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 !ثةيظيَك

خويَن و كةم هةناسةو كورت  لةثةر بةثةرِي ئةم كؤ تيَكستة كةم ئةوةي
 ،نةفةسانةدا دةخيويَنيتةوة، نازامن ضييةو دةضيَتة ضخانةو ذانريَكةوة ئةدةبي

فةهم و سةرواو بةرواويَكةوة لةبوارةكاني نوسيندا.  يان ضجؤرةماريفي  نيا
كردوة، بينينمم  هزرينمم تؤمار ،كردوة خؤمم ياداشتئةوةندةى هةية 

هيَناوةتة سةر زمان، وشةكامنم هيَناونةتة سةر  تيَطةيشتنممهؤنيوةتةوة، 
 الثةرِة، بيَطومان بةم زمان و رِيتمةي خؤم بةالمةوة دلَخوازو ئةريَية.

ناسكردن و خؤ دؤزينةوةي خود لةناسنامةو بواريَكدا، بةندة  ةدامباوةرِ لةو
بةئاست و ويستةكاني ئةو خودة لةهزراندن و فراذاندني رِؤشنبرييية تايبةت 

 ةكردني رِةنطدانةوةو ئازادييبةندة بةضةسثاندن و بةرجةستة يو هةمةكيةكة
 خودييةكاني خؤى لةخؤدا.

كؤيلةيي خؤي لينط بدات، هيَشتا هيَشتا جوانوي خؤي بةرةو خود خوديَك
ئةسريي زيندانة سةختة ناواخنييةكةي خؤي بيَت، باوك باخةوان و باخضةي 

، بيَطومان خوديَكة بيَمالَ و خوديَكة بيَخاك و لةخويَندنطةكاني نةريت بيَت
هزرو باوةرِة  تةيخوديَكة بيَناسنامةو بيَحالَى هةثرون بةهةثرونكراو لةبؤ

ئةو  بوو، بالَيش بطريَ ن لةكؤيةكي مةزندا، بووني لةكويَزالَطةراو تواوةكا
 !دواجار هةر نةيتوانيووة بفرِيَخودة، 

دروست لةماوةي دةيةيةي رِابردودا، حيلةحيل و غارغاريَن و  بةدياريكراوي،
زان و ناونيشان دةيان لةو ضةشنة خودة خؤ بةئةديبتةدبريو تةطبريي 
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ةوان خوداني خود كؤيلةطةريان هيَناية سةر جياوازانةمان بينني، بةلَام تا ئ
بانطةوازو  وينةوةيدارِشتنةوةي ذيان لةفؤرِميَكي نويَدا، خؤيان كةوتنةوة ج

توران  و مةي تارانةماعال و طلةعةباو ضةفييةو عةط دنةوةخويَناكر
 بوو! عةرةبييدا، ئةديبمان لةكويَ

بةرةو ئةو بيَخوديية خود ئةسثييةكاني خؤ لةخؤداي ئيَمة، دواجار هةموويان 
 ياوازي لةناوةكاني خوداني غاردةرغار دةدةن، ئينجا با جؤري رِمبازي و ج

، يةكيةك نةبن، دواجار هةمويان لةخوديَكي بيَخوددا هةر دةبنةوة بة كهةر وة
ئاذةلَيَكي خؤ طؤرِ، ئةوة بةرِةهاييةوة  ئيَمةدا، ئةطةر نةوتريَ لةخودطةرايي

 دواجار بةبيَ ، طةورة دةبيَت،ةكي. يانى دةرِِِويَتووهيَشتا خوديَك دةذييةت رِ
ن خباتة سةر ئةو هةبوونة، وةك ئةوةي وئةوةي هيضيَك لةفراذؤ ثيَكردني هةبو

 و دةمريَت! ، دةوةريَو مبريَ لةوةرزي هةلَوةريندا هةلَوةريَ دةبيَ

ة دةكةين، ئيَمة داهيَنةر نيني، بةلَكة ثيَرِؤي ضةند رِيَسايةكي خويَناكردنةو
نوسةر نيني، بطرة ثيادةي ضةند خةسلَةتيَكي نوسني دةكةين، نالَيَني، بطرة 
هةموو ئيَوارةيةك بةيادي جاران، جاراني تةذي لةدوعاو دةعباي رِةش، 

 كوشنت! تدةرِشيَينةوة لةكا

 يفكر طةليَكي ئةدةبي لةخةيالَدان و زيهنيةتي ئيَمةدا، نةك هةر تيَزو رِوانطة
ينطةرا، هيَشتا هةر نةمر ماون، دارِيَذةرةكانيشيان هيَشتا هةر فةلسةيف و ئا

 دةذين!

لةم حةقيقةتة، بيَطومان زؤر طرنطة بؤ خوديَكي داهيَنةر، ئةو  ثةرِينةوة
رِابردوي خؤي لةبري بةريَتةوة، تواناي هيَنانة بةرضاوي  ئةديبةي نةتوانيَ
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كةم وزةية لةو بوارةدا،  ويَذةيةكي زؤر ، ويَذةي ئةدةبي ئيَمةوي نابيَتداهات
 دةريا دةبيَ بيَت ئةديب بيةويَ ةرمرؤ ط سةردةمة دجيتالَي و بيَمالَييةدالةم 

 .بكاتة سةرمةشقي هزراندن و ئةفراندني خؤي

هةموو ساتيَك ئامادةيي هةلَطةرِانةوة  ، دةبيَببيَتة كودةتاضي ىَئةديب دةب
تةقينة، كردةي لةخؤي و لةجظاكي تيادا رِِِسكاو بيَت، كردةي ئةدييب راس

بيَطومان وةك هةميشة لةونكردني ئيَستادا، ئةو ئةديبةي  بيَهاوتاي دةرياية
ةست لةبةر ئةوة دواجار دةبيَت دةم و د باوةرِي بةوةها كودةتايةك نةبيَ

قاثي ئامسان ثانبكاتةوةو بكةويَتةوة ثاكانة كردن، دةبيَت بؤ هةميشة 
و تاماوة برايم زةبؤك و  م ضاخيانةكاني شةعب و مةضكؤبيَدةرطةواني بةردة
 !خبويَنيَتةوة ياداهةمزة تؤظيان ت

هةر ئافراندن و  ئةوةيش، لةديدي مندا، ئةركي بنةرِةتي ئةديب، تةنيَ ويَراي
 هةست و سؤزي خودي و نوسينةوةي جظاك نيية لةفؤرِم و زمانيَكي دةربرِيين

جياوازدا، كاري ئةديب كردةيةكي بالَاو رِِِةخنةو بةرةنطاربوونةوةي جظاك و 
و نويَكردنةوةي هزري  ردننةريتة باوةكانيشة بيَطومان بةرةو ئالَوطؤرِثيَك

 دذي ئيَستاش بيَت! لةبري بكاو دوييَنَ مرؤظ لةفةزايةكي نويَدا. ئةديب دةبيَ

قسة ديَتة سةر خودي خؤم، هةمان تشت خؤي دوبارة دةكاتةوة، ئاخر  كاتيَ
خؤ منيَكي نيوة سؤزو نيوة ياخي و نيوة رِِِاستويَذو نيوة هةلَضوش، لةم 
رِؤذطارة كلَؤلَةدا، لةم فةزا بيَمروةتةدا، لةم دؤخة وةستاوةداو لةم نيوةي 

 دةكات! راويطةرداني و طةمارؤ د رِيَيةدا، دواجار هةر هةست بةسةر
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زؤر جاران، بؤ وتين قسةو نوسيين تيَكستيَكي نةوتراو، ويستوومة بؤي 
دوبارة  بةلَام ،كةولَة نةريَتيية خودييةكةي خؤم دةركةومة دةرةوةي

زار قةرةبالَغةكانى كؤمةلَطةدا،  ناو مينبةري مةعبةدو ضاثخانةخؤديتنةوة لة
خؤديتنةوة لةدةم دةربةندة  ا،واسراوةكاني سزخؤديتنةوة لةناو باخضة هةلَ

 درِكاوييةكاني ئةم زةمةنة زملايةيةدا، بةرِاكردن طةراندوميةتةوة دواوة!

لةناو سةوزايية بيَسنورو سةروبةر  ، بيةويَلةمندا، ئةطةر ئةسثيَك هةبيَ 
نةطرياوةكاندا بذي، ئةوا ضؤلةكةيةكيش هةية حةز بةضوونةوة ناو قةفةز 

هةية، ديارو  ناديارييةي مندا، خوديَكي نيوة رِيَ ونيَوان ئةم ديارناكات، لة
نادياريَكي بريندار هةيةو بةردةوام بةشويَن دؤزينةوةي تيمارةوة لةسةفةر 
داية، لةهةمان كاتدا ئةوة منيَك نيم الي الية دةكات تا بيَدةنطي بالَ بةسةر 

ةو بةلَكة ئ ،تةوة، نا هةرطيزدةنطةكان خةو بيانبا بيَمالَيدا بكيَشيَت و بيةويَ
خودةي لةمندا دةذي، هيَشتا سةوداسةري طةرِانة بةشويَن دؤزينةوةي ئةو 

و  دواجار لةهيض ترافيكي سونةتيدا بووةسيتَ منةي لةمندا دةذييةت، نايةويَ
ك ئةز ماشييَن بوونيَ. كوشنيَكي نةريَتيةوة ببةستيَتةوةخؤي بةهيض  نايةويَ

خباتة سةر هةبوون، نةك ئةوةي ئةم بوونةيش  كي نويَليَدةخورِم، ئاوةزيَ
 داويةتي، لةناوي ببات.

بيَمةوة ئيَرةو نزيكرت بدويَم، لةديدي مندا، ئةدييب رِاستةقينة دواجار  با
ئةدةب خؤيةتي، شاعريي حةقيقي سةرئةجنام شيعر خؤيةتي، ئةبةد 

ي ةر ئةوةي بويَرئيدديعاي ئةديب و شاعري بوومن نةكردوةو نايكةم، ئةمة نةلةب
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 طةرئةوةم تيادا نية، لةرِاستيدا شةخسييةتي ئةرسةالن مةمحود مة
 بةخزمايةتي هزري، ئةطةرنا بةحةوت ثشتيش ناضيَتةوة سةر ئةم بابة.

كةسيةتيت، شةرمة خؤت  حةيفة خؤت بةئةديب بزاني و بةربادبيَ ئةزانى
هاوتاو هاوسةنط شةخسيةتت، ئةدةب و ئةديبوون  بةشاعري بزاني و دةرباربيَ

ثابةند بوونة لةشةخسيةتيَكي  ة لةكةسيَتيدا، شيعرو شاعري بوونبوون
 سيَتيشدا،يةكطرتوودا، ئةز نةدةربارو نةبةربادم ئةمة نةلةهزرين و نةلةكة
د مبيَنمةوة بةلَام وجودة سايكؤلؤذييةكةم رِيَطة نادا هاوتاو هاوسةنط و ثابةن

 لةم دنيا تايبةتةدا.

 طرِوطالَ نةكاو ناكارىَ مندالَي جيَبهيَلَيَت، ناتوانيَ ناتوانيَ ئةرسةالن مةمحود
 يَنيَتنةبيَت بةهةورو نةطرم و لةثؤشاكيَكدا مبيَنيَتةوة، ناتوانيَ رِوت نةدويَ

بةزماني با  بةسةر زةمان و زةمةندا، هةر ئةوةشة وايكرد ئةوةي نةيتواني
 ستى ئةدةبى"ـدا بيلَيَت.دةب"تيَكبيلَيَت، بةئاوةزي باران، لةضيَوةي ئة

بةالي منةوة، خويَنةر ئةو ثانتايي و يارطةيةي  ئا ليَرةوةية لةم فةهمةوة
ت كيَش دةتوانيَدواجار  ةفةرةية، بةلَكة ئةوة خودي ئةو سنوسةريش ناميَنيَت

 بكات بؤ ئةزمونكردني رِيَطةيةكي نويَ.

 

 مةمحود ئةرسةالن
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 ذيانئةى 
 بةنةمري""هةمووان ناطةن 

 

 ذيان مرد!

 لةبيَدةنطييةكى رِوتدا! لةبيَرِةنطييةكى قولَدا،

 وانينيَكةوة نوىَ، لةنهؤمة هةزار بةهةزارةرِ ثةجنةرةىلة لةحيكايةتيَكدا كؤن،

 ، هةلَنةستايةوة!هةلَديَراسورةكانى دنياوة 

 ذيان مرد!

 

 طوىَ بطرة

 ية!طةالَبىَ بارانة لةهارِةى ئةم رِيَذنة وةرينة 

 يار نةمان!د طيا ثةلكةضوونةوة هةلَ ضةكاندةريا !خنكاند ىكانيلةيةك زهةريَ

 بةرةو خوار!! هةلَكشانةوة ئامسانةكانكةوتنةوة سةرثيَيان!  ريَسمانةكان

 ةش،يك، رِوناكي رِتةر تةنطةتاو، باطذ، هةوا !بوون فةنا بةئاسؤوة بالَندةكان

 !نةدا! هيض رِوي نةطؤرِا،هيض  !غةوغا دنيا

 !نةسازا هيض
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 !بةتالَة بةليَومةوة، دةنيَنم ميَك ذيانجا

 تالَة! ثيَكةنينةكة و دةبةم، دةهيَنملةذيان  خةندةيةك

 !خؤى طرتووةتةوة بؤذيانى لةدةمم  و دةمبات، دةمهيَنيَت خةميَك

 ىبةتةختة ميزانة ، ناكامتبةخةونةوة نامبينيَ خةون

 و دةمشواتةوة لةذيان!دةكاةدا خةوةك

 

 !تون مالَةوة

 زار قةرةبالَغ!بيَهودة ضؤلَةوانييةكة  ،شةقام !دةرةوة تاريك

 كراوة!تةواو  زيندانيَكة شار !هةرزانفرؤشبيَثةروا بازارِيَكة  رةفتار

 !ناضيَ هةموواندا بةبةر تةنطةبةر،تةسك،  كراسيَكة ولَات،

 سنور، لوت!

 

 !كؤنةكانة سةردةمي هةرِاجكردني شتة هةر سةردةم،

 شينة! نالَةو هؤلَةداخراوةكاني بازارِىو  بردني بةكؤمةلَسوجدة هةر باوي باو

 كم هةيةهاواريَ نة !تارمايية ضؤن بنامسةوة وئةم هةمووةرمة، تهةموووو ئةم 

 !طوىَ ليَية سةداو رِةنطدانةوةى خؤشم و نة ببيسرتىَ
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 بوم، وةرِةز

 ئةم هةموو ضركةساتة!تةرمى ناشتين لة

 ئةم هةموو هةموو مانطة  ئةم هةموو رِؤذة! ئةم

 هةموو سنةوبةرة، ئةم هةموو ئةم سالَة

 !شوشةية

 

 م،ووبو بيَزار

 !ئةم هةموو طويَزة ثوضة لةضنينةوةى

 ئةم هةموو هةنارة هيضة، لةطةورة كردني ئةم لةضكانةوةى

 نةمامة بضوكة! لةبا دةركردني ئةم هةموو جةنطةلَة، هةموو

 لينط دةدةم رِةش، مردوة، ئةسثيَك

 !مردوة ذيان

 

 ئةم خنكانيلةداد  !طةلَاية ئةم هةموو كضة سوتانيلةواااااااااااااااااااى 

 هةموو ئةم لةتاسةىشيَتبووم بةدةست خؤمةوة  !ةيينارجن كورِة هةموو

 سةقفةكان! بؤ نةدربئةم هةموو كرِنؤش لةضنط بةديوارةكانةوة ويَنة
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 لةهيض! ثرِ ثرِيةتىدلَم 

 ذيان دةستى هةمووان ناطريَت نا، باوةش

 ئؤخةىو بةخؤم دةلَيَم:  دةكةم بةمةرطدا

 من ضيرت تةنها نيم!

 

 درؤيةكىض اى ااااااااااائاا

 ةزابةكانتهاودةمى عئيرت ى تةماو فريوخؤر ضيرت !ذيانئةى يت بوو عةنتيكة

 بؤ خؤت،فريادرِةسةكانت  ، قةرةجةكانت بؤ من،خؤت بؤ تةكانتفريشنامب، 

 تئاشقةكان ،بؤ من ئاسكةكانت ،خؤت بؤ تماسكةكان ،نةورِةسةكانت بؤ من

كؤميَديا ، كتيَبةكانت بؤ خؤت، هةورةكانت بؤمن، من كانت بؤ، دذةخؤت بؤ
 بؤ خؤت، تراذيك بؤمن!

 

 !تؤ نيتئةى ذياااااان، دةمالويَنيَتةوة  ئةوةي

 رت لةقوالَييةكان!تةويلَي هةناسةيةكة قولَ ماضكردني

 زيندوتر لةتؤ! رِيَذي رِوباريَكة لةنةهات! سةر
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 بةور
 "ئةو جةنطاوةرانةي لةطةلَ نيَرطز برينةكاني خاك سارِيَذ  دةكةن"

 

 خويَندنةوةوبة خةريكموودةتيَكة 

 تيذةكانيضاو  بةورةي نةبةرددةق بةدةقى  خةمتكردني

 !م"ئةظرين و تا كوبانيَكةركوك "

 

 جةنطاوةرانةي ئةو

 سةماوة سرودوبة خاك بؤنى ،نيَرطز لةطةلَ يشرِؤذبةيني، شناشةو رِؤبة

 !دةكةنتام خؤش 

 

 خاكة، ئةم

 !بةورةكانة مةئواي و تارماييةكان دؤزةخي

 !هةلَناكةن و ليتدا نةبيَ لةمل ،حوشرتةوة بةسواري زةليلةكان

 انيسولَتانةك لةوةرِطةي ئةم سةر زةميينة،

 !نية بيابان
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 عةشق
 شاريَكي تر، زةمينيَكي تر نابيين بتطريَتةوة خؤي""كؤَلانيَكي تر، 

 

 ئةم هةموو لةناو

 نةطؤرِو، بيَطؤرِةدا! بوونةوةرطةلة

 بؤ بةزيندو هيَشتنةوةي هةبوونت، شتيَك ئةطةر مابيَ تةنها

 دلَخؤشيت، بؤ فراذؤ بوونت، بؤ

 عةشقة! ئةوة

 

 دواجار ئةوةي

 بةماناي بكات، نةيتواني بونيادي بينَ، عةشق دةتوانيَ هةبوونت

 بيباريَنيَت، بتبا بةرةو خؤت، بةرةو ئةبةدييةت، لةوو دةتوانيَ

 لةواني تردا! يا

 

 عةشق لةهةر خوديَكدا، بةرسيلةي كاملَبووني

 لةهةبووندا، دؤزينةوةي دورطةيةكي نويَ ياني
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 خالَيخالَي دورطةيةك

 كوذ! زيندة زةردةوالَةي ذيان لةبوونةوةرطةلي طةمذةو

 نةسةربازطةي عةقلَ و نةجةنطاوةري دةبةنط هةبوونيَك

 !تكانةتيايدا هةلَ

 

 ييةكانيشةثؤلة درِكاو، ذيانيَك

 !تبكا لةكةدار تئايندة نةتوانيَت، خةمي ئيَستا

 نةك ،تخباتة سةر هةبوون ئةوةية ئيزافة، عةشق

 !!تبكاى ئةتكهةيشة  ئةوةي

 

 بضيَتةوة سةر هةبوونةكةت، تريش بةهاري 53 تؤ،

 نابيين تر زةمينةيةكي انيَكي تر، شاريَكي تر، زةمان وعةشق، كؤلَ بةبيَ

 ئاوةدانرتينبة دةكامرؤ  داشتةنهايلة عةشق !خؤيباوةش  ،ةبتطريَتةو

 !تؤؤبةخؤ بةخؤى، دةيكاتةوة بوونةوةري دونيا،
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 ئازادي
 لةكويَي بشارمةوة"دةطاتة ئيَرة، لةكويَي دابنيشيَنم،  "كاتيَ

 
 

 ضيية؟! ئازادي

 ض كارةية؟! ،ضيية سودي

 ؟!و نةوةستيَت، نةكةويَت برِوادةتوانىَ  تا كويَ لةسةر ثيَية،

 !ية؟غةرِبي شةرقيية ،رِاستة ،ضةثة ييةكةى ضيية،ئايديؤلؤذ، بةضي دةذييةت

 ايى،دةري، طةمنيية يان طيايى، خاكيية يان ميَرة ،نيَرةثاترياكة، فيَميَنيستة، 

 جةماعى؟ فةرديية يا ،يان ميزاجى ييةمةجاز تةبيعةتى؟! ضيية مرؤ سةالرة

 ض دةدات و ض ييةت،دةذ بةضض دةخوات و  يان رِةهاطةرى ؟!موتلَةقخوازة 

 ىَلةكوليَرة دةطات،  ىَكاتدةمذيَت؟! ض دةضيَنىَ و ض دةضينَ، 

 ضؤنى بشارمةوةبنيشيَنم، يدا

 ؟!نةشلَةذيَتا 
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 ،لةمزطةوتئازادى 

 !بكاتهةلَبؤى نةبيَت وةك ئةوةى دةيةوىَ 

 بةسروشت يشخبويَنيَت، لةشةقام بيَتبؤى نة وةك ئةوةى دةخوازيَتلةزانكؤ 

 نةتوانيَت بفرِىَ نةتوانىَ ئةزموون بكات، لةمالَةوة خبريَتة طؤشةو مةنطةنةوة،

 !!ةمريَتن تا بكات؟! ضي بدةميَيض دةبىَ

 تا نةخورررريَت!!

 

 بةئةندازةي و كؤضةري بثيَوريَ بالَندةيةكي نيية بةبالَي ئةوة ئازادي،

 برِانةدا ثيَشربِكيَ كردنة لةطةلَ "با"يت، يَكي دةستةمؤش قسة لةفرِين بكةقاز

 ،وةبةضاوي جوطرافيا نةرِوانينة ،وذميَ ى بةردينىكردنةوةي خةلَوزاوةشيَنلةب

 دةهؤلَي هونةر!برينةكردنةوةية بةهزري بريكاري، بةزورِناي زمان و 

 

 ؤؤ!ؤؤؤؤئازادى، ثاكبوونةوةية لةكؤ

 ئريشاداتلة رانةي ئابورى،كاويَذى كؤمةلَايةتي، لةمؤجوينةوةى كارِوش و لة

 ىهةوةس لةهةواو نيشتماني لةرِؤمانسيةتىى دين دةستى دووى تةفسرياتيو 

 !ئازادي بارانة كى،فيزي ى وكيمياو
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 غةوغا
 كيَ دةكات، بؤ كويَي دةبات" ئةو هةموو قسةية بؤ _با _"ئةريَ  

 

 !ضيية؟ نيشتمان،

 دالةثرييش بةردو ناني، لةطةجنيَتيدا مردن اييدالةقةرةبالَغيدا ذيان و لةتةنه

 خؤلَةميَشىلةنةهجى رِاضةنينشدا دةردو  ، لةئةوجى ثيَكةنينداشةرابي مؤر

 ،داخراو ةكتي طؤضانيَقامة لةرِيَطةشدا، لةجولَةدا تةيارةى باجةرِو ئاطردان

 لةم رِؤذهةالَت و لةدةنطدا بلدؤزةريَكى كؤنة ذةنطاوى ولةدلَدا مششيَريَكى 

 ! نيشتمانرةوشةدا 

 

 ضيية؟! ئيشمان

 بوون و لةغةوغايةكدا نةبوون!! لةبيَدةنطييةكدا

 ئةزمووني بةنةقلَ لةعةقلَ لةتةون و تةمةن دريَذترو زماني

 بريبكاتةوة لةخؤى، بواري نادابا ترة وةتةن! ورِ!  كورت

 ضةندى دةوىَ بؤذيان، نافامىَ سةعاتي نازانىَ

 رِيَكبخات! وجود
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 !يت!د مينةبووني

 شيني بةهةبوون ثيَدةكةني! شيني

 ؟!اةية بؤ كيَ دةكات، بؤ كويَي دةبا"با" ئةو هةموو قس ئةريَ

 ؟!تلةخاك و لـةخؤي بطا ةتوانيَد نةيتواني لةبا بطات، ئةوةي

 لةبةخةيالَيدا نةماوةسةيركة دينار 

 نيشتمان، لةبةر با!

 

 دريَذة، ماوةيةكي

 !دةبيَت بةتارمايي ةر سرِينةوةي هةر وةهميَك دةكةم،لةس كار

 خؤم خةريكة ،لةتاريكي دةرِذىَ ثرِكردنةوةي هةر بؤشاييةك دةبةمدةست بؤ 

 !!بدؤزمةوة خؤم ونبكةم و نيشتمان رِةنطة، كةمدةون نيشتمان دؤزمةوةودة

 ،دةمانبا ئةوةي ئةم كؤميَدياى خؤدؤزينةوةو تراذيكى خؤونكردنةوة،بةدةم 

 وةك نيشتمان دةكةومة كويَى زةمةن، زةمةن زةمةني ناوادةية وادة نية باي

 ،يَداب بةهةدةروجودى  ذبنيَكدادةكةويَتة كويَى منةوة ديار نيية، ئةوةى لةقو

 طةردونةداااااااااا،ةبوونى لةطؤشة بةطؤشةى ئةم جيهان و ئةم ه

 !!ويَران كردووة
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 تى،خؤرهةالَى نيشتمان

 ة!ييتاريكتارمايية  يةوة ئاوانةبووئةوةى ليَنةهات خؤر بوو ئةوةى تيايدا هةلَ

 دالةطةرِةكيَكلةمالَيَكدا ثريبوون ةشةقاميَكدا رِيَكردن بلةكؤالَنيَكدا لةدايكبوون 

 زيهنيةتدا،ت لةوردوخاخش دةكابةهاونيشتمانى، نيشتمان مرؤ ناكات مردن، 

 !انينداانطةو رِورِولة

 

 نيشتمانى خؤرهةالَتى

 تا خؤىبةرِوى خؤيدا، هةزار ضاوى دةوىَ  كرانةوةبؤ  دةويَهةزار دةرطةى 

 نةنكم لةقسةكاني !بدؤزيَتةوة لةضاوى ضاوةرِوانى ئةوانى ترى غةيرة خؤيدا

 تخةى، ميَشكدةدا دةم حيكايةتي هةستان لةخةو! ، ئةم غةوغايةويَتدةض

 وةلةبةرخؤ هةر مةطةر !تكةيتةوة، قسةكان با دةى بادة، دةم تبا دةى با

 برِوخىَ با! دوعابكةى
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 شكان
 "جطة لةتؤ، كؤنامبةوة، لةهيض كةسدا"

 

 بؤ ذيان تؤ،

 و منيش بةذيان! ثيَدةكةني

 ررةرثيَكةنني ه يَتدةلَ كيَ

 !ثيَكةنينة

o  

 يةكيَكت تؤ،

 ليَكتبداتةوة، منيش يةكيَك دةوىَ

 ةكبوو طوتي ي كيَ مبنووسيَتةوة،

 يةكة! هةر

o  

 دةستنويَذةكةت تؤ،

 منيش دلَم، كيَ بوو فةرمووي: وووشكاو

 هةر شكانة! شكان
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 ةوانئ

 اند،سوت كتيَبةكانيان

 ئةوةي بزانن بؤ، تؤش دلَي من! بيَ

 نةزاني هةر دةلَيَ كيَ

 !نةزانينة

o  

 لةمن، جطة تؤ،

 دةبي بةسةر هةموو كةسدا! من بيَجطة لةتؤ، دابةش

 لةهيض كةسدا! حةز ناكةم بلَيَي: شيَت! كؤنامبةوة،

 !وونةبشيَت بةلَام

o  

 لةدةرةوة

 دةباريَ و تؤش لةذورةوة دةداكةى! باران

 دةنطيَك بةسةر طةالَميوةكانةوة دروست دةكات، بارانةكة

 رِوتةكانى تؤش بةسةر تةختةى هةرمىَ

 !خةوةكةوة
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 شتةكان
 "دو دَلؤث فرميَسك بةسة بؤ باش بينيين شتةكان"

 

 ،بذى لةرِوناكيدا

 ض بةلَايةكي طةورةية تاريكي! ئةو شتةي ضوزاني

 نةكراوة ليَت، بةهاي لةدةستدانةكةي ضوزانى ضييةو ضةندة!! زةوت

 بةدي نني، خؤيان دةطؤرِن، عةدةميئة شتةكان

 !قوربانيةكانن

o  

 !بطرة طوي

 هةروةها! يشنةزؤك دةرضوون، ثياوكان ذنةكان

 خنكانديان ثياوانيش، بوارى ذنانى نةدا ئازادى

 !لةجيَدا!

o  

 دلَؤث فرميَسك بةسة بؤ باش بينيين شتةكان! دو طوتي: ئةوةي

 ئةي رِذاني ئةم هةموو خوييَن ناحةقيية ضيية؟! رونينةكردةوة
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 ئةوةي

 خةريكي كردوين، شتةكان نني، بةخؤيةوة

 نةوةي رِؤذةكانة بةدةوري شتةكاندا،خوال بيَهودة

 دةورانى رِؤذةكان نا، وةرة دورييان تؤ،

 !بطؤرِة

o  

 هةنديَك لةسةر ئاالَ دةخةون و هةنديَكيش لةناو ئاالَ!

 !لةسةر ثؤستةكان يشزؤرينةيةك لةسةر شؤستةكان دةذين و كةمينةيةك

 بةعةباىخوشكانيَك هةن بةسيَدارةوة دةمرن و هةشن لةبيَدار نةبوونةوةدا، 

 خواردن ئامادة دةكةن و مةسيح لةخاضةكةىبى، ةشةوة لةمةتبةخيَكدا غةرِر

 ،يغةرب داشةرِقى لةهؤلَيَك ىليَدانةوةى قةوانيَك دواىنايةتة خوارىَ، برايانيَك 

 ة، ئامسانيش تورِلةدوكةلَدا قون ماضكردن وةدةكةونة دةمامكيان دادةمالَن و

 تارماييةكان لةكردةيةكىحةشاردا، قاضاخ لةرِوناكى شويَنةكان خؤيان نابىَ، 

 ينةوةثردةكان بؤ ثةرِخؤ كوذيدا شتةكانيان لةتةثوتؤزى تةنهاييدا ونكرد، 

 كؤترةكان سكاالَ دةطةيةننة سارا، بيَشويَنى لةشتةكاندا نيَرطةلةى، نةمان

 توتنيَك لةمةرط دةكيَشىَ، شني لةرِةهةندةكانةوة رِذا!
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 جيَمان
 دةرِوامن" نيشتمان ىيةكانلةدَلتةنط"وةك كيَشةي ذينطة 

 

 با، بةرِوالَةت

 با، نة هةناسةو نة مةسافة، نة

 تةرِيان نةدةهيَنا. مرؤظ نةبا، نة دين، توريَكي

 يانفةلسةفة، فلسنةدنياو  نة

 !نةدةهيَنا

o  

 هةر الي بارانة! ةيالَمخ

 منداالَنة حةز بةلةباوةشطرتنى بوكةلَةيةك لةنيانى دةكةم!

 يةكانىوةك كيَشةي ذينطة لةدلَتةنط ،غوبارى بيابان نادةمبةخؤلَباران و  طويَ

 قةسيدةىبةطةجنانة  واالَ بةسةر بؤشاييدا،! ذيان دةقيَكة دةرِوامن نيشتمان

 نجيَما، دنيا تةى دةكةم مانطدا هةلَدةطةرِيَم ثريانة بةبنميضى هةوريَكةوة تةرِ

 بةحؤرييةكانةى ئةوانةية لةخةيالَى طةيشنت تةثكةو تةلَ

 دنيا ذيَرةو ذور دةكةن!
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 نامةكان
 تام كردبيَت" خؤشم"لةسةر ياد نيم، شيت هيَندة 

 

 قسةيةكم

 جيَهيَشت، ميَزي ناخنواردنةكة لةسةر

 رانبيدؤزيَتةوة، ئةو ناوة ويَـ باوكت

 !دةكات

o  

 دةتوانيَ تارمايي

 ،بةمانط و خؤريش بطريَ بةر

 ةشةرِ،ناتوانيَ بياندا ب بةلَام

 بكات! ليَكيان

o  

 ؟!يتدةبار يتئةوة تؤ

 يان ئةوة خودي باران خؤيةتي بةتام و بؤي تؤوة،

 خؤشناكاتةوة لةمندا!
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 بةضاوي تا

 دةست لةتةنهايي نةشؤيت، موحييبةت،

 ،نابينيتةوة، تةذي نابيتةوة لةعيبادةت، دودلَيةكانت بطرةوة هةنار ئاوةداني

 دةستنويَذة لةئاو بشكيَنة، ئةم رِؤذووة لةبا دةركة، با وشكايي ئةم ساتة ئةم

 ئينكاري نةرذيَت، با تالَ نةبن لةبةلوعةي

 !هةرميَكانت

o  

 بةدلَ، ثرِ

 لةسةفةريَكة، ئةبةدي! حةزم

 لةفرِينيَكة بةبالَي با، لةثياسةك بةالَم دةزانى ضؤن؟ حةزم

 لةطةلَ زةمةني وةك تؤ بةسالَ

 !سثيدا

o  

 ئةوة بارانة وةك حةقيقةت ئةبةديية،

 يا ئةوة تؤيت بةدةستوري باران بوويتة

 حةقيقةت و كؤتايت ناية لـةمندا؟!
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 ضتداوة تؤ

 سةفا، سةريان ثرِيةتي لةدةفذةنةكاني

 بيَداري سةريانةى باليَطةرِىَ د لةتةم،

 !نةخوات

o  

 حةزم

 !مرةباي ليَوةكانتة! سينةو لةكةرةي

 لةم شتانةم كوا خؤ تؤ ناتةويَ بةلَام

 !تيَبطةي

o  

 دةنطي ئةوة

 بارانة لةوسةري كؤلَانةكةوة، تثة تث ثاي

 ، يا ئةوة ورشةو ثروشةيتةرِةوة، دةرطةي دلَم دةكوتيَ بةتاميَكي

 فرِيوةيةتي لةتةنهايي و يادةوةرييةكانتة،

 مندا؟! بيَمالَي

o  

 بذي طةلَا!ةر دةلَيَم: بذي ه هةردةم ئةوةندة ال جوانة، لةدلَي خؤدا ثايزييتم
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 شةرابة، ئةم

 ي هةية!ؤرِةنطي سيَوة كالَةكاني تؤ هةمان

 هيَندة خؤشمئالَ و  ئةوةندة يادنيم لةسةر

 كردبيَ!تام

o  

 نة ذيَر سةرينةكةتااااااااشةوا

 ثرِ دةكةى لةخؤزطةو بةيانيان لةنيطاكانتةوة شةقامةكة ناز دةكةى!

 !انةدةمدا رِةشبينى لةكةسيانخةلَكى لةضاوةكانى تؤوة بيانرِوانيباية دنيا، 

 وةك تؤ دةيانتوانى لةخةندةيةكةوة، نةمام و طولَةكانى شار ئاو بدا!

 طولَبوونيش دةبوو بةخؤزطة!

o  

 نةبا، ئةمرِؤش

 هــةر دةبوو ئةم سبةي

 سوتان و، ئةم سةنطةرة تايف

 يادةوةري، سةنطينانةي

 !جيَبهيَلَني
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 طوناه
 بةهةتاو دةفرؤشت"ا، منيش وةك تؤ، شةرِم " فةهمم نةب

 

 نةتواني تؤ

 ئوميَددا سةركةويت، بةسثيَدةي

 بزةيةك بةتامي سةفةر بطريتةوة بةليَوو، نةزاني

 باران، طوناهي طةلَلة هةلَنةكةي

 ضيية! من

o  

 نةبا، فةهمم

 وةك تؤ، شةرِم بةهةتاو دةفرؤشت! تةباو نا تةبا منيش

 وةك خةوني طةلَا لةطةلَ درةختةكان، سوضى ئةزةلني،

 ضيية!! من

o  

 ذيان كورتة، رِوح نةتوانىَ فريا بكةوىَ ئةزانى

 !ضيية؟! امنلةخودا ئؤقرة بطريَت، تاو نزيك
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 ئاييندة،

 با، بةهةوةسي ئاريضة، بةنةفةسي

 رِق دانايةت، سفر هةميشة بةطؤضاني

 ةكةى منيبوون بيَباك! براوةية

 !ضيية

o  

  لةسيَبةرى

 دويَنىَ هةلَدةدةيتةوةو دانيشتووىكتيَبيَكدا 

 ،بةيانى دادةخةى، والَمى كؤتايى الى خؤتة

 روامن ضيية!

o  

 لةبرى ثيَكةنني

 قسة دةهيَنيتة سةر مةسريِى

 زةردةخةنةيةك لةناو طؤرِدا!

 طرفتت ضيية!!
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 شةمالَ
 "دَلم كةوتووةتة ثيَش ثيَ  "

 

 لةكويَية؟! شةمالَ

 ئيَستا ئيشي ضيية؟! ئةريَ

 ؟!ئةم هةموو دةردة دلَييةي داوة بةكيَ خةزاني

 خةلَكة خراث لةسؤراغي، بيَخةبةر بووة؟! ئةم

 هةية بيَدةرمان، دةرديَكم

 شةمالَ؟! لةكويَية

 

 ىَنةزانئةوةى 

 ا!ضيبك بذةني، دةبيَ ىكانخةمة

 ، بةالَمئةوةندة بةرِيَطةكان نانا فرِينية، باوةرِم بة هيَندةي

 ئامسانيَك شك دةبةم، لةكويَيةنة يَكم هةية بؤ فرِين وبالَنة

 دلَم كةوتووةتة ثيَش ثيَ، شةمالَ،

 !؟ضيبكةم دةبيَ



 

 
 

 لەم تەنهاییەدا باوەشێك لەم غەوغای هیچ نەوتنەدا بارانێك . ئەرسەالن مەحمود

36 
 تێكستی ئەدەبی

 تاريك فةزاي
 تيَر ئاو نابيَ" "دةم بةطؤالوةكاني نةريَتةوة نةنيَ،

 

 رؤذنامةكة

 و دةطريَ بةدةستةكانيةوة

 رِادةبويَريَ، توتيية بةدنيا

 !خويَنةريَك

o  

 ثةرِةي لةسةر

 نان دةخواو رِؤذنامةكة،

 بةطؤالوةكاني نةريَتيشةوة نةنيَ، دةم

 ئاو نابيَ، فةيكبابة تيَر

 !!نووسةريَك

o  

 رذيَدةخاتةوة  ِِؤذنامةكة ر،طةرم دةكاتةوة لةتاريكيدا هةوالَةكة

 !ناوانيَك كويَرة رِؤذنامة ،سةرى و تا رِؤذى دواتر ليَى دةخةويَت
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 ةواني،مرِؤذنا لةكؤنطرةيةكي

 بيَموبالةتةكاني "فةزاي تاريكـ"ـدا، كةنالَة

  و بةقيَرِة قريِيَكةوةلةيةقني بوو، لةقةلةباضكةيةك طويَم

 ةرعيَكش بةهيض ،لةقلةقةكان دةيكةن ئةوةي دةيطوت:

 مافى بةثيَى عورف دةبيَت نيية، رِةوا

 !ليَوةربطرييَتةوة فرِينيان

o  

 رِؤشنبرييَك! شارضيية شار نةبىَ، دةردةضيَت لةهةموو شتيَك سةرى

 لةهةموو شتيَك دةزانيَت هةوالَ نةبىَ، هةوالَنيَرة ثارضة هةوالَخؤريَك!

o  

 دةردةكات سياسةت نةبىَ، ضاوديَريَكى سياسى!شتيَك  سةر لةهةموو

 سياسةت نةبىَ، حزبيية بةناو سةركردةيةك! لةهةموو شتيَك دةزانيَت

o  

 بةتالَةيةك! هةمةكارة كاسةليَسة نةبىَ، خؤىت بةهةر شويَندا دةكا سةر

 جادوبازيَك! ماستاوضيية دوىَ خؤى نةبىَ،هةموو بونةوةريَك دة بةزمانى
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 كةذيَ
 تؤ دةباري" ، تؤ دادةكةي،"بؤشايش بطرميَينَ

 

 دةلَيَ كيَ

 لةستوني ديداريَكى تردا، لةئاسؤي رِؤذيَكي ديدا، دلَنيايي

 دةلَيَ بيَدةنطي لةطؤشةي تةنطانةيةكي تردا، بةيةك؟! كيَ دةمانطةيةنيَتةوة

 زةمةنيَكي ديدا، دةمانثةرِيَنيَتةوة لةخؤي؟! لةطيَذةني

 دةلَيَ! كيَ

 

 ،بلَيَ تؤ

 لةمانشيَيت حيكايةتيَكي تردا، بيَرِةنطي

 سةردةم و لةضكانةوةى سةرهاتيَكي ديدا، لةتكانةوةي

 دةي، لةوديوي دونياش بةخؤي! تؤ بلَيَ رِةنطماندةكاتةوة

 : بؤشايش بطرميَنيَت تؤؤؤؤؤبةتؤ، دلَم دةلَيَ دةمبةوة

 ، تؤؤؤ دةباري، شتيَككةذيَ دادةكةي

 تؤ!! بلَيَ
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 "سوثاس

 ئةو كةسةى طووتي؛ بؤ

 كةوتنيَك كؤتايي نيية، ئةوةتا هةموو

 باران جوانرتين كةوتين

 "سةرةتاية

 

 دةزامن،

 ي طولَةكان ولةرِةنط رِةنطت

 لةمنة مني باران جيا دةنطت

 !نابنةوة

 

 دةي: مةدة، بلَيَ بةئةهرميةن طويَ

 ، طومامن لةهاتنةوةي هةتاو نية!!من هةزار هيَندةي دي تاريك بيَ شةوي

 : ئةوانةي ئةستيَرةيان لةئامسان و ئامسانيان لـةرِوناكي دةرهيَنا،بلَيَ دةي

 !ويَلَنب بةدواى تاريكييةوة دةبيَت
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 سةراب
 "لةطةلَ دةركةوتين هةر جارةي هةتاودا، دةبيَت بةخةونيَكي نةزؤك"

 

 ةية،هـ باخيَك

 لةليمؤي كالَ، لةسيَوة سورةي ماض! ثرِيةتي

 و،مالَي دةكات بةضاو يششةو دةربةدةرو رؤذ

 !تبادة هةتاو

o  

 دارستانيَك

 لةهةلَالَةي كويَستان، لةطةلَ دةركةوتين تةذي

 جارةي هةتاودا، دةبيَت بةخةونيَكي نةزؤك، هةر

 بةجةنطةلَيَكي سامناك، دةبيَت بةسةرا، دةبيَت

 !بةسةراب

o  

 بكةيتة بةري، لةجيَطةي خؤي ناجولَيَ! طيانيش هةية وةستاو، تابلؤ

 طرِطرتـوو! سةرابي دةرِوا، دنيا تةيبكةي بةدوايدا، نايطةييتَ! هةشة
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 شاريَك
 ساَلذميَرةكاندا، دؤشداماوة" "لةناو ناشتين تةرمي ذمارةي

 

 

 ئةوةي

 عيشق خةمت بكا، بيةويَ

 ، بةبيَدةنطيدةكوذريَ بةبيَدةنطي

 وةك ئةم دةنيَذريَت،

 !شـارة

 

 ناشتين تةرمي لةناو

 سالَ ذميَرة رِةشةكانى دؤشداماوة!! ذمارةي

 بلَيَي ئاوةداني بةضراي دةستييةوة، بطاتة تؤ

 ئةم شارة؟! كويَي
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 بلَيَي تؤ

 دةرياضةيةك خةمي لةناو

 خةوني بوذانةوة، ثةنطخواردودا،

 رِيتمي كيسةلَ، بطاتة بة

 !كويَي؟

 

 هةية كىَ

 ،بكرىَشةهيد  دةياجنار

 هةر بةثيَوة مابيَت! ئةى ئةوانة و ىَنةكةوبةالَم 

 م"قةالَدزىَ"دا تةنها جاريَكيش ضييةلةبةردة كيَن

 وبنةوةدة ريقرررتةنة

 !مرننةدة
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 روبار
 "سةرطةرمي نوسينةوةي ذواني ذيَر سيَبةري مانط بووم"

 

 دةمةي ئةو

 دةروازةكاني خةيالَدا، منت درزيلة

 سةرطةرمي نوسينةوةي ذواني ذيَر سيَبةري مانط و ئةدواند،

 سيَوةكانت بووم لةبةر هةلَطرتنةوةي

 !! بؤشايي

o  

 ،بيَ بةئاونطيت

 خؤي بةداكردني نةماوة بتوانيَ شتيَك

 خةريك بكات، دنيا تؤوة نيوةشةواني

 بةرِوبار! دةكةي

o  

 بةرضاوم بةرنادات، ثذانى هةناريتة ئةو دميةنةى

 نيوة شةودا! وةك كشانى طولَة ئةستيَرةكان لة
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 خؤمشدةويَ
 بةرد بطريَتة بةردةكان" "ئةوةي دةويَريَ

 

 نية، بةدةستخؤم

 ئةو كةسةي ،خؤمشدةويَ

 دؤخيَكدا، دةتوانيَ وةك خؤي بدويَ و دةكاريَ لةهةر

 خؤي ولَام بداتةوةو، وةك

 بيَت! خؤي

 

 ئةوةي خؤمشدةوىَ

 سةما بكات، دةسازيَ لةهةر تةنطانةيةكدا،

 ض ثةيظيَك لةدةمي ناثذيَهي ئةوةي بكيَشيَت! ت، ثيَبكةنيَت، ويَنةطؤراني بلَيَ

 هيض وشةيةكى لةدلَدا ئةوةي، بةردا نارِذيَ بةدارو ابيَت بةرِةشةبا،بةذةهر، ن

 خؤشةويسيت دةويَريَ ئةوةي، لةقورِطيدا نابيَ بةدرِك ةدرؤب بةتةم نابيَ نابيَ

 مةعبةدةكان بةردةكان و بكات، بةرد بطريَتة

 بذي! ئازاد برِوخيَينَ،
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 واقيع
 "نيشتماني بضوك هيض نية"

 

 ثايزة،

 دةوةرريَ، ضي با دةي با، ضي

 ئاورِ لةضي ناداتةوة، كيَ سرتاني سيثالَ دةضرِيَ، ضي

 شتيَك رؤشنـة، بةرةنطار بوونةوةي باية كةس هةموو

 كةس، ريَطةكة لةئامسانةوة نية

 !داخراوة

o  

 زستانة،

 دةباريَ، كويَ رِةق هةلَديَ، ضي

 هةواو مةوسيمي ضلَثاوةدا، كيَ رِوانيين لةثةجنةرةيةكةوة لةم

 مةسةلةيةك نية، دنيا تةمة، شةقام ثان و ثؤرِ، بةمالَنابيَتةوة

 ساردو سرِ، بيَ دةنطيية، شار

 !كرِرِرِة
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 هيض نية! بضوك نيشتماني

 لةسياسيةكان، جيَ ذياني جطة

 تري تيادا نابيَتةوة! كةسي

o  

 واقيع

 نا بةواقيع نةبيَ،

 طؤريَ!

o  

 نيشتمانى بضوك،

 لةنيَو ثةرتووكوكاندا جيَطةى نابيَتةوة، ون دةبيَت

 بةضياكانييةوة!

o  

 ضياكان هاوخؤيَن و هاوخؤلَةميَشن، 

 هاوسيَن، دةرطةيان بةدةرطةى يةكرتةوةية، طةمارؤ نادريَن!

 هةر خؤيان سةرضاوةى هةرةسن!
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 خؤرهةَلات
 "وةك غوباريَك لةخورافيات، وةك روباريَك لةسةرضاوةي ليخن"

 

 غوباريَك لةخورافيات، وةك خؤرهةلَات،

 دةشتيَك خورِةي وةك روباريَك لةسةرضاوةي ليخن، وةك

 دلَنةوايي، يفلةكاويَذو عةلة ثرِيةتي خنكابيَت، بيَتام، تيايدا كانياو

 رِيَ ي شةمالَةوةبةبالَ خةيالَدا، كةثري بةشنة ترين لةذيَر

 كوىَ! هيض ، ناطةيتةجيَ ناطةيتة بكةي،

 

 ناكا، بري ناكاتةوة، خةيالَ خؤرهةلَات،

 خؤ دوبارة كردنةوةي خؤيةوة ويَناكردنةوةو خةون بةجوينةوةو لةخةونيشدا

 ،نةنوسرابيَ ك نادؤزيتةوة هةلَوةرين لةضارةىتةرِي درةختيَ طةلَاي، دةبينيَت

 ،بةديناكةي كانةوة نةطرتيبَ، كورِة كانييةكنابةي عادةتي بةذاشك كضةطولَيَك

 بةردين، نـووسراوة: بةخةتيَكي نيَوضةواني خؤرهةلَاتسةر ، لةيَتبووبوشك نة

 !فانؤسيَك فةنابووووووني طوزةري
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 ئاورِشيَن دةكةن، خودا باقي! مةرط! خؤرهةلَاتة ئةم قيامةتة

 نويَدا، دةكةويَتة ثةرِةطرايف ذمارة هيضي ثةرتوكي ثوضييةوة! لةميَذوي

 ةدة،مـــوةريين ثةثولةكان بطرةو بةري تازةدا، هيَلَي هةلَ لةجوطرافياي

 !قيامةتة هيض! دةطةيتة باذؤ تابةثاي تةنطانةو تةنطةبةر ؤبرِ

 

 شويَنةية، ئةو هيض،

 تةم بةضوار هةزارو حةوسةد جار، بالَاي تيايدا هةر يةك سالَةو سالَ

 تةقلَة بةفيل ليَدةدةن، فةلسةفةي كؤترةكاني ت!دةطاتةوة ئةبةديية

 ئةم سانةيةئةف جنؤكةو كةلَةكةو مرياتطري ترِة ثةروةردةي لةسةر

 خؤرهةالَتة تاريكة!

 

 دةرطةي مالَةكةت لةخؤرهةلَات

 لةتاريكي، ضاو بكةيتةوة طريفانت ثرِ دةبيَت بكةيتةوة

 دةبن لةنةريَت، بيَماناييةكي ئالَؤز دةيبات بةرِيَوة،  ثرِ

 قولَدا دةذيةت! لةبيَواتاييةكي
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 شنانةوة
 ئاوابوونيَكةوة""دةتةويَ شةبةنطيَك لةمانا، خبةيتة رِستةي ضجؤرة 

 

 

 عيشقةوة، رِةنطداني ووهةمو بةم

 خبةيتة شةبةنطيَك لةمانا، دةتةويَ

 !وة؟ ئاوابوونيَكة رِستةي ضجؤرة

o  

 ،ييةكبؤشا بةردةوام

 مةودايةك، فاسيلةيةك، هةميشة

 لةنيَواندا! شتيَك هةر هةبيَ دةي دةبا نازامن

 ذيانكردن لةئةزمونكردني تايبتمةنديةكانداية تلؤ، ضيَذي

 عاشقةكان هةردةم دةميان لةدةمي هةلَةية

 دةستيان لةناو دةست يةكرتداو

 بيَت!! يةكرتيدا
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 شنانةوةية لةبا، لةكاريَزيَكةوة نةهاتووة، ئةم هةريَزي

 ان"مرؤظ مةحكومة بةئازادي" ئةوةيمبانباتةوة سةر جؤباريَك لةرِذانة ذي تا

 يةتى!ئازادي، عةشق نية، كالَيبونةوة بكوذي دةبيَتة

o  

 ئةوةي

 لةتؤ، منت نيم، خؤتى لةخؤدا! ونة

 هةرة طةورةي عاشقان ئةوةية: مةعشوق هةلَةي

 كةيزيندانة تاك و تةرااا دةخةنة

 !دلَيانةوة

o  

 هةر شتيَك، سروشتيبووني

 خبريَتةوة يا بطةرِيَندريَتةوة سةر دؤخةكةي دةشيَ

 بةلَام ويَرانكردني تايبةمتةندييةكان لةذيَر هةر ناويَكدا، جاراني،

 دةكات، ئةوةي لةهةر شتيَكدا بوني هةية، نغرؤ مرؤ

 نةخولَقاوة، بابذيم! لةخؤيةوة
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 هةرمان
 كيمياي وشةو فيزياي ثةذارة، وةنةوشةي زماني نةهارِيبيَت" "دةبيَ

 

 

 ئةوةي

 بيَدةنطي تؤمار بكات! بييةويَ

 طةرد بةطةردي تاريكي نوسيبيَتةوة! دةبيَ

 ثةرِ بةثةرِي شةوطاري هةلَدابيَتةوةو لةدوتويَي دةبيَ

 ثةرِثوتةكةي بوون و نةبووندا، ثةرتوكة

 رِوناكي ياداشت كرد ترِوهاتي

 !بيَت

 

 كيمياي وشةو فيزياي ثةذارة، دةبيَ

 دةرد بيكردبيَتة سةرداري بيَدةطي دةرد، زماني نةهارِيبىَ، دةبيَ وةنةوشةي

 رِةضةشكييَن، ئاواية هةرمان! ئاواية
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 باوكم
 بةم زوانة ريَواس ليَرة نارِويَت" "

 باوكم،

 نويَذي دةست

 نةسيم دةشؤرد جاران! لةرِؤشنايي

 مؤرةي رِؤناكي دادةناو لةبةر خؤيةوة دةيطوت: بةردة

 زوانة، ريَواس ليَرة نارِويَت، بةم نزيكانة، كةو ليَرة ناخويَنيَت، بةم

 نةهامةتي ئاوا نابيَت، ئةوةي مانط دةيكات، رِؤذي

 شةرعيَك رِةوا نية، نا نابيَت بةهيض

 بةياني! بةرِؤذ،

 

 هةتا تواني، باوكم،

 بوو سةرسةخت، وةرزيَريَك

 دةباري! تورِة، ورد! طرِي طةروي دةنطي، ثرِشنطي ليَدانيشيَ نةيدةزاني

 دةقي ديراوةكاندا، لةناو

 دةكـرد!  كاري
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 شةوان،

 جـؤخينةوة بةجومطةي

 ! رِؤذان، بةئاميَزي باوة،دةخةوت

 شةنة دةكرد! كيلؤي ثشوداني خةونةكاني

 نةدةويست، بةخامةي بةعانةيةك

 نةبا، كيلَطةكاني وةرزان

 !نةدةكيَلَا

 

 خويَن و، خؤش

 خؤشيَك بوو خةت

 هةناري! رةنط

 

 وروولةنو دةستةكاني

 رِيشؤلَةي طرتووة! هةر بةثيَوة، ضنارةو دار رؤخساري دةتطوت

 شاااااااقا رِةشةيةكي سينةي هةجنرية دلَي تةماتةو وة،بةرِيَ هةر

 لةبا ئةدا!يال دةكردو
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 بةيانييةك، هةموو

 ئيَمةي خالَي دةكردةوة لةعادةت، طريفانةكانى

 خبويَنن مرياتطري رؤشنايي بن،: ئاورِ مةدةنةوة! دةيطوت

 ئةوةي بةتويَكلَةوة طــاز لةذيــان دةطريَ، بةالَم

 نية، بزنة! مرؤظ

 

 ةدةرةوةيل اوكم،ب

 و بةرِيتم فةلسةفةو زانست، ارةيفو

 ند،اااااااااادةيضا هارمؤنياي تةبيعةت،

 !دةضنيةوة ذياني

 

 كانيلة ئاوي فافؤن بةجامي

 لةميَرطان كوزةلَةى بةضنةيةك ،دةخواردةوة باذيَرِ كاريَزةكاني نةوت و

 هةلَدةدا خةيالَي كؤالرةي رِادةخست، لةبالَاوانى سةرشريةيةك دةكردو

 بةكوليَرةو شستائيَ وةك دؤي جاميَك، هةر بةرِيَوة موعاناتةوة بةدةم

 !دةكرد نؤش وةرِةحيانة
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 ناونيشان
 ""نةيدامةوة بةدايكم، ئيَساشي لةطةَلدابيَ

 
 لةطونديَكدا

 بوون، ناوي لةنووروو جةستةي هامتة

 رِةنطي لـةطةمن و بـالَاي لةقوضةك! بيَدرةخت، لةئاطر،

 تيايدا هةر دةبو بةئامسانةوة ضؤلةكة

 !بنيشيَت

 

 بووم، طةورة لةديَهاتيَكدا

 هيض كةس بةناوي خؤيةوة بانط نةدةكرا!

 دنيايان سةري ورةكانيطة نةكولَةك دا مةجنةلَة نؤكيَك بووتياي ذيان

 سةرةرِؤيى ئاو مندالَيَكةوة بطرة تالةهةلَطةرِانةوةى  ةك،ي ليَهاتبؤوة

 ،لةئامسانةوة بةرديَككةوتنة خوارةوةى تا 

 !دةطرت يةخةي منيان
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 وةك ئةمرِؤ، ريَك

 ست!مرةبا، بابؤلَةيةك ما ثارويَك بووم بةخواردني دلَخؤش

 ك!يَو سثيتكطرطازيَك، سثيكردني نيَركة خةرتةلة هةلَكةندني

 بـؤنكردنى هةجنرييَك، دار توويَك، ليَكردنةوةى وةشاندني

 ضاندنيَك! ئارويَ،

 

 !ضاوشاركيَ

 !ى، شةرِة بةردكةاليَن، خليسكانيَ هةلَماتيَن،

 ،ساثساثيَن، كيَلبةرديَن، تؤثانيَكةرويَشكة مةلة، ، بؤقةمةلة بةردبةرديَن،

 لةخؤداو نةيدامةوة داية، ئيَساشي ونيكردم

 !لةطةلَدابيَ

 

 ئةوةى دةبوو

 مرؤ طةمارؤ بدا، مندالَي با

 نةك ثريى!!
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 يادةوةرى
 ""ئةو ئيَستا نشينطةي كؤَلانة تةنطةبةرةكاني تةنهايية لةويَ

 

 لةزمانى سةرمان، ئةمرِؤدا وةك لةرؤذيَكي

 ئةوينمان دا كردوبةضاوي طومان ثةجنةمان، ثرسيار برِي

 شكاند!كاني دلَةمانةوة بضوكة مةركانةبة

 

 نشينطةي ئيَستا ،ئةو

 ،لةويَ تةنهايية تةنطةبةرةكاني كؤلَانة

 مات و بيَهةست دا،ةخةفةت انةيمنيش ليَرة، لةم خوخم

 باوةشيَكردنةوةى يادةمةيزةدةي 

 خؤمم!سوتاوةكانى 

 

 بارانيَكيض عةجةب

 مؤر دةباريَتة ناو جةهةننةمي

 !!يادةوةرميةوة
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 دوكةلَ
 ضةند بازنةيةك لةدوكةَلةكةي دروست بكة" "جطةرةيةك داطريسيَنةو

 

 بةهةلَطري خؤي هةية

  بطريَت، لةم دنيايةشدا بةر يَتدةيةوبةالَم  ،تومخي دنياي ئةوديو دةزانيَ

 سرتانبيَذي مةملةكةتيَك دةزانيَ بةئاوةزو خؤي هةشة نيية! زةيتوونيش

 هةمووان نيية! سةروش دةلةريَ بايةكي دةرو دراوسيَش بةشنةكةضى 

 الزة سفريَكيان كةمة!

 

 بةدةستيةوة، دةرزييةك ئيَرة،

 !!تدةكا هةال هةالو داغان دلَت ئةشكةجنةو جةرطت كونكون و رِؤحت

 دةم شرِةكاني ئاوايي، ئارامييان سةطة حةثةي ئةوةندة تاريك بووة، ئيَرة

 ، هةموو شتيَك تيايدا لةخةونيَكيئةوةندة بةرباد بووة ئيَرة لةذيان برِيووة،

 طةورةى بووة بةحةوشةيةكى كة بةرةلَلَاجةنطةلَيَ ئيَرة ناخؤش دةضيَ

 ترسناك و سامناكي! تةراتييَن
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 نةديووة، براوةم قومارضى

 بينايى ئيَمةيان دؤرِاندن! ئيَمةيان برِى، دةستةكانى كةضى ئةجمارة

 ن ماينةوة!هةناسةدا سالَةى تريانكردين ئيَمةيان كوشت بؤ ثةجنا قةرزاربارى

 قةدةريَكدا ةك بؤ ضارةنووس بنووسني، ميز بةوةهانامةي بابةيةكةوة

 و بربِيَينةوة لةخؤمان! بكةين

 

 دويَنىَ سوتا،

 هةمووان لةقةرزى بوون بةخةلَوز رِزطاريان بوو!

 ئةوةى ثاشكةوت ناكرىَ ذيانة، ئةوةى قةرةبوو ناكريَتةوة تةمةنة!

 ئةوةى بةسةرمايةى هةموو دنيا ناطةرِيَتةوة،

 مانةية!!مت

 

 بطرة هاورِيَ، ها

 ووتؤش جطةرةيةك داطريسيَنةو دةى

 لةدوكةلَةكةى رِةشبازنةيةكى  ضةند

 !دروست بكة
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 نةهاتي
 ، ئةو بريةي نةطةيشتة هيض""هزر

 

 نية!! / ئةو سيَبةرةي سةربةخؤنية! نواا د/ ئةو شتةي لةمردنذيان

 !ت/ ئةو نامةيةي دةطاو ناطاثةيام بةر! ناطرييَتة/ ئةو رِيَطةيةي ضارة

 !ني نةرِويَندراانة/ ئةو درةختنةطةيشتة هيض! ذينطة/ ئةو بريةي هزر

 / ئةو رِةشةبايةي نةبرِايةوة!نطجة /ئةو قاوةيةي نةخورايةوة!ئارامي

 / ئةو بةفرةي دةباريَ و ناكةويَ!ئةو ئيَوارةيةي ئاوا نةبوو! ذن /مةرط

 دوكةلَ/ ئةو جطةرةيةي نةكيَشرا! ناباريَ و دةكةويَ!/ ئةو بارانةي ثياو

 / ئةو سـالَةي داهاتي و نةهاتي!/ تؤيت! تؤدين

 

 روبار، ئاورِ نةدانةوةية لةهيض!

 هةالَتن، طةرِانة بةدواى سولَح كردن لةدةرةوةى بةها!

 لةدةرةوةى بةها، تةويَلَطةىتؤلَة نةفامى، غابةية! 

 سةرطةردانى و زةليليية!!
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 انثةنه
 "حةيات لةناو ئةجمؤرة شتانةدا، بةس بةفريِؤ دانة"

 

 

 دذي

 جؤرة طشتاندنيَكم! هةر

 !لةهةر شتيَكة داخراو بيَ رقم

 بارينةوة هةر لةبةفرو دوبارة

 بلَيَيي هةر لةباران زؤر

 !جوانة

o  

 ضية زةرِةيةك

 ميَذوو، لةدويَنيَدا نةبىَ ناذي! خؤمشناويَ

 لةطةلَ جوطرافيا هةر نيية، سنور بةينم

 دةكات! دياري
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 ضارةي

 زانينانةم ناويَ، ثةتي و روتن! ئةو

 لةناو ئةم شتانةدا، هةر بؤ حةيات

 دانة! بةفريِؤ

o  

 انيَكارب

 فيداكاري داري

 رِازي رةش، رِواوة لةميَشكمدا! لةوشة

 لةكةالمي تاريك، طةورة بوونة لةسينةمدا، بةردطةليَك

 تةوتةمة بةردةكة تةميانة رةشةكةش خويَن، دارةكة

 طةمذةو طيَذ، وةك ثيَكداداني كةالم

 مةطةز ميَشوو

 !لةبؤشايدا
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 ورِؤب دوور

 !يتدةبين تنزيكيةكان رونرت

 !يتدةبة تثةي بةثةنهانيةكان باشرت

 ، دةبارى!!ىطةوالَة هةوريَك لةخةيالَدا دادةكة وةك

 سةرىبادةيةكي رِون، بةسةر  وةك

 ليَلَةوة مةلةواني زةمينةئةم 

 !يت!دةكة

o  

 كاتيَ ثيَدةكةنيَ، ماناي ئةوة نيية شادبيَ، مرؤ

 مرؤظة مةزنةكان دةخاتة ثيَكةنني، نا شاديية! ئةوةي

 مرؤ، طريَية، خةلةلة لةخودي لةخؤيدا! طرياني

o  

 لةدلَمةوة نزيك بوويت! زؤر جاران،

 لةكويَى؟ هةر جاريَك تؤم بةبريديَتةوة، ئيَستا

 كواى! بؤخؤم ،نادىَ، بؤتؤ منطريا
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 سةردةمانىَ

 تةفسريي تاريكيي و بةرؤذ

 عةزابي روناكييم دةخويَندةوة! شةوانيش

 مذولَى خةمتكردني ئيدي

 !نيطةرانيم

o  

 ئيَمة،

 و لةهةر شتيَكدا هةين

 نيية لة ،هيض شتيَك

 !ئيَمةدا

o  

 دةبوو دةست لةحةقيقةت نةدةين،

 بةدرؤ نةبىَ ناذينئيَمة لةدرؤدا نةبىَ هةلَناكةين، 

 راستبيَذى بةكةلَكى بيَكةلَكى ناية!
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 ريَطةكان
 بووة" " بريي نةماوة رِؤذيَك لةرِؤذان ريَ

 

 هةية، ريَطة

 رِيَطة نية! ئةوةندة"طا" ية، هةرطيز  رِيَ هيَندةى

 هةر بةناو "رِيَ"ية، لةدارِشتندا نيوة ديَرِيَكة الرِيَ! هةشة

 كةونة سالَة، ماندوو شةكةت ناطاتة جيَ! نيشتماني هةشيانة

 سوارو تةنطةبةر كردوة! هةشة بةئةندازةي دنيا، هةناسة

 لةذيانة، هى ئةوةية بةميز لةسةرى بنووسيت : رِقي

 باهؤز! برِوخىََ

 

 و لؤضييةكاني، ضرض هـةية، ريَطة

 ضؤلَييةكاني رِةنط بكةيت، دةبيَت بةتةوني جالَجالَؤكة! ضالَو

 ئةوةندةي بدريَتة بةر نةفرةت، شؤك بووة لةخؤيدا، نازانيَ هةشة،

 ؤذيَكؤيان رِ فةر ضيية، بريي ئةوةي نةماوة كةيسة ثياسةو

 بووة! ئادةم رِيَى بةنى لةرِؤذان
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 ،هةية ريَطة

 و بووة، ثرِ بةدلَ حةز دةكا خانةنشينبكريَ سالَة لةرِيَ دةميَك

 دلَ دةخاتة سةر لةثي دةست! هةشة لةسةر نةخشة، ناهيَلَن! بسرِيَتةوة

 بوونة قورباني سةرىنابيَتةوة بنووسريَت لة ناوي ئةوانةجيَ

 !ناويدالة

 

 رِيَطةكان،

 بةخاتري ئةوةي هةر

 خؤيانت بكةنةوة، دةختة سةر لةكؤلَ

 لةو دي! كةسييش نايةويَ رِيَطةيةكي

 وةك خؤى نهيَنية

 !تيَبطات

 

 و لةهةر جوملةيةكدا طريَ ثيتيَكدا ضالَيَكن، لةهةر نيشتمان، ريَطةكاني

 تاك بةتاك و كؤ بةكؤ، دةثيَكن! ايةكدا تاسةيةكن! طوللةي ويَلَن،سةرو لةهةر

 دة كيَــ ــشن! را بةسةرخـؤدا، بةجةلالد ثيَسيت قوربانييةكان بوون
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 ميللةتيَك
 "طةر كات كوشنت ستةم بيَ، ستةمكار ترينن"

 

 ميللةتيَك

 جةرطةي كانييةو نيشتةجيَي

 لةسةري خؤي اوةكةىخويَن

 خؤيداوة!

 

 رِةمةلةو بةتاويَك

 ،باية سةرئاو دةكةويَ بةثشووة

 رطة، بكاتةوة يةكالي زةمةن تة دةستةاويد

 بةستةم ئةذمار بكرىَ،ذى كاتكو

 !تةمكار تريننس

 

 وةرزيوزةو بة ة،بةرِيَسمانةكانةو درةختيَكن

 !وووكراو موتوربة وشةتةكدراو نةريَتةكانةوة
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 دةهؤلَ
 "ذيان شةرِ فرؤشة، خؤت بةدوور بطرة ماَلة باب"

 

 خودا،

 بؤ ئةوانة نابيَ سوودي

 ئيزافة خبةنة سةر هةبوون، نةيانتوانيوة

 لةنةبووندا نيية، خودا،

 !هةبوونة

o  

 ذيان،

 فرؤشة! خؤت بةدور بطرة مالَة باب، ئةوةي شةرِ

 شيَرداية، نان نيية، ثرسيارطةليَكة قولَ، لةقورِطي

 !كراوة

o  

 !ناسنامةش دةتوانيَ بذي بةبيَ شوناس و بةبيَ مرؤظ

 وةك دةلَيَن"سةطيش دةذى" ذيان هةموو شتيَك نيية!
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 ضةث و راستيَك لةدنيادا، هيض

 مشوليطةرة كوردةكان شيَلطريو فاشيست نةبوون بةرامبةر هيَندةيبة

 للةتةكةيان!و مي بةهاوزمان

o  

 دةهؤلَن، كةضي كويَرو خويَنةري نابينا نووسةري

 !يَيان، دةنطيان خؤش نايةتة بةر طوو دوور نزيك

o  

 بةنداوةكانى نةريَت، دةريايى ذيان،

 بةشةثؤلةكان بكةن ناتوانن رِىَهةرضييةك 

 لةثةرِينةوةو طةيشتنة كةنار بطرن!

o  

 داهؤلَةكان،

 بةدةهؤلَى هيض كةس

 هةلَناثةرِن!
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 بةدطؤيي
 "وةهمةكانت بيَدةنط بكة بةسة"

 

 الديَيم، كورِة من

 لةزيهنيةتي مندا، باخضةية! دارستان

 لورة لوري طةلةطورطان لةسةطوةرِو

 !سلَناكةمةوة

o  

 حيكمةت

 كراسي خؤشةويستيدا، لةطةورةيي

 ئةوةية، بة بةري بضوكةكاندا هةر

 !ناضيَت

o  

 سيَلَ بيَت بةسوثةر

 ئةوة هاتووة غروري لةم زةمةنة كاتي

 بشكيَت! بةدفةرِةدا



 

 
 

 لەم تەنهاییەدا باوەشێك لەم غەوغای هیچ نەوتنەدا بارانێك . ئەرسەالن مەحمود

71 
 تێكستی ئەدەبی

 ةرطئة

 دوكةلَىذةنيَك بووام، لةناو  طيتار

 ئاطرو ئافاتةدا ستارةم نةدةطرت!ئةم  جةهةننةمي

 بادةي سةبا ثيس مؤسيقييةكان

 !ناكةن

o  

 ويستت طةرئة

 بيَدةنط وةهمةكانت دلَت بؤطةن نةكات،

 !بكة بةسة!

o  

 بةدطؤيي نةبا، لةبةر

 دةكرد بلَيَم: بةبيَ تؤ، هيض ثيَويستيةكم حةزم

 نةماوة!! بةخؤم

o  

 هةشن نةماوة تيايدا مبرن! شويَن هةن

 : ذيان خةونيَكةو تةواو،دةلَيَن ئةوانةي !بذين شك نابةن لـةكويَ

 !بطرن لةبيَدار بوونةوة رِيَ طةرةكيانة
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 طوجنان
 "بريت دةكةم، ثريم نةكةي"

 

 هيَندة نزيك

 دةشنيَيتةوة لةرِوانيندا! دا،لةبا سةحةريَك وةك

 نابيَتةوة لة جيَتضيت ليَبكةم، ضيم ليَدةكةى 

 !داانضاو

o  

 دور هيَندةي تفيَك بةرِوي سةروادا، هةر كـةميَك نيطايةك دةي

 ةيبك نم، وا بكة تريفةيةك ئةريَوةرة، نزيك تر تيَثةرِة، تا رِونرت بتبي تر

 ثريم نةكةي! بريتدةكةم ،بةياني لةهةلَامتانةوة بثذيَ جوانرت

o  

 هةر نةرِذا ساتيَ

 هؤ، كةريَك طويَ لةقة نةكات، سةطيَك بيَ، لةذيان

 تيايدا! نةوةرِيَ

  



 

 
 

 لەم تەنهاییەدا باوەشێك لەم غەوغای هیچ نەوتنەدا بارانێك . ئەرسەالن مەحمود

73 
 تێكستی ئەدەبی

 سالَةو سالَيش هةية يـةك رِؤذ ! يةك هةية رؤذ

 سالَانيَكمان تيَثةرِاند، تيَياننةطةيشتني! شتنيثيَياننةطةي بةرِيَكرد رؤذانيَكمان

 ! دةمرم، ؤذيكدا دةمريباراني رِ لةبيَ دةزامن

o  

 ةيراضئةو 

 مة! خامؤش مةكة

 من و هيواي شتيَك بكة لةطةلَ

 بيَ ئوميَدي تؤدا

 وجنيَ!بط

o  

 نةهاتة نةدي، بةد بةختيةكي هةر ئيَوارةيةك

 هةر رِوي نةدا، خؤشبةختيةكي نةكولَيَت! ئاوابوونيَ تيادا

 !لةناويةوة حةقيَك نةفرِيَت !نةسوتيَ تيادا

o  

 ،و بةلةميَك بادةبونة مندالَي

 وةك خؤي شرين، ،عيشقيَك با سةفةريو دةبو ،ىثيَبطةينة ثري

 !!خؤش قسة شوةك تؤ
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 طةورةيي هةلَات! خؤري

 ! طولَةكاني حةوشةي ذيان ذاكـان!رِةشةباي تاريكي تةمةن هةلَيكرد

 بةسةرهةستايةوةو شكان، هيوا كز بوون، بالَةكاني ئوميَد  ضاوةكاني

 !ىثريبةربؤوة  دابةرد

o  

 وةك رِوناكييةكى هةلَضوو، ثريى

 تةيَنيَدةهونرت تاريكييةكان رِبةئوميَدى ئةوةى رِةنطى بةيانى نةبيَتة تارمايى، 

 ؟زارى نةكردويتبيَرِيَطة ! بةزمانى كانى لةباوكم دةثرسم: ماندويَتى سةرزمان

 ضاوى ثةجنةرةكة دةكاتةوةو بةدةنطيَكى هةوراوى لةبةرخؤيةوة دةلَىَ: ذيان

 كورِم! بةمانا ترةبةدرةنطةوة 

o  

 ثرسيارى كرد لةخؤى،بويَرانة رابردوم 

 ئيَستام بةتةواوةتى خستة ذيَر ثرسيارةوة، داهاتووم هيَناية ثيَشضاوى خؤم،

 لةئاوى سارداو مةوانى لةسةفةرى ذياندا بةضيَذ ترطةواهى دةدةم، سةركيَشى 

 لةخؤ بةعادةت طرتنةوة!ترة د بةسو
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 رذان
 رِويدا، جيَماني يادةوةرييةك بوو تالَ""ئةوةي 

 

 ضةندي

 بؤ مةرط، نازامن، دةويَ

 نية، ئةوةي ديارةو دةيزامن، ديار

 زؤر تري الداوة لةزؤر،

 !لةذيان

o  

 رِذان، وةك ئةوةي قاوةكة

 ، كراسةكةي داكـــةند،لةرِذاني شةودا دةركةويَ مانط

 ناوةي رِوناككردةوة، ئةوةي رِويدا، جيَمانة ياديَ ئةو

 تالَ، لةسةر تةختةكة! بوو

o  

 باران! لةضاوةكانتا ئةباريَ، بةفر لةدلَما،

 !ضؤن ضؤنة كةش لةميحرابي تؤدا، ئةي
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 !بؤ؟ دةبينم، وةخةونان بةتؤ خةو دةمباتةوة، مةستانة جاريَك، ةره

 ضيية طولَ دةطرنةوة، شويَن سةبةب ساتيَك بةديار خؤمةوة لةتؤ دةرِوامن ةره

 بيَدة بؤ بكةويَتةوةدةبيَ تؤم بري بؤ دةكةمةوة لةخؤمبري كاتيَك هةر ثيَكانت؟

 خؤت ون مةكة سيَوةكانت مةشارةوة! !هةناسة؟الَن بطريَت بؤني طو

o  

 ئيَوارةية، ئةم

 ،تيَثةرِيممالَةكةتاندا  بةكؤلَاني

 بؤدارتوي حةوشةكةتان  نةطةيشتمتيَ

 !وضؤلةكةي طرتبو طةلَا لةبري

 خيَرة؟! ئةريَ

o  

 تارماييةكي دريَذ، بةدريَذايي كةناراوةكة دةبينم!

 رةك طرتووة، بةالي هةنديَكتانةوةطويَم لةطؤراني"ئةو كضة لةو مالَة"ى زي

 دنيايي خؤم ثشتطويَ ناخةم سةفةريتارمايية، ئةم طؤرانية تيَثةرِة،  ئةم

 تةي دةكةم!نادةمة كؤتاييةكان، رِوانينم  مخؤ
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 بةرِيَطةوة
 "هيض رِوينةدا هيض نةطؤرِا"

 

 لةوسةري ور،ود لةسةطيَكة طويَم

 !دةوةرِيَ شةو بؤ رِيَطةكانةوة،

o  

 قالؤنضكةيةك

 ر، طوي طةورةترووسو دةبينم

 !دةخوا لةخؤي

o  

 كان،درؤزنة هةورة

 ئامسان، هيض نةباري، هيض رِوينةدا، هاتنةوة

 !هيض ةطؤرِان هيض

o   

 دةلورييَنَ، ئازادي لةشةقامي طورطيَك

 كرِرِرِرِيَنيَت!دة ةكانئيَسقان تؤرانيانة
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 ثياسة
 "بؤ نايةي لةكؤلَ خؤماني بكةينةوة، ثايز"

 

 

 كةيفمهيض 

 ناية مــةتاتي، بةقسانيَك

 دةمطوت: ضـــةند مةتريَك هةناسة، طةرنا،

 ئةوة دةكات مبانبا بةرةو مةودايةك بةشي

 ئةجمارة وةرة لةثياسة،

 !مةكـةدرؤ 

o  

 بةشتانيَك ناية مةومسي، حةزم

 وا نةبا، ضاويَكم لةرؤذهةلَات و قاضيَكم لةرؤذ ئاواو طةر

 لةباكوورو هةرضي ئيمامن هــةية لةسةر ئةم دةستيَكم

 الي خؤمامن دا نةدةنا! باشورةي
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 زؤر جاران،

 خؤمةوة نزيكبووي، لةخؤتو

 لةضي؟! وني

o  

 ناية هيضت ثيَبلَيَم! دلَم

 طوتبام: حـةقة ئيرت عيشق و بازي،ثيَمخؤش بوو  طةرنا

 و ثاتري، زانست و قسةي نةستةق، هاوثيل سياسةت و رِؤمانسييةت،

 اوةئةم بةنداوةى ببةزم و رِةزمى ئةم دؤو دؤشاوة، 

 لةيةكرتي! جيابكةينةوة

o  

 نية بلَيَم: خؤش

 لةئافرين هةلَطرة، هةورة تةرِثؤشةكان ثرت ضاو

 لةضياكانن! روو

o  

 خؤماني بكةينةوة ثايز، ئةوةي لةكـؤلَ يةينا بؤ

 !!بربِيَتةوة لةئوميَد، ئةويشي بدةيينَ و ماومانة
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 دايكم
 و درةوشايةوة، ئيَمةي هيَناو ثيَكةني، هات

 و نةطةرِايةوة، ماَلةكةماني نغرؤكرد لةبيَدةنطيدا دايكم! رِؤيشت
 

 

 دايكم،

 سالَيدا، شوي كرد،"02"لة

 هيَناية بوونةوة،سالَيدا، مين "00"لة

 لةسةر بكات، سالَيدا دواسةفةرو ذيانئاوايي"33"ئيَوارةيةك بةر لةوةي لة

 داواي بينينةوةي منيان بةباوكمي طوتبوو: طةر مندالَةكان ،سفرةى ئيَوارة

 نني بردةوة! ثيَيانبلَيَ: هةتاباراني بؤ ئةوسةري رِوا دايكتان كرد، ثيَيانبلَيَ:

 لةنور نةكاتثرياسكةي سةفةريش ثرِ 

 خـؤر نايةتةوة، لةميوةجاتى

 !ناطةرِيَتةوة
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 ساوة، هةتا ئيَستاش، لةو

 باوكم، نيوةرِؤيان باوكم، ئيَوارانيش هةر باوكم، بةيانيان

 رزايي خةميَكي قولَةوة، تةسبيحاتسفرةي تةنهايي، لةوثةرِي بة لةسةر

 هةتا ئيَستاش، بيَئةوةي بيةويَ، دةكات! لةوساوة ئةسةفةوة بةدنكةكاني

 دنيا، لةوةساوة هةتا ئيَستاش، ثياوي لةخؤيدا دةبيَتةوة بةقةرةبالَغ ترين

 دةي تةنهايي تةنهايي دةخيوا تةنهايي دةخيواتةوة، تةنهايي دةخيةوييَنَ

 نوسيَتةوة! لةوساوة هةتا ئيَستايش، بؤشايى دنياي ئيَمة ثرِنابيَتةوة

 الرِيَ، تةذى نابيَتةوة لةبوون لةواتا، نيوة ديَرِيَكة لةنور،

 نابيَتةوة لةذيان! رِؤشن

 

 هيض شتيَك هيض

 ة، ئيَمةيــــدوا سةفةري داي ئةوةندةي

 تةنهايي ئيَمةدا، لةمالَةكةي ئيَستا نةكرد! تةنها

 ضاوةرِواني ضاوي بابةوم و دةو  دةست

 !دةشوات ئيَمةش
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 لةئيَمةدا، لةوساوة

 طةورة بووةو ضاوةكاني ناضيَتة خةو، دةضيَتة خةم

 بةرِابردو، لةوساوة لةمالَي ئيَمةدا بةهار ناية! نابيَ تةمةنةوةو

 بيَتةوة،اااانا اااا، باران لةئامسان جياتيَناثةرِيَ زستان

 زريان! نارِةويَتةوة

 

 يك نيشتمان واااادا ئةطةر

 بىَ، ئيَستا لةئيَمة بيَ دايك و دايكبيَت نيشتيمان

 وني نية!ي تر نيشتيمان

 

 دايك، غيابي

 عاقيبةتةكةي ديارة، كيَشمةكيَشى

 نةمر، تالَاويَكة بكوذ، طرِكانيَكة لةرؤحدا سويَراويَكة

 ويَرانةيةو ناطاتةوة دانامركيَتةوة،

 !ئاوةدانى
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 ويَيت؟!ان تؤ لةكطي ةداي

 بينم!ةكييةكةت بةجلةكامنةوةيةو خؤت ناميَخ بؤن

 نيت! لةناو دلَدايت، خؤت ديار ةولةناو كتبةكةم حيانةكانترِة ثةلكة

 هةر شويَنيَكدابةلةم ئاواييةدا هةر تؤى، سةر  تضاو برِ دةكا تا لةسينةدايت،

 ، دةضكيَيتةوة لةطؤيَضكةمدا،دىَ دةنطت م لةم مالَةدا هةر تؤى بةردةوامدةكة

 ثيَويستم؟! ناتدؤزمةوة، خؤمت نيشان نادةى و ذور بةذور بةدواتدا دةطةرِيَم

 ةم مالَة ونة لةتؤ يان ئةوةى تؤيبةماضكردنى هةناسةيةكتة داية لةكويَيت، ئ

 داوةمالَةةكى قولَ لةخوار هةتا سةروةى ئيَستا بيَدةنطي سةيركة لةوار ونيت!

 فيَرة فرِين بووين بةالَمداية بيَورتة، بيَطةالَ!  ديَرين، دةوةرىَ دةذى، بارانيَك

 دةذين بةالَم كوا ذيان سةرشانى كىَ! سةرخبةينةوة

 دةتوانىَ بيبَ بةهةموو شتيَك!

 

 كةوتوويتة كويَى ئامسان و ئةستيَرةكانةوة؟!

 ركةوتنةوةىدةى ئامسانةكان و بةم دوو ضاوانةى خؤتثيَدام هةزاراجنار ونبوون

 كىَ دلَى ثايز بداتةوة؟! كىَ زستانئةستيَرةكامن بينى، تؤ لةكويَى داية؟! 

 بةهار برِازيَنيَتةوة؟!طةرم بكاتةوة؟! كىَ 
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 ئاوازيَك
 "طؤرانييةكم بؤخةونةكانت هةية"

 

 يَيَت!مةكة مة، نافام ذيان لؤمةي

 واين، نة لةخؤمان تيَدةطةين، ئيَمة

 !دةزانيَ لةزمامنان نةزةمةنيش

o  

 طؤرانييةكم

 طةرِيَليَ دةنطة ذيَيةكامن ئؤقرة بطرن! بهيَلَةبؤ خةونةكانت هةية!

 ئةم رةقبوونةوةيو ئةم حةشدي رق  لةناو نةوتنةدا، هيضلةناو ئةم ئاثؤرايةي 

 بةطويَضكةتدا ى نوىَئاوةزيَكاى هارمؤني ،ايةدا، هةريَزي ئاوازيَكمان

 !بضرثيَنم!

o  

 بةو كةرِو كوندييةوةو كمانخاواين! ئيَمة

 !ةويَبةو اللَة ثةتيةوة خؤش د ماننةتةوة

 



 

 
 

 لەم تەنهاییەدا باوەشێك لەم غەوغای هیچ نەوتنەدا بارانێك . ئەرسەالن مەحمود

82 
 تێكستی ئەدەبی

 

 ئيَمة واين!

 ةوبةم نارِونييةو مانئاو

 بةم تةنطة تاوييةوة الطرينطن! طةمنانطولَة 

 بةرة بةيانيَكةوة بطرة، تا دةطاتة جوطرافياي ثةلكة طيايةك، لةطةردي

 تاريكاييةكانتؤوى هزريَكةوة برِوانة، تا تةماشاي وةرزيَريَك،  لةوةرزينة

 تارماييةكان لةباقةى شني دةضيَنينةوة،

 دةكةين، وةك ئةوةى دةرو

 !دةردةكةوىَ

o  

 رِوت،

 هيَندةي وشةكان رِوت،

 بيِِثةروا ئيَمةيش دةمانباو دنيا بةدواي خؤيدا

 وووورِةو ئةودابةدوايدا 

 دةكةين!
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 رِيَمان
 "جواني نابيَ بةهيض، تريَ بطاو شةرِاب نةباريَ"

 

 ن وم وةك ؤ،ت

 ئةوةندةي دنيا كؤن بوم! منيش

 كؤالرةيةك كةلَكي فرِين و هيَندةي ،يَتمبري، بةضي دةض بذي،

 يةك هةناسةلةسينةدا باي ثيَكةنينيَك  ثياسةولة بةلةميَك بةشي

 بيَت! ئةمة ضجؤرة وجوديَكة سةرت هةرةسى بةفرو دلَتنةما 

 سيات مافورىو بارانى بةليَزمة

 ثايزة هةوار بيَ!

o  

 خؤشي

 و نةبيَ ضيية، باخيَك هةبيَ

 سةوز سةوز ذياني تيادا بذةنيت! نةبيَ،

 ، سيَوي تيادامابىَنة وةرزت

 !بضين
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 نابيَ بةهيض، جواني

 بةئاطر! يَتتيادا تةرِ نةب ثةجنةي

 لةدلَ، كريَ بدةيت و يَتتيادا بةتينرت نةب بةفرى

 خبةويَت، تريَ بطات و سةعات

 نةباريَ! ى ليَوشةرِاب

o  

 !بشكيَنني! لةزةمةن نويَذ، دةست با

 با بدةينة ماشيَين وجودة ئةم، رِةقانةدا رِيَماننابيَتةوةقاقرِو وةرزة  لةم

 !يَكو هيض هةلَثيَضة، با برِؤين بةرةو لةهيضي طيَرِي فشة، بوخضةيةكدةست 

 ئةم مةملةكةتة، نامؤترة لةتارمايىذيان ليَرة خةون ليَرة تاريكرتة لةشةو، 

 نة بادةستت بيَبةرديش كةرامةتى خؤى هةية،  ،لةهيض كوىَ جيَى نابيَتةوة

 !هيض كوىَ خؤمان بةرةو برِؤين بةرةو

o  

 شتيَك نيية سةروا

 ، جطة لةشةيتانيَكى فريودةر!خؤر لةئامسانيَكى بةرتيلجطة 

 بؤ ذيان نابىَ نااا!
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 سيََلفييةك
 "ويَنةيةك لةخةزاني خةتاكانت بنيَرة، با نةمرم"

 

 

 نيت! ليَرة

 !لةكافيَيةك شني وام

 دةنؤشم رِةش، شتيَك بيَتاقةتييةك

 بةطويَي خؤدا لةهيض،

 !دةضرثيَنم

 

 سيَلَفييةك

 خةيالَةكامن لةهةلَوةريين

 با بذيت، ويَنةيةك لةخةزاني دةنيَرم

 باااااا بنيَرة، خةتاكانت

 !ةمرمنـــ
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 نيم، لةويَ

 ئةوةى دةردةكةوى لةذوريَكدا، وةك

 سةوز سةوز دةهؤنييةوةو لةخؤ دةضين! خةونةكانت

 رِةش رِةش شانة دةكةي و لةخؤم ون دةكةى! خةمةكانت

 ضايةكةوة زةرد زةرد، ثايزى نــؤش دةكـةي! يةدةم

 ضرثة لةبرى واقيع دورى بةضركة

 !دةطؤرِيت

 

 دةكةى، ئةريَ ذوانيَك

 لةثارضة شكاوةكانى نيشتمان ساز دةكةم! جيَذوانيَك

 ثيَيةكانت لةدلَم طري دةكةى، باوةش بةخؤشةويستيدا 

 نغرؤ دةبني! دةكةم،

 

 ثةجنةكامن

 كةسيش نامانـ لةناو ثرضتدا ضرثة ضرثيانةو

 ـبيستيَت!
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 هةورةكان
 "دذي هةر جؤرة ثيَكدادانيَكم لة بؤشايدا"

 

 

 خؤشيم

 هــــةورةكان نايةت، لةطرمةطرمي

 هةر جؤرة ثيَكدادانيَكم لةبؤشاييةكاندا، دذي

 خؤدا دةلَيَم: بذي هةر بذي لةدلَي

 !باران

 

 ضيَذ

 هةورةكان نابينم، لةبةريةككةوتين

 هةر ضةشنة بةيةكطةيشتنيَكم رِؤمانسي، لةبةر خؤوة دؤسيت

 : سلَاو سلَاو لةنةرم و نيانيدةلَيَم

 !باران
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 تاقةتي

 مينطي هةورةكان/م نية، مينطة

 ئةوةية: لةتةمومذيشدا هةبيَت! شةفافيةت

 دةلَيَم: داكردنت باش بةخؤم

 !باراني

 

 طـــويَ

 بؤلَي هةورةكان نادةم، بةبؤلَة

 انووشدا بيانوو برِ بيَت!ئةوةية: لةبي قسة

 بلَيَ: رِوانينت رِوناك  بةخؤت

 !بةيانى

 

 تنؤكت تنؤكة كؤلَان مةطةرِيَ، كؤلَان لةمالَةوةم،

 خؤشخؤش لةدةرةوة ة كردوة،طرمؤلَ خؤم، بةنازانةوة هةرزانفرؤش مةكة

 !هاتنتدةكوتيَ ترثةي  دلَم تؤ دةباريت، خيَرا خيَرا
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 سةفةر
 سةرطةرمي ثيَضانةوةيةتي""مةفتووني جطةرةي وةتةنةو 

 

 برادةريَك

 شةيداي سةفــــةرة، هيَندة

 تا ئيَوارة بةئامسانةوة فرِؤكةكان دةذميَريَت! رِؤذ

 ديَن/نا، ئةوانةي ئةوانةي

 !!دةرِؤن

 

 سةفــةرى هـةلَكردوة! ئالَاي

 ئوميَدو ئنتماي يةكثارضة بووة بةسةفةر، هزرو

 خاكة لةذيَر ثيَيدا طرِةى ديَت، بةماث ناوضةوانى دةخويَنيَت! ئةم

 لةئاوةكانة تا ئامسانةكان، سيماي لةشوشة رو

 غابات دةضيَت! شكاوةكاني
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 ضاوي

 نيشتمان ئةوال ترةو لةبالَاي

 كورت ترن لةسةفةر! دةستةكانيشى

 جطةرةي وةتةنةو رِؤذ تا ئيَوارةش مةفتووني

 هةلَثيَضي سةفةر، خةريكى بةكاغةزو

 لولكردن و لودانيةتى ثيَضانةوة

 !بةدل

 

 :سلَاوةكةي

 باش، سةفـةرت خيَر، بةسةفـةر بضيت، سةفــةرت

 بيَيتةوة، سةفةريَك وةرة، سةفةريَك ديَم، سةفةريَك مببة، بةسةفةر

 دةتبةم، سةفةريَك دةخؤينةوة، دةخةوين، سةفةريَك

 !!دةفـــرِين
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 زةمةن
 دواي تؤ، ببمة شاعري، دةشيَ دواي من ببية ئيلهام""رةنطة 

 

 كردوة! كـؤني زةمةن

 !ناكةوين ردنةوةينويَك بةوة هةبيَ، تازة فريا ئيمانت

 ئيدى ضووو بةوة هيَناوة باوةرِم كردوة! كةمييدنيا 

 !تيايدا بةيةك ناطةين

 

 الرِيَ! تديَرِيَك بي ريَية ئةوةي وةك

 بةرةو هيض كويَ!ي نيوة ريَيةكم دةلَيَ هةر

 نامؤ! زةمةنى طةمارؤداوة ويَلَيماني

 

 دواي تؤ، رةنطة

 شاعري! دةشيَ دواي من ببية ئيلهام! ببمة

 دواي من، ببية روبار! دةشيَ دواي رةنطة

 ببمة غوبار! تـؤ،
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 بيَهودةيي
 "جاميَك تاَلي لةو بيَدةنطييةت بنيَرة، دةردي بكةم"

 

 

 لةويَم،

 وةك هةناسةي من طةرم و ئةويَي

 هةست و نةسيت ئيَستاي تؤ سارد، ئةويَي وةك / با/ بيَباك و وةك

 / نا/ خؤشتام، هيضم بؤ ناية وةك

 !!هيض

o  

 دلَم

 خةيالَم دةفرِيَ، ،دةطؤرِيَ

 هةبوو بةتةنايف يادةوةرييةوة ئةوةي

 لةدةرةوة ئاطر دة جيَما،

 !باريَ
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 دةبيَ

 ! تؤ ليَرة ني وضيبكةم؟

 بةديار خؤمةوة وةك كؤتريَكي منيش

 بةسةر ثةلة سييةكاني دلَمةوة هةلَكورماوم! تةريوو

 / بري لةخؤم دةكةمةوة نا/ تؤم بري دةكةويَتةوة!ئا

 تالَي لةو بيَدةنطييةت بنيَرة، جاميَك

 بكةم و دةردي

 !بربِيَتةوة

o  

 ليَطةرِيَ

 خؤلَةميَش دةزانيَ سةبةب هةر

 ئةم ئاطرة بـــؤ دوكـــةلَ ضيية

 !ناكات
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 جطةرةيةك،

 سةر زمان، دةمباتةوة

 دةهيَنمةوة بةر قسان، با/ ثايزي ضاوةرِوانيم دةباو زةمانيَك

 ناطري نا!!  دةستم

 ديَم! بةدمدا

o  

 وةك هةميشة ئيَوارة

 بةنوسينةوةي ئاوابوونةو خةريك

 بيَهودةيي تةمةن دةخويَنمةوة، منيش

 لةدةرد لةئازار، دةكولَيَ ناوةوةم

 بةالداديَم!!! ئممم
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 ويَلَ
 "بة يةك دةمذين و لةيةك نامذين، لةيةك نامذين و بة يةك دةمذين"

 

 دةطةين و بةيةك

 ناطةين، لةيةك ناطةين و لةيةك

 دةطةين! بةيةك

 دةكةين و بةيةك

 ناكةين، لةيةك ناكةين و لةيةك

 دةكةين! بةيةك

 دةطرين و بةيةك

 ناطرين، لةيةك ناطرين و لةيةك

 دةطرين! بةيةك

 دةخؤين و بةيةك

 ناخؤين، لةيةك ناخؤين و لةيةك

 دةخؤين! بةيةك
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 دةمذين و بةيةك

 نامذين، لةيةك نامذين و لةيةك

 دةمذين! بةيةك

 دةدةين و بةيةك

 نادةين، لةيةك نادةين و لةيةك

 دةدةين! بةيةك

 دةضني و بةيةك

 ناضيني، لةيةك ناضيني و لةيةك

 دةضني! بةيةك

 نا،غةريب و لةيةك ئاش بةيةك

 ويَلَ، وةك الشةي سةر ئاو، هةر دةرِؤين و ويَلَ

 لةهيض نا دةينةوة! ئاورِ
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 كؤدةكان
 "دةست بةرِوتانةوة مةطرن، شةق لةبؤشايي هةَلمةدةن"

 

 

 

 دةزانيَ: كيَ

 ئاو دريَذترة يا بةذني با! بالَاي

 : خورِة خورِي كاريَز بةناوبانطرتة، يا طظة طظي با!ثيَم دةلَيَ كيَ

 تاظطةية، يا طيَذةن و طةردةلوولي بـا! بؤني كانى تةرِترة، سةركيَش

 دةزانىَ: ئةوةي دةرِوا لةناية يان لة با! شنة شنى با! كيَ يان

 ديَرِيَك ضية نةدةما، الرِيَ ريَي

 تـؤي نةبا! نةبا،
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 !كويَرستانة

 لةيةكرتبرِين بشؤن، ضاو

 ةدةن،بةرِوتانةوة مةطرن، شةق لــــةبؤشايي هةلَم دةست

 بةرِوي بادا، هةلَمةدةن، دلَم لةم هةموو ثةرتبوونـة شكاوة! تف

 نامبةوة نةلةخؤم و نةلةهيضدا، دةنطي بةربوونةوةي باران جةم

 يان كةوتين بةفر! كيَ لة كيَ ناطا، منةمني باران، كؤنرتة،

 تنؤكة تنؤكي ئاو! يان

 !خةرابــــاية

 

 ضي

 لةضي ناداتةوة، ريَذنة بـاران، يا ورشـةو ئـاورِ

 !بةفر
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 ناطات، ضيبةضي

 باران، يا شةفافيةتى بةفر! ضرِي

 خؤشيناكاتةوة ضية؟ ئةشكي باران، ئةوةي

 بارينةوةي وشكة ثيَكةنينى يان

 بةفر! ثرووشةى

 

 ئةخالق، هةبووني

 ناوةستيَنيَت، لةنةبوونيةتى ضةكةكان

 بةرثا دةكا! جةنط

 

 بةدحالَيبوونةكان،نةقلَي  وةك

 دوو تاشة بةرددا، وةك ثيَكداداني جياوازييةكان، لةدلَي

 كيَية لةكيَدا، ذيان لةجياوازيداية، عةقلَدا، ئةريَ لةغيابي

 جياوازيية لـــةذيان دا! يـــان
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 زؤرةو قسة

 نازامن بلَيَم وةك بيَدةنطيش

 ضي كةم!

 

 ،يَبلَ تؤ

 بةثوتى! يا وةك توتي ذيان بةتويَكلَةوة خؤشرتة

 بةرِوتي! ك ثايزيا وة ترة رؤمانسي بةطياوة اربةه

 بلَىَ دةى!

 

 ئازادي! نان و وةكبةتامرتة، يا بيَطةرد  خويَبكةي ئامسان

 نارجني! ي هةجنرييَكيئةتككردن طوذالَكي ذيان تالَ ترة، يا

 

 طوو بكةيتة

WC ،نيشتمانةوة، يا بةناوي ئاسانرتة 

 !خواردني
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 ثايز
 "با" دةطؤرِي، بؤني "با" خؤش دةكةي! تامي

 

 ايز،ث

 باخ و رةزو نةرِوتبوونةوةي هةلَوةريين طةلَاونة

 تؤية رؤشنايى، ثريشكى نةخؤطؤرِيين درةختة

 !دةباري

o  

 ،يَترةنطيَكي دي ناثؤش لةرؤشنايي جطة خؤي نةبيَ نادويَ، بةزماني ايز،ث

 !يَدةكةو ناوكيهةترةش دةكاو هةر لةجيَدا ، خةزان تديَيك كاتيَ لةبةر تؤية

o  

 ثايز،

 شتيَك هةموو ات،لةبا دةر ناك سةر

، تيةي هةناسةيطةرم بةو تةي ليَونةرميي تؤ بةو ناطات، بةخؤي دةطةيةنيَ و
 بؤني با خؤش دةطؤرِي، تامي با

 !دةكةي
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 هةلَوةرين، بؤ

 يزى نةبووين!كاتيَك بةهيَندةى ئيَستا ثا هيض

 ساتيَك ئةوةندة لةبيَدةنطييةكى ئاواهى هيض

 نةذياوين! رِوتدا

o  

 ايز،ث

 او دةباريَ،بةت بؤية

 لووتبةرزي نيشاني زةوي بدا! تا

 ةو شتانة دةخؤيخةمي ئ تؤش

 درةختيَكدا، لةرةطي

 !جيَمان

o  

 ثايز،

 نةوةيةك لةطةلَاو تؤش زادةى ئةوينيَك لةكةالم! شؤرِشي

 دةوىَ بؤ سوتان و ضةندةى الداوة لةهةلَوةرين، ضةندى

 !نازامن
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 ئيَوارة
 "ثياسةيةك ناتةواويية بةبيَ تؤ"

 

 رذاني ئيَوارة

 !!تردا لةنةهاتيَكي ئينكاريية، ثةرداخيَك تاريكي

 نةماوة نويَ، شتيَكي تر رؤذيَكي لةكؤنبوني جطة

 !دالةئيَستا

o  

 ئيَوارة،نةخيَر 

 !جيَماو رؤذانيَكى تردا لةثؤشاكى رؤذيَكي ترة روتبوونةوةي

 رِؤذانيَكىرِذانى  كوذانةوةىرِؤذيَكى ترة لة ؤىذيلةم ئيَوارة،

 !سوتاو تردا

o  

 بؤى

 لةرِؤذيَكى بيَت رؤذيَكي تر سةرئاوكةوتينهةية ئيَوارة 

 !تردا
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 ئيَوارة،

 هةلَوةريين! !تؤية هةنارى ثذاني

 لةبةذني يَكة كورتعومر ةهةجنري

 !دنيا

o  

 ئيَوارة،بةلَىَ 

 !رةش بةليَوي شينة سةر طلَاسيَك اوىكةف ةوةيخواردن

 نةهاتيَكيفانتازو فةلسةفةى لةيى تارة رؤشنا سكوتيَك

 !تؤدا تري

o  

 ئيَوارة،

 درةوشانةوةى !تؤؤ ناتةواويية بةبيَ ثياسةيةك

 بةهيض يَتقوت ناض وت دةبا لةدور، دلَ ئاطريَكة

 !كةس

o  

 !رِؤذ تابلؤى جوالَوى منايشى نويَنرتين دوا ئيَوارة،
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 وارة،ئيَ

 بةرةو هةجوو كردنى هةموو رِؤذيَى رِؤذة خؤ

 !تاريكى

o  

 وارة،يَئ

 رؤذو شةو نية، بةدحالَيبوونة نيَواني

 من و تؤ، بةيةكةوة ناطوجنيَن،نيَوانى  وةك

 نايةن، بةيةكةوة نابن! ةوةبةيةك

 !ناسازيَن

o  

 ئيَوارة، جوينةوةى قةوانيَكة كؤن!

 رِؤذيَكة بةرةو تاريكى بةشويَن ثيَيةكانى خؤيدا!ريَكردنى 

 لةخراثرتين حالَةتدا عادةت طرتنة بةزوو خةوتن و زوو لةخةوهةستان!

 كوذانةوةى سروشتى رِوناكييةكة هةلَضوو، باكردنى هزرو 

 هةناسةى غرورة لةرِةنطدانى زةوي!
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 بارطاوي
 "سست بةسةر شاني شكاوي شةقامةوة، ثةست لةذةهري ذيان"

 

 بالَغييةكة، رةقة

 لةبيَدةنطييةكي قولَ، سامناك، جطة

 لةتةنهاييةكي كث، دلَتةزيَن، جطة لةبارانيَكي وشك، نابينا! جطة

 !هةتاو دةضؤرِيَطةجنييَت لةلةخؤم خؤميَكي رِوت بةتةنايف نةريَتةوة،  جطة

 خؤلَبارانة،، ثريي بةليَزمة دةباريَ لةباخضة دلَتةنطييةوة لةتةوايف

 بةتالَاوي فرميَسك، ثةست مةست

 ذيان! لـةذةهري

 

 يية؟بيَمالَيية ض ةمئ هيض ديار نية! جةجنالَييةكة

 ةنطةبةر بوو، ئةمرِارِةوة كةى ئةوةندة ت ئةم ئةم نادياريية لةضييةوة هات؟

 ئيَرةى كتيَبةكانةوة كيَن كةوتوونةتة ىييةنةفةسانة ضروكئةم تةنط قةوى و 

 ؟لةضييةوة دىَ بةتالَييةى ئةم هةلَكشةو داكشة
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 بؤ نافرِيَ؟ تةيارة ئةم

 ؟بؤ نايةوىَ بكةويَتة رِىَ شوفيَرى ئةم تاكسيية كيَية

 هيض! نيية ةموو نابيناية كيَن؟ طويَم لةهيضئةم ه امةية،بةلةمةوانةكة ك

 ويَية، كيَية جيَطؤرِكى بةشتةكانلةك كواا ئةم قةوانة ضيية، ئاطرى ئةم دوكةلَة

 هةموونويَذى ئةم  ،دةكات بةسةر نويَدا بار ضيية ةكؤنندةرة بة، ئةم تدةكا

 لةبرى وةك سةط، سةطيَكى زيندو، سةطيَك !بيَئيمانيية سةربوردةى ضيية؟

 دا دةكةم! دةست لةضاوةرِوانييميز بةهيض ،حةثةحةث لةتةماى لةتة نانيَك

 لةهيضرِؤم و ئاورِ بةدواي ماناماوة هةر دة ،بادالة يدةيةكوةك طةرِ ،دةشؤم

 هةتا ضاو برِ دةكا ئافاتيَك، خؤدا دةلَيَم: هةتا خةيالَ دةباةدلَي نادةمةوة، ل

 لةسةر !اني مةرطةوة دةنيَم لةناو مةرطداثالَ بةشةثؤلةكطيَالنة كةناريَك، 

دةنووسم: وةك بةفر ناتويَمةوة لةتؤدا، وةك باران  بابةفؤنيت  نةسيم طؤناي
 نقومو لمالنيَ خاو دةمبةوة لةم لةمندا، ناخنكيَيت

 كرتدا!ةلةي لةناو دةبينةوة

 

 !ثرمِب لةنيطةرانيت با، لةدلَتةنطيم برِذيَ

 ا!حوجنة ناكريَ نم بؤ ئةم بارطاويبوونة
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 لةئاسؤورِوو  ضاوانت

 ضارؤطةيةك نيية!هةورةو ضةتريَك ، كرِنوش دةبةن تارماييداضةوامن لةنيَو

 زماربدور دةستيَكن  دةشتانة لةثةنيية، ئةم لةطؤرِىَ بةرديَك ثاتةيةك  بارانةو

 زةردةوالَة زيَدى كوذالَك و النةي زامدارة رِيَذكراو بةرِوى سةفةردا ئةم جةنطةلَة

 يشةكانمةطةز طويَم بؤرِاديَرة لةطؤرِةكاندا ،دةطمةنة سةمةرة خولَقيَنةرةكانة

 بطرةوة نيية دودلَييةكانت يَرِةط نيية قامةتت طؤضانيَكطةردةنت ب، ضاوخؤرن

 لةثشتتة، تنةبوو، باوكم ئةو كاهينيَك نية شيَت، خوداي ئةوان نةزؤك دايكم

 هةلَامةت لةمنةوة، يتنزيكرت دوربيت ضةندهةر  ،اى ئيَمة لةطةلَتةخود

 !!دةيطرمةوة بطري

 

 انةوة لةخواردنةوةت نةرِوامن نا،ناكريَ بةطوم

 اداربة متمانةئاطىلَ  مب! ةندة هةستيارو هيَندة ئالَؤزئةو ناكةي زدةزامن حة

 كؤ دةكةيتةوةو بةديار مل ليَتة بؤ ثشوودانيَك، ضاومسور ثاشةكةوت ناكريَ! 

 بةئةندازةي فرِين، خةريكم بةديار، منيش ئةوةتا تزةمةنةوة لةخؤت دةرِواني

 ،تبةقريووةي نةورِةسان بيَ ،دةكةمةوةو بؤ تؤ دةرِوامنبري  خؤرةتاويتةوة

 ت!بالَبطريَ يادةوةري هيَندةى نةماوة بناري
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 لةهةرِاجكردني رِةنطة

 و هةبيَ حيكمةت نيشتماندا،

 !يَتنةمانزانيبئيَمة 

 

 ؤ"يت دةمالويَنيتةوة؟!"ت ئةوة

 ئاويش دةزانىَ بؤ ئاوة!باران هةر بارينةو نةنة

 ى قوربانييةكان جطة لةدةنطيَكتيَدةطةم، دةزامن ى دنياكانزاييةكان لةكؤكة

 بوون بةئاسك و ئةم ئاسكانة ضؤن ئةم بةرازانةيان نية، شفةزاتةنانةت راو ككث

 ؤؤؤب شةقام !ةوعييةتى خوداكانة لةكتيَبةكاندامةسةلةكة ن ،بؤ بوونةتة بةراز

 ؤؤؤخؤى بؤهيَندة خؤى بةشؤستةكردنى طةجنةكانيةوة بادةدات، نةتةوةيةك 

 ةوةييشكاودلَ ئيَسقانى بة و،كرا كةلَةكة كاتىخةلَوزى ئةوةندة بةعةرشيَك لة

 لةخؤدا، وةهمة دةربارو بةربادةكاني شا لةضييةوة ديَن ىشاناز ،دةكيَشيَهةلَ

 وة سةرضاوة دةطرىَ، ترسة لةهيَرشبةخود نائاشييةلة ،بةخودا نامؤبوونةوة

 بكة، ئةزمون ذيان ،ة! برِؤ دنيابةسوارى ئةسثةكانةو كيَضكةكان هيَنانةوةى

 مالَيَك دامةزريَنة لةطومان،رِةطةكان بنكؤلَ بكة، 

 بيكة بةطؤرِةثانى شةيتان!



 

 
 

 لەم تەنهاییەدا باوەشێك لەم غەوغای هیچ نەوتنەدا بارانێك . ئەرسەالن مەحمود

113 
 تێكستی ئەدەبی

 سةرطةرداني
 "كانييةك لةرِوني وشةكاني منةوة، دةرِذيَت"

 

 

 هةوريَك

 سةري منةوة دةطرميَنيَت، بةسةر

 ! خؤشيناكاتةوة، ثةشيماني ليَدةباريَت!دةطرييةت

 تامي بؤني ئاوازيَكي ونبووي ليَ ديَت،لةدورةوة بانطم دةكات،  دةنطيَك

 ضاو تروكانيَك ئةوالتر خةيالَم لةرةي يادةوةريطؤرانييةكي خامؤش دةدات، 

 عةشق و قمان لةيةكرت بيَ، ضؤن دةشيَتطةر هةروا رِبةخؤم دةلَيَم  دةيبات،

 !!تي خوايةدا، بةرقةرار بيَةلةم دنيايةدا، لةم بةرهةيوان خؤشةويسيت

 لةدرةوشانةوةي تةنهايي منةوة دةثذيَت، سيَبةريَك

 نيانى، ، دةفراذيَدةبيَ هةراش

 !دةرِويَت
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 ،هةلَديَ رؤشناييةك

 هةلَدةكات، ضرايةك لةبيَتامي خامؤش دةبيَت! شنةبايةك

 ئةوالتر ئةوةي نافراذيَت، ئةوةي ثيَنطات، ضرؤي ئازاديية لةتؤدا! هةناسةيةك

 طةر هةروا لةهةموو شتيَكي مندا: هةناري لةمندا بةبيَدةنطيم دةلَيَت ثذانيَكي

 طةر هةروا هةموو شتيَكت هةر هي منيبَ و بةلَام تؤش هي كةسيَكي هةبيت،

 ضؤن دةبيَت ئيرت دنيا، ئـةم مةئواية هةست بةبيَ تربيَت،

 خؤي نةكات! كةسي

 

 لةرِوني وشةكاني منةوة، دةرِذيَت! كانييةك

 حةقيقةت وشكايي نايةت! :فيَنك دةلَيَ بةزمانيَكى

 بةنادياريَكةوة كدياريَ ، رِؤشناييتبةدياريَكةوة دةكشيَ كتارمايي نادياريَ

 يَيَت!ك لةئاطايي ثةنهانيَكدا دةخنك، شةثؤلدانيَرِةطةكاني دةكةونةوة رِيَ

 ئةوةي لةناو ناضيَ حةشارطةيةكي جةنطةلَيية لةتؤدا، ئةوالتر نةفةسيَك

 هةتاويية طةجنينةيةكي تدةضيَ ئةوةى لةدةست

 !!، وةك بةجيَمانى داهاتوو لةدويَنيَدالةمندا
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 سةرم بةفري

 هةروا رِؤشنايي خؤي لةشةوي سيات نةبرِيَت، ئةطةر

 ئةم طةردونة لةكؤتاييدا غةرقبيَت دنيا دةكريَت ضؤن

 لةتاريكيدا!

 

 ،باوةرِناكةم

 ولةنا بوو درةخت بةتامرتيندايكم ، ك هةبيَت تامي باخيَكي دي بداتهيض باخيَ

 دات،دي ب طولَيَكي يااابةها بتوانيَ اكةم هيض طولَيَكباوةرِن هةموو ذناني دنيا!

 هةنطة ثياويَك لةذيَر ئةوةي! كضاني دنيا لةناو طولَ بوو بةهااادار ترين ووئةو

 ي حةقيقةت نيية،ااااطةرا مذيينت، ا دةيكاداغكردني حةقيقةتاامشي سؤردرو

 ؤؤتؤ، كوشتنةيةتي بةناوي ذيان كردنةوةذاكاندني طولَزارة لةحةقيقةتدا، خؤ

 بةخؤلَةميش، كردى ،بةخامؤشي مةهيَلَة وةك ئةو طةلَايةي هةلَوةرين سثاردى

 بةذانيَكي ناخؤش لةخؤتدا، ئةطةر لةخؤدا، مبكةي ئةبةدي ببيت بةئازاريَكي

دنيا قسةيةكى تر بكات،   دةلويَ ردةوام بيَت كةرِييةتي ناخت، ضؤنهةروا بة
 !ببيسيتَضيرت 
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 ةوة،هةناسةي من لةهةلَمي بيَدةنطييةك

 دةستيَت، باسةفاي سنور دةبرِيَت،هةلَ تؤفانيَك دةتكيَت! غةلَبةغةليَب ليَ

 يو مل هؤمشةند بةسةر شان وشةي وري لةثةرداخي ئينكاري دةرِذيَت!د

 رِيَطةكان دةبنةوة! !كثييةوة دةباريَ

 

 ئةي سيَوستانةكةي ئوميَدم،

 !ثرِيةتي لةخةوني شكؤدار سةرتان، ئةي ئةوانةي كاسةي

 !ابةدةري كةو دةبيَتبةترثةكاني دلَتانةوة بطرن، هةر دلَؤثةي ئةوينيَ دةست

 ئةوةى دةمانثيَكيَت لةكةوانى خؤمانةوةية رِةها دةبىَدارخورما تريى نيية، 

 ئامسانيَكة لةدةرد، زةوييةكةغاباتيَكة لةخرِونك، ئةم بيابانة دؤلَيَكة لةبةرد، 

 سرتانى بةعادةت،رِةق، تورِة، لةقورِطيَكى خوساودا  رةش،

 هةلَخرِيَنةرى سيثالَ دةضرِيَ!

 

 موعانات

 بةم هات و هاوارة كؤتايى

 !نايةت
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 !ضةتري ضاوتان بتةكيَنن

 بيَدةنطي سةوز بشؤن، طؤشةطريى بةفوارةى تةبيعةت خؤ لةضؤرِاوطةى

 ةرِوداويرِؤحتان ب ضؤلةكةي يَت، غروري سنةوبةر دةشكيَت، تةرِبوونيدةب

 تةدةكةويَلةبةر ثيَتاندا  اا، دنيادةكات نةرم بةرديشعةشق، دلَي تاشة 

 ازةراى ثشت!ااااااسةر ط

 

 شتيَك نيية ادلةعةشق

 ئاوابوونةوة، نوري بةرةبةيانيَكي ئةبةدي هةية! بةناوي

 يةوة، ئامساني ميهرةبانييةكي شنيفةزايةك نيية بةناوي تاريكي لةعةشقدا،

 ةكاني غافلَطريييةوة لةئاواييدا،هةية دةكةويَتة ئةوديوي ضين كؤلَانيَك هةية!

 ئيمان هةيةبةرخؤر لةبازارِدا،  ميوةجاتي ةقاميَك هةية خالَيية لةكارِوش وش

 مارو عةشقدا هةية بةلَام مةرط نيية، لةحةوزةيبةلَام الرِيَكاري نيية، مرواري 

 لوانكةي مانايةكةو بةنؤرةي خؤي مميَروي بةدبةخيت نيية، هةر زيندةوةر

 مةزةردةخةن، ئاو دةزانىَ دةلَيَمضى ،ذياندا دةكا نيبةطةرد لةخؤشةويسيت

 ،بةشكرد طةالَكان، يادةوةرمدابة مرةنط بةخشية هةمووان،

 عةشق! نليَنا ناوم
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 رؤذيَكديَ
 "ضيدي لةتةك كةظةريَكدا، طوزةري رؤذيَكي دي دةرناكةويَ"

 

 

 ديَ رِؤذيَك

 "رِؤذة" لة مندا خبنكيَت ئةو رِؤذة! ئةوةي

 بةرِيَطةوةية بيَت، ئةوةي هةبيَت بةناوي رِؤذيَك

 لةخؤيدا دةسوتيَنيَت منةوة

 رِؤذة! ئةو

 

 هةر دةردو دةرديَكي تردا ئةو رِؤذة، لةناو

 هةر بةردو بةرديَكي تردا ئةو رِؤذة، بيَ رِؤذيم دةنيَذيَت ئةو رِؤذة! لةنيَوان

 ،ةلةثيَشمةوةية ئةو رِؤذلةهةر شويَنيَك ئةو رِؤذة،  نمةوةيةسالَة بةشويَدةميَك

 دةبىَ بةهةور، زةوى تاريك، دنيا سارد، زريان دةكةويَتة ثذمة، ئامسان

 دةستى خؤى دةوةشيَنى ئةو رِؤذة! با
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 تةنهاو

 تةنها، جيام دةكاتةوة لةهيضكةس، هيضكةس تةواو

 دةكاتةوة لةخؤم، زوو ديَ، درةنط دةرِوا ئةو جيا

 !رِؤذة

 

 لةشةومني

 ،دةخزيَ زةردةخةنةيةك ثةرِةي طولَيَكةوة ئةو رِؤذة، سةر

 رِؤذة! برِوانن وةها خليسكانيَكئةو  تة درزيَكةوة تةنطةبةرو تاريكدةكةويَ

 غزانيَك وةها داضونيَك ضؤن خامؤشغةرق دةبيَت لةجواني، ببينن وةها  ضؤن

 هةلَضودا جةستةيةك لةرِيشةوة ناو رِوباريَكي بةهاذةولة ضؤن دةبيَت لةرِؤناكي

 ووجودةوة كانىقولَايية ناوةندي ةبيَتةوة لةذيان و ضؤن دةكةويَتةضؤن بةرد

 بةسةر منة سةفةريين ئةمة سايةو سيَبةري دوا دةبيَت بةخةزان ئةو رِؤذة!

 لَهة فرميَسكة طةالَ ئافاتيَك نةسيمةوة لةهةلَاوي رِؤذة! ئةو منارةي ضؤليةوة

 خةتايةك لَيَك دةوةسيتَ، ددةخةويَ كاتذميَريَك ،دادةخريَ دةكات، دةرطةيةك

 دةبيَتةوة زةويية لةكؤلَتاالَويَك شريين لةسةر زاران، تالَ، 

 ة!!رِؤذ ئةو
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 ةو رِؤذة،ر دةرِؤم ئودو وردو

 ئةوةى والَمى تةلةفؤن بدةمةوة، بةبىَ

 مكةششةبقة ةم لةكةس بثرسيَت، تةنانةت ئةطةربةبىَ ئةوةى ناونيشانةك

 ثيَضابيَتة سةرو ملم، لةطوند، بةثانىبةدةم و ضاومةوة، ملثيَضةكةشم  نابيَ

 يَىلةهةر كو دالةناوجيَدا لةسةفةر لةكؤبووةى دؤستان ياران لةكؤرِى لةشار

 ئةو رِؤذة، دةمدؤزيتةوة ،تو بةتةنيشت ذيانةوة بانطم دةكا ديَئةم دنيا مب، 

 طابةرديَكةوة، طوزةري ئيدى ضيدي لةتةك كةظةريَكدا، ئيرت ضيدي لةثشت

 كشانى هةناسةيةكى دى،، رؤذيَكيدى

 ئةو رِؤذة! يَ لةمندادةرناكةو

 

 تريو كةواني دوا تارمايي

 ؤذة،طؤيذةوة ئةو رِ سينةي بةسةر، دلَة ماندوةي عةشقي منة ئةو

 ى ون لةخودادورطةيةك لةجوطرافياي منة دوا تريفةي مانطة شةوي

 !رِؤذة هةتا ئةو خةسار
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 ةبووم، نامؤيى مبطريةنيَت!منداالَنة ن ةول

 بةدةنطةوة"ئةى رِةقيب"م خويَند! رِؤذى قوتاخبانة هةوةلَني

 !دالةثيَكةنين دةتريقامةوة ضاككردن ختوكةى دةدام، ثرِ بةدلَسةر

 ترسم م بؤ ويَنةطرتن شةرمم لةغةوارةوجوان دةوةستا م جةستة ناشرينةوةبة

 ةو نيشتمانةى لةدلَدا طةشةى كردئىلَ كرد! لةثرسيارو سلَم لةوالَمدانةوة نةدة

 ،جةنططرِ لةلة دةبووفيَرة هةالَتنت بكات مندالَى، طةورةيى بةباى كردخةسار 

 رزتربة لوتكةيةكىوة بةرةو لةلوتكة، دةبوو نيشتمانثةروةرىرِؤمانسيةتى لة

 رِةكةلَةكى بةردو قةدةرى كةلَةكةخباتة سةر ليذنة دارو ت نةك هانت بدات،

 يَت لةخؤدا،و طةورةيت بطةوجيَن يتطةجنيَتئاطر بةرداتة  نةك ئاو،

 !لةوانى تردا ثةناهةندة كاتةتب و خبنكييَنَنةك بتخواتةوةو 

 نةك لةخةونيشدا خةريك بةخنكانى خةونت بكا!

 

 هةتا ئةو رِؤذة، ئةفسوس

 ةدادلَم شكاو هيض شتيَك دةنطى ليَوة نةهات! حةيف لةناو ئةم سروشت هةر

 !!ناسريَتةوةب نةدىمهيض
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 كةذو كيَوو بةندةنةكان،

 ،ةكاندؤلَدةشت و دةرو نشيَو،  ،ةكانشاخ

 ن!بةردةكان هة سةوزايي، روبارو ةكان،طولَ، ةكاندرةخت

 كىنةثةيوةندييةياندةكاتةوة، ن نةيةكيَتييةكى هاوبةش كؤنةسةربةخؤ بةلَام

 ةكؤالَنل بةيةكرتيشيان هةية بوون تيَكالَو نةهيَزىو حةقيقي لةنيَوانياندا هةية

 ةكة لةكرت، ئةوةى ديارة خوالنةوةيةو لةشةقامدا، ئةوةى هةية ثرينطانةوةي

 كدا قولَ، وةك ئةوةى كةس نةيةوىَبيَدةنطيية بةدةورى

 بىَ وخةوت ئةوةى خودا بريبكاتةوة وةك

 بيَدارى نةمابىَ! جورئةتى

 

 ةوةية بيَت،بةرِيَط رؤذيَك

 ئةمة ئةوةي دةلَيَدةكا  درؤ، طةلَا طولَيَك دةشؤن ئةو رِؤذة ةنةشئةيل دةست

 ئةوةي دةلَيَ ناكا رِاست، ئةو رِؤذة اكييةك ئاوا دةبيَرِؤن ،كؤتاييةكاني فرينة

 لةمةرط، وةستانيثرِدةبيَتةوة ضالَيَك  ،يَثيَكاني بوونةئةمة ونبووني دوا ج

 !ة!دوا هةناسةي ئاو نيي
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 رِؤذيَك بةرِيَوةية بيَت،

 ئاثؤراي مةخلوقة هزر درؤينةكانى ئاوايي، فريشتةكاني رِيايى،

 بةخةتيَكي قؤرِؤ ةقَلَيان ثرِة لةنوقلَانةي عادةتو ع طريفاني عةتف ئةوانةي

 نةريَتطةرايى، وةك ئةوةي بةهار رِةشةكاني لةسةر فليَكس و الفيتة غليقى

 ةهايبئةوةي  وةك ،دنيا تةذي دةكةن لةطةلَارِيَزانكويَرةي تيَكةوتبيَت،  طريَ

 ذى دةكةن لةئةفسانةييم، ثةجنةرةيز تةنها لةخةزاندا هةبيَت، دنيا تةيثا

 كدا، بةمالَةغاني مةجاز، بةداسةىزستان ئةدةنةوة بةية تةرِةكاني خةونة

 و طةمن رِةنطيم دةبةنةوة سةر دةكةن ميزاج، بةرزاييةكاني هاوينةيم درةو

 ض ميتافيزيكيَكى نازانىَ دةرةخت خؤىثايز، خؤر خؤى نازانىَ خؤر ضيية، 

 قسة هةر لةسةر ئاوايى وو  رةنط هةية، كةضى باس هةر باسى

 هةتاوى منة ئةو رِؤذة!

 

 دةطةي كاتيَك رِؤذي خؤرنشينم! ةيئ

 دةزامن، ئالَةكةي مةرط ئةورِؤذة  سيةكاني ضيَذت ثرِن لةئؤكسجينةدةزامن

 دةزامن رِيَذي ئةو رِؤذة،سروشتدا هةر دةسةدةيف لؤذيك بةسةر ثةجنةكاني 

 !دةنيَذي ئةو رِؤذة هةرلةمن  نيايةكد
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 هةر كاتيَك ديَيت بةخيَر بيَيت،

 نةشيشةثؤلة  ى كردوم،ئةوةي نيطةران ،جار وةرةو بربِيَتةوة يةك بةلَام تةنها

 لةالثالَيَكم فرِىَ ئةدات! ساتةو كانتة، هةر جارةو لةكةناريَك هةرشيَتة بةرزة

 ةرِاا دةطعةدةميَكي ترد شويَنباى بةت خؤشة تؤش نةةئةبةدييةكدلَم بةهاتنة 

 !لةمندايةسثييةى ئةو رِؤحةي 

 

 !ئةبةدي مةرط قيتاريَكة

 رِنثرِث رِؤناكي بةرِةضةلَةك طولَةباخي، ةكانىثرِن لةسةرنشين فارطؤنةكاني ثرِ

 درةخت، لةطوناهي هةلَوةريوةكاني اري قيبلة نيان، ثرِ ثرِن لةدةقةلةئيماند

 يم هةلَدةضىَيَندةي ئامسانيَك لةهةور دلَتةنطه ىلَنوراني، لةثامالَي تةنهايي! 

 ةطيانيةوةو ليَطدةبينم ئةو هةموو حؤريية بةسةر سةري من يَكرِؤذة، كات ئةو

 ك دلَثرِ دةمب ئةو رِؤذة، كاتيَكدةرياية هيَندةي دا دةلةوةرِيَن!يَكشةكةتي من

 بؤي بكوذى! مبرى، هةوةسبازي، ئةوةي نةدةهيَنا بؤي تيَدةطةم لةززةت و

 ئيَمان :دةفةرموىَ كاتيَك خودا يَتفراذدة يمخؤشحالَ كانبةذمارةي ئةستيَرة

 ئةمةى نةدةهيَنا!بةعةشق 
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 ى دوووور،، بةيادي جارانديَ رؤذيَك

 دةعباي رِةش!نةعامةو جاراني تةذي لةدوعاو 

 رةبالَغي و تةنهايي و ثوضطةرايي،لةكولَان و كلَثةي خامؤش، تةذي لةقة تةذي

 بينيت، بةئاميَزي ذيانةوة شةرابيرِوناكي ب ئاريضةيةكةوة وةك ئةوةي لةكوني

 ، ضةند دلَنشينةئةرسؤ بيَتؤيي دةخؤنةوةو دةلَيَن: ضةند غةمطينةفةرهةنطى 

 هةلَداني كؤالرةيبةياديت هاورِىَ، ضةند جوانة 

 بيتاميت!! ، ضةند خؤشةةوةريياد

 

 دة جوان دةنويَنم لةبةردةمتاندا،هيَن

 ي نةوازشتان برِذيَةكانكثيَ ،ئةو رؤِذة ، لةناوتاندالةطةلَتاندا ثيَدةكةمن ةهيَند

 وةبرِشيَنة، م لةنابةدلَيداوةك شريِة شريِةكانى خؤ بةدةنطيَكى طرِ و بةيةكةوة

 ةواو،ت نن و بلَيَن ئيرت تةواو، تةواو،بهيَبةسةر نةسازييةكانداو ددان بةمةرطمدا 

 ، دةبيَ مبريت! ئةو رِؤذة مةرطيضيرت شايةني ئةم سةر زةمينة نيت، دةمريت

 !عةدةمى بةئامساندا! منة، فرِينيَكة
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 ثةذارة
 شؤفيَري ذياني و دنيا ليَبخورِي، السار بذي" "طةر ويستت

 

 

 !لةدلَم دةرِذيَ دةرد،

 رِةش، تةزوة بةشكؤكاني ذيانى بـــردةوة سيَلَاوةي

 ثرسيارو تاوة تةرزةي ثةذارة، ديسانةوة سةرو ذيَر

 ! دةكوتيَ سينةم

 

 خاك، تامي ئةستيَرةيي بؤني

 لةسالَ، فةنابوون لةمنداو بةسيَبةري زرِطويَزيَكةوة زريانيَك

 ! ئةم هالَاوى بةهةلَمبوونةوةيةي دةريايةك لةعاتيفةوهةلَوةرين

 لةهةمةكي، ليورِيَذ بوونة لةبارينةوةي ذةهرو شيَكخؤلَةميَ

 بووني جوانرت كردوم!! بةدي
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 مندالَيم،

 بوو لةجواني، دةرد هةلَيثروكاند! باخضةيةك

 تراذيديا هةموو فةسةلةكاني ،بةرِيَوة ثةذارة ذةهرخواردوي كردهةر  طةورةيم

 لةخؤيداو هةرضياي طومان ونيكردم رِوت، جوطرافي ميَذوى، ليَكردم بةخةزان

 ثرِ بووم لةماندويَيت ضةم، ثرِ. ريم بةمالَ نةبؤوة، لةرِوانينداكردم سةختةوة

 هةال،خؤرِيَذ بووم لةترثةي هةال ،ةكانلةدلَدانةوةي ماسي كةضى مةست نةبووم

 ةظم ليَزةوتكراوورِؤذ ةخودا شكاندنةوةي رِيَطة دورةكانلةب بةالَم ماندو نةبووم

 هةية ثةرتبوونيَكى هةناري ضيضكان ةوة بؤمهاتةوة سةروجود قةالمانط لةدة

 اماااااااارِ ثشكؤي لةمندا دةبيَتةوة بةهةزاران

 نةكراو!

 

 !بةخورِةميَك لةخورثةي ثةذارةو هةتاويم دةثذيَ دةمب

 مالويَنيَتةوة، دةمب بةكاريَزيَكبةزريانيَك لةدةردو هةلَايساويَك دة دةمب

 ك لةذةهر ثةنطم، دةرياضةيةدةكا خةنيثيَريفانةوةو رِوباريَك خؤيم لةت

 داريم ةي دةشبم بةئاطر، دارستاني دةردةثيَدةخواتةوة، ئةو دةمان

 بةضياكان، بةضياييةكاندا هةلَدةشاخيَم!! ،فيَدةطريَ
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 رِوحي ثرِ نةبوبيَت لةثيَكدادان،ئةوةي 

 نةبوبيَت لةهةدادان، زوير ةدؤزيوةتةوة لةمندا، ئةوةي بالَيتةفسرييَكي ن

 رِةت نةبووة بةئامساني مندا!هةرطيز 

 

 ،من بدةنةوةرِوندكيَك لةئةشكي ضاوا !مب دةنةوة

 بدةنةوة ةنةوة لويَضيَك لةشيلةي دردممب د !سويَراوةي ثةذارة نةخمواتةوة با

 يم،بذااااا ةوة باقةترةيةك لةذةهري ذيامن بدةن نةمباتةوة، با ئةفسانةي دةرد،

 ةكانيقولَ زامة عومرم بؤ بكةنةوةضارة رِةشةكةى  ى بةردةتيَزابشانةيةك لة

 رِونةكان، ئةو هةوراوييةكةم، بارانى رِؤذةخانة  نةمرم، مالَة اااااااثةذارةوة با

 لةبةها باالَكانى، ةوة لةذيانغةريزةي رِوت بوغزو هةلَضوني دورطةيةم بدةنةوة

 نةيانتواني كاولي بكةن!وجود زةرِرِةيةك ضيية 

 

 كةوتنةوة ليَذى! بةردينةكاني ثةذارة تاويَرة !ةرِذيَلةدلَم د دةرد

 لةرِوخسارى روخسارم، دةطريبةكولَ ثةجنةرةكةمةوة  ان لةوديووئامس

 خةيانة لةبيَدةنطى!سةر ثةلةسيةكاني دةرد، ني ونكردوة، كؤتري
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 !بؤى هةية هةناسةيةك بدزم!

 ثياسةيةك بكةم!وامن لةطةلَ خؤدا درةنطى كردوة، رةنطة ضيرت نةت كات

 نازامن هيض تيَناطةم تردا، وةك ئةوةى برينيَك مب لةبرينيَكىزةمةن كؤنيكردوة، 

 هةرضييةك بيَ، ، حةمشةتانلةو نةةلةبرساننةلةسةرمانةو نةلةترسان، نة

 هةلَدةبذيَرم!  ئازادىلةكؤتايدا 

 

 وةرة ئةى نار!

 سور لةرِوانينمدا،رشةي ئاطريَكي و ورشة زةردة ثةرِى ئيَوارانيَكدا، ؤتاةكل

 رِةشت ليَوي ةيةكي وشك لةطويَضكةمدا، نةهاتينزيكزيك وووشةوةهاي شةو

 شةثؤلت، يم بووةرِيَتاريكيت رِاهيَناوة بةتةنيا ،بةليَومدا لةخؤمم ياخي دةكا

 م بكا! ئيَستا ضةند بةجيَيةتةذي لةقرذالَدا جيَطري لةدورطةيةكي فيَركردوة،

 خالَيخالَي دةبنةوة سةختةوةريم، لَاوة السارةكانيتا ئةوثةرِي سيَتؤ بيَت و 

 ةبطرينةو يةكةوة وةك جاراني مندالَي بةردبة لةزلَزلَةي بةختةوةري، تؤ بيَت و

، ئةرة دةردةكةي دةردي ،نةبيَ ىشكؤ ئةوةي لةقلةقي سةر دار تيَلةكان!
 بوو! جواني لةكويَ
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 عةساي خؤشبةخيت دار

 بةشويَن سةماوةن حةييةوةو طةلَاي مارانطةزيشدواي بةنيطاي بالَندةيةك بة

 ة سواري خؤيثةذار يش بةشويَن تؤوة ثةلكة زيَرِينةيمين ويَلَ نةي، لةطةلَ

 بارانيَكي بةهاريية، ديَت تاو تاوةي بةختةوةري كردوم! تؤ كةي دةطةي؟!

 غرؤ! مرؤ تا ندةضيَتةوة بةفرانباريَكي زستانيية، ديَت و و دةبرِيَتةوة، بةفري

 لةتاريكيدا، هيض لةحيكمةتةكاني رِؤناكي تيَناطات، مرؤ تا ذيَكاني طةروي ةبيَن

 ئازاد، بزةيةكينرخي لةدةستداني  تا تةماشاي ثةتيار نةكريَ نةكريَ ذاهراوي

 انىَناز نازانيَ و ي لويَضيَك لةرؤشناييبةهاي ونبوون سارد تاسةي هةناسةيةكي
 و تيَناطات ضةندة!!

 

 هةر ليَرةم! من،

 وئة تا كي ئةبةدي دةمطةيَنيَتة مةحالَ!تا ئةو ساتة مةستانةي بةرةبةيانيَ

 ثرِ بةهةموو ة ناو دةمي دنيايةكي تري بةتالَ!دةمة السارانةي دةم دةمبات

 بنيَذىَدةبىَ ةوة دةبيَ برِذىَ و ثةذارة لةضاوم هةتاوي بةندةرةكاني خةيالَ،

 فيضقة بكات!و 
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 !لةحيكايةت، شتيَكي تر بةجيَناميَنيَت جطة لةبةختةوةريدا،

 كؤيةكي تر ناطةشيَتةوة، تؤ وةرةوجطة لةخامؤشييةت ثش لةبةختةوةريدا،

 بوونةوةي دةردو، ئةوثةرِي جواني لةضرِ هةية، ليَرةي الساري مندا، هةرضي

 يَرةمةرايي و ف فيَرة ةدا ببينة! فريشتةكان لةئةزةلةوةلةقولَبوونةوةي ثةذار

 ار دةركةوة دةمةوىَااااااو بؤ من لةمةدو دوو رِويى بوون! تؤ وةرةدوو زماني 

 ،ااالةئاويَكي ترد، وىَ ئاطري ئةويندةمة ،تر هةلَـمذم لةكةوكةبيَكي هةواي تؤ

 رِرِرِجاراني هةرزةيي، طرِ وةك بةيةكةوة ئيَستا ضةند خؤشة تؤبىَ و ةينةوبكة

 ئامساني نةبيَ دةردىبةردةينة هيَالنة هةلَواسراوةكاني نزا، ئةوةي 

 بوو!! لةكويَ ئةرة، سايةو ئةستيَرةو نةسيمي دةردةكةى

 

 كةي دةطةي؟! تؤ

 قةت ثرِوكيَن و ذيانكوذن!اااااااكاني ئيَرة، تاعازةبة هالَاوي ذيَر دار سنةوبةرة

 كاتكوذ، ثرِ بووة لةماضي ناخؤش،بناري خةيالَة ثرِ بووة لةضركةساتي  ئةم

 يلةثوض ذ بووة لةبيَهودي بةدمةست بووةليَوريَ نامؤ مةيثرِ بووة لةبؤن و بةرا

 تؤ كةي دةطةي؟!
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 مندا، دلَي هاتين تؤ بةناو ثليكانةكاني

 ةلةقي فةتح دةكات، قوم قوم دةردو ثيَك ثيَك ثةذارة،ق

 ةرِؤشنايي، وةرةو با لةبةردةمل دةكات و ئةم ضرِة دوكةلَةي زةمةندا ثرِبةنا

 مؤزةخانةكاني موجةرِةدةكاني خؤشنوديدا ميَرطة ثةرستطةكاني حةسرةت و

 بكةين، وةرةو لةبري ئةوةي خؤمان شةيتان لةمةزادخانةكاني ذيريدا، هةرِاج

 شوعلةيةكةوة، خةريك بكةين، وةرةوسوتاوةكاني ثةثولةو  ماضة بةذماردني

 ينبازيئؤ بكوذين ئةرشيفي رِةشبينييةوة وةتطةيكات بةهةلَداني خيَ برىبالة

 يمةعدةن ئةوةي ة بةفرينةكاني فةلسةفةي وجودةوة!باويَينة ضالَئةهرميةن 

 جنةنيق و دؤزةخ و سوتاني لةكويَثةذارةكةي دةردي ئةرة، مة لةخاك نةبيَ

 شةرحي دةردةداري دةبةينة بةردةم لةذواني ئةجمارةدا دوا وةرةو بوو، تؤ

 اني عةشقاااااالةوةي دةسنويَذ لةزري بةر اهةكاني كازيوةيةكي ئةبةدي ودوا ئ

 ،اااابارِةشة دةكةين لةو هةلَوذة رِةشانةي  بشؤين، زةمبيلةكاني دلَمان، ثرِ ثرِ

 ةيندةكدةر ى ضياةري ئافاتة بيَمروةتةكانتاريكي لةس ،ويلَاشي لةثةذار برِين

بالَاي الساريدا هيَشتا طةمارؤدراوة هةلَزنان بةوةرة هيَشتا فرسةخيَكي ماوة بؤ
 دةمي ئةسرتةكان هيَشتا !بةتةموتومان سينةي ئامسان

 تؤ كةى دةطةى؟! خةجنةري بنار برِن!

 



 

 
 

 لەم تەنهاییەدا باوەشێك لەم غەوغای هیچ نەوتنەدا بارانێك . ئەرسەالن مەحمود

133 
 تێكستی ئەدەبی

 !تؤ تؤية ماهيووووئةوة ئاسؤي رِو

 تؤ ئةي شنة السارةكةي دلَي ئةرة، بووة بةدةسرؤكةي سرِينةوةي ئةشكي

 ،تر مينيَكيو ضاو هةلَيَنانةوةي كانيلةكاني زةى زةمانةتاوةكانوقذ ر دارستانة
 كةى دةطةى!؟ تؤ وديَكي تر!وج

 

 ضيا، بةمةنتيقي

 طولَة نامؤيةكي السارة! عةشق

 درةختة لةتويَكلَ و طــةلَا! روتبوونةوةي

 تارمايية بةدلَؤثةيةك هةتاو، ئةنفـلؤنزاي بةردة! ئاوسبووني

 شةهامةتي ضينايةتي و تاوانة! دارِوخاني

 لةضيادا، حةرس حدودي لؤذيك

 تاوان!  تاوانة

 

 كةي دةطةي؟! تؤ

 !هةرضي سنور هةية بيربِة! وةرةو

 ةيةههةرضي زةوي و ئامسان  وةرة

 دا بضيَنة!الساري تيَ
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 !لةمةركانةكاني ئاودا وةرة

 تاشة بةردةكان بةوثةرِي يةقينةوةهةتاوي عةشق هةلَيَنجة، وابكة دلَي 

 طوناهة جوانةكان، جىَ جىَ نيلؤفةريت شتلَبكةي، رِيَ وابكة رِيَ نةرمبكةي،

 نيَوان مةرط و ذيان، وةرةو لةو دوستايةتيةكي ناوضةواني هةر ضةشنةتفبكة 

 ئةو جوانناسة سةر لةريزي، ا ثةروةردةو طةورةى كـردنمةخلوقانةبة تراذيدي

 سةختانةبة ثةذارة نةشومناى ثيَكردن، تؤ وةرةو ثيَنج فةرزة ليَرة دةرد

 ئةووو ،نةريَت ةييةىلةمردن، وةرةو ئةو ضريؤكة ئةفسان دةرتباويَتةوة

 كةلَدة!! ى زمانبستؤكةية

  

 ويستت طةر

 دنيا ليَبخورِي! ذيانيب و شؤفيَري

 بذي! السار

 

 ينةيةكةوةزةم زةمان وبةكوشين هيض  خؤنةبةستنةوةية ري،اااااااالسا

 ، مؤلَةتي ضةرخاندن ئةملةهيض ترافيكيَكي سوننةتيدا نةوةستانة نةرييَت

 !هيض ديارو نادياريَك وةرمةطرةي ئامسان لةئةستيَرةو ،بوون ماشيَنةي



 

 
 

 لەم تەنهاییەدا باوەشێك لەم غەوغای هیچ نەوتنەدا بارانێك . ئەرسەالن مەحمود

132 
 تێكستی ئەدەبی

 

 مةطةرِيَووة بؤ هيض رِيَسايةكي ميَطةلي!

 بةربةستة حةرامةكان هةلَتةكيَنة،بةو جاددة حةلَالَةكان بكة بةذيَرةوة،  السار

 ،بتاسيَنةحؤلةكان شايدا، طويَضكةي حةثة لةبؤ ثيَكدادة ثستؤنةكاني دةنطت

 ووبةو كات لةطةلَ درِكدا، السارا بسةم بةروتي طولَةباغي عومرتالسار بةو با 

 نطوةزةدلَي شة ئةنطوستةضاو ئةوةية ةوة لةباوةشي ثشيلةيةكدا الساريخب

 !بيَذنط بةهةموو يةقينتةوة بكةيتة

 

 وابةستةية بيَهودةية. ئةوةيوةرة، 

 كان، وةك بةيةكةوة بةندى ئاريضةووابةستةيى ئامسان و ئةستيَرة وةك

 ونطةلَجة وةك بةيةكةوة سامناكى تةثلَةك وثةيوةندى جةطةرة وةك كانقفلَة

 باراناوى السارى ئاوةزى ،مةرط و ذيان بةستنةوةى وةك بةيةكةوة درِندةكان

 مالَيَكى بيَدةنط، لةناو ريك، ئاوازى طؤرانييةكى سةحةرييةبةرةبةيانيَكة تا

 لةتةويَلَتةوة بثذيَدةركةوتنى تريفةيةكة  فرِيووةى ضؤلةكةية لةبةفردا

 !ىَسادة لةضاو ئاواب بةئيَوارة، نةدانةرِيَ
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 نةهيَلَن وةسوةسةو ئةفسوس اااااااااااااااارةو باوة

 بكات، ذيان ترس لةضاودا جؤالنيَنةدةين  بكةن، وةرةو با رِيَ هيَالنيَ لةدلَدا

 كيَنيَت، وةئةوةى ثةلكة طيايةك جبولَ بةبىَ تيَثةرِة وةك راثسكانى خشؤكيَك

 ةوتنبةبىَ بةرك طوللةيةك بىَ ئةوةى بدا لةهيض وةك ويَلَةدا بةنةيزةكيَك لةفةزا

 ،هةلَطرينةوة دةرد لةثةذارةو ئةوسةري سنور مينريَذ بكةينو باا بةهيض، وةرة

 ليمؤي ثرِ بةخةمتي كاملَبوني هةنارة ،بةخؤت طةيشتنةوةية ذيانة الساري

 درِووة بةضنطي ئةزةلي شةرِابي تيَزي اسةفاي سةر سينةي تؤلةشري مؤزي ب

 موستةحيلةوة، سيَويَكي سنط سورة بةليَوي درِكاوييةوة، بةرسيلةي ئوميَدة

 و هةميشة حةقيقةت ة، الساري هةميشة رِونى و هةميشةبةدةمي مةحالَةو

 !يَكي ئةبةدي ليَ دةتكيَئاونطي طوناهي بةرةبةيان

 

 بةرديَنة بةرد الساري

 ماقؤلةطةلَ با، خةت خةتيَنة لةسةر دةريا، هةلَ

 بةدلَؤثةكاني باران، رِةنطرِيَذ كردنةوةي كردنة

 بةئةزةل! سروشة
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 وةرةو لةبري طؤرِ، تؤ

 ىتوانبطرة لةباخ، لةبيَتهؤظن، لةضايكؤظسكي، بةرديَكت نيشان ئةدا، ب طوىَ

 رِةهاتر وار،ظوةرةو رِوبكةرة سيمون دي بو ،ليَكبدةيتةوة نةرم و نيانييةكةى

 ت! وةرةو كةظةر بةكةظةري دلَرةقييبيَ وةالنانى يَكت دةرةقةتىحةقيقةتلة

 ىبةطاليسكة خليسكانيَ نغرؤبة لةالساريدا، تؤش دةتواني بنكؤلَ بكة، وةرةو

 وجود بكةي، تؤش دةتواني جطة لةزةوي، ئامسانيش بؤ فرِين، بكةيت بةهي

 خةميَكم ثيَبدة هيَندة قولَ، هيضوةرةو ئةطةر ناشتوانى ئةمة بكةى،  خؤت،

 يكيتار يار هةر ئةوةية دوا خةلَاتةكاني ئةي ئةوةية نةوةيةك نةيطاتىَ،بريكرد

 وةرةو هةر ئةوةية حيكمةتى قولَبوونةوة!كاني الساري، اااااائةوةية دوا سزا

 منيَكي لةمندا !دةذي بةردةوام السارييةكى عاشقانة بؤ تامزرؤييةكي لةمندا،

 ياااااااويَلَة بةدواشادو ناشاديَكى شيَت،  بريندار، دةردة دار، ديارو نا دياريَكي

 !تؤوة تري بينينيَكي

 

 باراني دةرد بباريَنة سةر زامة بةشكؤكاني ثةذارة! وةرةو

 ةلةبةلةمة السارةكةي دلَي مندا، سةمايةكي شيَتانة لةطةلَ كةفوكؤلَ وةرةو

 دلَيمنةوة، كانىسةر ئافاتةبةو بكة سةر شينةكانى ثةذارةدا
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 !نتكاث دوا تؤ ببة

 دةريايةك لةثةذارة كةلَةكيَك لةتارمايي،

 ة رِةشيَك لةرِةشكردنةوةي الساري شايلؤغانيلةخةوني نابيناو تةخت ضيايةك

 ، يانكان بيَبلَيَي خةمي ئيَمة لةثةذارةي ضيا تؤ !ضذانيَكي بيَذيانة ئةي يار

 هةلَطةرِاوي بةردةم رِةش ثةذارةي ئيَمة ضياكانن قةلَغانيضياكان لةمةعدةني 

 لةخةم نةرِةخساني خةمي ئيَمةن يان ئةوة باخةكاني ثةذارةي ئيَمةن لةضيادا

 انى ذيَرااي بالَندة كةنةفتةكالنة بونةتة

 ؟تةرزةو باران! تاوة

 

 رؤكي بةلَالَوك!ضيتداوة لةخويَندنةوةي دي ؤ،ؤؤؤؤؤتؤؤ

 بةدةردي د بةبةردي ضياكان لةدةردلةشرؤظةي دار بةرِو، بةر ضيتداوة

 بؤ ليَرةي بيَشويَنى مندا، طويَوةرة  هةلَضنراون، ثةذارةي خةونةكاني ئيَمة

 هةموو حةسرةت و ئةم ا هةلَخة، ئةوسا دةزاني سةرضاوةيترثةكاني دلَي ب

 قةهرة، لةسةري ضداهؤلَيَكي درؤينةيةكةوةو لةبةري ضرِةزيَكي بيَوةنةوزةوة

 رِيبوو لةشتلَكردنى طوناهي جوان،ث وجودمانةوة، سةري ئادةم رِذاونةتة

 !مةطةرِيَضيايى  يو خةون ثرِيبوو لةالساري، بؤخةم
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 بروسكةكان
 رِةش فرميَسك دةباريَين" "ضيا رِةش

 

 

 كاتذميَرة ئيَشكضيةكاني زةنطي هةوةلَني

 داخراوةكاني بةديواري بازنة كاتكوذةوكاني نيشتيمان، رِؤذطارة مةوداي دوا

 لةسةلَاي ضاوةرِيَ ضاوةرِيَ، مردنةوة كة تورِةكانيوسبر لةتةماشايكولتورو 

 رِةنطثةرِيوةكاني ئيَوارة فةنابوونى لةتةماي طرمةطرمي هةورة تةرِثؤشةكان و

 يثريكة ثريك لةديار خيَلَي زيندة خةون و انىكاويَذكارةك ذنة ثياسةي شةيثور

 مةرةوة،ثةجنة ضرِنوكاويةكاني ضة خوازي ضاوطي رِؤشنايي، لةضؤرِطةيتاسة

 دنةوةي كانيلة ضاوكزةكاني بةهار،بؤ هةتا ئةو سةري ذيََرةوذور كر سةر لةو

 تروكة تروكةي ئةستيَرةكانةوة، سالَوةطةرِي ـي وةرضةرخان و01لةكاتذميَر 

 !زةمةن رةنوسي سينةكوتراومان دةكاضا ضناري ضارةييتازة ياري بةبيَ تازة

 رِث كاسةى سةرمانى كةوتن و هةستانةوةو خليسكاني كاتدا، لةنيَو يارييَةك

 تاسةو ضاومان دةطوشني لةترسان! لة كردوين
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 ،تارماييةك

 سامناكى دةنطي لةدةنطي كوندةثةثؤو

 !قةعقاع دةضيَ لةدةستةكاني ضاوي لةضاوي زريان و دةسيت

 يةكي شوبات و تةوقيتكراوةكاني رةنطي لةرِةنطي خةزان و دلَي وةك دلَة

 ،ؤرِاةندةهارو تؤرِا بقضيَنةكـاني  مةرط رِةشةباي قوتاخبانة

 وةك طورطةكانى تاران و ئانكاراو بةغدا

 !تليَدةدا

 

 لةخؤمان واي

 دةستكوذي كاتذميَري ناواخين كاسةي سةرمان!ض تونيَليَكي داخراون 

 امايةكـاروان سةراي رِيَي نـةجامتان، ضةالي ثانؤردةسخةرؤي ض وةختيَكة ك

 طرةومان يَك رِادةكيَشني، خؤشيخؤشي ضؤننةهاتض بيَثةروايي لةكةرنةظالَي

 هةراجكردنيلةدةستمان ضؤن  جيَ لةساويلكةيي بردةوةو خؤكارخؤكار

 كـاتدا دؤرِاند!
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 ضؤن ميلةدؤزةخيةكاني سةيركة

 لةئاطرو توانةوةي طاليسكة بةفرينةكاني كات لةسوتاني تةمةنيَك جةهةنةميَك

 ن و شةقامةطؤرِة بةكؤمةلَةكاني ماض و برِينةوةي درةخت، لةكؤلَا ثالَدةنيَني،

 ريَت، ليَوي ماضة فرِيوةكاني ضؤنبذميَ ئةفسوسدا شوشةييةكاني وةسوةسةو

 زةمةنيَك رِؤذنةيكلَاو و داشتة هةلَقرضاوةكاني ضاوليَكناندرِدؤنطييةك لةنيَو يا

 خةبات درؤزنةكاني لةذيَر بالَي هةورةبروسكة دةكرؤذين لةسةرخوانى خيانةت

 ثياوو بيَوةذن كـرد!وةبيَ ميَذويَكمان

 

 هزر رِزيوةكاندا، مةخلوقة لةئينجانةي !تةماشاكةن

 شكؤفة ي تازةتةثؤتؤزة خنكيَنةرةكاني طرتووة رةونةق بؤني رةنطي تؤران و

 ةزارانه يحةسرةت دويَنيَوة ضركانةي لةديزةوطؤزةكانيطولَة ئةو طولَ كردوي

 طةيشنت لةحيكمةتةكاني كات، تينويتيَنة تينوي سالَة دةخؤنةوة لةتينوان!

 !هةستةوةرةكان بناوانيكردنةوةى ةقورميش نةزانني ل
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 نيوةمان ئافريدةيةكي ئاذةلَي وتةماشاكةن! 

 زةمةنيَك لةورِيَنةو نيطةراني و تؤمارىنوسينةوة سةرطةرميكيش نيوةية

 !مةخيانةكان خةيالَي بيَةعبةدو م تةبليغاتي

 

 ةريَت،ــداني نـــــــمندالَ

 دةطةرِينَي رديَكلةبة وشكي كردوينةوة لةخؤمان لةذيان كات، لةباربردني ذاني

 لةباداري ثيَ مةضةكماني ن، بةنهيَنيةكان و قولَنجيبرد ثةي سةري كاتذميَري

 بشكيَنني! و خؤخؤريدا

 

 بةخؤيةوة خةريكي نةكردوين كاتة، ئةوةي

 كاتة، سةيركـة ضؤن دةرفةتي بردين و دةرفةمتان ليَى نةسةند هـةر ئـةوةي

 ةكةىتةمةن، جةستة كةنةفت يَتةرِيَذخؤي د كزةكاني ضاوة ئةشكة خوييَن

 ضؤن دةم لةبةرزة طةلَا دةكوتن! ذيريش، خةلَوةتطةكاني زيكرو تةويلطةكاني

دةستةمؤ ى فرِيوةو سوذة خوراوةكان كاتة ضؤن هؤمشان لةسفرةي سةيركة
 !لةترساااااااااانردوين سةريان ثيَنةوي ك
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 وةك مةرط لةناو طؤرِةكاندا بيَدةنط، بيَدةنط

 نةوة لةكات كوشنت، بيَباكوةك مةخلوقة خةسيَندراوةكاني كؤلَان، دةخوليَي

 لةمردن! هةزاراجنار سةطة بيَنةواكاني سةرةلؤين دةسورِيَينةوة وةك بيَباك

 ضونكة بةر لةثةيدابووني هةلَزنانةوة، و الَ و هةنطاوةرِيَخالَي طرِوطاااااالةدوا

 ةوة،بتليَين لةناو بيَسةروبةريةكانى كاتدا كاتذميَرةكان لةدايكبووين هةردةبيَ

 بةكالَ دةبيَ دةستطةمةهةر بوون ضونكة بةر لةثةيدابوني رِةنطةكان هاتينة

 طرتووة،يَكةوة بكةين، ئولَفةمتان بةسورِة سوتان ماناكانيانةوة كردنةوةى

 :ثيَماندةلَيت، طةمذةيش طرةو لةذيان بةريَتةوة طذةباى و ئازار لةدوكةلَ بضينَ

 هةرضي رِةنطي دنيا هةية تةخشاني دنيا هةية تةرخاني بكةن، كاتي هةرضي

 لةناو ضؤن، ضؤن، ببينة بنؤرِة ناخات! طولَيَكتان بكةن، فريا جوانكردنةوةي

 بؤ ضركة ساتي دارِيَذراو ضةند دةنطة بةربةريةكاندا،ان و لةناو كاتة طةردونيةك

 دا،كوشتن رِشنت و كاتكات طي جاويد بطةرِيَني لةمةملةكةتيبارينة رِةنضةند بؤ

 دةخةن! ريسكةتض لةجريوةو تبي ئةستيَرةش
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 لةخؤمان! واي

 جيَدةستمان سويَي لةتراويلكةيي خؤي دةبيَتةوةو نة نةخشيشمان، نةجاريَ

 و لةسةرةيَكئارمانيةي خؤي دةكات، هةر ديرؤكي دةوةن لةهةموو بيَ شةرم

 كاتذميَرة خةو قورسةكاني قةدةر، لةذيَرسايةيي شةرةيف مةركانةكاني ئاو،

 نيااااتؤقيَنةرةكاة سكةكاني نائوميَدي و زرنطة زةنطلةطةلَ دةسرتِيَذي برو

 لَي لةنؤتةو دةنطي ط و خاقاتوقرِي، لةموكةبةرة كؤنةكاني دويَنيَي ثرِ لةذةن

 منانااخةونةكايش ثشت مان دةكاو ثشتاومشت خؤلَ لةضاو مشت، جؤبار

 دةشوات! بةطواو

 

 ثروشةي نةبرِانةوةي بةفر، وةك

 لةثيَدةشيت داوةشاني ويذدانةوة، بالَي لوتكة لوتكةي راضةنني و لةسةر

 طرميانهؤ دةداو كات لةدواي كات ويَخ ئاوةزمانضؤن، وةكو ميَطةل  سةيركة

 كويَرةكانيكؤن و كورت و لةكؤليتة نيَـذمان  دةست دةسرِيَتةوةو خيَرا خيَرا

 تةماشاكةن، رابيَذ رِابيَذي كةويكردني ئةم قانط دةدات! خورِافياتدا

 !كةوي نةكران تا دوييَنَ كةوانةية
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 كاتي ئةو شةمشةمةكويَرانةية كات

 ست وةخيت ئيَمة، بؤ كوشتينو رِا ضةث ات،تائيَرة ضاويان بةرِووناكي هةلَنةه

 طرتووين،ي ميزاجي طرِ ثيَةكانباهؤزيَكة درةخت ،خةندةو بؤ فرِيَداني ضركةية

 ةالَو طولَةض سةيريَكة طةلؤ، دلَت بؤ هةلَوةريين ط ،لةتةماشاو ئازاري وةستان

 مؤرانةو ديل نةتةةسايةيدا بووشاو طةدا ل ليَ بدا دارستانيَك كات و طةلَارِيَزاني

 قؤذبنة رِوخاوةكان! طريَطرتةي و

 

 ضركة وةريوةكاني ميَذوو، هةموومانني،

 ساتةكاني قرِبوون، غافلَطريي ئةوةندةي بارستايي خةزان، ثرِ بةبالَاي دوا

 حازر بةدةستة ثوضةكان!! ثاساوة

 

 دلَي ضوار طولَداني لةناو

 ،وةكي نوساوباي بيابانة ثارضةي شوناسيَكي بيَناونيشان! ثارضة

 دةرفةتي دوا ثارمتانيَك لةكاتي كةلَةكة كراو،نةسيمة دلَيَكي خوساووو، ئا

 لةخؤ لةطةلَ شةيتان، واي جيَطؤرِكيَ شيَالني طريفان، غروري و

 بةخؤمان! نةكردضيمان
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 تةماشاكةن

 !لةخؤمان ستاند هةمووشتيَكمان

 وةلَاميمان لةميَشكدا تاساند، سةرمان لةزماني ثرسياربرِي و كاسةي بيَ

 وةكان، لةثذاندني طوللةي ويَلَ وجوينةوةي بانطةوازة بةسةرض لةكاويَذو

 ت، ضيماوةااانةمانكوشتبيَت لةكا ماوة لةطةلَ نةمان، جاضي ضاوشاركيَ

 جةستةو شةكةتة رااااائةي هاوا! سوتاندبيَ لةخةرمةني نةجات نةمان

 رةااااااااااناديا بريندارة سبةي،

 ضارةنومسان!

 

 هةية نةدةستيَك

 ئةم كاتانةدا رزطارمان بكاو نةبالَيَكيش بؤ ثةرِينةوة لةدويييَنَ لةخنكاني

 !دةبةين! شك

 

 بروسكةي ئيَوارانيَك دةضني، لةهةورة

 تيَثةرِ، ئةم هةموو رِؤذو مانط وو  ون

 هةلَويَستة بةرِيَكردن! سالَةمان بيَ
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 اراني ئةم هةمووو خويَنة رِذاوة،ب

 بةدةريا، ،بةخودا، اوة، نةيطةياندينةوة بةخؤمانؤرِي ئةم هةموو كاتة خور

 سةعات و نادياريَك دةرِؤينثؤخةي داريَكي بةرداري طولَ بؤ ثيَنة كردين، بةرة

 طيامنان هةناسةبدا، اربن! نابيَ! ئاطاداربن! ئاطاداربن! ئاطادترسناكة سفري

 شةوي كاتةوار، شةو ااااااااااااااهاو طةلؤ ،خؤرةتاو لةهزرمانةوة بثذيَ يَناب

 !خؤمان دؤرِاند! ة رِؤذيئيَم

 

 ...ئيرت دةبيَ

 دةبيَ ،نةوةستني بطرين و لةكةوتن لَ ثةرِةطولَي هةلَوةريودا سيَرةلةطة

 بني بةدبني تراويلكةدا هةلَشاخيَني وني اااااااااسوتابة بةجورئةتةوة ئيرت

 !لةدوربينني

 

 ،لةهيضي كات وةكةي مةملةكةتيَكاتوةس كاتذميَرة ئةي

 نائارامي مل و غوباري بيابامنان كةنارةكاني دوا ئةي ئةو زةنطانةي بةرةو

 ثيَ ذوشكمان درِاوةكاني راوةتةثلَي تةنةكة يدةبةنةوة، ئةي ئةوثةجنانة

 :، ثيَمان بلَيَندواحيكمةتي ئيَوة طةر ئةوةية، ةدةنليَد
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 !زبلَداني كـوا لةكويَية

 !ستانيةةكويَية دوا وكوا ل شداري ئيَوة،هؤ زريان و طيَذنة طةر هةروا

 طةمةيةن، دواهةمني بروسكةي بةر لةكؤتايي ئةم ساتانة، ئةم ئةطةر

 مرِاوةغةي بةكويَيزةمحةت نةبىَ ثيَمانبلَيَن  رِاضةنني، ئةي دادوةري

 دؤرِاندن! وةنةشعور

 

 :دةترسيَني

 بريسكةي ئةم كاتذميَرانة، كرِوو بةمالَي شوشةميان بروسكة

 جيلة جيلة ئاونطي رِؤمحان لةجامي تةمةمنان! هةلَبيَنيَت

 !ـرِيَذيَتبـ

 

 لةبريمان نةضنةوة! دةبوو ئةوانةي ئةي

 ي كات، عاشقي كيَوو تةالن و داروئيَوة عاشق بوون! عاشق كةهاتن خؤ

 !رِةزو باخ و ضةم و هةرد عاشقي بةرد!

 

 :ةمرِؤبةلَام ئ
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 ،!دةرِيَذيَلةجيَى باران خؤلَ  لوتكةي هةور، لةحةسرةتتان

 ةخت سور! دردةبارييَنَ فرميَسكلةداخا ؤ رِةش رِةش لةشويَن شك شضيا

 شةقي بردووة دلَي بةردو ئةمرِؤ، لةرِةقيتان بةلَام ،ساية دةسرِيَ ةسور ئةشك

 ار!اااابةذني رِوب شكاوةتةوة دةقى طرتووة نةهامةتى و

 

 ئيَوة! ئاخر

 !ضركةي جواني هةية بردتان ضي

 كات و ذمارةي جوت هةية كوشتتان!ئيدي ئيَوة ضي 

 نيضوو ات لةبةفريِؤهةلَؤو لةدارستاني بيَجريوةدا، ك اني بيَنازانن لةئامس بؤ

 دا،ااااياساو لةدةوراني فرة رِيَسا لةجةنطةلَي بيَ نازانن بؤ خؤي ناثرسيَت؟!

 سةرسويَبان و نيااااخؤلَةميَشيةكا ةر جريوة نةضيَتةوة طةروي ضؤلةكةئةط

 ةر دارتيَلةكانبةرزي نةدرايةوة لةقلةقي سئةطةر 

 لةباشرتين دؤخدا لةكةس مةرط

 !ناثرسيَت؟
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 لةوديو وةرن، ياران جةمبينةوة وةرن

 ملةوة بةرمالَيَبةرد، لةوديو ئيمثراِِتؤريةتةكانى ثةرستطاكاني 

 !!لةشةمالَ رِاخةين، درةنط نةبووة

 

 وةرن!

 نيَكني،ثيَنج فةرِزة شاهيَدي مرد

 ضةندى كاتني ن ئيَمة لةوةضة طةمن رِةنطةكانيوةر، ديومان نةديوةديوي ئةو 

 دةسيت هةر ليَرةوة و  ضاندن ىئةوةى ديارة ضركةسات رط نازامنماوة بؤ مة

 ئةها زةردةشت هةر ني طولَةباخني،وةرن ئيَمة لةثةيامة ئامسانيةكا ثيَكرد،

 ر ليَرةشرررررهة وااااااذيا ليَرة

 !مرد!

 

 ولَةباخ،ط لةثةرِةكاني ضؤن دةبيَت، ئيدي

 شا من، مارووو ميَروووطولَة طة لةخةرمةنةكاني و شتيَكي دي برِيَسريَ

 لةسيحري ئاوابووني كات و لةنهيَنيةكاني بؤ دةبيَت ئيدي، طةشكةبن

 ؤ!ؤؤؤؤب تيَنةطةين بوونةوةي باران وشك
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 شاد شنةي
 "با لةناو ئةم وشة ثةرشانةي زماني مندا نةخنكيَيت"

 

 تؤ دابكةي اااااااااتا

 !وشةيش بلَند تر دةفرِيَ وشةيووووووثر

 يش رونرت دةبنةوة!تؤ بباري لةوحةى يادةوةرييةكان تا

 ةي بؤنيَك لةباخضةي تةرِو تاميَكلةشنةي شاد، ئ ئةي بوونيَك تؤ،

 رِونرت دابكة، ببارة، دةتواني بلَندتر يوةجاتي خؤر، تالةم

 دةزامن لةبىَىَ بارانيدا دةمرم، دةزانى لةب

 نيدا دةخنكيَي!ئامسا

 

 !لةدنيايةكى تردا دةذين دةرمةهيَنة، زمان لةضاوةكامن

 ضيرت بةرىَ، هةر شتيَك جطة لةتؤ، ثةجنةكانتم دنيايةك كةوتووةتة دةرةوةى

 ى هةيةو نةئامسان،يارى بةدةقى كةزييةكانت مةكة، ثةرتبوون نةئةستيَرة

 بيَت، بازدان لةهةوادا شلَةذانة،طةرمةكانى دلَم  لةترثة بؤئةوةى طويَت

 نابني ئيَمة! تاواو بيَدةنط بكةى بةسة! وةهمةكانت
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 رِةنط
 "هةناريت دةضنيَتةوة يادةوةريم"

 

 ببينة، تؤ

 مامزة سورةيةك وةك

 لةندي ئةم ناوةدا، بةهةردو

 بازبازيَنيَك دةكات، ض

 !رِؤشنايت

o  

 تؤهةبى، تا

 رِةشثؤشي خؤي بنووسيَتةوة، ناتوانيَ شةو

 بطاتةوة ئاريضةو نـــاتوانىَ رِؤناكي ناتواني

 !!داخبات

o  

 ،تدةبيَ هةية ون ئةوةي، ةمندال

 !تنةبيَ تؤتةنها  تةنها مندالَي و



 

 
 

 لەم تەنهاییەدا باوەشێك لەم غەوغای هیچ نەوتنەدا بارانێك . ئەرسەالن مەحمود

123 
 تێكستی ئەدەبی

 ئةووو

 سينةت ثةناي دان، روندكانةي

 بةخؤم و بةقولَي بلَيَ: بياندةوة

 ذيان! 

o  

 بؤ لةخود نووسينةوةي دةبيَت

 ئةوديوي وشةيش ببيَت بةتؤ؟! دةبيَت مندا،

 بؤني طولَ بطريَت، هةناسة! بؤ،

o  

 رؤذيَكدي

 عةشق، دةست بةتؤزي

 لةبةيةكةوة بوون، نويَذ

 !!بشؤين

o  

 وةك ئةو ثةرتوكةي

 ئةنفالي نوسييةوة دةتبةمةوة مالَةوة، بؤ جيَكردنةوةت ضةند وشةيةك

 ثيَويستةو بةس!!
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 رِةنط لةنيطات،

 هةناريت دةضنيَتةوة يادةوةريم! ،دةباريَ

 دادةضكيَت، بةم ثؤلة ثةيظة بيَدةنطانةت! دلَ

 هةلَوةرين دةدوام، طولَيان طـرتةوة، بؤ

 ثيَكانت!! شويَن

o  

 دةتطةميَ تا

 دلَت خؤشكة، طةرماوةكةي

 بؤ دةهيَنم لةوشةى نيان خؤشؤريَكت

 تؤو ضامةى منيش ضارةى

 !!بشوات
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 خاَلدامةنيَ
 بطوجنيَت""شتيَك بكة لةطةلَ هيواي من و بيَئوميَدي خؤتا 

 

 ،خالَدامةنيَ

 كؤتايي رِيَطةو خالَدانان

 طةرِانةوةية بؤ سةر ديَرِ. وازبيَنة دوبارة

 ويَنة خةيالَييةكاني وجود، تؤ ضيتداوة لةهةلَطرتنةوةي

 ئةم هةموو وشةساردو لةطةرمكردنةوةي

 نةيطةياندينةوة سرِانةي

 !!بةهيض

 

 ذانرو ذمارة هيضةية، ئةو هيضايةتي،

 ،لةهيضدا دةميَنيَتةوة جارةي هةر شتيَك بكةي هةر هيض ضةند

 و هيضدا دةكةونة سةبةتةيةكةوةو هيض هيضةكان تةنها لةنيَواني

 !!هةلَدةطرن ثةجنةكاندالة دةموضاو
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 ،خالَدامةنيَ

 بكة لةطةلَ هيواي شتيَك

 و بيَئوميَدي خؤتدا من

 !بطوجنيَت

 

 مةسةلةي

 ضووني وشةكان، بةسالَدا

 تازةي ثري بووني ديَرِةكان، حيكايةتي

 ويَذةي كالَبوونةوةي ماناكــان، دابيَذو

 بيَمةيلي زةمةنة، دةليلي

 !خالَدامةنيَ

 

 ةوةودةضيتة ناو قولَايية بيَسنورةكاني هزرين ئةو ساتانةي ئةها

 ور سةرت،ووةوةندةي بازنة شينةكةي ذئ خالَدانان لةثرِيَك سةر هةلَدةبرِي

 ي بةثاذنةةكؤتر ئةو طةردةنت، وةكوة ئالَا ةتييةكةيبةدريَذايي ثةتيارة ث

 خوراندني بالَةكانيةتي ورتكردن و خؤخ يَيةكاني خةريك بةخؤث
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 دةكا ثرِ رِوانينت

 او بؤشايية سةروبةر نةطرياوةكانىلةغلؤر بوونةوة بةن

 هةلَكورماندا!!

 

 هةلَكورماوةكان

 هةموو بيَ دةنطييةي خؤيشيانةوة، بةم

 و شارو كيَلَطةو بكريَنةوة، النةو الديَغلؤر لةطرديَكةوة

 هةموو ئةو بوونةوةرانةيش قوت ئةدةن بةدةم ذينطةي

 لةثةرِةطرافةكاندا خةريك بةخؤ دةمةوة

 !!ونكردنن

 

 فؤتؤطةرافةرة رِوتةكان و ذانري دانان،خالَ

 لةطةلَ مةرط و بةدةم لةملمالنيَكردندان تايف ئةو مةخلوقة هزر رِزيوانةيةدوا مة

 ةوبةر طةرِانةوة ني مانا تةنها لةثيَناوتةنها بؤ لةبار برد هاواري خؤ كوشتنةوة

 وةبيَدادية نهؤمي لةدواردنةوةي ثةتينةريَت دريَذكسةرديَرِو سةرةتادا تةنها بؤ

 !خالَدامةنيَ ،نة خوارةوةخؤيان فرِيَدةدة
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 طةجنييَت
 ةرد، لةدَليَكي رِةنطاو رِةنطدا""دةردة د

 

 طةجنييَت،

 كلوة باريوةكاني بةفرة، لةطةرمةسيَردا! ثيَطرتين

 ثرسيارة لةبةماناكردنةوةي ولَامة موجةرِةدةكاندا! وروذاندني

 مةركانةكاني غةريزةية، لةخالَيكردنةوةي ثرِبووني

 !!بةتالَيدا

o  

 هةلَكشاني جياوازييةكان و طةجنيَيت،

 ثرسيارة هةنارييةكانة، سةردةمي طومانة، ثذاني

 لةطومانكردن و بردندا!! بيَطوماندا،

o  

 بةنداوةكاني رِةتكردنةوةي طةجنيَيت،

 و دةست نةطرتين ئاوة بةضاوي نةريَت

 !نابيناكاندا لةناو دةريــا خؤلَاوييةوة،
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 هةلَبةستنةوةي

 هيواو ئوميَدة لةكانيلة خؤش طوجناوةكاندا! سةرضاوةكاني

 طةجنييَت، دةردة دةرد، لةدلَيَكي رِةنطاو رِةنطي تةذي لةهةلَضون و ئاواية

 ود سةثاندنيو بةرثا كردني جةنط، لةثيَناو خ داضوون

 ئريادةييدا! خود

o  

 ذيان كورتة!

 دةشىَ زؤريش تراذيك و بؤى هةية تةواو كؤميديش بىَ،

 ئةو كاتانةى طةجنيَتى وةك رِؤح ناتوانىَ ئؤقرة بطريَت

 لةناو خؤتدا!

o  

 طةجنيَتى،

 نةثةيوةست بوونة بةسةقفةكان، نةثابةند بوونيشة بةديوارةكانةوة!

 نوايةك، مالَيَك، خاكيَك، نيشتمانيَكة هةموو رِؤذى بونياد دةنريَتةوة،

 لةدلَــدا!
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 باران
 "سةليقةي ئةوةت نةماوة ثيَكدا بضني و نةضينةوة"

 

 زؤر بلَييةكاني مندالَي و باران،

 حيكايةتة تةرةكاني طةجنيَتيية! حيكايةختواني

 دةردة، ثاراوكردنةوةي ثةذارةية! شيكردنةوةي

 بةكؤمةلَي ماض و ثرِ كردنةوةى سوجدةبردني

 تاك و تةنهايية! بؤشاييةكانى

 

 هةلَطرى بارين، ئةو تنؤكانةن نازانن جوانرتين

 ةشؤرِش! لةوةش جوانرت خودى بارانض بارستاييةكى مةزنن ل

 بيَت يا رِةش لةضاوى شةودا! رِون خؤيةتى،

 

 نةرِؤذئاواييةو نةباشورى، نةباكورييةو ن،ااااااابارا

 بةهةر دىَ، بؤ كوىَ دةضيَت، بةهةر اليةكدا دىَ، لةكويَوة نةرِؤذهةالَتى!

 !دةوىَ نيية، خؤشم طرينط جيَطةيةدا دةرِوات،
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 لةدؤخيَكدا دةمريَت، ئةوةى

 ييةكاندا نغرؤ بوو، شاريَكة لةناويداباراناوى، ئةوةى لةقةرةبالَغ مرؤظيَكة

 و لةناوتدا ناذييةت، شةقام تكتك و دلَؤثدلَؤث بةسةفةرو ثياسة دةذييةت

 باران دةبوذيَتةوة! لةطةلَ

 

 ئاشناى فــةلسةفــةى لةبارانةوة

 بؤ هةمووان بووم، لةبارانةوة شةيداى ئازادى و هةمووان

 ئازادطةرايى بووم، لةبارانةوة عةشقى ثةلكة زيَرِينةو هزرى

 رِةتكردنةوةى يةك رِةنطى و دوركةوتنةوة لةئايدياى فيَرة

 داخراوةكان بووم، وةك باران كةومتة ئيَرو ئةوىَ ضةماوة

 و هةلَسانةوة تيَطةيشتم! لةكةوتن

 

 ئاوةلَةو ئةم فةزا وروذيَنةرةية،دنيا  ئةو ان،ااااابار

 يداؤلةناويدا، ذيان بةدواى خ دةذيةم و اومداولةن دةذييةت

 !امالَ دةكاتو مردن بةثيَش خؤيةوة ث دةهيَنىَ



 

 
 

 لەم تەنهاییەدا باوەشێك لەم غەوغای هیچ نەوتنەدا بارانێك . ئەرسەالن مەحمود

162 
 تێكستی ئەدەبی

 

 لةخؤم دةضىَ باران لةكثيدا، بارين تدةكا ؤلةت

 تؤ هيَندةي من و تؤ، باران و بارين،لةيةك دةضني  ضةند، خوداية لةبيَرِةنطيدا

 بةباران ئةوةندةي منيش ،ئةوةندة بةئامسانةكان نا ،بةرِيَسمانةكانة باوةرِت

 ثيَكدا ،ضةند جوان ثيَكدا دةبارين، هةزار ئةوةندةش خؤش ،بةبةردةكان نا

 !كدا دةضنينةوةو ثيَكدا دةضينةوةو ثيَ دةضني

 

 ديارةو برين نا، باران

 ئةوةى يارمةتيم دةدا بري نةكةمةوة، لةياد كردنى بارانة! هةنديَجار

 نازانى كيَشةيةكى ضةند طةورةية لةيادى، بريكردنةوةكة برينةو تؤ

 بيَ بارانى! شةويش

 

 دنيا، بارِوتة!

 ئةوةى مرؤ دةالويَنيَتةوة بارينة، ئةوةى ذيان دةنووسيَتةوة بارانة!

 ئةو نيشتمانةى نةكةوتة سةرثىَ، ئةو خؤشةويستييةى بالَى نةطرت،

 ئامسانى نية!!
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 هةذان
 نا نا ويَرانةيةك بؤ مةمةكاني تؤ" "دلَ دةبيَتة بةرد،

 

 

 طةر

 وشةيةكدا، لةهةر

 تيَكستيَكداو لةهةرطةر  ،جوانيت بالَبطريَ ئةوسةري

 كتيَبيَكدا ئةوثةرِي بيَطةرديش لةهةر ،ةوديوي خةزانيش، سةوزايت برِويَتل

 قومريدا و قريوةي بولبول كاتذميَر لةناو هةزاران نةغمةي خبويَنيتةوة، سةدان

 دةسثيَكت ةكات، راذانيَك نةتالويَنيَتةوة،بةريت، هةذانيَك داطريت نبةسةر 

 فيَرة اتهةمان كؤتايي و ئةظينت فيَرة درؤو دةسةلَ

 ئاوةزتلةناو بردنى 

 !دةكا

 

 

 



 

 
 

 لەم تەنهاییەدا باوەشێك لەم غەوغای هیچ نەوتنەدا بارانێك . ئەرسەالن مەحمود

164 
 تێكستی ئەدەبی

 

 

 !بهةذيَ

 بةدرةختةكاني ذيان بكة، جؤالنيَ

 بةراذانيَك لةرِوان، راذانيش بةهةلَوةريين طةلَاو درةختةكانيش

 بةرِوتاندنةوةي بوون، هةبوونيش بةنةبوون، نةبوونيش بةرؤح، طةلَاكانيش

 بةئامسان، ئامسانيش بةئةستريةو ئةستيَرةيش رِؤحيش

 تؤ، ضاوةكاني تؤيش، بةضاوي

 !!بةمن

 

 لةجياوازييةكاني نيَوان ئةوينداري و هيض

 فةلسةفةو ئيقاعي تاوتاوةي سياسيةكان نازامن! شةيداي

 يَتيم بةرِاذان، لةهةوادلةهةذان و ضش لةشكاني تينو ضش

 ثاسثؤرت ئةم سنورانة تةي دةكةم! بيَ
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 كؤلَان و شةقاميَكدا خؤشنود، لةهةر

 ميَكي بةختةوةريدااااالةهةر شةقا ،رزةي هةذانيَك هةية بؤ رِذاني تؤتة تاوة

 ةبةربوونةو لَىااانيَتةوة الى تؤ، بةخةياباراني يادىَ هةية مبهيَ رِيَذنة هةتاوى

 ا،ادااااااو بكةوينة ثةلةقاذىَ لةهةو بدةين باوةش لةيةكرتوةرة بةرةو سةرىَ 

 اقامان،قبينة  وةتة بينةوةرة با برِيَك ثيَبكةنني بةو نائوميَديانةى دةستيان نا

 كراوة تؤرانيانة رِابويَرين داكىوةرة تا دلَدةبات بهةذيَن و بةو كةرة كورتان

 يش بةطويَى خةلَكيدا ئةدةن، وةرةةخؤسةرب رِؤمانسيانةى خؤطيَن و بانطى

 فيزايان دةوىَ!!ئةو خةونة بكوذين 

 

 لةهةر رِؤذيَكدا، هةزاران بهةذيَني! وةرة

 ةوداخةوني شكؤدار لةشرينةى خ هةزاران، ماني ثرسيار دةثةرِيَندريَسةر لةز

 نيةدواهةمب دةكةنةوة نةفامي بيَدار دةكريَتةوةو بةستة بةستة دةخنكيَندريَ

 ثرِ دةكةنةوةلةشةوو رِؤذ ييةك اابؤشا سةرسورِمان، دالَدةطةري نيشانةكاني

 ويَرانةيةك بؤ مةمكةكاني تؤ! لةهيض،
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 ذةنيار

 " "طويَطرتن لةئيقاعةكاني دةريا بةسة
 

 مةنطةكةي طؤمة

 طيان! كضةكة شلَةقيَنةب دلَت

 وجودت ةرابستانةيةيخ ئةم بيَخةيالَي مةعبةدةكاني

 جيَبهيَلَةوبةوةتةرى نةريَتةوة 

 بؤ خؤت بفرِة!

 

 ئةوسا دةزاني

 ،دةنطى مؤسيقاية بةخورِ دةباريَ سةمفؤنياو هةروا زايةلَةي زةنط و هةروا

 وبةشلَتو ئةستيَرةكانة ةروا قريوةي قومري و هةروا سةماىئةوسا دةزاني، ه

 ينةوةىدؤزبؤ ضؤن تارماييةكان شؤي ئةوينةوة دةرِذيَ! ئةوسا دةبينيت 

 ووولةخةو، هةلَسة دةطةرِيَنلةباخةلَى تةرمةكانى يةكرتدا  كاناوةثةجنة دزر

 رِابة كضةكة!
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 نةتباتةوة سةر يةئس! نيية بهيَلَة كؤالَنيَكىذينطةية جيَ ئةو

 ةسةطيَكى بةرةلَالَو بونةوةر جيَطةى ةقاميَكى نيية بتباتةوة سةر خؤت!ش

 فرِةب ناوة جيَبهيَلَةو بؤ خؤت ئةم تيادا نابيَتةوة! كيَوىبيَزمان و بالَندةيةكى 

 اتااو برِو بطريَ نةبيَ، دةتواني ثةرِةي ئيقاعةكانئةوسا دةزاني مرؤ بالَيشي 

 ىَاناااادةتو تزمانيشي نةبيَ ظلةطةلَ بةرددا، ئةوسا تيَدةطةي مرؤ تسةما بكا

 ائةوس ةشازةكانبةردةم ذةنيارة نى سرتؤمايببيَتة  ىَ،بطر ئاماذة ثةجنةكاني

 بكا ئةبوو جةهليَك لةحيكمةتةكانيوا ىَدةتوان ،تيَدةطةي مرؤ نابيناش بيَت

 رتنطويَط تامي عةشق بكات، ىَئةوةي بتوان بؤ اكي تيَبطا، دلَيَكي تةرِ بةسةرون

 !ا لةدةريادامةلةواني بك ىَتا بتوان بةسة، لةئيقاعةكاني دةريا

 

 بةواقيعيَكى تر بطؤرِيت،ئةطةر نةتتوانى واقيعيَك 

 يان بطؤرِيت، طؤرِانكارى رِيشةيى لةطؤرِينىمةوداى نيَوان هةولَبدة

 تؤن و دةنطى وةتةرةكانةوة دةست ثيَدةكات!
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 بةدور بطرة خؤت
 "قةَلةم ئةفيونة"

 طةلَا وةك

 لةذيان! هةلَوةرين

 كاني بةجيَماين لةرِوبار، تيَثةرِي وةك

 ليَرةوة رِةتبوو ئاو، بةربووينةوة ذيان،

 خؤت بةدور لةبا،

 لةداد! بطرة

 

 نيشتمان نيية، هؤلَى سينةماية! ئةمة

 دةنطيَك و هةزار ئؤثةراسيؤن! ر ميَش ثرسياريَك و هةزار بةرديةك مرؤظ و هةزا

 !!ئؤثؤزسيؤنو هةزار  بيَدةنطييةك

 

 ،توقرِىقاقازى  انهةزارو  نان يَكلةت

 ئةزمونكردن شتيَكة ثةيوةندى ،بؤق هةزارانناوةختى و قريِةقريِى  ةرميَيةكه

 ماوة!نة كةسةوةبةئيَستاو بةياني 
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 كةوتة بةر هةرِةشة! قةلَةميَك

 ، قةلَةمرِفيَندرا قةلَةم ،زيندانى قةلَةميَكى دى كرا،حةسري مةيدان  قةلَةميَك

  ةما، قةلَةم كوذرا!شكيَندرا، قةلَةم ديَطةلَة بةدةر كرا، قةلَةم بةنيشتمانةوة ن

 ن!نةما سةر بةئيَستاو بةيانى

 

 !!بةست قةلَةمى يةكةمىدةمى دادطا، 

 !ثرِ كردةوة ةضوارةمبضالَيَكي  !!خةساند ىسيَيةم !!ى برِىزمانى دووةم

 لةخويَنى ببينة ضبارانيَك !يَكةوة تاريكى خستة طؤرِى ديَرِمثيَنجة جةنازةى

 قةلَةم ئةفيونة! ،دةبارىَ قةلَةمةكانةوة

 

 حةوسةلةىة يةوةضرِنوكة دريَذو رِيشة سثي بةم، دادطا

 كىقةلَةم ضيية زمان دريَذيَ، ؤى بةقةلَةمةكانةوة مةشغولَ بكاتئةوةى نيية خ

 خؤى بةشتة بضوكةكانةوة بستة باالَ، بةرطةى خويَنبةربوونىَ ناطريَت! دادطا

 لةبارةى لةخةلَكى تةالَق دةدا، ، خةلَكى لةواقيع مارة دةكاو واقيعخةريك ناكا

 ستارةسيَرةو ملة بيَرِيباتةكان  ضةمخاخة لةسةرئةتةكيَتةوة دةدوىَ و وةك 

 قةلَةمةكان بضوكن! !ةداتدةطرىَ، دةلةوةرِىَ، ثشوو د
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 ،ةشتييةكةكاااااااا، دادط

 ووخوو تدةكا يانناضار فيَريان دةكات،بةكونيَكدا دةباو  زؤرينة

 !بطرن بةدةسةالَتةوة

 

 !سةيركة

 !خةلَكة ض تةماشةكةريَكى موزةييةفن! ئةم

 نةئامسان و ،هيض شتيَك ديار نيية هيض ببينة

 !نةزةمني

 

 قةلَةم،

 وةك يونس لةزطى نةهةنطدا، مةطةر خوداااااااااا،

 هيض دةسةالَتيَك نيية لةدنياى داخراودا رِزطارى

 بكات!

 

 قةلَةم،

 ئةفيوونة!
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 طةرم خةوني
 تا بةدوامةوة الرِيَ نةبي تؤ""طؤرانيت بؤ دةضرِم، 

 

 ثةجنةكامن

 تؤيان طرتووة، ليَوةكامن تامي تؤ! بؤني

 خؤي دةخواتةوة، خؤي ليَبووة بةتؤ! دلَم

 ببمة ئةها هيَندةىثارويَك ماوم  هيَندةي

 تؤ! قورباني

o  

 دةمبة هةلَم بةهةتاوي ئةويين تؤ! ئيَوارةيةك

 ناوادة دةمرم، مردنيَك زؤر رِؤمانسي لةحةسرةت تؤ! دةزامن

 مببةن مبنيَذن، لةناو ميَرط و سيَواني تؤ! با

o  

 ئيَوارةية جواني ماهم لةسةر ئةذنؤ دانا! ئةم

 بةدواي خؤيدا هيَنا، تاريكي خؤيدا بةدةستةوة! هةلَاتي

 كرد، شيَتبووم لةديار رِوماهى تؤؤ!! هاوارم
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 منت درةخيت وشةو

 ئاونطي سةر طةلَاكاني رِستةومنت 

 منت باخةواني خةم بيَت، هةر غةرقدةبي لةرِؤشنايي!

 طؤرانيت بؤ دةضرِم، تا بةدوامةوة،

 الرِيَ نةبيت تؤ !!

o  

 لةرِؤذئاواو تؤ،

 باكورو تؤ منيش لةرؤذهةلَاتي خؤمدا دةذيم!

 باشورةيبستؤكة  منيش با لةمليَطةرِىَ دةى 

 خؤمدا مبرم!!

o  

 ةرم!!فيَنك و منيش خةوني ط ارةيةكيئيَو تؤ،

 تؤ ودو منيش ثردي ثةرِينةوة لةخودم!ثاثؤرِي طةرِانةوة بةرةو خ تؤ

 بةندةري بالَندةو منيش دةربةندي سةراب، تؤ ذيَر دارسنةوبةري عازةب و

 رووحةشامةتيَك بةربةري سةر درةختة رِوتةكان، تؤ خةلَكي دو منيش

 سنورو منيش نشينطةى ئةوسةري طؤرِ! ئةودييوو
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 هةيهات
 "هةنارةكانتان بري نةضيَت"

 

 بةردينةكانةوة، لةديوارة

 !لةرِوانني تاسةري بالَةخانةكاني ئاف / ستارة ماندوةكاني ئةوبؤ

 ئةوبةري وديوي كةنار ئةودرِكة شةثؤلةكان هةيهات!  هةيهاتة

 !بةرزاييةكان دةمسيَت

 

 ،دوعاكان

 ناطات! يىجةنط بةكؤتا ودةيانثيَضتةوةبيَضارةيي 

 شةهيدةكان بةدةم ئيعتريافةوة هةروةتر بوون، ديلةكان درومشةكان زياتر

 ،دةمرخيَنيَت بةرِيَوةن رِؤناكي لةبةرثيَياندالةخةلَوزي كةوتوو  وةك خةرمانيَك

 ىنةوتةو بةبؤرِ هةر نطوباس و مانشيَتى ميدياكان، هةردور لةهةوالَ و دة

 هةنارةكانتان ندا ئاوديوو دةكريَت!!هةناسةدا

 برينةضيَ!
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 قةوان
 "دنياي ئيَمة، سيحريَكة بةتالَ"

 

 تاركي! ضش

 بيَكؤتا بةدلَ ترة شةويَكي

 بةدلَي خؤ دوثاتكردنةوةي هةموو ئةو رِؤذانةي لةنا

 دةكةنةوة سةرداري مرؤ

 !بيَدةنطي

o  

 خراثرتين

 ئةوةية، لةناو باخضةدا، دةرد

 دؤزينةوةي درةختةوة بةدواى

 !!بيت

o  

 بةلةطؤرِناني يادةوةرييةكاني بكات، جةسارةت مرؤظيَك هةر

 هةية! لةناويدا بةيةكةوة هةلَكردني جةلالدو قورباني زمينةو
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 دنياي

 الَ،اااااسيحريَكة بةت ئيَمة،

 ناكريَ بة زمان، بةرجةستة

 رِةمسكردني ناكةويَ، فريا

 شتيَك! هيض

o   

 ةيانكؤتر ئةو

 ا،ااااااتيَكدر يانهيَالنةكة يانةوةةبةرضاوب

 ثةناهةندةي نةدةبئةم دنياية هةبىَ  تا

 تر! دنيايةكي

o  

 رِةهيَلَةو زريان دايثؤشيوون! شةختةو

 لةسةر زمانى وتةبيَذةكةيةوة رِايطةياند: حكومةت

 ثيَويستة خؤتان بثاريَزن!! لةسةرتان

o  

 باشرت كامةية تا بتوانىَ باشرت بكات، نازانىَ

 واخؤى دةردةخات ليَزانةو تيَدةطات! بةالَم
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 كؤتاكان
 "مةهيََلة نةفرةت طةورةت بكات"

 

 

 لةكؤتايي

 رِيَطةيةكدا، سةرةتايةكي هةر

 هةية بؤ رِيَكردن بةناو ئةم سةرابستانةي بووندا، تر

 ئاوابوني هةر رِؤناكييةك، هةلَاتيَكي تر هةية بؤ هةلَزنان لةدوا

 رِيتميَكدا، ئيقاعيَكي تر، تريفةيةكدا، لةهةر بةبالَاي

 باهؤزيَكدا ئاوازيَكي تر لةهةر

 !!هةية

 

 مةهيَلَة وةك شةثؤلةكاني دةريا، ،تؤؤ

 مةهيَلَة ةوةت بكات.طرفتار بةخؤ ويَنا كردنةوةو خؤ دوبارة كردن شنةبايةك

سؤزة نةسازةكان لةتؤدا بفراذيَن، مةهيَلَة نةفرةت طةورةت بكاو جةنط 
 !بةدةردةدا! دةربةندةلةم  بةرثابيَ
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 فريوى هةرطيز

 ةتمانة بةو رِوبارانئةو ماضة خةونانة مةخؤ، ليَوى تريان ماض كردوة، قةت م

 اوة،ئةوانةى بةرطةى خؤيان دةطرن نابنة ثامش بةجيَهيَشتووة، كانيان ،مةكة

 بةواعيز لةسةرخؤ مردنة، طوىَ نةكردن خؤ دةستكارى رتين دةرد رِاهاتنةخراث

 لةوروذان لةهةذان خؤت مةدة، ئةمرِؤ بذى، سبةى سةرضلَييةك بكة،دةرةكان 

 !!بةدور مةطرة

 

 ،ئةوةى طومانى نةكرد

 ااابطرىَ و برِوا خةونةكانىريَطةى نةيتوانى ملى 

 ان، مةهيَلَة بذاكيَيت، مةهيَلَةرِؤتني و نةريَتةك تيَكشكاندنى بةرةو كةرنةظالَى

 ،ثةجنةرةيةكي كراوة دةرِوانيَتة ، سثاس بؤ ئةو كةسةي طوتى" ئةوةىونبيت

 نة،ببي دةرِوانيَتة ثةجنةرةيةكي داخراو"هةرطيز بةرِادةي ئةو كةسة نابينيَت 

 هاوسةنط نيية بىَهاوسةنط  دةبىَةى باشرت تيَدةطةى، هيض رِؤذيَك وةك ئةو

 بىَ شةو نيية،وةك ئةوةى شياوة شةو  شةويَك هيض هاوسةنطى بطةيت،دةبىَ 

 بتكةن بةطلَؤث مةهيَلَة يت، تؤدةبيَ شةنى بكة

 لةسوضيَكى تاريكدا!
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 كةالم! طةَلا
 كضة"نايطاتيَ، ئةم تةميان و بةرسيلة هيض دةنطيَك"نةهيض رِيَطةو نة

 

 ضيرت طةر

 شنةي شةنطةبي رِوت بؤن نةتوامن

 ضوونةوة سةر وةيسي بؤ ضيية؟! بكةم،

 دةزانيَ ئيرت، رِةنط زةردي خةزان، دنيا

 ضيية! خةتاي

o  

 خؤتت بينيووة لةخؤت بضيَ و باسى تؤؤؤ

 بؤ بكات! جوانييةكت بينيووة، ئةبةدي بيَ و خؤتت

 تيدا نةبي! ماضي تةرِت بؤ ضيية؟! تؤي

o  

 هي دلَت نا، بةلَام لةسارديية حةزم

 ئةم دلَت! هي وت نا،، بةلَام هي ضالةبارانة ديَ خؤشيم هي مةجازت!

 !بؤ ضيية! بوونةي لةدين و ئيمان
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 وجوديَك هةية جؤرة

 بؤ بةفريِؤدانة! باران بووام تةنها تةنها

 تؤدا دةباريم!! ئامسامن بؤ ثرِ بةسةر

 لةضؤلةكة! دةكردى

o  

 لةدةوران! ضش

 طةلَا بوام هةموو وةرزةكامن دةكرد بةثاييز!

 تؤيش لةويَنةت، دةكةم ضاوم ثرِبكةم حةز

 ثةلةي رِؤيشتنتة!

o  

 ثرسيارةكاني

 هةنارو ولَامةكاني ضواار لةدنكة

 لةثايز دةضيَ ئةم هةورة جاران

 كيذة! نارجنة

o  

 ووووهيض رِيَطةولةخاكي هيض رِةنطيَكدا نية، نة ةطيرِ تا شويَنك بردوة مين

 !لةجوانى ئةم طةالَ كةالمة كضةنايطاتيَ ، هيض دةنط و نةهيض شةبةنطيَكنة
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 دابرِان
 "خودا ضؤن بووين بةغوبارو برِاينةوة"

 لـةسةر

 دةذين، ئةستيَرةيةك

 تةنطةبةر، تاريك، كةضي خؤش خؤش، نابينا،

 جةنطاوةري رِؤشنايي، وةك طةجنيَكي خةيالَ ثلَاو، وةك

 بالَندةيةكي جيَماو خةريك بةوةم لةطةلَ وةك

 بضمةوة تارماييةكان،

 !!ذوان

o  

 اوةااااااد ديقةمت

 نية، دلَكراوةتر هيض شتيَك لةذيان

 دلَي من نةبيَ!

o  

 نيـة، ئةوةي ديارة سةرابيَكة ئامسان بنميـضة، ئةم

 نةوة! برِاي ضؤن بوين بةغوبارو اااااخودا قةشةنط،
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 كةس

 الي خؤي نةماوة! خةيالَي

 دةيانةويَ لةخؤيان و لةواقيع دور بكةونةوة! ئةمة هةمووان

 نية، ئايديؤلؤذياية، عةشق ثرسيار كردنة لةتاريكي، عةشق

 دابرِانة لةرِوو لةروناكي،

 !كةشى

o  

 !بةلوعةى ئاوةجوطرافيا 

 كةى بيانةوىَ دةيطرنةوة! بازة طةورةكانهةوةس

 لةسوتاندنى حةقيقةت! لَتانةكانةياتى سوتةرةستةندورى ئةرِفيَدةى ميَذوو، 

 ئاين باوكة، باوك وةك طان، ثةروةردة دايكة، دايك وةك دان! كشتوكالَ نريو

 بريكارى، خودا يةكةو نابىَ بةجيَمان!ئامورة، جوتيارةكة مرد، لةرِابردودا 

 بةدوو! زمان، فلَضةي بؤياغكردنى ثيالَو! نيشتمان، دلَيَكى كؤنكريَت كراو!

 فةلسةفة، هةموو ئابورى، خةلَوزى خيَزان! هونةر، ئةمازؤنى حةشةرِات!

 شتيَك ناتةواوة، خؤى ناتةواوتر لةهةموو شتةكان!

 ذيان، زؤر تازةى نية!!
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 ايندةئ
 ئيَمة هةين لةم ضيايةدا، هةر ئةم ضياية هةية لةئيَمةدا""هةر 

 

 كضيَك

 ضؤلةكةيةك هاتة دةرىَ و خةوت! لةخةيالَى

 خةبةر بوونةوةى لةخةونى قاوةيةكدا كوذرا! بةر

 يانى ثيَ دةرهيَنان لةفةرهةنطى قاوة،

 !كؤالَن

o  

 طيانى داطرتوم، طرِةيةك

 طرِكان، تؤ دةزاني بةبيَدةنطي رِةش دةمب! روخساريشم

 ياني مردن! بيَدةنطي

o  

 لةداهاتوو بطريَ، شتيَك نيية رِيَ هيض باراندا، لةيادطةى

 موعانات! يةعنى كؤتايي مردن نيية، مردن ويَستطةي
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 مةستة ئةم زةويية! بةر بادة ئةم خةلَكة! بةد

 بؤ دروستكردني طةردونيَكي دي، بةم هات و هاوارة بفةرموون

 كؤتايي ناية موعانات مةعناى ذيان! موعانات

o  

 يادةوةريم هةية، ثرِ طةورةي جانتايةكي

 ئةو ذيان ياني حةقيقةت! دنةوةي ذيان،لةسثيكر بةفر وةك رون وةك باران!

 ية لةئيَمةدا،ئةم ضياية هة هةر من دةلَيَم: هةين لةم ضيايةدا، ةدةلَيَ هةر ئيَم

 !دة فلس!خةلَوز، يانى حةقيقةت يانى 

o  

 هةميشة

 ! ئةمة ئيديؤم نية، سايكؤيخاكةرِابة

 هةلَكردنة لةطةلَ باران، دذي با! بةيةكةوة

 هةلَكردن و دذة هيضيية، ياني ئةم

 !ئاورِدانةوة
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 هةوا قورسة،

 دار طويَز مةكةن بةبيانوو!

 نيية!ئةم رِوناكيية تاَلَة، سووضةكةى ئامسان 

 شةو ضيية!خةتاى  غةرقبوون لةتريكيدا بووة بةعادةت،

 مبضيَنة ئةى با، مبرِويَنة ئةى باران، خوداية

 لوتفيَك ئةريَبكة، دايكة

 مةرهةميَك!

o  

 من! وةك

 بةسةرزةنشتكردنى عادةت

 شتة نيَطةتيظةكانةوة مةطرن لةفةزا طشتييةكةدا، فشةتان هةموو

 ئايندةو تةندروستى خؤتان نةيةت!! ئةمة طرينطرتين شتيَكة بة

 بيثاريَزن، لةذيان بيزانن،

 !!تاندا
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 نامؤيي
 "وةك طوَليَك لةناو درِكدا"

 

 دةطاو ناطا! ثةيامةي ئةو وةك

 !لةترساندا دةفيشكيَنيَت بيَدةسةلَاتيَكةوةةى بةدةست دةسةلَات ئةو وةك

 شكاوة لةحةسرةتان زمانى لةباخةلَى نةخويَندةواريَكدا يةىبرِوانامة ئةو وةك

 اولةن ى بيَضاردا! وةك طولَيَكى بيَزمانزار قةرةبالَغيك قورِطىلة يَكبانطةواز وةك

 وةك سةركةوتنى با بةسةر باراندا، ةك ميللةتيَك ثةست لةبيَسالَيدا،درِكدا، و

 !لةئيَوةدا بةنامؤيي دةكةم هةست

o  

 ةثرِيَكدا خؤيان بةدارتوويَكدا دةكةن،ثؤلة ضؤلةكةيةك ل ضؤن

 ضى وةك، كةتبةثرِتاو هاوارى ئازادى شةثؤلةكان خؤى بةميَشكمدا دةكا ئاوا

 ى بكاو كةس نةبىَ رِزطارى بكات،بيةوىَ شرِو درِ با ئةو كراسةى بةتةنافيَكةوة

 منةدةريا، نامؤ ديارةو ، ئةوةى هةية با دةيبا، نةخويَنئةوةى هةية دةخنكيَ

 دةريايةك بارانة لةخةوندا!تةويلَم مشتيَك باية، دلَم  نامؤ،
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 ثؤزش
 ""ئةو نائوميَديانةي نيشتمان بةداخيانةوة دةفةوتىَ

 

 لةمندالَيمةوة،

 "سيزيف" حةز بةغلؤر كرنةوةي ثيَضةوانةي

 دةكةم! زةمةن

o  

 تةنهايي،

 دةكا بةزؤر شت، مرؤظ

 : روح خؤري خؤي، ئةولةوانة

 هةمووان قوت درمةي

 !دةدا

o  

 باتيلَةكان

 كةولَي بةتالَ نةبيَ، نةبوونة لةسةر

 !!بةتةلَ
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 نائوميَديانةي ئةو

 ، ثؤزشيبةداخيانةوة دةفةوتىَ نيشتمان

 ناطات! ئاكارو رةفتاريانة سياسيةكانة

 دةبات! ئابورِى

o  

 ئاوةزة، ئةم

 نةهيَشت! ئةم سياسةتةيش متمانة!! ئاوةداني

 هاتدةيبا، ئةوةي  خاكة طةرِة، ئةوةي ديَ ئةم

 !سواريبوو

o  

 كات كؤنيكردوة! حةزم لةخواردنةوةي قاوةيةكة، هةتاوي!

 دلَم خراث خؤشة، ثيس ليَدةدا! هةست دةكةم تالَي دنيا بةم درةنطيةوة

 خؤش تامرت بيَت! خوداية ئةم خةيالَة، ئةم خةونة وابيَت!

o  

 كانيش جيَطؤرِكىَ!اان ثياسة دةكةن، ضياااروبارةكا

 سايتةكان ثرِ بووة لةدرؤ! سينةى رِؤذنامةكان دلَى
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 سياسيةكان
 "باي بةرذةوةندي بةهةموو اليةكدا دةيانبا ميللةت نةبيَ"

 

 با، لةبةر

 تاقةتي بريكردنةوةيان سياسيةكان

 !نةماوة

o  

 لةخةسلَةتة قؤرِةكاني سياسية يةكيَك

 با كردن و با بردنة، خراثرتين خؤرهةالَتييةكان

 ميَشك بةرييةكةيةتي! نةوعيةتيش

o  

 سياسية كوردةكان، دلَي

 ث رِةش بووة لةيةكرتي،اااااااخرا

 بةرذةوةندي بةهةر اليةكدا باي

 نةبيَ! دةيانبا ميللةت
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 هةتاوي
 ، رةنط رةنط ئةدا""ثشت لةفانتازييا زايةَلةي ديَ

 

 بةربةسيت ئةويندارو ضةند دةويَ؟! ضيت

 عةرشي عةشق ماوة بي لةرزيَنني بي بةزيَنني؟! ضةند

 !!هةتاوميان يتويَنيَتةوةدةي تا ب بلَيَ

o  

 هةبيَ بةمسة! ثةجنةرةيةك

 نة لةبةر ئةوةي دنيا ئةوةندة بضوكة، بةخاترى ئةوةي ثةيوةندي نيَوان ئةمة

 و هةتاو تيَك نةضيَت! من

o  

 وت: بةطارسؤنةكةي

 دةتواني ئاويَكم بؤ بيَنيت؟ ومت: تؤ بؤ بةم نةبيَ بةئةرك

 لوتفة هةتاويةتةوة، داوا لةخؤم ناكةي ثيالَـةيةك هةموو

 خبـؤمةوة!! ذةهر
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 نةسةرةتاي هةيةو نةكؤتايي! هةتاويت

 نةثيَدةطا، نةبريكارييةو نةميَذو كرد! كةوتووةتة دةرةوةي نةتيَدةطاو

 زمان و كيمياي وشةوة، ثشت لةفيزياي شيكارو فانتازيياي جوطرافياي

 رةنطرةنط ئةدا! زايةلَةي ديَ فةلسةيف،

o  

 بةرو هةتاو،نيَوانى سيَ

 زةليلةكان ليَى تيَناطةن، تالَة موويَكة لةزةمةن!

 شةكةتةكان ثشوون!

o  

 ؤذةوةىلةو رِ

 ذيانئاوايى كردوة،كاوة" هاورِىَ "

 !نابيستم!قاقاى هةتاوى سةرشةقامةكان 

 نازامن ضؤن دلَى باران بدةمةوة،

 بيَهؤؤؤؤشم!
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 خةَلوز
 "فوو بةرِةذييةي ئةم نةريَتةدا مةكة"

 

 

 بةر لةوةي حةزدةكةم

 خؤم هةلَطرم و برِؤم، خةونةكةي سةرى

 شةوم بؤ ئةو بطيَرِمةوة، بةلَام كوا، دويَ

 !ئةوديار نية  لةكويَية

o  

 خنكيَنةر بةعاتيفةي بةفر! لةخةونيَكدا،

 بةتامي ئيَستا وةك باران، نامةيةكي بةتالَ، ماضيَك

 ضيت دةويَ لةضاوةكامندا!! ثيَتنةومت

o  

 ى، شتيَك بةقوربانك دةبرذييَنَبطةشيَتةوة شتيَ هةر خةلَوز! وةك

 ةذييةيبةرِ فووهيَندة  !ت، يةك دةكاتة خؤراكي يةكيَكي تردي دةكا شتةكي

 شاشة مةكة! باسة باوةشيَين ئةم ئةوةندة نةريَتةدا مةكة، ئةم
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 كضةكةمانة، "وارىَ"لة طويَم

 ةضيداوبؤ نايةتة الى ئيَمة؟! بؤ نامانبات بؤ ثياسة؟! مب با دةلَيَ:بةدايكي 

 !نامدؤزيَتةوة! مين ليَ ونبووةو ؟! دةلَيَىو نووسينةلةو هةموو خويَندنةوة

 ضؤن بطةمةوة ئيَستا، نازامن!

o  

 لةهةر شويَنيَك،

 ئيَستا وةك ئةزمونكردنى ئيَستات، ئيَستا زالَ بيَت،

 ةيانىلةبتيَطةيشنت ئيَستا وةك ئةزبةركردنى ئيَستات، خويَندنةوةى دويَنىَ، 

 بةهايةكى ئةو تؤى نابيَت، حةز دةكةم وةك كضةكةماان، وةك كورِةكةماان،

 وةك نةوةى ئةم سةردةمة دجييتالَى و بيَمالَيية لةبرى تةفسريااااتى دويَنىَ

 لةبرى طةرِان بةدواى بةيانييدا، منيش بةشويَن

 ئيَستاوة ويلَبم!

o  

 تةنهاييةدا، باوةشيَك، لةم !خوداية

 !بارانيَك هيض نةوتنةدا، لةغةوغاي
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 دةزاني
 بةدةوري زةويدا نةدة خواليةوة""مانط نابينا نةبا، 

 

 دةزاني

 لةضيية؟ حةزم

 خؤش، بةلَام بةليَوي تؤ بارانيَكي

 لةضاوم دةنوك

 !!بدا

o  

 ئةوةي طولَة !ضيية؟ كياااارِؤنا دةزاني

 !تؤ بةيبوونيَك دةيثؤشيَ، لةرؤشنايي

o  

 ضيية؟ ميهرةباني دةزاني

 هةلَوةري، ثةثولةيةك برديةوة شويَنى طولَيَك

 !!تؤؤؤ بةدةسيت خؤى
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 ضى؟ دةزاني

 نابينا نةبا، ضركةيةك ضيية مانط

 بةدةوري زةويدا نةدة خواليةوة،

 تؤ!! لةبةر

o  

 ؟!ديويةتي طولَ، طولَان ئاوبداو طولَ بضيَنيَت كيَ

 ليَمةدة، هةموو دنيام ليَمةكة بةخؤت! دةستيان

o  

 بؤت دةنووسم،

 بةمة دةطوترىَ شةو! ،دنيا لةثشتى تؤوة تاريكة

 اان باراناوييةو تؤ لةوىَ نيت!ابةداخةوةم ئامسااا

 بريت دةكةم!

o  

 دؤزينةوةى تؤ، دؤزينةوةى

 داهيَنانة،دنيايةكى تر بوو بةالى منةوة! ئازادى لةم دنيا نويَيةى تؤدا، 

 ثيَشرت دةيانطوت بيدعةية!
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 كوردايةتي
 "با ي وادة هةَليكرد، با يةكي دي بردي"

 

 !خةوي ليَكةوت خؤر، هةلَات خؤر

 هةلَنةستايةوة!لةهؤشخؤى ضوو سيَبةر هات، 

 ،تاريكي رِؤيشت رِؤذ نةطةرِايةوةمايةوة،  شةو

 ريَطةيةكي دي! رِيَ كةوتينةوة

o  

 ي وادة هةلَيكرد،؛با

 ست،نابىَ بةدؤ؛با! يةكي دي بردي؛با

 ئاورِي نةدايةوة!

o  

 ،مةرِيَك

 !مةرِةكاني دي كردة قورباني

 ي خنكاند،تر كةناريَكى ،كةنار

 نةبرِايةوة!
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 كىَ يةكالى بكاتةوة؟!

 طؤماوةكان! زةمةن ذيَر دةستةى كةوتةوة، ذيان

 لةطومان! ثرِ بوونةوة

o  

 ،نالَةيةك

 دلَنيايى!هةزار سالَة دةنطى دىَ ناطاتة 

 ،اااااااكةتافةيةك مةي بوو رِذا كوردايةتى

 !خورايةوة

o  

 دةنطى طوللةيةك هاااااات،

 بةختةوةرى فرِى، شةهيدةكان فريا طؤرِينى حةرةسيات

 نةكةوتن، نةحةسانةوة! 

o  

 ،رِؤيشنت ئةوانةىهةموو 

 ! ئةوانةى هةموو جوانييةكانيان بةجيَهيَشت،برد لةطةلَ خؤيان جوانيةكانيان

 ا شةهيدةكان بوون!تةنه
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 طؤراني
 "وةرينيش سنوري خؤي هةية"

 

 

 !ةوة!دةبين رِونةكان هةورة سواري ثايزة، ئةم

 !دةهؤنينةوة بارانطةلَا بةطةلَاي  ضثةيسةفةريَك دةكةين ثيَكدا، ئةبةدى، 

 دلَتةنطييةكان بةتةنيشت خؤمانةوة، سنوري خؤي هةية وةرينيشئاخر خؤ 

 دةكةين بةطؤرانى! دةنيَذين، ناطةرِيَنةوة زةوى

o  

 بيَطوناهي لةشةرم دةردةكةين! خؤرِاطربة،

 هيَالنةيةك لةثوشكة بةثوشكةىةكةين، د رِةهالةدةست بيَباكي با  بةرائةت

 بةخؤي مةنيش نهيَين تايبةتزةئاخر خؤ  بةدةنوكى كؤتر ضيَدةكةين، بةفر

 سيَوان،، دةضينةوة باغى كةوي دةكةينخؤمانةوة شبةثيَ ةكانييمةحالَ هةية،

 ناااااضينةوة لةزةوى، دةكةين بةطؤرانى!
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 طؤرِ
 "با وةك طةَلا يا نازامن بَليَم وةك ض دةمان با"

 

 وةك شةو ولَات

 نازامن بلَيَم وةك طؤرِ يا وةك ض تاريكة! يا

 وةك طةلَا يا نازامن بلَيَم وةك ض دةمان با بةدواى خؤيدا! با

 بةيةكةوة، ضاوةرِواني رِذاني رؤشنايي، تةماشاي داكردني با

 بكةين، تاااااازة دلَدانةوةي بؤ نية باران

 دلَةي من! ئةو

 

 هيض باش نية، حالَم

 خؤشي ناكاتةوة! كيَ باشي بكات هيض ديار نية! خودا

 هةناسة، ثيَويستمان بةهةواي كةس نية! بؤ ثياسة، بؤ

 طةرةك نية! كةمسان
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 باك
 و طةَلاو طولَ و بةفرو باران، با بردني" "درةخت

 

 

 ئامسان و خؤت

 باران و خؤت بةيان و هةر خؤيشت خؤرنشني بويت تؤ! خؤت

 ثةجنةرةو ماض، درةخت و طةلَاو طولَ، بةفرو باران، با ضةترو

 نةماى تؤ! بردى

o  

 بةطرينطي نازانن، هةن

 هةبيَ يان نةبيَ لةرِوانيندا! باكيان بةئاورِدانةوةي رؤناكي

 نية لةدةمي باريندا، طويَ بةوة نادةن، لةدةرةوةي باران

 دنيا ض باسة! خؤيان
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 طؤرِكيَ
 "ئةوةي خؤي لةباران ثةنا بدا، دةوةريَ، با دةيبا"

 

 

 جاريَك رِؤذي

 دةيطرن! بةبارانةوة

 باااا نا، لةبةر لةبةر

 !طؤرِكيَ جيَ

o  

 بةدةنطي هةرضي

 خةمت كرا، بوذايةوة! باران

 لةرِةنطي باران كةوت، هةستايةوة! هةرضي

 بابردي!! هةلَوةري ئةوةي

 باران برِمىَ با! بذي
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 باران، خودي

 "با" وة جوانرت دادةكات، بة

 دةتوانيَ ناز بكات، بذي با، باشرت

 داكردن، برِووووخيَ نةرِمىَ

 !هةلَالَلَالَلَالَ

o  

 خؤي ئةوةي

 ثةنا بدات دةوةريَ، با دةيبات! لةباران

 باطريتان بطرنةوة، لةبةر بارااان شيَرةي

 لةبةربا! نا،

o  

 نية، مةرج

 ئةوةي لةئامسانةكانةوة دابكات،

 انةيباو با اباران تةرِبيَت، با وةك

 بكا! طؤرِكيَ
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 شةوطار
 "تؤ، هةموو شتيَك رِؤشن دةكةى"

 

 

 لةبةر من، تؤ

 سةد جار دةبي بةئامسان! من لةبةر تؤ، وةك هةميشة باران! رؤذي

 لةبةر من، ضوار وةرزةي سالَ دةبيت بةطولَ، من لةبةر تؤ، وةك هةميشة تؤ

 ! خةم لةغيابي مانط و هةتاو نا خؤم! تؤؤؤؤؤ هةموو شتيَكطولَدان

 دةكةى! رِؤشن

o  

 دريَذو رؤذطاريَكي تاريك، تالَ! شةوطاريَكي

 !ضؤلَى كي قةرةبالَغ و دةورانضةرخيَ تةنطةبةرو زةوييةكي بةتالَ ئامسانيَكي

 ديارو دياريَكي ويَلَ تؤ لةكويَي! نادياريَكي
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 دةنطديَ
 "دةنطي طرِ، دةنطي لورة لوري طورطةكان"

 

 

 ديَ! دةنط

 لةرزؤك و نةزؤكي ئامسانةكان! دةنطي

 بؤلَة بؤلَي هةورة درؤزنةكان ديَ! دةنطي

 خةزان، دةنطي هةلَوةرين، دةنطي كشاني طةلَاكان! دةنطي

 شكاني دةنطةكان، دةنطي خالَيبوونةوةي بالَؤنةكان! دةنطي

 با بردةو با كردةكان، دةنطي غةوغاي جةنطةلَةكان! دةنطي

 طرِرِ، دةنطي لورة لوري طورطان! دةنطي

 هةراو نوزانةوةي ثشيلةكان! دةنطي

 ديَ! دةنط
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 هاورِيَ
 "ر لةرِذاني تاريكيثيَكي تةماشا، ثيَكي بة"ثيَكي شني، 

 

 !بردني و نةيدانةوة! سةرما

 قوتيدان و نةيطةرِاندينةوة، كةس لةتاوان و بيَتاوانيمانى نةثرسينةوة! دةريا

 هةموو هاوارة ئةمسوتان، لةبيَطومانيدا  طومان ،والَميدا خنكانلةبيَ ثرسيار

 وشبيَغةد بةشتيَكى ضةنبوون  نةيطةياندينةوة بةهيض ئةم هةموو بيَدةنطيية

 هاورِىَ! وةدانلةخؤبةدةستة

o  

 دلَيَك لةطريان، رِذاني ثيَكيَك لةثيَكةنني، قولَثي

 ضناكات نا هاورِيَ! لويَضيَك لةرِؤشنايي سةداي مةشتيَك لةرِاستطؤيي ثريشكي

 لةبريمانكرد بذين، ذيان ئيَمةي لةبريكرد! ئيَمة

o  

 و بيَبةهاكردني جةستةدا نية هاورِيَ، لةسزادان لةطوناهـ، ثاكبوونةوة

 لةبريى كردين! ئيدى جةستةية! ذيان ئيرت ثريى كردين، ئازادكردني
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 ئيَوارة، سبةي

 طلَاس شةرابي شني، بةنيو دنك لةمةزةي طياَلس! نيو

 بتلَ ئاو لةويَستطةي دةربةند، لةسةر نيو سفرة رِيز دةكةين هاورِيَ! نيو

 شةكةوت، فةلسةفةي نيوةخةيالَ، بري لةنيو ثا بةنيو

 دةكةينةوة! رِىَ

o  

 ناونيشانيَك

 بثووكيَننةوة، تا بيَناويَك شكؤفة بكا، هةر دةبيَ

 خبنكيَنن تا نةشازيَك ببىَ ةبيَهةر د سةدايةك

 بةجيَطرةوة!

o  

 ئةوةي

 هاورِىَ، تبرتسيَت، لةمردنيش دةترسيَ لةذيان

 يشمردنلة خؤم نة دةزامن ذيان ضيةو نة وةك

 !دةترسيَم
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 شني ! ثيَكي

 تةماشا، ثيَكي بةر لةشكاني شوشةي تةنهايي، ثيَكي ثيَكي

 كؤتا ثيَكي بةر لةرِذاني تاريكي نؤشبكة هاورِيَ، خودا دةى

 !باشيبكات

o  

 دةبارىَ! شني

 ،بيَتاميية ئةوةى رِيَذنة دةكات

 ارةاااسور ديدةكةوىَ  ئةوةى

 !ناضاريية!

o  

 ببينة هاورِىَ!

 ن ضووة ئةمااااااياشخؤ ةرىلةسيَب ئةها زيرِةيان

 جطةرةيةك ترم بةرىَ، بريةيةكى سةطةلة ثرية!

 داطريسيَنة!

 



 

 
 

 لەم تەنهاییەدا باوەشێك لەم غەوغای هیچ نەوتنەدا بارانێك . ئەرسەالن مەحمود

217 
 تێكستی ئەدەبی

 باوةش
 "خؤر هةَلات، مانط لةم ناوة نةما ئةوةي بطةي، ثيَش"

 

 

 بةياني

 بؤؤؤؤؤ ضيية؟! باشت

 نيت ئةوةندة ناضارم بكةيت، ناضار

 هةموو بةيانييةك باش و هةبوومنان

 رِؤذيَك خؤش هةموو

 !دةكات

o  

 دةتبينم هةركاتيَ بؤضي

 دةهيَين و باوةشم ثيَدادةكةي! بريتكردوم يان دةستةكانت

 داطريم بكةي! دةتةويَ
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 بةدواي بنديَرِي تيَكستةكامنةوة مةبة! هيَندة

 ئةوةندةي دي ماندو مةكة! جوانرتين دةق ضؤلةكةكانيش

 كةسيش نية لةم نهيَنيية تيَباطا! ضاوةكاننت،

o  

 بةدةق دريَذي دةست

 بطرة! شيَت بووم ئةوةندةي بةدياريانةوة كةزييةكانتةوة

 و بدرِيَنم!! بنووسم

o  

 تامي هةالَويَذةو بؤني ميَرطان ئةدةن! سيَوةكانت

 نةخيَر، نةنةتامي ئةميان و نةبؤني ئةويان، وةك ئةوةي بؤرخيس دةلَيَت: نا

 و بؤ، بةيةكطةيشتين هةردوكيانة لةدةمدا!! تام

o  

 ئةوةي بطةي، ثيَش

 ، هةلَات، مانطرخؤ

 !ااااااالةم ناوة نةما
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 ون
 "بة ثاريَزةوة دةست ةةقورِط و طريفاني يةكرتدا دةكةين "

 

 هةر نةرِذا، شةويَك

 قةى تيادا نةكا، سةطيَك نةوةرِيَنةزةرِىَ و طويَ لة كةريَك

 ، طوىَ لةهةردوكيان بطرة كاتيَك دةزةرِن، دةوةرِن،تيايدا

 لةبريكردنةوةيان نا!

o  

 هةر نةهاتة دى رؤذيَك

 ،يَتسنةوبةريَك سنةوبةريَكي دي نةشكيَن

 خةيالَيَك خةيالَيَكى دى ون نةكات تيايدا،

 بةنةرمى ثيَدا بنىَ!

o  

 يةكرتيزياتر  هةر جارةو دةكريَتةوة، دةرطةيةك ةر وةرزةوه

 بةثاريَزةوة هةر ساتةو دادةخرىَ هةر سالَةو ثةجنةرةيةك، ن دةكةينو

 !دةكةين! داييةكرت طريفانةكانيدةست بةقورِط و تر  زؤر



 

 
 

 لەم تەنهاییەدا باوەشێك لەم غەوغای هیچ نەوتنەدا بارانێك . ئەرسەالن مەحمود

211 
 تێكستی ئەدەبی

 بةياني
 "شثرزة وةك ئةو ضؤلةكة تةرِةي بةدواي ثةرِوباَلدا دةطةرِيَت"

 

 

 لةطةلَ بيَدةنطي هةلَبكةم! نازامن

 بؤيةش ناتوامن بةبيَدةنطي و لةبيَنطيدا خؤمشبويَيت! هةر

 دةمهيَنيَتةوة سةر زمان، دةمباتةوة بةر قسان، خؤشةويستيت

 وةك ئاو رِون، وةك باران ثيَثةتي، قسة وةك كؤترة زمان

 قةرار ذةنةكان، بةطمة! سثيية

o  

 !بيَقةرار، ئةي بيَئؤقرة تر لةرِوبار! ئةي

 ةي بةدواي ثةرِوبالَدا دةطةرِيَ!شثرزة وةك ئةو ضؤلةكة تةرِ ،تر لةبابيَهةدا

 ايةكبةدني ، ثري وةك ضيابةسةبةتةيةك موعاناتةوة وةك بةياني طةنج ضي بلَيَم

 ةو تيَدةثةرِىَ!هةور تةمةن خؤرِاطرييةوة،
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 م جةنطة بطوازينةوة ناو حةقيقةت،ئة ةرةو

 بةندي نايةويَ لةواقيعدا، وةرة وةك ئةو عةترةي دةنط بداتةوةااا، با دةى

 ةبضكيَتةوااااا لةيةك تا بدةينثيَكى دلَمان بيَ، با  و ئةوينو نائوميَدناو ئوميَد

 يَتةوة لةثيَشمان، بةيانى!!، تا بشنلةرِومان

o  

 رِيَك وةك ئةو نيشتمانةي دلَتةنطم

 باري ئةو هةموو تاريكييةش تيادا نةماوةو دةبيَت رِؤشنايي

 طوناهي ئةويش نيية! هةلَبطريَ

o  

 منت بةتالَان برد! هةموو

 ئاو، وةك با، وةك زةمانة، ئاورِت لةهيضم نةدايةوة! وةك

 شيَت مب، طوناهم ضيية، نةلَيَي كورِة دةي هةر واية، وةختة

 هةر تيَثةرِو هةر شيَت بونة ئةم سةماية! جةوهةرةكةي

 لةم دنياية بىَ سةفاية!!
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 ئايدياي منداَلي
 "باران تةرِ ترو بةفر سثيرتة"
 هةورةكان شكؤمةند ترو

 دورييةكان نزيكرت دةبينيَت، مندالَي!

 او رِةنطرت بينيينرِةنطةكان و رِوانطةي رِةنطةي ئايدياي جيا كردنةو

 ندا،دة ترة بةلَاي سةختةوةري ضياكاهزري هةلَزنان سا، رِةنطةكانة مندالَي

 ئاوةزي قولرَت تةماشاي نشيَوةكان و هةريَزي بةرزتر رِاونينة لةنزماييةكان!

 بؤ، بةلَام شتةكان لةضاويدا جوانرت دةنويَنن، كؤلَانةكان كراوة نازانيَ

 رِوناك ترو شةقامةكان نيان ترن، شار

 مندالَي! طةورةتر دةبيينَ

 

 !!نة ذيان ،يَتنة مةرط دةناس !يَتنافام

 ريلةئةزبةو نةقوتيان ئةدا تفتيةكان، نةكؤن ئيمال دةكاو نةبا دةجؤيَتةوةنة

 و بةياني دةخويَنيَتةوة ئيَستا دةنووسيَو  تازة دةبيَتةوة، ئيَستا دةخوييَنَ

 و نويرَت دةبينيَتةوة، ئايدياي مندالَي نووسيَتةوة، ئيَستا دةبيينَدة سبةي

 بردوو! بةرِا ىَشتة تازةكانة، ناب يديايئا
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 و"طا"دنيا لةسةر برِطةي 

 !بضوكي كيَشةي طةورة بوونة ،قاضىكردوة يطري ييةكةضؤن لةماساا طا

 !زةمةنمان، بةخؤ دوبارة كردنةوةي نةدانة بةخوالنةوةي ز مندالَي طويَ

 ثشيلةو ثيَكةنينة ئاورِدانةوةى ئاوة، ،تيَنةطةيشتنة لةدةرطةو ثةجنةرة

ةئاطرو ئافات، ثرسيارة ب ، ياريكردنة بةدارو بةرد،و شةورؤذي مشكيَنة
 !هىرِونالةطةرِانة  ،ىلةتار

 

 دايكة! مامؤستااااكامن

 بؤضي هةر بةناوي باوكمةوة ناوم دةخويَننةوة؟!

 براكةم كورِة؟! دةي خؤ جلةكان قسة ناكةنباوكة! بؤ من كضم و 

 بؤ ئةوةيان تؤ دةيكةيتة بةرو ئةمةيان دايكم؟! 

 ثالَةوان بؤ هةر تؤي؟!
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 لةئايدياي مندالَيدا،

 !باران تةرِ ترو بةفر سثيرتة

 هةروةتر! يشبالَاي درةختةكان بلَيندترو عةموودةكان

 !هةروةتر! يشلوتكةي ضياكان لةئامسان و سةقفةكان

 زاااار قريِةى دةكان دؤست و بؤقةكان بةم هةمووالَنب

 قةرةبالَغييةيانةوة قسة

 خؤش تريَكن!!

 

 ةورةيى،ـــــــط

 !ووناشتاية! لةباشرتين دؤخدا طةوهةرى مندالَييةكة ونبوو

 كةشتييةكة كةنار طرتوو، خةبةربوونةوةيةكى درةنط وةختة!

 شسالَي ناهيَلَيَتةوة ناهيض ئاوابوونى بةرةبةيانيَكة ناشاد، 

 دةكا بةسات!

 


