشةبا لةذَير باَليا لوراندي!!

 مذدةبةري سوتاني نةخشةكاني جيهانة

 ةرطياسَيوةري هةور تَيزابي تيشكي شةومني س

 مؤرةغةي تواوةي ناو ئاو تووةسو

 (…كةيف شوشةي رتح)
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 سَيوةري ضراي دَير زةمانَيكي وني بآمَيذو

 درةخخ تةمةن طةني هةَل راي

 تةليسمي شةوطةرد خؤرئاواشنةي 

 موروي ئاوداري كةوتة زرن(ة

 شةتَلي دَيوةري طياني كؤضةري

 طؤثكةي زماني قةزامي لؤكة

 (…شك)تابوتةكاني، ذَير دةرياي مَي

 و ذي  بو ثةلكة زَيراينةي مردن

 ثش َينةي زةوي ذةن(ي هةَلهَينا

 لةذَير ضةترةوة دَلؤثةي مةمكي مان(ي كةوتة سةر

 ةثةتانَيي ثةراو باَلي خاكخؤَل

 ئَيسقانة و دةرياي شةرابي طؤشب

 سةرةتاو كؤتايي ثَيكي سروتي تةمةني مذي
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 مؤمة ثةثولةي خاكي بآ مرتظ

 و زةوي بةقةزواني ئامسان بو

 السكة وةريوي تابوتي باراة 

 لةبريي نؤَيذي فراذة طياني قةوزة مةرطةوة

 دةشةكَينةوة بةتكة خوَيين طةردونة ثَيكا

 هَيَلآ بآ كؤتا لةناو بان(ةشةي كؤتايي ونا

 وَينةي توَيكَلي نةخشي مَيذو برا

 تةمي قةوزةيي يةك دةرياي نةخشاند

 (…بةكوَيري لةدايك بو) لةم كةوَيناي عا

*** 

 لةسةر كؤتايي سَيوةرةتاوي سروشخ خنكاو

 ئةفسانةي مَيشك

 بةطظةي ذةهري بايةكي خوَي  طر بآلودةبنةوة
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 طولةجؤ زماني زةوت كردني خةرماني ذينة

 بةهةناسةي فريش ةكانا زوراناكان فويان كرد

 ئاودزي هةَلمي سةرابي ثايز

 (…شآ طري رت ي طراكاني س ر)

*** 

 (…نيين طؤثكةي مرتظايةتي)ثايز مششَيرَيكة بؤ دارا

 هةَلمي ثؤشراوي شاراي ئةس َيرة

 نوخشانةي ملوَي  زةردَينةي ضاوة

 (…هةور هةناسةي ثَيكي هةناوي هةَلماقؤي طةن)

 ناوكي زةوي داري بنَيشخ بةر كلؤ بةفرة

 لةثزوي  ةوت ضيندا دةضؤراَي ةوة..

 ،سروشب تاقي(اي دو دَلؤثةي شَيب

 ار مةَلؤي شاراوةذيان بروسكةي هةزاران هةز
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 رتذ ضركة ئةشكي كوذاوةي ناو با!!

 (…لةنَيو ئامساني طةردونة قذا)

 شاركآ دةبراَيبثاسارة كؤضي ضاو

 …نةديو دةسرازةي بَيشكةي منداَلي خؤر

 برذان(ة خوَينة!!

 فريش ةكان رادةضَلةكَين 

 لةوخةوة قوننةي مؤمياي طةنية)..(

 لةسةر درةخخ خؤأل باران

 وةكان بةجآ ناهَيَل )..(وةس ا شةثؤلة

*** 

 (…جيهان جؤالنةي درةخخ ذينة)

 بوكة شوشةي داثؤشراوي ضراو نةخشةي

 و كؤشكي هةورة طؤراس ان
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 بةبةردةوامي طةردوني ماَلي هةوا

 و شنة باي ك ةوة جيهان لةنَيوان شَيخ

 مردني داخراوو ذياني ئةبةدي

 لةتةخ ةي تابوتَيكدا ثةر  بؤتةوة

 بثَيس يان دةراوشَي

 درتزةي ئامسان بكةن وةكو دةريايةك ثشيلة

 طةني درةخخ شةثؤل سروشخ ثؤشي

 فراذي سةرةتا ناوي مرتظايةتي

 كاسة خوَينينةي ذياني رة  كرد

 و  ةوا: هاواري تةمةن بؤ ئادةم

 هةر كةسَيك ان مرد لةم رةشوةَلةكةدا دةذيةتةوة.

*** 

 (…مَيزي ذيان روبةري هةزاران جةس ةي رزيوة)
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 ني(اي ئاوَينةي دةزو هةناسةي بآ ناسنامةي عومر

 تةثكةي قؤزاخةي جيهانَيكي ثرا ئاطرة

 درةخب لةكؤشي باراندا دةتوَي ةوة

 ئةشكي زريان تروسكةي ثايز دةفراَينَيب

 شةثؤلي سوتاوي با قذي ئافرةتَيكة

 كةوتؤتة بَيشكةي منانني خؤي

 بةسةر دةوةني تاوانا لةدايك دةبَيب

 هوةتي خؤرةشري طؤثكةي شة

 جيهان نةخشي ثةراةي طوأل دةكات

 (…ثامشاوةي..تابلؤيةكة بةخوَي  نوسراوة)

*** 

 (…لةباكورةوة بؤ باكور)

 هةزاران تيشكي تةلَيكس
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 شارس انيةتي طؤرا روناك دةكةنةوة

 ذيان ئةشكي نةمري دةراَيذَيب

 هةزاران دةنط لةسَيآلوطي سةطةوة

 لةذَير زةميين خةفةي زةرياو خؤأل

 ةروخساري طةردوندا دةكةنب فو

 دةسب بةراايةَلي خؤرةوة دةطرن

 بؤ رزطار بوني ذياني خواسلاوو مؤمياي مردن

 .(…هاواري ضةند رت َيك جيهاني هَيناية لةرزة)

*** 

 (…لةذَير خؤرةوة خةرمانَيك مرتظ)

 بان(ةشةي شةق بوني ئامسانيان دةكرد

 ئامسان زةوي هةَلدةكةند

 …زةوي طةردوني دةكَيآل 
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 (…ةردون بوني روخاند)ط

*** 

 (…لةسةر بورجي جيهانةوة)

 ئاذَيري ضركةي مردن كةوتة لَيدان!!

 و لةضركةيةكدا نيش نةوة باَلندةي طيان هةَل راي 

 رت ةكان بةبآ نةخشة لةضياي ئاويان دةراواني

 بؤ درةخخ ذياني ئةبةدي

 وةكو ئاطري نَيو كؤشكي دتذة

 بؤ ذَير ضةتري طؤراس اني هةميشةيي

*** 

 (…بَلَيسةيةك لةخؤرئاوا)

 طراَيكي سةوز لةخؤرهةنت

 تاجي كةش ييةكي زَيوي  بو لةخؤرهةنت ئادةم
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  ةوا بنَيش ة تاَلي بةسةردا ثةر  دةكرد..

 مانط النكة بةسخ ساوايي دةكردن

 خؤر ك ين مردني دةدوري 

 شنةي شةثؤلي دةريا

 كةيف دورياني هةَلدةك اند

 ي كرانشةوو رتذ تَيكةنوي بآ رةن(

 وةك جل دةمامكي ئةو هَيلكة شةي انانةي دةكرَينة بةر

 بؤ شاردنةوةي ئاوَينة زَيرا نةخشةكاني ذيان

 هَيلكةي تةمةن ئاوَي ةي ميزةنني دايك دةبو

 دةخراية ناو طؤراي شوشة

 ضيا هةناسةي

 سكي زةيس اني ثرا كرد

 بَلَيسةيةكي سور كةشخ ئادةمي لةرزاند
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 بؤ ذواني كةشخ  ةوا

 ضركةي بةس ين مَيذوبون كةشخ بةبآ جولةو دو

 زةن(َيك لةذَير ئانو نةكانيانةوة لَيدةدرا

 (…نةكؤتايي نةسةرةتا)

 ن ةك ت ت أ ي   ي 

(…) 

 بآلوبؤتةوة  139/1999لةطؤظاري كاروان ذمارة 

كاتي خؤي ئةم شيعرةم بةعةرةبي نوسي لةطةأل ديواني)مرايا 
لةكاتَيكدا كة زتر  ،دمالوجود(بةهؤي شَي َيخ خؤمةوة سوتان

صاح و عةرةب راةزامةند بون لةوانة)د.كةسايةتي كورد
قةصةب(نوسيووي)خياالت خصوة ي جول يف هاويات العاص ة(وة براي 

دوايي خؤم  ،ئازيزم امساعيل محة أمني زةمحةتي كَيشا كردي بةكوردي
 جارَيكي تر بةكوردي دامراش ةوة.

 

 م
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  مة شةري عيشق م

 

 خوَي !!ئاي س َيدةي 

 كؤض)...( سآلوي سةربازي لة

 و كارواني مرتظ  لةسراينةوةي زمان

 شكاندني وَينةية ئَيس ا ساتي تَيك

  و مَيذو داس اني ثَيضانةوةي بون

 )...( ووةطةردوني طوماني هايدجةري راخس

 زمامنان بةباي رتح هةَلدةوةرَيو

 ضراي ذيامنان خامؤ  دةبَيب 

 ةرة مَيذوي نيية ئازيزةكةم, ئةفسانةي ئةم مة ش
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 تَيزابي وَينةو روخسارة..

 هةوري ئةظني درةخخ ذةهر ئاو دةدا, 

 ئازيز وةرة, ثؤشاكي طومان ب ؤشة 

 لةكآلو راتذنةي ئةم س َيدة دتزةخيية رازطاربوة..

 بةوَينةي هةتايي تةمةن ئاَلؤسكاوة بون  

 لةضةرخي س را وَينةي ئةظني دةطرينةوة)...(

*** 

 سوتان)...( ئاي مة شةري عةشق

 ضي سراَيكة هةتاو لةخؤرئاوا هةَلدَيبل!!

 خول دةخوات مَيذو لةدواي بون 

 و هاتنةوةي رت ي مةسيحة  ضركةي خاض

 ياساتي داراماني وَينةو روخساري ئةبةديية)...(

 لةدواي  ةشرةوة دةن(ي ئةزةلي دَي ة طوآ 
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 و ئَيرةية  ضركةي ق أل بوني مَيذو روخسارو تيشك

 بوندا دةكةن)...( زَيرا نةخشةكاني فو بةئاوَينة

*** 

 ئاي لةم شةبيخوني هةتايية)...(

 ! ضي ساتَيكة ئةطرجيةي ئةظنيل

 و هةناوا  مي  دةضَين  لةجةس ةو راتح

 سةداي طريانَيكي بآ ثةساثؤرت 

  !!بوني لةرزاند 

 و باكورو خؤرئاواو باشور  خؤرهةنت

 بةئةشكي يةكةم مردو شارايةوة  

 خ  ةواوة ئاني عيشقة ئازيز بةدرةخ

 مني  كؤتري روةكي ذةهر, 

  و طياي نةمري بابة نؤئَيل ضةقؤي شوكران
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 ثةجنةكامني ئاوساندوة

 طوماني ئةم س َيدة بآ زةمةنة 

 و روخسارو هةتاوة  ثرسياري سراينةوةي بون

 ضةقؤي ئيماهي  مبكوذَيبل 

  نةمرودو هي لةر و و فريعةون ياخود تةوري س الني

 ين ذةهري سوقرات بؤ فةلسةفة)...(ليا ئةظي

*** 

 ئاي لةم تؤفاني ئةظينة)...(

 دوراياني مةرط نيش ماني دَلداريية

 رت ي ئازيز لةبةر شريي دو دةمداية)...(

 خؤرهةنت تَيزابي روخساريةتي 

 خؤرئاوا النكةي مةرطاوي 

*** 
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 ضي زريانَيكي ئةفسانةيي عيشقة ئةم عةدةمة)...(ل

 خانةي روخسارمة ثؤلي خوَي  تاريكشة

 خوَيين عةشقو  ةقةَلةمةكةم تينوي ثياَل

 و كَيماوة  شريي مةمةو ذةهرو خةردةل

 تينوي قومة ئاوي رذاوي مَيذويةكة 

 رشخ)...( باوكة ئادةم لةسةر تةرمي هابيل

*** 

 ئاي لةم كؤتايي مَيذوة)...(ل!

 ئازيز بةكؤضي خؤرئاواوة ئاوابو 

  ووةتقةَلةم راةن(ي خؤكوش ين هةَل(ر

 وَينةي قوَلن(ي عةشقي فةرهاد دةداتةوة 

*** 

 ئَيس ا طةردون وَينةي خةوَيكي ئادةمة 
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  بووةالكانةوة سيواخ بةئاوَينةي  

 لةئؤتؤموَيلةكةي هؤسرَلدا جيهان دةبراآ 

 لةزماني هايدجةردا نيش ةجَيية 

 و روخساري نور  و وَينةي عةشق راةن(ي دافنشي

 جةس ةي ئازيز ثؤش ة دةكات 

 ةطرجيةي ئاوَينةي نةبون تَيكدةشكَينآ ئ

 لةطؤراي ضاويا دةمنَيذَيب)...(

*** 

 لةم تاريكس اني نةبونة)...(

 و ئازيز تةخ ةسراي تةمةمنان هةَل(رت  م 

 لةسةر دواضَلي زةمةني نؤئَيل دةنيشينةوة

*** 

 ئَيس ا زةمةن بآ مَيذوة)...(
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 طةردون بآ وَينةو روخسارة 

 جةس ة بآ رتح 

 وشةو دايةلؤذ, زمان بآ 

 وةرة ئازيز لةجوطرافياي نةبونةوة زماني ئةظني بكةينةوة..

 وةرة باضراي خؤشةويسخ طةردون هةَلكةي  

*** 

 …م  كةسَيك  مَيذوي مليار سةدةم ثَيية

 لةسةر بورجي طةردونةوة هاوارَيك دَيب!!

 دةن(ي روخاني مَيذوة يا ناَلةي عةشق!

  …تووةسؤزي طريةي ساوايةكي هةَل(ر

 كؤتا.. و فؤتؤني سةرةتاو وَينةي نايلتجني

 و خؤكوش ين س ي..س ي  ئَيس ا طةردون عةشق

 ثؤثةمشيين نةفةسَيكي مين ثَيية 
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 ضي ساتَيكة ئةم طومانة ئةزةليية)...(ل

 …ئَيس ا طةردون رةن(ي نَيرطزَيكي س ي 

 )س ي..س ي(

 سلَيماني –دهؤك  24/8/1997

 ة.وبؤتةوبآل 1997/ 17لةطؤظاري رامان ذمارة 
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 حتزماني ر 

 

 نوَيذي ئةظني)...( ،ئةي رتح

 ياري ثةلةقاذةي ساتي طيان ضون 

 ظيس يظاَلي زةمةن كاتذمَيري طةردونو بونة

 جةس ة ميلي مَيذو دةسوراَينَيب 

 وةخخ رتح رةشوةَلةكي ئاوَينةيةساتة

 لةنسَيي ئةشكةوتةكاني دتزةخةوة ديارن

 دا دةشؤرَيبخانةي بونوَينةي لةتاريك

 و شَيواز س ي كران  و دةنط و راةنط تام

 و مَيذو مادة توانةوة  و بون و ذي  مةرط
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  تووةووني تؤي هةَل(رطةردون ناسنامةي ون

 لةئاوَينةي ني(اتةوة دةردةكةوَيب  َيكتيشك

 طلَينةت تَيزابي توانةوةي جةس ةية 

 ة وةخ ذوي ئةم ساتةوَينةي ئةو زةن(ة ئةزةليانةي كليلي مَي

 لةضركةي تؤوي يةكةم مرتظةوة زرن(ةي دَيب 

 ياري بةسةم ؤنياي دواساتي رتح بةخشني دةكات

 وَينةي سَيوةري ئةو طةن نهَينيانةي 

 دةريالوشي عةدةم قوتيدان 

 وَينةي زيوةراتي ئةو بؤموا نايلتنيانةي 

 لةجةن(ةَلس اني رت دا خةفة كران 

 ة ئَيس ا ضركةساتي طةنراَيزاني رتح باران

 نوَيذي ئةظني دابوةس ة ئةي رتح)...(

  …وةرة)...(ضركةي كةوتنةخوارةوةي طةردونة
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 نوَيذي مَيذوي ئةم زةمةنة ئاوَي ةية دابوةس ة

 ئةي رتح)...(وةرة 

*** 

 ئةي رتح)...(شَيي بون..ئاوَينةي نةبون)...(

 وةرة ثانؤراماي رةشوةَلةكي بونة 

 نوَيذي ئةظيين مَيذو داخزان دابوةس ة 

 بةئاوَي ةبوني شةوو راتذو كات,  

  …ميحرابي فةر  رَيذي خوَي  راخراوة

 زةن(ي ضرتي خؤَلي جةس ةي سةرابي سةرةتا 

 هةمو رةن(َيكيان ئاوَي ةي رةن(ب كرد 

 هةمو بونَيك ثَيخةيف خوَيناو ق َليدا)...(

 بوي ة تَيزابي كام تةمةنةل 

 ضي مَيذويةك لةجةس ةيدا شةتَلي كرديبل 
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 و ضاويلكةي زةراةو كؤم يوتةر  ميكرتسكؤب

 نابيننةوة .طةرديلةكانب 

 تةرمي ش يبل!  ضي طةردةلولَيك

 كام  ةشرطا زاري طةس يبل 

 نوقمي رةشةباي ضي زريانَيكي عةدةم بويب!ل 

 ضي بروسكةيةك لةراتشنايي  ياخي كرديبل 

 ضي ئامسانَيك ئَيمةي لةيةكل شاردةوة)...(ل

 . ئَيس ا طةنراَيزاني تةمةنة,

 جةس ةم بآ تؤ كاتذمَيري س ري هةَل(رت 

 طةردون ئةي راتح)...(ئةي بؤشايي 

 وةرة بانوَيذي ئةم ثَيشهاتة مَيذو سازة دابوةس ني 

*** 

 ئةي رتح)...(ئاوَينةي نهَيين بون)...(
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 خؤراكي ساتةوةخب ضيين مَيذوي بونة 

 و كامَيراو بروسكةو سروشب  ضاثخانةو زةمةن

 طرافياي طةردونةوة وَينان بةوَينةي تؤوة, بةجو

 هةَلكةندراون لةسةر جةس ةي بةخؤأل بو 

 و خؤرةتاوو زةوي  دَلي ئاوو هةواو ئامسان

 ياري ني(اي نادياري شةوةزةن(ي تةنهايي ة 

 ئاوَينةي دارس اني سةراب نةخشاندني تؤية 

 رةمزتة  رةشةكوذي جةن(ةَلي مرتظ

 …كوش ين عةشق زاري تؤية 

 دي جةس ةي مرتظ ئةي تةزوي عةشق بةن

 ئَيس ا زةمةن زماني نهَيين بةسلاوة

 بةراةن(ي شةوو رتذو رتح و جةس ة تَيكةأل كرا

 خانةي بوندا وَينة دةداتجيهان لةتاريك
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 نةسبل و ئةي رتح)...(كوانآ هَيزو روانني

 وةرة بانوَيذي مَيذوي ئةم ساتةوةخ ة دابةس ني 

*** 

 راوة)...(ئةي رتح)...(بةرماَلي مَيذوي خوَي  راخ

 وةرة سةماي كةللةثذاني دارس اني هةورة!

 بون دابةس ة :كةوتنةخوارةوةي نوَيذي 

 كؤتايية  و داخزان و ساتآ مؤأل بون

 كَاوخودةي ثؤن نةخشيان ثؤشيوة مرتظ

 رتذنةي ون بوني مَيذوةوة لةكآلو

 ئاني مرتظايةتي هةَلدةكةن

 كامَيراي بون كليلي زماني بآ زمانيية

 َيك لةشةخ ةدا هةَلدةكةنَيب هةمو زمان

 رةمزي طةنجاراي دارانيين بون دةردةخةن 
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 كاتذمَيري ئاماري كؤتايي روانني 

 بوخضةي طةني نهَيين بَيزماني دةكةنةوة

 لةم ساتةدا هةمو زمانَيك بآ شَيوازة

 بةطةني خؤَلي جةس ةي خاكةوة وَيناية 

 هةَلدةكةنَيب  ثرياسكةي نهَيين رتح

 ي رتح ساتي قةدةرة وةرة..وةرة ئة

 بانوَيذي مَيذوي بآ ناونيشاني دابوةس ني 

*** 

 (…(زماني نةزانراو)…ئةي رتح)

 بون لةطَيذاوي زةرياي نةبونداية 

 زةمةن تَيكةنو كراوة 

 ئانت ثةتي سَيدارةي ساتةوةخ ة 

 تووة(رمةت تةمةني مةرطي مرتظايةتي هةَلناسنا
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 مةرط ثَيوةندي رت ة بؤ جةس ة

 بونة و  ي نادياري رتحسزا وَينة

 بون لةجةس ةيدا مَيذوي خنكاند

 تةمةن لةنهَيين رت دا توايةوة

 شةثؤلي خوَي  دةف ةري ذيين هةَلوةراند

 نهَيين جةس ة نةخشةو جوطرافياي ش ةوة

 خؤَلي طؤراس ان زماني رت ي تيا خةفة بو

 (…هةمو بونَيك كاي سةرملةي نةبوني زةمةني س رة)

*** 

 ةوارت سراايةوة (شوَين…ئةي رتح)

 لةضي مةنزَل(ةيةكدا ذوان ب(ري ل

 زةوي لةئاوَينةي تؤدا سوتا

 تَيزابي نادياريب هةمو بوني تواندةوة
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 ئامسان وةك ناوت بآ ناونيشانة

 طةردون رةمزي كةوتنة خوارةوةو داخزان ة

 (هةوَيين بون…(وةرة)…وةرة ئةي رتح)

 (…نوَيذي ئةم مَيذوة دابوةس ة)

*** 

 (…ي ئاماري بون)(ئة…ئةي رتح)

 كليلي مادةو رتح لةكآلورتذنةي رتذو شةوداية 

 و جةس ة دةداتةوة  رتحكةوتنةخوارةوةي رةن(ي 

 سةم ؤنياي ضركة زاري زةمةني هةَلدراي

 بةكوش ار س يية ئيزرائيلي ضاخ دةسخ

 ئةندامةكاني ظيس يظاأل رَييان هةَل(رت

 و تؤ لةم زريانة لَيكدابرااي  تةنيا م 

 نة رَيوواري سةفةري نةهاتدةس ب بَي



  سةالح جةالل          شيعر           كةوتنة خوارةوةي طةردون
 
 

 
281 

 بةخوَينب دةطراَيب ضراي ذي 

 لةون بوني تؤوة مَيذو سوتاو

 كوذراني زمان ةوة طةردون ون بو لة

 وةرة ئةي ضراي جةس ة..وةرة

 (…هَيزو ضاوو نةس ب)

 وةرة ئةي رتح ياري ثانؤراماي جةن(ةأل

 شكاوةو مَيذو هَيلكةيةكي تَيك بون

 ديارة دابوةس نيوةرة با نوَيذي ئةم زةمةنة نا

 (…وةرة ئةي رتح..ئةي رتح)

 (…لةميحرابي خوَيندا نوَيذي مَيذودابوةس ة)

***  

 دا بآلوبؤتةوة. 7/1997لةطؤظاري رامان ذمارة 
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 رت ي مَيذو

 

 ئاي..هةرةسهَيناني عةشق سآلو لةكؤض

 سآلو لةشوَينةواري كوش ار طةيةكي بةر لةبون

 ل! ووةشضي طةردونَيكي لةدواي نةبونةوة جَيهَي

 ئةفسانةي بون دتذةي خؤرهةنتو رتذئاواية

  تووةطَيذةَلوكةي رت ي مَيذوي هةَل(ر

 ئَيس ا سَاوي سةربازي ضةرضةيف بؤشايي ثؤشيوة 

 لةدايك بونةوةي داخسب مةرط و

 ئةس َيرةو كؤمةَلةي رتذكةوتنةخوارةوةي ئةم ضركةية 

 بةراو ثؤي بؤشاييةوة طَلؤثي شةوارة هةَلدةكةن 

 َيزاني ضركة ئةبةدييةكاني زرياني رتحطةنر
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 مةمكي سروشخ وشك كرد

 بووةضي ساتَيكة طةردون بةخوَيين مةمةيةكي ثذاو تينو 

 و بوني نةخشاندوة تابلؤي كؤتايي زةمةن

*** 

 ئاي دارس اني ئةفسوني روخسارو مَيذو

 سَاو لةو جةس ة مؤميايانةي لةدواي نةبون دةذَينةوة

  بووةطةردونَيك وَينابةنةخشةي  ئةفسانةي رتح

 تيشكي ئاوَينة فةلسةفيةكان دةردةخات..

 وَينةية لةوَينةداكةوتنةخوارةوةي ئةم ضركةية 

 هةور كةثري وشك بونةوةي طراني زةويية 

 بةذةهري فةلسةفة ئاو دةدات.. جيهان

 ضي ساتَيكة سروشب ك نَيكي درايوة...ل

 س ي ناكات بةفرو تةرزة طراني ئةم ضةرخة
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 ي داَلةكةرخؤرةيةكة لةراتذئاوازةمةن ثزو

 زامي رت ة هةتاييةكان لةزرياني زانس يدا ناكوذَينةوة 

 سروشب ئَيس ا لةتابوتَيكا كؤضي كرد

 !!ثليكانةي بوني رماند

 طةردون هَيلكةيةكي فليقاوةي بآ مَيذوة

 خوَينَيكي دواي باي نةفخة ةرةن(ي ثياَل

 مَيذو تينوي دَلؤثة خوَيين جةس ةيةكي رزيوة

 ةمكَيكي سَيوي ئادةمةم

 ئةوي تري  نايلتجيين كؤتايية

 (…ئةم ضركةية..ئةم ضركةية)

*** 

 ئاي س َيدةي رت ة هةتاييةكاني تونَيلي خاك

 و بؤموا نهَينييةكاني بون سآلوي خوَي 
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 ئَيس ا دةسخ سآلوي سةربازي كشا

 خوَي  ناسنامةو روخسارو عةشقي سراييةوة

 وة نوق  كراجوطرافياي رتح بةالفاوي نةبونة

 خانة وشك كرائَيس ا ني(ا بةدتذةي تاريك

 خوارةوةي جةس ةية لةروخسارداتنةوسةدةي كة

 و وَينة لةمَيذوا هةرةسيان هَينا بون

 ئةمرات هةتاو بةسةر جةس ةيةكدا هةَلهات

 و دواي نةبوني سازاندوة النكةو طؤراي بةر لةبون

 ئَيس ا مانط خةرمانةي ضاوَيكي سيحراويية

 ةهَيلكةي خوَيندا نةخ  دةكاتجيهان ل

 طةردون ثةتي سَيدارةي مةلَيكي هةتايية

 بةمَيذو خنكاند!! كة مَيذوي

*** 
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 ئاي س َيدة نهَينييةكاني بون سَاو..

 سآلو لةتةمةني سةر برايين عةشق

 لةو زةمةنة داخراوةي بؤشايي رةنط دةكات

 ئَيس ا داَلَيك رةن(ي مةرطي شَيوةي هةَلهَيناوة

 بون لةنةبوني ئافراندوةجوطرافياي 

 و نةبون لةزةرياي خوَيندا نوق  بون بون

 ئاي س َيدة هةتاييةكان!!

 تةوري زةمةن طَلؤثي شةوارةي ساتةوةخ ة

 و فةلسةفةو بونة عةشق ثياَلة ذةهري سوقرات

 دةراذَي ة مةمكي درةخخ دايكةوة

 مَيذو بةفري سراينةوةي بؤشايية لةنةبوندا

 ذو سةردةبراَيب.ئةم ضركةيةي مَيذو بةمَي

 بووةطةردون لةهةناسةي ضؤلةكةيةكدا خةفة
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 خوارةوةو دارامانة ئةم ضركةية ساتي كةوتنة

 ضركةساتي تةقينةوةي روخساري هةتايي مَيذوة

 زةمةن تينوي ثياَلة ذةهري فةلسةفةية 

 ئةم ضركةية..ئةم ضركةية..

 ثياَلة ذةهري فةلسةفةية..ئةم ضركةية...

 

 بآلوبؤتةوة1999/ 134لةطؤظاري كاروان 
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 مَيذوي س ر 

 

 (…مَيذو س ر)…س ركاتذمَير 

 و زةوي هةَلدراي! خةجنةري خوَي  ئامسان

 خؤر كؤضي كرد!!

 راتح لةسةر جةس ة هةَل راي!

 هةورو هةوا ثةتي سَيدارةيان هةَلدا!

 مَيذوي جيهان ق أل درا

 (!!…قذة سةري هةَلةبشيما طةردوني طرت)

*** 

 (!!…َيذو س ر)م س روكاتذمَير 

 طةن راَيزاني تراذيدياي راتح!

 بةتاوة تةرزةي جةس ة بارانا دةضَي ة ئامسان!!
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 سةرةتاو كؤتاي مَيذو بون بةيةك

 (!…قورباني نةبو بؤ هةَلةجبةكةم)

*** 

 (…مَيذو س ر) …س ر كاتذمَير 

 ...شة  ساأل راتذة 

 هةَلةجبةكةم..

 هةناسةي. شيميابارانب خؤر دةدوَينآ!

 ةكان لةطةأل تؤدا خرانة ضاأل!!دادطةر

 ئاني مايف مرتظ سوتا!

 جيهان كةراو نابيناية 

 (…ئايا سروشب لةتاواني تؤ دةثرسآل)

*** 

 (…ذمَير س ر..مَيذو س ر)كات
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 لةم ساتةدا طؤراس انَيكي ئةبةدي 

 كةرنةظاَلي كةللةسةرو ثةجنةو رات ة!!

 طراوطاَلي مةمكةخؤراني سةرطزنط

 هةتايييةوة بةمؤسيقاي مةرطةساتي

 ذيين هةذاند!!

 ضةقي نيوةي مَيذوي ئَيمة

 (…ئاني لَيرةدا هةَلكرا!)

*** 

 (…ذمَير س ر..مَيذو س ر)كات

 ئةم سةدةية وةكو مريةم

 وةكو مةسيح لةئينجيلدا تؤمار نةكرايبل!

 شة  ساَلراتذة 

 تابلؤي دتزةخب دةخرَي ة راو
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 ثةيام نَيران كةوتنة ثرسيارل

 ةن(يداضةند جار جيهان طَيذ

 (!!…فليمةكةي هةَلةبشيما مَيذوي ثؤشي)

  *** 

 دا بآلوبؤتةوة41/1996لةطؤظاري ثةيامي راسخ ذمارة 

 جارَيكي تر بآلوبؤتةوة16/3/1996لةرتذنامةي 
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 نةفخي سور

 

 (…بون) كؤتايي 

 (…)1ئَيس ا ئامسان وةك سةرةتا س ي 

 (ق أل درا!!…و مَيذو) بون

 ي هةَلةبشيماكاتذمَيري رتح تَيزاب

 ميلي مَيذوي خس ة ضركة)..(

*** 

 (…كؤتايي بون)

 (…خؤرئاوا تةمي س ي)
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 …و طةردون توايةوة تةني مادي بون

 دوكةلَيكي س ي س ي بؤتة ثؤشاك

 زةمةن مَيذوي مؤميابونة

 (…و بون) مَيذو طةردةلولي سروشب

 (…جةس ة لةتَيزابي بونا جوت بون) و رتح

  ي س ي ئَيس ا ئامسان وةك سةرةتا س

 ضةني شيميابارانرتح تؤو

 (…و طرا) خاك هةَل 

 كؤمةَلةي راتذ دوكةَلي سور..

 هةوري رتح بة بؤشايي بو

 سةماي شياوطي هَيرتشيماو هةَلةبشيما

 (…بون بةراةن(ي مَيذوي طةردون)

*** 
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 (…كؤتايي بون)

 طةردون تَيزابي جوطرافيا

 و مَيذوي ك   ب     ا كرد.. باي نةفخي سور بون

 َيس ا ئامسان س ي س ي وةك سةرةتا()ئ

 (…و مَيذو س ي س ي) هةواو خؤأل ئاوو

 (…تةنيا شانؤي هةَلةبشيماو هَيرتشيما)

 (…بؤسؤو دوكةَلي سور) طراو

*** 

 (…كؤتايي بون)

 س ي وةك سةرةتا( )ئَيس ا ئامسان س ي

 و جةس ة تةني ماددي تَيزاب رت ي بون

 رتح طةيش ةوة بةجةس ةو جةس ة بة راتح

 بةئامسان بةخشي ةوي خؤيز
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 (…و جةس ة زاريان ثذا) مليار مليار رتح

 هَيرتشيما  شارا رت ي هةَلةبشيماو

 بآناسنامةو جةس ة فراي 

 رتح بآ زمان 

 (…جةس ة بآ بون)

 (…رتح لةجةس ةو جةس ة لةرتح تةريو بوو)

*** 

 (…كؤتايي بون)

 )ئَيس ا ئامسان وةك سةرةتا س ي س ي (

 َي  ساَلنامةكانشو و كات كاتذمَيرو

 (…س ي س ي)

 ضي ساتَيكي ئاوَي ةيةل

 قةَلةم لةكاغةز ياخيية
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 عةشق لةدأل

 هةور لةهةَل  

 (…هةَل  لةئاو)

 شاراي رت ي هةَلةبشيماو هَيرتشيما 

 (…جةس ةو بونيان)و  لةخةردةل

 (…ضي ساتَيكةل)

 تةرازوي ذي  وَينةي شيميا

 (…هَيرتشيما وَينةو زةمةني بؤشايي) هةَلةبشيماو

 (…و خوَيين طةردون) ئانو رتح

*** 

 (…كؤتايي بون)

 )ئَيس ا ئامسان وةك سةرةتا س ي س ي (

 (2كوتراوة) كَيوو ضيا كاي
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 بون با راَيزةي شارة مَيروي تةوني مَيذو

 .(…طةردون هةَلماتة شوشةي بةفر)

 (…هةَلةبشيماو هَيرتشيما جةس ة هةَل )

 (…و بؤسؤو دوكةَلي سور)رتح شانوي طرا

 …باي نةفخي سور  …راتذي  ةشرة  

 جةس ة لةرات دا بزربو

 )ئَيس ا ئامسان وةك سةرةتا س ي س ي (

 (…س ي س ي وةك سةرةتا)

 

 

يوم نطوي السماو كطي السجل للكتب كما بدأنا أول بةئايةتي  (ئاماذةية1)
 خلق نعيد

 سورة األنوياو( 103)أية 

 .ن و ()سورة القارعة(بةئايةتي)وتكون اجلوال كالعه  امل (ئاماذةية2)
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 بآلوبؤتةوة 129ذماري  16/3/1997لةرتذنامةي يةك(رتو 

 تةوة .ؤبآلو ب 2009ي هاويين 19ظاري هةَلةجبة ذمارة ؤلةط

(رةخنةطر)نةوزاد عةبدول(خوَيندنةوةيةك بؤ نةفخي سوري لةسةر 3)
 1999/ 20178ئةم شيعرة كردوة لةرتذنامةي برايةتي ذمارة 

 بآلوبؤتةوة.
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 زةراةبيين تةرمي زيندو

 

 ئاي بؤ كةثولةي ثرا لةهةناسةي ئاواتَيكي وَيأل)..(

 ضاوطي سةراب خةوي مة شةري دةروني تةقاند

 ثَيلو ثريشكي شةومني ك ين اللةي بةياني

 ضرتي بآ سوتو كةوتؤتة بةر با

 ثةثولةي عاشق كةشكؤَلي شيعري شاعريَيكي وَيأل

 (…نا نوقمة)لةعةشقي بةردة باراَيزي تةمي مرد

 ئةمشةو ئاثورةي هةناسةي خنكاو

 ضركةي ون بوني سةهؤأل بةنداني هةزاران تةرم

 ديدة ضركةي شارَيكي مة شةري باية
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 دةرياي ئةزةلي تةمةني دوايي ضاوطةي خوَي  ضون

 تةنها شارَيكي نةخشةي جيهاني طةمارتداوة

 لةثَيلوي مةسخ دو ضاوا نوس و

 ني بوني ثؤشيوةئةمشةو ثةيكةرَيك جةس ةي طةردو

 فرمَيسكي خوَيناو دةراذَي ة باي سور

 ئةو زرن(انةي لةطوَييةوة دَيب

 ئةس َيرة خوَي  سوي ثةرضةمي كوردة

 ضياي روانيين سةم ؤنياي ضركةي كورة هةن(َيكة). . .(

 زماني جةس ةي هةَلةجبة شيماي هةوري دةسب كردن

*** 

 ئةمشةو ئةس َيرة طةن رَيزاني خةزاني خؤرة)...(

 و تةمي سيماي ون بونة تابلؤيةك هةوري مردن

 فرمَيسكي وَينة سَيو ذةهر خوَيين ج(ةري هةواو..



  سةالح جةالل          شيعر           كةوتنة خوارةوةي طةردون
 
 

 
301 

 نةفةسي خةفةي شارَيكي زيندو

 و كةللةسةر روثؤو كةناري دةسب

 برذان(ي وةريو زةوي دةكَيَلَيب

 لةسَيوي  ةواو ئادةمي ضةرخا

 ني(اي هؤمريتس تةلةسكؤبي سةر تةرمي زيندوة)..(

 و باوكي سةرةتا زماني كَيوة يكبةثةَلةي دا

 و طراوطاَلي خوَي  بةقةديا لضكا.. وشةو زمان

 ئةمشةو باراني جةس ةي تواوةي دةوةن شيعرَيكة

 طَلم ةي خاكي سورباو دةشؤرَيب

 لَيزمةي زماني ئاظَيس اي ضةرخة

 نةوةي طياني كؤتايي  ةشرة زرن(ةي زيندو بؤ

 ئاو تاظ(ة كةيف دةضرااية سةر درةخخ طزنط

 تكة دةراذاية سةر زامة خوَيين ناوكي زةوي
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 تةزوبةندي ثةيكةري جةس ةن ئةمشةو زرن(ةي ئةو زةن(انةية كة

 زةوي ضاوي رشب بةتكةي تةرمي زيندوي دواضةرخ

 ذيان لةهَيَلي س را ثيانؤي ذةند

 ئةو بروسكانةي لةتةلةفؤني سكي هةورةوة

 و ذيانيان هةَلدا بان(ةشةي مةرط

 ناو خةرمانةي دَيوةري طياندا)..(بةكَل ةو طرا لة بون

*** 

 بووةئةمشةو طوأل و سؤز طراوطاَلي دةرياي رت ي خةفة 

 شاراي طياني كؤضةري لةدوايةوة هةَل راي 

 فراةي ئةفسانةيي كةوتة شةثؤل ةباَل

 ئَيس ا طةردون وَيَلي ضةقؤي خؤكوش ين شاعريَيكة

 سؤماي طياني فريش ةي خوَيني  كةوتؤتة سةر رآ

 راينةي سةربازي شاراوةي خؤألثةلكة زَي
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 بو بةمةشخةَلي خؤكوشنت

 هةزاران دةسب لةراوبةري نةش ةرداية

 و(ريسَيب). . .(هةتا مؤمَيكي نوآ لةمَيذودا هةَل

*** 

 ...()بووةئةمشةو هةناسةي خواو طريةو زةن(ي ساوا تَيكةأل 

 !تابوتي دةرياي س ي كةوتة سةر شانوي خؤراسك

 ذي ئةم طةرداوةمئةمشةو م  تةنها خؤ كو

 طرتي ئةس َيرةي ئامساني دَلداري لةزر

 خوَين  كةيف خؤكوش ين سوتا

 (…شاعريَيكي ئافراندةوة)

 خراتكةي خوَيين بوركاني هةتايي هةورة

 زةن(ي كؤتايي وشةو زمان

 و زراة خةوي درةخخ خاك بةسةر تةلي دار تابوت
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 زةن(ؤَلةي باي دَلي ئاوة

 ي كةوتة خورثةشاراي طؤراس ان دَلي نيش مان

 و لةدايك بون نامةي بةخؤأل بون

 طةيش ة سةر ملةي ك ين جيهان

 شةوو رتذ ك نيان دراا

 تةرمي درةخخ هةورو با بون بةدةريا

 ئاثورةي شَيي ثةردةي ئامساني ضاوي ذينة

 كوخو ئةجنيلؤي تيا س ر بوشَيوةكاري تابلؤي ظان

 مَيشكي سروشب ثذاوةتة ناو كؤشي با

 ةجنةي شارَيكي ون لةجةس ةدا دةطرَي ةوةو ث فؤتؤي دةسب

 كؤرثةي ضرتي ذةهر طرتو لةكةشةيدا دادةضؤراَيب). . .(

*** 

 ئةمشةو ونت زيندة بةضاَلي دَلدارَيكي هاوضركةية
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 ضاو دةبراَي ة ئةو كاروانةي لةئامساندا طوأل تؤو دةكات

 زةن(ي لةدايك بوني دةرياي خوَينيين هةذارَيكة

 خ لةباوةشيا ثَيضايةوة)..(نيش مانةكةي خؤي كوش

*** 

 و ذينة ئةمشةو ونت رةشوةَلةكي ئةفسانةيي مةرط

 كاروانَيك بةدواي طؤراس انةوة رَي(ة دةبران

 دةريا  شاراي ئةشكي ساوا

 طةردوني نهَيين رتح بةندةنَيكة

 لةطراكاني خؤشةويسخ طزنط دةدا بةسةر ثةرضةمي خوَيناوا

*** 

 (…طرتو)ئةمشةو دةرياضةي ذي  طرايان 

 خوَيين زةوي بو بةطراي وشةو زمان

 شاعري مردو كةوتة داوي ئةفسونةوة
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 وشةكاني شةرةفنامة بون بةشةس ةي رت ي تازة

 ة ثةساثؤرتي دَلي نيش مانووئةمشةو شاعري ضو

 شةرةفنامة لةفةزاي مةرطا ثةخ  دةكات

 كاراك ةري شةرةفنامة لةطةأل ثةلكة زَيراينةي بةياندا 

 آ دةبرانلةدو جيهاندا ر

 ئةمشةو هةوري شةرةفنامة 

 توراةيي خوا دةبارَينآ بةسةر كورسي دةسةنتا!!

*** 

 (…دا دةراوخَيب) ئةمشةو ئامساني دَلداري

 بروسكةي خوَي  دةطرَي ة جةس ةي هؤمريتس

 فريش ةي دَلداري هةتايي دةجريوَينَيب

 دَلي طؤراس اني خاكة

 خاك طؤراَيكي هةتاييية
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 و طؤراهةَلكةن و تابوتو تةخ ة ئامسان تةرم

 خاك تةرمي مردني مَيشهةنط

 سؤماي طراوطاَلي ساوا

 راَيية رةوزماني دَلي دَلداراني دو

*** 

 ئةمشةو ئامسان هَيَلنج دةدات

 زةوي لةضارتكةي خؤشةويسخ هةتاييدا طرآ درا

 ثرضي دارس اني شاردنةوةي زماني سؤزي دَلدارة

 كوردس ان زماني عةشقة شَي ةي دايةيةكة

 زماني دَلي عاشقي بآ زماني دةرياي عةشقة

 دايةيةكة رتَلةكاني سؤماي خوَينيان كةوتؤتة كةف

 طرَيي ئؤديويان ثضرااوة

 درةخخ سةوز ئةشكي لةدايك بون دةراذَيب
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 تةنيا خؤشةويسخ ثَيلوي شوشةي طريةكانة

 فرمَيسك دةراذَي ة طةردوني دايةو منداأل

 بؤتة شةوة طةني ذيين دةوةرَينآ

 دادطاي ئةهريةندا خؤي راوةشاند:لة

 (…با لةباوةمشا زيندوب  ضةقؤي ذيان نةيان كوذَيب)

*** 

 .(…ئةمشةو هةوا كةوتة بةردادطاي عةشقي كَيوي)

 ثرضي راني!

 ئامسان سَيدارةي بؤ هةَلدا

 ئةس َيرةيةك باني سوركرد

 ئةوي  ضوة هَيَلي نةفخ

 :ضاوي هةَلكةند

 (…َلةجبة دابَين )قةت نامةوَيب جارَيكيل قذي هة
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*** 

 فةزاي ثؤشي ئةمشةو ضاوي طةردون

 جةس ةي بةباي زرياني خؤر شي ةأل كرا

 لةخؤي ثرسيل!

 (…بو بةهةيكةلي مؤمياي تةمةن)

 ثَيلوي داهَيَلراية سةر خاك

 طؤراي شوشةي هةوري زةوي ئةسريي كرد). . .(

*** 

 و لةدايك بونداية). . .( ئةمشةو جيهان لةطيانةني مةرط

 رواني سيمياي رتح كةوتة سةر رآكا

 فريش ةي جةن(ةَلي مةرط..زةن(يان لَيدا

 فليمَيك بو بةراةوتي خؤرهةنتي نوآ

 نَيرو مآ بةدةسرازة ضاويان هةَلهات
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 ثةردةي ئةفسون بةباي كابوس ضاوي رشنت

 لةم نيش مانة وَيَلةوة

 لةدتزةخي ثرا بوركاني ئةوَينةوة

 كران!! تةنةكضو كورا خةر

 ؤديب لةخوَينياندا كوذايةوةطرَيي ئ

 مندانني ثةساثؤرتي مردني شةو

 و دايةو بادا لةطةأل ضركةي ترازاني خاك

 لةتؤراي كابوس رةنط دةكرَي 

 و فرتئيد  و الكان لةم خاكةدا تيؤري شلاوس

 ماسي بياباني بآ دَلداري 

 كودةتاي زماني جةس ةي دةرياي كابوس

 ئازادي). . .(شؤراشَيكة بؤ كوش ين خوَيين الفاوي 

** 
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 ئَيس ا جةس ة سةهؤأل بةنداني تابوتي نيوةشةوة). . .(

 ..بآ زمانة

 بؤتة موروي ئاوداري دارس ان

 زمان تةنيا زمانَيكة

 )...(ثَيسخ فؤتؤ لةجةس ةدا دادةماَلَيب

*** 

 ئةمشةو ساماأل لةسةر خونضة شةوق دةراذَيب). . .(

 نةش ةر لةسكي طةني وةريو دةدات!

 ةسةر لوتكةي ونتَيكا كةوتة قسة:شؤخَيك ل

 و ئؤديب نوقاند و زام ضاوي لةتاظ(ةي شةهوةت

 لةكارواني نَيرو مَيدا هةردو طلَينةي دةرهاني

 لةدوا ثةلةقاذةي مةرطا بريسكةيدا

 م  نازاد نَيرم يان مآل!
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 لةبةندخيانةي كابوسدا وشك كرام). . .(

*** 

 . .(ئةمشةو طةنرَيزاني جةس ةيةو جؤزةردانة). 

 طيان لةذَير خاكا ضرت دةكات!

 مارشي ئاهةن(ي هةزاران طؤراس اني ذَير لوتكةية

 (1هةذار لةسةر تةنايف ئةَلقة رَيزي مردنداية!)

 ضركةيةكة لةرابردو مردنَيكي داهاتودا

 هؤمريتسي ئةم نيش مانةية

 ئؤركسلاي طيان دةرضوني هةَلةجبةية!

 ي ئَيس ا لةضا) دةداتضاويلكةي شَيي لةضاوداية شةرةفنامةي ضاخ

 ئةم ضركةية بةفرماَلي ديدةي سةرةتاو كؤتايي طةردونة

 فليمَيكة وَينةي زةوي دةشواتةوة

 لةم ساتةدا هةور دةطرَيب
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 (2و شةباب دةخواتةوة) ذانةكاني م 

 و شةباب لةم شارةدا زةراةنةقوتةي  م 

 لةبةر تةرزةي مَيشكا نوس وي 

 شكضركةيةكة ضاومان بؤتة ضؤرااوطةي مَي

 و هةَلةجبةو نيش مان! و شةباب هةذار ئَيس ا وَينةي م 

 كوردس ان وَينةي مةرطي هةمومانة

 لةضاوي هةذاردا وَيَلني

 و دةذَيينةوة طيان دةدةي 

 مؤسيقاي خوَي  ئةم زةويية دةهةذَينَيب

*** 

 ئةمشةو ساتي داراماني ضياي ئاوة!

 ئامسان لةطةردوني تواوةدا دادةراوخَيب

 وي وشةو زمانجةس ة كانيا
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 الفاوي نوآ فةزاي ونت دادةثؤشَيب

 لةم ساتةدا شةرةفنامة لةضا) درا

 و هةَلةبشيماو جيهان و شةباب م 

 ئاوازي تاتة شؤري مؤسيقاي خوَيين طةردونني

 زةن(ةكاني ئةم رتذطارة كةوتنة شانو

 تةنها تابوتَيكي زيندو بةرهات

 لةطةأل رت ي خةفة لةدايك بو

 ي خؤر دةَلَي ةوة. دوا سرودي كودةتا

 هةذار: هةذار موكرياني شاعريو -سلَيماني 6/1992/ 22

 وةرطَيراو نوسةري بةناوبانط.  

 شةباب: شَي َيكة لةشاري سلَيماني. -
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 خوَي  دامان 

 

 ضركةيةكة زةوي خوَي  داماني كةشةي هةورة

 هَيشوي ئةس َيرةي طؤراس ان!

 فؤتؤي وةريين رت ي ضاخ

 وتي خؤرا رازي!طلَينةي ضاو لةتاب

 ريزاني مَيذوي خوَي زةرياي طةن

 طةردةلولي مةكي ئةس َيرةي داكشاو

 ئةشك ريذي ضياي سةربازي نةورتزة

 ةجؤ ئامساني دار تابوتة!!طوَل

 ئةس َيرةي ذَير ثؤس اَلي با ئاوَينة نةخ 

 شاري مةرط لةجةن(ةَلي ضاوا دةراوَيب!
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 مَيذو ئةفسانةي رت ي كشاوي نيش مانة

 و مششَير و تابوت َيين تةنافوشكة خو

 دةلول!مردو زيندو مؤسيقاي رت ي طةر

 ثةردةي نيش مان رةش ؤشة

 بروسكةوي رتح طراي كانياوي خؤرة تاو

 كةشخ ئامساني خوَي  دامان

 دتذة ساراي هةزارةها رت ي خةفة

 مَيذوي تابلؤي يةك نةورتزة!! 

 نةورتز 1993
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 تةزوي ترازاوي مةرط

 

 رتذطارة.. شةوضرا تةمةني

 هةناسة ئةشكي ياقوتي ثايز 

 و جةس ة كؤضي شاراي طيان

 لةدتذةي فرمَيسكا خةفة كرا 

 رَيزة هةناسةي باراَيزة 

 ثةَلةي بوكَيين ذيان دةشوات  

 تةمةني كةيف دةريايةكة

 !بووةلةهةناسةي رةشةبايا نوق  

 دتزةخي ضاو طةردةلولة

 بةس ةَلؤكي رتح دةثَيضَيب!
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 ووةسئاهي ياقوت طةرو

 لةمنداَلداني مردنا ضرت دةكات!

 بنو.. رئازيزةكةم تَير تَي

 لةجيهاني دن وَيَل بويب

 مني  خؤم كوشب)...( و بؤية مايب

*** 

 ئةمشةو ضركةو زةمةن س رن

 لةم ساتةدا هةتاو هةَلهات

 تكة خوَيين سيامةرط

 دَلمة ئاوَينةي نةش ةري

 لةم ساتةدا خؤري رت   سةر برااوة

 لةكةفداية دةرياي خوَيناو

 شَيوة تيشكي طةرمةسَير دَيب
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 زرن(ةي زةن(ي سكي باية

 زةن(ةخؤر منداَلداني شةوة

 م  عاشق )..(جةس ةم تةرمي شةوو راتذة

 ضَيوي س َيدةيةخاك ضار

 نيش ماد كةللةسةري طؤرَيكي بآ ئاسةوارة

 هةوا ثةردةي نيوة شةواني طوناهو

 سك درااواني بةر ئاطرو ضةقؤو قةممةو بروسكةية

 طوَل ك   ضراي هةتاوو مةرط

 و خوَينني م  و مردن طؤشب

 ئَيس ا تةرزة باراني ئاورين(ة

 شةود نةمامي خوَي  هةَلكَي 

 طةردون سةرابي طيان ضونة

 و مردن هةورو باران م 
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 طيامنان لةنيش مان وَيَلة!

 تةزوي ئؤقيانوسَيكي سةربرااو

 و مردن زةن(ي رت ي تاقة طؤراَيكي هةتايني! م 

 وي طياني ثةلكة زَيراينةي هةتاوَيك تةز

 لةكآلفةي عةشقي كؤتايا خةفةية

 عةشق وَيَلي طةردونَيكي تواوةية

 و مردن م 

 زرن(ةي ئةو فرمَيسكانةي 

 دةرياي ئةوَينيان طراكانة!

 طيامنان ثةثولةي هةوري باية!

 سةفةر دةكةي  بؤ ناو طؤراي دةرياي عةشق!!

 !دوجةس ةي وشكي تواوة طيامنان عةشقة

 لةثةجنةرةي عةشق ياخني 



  سةالح جةالل          شيعر           كةوتنة خوارةوةي طةردون
 
 

 
321 

 ضوني راتح!عةشق طراي خوَين

 و مةرط دابرااوي )...( و عةشق م 

  عةشق ثارضةي ترازاوي بؤشايية

 و مةرطا هةَلدَيب)...( ئةس َيرةية بةسةر م 
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 بوركانة خةفةكاني رتح 

 

 ضوار وةرزي ساَلة ثايز بوكي هةر ئةمشةو

 ة،تروسكةي شاري تةنيايي دَيجورَيك

 قامضي دةدات

 لةبوركاني ئةَلقة راَيزي رت ي خةفة!!

 خؤر تابوتي فريش ةيةكي دزَيوة

 بةماَلي شار دةطةراآ بةندخيانةي ماَل 

 تةخ ةي بَيشكة بؤ ئاطري زةماوةند كؤدةكاتةوة!!

 ئةمشةو شار بَي ثاسةوانة

 طوَي قونخي زةن(ي سكي دايكةكانة!
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 طريان لةطةروي دارةوة دَي ة دةرآ

 بةدةم طراوطاَلي منداَلةوة ياري دةكات!!هةوا 

 مانط كؤتةَلي دزَيوي تاريكة،

 توخوةي زَيويين كةوتؤتة بةر راةشةبا

 خؤر سَيوةري نسَيي خةوي منداَلَيكة

 ثةردةي هةمو ئامسانةكان بةسةريةوة دادرااوة!

 بةسةر تةرمي طوَلَيكةوة ئةشك دةراذآ)...(

***   

 انة)...(ئةمشةو خةزان هةناسةي مششاَلي شو

 دةرطاي بوركاني خةفةي رتح دةكاتةوة!

 شةس ة باران منةي تواوةي طؤراَيكة

 بةفري تةمةن دةشواتةوة

 كةناري عةشق كةوتؤتة بةر ليزمةي مةرط!
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 بةراوي خوَي  دةردَينآ ئاو لةثَيسخ كآلوة

 ثاساري راتح لةسَيآلوطي ذةهراويةوة

 تة ناوؤتراتي نةخشةي مَيذوي كةزيوة

 بةردو تةمي و الشة راتح

 و ئةس آي  ثو 

 بؤشايي كؤتايي ئَيس ان

 لةضاويلكةي رت َيكي نامؤي وَيَلةوة

 دةرراواننة ثةراةي سيناريؤي طشب عالةم!

 درةخب بةسةر خؤن ضاوي دةشوات!

 ئامسان كؤالرةي رخيؤَلةي ئةس َيرةية

 شةو هةناسةي بوكي ئةشكةوتَيكي تارة

 )...(كة كةذاوةي خؤري كوش ة دةس ةي خؤي بَيب

*** 
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 ئةمشةو خؤَل دةبارَي ة خوارةوة!!

 بةئامساندا هةَلدةثذَيب! ئاو

 كآلو راتذنةي طؤراي خةياَل

 ضاوَيكي وشكي ناو خؤَلة!

 ضاوي منداَلَيكي تةريو بكاتنَيي ناوخؤَلة ثةتا

 بووةئةمشةو ثةجنةرةي ئةبةدي تةَلخ 

 ضاو هةَلدةفراَيب لةسةر طؤراس اني مَيشك!

 تووةقاقاي منانني شاري طردةس َيكي رة  بينة

 ثَيغةموةرَيكيان سةر براي 

 خوا ثةَلةي طرياني بؤ راشب!!

 تةرمةكةي كةوتة دةريايةك

 و خوَي  خنكاندبوي!! فرمَيسك

 طةردون ثةتي مةرطي لةماية ئَيس او ئَيس ا
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 مةرط ذينةو ذيان مردن

 خوَي  ئاوةذوي راوبارَيكة شةود راَيذة

 س اني ضاوةشيلةي طوَلي كَيَل(ةي طؤرا

 ثَيكي هةناوي ئامسانة 

 بآ خرتكةي خؤشةويسخ شةثؤل دةدات

 طؤثكةي كوذاوةي نةمامي بةر طراَيوةي طةردةلولة

 ئةشك بارَيذي ضاوَيكة

 بووةلةباراني راةشة طؤش ا خامؤ  

 هةتاو ضةقؤي خؤ كوش ين شاعريَيكة!

 بةفر ماَلي سؤماي ضاوي منداننة

 كاوة!دار بنَيشخ خؤشةويسخ ثيا لض

 بؤ سَيوةري اللةي ب  بةردَيكي تةنيا

 تابلؤي خاكة دَيمي  ةسرةت رةن(ي كردو
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 بةسةر شةوي ثَيس ة قذا ئَيشكي طَيراا!

*** 

 ئةمشةو خؤر تابلؤي طؤريكة!

 لةسةر نةخشةي بونا ون بو

 سةريين ياد ثةراي بايةقوشي شةوة!

 لةكةللةيةك هةَلضةقيوة

 تووةةولةطةَل طةردةلوال ناسنامةي خؤي لَيك

 يةدَل سيغاري توت  كَيشي دةش اي

 رتح هةناسةي ثَيكي ئةفسانةي مةلَيكة

 لةو ديو هَيَلي كؤتاييا هةَل رايوة!

 مَيشك بزماري ناَلي ئةس َيكي سةر كةشة مسكؤَل دةكا

 ئةم جيهانة بآ ديوارو بآ ثةردةية

 ثةراتي بوكَيين لةبةردةم سواَلكةرا رااخراوة!!
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 بووةر قونيي ضاو لةناويدا بز

 شة  ثاَلوي ضاو نامؤي  ةزة

 وَينةي مةلَيكي طةرايدةي شةثؤلي خوَيين جةس ةية! 

 بةسةر رت ي با بردوا هةَلدةنيشآ

 طةردون لةناو وَينةيةكدا دةتوَي ةوة

 هاذةي باي تَيكةَلي هةورة). . .(

*** 

 ئةمشةو ضراي رت ي ئازار هةَلكراوة). . (

 ثةثولةي بريةوةري تيا دةسوتَيب!

 روازةكاني ئةم شارة داخراون!!دة 

 تةلوةندي قذو كةللةو مؤرةغةية

 ثةرةسَيلكةي خةياَل دةراواو 

 تةزوي هةوا دةخماتة ناو طؤمي ئةشك
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 دةشكَيب)..(!!رتح تَيك

 ئةمشةو ئةم شارة تنؤكةي سةر ثَيلويةكي ذاكاوة

 بووةبةشةبةقي نةبينةوة قةتيس  

 ةكات ئةمشةو ئةم شارة طونوي طؤراس انَيك ثةخ  د

 هةزاران ساَلة خامؤشة!!

 طراو نوري تيا تؤراوة 

 قةدةغةية! راتذو شةو لَيي 

 و خوَي  ضاوطةي ذينة ئةمشةو ئةس َيَلي كَي 

 بووةتاوَيك ياخي لةضاوي خؤرةعاشقَيك 

 بةردي كةعوةي دَل ضوةتة سةر ئةشكةوتي هةور!

 دةسخ نوَيذ دابةس ةي تةمَيكي ونةو دو

 ةوتؤتة سةر هَيَلنجي مةرطلةضاوةراواني قيولةدا ك

 لةطةَل لَيزمةي يادةكاني نيوة شةودا
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 (!!…بةديدةيا دادةطريسَيب) نمؤمي مرد

*** 

 ئةمشةو مارشي مردني هةتاوة!!

 زرياني ضاو خَيوةتي ك ين ضرتية

 دةرياي فرمَيسك طؤراي طةن

 بةهةوري عةشقا دةطَيراَيب!! تابوتي ضاو

*** 

 ئةمشةو دةزو راايةَلي جةس ةية

 ةو سَيوةري ناسنامةي ثةروةردطارةخ

 رتح س َيدةي طرانيية

 مَيذو زةرانةقوتةي مةرطة!

 خؤر ت ي سةطَيكي برسي! 

 طةني س ر مششاَلي رت ي كؤتاية 
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 كات لةذَير ضةترَيكا وةس ا

 سوذدةي بؤ كابوسي خةو برد

 طياني دةرضو خؤرهةنتئةس َيرةيةك لة

 مَيذوي مردني بزر بو!

 َيكَيكي راذاوة)..(ئةم ضركةية ذيان ث 

 هةَل  دةكات بةسةر طياي دوراوي ثارا

 ئامسان ثَيخةيف تةرمَيكة!

 هةوا تابوت!

 زةوي ك نَيكي زةرد باوو

 (…طةردون طؤراَيكي هةتايي)

*** 

 (…)بووةو ئاو تَيكةنو  و راتح ئةمشةو ضةرخ

 زةوي وَينةي كاذي مارَيكي كؤس كةوتةية
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 ببةديار هَيلكةي خؤنويا رااكشابَي 

 دَلؤثة باراني سةر مةمكي خؤر

 دةكات! بةبايةكي ئةبةديةوة بَيشكةي سروشب اللة 

 لةضركةي مردني بايا

 (…ئاورين(ي خوَي  طةردني جيهاني ثؤشي)

*** 

 (…ئةمشةو شةراب ئةس َيَلي زوخاوي رت ة)

 لةتاريكي شةوةزةن(ا خوَي  راَيضكةي بةسب

 تةنيا تابوتَيكي زيندو زةن(ي لَيدا

 خةيف طؤراَيكالةناو ثَي

 ضاو هةتةري تةرمَيكي بَيسةرو شوَي  بو

 نةضاو هةَلهات!

 نةطوآ سؤراخي نوزةي كرد
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 دةن(ي  هاناي خنكانَيكي نةدايةوة

 و قاضو سةري  وةري ! دةسب

 شةوي  ثرضي زتردارَيكي دادةهَينا

 كةثري ئةزةل باوةشَيين روخسارَيك بو

 نآدةس َيك نةبو مةشخةَلي ئةم عومرة تالةداطريسَي

 با هةَليكرد

 ثةجنةكاد لةدَل ضةقني

 جةس ةم بةسةر ثةيكةرَيكا توايةوة

 هاذةي باي تَيكةَلي هةورة

 ئازيزةكةم هةتاوَيك بو

 هةوري بةري تيشكي دةطرت

 ئةس َيرةي بةر رةشةباو ثةثولةي تؤراوي طوَل بو

 دارةكاني ذيان هةمو قذو كةزيةيان داراني
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 مةمكؤنني ثذا!! شريي

 ري!ثَيس يان طو

 بةهةور خؤَلةمَيشي بو

 كةضي وشةي خؤشةويسخ لةتاَلي قذيةوة كشا

*** 

 تاعون ذياني طرتكورة هةن(ي راةشة

 ئازيزةكةم سوذدةي بؤ قيوةلةي عةشق هَينا

 و جةس ة سوتا فةزاي ميشك

 داري ئةوَيين تيا راوا..

*** 

 ئازيزةكةم ضةقؤي عةشق الشةت دةسوَيب

 ةدَلب هةساني هةناسةي فةزاي عةشق

 كةزيةت داوي هةزارةها رات ي ونة
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 خؤشةويس يب ثلةي ئامساني  ةوتةمة

 شيلةي رت ي خؤر دةتكَينآ

 و تؤو ئةوةوة خوَي  كةوتؤتة نَيوان رت ي م 

 طةر خوَيين مانط نةراذَي ة خوار 

 تةزوي عةشقب الشةم دةكاتة ماسي خؤَل!

 نةش ةرةكةت بشارةوة

 كَياني دَل شةخ ةي طةردةلولي رات ة!

 ارَيكي ثرا لةنسَيي نهَينييةنس

 و دةري ئاو راشَي  كرد! شاخ

 و طيا توايةوة درةخب

 مةلو مرتظ ثوكانةوة!

 بةفةرشي مَيذو زةوي بو

 سووةئامسان تةَلخي تكة ئةشكي مَيشكة 
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 هةوري خؤكوش ين نيوة شةوة!

 ثزوي زةوي كرايةوة 

 فريش ةكان بروسكةي دَليان دةطةياند

 كوا طزن(ي فريدتسي عةشقل

 سَيدارةي مةجنوني هةور لةخاكاية

 ئازيزةكةم بضؤ بؤ ثرسةي فةزاي خؤر!!

*** 

 ئةمشةو سةداي طريانَيك دَيب!! 

 تووةوراكي لةقوراطي مةمكة خؤرةيةك طر

 دةن(ي ثشيلةيةك دةردَيب شريي سكي بةردَيك دةمذَيب!

 بةسوتوك راةطي خؤي ماض دةكات بو طوَلَي

 اهةورَيكي تةم بةدواي ضةمَيكا دةطةرا

 كةوتة دةرياي خؤَلةمَيشي ئَيسقانةوة



  سةالح جةالل          شيعر           كةوتنة خوارةوةي طةردون
 
 

 
337 

 مةمكَيك لةلَيوَيك ترازا

 ضاوي طةشي داثؤشيو دو

 ثَيغةموةرَيك بةرماَلةكةي لَيياخي بو

 قاضي كرا بةكةللةسةر)..(!!

*** 

 ئازيزةكةم)...(شةو ئاطري ناَلَيكي سةر بةردةننة

 شانؤي  ةشري كؤتاييية

 كةخؤر ثَي  مَيذو كوذرابَيب!

 منداَلَيكة نوزةي خةفةي

 لةك ين دايكيا نَيذرابَيب

 بةنةخوَيين ئةم شةوة قةت ناكرَي ةوة

 و هؤش  ئيس رتؤي ضراية م  تةنيام

 و لةبةر ثةياني طؤراة شاري هةزارةها مةشكةي مةمك
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 شرية خؤرةي كآلو راتذنةي ناو سكةوة

 دةكاتنينؤكي ئاس  طةردد راننة 

 كوانآ دةس بل

 نوَيخ ئةم شارة دةشكَينآلكوانآ ثَيكي ئةو شةرابةي تي

 كوا تكةي رت ي عةشقل!

 بةجةس ةمدا رَيضكة دةكات شارة مَيرو

 كةوتومةتة ذَير ضةتري شاري كؤتاوة

 خةو لةدةزوي ضاوةكامنةوة ثضرااوة

 طوَيزان ثَيس   هةَلدةدراَيب 

 خوَين  ثةثولةي فةزايةكة بةخرتكةي تؤ دةسوراَيب

 ؤوة وانيةشةو درةن(ةو تارمايي مةرط لةدةم ئاس

 كوا ئاوَينةي ضاوي عةشقَيكي ئةبةديل

 دَل زرن(ةي زةن(ي وني كةنيسةية!
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 رةمزي تازةي لةخاضداني مةسيحَيكة

 سةد هةزار ساَل بةر لةمةسيح طياني داوةو

 (…ئةوةندة  لةدواي ئَيس ا ضاو هةَلدَينآ) وود

*** 

 (…ئةمشةو جةذني لةدايك بوني مةسيحة)

 ر درانو موريدي ضاخَيكي لةدا خؤي

 ئةمشةو سروتي ضركةيةكي كؤني مَيذوة

 ضاو خةرمانةي هةزاران طةني مةجنونة!

 لةبةر برذان(ي ضاوَيكا كوتراونةوة

 تووةخةجنةر لةئَيسكا خةو

 تة سةر لَيوي توراةيؤبا طراوطاَلي خس 

 تيشك بةسةر باني خؤيا دادةضةمَيب!

 خوَي  سةر خةوي ثَيدةشكَينَيب!
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 ا دةتلَيمةوةلةثرتظةي خوَي  طةوزان

 (…هةتا ضاوَيكي تؤ هةَلدَيب)

 لةم شارةدا ني(ا بةر ني(ا ناكةوَيب!

 ضاو هةَلماقؤي ياري بةخخ بايةقوشة

 تةمةن لةبةردةم هةناسةيةكي ئاسندا بزر دةبَيب!

 ئازيزةكةم)...(طيان لةمس ا فرتة دةكات!

 ئةو راتذانةي بةدواي دَلما بوم بةراَيووار

 !!دا ضرتي دةركردلةذَير ثؤس الَيكي راةش

*** 

 (…)بووةئةمشةو قامضي لةسةر ثَيس ا نوق  

 ذواني دتذةو يادي عةشقَيكي كؤتايي ثَيس   دةطرون

 جةس ة زةوي ثشكؤي خاضَيكي دَيرينة

 بؤ درةخخ لوتكةي خةيال  ضاو دةطَيرَيب
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 بةفةزادا دةفراَيبلةشارَيكا كؤتر 

 تابوت بةذَير باَلي بايا جةس ة دةبراَيب

 تح بةفةزاي ئامساندا ثةر  كرارا

 تةنيا شآية

 بوكة بارانةي ساوايةكي شياوطة

 لةيةكةم كَيَل(ةي تؤوةوة ضرت دةكات! 

 زماني جةس ةي يةكةم ضةرخ دَينَي ة طؤ

 ضاوشاركَيي طةردونة تواوةكان 

 مَيذوي جيهانَيكي س رة!

 و قابيلة تةنيا شانؤي شةراي هابيل

 جماني نةش ةرَيكةوَينَل(ةي زامي ئَيس او زةمةن خكَي

 ئَيس ا  دةواري راةشي ئةم شارة زمانَيكة

 بةسةر راةطي دارَيكةوة كةف هةَلدةسوَيب
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 ئان نرخي ثةراتيةكي بوكي نيية!

 مرتظ كةيف دةرياي خوَينة

 ضاوة!زةوي دتذةي فرمَيسكةكاني ناو

 عةشق ضةردةي قةرةضييةكي بآ نةذادة!

 لةم شارةدا شةو راتذ دةكوذَيب!

 ؤي دةكاتة قةرةبروت!!راتذ خ

 (…شةخ ة لةناو ثَيَلوي طراا ضاو لَيك دةنَيب)

*** 

 ئةمشةو فلمَيكي تازة لةسةر ظيديؤي ذانةكامنا كةوتؤتة ئي !!

 ي خةرمانةي ساتة وةخ َيكةمةيخوَين  

 بةسكا دَيب!! ئامسان طوَيزانَيكي

 طؤرا بؤ بونَيك هةَلدةكةنَيب!

 (!!…)كؤشكي فةزاي بونَيكي تر دروسب دةكات



  سةالح جةالل          شيعر           كةوتنة خوارةوةي طةردون
 
 

 
343 

*** 

 (…ئازيزةكةم ضاو هةَلهَينة)

 براوانة شار ثراة لةدةرياضةي باروت

 بؤتة ثوشو

 شةو ذةهراوي سةبيلَيكي يةك ذةميية

 خؤر دوكةَلي سةر لَيوَيكي دارازيوة

 مَيذو ئةس َيرةي كشاوة

 ئةوا دةمرم ني(ات شةق كة

 مذي ئةم نيوة شةوة تاريكةبا تةمو

 وةلةسةر سؤماي ضاوةكان ا بكوذَي ة

 ثَيلو لةسةر ديدةت البة باضةقؤي مَيشك بلازَيب

 ثةتي سَيدارةي عةشق خبةمة مل

 لةتابوتي هةوري وَيآل جارَيكي تر 
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 كَيشاني مةرط طةشخ كا

 نامةي عةشقَيكي هةتايب بؤ بنوس 

 لةو ساتةوة خؤر طرياوة! ئازيزةكةم

 و تؤية و خؤرو م  شاركآي شانؤي وني هؤمريتسضاو

 و  سةر جةس ةي م ني(اكانب خبةرة 

 (…لةضراي كؤشكي خوا كة)راو 

*** 

 (…ئازيزةكةم)...(نةش ةر ثرضي ئافرةتَيك دةدتزَيب)

 با ثؤثةمشيين خةويةتي

 ئامسان هَيماي ون بوني تاريكة شةوة

 (1عالةمة)كةوتنةخوارةوةي زةوي رةمزي 

 دةريا وَينةي ثَيكة رت َيكي فرتية

 كاتلةسةر طؤي مةمَيكي شةخ ة لَيو ماض دة 
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 ئازيزةكةم)...(ئةمشةو جةذني رازطارية

 بووةلةبةندخيانةي ثَيس ا ئازاد  جةس ة

 خوَي  س يية!

 ئَيسك سورة!

 سروشب تةرمي دو تابوتي سةرو بنة

 نةش ةرةكةت خبةرة ناو كَياني دَل

 نةبا مبرم)...(

*** 

 (…)بووةلةناو تونا خامؤ  ئازيزةكةم)...(ئةمشةو تيشك 

 داب(ريسَينيب! طراَيك نيية ضراي دَل

 تة تؤثَيكي ياريبووةمانط 

 بووةلةكَيَل(ةي خنكانا شةتَل  جةس ة

 نةش ةرةكةت خبةرة ناو تابوتي ضاو
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 لةذَير دةوةني كةزيةتا  ةشاري دة 

 بةثةلكة زَيَرينةوة دةطري  لةوديو ضياي خؤرا دةسب

 بةسةر تةرمي زيندومانا ئةشك دةراذي 

 نةش ةرةكةت لةهةساني رات   هةَلسو

 دَل تابوتي طيان كَيشانة

 با بوركاني رت ي خةفة ئاطر نةطرَيب

*** 

 ذمَيري نيوة شةوةئَيس ا ضاوةراواني كات

 هةَلدةكورمَي  بؤ ضاوَيكي بريين عةشق

 ضركة دةراوات وَينةي ثَيكي عاشقي كَيو

 دوا ضركة دامدةثؤشَيب تةمي ئازاري

 ضاوةراواني ثةردة هةتاوي شةومنة

 ن طؤثكة دةطرَيب!لةدايك بو تاتة شؤري
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 ضاوةراواني ميلي ضركةي ثَي  تةمةنة

 لةم ساتةدا دَل بؤشايي زةن(ي مردني نامؤية!

 مَيذوي شاخي ئاسكيمؤي ساراية

 طزن(ي لَيو لةثاَل هةورَيكي رةشداية

 هيض دَلؤثةيةكي  نابارَيب

 زةوي  بةرطي مةرطي ئَيس او بوني لةبةرداية

*** 

 (…خواو) ئةمشةو ضرا كةوتؤتة بةر هةناسةي

 خونضةي ئازيز لةتابوتي دَل تؤراوة

 و ثَي  بونةوة زةي  دةبراَيب وَينةيةكة لةواي بون

 و طوَلي ئازيز ناذاكَين  ئيَيس ا ثةثولةم

 وةرة ئازيز جةرط  بدراة

 با لةطومان رازطارم بَيب
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*** 

 ئَيس ا طظةي هةرةس هَيناني ذيانة

 ضركة مؤَلي ثريتزةيةكي سوتاوة!

 َيكي مردن لَيوان دةبوئةو شةوانةي ث

 و ئةشكي نةبيين ضاوة سو! لةبةر تكةي زامي رتح

 كةف دةضرااية سةر شوشةي ئةَلماسي دةريا

 ئَيس ا وَينةي كؤضي دوايي دةبينمةوة!

 طؤراو بَيشكة تةليسمي جؤماَليين كؤتايية

 شريو ذةهر تَيكةنوة

 روخسارةكةوتنةخوارةوةي هاذةي 

 وَينة لةناوخؤيدا دادةبراَيب

 ضَلة طياي طؤرا ثرذة دةطرَي ة تابلؤي دَل

 لةم ساتةدا هةواي ذَير خاك ئاوَي ةية
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 سكي زةوي تاتة شؤرة 

 قةد ئَيسكَيكي دارازيوة 

 درةخب قذي هةتاو شانة دةكات

 وَينةي بوني  دةخاتة ناو طؤراي مَيشك!

 ئازيزةكةم كوا سَيوةري تَيزاباويبل

 سيمات تةمي دتذةي دةروني وَينةية

 (…بضمة كؤشي طؤراي زةويةوة) نة نةبامبسوتَي

*** 

 (…ئةمشةو طةن ئاهةن(يانة ياري لةسةر بةخ   دةكةن)

 طةني ئةس َيرةي سةر تةرم  ئامسانَيكة

 هةور وَينةي قةدةغةيي  دةداتةوة!

 بةطوَيي جيهاندا دةضراَينَيبهةوا ناوم 

 ئازيزةكةم كوا ضةقؤكةتل
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 (…سةرم بماةو لةتوَيي ثَيلوتا مبنَيذة)

*** 

 (…ية)ئةمشةو شةماأل نةش ةري ماَلئاواي

 طةن كةزييةي درةخخ طيان هةَلكَيشانة

 لةسةر بةردو ثوشو ئاوا وَينةي ئَيس ام دةسرانةوة

 لةم ساتةدا وَينةم تةنيا تابلؤي مةرطة

 لةجيهانَيكي سوتاوا وَينةم نةما

 و هةورو ئامسان و تةم و خؤأل هةواو زريان

 ةهؤأل ناوميان رفاند!و تاظ(ةو س دةرياو كةف

 مَيشك  بةسةر خؤَلي جةس ةيا هةرةسي برد

 (…تةنيا وَينةم لةناو ديدةي تؤدا ماوة)

*** 

 (…ئازيزةكةم رَي(ا تؤفاني شةوماَليين كةوتؤتة سةر)
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 كاروان كوذة بؤتة سةرابي س َيدة

 طزنط مششَيري خؤخواردنةوةي تاريكيية

 و طشب ضركةيةك م  دةكوذيب ةسةدان ساَل

 ش ةي عةشق تاوانَيكب بؤ دةنوس !فري

 لةدةرطاي خواي عةشق ياخيب! ةسةدان ساَل

 ئَيس ا بومةتة هةزاران ئةس َيرةي ناو طةردوني كوش ارتةوة

 و لةناو تةمي ئاهةكان ا لةدايك بوم منب كوشب

 و ذيين ئةظَين   ئَيس ا تكةي مردن

 وةرة ئازيز لةكارواني دتذةو فريدتس رزطارم كة

 تةنيايي شةو بةمل ةوة ذةن(ي هةَل(رتتكةي ياقوتي 

 (…نةش ةرةكةت بدة لةدأل با خوَينةكةت سن(  بشوات)

*** 

 ئةمشةو ئاَل ون لةطةردودا دةتوَي ةوة!
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 قورااو جةس ة سيواخ دةدات

 لةشكرة هةنط بةهةناسةي خوَيين سيا داباريوة

 لةشادةماري طيانةوة تةرة دةبَيب

 دةرون سةهؤأل بةنداني تؤفانة

 شةمةندةفةري ك نا سةفةري كرددأل لة

 كاذَيري ذَير بةردي مَيذو كةوتة ضركة!

 لةس رةوة ق أل درا

  ووةلةم ساتةدا ذيان كلؤي بةفري ضاوَيكي نوس

 سةراسةرا بةناو رت ا طظةيةتي

 شةو تلياكي لةبريضونةوةي ئَيس اية

 كات  ةشيشةي طةراانةوةي رابردوة

 بؤ سةرةتا تووةطةردون تكةي داها

 ةية ئَيس ا جةلادي مَيذوةئةم ضرك
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 ئازيزةكةم خوَي  شةومني تاَلي قذتة

 لةقةنارةي زوَل ةكان ا مبشارةوة!

 نةوةك تةوري ئَيس ا سةرم بماَيب

 موةكانب لةطةردد بئاَلَينة!

 هةتا بومة طؤراس اني رت ب

 بةخرتشي خوَيناوةكةت لةدايك مب

 (…بومة كاتذمَيري جةس ةت)

*** 

 (!…ةرثَيي ضؤلةكةية)ئةمشةو طةردون ثزوي د

 هَيلكة تابوتي جةس ةية

 طؤرا بَيشكةي لةدايك بونة!!

 ذيان بريتكةي داثؤشيين فةزاي جيهان

 داري طةردون بةدةم ثَيكي كؤتايييةوة لةرز طرتي
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 ثةلكة زَيراينةي هةتايي كشاية خوار

 ئازيزةكةم ميواني ئةشكةوتي دَل  

 شَيببووةنةوةك طةني تةمةن دا

 (اكانببومة تةرمي ني

 نةش ةرةكةت لةخوَيناوا بشارةوة

 تا ئاورين(ي ئةوَي  دةراذآ

 بةسرودي ضاوَيكةوة وَينةي عةشق لةضاوان ا بوينمةوة!

 (…ئةوسا لةناو وَينةي يةكليدا دةتوَيينةوة)

*** 

 ئةمشةو زةمةن بازنةيةكي داخراوة!!

 روانني سةرابي ذَير هةورة

 بةسةر دةف ةري مَيذودا لَيزمة دةكات!

 بووةشخ ذيان لةشةخ ةيا نوق  كة
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 كوانآ كةعوةي ني(اي جوانيبل!

 ئازيزةكةم دةواري خؤت ثَيضايةوة

 سةهؤأل بةنداني ئةم شةوةم لةسةر البةيب

 كوانآ بسكب مبخنكَينةل

 لةجؤالنةي رتشناي ا ياري بةدةسلازة دةكةم

 اوَينةو طراوطاَل  خبة سةردةممب

 (…ةت تَيك بشكآل!)شوشةي كؤشكةك نةوةك طياد بَي ة دةرو

*** 

 ئةمشةو زس ان تاتة شؤرَيكي طياندارة

 هاوي  جةس ةي زامدارَيكي تاريكيية

 بةهار نةغمةي خوَي  ضراانة

 ثايز سَيدارةي زمانة

 ساأل طؤراس ان!
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 زةمةن شاردنةوةي وَينةي بون!

 هةوا طوللةي ناش ين ثةثولةي ئةظَي !

 هةن( ئازيزةكةم م  مَيش

 ي ضاوان ة!و تةرم  وَينة دةمرم

 بةلَيزمة شةومني عةشق هةَلراَيذة

 با لةضاوةكان ا مبرم!

 (…رو لةم بونة بشارمةوةو لةخوَينةكةتا زيندو مب)

*** 

 (…ئةمشةو هةوا سةماكةرة)

 هَيشوي ئةس َيرة لةزةوي بةر ئةبنةوة

 زةوي لةئامسان دةترازآ

 رتذ دةضَي ة جوطرافياي مانط

 مانط هةزار ميل هةَلدةكشَيب
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 كةوَي ة خوارةوةخؤر دة

 دةريا لةزةوي دادةبراَيب

 عالةم لةهةَلما رَيدةكات

 هةَل  دةبَي ة قذي مانط

 وَينةي تاريك دَي ة دةرآ 

 م  رَيوواري بةس ةَلؤكي شةوارةي ئازيزةكةم 

 كةوتومةتة دورطةي بةيار!

 نسَيي هةَل  نوقم  دةكاو

 تةزوي ئازيز رامدةكَيشآ

 شةس ة لةضاوا س يية

 ي طيان دةرضون!طؤضان مؤمدان

 ئازيزةكةم كؤالرةية

 لةوديو بونا كةوتؤتة ذَير خَيمةي رت  
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 بؤ وضانَيك دةضمة ذَير ثاسارطةي خوَيين

 (…هةتا جةن(ي ئةم طةردونة كؤتايي دَيب)

 سلَيماني 1/1/1992

بارت دةَلآ: وشة كةوتنةخوارةوةي جيهانة. ئةم قةسيدةية  رتالن
 ،شاني تلياكي وشةي كردمثَيشكةشة بةو، بةكةسَيك كةفَيري كَي

 و ثرسيار بةكَيشاني تلياكي وشةوة بةرجةس ة بكةم( كةضؤن طومان
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 سآ نيش مان 

 

 (شاري نيش ماني دَل داثؤشراوة …شةوة زةن(ة)

 خوَي  تةرييب بس ةخؤَلَيكي دةم باية!

 رتح لةسةر لوتكة هةَلدةفراَيب

 جةس ة ئةسريي نيش ماني دَلدارية

 رياني بآ ثةساثؤرتةعةشق كؤيلةي ط

 ضةرخي طةردون رةن(ي خوَينَيكي سوتاوة!

 ئامسان وَينةي النكةيةكي طؤرانةخشة

 و ثةلةئةسريين كؤتايي لةطةَل زرن(ةي مردن

 ساراي زرياني تابوتي وَيَل

 كاتذمَيري ئةظَي  دةخاتة سةر ضركة
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 مةلي خةياَل هةَلدةفراَيب

 (…ئةم نيش مانة جآ دَيَلَيب)

*** 

 و خواي عةشق و نيش مان (م …شةوةزةن(ة)

 لةبةر هَيشوي تابوتي فةزايا ون بوي 

 دةريا ضياي ئاوي بونة!

 م  نيش ماني ئةوَين 

 ئةوَي  نيش ماني ئةوو ئَيوةو تؤية

 (شنةي باي وةشب…شةوةزةن(ة)

 ثةش ة ماَلي جةس ة سةر برااوةكاني دارس انة

 لةنيوةشةوي دَيجورا

 اسة هةَلدةمذَيب!ثةلكة زَيراينةي باراني خوَي  هةن

 ثةراي طوَل لةناو شريي مةما ذاكا
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 زةن(ي كارواني دَلداري زرياني رتح

 طوَل دةخاتة بةر ئةشكي با!

 بووةباراندا وَيَل  ةهةور بةدواي ثةَل

 س اني جةس ةي ئاوةئامسان طؤرا

 ئةمشةو رت ي ئةم ونتة كؤضةريية لةدوندي مةرط

 ئةمشةو ثزوي هةوري ئاوارةيي ثسا

 ين اللةو خونضةي اللةسارةزمان ك 

 تابوتي تةرمي عالةمة!

 وشة طؤراي شوشةي زماني كةلةثوري نيش مانة

 بةطؤراس اني كؤمةَل ئةمشةو زمان بو

 كوشنتوشة نةش ةري خؤ

 هةوري خوَينيين  ةرف هات

 (…و دَلي ثؤشي) و نيش مان و عةشق م 
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*** 

 (خوَي  ثةرضةمي هةيكةلي بون…شةوة زةن(ة)

 كشاوي شةو دَل ئةس َيرةي

 دةنط مةقامي سةر لَيوي شوانَيكي سارا

 ثةراي داَلي ئامساني سور كردوة

 ئةمشةو تاريكي ساماَلي شةخ ةي ضيا

 تةرزة زماني عاشقي تيادا راني!

 م  لةسيمياي ئةوَيين نيش ماندا راةق بومةوة!!

 لةثةرضةمي ئافرةتَيكي كَيويلةدا لةدايك بوم

*** 

 ثَيخةيف ضاوا طيانيدا (نةمام لةتوَيي…شةوة زةن(ة)

 ضاو رتشنايي داري ياقوتي طريانة

 فرمَيسك سؤماي ك ين هةتاو
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 مؤمي رت ي نسَي سيا

 تونَيلي عومر لةذَير ئةشكي طةني شةوا طراكاني طرت

 ئةمشةو خةزان شوشةي فةر اني تةمةنة

 راَيزة هةوري خوَيناوي كاتذمَيربا

 لةم ساتةدا تةمةن هةناسةي باَلدارة

 شةي سيناريؤي عالةمةئامسان كة

 مَيذو مةمةي سؤزانيية

 ذيان تكة ياقوتي ذةن(اوي

 زةمةن طراي طةنجاراي ثةثولةي طوَل

 بةهةور! ئةمشةو ئازيز بو

 تةمي تةنيايي مردد دةطاتة بةر كؤشكي خواو

 بةطوَيضكةي مةلي طةردوندا دةهَينَيب!زةنط 

 ئةمشةو هةناسة سامناكة
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 اييية!زةن(ي كؤتايي ئةشكي ياقوتي هةت

 ئةمشةو وَينةي مردني عالةمَيكي بآ ناسنامةم كةوتة بةرضاو

 ..نيش ماد

 ...عةشق 

 دَلؤثي ئةو فرمَيسكانةم كة خوا بؤ بَيكةسي راشخ!!

*** 

 ئةمشةو لؤكة ضين شةوي تةنيايي عاشقة

 نيش ماني كَيوي توري هةناسةيةكي سوتاوة

 ئةشكي هةزاران مةسيحي راذاية سةر

 ش ماني طراو بؤسؤو قةرةبروتةئةمشةو جةس ةم ني

 خاكي تةلةَيكسو طرا سةندن

 هةزاران ضاو لةديدةما ياري دةكةن

 ملوَينان دةسب لةناو دن رااكشاوة



  سةالح جةالل          شيعر           كةوتنة خوارةوةي طةردون
 
 

 
365 

 دةكات! ةسةدان بوركاني ذَير هةور ناَل

 ئَيس ا بريين دَلداري 

 م  عاشق  جةس ةم نيش ماني خاكة

 مَيذوم س رة

 ياري تةنيايي شانوي دَل سةما دةكات!

 مان مَيذو جيهانز

 سآ كوضكةي زةوي بآ جةس ة

 م  بومةتة جةس ةي عةشق

 و فةزاو ئةوة عةشق جةس ةي م 

 و خوَيين راذاوي نيش مان سَيدارةي جةس ةو تةمةنة رتح

*** 

 نيوة شةوة (زريان دتذةي طرياني راَيي…شةوة زةن(ة)

 بَيشكةي بونَيكي هةتايي
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 ئةمشةو طياد هاتؤتة دةر

 داثؤشيوة عةشق جةس ةو بوني

 م  ئَيس اكة مةلي سةربازَيكي ود

 لةنيش ماني عةشقا كؤضةري

 كؤض  نيش ماني عةشقة

 عةشق نيش ماني منة

 م  مؤسيقاي خواي خؤشةويسخ ئةم شارةم

*** 

 (هةوار ثؤثة مشيين شيوةني لةكؤَل ناوة…شةوة زةن(ة)

 تيشك بةسةر باني اللةيا دةراَيذَيب

 شةوة (تارمايي بةر بوكي…شةوةزةن(ة)

 دةسخ لةسةر دَلي كاتذمَيري خوَينا وشكة

 ضيا دةسخ خةناوية
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 بةتةم بةدةمامكي هةوري سواو كرا 

 ئَيس ا دةمساَلي كةشةي كوش ارة!

 ضاوي شةفةق لةذَير بةرداشي شةواية

 ثَيلو لةئةشكةوتي طؤش ا وةري

 سةرما وةرزي ضلةي تةمةن كَيَل(ةي برذانط

 يان ضونة!ثةرذيين ذواني ساراي كراَيوةي ط

 بةهةوري ضاو كوذايةوة نيوةشةوة هةورازي عةشق

 ضاويلكةي عةشق نوقمي ذةهراو

 دامركاوا هةَلدَيب! بةسةر ثشكؤي دَلي

 و قاضة نيوةشةوة ثةيكةري تاريكي جةن(ةَل دةسب

 هةزاران جةس ةي وةريين كؤشي باية

 زةرادةشب لةدتذةي خوَينا ملي قرتا!

 سوتا! بةطياني ثةثولة مةسيح
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 (ئامسان خوَينة!…وةشةوة)نَي

 شةوةزةنط ضياي مردني با

 بَيذن(ي هةناسةي جةس ةي درةخب

 دةتكَينَيب! خوَيناوي اللة

 ئةمشةو مورو لةداري ئةبةديا كةوتة زةن(ؤَل

 هةوا نةشئةي سةماي مردني نامؤية

 مانط لةزماني ئةظَينةوة كشايةوة خوار

 وَينةي جيهان تاَليشكي بو

 ثرتظةوة  دةشخ  ةشريبةشةوارةي 

 هةزاران داَل بةري ئامسانيان شاردةوة!

 ئةمشةو جةس ةي درةخخ طريان بو

 هةنسك وَيَلي قوراطَيكي سوتاوي خؤَل بو

 طةرو بؤ جةس ةيةك طةراا
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 كةوتة راآطيانَيك  جةس ة بؤ

 رتح بةدواي طةردوندا سةوَلي لَيدا

 طةردون زةن(ي كؤتايي كةوتة زةن(ؤَل!!

*** 

 قذي ضيا ئانوةتة طةردني هةور(تاَلي …شةوةزةن(ة)

 بةمةرطةسات دةراَيذآ!هةور ضاو 

 زةنطدرةخب كؤرثةي هةناسة شةخ ةي شةوة

 طةن لةسكي بايا هةَلدةكشَيب

 ئةمشةو خونضةي تةرمي طؤرس اني ئةشكة!

 ئَيسك لةناو خوَيندا ضاو هةَلدَينَيب

 ةةمي تاريكي ئةشكةوتة شَيي بيناييئةمشةو ثةرض

 َينةو سرودي دَلداري و بآ و م  بآ عاشق

 عاشقي ضياي دارس اني دَل 
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 رافيوةثةراي طةني رِائازيزةكةم 

 فريدتس عةشق اللةزاي  ةشارمانة

 ئةمشةو ئازيز تاَليشكي خؤرَيكي ونة سوةي هةَلدَيب

 بووةثةساثؤرتي خؤشةويس ي  لَي ون 

 ئازيز وَينةي بريسكة ني(اي ئةبةدية

 دَل و مَيشك و هةناوو ضاو بريسكةية

 ثراة لةوَينةي روخساري ئاوا نةبون

 هةمو راتذآ ثةيكةري نوآ لةناو دَلما ثةخ  ئةكات 

 وَينةي نةمر كةوتؤتة خوَي 

 لةلةشكري عةشقي كؤتايي ئةسريم!

*** 

 (ئةمشةو بنار ثَيدةشخ مةرطةساتة …شةوة زةن(ة)

 ئامسان سوراو دةكات فةزاي
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 كَيوو ضيا سكيان ئاوسي كوش ارة!

 داَلي تاوانيان لَي بوو دةريا من ضةم

 ثةجنة تةرم دةخاتة خوار

 ثَيسب تابوتي رت ي كوذاوةي دةم باية

 ئةمشةو ئازيز ضاوي خةَلوزداني مةرطة

 مانط و رتذ و ئامسان تؤران

 كةشخ ئؤقيانوسي تةرمي س ي راخةرمة

 (ني(اي لةسةر رت   هةَلكراوة!…ئازيز ون بو)

*** 

 بوكَينيية (خةزان دةمساَلي شةوطاري…شةوة زةن(ة)

 ئةمشةو عارةق بةخب طرةوةي جيهانة

 فاَلضي مَيذو لةسةر مَيزة

 و نيش مان وَينةي ثَيشهاتي ذيانني و خؤشةويسخ ئةمشةو م 
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 كاغةزي جؤكةري مَيزي شةوطار

 خؤشةويسخ دةوةرَينآو خونضةي  رةشةبا دَيب م 

*** 

 ئةمشةو نيش ماني عةشق بروسكةية

 انةكَيَل(ةي بةر تاوة تةرزةي تاو

 ئةمشةو م  لةبازنةي مةرطي بآ كؤتايدا

 دةفرام بؤ لوتكةي دَلداري

 ئازيز قامضي نيوةشةوي ئازاري راتذي كؤتاي 

 طؤراي جةس ةم كةوتؤتة بةر مششَيري عةشق و م  مردد

 ئازيزةكةم لةكاكَيشان كشاية خوار

 دةضمة شارس اني ضاوي 

 بةدةرياي خوَينيا دةطةراَي  

 نة دةطرمة دةسبئاني عةشقي ئةم جيها
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*** 

 (تري ةي شةو سةر برااوة!…شةوة زةن(ة)

 خوَيين س ي بنيشخ اللةي دارس انة

 ئةمشةو خوَي  لةدةماردا وشك هةَلهات

  بووةنوق   نةش ةر لةجةس ةي خؤن

 قورسايي با تؤزي ئَيسكي دارازيوة!

 ئةمشةو تاريكي ئاوَينةي عالةمَيكة

 بةنةفةسي داَلَيكةوة خةفة كرا! 

*** 

 و مذي بريين جةس ةي بآ خوينة (تةم…شةوة زةن(ة)

 كانياو بؤ كؤشكي خواي ئةظَي  دروسب دةكات

 ةثةتانَيي شياوط لةئامسانةوة نةخشاوةضركة ساراي خؤَل

 بووةسيواخ  بةخوَيين قاضو كةللة ئةس َيرةي بةخب
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 ئةمشةو ئامسان مَيزي تَينسي جةس ةو طيانة

 مةمكي ئةس َيرة ثوكايةوة!

 بووةو شريو خوَي  تَيكةَل  َل و ض تيشك

 زامي عةشقي ئةس َيرةي شةوطار لةخةراري باراةشداية

 خؤر لةضةرخي خؤي ترازا

 بةزةرياي خوَيناو تَيكةَل كرد مانط هةناسةي

 و ئازيزو نيش مان ئةسري كراي   ئةمشةو م 

 م  ثارضةيةكي ئاوارة

 ئازيز ئةس َيرةيةكي كشاو

 نيش مان ماَلَيكي سوتاو

 ذةي نيش ماني لَيكدابراانعةشق دت

 ئةمشةو جيهان ترازاوة!

 و نيش مان ضوينة سةر كؤض و خؤشةويسخ م 
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 بةطةردوندا دةخولَيينةوةسآ ثارضةي ون 

 لةذَير درةخخ طزن(ي زةمةني س ر بةيةك دةطةي 

*** 

 ئةمشةو نيش مان كؤتري خةياَلي راوانينة

 ئؤقيانوسي مردن بةندخيانةي تاريكيية

 ان طيان كَيشاني س َيدةيةئةمشةو نيش م

 شةوةزةنط تاريكي ل آ تؤراوة

 ئةمشةو م  لةئازيز ون بوم

 ئةوي  دةسخ خؤشةويسخ كةوتة بةر هةور

 ئازيز كاتذمَيري خؤري هةتايي تةمةنة

 ئةمشةو شةوةزةنط ثَيسخ جةس ةمة

 نة ئازيز دآل!

 نة تيشكي هةتاو دةكشَيبل!
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 نيش ماني  كةوتة سةر كؤض

 بووةاني خوايا بزر ئازيز لةنيش م

 م  لةنيش ماني عةشقي وَيآل

 و ئةوة و خؤشةويسخ نيش ماني  سةرطةرداني م 

 سآ نيش مان شةيداي يةك(رتنةوةي خوَينة

 و ئازيز و عةشق و نيش مان م 

 سآ نيش مان دةطةينةيةك

 سآ نيش مان فرتي درةخخ دَلداري

 (…(سآ نيش مان)…(سآ نيش مان)…سآ نيش مان)

 ئةوقافي َيوخانةك   4/3/99
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 طةرديلةي طيان 

 

 وي طزنط َلضةقؤي تاريكي بةر ثَي

 باَلي سيس ةمي كَيشاوةتة سةر جةس ةي لؤكةيي

 تووةتةزوي كارةبا زةوي طر

 هةَلماقؤي مةرطة دةواري ئامسان

    تةوةؤيشكي تةزوي مةرطةساتي نوَيي كرذبتاَل

 بةزةن(ي ثيانؤي سروشخ بآ ئاو 

 و خوَيناوية َلخشيشةي  ةوت ضينة تة

 هةر لةمردني دايكة  ةواوة سكي شياوطي ئاوَينة زَيرة

 هةتا دوا ساواي خوَي  طرتوي تازة

 تابلؤ مؤمداني ئاوَينة وةرزي فؤتؤي سةرة مةرط
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 بروسكة طياني ناو مةَلؤي شاراوة

 كوذ قذي وان بو راضةي شةوارةي ثةردةي كوللة

 شانبةسةر سروش دا ويسامي خؤري كةوتؤتة سةر  

 بؤ كارةساتي هةورة سورةي بون

 تكة دَلؤثةي دةف ةري ناو طؤرا

 جؤ ةخوخمانة شؤري شةوي طوَل

 طةردوني مةلؤتكة وردةي طةردةلول

 خؤَلي زَيراة تواوةي سةر هَيَلي س رة طَلم ة

 و ذيندا هةتاويان دتزي بةدوجا راَي(اي مردن 

 سةط وةراي لوتكةي لؤكة ضين جةس ة 

 ي شاردةوةضةمخاخةي شاخي داضو

 بةفر لةبسكي خؤرةوة ضلورةي طرت

 شاري دَل نيش ماني ئاسكيمؤي كؤتايي بو
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 سَيوةري نةخشة كؤنةكاني رتح

 كةثري ئةزةليان لةسةر هةَلوةسب

 بةباَلي مةَلَيك داثؤشرا جيهان

 ثةرا هةمو دةن(َيكي خنكاند

 طيا رةن(ي توريان طرت و ثزوي درةخب

 س َيدةي سةدة تةَلخ بوي ئاورينط

 مةشخةَلي عومرم ضوة ناو طةني وةيلةوة 

 سةط شةثقةي سةرتكي جيهان ةدَيَل

 طوَل تاجة زَيريين دارانآ تةمةن

 توتك ثؤشاكي ئةفسانةيي خؤر

 بةسةر زةويا كةوتنة هةلوكَي 

 شوققةي  ةوت ضني

 رازاند قامضي ذَير رةقةي عا تكة
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 شوشة ني(ار زَيرا

 هَيلكة خةواَلوي مةرطي ترةكي 

 بةطيان ضون براي ةديانئةس َيرة ق

 طةردون كةوتة ناو قوراي  ةواوة 

 تيشكي وةرزَيكي خس ة بةر طاس 

 ةمَي هؤمريتس ئاوي دةرياي خؤَل

 رتذهةنت دوندة خؤرئاواي دوايي 

 باشور بؤ باكور

 ئامسان سك زةوي

 زةوي بارانة منةي تواوة

 باران دةزولةي خوَيين خةوي منداَلي

 يائةس َيرة كوضكة ثةيكةري مؤم

 ئامسان تةنراوي تَيكةَلةي باروت
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 و دةوةن لةرةط هاتنة دةر درةخب

 بةكؤشي هةورا لقيان دةترذا

 و موساو ئيماهي  هاتنة دةرةوة طؤاراي ئادةم

 بةتاتة شؤري نةو بوكي نوَيوة مردوي سةد سةدة

 ضونةوة ناو طؤرا 

 ئاوَينة بروسكةي هةتاوي سةراب

 مؤمة تواوةي ذَير دَلؤثة كَي 

 لةرزة رتحهةوا 

 قةوزة رةن(ي جيهاني بزر

 دَلؤثة هةوري ناو سكي طةردون

 ثرتظةي هةوا ثَيشهاتي سةد ضةرخ

 هةنط لةشكري كآلفةي رَيسراوي ئةس َيرةي عةشق

 بلياردَيك مردو ضاوشاركآ سةراب
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 فراةي كةشخ قةلةرة  ةبةباَل سةربازي زريان

 مذيةوةهةَلي تروم اي شيلة

 كي شراي بَيجةس ةكؤتايي دار تابوتَي ال رَيي

 بوكة شوشةي خَيو قاضي خس ة سةر

 بةخةوني ثايزة هةناسة ئَيسكي زةرنةقوتة بو

 بةسةربازطاي جةن(ي جيهاني ئاطري خةرمانة بو

 ثاساري دتزةخ ثؤل ثؤلةو بليارد دةضونة

 بةهةَلماي  خامؤ  دةبو هةتا تةلوةندي ئةم ساتة ضاو

 ئةشك لةطةَل كةوتنة خوارةوةيدا دةمرد

 م ساتةوة تةمةن لةقورااوي بآ مَيذويي هةَلكشالة

 فوي شةي انؤكة ضاويلكةي ميذوي لةهةوير وةردا

 ئامسان تكة بارانةي نهَيين طةردون

 زةوي ئةَلقة راَيز 



  سةالح جةالل          شيعر           كةوتنة خوارةوةي طةردون
 
 

 
383 

 هةور طرا ثوشو

 ضلورة ذةنةراَل تةَلزمي ني(اي ئابريشمة ئاَل ون

 تةرمي نةهةن(ي  شةخ ة ثروشة

 يونس مةضةكي خس ةوة سةر سنط

 سرودي خوابؤ 

 شيلةي خؤر تكا

 بةرماَلي عيسا شراو شي اَل بو

 نةخشة ثرضي ئاوريشمي خس ةوة بةر بابوكي زَيرا

 بؤموَيك طوَلداني بلياردَيك طياني تابوتي زةوي

 شقارتة خوَيين طةردوني طوشي

 باوة خولَيي نَيو طراكاني ئةتؤم

 دَلؤثة باراني تةنورة سكَل

 خجيهان كةوتة ناو هاوكَيشةي مةري
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 ئَيسك تاقي(اي بريدتزي زانسب

 طا بةردو طراو بروسكةو سةهؤَل

 بةخاكا تاشة ثشكؤيان ثذا

 ضرتي طيان ترةكي

 طظةي سةراسةراي هةوري وةرضةخاو 

 وَينةي شاخَيكي بةرزي كيمياوي سروشخ ثيشاند

 دَلداري مةرطي ئةس َيرة هةمو توَينرانةوة

 اوةيل وةك شؤكة طياني مةجنوني لةقورا هةَلكَيش

 دَلؤثة سةهؤَلي مَيذوي نةزانراو

 طسكي دراكاوي بارطةي رااماَلي

 راوثؤي سروشب طةرديلةي سةر كةل

 و مششاَلي لؤكةي هةورة بةرد مار 

 بةموروي ئاودار سةد ضةرخ رت ة بنَيش ةي وةراند 
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 ئاوَينة زَيراي ئةتؤمي راوبار شةوقي دايةوة

 طراو دوكةَلي دةزولةي شةخ ة

 اني جةن(يباخضة سوتاوي ئامس

 طةرديلةي رضةي ثةرضةمي طيان ضون

 رتذ ئاوا سوثاي سةربازي خؤر ضرا

 تؤو رت ي تاشة بةردي خؤر

 جيهان كةوتة سةر سكي نؤ مان(ة

 هَيانةي طةردون فليقايةوة

 بةباراني جةس ةي ثةثولة قورا بو

 فوي ثةيامنَيري بؤ  ةوا مذي

 وَينةي ئينجيلي لةسةر ضنرابو

 ةن(َيك بو رةمزي مةسيحيقؤثضةكاني هةريةكي ر

 ئةس َيي دو جيهان درتزةي فؤتؤي جيهانيان تيا كرد
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 مةرط باي تونيلة

 ثةردة جةن(ةَلي تاريكي شةوة

 سروشب تابوتي شوشة قةوزةيي

 درادةرياي شةوةزةنط ثةردةي ال

 ئةشكي طراي طرت

 بةهةورَيكةوة طريسابونةوةبنَيش ة تاَلي  

 و نياندةرتاَل بو وَينة قةزام

 طزنط كيمياوي خؤرة شَيآ

 هةَل(ري بليارد تابوتة مةَلؤ

 ئةس َيرةي كةلي بةفرانواري شوم 

 كؤشكي طةردوني هَيناية لةرزة

 باكور بؤ باشور ئاوةذتي شةتاو

 ثةيامنَير كةوتنة سةر ضاوطةي ئةتؤم
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 بةراوي لوتكة شاخ لوتي هةَلماي

 دةرطاي ذَير زةوي خراية سةر ثشب

 كةتةونضين شةو هاتنة سةر لوت

 بؤ طياي نةمري

 طةردون سيواخي ثؤنيي تَيزاب

 سروشب ضوة ناو مةخيانةي بةخب

 دوايةمني ثَيكي مةسيحي نؤشي

 كاسي جةواهري لةبوركاني خاض

 زةوي ترازاند

 و زةوي جيقة قورااوةي شةوة بةفرة ثو  ئامسان

 زةوي بوكي ئاو

 و ئاشور سندوقي قوراي عيساو تاتارو بابل

 وة بوطؤراس انَيكي هةَلدرا
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 زاوو زَيي سةدةي زانسخ مةريخ بةرد كارواني طرت

 ئةس َيرة راما

 تيشكي ئاوَينةي طراني تةلَيكس

 يةكةم دَلداري زيندو كردةوة

 رةن(ي هَيلكةي طرت

 مؤمداني تاقي هةزار ضةرخة شَي

 بةكةللةسةر ضياي هةَلما بو لةذَير

 منارةي باني دوا هةناسةي رتح 

 (ةَلهةوارة نةغمةي سةرابي جةن

 هةور تكة شَيي طةردون دابراان

 باَلندةي مَيذو لةشةققةي باَلي ئةبةدياندا

 خرانة طؤراي شوشة ئاوي رة 

 فريش ةي خواوةند هاتنة سةر شارا
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 بةفيقةي لؤكةدا هَينا فويان

 روبةر شآ راوبةر

 تيشك خةو سةراب

 سةراب راو شوشة

 شوشة طرا بةردي ئةشكةوتة بوركان

 ةردونبوي طكليلي جةن(ي س ر

 بان(ةشة ضوة سةر ثةَلةي هةور

 كؤضي جةن(ةَلي بؤ ئادةم ذمارد

 رةشةبا رةن(ي كرا بةتونا

 طزنط بو بةئاو

 ئامسان خوماري بةر طراي فؤتؤن

 كؤرس سرودي شةوطاريان ضراي

 زيوةرات ضونة هَيَلي ئيس يوا
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 سَيوةر كشاية ناو ئةشكةوتي تار

 تابوتة ني(اي هةزاران سةدة كةف ضراي سةراب

 ةراب لةزةن(ي وني تابلؤي رة س

 قةلَيك دةنوكي خس ة سةر زةوي

 ئةك ةر سروش يان خس ةوة سةر كؤض

 بروسكة ضرت بؤ طةردون نوسرا

 ذيان خراية بةر طاسين ئاو

 خةختةتَي  ضوة سةر هةواري ضؤَل

 كؤشكي  ةوت ضينةي ئامسان مؤر كرا

 باَلندةي مَيذو تةرة بونةوة

 كوللة بارينة سةر طؤشخ طةن

 ضركة راوةس ا

 ثةردة جةوتينةي طةردون البرا
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 طَلؤثي س ر بوكي مَيذوي خوَي 

 طةردةلول طؤثكةي جيهاني راني

 ئاو لةمةداري سَيآلو هاتة دةر

 بةهةَل  خؤَل بو

 هةور كراية قورااوَيكي نوآ

 و بزر بو بازنةي جيهان رتيي

 زماني هةَل(رتكةوتنةخوارةوةي جيهان وَينةي 

 براان وَينةي جيهانكةوتنة خوارةوةو دا

20/4/991 
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 تراذيدياي بون   

 جاك دريدا لةفةرةنسا بؤ  

 

 (…خ ياري بكة)خؤشةويس

 (…ئةمشةو سةراب فؤتؤي خوَينة)

 ياد كاتذمَيري مان(ة شةو

 ياري لةسةر بةخ   بكة

 ثةتي ئةزةل طَيذاويةتي

 سيناريؤي بروسكةية ثزيسكي دوا

 (…ة)جيهان زةن(ؤَلةي ئةبةدي جةس ةو رت 

 سةم ؤنياي طؤراَيكي داراوخاو عاشقمانة

 و تؤو طؤراو دَلداري طةردونَيكي ئاوَي ةية ئةمشةو ذواني م 
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 تووةو تؤو خؤشةويسخ هةَل(ر تؤوي م 

 بؤتة دةمي تةنيا تيخَيك

 و تؤو ئةو). . .( بؤ ناش ين م 

*** 

 .(…خؤشةويسخ ياري بكة)

 تؤلمن  يان  تووةتاقة طؤرَيك دةرياي ئةوَيين طر

 ياخود تاراي نةبوكي دَلدارييةل 

 و طؤراو مردن و تؤو خؤشةويسخ م 

 سةرةتاو كؤتاي شارس انني 

 دوا زةن(ي قةقنةسي ئةم رتذطارةي 

 دةس ب بَينة

 طيانب خبةرة طيامنةوة

 جةس ةت خبةرة جةس ةمةوة
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 (…و تؤو طؤراو دَلداري دةبينةيةك) م 

*** 

 (ل…ئاي لةو بارانة رة  باوةي طياني دادا)

 بةفرةي كةوتة سةر كؤض ةلةو ثةَل

 ئةو راةمشاَلةي طياني ثؤشي

 ئاي لةدرةخخ طزنط باراني كةللةسةرل!

 لةم راتذطارة ئاوَي ةيةل!

 طؤراَيكي تاك شار جآ دَيَلَيب

 جةس ةو طيانَيك دةضنة ناوي

 دةرآجةس ةو طيانَيك دَينة 

 خؤشةويسخ سةما بكة من  يان تؤل!

 را دةسةنَيببروسكةي كارواني رتح ط

 دةرياي ئةظَيين تيا زاوة
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 ئةم شةو مَيذو س ر دةبَيب

 ساتي نةفخي سوري ئةزةلييةركةض

 ذيان تةلةسكؤبي رةن(او رةن(ي رت ة

 ضاوي سةوزي تؤو م 

 تاقة طؤراَيك كراوةية

 (…من  يان تؤيبل!)

بةهةَلةيةكي زترةوة  995ي 185لةرتذنامةي ئاني ئازادي ذمارة)
 بآلوبؤتةوة
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 جةن(ي جيهاني س ر

 

 ئاي بؤ سَيوةري ذواني عةشقَيك لةمي ا زةمةن

 ماضي سةر لَيوي طةنيةك بكات

 ثَيكي ذةهراوي كآلوة بةراوي نيشاس ة طرتوي

 !براذَينَي ة ناو ثَيلوي دةرياي سرا

 و دةشخ طرت!! تةنايف مةرط شاخ

 هةتاو هةناسةي خنكاوي مةلة
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 رديلةي طيانة!و طؤثكةو شةس ةي وةريوي طة زريان

 طياني بآ جةس ة بوكي كيشوةري

 بةشادةماري ئاوَي ة خؤن تريشقة دَينآ 

 مةَلؤي تابوت و تةرمي خوَي  طرتو

 بةخوخمانةي كةنارَيكي رة ! بون

 بؤشايي هةور ثزيسكي كشا

 شانوي رةشاو مَيذوي شاردةوة 

 زةن(ي ضةمةري شارس اني ضؤَل ثةيامي راتذي  ةشري تَيداية!!

 و تَيزابي ثَي  ذي  طزن(ي ثؤشي ي تةمهةناسة

 شاراي تَيكةنو كةوتة سةر سروشب

 موي ثساو رايز بو

 زةرياي رةشاوي بؤ باكور هةَلوةسب

 بسكي كضؤَلةي جةن(ي سةرةتا
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 و طةردون ئاوَينة نةسخ زةمةن

 سروشب دارازي

 كآلفةي خؤرةي كةوتة خؤَلةوة

 تاَليشكي قذي قؤزاخةي هةور 

 ن توانةوةبةئاوَينةي طيا بو 

 شةوطةرد تؤوي راش ة ناو منداَلدانةوة

 زةوي ضاوي راشب

 كَيشي مةسيحي دراي!مَيرطي طيان  

 …سةرضاوةي طياني توخوةي نةمري 

 سةركةلي شةخ ةي ثؤس اَلي هابيل

 قابيل لةشيشةي ئاوَينةي مةرطا ئاوة ضؤراي كرد!

 بةرطي مارشاَلي اللةي ثؤشي بو

 خةوي كؤتايي بووةذو وةئاوَينة لةبةر برذان(ي تيذا ئا
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 يوسف ثَيغةموةر

 موروي مس يلةي ثةجنةي سلةيان

 خةرمانةي هيواي نةخشة بةندةوة وووة ةوت سةر هات

 ثةرضةمي هةوري سوري قذة خةو

 بةتةالري ثوشي مةجنةنيق بو

 زرياني خةوي ساواي طةرمةسَير

 فوي دةكردة سةر  ةوت ضراي دانخ!

 َيكي سوردةماري شةتَل ناوةندي كردة شةبةق

 نيشانةي خةزان ئةبريشمي ضوة سةر تاري هَيَلي ئةفسوني بوكَيك

 راتذنةي مةرط!بةكآلو ضةقي خؤر بو

 سَيوةري تاعون بةرثةرضي ني(اي كابوسي راتذطار

 دَلؤثة مرواري ئاني كةشخ نوح

 تؤزي طةردانةي قةقنةسي بيضو ذةن(ي مةرطي طرت
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 نسَيي طؤراس ان ذةهري خوَي  ئامَيز

 بةخةَلوزي راة ! ةوي كرددَلي ز

 زةوي هةَل ةكاند ضةمخاخة بزةي طةروي مَيرولة

 بةئَيسكي طوَل ضرتي ضةرخ ثرذةي سكي خؤر بو

 ضاو شاركَيي هةور روخساري قةوزةي ماسي طري زةمةن 

 مؤمياي هةزار ساَل

 باروت سوتَينرا

 طؤشخ خؤَل خوخمانةي زانسب ثلة

 بَلَيسةي شةخ ةي بؤشايي ئامسان

 خاكي ضركةي كؤتايي ثرشةي طةردةلول وَيرانة

 بةجؤشي مزطةرَيكةوة سوتاو خامؤ  بو!جيهان 

 قوراي بناري شاخَيكي داضوي  هةوَيين مرتظ

 مَيشك خشخ ئاوريشمي دةزولة
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 تةنافة لؤكةي درةخ ة رت ي زةمةني ئاواي

 تةرمة تابوتي كراَيوةو ثشكؤ

 ئةشكة كيمياوي زةرياي جةن(ي كؤ

 ي طَيذاوئاثورةي تةمي رتذطار

 شةمةندةفةري باكورو باشوري خس ؤتة سةر راآ

 س وني سوثاي خواوةنديان ثآ بو

 هةتاكو تةرمي ثَيغةموةرَيكي تازة بنَيذن!!

 بةتةرمي تَيكةَل ساتةوةخخ طسكي هةتايي سروشخ ضين

 بؤشايي هَيَلي ثةردةي كؤتايي

 كؤتايي بازنةي ضقَلي هةتايي

 ئةس َيرة ذاكاو طؤثكةي هةَلوةري

 يشكي خةفةبوي لةناو تونَيا تةقَينرايةوةت

 ضركة ئاذَيري دروَينةي س ر
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 رةن(ي تَيكةَل بو!

 هةَل ذاية سةر بَيشةَلي سروشب

 نةخشي كؤشكي ثةثولة ئاوَينةي زَيرا

 تكة هَي لةر!!بةتؤو كَيَل(ةي خرا بو

 ضراي ذي  لةرزي فوي خةوي خوَيين بةسةردا درا

 ئامسان تينوي دَلؤثة خوَينَيك 

 ةس َيرة شةيداي شةهوةتة ئاطرئ

 باران خرتشي هةلكة سةماي طرت

 شةوي ئاَلي بوكَيين شةوَيك بؤ

 بآ تةمي زراي  ةوا خامؤ  بو

 طةشكة سةرة مةرط تابوتي لَيوي هةتاوة لؤكة

 دةزو ترازاو ئامسان تَيك ترجا!

 زةوي عةشقة سوَيي طةني خؤرة طؤشب
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 ئَيشك ضي دَلؤثة طةوهةري ثزيسكي تيشك

 ةيامي خوا هةزار ساَل وةس ا!!بآ ث

 ني(اي هةَل راي ئةو ضاوةي نةدي كة توري سوتاند

 بةثارضة سةهؤَل كة كةوتة سكي مريةمي مَيذو! كرا فووةئةو 

 جيهان سةر خةوي مَيشكة فريعةوني

 روخساري تةمةن لقي سَيدارة

 بةطراة ضةمخاخةي هةويري تاعون داثؤشرايةوة! 

 هانوي كؤشكتاجي ثاشايي سيواخي شآ بةرد 

 بروسكةي رتح هات!

 (!!…كاتذمَيري س ر لةخوَيندا وةس ا)

 ذيان ئةشكي رشب..

 منداَلي ساواي سةر كةلي ئَيسك

 كوذيان طرت! راةمشاَلي ذةهري كوللة
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 زتن(اوي ورطي هَيرتشيماي مَيشك شانوي هَينا

 راة با خةرمانةي مَيذو كةوتة بةر

 طرت ةرطيلةتاقي(اي جةن(ي ما اتيكي ئاو رةن(ي م

 ضاويلكةي ذةهري راوثؤي بينايي دواكةشخ سةر مانط

 ك ة درتزةي شَيي سةرةتان طري طؤثكة ئةفسانة

 شوشة سةهؤَلي شةخ ةي مَيذوي ضةرخ

 وَينةي يةئجوجو قةزامي باريو!

 بةثروشةي تَيكةَل!! سروشخ ثؤشي

 تؤوي كَيَل(ةي شةوارةي شةوة تلياكة بووةخاك 

 ردو لةباراَيزةدائاوَينةي س ي مةلي كؤض ك

 هيوا سةرابي وَيَلي ديدة كوَير

 بو بةمنداَلي ضاخَيكي بآ تؤو!

 بآ ئاوو هةوا كةوتنة كؤشةوة
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 الثةراةي طةني نةزانراوي دار جيهاني هار كرد

 بةدواي ساَلدا طةراَينرايةوة ساَل

 تةمةن السكي طوَلي هيواي خوَي 

 ن ضوة تَيزابي ئاَل ون توَينةاطي

 ي زو ةيلي ثرا كردثةرداخة زَيرا

 !خوَيين هةور سةوز بو

 بةخؤَل بو! ثَيكي رتح رةن(ي تَيكةَل

 شةرابي خةزانيان نؤشي كوللة

 بةتلياك خؤر! بون

 شةوارة تةرمي شةخ ةبوي مَيذو هةرةسي هَينا

 رت ي تواوة مؤميا بو لةطةَل

 دوا زةن(ي ضركةي ئةتؤمي لَيدا!

 دةررةطي مةرطي هاتة  ةمةمكؤَلةي زةوي ريشاَل
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 ني(اي ضوة سةر كةلي طيان هةَلكَي 

 تؤوي ترةكيو لةشري ضونةوة

 طيان لةدتَلَيكا خؤري لَي(ريا

 تؤوي لؤكة ك   ثَيخةيف تابوت 

 هةوري زةرد زةرياي خوَيناوي باَلندةي تةرة ةثةَل

 كَل ةي ئاطري طؤرا دزي هةتاو تابلؤي بايةقوشي نةخشاند

 طةن هةَلوةري!

 هةَلهَينا باَلندةي ترةكيو ضاويان

 تَيزابة دةريا ذةهري شوشة خوَي 

 بروسكةي هةور وةرية ناو رتح

 طةني نةمري مةمكي ذياني بآ شريةمةني

 بو بةهةرةسي ضةرخي بآ زماني!

 تؤوي منداَلدان يةئجوجي خس ة بَيشكة دارينة!
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 ضراي دارس ان هةَلمي لَيهةس ا

 ثَيكي ئاوةذتي ئةفسانةي ثرا كرد

 ثةيامي خوا!! تريشقةي بَيذي  لةمةخيانةي شةوة 

 بةسةط!  رةن(ي بو

 ئَيسكي دامركا!

 زةوي شةقي برد!

 ئامسان شَلةقا!

 ضوة ناو ئاوي دةرياوة!خاك رت

 طؤمي كَيماو تاقي كيسراي نةخ  كردةوة..

 بةخاكي ئةمريكادا ثةر  بونةوة! طؤراي زَيوي 

 جيهانيان كردة كآلفة دةزو!

 و خاثورسكةي ثؤن رَيز وَينةي شارَيكي كاول

 خوَي  بَيشكة سوتاوي بؤشايي س ر
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 بةتكة دراشاثةراي وةريو ئاو

 وةك بةفر ماَلي جةن(ي ساردي تةم

 النكةي ذةم بوردةي مناَلي  ةوا

 ثروشةي طؤش يان دةبارية خوار!

 وةخبَيزاب شةخ ةي طوَلداني مةيي ساتةئاطرو ت

 باَلداري سةدة لةباخضةي ذينا مؤميا بونةوة

 نة ناو بوركانكةوت ثةثولة ثؤلة

 طراي هةزاران سةدةي بآ ثةيام

 و زةوي دارامينة خوار! ئامسان

 جةس ةي بآ طيانيان طرتةوة ئامَيز

 مذدة ئةسريين دةسراي فريش ة 

 بون بةئاني كؤشكي هةناسة

 لَيي درا سةراثاي جيهان كوللة



  سةالح جةالل          شيعر           كةوتنة خوارةوةي طةردون
 
 

 
409 

 طةردةلول سةرو ذوري رااماَلي

 تةرزة ثةراتي بوكَيين ضةرخي ش ةوة

 و سور خؤرئاواي ثَيضائاني سةوز

 بةتاتة شؤري زجنَيكي كؤنة طةردون بو

 شةو ضرايين طيان ضوة سةر كؤشكي مةجنةنيق 

 و خؤر ثرتظةي مةرطي باكورو باشوريان كرد و خؤَل مانط

 بةبوركاني ضياي رتح و خوَي  زةوي بو

 ئامسان ضةقَيكي قيوللةنوماي رتذ

 بؤ دابرااني هةورة سةوزةكان لةكارواني خؤر!

 ةوي تابوتي تازةي خوَي  طرتو ز

 ئةشك دةراذَي ة بةرثَيي مردنَيك

 طؤرا هةَلكةن سةرجةم طةيش نة سةر مانط!

 هةزاران طؤراي تةخ ةيان بؤ برد!!
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 و طؤشب سكة ئاسين تةخ ة خوَي 

 ضراي طيان كَيشي طةني هةَلوةريو

 و هةوايان دراي.. و خؤَل ئامسان

 ضةرضةيف سروشب جةن(ةَلي سوتا

 قاراة نسَيي ئانيان هةَلكردثَينج 

 و خوَيناويان ثذا و تةرم سةربازي س ون تابوت

 بةردو دارو طَل ئاوراشَي  كرا

 بةكاغةزي رازيوي بَي ةراراوداو بةكةيف تَيزابي مَيذو بون 

 و ئَيسكي هاراابو منداَلَيك طؤشب

 بةخةختةتَي !! خوَي  ضوني ذيين كرد

 جةن(ي جيهاني سَيهةم بةسةر ضو!

 ؤي شارا زَيري شاري ثةثولةمةَل

 وةرينة طةروي بوركاني خةَلوز
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 لوتكة مؤرةخة بو بةسيناريؤي زامي رتذطار

 ئاطري بؤميب نةوةوي شووةسةوَلي  ة ثةثولة

 ني(اري جيهان خؤَلةمَيشي زةرد

 فليمي مَيذوي طةردون سوتَينرا!

 ي دوا هةناسةوة ةبةبالةفرا راوداوةكاني

 َلي بونبون بةطوَلي سوتاوي ظيس يظا

 قورئان ثةيامنَيري زةمةن دةكاتة ئاماذة

 لةضاخي شومي خوَي  بارانا 

 و مةسيح  و مريةم سزاي ئةيوب

 بةئاني رةوةزي ضيا بو

 )طةردوني  تةنيا هةَلماتة شوشةي سؤزانييةكة!!

 شةوةيا لةبةر تريشقةي قامضي

 !!(1)بروسكةي هةزار ضريتكي نوسي(
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 ي هَينائاوةضؤراي مةرط لةشادةمارا هةرةس

 خوَيناوي بةس وي هةزار رةن(ةي خؤَل

 ضةقيية كةَلوةي طراني ضةرخ

 ياساي مردني تؤمار كردةوة سَيكسي سةر طةن

 بةرةوةزَيكي بةردةننة طؤشب 

 باوي هاتةوة سةر خؤَلطراي سةوز

 دةريا شةهوةتي شةثؤلي خوَيناو

 و شةهوةت خرانة ثةرداخ عارةق

 تةواوي جيهان سةرخؤشي مةي بون!

 نو طوَل كةوتنة سةر هَيَلنجي مةرططة

 بوشيلةي شؤكة شَيي طةني شةوضرا

 مليارد ثةثولةو هةن(ي ثآ سوتا!

 تةمي طَيذاوي مةرطةساتي دو
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 طراي فريش ة سوتوي خوَيناوي طوشراو ةالثاَل

 بةضكة سوتاوي خس ةوة تابلؤ!

 هةر مؤرةغةيةك تابلؤ مؤمداني شوشةي فةر ان بو 

 هَيناثَيك شيشة ئةتؤمي ضوار راوي

 هةوري مةجنةنيق هَيَلي طؤراس اني سةرابي هَينا

 مردو كرانة دراندةي سةر كَيو!!

 ضةرضةيف جيهان شيلةي كةوتة سةر

 بو! شةوو رتذ ون

 بؤ هةزارةها مَيرد منداَلي شؤخ

 طونيةيةك ذةهري عارةقاويان راشب!

 دَيوةري شةتَلي خؤرة لةئيس يواوة 

 سروشخ خس ة ثةلةقاذَيي تؤف

 سكة نسَيي تةرويةكي ضرا هةناسةي خوَيين هةَلكَيشايةوةال
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 هَيلكة يةئجوجي قَليشي هَينا!!

 بوكي شةوَيكي شوشة خوَيناوي كردتتة باجي نةوهةروةكو طةن

 شةتَلي شةهوةتي راماَلييةوة

 زةن(ي ناكاتي تةرزة دةف ةري ذيين داراَيذا 

 رايةَلي مَيذو شاراي سةوزو سور 

 ةبارضونشيلةي ل بووةئاوةذو 

 الفاوي مَيذو رت ي وشك كرد!

 ثشيلةي قةزامي سةر مان(ة كةشخ

 راَيي ذينيان طؤراي!!

 ضراَي  هةوا ثؤشاكة زةوي شةو

 ئاو وشكة داري كؤضي فةزاي بون 

 طةن بةهارةي خةزاني تةمةن 

 بةكابوس خؤر بو 
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 مَيرو لةالراَيي هةوارة طةد 

 ضةثي كرد! سآ ضركة ئامسان رااس و

 ئةشكي نزايان هةَلراشب  ئةس َيرة

 كاول بو!! و جيهان هةزار جار تةخب

 ئاذَيراي شةوة طةردون خرتشا

 ضَلمي منانن ئامسانيان تةني!

 بسكي هةَلكةنراو لضكا بةمةمكي  ةوت ضينةي ئامسان

 بليارد مةلؤتكة هاتنةوة سةر خؤأل!

 ثروشةي شياوط خوَيين داثؤشي 

 هَينا بروسكة سوذن باخضةي ثةثولةي بةتانن

 هةتا دوا شيلةي ئَيسقاني كؤتا 

 هةزاران ميل قةساخبانة لةخوَيين هَيلكة سةوز بو

 بنة خوَينيان شريي لَي ضؤراا!مازو بار و قةزوان
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 رايشاَلي دةوةن طظةي مةرطي هةتايي كرد  راةطو

 ذيان خراية سةر سةماي لؤكة ضين كَيو 

 بوني زةوي دةزولةي راةطي هار

 بةضركةي خوَي   وبلياردَيك كاذَيرا ب

 شانؤ ضؤأل كرا شؤكة نةباري

 بةقورا ئةس َيرة راةن(ي تَيكةأل بو 

 شارو شارس ان جَي(ؤراكَييان كرد! 

 جيهان خولي خوارد!

 ئةس ؤَلي جةن(ي دةرياي شَلةقاند

 طةرديلةي وردي راوح توايةوة!! 

 خرتكة ثشكؤ جةن(ة طةردوني ضةرضةيف ئامسان 

 فؤتؤنات تةقي!! 

 ري ساراي ملاوي جيهان فوط
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 مةلي ذي  فراي! 

 وة!!بووةتةرمةكةي  ةوا زيندو 

 لةناو راوانيين طؤراي ئادةما خشَلي بزر بو

 فؤتؤ جيهاني خس ة شةخ ةي مةرط 

 قابيل هابيلي مَيذوي كوش ةوة 

 ضريتكي مَيذو دوثات بونةوة!

 وةبوةبةتةنها مري  زيندو نة 

 تؤثي ئامسانة شوشةي ساَلي طراني!!بو بةسةر

 شقارتةي كَل ةي بوركاني دتزةخ 

 بةئةتؤمي ثةراة شيانة  بو

 لةجةن(ي س را سروشخ كردة تابوتَيكي راة 

 تؤوضةني راو ي بةر طةردةلول هات! 

 س الني تيشكي طرتة هيماال!
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 هيماال راَيذنةي راش ة سةر زةوي!

  هةزاران ئان لوتكةي زةويان داثؤشيةوة

 ةر!!سوذدةيان بردة بةر تةخخ هَي ل 

 راَيذنةي تةنايف بةضكة ثشيلةي لوتكةي بآ نةخشة 

 لةئامسانةوة ثانوتةي بةنزي  لولةي ثةناي عةشق 

 مششاأل ذةني خؤر ني(ا سةر برااو 

 تؤوي يةكةمني مرتظيان داضاند! 

 بةدواي زرن(ةي مارشة كاتذمَير  

 ئةك ةر هاتنةوة ضةرخي نةزانراو

 رتذ هَيلكةي زةوي تَيكةأل بون!! شةوو

 هانوي هةور بو بةشةرابي طراني ضةرخ!

 دةروازةي طةردون تةنايف هةوا

 هةَلوةرية خوار!
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 ثرياسكةي مَيذو وان كرايةوة 

 فويةكي ناكات لةخؤرئاواوة

 راضةي شةوارةي طةردوني نوسي:

 (!!…لةس رَيكةوة بؤ س رَيكي تر)

ي ؤي باوك لَيكؤَلينةوةي راس ةي جراةخنةطر)ئيسماعيل  ةمة ئةمني(كؤ
 3/5/1993ي 1635شيعري لةسةر نوسيوة لةراتذنامةي برايةتي 

بةشي سَيهةمي  كرايةوةوبةدو ذمارة بآلو 5/1993ي /1650ة وذمار
 وبؤتةوة.آلجارَيكي تر لة طؤظاري طزن(دا ب وةس ا.
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 ن والقل 

 

 ئؤثَيراية..ئوثَيراي خوَي ! 

 بون  و راوحكةوتنةخوارةوةي طةن قراان 

 ةروازةكاني باس يلةونت رةن(ي د

 راةمشاَلي خوَي  ضيين ئامساني ثؤشيوة!!

 بؤتةوة هةمو زامَيك كوَير

 تةنها ضرتي هابيل قابيل رات ي نوَيية

 بةزةويدا بَينة قةَلةم نةش ةر 

 مَيشك شيشةي خوَيناوي نةوبوكي ساَلة!

 و ئامساندا دةهَييَن!! زةنط بةطوَيضكةي زةوي 
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* ** 

 )ن والقل (سوَيندي خودا 

 راوح ثَيخةيف تونَيلي خؤري ئاوا بو

 لةميحرابي طياني وَيآل سةفةر دةكةيب

 جةس ةي سآ كوضكةي خاك!! و بؤ برايين راوح

 ئةس َيرةي بةخب كوذايةوة

 !بووةلةكةللةي نةوبوكي ساَلي خوَينا تؤمار 

 ح بوني هةذاندتئؤثَيراي را

 رت ي سوركةوتنةخوارةوةي  تاراي عاشوراي كةربةالو

*** 

 ذيدياي لةخاضداني هاوضةرخييةترا

 فؤتؤ كؤثي مَيذوي تاوان كةوتة ضركة 

 شاتيا ئاوسة بةداس اني سةبراو
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 ئَيس ا ثرسةي ونتةكةم كشاية هةور

 )ن والقلم ومايسطرون(

*** 

 (…قةَلةم..قةَلةم ئةشكي زةوي تؤمار بكة)

 كليلي كةلةثضةي خؤر بو بةرت ي كؤتايي!

 ياري لةطةأل رت ي تةريو بكة 

 ةشةي كوش اري ذي  ئةس َيرةي بةخخ عالةمةك

 لةم خاكةدا دتزةخ دةردةكةوَيب!!

 ناثليؤن هاتنةوة طيان! و مؤسؤلؤني هَي لةرو

 شةداد  و فريعةون جةن(يزخان هؤالكؤو

 تورةكةي خوَي  بةجةس ةي خاكا دةهَين !

 لةتونَيلي هةورا ثاكيزةي خؤر ديلة

 تؤوي مةرط جوطرافياي طرت
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 دايةلؤذ رت ب بشؤ قةَلةم فريش ةي

 ئةس َيرةي مذيين تاوان كوش ارطاي رتح

 لةونتي باراني طؤشب 

 بةكوأل ب(ري بؤ مةرطي خؤت! 

 زةوي و درةخب ئةشك رَيذ كة

 ب راة بةدواي خؤري ناكاتةي ئاوابو

 زاري كؤرثة لةمةمكي خوَيندا بزواوة

 !!بووةبةخوَي  تينو  خوَي  بةكةللةو كةللة

*** 

 َيذو بزر بو!قةَلةم دةروازي م

 ضراي تاري هةَلكراوة

 سةرضؤثي كَي  ضؤتة ئةشكةوتي خؤرةوة!

 ئةم ونتة كاول برسي
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 رتذ بةتةنها لةقةساخبانةدا هةَلدَيب!

 و تابوت خاكي مةرطةسات

 و ضاوي سةركردةكان لةكؤضداية و خوَي  دأل

 بووةرتشنايي بةضاويلكةي زةراةبيين تةَلخ 

 ماَلَيب!!تةخ ةي تابوت هةمو ماَلَيك رادة

 تةنها كؤشكي سةركردةكان رةن(اَلةية!

*** 

 (!…قةَلةم درةخخ مةرطي كؤرثة مةمكي درااوي ناو باية)

 دارس اني سةربرايين قةَلةم ئةس َيرةي كؤمةَلة

 ةطةد لةئامساندا س ي س يطوَل

 ضرتي مان(ي كورد كوذيية!!

 تةخ ةسراي تةمةمنان مَيشكي ثذاو دَينَي ة ياد!

 ة ئاطرةي طيان دةكَيشَيبلةو زةراةبين
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 زةن(ي ئةزةل جةس ة دةطرَيب!

 سَيدارةيةك رةمزي طةردون

 !!تووةرتذطار وَينةي هَيلكةيةكي فليقاوةي هةَل(ر

*** 

 قةَلةم كةشةي ئامسان رت ي زيندوي ثَيية

 و وَينةو رت ي خؤتب ديوةل! تؤ تةمةن

 تؤ خةرمانةي عومري منب خوَيندتتةوةل!

 ب ناسييةوة!شَيي شياوطي دايكةكان

 كة دةس اراي برا كوذي وَينةي طرتوَيب!

 تريتر بوبَيبل بووةتؤ شاعريَيك هاوراَيب 

 كرد كة رتذ كشا!!ئةو ئةس َيرةيةت تؤمار

 بومةلةرزةي كوردس انب بريدَي ةوة

*** 
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 (…)ن والقل (سوَيند بَيب بةتؤ)

 رتذطاري تاريك  ةشارطةية

 ثرسياري خوَي  بوارَينة!

 هةَلكةني ضةرخي بيس ةم كةوتة سةر راآ وا كارواني طؤرا

 قةَلةم كليلي زماني شاراوةي خوَيناو

 مَيذو بماة

 داس اني مريةم لةدَل اية

 هؤمريتسي برا كوذي كوردت ديوةل!

 وةخب كةوتة طزنطقةساخبانةي ساتة

 (…(سوَيندبآ بةتؤ)ن والقلم ومايسطرون)

 (.(سورةتي)القل ن والقلم ومايسطرونئاماذةية بةئايةتي)
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 شياوطي جيهان  

 

 زةن(ةوة!خؤر سةري سؤزي خس ؤتة كؤشي شةوة

 تةوقي تةنراوة بةثةت و ئاطرو تةناف و زجنري،

 مةَلؤي قذيشي شةثؤلي خوَيين سةر شَيخ مةرطة،

 تَيزابي وةيل بؤتة ملوانكةي بوكَيين شيين..

 راتي ذانة!َيوةزنةي درااوي ضانوطي ئةشك و سي

  ة خوار،دةبارَي ةهاوارو ناَل 

 لةطةأل دوا تةزوي خاك و خؤأل و بةرد

 ضزوي نةعرةتةي بةسةرا دةثذَيب!

 لةذَير شانوي هةناسةي سوري نيوة مةرطيةوة

 شؤرَيكي مردني ناكاتجيهاني  بؤتة تةخ ة
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 سَيوةري تابلؤي رةنط و روخساري 

 شَيوةي تةرمي كؤن تيشك دةداتةوة

 نسَيي رةشوةَلةكَيكة ،لةهةمو الوة سينةماي

 طةمارتي جادوي نَيرةكةرةكةي جةجاَليان داوة

 سروش ي  ضركةي طةردةلولَيكة

 لةبنج و بَيخي دةوةن و هةردا:

 فيضقة دةهاوآ بؤ سةر ثةلي هةور!

 لةضة) و راسخ ضارةكةي سن(ي طيان دةرضونَيكة

 باوة  دةهاوآ بؤ طؤراس اني مردني بآجآ،

 طذو طيا  نةوبوكي سوري النة سوتاوي

 ل، مةرطي ساكارو زةقيان ثؤشيوة!تةوقي عةزازي

 مذدة دةراَيذن بةسةر هةواري سوثا ساالري،

 طؤراَيكي ضؤل و ئاوارةي بآدةنط!..
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 رةمشاَلي دةس ةي مؤسيقاو شانؤ

 بونة شاي ضراو هةمو رةن(َيكيان طرتؤتة باوة !

 و هؤَلي تارو مار. لةبةراتذةوة تا نسآو تةم

 خةزان و دار تةخ ةو ضراخان دةكةن بةسةر تةناف

 طةرمة سَيري وشك بؤتة بةربوكي مَيشكي زريانَيك،

 سروةو شةثؤل و نةسي  نابَي ة بان طةرداني

 ثةَلةي تةمَيكي لةقورا دراوي بآ تام و بؤية

 ثةجنةي ثريتزي ثَيغةموةرةكان نايان سراَي ةوة..

 شارس ان هةموي تاريك و لَيأل و نوخشةي ناش نة

 ثاَلي شوانةخةتي كوذاوةي كوَيرة رَييةكي ال

 ثردي سرياتي ئةفسانةيةكة سَيوةري دةكشآ

 كوَيرو ضاو ساغي  دةكاتة هاوراآ.

 ضي طيانَيك هةية هاوتاي عومرةكةي نوح بكاتةوةل!
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 غةمي كةرةن وي دروَينةي شةثؤل البةرَيب لةدأل!

 ثةردةي هةمةجؤر لة ةوت تةبةقة

 كةأل، ة ناو كؤشي هةتيوي ثرا سكَلو دوداطرَي

 ي  فؤتؤي تةالري بةهةشب و دتزةختاقة جارَيك

 ب(رَيب لةوَينةي جةجاأل و مةهدي

 مرياتي مةهدي  خباتة سةر هيواي،

 رتَلةي نةبوكي دايكي زةوي

 بةني طيان كَيشانَيكةخاك دةسرازة

 بَيشكةي ترساوي نؤبةرةي كوشنت دةالوَيننةوة

 هةَل ذاوةكي  نيشانةي تومخي خوَيناوي لَيكداي

 ةشيان سرودي طريةوطؤراني سؤزي الية الي

 كةفَيكي س ي تازة تةقيوي نوقمي ناو ئاوة

 باَلندةو مرتو مَيرو  ذيلةمؤي دَلي خورثاوي
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 سَيوةري هَيزي تةزوي شاراوةي موغناتيسَيكة

 رةشي ديلي خؤرةوة بةتاَلي ثرضي شَيواوي

 بةشة  ثاَلوي قورا دةن(يان طرياوة، 

 لةكوني زةقي موروي ئاوداري زماني  ةشرا

 مةلؤتكةي نؤبةرةي كاتي مةرط دةداتةوة! دةن(ي

 شَيي رةشوةَلةك و دةواري شيوةن 

  ووةلةكؤراي ثرسةي ئةو فريش انة ريزيان بةس

 جةرطييان هةَلدراا كة بؤ يةكةم جار

 …بةبَيشكة ذةني قةساخبانةي تةم الية اليةيان 

 ،كراية جؤالنةي شَيواوي زريان

 قينا!لةطةأل دوا ثةَلةي هةناسةي تيذي باراني 

 تكةي خوَينيشيان داراذا بةسةر سروشخ وشك و

 خاك و خؤَلَيكي بآ مرتو طياندار!
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 طةردةلولي  بو بةسواري ثَي  كارواني شةرا

 لةخاَلي س رو كؤتاييةوة كةوتنة سةر رآ.

 بةبةرا ثَيوا كراسي تازييةي كؤن و تازةشي

 لةيةكةم خشةي دةن(ي جونني هَيزي كاروانا

 ردا تةقاندبةسة و زامي دومةأل

 طةرداوي سةخخ ئةو زامة ضؤثي رةشوةَلةكَيك بو

 هةتاكو ئَيس ا  ثةثكةي ذةهراوي ثرا لةكَيماوة،

 خرا دةبَي ةوة لةشادةماري شانوي شينا

 لةهةر شةثؤلَيك طراَيكي سةوزو وةنةوشةيي دَيب،

 لةهةر الفاوَيك نةك زةوي، ب(رة ئامسان دةسوتَيب

 كي سؤزانيية..مرتظايةتي تةشيي رَيسراوي كضَي

 و ثةن  ثرا دةبَيب لةئاو طؤراةكانيشي وةك ثو 

 تةخخ نةبينراواندا دةسوراَينةوة.لة كضة قةرةجي 
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 باراني  لةهةوري سةر زةمينةوة دةضَي ة  ةوا،

 ئيسرافيل ئَيس ا مذدةي نةوبوكي ثَيغةموةرَيكة

 كة لةتةوراات و ئينجيل و زةبور باسي نةكراوة!

 زاري خةَلكي دةوري مةهدييةتةنها نةش ةري سةر 

 وةند كراوة،ناو جؤالنةي ثشب قوللةي قافا تةللة

 نة بارانَيكي روناك و شيين ثرا ثةَلةي خؤشي

 نة لةتروسكةي بةري بةيانا طؤثكةي دةتةقآ.

 ئةي هةورو رتذو مانط و ئةس َيرة نايةنة وةنم!!

 كآ بةر ثرسيارة الي خواوة دةن(آ بةرز كاتةوةل!

  ةي تةنورة، طراَيك دةسوتَي ةوة،رتذطار بةكَل

 فريش ةي قورباني دةوَيب بونة طوأل ضرتو، ثؤلة

 لةتةخب و بةخخ ثرا شكؤي خوادا ب وَينةوة..

 رايةَلي تةوني ئةفسانةي رتذطار نابراَي ةوة
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 لةدابةزيين  ةواو ئادةم و دواي خؤيانةوة،

 هةتا لةوة ي دوا ثَيغةموةري  هةر ثيشي خواردو

 ي شيوةنَيكي واي خس ة ناو باوة هَيزي بوركان

 رتذ لةطةأل رتذدا كث دةكرا دةنط و هةناسةي

 تا لةزرا زراةي ثشب و هةناوي الشةي سةر زةوي

 ثرا جؤشي سروشب بةبروسكةي شاراي دَلَيكي بو

 دوا ثَيغةموةريبؤ تازيةي رتَلةي 

 بةهةزاران ميل لةشانشيين سكي خؤيشييةوة. 

 ثرسةي فريش ةي كردة خؤرةي دأل

 وا دوا هةناسةي وَيَليان ضةمخاخةي طراي بوركانة

 لةدةرياي هاواريانةوة ضاوشاركآ دةكةن

 لةشةثؤالوي خونضةي تكةي خوَيناوا

 دةبنة ملوانكةي دوراو ياقيقي ملي سةر زةوي
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 لةزوهرةو مش ةري و كاكَي  و لةيل

 واوةياو شينة سةوَلي كةشخ

 بؤ دوا هةناسةي طةردانة وردي كث و خامؤشي

 ئةو ثَيغةموةرةي نةضوة سةر تةخب!

 ئةو فرمَيسكانة ئاطرو ئاوي لَيك هةَل ذاون دةضنة  ةوا

 بةدةم تَيزابي دتزةخَيكةوة..دةبارَينةوة..

 بةبةردي ياريي هةَلماقؤي سينةي كوتراوي دةب 

 ئةو فريش انةي ثَي  ئادةميزاد

 ثةتيان بؤ خرا

 و قةتراني كةللةيان ثذا، بةزةبري شريي س ي 

  ةكانيشيان خس ة ناو تَيزابجةس

 و سينةي بروسكةي تيذي ئةو شرية شةوقي لةبةذن

 دايةوة ناو كةذو كَيوو شاخ و ثَيدةشب و دتن
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 لةثَي  كرتكي. ئادةميزادو شةهوةت و خوَينا..

 ئةو ثةتة وَينةي دَلَيكي نةمر كةوتة سةر ترثة

 تةزوي شةخ ة بو دَينآ بةجةرطي مةريخ و مان(دا

 كةي خؤينوكي مششَيرة بةئاشكرا وةك

 بينآ بةجةرطي مرتظ و ذي  و مردن و كاتا،

 نةك ئةوة  ب(رة وةك كةرةن تويةك

 لةهةمو الوة بكةوَي ة كار

 بةمةَلؤ..مةَلؤ، تةرمي تازة خوَي  طةنراَيز بكات، 

 الشةي سور ئَيس ا بؤتة سرودي كَيَل(ةي تؤوي خؤر

 ي درةخب ضةقؤي ناسكي برا براةي خؤيانتا طةن

 ةكةللةي مؤمي خوَيناويانا دةهَيننةوةل

 ئةواني  دةَلَي ..سزاي قةنارةو هاوارو كوش ار..

 لةثَي  خةجنةري هابيل و قابيل
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 خواوة مايةوة، لةنوكي ضةقؤي

 لةو تةرمة س يية بآ نازانةوة، تةوذميان هَينا

 بؤ ضن(آ خؤأل هاتنة زةوي بآ كؤرثةو رتَلة

 سب بكرَيبهةتا مرتظي شَيوة مةيونيان ل آ درو

 هةرضةندة طيانيان مةلي ئاوازي كؤشكي فريدةوس بو

 خوا بؤ زينداني زيوةراتي زةوي تةرةي كردنو

 فَلَيكي تةمؤبةضن(اَلي خةمي ش دةنوكيان بو

 بؤضي دةنوكيان لةطةأل خاك وخؤأل كةوتة ط  وطؤل!

 هةر بونة هاوراآ نةفرةتيان باراند!

 يز بو!ئةوي  بةخوَيين ضةمؤَلةي مةسخ ئةوانا ز

 بةهاوارةوة كةوتة سةرضؤكي سكي نؤ مان(ي، 

 لةو ثزيسكةوة هةتا ئةم ساتة كةس نةيزانيوة

 رةشو سورو زةرد باوة بؤضي طرياوةل! ةئةم خؤَل
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 باوة  وووةئايا ثَي  ئةوان مرتظي تري طرت

 تا لةكؤمةَل(اي ثَيشوي نةزانيا دةسب بةئاطر بَيبل

 هةرضةند ئةو كاتة دايكَيكي شَيب بو.

 و مةرطي كؤرثةكةي طرياو ةثةلةقاذةي ذيانل

 بةسؤزي فريش ةي جؤشاند هةناسةي طةرمي دَلي

 بةدةسخ بةتاأل هةَلكشانةوة بؤية يةك دواي يةك

 لةبةردةم خوايا سوذدةيان كَيشا

 هةر ئةو ساتة بو لةناو سَيوةري كارواني وَيآل

 بةئارام(اي طؤراَيكي نةديو، بون

 ي زةويا ثذانبةسكي ثراي خوَي  و شياوط 

 َينيان دةرثةرااندؤلةميزةننيا قورِ و شةهوةت و خ

 تةرمي بَينازي شل و ثليشيان تيا تايةوة

 بةشَيي نسَيي ئةو تةمة  ون بون هةر
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 بةشةوق و رةن(ي تورةوة نوسا تةنها وَينةيان

 …ئةوي  ئاوَينةي دَير زةمانيانة

 شاراي مردني ناوةخ ةي رةشيان كؤدةكاتةوة

 ش يشيان لةدانةي نةخخ دوراو مرواريئَيسك و طؤ

 تانني  ونةي  و خةيوةر بووةنة …مرتي بآ بة  كرد

 طؤي زةوي  رزي بةداري وشكي ليذنة كراوي

 لةدواي كؤضيشيان شني و شةثؤراي طشب سةدةكاني،

 ئةو ئةفسانةية بآ شوَينةوارو شانؤ مايةوة!

 ئةو شرية سورة تيذة بآ دةن(ة، كةسي  نةيزاني

 م دةرياو روبارو ضؤم و ئؤقيانوسةوةل!كةوتة كا

 ئاخؤ وةك تةخ ةي كةش ييةكةي نوح!

 بةسةر سينةي كام لوتكةو ثآدةش ا طريسابَي ةوةل

 كاوةي ئةم رتذة راوضي ثَييةتي نَيضريي ئةوة
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 بةكورةي ئاطري قيين هةتا

 داريالةدَلي براتنزو مس و زَيرا

 تكةي خوَيناوي سوري ئةم ذينة شومة بهَينَي ةوة

 ةو ثارضة رةقةي بؤتة كةرةن وي ئادةميزادوئ

 ويسامي شاني ضةثي ئيزرائيل

 ثريشكةكاني كرانة خؤرةي دَلَيكي سةركة !

 لةذَير مةدالياي ئافةرينةوة دابارينة خوار..

 الشةي ئةوانةي كردة باراَيزةي بةري بةياني

 لةطةأل دوا ضركةي هةناسةي شني و سزاي مةرطةوة

 واني ئةم خاك و خؤَلة!مي بووةطَيذةَلوكةي شوم 

 لةو ساتةيشةوة بآ ثسانةوة شانو دةهَينآ!

 بؤتة ثَيشةواي كارواني تؤف و نابراَي ةوة.

 و، بةهةورَيك دوا تةمي ثةراةي طيان دةرضونيشيان بو
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 بةسةر جيهانا ئاثوراةي كَيشا!

 بةدةم دَلؤثةي بارانيشةوة خوَيناو دةباري! 

 ضايةوة،ئاني جيهان و ذيان و مةرطيان دةثَي

 هةرضي فريش ةي ثةل وثؤ سسب بو.

 هةناسةي تؤف و طةردةلول، بووةثةَلةي سزايان دة

 بةسةر ئامساني جيهاني شينا كةوتنة رايةأل. 

 هةتا ئةم ساتةي  تةزوي جةس ةيان هةر هاوار دةكات:

 ذيان كاتيية..بآ سةرو ب  و بآ ناونيشانة..

 بآ ناسنامة و ثةساثؤرتي لةيةك دوانة،

 ي قني و طرا لةتؤَلةي دادي ئةو تةرمانةوة!كآلفة

 ،و وَيأل بةتةمَيكي سةرطةردان بون

 جارَيك دةكشان بةتيذي و دةكوذانةوة،هةر جار نا

 ئةو تةمة بؤ تة قؤزاخةي مَيذو ةضةند هةزار ساَل
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 وةك تاقي كيسراو فريعةونييةكان مؤميا كراوة!

 نة دةسب و ثةلي وةلي و ئةسحابة

 وةرةكاننةطراي نوري ثَيغةم

 نة الفاوي نوح

 نةيان توانيوة ئةو ثةردة ونة البةرن لةضاو

 تا لةزجنريةي كةلةثضةي ديلي دةسخ خؤرةوة

 بةنامرادي! بةخوَيين طةشي ئةو ثَيغةموةرةي 

 بةكةشخ شةشي ئةمريكا كوذرال! لةناو دةريايا

 و هةَل ؤقني لةثرا بةكارطَيكي نةش ةر ئاسايي بون

 انَيكي جؤشاوي خةف ة،بةهَيزي كَل ةي ئاطرد 

 بةلةشي وَينة جةس ةي ئةيوبي رزيوما ثذا، 

 لةذَير تاريكي سينةي ضةرضةيف شةوةزةن(ةوة!

 خانةيةك وةك ئةم رتذطارة:بةرةمشاَلي تاريك بون
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 تةنايف ئاسؤي مةرطي ناوةخ ةي مناَلي ساواو..

 دايكي ثرَا سؤزي خس ة طةردني شةدادييةوة!

 ي ثَيغةموةرَيكاتاقة ساتَيك لةدةسخ سؤز بؤ

 وةبووةشريَيكي دو دةم راسب نة

 رَي(اي رضةي شةوارةي ئةهريةنَيكي تيا بكرَي ةوةل تا تولة

 دنيا بَيدةنط و الأل و كث وكرا بؤتة نةش ةرَيك

 موسا لةكوَيية بضَي ة سةر تور

 هةتا ثرياسكةي جيهاني شَيواو بداتة دةسب خوال

 ئاطري طةروي طرا بداتةوة

 او خةَلوزي ثشكؤي خامؤشا ب لَي ةوة لةن

 هةتا سةراثاي جيهاني شَيواو وةك تور لَي بكات

 ئيسحاق و يوسف ويةعقوب وداود ضيان ل آكرال

 بةراَي(ةي شينا نابنة كاروان ضي
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 مو ةمةد بؤضي ناضَي ة  ةراراال

 ضاوةراَيي سيماي جوبرائيل بكات

 و هةتا ثةيامي نوَيي ل آ وةرطرَيب

 وت بكاتئةم تةوقة رةشة لةت و ك

 بةردة خراةكةي دايكي عيسا لةكوآ كةوتةوةل

 هةتا نيشانةي سيحر بشكَينآ

 كيسة لريةكةي باخةَلي  ةلاج لةكوآ رذاوةل

 بدرَي ةوة و طراي ل َي و عارةق تا باجي خوَي 

 ثَيآلوةكاني  ةزرةتي غةوز كام دَلةي ثراكرد

 تا زةوي وشكي بآ ئاو بكَيَلآ

 كةرو ذنةكةي دةروَيشة رةشة

 ؤ زرَيواري هةمو كرد بةئاوب

 شارَيكي ون كرد لةلةثي مشخ نهَينيةكةيا



  سةالح جةالل          شيعر           كةوتنة خوارةوةي طةردون
 
 

 
445 

 هةر نو َيك نةضو بةسةوَلي بةلةم

 دو كةسي ثاكيان ل آ رزطار بكات

 ئيسرافيل بؤضي لةبري باران وة ي وةرناطرَيب

 هةور داطرَي ة سةركؤشي زةوي

 جوبرائيل بؤضي طوأل ضرتي تازةي ناخاتة ناو دأل

 ة كؤشي مريةمَيكةوةعيسايةكي تر خبات

 بةناسؤرةوة سةريان نايةوة هةزاران مريةم

 بةبَلقَيكي تواوةي شَيواو بةشارا  عيسا بون 

 بةكاكي روتي بآنازا  عيسايةك  ئَيس ا لةدةشخ كاكي م

 بةدواي دايكة مريةمي بآ خؤشةويس ا! دةطةراَي 

 هةناسةكاد سةرثاك ون دةب  دةطةراَينةوة!

  باثريمابةدواي ئَيسقاني ثشخ 

 نةجوبرائيل و نةهةناسةكان دةشخ مةزنةم دةكَيَلنةوة،
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 نة هةواري ضؤأل مةرط  دةخاتة زامي سةخ ةوة،

 كاروانَيك ئةيوب لةقةساخبانةي دةشخ خاك و خؤأل!

 كرمي ناوةخ يان تَيوة ئانوة!

 ذنة شؤخةكةي ئةيوب شةوقَيكة لةسةر شاثةراي دَلي هةورةوة

 ذاوة،بةضاوي تةميان ث قا..قاي

 مةسيحي  ليذنةي داري برااوة لةكةذو كَيودا

 ئَيشك ضي طوللةي ناوةخ ةي خؤرة جةراطي ب َيكَيب

 ئيمامي عةلي لةسةيف نوَيذا وشك وةس اوة

 ضاوةراَيي وة ي قةني خةيوةرة

 بووةجةلادةكةيشي دةسخ رةق 

 تةمي لةبارضوي  ةوا لَييداوة

 ةبةدواي زةبري خةجنةري ثشخ ئةوةو عومساني 

 كةشخ دةخاتة دةرياي قينةوة
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 ثَيسخ ئاسك لةذَير قةَلةمي قورئان نوسيين

 روثؤي بةياخي ثَيغةموةرةكان هةَلدةداتةوة

 لةطةأل خةتَيكي تازة دةسب نوسيا سةد جار دةلةرزآ

 بةجارضي!! بووةبةو زةن(انةوة سروشب سةراثا 

 لةسةر دوا ثةلي دار و دةوةن و درةخب و هةورا..

 كردتتة سرود!! ئاوازي مةرطي

 هةمو لةناخي دَلي تواوة قيذة..قيذيانة

 بؤ طياني ثاكي ئةو فريش انة دةثاراَينةوة 

 بةتيذي دةكشآ بةسةر روي كةذو كَيوا هةناسة 

 دةروازةي وني بةهةشب و دتزةخ دةخةنة سةرثشب

 لةثراَيكيشا بةرةو تةخخ خوا دةكةونة رآ!!

 ةوة!بةهةش َيك بؤ ئةو تةرمانةي نةخس ة كؤشكي

 هةتا لةباخضةي ثةراةي زَيرايين خونضةي مَيذوا..
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 بونة مومياي سةر خةوي قوَلي ئةفسانةي دنيال!

 تةواوي قوللةو رَيي هات و نةهات خبرَي ة بةرضاو

 بةذني ئةم ذينة تؤفاناويية بماَي ةوة..

 نةوبوكةكةي خاك خبرَي ةوة سك! ةشياوطي مناَل

 هَينانا،و هةَلوسكةي ضائةوي  ثرا بةدةم لةطةأل تر

 ضاوي، ي نةفرةتو سزاي كؤضةري بابةناوت

 جيهاني مةرط و ئاطري طرِ و دادطاي سزا..

 خواية وا دنيا بؤتة دةزولةي كآلفةي تَيكةألل

 هةتا دوا ثةردةي ثةرضةمي ئامسان.

 تةَلخي خوَيناوو وشةي سواوة!

 لةبري تؤوو زاوو زَيآ منداألل!

 ،تووةربةمليؤنةها باَليان ط كرمي ئاويش 

 لةسةر قةفةزةي ئامساني خوَينا كةوتونةتة كار!.
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 دةزولةي قؤزاخةي جةن(ي سةرةتا دةضَيننةوة،

 تةرمي فريش ةشيان كردوة بةليذنة ليذنةي ضنراو،

 ! ووةبةدارة مةيخ دةزولةي ئاطر هةَليان بةس

 بةضةقي سينةي باَلدارَيكةوة طؤراني دةَلَي .. 

 ةي خوَيناوي هةتا ئادةم و  ةواي  بةضاوي طري

 بةسةر تةرمي هابيا!! زةن(ي نزرطا ل آدةدةن

 بةنةش ةرةوة لةكةنيسةشدا ئيماهي  ديارة

 مةرطي ئيسماعيل نوآ دةكاتةوةو

 بؤتة شةثؤل كآلوخودةكةي فريا رةسيشي ل آ

 زةكةريا  لةناو شني و شةثؤراي دةرياكةيةوة

 و نةهةنط و طياندار دةدوَينآ بةضرثة ضرثي ماسي

 ةثؤال بؤتة هاوةَلي وة ي ئةو رتذةلةطةأل ش

 بةسةر تنؤكةي ثاوانةي خةميا فرمَيسك دةراَيذَيب!!
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 لةسةر دوا قاراةي ئةم جيهانةوة دةكةوَي ة باز،

 تووةبةدواي تةمي يةكلا رَيزيان طر ثَيغةموةراني 

 سةراثا رازي رابوردوي خؤيان دةطَيرانةوة!

 ثةراةي تةورات و ئينجيل و قورئان

 ا لةبةر ضاويانا وان كراون!!بةمليؤنةه 

 هةريةك ضاويلكةي زةراةي كردتتة ضاوو،

 ني(ا دةطرَي ة رس ةي مرواري..

 تابلؤي طشب رةن(ة  ثريشك دةدات:

 بونةتة سرودي طريةي ئةم سةرَينيية

 بةمردو زيندتكانييةوة بوتة دةن(ي وَيأل، دنيا

 لةتونَيلَيكي سةرشَي ا زةن(ؤَلةي تابوت ل آدةدةنةوة!

 دةن(َيك بؤتة سوَيي دوكةَلي ئةو شانؤطةريية طشب

 تاقة دةن(َيكي كث نةبَيب ئَيس ا نايةتة بةرطوآل
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 ةئةوي  خامؤشي ضراي ناو تاقي كؤشكي مةهدي

 وةك تابوتَيكي خول خولؤكةيي دةسوراَي ةوة

 بةبةياخيو ثَيغةموةرةكان بون  ئاني تةواوي فريش ةو وةلي

 بةسةر سةرييةوة دةكروزَينةوة

 وةس َينراوة.. ؤَلي شةشي  لةثاَليةوةئةس 

 تةنها ئاسنَيكي خاَلي بآطوللةو تؤ)

 لةذَير سيواخي تاوانا جوَلة..جوأل دةكات

 بةنيوة ني(اي كاتيو كؤتايي نةهةن(ي 

 بةهةر ضوار اليا خؤي دةضةرخَينآ 

 يونس سةرسينةي شةق بوي دةكَيَلآ

 بؤ مةرطةساتي مةهدي دةطري

 ةوةثةجنةي دةخاتة كؤشكي داود

 كاروان ضييةكان دةَلَي ..ئةم شينة:
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 ئاوي هةويري تاواني رةشة نابراَي ةوة!!

 خانةي كؤتايي ذينةسةماي تاريك

 ضاكاني ثآكةرت دةكرَيب!دَلي فريعةون و ثياو

 لةطةأل دةن(ي زةن(َيكي ئاوارةو ونا

 ضراي ذةمووردةي جيهان دةلةرزآ و دةكوذَي ةوة

 ب بةدو لةت!هةتا طازةرةي سةرثشخ طاكة  دةبَي

 كؤَلةكةي سكي زةوي  دةبران و دةيرامَيننةوة،

 بةنادياري! طوَيدرَيذةكةي جةجاَلي  دَيب و

 ثارضة قوماشي لةسةر راوي رةشا هةَلدةدرَي ةوة!

 و وةيلي  رةشوةَلةك دةبَي ة ئان! لةناو بةهةشب

 ذيان و مةرطي  دةبَي ة ئةفسانةي خؤَلةمَيشاوي!

 رةجي دةطرَي ة خؤيزةوي  وَينةي لوادَيكي قة

 بةئَيشك(ري شةوضراي مةرط! مني  دةمبةوة
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 دةمبة كةف و سؤي تاواني ئةرخةواني!

 دةمبة طوناهَيكي ثرا داوةريوي بةرتاوة تةرزة

 بةئةيوب و مريةم و نوح و مةسيح نةدرا بَيب 

 بةمَيذوي مةرطي ئةو تةمة شومة راضَلةكَيمةوة. 

 مكراسي جاوي سولةياد دزي و كردمة بةر

 مةرطةوةبةهَيزي سةرة ةتة ثاَلةوانَيك وئَيس ا بوم

 وةس اوم لةبةر كؤشكي زَيرايين خواي ئةم كةونةدا

 لةبري ئةوو مانط و رتذو كَيو

 دةكات بةقاراةكاندا دةزولة هةر سولةيانة

 سَيوةري وةك و عةباي نةزاني شةوة يةك دةكشآ،

 خَيوةت(اي خَيَلي خَيوو جنؤكة كؤدةكاتةوة!!

 ،ؤقةي ناَلةوة وةك و تةمَيكي ثآثةتيلةتاو ض

 لةكةشخ شراا سةوَلي ثاش(ةزي ل آدةدةمةوة
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 بةدواي كليلي قوللةي قافو واق واق دةطةراَي 

 ئةوي  بريسكةي ئةو خةوة زراة لةمَيشكي دراوة

 و تاريكي تةَلخي ثؤشيوة.. ك نَيكي سةوزي س ي

 ضاكانهةرة ثياوبؤتة سةر قافَلةي ثةيذةي كؤن(رةي 

 ئيس واوة ضاوةراواني  ةشرو نةشرة!! َلي س رولةهَي

 بةدوايا كةوتؤتة شةثؤل، تةمي خةوةكةي نو ي 

 لةسةر دوا تةخ ةي كةشخ شةثؤال بان(ةواز دةكات،

 دةَلآ:لةنَيرو مآ دواد خس ؤتة ناو كةش ييةوة

 وا جيهان بةبآ نركةي ثةري و دَيو ضؤَلةوانيية!!

 زَينةوة!بةدأل دةطري  و دةكرو لةطةأل يونسي 

 ثرسةي كؤتةَلي يةك كؤسخ طةورة دةطَيرانةوة،

 ضاوةراَي  دةكةن خدري زنة بَي ة فريايان،

 هةتا لةبري دوا ثَيغةموةري رةجاَلي برسي
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 خؤيان بكوذن و طؤراَيك بكةنة ئارام(اي ذينيان

 بةطةردةي تيشكي خؤرةوة! ئةو طراة

 روما..شانو دةهَينآ بةسةرو 

 و ناَلةشيان طرا دةطرمبةدةرياي سؤزي ناَلة..

 بةدواي تةخب و تاراجي ئةم طةردونةدا دةطةراَي 

 بةهَيزي ثَينج راو.. ضاوم دةبَي ة تةلةسكؤبَيكي

 و ثآ ثةتي رةجاأل دةبين ، هةر كة منانني روت

 لةذَير كةرةن وي سةد ئةذدةهاكا ئةشك دةراَيذن:

 جيهان كةرا دةبَيب بةدةن(ي تيذي دَيوان و ثةري،

 سولةيانة شةثؤرايانة! كانيس ا  سؤفييةئةوا ئَي

 بةيةك ئاواز سرودي ثةشيماني دةَلَينةوة!

 زةوي  بؤتة تةنوري وةيلي ثرا سكأل و دوكةأل! 

 هةر فريش ةيةك لةئامسانةوة قاضي تآخبات:
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 وَينةي ثةثولةي بةرضرا دةبَي ة بؤسؤو قةرةبروت.

 ئاي خواية طيان..ئاي..ئاي!!

 سةرةتاي مَيذو دةداتةوة جيهان وَينةي نةفخي سورو

 بةبةرد هةَلدراو بؤتة رخيؤَلةي سكي طورطَيكي

 رةن(ي دو ساواي لَيك هةَل ذاوي كؤن دةداتةوة..

 لةناو سكَيكي ذةمووردةي شةق بو،

 و نوآ! بومةتة سةر قافَلةي طريةي كؤن

 و نةخشةي جوطرافياي سةر زةمينةوة هاكا بةخؤم

 طةيش مة بةردةم قاثي كؤشكةكةت!

 شياوطي جيهاني مةرطب دةخةمة بةردةم يفؤتؤ

 ةكاني لةش  دةبنة دةمي تيغَيكي ئاودارومو 

 وَينةي جيهانَيك بؤتة دارَيكي لةراةط هةَلكةندراو!

 ئاي خوايةطيان. ئاي..ئاي!!
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 ئةم زةمينة وةك موغناتيسي ثةراتي رةشؤكيية

 و ثةنشي تَيئانوة! و داَلو ضةقؤو ثو  دراك

  وَينةي تاواني هةمة رةن(ة دةداتةوة،دأل و مَيشك و خوَيين

 ئةوا مو ةممةدي مةهدي  كوذرا!!

 ئةس ؤَلي شةشةميين ئةمريكا لةت..لةتي كرد

 خواية طيان!! نؤرةي كةرةناي  ةشري ناكاتة،

 ئةوا جةجاَلي  دةراواو بازاراي كؤدةكاتةوة!

 ي جيهان دةكاتة بَيشكةو جؤالنةلفووةكوانآ ئةو 

 بةبوركانَيك! ةما بوم لةئان و ساتي كَلمني  

 بةوَينةي ثرا كارةساتي جيهاني طآلو دةتةقمةوة!! ئةوا
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 ثشوي مةرطي جيهان 

 

 شةو ضرايين مةرط هةناسةي تيذي

 طةردانةي سؤزي بوكي طزن(ي تةَلخ كردوة!

 بوركاني تيشكي داوةريوي خؤر لةمةجةنيقا.

 بةطراو بؤسؤو دوكةَلي تَيزاب ئاوَينة دةبَيب!

 نةي نةمامي مةسخ نةطةيش ة بةر!ني(اي نوخشا

 ثةجنةي خ وكةي لةمةمكي تازةي خونضة تؤراوة،

 شةثقةو قا) قاثي وةيل دةخرَي ة قاض و سةرييةوة.

 فرتش(اي هيواي لةجةردة خانة بؤتة تانني

 كؤَلةثشخ نوَيي كؤض باري سةخخ ل آدةدزنةوة!!

 موروي نقَيمي ئاَل ون ثرشن(ي تةمَيكي كؤنة 

 طةي ثاييزة شينا ناطريسَي ةوة!لةناو ثاسار
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 ثةي، لوتكة سةر سن(ي خس ؤتة كؤشي ئامساني بَي

 شةتاوي مةرط مذدانةي ك ين بةسةرا دةثذَيب!!

 قةدو بانشي دارَيكي روتةي ناو طةردةلولة!

 طؤثكةي هةَلوةريو لةدَلي خوَيناو دةطرَي ة ئامَيز!

 ةوبوكة بارانةي هةرةسي خاكي داضو

 ة ئةلوومي ناو مؤزةخانةكاروانَيك شؤخي خس 

 لةتيشكَيكيشا ئامسان هَيزَيكي موغناتيسيية

 دةشؤرَي ةوة! وَينةي مليارَيك مؤرةغةو كةللة

 لةمةشقي شاراي طؤراي شاراوةي سةر زةمينةوة،

 ثةَلةي قريشكة دةطاتة  ةواو دَي ة خوارةوة..

 هَيشوي شةوَيكي شَي ة وةك ثرياسكة، ضةثكة طوأل

 باخ و مَيو سةردةنَي ةوة!و رةزو  بآ لق و ضأل

 طياي نةمري لوقمان ضَلي ناكاتي كوَيس انيةكة!
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 بةكراَيوةوة شَيوةي هةناسةي مردوةكان دةدات..

 شَينا ثش َينةي ئاهةن(ي طؤمي بآجَي(ةوهةر لة

 رس ةي شانؤيي هةمو سةر زةمني نوآ دةبَي ةوة..

 بةنةمامَيكي تازة بةخشةوة: و  ةوا  سكي هةراشي ئادةم

 ثرياسكةي نهَيين خةندةي سةرلَيوي شةي ان!!بؤتة 

 لةشة  ثاَلؤي ذي ..ئاطر بارانة..الفاوي شينة،

 جةوةندةي مةمك ناطاتة فرياي كؤرثةي سةر النكة!

 ثرشةي ئاطري زةوي كوَلَينة  ثةتي دةسرازةي تةخ ةي رةقيانة

 بةئاطرداني مةرطي تاقانة لةو  ةوايةوة، 

 طونو!!هانوي مردن ضريكةي بؤسؤ دةكةنة 

 لةقةي جةجاَلَيكةوةَي فريش ةكاني  بةدواي ث

 بةتاشة بةردو تؤفو زريانا دةكشَينةوة 

 بةسينةي طةشي جيهانا: دةواري ضاوبةسب دَين 
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 لةنَيو شةوارةي دَيجوري شةما بةالي ةوة!

 ئَيشكي مةهدي تازة دةطَيران

 بؤ هةَلمي سؤزي خواوةندةكاني 

 اضةقَينراوة:هةر فاقةو تةَلةي تةلي ئةَلماسة د

 بةتةون ضين زولقةرانةينةوة! يةئجوج و مةئجوج

 ضاوي خوَينكاري ذةمووردةييان داضةقاندوة!

 مةهدي لةتةمي نسَيي دواي عيساو

 بآ شةوق و تيشك و طراو دوكةن

 سةريان خس ؤتة سةرطسكي جيهان

 عيسا كؤضي كرد نةطةراايةوة!!

 :بةرماَلةكةشي هةَلدراا بةسةر تةنايف شةوةكانةوة

 مةهدي  لةشةققةي باَلي كؤتايي ضةرخي دايةوة

 بةثاشاي سةرتةخخ هةواري بآ ناو، ئةواني  بون
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 كوانآ تونَيل و دةرطا ثؤنيي زولقةرانيين رتذ!ل

 يا جةرطي ئةوي  كةوتةوة بةر روي شانوي مةرط

 جيهان كؤتايي، ك ين نةوبوكي طؤراي ثؤشيوة

 َيضاوة!ثةراتي خؤنوي سةر بَيشكةي هيواي لةخؤي ث

 كَيلةكانيشي بةرةو ئامسانَيك راسب بونةتةوة

 طوآ ض ةيانة بؤ دةن(ي بةرزي ئينكريو مونكري!

 بةبةردي ئةحلةدا ناوة! دةف ةري رةشيان

 كةسَيك ديار نيية..فريش ة نية!!

 …بةبؤني خؤن دةكَيَلنةوةهةمو هةناوي ك يان 

 نركةي دةروني ثرا لةشرخيةي سةر طؤراةكاني ،

 ناك بةشاري ك ا دةهَينَي ةوة!سةوَلي ترس

 مرتظي  ضاوو دَل و دةماريان ريشة كَي  دةكرَيب

 سةرجةم بةراةطي تةخ ة ثؤشي ون دةطريسَينةوة.
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 شاراي شاراوةي خؤري  كاول بو!!

 ريزةي ثَيشينةي ثَيغةموةرةكان نةهاتة كاية

 ئؤردوطاي تةميان لةئاقارَيكدا كوذَينرايةوة،

 يان نابينرَي ةوة!ئَيسك و ثروسكي تؤزو خؤنو

 تابوتَيك لةسةر ضرايين زةمني شانو دةبةس آ،

 لةطؤراس اني بآ مردوي كؤني واق واقةوة

 بةسةر هاوينةي فريش ةيةكا دةوةس َي ةوة 

 لةدوايشييةوة تةنها هةناسةي مرتي بآ طيانة!!

 و دوكةَلي خؤَلةوة بةرز دةبنةوة، لةناو باروت

 زةميني  كؤشي دايكَيكي  ةزة،

   كؤرثةكةي طياني ئازيزي خؤي لةدةس داوة!لةثَي

 لةرزةو بروسكةي زةراةي كةون نةبَيب بؤ الية اليةي،

 بةئاطرةوة لةدَلي دةدات! ساتشرخيةي دوا
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 ئةو تةزوة سورة دةبَي ة كَل ةي ئاطرَيكي مةسب!

 …هةزاران ميل دور ثةثولةكاني دةكاتة سوتو

 ثةراةي هةمةراةنط لةزو ةيلةوة

 دادطةرييةوة دةبنة تؤو باران..بةطياني ثرسةي 

 شَيب هةَلدةضنةوة، لةناو ضاواني سراي خاكي

 ةمينةوةوسةد خةرمان طيان لةساتي مةرطي دو

 بةو تةثو تؤزة دةبنة شةثؤراةي دواي تابوتي رتذ،

 بةتةزوي هَيزي دةرياو ئؤقيانوس، 

 مليار.. بةمليار جةالدو كوذراو دَي ة دةرةوة!!!

 هةزار كةس بةرز دةكاتةوةزةينةفون ئاني ثةجنا 

 سن(ي بؤ نةش ةري ئةَلماس دةكاتةوة! تكورد

 بةني(اي ضل مليؤن نازي هَي لةر

 ثةجنة دةطرَي ة نةخشةي س ي ونتاني دي!
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 بةثاشة لةقة، ئةس ة رةشةكةي ناثليؤن تةنيا

 سةد شار دةكاتة مؤمي كوذاوةي قورااوَيكي خةسب!!

 بةبةياخةوة دَينة دةرةوة،سةركردةكاني 

 تاقة كةش ييةك نايان طرَي ة خؤل!

 وَينةي دةريايةك! ةجيهاني  سةرثاك تاريك و لَيَل

 بةميكرتسكؤبي هةزار ميلةوة دةراواننة دور، ثياوكوذ

 ضاويان دةبَي ة تنؤكةي ئاوَيكي نةديو!خؤأل لةبةر

 كوذراوةكاني  ثريشكةي ئةتؤم لةضاويان دةدرَيب،

 بةسَيدارة! جيهانيان لَيدةطؤرادرآ

 ان و بةفرو هةورو زريان و سايةقةي ساماألبؤر

 قريشكةو ناَلةو طريةو هاوارو خةندة،

 لةمورويةكا دةنط دةدةنةوة!!

 دةكةنة فليمَيك،شيوةن و كوش ار 
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 لةئةشكةوتَيكي بةرزي ثرا شةوة دةخرَينة بةرضاو..

 بؤ هةزاران ساأل دو هَيزي دذيةكل

 لةناو تؤفاني دةرياي نةزانا دةسوراَينةوة!

 ي دةلةرزَيب!زةو

 شاخ و كَيو دةرامَي  بةملي دةش ا!

 جةجاَلي  نايةت

 لخؤر هةر هةأل نايةت

 لباران نابارَيب،

 ذينيان دةبَي ة كةوضكة ضايةكي تاقي(اي تازة!!

 هةر تنؤكة ئاو ذي  دروسب دةكات، خامؤشي دةكات

 تةواوي ضراو طراي ثرا كَل ة  دةكوذَي ةوة!

 ةوة!سكي خؤر دةدراَيب ئاو دةي(رَي 

 لةطَلم ة خؤَلي بة دةيان خةجنةر راسب دةبَي ةوة
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 بؤ  ةوا دةكشَي  بةخوَيناوةوة

 كةشخ جيهاني  لةثةلةقاذةي هةزاران قون دةسوراَي ةوة،

 طراي مؤمةكةي سَلَيمان نةبَيب قةد خامؤ  نابَيب!

 دواي سةد هةزار ساأل لةضاويان دةدرَيب!

 يانا دَيبئةوسا كةش ييةكةي، خةلي ةي سَييةم بةناو

 تةنها مششَيرَيك دةكاتة دياري سن(ي شةثؤلي،

 لةيةك ضركةيا دةريا بةخوَيين نةديو سور دةكات!!

 ،هةمو دةمرن و بآ جةس ةو طيان و شوَينةوار

 كةش ي  بةخةتي دةرياي بآ ئامان كةوتؤتة سةر رآ

 ئةوا ئةو رتيشب..

 دارو تةخ ةكةي كرا بةئاطر..سةرثاك سوتَينرا

 ي جةن(ي لةجَي(ةي خول دةخواتةوة،ئَيس ا ئةس ؤَل

 ئةي تةخ ةي رةشي لةكوآ سوتَينرال!
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 دوكةأل و طراي ئامساني نةطرت!

 بةمةرطي ناو جزيرةي طومتةرمةكة  نةكرا 

 وا دَيوَيك دةمرَيب.

 ثةري ناسكي  طيانةنيانة!! سآ

 هَيَلنجي مردن سينةي ثؤشيون رةوةيةك خَيوي 

 طؤراس ان نيية طردي طؤرا تةمة

 ثَيشةن(ي سوري جيهانَيكي شَيب، بووةمةكة نةتةر

 بةدةورا دةكرَيب وا رةشوةَلةك و ئاهةن(ي خؤشي

 !!شةثؤراي ثرسةي لةدواوة نةبو

 كةسي  نةيزاني ضؤن راثَيض كرا!!

 ياخود لةنسَيي كؤتايييةوة كشاية دواوة:

 و داضَينرايةوة.. كةيف سةرلَيوي كةوتة ناو خؤَل

 كرا بةتؤوي جانةوةري نوآ..
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 سةيركةن ثرا دةش اييةك تومخي يةئجوجي!

 لةداري سَيوي  ةواي سةردةما خونضةي كردوة!

 شةي ان ثاس(ري نوخشةي بةرهةمة،

 تةنافَيك  ةوا  لةسةر ناوشاني خؤرهةنتةوة 

 بةبةفر! وةوةرط ببةضلورةي مة طلَينةكانيان

 سَيوةكان دةخؤن سكيان برسيية!

 !تووةطررخيؤَلةكانيان لةتاو بآ ناني يةكيان 

 لةهةمو ش َيك هةرئةوة ماوة،

 ثرا بةدةريايةك ةئاي خواية ديسان لةو سَيوة تاَل

 طياني يةئجوجي لةطةرايةكا سةردةكاتةوة.

 ضركة..بةضركة مليؤن بةمليؤن زياد دةكةنةوة.

 زةوي خاك و خؤَلي ثرا دةبَيب،

 ئةوسا نةك جيهان بؤ نهَيين دي ثةل دةهاونةوة،
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 بةبنكة ئامساني  دةطرن دةيكةن

 مردوةكان دةخؤن لةضانوَيكا!

 دتزةخ و فريدتس دةكةنة كوجني قةلةندةرخانة،

 ميوانةكانيان دةخةنة طونيةي سةردةمي يوسف!

 لةو دةريايةيا دةيراَيذنةوة.

 و ضةثي  سروشب خةت دةدات، لةرااسب

 خؤر دةبةس نةوة!

 مان(ي  ديل دةكرَيب!

 ر!ئةس َيرةكاني  دةبنة طةردانةي كاغةزي قوما

 فريش ةكاني  دةكةنة مةي طَيرا!

 هةورة بروسكة لةشَيوة ني(اي ضةرخة نةوتينة،

 لةسةر مَيزي رةق طرا دةطرَي ةوة.

 باَلدارةكاني بةهةشب دةفران و لةئاسةواري:
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 داري سةرمَيزي ياري كةرانا دةنيشنةوة!

 تاقةكةي كيسرا  بةهةمو اليا ضراي دةسوتَيب

 رَينةوة!بةئامسانةوة دةكوذ عةبابةيلةكان

 جةهلي  بةردةكان خرا دةكاتةوةو لةتورةكةي رة  

 هةموي دةطرَي ة بةردة رةشةكة،

 ةكةرخؤرة!ئةواني  يةك..يةك دةكةونة بةرثَيي داَل

 يةك دةطرَي ةوة الوةئةَلقة رَيزي طرا لةهةر ضوار

 ئةم سةر زةمينة وَينةي ذورَيكي طرااوي ل آدَيبل!

 ةدرَي ةوة.و ضةثي شةوقي ئةجةلي ل آد لةرااسب

 ي  لةطؤراةثاني تةخخ بةهةش ا فب بؤَلَي  دةكةن!ةكانيةئجوج

 وا شانويان برد!

 سةر لةنؤي هات  جيهانيان قوتدا!

 ئامسان لةلرخةي ج(ةرة كَيشَيك لو  دةدرَي ةوة!
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 كةس نةهاتة دةنطل

 كاروان رَيي نةطرتل

 بوكة شؤخةكةي دَلي خاك و خؤأل خؤي كردة بةربوك،

 اند!ئةوي  خؤي سوت

 سوتاند!

 هةوا طراي طرت!

 نةوت بو بةئاو!

 هةور بو بةخؤأل!

 خَيو بو بةمرتظ!

 مرتظ بو بةتةم!

 خؤأل بو بةجامآ ئؤقيانوسي ضؤأل!

 تةنها ثرتظةي كةشخ عومسان و شانوبةراني دةرياي بآناوة:

 كوا ضةرخي ساتي فةلةك بؤ دَلي مَيذوي ئاساييل
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 ضةرخ خول ناخوات..ناسوراَي ةوةل

 وةس اوة! جيهان

 هةتا شةثؤلي ئاوي  قؤرااوو لي ةي بؤطةنة!

 كةشخ عومساني  ثرابو لةضَل او

 هةموي هةر قورِ و تةبةقةي خةس ة ناجوَلَي ةوة!

 زةوي  يةكيان طرت ئامسان وهةورو 

 وَينةي قورااوي دةس كردي تازة تَيكةأل دةبنةوة!

 دةبنة ثةيكةري يةك جةس ةي شَيواو،

 ذيين سةرزةميين نوآل!كوانآ سرودي مؤسيقاي 

 زريكةي مةرطي كؤتايي خنكا!

 خواية دةن(َيكي هَيدي ناكةي ة ثريتزانةي خةمل!

 جيهان خامؤ  بو ضراي خؤشوةخخ كوذَينرايةوة!

 قةتارةي مةرط..ذياني بآثةي هةر بةراَيوةية
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 مليؤنَيك كاروان سةراي تاريكي لةئيس يواوة

 دةرطاي ئاسنيان خس ؤتة سةر ثشب!

 ديار نييةل!تيشكَيك 

 ئاطر ناسوتَيبل!

 و شةنط وا دوا هةناسةي بوكي شؤخ

 بةسةر روبةري دَلي ثرسةيا ثةخ  دةبنةوة!

 ئاطرةكاني وةك تةمي ثشكؤ بةوزةي هَيزي ديناميكةوة

 خوَيين، وةس اوم دةطوَيزنةوة!

 بةتريشقة، لةسةر دوا كةلي ثاسةواني ذي  بوم

 ،سروش ي  وةكو دةف ةري س ي

 تر لةطةأل تةقيين دةماري لةشاضةند ساتَيكي 

 طشب كَيَل(ةي ذاني جيهان دةنوس !

 خةوَيكي تازة بؤ خواي ئةم كةونة دةطَيرامةوة.
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 و ذي  فؤتؤي جيهاني مةرط 

 

 جيهان ئابَلوقةي خوَي  و كةرةن وي ئادةميزادة!  

 ناَلةي كؤتايي سرودي راةوة جنؤكةي هات و نةهاتة:

 كةوتؤتة سةر راآ، خؤر بؤ قةتارةي كاروانَيكي شوم

 بةراَي(ةي وني هةزار هةزارا ريشةكَي  دةكرَيب.

 نسَيي ناوةخ ة بؤ تاقة تيشكَيك بان طةرداني،

 ثرياسكةي هيواي دَلي جيهاني طرتؤتة ئامَيز..

 و زةردو سورو رة ، ئانيي دةكةن نة ثةردةي س ي

 هةتا دةروازةي كاروان سةراي شةو خبةنة سةر ثشب..

 يةك كاأل و تؤخ و تَير لةباوةشَيكا..رةن(ةكان يةك..
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 كؤشكي طيان كَيشي فريش ةي نةديو دةخةنة نَيو مشب..

 شةو لةدةسرازةي ناَلةي بآدةن(ي شةوةزةن(اية

 بَيشةي سامناكي موغارةي تاريك بؤتة ثاسارطةي..

 بةدَليا دَينآ نةش ةري خوَيناو ضؤرااوطةي لةرز

 شةي انَيك.. ريشاَلي موتوربة كراوة بةتاَلي قذي شَيوة

 رةوة جنؤكة  بةتةوري ئيزرائيلةوة بون بةلةشكرَيك:

 داراني ضركةي عومري كؤتايي مردني دةكةن،

 لةطةأل بريسكةي بةياني دةبنة هَيزَيكي شةراكةر

 وةك جاَلجاَلؤكةي لةتونا دةرضو دةوري دةتةن :

 تروسكةي ئاسؤي روني  تؤثةأل..تؤثةَل

 كؤضواري شةوةو خَيَلي جانةوةرانة.

 كو كوَيس ان ضةرضةيف وةرزي..لةطةرميانةوة هةتا

 بةباني تيشكي خؤرةوة!! رةشاوي نةطؤرا دةكةن
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 دةوارو رةمشاأل لةقةرج خانةي شاييو شيوةنا،

 تاوو توَيي مةرط دةكةن بةثرضي تيشكي كؤرثةوة!

 بةشةبةقيةوة وان كردوة: تؤثة قوماشي نةطريسي رةشيان

 ةرياي رةشا،وةك بازرطاني شام و  ةبةشة، لةد

 بةلةرةي ثاثؤراي ئاوي بار هةَل(ر.. 

 دارةكانا دةطؤرانةوة..بريسكةي قوما  بةسورمةي خةوي دَل

 رتذنةي طؤرا، لةسةر ئامسانا!!شةثؤلي شةوقي كآلو

 روي ئةس َيرةيان خس ؤتة تةمي ضاَلي قوَلةوة

 لةطةأل شرخيةي تروسكةكاني  رة  دةبنةوةو

 موضةي خؤراايي،دةبنة تراويلكةي وني بآ هيواي 

 وةك تازة شايي مةجنون و لةيا ب(َيرانةوةل.

 لةسةيراني دومةأل تةقيوا، هةزاران الشة بنَيذنةوة!

 ودراآوكي ضةقؤي ئيماهيمةوة سينة هةَلبةن 
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 ية يا تؤو ضةني باراني خوَيي بَيب..

 قةلةراةشةكةي هابيل طؤراني رةشوةَلةك بضراآ و،

 اتة ناو دةسبقابيلي  ضؤثي شايي سةد ونت خب

 ئادةم و  ةوا  لةطوَيسةبانةي فليمَيكي نوآ،

 طونو ثرذَيين بوكَيكي تازةي سةر زةوي بكةن!

 هةرضي تانني دواي كةشخ نو ة لةثاثؤراَيكا،

 بوكي..خضةي نةوبكرَي ة جيازي سةرو ساماني بو

 ئاخؤ شةثؤلي شَيي سةوَلي دةسخ ثريتزي مراد،

 ك دةسراَي ةوة!لثةَلةي خوَيناوي ضاوي رةش ؤشَي

 كاكَيشان تةمي فرمَيسكي سوري خس ؤتة ضاوو،

 بةسةر مةريخ و زو ةيل و زوهرة تكةي دةراَيذآ!!

 بةراوي شريةكةي كاروان كوذةوة خةتي لَيداوة جؤطةي هاواري 

 ئةوي  نوخشانةي ضةمي خوَيناوي فوارةي زامي..شايي كةرانة!
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 ضؤثي ئازاري جيهاني مةرط لةمةضةك دةطرآ،

 دةرياضةي دةماري دَلي ئامسانةوةةي شةن(ي لةناو تري 

 بةشادةماري سةرزةمينةوة شةتةك دراوة!

 لةهةر دَلؤثَيك..تازة زتردارَيك دَينَي ة مةيدان

 زآ دةكرَيبووو براينا زا لةطةأل سةرةتاي كوشب

 دَلداري تازةو كؤني  ةذبةقني لةباخضةي ئةوَي  طوأل دةراننةوة،

 ةي هؤَلي ياري(اي تازة هةواري،خاكو خؤَلةكة  بؤتة ثرتظ

 طؤثكةو دَلؤثةي نةوبوكي تازةي ضاو هةَلهَينراو!!

 س ييةكان لةراةن(ي  ةف اي تورةكةي  ةكيمانةوة، ةثةَل

 بازاراي بومي لوقماني  ةكي  دةخةنة سةرثشب!

 لةخؤرهةنتي شةدادو جةهل و سياوة   دَيب!

 وة  كوراةكةي نو ة بؤتة سةر قةتار،خؤرئاوالة

 و وةيل ورو باشور بؤتة هةواري ميوانةكاني دتزةخباك
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 ضةقي ئيس وا  خاَلي ذواني يةك طرتنةوةي كؤض.

 نريطزة جاراي طذوطياي هةمو ضةرخة شومةكان،

 هةَلدةض  بةراوي ئامسان و هةورا.

 رةطةكان دةبنة دةماري قني و طراي شةهوةتي تازة باَلغَيك

 بةدةزوي شيين ثةَلةي نزايا دةتةننةوة!!

 وازو ضريكةي مةل و باَلندةي خؤشخواني كَيوي،ئا

 سةداي سرودي جةن(ي هي لةريان كردتتة مارشَيك،

 لةناو كارخانةي سابون مرتظي سآ مليؤن تابلؤ

 بةمليؤن خةَلك دةخةنة ناوتاي تةرازوي شَيخ . 

 هةتا دوا ساتي نةغمة ثاساري، ضةقؤي ناوةخ ة

 ي ناشب..،ضؤن ناخي دراي و طوَلَيكي ذيكي بةخوَينةكة

 بةهةزار! عارةقةي دراكي ثاوانةي هةزار ةطوَل

 موَلكي باثريةي دةسخ زترداري خس ة كؤشةوة
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 نة مةاليكةو نة ثَيغةموةرو ثياو ضاكةكاني :

 نةيان تواني وةكو تاجةكةي سا َيب قرااني لةيةخةي بدةن.

 مذدةي بةري ئاواتآ باخضةيةك دةرضو: ةئةو طوَل

 شايا ريشاأل دةردةكات!لةكاروان سةراي مةليك و 

 كآلو خودةكةي هَي لةرو ثا ثا دةخاتة سك و

 نةخشةي تام و بؤي نؤبةرةي تازة دةكاتة سةرتؤ)

 بةبةذني بةراوا شةبقة هةَلدةطرَيب وةكو جةوتَيكي 

 خؤ كضةكاني دةشخ مةريوان بةشَيي زراَيوار

 دةرزي سنجاقيان داوة لةسنط و بةرتك و مةمك،

 امي جةرطي ثةري خان و لةيل،بةدةم هةناسةي جآ ز 

 دةطةراَينةوةو وَينة دةكَيش  لةجةرط و دن!!

 ية،َيي  رَيضكةي بةر نوَيذي دَلداري ركوضك و كةَلةك

 بةثةراتو ئانو داري شةق و لةق:
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 بونةتة بؤسؤي ئاهةن(ي مةرطي النة سوتاوي،

 مةلي ئاوازةي تةريوي سةر كَيو!!

 الثاأل،لةكةنارةوة بؤ سةرو ذورو قةدثاَل و 

 و مؤسيقاي هةناسةي نوقمي شةثؤلي سورة تةثأل

 بةطوللةي شةراو باروتي رةشي ذةن(اوي خوَيناو: 

 تكةي ضؤرااوطةي مَيشكي هةَل ذاو دةبارَي ة خوار!!

 و كانياوو شةتاوو روبار سةرثاك سةرضاوةي، مؤض

 قؤزاخةي تؤوي خراتكةي خوَيين دةماري لةشة

 ر تَيكةنو دةكات،لةبةلةطةأل شةثؤال مرتظ و طيان

 ئايشةو فا ة ثرضيان قةتاري كارواني خؤرة!

 بةبةذني ئةس وري دورطةي بآشَيوةو نةخشة! دةكشَي 

 بةدةسخ شةوةيةكةوة، و داسي  هةر يةك مقةسب

 نوكيان كردتتة ثزيسكي ضاوي بَي(ةردو جواني!
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 خؤر لةيةك ذةمي سةردةقي هةمو طريانةكانا،

 ةري تَيوة ئانوة!خةتي ئةذديهاي دوجا،  ةوت س

 بؤتة ساتَيك، تةمةني ضةرخي مَيذوي رتذطاري ل َي

 غةرغةرةي هةزار  ةف او ثَينج ساَلي نوآ دةكةنةوة،

 بةس نيشيا نةفةس خةف ةية!لةضةرخي ساتي ضاو

 لةطةأل نوزةيةك بان(ةوازَيكي كزي ل آدةكشآ

 و وةلي ناوازةي سةرانسةر دةكات، داواي ثياو ضاك

 يين خولي زةراةي كةونيةتي،هاواري ضركةي طؤرا

 ضاوي توراةيي طرتؤتة مانط و كاتذمَيري خول

 ةوةل!نبؤضآ وةس اون و ناسوراَي

 تالةسوراي مةنط دةريايةك ميكرتب

 بكرَي ة تؤزي كةيف ئاسين تواوةي كورة

 شةداد لةئاشي طةد زَيرايين يوسف ئانوة
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 ثياوةكانيشي بؤ مةرطي يةعقوب خس ؤتة سةر رآ!.

 و، َيخا تةمي ئةفسانة لةضاوي دةدرَيتةنها زَل

 ئةشكي سيواخي تةرمَيكي ساواي ب آالنك دةكا!

 دةبنةوة!!ي طريةكاني  دةبنة ئةتؤم و بآلوشَي

 ضاوي كؤرثةكةي ئةوان كوَير دةكات،

 ئةو تةمة وةكو ياساي ما اتيك لةو خَيراوةوة

 نوسا بةطةردي تام و بؤي ذيين ئةم سروش ةوة!

 و ثَيغةموةر هاتنة دنياوة وةليدواي ئةوان هةرضي 

 هةمو عةينةكي زةراةي ناكاتيان خراية بةرضاو

 هةتا طؤي زةوي  لةو ئان و ساتة دروسب كراوةوة

 بؤتة سةر تةخ ةي قومارَيكي روت!!

 سؤزاني و قةشةو جؤكةر..بونةتة سةر ثاسةواني

 كؤراي كاغةزو ثَيراي بآ ثوليان خس ؤتة ئارا!
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 كردتتة باجي شةوي زاوايي! سزاي ج(ةري هؤمريتسيشيان

 ثةَلةي شةهوةتي  طوَلداني مَيزي كؤشكي بآ دوايآ

 ضوارضَيوةي تابلؤي زةخرةفةي فةساد ريز ريزة دةكشآ

 جيهان دةكةنة هؤَلَيكي خةسَلةت

 كورسي نيشانةي طةورة ثياواني سةر كةللةسةري ثليشاوةية

 رةن(و تامة!َي ثةرداخي  رَيضكةي شانوي لةشي ب

 بةضاوي زةقي نةترةكيوةوة: لةبةضكة ثشي

 هةَلنيش ون بةسةر لَيواري شوشةي زَيرا نةخشينةوة

 لةطةأل قومَيكا هةريةكي ثةجنا زاوو زَيي تريان ل آدةبَي ةوة!

 ناوكي ثةرداخي  بةطرَيي دةمارَيكةوة لةزياد بوناية!

 كض و كوراةكة . كةرةن وي شاني دو نَيرةموكة

 يشةو فا ةوةبةسةر شاثةراي تاَلي مرواري ئا 

 دروَينةي وردي شةبةقي طةشي تيشكةكةي دةكةن!
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 تك..تك دَلؤثةي طةوهةري ثاشا،

 و، ووةلةذَير طةرداوي بآ وَينة نةخشيا رَيزةي بةس

 دةبةزنةوةو دةضنة  ةوا!لةسةر خؤَلةكة  هةَل

 جارضي قاضاخ ضي دةي(رَي ةوةو دةخياتة خةرار،

 اقؤ،جيهاني  سةرثاك لةراسب و ذوري ياري هةَلم

 دةكاتة هاوراَيي خراتكةي خوَيين!

 دةمارةكاني دةبنة وَينةو نةخشةي سةرة مةرط،

 دةداتةوة!دَليشي ترثةي كؤتايي جيهان ل َي

 هةر لةو ساتةيشا ئيزرائيل دَيب و لةضةقي راسخ سةر زةمينةوة

 شريَيك دةكاتة ئاني طيان كَيشان.

 ئةوسا خةت خةتَي  لةطةأل هي لةرو ديغؤال دةكات

 ةواني  شةثقةي رةمزي كوش اري مرتظ دةكةنة سةر،ئ

 لةهةر خانةيةك نيشانةيةكي دةكةن بةكليل
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 بةزةرابَيكي ضةوت جيهان ق أل دةدةن! تا لةقريااتا

 لةطةأل ئيسرافيل …ئاشة تةنورةي مؤسؤلؤني 

 نوخشةي هةورَيكي ئاطر بارانة!!

 بةدواي ضارةكةي مَيذوي ذيانالةطؤمي طَيذا دةخولَي ةوة 

 ي بوخضةي ذيني  كؤَلي وَيَلَيكي ضَلكين ثيسة،ئا

 ئارةقةو راشكي ثرضي درَيذي تَيوة ئانوة!

 بةئاوي  ةيات، دايكَيكي دةوَيب بؤ جارَيكي تر

 لةتةخ ة شؤري طةرماوي بةهةشب بيشواتةوة.

 بيكاتة النةي سةرثةلي داري مناَلي ساوا،

 خؤ مريةم سينةي دادو بآدادي نابَي ة جآ رام:

 مذدةي خباتة ناو دةم!! مةمَيكي

 و لَيَلة بةدواي تروسكةي ئةو كوَيرة رَيية تاريك 

 تةنها م  بومة رَيوةري طزنط،
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 بةدواي هةناسةي وني! راَي(اي دذوارو سةخ ا دةطةراَي  بةتولة 

 مريةمي ضرتي بآ دَلدارييا

 مس يلةي نقَي  ياقوتي وردم لةويسام بةخشي طةردون هَيناوة

 قة نةديوي طةوهةر رَيزييةوة!بيخةمة ثةجنةي ئاَل

 دةطةراآ بةدواي خؤشةويس َيكا! ةتا ئةو ثةيكةرةي هةزاران ساَل

 بوَي ة باوكي موساي خاك و خؤأل،

 باوةش  ئَيس ا ئةس ي بؤراقةو دةكشآ بةهةمو اليةكي كةونا!

 مريةم لةكوَيية مب(رَي ةوة

 هةناسةكاد وةك تةمي موسا جيهانيان سوتاند!

 هةش ي  هةمو طرايان تآبةربوتا كؤشكةكاني بة

 مريةم هةر نةهات

 بةروما ب ةقَي ةوة! نةهات دوا طؤثكةي زامي

 كةي دةمي جوبرائيل بوآ بةشةثؤلفووةئةوسا 
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 بؤالي خواي طةورة ب(ةراَي ةوة

 لةوساتة وةخ ةي  بةدو باَلي ثةرا ب رام بؤ  ةوا!

 جيهان تةي بكةم بؤ ئةو ثةَلةيةي لةمريةم درا،

 م مريةم ديار نييةل!ئةوا م  سوتا

 تاشة ب ةكاني خواي يؤنانيةكان لةذَير ئاطرا بونة ثةراوَيك

 هةمو ضاوةراَيي ئيزرائيل دةكةن بَلآ)خبوَينة(!

 سةرثاك لةناخا هةَلدراي جةرطي شَيوة مرتظيانة،

 كآ دةَلآ نابنة تةيرَيكي باَلدارلل

 بةردة باراني ئادةميزاد بكةن وةك عةبابيلة

 زريان و كراَيوةي ثَي  هةناسةوةطا ثةرسب لةناو 

 ضةتري خواوةندي نوَييان هةَلداوة

 بةكاروانَيك، ئاطر ثةرس ي  لةثاَليانةوة بون

 بةسةر جيهانا!! بةثرشةي ثزيسك قا..قا ل آدةدةن 
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 رةسي ذي ل!دا ئةو خوايةي ئةوان كرديانة فريائةي كو

 وا كؤرثةي مريةم لةبةر شانوي ئةذديهاداية

 زويان ضي ل آهاتل!تةمي ئةفسانةي 

 بارانةن بؤ رتذي قاتيخةرمانَيك مريةم بوكة

 عومةري خةتاب نامةي ناكاتة كؤضي قورباني

 ئةو نةوبوكانةي خرانة ناونيل

 ئةو جادو طةرةي رةملي الفاوي كردة سةر مةشق،

 ئةس َيرةي طةشي كضاني شؤخي تيا كوذاندةوة!

 دارس انَيك بوك لةناو تةوذمي دةرياي رةشةوة،

 نة كةيف بآ باج و نرخ.كرا

 .بووةةوةخ ة ئَيس ا  سور بةكؤسةي ئةو ساَل كؤسة

 و زيندوة، جنوم طةرةكة  زرت

 دةرياي ناوةرااسب سةدان شاريان برد! الفاوي نيل و
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 كؤشكي كضؤَلةي دةسب بةخةنةشي تيا تليسايةوة!

 ةم لةكوآ كوذراوةوتةتةري نامةي خةلي ةي دو

 ل و هؤزي نوآلبؤضي ناطاتة شةراة خةجنةري خَي

 تاقة كيذَيكي لةتةخ ة بةسلاو.

 لةسكي رةشي نةهةن(َيكي زل كةوتة خوارةوة!

 نامةي خةلي ة  لةطريفانيا بو

 شَيوةي دةضوة سةر ضةرضةفَيكي رة 

 كة ئَيس ا بؤتة شةبقةي ئاسين تةمةني مَيذو!!

 تةرمي ثاكيشي شَيوة مريةمي ساَلَيكي دةنواند

 !هةمان طوناهي لةضاو نوسرابو

 ئةي مريةم بؤضي باوةشي طةرمي بؤ ناكاتةوة

 ئةوي  بآدَلدار خراية سن(ي دةرياي فرت و فَيأل!

 ضرتي ئةوَيين لةناو شةثؤلي طوناهي س يا كوذَينرايةوة:
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 و خرتي رَي(ري سةر رآي كاني  بةخاَليتابوتة

 ئةو تاوانانةن نوسرا لةضاوي مريةم و هؤزي

 وي كؤنةوة!شةن و كةو دةكةن لةب  كَلَيشةي مَيذ

 بونةوةةشارطةيةك سةدان ثَيغةموةر زيندولة 

 مو ةمةد ئَيس ا بةرطي ثؤشيوة

 بؤ ميوان داري ثانسوَيين خوا

  يلي ئةس ي بؤراق و كوا  يلة

 طراي بآ راةن(ي الشةي جوبرائيلل!

 هَيزَيك ئةسحابةي ثآ ثةتي برسي

 بةبةرماَلةوة! لةبةر ميحرابي ضاوةراوانيا بون بةثاسةوان

 ي تريشقةي سةرابي قسةي، طوَيي سةر زةمينةدةن(

 ئةوا ئةو كةرا بو

 مرتظي  سةرجةم طَيذو  ؤل كران!
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 بةطؤي زةويا دةخولَينةوة!هةمو بةتاراي رةن(او راةن(ةوة 

 ثؤشي خوَينة ئةوي  دايكَيكي رة 

 بةكلي ئاوي هةَلمي ضراو ثرا ضاويان دةراَيذَيب..

  ةوة.بةلةرزة لةرز بَلَيسة دةكاو طرا دةطرَي 

 لةهةر ثزيسكَيك كؤرثةكةي موسا

 دةكاتةوةلةزاوو زَيدا ضاو

 يةك دةكةوَي ة كار..بؤ ياساي مةشقي شانؤطةري

 لةرس ةي وردي جيهانَيكي نوآ بؤتة بةرنامة

 ثاَلةواناني سةرةتاي مَيذو!!

 و  ةواو شةي ان و ئةبوجةهلةوة هةر لةئادةم

 لهةتا دوا تيشكي هةَلماتة شوشةي هي لةرو دةيغؤ

 لةطةأل شياوي ضاوي ساوايةك

 كة ئَيس ا لةسةر كوَيس اني ساردا بؤتة ضلورة،
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 دةبَيب لةنةخشةي جوطرافياي كةونا بكةونة ثرتظة!

 تووةبةقامضي خؤريان طر نةوةي تازة بوي مريةم

 بةتةخ ة سراي ئةو مناننة هةركةسَيك نةيةت

 ناوي دةخرَي ة سةر زاري شةوةو دةكوذَي ةوة

 بةكاوةي نوآ، لةهؤَلي شانؤ بون وا مناَلةكان

 ساتَيكي تري  ثةردةي هؤَلةكة دادةنةوة!

 طَلؤثَيكي سور دةكةنة مذدةي خؤرَيكي تازة!

 لةسةرةتاوة شةن وخةرمانةي هاوكَيشةي مرتظ،

 دةكرَي ة باربؤي ثارضة سةهؤَلَيك!!

 تةيور لةنط شيشةي ضلورةيةكي بةر طوَيسوانةي

 و كاولة!كراماماني خامؤ  و ضؤأل و  ةماَل

 فريش ةكاني  سةماي دةش َيكي بآ سَيوةرو ئاو

 لةبةر نةش ةري كارخانةي قوراا دةتوَينةوة
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 بةسةر دةزولةي قاَليضةي س ي سَلَيمانةوة لةو ةكةي دارا

 شةرا لةطةأل  ةراةي بآ وة ي تازةو

 خانوبةرةكةي ثرا تةخ ة قوراي  اموراابيا هةَلدةطريسَينآ:

  ة تاشي ئةشكةوتَيكي ضؤأل!زةرادةشب قامي  دةطرَي

 ضريتكي دم..دم دةنوسَي ةوة!

 دوايةمني ضركةي ئاطرَيكي روت دةكاتة كَل ة:

 الشةي ثريتزي لةناو خؤَلَيكي نةديوي خةما دةشارَي ةوة!

 موسا  بةثرشةي ئةو طراة سؤزة:

 واي دةبَي ة شةثؤلتيشكي ئاَلو

 بةهةناسةيةك خةمي زاوايي بري دةضَي ةوة! 

 يةكي دةخاتة ناو دألي  دودتن(يكةيف قاميش

 بةسةر مَيذودا دةبَي ة ثرسيار..

 ضركي نةخس ة كؤشي نازدارَيكةوة بؤ دةس ة



  سةالح جةالل          شيعر           كةوتنة خوارةوةي طةردون
 
 

 
496 

 تا ئيسماعيلَيك لةنزرطايا بوَي ة فةقآل!

 قوشةي ثةراةي هةواَلي دَلي رتذطار بوئةو باية

 بةفريعةون بةخشي! ك َييب ئةفسانةي مناأل كوش ين

 ي ثآخس ة دةريا!بةسةر برااو كؤرثةي ساَلَيكي

 ئةو دايكانةشي زاوو زآ سكي طرتوونةوة:

 بةمششَيرةكةي مسب و كةناري: هةمو هةَلدراان

 موسا خواوةندي ئةس َيرة ناس بو،

 دايكي لةترسا خس ية سنوقي قا) زَيراينةوة

 فراَيي داية ناو خوَيين دةرياوة!

 كراوجيا بةسةر كردةي هةزاران كؤرثةي كةللة لةشةثؤالوا بو

 بةشريي ثةجنة فريش ةي نةرمي خؤي ذيا ت رتذ ةو

 و خس ية كؤشكي شوشة خوَيناوي: بةديلي طرتي بؤضي ئاشةوان

 خؤ فريش ةكان هةمو سةرثةلي ترثةي دَلي بون،
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 ي خةوَيكيان بؤضي لةدَلي ئاشةوان نةضاندل!وتؤ

 تؤوضةن بووةياخود ئةواني  بوبونة هَي(ةأل دياالك يكيان كرد

 موسايان بةناوضةواني فريعةونا دَينا! هةتا خ وكةي ثةجنةي

 وردة ئاَل ونيان ل آدةرانييةوة!

 بؤضي ثشكؤكةي خس ة ناودةم و ثارضة دوراةكةي لةطريفان نةنال

 فريعةون دَلي لةقولةمشخ دَيوي بذتَلي قوللةي قافا بو.

 كة بةبآ هؤشي موساي بةيار كرد

 كوا ئةو سامانةي كةوتة بةردةسخ بةشوانة مةراي،

 مرياتي موساي ئةم رتذةل! ووةبنة

 هةناسةم ئَيس ا فوي موسايةكة

 بةشقارتةيةك كَل ة دةس َينآل! 

 نةك ثارضة ثشكؤ وردة ئاسين ناو كورةخانة

 لةطةأل تةرازوي دوراو ئاطرا خراوةتة دةم!
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 عةقَلي فريعةوني  لةبةر ضاويانا كاغةزي كؤنة..

 مناَلةكاني دوذم  خَيوي م  لةمةزارةوة،

 تابوت بؤتة ئوتَيلي سوَيي هةميشةيي!هةزاران 

 بةردي  تةخ ةيان هةَلكةند:تا لةسةر تؤزو خؤأل و طا

 بةرطيشيان سةرثاك دةزولةي هَيزَيكي ونة! كانو

 بؤ سكي سؤزي مريةم دةطةراَيب

 لبووةوطي سكي لةكام سةهؤن شةخ ةبةندشيا

 تا مناَلةكان بونة هاوةَلي..

 ني زةق دةراواننةوة،لةسةر ترتثكي طردي طؤراةوة لةمرد

 ةرَيزاني مزطَيين رتذي ئةم جةذنة دةكةن:ضةثَل

 سةراثا هةمو سةماي هةَل ةراكَيي جؤشي ذينيانة:

 هةتا لةدورطةي خاكَيكي ونا بونة جيهانَيك،

 وا طَلؤثةكان دادةطريسَي  و دةكوذَينةوة!
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 لةطةأل ثةردةيا ضركةي ئةو زةن(ة ل آدةدرَي ةوة،

 دواخةتي موش ةرييةوة، كاروان ضييةكان لةسةر

 بؤ سندوقةكةي موساي تازة بةخ  طؤراني دةَلَي 

 لةطةل ئاوازو مارشي بةجؤشي سةربازي شةراا،

 مَيذوي الثةراةي جيهانَيكي سةير دةطَيرانةوة!!
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 وونو  ةشرو لةدايك جيهان

 

 سةر لةنوآ كوانوي مةجنةنيق ثشكؤي دةطةشَي ةوة

 هةوري بانية، لةجؤشي تينا ميواني سوذدةي

 خواية..كوا دةرياي بةذني تيشكي رتذل

 بةهةور بةسةر بَلَيسةي زةوي سوتاوا دابارَي ةوةل! نةبو

 ئةو ئايةتانةي بؤ ثَيغةموةران دةهاتنة خوارآ ضيان ل آكرا!

 كةوتنة ناو قوراطي كام قةلةرةشةي بآ ثَيناسةو رآل!

 جيهان لةنَيوان شةخ ةو ئاطرا بةرطي ثؤشيوة،

 بةكاغةزي مَيشك نايةتة خوارآ ي هاوارفريش ة

 ديسان شةوارةي شةوي دَيجوري بآ ثةناو ثاسار،
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 كوَيري دةهاون بةسةر باني ني(ايا،ثةرضةي ضاو

 ضراي ناوباخي خوَيين ئاَلو وا كوذَينرانةوة!

 ريشاَلي فةرشي ناو تاقةكةيشي لةراايةَلةوة،

 لكي بةدةمي مشكي تازة بو ئاخندراوة!!

 و ضؤأل و كاولة!بيابان سوتاو

 بةفوي بؤراق هةساني سافة! كَيويشي

 كؤشكي ناديار لةذَير زةميين هةوري رةشةوة

 دةرطاي ثؤنيي دةخةنة سةرثشب..دايدةخةنةوة،

 ،بةديقةي لةدايك بون و طيان كَيشانَيكة ديقة

 زتن(اوي سيحري مةرط و ذياني تيشكي سواوة

 كؤضةري غةموار لةدةشب و دةرو هَيَلي س رةوة

 ةوةي مةرطاوييان لةثَي  خؤداوةر

 لةهةر ئاقارَيك خونضةيةكي طة  طؤثكةي ب ةقَيب،
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 َيزةي خَيو لةسةر سن(ي دادةنَي ةوة!رابا

 خواية..شةبةخيون لةناو دةمارو لة  ودَلةوة

 هَير  دةهَينآ بؤ مَيشكي وني ئةس َيرةي بةرز 

 سةدان فريش ة دةبَيب بةثةراةي ثةيامي نوَيوة

 بةمششَيرةوة بؤ ثاسةواني بسوراَينةوة، لة ةوت تةبةقة

 هةتاوي باربوي رتذَيكي سةخخ بآجَلةوي شوم،

 و الري خؤري طرياوا بةلة سكَلي ناوةخ ةي بآثةي دةهَينآ 

 بةثةرتيةكي ذهراوي ثيسي خؤ طؤرااوةوة! 

 راوبةري ذيان دةكاتة مةشكةي دراأوي شةق بو!

 كارطةي هارَيخ لةضقَلي بنكةي شةوةوة دةكشآ 

 دةواري شاري تيشكي سةرطةردان دةثَيضنةوة!

 ئاوةكةي دةوري سةرثاك رذَينراو كرا بةهةَل !

 خؤيشي لةلرخةي مةرطي دواييا موضراكة دةدات!
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 خانةي ئاس  توَينة،ة ةوت ثةردةي بةرز لةكور

 ضةند بانخانةي بان بانيان دامةزراندوة!

 بريسكةي طرِايان دةضَي ة سكي نةهةن(ي دةريا،

 ريشةوة بؤن دةمي مشك و جرجي خوَي  هةَلكَي لةخوا

 شاخي طاكة،و رةطي دةماريان طةيش ؤتة سةر دو

 ئةوي  بةضركةي ئازار كةوتؤتة خ وكةي شَيخ 

 لةوةداية هَيلكةكةي ثشخ تةواو خاثور كات.

 دةماري رةشي  بةسةر بوخضةَلةي خؤَلةوة دةكشآ،

 !!بةشاني ضةثي ئةس َيرةكاندا هةَلدةثذَينةوة 

 ثةرَيزي طزنط طاسين ثؤني ل آدامةزراوة،

 جةرط و رخيؤَلةو هةناوي سروشب دةكَيَلنةوة..

 تاقة طراَيكي سؤز دةرناكةوَيب 

 دةريايةك ضَل  و كَي  و خوَي  و طؤشب،
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 نةش ةرطاي جانةوةرةوة دةكشآ بؤ  ةوا! لةنَيو

 ثةيذةي ئاس  و تةخ ةو تةنافي  يةك بةدواي يةكا!

 سَيردراوة!يخ و مان(دا هةَل ةر الثاَلي مةربةسة

 ئامسان سةرانسةر بؤتة سةرضاوةي بازاراَيكي طةرم،

 مراوي لةسةر ئةَلماسي ثردي سرياتي كاتي نةبينا ثؤلة

 راس ةي ئاوازي جؤرجؤر دةكةنة سرودي ثراجؤ !

 كؤترو باَلندةي تيذراةوي ضَلة بان(ةوازيشيان ثؤلة

 ،دو ئاوَينةي تةَلخ لةني(ايةكا يةكدةطرنةوة

 بةسةر نةمامي هيواي ذيانا هةَلدةدةنةوة نوخشةي طاَل ةجارا

 لةزتران بازي دو ثاَلةواني طودةَلةي بآثةي

 طةردون دةبَي ة تةخ ةي رزيوي ضةرخ و فةلةق

 مرتظةكاني نياندةرتاَلي  دةبنة قومارضي!!

 كارَيزو كانياو بةفشاري توند هةَلدةمذنةوة!!
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 َيوةوةديواري زامي  لةذَير طاسين بازوي د

 طوَيضكةي مةملةكةتَيك كةرا دةكةنةوة!! ةبةناَل 

 دةبةخشنةوة! بايةقو  ئاسا ئةَلقةي مةرطاوي

 دو شاراي مردو لةطؤراس اني طاَل ةجارايا،

 مس وي مششَيري يةكجاريان طرت!

 الطوآ طؤزروان نةسيمي مةرطي رتذطارَيكة سةخب،

 دادطاي كوشنت لةطةني ضراي ثريي دةطَيراَيب،

 فريش ةي ضاو شوشةي جوانة!! طَياخةي عومريثريي  

 لةثاشة لةقة خؤي دةخزَينآ بؤ ئؤردوطاي خوا،

 رةطي روةكو داري جوان و ثري لةدَلي سروشب

 و شة  طةرديان هةَلخس ؤتةوة!! طةني ك نَيكي س ي

  ووةالسكي ناسك رةن(ي خامؤشيان لةسةر نيش

 !مردويةك نيية لةالنكةي طةردةلولَيكا بي َيضنةوةل
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 ئةي طؤراةكاني الشةي خةرمانةي قةومي لوتي زو، 

 شةثؤلي ئاويان لةكةناراوي كام لوتكة شاخا لةن(ةري طريا!!

 رةن(ة بآئاسار لةدةرياي سوردا توابنةوة!

 بازوي طؤرا هةَلكةنَيكي جيهان بيين مةرط!! بووةنوح نة

 ئومَيد بكات..لةماسَيخ ئاوي تاَل و سوَير نا تا مةتؤلةكان

 رة  مايةوة،وشةكة  لةو هةس ة ثاكة راقةلةرة

 بؤ جارَيك دةنوكي نةخس ةوة ناو ثةرَيزي زةوي!

 ئةو جةس ة ئاويية لةضةرخي خةمي زيندو بونةوة.

 نيش ونةوةشاعريَيكي شَيب هةَل هةمو بةسينةي وشة زةرِااوي

 قةَلةم وةك هَيزي خةزاني بآهؤ  لةكَيآلناية

 ةكات!لةسةرةتاوة الشةي بآ ثةروا كةَلةكة د

 مردو شؤرةكةي هابيل كام طوَلةي لةيةخة درال!

 بؤ بؤني عةتري بةلوتي نةوةي سةردةمي تاأل و توشيا نةراشبل
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 لةبري باجي سَيو فرتش ين دايكة  ةوايا!

 بارم ةي ثارضة ك نَيكي س ي بؤ هابيلل! بووةنة

 ياخود زَيراةكةي كةوتة ناومشخ كوش ارو فةساد

 هَيآليةوة!َي جةردةكانيشي مرياتةكةيان ج

 ئَيس ا لةلوتكةي شاري دَلداري شةثؤالويشا،

 سةركار دادةنَي  بؤ قةساخبانةي بآفلي  و جآ،

 قةَلةمي دةس يان لةشةقَلي طوَلةكةر خؤرة هاتؤتة دةرآ!

 بنجي جةس ة بوي لةبنكي زةوي داضةقاندوة!

 ثةراة بةثةراةي سَيوةري سةماي لةناوبردنة!

 ئيزرائيلَيكة قامضي كوش اري دةسخ نا ةزي

 تكة خوَينةكة  لةبين قوراي دةرياوة دةراوات،

 ئؤقيانوس هةمو فليمي مةرط لةشةثؤليان دَيب،

 نةسيمي شاخ و سةركةل نقَيمي ك نيان ثَيوةية
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 ثاوانةي ناو طؤرا لةخشَلي زَيرايان دةتوَينرَي ةوة

 و بؤيةكي هاوضةرخييةوة، جيهان بةهةمو رةنط

 كَيشي تيذ راةو،خراوتة ناو تةرازويةكي هاو

 بؤ طةورة ثياوان تراكسودي سور دوراوةتةوة!!

 و زةرد، و رة  و س ي بؤ طضكةكاني  شني و ثةمةيي

 و ئةسحابة خؤثيشانداني وةلي

 و قاوةيي بةبةرطي سورو رة  

 قةتارةي مةرطي نةزتكيانة

 تووةباَليان طر لةذَير باَليشيان سةد سةد فريش ة

 نا دةبةسلَينةوة!!بةتةناف لةطةَل نابي يةك يةك

 ئةو رَيووارانةي بآ سةر قةتارو هةوار راآ دةبران،

 كةسَيك نازانآ رودةكةنة ناو نسَيي كام نزارل!

 و راس ي  س وني تري ئادةميزادة: لةضة)
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 بووةوةك و زةوي كَيأل ضاويان لَيأل 

 راو لةضي هةوارَيك دةكاتل! ئاخؤ سةريان سوراماوة

 ي  بآ ثةراسوي رةققةفةزةي زةوي و ئامساني دور

 و خوَيناويان كةوتؤتة قوراطي جانةوةرو خَيو. طؤشب

 مرتظي  هةروةك طةمني بةر بةردا  دةهاراَي ةوة!

 خؤَليشيان دةضَي ة دةمي ئةذديهايةكي بآ طةدة، تؤزو

 ئةم سةر زةمينة لةضاوي عةينةكةَيكةوة كث دةنوَينآ!

 لةضاوةكةي دي خرتشانَيكة مة شةر ئاساية!!

 مليؤن ساَلي بؤتة طوَلَيكي ناو باخضةي شايةك، ريشاَلي

 تك..تك خوَيناوي ضاوي ثرا ئةشكي ل آ دَي ة خوارآ!!

 لةنَيو نةديوي هةزار مليارد هَيأل دايكَيك ديارة:

 نةش ةري وني لةنَيو ثةجنةيا  ةشار ثآداوة!

 ديارة ضاوةراَيي كارواني مةرطي رَيووارةكانة!
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 ةل!ئاخؤ كام مةنزأل دةيان طرَي ةو

 !تووةبؤية ضةقؤكةي لةناو ثةجنةيا توند..توند طر

 دةيةوَيب جةرطي كؤرثةكةي بدراَيب

 نوكة خةجنةري نوخشةي هيواي مرتي سةردةمة!

 كؤرثةكةي دةكات بةتؤوي طةراي زاوو زَيي تازة!

 بةثةضةي رة  ضاوةكاني ثآبةس ؤتةوة!بؤية 

 ل!و كوش ارو تانن نةبينَي ةوة هةتا طلَينةي مرتي ناثاك

 بةركةوتوي ل آبضَي ة ثَي  ةئةطةر كارواني ثةَل

 يةكسةر ساواكةي دةكوذَي ةوة!!

 لةطؤراةثاني مةرط و ذيانا هةزار جار كوشخ!

 وة هةور بؤ لةدايك بونبووةخوَيناوةكةشي دة

 و مةس ة: لةو ثرتظةية سةرقاَل ةملياردَيك ساَل

 بةتةوني هةَلوةشاو، هةمو سةد ساَلَيك جيهاني ل آدةبآ
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 بةراوخساريا دَيب! بةشةثؤلةوة طةراي زاوو زآ

 ئةم جارة سيماي طةردون لةضاوي س ي دةنوَينآ

 هةناسةي هةَلمي ضراي دةرضوني ناخي دةرونة!

 و نةبوني ثآدةسوتَينآ! شةثؤلي ريزةي بون

 و ناَلةي خةَلكَيكي ونا! ئَيس ا ناترسآ لةدةنط

 عةباكةي كؤراي جيهان طريَيكي موغناتيسة تيذ،

 ةك شانودا طَيخ دةكاتة ئاوَيكي خنكاو!لةي

 ساواكةي كؤشي لةبري ئةوان جآدةطرَي ةوة

 ضاوةكانيشي وةك شانؤي هةور دةطةشَي ةوة!

 بةجارَيك طسكي ل آدةدرَيب! ضةند كاتَيكي تر جيهان

 تةنها كؤرثةَلةي ئةو لةناو طةرمةي سةر سن(يداية

 بةسةر روبةري ئةم سروش ةيا دَي ة ئاراوة!!

 د كاذَيرَيك جيهانَيكي تر دادةمةزرَينَيب!لةضةن
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 بةتيشكي ئةتؤم ضاو دةكةنةوة: زاوزَيكاني

 مَيذوي سةد ساَلي جيهانَيكي نوي دةنوسنةوة!

 ئةوا بةهةشب و دتزةخ ضؤأل دةبَيب

 فريش ةكاني سةرشان هةر هةمو دةكةونة ثشو

 بةدةف ةرةوة دةطةراَينةوة بؤ كؤشكي خواوةند! 

 و دة ةوَي ةوة! دةطريَيبئيزرائيل ضةرخي هةَل

 دو جيهان لةذَير ثةردةي ئةفسونا يةكدةطرنةوة:

 بةبآ ثةساثؤرت!! بةبآ ناسنامة رآ كراوةية!!

 

 

 

 

 



  سةالح جةالل          شيعر           كةوتنة خوارةوةي طةردون
 
 

 
513 

 

 

 

 

 

 و النكةيةكي نهَيين ك    

 

 وا شةتاوي سؤز كةوتة قريشكة

 بةراوي ثةرضةمي ئةشكي هةورةوة طرا دةطرَي ةوة:

 سةرلةنوآ تاقي ئامساني مةينةت 

 وش ا داراوخايةوةبةسةر سر

 ثةَلةي باراني تَيزابي سزا 

 وَينةي هاوكَيشةي دو كؤالرةي وَيأل،
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 بةئامسانةوةوةك بومةلةرزة 

 جةرطي هةناسة هةَلدةدراَي ةوة!

 دوراو جةواهري لةمؤزةخانةي ثَيشيين زةمان وان بؤتةوة

 بةسةدان جؤري ضةك و مششَيري ثادشاي قاجار

 َيض دةداتةوةسوثاي بةزيوي بؤ جةن(َيكي دي ث

 رةوة ريشنةي لةمرتظ نةضو..

 لةئةمةريكاو قاراةكاني دي بةنَيرطةلةوة

 ةنط،راو مَيشك دةخةنة كورةي باروتي شةوثةردةي دَل 

 تونَيلي تاريك لةشاخ و كَيوا بةريز ل آدراوة،

 هةموي كراونةتة قوتوي قةثاتي هةناسةي خوَي  كار

 راض  ثةخ  دةكا دار ج(ةرةيةك لةئامسانةوة نةفةسي شةوةي طؤ

 جاري دةكرَيب لةهةرةسَيكي سةخخ ضاونةديو قورا

 بؤ ناو دتزةخ و بةهةشب دةضَيب و دةيواتة  ةوا
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 دو جيهاني مةسب لةثياَلةي مةيا بونةتة ضؤثي

 تةرييب هَيَلي سوثا ثَيشراةوي بآ رةنط شَيوة 

 بةدواي تةرازوي وني جيهاني طومدا دةطةراَيب

 مَيذو ئةو ثةرااو ثةراا  سةرةتاي و لةدواي كؤتايي

 كةسَيك نابَي ة مذدة دةري بون سةردةكاتةوة!!

 !بووةضاويان وةك زامي  ةشيشة كَيشَيك دةمي قوأل 

 تكة نوخشةي سةرابي هيوا طؤشخ تواوةيان ثرا ناكاتةوة!

 بةضاويلكةي س ي، ثةل ثةل ثَيغةموةر لةخؤرئاواوة

 وة!ديدةيان دةكوذَي ة ةوَينةي كوَيري هةزار ساَل

 تةثو تؤز لةناو ريزي رَيوواري مؤأل كراوي تار

 بةشاورَيكي  دةطةراَي ةوةدةطاتة نَيوةند كؤشكي خواوةندو 

 خانةي كؤشكي خؤيةوةئيسرافيل لةناو قةني تؤث

 فوي دةمي بؤتة ماددةيةكي وا زانياري تازة نايدتزَي ةوة
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 ئامسان وةك ضراي لَيرةوارَيكي طذوطياي نةسرةوت

 فيضقة خوَيناوي ئةم زةمينةيا هةنو دةراَيذَيب! بةسةر دةماري

 وة ي بآ ماوة دةخوَينَي ةوة

 نوح هاواريةتي لةدةسب ئيسرافيل

 ئيسماعيل ثةجنة لةترسي ئيماهي  دةدات

 لةطةأل يوس ا هاوار لةدادي باثرييان دةكةن

 باعةي مةراةكة  لةدوندي طردي نةوي دَي ة خوارةوة

 قورباني هةَلدةدراَي ةوةكةمةندكَيشي ئيسماعيل جةرطي 

 ثَيغةموةرةكان يةكي هةزار ساأل دةبورَينةوة

 لةناو كارواني ثَينج سةد ساَلةوة دةكةونةوة

 يوسف و ئيسماعيل دةبنة باس(ري جيهاني بَيذوان

 بةتةخ ةي خةت خؤشي مةرط ثلةي بانيان دةنوسنةوة ئةوسا

 ،ثةجنا هةزار مةدالياي زَيرا دةطرنة بازو
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 بةمؤمَيكةوة ضاودةكةنةوة. رااوي ضةرخثا  مةرطي سو

 بةضةثؤك بةر دةبنة هةردو فريش ةي خةو ل َينةكةوتو 

 زولقةرانةي  نةش ةر دةخاتة سن(ي شاخي بآ بنار

 شَيوةي يةئجوجي دةطرَيب لةسيماي سةطَيكي ئاوي

 لةطةل خش ةيةك لةذَير ناخوني سةر ثةجنةيةوة

 ،بؤ جارَيكي تر دةكةونة خةوي دة هةزار ساَلة

 لةهةزار ساَلدا يةك ثرخةي مةرط و زيندويةتي دةكةن

 لةدةيةمينيان طؤي زةوي دَي ة دةرةوة

 لةثا  سةد ضةرخ يةك دةطرَي ةوة!

 سروشب دةبَي ة ثارضة زيوَيكي ناو قورااوي رة :

 لة ةبةشةشدا ثارضة قوماشَيك بارم ةي نابَيب!

 كؤرس ضييةكان لةناو بةهةشخ طوَل و طوَلزاردا

 دةَلَي  : ةسةر باني كض كوراي دو راةطداطؤراني ب
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 كةرةن ويةكي  لةسةر هةورةوة دةبَي ة خةرمانةي شاخَيكي بؤسؤ

 قةرةجي برتو برذان(يان دادةراَيذنةوة! خَيلة

 بةبارَيك داوو دةرماني ثارساَليةوة لوقمان

 و كوراةكة! دةكةوَي ة ناو لوتي ئةشكةوتي كض

 دةسوراَي ةوة سروش ي  هةروةك سيين بةدةوري خؤيدا

 لةئاقارَيكدا جيهان دةبَي ة سةماخانةي ناو كؤشكي نَيوةندي،

 شةهوةت لةراةطي نَيرو مآ دةضَي ة بةذني جوتة نةزتكي!

 بةشةهوةت ئاو باران دةكرَيب! وَينةي فوارة زةمني

 هةَلدةطرن طةني دارةكان سآ بنة ذَير ثياَلةي مةيو

 َلنةوة!!لةطةأل دةجوَلةي ثةيكةر خَيويا دايدةهَي

 و لةهةمو الوة دةثرذَي ةوة!! شةهوةت دةراذآ

 جيهاني  خؤي دةهاوَي ة بةلةمي شةهوةت!!

 رثةي شَيوة دَيو لةدايك دةبَيب!ؤلةكانياوو كارَيز ك
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 لةهةناسةيةك هةزار طياندارو مرتظ دةسوتَيب!

 نيش ةجآ دةب  وةكو خاوةن ماأل

 ب.دادةطرَي لةهةر ونتَيك دو هَيندةي خؤيان كؤض بار

 دةواري رةشي  دةبَي ة ضةتر،

 و قةلةراة  دةنيشنةوة! بايةقو  ثؤلةلةسةريانةوة 

 دةطريسَي ةوة ابةمؤمي مةرط ريقنة 

 فريش ةكاني  دةكةونة سةماي النة روخاوي،

 لةبةر سَيوةري ضةتري شةوةيي

 دةبنة شةخ ةي بةر طةردةلولي قورااوي سةر طوم.

 ةكةن بؤ فريش ةي طيان!تةنها لةزرَيي فيقةيةكةوة بان(ةواز د

 ئةوي  دَي ة خوار قاضي بةقوَل ي ضةترةكانةوة دةبةسلَي ةوة.

 لةثيشي دةكةوَي ة ناو دَيزةو دةرخؤنةي تةالري تازة!

 بةذني تروم اي دةرياي خوَيناوي ل َي ةيوةسب دةكرَيب،
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  ةوا بةقوراي شَيلراوي مرتظ ثةردةي ل آدةكشَيب

 نة خوارةوة،بةماسولكةوة بةسةر برذان(دا دَي 

 هةر تنؤكةيان تةرمي دةعوايةك دةيكاتة ثاشا!

 ئاي سةرطةرداني ضؤَلي قوَل ةي رة 

 بيابان دةبَي ة ئاثورةي شاراو كَيوي  بيابان!

 لَيرةوار سكي فريش ة هةَلدةدراَي ةوة!

 لةسةر لوتكةشا سةرو كةللةيان دةبَي ة ثَيس ةي دةباخانةيةك،

 اي بَي ذوان:لةضةند خولَيكا زةوي دةطاتة  ةو

 الوة دةسوراَي ةوة!!خاك لةضوار

 لةذَير هةناسةي ثةردةي كؤتايي

 تةمَيكي س ي لةشةثؤالودا بريسكة دةدات

 بةدواي بةرماَلي شاراي مرتظي كةون لةسةرةتاوة، 

 فويةك جيهان دةخاتة ناو دةريايةكي بآ شارس اني
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 دةردةخاتةوة! دواي ضةند كاذَيرَيك نهَينييةكي نوَي

 طةردون دةكةوَي ة سةر ملةقوتةي مةرط!سةراثا 

 مةرطَيكي كاتي لةئيس واوة دوا ثةردةي هةَلمي ضرا دةطرَي ةوة!!

 ني(ا لةثرسيار..كؤتايي ثرسيار دةبَي ة طوَلَيك

 خةجنةرَيكي زيو دةكةوَي ة كار!

 كةنار هةَلدةدرَي ةوة ئامسان وثةردةي زةمينو 

 رَيب،ثارضةي سةوز لةطةأل سورو قاوةيي لةيةك دةدو

 دواي ذةم بوردةيي رةوةيةك منداأل، 

 دَينة سةر تةثكةي شاراي نةزاني ثرتظةي ياري!

 ةرَيزداراو لةضةثَل وطرآي كراوةي طةردون بةدو

 مؤسيقاي دأل بزوَينةريان بةسةرا لَيدةدات!

 مةَلؤكان لةدةش اييا باوة  لةهيواي طوأل دةنَي 

 ثةردةي الدراو شةثؤالوي خؤي شانو ثآدةدات
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 !!تووةةما  كؤشكي س يية ئاوراَيذةكاني طرس

 ئةو فريش انةي لةسةر شانةوة فراينة ناو تونَيلي بآ تيشك

 بؤ نايةنة خوار لةناو ئاهةن(ي تازة جؤ  هَينةرل!

 و دوايي، وا نهَينييةكة دةكةوَي ة ناو شانؤي كؤتايي

 !لكآ ثرسياري كردتتة نامةي خوداوةند لةزةوي

 س ي بابَيب بوَي ة كؤترَيكي 

 خواية طيان..كةوتوينةتة ناو كَيَل(ةي ذةم بوردةي ذياني كاتي!

 فريش ةيةكي ثةيامنَيري نوآ بوَي ة نوَينةر

 و ساتي كؤتاييداية، ظيس يظاَلةكة لةئان

 جيهان دةكرَيب! و كاتذمَيري س ر بوكة بارانةي دو
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 فاكسة شيعرَيك 

 (بؤ شةهيدي نةمر )ئاسؤي دةالك

 

 ئةوَي كوَي بوول!ئَيرة كوَييةل! 

 ئةم هَيمايانة لةسراينةوةي بوونةوة رةنط كراون

 فةزا شَيوةي ساواي طؤراس اني تؤفانَيكة

 بوون و ناونيشاني ونكردووةل زةمةن

 لةضي نةفخَيكاية طةردوون ل

 و ثةجنة هةوري هةتاييان ثَيكهَيناوة دةسب

 ئَيرةو ئةوَي بان(ةشةي طريةو طراوطاَلة

 و روخسارو مؤرةغةيةموروي ئاوداري وَينة
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 ئَيرةو ئةوَي دةيان سةدةي ضركةيية

 ثانؤراماي فلمَيكة سةدان هةوري تيا طرااوة

 ئةو ساتةية بوركانةكان تةقينةوة

 ئةس َيرة رةشة رةمزي مةرطي ناكاتي طرتةوة..

*** 

 هاتني هاتني ئَيرةو ئةوَي ناونيشاني ئةوانة بوو

 ئَيس او سوةي شقارتةيةكي ئةتؤمي بوون

 ب بة رت ةوة طةني دةطرتدرةخ

 بةدةم طةردةلولي زةمةنةوة ثيب ثيب هات و

 لةجوطرافياي شارة هةن(ي طةردونةوة

 خوَي  و عارةق و فرمَيسك و تَيكةنو بوون

 بةشاراي هةزارةها جةس ةي سوور ثؤ 

 كرد ناوي يةكي يان مؤر
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*** 

 هاتني لةخةَلوزاني كةوتنة خوارةوةي ئةس َيرةوة

 َێن(ي زةمةنةوة كةوتينة ربةسيمياي شةوةزة

 ئَيرةو ئةوَي زماني دَلداراني خؤَلةمَي  بوو

 و ثروسك بوون بة بَيزماني بوون و نةبوون ئَيسك

 و لوتكة بوون بةدةن(َيك لةسةر تاشةبةرد و كاني

 ( يان خس ة لَيدانمؤسيقاي)كوردوس ان 

*** 

 هاتني هاتني لةو زةمةنةي با رةمزي دَلداري بوو

 ةرطةوة عيشقي ثةثولةي دةكَيشافةزا بةبوني م

 هةزاران شةوو شةوَيك بونة هَيلكة

 وَينةي بونيان بؤ رَيي مةرطةسات رةنط دةكرد
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 و دَلدار بةشةثؤلي طةردةلولةوة كةوتنة سةر كؤج مةل

 و جةس ة بون بةكافرتشي طةردون خؤَل

 ي مردني دةكَيشافةزا بة ئةتؤمي هةناسةوة تابلؤ

 

**** 

 فسانةي بومنان ش ةوةهاتني لةسةفةرَيك ئة

 سروشب بةتةنايف تةرمي باوة ئاواَلة بوو

  دةسرازةو طةالي مةرط نيشانة بون

 ئامساني بون بةخوَي  ضراان شةفةقي طرت

  رتح دتذة تونَيلي بوني دةبراي

 لقو ضَلي درةخب بةبان(ةشة سةوز بووون..

 و كؤنني شاريان ثرادةكرد : و دةشب بةطةنوة دتَل

 َيشكةي كؤرثةَلةي رادةذةند !! شؤراشي نوَي ب

*** 

 هاتني هاتني لةجَيماوةو رةمزو نيشانةي بَي زماني 
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 ك لةسراينةوة وةرب(ري زمانَي تا

 تةن و مادةو ئاماذةو بوون خؤَلةمَي  بوون

 رتذو شةوو ضركة بة مةرطةسات طرَي دةدرا

 خؤر لةس َيدةو ئاوابوونا تَيكةَل بووو

 بووزمامنان طةني سةوزي يةكَيخ 

 وشةي  نيش ماني كوردس ان بوو و  ةرف

*** 

 هاتني هاتني لةتونَيلي هةزار شةوة

 بؤ زمانَيك لة خؤَلةمَيشى ئةوو ئةوانةوة

 لةجَيماوةي هةموو سةراب و وَينةيةك

 لةكوذاوةي هةموو هةناسةو جةس ةيةك

 طةردةلولي مَيذووي بومنان لةتونَيلةكانا براي  

  اران لة ضا) بدةي تا رتماني شرية خؤرةي شيميا ب

***** 
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 هاتني..هاتني لة رتذطاري ق َلة بونا..

 !!زمةن بةطراي رتح ئةَلقة دةدراو

 تيشكي ئةتؤم جةس ةو زماني دةثؤشي

 هةتاو لةذَير هةوري مةرطةوة دةردةكةوت

 ونت ثؤثةمشيين رت واراني لةخؤ دةطرت

 و مادةو بونَيك دةتوايةوة هةمو تةن

 نيشان رةط و شوَينةوار و ناوو 

 روثؤي فةزا بووة سنووري ناكاتة

 ضاو بةروانني كوَير دةبووةوةو 

 هةناسةي  لةذيانةوة دةكوذايةوة

 دايك بةكؤرثة نامؤ بوو

 كؤرثة بؤني دايكي بة خةردةلةوة دةديةوة 

 زمان لةبوركاني وشةي مةرطا بوو بةمَيذوو

 رةمزي ئةوان زةمةني لة نازةمةنا نوسيةوة 
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***** 

 لةو رتذطارة ئةفسونيةوةهاتني هاتني 

 بؤ خؤَلة ثةتانَيي طزنك 

 ثيخ ناومان بة توَيخة ثَي بةردي سةرة رَيي مؤر دةكرد

 ئَيسك بة ذةن(ي بزمارةوة بوووة بورجَيكي ناوةخ ة

 جةس ة بة تيزابةوة ياقيق دةبوو

 ةذةن(ة بزماري سةر ئَيسك كوذاوةكاني نوسييةو

 هةزارةها تاشةبةردي رةن(ة مَيشك

 ةجنةو و مؤرةغة و ضاوثةها دةسب و ملوَين

 بةئاثوراي مةلي تراذيديا زمانيان طرت:

 رتماني بوون لةتاريكخانةي مةرطةوة بوو بة وَينة 

 بةدرةخخ مؤرةغةوة طةالي طزنط لةضا) درا

 بونَينةي ثؤلَيك ثَيشمةرطةي سيميا و

*** 
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 هاتني هاتني لةدارس اني رت ةوة زمامنان طرت 

 ةوةو مةرطةساتا نيشانة بوونو وشة لةتوان  ةرف

 :زمان لةمةرطةوة نوسرا

 زةرياي وَينة روخساري بةر تةلَيكسي شؤريةوة

 ساتةوةخ َيكي ناوةخ ة زةمةني طؤراي بةتةلَيكس

 قةساخبانةي كارةبايي جةس ةمي طرت

 كةلةبضةكةم بوو بة مقةسخ مَيذوبرا

 زةرياي روانيين كردةوة: 

 مؤميا بوو..دةس   بةطؤضانةكةي مام جةاللةوة 

 بةبان(ةشة هةموو طوَييةكي ثرا دةكرد:

 تَيكؤشةران بؤ رزطاري طيان بةخب كةن.

 ضاوم لَي بوو وَينةي تؤفاني وةك جاران دةطرتةوة

 لةقةنديلةوة بريسكةي دا
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 بةرت ي هةزارةهاوة موتوربة بوو 

 و كَيوو سارايا تؤوضةن كرا بةدةشب

 نبوو بة هةزارةها داري سَيوو سيدرةو زةي و

*** 

 فةزا لة هةورَيكي ئةفسانةيي بوو بة ضيا

 بوو بةدةش َيك لة تؤوي رو ي هةَلوةريو

 ثَيشمةرطةي شاخ زماني هةن(يان داهَينا

 داس اني ئةليازةو هؤمريتسيان دةنوسييةوة 

 ثةتي سَيدارةم ثةلكة زَيراينةي زةمةني طرت

 طياد بةقةنديلةوة مؤميا بوو

 وتانرتح و جةس ة بةطراي فراتكة دةس

 ئةوة جةس ةي شةهيدَيك بوو

 ئةوةي  هؤمريتسَيكة لةناو طؤراةثاني شارا
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 مَيشكي بةزرَي ؤشةوة رةنط بووة

*** 

 ئَيرةو ئةوَي بوون بة مؤسيقاي طةردووني

 رت   بووبة موتوربةي هاوارو دةنط

 روانني لةلوتكةي نةمرانةوة هةَلدةفراي:

 طوَي  بةئَيزطةي دةن(ي كودس ان سيواخ درا

 بان(ةشةي دواهةناسة فةزاي ثؤشي ةوهؤر 

 جةلادةكان لة شةثؤلي طريةو ئةسرينا دةتوانةوة

 ثةتي سَيدارةم بوو بة ياقيق و مرواري 

 لةطةَل دوا ساتي جيظارا رت   تةرييب مةرط كرد

 ئةوة غاندي و ماندَيا بوون سآلويان كرد

 تابوتةكةم بة خؤرَيكي ناوةخ ةوة رةن(اَلة بوو 

 ثيب ثيب نوسي ئاوَينةي مةرط

 ئا س ت ي دة ال ك
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****** 

 

 ئةو ساتة بوو مَيذوو طَيذاوَيكي لة ثش ة مَيذووةوة هَينا

 هةناسةي با هةوري يةكَيخ رةن(اَلة كرد

 تَيزابي سةرجةس ةم هةَلدةك او فؤتؤي

 بوون بة زةرياي تاريكخانةي سةدان فلمي طةردةلول

 جامانةكةم ثَيشمةرطايةتي مؤركردو

 ..... بو بة ضيايةكي سةوزرةن(و روانني

 لةناو فةزاي رتح ضراانا 

 خوَيين مَيذوو رةن(اَلة بوو

 لة زَير تيزابي شؤراشدا توايةوةو

  لةطةَل سةدان جةس ةي تةريوي رَيوةندان

 دوةك كةيف رَوح شوراي رت وارانيان سازان

 بؤ يةكيخ نيش يماني بون بة هةورو
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  الةقةنديل و جافايةتي و خاكي توانةوة رت

 لةتؤو باراني شؤراشةوة بون بة مؤمدان

  مؤمدان بو بة طزن(َيكي خؤكرد

 بةرتماني وَينةييةوة جوطرافياي طرت

 ئَيرةو ئةوَي بون بة تاريكخانةي وَينة

  و هةزارةها طةني بةرباي وَينةي م 

 لةطزن(ي نةخشةي بوني نةتةوةيا شؤرييةوة

 

دةب و هونةر ذمارة بةشَيكي لةرتذنامةي كوردس اني نوَي ثاشكؤي ئة
 دا باوبؤتةوة26/5/2018لة رتذي ثَينج شةمة  7580
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 زماني مةرط
 

 
  !!بؤهات طَلكؤم دوا ئةويَينبةبيَ ثرسيار طةردةلولي 

  !بةرهات؟ بؤ خةنةبةنداني شيين فةزا ؤنةثرسي ب

 شيدةثؤ نةمري طياي خؤلَ بوو ؤفانيَكدلَ قيامةي ت
 شيدةنؤ َلةيمةرطؤ اويئفةزا شيين شريثةجنةيي  
  ؟باية حيرؤ َلةميَشيخؤ زمان رةمزي ؤبثرسم ب 

 خويَناية هةرةسي يؤتابلحةرف و وشة لةشةختةيي 
 يةآلي ييش  داباري سيَةةري مةرط واشةومن 
 لةيالية سةرابي ييشقة كرايةوة شةو يؤدلَ بةب 
 ناية؟بؤ لة مةرطي نامةي ديَجورة رازي ةمئضيية  
 كؤتاية ريؤلةطولَ هات و شةبيَخوني خةرامي خ 
 هيَناوة ضوني حرؤ تةوني رانبؤ باي بة دةرون ذةيؤد 
 ناوةداهيَ زمانيَكي منؤبةخشندةيي خودا ب 
 ييكؤرثةَلة مةرطي ييشقة سارا ذةؤضراخاني د 
 قيامةيي دواي زماني بةخشي بةمن ذةيؤي دلَد 
 هات كةوتةريَ بورجي تيَكةلَ مةرطةساتيَك يؤسؤهةورة ب 
 وري دوا زماني ناوةختة كاتسو نةفخي مةرطي رثةؤك 
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 ة بانطةشةيةك بوو بةطرِكاننةثرسي لةم مةجنةنيق 
 طريان خستة مةرطي رثةيؤخةمي من ذاني دنياية ك 
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