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  ئيدريس عةيلئيدريس عةيل ....  ....  بةفر بةفرييدووةم رؤذدووةم رؤذ
  

  داثرية 
   دةخوازمي ديحيكايةتيك
  حيكايةتيك

  هيند بةذير باراندا نةمبات
ئةم داِرذانةم سةرةتايةوينةزامن كوي   

   ،ايي ئةم هةلَوةرينانةم كؤتيض
   عومرةوة يهيند لةم ويستطة تاريكانة

   طومامن نةكات طاليسكة دارينةكاينيسوار
  هةستنةكةم

   ئةم مةست بونةم سةمايةويضةند
   ،يكةيي ئةم ثةرت بونةم ثري

  هيض نةبيت حيكايةتيك 
  وةهام بضوك نةكاتةوة

  ي ئارةقاويخؤم ليبيتة تالَيك ريحانة
   .. قةدةرةوةيهةلَواسراو بةيةخة

    و ئةم ترسيلةذير رةهيلَة
   ئةم شةرمةدا تؤفاين

   خِريخؤم ليبيتة بةرديك
   منالَيدايلةنيو دارالستيك
    توكينينيشانة لةسنط
   ، عاشق بطرمةوةيضؤلةكةيةك

  داثرية
   كردي ثارساأل وةهاحيكايةتةكاين

   باخضةوةيلةم سةر
   ذيان يهةتا ئةوسةر

    وكةباران
  هةنارو 

   ،صدؤِراند مبطريةنخؤشةويستيمان تيا 
  بةوشةوة كةمن لةرؤذةكةيدا

   خؤميهةموو منالَ
   قوتاخبانةدا بريضوبوويلةذير رحيلة

   كردي وةهايكاريك
   ،خودامان يةك ثارضة ليبيتة ضرا
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  بةنةرمة طلةييةك
   بيزيان تربووي ردين سثي كةرويشكيكيكةلةمةرط

  هةموو زةمةن 
   بنباليةوةيئارةقة  وبةضلَك
   .. رؤمحانةوةي سثيينة نيو طؤشةيةكبترجنين

  لةبريتة داثرية 
   ي كؤكردنةوةيئةو كات كةمن خةريك

   ،ن بوومالَ كؤمنالَية هارو هاجةكاين
   ذوور سةرمةوةيلةئاوينة ضؤلَةكة

   دوور لةئاو دةضوويكةلةدةشتيك
  م تؤ هيشتاالَبة

   ئةو عةسرةت بةروخسارةوة بوويتةِرايي دةستنويذ
   ،صهاتية خوار

   ثيكةوةِرايئيد
   جةنطةوةينيشتمامنان بةو طشت قوِرو ليتة

  كةمن هةميشة عانةكامن تيا بزر دةكرد
  و الَدةخستة سةر سينييةك طة

  ثةجنةرةو با مان
  رةنطانةوة داوةت دةكرد  وبةو هةموو ئيمان

  بؤ سةفةرو 
   ..ييادطار  وبؤ مردن

  يكةض .. داثريةيكةض
  سةد دةوران طؤِراو 

   ،م تاريكيية هةر تيمار نةبوو ئة ذير ثيسيتبريين
  سةد جؤر بةفر دايكردو

   ، دانةهاتي ئةم ترسة هةر طةرمي بةر ليزمةي تةزيويرؤح
  سةد كةِرةت ئةستيرة رذاو

   ، بؤ نةهاتي ئةم شةرمة هةرسةبوري سثيدلَ
  شريين  و ترشيسةدان ميوة
   و  باخضةوة رووانيلةم الوال

   ، تةنيايت بةر نةدايتؤ هةرتام
هةلَيكردوي ثرييذةلَوكةلةسةد الوة طي   

  .  بووي منالَي شةمالَيتؤ هةر خةيالَت ال
  من هيشتا لةبريمة داثرية 

  عةسرانيك هةموو ذيان 
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  بةنويذو
   و جةنط
  شيعرو

  باخضةكانيةوة
   دةبويةوةي ثةمةييدا جييلةعةالطةيةك

   حوزنيكيتؤ لةسةر ئيقاع  ومن
   شكاوةوة بةرةو ماأل دةضوينةويبةدلَ

    وؤتا طؤرانيت دةطوت خيتؤ لةدلَ
   ،من لةذير ليوةوة دةطريام

  يلةناكاو كةسةرمان بةرةو ذوور هةلَدةبِر
   سةِريطا دةديتيداثرية تؤم لةذير درةختة تةنياكة

   ، بةفر سثيتر بوويتيلةدووةمني رؤذ
   من لةبةر ضاوت يئيد

    و دةضومييةكجار تةماو
   شيوانة يبةو بانط

  كةناوةخت بوو بؤ ذيان
   دلَم نيوطؤرانية سادةكاينيةر نيوة مانطبةرامب

    و بةر عةشقيكةهةنديك
   دةكةويتي بةر ثرييهةنديك
    وداضةقيم

   ئةم روناكية ثةرشةدايلةذير ليزمة
  لةبةر خؤمةوة دةبوو

   سةدان جؤر طوأليناو
   ضوبوويكةخودا ياد
  ص بةهةشتدا بيانِروين طشيتيلةباخضةيةك
   .. شوشةكة بنوسميلةسةر هةلَم

   نةبيت زةمحةيتيتائةطةر خودا بؤخؤ
   بةتؤو يهةنديك
   ،ص بةسةراب ببةخشيهةنديك

  تائةطةر هيض نةبيت
  مردووةكان هيممةت كةن

  ليرةوة رابورن
   ئةو باخةوانة غةمبارة بسةننةوةيوالَس

   دارهةنارةكان ي هات الشةيكةروو
   ، باران بدات نيشاينبةرويت
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  هةر لةبةرخؤمةوة هةنديك جار
   سةدان مردووي ناودةبا

   كؤترةكان  فِريينيكةبةرلةميذوو
   بة ئةمانةت يخودا بؤخؤ

   بةباخضةكان  بووينيبةخش
    وئةزبةركةم

  لةبةردةم مامؤستا بؤخنؤشةكةمدا
  كةلةبروسكة توِرةتربوو

   ،بةئيمالشةوة بياننوسم ..دانة دانة
  داثرية ..داثرية

   دلَة خورثييةدا بوويهةر لةو ئيوارة ساردة
   بةخوِري شاعريةكةم ثاش طريانيكصاوِره
   قامي دةباريتيدا بةفريكي خةبةريدلَ

  منيش وةها مةزندةم كرد
   بةفردايلةدووةم رؤذ

  دةضيت* ) سةروةت( يكةذيان لةتابلؤيةك
   ،كتوثِر دةبية تةم

   ..هةرواش بوو داثرية بويتة تةم ديار نةمايت
   ي بؤ شةوةكةصكات

   دةطةِرامبن دارةكانت بؤ  وكةمن ئامسان
    ولةطةأل باران

    وطريان
   خةمدا صكؤلَ

  ضون خوينيك بةخوِر
  لةبرينةوة بِرذيت

   ،لرفايتةوة نيو دلَمةوة
   دةدوايتي عاشق بوون ثيينالَبةدةنطيك كةسا

  :ثيم طويت
   ص داثرية تا ئةم سيطارة دةمكيشيدة

  تاخةياأل دةمداتةوة دةست سةفةرو 
  اوة غةريبةدا ثيك شاد دةبينةوة ئةو ثيثاشان لةنيو حيكايةيت

   زستان كةشةويكيان لةشةوة زؤرةكاين
   هاتبووي ثرييبةفر تائةذنؤ

   ، ليِرذايفرميسك
   و  ئةم مؤمة تةاية خؤم حةشاردةدةمي من لةثشت طِريئيد
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   يتؤش وةك ئةوة
   ئةم طريانةيلةسةر بةرمالَ

   ئايةتةكان بطةِرييتيبؤ فرميسك
  دمةستةم بؤ تةواوكة  ئةو ثياوة بةحيكايةيت

   كرديكةطومان لةثةجنةرةو باران ثري
   ،رووتانديو رةهيلَة دا) با (كةترس لة

   ئيواران ي خؤيكةض
   هاوسييداي ئةستيرةيةكيقؤأل لةقؤلَ

    و تيشكنةكاينالَثياسةيان بةكؤ
   ، رةنطدا دةكردبةباخضةكاين

  هةر بةدةم ثياسةو ضوكليت خواردنةوة 
  ةلَوةريوةكاندا  هالَ طةلةنيو مةيداين

    ورادةوةستان .. باران دةشكيتيلةو شوينةدا كةدلَ
    و تةنيايييباسيان لةعةرش

  .  طريان دةكرديشكؤمةند
   هاوِريميداثرية ..يوا
   لةتةنيايي رؤحم بطرةصطو

   ، ئةم ذورةدايلةتاريك
   دلَمةوة بكةيبؤن بةهةناسة

   ئةم برينةدايلة شيناي
  ؟ انبزانة من حةزين ترم يان بار

    ويبةثةجنةيةك كةئةوسا لةثؤلدا هةلَمان دةبِر
   ثيدةبةخشنييمامؤستا كلَؤيةك تةباشريو ئافةرينيك

   ئةلبومةكان دةدةمةوةي دةرطايدووبارة لةزةنط
  سثيانة دةكةمةوة  و ئةو وينة رةشيسةدبارة تةماشا

   طرة ضاو باشقةلَةكةيكةماس
   ، طرتنييبةسوثاسيك بؤ

   تؤيةيةيةكئةمةيان وين ..سةيركة
   بةفردايلةدووةمني رؤذ

    و خةميكدةستت ناوةتة سةرشاين
   ،صهيشتا جطةرةكة بةليوتةوة دةطِر

   من ديارةيلةم وينةشياندا لةتيك لةدلَ
   دمي بةئةمانةتيلةتةكة

   ، هاوسيمان دانابووي كضةكةيال
  داثرية تةماشا ..يوا
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  لةم وينةياندا دنيا هاوينة
  ةوشةية حيئةمة درةختة ثريةكة

   عةيار بوو ي ضاوطةشي رؤذ نةماميكصئةو
  تؤ هةموو جار  ومن

   تةزيومان دا دةسيتيلةذير
   ، ضاوةِروايني طةرميدةناية ذير ضةناطة

   بزيوبوومي ورديلةيمن ئةوكات طؤرانيةك
    و عةسرانت لةميدا دادةبةستتؤ هةموو نويذةكاين

   سيهةمدا بةدةنطيكلةِركايت
   .. دةختويندمي دةلَيي ضكةخودا دةيزاين

   ئةم وينةية يسةير
   حةوشةكةمان سِربووةيئةمةيان زستانة باخضة

   خؤماندا يتؤ لةدلَ  ومن
   ثةجنةرةكةوةيلةثشت ثةردة
   دوعا دةكةين

   وةها قامي داكات يبارانيك
  .  ثةثولةحةوشةكةمان ثِرببيت لةبؤين

   داثرية يدة
  تاهةورةكان نةِرذاون 

   نةداوةتةوةي دةرطاكةيلةزةنطتاشةوطار دووبارة 
   سةرشاخةكانيتابةفر

   ،نالَدانةضؤِراونةتة نيو كؤ
  توند توند باوةشم ثيداكة

   ليوةبيتي دايكمي سةرسنطي ميخةكباوةشيك بؤين
   ثيضايةوةويكةبةيانية تةِرةكامن
    و رواينينةوة ليمالَقةدةريك لةبةر دا

   طوتيلةذير ليويةوة شتيك
   .. ميوذ لةزارداص دةنكيازةشتيك بةئةند

   و  غةرييبيباوةشيك كةرةنط
  ص تةنيايي ليبتكيهةناسة

  لةثاشان داثرية لةثاشان 
  باوةشيك منالَم كاتةوة

  **)  مرييباخ (يوةك ئةوسا
    و هاتنةوة لةمةكتةبيوةك ئةوسا

  ***) يمجهور (تيقوضان بؤ بةردةم مزطةويت
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  .  قذ بذو ضةتون بووي هةموو ذيان منالَصكةلةو
  باوةشيك هةزار فرسةخ
  لةعةشقم دوور خباتةوة

   يئةو عةشقة بيسةرو بةرانة
   تةنيايي بةخةتة خوارو خيضةكاين

   و  بؤ هيض ثيدةنووسيمينامة
   ، دةبردم بؤ سةرابيخةيالَ

  باوةشيك داثرية
   دووبارةصنةهيلَ
   ئامسانةوة بةرببمةوةو خاش ببميلةوثةِر
   ،بمةوةو ببمة تؤز دونياوة كاأل بي لةوثةِرينةهيلَ

  داثرية تائةم حيكايةتة تةواو دةبيت
   دةدةمي منالَمن دةِرؤم سةريك لةكؤترة ثيكراوةكاين

  كةهامتةوة
   ، ضؤلةكةكانت بؤ دينمةوةيثِربةقوِرطم هاوار

  ليرةدا دانيشة داثرية
ر ئةم دار هةجنريةدا نةجولَيمةوةيلةذيدي ،   

   كردوم ي سثيكةهامتةوة هةتاو سةر
   رشتوم ي شيعريهامتةوة باران ضاوكة
  م داثرية الَبة
  ؟  لةم قوِر شيالنة وةمهية دةبينةوةيكة

   ئةم حوزنة يبةشابالَ
  ديمةوة .. سيبةرمدا قوأل ضووةيكةبةِرةط

  كةهامتةوة بؤم باسكة دووبارة
   بةفردا يبؤم باسكة لةدووةمني رؤذ

  ؟ ضؤنت هةلتكرد
   ئاشنا بةهةموشتيئة ..ليرةبة داثرية

  من دةِرؤم دارستانيك بانطم دةكات 
   هةموو شتيك دانيشة يمن دةِرؤم تؤ ليرةبة ال

  رةشةبايةك دةستم دةطريت 
  .  بةفر ديمةوةيزيز مةبة دووةم رؤذ

  
  سةروةت سةوز*

   هةلَةجبةيةيباخيك** 
  ئاشقان لةهةلَبجة كايني طةِرةكيمزطةوتيك***
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	نةزانم كويَي ئةم دارِذانةم سةرةتايةو

