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 پێشەكیەكی كورت
منیش  و  لەمن  بەشێكن  بیانخوێنیتەوە  بڕیاروایە  ئەوشتانەی 
مردنیش  دوای  ل��ەم��ن  بەشیك  وای���ە  ب��ۆی��ەالم  ل����ەوان،  بەشێكم 
لەناویاندا هەناسەدەدەن، ئەگەرچی زۆربەیان لەساڵەكانی 
دوای )2005(ەوە نوسراون بەاڵم وەك هەمیشە دڵەڕاوكێیەك 
ل��ەم��ن��دا درەن���گ ب��ڕی��اری ب��ەچ��اپ گ��ەی��ان��دن��ی��ان دەدات ه���ەروەك 
پەشیمان  زۆرج���ار  دوای  پێشووتریشم،  هەموونووسینەكانی 
بەدووری  الموایە  كردنەوە،  باڵوم  كردن  لەخۆ  زەغت  بوونەوەو 
ئەیانكێشمەوە،  لەكتێبخانەكانا  ڕۆژێ��ك  بكرێ   بۆم  ئەگەر  نابینم 
تەنانەت  دەدەم  شیعری  هەردەقێكی  باڵوكرنەوەی  بڕیاری  كاتێ  
لەڕۆژنامەو گۆڤارەكانیشا چەندین جاردەیانخوێنمەوەو دوایاندەخەم 
ئەگەرچی زۆرجار لەڤااڵبوونەوەشیان دەترسم، لێ دەمەوێ  دەق 
دوای دەق ساڵ دوای ساڵ زیاتر لەخۆم ورد ببمەوەو 
ناو سەفەری خۆ دۆزینەوەو  بە جیهابینیەكەوە بچمەوە 
هەڵمژم،  پێشووترم  لەوەی  جیاواز  نوێتر  هەناسەیەكی 
لووت و  هەڵكێشانێكا   لەهەر سەر  دۆلفین  ڕێك هەروەكو 
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دیكە  دەنگێكی  و  تەقس  و  ڕەنگ  گوێچكەكانم  نیگاو  چاوو 
لەگەڵ خۆیانا ببنەوە ناو ماڵی زاكیرەو ئاو، تا لەدوایین 
جا  تەماشا،  بگرمە  ئەفسووناویتر  سەمایەكی  نمایشدا 
ئەوەی  بەهۆی  ئێستا  بەتاوین؟  چەند  لەمبارەیەوە  نازانم 
ئینسانەكان و مەخلوقەكانیش  هەندێ  خۆم دەناسم زۆربەی 
وایدەبینم  بۆیە  دەناسمەوە،  لەجاران  باشتر  تاڕاددەیەك 
تری  دیوێكی  هونەرێكا  سەلیقەو  هەر  لەگەڵ  سەروكار 
تایبەتی  دون��ی��ای  ن��او  ڕۆچ��وون��ە  بۆ  نهێنیە  دەرگ��ای��ەك��ی 

مەخلوقەكان.
    

پێشكەشە بە دیرۆكی مەزڵومیەتی سێو
شاعیر

                                  ناڵە عەبدولڕەحمان
2010-4-31                                 
                                 هەولێر
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مەوكیبی ڕاسپۆتین
 

تۆ لەقەاڵی هەر ژنێكا دەواری شەهوەت هەڵدەدەی
گوڵێك دەچنی....

من بارانم چوار وەرزە كێڵگەی عەشقت سەوزدەكات..... 
تۆلەسەر سەرینی گوڵ خەوببینیت بەتریفەوە

من ڕۆحم دەكەم بەبەری گەاڵكان و
هەناسەی نەوایی مانگت بۆدادەگرم،

نا... من بەسەفەری گوڵ گرتن وەڕەزم.....
قەڵسم بەقەسیدەی شیلە لەفنجانی هەنگ

ئێستابەقەد بااڵی سێبەر
لەعەبەسیەتی گەاڵ ڕادەمێنم...

 نەوەكا گۆزەی بیرم لە زاكیرەی ئەپۆلۆ بشكێ ،
ئاه نیشتیمانی گەاڵ....
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تۆلەكوێی دەهرەكانا ئەوبەرگە سەوزە دەسپێریتەوە خۆر...؟
ئۆف نیشتیمانی سەوزی وەرین!

لێرە مەڕۆ... مەوكیبی ماسكە بەهرەمەندەكانی عەشق جێ  مەهێڵە،
ئەوڕاسپۆتینانەی سەرچەفیان لەگەاڵو سەرینیان لە پێستی 

ژن هەڵدەچنن
باخچەكانیان پڕەلەگوڵی پالستیكی جەستەو 

لەپێخەفی پالستیكیشا
عەشق دەخەنە شووشەوە.....
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كەڤرینترین
 

پلۆتۆ!
ئەی دوورترین باران لەئاسمانی سەوزبوونم

وەك ئەوەی منی عەتارد، دەستم خستۆتە ناو
گۆمی مەنگی مەحاڵ 

دەمەوێ  پێت بگەم پلۆتۆ
لەوسەرتۆپەڵە گڕێك چاوەترسناكەكانی بەرەو ))تەوبە(( 

هەڵمدەگرن
تۆش لەوسەری )بەستن(ەوە بەرەو نیوتن كێشم دەكەیت

******
مەڵێ  ئەوەی دراوسێ ی خۆربێت حەز بەوەرزی 

بەفردەكات
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ئەوەی لەنێو بەفریشیا زوقم بیگرێت
حەزبەگۆرانی خۆر دەكات....

******
پلۆتۆ!

تۆهەوڵدە لەم دووڕیانی وەسوەسەیەدا
هێڵی ناوەڕاستی هەسارەكان بگریت...

هەرنا بچیتە نیشتیمانی)زوحەل( ەوە
تامنیش هەنگاوێكی تر

بەستەڵەكی مەحاڵ دەشكێنم
كراسی ڕۆحم دەكەم بەبەری خەونەسپیەكانتەوە.....
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ئێوارەیەك لەشەقامی سەوزدا ئەوم بینی

كراسی لەپەڕەی گوڵ و 
پانتۆڵە خۆڵە مێشیەكەی 

لە كەتانی هەڵكروزاوی عەشق و
سەعاتی دەستی 

لەفرمێسكی كچە هەرزەكارەكانی نیشتیمان،
پێاڵوەكانی لە ووشە

ڕیشە ماش وبرنجەكەی
لەفڵچەی نیگاری داڤنشی 

دوگمەی كراسە قاوەییەكەی 
لەشیعرە قەلەندەرەكانم چێ كردبوو 

ئێوارەیەك لەوێ دابینیم 
غەرقی گەمەی لەمسی پەیكەرێكی برۆنزی بوو  
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ڕامانی خستبووە سەرنیگاری دوئ
لەفیراقی خوا دەگریا...

من فرمێسكەكانیم بینی 
لەباخچە وشكەكەی ژن دا سەوز دەچوونەوە 

نەمامی پاییزیان دەگرت... 
تۆ كەی بەمەملەكەتی حەقیقەتدا گوزەرئ دەكەی؟

ئەی ئارامترین وەهم !
تا لەپێستی خۆما نەڕژاومەتە زەوی

شتێ  بڵێ 
تا ئیتر منیش پشكۆی  تەماشام بگرمە

سنگی برینداری ئاسۆ!                                                           
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لەكتێبی وەسوەسەی سێوەوە
 ئەی سێو شەڕە شیعر بەسە )1(

                                                   
هەتا دێ  گاڵسی پێكەكانی بیرم بەریەك دەكەون و 

دەشكێن
لەم خلیسكانەی وەسوەسەیەدا
نامەوێ  بدۆڕێم ئەی دەروون

پشوویەك بدە  تا تەمەن ئەسپی كیسەڵبووی تاودەدات و
لەپێش تۆدا سپاه ساالرانە ڕێگادەبڕێت

لێرە  لەسەرنوێنی گیادا
بێ دیواری ژوور و بێ  حەسیری شەهوەت پاڵكەوە...

تافریشتەكانی تەمەن لەسەفەری مەودای پیری 
دەگەڕێنەوە.....
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ئەی بیر! چاومەبڕە سەماكەرانی قەدەری )با( )2(

دڵ مەدەرە ڕاسپۆتینەكانی عەبەسیەتی ووشە 
لێرە لەم چەقی ڕێگایەدا ببەبەهەڵم و

دواترلە لێزمەی بارانێكا دەگەڕێیتەوە باوەشی زەوی و
ئۆقیانوسێ  لەبەرائەتی سێو چێ  دەكەیت.....

لەوێدا ڕاسپۆتینەكان لەناوتا گەردی هەناسەكانیان وون 
دەكەن و 

بیریان دەچێ  ئیدی لەكۆشكی ئەلیزێدا بازرگانی بەخوێنی 
ژنەوە بكەن و 

هێزی ماسولكەكانیان لە پێخەفی سێو وەرگرنەوە...
        

 



13كتێبی وەسوەسەی سێو 

لێرە بمێنەرەوە ئەی بیر! )3(

ڕێ  بەو كاروانانە مەبڕە 
كەهێشتا لە سەفەری گوڵگرتنی دۆزینەوەدا

بۆ گێڕانەوەی حیكایەتی دزرانی یەكەمین بارگە لە عەدەن 
نەگەڕاونەتەوە،

لێگەڕێ  باكاروانچیەكان 
كاروانسەرای زەمەن بەئەسپە كیسەڵبووەكان تیربارانكەن،

مەترسە  لەوەی ئاوێنەی ژنێتیت بشكێ ،
ئەوان پێویستیان بەنوتفەیەك ڕێكردن هەیە لەناوكۆشكی 

سەدەیەكدا
مەترسە لەوەی كەشكۆڵی ماندووییت بدزرێ ، 

لێرەبمێنەرەوە ئێرە
تا كاروانچیەكان لەجامی سەدەیەكدا شەڕابی بیرت دەنۆشن...!
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لێرە بمێنەرەوە ئەی بیر!
تافێردەبن لەئوستورەی جوانی ژنبوون  ڕابمێنن 

پانۆڕامای خۆڵەمێش بوونی بەشەرییەت و
كەوسەری فیردەوسی عەشقی ئیالهی دەخوێننەوە...
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ئەوپیاوە سپی پۆشەی داوای)زۆر(م لێدەكات

نورانیەك
داوا دەكات لەسەر ئەستێرەكانی ناوچنگی 
كە بەڕەاڵی ئاسمانی تەمتومانی كردووە 

سێ  شەممان بگەمەالی.....
بەعەساكەی بمگۆڕێ  بۆئەوسیندرێلالیەی

سااڵنێكە لەتەنهاییدا باڵندەكانی جەستەی لێ  ی دەخۆن...
ئەوپیاوەسپی پۆشەی داوای شیعرو ماچ و ئاوێزان بوون و

گریان و خەندەم لێ  دەكات
من توانای فرۆشتنەوەی ئەمانەم نیە پێ  ی

كە لە زاكیرەمدا دەهرێكە حەقیقەتی
ئەمانەم  ون كردووە!

من توانای هەڵدانی ئەمانەم نیە بۆی
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كەلەعەسرێكی درەنگی خەزاندا
كۆمكردنەوەو بە ملی پاساریە پاییزییەكانەوە

سپاردمنە مەوتنی هەڵوەریوی )با(
من ناتوانم ئەمانەی بەمێ   
ئەترسم دوورنەبێ  و ڕۆژێ  بێ 

هەر ئەوپیاوە شەپقە ڕەشە:
بەكردنەوەی قۆپچە سپیەكانی پاڵتۆكەی 

داوای زاكیرە و ژنێتی و سەركێشی قەڵەمەكەمم  لێبكا
من بەس ناتوانم ئەمانەی بەمێ  

ئەگینا خۆ ئێستاش زووە، پریاسكەی حەزی سووری ئەو لە 
ملی باڵندەكانی ئاسمانی وەرینیشا
بگێڕمەوە ناو ئەندێشەی چنگی.......
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ماچ
 )1(

پیاوێك هەموو ڕۆژێ  
بەنیگا پەرتبووەكانی دوێنێ  ی 

بلورانە لەتم دەكات 
پیاوێكی تر 

هەمووجارێ  پارچە وونبووەكانی ئەوێم پێكەوە دەنێ  
تاجارێكیتر ونم نەكا...

لەوبەر كۆاڵنەكانی دزییەوە 
وەك پڕبەهاترین گەوهەر 

لەزیندانی گیرفانە ڤااڵكانیا شەتەكم بدات 
تا بەبەرچاوی مناڵەكانیا 

بای عەدەم بێشەرەفانە نەمبات....
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)2(
پیاوێك 

عەسرێ  لەزاكیرەی هەڵوەریوی ژنە شاعیرێكا خەوت 
ویستی ئوستورەترین پێوانە لە گینیسدا تۆماربكات:

ماچی ئەگریجەی تەڕی 
)نووستوێكی بەر باران بكات(*

* نووستوی بەرباران سەردێڕی شیعرێكی خوسرەوی گوڵسورخی  یە
نەژاد عەزیز وەریگێڕاوەتە سەر زمانی كوردی.
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ماچ )2(

زولەیخایەكی قژ درێژ 
لەناو گڕكانی ئەوینی پاكی بۆ یوسفێ

پڕی دایە درێسەكەی و
ماچێكی ڕوو زەردی دزی

كاتێ  دادگایی كرا،
بوومە مناڵێكی السارو

بە هەوەس وتم:
زولەیخا بوو مشتێ  گوناهی سەوزی

لە درێسە سپیەكەی
یوسفی دزی..

ئیتر لەو ڕۆژەوە گوناه بوو، شەرم بوو 
زولەیخایەك 
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ملی یوسفێكی دیكە بگرێ ..
بۆ ماچ بۆعیشق بۆدەسبازی،

ئەگینا دەبوو بەدزی  
عەیبترین دزی*.........

* پارچەیەكە لە قەسیدەی ))ئەوانەی ویستیان كچێنی دڵم بدزن(( 2003
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بۆ............. سپینۆزا..........

سپینۆزا....!
بەم پیریەوە..

منی موموزا بەكەروێشكەی هەناسەی تۆ
دەڕەقسم........

بە وەسوەسەی شمشاڵی حەزینی تۆلەدوورەوە 
وەڕەزبوونەكانم دەسپێرمە مەعبەدی سەما..

دەبمەوە هەرزەكاری ئەوسا 
لەنێو تەهلیلەی خۆڵەمێشبوونی گەرمی وەرزەكان....

سپینۆزا..
ئەترسم ڕیتمی سەماكانی من وكەروێشكەی هەناسەی تۆ

ریتمی سەماكانی تۆوكەروێشكەی هەناسەی من
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خۆنەویستانە بسپێرێینە دەمی ووشكی خەزانێك و
هەردووكمان لەنۆتەنسرمەكانی سەكسیفۆنی وجود

ئیدی  بدرێینە بەربای مروور
بەسەر تاوگەی میلۆدیەك بسڕێینەوە.......
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كەخۆر دەكوژێتەوە

ماڵێك لەسەرئەستێرەكان چێ  دەكەین
شەقامێك لە )با(.. لەڕەنگی زەریا دەمانباتەوە سەرمانگ

كەخۆردەكوژێتەوە
گڕێك هەیە لەخۆماندا ڕوناكیمان پێ  دەبەخشێ 

هەناومان پڕدەكا لەسروودی گەرم بوونەوە 
     

كەخۆردەكوژێتەوە
هەسارەكانی تریش لەیەكترنزیك دەبنەوە و

ئاهەنگی مارەیی دەبڕن
جاچۆن ئێمەی نزیكترین هەسارەی گەردوون 

پەیكەرێك نەبەخشینە كەڤاڵی ئاسمان 
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لە ئامێزان بوون و مردن..
لەعەشق و بەرائەت..؟!

كەخۆردەكوژێتەوە
فریشتەكانیش دەخەون.. شەیتانیش دەستنوێژی پاك 

بوونەوە هەڵدەگرێ 
تۆبڵێی ئیبلیس لەشەودا ئەوسا حەزبكا 

گوێ  لەچرپەی عەشقی  زولێخایەك بگرێ ؟

كەخۆردەكوژێتەوە..
شەمشەمەكوێرەكان پڕۆژەكانی بەیانیان دەژەنن

سەگەبرسیەكان بەدوای تێربوندا وێڵ دەبن..
سۆزانیەكانیش جانتاكانیان لەشان دەكەنەوە ومكیاژیان 

كاڵتردەكەنەوە
منداڵەكانیش خەوبەگەورەبوون دەبینن..!!
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كەخۆردەكوژێتەوە
)DVD( كوڕە هەرزەكارەكان ئەندێشەی عەشقیان دەبەخشنە

ژنەپیرەكانیش)DVD(ی گەنجێتییان
لەسەرتاڵی بیرەوەری قیسارەیەكدا دەژەننەوە

كەخۆردەكوژێتەوە
دایكە ئاوسبووەكان خەون بەلەدایك بوون دەبیننەوە

لەتەك فریشتەكان
خەونی باوكەكانیش لەدایكبوونی كوڕێكە لە كۆپی 

ئۆرجینالی باوك
)شاسواری خەونی كچانی گەڕەك(..
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دزەنیگایەك لەكانیلەی بە )بەرد( بوونەوە
                                                               
پێشكەشە بەپیاوە ڕیش نورانیەكەی ڕۆژی یەكشەممە

بەم دزەنیگا ڕقاوییانە 
لەمەعبەدەكانی خوا مەڕوانە...!

ئێرە لێوانلێوە لەیادگارە تەزیووەكانی دوێنێی خۆر
دوێنێی ڕەق هەاڵتن و بە بەردبوون

كەلەحیكمەتی خۆر نازانیت 
بۆ بەم دزەنیگا ساردو سڕانەوە

بەرد دەگریتە كانیلەی پارچە ڕژاوەكانی خۆرەوە؟!
ئێرە زەمهەریرترین مەنبەعی هەڵوەرینی 

نیگاكانی پەپوولەیە...!
بۆ هێندە لەپەیكەری بەبەردبوونەوە
دەڕوانیتە كچە دەستكردەكانی خۆر؟!!

                               كانونی یەكەمی 2005
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شەوشاد

من كەخەوم نایە
با تۆش پەپولەی چاوەكانت خەوبەریاننەدا

مەڵێ   شەوشاد...
من كە سەدەیەكە چاوەكانم بەخشیوەتە زەمەنی بێداری سێو

لەسەدەیەكی تردا خەوبەنوستنەوە دەبینم..
تۆلێرە بنوو لەسەرسەرینی گەاڵدا

خەوببینە بەنیشتیمانی ژنەوە..
من لەوێدا سەبەتەیەك گەاڵ
بەوەرزە شلوێكانتا هەڵدەواسم

تاخەونت پڕكەم لەهەناسەی سەوزبوون..
من لەوێ  چاوەكانم پاسەوانی مانەوەتن 

لەمەملەكەتی عەشقدا
تۆلێرە دەزووی فڕین بەرمەدە

موسافیربە كوڕی قەاڵت
بەرەو سەوزەاڵنی ماچ.. مرۆڤبوون.....                                                 
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حەفت تابلۆ

)یەك(
ژنێك لەبەرامبەر ئاوێنەدا
قژی ڕەشی شانەدەكا 

گوێی هەڵخستووە بۆ تەقەی دەرگا

)دوو(
ژنێك ویستی كێشی جەستەی 

كەمكاتەوە 
نەوەك مێردەكەی لەشەوێكا
چاوببڕێتە ژنی دراوسێكەی
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)سێ(
ژنێ كتێبەكانی 

جامخانەكەی توڕ هەڵدەدا
هەندێ  شوشەی بەهادار 

دەخاتە شوێنیانەوە

)چوار(
ژنێك لەنوێترین گوڵدانی پالستیكی دەپرسێ  

ئاخۆ لە كوێ  دەست دەكەوێ ؟

)پێنج( 
لەجانتای ژنێكدا

شووشە عەترێكی بەتاڵ هەیە
)یادگارەكانی ئەوێی هەڵگرتووە(
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)شەش(
ژنێك سەبەتەیەك نان

بەمااڵن دەگێڕێ :
مناڵی نۆبەرەی كوڕە 

)حەوت(
ژنێك بۆ عاشقە هەرزەكارەكەی 

دەنووسێ :
)لە ووشك بوونم مەترسە 

من هەمیشە ڕەگێكم هەیە بۆ ژیانەوە...(
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ئەو....... ئێمە
 

ئەو پەیكەری گوێی دروست دەكرد
ئێمە لە دەممان دەمانشاردنەوە....

ئەو باخچەی بۆ وەرزی باران دەكێاڵ
ئێمە كارگەی گواڵومان كردەوە 
ڕۆحی گوڵمان خستە شوشەوە......

ئەو ویژدانی كردە سەر سپی عەشیرەت 
ئێمە تابووتمان بۆ ڕێكخست، كوڕە هەرزەكارەكەیمان 

پەرست!
ئەو چەكوشەكەی كاوەی ئاسنگەر هێزی پێدەدا

ئێمە عەساكەی عیسامان دەویست...
زەردەشت كێڵگەی گەنمی دەچاند

ئێمە هوتافمان بۆ ئااڵی هاڕونە ڕەشید هەڵدەدا
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خوا ئێوارەیەك باڵەكانی ژنی كردەوەو بەڕەاڵی ئاسمانی كردن
پیاوان لەداهێنانی قەفەسی ئاسنینا میداڵی شەرەفیان وەرگرت

وەرزەكان دراوسێ ی یەكتر بوون لەجەنگەڵی عەشقدا
ئێمە پایزمان لەهەرسێ  وەرزەكەی تردا چاند....

لەو ڕۆژەدا ئیتر ناسنامەی خۆمان هەڵدایە ئاوەوە
)ئاو( سیمبوولی دیرۆك ی دزین..

ئیدی یەكدیمان بۆ تا تایە ون كردەوە.
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میریەمی دواین سەدە

هەرپیاوێ  لەچاوتروكانێكا
نیگای تێكەاڵوی تەماشات كردبێ 

سكی لێت پڕبووە.. 
ژانی لەدایك بوونی ئەبەدی گرتوێتی

ئەوەتا شەكراوی قامیشەاڵنی پووچی تەمەن
نهێنی چاوەكانی ئەوان 

لەباغستانی شەرمەزاریدا ئاشكرا دەكەن...
ئەی مریەمی دواین تەخت

ئەوپیاوانە غەرقی شەهوەتی منداڵ بوون مەكە
كەبەدرێژایی دیرۆك كوڕەكانیان لەتۆدەبن و

كچەكان بێ  شیربایی دەیاندزن!
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پەنجە كوتراوەكانی ئێلزا

پەنجە كوتراوەكان 
بەموستیلە بەهارییەكان ئەشاردرێنەوە

من چۆن عەشقی ناكامت 
لەژێر غوباری دڵە پیرەكەما نەشارمەوە!؟

***
پەنجە كوتراوەكان

ئەترسن بەدەركەوتنیان
دڵی كوڕێك لەغوربەتدا بتۆرێنن

من ئەترسم بەدەركەوتنی تۆ لێرەدا
شەرەفی ژنێتیشم بدۆڕێنم

***
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پەنجەكوتراوەكان ناتوانن
لەپێخەفی موستیلە پەمەییەكان ڕووت بنەوە

بۆ ژەنینی پیانۆیەك لەپایزدا
من چۆن بتوانم 

لەوەرزە بەفرینەكەی وواڵتدا
گۆرانی ئەبەدییەتی گوڵگرتن بڵێم !

لەشاری بێ  مۆسیقادا
سەبەتەیەك شیعر بكەمە سەما؟!

                                                                                                  
تشرینی یەكەمی 2006
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 بێتاقەتترین خەندە

تۆ لەوێدای لە هەركوێیەك هەنگاو هەڵدەگرم!
لە ئینسافی گوڵ و تەڕبوونی باخچەی حەزمدای، 

تۆ لەوێدای 
لە گوناهی ڕژانی خوێنی قەسیدەی ژنێتیمدای

لەهەر مەتەرێزێكی دوژمن 
لەهەر كرانەوەیەك بەدەم خۆری وەنەوزەوە 

تۆ لەوێدای، بەر لەمن لەوێدای
لە هەر كوێیەك من دەمەوێ  لەتۆ ڕاكەم تۆ لەوێدای 

وەك پڕ بوومەلەرزەترین كارەسات
وەك پڕ هاژەترین چەم لەجەنگەڵی نائومێدیم دای

لە سەرمەدیترین وێستگەی ژیانم ڕێگەی بارینم پێدای 
دە ئەی چەم ئێستا وەختیەتی بەتاو، ئاشكرا بڕژێرە تەنیاییمەوە!
ئەی ئەوە نیە فێربووم تا لە تاریكیا نقوم نەبم مۆمێ دانەگیرسێنم 

مۆمێك لە تاریدا هاوتای خۆرە 
لەڕوناكیدا ناگا بە پژمەی مردووێك......



37كتێبی وەسوەسەی سێو 

بــۆنــی بــەفــر

تۆ لەسەر بەفر بازدەدەی
وێنە لەگەڵ بەفریش دەگری 

تۆ بەفر دەخەیتە باخەڵی مناڵەوە
بێچووش لە ڕەحمی ژن دەچنی 

هێشتا لەوە دەچێ  بەفرت خۆش بوێ  
ئەوە تا 

دەستەكانت پڕكردوون لە بۆنی بەفر

2006-3-3                                         
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تـرس لـە گـومـانـەبار یـكەكـانـی سـیـراتـی زەمـەن
بۆ ڕامبۆ........... پێشكەشە

خـۆشــەویــسـتـەكـەم
لەسەرگەاڵ وەریوەكانی پایز ڕاكشاوە 

خەیاڵی لەگەڵ ڕەنگە ئەرخەوانیەكەی ئاسمان تێكااڵوە
هاكا باڵندەیەك دێت ولەتێك لە جەستەكەی دەخوات 

هاكا زەمەن دەبێتە دیرۆك و
بابۆنی خەوتنی دەبات ..........!!

2005
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دەرگەوان
   بۆ ماجدە رۆمی 

ببورە دەمەوێ  بڕۆم
ها....ئەوە كلیلی ژوورە تەنیاكەم

ها....ئەوە زاكیرەی )27( ساڵەی تەمەنم
لەسووچێكی ئەم ژوورە دا
كتێبێك هەیە پڕە لە من
قەدەرێكی ماندوو هەیە 
پڕەلەبۆنی هیالكی) ژن(

ببورە دەمەوێ  بڕۆم
ئێرە پەناگەی عەشق نییە

ساڵەها بوو خەونم پێوە دەبینی
ئێرە مەنزڵگای حەزوبیرەوەری تاڵم نیە
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من لەناویا خۆم ئەبینی
باكلیلی ژوورە نسرمەكەت بدەمەوە

ئەم تەالرە بەرزەی تۆ
پڕە لە حیكایەتی قاقا،

لەسەربوردەی كچانی بەرئاوێنەی )خەنین(
ببورە ئێرە  هەواری تەماشام  نییە،

دەمەوێ  بڕۆم ببمەوە قەرەجەكەی جاران
گوڵ بفرۆشم ...

ببمە ڕۆشنایی دەنكە شقارتەیەكی سەرشێت
بەدەست )كچۆڵە شقارتە فرۆشەكەوە(*

لە زستانی شەوی كریسمس
 خەون ببینێ  بەسرودی گەرم بوونەوە...!

* چیرۆكێكی مندااڵنەی نووسەر.
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م ن و..........ت ۆ

من لە دەرەوەی تەهلیلەی كات
زمانم ڕاخستووە بۆمێشوولەی وجود ....! 

تۆش زۆر دوورتر لەمەودای هەڵوەریوی گەردەكانی عەتری لەمسم،
بە عەسا ماندووەكەت بیابانی تەڕی ووشكبوون دەبڕیت....
من سەبەتەیەك گوڵی وەنەوشەییم پێیە بۆ سەوزبوون 
ئەوان حەز بە چرۆدەركردنی ناكەن، لەقەد دیوارەكانی 

باخچەی پووچی تەمەننا 
تۆش دەست و پەنجەكانت بەنوسینەوەی قەسیدەیەكی 

ملدرێژ ڕاهاتووە 
لەدەرەوەی فەزای هەسارەكانی  تەقەببول،

من چیرۆكێك دەگێڕمەوە 
ڤااڵیە لە مانیفێستی زەمەن و شوێن و ڕەووداو 
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تۆش بەم ناوەختە چیرۆكم پڕدەكەی لەتاوان......
لەڕووتبوونەوەی ئیرۆتیكی مێسجەكانتەوە شەڕی عیشقم 

پێدەفرۆشێ 
هاوڕێ  ئەمە چ سەروەختێكە 

ڕۆژ ژمێرەكانی مێژوو لە ژێری ژێرەوەی قەوزەی دەریاكاندا خەوتوون
چركە چركی سەعاتی زەمەن كاسی كردووین 

كەچی هەر لەسەدەی سیفرا بەرگی بەستەڵەك دەپۆشین 
دیرۆكیشمان بە كلتوری خۆڵەمێش دادەڕێژرێتەوە....

دە نەخشەی تەمتومان فڕێدە،
نەكەی ئیدی لەباتی ماچ گوللە بە لێوی یەكترابكەین 

لەدوای لەمسی ئیرۆتیكی گوڵەكان
جنێوبفرۆشین...جامی ئابرو بزڕێنین

هاوڕێ  با غەریبتریش بین لە تەغریبی ئەسیوبیەكان
بەشەقامی پڕتۆمبێلی ڕقدا

گوڵ و كلینێكس دەفرۆشین
شووشەی تەمگرتووی پەنجەرەكانی ڕوانین
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بەپەنجەی بڕاوی عەشق و 
پەڕۆی سووری مریەی لەخاچدراوی دوایین سەدە، دەسڕینەوە 

نابێ  بترسین لەڕژانی خوێنی وەسوەسەی ڕامان و 
بارانی پڕ سەوزیی مردن 

ئاخر مەڵێ  بەخشینی قوواڵغێك بەسیمفۆنی غەریبیش
سەرمەدیترین ئیقاعی

بەڕەاڵكردنی لیباسی تەنكی ڕۆح و
نامورادترین لەززەتكردنە بۆ مردنی قەرسیلی تەبیعەت...!
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ئەو شەمەندەفەرەی جێیهێشتم 

من جانتای سەفەروكتێب و جلەكانی خەوتنم پێبوو
ئەو پەلەی فڕینی بوو

ئێوارەیەك لەتوێی بادا ون بوو.... 
ئەو هەنوكەش 

بێ پەروا بەنێو زەویەكانی دنیادا سەفەریەتی و
بەنێو لەرەلەری شەپۆلەكانی تەمتوماندا گینگل دەدا......

من هەروا پیادەیی  لە ئاسمانی فڕیندا
دەهرێكە شوێنی كەوتوم و

پێیناگەم..... 
لەوەیە من و ئەو لە نزیكیدا

مەودای نێوانمان سەدەها كیلۆمەتربێت 
من هەر لە وچان نەكەوتووم ڕۆژێ  پێی بگەم....!
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جەخار ئەی با.... 
كەئێستا ئاڕاستەكانیشم لێ ونە 

فریادڕەسمبە ئەی نوور
تەنانەت نازانم ڕێی سەفەری كەوتۆتە چ ئەستێرەیەكی گوومەوە 

لە چ باغێكی پڕ سەوزیی بارانا
سەرنشینەكانی سەرخەوێكی قووڵ دەشكێنن...؟

كامە لە سەرنشینەكانی موسافیری وواڵتی مە بوون...؟
خودا.... شەمەندەفەرێك !!!        

وێستگەكانی لەهێڵی تەم و 
واگۆنەكانی لە پارچەی دڵە شوشەییەكەم و 

سەرنشینەكانی مناڵی پیاوی ڕووزەردی 
ناو تابلۆی شیعرە نەنوسراوەكانم بوون....

چەندین ساڵ بەر لەئێستا 
لەسەفەرێكی پڕ مەوعیددا 

بێ ماچ، بێ دەستگوشین، بێ چرپە
لەڕەشەبای بێمروەتیدا... جێیهێشتم......! 
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ئەو زەویانەی پیالنی سەفەری بۆ داڕشتبوو 
لەدەرەوەی نەخشەی ئاوەز و ڕەنگی جوگرافی سەفەر بوون 

ئاه... كە منیش كەڵكەڵەی كلكە پرسیارێكم بوو
نەیهێشت بیكەم،

نەیوست بزانم مەوتنی )با(ی مرور لەكوێیە، 
كە ئەو لە)با(دا وون دەبێ .....؟

سەرگوزشتەی باران 
لەكوێوە دەست پێدەكات؟

كە ئەو هەمیشە لەباراندا تەڕترخۆی دەنوێنێ ....
لە تەمتوماندا سەوزتر!!!!؟.  
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پەیكەری ئاو

كە بەسەر یەكا داڕوخام 
ئیدی لەوێ  بیر لەوە ناكەمەوە 
چڵۆن دڵۆپە بەردەكانی پەیكەر 

حیكایەتی گێڕانەوە 
لەژێرقاچی دوێنێی ڕێبوارانا پەرت دەكەن

یان پۆستاڵی )نازی(یێك 
لە چ سەروەختێ  بۆ هۆلۆكۆستێ  دەگاتەجێ  

یا لەچ ئەلەندێكی سێبتەمبەر 
ڕێكەوتننامەی خوێن لەجێی شەڕاب
بەر لە زەنگی كریسمس واژوودەكرێ 

یان هیرۆشیما لەچ پایزێكا دەستی ناكازاكی دەگرێت 
بەرەو هەڵەبجە پریاسكەی كۆچەریی تێكدەنێ  و
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لەئاهەنگی درەنگ وەختی بەیانێكا 
كاسەی تەمەنیان پڕدەكەن لە بۆنی سێو

من لەوێ  دەبم 
لەناو خوێنی حەیزی ئاودا 
بەتروسكایی چاوی خاوەرێ

لە هەڵهاتنی گزنگ ڕادەمێنم و 
چاوە بێدارە پیرەكانم دادەخەم، هیچیان بۆ ناگێڕمەوە

مەترسن من لەوێ  بەشایەد ناچم مەترسن!
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ژنێك بە ئەسپێكی بڕۆنزیەوە
     بۆفەروغ..........پێشكەشە

ژنێك بە ئەسپێكی بڕۆنزیەوە
سوارە بڕۆنزیەكەی هەڵدەگرێت و بەرەو ئاسۆ تاودەدات

تا بە وەنەوزی خۆر 
بەرەو سەرابیترین مەوتنی لەبیرنەچوونەوە تێبپەڕێت

ژنێك لەبەرایی هەفتەدا
دەستی شێرەكان دەگرێت 

چاوە بڕۆنزیەكانی دادەگیرسێنێت 
بە ئەشكەوتی تاریكیدا 

ژوورە ساوناكە قفڵكراوەكانی تەمەننا 
بەرەو مەنزڵی سوارچاكی خەونەكانی دەبڕێت.......

ژنێك بە ئەسپێكی بڕۆنزیەوە
میداڵی بڕۆنزیترین عەشق 
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دەسپێرێتە ملی شەرەفمەندی قەدەری پیاوو 
ئێواران بارانی لێزمە بەفڵچەی برژانگەكانی ڕادەماڵێت 

تادەگاتە بەردەم خەڵوەتخانەی  قەقنەس
لەوێش تۆتكە ناگرێت

تەنها یەك ماچ بەشی قووتێ  ژیان دەدزێت و
حیلەی ئەسپەشێیە ئاهورامەزداكەی 

لەمەودای سەعادەتی ماچە مزرەكەی دایدەبڕێنێ و 
ژووری فەنابوونی سەفەرەكانی بیردەخاتەوە 

ژنێك بە ئەسپێكی بڕۆنزیەوە
كە هەنگاو بۆئەوێ  هەڵدەگرێت

نازانێ  لرفەی زیوینی با بەرەو كوێیتر ڕایدەماڵێت...؟ 
لەسەر چ ئەستێرەیەكی سوردا

خاكێك دەكاتە بوومەلەرزەی نیشتەجێبوون؟
ژنێك بە ئەسپێكی حیلە درێژەوە 

یەك سروودی بیرناچێتەوە
كەڕژاوەتە زاكیرەی بڕۆنزی ئەسپە پیرەكەیەوە.
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گەڕان بەدوای جوگرافیای ڕەنگ

)یەك(                      
بااڵت لەگەاڵیەكی سەرئاوكەوتوو دەچێ  

منی شەپۆل بمەوێ  زیاتر لەخۆمت لول بدەم 
گەردەكانم تێكەاڵوی بۆنی سەوزیت بكەم

بێدەنگیم لەنۆتەی دەنگتا بخنكێنم 
تائیقاعی ڕەنگێكی نوێ  دروست بكەین...
دەمەوێ  بێم و سۆلۆی ڕەنگت بدۆزمەوە

هاڕمۆنی دەنگت بپێكم...
لە نسرمترین وەرزی بێڕەنگیدا..

)كەسكیت( بكەمە نوێترین سیمفۆنیای تەبیعەت
نامەوێ  چیتر لە جوگرافیای دەریایەكی گومدا شەپۆل بدەیت...

دەمەوێ   ئیتر منی گەاڵ و تۆی شەپۆل...
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منی شەپۆل و تۆی گەاڵ
ڕەنگی یەكتر هەڵمژین، هەناسەی ڕەنگ بدەینەوە....

)دوو(
مەڵێ  ژیان گەڕانە بەشوێن ڕەنگا...

ئەوەتا لەخۆتەوە بڕوانە،
ژیان وێڵ بوونە بە دوای لەگۆڕنانی وەتەری ڕەنگ...

بەسەر ڕەنگدا پاڵ مەكەوە...
تۆی بێ ڕەنگ تا سەر ئەوجەنگە دۆڕاوە نابەیتەوە...
ئەو ڕەنگە تێرانە تارمایی دەدەنەوە بینایی ئینسان 

گۆرانی لەبیربااڵكردنی ئەمەل دەبەنەوە،
گوێی قەدەر كاس دەكەن...
ئیدی ئەو وڕێنەیە لە بیركە 

بەسەرتەنافی ڕەنگدا
))ژیان بكەیتە گەمە...!!((
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)سێ(
ڕەنگەكانم لەزاكیرەتا بسڕەوە

من ئیدی داربەڕوویەك نیم چوار وەرزە بارانی ڕەنگم دابكات
ئیدی سێبەری ژنێك نیم چەتری خۆری حەزەكان بم...

مۆنالیزایەكی شێت نیم بەپەنجە پڕغوبنەكانت
مشتێ  زەردەخەنەی سورم لە نیگارێكا پێ  ببەخشی...

ئیتر بەنیازم ماسكی ناسكیم توڕهەڵدەم
لەبەرپەنجەرەی حەقیقەتدا لەمانای باران ڕامێنم،

عەشق ببەخشمە خۆریش...
دەمەوێ  ئیدی ئینسانانە بڕوانمە سێبەری چیا

كەبەسەرهەرێمێكی تەنگا ئەشكێتەوە
بڕوانمە خۆم لە ئاوێنە ژەنگاویەكەی داپیرەی تەبیعەت

كەئیدی كچێك نابێت لێیەوە قەدەری خۆی بخوێنێتەوە...!!
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من و مۆمێكی كریسمس

بەدیاریەكدا دەتوێینەوە
كێ  هەیە

لەم وەرزی كڕێوەیە
پف بكاتە تەمەنی خۆڵەمێشیی هەردووكمان...؟

****
من لەخەیاڵی ئەودا )مۆم(

دەستم خستۆتە ژێرچەنە نەرمینەكەی ستادیۆمی دەسبازی ئەو
ئەولە خەیاڵی مندا تاریك دەسووتێ ..

تاریك وەك ژوورە  ڕوونەكەی جارانی ئایەتی نوور
جارانی بەرلەسوورەتی ون بوون و

گۆمی مەنگی تەنیایی )ژن(
****

دڵم وەك ئاوازی حەزینی
شمشاڵژەنانی نیشتیمان
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بەدەستی كوڕە غەریبێكەوە نامورادانە دەشڵەقێ ...
بێ  ئاگا  لەئەدرەسی نۆتە تێكشكاوەكانی ڕۆحم

فوو دەكاتە تەمەنی خاڵی بوومەوە...!!
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سەماكەرێك لە باغی )ترێ (دا

ئەو بەقیمەتی هێشووە ترێیەك
خستمیە ناو زەمبیلەی حەزەوە

سپاردمیە خاكی شەڕاب...
ئێستا شووشەیێ  شەڕابی خەستم بەدەستیەوە...

دەمگوشێ  و...
لەپڕیاسكەی بیرەوەری دوێنێ  ی سەما

نەسەرەتایەكم لێ  دەچۆڕێ ... نەكۆتا
ئاه... كە زاكیرەم پڕە لە دەسگوشینی )با(

لەژێر ساباتی سروودەكانی تریفەدا
ئاه... كەبیری ڕۆژانی سەمادەكەم
لەنێو دارمێوە پاییزیەكانی ئەوێدا...

ئاه... كەدڵم بەڕۆژانی تەنیایی مەحزونە
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لەنێوجەنگەڵی سەفەری تەرمی موسافیراندا...
ئەونەبێ ...!!

هیچ ڕێبوارێك بە پێنگاوە ماندووەكانی سنووری گەاڵ 
ووشكەكانی

دەڤەری ژنێتی نەشێالم
ئاه... كە ئێستا پەنجەرەی یادگارەكانم تەڵخە

بە مەحشەری ئەبەدییەتی مردن
لەبری سەما.....!!

                                                     
2006
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دەرگاكان مەكەرەوە

لەودیوی هەنگاوەكان جەنگ هەیە
لێگەڕێ  با دەرگاكان بە داخراوی بمێننەوە

لێگەڕێ  باتاتایی دەنگە نەشازەكانی جەنگ
لەودیوی دەرگا داخراوەكانا 

تەبیعەت تۆپ باران بكەن
لێگەڕێ  با ئینسانیەت

لەكردنەوەی دەرگا قفڵكراوەكانا هەڵنەوەرێ 
نا .....دەرگا داخراوەكان بشكێنە

باجەنگ باڵی ڕەشی
بەسەر ژووری قاوەخانەكانی ئینسانیەتدا

بكاتەوە...
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با تاتایی لەناوجەنگ
مردنی تەبیعەت ببینین ...!!

***
جەنگ كۆتایی هات

وەرە دوای جەنگ
))با یەكتریمان خۆشبووێت((

 2006                                           
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ڕێگەم بدە با لەناوتا بنووم

لەناوتا دەریاچەیەكی مەنگ هەیە
پڕە لە چاوانی خەواڵوی كچانی هەرزەكاری واڵت

پڕەلەحیكایەتی خۆكوشتن..
لەسەربڕینی زەمەن بەدەستی ئاسنینی حەز

لەناوتدا شاعیرێك هەیە پڕە لەمن
تۆناتەوێ  لەدایك ببێ ..

ئەی پیاو..!
لێگەڕێ  با ئەوشاعیرە پەژمووردەیە لەدایك ببێ ..

كەسەدەیەكە لەناوتدا سەرخەوێكی قووڵ دەشكێنێ ...
لێگەڕێ  پەسیرەی ئەمەلی پێ  بگات 

تا گۆرانیەكانی تەواو بكات...
الوالوی حەزەكانی پەل بهاوێ .. 
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ئاسمانی عەشق تەی بكات..
سرودەكانی جەننەت بێنێتەوە سەر ڕووی دونیا

لێگەڕێ  با ئەمجارەیان 
ژنێك ڕوناكی دابهێنێ  

بە ئیلیكتریكی عەشق مرۆڤایەتی ڕۆشن كات
ئاسەواری سەفەر بسڕەوە لەخۆتا

بائاراستەی بیرم نەشلەقێ 
نەخشەی سەماكانم لێ  نەشێوێ 

لێگەڕێ  با لەم سەرزەمینە پڕ دێروكەدا
موسافیرێكی دیكە لەدایك ببێ  

پیالنی سەفەرەكانی دوور 
زۆر دوورتر لەمەودای نێوانمان دابڕێژێ 

شیعرە پڕسەفەرەكانی لەسەرزەمینی عەشقی ئێمەدا نەنوسێتەوە
مە پێویستمان بەشاعیری دەواربەكۆڵ نیە
لەنیشتیمانی سەفەردا بەڕەڵاڵمان كات 

بمێنەرەوە لێرەدا
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لەفەزای عەشقی مندا
هەمووشتەكان ڕەنگی جیاتریان هەیە

باقیمەتی ئەو ڕەنگانە لە لەزاكیرەی تەماشامانا ون نەكەین
تۆ دەلێ  چی ئەی پیاو....؟

ها.. تۆ دەلێ  ی چی؟
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كەركوك

دوێنێ   بڕۆنزیترین سەفەری پێبەخشیم
من لەزاكیرەمدا كردم بەدرێژترین قەسیدە

پڕ ئەستێرەترین ئاسمان 
وردترین زەنگیانەی نهێنی

خۆراوابوونێك بەرلەوەی بیانكەم بەملوانكە 
دایكم فنجانەكانی قاوەی سڕینەوە

چاوەكزەكانی دەسخەڵەتیاندا
لەباتی نیسكافێ ، زەنگیانەی قووڵترین نهێنی

بۆ میوانان كرد بە قاوڵتی 
ئیدی لەوساوە بابەگوڕگوڕ

لەخەمی بێوواڵتیادا
لەئامێزی كەركوكی زامدارد

بەتاوتر گڕ دەسێنێ  و بێباكتر خوێن دەبەخشێ . 
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من بۆ ئەو قەنەفەیەی ڕاست بەرامبەر 
وێنەكەتە پلیتێكی وەڕەزیم بڕیوە*

   جارێكیتر بۆ چیخۆف........ لە كنیپەرەوە
                                              

ئەوە من بووم زەردەپەڕی ئێوارەیەكم بۆ تۆ دواند: 
با گالیسكە شەق و پەقە ماندووە ئۆگێستیەكەمان

بە كەشتیە هەڵمیە )جوالی(ی یەكەی چیخۆف نەگۆڕینەوە  
ئەوسا نیگا پەرتبووەكانمان دەنێرینەوە تەقسی فڕین

تا بە مەودای هەورە تریشقەیەك
دەگەینە نزیكترین بەندەری 

سەفەرە ئۆكتۆبەریەكەی بەردەم شەقامی باران و 
خیوەتگەی عاشقانی هەنار...
و تەرمی دەسگوشینی با و 

كاڵو ڕۆژنەی عەسرانی نەخۆشیی 
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لەبەردەم كلینكی چارەسەریی هەڵوەدابوون
بە شوێن هەڵمژینی هەناسەیەكی نەخۆشتری مەعشوق

لەوێدا ڕوڵی )ئانا( بەمن مەسپێرەوە
كەمن لەتەنیاییا بوراقێكم هەیە بۆ بازدان

سەرم مەدەرە )ناڵە(ی سەوداییەوە
كە من لە بیستنی سەدای ئینسانبوونمەوە 

بە قاچێكی كوێرەوە بەكێڵگەی )مین( ڕادەكەم
تۆ نەماڵێكت هەیە لەكەنار شەپۆلی دەریا 

نە باخچەیەكی سەوز لە تووڕەیی شیلەی هەرمێ ،
نە هێشووی مزری ئەمەلێكت 

لە نزیك ماڵی ئینجانەی خۆزگەكانما چاندووە 
من نازانم بۆ پێپەتی شوێن سێبەری تارمایی كەوتووم و

شەوانە بۆ ئەو قەنەفەیەی ڕاست بەرامبەر 
وێنەكەتە،پلیتێكی وەڕەزی دەبڕم و

سوژێتانە پەڕەمووچی النەی حەسانەوەم دەسپێرمە قەدەحی 
شكاوی )باو(ە، 
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هێشتاش مەترسە، من )كنیپەری( نێو كتێبی شانۆنامەكان بم 
تۆز بمگرێ  و لەڕۆڵی دڵبەرێكا هەڵبوەرێم و 

خۆڵەمێشی حەزو بیرم بڕژێتە نێو باخچەی زەردی تەمەنەوە

هەولێر - 2009 

* دێڕێكی ناو یاداشتنامەكانی كنیپەری ئەكتەرە بۆ چیخۆف.
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ئەی باران دامەكە تا نەبمە لیتەی ڕووبارێ
 بۆ مەرگی ناوادەی دوعاكانی نیشتمان

ئەی ڕوبار ڕێرەوت بگرەرەوە ئیدی
لە كەناری پڕ خوڕی هیچ سوهرابێك ئاور مەدەرەوە

ئاسەواری )دەنگی پێی ئاوێك(*ی تریش لەگەڵ خۆتا 
ڕامەماڵە 

باپەڕەی هیچ گوڵێك بەناوتا حیكایەتی فیراق پەخشان نەكا 
بوەستە!..... بوەستەو 

مەهێلە چڕنووكی پاساریەك لە قەدەری تەڕبوونت بخواتەوە
دەنوك لەچارەنووست بگرێ .....

ئەی ئاو بیر بكەرەوە 
تا ئێستاش لە قەواڵەی ئەو باخەوانەی 

* ناونیشانێكی كۆمەڵە شیعرێكی سوهرای سپهری شاعیری ناوداری ئێرانە.
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كە لە بەیانی تەمموزێكا لێ ی خواردیتەوەو 
ئیتر بۆ تاتایە ناسنامەكەتی خستە گیرفانە دڕاوەكانیەوە 

ئەگەرچی لێم یەقینە تۆ نەتدەویست 
لقە بێنازەكانت بەرەو كەناری زەوی دەستكرد بەردەیتەوەو  

ئەو توتڕكانە ئاودەیت 
كە لە ئاسمانی هیچ خەونێكتا نەدەبوون بە ساماڵ! 

ئەی ئاو مەهێلە هیچ شەوێك 
چیتر تریفەی خۆیت پێ ببەخشێ 

یان جریوەی ئەستێرەكانی بێزارت بكات 
مەهێلە ئیدی ئێوارەی پایزێ 

ژنێك بەسوخمەی سورەوە مەلەی عەشقت تیابكات
خەمەكانی خۆیت تیا هەڵوەرێنێ 

مەڵێ  ناتوانم لقەكانم بەرەو نشێو بگرمەوە!
بەرەو هەڵدێر!

مەڵێ  تازە ناتوانم كچێنی خۆم شەتەك بدەمەوەو 
بچمە بوخچەی پاكیمەوە 
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مەڵێ  ها ئەوەتانێ  منداڵەكان لەخوارەوەی چەمەكەدا
چاوەڕێمن لەلقەكانم گوڵ بڕوێنن!
یاری بوكی قوڕین دروس كەن! 

مەڵی دەستم بە یاری نێو لیتە ڕاهاتوەو وەعدم داوەتە 
مێژووی كوڕی باران 

مشتێ  لیتە لەكەنارما بكەم بە خاك! 
تا لە قاپی قیامەتا بەشی گۆڕستانێ  بكا بۆ ئەزیزان  

لێم ڕامەكە ئەی خاك كەمن بەناوتا ڕۆئەچم بە سروودی 
نیشتمان مەستم كە ئەی خاك 

تا خۆم و سەدەی ئاو بوونم بیرئەچێتەوە 
مەستم كە ئەی )با(ی سەبا 

تا ئەوێرم بەشوێن وەریندا دەنكە هەاڵڵەكان ڕابماڵم 
بێهۆشم كە ئەی مەوتن 

با الی الیەی دایكانی بێ  مەمكم بیرچێتەوە 
كە لەشەوی زاوایی قەقنەسا 

دەستە پڕ هەرمێكانیان جەالد بردی و 
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پێنج هەزار جار سورەتی یاسینم خوێند 
سیحەتیان بوو بە توێكڵی لیمۆ و

نەگەڕانەوە پێخەفی لەززەت! 
مل دەنێم و ئەو مەوتنە جێدەهێلم...
كەڕۆژێ  بەهاری پڕكردم لە خەزان

شوێنم مەكەون ئەی كوڕانی پیرە پیاوانی نامووس
ئەوەتانێ كۆشكی ڕووخاوی  مرواریەكانم لەپاش خۆما جێهێشتووە 

بۆ واریسە شەرعیەكانم یەكی بەشێك یا دوو بەش و 
ناشەرعیەكانیش چەپكێ  شەرمەزاری ڕووت!

ئەوانەی ڕۆژێ  ویستیان من لەڕوبار بوونم بسەننەوە 
نەیانهێشت چێژ لە ڕەنگی سەدەفی مرواریەكان و 

تریقەی ڕێبوارانی تینووی عەشق هەڵمژم 
كە لەبەر خۆری هاوینانێ  بیابانی بێكەسی بردبوونی...

مەپرسن كەوەڕەسم لەو هەرزەكارانەی بە زناری كەنارەكانم 
هەناوم بەرد بارانم دەكەن 

لەو پاسەوانانەی تفەنگەكانیان لەدەرپێی سوری خوشكەكانیان 
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وەرگێڕاوەتە سەر بێگەردی مەوسیمی ئالی كچێنیم
ئەی خاك بمبورە كەئیدی بڕیاروایە چیتر گۆرانیت بۆ نەڵێم

گوڵ و مێخەك و شانەو عەترو پەنجەكانم 
لەكەناری لماوی فیراقا جێبهێڵم

هانێ  ئەوە سەبەتەیەك مااڵوایی بێدەنگ زیزمەبە لێم  
چیتر ناتوانم لەم كەناری بەردبارانە بە جەستەی دوو 

كەرتبووەوە 
خوێنم لە نوتقی بلۆك و شەمشەمەكوێرانی عەشق 

بخوازمەوە
هانێ  ئەوە چۆڕێ  وەفا بۆ بااڵی سەوزی زراڤت

بەس تۆو خودا، ئەم بەهارەش ڕوخسەتمدە 
مەوعیدم داوەتە زریان، كوڕی وواڵتی لێزمەباران! 

بەس تۆ دواجار لەم بەهارە غەمگینەدا ڕووخسەتمدە!!
ئەی نیشتمان مشتێ  ڕووخسەتی سوورم دەوێ !

تا لەودیو سنوری حەقیقەتەوە 
بەشوێن پارچە هەڵوەریوەكانما تاوێ  بە پێ پەتی دەگەڕێم!  
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دەنگیش پارچەیەكە لەمۆسیقا؟!

هێی..... وەڵەڕی........ وەڵەڕو.........
)یانی( با ژەنینی ئەم شەومان جوانتر بێ  لە چپەی 

ئەسیری دووعاشق 
لەدوای كاژێری سڕی خەو....!

وەی..... دوێ .... وەی...... لە نۆتەی هەناسەی وەی.........
كراسی هەستتم بەرێ  تا زۆر زۆر مەستانە گوێ  بۆ لەحنی 

ئەمەل شل كەم 
هەموو هەستەوەرەكانتم بەرێ  تا لەپێستمەوە ڕۆژنەی 

ئارامی هەڵمژم
هوووو...........هوووو.........ههههههههههههههههههههههههوووو

یانی ئەو ئاوازە بێدەنگە هاواری دەنگی دزیوم 
من ئیدی چی ببەخشمە نەزمی تەڕی وێرانبوون؟؟؟!  
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سەفەر

تۆلەكوێوە هەڵدەوەرێیتە چارەنووسمەوە
كەمن لەكتێبی ڕێگادا تۆم سڕیوەتەوە؟

شكسپیر
من لەتەختی دواین نمایشدا 

لەبەرگی )جولیێت( دێمەدەرو
چیترئەو ڕۆڵە ناگێڕم

پڕبێ  لەكوشتنی )ڕۆمیۆ(و
لەخاچدانی مەمكی سێو....

پیری
من كە لەخاكی زەردی دا سەوزیم ونە

تۆ بە تاوان مەحكومم مەكە
ئەوە قەدەری باڵندەكانە لەوێدا 
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                   بیتهۆڤن
تۆئەی ژەنیارترین وەهم لە سیمفۆنیای ژنێتیمدا 

كە بەوئیقاعە تێكشكاوانەت كاسم،
چۆن چاونەبڕمە ئاسۆ و بێژینگ بۆ تیرێژێك زەمەنی ئەودیو 

هەڵنەدەم, 
كە لەوبەری تەمەندا چیت نەسپاردە نیشتیمانی سەما

تاببن بەقامك وگوڵ بگرن....؟! 

زەوی         
ئێوارەیەك دەستی نزای بەرزكردەوە ئاسمان:

خودا .. عەشقی پلۆتۆ و عەتارد كوشتمی
نامەوێ  منی بێخەتا ناوبژیوانی شەڕە عیشقی هەسارەكان 

بم لەئاسمانی مەحاڵدا  
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 ئاوێنە )1( 
لەوێدا ناتوانین ڕوخسارمان بگۆڕین

وەلێ  لەئاوێنەی یەكتریدا
ڕووخسارمان دەیەها ڕەنگە.... 

 ئاوێنە )2(
نا لێرەشا  ئەو ناتوانێ  هەمووشتمان پێ بڵێ

مۆزارت 
بەپەنجە تووتەی موعجیزەوە

پەڕەی گوڵ هەڵمەوەرێنە سنوری بێدەنگیەوە
لەوێدا گوێچكە تەنیاكان 

قوڵپ بۆ نەژەنینی ئاوازی خنكاو دەدەن 
لەئاسمانی تاریكیدا ئاوێنەی خاكن....
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سۆراخ
كەتۆم لەخۆمدا ونكردووە

تۆ بۆ سۆراخی خۆت نایەی؟؟؟
ئەو ئێوارەیەی ئەڵماسێك لە دەستی ڕاوچیەك كەوتە دەریا

زەوی لەسەرما لەرزی گرت
ویستی ئەستێرەكان بدا بەخۆیدا                             

نەوەكا تیشكی بنەوشەیی خۆر
بۆ بەیانی بیسووتێنێ ...

عە تارد )1(
ئەوپیاوانە بەتلسكۆبەكانیان لەچی دەڕوانن؟

تۆبڵێی ئەوپەیكەرانە لەپێستی ژن هەڵنەكەنرابن؟
ژن لەم ڕەقبوونەدا مەگوشن

لەوانەیە مانگایەك شیری بدۆشێ 
ژنیش شیعر....
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            عەتار )2(
هەناسەم كپ مەكە 

دەمەوێ  بەسەربادا سەفەر بەرەو
)تۆبە( بكەم

تۆدەڵی ی چی؟

پیاو )1(   
تۆئیتردەست مەدەرە كتێبی ئەستێرەكان  

كەسەدە دوای سەدە
زەوی دەخەنەوە....

پیاو )2(
تۆكەلە زەمەنی ڕامان ڕادەكەی

من چۆن هێالنەی عەشقم نەبێت بەپایز
چۆن پەنجەكانم قەوزە نەگرن

نەبنە ژەمی ماسیە پەڕ وەریوەكان؟
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پیاوقایشەكەی هەڵدایە زەریا بووبەپەیكەر
ژن مەمكەكانی هەڵدایە ڕوبار چیا سەوزبوو

ئیترلەوڕۆژەوە
گەمەی ژن وپیاو بوو بە)شەڕ(

بووبەدرێژترین شیعر
هالە

پێمگووت مەڕژێرە چەمی ژنێتیمەوە
ئێمە پێویستە

تەنها وەك بروسكە بەیەكدا تێپەڕین....

؟!  
لەمناڵیما حەزم بەفڕین بوو

وەلێ  داخم كەگەورەبووم تێگەیشتم
نەك فڕین لەسیفەتی باڵندەكانە

ئینسان بۆی نیە بیر لەباڵیش بكاتەوە!
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