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بەشی یەکەم

قەسیدەى من
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 ١ 
من کەسێکم

ژمارەی تاکم لە ژمارەی جووت
خۆشتر دەوێ

تاک تاک تاک 
تک تک تک 
تۆ تۆ تۆ 

تۆی تاک و تەنیا 
تۆ تا ئەبەد تۆ 

٢
من ماڵم لە شووشەیە و 

بەردیش
لە ماڵی خەڵکانی تر دەگرم

سەیرەکە لەوەدایە 
من بە منداڵیش وابووم

بەردم لە ڕێبواران دەگرت
شووشەی 

پەنجەرەی مااڵنم دەشکاند
هێاڵنەی چۆڵەکەکانم تێکدەدا

بەردم دەگرتە
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ماڵی ڕەشــەبا و بروسکە و تۆفان
تەنانەت 

بەردم لە ماڵی خوداش دەگرت

٣
من لە تەیراوە لە دایک بووم

لە نێو شیعرەکانیشم 
بە زمانی تەیران دەدوێم

رەزی ئومێدەکانیشم پڕن لە ترێ
حــەزم لە دەنگی تەمبوور و تاریش نییە

لە تاریکیش
ڕوانینەکانم تیژتر دەبن

تاهەتاش 
نابمە تەتەری 

هیچ تەور بەدەستێک

٤ 
من ئێســتا لەگەڕەکی نائومێدیدا دەژیم

بە کەلوپەلەکانی عەشــق ماڵێکم پێکهێناوە
لە ژوورێکدا تابلۆی دۆڕانەکانی خۆمم هەڵواســیوە 
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لــە ژوورێکی تر / تابلۆی ترس و نیگەرانیەکانم 
لــە ژوورێکی تر / تابلۆکانی مردنم

لــە ژوورێکی تر / تابلۆکانی تەنیاییم
لە دوواهەمین ژووریش وا خەریکم 

هێدی هێدی
تابلۆکانی خۆکوشتنم هەڵدەواسم 

٥
لە نێو خەڵوەتگەی ژینی من
ژنێک سەرسامە بە پەنجەکانم
ژنێک سەرسامە بە قژی خاوم

ژنێک سەرسامە بە سمێڵی سوورم
ژنێک سەرسامە بە نیگاکانم

ژنێک سەرسامە بە شیعرەکانم
سەیرەکە لەوەدایە

لەنێو ئەو هەموو ژنە سەرسامانەم 
منیش سەرسامم بە خۆم

هەرخــۆم و هەر خۆم و هەر خۆم
خۆمی تاک و تەنیا
خۆم تا ئەبەد خۆم
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٦
من وام

هەموو شەوێ لە ئامێزی 
کچێکی گاوردام

 کەچی وا تازە بە تازە
) شێخی سەنعانەکانی الی خۆمان 

خەریکن و دەیانەوێ
بۆ کچانی گاور لە ئیســام وەرگەڕێن (

٧
من سەردەمانێک

وامدەزانی
بەهەشــت لە ژێر پێیەکانی دایکم نا  

بەهەشت لەژێر پێیەکانی مندایە 
دواتر هەر خۆم

تەنیا و تەنیا و تەنیا
خۆم لە نێو

ڕووبەرە قووڵ قووڵەکانی
دۆزەخ بینیەوە 
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٨
من وام

ئەو ژنەی خۆشم دەوێ
چاوەکانی لە گەاڵو

لێوەکانی لە ئاوریشم و 
مەمکەکانی لە هەور و

پەراسووەکانی لە با و 
پەنجەکانی لە گیا و 

ئەنگوستیلەکەی لە سەدەف و
ملوانکەکەی لە ڕەیحانە و 

حەزە ئیرۆسیەکانیشی لە ئاگرن

٩
هەر ئەو ژنە

هەموو شەوێک
دێتە نێو خەونەکانی من 
بااڵی بەرزە وەک پنجەگیا
دڵی نەرمە وەکو بەرد
قژی ڕەشە وەکو لم

چاوەکانی سەوزن وەکو مانگ
خەیاڵەکانیشی سپین وەکو خەڵووز
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١٠
من وام 

گەر عەشق لە من بستێننەوە
لــە تیاترۆخانەکاندا بەدوای مندا بگەڕێن

گەر دڵبەرەکەم لەمن بستێننەوە
لە ئەشکەوتەکاندا بەدوای مندا بگەڕێن

گەر دایکم لەمن بستێننەوە
لە گەڕەکی گەاڵیە چاوڕەشــەکاندا بەدوای مندا 

بگەڕێن
گەر قەڵەم لەمن بستێننەوە

لە بیابانەکاندا بەدوای مندا بگەڕێن
بەاڵم 

گەر شیعر لەمن بستێننەوە
ماڵێکم نابێت بۆ ژیان و 

لە گۆڕستانەکاندا بەدوای مندا بگەڕێن

١١
لە نێو دەفتەری بیرەوەریەکانی من
ژنێک ژنێتی خۆی تیرۆر دەکات

ژیان ژان دەیگرێ و 
نیشــتیمانیش پڕ دەبێت لە بۆنی بخوور
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ژنێکی تر دڵی شــاعیرێک دەشکێنێت
ژیان بێهوودە و هەڵوەدا دەســووڕێتەوە و 

نیشــتیمانیش پڕ دەبێت لە بوڕکان
ژنێکی تر یاخی دەبێت

لە هەموو ئایدیۆلۆژیاکان و ئیزمەکان
ژیانیش کەمانجەکەی دەخاتە سەرشانی و
الوکی عەشق و بەختەوەری دەژەنێ و

نیشتیمانیش پڕ دەبێت لە گوڵ

١٢
من وام

بە کانی هیچ قەدەرێک 
تێنوێتی خۆم ناشکێنم و 

ئاویش بە هیچ ئاگرێکدا ناکەم
ئاخر من هەمیشە

 لەسەر پشتی شەپۆلەکان
بۆ ئاگر دەڕوانم
زۆرجارانیش 

لە نێو بڵێســەکانی ئاگر ڕادەکشێم و 
شیعر

بۆ شەپۆلە پرشنگییەکان و 
بۆ بارانە پایزییەکان دەنووسم
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١٣
من لە هیچ کەســێکی تر ناچم 

لە خۆم نەبێت 
بۆیە 

لە نێوان من و نووســەرێکی خۆفرۆش
قەڵەمێکی سەرکەش هەیە 

لەنێوان من و سەرکردەیەکی درۆزن
نیشتیمانێکی بریندار هەیە

لە نێوان من و ژنە عاشــقێکی دۆڕاو
خەونێکی سپی سپی هەیە ..!

١٤
من درێژکراوەی

ئەو ڕۆژگارە ساکارانەم
کە لەبەر سێبەری

کەالوەیەکی گەڕەکەکەمان
لەگەڵ کچانی دراوسێ

ساپســاپانێمان بە ساتەکانی تەمەنمان دەکرد 
خەمە خۆڵەمێشیەکانیشمان بەبا دەدا

بۆیە ئێستا
بووم بە کەسێکی ئیرۆسی و 

خەونە سوریالیەکانیشــم پڕن لە سێو
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١٢

١٥
من وام 

لەوەتەی هەم
ڕۆمانسیەکانم فڕینە 

لە نێو تەمێکی ســپی کۆتاییان دێ
ژووانە شەو درەنگانەکانم 
بە نەزیفبوون کۆتاییان دێ 

ساڵەکانی نێو سەدەکانی غوربەتم
بە ئاوسبوون کۆتاییان دێ
هەموو قەسیدە درێژەکانم 

بە زەردەخەنەیەکی منداڵیم کۆتاییان دێ
 الوکی بە عاشقبوونەکانم 
بە شێتبوون کۆتاییان دێ

بەاڵم تا ئێستا 
ئەو هاوکێشەیەم بۆ شینەبۆتەوە

کە دوادێڕەکانی
ڕۆمانەکەی تەمەنی )ناڵە حەسەن(

بە کام ئافات و 
بە کام میلۆدی و 

بــە کام حیکایەت کۆتایی دێ ..!

 تەمموزی ٢٠١٢
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بەشی دووەم
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١
من هەموو ئاوێنەکانم تاقیکردەوە 

ئاوێنەی عەشق
ئاوێنەی مانگ
ئاوێنەی پایز

ئاوێنەی باخچە
ئاوێنەی ئاو

لە هەر هەموویاندا 
خۆم تەڵخ و شــێواو و نابووت بینی

منــی ڕۆح پەپوولەیی و خەیاڵ لێوانلێو لە گوناه
ئیتــر دەبێ چاوەڕێی چیتر بم لە ئاوێنەکان

بۆیە ئێســتا من ڕقم لە خۆم نا 
ڕقم لە هەموو ئاوێنەیەک دەبێتەوە 

٢
مــن هەموو غەریزەکانی نێو ناخی خۆمم تاقیکردەوە
جلەوی تەنیایی خۆمم تەســلیم بە هەموویان کرد 

غەریزەکانی ئیرۆسیم لە هەموویان
میهرەبانتر و گەرمووگوڕتر و 

لــە هەموویانەوە پتر لە خۆمەوە نزیک بوون
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  ٣
من لە هەموو دەرگاکانی عەشــقم دا 

لەو سەرەوە
دڵشــکاو و ناموراد و بێئاکام هاتمە دەرەوە

دەکرێ ئێستاش ناوم بنێن
دۆڕاوترین عاشقی دنیا

 ٤
ئــەو ڕۆژەی من تیا لە دایک بووم

هەر هەمانڕۆژ 
ئەستێرەیەکی ئیرۆسی هاتۆتە دنیا
لەو چرکەساتەش کە ژیان جێدەهێڵم

هەر هەمانکات
 ئەستێرەیەکی سۆزانی دووگیان دەبێت 

وای پێگوتم 
پیاوە ســپییە نوورانیەکەی نێو خەونەکانم 

٥
من کە دەڕۆمە کەنار دەریا

پێمدەڵێن نیگاکانم 
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ئارامی ئاو 
لە ئارامی ئەویندارەکەم دەچێ

ئەو 
ئاو

ئەوین 
 ئاو هەمیشە ئەو

 ئەوین هەمیشە ئەو
 ئەو هەمیشە ئەو

         

٦
من حەزدەکەم 

هەموو ژیان لەنێو تۆدا بتوێتەوە 
تۆش لە نێو من 
حەزیشدەکەم 

تۆ لە هەموو مەخلوقاتێك ئاســوودەتر بیت 
منیش لە تۆ

٧
من لە نێوان

گۆزەیەک پڕ لە شەڕاب و
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گۆزەیەک پڕ لە شــەونمی عەشق و
گۆزەیەک پڕ لە لیکی سۆز
 سێیەمینیان هەڵدەبژێرم

من وام 
سۆز دەمگەیەنێتە نێو
ڕووبەرەکانی ئیرۆس 

٨
من کەسێکم 

هەمیشە
ڕابردووی خۆمم لەنێو 

چارۆگە ئاوریشمیەکەی ئایندەم
لوولداوە

بۆیە ئێستا 
ئایندەم بە دیار

جەستەی ڕووتی ڕابردوومەوە 
شمشاڵ لێدەدا 

٩
من گەر تەنها ســێ ڕێگەم لەبەردەم بێ
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لەم ســێ ڕێگایەش تەنها یەک شانسم هەبێت
ڕێگای یەکەم :

گەر کچێکی نەشمیل و جوان
دوگمەی سوخمەکەی کردبێتەوە و 

بەزەردەخەنەیەکی ئیرۆسییانە چاوەڕێم بکا
ڕێگای دووەم :

گەر کەســێک مەدالیەکی زێڕینی بەدەستەوە بێ
بیەوێ لە سینگمی بدا 

ڕێگای سێیەم :
گەر نیشتیمانە غەریبەکەم

بە چاوی پڕ لە فرمێسکەوە 
باوەشــی بۆم کردبێتەوە و بانگم بکا

بەبێ هیچ شک و گومانێک 
گورج گورج

بەرەو نیشتیمانەکەم دەڕۆم
دەڕۆم و ئارام ئارام 

لە باوەشــیا ڕادەکشێم ، تا خەون بینین ...!

١٠
ڕۆژی لە دایکبوونی من 
لەو کاتەوە دەستی پێکرد
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کە مۆمی هەموو خوداکانم 
لەنێــو دڵ و لەنێو بیرکردنەوەکانی خۆم

کوژاندەوە 
خودای ئاسمان 
خودای زەوی

خودای ناو کتێبان
هەر هەموویانم یەکبەدوای یەک

لە نێو دەمار بە دەماری خەیاڵ و جەســتەم 
ڕەشکردنەوە  

١١
من ئەوەم دەزانی

تۆ هەموو پایزانێک دەهاتیەالم 
 شەوانان

نەرم نەرم و شل شل
بە شیلە شادومانیەکانی شەهوەتت

جەستەمت دەشێاڵ
یان زستانان 

لە کونجی ماڵەکەت دەمایتەوە و 
نامە بارانت دەکردم

یان هاوینان 
لە کەنار دەریایەک
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ڕووت ڕووت ڕادەکشایت و
لە چاوەڕوانم ڕادەمایت

یان بەهاران
لە ژووانەکانی بەرباران 
خۆت بە بااڵم دەنوساند

تا تەڕ دەبووین 
تەڕ تەڕ تەڕ 
بەاڵم ئێستا 

نە شێاڵنی شەوانان و
نە نامە ئاگراویەکان و

نە چاوەڕوانیە ئیرۆسیەکان و
نە ژووانە بەربارانیەکان و

نە پایز و
نە زستان و 
نە بەهار و 
نە هاوین

هەموویان بوون بە خەونێکی خۆڵەمێشــی
هەر دەڵێی ،
 بەبێ وەرز و
بەبێ تەرزە و
بێ توانەوە و 

بــە بێ ترپە ترپی دڵە  ژیانی من
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١٢
من کە دەچمە نێو تەمەنەوە

تەمەنی شــیعریم نا ، تەمەنی خۆم
وا هەستدەکەم

لە ژیان دوور دەکەومەوە
دوور دوور دوور

من کە دەچمە نێو تەمەنەوە 
تەمەنی خۆم نا ، تەمەنی شــیعریم

وا هەستدەکەم
لە ژیان نزیک دەبمەوە

نزیک نزیک نزیک

١٣
سنووری نێوان من و نیشتیمان 

وەک سنووری نێوان 
من و شیعر وایە 

بۆیە کە باســی خۆم و نیشتیمان دەکەم 
خەون ڕادەچلەکێ

یان کە باســی خۆم و شیعر دەکەم 
عەشق ڕادەچلەکێ

یان کە باســی خۆم و مردن دەکەم
ژیان ڕادەچلەکێ 
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١٤

مــن بە نێو ڕەنگەکانی باران و 
ڕەنگەکانی با و 

ڕەنگەکانی پایز و 
ڕەنگەکانی ئاگرو

ڕەنگەکانی جەستەی تۆدا پەرتبووم 
تــۆش بەنێو ڕەنگەکانی نێو خەونەکانی من 

هێندەی دەکەم 
نــە خۆم بۆ کۆ دەکرێتەوە نە تۆش 

نەدەستم بە مەمکی خەونەکانم ڕادەگات 
نە مەمکەکانی تۆش 

١٥
زۆر بە سادەیی دەتوانم پێتبڵێم

تۆ منت ئاشنا کرد بەخۆم
تۆ منت ئاشنا کرد

بە نیگارە ئەبستراکتەکانی عەشق
بە ئیرۆسیەتی ڕەنگەکان
بە فرمێسکەکانی خۆرەتاو
بە گوڵە ڕەشەکانی بەفر
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بە سەرمەدی سنەوبەرەکان
بە سەمفۆنیای شەودرەنگانی ئاو

بە زمانی باڵندەکان
بەاڵم تەنها شتێک کە نەتتوانی
من ئاشــنا بکەیت بە خۆت ...!

                                                 

سەرەتای ئۆکتۆبەری ٢٠١٣
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بەشی سێیەم
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    ١
مــن لە نێو پایزێکی نێو چاوەکانی تۆ 

دەمەوێت هەموو وەرزەکانی جەســتەت گەمارۆ بدەم
مــن لە ژێر کەپرێکی بنار مەمکۆڵەکانی تۆ 

دەمەوێــت هەموو کەنار دەریاکانی گەردوون گڕبدەم
کە عەشــق لەنێو خەونەکانی تۆ هێندە نیشتیمانێکی 

گەورە بێت 
ئیدی بۆ دەبێت

 من تاهەتا
 لە دووری تۆ و لە دووری نیشــتیمانەکەم دا 

بسووتێم 

٢
من لە ژیان بۆ هیچ شــتێک ناچەمێمەوە 

تەنها مەمکەکانی تۆ نەبێ 
بۆیە تا مردن 

خۆم بە مورید و 
ئەسیری جەستەی تۆ دەزانم  
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٣
مــن تەمەنی خۆم کردە مۆمێک و 
لەنێو مەمکۆڵەکانی تۆم داگیرساند
هەموو تێکستە ئیرۆسیەکانی خۆم
لەسەر جەستەی تۆ نووسیەوە

تۆش ژیانی منت لە نێو 
ژوورە تاریکەکانی مردن جێهێشت و

چاوەکانمت پڕ کرد
 لە ئەســتێرە زەرد و سوورەکانی بێهوودەیی

٤
ڕەشبینی من 

لە ڕەشبینیەکەی بەفر دەچێت
کاتێک  

بیــر لە خۆم و بیر لە خەونەکانم و  
بیر لە ژنە ڕەشپۆشەکەی 
نێو شیعرەکانم دەکەمەوە 

٥
بەبڕوای من

 ڕەگی شیعر دەچێتەوە سەر 
 بنەچەی جوانیەکانی تۆ 
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بۆیە
 هەمیشــە و هەمیشە و هەمیشە
زەردەخەنەی سەر ڕوخسارت 

منی شــاعیر مەست و حەیران دەکا 

٦
من بە پرشــنگە مێیینەکانی خەیاڵت

نیشتیمانی نێو شیعرەکانم دەڕازێنمەوە 
بە مۆرفیمە نارنجیەکانی نێو خەونەکانیشــت

بوونم پڕ دەکەم لە تۆ 

٧
من بە مەســکارا و قەڵەمی لێوە ناسکەکانی تۆ

چەندین دیوانە شیعرم نووسیەوە و
 کەپرێکیشم

 لە وشــە ئیرۆسیەکانم بۆت دروست کرد  

٨
ئەی مەریەمی مورادەکانم 

من و ئەم گەردوونە 
پیربووین بە میلۆدییەکانی مردن
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دە بەم کەمانجەی
پرچە خەنەییە ئاوریشمیەت
ئاوازێکی نوێمان بۆ بچڕە 

٩
ژیان لە ژوورەکەی من

لە گۆشەیەکدا
 بە گرمۆڵەیی پاڵکەوتووە

لەو ئێوارەیەش
کە بۆنی مردنی لێدێ

ستیانەکەی
 بە تەنافی بێهوودەیی 

هەڵدەواسێ

١٠
من ئایندەی خۆم و ئومێدەکانم  

بە تۆ بەخشی 
تۆش لیمۆیە سەوزەکانی ئارەزووەکانی خۆت
من هەموو ژیانی خۆم تەســلیم بە تۆ کرد

تۆش مشــتێ لە خۆڵەمێشی خەمەکان و  
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٢٩

چەند پایزێکی 
نێو باخچەکانی عەشــق و هیچیتر

١١
دڵۆپ دڵۆپ 

لەسەرگۆنات  
دەڕژێمە نێو کۆشی خەونەکانت

ڕانەکانت تەڕ دەکەم 
بە خەیاڵە گەرمەکانم

هەموو جەستەت دەکەمە ئاو 
دەتشۆمەوە بە شەونم 

تا تێکەڵ بە خاک ببیەوە 
دووبارە 

وەک کولیکە سوورێکی چاو ڕەش
سەردەربێنیەوە 

لەنێو پێدەشتەکانی دڵی من 

١٢
من بە هەر ڕێگایەکدا دەڕۆم

لەو سەرەوە دەگەمەوە
 نێو 
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کێلگەکانی مردن و  
بێهوودەیی باغەکانی 

دەزانم لەنێوان من و تۆش 
سەبەتەیەک

 لە نهێنیەکانی عەشق هەیە 
لەگەڵ ئەوەش 

مەرج نیە هەموو جارێک
من و تۆ 

بەهەمان ڕێگادا ڕێ بکەینەوە

 ١٣
من هەموو جوانی 
نێو سروشتی 

خەونەکانی خۆم 
بە تۆ سپارد 

دەتۆش 
الوالوەی خەونە سپیەکانت 

سپیێتی الوالوەی خەونەکانت 
خەونە سپیە الوالوەییەکانت
بەمن بسپێرە ئەی شۆخ 
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١٤
من ماڵێکم لەنێو هەورە 
ماڵێکیشم لەوبەر دەریا 

من بە جەستە 
لەنێو کۆاڵنەکانی ئەستێرەم 

بە ڕۆحیش 
لەنێو شەقامەکانی گژووگیا

بە خەیاڵ 
لەنێو سەهۆڵبەندانی غوربەتم

بە خەونیش 
وام لە ئامێزی

بروسکە و گەردەلوول و ڕەشەبا

١٥
من من من  

تۆ تۆ تۆ
ئەوە چی بوو 
هەر نەبڕایەوە 

ئەم چیڕۆکی مردنی من و 
ئەم ڕەشبەڵەک و 

بە کەعبەبوونی عەشقەی تۆ ؟!
                                                   
کۆتایی فێبروەری ٢٠١٣
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بەشی چوارەم
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١
من بە منداڵی                     

هەموو جارێک
خەونم

بە کچێکی دراوسێمانەوە دەبینی
کە گەورەش بووم

کچە دراوسێکەم کردە ملوانکە و
لە گەردنی شیعرەکانم کرد
بۆیە هەموو شیعرەکانم 
بۆنی خۆلی پاش بارانی 
لێدێت  گەڕەکەکەمانی 

٢
من کەسێکم لە منداڵیەوە 

سواری پشتی شەپۆلەکانی عەشق دەبم
بۆ هەمیشــەش حیکایەتێکم پڕ لە شکست 

٣
لــە نێو گەڕەکی ئارەزووەکانت تەنها ماڵێک

لەنێــو ماڵی خەیاڵەکانت تەنها ژوورێک
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لە نێو ژووری دڵە ئەفســووناویەکەت تەنها گۆشەیەک 
لە نێو گۆشــەی ئومێدەکانت تەنها سەرخەوێک
لەنێو ســەرخەوێکی نێو باوەشت تەنها خەونێک

لەنێو خەونێکی ئیرۆســیت تەنها نامەیەک
لەنێو نامە ڕەنگینەکەت تەنها بۆم بنووســە 
گوڵە گیان من تا ئەبەد تۆم خۆشــدەوێ  

٤
من لەنێو تەنیایی خۆمدا 
هەموو شتێکم بیرچۆتەوە

شەقام و کۆاڵنەکانی عەشق ناناسمەوە 
وەرە و دەستم بگرە 

وەکو جاران 
مەملەکەتی عەشقم پێ نیشان بدەرەوە

٥
دەوەرە دەی 

دەی
دەی دەی دەی

دەی
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لەگەڵ خۆتدا
 بم بەرەوە 

٦
وەرە 

بمکە بە تابلۆیەک 
لە ژووری نووستنت 

لە بەرامبەر خۆت هەڵمواسە 
پڕمکە لە ڕەنگی 
سووری ستیان و 
ڕەشی برژانگ و 
مۆری قردێلە و 
زەردی ملوانکە و 
سەوزی چاوەکانیشت

٧
خەون عەشق خەون 

عەشق خەون عەشق   
خەون عەشق خەون

من 
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هەمیشە
خەون

بە تۆوە دەبینم 

٨
       عەشــق 

عەشق خەون عەشق
      عەشــق

من 
لە نێو 

خەونەکانم 
وەکو تۆ 

هەر خوێنم لەبەر دەڕوا 

٩
من لە زمانی

خۆڵەمێش و بروسکە و مەرگ 
تێناگەم
وەرە 

بمگەڕێنەوە 
نێو

حیکایەتە سەرەتاییەکانی عەشق 
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١٠
ژیان دوور لە تۆ مردنە

دوور               
لە                 

نیشتیمان         
دۆزەخە ژیان بە بێ تۆ

١١
من نە ماڵم هەیە 
نە نیشتیمان 

نە ئەستێرەیەکم هەیە نە مانگ 
لە نێو 

سێبەری خۆت 
جێگایەکم بۆ بکەرەوە 

تەنها خۆم و
دەفتەرێک

پڕ لە یادەوەری خەمناک و 
نیگایەک پڕ لە خەونی ســپی و هیچیتر 

١٢
دووڕگــەی نێو مەمکۆڵەکانی تۆ دەکەم بە ماڵی خۆم
نێو                                            
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هەر
هەناســە                  تۆ                   

خۆم
گەرمەکانــی          تــۆ تۆ  تۆ تۆ              

هەر
تــۆ                        تــۆ                  

خۆم
دەکــەم                      تــۆ                

هەر
بــە                       تــۆ    تــۆ             

خۆم
نیشــتیمانی                   تۆ                

هەر
خــۆم                      تــۆ بــە تەنیــا  لەگەل 

خۆم              
 

١٣
من نامەوێت 

بەر لە تۆ بمرم 
بۆیە تاهەتا

لە نێو دڵە نارنجیەکەم 
بەندت دەکەم 
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١٤
من ئەو پێدەشتەم 
بۆ تێپەڕبوونی 

ڕووباری ئارەزووەکانی تۆ 
بەسەرمدا 

هاتوومەتە بوون
تۆش لە بەرابەردا

سەمایەکی سوریالی و
چەند ماچێکی تەڕم

 پێ ببەخشە و هیچیتر

١٥
مــن من من من من من من من من
مــن             بــە           مــن
مــن        تەنیــا لەگەڵ       من
مــن             تــۆ           مــن

مــن من من من من من من من من  

                                                       
سەرەتای ئەپریلی ٢٠١٣ 
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بەشی پێنجەم
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١ 
من ئێستا بە ڕێگایەکدا دەڕۆم           

کەتا دوێنی پێیدا نەڕۆیشتبووم 
بیر لە کەسێک دەکەمەوە 

کەتا دوێنێ بیرم لێنەکردبوویەوە
خەون بە مەراقێکەوە دەبینم 

کــە تا دوێنێ خەونم پێوە نەبینیبوو
چ دونیایەکی بێهوودەیە 
کە خۆم ئێستاکە نازانم
بە کام ڕێگادا دەڕۆم و

بیر لە کێ دەکەمەوە و 
خــەون بە چ مەراقێکەوە دەبینم ! 

٢
تۆ لە شەوێکی بێپەروا

لەنێو ئەشکەوتی تەنیایی من
گوتارێک دەنووسی
لەسەر مردنی عەشق

لەگەڵ سەدەها عاشقانی تر
کە پەناگەیەک 

یان ژێر کەپرێک شک نابەن
بۆ ژووان و ئاوێزانبوون و سەما
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٣
تۆ جوانیەکانی خۆتم پێ ببەخشە

منیش شیعر
تۆ لە بەســتەڵەکیترین شەوانی غوربەت

گەرمم کەرەوە  
منیش ئیرۆسیترین خەونی خۆمت 

پێ دەبەخشم 

٤
ڕەنگی تریفەی مانگی
 شەوەکانی من  

لە ڕەنگی تریفەی مانگی 
نێو چاوەکانی تۆ دەچن 

زەردەخەنەی سەر ڕوخساری 
 پایزەکانی تەمەنی من  

لە زەردەخەنە خەمناکەکەی 
سەر ڕوخساری تۆ دەچن 

لــە نهێنی ئەم حیکایەتەش تێناگەم 
کە بۆ هەر کیشــوەرێکی عەشق سەفەر بکەم 

لەو سەرەوە 
لە نێو ماڵە ئاوریشــمیەکەی باوەشی تۆ 

خۆم دەبینمەوە 
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٥
من ماڵێکم لە مەملەکەتێکە 

کە نازانم چ کیشوەرێکە
ماڵێکیشم لە نێو دەریایەکە 
کە نازانم چ ئۆقیانووسێکە 

ماڵێکیشم لەسەر ئەستێرەیەکە 
کەنازانم لەچ شەوێکی تەمەنم دەردەکەوێت 

ماڵێکیشم لە غوربەتە 
کــە نازانم کەی لێی ڕزگارم دەبێت 

بەاڵم زۆرباش ئەوە دەزانم 
کە ڕۆژێک دەگەڕێمەوە ماڵەکەی نیشــتیمانم 

هەر لەوێدا 
دوادێری قەســیدەی )من( ی )دەقی تەمەنم(

دەنووسمەوە و 
دوای هەڵکێشانی هەناسەیەکی قووڵ 

هەر لەوێشدا سەردەنێمەوە 

٦
هەولێر 

حیکایەتێکە پڕ لە یادەوەری و 
بێشــکەیەکە پڕ لە بەرائەت و جوانی
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٧
ئەی عەشق

کە نیشتیمانی من 
بەهەشتێکی واقعی بێت 

ئیدی چ پێویستیم
 بە بەهەشتی خودا هەیە 

٨
وەک چۆن باڵندەکان دەفڕن 

منیش حەزم لە فڕینە 
وەک چۆن ڕەوەندەکان کۆچ دەکەن 

منیش حەزم لە کۆچە 
بەاڵم ئەمجارەیان کۆچ بەرە و 

ڕووبەرێکــی نادیار و مەملەکەتی غوربەت نا 
کۆچ بەرە و ئامێزی نیشــتیمانە ئەبەدیەکەی خۆم 

٩
هەموو شەوێ

بەرلەوەی بخەویت 
دەنکە ترێیەکی ڕەش 
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لەنێو مەمکۆلەکەت دابنێ و
بە بزەیەکی گەرمەوە 

چاوەڕێم بە 

١٠
وەرە با هەردووکمان بگەڕێینەوە 

بەاڵم ، من بەر لە تۆ
یان با هەردووکمان خۆمان بکوژین 

بەاڵم ، تۆ بەر لەمن 
یان با هەردووکمان زیندانی بین 

بەاڵم ، تا ئەبەد بەیەکەوە 

١١
زەمانێکە 

بێهوودەیی پیاسەم لەگەڵدا دەکات
مردن دەماوێنێتەوە

نائومێدی وەکو سێبەر بە دوامەوەیە
تەنیاییش هەموو شەوێ لەگەڵمدا دەخەوێ 

ژیانیش لە دووری دوورەوە
بزەیەکم بۆ دەکات و پێمدەڵێ
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دانبەخۆت دا بگرە
خەونەکانی غوربەتت خۆش 

ئەی /
کورە شاعیرە ڕۆژهەاڵتیەکە  

١٢
تا قووڵتر  بیر لە عەشــق دەکەمەوە
ئەم ســەفەری هاتنەم بۆ نێو ژیان

جوانتر و ئیرۆسیتر دەبێت 

١٣
هەموو شەوێک 
کە مانگ هەڵدێ 

من لە بالکۆنی شیعرەوە
بیر لە تۆ دەکەمەوە 

١٤
هێندەش لە ئەستێرەکان

 ڕادەمێنم 
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تا حەسرەتەکانم 
تێکەڵ بە جوانیەکانی 

جەستەی تۆ دەبن

١٥
کە ئەوجارە 
هاتیەوە الم 

هیچ دیاریەکم بۆ مەهێنە 
جگە لە شووشەیەک شەڕابی 

لیکی نێو ئارەزووەکانت و
هیچیتر 

                                                              
جونی ٢٠١٣
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بەشی شەشەم
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١
دەکرێ تا ئەبەد 

باران بەسەر کێلگە تێنووەکەی 
ڕۆحی مندا نەبارێ 

یان  لە نێو سروشــتی ژیانی من 
بەهار نەبێ 

یان نە ماڵێکم هەبێ و 
نە هیچ شوناسێک 
بەاڵم هەرگیز ناکرێ 

لە نێو پایزی عەشق و 
لە نیو خەون و شیعرەکانم 

من تۆم نەبێ 

٢
من جەستەی تۆ 

لە شەونم هەڵدەکێشم 
جەستەی خۆشم لە ئاگر

کەپرێکت لە پەراسووەکانم
 بۆ دروست دەکەم

ملوانکەیەکیش لە ماچ 
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 ٣
من پەنجەکانم هی خۆمن 

چاوەکانم هی خۆمن 
سیەکانم هی خۆمن 

بەاڵم دڵم نا 

٤
ژیانی من

لە دۆزەخ شیرینتر و 
لە هەنگوین تاڵترە

٥
شیعری من

لە سێبەرم سپیتر و 
لە منداڵیم السارترە

٦
عەشقی من 
حیکایەتێکە 
لە نووری خوا
سەرسامترە
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5١

٧
من وەک خۆم

لە تۆ وە نزیکم 
وەک تۆش

لە خۆمەوە دوور

٨
بەیەکەوە ڕۆیشتین 

ئاوڕمان لەسەرەتا نەدایەوە 
سەرەتا تاکۆتایی بە دوامانەوە بوو 

کۆتاییمان گەراندەوە سەرەتا 
دواجار سەرەتامان 

لە پێش کۆتایی بەجێهێشت

٩
هاتم بۆ الت
تا پێت بڵێم

دەڕۆم و ماڵئاواییت لێدەکەم
کــە هاتم بۆ الت لە نێو ماڵئاوایی

 لە الی تۆ مامەوە و
ماڵئاواییم کردە کەپرێک و 

لە ژێریدا پالکەوتم 
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١٠
من هەمووجارێک

لە سێشەممەی نیگەرانیەکانم ڕادەکەم
    دەڕۆمە نێو

خەونەکانم  پێنجشەمەی 
لەوێدا کە پڕدەبمەوە 

لە زەردەخەنەکانی عەشق
دەگەڕێمەوە نێو ڕۆژەکانی تەمەنم 

١١
من هەمووجارێک 

لە دیسەمبەرەکانی مردنم ڕادەکەم
دەڕۆمە نێو

بەفرانبارەکانی بەرد 
لەوێدا کاتێک 

 عەشق وەقسان دێتەوە 
دەگەڕێمەوە نێو مانگەکانی ژیانم 

١٢ 
تۆ لەوەتەی هەی 

منت لە نێو 
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ژووری دڵت بەند کردووە 
منیش لەوەتەی هەم 

وا هەست دەکەم
ئازادترین مرۆڤم

١٣
من بە حەوت ڕۆژانی هەفتە 

تێر نابم لە عەشقی تۆ 
من حەزدەکەم

هەشت شەممە و 
نۆشەممەش بێمە الی تۆ 

١٤
ئەو دارەی بۆ یەکەمینجار

لە ژێریدا 
من تۆم ماچ کرد 
ئێستا کردوومەتە 

بە ماڵ و 
بە نیشتیمانی خۆم 
من لە جیاتی تۆ بم 
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ئەو دارەی بۆ یەکەمینجار
لە ژێریدا 

تۆ منت ماچ کرد
دەیکەم بە ماڵ و 
بە نیشتیمانی خۆم 

١٥
ئاوازێکی سێرنادایی

لە نێو جەستەی تۆدایە 
من بەو ئاوازە نەبێ 

هێچ شەوێک 
ناچمە نێو

باوەشی خەو 

                                                        
جۆزەردانی ٢٠١٣
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بەشی حەوتەم
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١
دڵی من پڕە لە عەشق
دڵی تۆش پڕە لە مەکر

ماڵی من پڕە لە نیگەرانی 
ماڵی تۆش پڕە لە ماسک
وا باشترە من و تۆ 

هەریەکەمان
 بۆ ئەو ئەستیرەیە 

بگەڕێینەوە 
کە لێیەوە هاتووین 

 ٢
پەنجەرەیەک 
بۆ ڕامان نا 

بۆ بێهوودەیی تەنیاییم
بارانێک 

بۆ تەربوونەوەی
 کێڵگەی خۆزگەکانم نا 
بۆ ئارامبوونەوەی بێداریم
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٣
دەستەکانی من 

سوورە
بە خوێنی خەون

دەستەکانی تۆش 
بە خوێنی عەشق
ئیتر من و تۆ 

چی ماوە تا بۆی بژین ؟

٤
ئەو کچەی

 دوێنێ لە کۆاڵن 
گەمەی لەگەڵ دەکردم

ئەمڕۆش عەشق و
بەنیازە سبەینێش

کفنەکەم 
بە دەستەکانی خۆی بدوورێت 

٥
ئێمە عەشقمان کرد 
بۆ ئەوەی نەمرین
ئێمە نەمردین 



ەن
س

حە
ە  

ناڵ

58

بۆ ئەوەی عەشق بکەین
کەچی لەنێو

پایزی عەشق و 
بەهاری مەرگ

ئێمە سەفەری ئەبەدیمان 
هەڵبژارد 

٦
ئێمە نامورادانە 

پەنجەرەکانمان بەدەم ڕوانینی 
ئەستێرەکانەوە داخست

کەچی 
ژیان هەر بەردەوامە و 

سەرمەستانە  شەپۆلەکانیش 
سروودەکانی خۆیان دەچڕن

٧
کاتێک بەهاکانی جوانی 

لە مرۆڤ و
لە پێکهاتە پیرۆزەکانی ژیان 
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5٩

دادەچۆڕێت
 ژیان بە شــێوەیەک پەرت دەبێت

کە نە شــیعر و نە عەشق 
کۆیبکاتەوە  ناتوانێت 

٨
لە نێو بالکۆنەکانی کات 

گوڵێکت بۆ جێدێڵم
لەنێو چاوەکانی مانگ 
وێنەکانمان  ئەلبومی 
لەسەر گەاڵکانی پایز
شیعرێکی ئیرۆسیانە و
 لەنێو دڵی خۆشم
 هەموو ژیان 

٩
ئێمە ئاسمانمان پڕکرد لە دووکەڵ
مەرگمان کردە شوناسی عەشق
بارانمان نامۆکرد بە باخچە
ماسیەکانمان لە ئاو تۆراند
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خۆشمان سەرگەردان و بێهوودە
چ وەختێکی ناوەخت بوو
بۆ هاتنە نێو ژیان ...؟!

١٠
کە تۆ 

لە نێو دڵی مندا نەمایت
هەموو جوانیەکانی ژیان 

نەیانتوانی
بزەیەک بهێننە سەر ڕوخسارم  

ڕووبەری هەموو کیشوەرەکانی دونیا 
نەیانتوانی 

جێــگای تۆ لەنێو دڵم پڕ کەنەوە 

١١
بەرد لە نێو شیعرەکانی من 

دێتە قسە 
بێهوودەیی خۆی دەگێرێتەوە و 

عەشقی
بەفر و باران و کڕێوەیە

عەشق لەنێو شیعرەکانی من 
دێتە قسە 
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خەونەکانی خۆی 
بۆ نیشتیمان باس دەکات و

تامەزرۆی
ماچە فێنکەکانی

ئاگر و تریفە و کازیوەیە 

١٢
پەپوولەیەکی سپی

بۆ تاهەتا 
لەنێو خۆم و سێبەرە شینەکەم 

دەمێنێتەوە 
ڕووبارێکی پڕ لە شەپۆلی مەنگیش 

هەموو شەوێک 
نارنجیەکانی  ڕێنووسە 
نێو دەفتەری بیرەوەریم 

کاڵ دەکاتەوە 

١٣
ژیان لە نێو شیعرەکانم 

مەست مەست 
بەدەم گوتنەوەی 
الوکی تەنیاییەوە

خەریکی پیاسە کردنە 
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١٤
پایز بە تارایەکی سوور و

منیش جگەرەیەک بە لێومەوە
لە نێو کۆاڵنەکانی بەهەشت 

مەست مەست 
بەدەم پیاسەوە 

غوربەتمان  گۆرانییەکانی 
دەگوتەوە

١٥
پەریەکی ڕەشپۆش 

لەژێر کەپرە فێنکەکانی دۆزەخ 
مەمکۆڵەکانی داوەتە بەربا 

بێهوودەییەکانم
لە نێو کتێبێکی سپی 

دەنووسێتەوە 

                                       
                                              
سەرەتای ئۆکتۆبەری ٢٠١٣
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بەشی هەشتەم
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١
ژیانی من 

جگە لە پارچە لبادێکی
 سارد و سڕی 

نێو ژوورێکی شێدار 
هیچی تر نەبوو 

ئەگەر 
گەرمایی نێو 

کتێبە تۆز لەسەر نیشتووەکان و 
ڕۆشنایی 

پەنجەرەکانی عەشق نەبا 
من نەمدەتوانی بژیم 

٢
تەنیایی من 
لە تەنیایی 

ژنە لەشفرۆشێک دەچێ 
پڕاوپڕە لە ئاوەدانی 

خەونی من 
لە خەونی 

منداڵێکی السار دەچێ 
پڕاوپرە لە پێکەنین
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٣
من پێویستیم بە بارانە 

تا لێوە وشکهەاڵتووەکەی ژیان تەڕبکەمەوە 
پایزی نێو دڵی تۆش پڕ بکەم لە ســەوزایی 

٤
ئێمە هەموومان 

خۆمان تەســلیم بەم درۆیە گەورە کردووە 
کە دەڵێین 

گەر عەشق لەژیان دەربکەین
ژیان هیچی لێنامێنێتەوە

ئێمە وەک چۆن تاکو ئێستا 
نەمان توانیوە خەون ببینین
نەمان زانیوە عەشقیش بکەین

ژیانی ئێمە لە هیچەوە دەســتی پێکردووەو 
لەنێو ڕووبەری هیچەوە دەسووڕێتەوە و 

بە هیچیش کۆتایی دێت 
هیچ و هیچ و هیچ 
هیچ تا ئەبەد هیچ 
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٥
هەموومان ڕقمان لە مردنە
بەاڵم گەر مردن نەبا 

ژیانیش نەدەبوو 
وەک چۆن 
گەر تۆ نەبای

 عەشقیش نەدەبوو 
یان / گەر من نەبام 

بێهوودەییش لە دایک نەدەبوو 

٦
ژیان چ پارادۆکسێکی تووڕەهاتە 

کە ژنە شۆخێکی شەدەالر
نەتوانێ لەوە تێبگات

ئەو دەمەی
 نەبوونی ئەو 

پەیکەری بوونی من 
ڕەنگ دەکات 

یــان / مردنی من تێکەڵ بە ژیانی ئەو دەبێ 
ئەوە مانای وایە 

عەشق بۆ خۆی لە نێو
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تابووتێکی ڕەنگ خۆلەمێشی 
بە ئارامی ڕاکشاوە

٧
ڕازیم بەوەی 

هەموو دیوانە شیعرییەکانم 
لە کتێبکدا 

بچووک بکرێتەوە 
بچووک بچووک بچووک

تا ژنە شۆخێکی گەنم ڕەنگ 
بیکاتە ملوانکەیەک و
مەمکۆڵەکانیدا  بەنێو 

شۆڕیکاتەوە ...!

٨
گوڵە گیان

نزیک بەرەوە لێم
نزیک نزیک نزیک
تا لێوەکانم 

ڕەنگی لێوەکانت
چاوەکانم
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ڕەنگی چاوەکانت 
هەموو جەستەم 
ڕەنگی تۆ دەگرن 

تا هەناسەم 
بۆنی قژی خاو و 

بۆنی ڕۆحی تۆی لێ دێ 
تا ئەو ئاستەی 
نە مەمکەکانت 

نە خۆت
نەتوانن 

لێم جیا ببنەوە

٩
من خاک و ئاوم هەیە 
بەاڵم نیشتیمانم نییە

من مولک و ماڵم هەیە 
بەالم بەختەوەریم نییە

دڵبەرێکی شۆخ و شەنگیشم هەیە 
بەاڵم ئازادیم نییە  

 ١٠
من شیعرەکانم 



ەن
ەم

  ت
قى

دە

6٩

بە خوێنی خەیاڵەکانم و 
بە خوێنی خەونەکانم و 

بە خوێنی خۆم دەنووسمەوە
بۆیە الی من 

بوونم گیان فیدایی عەشــقە لە پێناو ژیان 
ژیانم گیان فیدایی بوونە لە پێناو عەشــق
عەشــقم گیان فیدایی ژیانە لە پێناو بوون

١١
ئەی شەویارم

شیرین شیرین 
شەباهەنگی شەوەکانم بدرەوشێنەوە 
بە شەڕابە شینەکانی شادومانی 

بمکە بە شاســوار و شازادەی عەشق 

١٢
نائومێدی لەگەڵ بوونمان
لەگەڵ سەوزایی درەخت
لەگەڵ ئومێدەکانی ئاو

لەگەڵ زەردەخەنەکانی هەور
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لەگەڵ فرمێسکەکانی عەشق
لەگەل سەمفۆنیاکانی زەماوەند

لەگەڵ نووری خودا 
هاتۆتە نێو ژیانمان 

هەموومان بەشێکین لە نائومێدی 
هەر هەموومان

لەنێو ماڵە گەرمەکەی نائومێدی
هەناسە دەدەین و گەورە دەبین 

١٣
لەنێو بازنە داخراوەکانی تەنیایی
من گەریدەیەکی نامۆ و ماندووم

نە لە پەنا هیچ بەرد و ئەشــکەوتێک 
نە لەژێر سێبەری هیچ دارێک 
نە لە کەناری هیچ ڕووبارێک 

ناگیرسێمەوە 
هەر دەڕۆم و هەر دەڕۆم
کە شنەی با هەڵدەکات 

من دوور دەکەومەوە
کە بااڵ ئەسمەرییەکەی هەور دەردەکەوێت 

من دوور دەکەومەوە
شەوانانیش کە ئەستێرانم لێ بەدەردەکەون 
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من دوورتر دەکەومەوە
بەاڵم کە لە نێو تەمە ســپییەکانەوە 

ڕوخســارە نەرمە ئاوریشمییەکەی دایکم دەبینم و
 بەرەو الم دێ 

من لێی نزیک دەبمەوە
نزیک نزیک نزیک 

لە بەردەمی چۆک دادەدەم و 
خاکی ژێر پێیەکانی ماچ دەکەم

١٤
من منداڵیم پڕ بوو 
لە ساڵەکانی پیریم
الوێتیشم پڕ بوو
لە هەڵبەز و

 سەرشێتیەکانی منداڵیم 
بەهیوام داهاتووشم 
بڕبێت لە گەنجیم 

١٥
ژیان چ توورەهات و بێ مانایە

کاتێک عەشق نەتوانێ
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تەعبیر لە شتە جوانەکان بکات
کاتێک عەشق

جگە لە گەردەلوول و 
خەونێکی فۆبیایی

 هیچی تر نەبێ ...!؟

                                                               
نیسانی ٢٠١٤
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بەشی نۆیەم
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١
من کە مردم

تەنیاییم لەگەل خۆمدا 
دەبەمە ژیر خاکەوە 

با کەس  
وەکو من تەنیا نەبێت 

٢
چاوەڕوان بووم

دوای نێوەڕۆیەک 
ژنێکی شۆخ و گەنم ڕەنگ 

 بێتە الم و 
بە زەردەخەنەیەکەوە پێم بڵێ 

ئەی شاعیرە تەنیایەکە 
تەنیاییت باش ...!

٣
من ئارەزووم لە ژنێکە 

کە هەموو 
ڕۆژەکان و شەوەکانم 

پڕکات
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 لە ســۆز و لە ناز و عیشوەی ژنانە 
هەموو 

خەون و خەیاڵەکانم 
پڕکات 

لــە گەمە و لە گفت و گۆرانی ژنانە 

 ٤
عەشق وای لێکردووم 
خەونەکانم خوێن و
خۆشم شیعرم 
لێ بچۆڕێ 

٥
لەو ڕۆژەوەی ئاوێنەی بەختم شکاوە 

شــەوەکانم پڕبوون لە وردە ئەستێرەی تاریک و
خەیاڵەکانیشــم پڕبوون لە وردە خەونی نائومێدی 

٦
سەردەمانێک 

لەنێو ژیانی من 
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عەشق حیکایەتێکی سەوز بوو 
لەنێو تابلۆکانی بەهار دەنووسرایەوە 

٧
من لە یادەوەری باخچە 

نییە  جێگایەکم 
لە نێو کتێبەکانی جەنگ 

وێنەیان نەکێشاوم
لەنێو مەملەکەتی ئەستێرانیش 
پەیکەریان بۆ دروست نەکردووم

بەاڵم ، 
لەنێو شەقامەکانی ئاگر

ژنە سۆزانییەکان
لەسەر دیوارەکانی خەیاڵیان
شیعرەکانم دەنووسنەوە 

٨
من لەنێو خەونەکانم 

وەرزەکانی مردنم بیرنایەتەوە
کە گۆرانیش بۆ عەشق دەڵێم 
ڕەنگەکانی تاریکی ناناسمەوە 
لەنێو باخچەی نیگەرانیش 
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لەژێر سێبەری دڵنیایی ڕادەکشێم

٩
دەرگای سبەینێم لێ بکەنەوە

من دەرگای دوێنێم 
بە ڕووی خۆمدا داخستووە

وا خەریکە بەفر 
جەستەی ژیانم دادەپۆشێ

١٠
من وام

بە جیا لە هەموو کەسێک 
هەمیشە

لــە ناوەوەی بێدەنگی بێدەنگ نەبووم و
لە دەرەوەی هاواریش هاوار دەکەم

١١
من لە قورولیتەی گەڕەکەکانی 

نێو خەونەکانم و
لە شــەقامە قیڕتا و بەردینەکانی غەریبی
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 بێزار بووم 
ماڵم دەبەمەوە نێو کتێبان 

لەنێو باخچە رەنگینەکەی شیعر
بە وشە ناسک و ئیرۆسییەکان 

کەپرێک بۆخۆم دروست دەکەم و 
تاهەتا لەویدا دەمێنمەوە 

١٢
تۆ هەمیشە 

قسان بۆ بەرد دەکەیت
قسان بۆ با دەکەیت 

قسان بۆ بەفر دەکەیت 
قسان بۆ باران دەکەیت 

قسان بۆ باڵندەکان دەکەیت 
بەس بۆ من نا ....!

١٣
تۆ هەمیشە

ستایشی مانگ دەکەیت
ستایشی مردن دەکەیت
ستایشی مەمک دەکەیت



ەن
ەم

  ت
قى

دە

7٩

ستایشی مرۆڤەکان دەکەیت
ستایشی مێروولەکان دەکەیت

بۆ منیش بەس گلەیی 

١٤
گولەکەم تۆ دەتوانی

ماڵەکەم لێ بســەنیەوە کتێبەکانم نا 
خەونەکانم لێ بســەنیەوە خۆزگەکانم نا

ڕووناکیم لێ بسەنیەوە عەشقم نا
ژیانم لێ بسەنیەوە ئازادیم نا

چاوەکانم لێ بســەنیەوە شیعرەکانم نا
دەتوانی گوڵەکەم دەتوانی
کتێبەکانم و خۆزگەکانم و

 عەشــق و ئازادیشم لێ بسەنیەوە
بەس شیعرەکانم نا ...!

١٥
بەر لە ڕۆیشتنت 

گلەیی ئەوەت لێدەکردم
کە من بە نهێنی شــیعرم بۆت دەنووسی

بەاڵم ئەی شۆخ
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8٠

گەر ئەمجارە بگەڕێیتەوە
بەڵێن دەدەم

لەسەر ڕوومەتە خرپنەکانی مانگ 
بەبەر چاوی هەموو ئەستیرەکانەوە
یان لەنێو مەمکۆڵەکانی رووبار

بەبەر چاوی هەموو شەپۆلەکانەوە
ئیرۆســیترین شیعری خۆمت بۆ بنووسمەوە 

                                                  
ناوەڕاستی ئایاری ٢٠١٤
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بەشی دەیەم
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8٢

١
من زۆرجاران 

لەنێو سێبەری تۆ 
شیعرەکانم دەنووسمەوە

بۆیە هەرکاتێک تۆ دەڕۆی 
وشەکانم لەسەر ڕووی گەاڵکان 

بەجێدەمێنن 
یان هەندێکجار 

تێکەڵ بە خۆڵ و خاک دەبن 
بۆیە هەمیشە 
درەخت و خاک

بۆنی هەناسەکانی منیان لێ دێ

٢
مــن لە نێو ماڵەکەی تۆ ... لەوێم
لــە نێو خەیاڵەکانی تۆ ...  لەوێم
لــە نێو خەونەکانی تۆ ... لەوێم

لــە نێو یادەوەرییەکانی تۆ ... لەوێم 
بــەاڵم لەنیو ژوورەکانی دڵت ... لەوێنیم 
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٣
تۆ لە نێو شــیعرەکانم ... لەوێی
لە نێو خەیاڵەکانم ... لەوێی 
لە نێو خەونەکانم ... لەوێی 
لەنێو یادەوەرییەکانم ... لەوێی

لەنێو ژوورەکانی دڵم ... 
وەک زیندانییەکــی هەتاهەتایی هەر لەوێی 

٤
من و تۆ 

لە هەموو شــتێک لەگەڵ یەکدا جیاوازین 
بە جیاواز 

ئایەتە ئەڤینییەکانی ئارەزوومان دەخوینینەوە
بە جیاواز 

لــە رەنگەکان و خەونەکان و تارماییەکان دەڕوانین
بۆیە کاتێک / 

من بەنێو گەڕەکەکانی هەوردا دەڕۆم
تۆ بەوێدا مەڕۆ

یان بەنیو کۆاڵنەکانی ئەستێرەدا دەڕۆم
تۆ بەوێدا مەڕۆ

یان بەنێو شەقامەکانی سەوزاییدا دەڕۆم
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تۆ بەوێدا مەڕۆ 
یان بەنیو دارستانەکانی خۆرەتاودا دەڕۆم

تۆ بەوێدا مەڕۆ
بەاڵم گوڵە گیانم ...

گەر بەنێو میترۆکانی عەشــق دا ڕۆیشتم
گــورج گورج وەرە و لەتەک مندا بڕۆ ...!

٥
من حەز دەکەم تۆ هەمیشە
کەیفساز و ئاسوودە بیت

پەرســتگەکانی خەیاڵت .....  ڕووناک رووناک
چاوەکانت ................... ڕووناک ڕووناک
ژوورەکانی دڵت ............. ڕووناک ڕووناک
ڕێگاکانت .................... ڕووناک رووناک

حەوشــەی پشتەوەی ماڵیشتان / تاریک تاریک 

٦
لێگەڕێ با بدرەوشێتەوە

تریفەی مانگی شەوەکانی من
لە نێو دەفتەری بیرەوەرییەکانی تۆ
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وەک چۆن هەمیشە دەدرەشێتەوە
مانگی تریفەی خەونەکانی تۆ 

لەنێو قەسیدە و
ئایەتەکانی عەشقی من 

٧
وەک چۆن 

شەوە ئەنگوستەچاوەکانی تۆ
هەمیشە دووگیانن

بە خەونە سپییەکانی من
ئاواش

بەیانییە بریندارەکانی منیش 
مەست و حەیرانن

بە سپێتی خەونەکانی تۆ

٨
وەک چۆن

 هاژەی تاڤگەکانی عەشقی من
هەمیشە 

ئومێدە خونچەییەکانی تۆی
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هێناوەتە سەما
ئاواش

تاڤگە هاژەییەکانی عەشقی تۆش
لەم بیابانی غوربەتەم

ژیانی بە من بەخشــیوە ، ئەی گوڵم

٩
چەندە جوانن

برژانگی سەر چاوەکانت
تۆقەی سەر قژی خاوت
خاڵەکەی سەر گەردنت
سوخمەی سەرکراسەکەت
ستیانی سەر مەمکەکانت 

هەموو شەوێک 
شەڕ لەگەڵ مانگی خەیاڵم دەکەن

چاوەکانی ژێر برژانگەکانت
قژی خاوی ژێر تۆقەکەت
گەردنی ژێر خاڵەکەت
کراسی ژێر سوخمەکەت

مەمکەکانی ژێر ستیانەکەت 
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١٠
 لەکاتی ئاودانی گوڵەکانم 
یان لەنیو قوواڵیی نیگاکانم 

من هەمیشە 
بیر لەتۆ دەکەمەوە

١١
من هیچم نەماوە لەنێو ژیان 

جگە / لە لەتێک نان و
مەرکانێک عەشق و

چەند وردە شیعری ئیرۆسی نەبێت 

١٢
لە دووری تۆ

مەوداکانی نێوان من و هەتاو 
بە وردە شووشە و 

شەوەکانی نیوان من و شیعر 
بە وردە ئەستیرە و

بازنەکانی نیوان من و خەون
بە وردە چرۆکانی نائومێدی / داپۆشــراون
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١٣
دوور لە تۆ نا 
دوور لە خۆم

بە تاقی تەنێ 
لە ژوورێکی تاریک 

ڕۆژەکان و وەرزەکان و ساڵەکانم 
بەڕێدەکەم 

١٤
من لە جنسی بروسکە بووم 

کەچــی نابینا و بێکەس و تەنیا مامەوە 
عەشــق چ گەمەیەکی تووڕەهاتە / ئەی قەدەر 

١٥ 
تا ســەر ئێسقان نامۆم بە خۆم
تا ســەر ئێسقان نامۆم بە ژیان

تا دێ / لە خۆم و
لە عەشق و ژیان
دوورتر دەکەومەوە

مــردن لە کوێیە / ئەی خودا ...؟

 جۆزەردانی ٢٠١٤
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بەشی یانزەیەم



ەن
س

حە
ە  

ناڵ

٩٠

١
کە مانگ لە ئاو 
تەم لە کانی 
هەور لە چیا 

ئەستێرەکان لە درەخت
باران لە گیا
یان / 

کە تۆ لە من دوورکەوتییەوە
دنیا پڕ بوو لە گوناه و

منیش تابلۆیەکم لە تەنیایی و
تاڤگەیەکم لە بێهوودەیی

٢
نامۆبوونی من 

لەو ساتەوە دەستپێدەکات
کە دەبینم 

عاشقەکان هەمان گۆرانی دەڵێنەوە و
شەپۆلەکانیش هەمان سروود 

بــاران بە هەمان لەنجەوە دەبارێ و 
مرۆڤەکانیش هەمان خەون دەبینن ...!
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٩١

٣
کە هاتمەوە

تەنیایی خۆم 
بۆ ماڵی خودا دەنێرمەوە 

ڕەنگ زەردییەکەشم لە غوربەت جێدەهێڵم
دێمەوە
تا ئەبەد

لەنێو ڕۆحە پاکیزەییەکەی تۆ و
لە نێو دڵە ســەوزەکەی پایز دەمێنمەوە

٤
ئەوەی تەنیایی کرد 

بە بەشێک لە بوونی من 
ئەوە تۆ بووی 

نەک /
کیشوەرە دوورەکانی غوربەت 

٥
دیوێکی ناوەوەی من ڕەش ڕەشە

دیوەکەی ترم سپی
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٩٢

چاوێکم تەنها لە تاریکی دەبینێ 
چاوەکەی ترم لە ڕووناکی
بۆیە من نامۆم بەخۆم 

هەمیشە ،
بەدوای حەقیقەتی خۆمدا دەگەڕێم 

٦
بە قژە زەردەکەی خۆرەتاو و 

بە خۆرەتاوێکی قژزەرد سوێند دەخۆم
بە چاوە سەوزەکەی بەهار و

بە بەهارێکی چاوسەوز سوێند دەخۆم
کە من هەمیشــە خەون بە تۆوە دەبینم 

ئــەی / خانمە چاو بە خومارە خەملیوەکەی خەون 

٧
پەیوەندی نێوان 
بەرد و ژیان 

وەک پەیوەندی 
نێوان 

مرۆڤ و ئازادی وایە 
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٨
زۆر لەمێژە

ماڵم لەسەر پشتی ئەسپی بایە 
لەنیو بەهەشــت و دۆزەخی نێو کتێبان 

ئەمبەر و ئەوبەر دەکەم 

٩
کە لە نێو ماڵی عەشــقی من 
دەرگای سۆز و الواندنەوە
بە ڕووی مندا داخرا بێت 

ئیدی /
زەردەخەنەی سەر ڕوخساری 

وەرزەکانی موحیبەتم 
لــە کوێ ببینم / ئەی خودا 

١٠
نە لە نیو نیشــتیمانی غوربەتم
نە لە نێو نیشتیمانی دایکم 
نە لە نێو نیشــتیمانی شیعرم

لە هەر جێگایەک
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کە تۆی لێ نەبێت 
منیش لەوێ نیم 

نــە ڕەنگم نە دەنگم نە بیرەوەریم 
تەنانەت بوونیشم 

وجودی نییە لەوێدا ...!

١١
هەموو حیکایەتەکانی عەشقی من  

جگە لە هەڵهاتنی 
چەند وردە ئەستیرەیەکی ڕەش 

لە نیو ئاسمانی یادەوەریم
هیچ شتێکی تر نەبوو 

١٢
هێندە لێمدووری
هەموو ڕۆژێک

تووڕەبوونی زەردەخەنەکەت
بە ڕووە خەمناکەکەی خۆرەتاو دەخوێنمەوە
ئەم چیڕۆکی عەشــقە ئاگراوییە چی بوو 

لە نێو کتێبی مردنی منت نووسییەوە / ئەی شۆخ ...؟
١٣

سەردەمانێک 
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لەنێو وەرزە پایزییەکانی شیعرم 
عەشق گۆرانی بۆ ژیان دەگوت

ئیستاش مردن 
یادەورییە غەمگینەکانی عەشق

بۆ ژیان دەگێڕیتەوە 

١٤
لــە نێو ) کۆاڵنەکانی ڕۆژهەاڵت (
بە نامۆبوونی خۆم ئاشنا بووم 
لە نێو کۆاڵنەکانی خەونیش 

بە یاخیبوون

١٥
کە دەســتم بە شیعر نووسین کرد

باوەڕم وابوو 
کە مردن ناتوانێت من بدۆزێتەوە 

ئێســتاش لەسەر هەمان بیرکردنەوەی خۆمم 
من پێموایە 

شــیعر لە مردن بەهێزترە نەک ژیان 

ئۆکتۆبەری ٢٠١٤
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بەشی دوانزەیەم
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١
من بە چاوەکانی خۆم نا 

بــە نیگاکانی ژنێکی تەنیا لە گوڵ و جوانییەکانی 
سروشت دەڕوانم 

من بە بیرکردنەوەکانی خۆم نا 
بــە خەیاڵی ژنێکی تەنیا لە ژیان و

 ئایندەم 
ورد دەبمەوە

من بە مەراقەکانی خۆم نا 
 بە تێنویتی ژنێکی تەنیا 
حیکایەتەکانی عەشق و 

ئایەتە ئیرۆسییەکان دەخوێنمەوە 

٢
ڕۆیشتنی تۆ 

تەنها بەندکردنی من نەبوو 
 لەنێو زیندانی تەنیاییمدا 

ڕۆیشتنی تۆ 
کوشتنی عەشقێکی ئەبەدی بوو 

 لە نێو مندا 
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٣
من لە نێو تەنیاییمدا 

هێندە سەرقاڵم 
کاتی ئەوەم نییە 

بیر لە مردنم بکەمەوە

٤
ئەی ژن 

دواهەمین سنوورەکانی عەشقمان بڕی
ئیتــر / من لە نێو ژیانی خۆم دەرتاندەهێنم 

ئێوەش لە نێو مردنەکانتان 

٥
نازانم 

دنیا بچووک بۆتەوە 
یان دڵی من 

شەوەکان تاریکتربوون
یان ڕۆحی من 

ئەوە داگیرساندنی 
چەندەمین مۆمی مردنە 
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٩٩

لەم وەرزی فەنابوونی عەشق و
لەم هەڵوەرینەی گەاڵکانی ئومێد و

لەم کەرنەڤاڵی دابڕان و شێتبوونەدا 

 ٦

) کاتژمێر چەندی مردنە (
لەم ســەفەری جێهێشتنی نیشتیمان و

لەم ئاگربارانەی بە خەلووزبوونی عەشــق و
لەم حیکایەتی ڕەشداگەڕانی نیگاکان و

لەم خەڵوەتگەی بە خۆڵەمێشــبوونی خەونەکان و
لەم غوربەتگەی مەرگ و خۆکوشــتنەدا ...!

٧
من و تۆ 

خۆمان بە پیتە زەیتوونییەکانی
 فەنابوون هەڵواسیوە

لەنێو تابلۆ ئەبستراکەکانی عەشق
ڕەنگی یەکتریمان گرتووە
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١٠٠

٨
تۆ دەتوانی

بەیانییەک بێیت و لە خەو هەڵمســتێنی
بە زەردەخەنە گەرمەکەتەوە پێمبڵێی 

ئەی شــاعیرە ڕۆژهەاڵتییەکە بەیانیت باش 
یان دوای نیوەڕۆیەکی کەنار دەریام 

لە کاتی ونبوون و نغرۆبوونم 
لە نێو تەمە سپییەکانی خەیاڵ 

بێیت و لە پشتڕا
بە دەســتە نەرمەکانتەوە چاوەکانم بگریت 

هــەر بەهەمان زەردەخەنەی گەرمەوە پێمبڵێی 
ئەی شــاعیرە ئیرۆسییەکە تەنیاییت باش 

هەر لەوێدا لە تەکما دابنیشیت 
حیکایەتی خەمناکترین عەشق و 
 عەشقی خەمناکترین حیکایەتم 

بۆ بگێڕیتەوە 
ئای چەند تامەزرۆی ئەم چرکەساتانەم ئەی گوڵەباخ !

٩
من لە نێو خەونەکانم 

تۆم دۆزییەوە
لە نێو شیعرەکانیشم 

تۆم ونکرد



ەن
ەم

  ت
قى

دە

١٠١

 تۆ هەبیت یان نا 
شیعر و خەونەکانم 

تا دێ 
زێتر لە یەکتری نزیک دەبنەوە 

١٠
ڕەشێتی چاوەکان و 
ڕەشێتی جلەکانت
هەمیشە و هەمیشە

 دڵی من و ژووری تەنیاییم 
 ڕووناک دەکەنەوە

ئەی گوڵە رەشپۆشەکەی
نێو باخچەکانی خەون و خەیاڵم 

١١
من و تۆ

دوو پەپوولەین
لە هەڵمی قاوەیەکی تاڵ دەچین

لە دووری یەک 
نائومێدانە



ەن
س

حە
ە  

ناڵ

١٠٢

لە بۆشایی دەسووڕێینەوە
لە سەر هیچ گوڵێک 

هیچ کانییەک هیچ باخچەیەک
 ناگیرسێینەوە

١٢
ماوەیەکە من خەوم نەماوە 

بۆیە خەون بە هیچ شــتێکەوە نابینم 
من دەمەوێت خەوم ئاسایی بێتەوە

تا خەون بە تۆوە ببینم 
ئاخر گەر خەون نەبێت 

من چۆن خۆم لە باوەشــی تۆ ببینمەوە و
دەســتم لە مەمکە ئاگراوییەکانت گیر ببێ 

١٣
تەمەنێکت لەنیو شیعرەکانم 

 بەسەربردووە
شــیعرەکانم بوونەتە ماڵ و نیشتیمانت

تۆ بەو هاتنەت  
ڕووناکیت بە ڕۆح و 
ئازادیت بە خەیاڵ و

ئەبەدییەتت بە من بەخشــی / ئەی خوداوەند ...! 



ەن
ەم

  ت
قى

دە

١٠3

١٤
قەدەر ئێمەی لەسەر گەاڵ وەریوەکان 

نووسیوەتەوە
بۆیە دەوارە زەردەکانی پایز و 
کێڵگە خۆڵەمێشییەکانی با 

ماڵــی ئەبەدی ئێمەیە / ئەی گوڵەباخ ...!

١٥
بە دوای تۆدا 

بە نیو بادا گەڕام 
بە نیو باراندا گەرام 

بە نیو سەوزاییدا گەرام 
بە نیو خۆرەتاودا گەرام 

بە نێو تاریکی و ڕەشــەبا و مردنیش دا گەرام 
بە نێو هەور و ئەستێرە و تەمە سپییەکانیش دا گەڕام 
تا دواجار / لە نیو شــیعر و خەونەکانم تۆم دۆزییەوە 

   دیسەمبەری ٢٠١٤



ەن
س

حە
ە  

ناڵ

١٠4

بەشی سیانزەیەم



ەن
ەم

  ت
قى

دە

١٠5

١
درەخت باسی جوانی و
ئاو باسی ئازادی و
باران باسی عەشق و
ئاگر باسی ئایندە و
پایز باسی ژیان و 

تۆش هەمیشە  باسی ..
تەنیایــی خۆتم بۆ بکە  / ئەی گوڵەباخ

٢
ئەی میهرەبان

تۆ پەیکەرێکی لە ئاو
منیش درەختێکی بیابانیم

وشک و تێنووم
هەرکاتێک لێم نزیک دەبییەوە
نەک هەر لەزەت و ئارامی 

ئاسوودەیی و دڵنیایی
بەڵکو ژیانم پێدەبەخشییەوە



ەن
س

حە
ە  

ناڵ

١٠6

٣
تۆ دەتوانی 

هەموو شەوەکان و 
ڕۆژەکانی تەمەنم بۆخۆت ببەی
هەموو قەسیدە ئیرۆتیکەکانم 
تەنانەت وشە ڕووتەکانیشم

منیش تەنها 
ســی و سێ خولەکم لە تۆ دەوێ

پانزە خولەک بۆ پیاسە
پانزەکەیتر بۆ سەما

ســێ خولەکیش بۆ وردبوونەوە لە نیگا و 
لە ڕوخســار و لە بااڵ ڤینۆسییەکەت

٤
وەک چۆن ئاسمان بە فرمێسکەکانی 

ژیان دەنووسێتەوە 
تا درەخت و خاک

گوڵ و باخچە سەوزتر بن 
منیش بە فرمێســکەکانم تۆم نووسییەوە
تــا زەردەخەنە و نیگاکانت گەرمتر بن 



ەن
ەم

  ت
قى

دە

١٠7

٥
کە تۆ هاتی

ژوورە تاریکەکانی تەنیاییت 
ڕووناک کردمەوە

خەڵوەتگە ساردوسڕەکانی
 نێو خەونەکانیشم 

٦
لە نێو مانگەکانت / دیسەمبەر

لە نێو وەرزەکانت / پایز
لە نێو نیگا گەرمەکانیشــت / هەر هەموویان 

تۆیان لە من نزیکتر کردەوە

٧
من لە نێو شیعرەکانم دا
لەسەر دیواری خۆرەتاو 

تابلۆیەک بۆ ژیان دەنەخشێنم
لەسەر سینگی ئەستێرە سوورەکانیش 

تابلۆیەک بۆ ئازادی
لەسەر پەراسووەکانی زەویش 
تابلۆکانی عەشق وئاویزانبوون 



ەن
س

حە
ە  

ناڵ

١٠8

٨
من ئەمشەو سێوەکانم دابەشدەکەم
بەسەر ئەو ژنانەی خۆشم دەوێن

سێوی یەکەم بۆ تۆ
سێوی دووەم بۆ تۆ 
سێوی سێیەمیش بۆ تۆ
هەموو سێوەکانم بۆتۆ 

هــەر تۆ و هەر تۆ و هەر تۆ 
دیســانەوە ، تۆ تا ئەبەد تۆ

٩
دوێنێ شەو 

لە باوەشــی گەرمی تۆ خەوم لێکەوت 
لە خەونم دا ..

منیان برد بۆ بەهەشت
بینیم تۆ لەوێی

بەرلــەوە منیان برد بوو بۆ دۆزەخ
تۆ لەوێندەرێش بووی

دواتر گەڕامەوە مەملەکەتی غوربەت
تۆ هەر لەوێ بووی

لەســەر ڕێگای گەڕانەوەم سەرێکم لە نیشتیمان دا 



ەن
ەم

  ت
قى

دە

١٠٩

تۆ لەوێندەرێش بووی 
تۆ لە هەموو شــوێنەکان بووی  .. ئەی میهرەبان 

١٠
شێوەو ڕوخسارت 

لە کتێبە ئاسمانییەکان دەچی
هەمیشە دەبێ بتخوێنمەوە

١١
منداڵێک لە مندایە 

پڕاوپڕە لە قسەی نەگوتراو
ژنێک لە مندایە 

پڕاوپڕە لە خەیاڵی عاشقانە 
پیاوێک لە مندایە 

پڕاوپڕە لە وردە ئەستێرەی سپی
خودایەک لە مندایە 

پڕاوپڕە لە ڕەشەبا و زریان 
درەختێک لە مندایە 

بەردەوام گەاڵی لێدەوەرێ
منیــش بە هەموو بوون و خەونەکانمەوە 

وام لە نێو شیعرەکانم دام 



ەن
س

حە
ە  

ناڵ

١١٠

١٢
من ئەو پەنجانەی تۆم خۆشدەوێن
کە ئەم وشــە سپییانەم بۆ دەنووسن
من ئەو خەیاڵەی تۆم خۆشدەوێت

کە تابلۆیەکی ڕەنگینم بۆ ڕەســم دەکات
من نیگاکانی تۆم خۆشدەوێن

کــە نهێنییەکانی جوانیم بۆ دەدرکێنن 
من هەموو شتێکی تۆم خۆشدەوێ 
کــە تەنیاییم پڕ دەکەن لە ئارامی 

١٣
دنیا پڕە لە بازنەی ڕەنگاورەنگ
من لە بازنەیەکدا دەخولێمەوە 

تۆ لە یەکێکی تر 
من بە پەیژەیەک بەرەو ئاســمان سەردەکەوم

تۆ بە یەکێکی تر
دەڵێن ژیان بە جیاوازییەکانەوە جوانە 
بەاڵم من هەمیشــە ئازار بەوە دەبینم 

کە دەســتەکانم ناگەن بە مەمکەکانی تۆ ...!



ەن
ەم

  ت
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دە

١١١

١٤
من هێندە لێت نزیکبوومەوە 

تا ئاستی عەشق
 هێندە لێت نزیکبوومەوە 

تا ئاستی خۆم
هێندە لێت نزیکبوومەوە 

تا ئاستی خۆت
کەچی تۆ 

هــەر بێندەنگ و هەر بێدەنگ و هەربێدەنگ
تا ئاستی ونبوون و ڕەشبوونەوە

١٥
سێوەکانی خۆتم بۆ بنێرە 

تا ماڵەکەم پڕ بێت لە بۆنی ســێو و   
خەونەکانیشم لە بۆنی تۆ 

١٦
پەلکەزێڕینەی نێو ئاسمانی خەیاڵم 

ڕەنگی تۆیان گرتووە 
ڕەشەڕەیحانەی نێو باخچەی خەونەکانم 



ەن
س

حە
ە  

ناڵ

١١٢

بۆنی تۆیان گرتووە
وردە ئەســتێرەی نێو نیشتیمانی شیعرەکانم 

بە ڕووناکی نیگاکانت دەدرەوشێنەوە 
منیش لەم نێوەدا پڕم لە عەشــقی تۆ ...! 

          کۆتایی دیســەمبەری ٢٠١٤
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١١3

بەشی چواردەیەم



ەن
س

حە
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ناڵ

١١4

١
تۆ بیر لە هەموو شــتێک دەکەیتەوە 

تەنها خۆت نەبێ
گرینگی بە هەموو شتێک دەدەی 

تەنها عەشق نەبێ 
کەچی ســاڵەهایە من لە نێو دۆزەخی

عەشقی تۆدا دەسووتێم 

٢
مــن خەیاڵەکانم ڕەنگی مەمکیان گرتووە 

خەونەکانیشم پڕ بوون لە مەمک
چی دەبوو ئەگەر فریشتەکان 
لە دوو مەمک زێتریان هەبا

یــان / پەیکەرێک بان لە مەمک
ژیانیش ڕەشماڵێک با 

لە بنار مەمکۆڵەیەک هەڵدرابا 

٣
ئەگەر تۆ عاشقی من بای
لە فیردەوسی بەرین 

کۆشکێکم بۆت دروست دەکرد
بە خۆرەتاو دەمڕازاندەوە



ەن
ەم

  ت
قى

دە

١١5

بە شەونم گوڵەکانم ئاودەدا
بە رەنگەکانی پەلکەزێڕینە 

دەرگاو پەنجەرەکانم بۆیە دەکرد
هەموو ئەستیرەکانی دنیام 

لە دەورەی ماڵەکەت ڕیز دەکرد
هەموو حۆرییەکانی خودام بانگ دەکرد

هەندێکیانم دەکرد بە موزیکژەن
هەندێکیان بە سەماکار

هەندێکیشــیان هەر بۆ دڵخۆشی تۆ با لەویابان 
ئاخ بەس ئەگەر تۆ عاشــقی من بای ...!

٤
دەڕۆم ئاوڕ لە هیچ شــتێک نادەمەوە

نە لە تۆ نە لە خودا نە لە فریشــتەکان
ژیان جگە لە سەفەرێکی تووڕەهات 

هیچی تر نییە ...!

٥
خۆم نا ســێبەرم ڕەنگی تۆی گرتووە

لــە نێو دڵم نا لە نێو یادەوەرییەکانم ماویی
وەک کات خێــرا تێپەڕیت و بووی بە ڕابردوو 



ەن
س

حە
ە  

ناڵ

١١6

٦
ئێمە وا ڕاهاتووین

لە ڕوانگەی نائومێدییەکانەوە 
وەاڵم بە خەونەکان و بە عەشــق و 

بە خۆزگەکانمان و
لە ڕوانگەی مردنیشەوە 
وەاڵم بە ژیان بدەینەوە

٧
 من و مانگ و خودا 

مانایەک بە تەنیایی دەبەخشین
من و شیعر و عەشق 

مانایەک بە بوون دەبەخشین
 من و تۆ و نیشــتیمانیش 

مانایەک بە ژیان دەبەخشین 

 ٨
بۆ گەیشــتن بە ئەستێرە گەشاوەکانی 

نێو ڕۆحی تۆ 
) پێی خەونەکانم فێرە ڕۆیشــتن  ( و



ەن
ەم

  ت
قى

دە

١١7

باڵی خەیاڵەکانم فێرە فڕین و
چاوی ئومێدەکانم فێرە بینین و 

زمانی دڵم فێرە قسەکردن و
جەستەشــم فێرە هێمنی و ئارامی دەکەم ...!

٩
من بەدوای ڕۆحێکدا دەگەڕێم 

تەنیا وەک خۆم
شەیدا وەک خۆم

خەمۆکی و خوناوی وەک خۆم
ئەشقیا و ئیرۆسی وەک خۆم

نەشمیل و نەوڕەسی وەک خۆم
بێئۆقرە و بێپەروا وەک خۆم 
یاخی و یاقووتی وەک خۆم

رۆحێکی ڕووت ڕووت 
ڕووت ڕووت وەک خۆم ...!

١٠
) شــەوێک لەو شەوە ساردانەی بە ڕووتی 

لــە ئامێزی نائومێدیدا خەوتم ...! (



ەن
س

حە
ە  

ناڵ

١١8

دوێنێ شەو نائومێدی پێێ گوتم
وەک چــۆن هەموو تەمەنت لە گەڵتابووم 
بۆ ئەوپەڕی کیشوەرەکانی دنیا ڕۆیشتی 

هێدی هێدی بە دواتدا هاتم
دڵنیابــە بۆ مردنیش لە گەڵتا دێم ...!

١١
تۆ کە ڕۆیشتی 

من لە نێو خەیاڵی خۆم 
ڕووبارێک ئاوم بەدواتدا ڕشت 

١٢
گەردەلوولی غوربەت 

لــە نیو دۆزەخی بێهوودەیی لوولی داوم 
لوول لوول لوول 

تەرزەکانــی تەنیاییش وەکو تەون ڕۆحیان تەنیوم
تا ئاستی ڕەشبوونەوە

١٣
ئاسکۆڵە ڕەنگ پایزییەکەی خەیاڵم



ەن
ەم

  ت
قى

دە

١١٩

تۆ تەنها پەرداخێک لە شــەڕابی عەشقی خۆتم پێ 
ببەخشە

تاکو منیش / شــیلەی هەموو گوڵەکان و 
تریفەی هەموو شــەوەکانی خۆمت پێ ببەخشم

تۆ تەنها لەســەر پارچە کاغەزێک چەند وشەیەکم بۆ 
بنووسە 

تاکو منیش / لێوی هەموو ئەســتێرەکان و گەردنی 
مانگ و 

گــەاڵ گەاڵ و پەڕ پەڕی ئومێدەکانت بۆ پڕکەمەوە لە 
شیعر

١٤
نائومێدی / جوانی بە ژیان دەبەخشــی و

هەناسەش بە عەشق

١٥
دەمێکە و زۆر لەمێژە 

من بە زمانی گەاڵ وەریوەکان 
قسەت بۆ دەکەم و 

تــۆش بە زمانی ڕەهێڵە و زریان



ەن
س

حە
ە  

ناڵ

١٢٠

من لە باوەشــی ڕەشەبایەکی مردوو ڕاکشاوم 
تۆش لە تەنیشــت تاشە بەردێکی یاخی

چەند ئەستەمە /
 ئەو دەمانەی هیچ شــتێکمان پێنامێنێ بۆ گوتن
ســەرەتا و کۆتایی حیکایەتەکان بەیەکدەگەنەوە و

پەنجەرەیەکیش شک نابردرێ بۆ ڕوانین
بوون و عەشق دەبن بە سفر
بەهاکان بەتاڵدەبنەوە و 

ژیانیــش دەبێتە بازنەیەکی تووڕەهات و هیچیتر ...!

کۆتایی فێبروەری ٢٠١٥
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١٢١

بەشی پانزەیەم
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١٢٢

١
) لەگەڵ شیعر بمنێژن ( 

گۆڕەکەم پڕکەن لە نووری شیعر
من لەگەڵ شیعر ئارامم 

٢
بمسپێرن بە فیردەوسی شیعر

لەوێدا لە پەرستگەکانی موحیبەت 
لەگەڵ خوداوەندی شیعر زیکر دەکەم

٣
من بە بێ شیعر

تابلۆیەکم بە بێ ڕەنگ 
ئەستێرەیەکم بە بێ ڕووناکی 

ڕووبارێکم بە بێ جوولە
شیعر بەردەوام 

ڕەنگ و ڕووناکی و جوولەم پێدەبەخشــێ 

٤
جەنــگ پیربووە لە نێو ژیانی ئێمەدا



ەن
ەم

  ت
قى

دە

١٢3

هەروەها بێهوودەیی و مردنیش ...
ئێستاش وەک هەمیشە ژیان ئاوسە

بە هیوام ئازادی یان عەشــق یەکێکیان بێنە دنیا

٥
هۆ پەپوولە پایزییەکە 

گــەر تۆ لە نێو باخچەی دڵم بمێنیتەوە
منیــش خەونەکانت پڕ دەکەم لە ڕەنگە جوانەکانی 

عەشق
خەونەکانی ژیانیش پڕ لە ئازادی

مەمکەکانت بە لێو دەمژم 
مەمکەکانی ژیانیش بە شیعر

دەوەرە دەی /
لــە چاوەڕوانیت بووم بە پەیکەرێک لە هەور

٦
یەکەمین شــەوی ژیان ئەو شەوە بوو

کە باران دەمی خســتە نێو دەمی گیا و
ئەســتێرەکانیش خۆیان بۆ تەمە سپییەکان 

ڕووتکردەوە
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١٢4

یەکەمیــن لە دایکبوونی منیش ئەو بەیانییە بوو
کــە باڵندەیەک لە بەردەم پەنجەرەی ژوورەکەم

سروودی یاخیبوونی بۆمگوت و ڕۆیشتەوە

٧
گوڵە سوورەکەم 

نازانم / ئەوە خونچە ســوورەکانی لێوەکانتە
یان ســووری ملوانکەی نێو مەمکۆڵەکانتە
خەونە هەنارییەکانمی سوور سوور کردووە

٨
من لە وەرزەکانی تەنیاییم 

سەفەر بۆ ناوەوەی خۆمدا دەکەم
لەوێــدا / لە کەنار دەریای غەریزەکانم 

لە چاوەڕوانی تۆدا دەبم

٩
کات ژیان ڕووناک دەکاتەوە 

دڵی منیش تاریک
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١٢5

هەناســە بە زیندەوەر و درەختەکان دەبەخشێ
بێهوودەییش بە من

چ دنیایەکی نائارام و توڕەهاتە
من و کات هیچ دەمانێک

بەیەکەوە وەک دوو هێلی تەریب نەڕۆیشــتووین

١٠
کتێبی بارانم خوێندەوە 

هەمــوو الپەرەکانی بڕ بوون  لە باخچە و گوڵ و 
سەوزایی

کتێبی نیشتیمانم خوێندەوە 
هەمــوو الپەڕەکانی پڕ بوون لە خوین و خەون و 

نائومێدی
کتێبی عەشقم خوێندەوە 

هەمــوو الپەڕەکانی پڕبوون لە حیکایەت و لە میهر و 
جوانییەکانی تۆ 

١١
بەم ڕێگە تاریکەدا مەڕۆ ئازیز

کە وێنەی جەالدەکان بەســەر دیوارەکاندا ماوە و
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١٢6

هێشتا بۆنی مەرگییان لێدێ
مەڕۆ بۆ ئەو مەیخانەیەش

کە لە هەر گۆشــە و قوژبنێکی 
بوخچەیەک لە غەریزە ژەهراوییە ڕەشەکانی 
بەرپرســە چاچنۆکەکان لەسەر مێزەکان دانراوە

هەر لەژێر ئەو بارانە بمێنەرەوە 
کە باڵندە و درەختەکان بەســەما دەهێنێ 

جۆگەلە و ڕووبارەکان مەســت دەکات و
خــەون و خەیاڵەکانی ئێمەش پڕ دەکات لە 

خۆشەویستی

١٢
گوڵە گیانم 

گەر جارێکی تریش لە دایکببمەوە
هەر بەدوای تۆدا دەگەڕێم 

من بە عەشــقی تۆ دڵگەش و شادومانم 

١٣
پایزێک لە مندایە 

زەرد وەک قژە زێڕینییە ئاوریشمییەکەت
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١٢7

بەهارێک لە مندایە 
سەوز وەک چاوە پرشنگییە خومارییەکەت

بەفرانبارێک لە مندایە 
ســپی وەک مەمکۆڵە ئاگراوییە ئیرۆسییەکەت

خۆرئاوابوونێک لە مندایە 
سوور وەک لێوە ناسکۆڵە خونچەییەکەت

تۆش بەم هەموو 
ڕەنگ و ڕازە ڕەنگینییە ڕەونەقاوییەتەوە

وای لە نێو ڕۆح و 
لە نێو خەون و شــیعرەکانم دای / ئەی ڕەیحانە 

 ١٤
لەنێو شیعرەکانم 
پڕن لەو مرۆڤانەی 

قژیان ڕەشە 
چاوەکانییان ڕەشە

پەنچەکانییان ڕەشە 
گەردن و مەمکۆڵەکان و هەموو جەســتەیان ڕەشە

بەاڵم نیگا و زەردەخەکان و 
خەون و خەیاڵ و دڵیان ســپی سپییە ...!
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١٥
سروشتی من وایە 

خەون بە شتی جوداوە دەبینم
ژیانی جودا و ئایندەی جودا

ڕێگاوبان و ئاســمان و ئەستێرەی جودا
ڕووبــار و تاڤگە و باخچەی جودا

جودا جودا جودا  
هەموو شــتێکی جودا بەس تۆ نا 

تۆ وەکو خۆت
نەرم و نیان و نەوڕەســی وەک خۆت

نیــگا گەرم و بزە گەرم و دڵگەرم وەک خۆت
تۆ وەکو خۆت

شــۆخ و شەنگ و شەونمیتر لە پەرییەکانی دەریا
جوان و نەشمیل و شەنگەبییتر لە فریشتەکانی خودا ...!

                                      
نیسانی ٢٠١٥
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١٢٩

بەشی شانزەیەم
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١3٠

١
لە نیشتیمان 

کە چیتر بارانی عەشق نەبارێ 
وەرە با مەملەکەتی غوربەت 

بکەین بە یەکەم چرکەســاتی دیدارمان و 
بیکەین بە ماڵی هەمیشــەییمان ...!

 ٢
لە بیرمە بۆ یەکەمینجار

) لە ئێوارەیەکی ئەسمەری ئەوینی
لە ئەوینی ئێوارەیەکی ئەسمەری

لە ئەســمەری ئەوینی ئێوارەیەک ( بوو
 کــە چاوم بە چاوە خومارییەکانی تۆ کەوت

٣
ئەو ڕۆژە هەستم بەوە کرد 

عەشق پیر بووە لە مندا
کاتێک بینیم 

گەاڵکانی نائومێدی 
لە درەختە سەوزەکانی دڵم 

هەڵدەوەرن
تۆش ژێر کەپرەکەی دڵی منت 
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١3١

بۆ تاهەتایە جێهێشت

٤
ئەستێرە دوور دوورەکان 

هەموو شتێک 
دەربارەی من و تۆ دەزانن
مۆمە چاو بە فرمێسکە

 نزیکەکانی
نێو شەوەکانیشمان / هیچ ...!

٥
لە نێو بەهەشتی عەشق دا
ژیان زیندانێکی تاریکە و

مردنیش ئارامگەیەکی ڕووناک

٦
لە گەڕەکی تەنیاییمدا 

لەگەڵ /
خەونە تەنیاکانم 
تەنیاکانم  ئومێدە 
تەنیاکانم  شیعرە 
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١3٢

تەنیاکەم پێنووسە 
ماڵێکی ئاوەدانم پێکهێناوە ...!

٧
من لە دەرەوەی شــوێن / هاتمە دنیا
لە دەرەوەی ڕووناکی/ چاوم هەڵێنا
لە دەرەوەی کات / زمانم ڕسکا

لە دەرەوەی عەشق 
باڵەکانی فڕینم کرانەوە
لە دەرەوەی ژیانیش 

لە دوورترین دووڕگەکانی تەنیایی
گیرسامەوە ...!

٨
لە ئاسمان بم 
یان لەسەر زەمین
لە خەودا بم 

یــان لە خەون بینین لە نێو ڕووبار بم 
یان لە کەنار

لە پیاسە و گەڕان بم 
یان لە باوەشــی یار دڵتەنگ بم 
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١33

یان کەیفخۆش
مەست بم 

یان حەیران و سەرخۆش
بەس هێندە/

 دڵم جارجارە لێبدا 
گەر زمانیشم نەیێتە گۆ

فەرموو گوێم لێتە گوڵەباغم
من کاتم هەیە بۆ تۆ ...!

٩
کە هەموو تەمەنمان

وەرزێکی وشکی بێبارانی و
بێبارانی وەرزێکی وشک و

وشکایی بێبارانی وەرزێک / بێ
گوڵەباغم 

دەبا بەرەو پیری مردن بڕۆین 

١٠
من هەمیشە

لە نێو خەونەکانم نەزیف دەبم 
خوێنێکی سپی سپیم لەبەردەڕوا
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١34

لە نێو شیعرەکانیشم 
شیلەی عەشقێکی شین

لە نێو / 
خەمە خومارییەکانی غوربەتیشم

بارانێکی سوور سوور 
بەســەر خاکی خۆزگەکانی تەنیاییم دادەکا 

١١
لە پایزی نێو خەونەکانی من 
درەختەکان سەوز سەوز و 

دەپشکوێن پشکۆکانیش 
لە بەهاری نێو عەشقیشم

گەاڵکان دەوەرن
گوڵەکانیش دەژاکێن

١٢
تا دێ

مەوداکانی نێوان ژیان و مردن 
نزیک و نزیکتر دەبێتەوە

مەوداکانی 
برادەرایەتی و خۆشەویستی 
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١35

دوور دوور 
سەیرەکەش لەوەدایە 
مرۆڤەکان هیچ کات 

دەســتییان لە بەلەمەکانی ژیان نابێتەوە ...!

١٣
بە هێواشی بەسەر گەاڵکاندا بڕۆ

بە نەرمیش پەڕەی گوڵەکان هەڵگرەوە
ئەمە پایزێکی ترە لە عەشق 
کەڕنەڤاڵێکی ترە لە دایکبوون
مردنێکی ترە لەنێو ژیان 

١٤
منیش وەکو دایکم

دۆزەخ لە ژێر پێیەکانمە و 
بەهەشتیش لە نێو خەیاڵم

تریفەی مانگە شــەو لەنێو چاوەکانمە و
پەپوولەکانی خۆشەویستیش لەنێو ماڵم

بۆیە جارێکیتریش دەیڵێمەوە
من لە هیچ کەســێکیتر ناچم / لەخۆم نەبێ 
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١٥
بگەڕێوە ئەی شۆخ

با بەیەکەوە بڕۆین بۆ شوێنێک 
لەوێدا /

تۆ لە ژیان و 
لە هەموو شتەکان دوور بیت
بــەاڵم لە من نزیک نزیک ... !

       

                                                 
دیسەمبەری ٢٠١٦
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بەشی حەڤدەیەم
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١38

١
من تا ئێستا 
یەکدوو شەو و 

چەند وردە ڕۆژێک ژیاوم
ئارەزوو دەکەم تۆ ببینمەوە 

تا ئەگەر بکرێت 
چەند وەرزێکی تر و

یان یەکدوو ساڵێکیتریش بژیم

٢
گوڵەباغم 
دووری تۆ

خوناوێکی ڕوونە وەک خۆرەتاو 
خۆرەتاوێکی گەشە وەک خوناو

بەســەر پەنجەرەکانی تەنیاییم / دێتە خوارێ
بارانێکی سوورە وەک برین
برینێکی تەڕە وەک باران

بەســەر کێڵگەی تەنیاییمدا هەر دەبارێ

٣
بە پەراسووەکانی تریفە هەڵگەڕام

تا نێو قوواڵییەکانی تاریکی
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١3٩

ئەستێرەکان ببوون بە تارایەکی سپی
درەختی خەونەکانمیان داپۆشیبوو

لە نێو ماڵی شەو مامەوە 
تا تەنیاییم وەک رووناکی 

لەسەر گۆنای بەیانییەکان دەرکەوێتەوە

٤
من ئێستا 

نائارام و بێهوودەم وەک ئاگر
تەنیام وەک نیشتیمان
بێ هیوام وەک خودا

هێندە پەرتم
هێندەی دەکەم

خەیاڵ و جەستە و 
پەنجە و پەراسووەکانی خۆمم 

بۆ کۆناکرێتەوە ...!

٥
دڵم پڕە 

حەزدەکەم بۆ شوێنێک بڕۆم 
بەاڵم نازانم کوێ 
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١4٠

حەزدەکەم بڕۆم بۆ دووڕگەیەک
یان بیابانێکی دوور دوور

دوورتر لە ڕووبەری مەوداکان و 
دوورتر لە ماناکانی دووری

 ٦
شەمەندەفەرەکانی ژیان 
ڕووناکییەکانەوە  بەنێو 

دێن و لەبەردەممان ڕادەوەستن
ئێمەش لە کەنار ڕێگاکانەوە 
لەنێو تەنیایی خۆماندا ونبووین

بیرماندەچێتەوە خۆمانی پیابکەین
شەمەندەفەرەکان ڕەتدەبن
ئێمەش هەر لەدوورەوە

ساڵوی گوڵ و پەپوولەکان و 
مرۆڤە خۆشبەختەکان دەسەنینەوە ...!

٧
تەنیایی لە مندا

وەک تارمایی لەنێو جەستەو
وەک ڕووناکی لەنێو چاوەکانم 

پەخشبووە
من دەمرم و ناتوانم 
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١4١

کاتژمێرەکان و
زەمەنی ئەم تەنیاییەم 

بکەم بە ڕۆمانێکی درێژ و 
یان فرمێسک و زەردەخەنەکانی 

وەک خۆی بنووسمەوە ...!

٨
لەوەتەی هەم 

ئاوێنەیەک نائومێدییەکانی خۆی 
دەڕژێنێتە نێو من
منی بەدبەختیش

لەبەردەم دووڕیانێکی ڕەشدام
یا ئەوەتا تاماوم

نابێ سەیری هیچ ئاوێنەیەک بکەم
یان تا ئەبەد

دەبێ لەگەڵ نائومێدییەکانم بژیم ...!

٩
من لەنێو ژیاندا / خەونم 
 لەنێو خەوندا / عەشقم
 لەنێو عەشقدا / شیعرم

لەنێو شیعریشدا / ئەبەدییەت ...!
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١٠
مودەتێکە 

خەون بە چڵە زەیتوونەوە دەبینم 
چڵە زەیتوونێکی سوور سوور 

ئێســتا ئاسمان و دەریا و خاک و 
درەخــت و باڵندەکانی نێو خەونەکانی من 

سوور سوورن
سوورتر لە خوێن و 

سوورتر لە گواڵڵە سوورەکانی باخچە
لەسەر دەنکە زەیتوونەکانیش 
پیتی جۆراوجۆر نەخشێندراون 

هەندێکیان بێ
هەندێکیان ژێ
هەندێکیان ئێ

هەندێکیان میم و 
هەندێکیان عەین و
هەندێکیان یێ و

چەند پیتێکی تریش
پیتەکانم لەیەک نزیک کردنەوە و 

لە تەنیشیەک ڕیزم کردن 
ب ژ ی ب ە ر خ و د ا ن ا ع ە ف ری نــێ 

م ر د ن ب ۆ س و پ ا 
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١43

ف ا ش ی س ت ە ک ە ی 
ئ و ر د وو گ ا ن ێ 

دواتر ڕێکم خستن 
بینیم نووسراوە

) بژی بەرخودانا عەفرینێ
مردن بۆ ســوپا فاشیستەکەی ئۆردوگانێ ...( 

کە ئەوەم خوێندەوە
وەک ئاگر ڕاچڵەکیم

وەک پشکۆ پڕبووم لە هاوار 
وەک تاڤگەش پڕبووم 

لــە تەوژموم و لە تۆفانی تۆڵە ...!

١١
ژنێکی کراسڕەشی نیگا سپی 

ناخوێنێتەوە شیعر 
هەمیشــەش لەژێر ساباتی شیعرەکانم ڕاکشاوە

شیعرەکانمی پڕکردووە 
لە ئاگر و ئەستێرەی ڕەش

لەنێو خەونەکانیشم
حیکایەتی عەشقە ڕەشەکانم 

بۆ دەگێڕێتەوە .
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١٢
هەندێ شەو 

لەژێر ڕۆشنایی ڕووناکییەکانی مانگ
بە قەڵەمێکی نێرگزی

لەسەر ڕوومەتەکانی ئاو 
شیعرێکت بۆ دەنووسمەوە

شیعرێک / وشەکانی زەرد زەرد
زەرد / وەک ســتیانەکانی پایز و 

زەردەخەنەکانی ماسی
زەرد / وەک برژانگەکانی خۆرتاو و

ملوانکە زەردەکەی مەمکۆڵەکانی تۆ ...!

١٣
من لە عەشــقەوە / زمانی ئاگر

لە شیعر / زمانی ئاو
لە نیشــتیمانیش / زمانی ئەوین .. فێربووم 

 ١٤
من وەک ئەویندارێک 

بە ڕێنووسە ڕازە ڕەنگینەکان
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بەردەوام
شیعرە ئیرۆسییەکانت بۆ دەنووسمەوە

تۆش وەکو مانگ
لەنێو شەوە تاریکەکانی تەنیایی 

مەست مەست 
بە زمانی مردن دەمخوێنیتەوە 

١٥
کە مەوداکانی نێوانمان 

دوورترین دوورییەکانی دووری بێ
ئیدی /

وردە شووشە شکاوەکانی دڵی تۆ
چۆن کۆکەمەوە

کە خۆشم هەر ژوورێکی دڵم 
لە کیشوەرێک بەجێمابێ ...! 

             ئەپریلــی ٢٠١٨
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دەقی تەمەن
وەک شوناس و نیشتیمانی شاعیر
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من ئێســتا لەگەڕەکی نائومێدیدا دەژیم
بە کەلوپەلەکانی عەشــق ماڵێکم پێکهێناوە

لە ژوورێکدا تابلۆی دۆڕانەکانی خۆمم هەڵواســیوە 
لــە ژوورێکی تر / تابلۆی ترس و نیگەرانیەکانم 

لــە ژوورێکی تر / تابلۆکانی مردنم
لــە ژوورێکی تر / تابلۆکانی تەنیاییم
لە دوواهەمین ژووریش وا خەریکم 

هێدی هێدی
تابلۆکانی خۆکوشتنم هەڵدەواسم 

مانیفێستی )دەقی تەمەن(
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١
دەقــی تەمــەن .. دەقێکی کراوەیە ، کــراوە بە مانای 
تــەواو نەبــووە و تەواویــش نابێــت . دەقێکــە لەگەڵ 
تەمەنی شــاعیر دایە واتە ، تا شــاعیر لــە ژیاندا بێت 
ئــەم دەقەش بەردەوامی دەبێت . شــاعیر لەم دەقەدا 
، منــی خۆی دەنووســێتەوە ، منی خۆی لەســەرووی 
هەمــوو منەکانی دەوروبەر دەبینێــت . پەیوەندی ئەو 
منــە بە نــاوە و دەرەوەی خۆی ڕەســم دەکات . منی 
شــاعیر ڕۆحێکە تژیە لە نەرجســیەت ، نەرجسیەتێکی 

ڕەها 
کــە لــە پشــتی هــەر بەهایەکــی مرۆیــی ئــەم ڕۆحە 
نەرجســیەتە ئامادەیــی هەیــە ئامانجی شــاعیریش لە 
نەخشــاندنی ئەم ڕۆحە نەرجســیە ئەوەیە/ کە بوونی 

خۆی وەک مرۆڤ 
هەمــوو  بــە  شایســتە  کــە  بەهــا  پیرۆزتریــن  وەک 
بەختەوەریــەک و جوانیەکــە پێشــان بدات . شــاعیر 
لــەم دەقــەدا دەیهەوێ بــە ڕۆحێکــی دیکارتیانە  بڵێ 
) من شــیعر دەنووســم کەواتە من هەم ..! ( شــاعیر 
لــە ڕێگەی شــیعرەوە مەبەســتیەتی بوونی خۆی وەک 
بوونێکی پیرۆز ســەیر بکات ، دەیهەوێ بڵێ ئازادی و 
هەموو چەمکەکانی تر ، تووڕەهاترین شــتگەلێکن گەر 
مــرۆڤ مومارەســەیان نەکات  .. شــاعیر لــە پانتایی 
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ئەم دەقە بە هیچ ئاراســتەیەکی دیاریکراو ڕێناکات لە 
هەمانکات ، وەک ڕۆحێکی سەرکەش و یاخی ، دەکرێ 
هەر ئاراســتەیەک بگرێتە بەر . هەروەها شــاعیر خۆی 
نابەستێتەوە بە چرکە ساتێکی دیاریکراوی زەمەن واتە 
، زەمــەن پێکهاتەیەکــی ناکاریگەرە لــە نێو ڕووبەری 
دەقدا . شــاعیر هەموو ئەو گۆشــە و ڕووداو مەراقانە 
دەنووســێتەوە کــە کاریگەری ڕاســتەوخۆیان لەســەر 
بــاری دەروونی و لە ســەر خــەون و خەیاڵ و پێکهاتە 
ڕۆحــی و غەریزەیــی و پێکهاتــە بایۆلۆژیەکانی بوونی 
ئەودا هەیە . هەموو ئەو گۆشە و ڕووداوانەی ڕووبەری 
بیرەوەریەکانی ئەویان ڕەنگڕێژکردووە . ڕاســتە شاعیر 
لە دەقی تەمەن خۆی دەنووسێتەوە بەاڵم ، ئەم دەقە 
جێگای ئۆتۆبایۆگرافیش ناگرێتەوە واتە شاعیر نایەوێ 

سەرتاپای ژیاننامەی خۆی بنووسێتەوە.
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٢
شــاعیر لە دەقی تەمەن ، سێکوچکەیەک دەنەخشێنێ 
لەنێــوان ) مــن ، شــیعر ، ژیــان ( لەڕێگــەی زمانی 
شــیعرەوە حیــوار لەگەل خۆی و ژیانــدا دەکات ، یان 
دەیەوێــت لە ڕێگەی شــیعرەوە خــۆی و دەوروبەر یان 
خۆیــی و ژیــان بناســێ ، یــان تابلــۆی بوونــی خۆی 
لەنێو ژیاندا ڕەســم بکات .. یان قودرەت و تواناکانی 
زمانی شــیعر کەشــف بکات ، لەنێو ڕووبەرە پەنهان و 
نەبینــدراوەکان . واتــە لە نێو ڕووبەرە نادیارەکان یان 

شیعر دەکات بە 
پەیژەیــەک بۆ ســەرکەوتن و بەردەوام بوون ، هاوکات 
بــە پەنجەرەیەکیش بۆ ڕوانیــن .. لەنێو ڕووبەری ئەم 
گەمــە زمانەوانیــە چەندیــن تابلۆ ڕەســم دەکات ، لە 
یەکەمین تابلۆ ئەوەمان پێ دەڵیت ) هێشتا کات ماوە 
بــۆ خــەون بینین ( .. لە تابلۆیەکی تر ، دەیەوێ بڵێ 
.. ) دوای کەمێکی تر ، ئەستێرەیەکی تر هەڵدێ ( .. 
یان لە تابلۆیەکی تر دیســان دەیەوێ پێمان بڵێ .. ) 
یەکســانی چەمکێکی وەهمیە ، رێگایەکی تر بدۆزنەوە 
بۆ بەختەوەری ..! ( تابلۆکان بەردەوامن و شــیعریش 
هەمیشە وەرزەکان بە رەنگی تر پێشان دەدات ، منی 
شــاعیریش لە نێو خەونەکانی منداڵی السارانە کۆاڵرە 
دەفڕێنێ و لەنێو گەمە بێئاگاییە ئیرۆسییەکانی خۆیدا 

بەردەوام دەبێت. 
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٣
شــاعیر لەم دەقەدا ، دەیەوێت پەیوەندی خۆی لەگەڵ 
شــیعر لە فۆڕمێکی ڕەها ڕەســم بکات . یان دەیەوێت 
ڕووبــەری شــیعر لەنێو خۆیدا بدۆزیتــەوە و وێنا بکات 
. یان لە نێو هەســتە نەســتیەکان و هاوکات خەیاڵ و 
خەونەکانیشــدا . بە دیوێکیتر / شــاعیر دەیەوێت لەم 
دەقەدا ، پەیوەندی خۆی لەگەڵ شیعر وەک دوو هێلی 
تەریب بکێشــێ واتە نە شــیعر و نە ئەو ناتوانن بەبێ 
یەکتــری هەناســە بــدەن ، یان باس لە بــوون و باس 
لــە پێکهاتەی یەکتری بکەن . دەقــی تەمەن دەکرێت 

شوناســێک بێ بۆ شاعیر و هەم 
نیشــتیمانیش .. یــان ڕووبەر و مانیفێســتێک بێت کە 
تیایــدا ، گۆشــە نیگاکانــی خۆی بۆ بــوون و بۆ ژیان 
و بەهاکانــی شــیعر و بۆ مــرۆڤ و جوانی بخاتە ڕوو . 
هاوکات شــیعریش ئەو ڕووبەرە بێت کە بتوانێ گەڕان 

و ســەفەرەکانی خۆی تیادا ئەنجام بدات.
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٤
دەقــی تەمەن دەکرێــت هەوڵێک بێت بــۆ دۆزینەوەی 
ڕووبەرە پەنهانەکانی زمان لەنێو کیشوەرە فراوانەکەی 
شــیعر ، یان دۆزینەوە و پێشاندانی دیوە پەنهانەکەی 
ژیــان و .. یــان بە بیندراوکردنی شــتە نەبیندراوەکان 
.. یــان بــە مانیفێســتکردنی خەونەکانــی شــاعیر .. 
لەنێــو گەمەیەکی زمانەوانی بەردەوام ، لەنێو ڕووبەرە 
گشتییەکانیش هەمیشە هەستە نەرجسیەکان بەخێرایی 
دەردەکەونــەوە و لە پشــتی بەکاراکردنی خەونەکان ، 
ڕوئیــاکان و ئومێــدەکان و ئارەزووەکان خۆیان نمایش 
دەکــەن ، ئارەزووەکانــی مرۆڤێــک کــە لە ئاســتێکی 
بــەرز لــە خۆیــی و ژیــان و خواســتەکانی دەڕوانێ ، 

بەمانایەکیتر ، هەڕەمی من 
لە دەقی تەمەن ، هەڕەمێکی بااڵ و شکۆییە ، تا کۆتایی 
ئەم قەســیدەیە منی شــاعیر هــەر بەم شــکۆمەندییە 
دەمێنێتەوە . شاعیر لە ژیان ڕاناکات بەاڵم . دەیەوێت 
بڕواتە دەرەوەی ژیان .. وەک مرۆڤێکی یاخی دەیەوێ ، 
هەموو ئەم چەمک و پێکهاتەو کردارە دزێو نەشیاوانەی 
کــە ژیان ناشــیرین دەکــەن ڕەت بکاتــەوە .. یان بە 
مانایەکیتــر ، وێنەی حەقیقەتــی پەیکەری ژیانمان لە 
نێو خەونەکانی بۆ بکێشــی .. شاعیر لە ژیان ڕاناکات 
بەاڵم ، هەمیشە بەدوای ژیانێکی باشتر و ئاسوودەتر و 
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سەرفرازتر دا دەگەڕێ . بۆیە لەڕێگەی کردنەوەی کۆد 
و میتافــۆرەکان و شــیکردنەوەی خەونەکان ، دەیەوێ 
لە ژیان نزیکمان کاتەوە ، شــاعیر لە بارێکی خودئاگا 

مەبەســتیەتی ژیان بکات بە دڵبەرێکی 
قەشــەنگ و نەشــمیل . هەریەکێــک لــە مرۆڤەکانیش 
بکاتە ســوارچاک و ئاشــقێکی شــەیدا و بێوێنەی ئەم 
دڵبــەرە بااڵ زڕاڤ و ڤینۆســییە  . لــە هەوڵی چوونە 
ژووانی هەتا هاتایی ، دەستڕاگەیشــتن و ڕامووسانی و 
تێکەاڵوبوونێکــی بێ ســنوور و بێهاوتا لەگەڵ دڵبەری 
ژیــان .. بۆ ئــەوەی لەم ڕێگەیــەوە بتوانن تــا ئەبەد 
لەنێو لەزەتە ئیرۆســییەکان و بەهەشــتی جوانییەکان 

بمێننەوە .
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٥
لە نێو بونیادێکی ئیستاتیکی و لەنێو ڕووبەر و فەزایەکی 
ئــاوەاڵی زمــان ، شــاعیر مەبەســتیەتی خەونەکانــی 
وەقسە بهێنێ و دەست لە ملی ئازادییەکانی بکات  .. 
هەر بۆیە شــیعر دەکات بە نیشــتمانی خۆی .. لەنێو 
ئــەم نیشــتیمانەش دەیەوێت وەک خــۆی بیر بکاتەوە 
و وەک خــۆی بژیــت یــان بــە مانایەکیتــر ، نایەویت 
بوونێکی دەستبەسەر و زەلیل بێت .. شیعر دەکات بە 
نیشــتیمانی خۆی چونکە ، دەیەویت بەوپەڕی ڕەهایی 
یاخــی بوونەکانــی خۆی بنووســیتەوە ، یــان بە دژی 
هەمــوو ئــەو ڕێگرییانــە بوەســتێتەوە ، کە هەمیشــە 
بوونەتــە هــۆی ئــەوەی مەوداکانــی ژیانــی لەبەردەم 
بچــووک و بەرتەســک بکەنەوە ، ئیتــر دەیەوێت لەنیو 
دەقە شــیعرییەکانی نمایشــی حەقیقەتی بوونی خۆی 
بــکات .. یــان بــە مانایەکیتر ، دەیەوێــت حەقیقەتی 
خــۆی وەک خۆی بنووســێتەوە .. بوخچەی گرێدراوی 
ئومێدەکانــی بکاتــەوە و خــەم و تەنیاییەکانــی خۆی 
بکاتــە میلۆدییەکــی ئیرۆســی ، ئازارەکانــی خــۆی 
پــێ بڕەوێنێتــەوە و هاوکاتیش ، بە ڕۆشــنی قســە و 

ئومێدەکانی دڵی خۆی 
واتــە دڵــی منی شــاعیر بکات ، چونکــە بەالی ئەو ) 
منی شــاعیر لەگەڵ منی مرۆڤ ( دوو کەســی جیاوازن 
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بــەاڵم لە یــەک جەســتەدان ،  لــە ڕووی بیرکردنەوە 
و بــاری دەروونــی و لەبــاری کەســایەتی دا .. منــی 
شــاعیر ڕاســتەوخۆ لەژێــر کاریگەرییەکانــی نەســتی 
و ئــارەزووەکان دایــە بــەاڵم ، منی مــرۆڤ بەجۆرێک 
لــە جۆرەکان لەژێــر کاریگەرییەکانــی دەرەوە دایە .. 
وەک کاریگەرییەکانــی ) کلتــوور ، ئایین ، قوتابخانە 
، خێــزان  ئایدیۆلۆژیــا ... (   هەروەها لەنیو پانتایی 
دەق هەوڵــدەدات لــە تەک گەمــە زمانەوانیەکانی واتە 
لەتــەک فــۆڕم و بونیادی زمانەوانــی دەق ، مانایەکی 
نوێ بۆ چەمکەکانی بوون و ژیان و مرۆڤ بخاتە روو . 
لە هەمانکاتیش ، نووســین و داهێنان تەنها بریتی نین 
لــە ڕووبەرێکــی زمانەوانی لە چوارچێــوەی بونیادێکی 
ئیســتەتیکی و دوور لــە  بەها مرۆییــەکان . بەمانای 
هەموو نووسین و داهێنانێک دابڕاو لە بەها مرۆییەکان 
یان ئامانجە مرۆییــەکان دەبێتە کردارێکی ناتەواو یان 
کردارێکــی بێمانا و موجەڕەد . لەپاڵ هەموو ئەمانەش 
منی شــاعیر مەبەســتیەتی لەنێو ڕووبــەری ئەم دەقە 
دەرگا لەسەر دنیایەکی نوێی شیعر بکاتەوە . دنیایەک 
پڕبێت لە هاوار و ئومێد و پرسیارە گەورەکان ، لەسەر 
خەون و نیگەرانییەکان .. چونکە شاعیر بوونەوەرێکی 
نیگەرانە یان پێکهاتەیەکی نیگەرانە لە ڕووبەری بووندا 
، هەوڵــدەدات لە نێــو داهێنــان و دەقەکانی ، خەون 
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و خەیاڵــە جوانەکانــی و هەســتە ئیســتەتیکییەکانی 
پاشــخانێکی  بــە  گەریدەیــەک  وەک   . بنووســێتەوە 
مەعریفییــەوە ، بــەدوای واتــای بــوون دەگەرێــت و 
پرسیار لە بوون و هاتنی خۆی دەکات بۆ نێو ژیان .. 
ســەرەنجام لەنێو خەیاڵە فەنتازی و ئیرۆسییەکانی بە 
ئارامییەکــی دەروونی و ڕۆحی دەگات ، لەالی شــاعیر 
هەمــوو دەقێکــی ئەدەبــی هەڵگری جۆرەهــا میتافۆر 
و ئامــاژەی جیــاوازن ، ڕەنگە لەیــەککات لە ئەنجامی 
بەریەککەوتنی وشەکان لەنێو پەیوەندییە نوێیەکانەوە 
بــە پێی جیاوازی کات دەربکەون . لەنێو هەر دەقێکی 
نویش نائاگایی شــاعیر ڕۆڵی ســەرەکی و ڕاستەوخۆی 
هەیە ، لە هەڵڕژتن و یاخود کردنەوەی دەرگا بە ڕووی 
ئامــاژە و کۆدە نوییەکاندا ، لەچوارچێوەی گەمەیەکی 
ئیســتاتیکی لەنێو ڕووبەر و بونیادی زمانی دەق دا .  

                                کۆتایی نیسانی ٢٠١٤
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گفتوگۆى ئەدەبی
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ئامادەکردنی: فەهمی نەبی

ماوەیەکی زۆرە من خوێنەری دەقە شیعرییەکانی )ناڵە 
حەسەن(ـــم، هەمیشــە بــە دەنگێکی جیــاوازم زانیوە 
چونکــە زۆرتر لە هەر شــاعیرێک توانیویەتی ڕەســمی 
واقیعی ژیانی خۆی لە نێو شــیعرەکانی نیشــان بدات. 
ئــەوەش هۆکارێکــی کاریگــەرە کە من هەمیشــە وەک 
پێوانەی ڕاســتەقینەی نووســینەوەی خود تەماشــای 
دەکەم. لە فەیســبووک هەمیشــە دوای هەواڵ پرسین، 
پرســیاری دەقی نوێم لێکــردووە. ئەمجارەیان دەقێکی 
نوێــی بۆ ناردم )من دەقی تەمەن( هەر ئەوکات دوای 
خوێندنــەوە نوقمــی گفتوگۆیەکــی زۆر بوویــن، بۆیــە 
بڕیارماندا لە دەرفەتێکی نزیکتر قســەی زیاتری لەسەر 
بکەیــن، دوای ئاڵوگــۆڕی چەنــد پرســیارێک کە لەالم 
دروست ببوو، ئەم گفتوگۆیەی لێهاتە بەرهەم کە ئێوە 

دەیخوێننەوە.
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* بۆچی ئەم هەوڵەی خۆتت ناو ناوە ) دەقی تەمەن(؟ 
یــان لــە دەرەوەی ئــەم ناونیشــانە و ڕوونکردنەوەکە 
بــۆ دەقەکــە. تۆ ئەمە بە مانیفێســتی شــیعری خۆتی 

دەزانی؟ 

تــا  لــە ســەرەتای شــیعرەکەمەوە  ناڵــە حەســەن: 
کۆتاییەکــەی هەســتم دەکــرد لە نێو ئەتمۆســفیرێکی 
شــیعری جیاوازدام ، هەســتم دەکرد سەرسامانە خۆم 
ڕەسم دەکەم و لەگەڵ خۆمدا دەدوێم بە تایبەت دوای 
تەواو بوونی شــیعرەکە کە ناوم نا ) من ( .. هەســتم 
دەکرد لەو شــیعرە بــەدەر لــە جیاوازییەکانی زمان و 
ستایل ناتوانم دوا دێری بۆ بنووسم  یان دوا نوختەی 
بــۆ دابنێــم . واتە دەقێکــە کراوەیە و تــەواو نابێت ، 
نــەک بە بەشــێک یــان  بــە دووان دەقێکە تــا ئەبەد 
دەکــرێ بەشــەکانی یەک بــەدوای یەکدا بێــن.. دوای 
ڕامان و وردبوونەویەکی زۆر ، گەیشــتمە ئەو باوەڕەی 
کە چ ســایکۆلۆژیەتی دەقەکە چ بــارە زمانەوانیەکەی 
چ ســتایل و شێوازی نووسینەکەی ئەوە دەخوازێ ئەم 
دەقــە ناوێکی تایبەتــی لێبنێــم و وەک تەجروبەیەکی 
شــیعری نــوێ ڕایبگەیەنم .. لەســەرەتا بیرم کردەوە 
نــاوی بنێــم ) دەقــی ژیــان ( بەاڵم لەگەڵ ئــەم ناوە 
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ڕووبــەڕووی کۆمەڵێــک ئیشــکالیاتی تــر دەبــووم کە 
نەمدەویست لێیان نزیک ببمەوە . دواجار بەوە گەیشتم 
نــاوی بنێــم )  دەقــی تەمەن ( . دەربــارەی ئەوەش 
کەئایا ئەم ڕوونکردنەوەی نووســیومە بە مانیفێســتی 
شــیعری خۆمی دەزانم ، من دەڵێم نەخێر ، دیارە ئەم 
ڕوونکردنەوەیە بەشــی تری بە دوادا دێت تا دەبێت بە 
مانیفێســتێکی گونجاو بۆ دەقی تەمەن ، بەاڵم هەرگیز 
من ئەوە بە مانیفێســتی شــیعری خۆم نازانم ، چونکە 
من پێموایە ، من لە ئاستێکی فراوانتر لە چوارچێوەی 
مانیفێســتێکی دیاریکــراو ئیــش لەســەر شــیعرەکانم 
دەکەم ، من بە ســتایلی جۆراوجۆر دەنووســم ناتوانم 
لەنێو ستایلێکی دیاریکراو خۆم و هەوڵەکانی خۆم بەر 
تەســک بکەمەوە ، دەکرێ ئەوە مانیفێســتێک بێت بۆ 
یەکێک لــە هەوڵەکانم ، واتە مانیفێســتێک بێت تەنها 

بــۆ ) دەقی تەمەن ( و هیچیتر .

* ئایا لە هەموو شــیعرێک شــاعیر خۆی نانووسێتەوە 
یان ئیش لەسەر خۆی ناکات ؟ مەبەستمە بڵێم جیاوازی 
ئەم شــیعرەت لەگەڵ شــیعرەکانی ترت لــە کوێدایە ؟ 
یان ئێمە بۆ خۆمان بنووســینەوە لە کاتێکدا وەزیفەی 

نووسینەوەی شتەکانیتر تەواو نەبووە؟ 
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ناڵــە حەســەن :  بێگومــان منیــش دەڵێم لــە هەموو 
شــیعرێک شــاعیر هەوڵدەدا خۆی بنووســێتەوە بەاڵم 
، لــەو شــیعرە نووســینەوەی خود جیاوازە ، شــاعیر 
لــەم دەقە بە شــێوەیەکی زۆر چڕ ئیش لەســەر خۆی 
دەکات ، تەرکیــزی زۆر دەکاتــە ســەر ناوەوەی خۆی 
غەریزەکانی خۆی باری دەروونی خۆی خەون و خەیاڵ 
و ئومێدەکانــی خــۆی تەنانــەت نهێنیــەکان  و شــتە 
تایبەتیەکانــی خــۆی یان پەیوەنــدی خۆی بە دەرەوە 
و بــە چەمکەکانی تر ، بۆ نموونە دەربارەی عەشــق ، 
شــاعیر لەم دەقەدا بە نێو بەرینایی ڕووبەری عەشــق 
ســەفەر ناکات ! لەنێــو ئەو رووبــەرە دەمێنێتەوە کە 
پەیوەنــدی بە خــۆی هەیە واتە تەنها دۆڕانەکان و یان 
فرینەکانی خۆی لەنێو رووبەری عەشق دەنووسێتەوە، 
واتــە ) هــەر خۆیــی و هەر خۆیی و هــەر خۆی ( کە 
ئەمــەش یەکێکە لە تایبەتمەندیەکانی  ئەم شــیعرە .. 
جیاوازییەکــی تــر ، هــەر بەناوەکەوە دیــارە ) دەقی 
تەمەن ( دەقێکە تەواو نابێ و لەگەڵ تەمەنی شــاعیر 
دایــە ، هەروەکو گوتــم ناتوانم دو ادێر و دوا نوختەی 
دیــاری بکــەم .. مەرگی شــاعیر دەبێتە دوا دێر و دوا 
نوختــەی ئــەم دەقــە ..!  ئەمــەش لە هیــچ دەقێکی 
تری خۆم یان لەهیچ دەقی هیچ شــاعیرێکی تر ئەمەم 
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نەبینیوە یان ئەو بارە نەرجســیەتەی شــاعیر کە منی 
خۆی لە ســەرووی منەکانی تر دەبینێ یان ئەو بوونە 
نەرجســیەی خــۆی بە بوونێکی پیرۆز وەســف دەکات 
! دەربــارەی ئــەوەش ئێمە بــۆ خۆمان بنووســینەوە 
لە کاتێکدا وەزیفەی نوســێنەوەی شــتەکانی تر تەواو 
نەبووە ، من بە دڵنیاییەوە دەڵێم شــتەکانی تر تەواو 
نابــن ، حیکایەتــی شــتەکانی تــر و حیکایەتــی ژیان 
حیکایەتێکــی بەردەوامــە . جــا بۆ ئــەوەی لە خۆمان 
و شــتەکانی تــر تێبگەیــن دەبــێ لەســەرەتا خۆمان 
بنووســینەوە ، وە پەیوەندی خۆشــمان بە شتەکانیتر 
ڕەسم بکەین کە ئەمەش وەزیفەی نووسینە و شیعریش 

زۆر تایبەتمەندانە ئیش لەســەر ئەمە دەکات . 

* لە ڕوونکردنەوەکەت نووســیوتە ) شاعیر لەم دەقە 
منــی خــۆی لە ســەرووی  هەموو منەکانــی دەوروبەر 
دەبینێت ( لە پشــتی ئەم دەربڕینەت دەتەوێت چیمان 

پێبڵێیت؟
ناڵــە حەســەن: دەمــەوێ بڵێم ئــەو ڕۆژگارە بەســەر 
چــووە  بڵێین ) کــوردم و ناتوێمەوە ناتوێمەوە ..! ( 
ڕۆژگارە سەختەکان بەسەرچوون و ئێمەش نەتواینەوە 
.. دەمەوێ بپرســم ئێســتا چۆن لە خۆمان و بوونمان 
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دەڕوانین ؟ چ ئاست و تەوەقوعێکمان هەیە بۆ خۆمان 
و بــۆ ژیانمــان ، دەمــەوێ بزانــم لــەم دەورانی دوای 
پۆستمۆدێنیزم و لە نێو ئەم هەراو زەنای تەکنۆلۆژیایە 
خۆمــان لــە کوێی هاوکێشــەکان دەبینین ..؟ شــاعیر 
لــەم دەقەدا ، بە دیدێکــی مۆدێرنەوە ، منی خۆی لە 
ئاســتێکی بەرز دەبینێت هێندە بەرز تا ئاستی ئەوەی 
هەموو خۆشــیەک و بەختەوەریــەک و جوانیەکی ژیان 
بۆ خۆی بە ڕەوا دەبینێت لەهەمانکات ، خوازیارە هەر 
تاکێکی کۆمەڵگاکەی لەم ئاستە بەرزە بۆ خۆی و ژیان 
بڕوانێت، پێی وایە وەکو کورد کاتی دەســت ماچکردن 
و چەمانەوە بۆ بەرامبەر بەســەرچووە ..! تاکی کورد 
لە بەرزترین ئاســت تا نزمترین ، هەر جێگاو ڕێگایەک 
و هــەر پلەوپایەکــی بەرپرســیارێتی هەبێــت ، دەبێت 
خۆی لەم ئاستە بەرزەدا ببینێت بەتایبەت لە بەرامبەر 
ئەوانیتــر . یان پێویســتە تاکی کورد دەســتبەرداری 
ئەم ڕۆحە شــەرمنۆکی و خەجولیە ڕۆژهەاڵتیە بێت وا 

خەریکــە ڕۆح و بوون و خەونەکانمان وێران دەکات .

* تــۆ بــەم دەقە دەتەوێــت تەجــاوزی قۆناغی جیلی 
پێش خۆت بکەیت.

ناڵە حەســەن:  من ناتوانم بڵێم بۆ ئەم مەبەســتە ئەم 
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دەقەم نووســیوە ، بەاڵم ئەگەر شــتێکی لەم بابەتەم 
کردبــێ ئەوە مایەی خۆشــحالیمە . دیــارە ئەوە مافی 
هەر نووســەرێکە کە بــەم ئومێدەوە بنووســیت دیارە 
ئــەم مافەش لە خۆم ناســێنمەوە . بەاڵم داهێنان الی 
من شــتێکی لــەوە گەورەترە بــە خاتــری تێپەڕاندنی 
نــەوەی پێشــخۆمان یان بۆ ئەم مەبەســتە بنووســین 
.. حەقیقەتێــک هەیە دەمەوێ ئەوە زۆر بە ڕاشــکاوی 
بڵێــم من لەو ڕۆژەوەی دەســتم داوەتــە قەڵەم خەمی 
داهێنــان یەکێک بووە لە خەمە هەرە گەورەکانم .. لە 
پڕۆســەی نووسینم دا من هەمیشــە هەوڵم داوە کۆپی 
هیــچ کەســێک نەبــم ، دەنگێکی جیاواز بــم و لە هیچ 
کەســێکی تر نەچم ئەوەشــم لەنێو دەقەکە بە ئاشکرا 
ڕاگەیاندووە کە دەڵێم ) من لە هیچ کەسێکی تر ناچم 

لە خۆم نەبێت ..( .

* نووســینەوەی ) مــن ( لــە قۆناغێکی وەک ئێســتا 
کــە خودانــی چەندیــن کتێبی شــیعریت غــەدر نیە لە 
ڕابردوویەک کە ڕۆیی و نەتنووســینەوە یان ئەوە کامل 

بوونی ئێستایە ؟
ناڵــە حەســەن : بە بڕوای من داهێنــان و نوێبوونەوە 
پەیوەنــدی بە تەمەن و کتێــب و هیچ قۆناغێکەوە نیە 
، یــان لە هەر چرکەســاتێکی تەمەن کەســێک بیەوێ 
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داهێنان بکات ئەوە هیچ جێگای ئەســەف و غەدر نیە 
بــە پێچەوانەوە ، جێگای ئیفتخار و مایەی شــادومانی 
و پێشــوازییە .. من چیبکەم خۆزگە دە ســاڵ بەر لە 

ئێستا ئەم دەقەم دەنووسی ! 

* ئــەم دەقــە لەگەڵ تەمەنت دایە و لــە هەمانکاتیش 
دەتەوێت لە نووســینی شیعرەکانی ترت بەردەوام بیت 
. مەبەســتمە بڵێــم ، ئەم تەجروبە شــیعریە تازەیەت 
هیــچ الیەنێکــی نێگەتیڤــی لەســەر پــڕۆژە شــیعرییە 
ئاســاییەکانت نابێــت ؟ یــان بــە مانایەکی تــر ، هیچ 
ڕێگریەک لەبەردەم شــیعرەکانی ترت دروست ناکات ؟ 
ناڵــە حەســەن: ڕێک وایە ئــەم دەقە لەگــەڵ تەمەنم 
دایــە ، دەشــمەوێت لــە نووســینی شــیعرەکانی ترم 
بــەردەوام بم . بەاڵم دەربــارەی الیەنی نێگەتیڤی ئەم 
تەجروبەیەم ئەوەی تا ئێستا بینیبێتم یان هەستم پێی 
کردبێ ئەوەیە ، پڕۆســەی نووســینی شیعرەکانی ترم 
هێواشــتر دەکات چونکە ، ئەم دەقــەش بە ئەندازەی 
خــۆی کاتــی لێمدەوێــت  ، وە دەبێ ئــەم ئیعترافەش 
بکەم من کەسێکم کەم دەنووسم هەر دەقێکی شیعریم 
دوو مانــگ تا ســێ مانگ دەخایەنێــت ئەگەر زیاتریش 
نەبێــت . خاڵێکی تر / لەم ســێ چوار مانگەی دوایی 
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واتــە لە ســەرەتای بەشــی یەکەمی دەقــی تەمەن تا 
ئێســتا ) چونکە ئێستا لە بەشی دووەمی ئەم دەقەدا 
ئیــش دەکەم ( یەک دووجار خەیاڵێکی نوێی شــیعریم 
تواندۆتــەوە لەنێو ئەم دەقــەدا ، واتە لەگەڵ  خەیاڵە 
نوێکــەم بــەردەوام نەبــووم تــا بیکەم بە شــیعرێکی 
ســەربەخۆ . من پێموایە بەرچاوترین الیەنی نێگەتیڤی 
ئــەم تەجروبەیەم لەم خاڵەدایــە بەاڵم ، بەپێی توانام 
هەوڵدەدەم کاریگەریەکان لە ئاستێکی زۆر نزمدا بن .

* بە بۆچونی من ) نەرجســیەت ( ی تۆ لەم دەقەدا 
لەوپــەڕی قووڵــی دایــە .. ئایا نووســینەوەی ) ئەو( 
کۆتایــی هــات ؟ مەبەســتمە کەســی دووەمــی تــاک 

کاراکتەرێکــی ئامادەیە لەنێو دەقەکانی تۆدا ! .
ناڵە حەســەن:  ئەو بوونە نەرجســیەی من لە هەموو 
شــیعرەکانی تریشــم دا هــەر هەبــووە وە ئەگــەر لەم 
دەقــەم گەیشــتۆتە ئەوپــەڕی یــان وەکو تــۆ دەڵێی 
لەوپــەڕی قووڵیدایــە ، مــن لــەم حەقیقەتــەی خــۆم 
ڕاناکــەم هۆکارەکانیش چ لــە ڕوونکردنەوەکەم و چ لە 
پرسیارەکانی پێشــووتر وەاڵمم داوەتەوە بە پێویستی 
نازانم لێرەدا دووبارەیان بکەمەوە ، دەربارەی چیڕۆکی 
مــن لە گەڵ ) ئەو ( هەرگیــز کۆتایی پێنەهاتووە ئەو 
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لــە دەقەکانــی تر و لەو دەقەش هەر لــە گەڵمدایە .. 
ئەوەتا لەسەرەتای دەقەکەدا دەڵێم ...

تاک تاک تاک
تک تک تک 

تــۆ تۆ تۆ / تۆ تا ئەبەد تۆ 
یان لەبەشــی دووەمی ئەم دەقەدا لە شوێنێکدا دەڵێم 

...
مــن حەزدەکەم هەموو ژیان لەنێو تۆدا بتوێتەوە 

تۆش لەنێو من 
مــن حەزدەکەم تۆ لە هەموو مەخلوقاتێک ئاســوودەتر 

بیت 
منیش لە تۆ ..! 

ئەوەتا دەبینین لەو دەقەش ئەو هەر لەگەڵمایە ، ) ئەو 
(  هێندە مەحبوب و ئازیزە تا ئەو ئاســتەی دەمەوێت 
ژیــان لەنێو ئــەودا بتوێتەوە یان دەخــوازم لە هەموو 
مەخلوقاتێک ئاســوودەتر بیــت بەاڵم ، لەگەڵ ئەوەش 
واز لە ڕۆحە نەرجســیەتەکەی خۆم ناهێنم و دەمەوێت 
) ئــەو ( یــش لەنێو مندا بتوێتــەوە  یان دەمەوێت لە 
ئەو ئاســوودەتر بم . بەاڵم لەنێو ئەم دەقە پەیوەندی 
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مــن لەگــەڵ ئەو لە ئاســتێکی تردایــە ، لەگەڵ ئەو لە 
عەشــق دام لــەژوان دام لەهەمانکات لــە ملمانێیەکی 
ســەخت و دژواریش دام ، عەشق لەم دەقەدا لە پێناو 
مانەوە نیە ، بەڵکو لە پێناو  جوانکردن و بە ئیرۆسی 

کردنــی ژیان و  لە پێناو بەها مرۆییەکانە . 

* ڕەهەندەکانی کەســایەتی لە دیدی فرۆیدەوە ) ئەو 
، مــن ، منــی بــااڵ ( یە من لەبەردەم بــە کۆمەاڵیەتی 
بونی تاک و تێگەیشــتنی دەرەوە و ناوەوە لەبەرامبەر 
منــی بااڵ کە هەمیشــە خــۆی لە ســەرەوەی هەرەمی 
کەســایەتی دەبینێتەوە  ئەو دەقە لەســەر نەخشــەی  

)من( دا لە کوێوەی نەرجســیەتی تۆدایە ؟ 
ناڵە حەسەن : من ی دەقی تەمەن ، ) من ( ێکی بااڵیە 
و لە ئاســتێکی بەرز دەڕوانێ ، شانازی و ئیفتخارێکی 
بــێ وێنــە بەو منە و بە بوونی خۆی دەکات ، ئەو منە 
منی شــاعیرە ، ئەم شانازی و بەرز ڕوانینەش بەهۆی 
نووســینی شــیعرەوەیە ، وەک لــە ڕوونکردنەوەکــەدا 
هاتــووە ) مــن شــیعر دەنووســم کەواتە مــن هەم ( 
. شــاعیر لێــرەدا ) مــن ( ێکــی داهێنــەر و خالیقە ، 
شتەکان وەقسە دەهێنێ و ڕۆحیان دەخاتە بەر . بۆیە 
شاعیر داوا دەکات بوونێکی ڕەها بێت و خاوەن هەموو 
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مافێــک و ئازادیەک بێت .  بەاڵم ئەو دیدگا و تیۆرەی 
فرۆید  بۆ کەســایەتی و ناســینی سروشــتی مرۆڤ و 
هەڵســوکەوت و ڕەفتارەکانــی ، کە بۆ ئەم مەبەســتە 
مێشــکی مرۆڤی دابەشکردووە بۆ سێ بەش ئەویش ) 
من ، منی بااڵ ، ئەو ( هه ریه ک له م به شانه  له  که سێکی 
ئاســایی و ته ندروست ده بێت له  هاوسه نگیه کی گونجاو 
دابــن ، چونکه  ناهاوســه نگی و ناڕێکــی له  هه ریه کێک 
لــه م به شــانه  ، ده بێته  هۆی ناڕێکــی باری ده روونی و 
لێکه وتنه وه ی چه ندین نه خۆشــی ده روونی  . هه ریه ک 
لــه م به شــانه ش بــۆ نموونه  » ئــەو ) ئێــد ( به ر له  
هه مــوو به شــه کانی تــر ، له گــه ڵ له دایکبوونی کۆرپه  
له دایــک ده بێت ، تــه واو له نێو ڕووبه ری نه ســتی دایه  
واته  ڕووبه ری بێئاگایی و الشــعووری ، له ژێر کۆنترۆلی 
پرێنسیپی ده روون و هه ست و ئاره زووه کانی دایه  ، به  
هیچ شــێوه یه ک نه  له گه ڵ واقیعــی ده ره وه  ڕووبه ڕووه  
نــە   گوێــی بە هیــچ فەرمانێک دەدات . شــاعیر چ لە 
شــیعرەکانی تــری چ لــە دەقــی تەمەن خــۆی زۆر بۆ 
بێئاگایی شــل دەکات واتــە توانا و خەیاڵ و ڕەفتار و 
بیرکردنەوەکانی لە ژێر کۆنترۆلی ) ئەو  .. ئێد ( دایە 
.. ئەو منە بااڵیەی دەقی تەمەن بە ئاراستە و تەوژمی 
) ئــەو ( کار دەکات ، بۆیــە تەنهــا گوێ بە خواســت 
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و غەریزەکانــی خــۆی دەدات و ئیــش لەســەر چەمکە 
ئیرۆســیەکان دەکات ، یــان منــی خۆی لە ســەرووی 
هەمــوو منەکانــی تــر دەبینێ و دەڵــێ ) هەر خۆم و 
هــەر خــۆم و هەر خــۆم ... خۆمی تــاک و تەنیا ... 
خــۆم تا ئەبەد خۆم ..! ( . کڕۆکی نەرجســیەتەکەش 

ئەلێرەدایە . 

* مەبەســتت لــەوەدا چیــە کە دەڵێی  شــاعیر خۆی 
نابەســتێتەوە بە چرکە ســاتێکی دیاریکراو یان زەمەن 

پێکهاتەیەکــی ناکاریگەرە لە نێو ڕووبەری دەقدا ؟
ناڵــە حەســەن: مەبەســتم ئەوەیە و دەمــەوێ بڵێم ، 
ڕاستە شــاعیر لەم دەقە خۆی دەنووسێتەوە و هەموو 
تەرکیــز و خەیاڵەکانی لەســەر خۆیەتــی بەاڵم ، ئەمە 
بە مانای نووســینەوەی ژیاننامە نییــە تا لەمنداڵیەوە 
دەســتپێبکات و ئینجــا هــەرزەکاری و الوێتــی و تــا 
کۆتایــی .. بــەاڵم لە دەقی تەمــەن ، زەمەن یان کات 
بەم ئاراستە ڕێکە ناڕوات .. من وای دەبینم وەک چۆن 
لە کرداری زاوزێ لە کاتی توانەوەدا بە ملیۆن ســپێرم 
دەڕژێ بەاڵم خێراترینیان خــۆی دەگەیەنێتە هێلکەکە 
و کــرداری پیتــان ڕوودەدات . ئەمەش بەهەمانشــێوە 
، لەکــۆی کۆمەڵێــک ڕووداو و بیــرەوەری کامەیــان 
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کاریگــەری زیاتــر بێــت ئەمیــان خــۆی دەگەیەنێتــە 
هێلکۆکــەی خەیاڵی شــاعیر و خەیاڵی شــاعیر ئاوس 
دەکات .. بۆیــە پەیوەندی بە زەمەنەوە نییە و زەمەن 

پێکهاتەیەکی ناکاریگەرە . 

*  ئەم دەقە لە قالبی پۆستەرە شیعرە نووسینەوەی  
)مــن( هــەروا بــەردەوام دەبێت یان نەفەســی درێژ و 

شێوازی پێشتریشت بەکار دەهێنی ..؟
ناڵە حەســە : ڕاســتیەکەی نامەوێت یان بە گونجاوی 
نابینــم شــێواز و فۆرمێکــی دیاریکراو بــۆ ئەم دەقەم 
دابنێم .. من پێمباشــە وەک چۆن دەقەکە کراوەیە و

بــەردەوام دەبێت ، ئاواش فۆرم و شــێوازێکی کراوەی 
هەبێــت . ڕاســتە بەشــی یەکــەم و تەنانــەت بەشــی 
دووەمیش لە شــێوەی کۆپلــە کۆپلە کەتۆ پێی دەڵیی 
پۆســتەرە شــیعر دەڕوا ، بەاڵم من ئەوە نازانم و بۆم 
ڕۆشــن نیە لە داهاتوودا بە چ زمانێک و بە چ فۆڕمێک 

درێژە بەم دەقەم دەدەم ، ئیتر ســاڵو لە داهێنان.
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