
كوردؤ محةمةد

بةشى دووةمء كؤتايى  
شةمس شيعرةكانى خوَيندنةوةى دواى
مندا لة كة هةستَيك  يةكةمين  لةنطةروودى، 
نةبوو طومانم كة ئةوةبوو درووستبوو
هةستمكرد طرنطدام.  شاعيرَيكى لةبةردةمى 
شيعرانةى لةو جياوازة دةخوَينمةوة شيعرَيك
لةخؤمةوة هةر خوَيندوومنةوة. ثَيشتر
ئةمريكاى كة  بيركةوتةوة كؤَلؤمبسم 
يان كيشوةرَيك منيش هةستمكرد دؤزييةوة،
ئةم دؤزيوةتةوة. تازةم دنيايةكى راستتر
طةورة خؤشحاَلييةكى مايةى من بؤ هةستة
ثيرؤزبايىء زؤرترين بؤنةيةوة بةم بوو.
مةريوان لة  دةستخؤشى طةرمترين 
جوانانةى دةقة ئةم كة دةكةم هةَلةبجةيى
كردوونى جوانة زمانة بةو هةَلبذاردووةء
من كة بَلَيم ئةوةش دةبَيت هةَلبةت بةكوردى.
ثةيوةندييان تةنها قسةكانم نازانمء فارسى

هةية. كوردييةكةوة بةوةرطَيِرانة
تةنها دةمةوَيت  كورتةدا خوَيندنةوة لةم  من
شةمس شيعرةكانى اليةنى لةيةك قسة
ديارترين منةوة بةالى كة بكةم، لةنطةروودى
اليةنةداية. لةء ئةو شيعرةكانى تايبةتمةنديى

وَينة زمانء لة ناِراستةوخؤيية مةبةستم
شاعيرةدا. ئةم شيعرييةكانى

شيعرَيكى راثؤرتئامَيز لة ئةوةى خؤى بؤ ئةم،
لة بكاتء بةوشةكان طةمةيةك بثارَيزَيتء
بةجؤرَيكيان هةَلبطرَيتء يةكيان تةنيشتى
بمَيننةوة، خوَينةردا زاكيرةى  لة دابنَيتةوة
بة دةطمةنء زؤر يان هةرطيز، هةوَلدةدات
راستةوخؤيى بة شتةكان نةبَيت، ناضاريى
بة دةيةوَيت كاتَى  نمونة بؤ دةرنةبِرَيت. 
خؤم بيرى لة تؤ ناتوانم من بَلَيت: دَلدارةكةى
ناَلَيت، ثَيى راستةوخؤية شَيوة بةم ببمةوة،

دةَلَيت: بةَلكو
بيرم كردوويت لة

دَلدا لة ضةقؤيةك وةك
شاعيرانةية، دةربِرينَيكى سادةء ضةند ضةند
لة ضةقؤيةك بتوانَيت دنيادا لة هةية كَى ئاخر
ئةوانةى بةِراستى ئاخؤ بكات؟! لةبير دَلدا نَيو
لة دةذين، لةبيركردنيان لةنَيو دَلماندا قوَل قوَل
ضةقؤ دَلدا؟! لة ناضَيت ضةقؤيةك لةبيركردنى
ئازاربةخشينة، دَلِرةقىء ئاشكراي هَيمايةكى
ضواندنةوة ئةم لةرَيطاى دةيةوَيت شةمس
رةهةندى عةشق ثَيمانبَلَيت ناِراستةوخؤ زؤر
جوانييةكانى بةآلم هةية، ئازاريشى دَلِرةقيىء
ئةو كة شيرينن،  طةورةء زؤرء ئةوةندة 
دةكةن دةكةنء وا جوان ئازارةش دَلِرةقىء 

خؤشبوَيت. ئةوانيشى عاشق
ئةوةندة عةشق  بَلَيت ثَيمان دةيةوَيت 
كة جةبةرووتة خاوةن بةدةسةآلتء
ئازاريش دَلِرةقىء بة تةنانةت خؤى رةنطى
دةكات مرؤظةكان لة واش دةبةخشَيتء
خؤيان قةدةرى خؤشويستء ئةويان كة
شتانةشيان ئةو  هةموو ئيدى سثارد،  بةو

ئةويان لةخؤطرتووة. كة رةنطى خؤشبوَيت
***                                   

خؤشمدةوَييتء

دةبينم بةهةشتةوة لة نةخشةيةك
دوورةوة لة

هةنطويندا رووبارى دوو لةطةَل
خشك خشكة بة

من. ماَلةكةى دةطةيةننة خؤيان
بَلَيت دَلدارةكةى بة ئةوةى بؤ جوانة، ضةند
من بؤ بةهةشت تؤ يان  منيت،  بةهةشتى تؤ
شاعيرانةى حةشاماتَيكى ض دةسازَينيت،

رةخساندووة.
رواندووةء بةهةشت لةنةخشةيةكى  باَلى
رادةيةك بة بةهةشتى هةنطوينةكانى رووبارة

سةرسام خؤى  ،بةعةشقى  كردووة
بة لَيهةَلطيراوةء ئؤقرةيان كة
دةطةيةننة خؤيان خشك خشكة
لة عةشقة ماَلى كة ئةو، ماَلى
باشتر ئةوةى بؤ  راستييدا.
زمانء ناراستةوخؤيى لة
شةمس شيعرييةكانى  وَينة 
بثرسين: دةبَيت تَيبطةين،
يةك نةخشةكة  بؤضى 
رووبارة نةخشةيةء 
دووانن؟ هةنطوينةكان
كامةيةء نةخشةكة
كامانةن؟ رووبارةكان
نةخشةكة دةشَيت
دَلدارةكةيةىء خودى
ة ر با و و ر

مةمكةكانى هةنطوينةكانيش
بن. دَلدارةكةي

دَلدارةكةم دةَلَيت: ثَيمان شَيوةية بةم شةمس
لةجوانييدا نةخشةيةكىبةهةشتةء مةمكةكانى
بة دةتوانَيت  ئةو هةنطوينن. رووبارى دوو 
ديارييةك خؤى ميهرةبانييةكانى جوانىء
من روحى بة ضاوء  بة لةبةهةشتةوة 
بخاتة هةنطوينيشم روبارى دوو ببةخشَيتء
هةست بطرمء ئؤقرة بتوانم تاكو بةردةست،

بكةم. ئاراميى بة
خؤى ميهرةبانييةكانى جوانىء  بة ئةو بةَلَى
سترانة بة منيش دةكاتء من بؤ كارة ئةم
عةشقةكةم لة لَيوانلَيو  دَلة بة عاشقانةكانمء 
رووبارة رواندووةء لةو باَلم ئةوةتا
سةماء واملَيكردوون هةنطوينةكانيم خستؤتة

ماَلةكةم. بطةيةيننة خؤيان خشك خشكة بة
***                               

هةموو بةهار بةفرى وةك كراسةكةت بؤنى
سثيكردووة. ذوورةكانى

كراسةكةت بؤنى بَلَيت ئةوةي لةبرى ئةمة
يان دةكاتةوة، رووناك سثىء من ماَلى
سثىء من  ماَلى تؤ بَلَيت ئةوةى لةبرى 
دةاللةتَيكى دةكةيتةوة. بَيطومان كراس روناك
زؤر دةيةوَيت شةمس  هةيةء  (جنسيي)
جنس عةشقء بَلَيت من ناتوانم ناِراستةوخؤ
رووبارة بة تةنها جيابكةمةوةء لةيةكدى
جنسييان دةاللةتى ئةوانيش –كة هةنطوينةكان
بطرمء ئؤقرة دى- بةجؤرَيكى بةآلم هةية

ببمةوة. ئارام
لةطةَل جنسة ئةوة بَلَيت ثَيمان دةيةوَيت
وةكو دةتوانَيت كة خؤشةويستةكانماندا

ذوورة بكاتةوةء فَينك روحمان بةهار بةفرى
رووناك سثىء بؤ تاريكةكانمان رةشء

بكاتةوة.
بةم ئةم كؤثلةية لَيدةكات كة وامان دى شتَيكى
شَيوةجنسييةبخوَينينيةوة،بؤنىئةوكراسةية.
لةوةى ثةيوةندى راستةوخؤى بة بؤن جطة
هةية جنسييةوة هةستى خةبةركردنةوةى
شتةشةوة بةو قوَلى ثةيوةندى مرؤظدا، لة
كراس بؤنى هةَلطرتووة. بؤنةى ئةو كة هةية
خاوةنةكةيةتى. لةشى بؤنى راستييدا لة
لةشى بؤنى بَلَيت ويستويةتى شةمس واتة
تؤ لةشى راستتر يان كراسةكةت، نةك تؤ
داطيرساوى روحى كراسةكةت، نةك
دةكاتةوةء فَينك من
تاريكم رةشء ذيانى
رووناك سثىء
ئةو وةلَى دةكاتةوة.
لةبرىئةمراستةوخؤيية
بةو هةوَلييداوة
ئةمة ناِراستةوخؤيية

بَلَيت.
                                    

 ***  
ثشكوتوويتء خورى تؤ

لة طَيالسة نةطةيوةكان خوَينى
دةشاريتةوة. خؤتدا

ئةم رَيطاى  لة شةمس 
زؤر بةشَيوةيةكى ضواندنانةوة
وةسفى شاعيرانة ناراستةوخؤء
سثى، سوورء رةنطى كة دةكات دَلدارةكةى
بةهيض دةبينين وةك وةلَى ئاَلة، سثىء يان
يان ئاَلى سوور، سثىء نة وشةى جؤرَيك نة

نةهَيناوة. بةكار
 ***                                     

نغرؤبة
بشؤ ئاوةكة دةرياضةكانداء ئاوى لة نغرؤبة

ئاطر تينووداء ئاطرى  لةدةشتى  نغرؤبة
طةرمبكةرةوة

زةوى بخةرة ناو دةمى دةم
ببةخشة. مردووة بةم نوَى طيانَيكى

ئةوةى لةبرى لَيرةدا شةمس دةبينين وةك
من يان ذيانى من، روحى تؤ دةتوانيت بَلَيت
ناِراستةوخؤدةَلَيت بكةيتةوة، ثاكى بشؤريتء

بشؤريت! ئاويش دةتوانيت تؤ
روحى دةتوانيت  تؤ بَلَيت ئةوةى لةبرى 
بة بكةيتةوة،  طةرم  من ذيانى  يان من، 
تؤ شاعيرانةدةَلَيت ناِراستةوخؤييةكى

بكةيتةوة. طرم ئاطريش دةتوانيت
بخةيتة تؤ دةتوانيت دةم ئةوةى بَليت لةبرى
ثَيببةخشيت، كة طيانَيكى نوَيم منء ناو دةمى
ديسان لَيكردووم، مردوويةكى وةكو تؤيى بَى
دةتوانيت تؤ شاعيرانةدةَلَيت ناِراستةخؤء
بةبَى كة ببةخشيت زةويش بة نوَى طيانَيكى

مردووة. ئةويش تؤ
ثَيبكةنةء

ئاوارة كةشتييةكى
دوورطةيةك بةرةو بكة رَينمايى

ثَيية. تؤ بؤ تةنيا كاآلى كة

هةموو من كة من بَلَيت ئةوةى لةبرى ئةمة
سةرطةردانمء تؤ بةبَى تؤن، بؤ كاآلكانم

كَى؟ الى بضمة كوَىء بكةمة روو نازانم
لةمانط تؤ بَلَيت ئةوةي لةجياتى شةمس
دةَلَيت: جوانتريتءئةوسةرسامةبةجوانىتؤ،
دةستنووسةكانى دوايين ساَلة هةزار مانط

دةنَيرَيت. تؤ بؤ خؤى
دَلم بؤية من بَلَيت ئةوةى جياتى لة
لةطةَل كة دةتوانم خؤم خؤشة، بةمرؤظبوونى

دةَلَيت: قسةبكةم، تؤ
لةوة دةكةنةوة هةوا بير باو

نين مرؤظ بؤضى
بدوَين. تؤدا لةطةَل تا

لة دةتوانَيت عةشق  بَلَيت ئةوةى  لةجياتى
ساَلةكاندا مانطء رؤذء رةشترين تاريكترينء
بكاتةوة، رووناك  مرؤظ بوونى روحء  دَلء

دةَلَيت:
ئةمشةو

رةشن زةرياكان
رةشة ورتى ورتة با

رةشن طَيالسةكانيش باَلندةو
من رووناكة دَلى

دَييت. تؤ
بة ذيانء نرخ تؤ بَلَيت ئةوةى دواجار لةجياتى
دةكةيتء نةمرم  دةبةخشيتء من  بوونى

(حافز)ةوة، دةَلَيت: دةمبةيتة ئاستى
بووم ساختة شووشةيةكى

كردتم بة بلوور
بووم بَيكةَلك زارَيكى

نوور ئايةتى بة كردتم
بووم تارماييةك

بة هةتاوَيك كردتم
بووم دةنطَيك دةنطة

ظاطنةر مؤسيقاى بة كردتم
شكاوةوة لةبةردَيكى

بودايةك، بة
ئةستَيرةيةكةوة تةقينةوةى لة

نةيزةكَيك كردة منت
بفِرمء تا

حافزةوة. غةزةلةكانى ناو بكةومة

وَينة دةستةواذةء دةربِرينء جؤرة لةم ئيدى
ئامادةيى زؤرنء  شةمس الى شيعرييانة
ئةو زمانى توانيويانة هةيةء بةردةواميان
ناِراستةوخؤء ضِرء شيعريى زمانَيكى بة بكةن
وةلَى تةقَينةرةوة، خةياَل ئيحابةخشء
نيية ئةوةمان بوارى لَيرةدا ئَيمة بةداخةوة
هيوادارين بكةينةوة. بةسةر هةموويان
مةبةستةكةمان نمونةية ضةند بةو توانيبَيتمان
دووبارة ثيرؤزبايىء بةباشىروون بكةينةوة.
(بضوك، ديوانة ئةم وةرطَيِرى لة دةستخؤشى

دةكةم. طةورة)ية بةآلم
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