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كەسێك لە پشت كەسێك لە پشت 
ئەم پەیڤانە سیگار ئەم پەیڤانە سیگار 

دەكێشێدەكێشێ

هاشم سەڕاجهاشم سەڕاج

بەهرەیــەك لــە نێــو دەقەكانــی )ڕابــەر فاریــق(دا بــەدی دەكرێــت، بەهرەیــەك لــە نێــو دەقەكانــی )ڕابــەر فاریــق(دا بــەدی دەكرێــت، 
پڕاوپــڕ لــە جووڵــە و لەنجــەی ڕەمەكــی و داڕژانــی مۆســیقای شــیعری، پڕاوپــڕ لــە جووڵــە و لەنجــەی ڕەمەكــی و داڕژانــی مۆســیقای شــیعری، 
ــت،  ــەك دەبێ ــەی تەنیاییی ــە ئاوێت ــرە و توانایی ــەم بەه ــزی ئ ــا دێ هێ ــت، ت ــەك دەبێ ــەی تەنیاییی ــە ئاوێت ــرە و توانایی ــەم بەه ــزی ئ ــا دێ هێ ت
لێوانلێــو لــە دڵەڕاوكــێ. )كەســێك لــە پشــت ئــەم پەیڤانــە ســیگار لێوانلێــو لــە دڵەڕاوكــێ. )كەســێك لــە پشــت ئــەم پەیڤانــە ســیگار 
دەكێشــێ(، ئەمــە ناوونیشــانی كتێبــە شــیعرییەكەی )ڕابــەر فاریق(ـــە، دەكێشــێ(، ئەمــە ناوونیشــانی كتێبــە شــیعرییەكەی )ڕابــەر فاریق(ـــە، 
ــە پشــت ئــەم  ــە پشــت ئــەم بــەاڵم ئــەو كەســە ون و نادیــارە كێیــە، كــە بــە تەنیــا ل بــەاڵم ئــەو كەســە ون و نادیــارە كێیــە، كــە بــە تەنیــا ل
پەیڤانــەوە دانیشــتووە و ســیگار دەكێشــێ و چێــژ لــە كــردەی خوێندنەوە پەیڤانــەوە دانیشــتووە و ســیگار دەكێشــێ و چێــژ لــە كــردەی خوێندنەوە 

ــت؟ ــین وەردەگرێ ــت؟و نووس ــین وەردەگرێ و نووس
ــژ  ــتێك چێ ــوو ش ــە هەم ــەر ل ــارت( ب ــان الی )ڕۆاڵن ب ــژ سیگاركێش ــتێك چێ ــوو ش ــە هەم ــەر ل ــارت( ب ــان الی )ڕۆاڵن ب سیگاركێش
وەرگرتنــە، بــارت لــە نووســینێكیدا، ئامــاژە بــە )كارل ماركــس( وەرگرتنــە، بــارت لــە نووســینێكیدا، ئامــاژە بــە )كارل ماركــس( 
دەدات و دەڵێــت: »كاتێــك ماركــس ســیگار دەكێشــێ، بــەر لــە هــەر دەدات و دەڵێــت: »كاتێــك ماركــس ســیگار دەكێشــێ، بــەر لــە هــەر 
ــرەدا  ــت«، لێ ــردەی سیگاركێشــانە وەردەگرێ ــەو ك ــژ( ل ــرەدا شــتێك )چێ ــت«، لێ ــردەی سیگاركێشــانە وەردەگرێ ــەو ك ــژ( ل شــتێك )چێ
ــە ڕاســتڕەوە،  ــڕەوە، ن ــە چەپ ــارت( ن ــە ڕاســتڕەوە، چەمكــی )چێــژ( الی )ڕۆاڵن ب ــڕەوە، ن ــە چەپ ــارت( ن چەمكــی )چێــژ( الی )ڕۆاڵن ب
ــاوكات،  ــە، ه ــەوە هەی ــی مرۆڤ ــود و بوون ــە خ ــدی ب ــوو پێوەن ــاوكات، بەڵك ــە، ه ــەوە هەی ــی مرۆڤ ــود و بوون ــە خ ــدی ب ــوو پێوەن بەڵك
چێــژ تەمــەن كــورت و كەمخایەنــە، دواتریــش ئــازار و نیگەرانــی چێــژ تەمــەن كــورت و كەمخایەنــە، دواتریــش ئــازار و نیگەرانــی 
ــەوە و  ــواری خوێندن ــە ب ــژ( ل ــەاڵم چەمكــی )چێ ــێ دەكەوێتــەوە، ب ــەوە و ل ــواری خوێندن ــە ب ــژ( ل ــەاڵم چەمكــی )چێ ــێ دەكەوێتــەوە، ب ل
نووســیندا بــە هەمــان ڕەوت و شــێوە، خوێنــەر بــەرەو خۆدۆزینــەوە نووســیندا بــە هەمــان ڕەوت و شــێوە، خوێنــەر بــەرەو خۆدۆزینــەوە 
ئاڵۆزەكانــی  پێوەندییــە  میانــی  لــە  دەكات  لــێ  وای  و  ئاڵۆزەكانــی دەبــات  پێوەندییــە  میانــی  لــە  دەكات  لــێ  وای  و  دەبــات 
ــەوە خــودی خــۆی بدۆزێتــەوە  ــەوە خــودی خــۆی بدۆزێتــەوە جیهانــی دەق و شــەپۆلەکانی چێژگەل جیهانــی دەق و شــەپۆلەکانی چێژگەل
و بانگەشــەی )مەرگــی دانــەر( بــكات و بیركردنــەوە و تاســە و و بانگەشــەی )مەرگــی دانــەر( بــكات و بیركردنــەوە و تاســە و 
ــگڵ(  ــەوە الی )هی ــە بیركردن ــی خــۆی بنووســێتەوە، چونك ــگڵ( خولیاكان ــەوە الی )هی ــە بیركردن ــی خــۆی بنووســێتەوە، چونك خولیاكان
وابەســتەی ڕەوشــێكی تەنیایــە، هــەر لــەم ڕوانگەیــەوە هــەوڵ دەدەم وابەســتەی ڕەوشــێكی تەنیایــە، هــەر لــەم ڕوانگەیــەوە هــەوڵ دەدەم 
كۆمەڵێــك ڕســتە و كۆپلــەی شــیعری لــەم ئەزموونــە جوانــەی )ڕابــەر كۆمەڵێــك ڕســتە و كۆپلــەی شــیعری لــەم ئەزموونــە جوانــەی )ڕابــەر 
فاریــق( وەك )فینۆمینــە - دیــاردە و خۆدەرخســتنی بــوون( وەرگــرم.فاریــق( وەك )فینۆمینــە - دیــاردە و خۆدەرخســتنی بــوون( وەرگــرم.
لــەو بڕوایــەدام، ئەگــەر توانایــی )ڕابــەر فاریــق( بــەم گوڕوتینــەوە لــەو بڕوایــەدام، ئەگــەر توانایــی )ڕابــەر فاریــق( بــەم گوڕوتینــەوە 
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بــەردەوام بێــت، زیاتــر بوونــی خــۆی دەخاتــە بــەردەوام بێــت، زیاتــر بوونــی خــۆی دەخاتــە 
بــەر ڕۆشــنایی )زانیــن( و توانایــی، یــان شــیعر بــەر ڕۆشــنایی )زانیــن( و توانایــی، یــان شــیعر 
و بــوون، بــە ڕەوتێكــی فینۆمینۆلــۆژی، هەســتە و بــوون، بــە ڕەوتێكــی فینۆمینۆلــۆژی، هەســتە 
ئۆنتۆلۆژییەكانــی - بــوون - دەنووســێتەوە، چونكــە ئۆنتۆلۆژییەكانــی - بــوون - دەنووســێتەوە، چونكــە 
ــوو شــتێكە،  ــی هەم ــەر( بنەڕەت ــوون الی )هایدگ ــوو شــتێكە، ب ــی هەم ــەر( بنەڕەت ــوون الی )هایدگ ب
ــەر و  ــە: هایدگ ــە. }بڕوان ــێ بنەڕەت ــۆی ب ــەاڵم خ ــەر و ب ــە: هایدگ ــە. }بڕوان ــێ بنەڕەت ــۆی ب ــەاڵم خ ب
شۆڕشــێكی فەلســەفی، د. محەمەد كەمال، دەزگای شۆڕشــێكی فەلســەفی، د. محەمەد كەمال، دەزگای 
ــان(،  ــیعر )داهێن ــەردەم{. ش ــاپ و پەخشــی س ــان(، چ ــیعر )داهێن ــەردەم{. ش ــاپ و پەخشــی س چ
ــن:  ــە... دازای ــی )دازاین(ـ ــتەی چاالكییەكان ــن: وابەس ــە... دازای ــی )دازاین(ـ ــتەی چاالكییەكان وابەس
بوونێكــی شــاراوە و نەناســراو نییــە، بەڵكوو دیاردە بوونێكــی شــاراوە و نەناســراو نییــە، بەڵكوو دیاردە 
)فینۆمینە(یــە، بۆیــە بــە میتــودی فینۆمینۆلــۆژی )فینۆمینە(یــە، بۆیــە بــە میتــودی فینۆمینۆلــۆژی 
دەیناســین و تەفســیری دەكەیــن. لــەم ڕووەوە، دەیناســین و تەفســیری دەكەیــن. لــەم ڕووەوە، 
فینۆمینۆلــۆژی بوونــی مــرۆڤ - هێرمینۆتیكانەیــە، فینۆمینۆلــۆژی بوونــی مــرۆڤ - هێرمینۆتیكانەیــە، 
ــات،  ــۆی دەردەخ ــن( خ ــۆرەی )دازای ــەو ج ــان ب ــات، ی ــۆی دەردەخ ــن( خ ــۆرەی )دازای ــەو ج ــان ب ی
تەفســیر دەكرێــت، )بڕوانــە: ســەرچاوەی پێشــوو(تەفســیر دەكرێــت، )بڕوانــە: ســەرچاوەی پێشــوو(
یــان لــە هەمــان ڕوانگــەی )هایدگەر(ـــەوە، مــرۆڤ یــان لــە هەمــان ڕوانگــەی )هایدگەر(ـــەوە، مــرۆڤ 
بوونێكــی بــێ ناوەڕۆكــە و خــۆی هــەوڵ دەدات بوونێكــی بــێ ناوەڕۆكــە و خــۆی هــەوڵ دەدات 
ــە  ــكات، چونكــە مــرۆڤ ل ــەواو ب ــە چییەتــی خــۆی ت ــكات، چونكــە مــرۆڤ ل ــەواو ب چییەتــی خــۆی ت
شــوێنێكی تــرەوە بــۆ جیهان تێهەڵنــەدراوە، بەڵكوو شــوێنێكی تــرەوە بــۆ جیهان تێهەڵنــەدراوە، بەڵكوو 
دازاینــە، پاشــان، بــە هەمــان دیــدی )هایدگــەر(ی، دازاینــە، پاشــان، بــە هەمــان دیــدی )هایدگــەر(ی، 
بوونــی ڕەســەن، كــە بوونێكــی خۆناســە و بوونــی بوونــی ڕەســەن، كــە بوونێكــی خۆناســە و بوونــی 
داگیــر نەكــراوە، خــاوەن بیــر و بۆچــوون و بڕیــاری داگیــر نەكــراوە، خــاوەن بیــر و بۆچــوون و بڕیــاری 
خۆیەتــی؛ بــا بزانیــن لــە تێكســتەكانی )ڕابــەر خۆیەتــی؛ بــا بزانیــن لــە تێكســتەكانی )ڕابــەر 
فاریــق(دا شــاعیر چــۆن دەتوانێــت نیگەرانییەكانــی فاریــق(دا شــاعیر چــۆن دەتوانێــت نیگەرانییەكانــی 

خــۆی بنووســێتەوە.خــۆی بنووســێتەوە.
مــن لــە ســەرەتادا گوتــم بەهرەیەكــی پڕاوپــڕ لــە مــن لــە ســەرەتادا گوتــم بەهرەیەكــی پڕاوپــڕ لــە 
ــو  ــە نێ ــی ل ــی ڕەمەك ــە و دەربڕین ــە و جووڵ ــو لەنج ــە نێ ــی ل ــی ڕەمەك ــە و دەربڕین ــە و جووڵ لەنج
تێكســتەكاندا ســەما دەكات و گــوزارە لــە تەنیایــی تێكســتەكاندا ســەما دەكات و گــوزارە لــە تەنیایــی 
ــان شــەپۆلی  ــی ترســناك دەكات، ی ــان شــەپۆلی و دڵەڕاوكێیەك ــی ترســناك دەكات، ی و دڵەڕاوكێیەك
ســەرچاوە  دازاینــەوە  بوونــی  لــە  ســەرچاوە نیگەرانییــەك  دازاینــەوە  بوونــی  لــە  نیگەرانییــەك 
ــە دڵەڕاوكێكانــی بــوون  ــە دڵەڕاوكێكانــی بــوون دەگرێــت و خەریكــە بوێران دەگرێــت و خەریكــە بوێران

دەنووســێتەوە:دەنووســێتەوە:
من و تۆ وەكو یەك نینمن و تۆ وەكو یەك نین

ژیان و مردنیش هەروەها. الژیان و مردنیش هەروەها. ال66

سیگار دەكێشم و لە خوڕەی ئاو دەنۆڕمسیگار دەكێشم و لە خوڕەی ئاو دەنۆڕم
دەستم بەرەو تۆ ڕایەڵ دەكەمدەستم بەرەو تۆ ڕایەڵ دەكەم

ئەی ماسكئەی ماسك
دووكەڵم پڕ دەبێ لە وێناكانم... الدووكەڵم پڕ دەبێ لە وێناكانم... ال1010

وەك دوا قەترەی ئاو بە تەوێڵتەوە وشك دەبموەك دوا قەترەی ئاو بە تەوێڵتەوە وشك دەبم
ئەی بەردی تۆزئەی بەردی تۆز

لەبەرخۆمەوە دەڵێم: هەڵوەرینم خۆشناوێلەبەرخۆمەوە دەڵێم: هەڵوەرینم خۆشناوێ
مەرگ نا! المەرگ نا! ال1111

بڕوانە چۆن ئەم نێچیرە دەكوژمبڕوانە چۆن ئەم نێچیرە دەكوژم
كە هەردووكمانە. الكە هەردووكمانە. ال1313

لــە  لــە هەمیشــە حەســرەتێكی دایســاوی زەینــی  هەمیشــە حەســرەتێكی دایســاوی زەینــی 
كــە  حەســرەتێك،  هەڵدەقوڵێــت،  كــە دووتوێیــەوە  حەســرەتێك،  هەڵدەقوڵێــت،  دووتوێیــەوە 
ــی  ــی وابەســتەی عیشــق و خۆشــنوودی و جوانییەكان وابەســتەی عیشــق و خۆشــنوودی و جوانییەكان
ــەرەواژ و  ــە ڕێگــەی كۆمەڵێــك وێنــەی ب ــە و ل ــەرەواژ و ژیان ــە ڕێگــەی كۆمەڵێــك وێنــەی ب ــە و ل ژیان
ئــاوەژووی شــیعرییەوە، هــەوڵ دەدات زیندانەكانــی ئــاوەژووی شــیعرییەوە، هــەوڵ دەدات زیندانەكانــی 
دەســەاڵتی زمــان تێكبشــكێنێت و نیگەرانییەكانــی دەســەاڵتی زمــان تێكبشــكێنێت و نیگەرانییەكانــی 

- بــوون - بنووســێتەوە:- بــوون - بنووســێتەوە:
لەم ژوورەدا هەوا نییەلەم ژوورەدا هەوا نییە

ژیانیش بەردەوامەژیانیش بەردەوامە
لەم چۆڵەوانییەی وشەدالەم چۆڵەوانییەی وشەدا

بۆ كێ بنووسم، ئەی جریوەی تەم؟بۆ كێ بنووسم، ئەی جریوەی تەم؟
مەبەستمە بڵێم: نووسین خوالنەوەیە؛مەبەستمە بڵێم: نووسین خوالنەوەیە؛

تەواف بە دەوری تەرمی خۆماندا. التەواف بە دەوری تەرمی خۆماندا. ال1414 و ال و ال1515

سرووشم بۆ دێ:سرووشم بۆ دێ:
لە تۆدا گمە گم بەڕێوەیەلە تۆدا گمە گم بەڕێوەیە

پیاوێك دەچێتە بەردەم غرووری چرای كاتپیاوێك دەچێتە بەردەم غرووری چرای كات
لە مندا سەگ دەكەوێتە حەپە حەپلە مندا سەگ دەكەوێتە حەپە حەپ

بێتاقەتی باڵ دەگرێبێتاقەتی باڵ دەگرێ
تونێلێك دەچێتەوە ژێر خۆی... التونێلێك دەچێتەوە ژێر خۆی... ال1616

    poetikepoetike- شــیعرگەرایی  كۆهیــن(  )جــان  -الی  شــیعرگەرایی  كۆهیــن(  )جــان  الی 
زمــان  كەینونــەی  بــە  دژ  خــۆی  زمــان چاالكییەكانــی  كەینونــەی  بــە  دژ  خــۆی  چاالكییەكانــی 
بەشــێكی  بڵێــم:  دەتوانــم  بۆیــە  دەدات،  بەشــێكی ئەنجــام  بڵێــم:  دەتوانــم  بۆیــە  دەدات،  ئەنجــام 
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پێوەندییــە  و  كــردە  لــە  شــیعرگەرایی  پێوەندییــە گرنگــی  و  كــردە  لــە  شــیعرگەرایی  گرنگــی 
ــی و خۆرســك و وارســكییەكانەوە ســەرچاوە  ــی و خۆرســك و وارســكییەكانەوە ســەرچاوە ڕەمەك ڕەمەك
دەگرێــت، واتــە: »پێوەنــدی كردەیــی مــرۆڤ بــە دەگرێــت، واتــە: »پێوەنــدی كردەیــی مــرۆڤ بــە 
جیهانــەوە، پێوەندییەكــی فینۆمینۆلۆجییانــەی لــە جیهانــەوە، پێوەندییەكــی فینۆمینۆلۆجییانــەی لــە 
پێشــترە«... یەكێــك لــە نووســەرەكان، كــە )د. پێشــترە«... یەكێــك لــە نووســەرەكان، كــە )د. 
محەمــەد كەمال(ـــە لــە تێــزی لێكۆڵینەوەیەكیــدا بــۆ محەمــەد كەمال(ـــە لــە تێــزی لێكۆڵینەوەیەكیــدا بــۆ 
ــەڕ  ــە م ــەر(، ل ــان(ی )هایدگ ــوون و زەم ــی )ب ــەڕ كتێب ــە م ــەر(، ل ــان(ی )هایدگ ــوون و زەم ــی )ب كتێب
هەمــان پێوەنــدی كردەیــی )نازانســتی و فەلســەفی( هەمــان پێوەنــدی كردەیــی )نازانســتی و فەلســەفی( 
ــە  ــۆن ب ــە چ ــە ڕوو، ك ــێك دەخات ــەی دارتاش ــە نموون ــۆن ب ــە چ ــە ڕوو، ك ــێك دەخات ــەی دارتاش نموون
شــتەكاندا  لەگــەڵ  مامەڵــە  ڕەمەكــی  شــتەكاندا شــێوەیەكی  لەگــەڵ  مامەڵــە  ڕەمەكــی  شــێوەیەكی 
لــە بەكارهێنانــی چەكــوش و  لــە بەكارهێنانــی چەكــوش و دەكات؛ دارتاشــێك  دەكات؛ دارتاشــێك 
بیركردنــەوەی لــە پێكهاتــەی چەكوشــەكە، بۆیــە بیركردنــەوەی لــە پێكهاتــەی چەكوشــەكە، بۆیــە 
جــار  زۆر  ڕەمەكییــە  خەســڵەتە  و  ڕەوش  جــار ئــەم  زۆر  ڕەمەكییــە  خەســڵەتە  و  ڕەوش  ئــەم 
ــەم  ــت، ئ ــە دوادا دێ ــەم داڕژانێكــی شــاراوەی لیریكــی ب ــت، ئ ــە دوادا دێ داڕژانێكــی شــاراوەی لیریكــی ب
ــۆ( شــەپۆلێك  ــۆر ڕامب ــە الی )ئارت ــە ڕەمەكیی ــۆ( شــەپۆلێك داڕژان ــۆر ڕامب ــە الی )ئارت ــە ڕەمەكیی داڕژان
لیریكیەتــی شــاراوەی بابەتیانــەی دروســت كــردووە، لیریكیەتــی شــاراوەی بابەتیانــەی دروســت كــردووە، 
و  شــاراوە  ئیكســیرە  بــەو  پێوەنــدی  و ئەمــەش  شــاراوە  ئیكســیرە  بــەو  پێوەنــدی  ئەمــەش 
ــە  ــان ب ــە و زم ــودی وش ــە خ ــە، ك ــەوە هەی ــە ناوەكیی ــان ب ــە و زم ــودی وش ــە خ ــە، ك ــەوە هەی ناوەكیی
تــەزووە جۆراوجۆرەكانــی جوانــی، بــارگاوی دەكات و تــەزووە جۆراوجۆرەكانــی جوانــی، بــارگاوی دەكات و 
ڕســتێك جیهانبینــی تایبــەت و جیــاواز و خەتەرنــاك، ڕســتێك جیهانبینــی تایبــەت و جیــاواز و خەتەرنــاك، 
ئاراســتەی بوونــی گــەردوون دەكرێــن، بۆیــە دەتوانــم ئاراســتەی بوونــی گــەردوون دەكرێــن، بۆیــە دەتوانــم 
ــی  ــەم ڕوح ــاعیر ل ــیعرییەكانی ش ــم: تێكســتە ش ــی بڵێ ــەم ڕوح ــاعیر ل ــیعرییەكانی ش ــم: تێكســتە ش بڵێ
ڕەمەكیــەت و خۆرســكە بێبــەش نیــن و )تاڕادەیــەك( ڕەمەكیــەت و خۆرســكە بێبــەش نیــن و )تاڕادەیــەك( 
ــەاڵم  ــزراوە، ب ــدا پارێ ــیعرگەراییان تێ ــڵەتی ش ــەاڵم خەس ــزراوە، ب ــدا پارێ ــیعرگەراییان تێ ــڵەتی ش خەس
دوور نییــە فینۆمینــەی شــیعر لــە ئەزموونەكانــی دوور نییــە فینۆمینــەی شــیعر لــە ئەزموونەكانــی 
و  تیشــك  بــەر  بخاتــە  خــۆی  زیاتــر  و داهاتوویــدا  تیشــك  بــەر  بخاتــە  خــۆی  زیاتــر  داهاتوویــدا 
پڕشــنگەكانی زانینــەوە، چونكــە توانایــی الی شــاعیر پڕشــنگەكانی زانینــەوە، چونكــە توانایــی الی شــاعیر 
وەك بوونێكــی ڕەســەن ســەرقاڵی چاالكییەكانــی وەك بوونێكــی ڕەســەن ســەرقاڵی چاالكییەكانــی 
ــاوازی و  ــە جی ــەن ل ــی ڕەس ــە بوون ــیعرە، هەڵبەت ــاوازی و ش ــە جی ــەن ل ــی ڕەس ــە بوون ــیعرە، هەڵبەت ش

ــە. ــێ ئاگای ــۆی ب ــی خ ــدی و تاكێت ــە.تایبەتمەن ــێ ئاگای ــۆی ب ــی خ ــدی و تاكێت تایبەتمەن
ــە گشــتی و شــیعریش  ــەر ب ــەر( هون ــە گشــتی و شــیعریش الی )هایدگ ــەر ب ــەر( هون الی )هایدگ
بــە تایبەتــی، ناســینی بــوون ڕوون دەكاتــەوە، بــە تایبەتــی، ناســینی بــوون ڕوون دەكاتــەوە، 
بــگات،  بــوون  واتــای  لــە  دەدات  هــەوڵ  بــگات، یــان  بــوون  واتــای  لــە  دەدات  هــەوڵ  یــان 
بۆیــە ئــەم ئەزموونــە جوانــەی شــاعیر الی مــن بۆیــە ئــەم ئەزموونــە جوانــەی شــاعیر الی مــن 
تواناییەكــی  وەك  و  ئومێدبەخشــە  تواناییەكــی ئەزموونێكــی  وەك  و  ئومێدبەخشــە  ئەزموونێكــی 

ڕەســەن هــەوڵ دەدات لــە ڕێگــەی چێــژی نادیــاری ڕەســەن هــەوڵ دەدات لــە ڕێگــەی چێــژی نادیــاری 
دووكەڵەكانــی ســیگار و وشــەوە، دڵەڕاوكێكانــی دووكەڵەكانــی ســیگار و وشــەوە، دڵەڕاوكێكانــی 
بــوون بنووســێتەوە، تــا بۆشــاییەكانی بــوون - بــە بــوون بنووســێتەوە، تــا بۆشــاییەكانی بــوون - بــە 
ــڕ  ــەرگ پ ــای م ــە وات ــەی - ب ــە هایدگەرییەک ــڕ چەمك ــەرگ پ ــای م ــە وات ــەی - ب ــە هایدگەرییەک چەمك

دەكرێنــەوە.دەكرێنــەوە.
ئەم پارچە شــیعرە، بە حەســرەت و نیگەرانییەكی ئەم پارچە شــیعرە، بە حەســرەت و نیگەرانییەكی 
ــی  ــتەی دنیایەك ــی، ئاراس ــەی تەنیای ــە چرك ــڕ ل ــی پ ــتەی دنیایەك ــی، ئاراس ــەی تەنیای ــە چرك ــڕ ل پ
نادیــار و نەزانــراو دەكرێــت و بۆنــی گوڵەشــیعرێكی نادیــار و نەزانــراو دەكرێــت و بۆنــی گوڵەشــیعرێكی 
پــڕ لــە دڕكــەزی )ئارتــۆر ڕامبــۆ(ی لــێ دەپژێــت:پــڕ لــە دڕكــەزی )ئارتــۆر ڕامبــۆ(ی لــێ دەپژێــت:

فاریزەم لە بەردەم هەموو وشەكان دانافاریزەم لە بەردەم هەموو وشەكان دانا
نەبووم بە نووسەرنەبووم بە نووسەر

لە هەموو كۆاڵنەكاندا بە دوای گوناهەوە بووملە هەموو كۆاڵنەكاندا بە دوای گوناهەوە بووم
نەبووم بە شەیتاننەبووم بە شەیتان

ڕوحی من هی ئینسان نییەڕوحی من هی ئینسان نییە
دەبێ بیخەمە زبڵداندەبێ بیخەمە زبڵدان

جادە هی من نییەجادە هی من نییە
دەبێ پێكانمی لێ بدزمەوە؛دەبێ پێكانمی لێ بدزمەوە؛

بڕۆمبڕۆم
بۆ شوێنێكبۆ شوێنێك

كە نازانم كوێیە! الكە نازانم كوێیە! ال2222
ــە  ــاژەم ب ــەوەدا، ئام ــەم خوێندن ــە ســەرەتای ئ ــە ل ــاژەم ب ــەوەدا، ئام ــەم خوێندن ــە ســەرەتای ئ ل
چەمكــی )چێــژ( الی ڕۆاڵن بارتــدا، كــە الی )ڕۆاڵن چەمكــی )چێــژ( الی ڕۆاڵن بارتــدا، كــە الی )ڕۆاڵن 
ــی،  ــە خۆرهەاڵت ــە، ن ــژ نــە خۆرئاواییی ــارت( چێ ــی، ب ــە خۆرهەاڵت ــە، ن ــژ نــە خۆرئاواییی ــارت( چێ ب
ــە میانڕەویشــە،  ــە ڕاســتڕەوە و ن ــڕەوە، ن ــە چەپ ــە میانڕەویشــە، ن ــە ڕاســتڕەوە و ن ــڕەوە، ن ــە چەپ ن
ــار الی )ڕۆاڵن  ــەوە زۆر ج ــژی خوێندن ــە چێ ــار الی )ڕۆاڵن كەوات ــەوە زۆر ج ــژی خوێندن ــە چێ كەوات
بــارت( دەگاتــە ئاســتەكانی ئەنتــی مــۆراڵ و قاوغــی بــارت( دەگاتــە ئاســتەكانی ئەنتــی مــۆراڵ و قاوغــی 
ترادیســۆنەكان هــەال هــەال دەكات و پێوەندیگەلێكی ترادیســۆنەكان هــەال هــەال دەكات و پێوەندیگەلێكی 
ــە نێــوان تاقــە وشــە و ناوكۆیــی  ــە نێــوان تاقــە وشــە و ناوكۆیــی نــوێ و جیــاواز ل نــوێ و جیــاواز ل
ڕســتەدا دروســت دەبێــت، ئیــدی تێكســت بــە ڕســتەدا دروســت دەبێــت، ئیــدی تێكســت بــە 
وێنــەی جەســتەیەكی پڕشــنگدار، شــەپۆل شــەپۆل وێنــەی جەســتەیەكی پڕشــنگدار، شــەپۆل شــەپۆل 

ــت. ــێ دادەڕژێ ــدۆ و پڕشــنگی ئیرۆتیكــی ل ــت.لیبی ــێ دادەڕژێ ــدۆ و پڕشــنگی ئیرۆتیكــی ل لیبی
ئــەو چێــژە زەیــن بــەرەو بیركردنــەوە ڕادەماڵێــت ئــەو چێــژە زەیــن بــەرەو بیركردنــەوە ڕادەماڵێــت 
تێــك  ئایدیۆلۆژیــا  و  زمــان  دەســەاڵتەكانی  تێــك و  ئایدیۆلۆژیــا  و  زمــان  دەســەاڵتەكانی  و 
دەشــكێنێت، هەروەهــا ئەو چێژوەرگرتنــی خوێنەرە دەشــكێنێت، هەروەهــا ئەو چێژوەرگرتنــی خوێنەرە 
و  هەڵدەوەشــێنێتەوە  مانــا  و  هــزر  و ماســكەكانی  هەڵدەوەشــێنێتەوە  مانــا  و  هــزر  ماســكەكانی 
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ــت و  ــەكان دەدوێنێ ــراو و تایبەتیی ــە نەگوت ــت و دەاللەت ــەكان دەدوێنێ ــراو و تایبەتیی ــە نەگوت دەاللەت
یــاری بــە چەمكــە جیهانبینییەكانــی خــۆی دەكات.یــاری بــە چەمكــە جیهانبینییەكانــی خــۆی دەكات.
بوونــە  الیــەن  لــە  هەمیشــە  شــیعر،  بوونــە بوونــی  الیــەن  لــە  هەمیشــە  شــیعر،  بوونــی 
چونكــە  دەكرێــت،  فەرامــۆش  چونكــە ناڕەســەنەكانەوە  دەكرێــت،  فەرامــۆش  ناڕەســەنەكانەوە 
و  داگیركــراوە  بوونێكــی  ناڕەســەن  و بوونــی  داگیركــراوە  بوونێكــی  ناڕەســەن  بوونــی 
دامودەزگایەكــی تایبــەت، یــان گرۆیەكــی دیاریكــراو دامودەزگایەكــی تایبــەت، یــان گرۆیەكــی دیاریكــراو 
لــە بــری ئــەو بیردەكاتەوە و بڕیارە پێشــوەختەكەی لــە بــری ئــەو بیردەكاتەوە و بڕیارە پێشــوەختەكەی 

ڕادەگەیەنێــت:ڕادەگەیەنێــت:
ئەی فەرامۆشی ئەبەدی:ئەی فەرامۆشی ئەبەدی:

لە كاتێكدا هەموو فەرامۆشیان كردملە كاتێكدا هەموو فەرامۆشیان كردم
لێ گەڕێ با وشە فەرامۆشم نەكا. اللێ گەڕێ با وشە فەرامۆشم نەكا. ال3636

فــەزای  لــە  زۆری  شــوێنێكی  زمــان  فــەزای جەنگــی  لــە  زۆری  شــوێنێكی  زمــان  جەنگــی 
هەمــوو  بــە  زمــان  كــردووە.  داگیــر  هەمــوو دەقەكانــدا  بــە  زمــان  كــردووە.  داگیــر  دەقەكانــدا 
لــە  فارماكۆنیەكانییــەوە،  خەســڵەتە  و  لــە ســیفات  فارماكۆنیەكانییــەوە،  خەســڵەتە  و  ســیفات 
دواجــاردا گــۆڕی هەمیشــەیی بوونــە. ئێمــە لــە نێــو دواجــاردا گــۆڕی هەمیشــەیی بوونــە. ئێمــە لــە نێــو 
بوونــی زمانــدا دەژیــن و لــە نێــو بوونــی زمانیشــدا بوونــی زمانــدا دەژیــن و لــە نێــو بوونــی زمانیشــدا 
ــێ  ــن. ك ــان دەكەی ــەوەر و جیه ــە بوون ــی ل ــێ ماڵئاوای ــن. ك ــان دەكەی ــەوەر و جیه ــە بوون ــی ل ماڵئاوای
دەتوانێــت دەســەاڵتە فارماكۆنییەكانــی زمــان تێــك دەتوانێــت دەســەاڵتە فارماكۆنییەكانــی زمــان تێــك 
بشــكێنێت؟ ئــەوەی زمــان دەیدركێنێــت، مەبەســت بشــكێنێت؟ ئــەوەی زمــان دەیدركێنێــت، مەبەســت 
لــە شــتێكی تــرە؛ تێكســتیش لــە نێــوان ژەهــر لــە شــتێكی تــرە؛ تێكســتیش لــە نێــوان ژەهــر 
ــەوەی دەری  ــی زمانــدا دەخولێتــەوە و ئ ــەوەی دەری و دەرمان ــی زمانــدا دەخولێتــەوە و ئ و دەرمان
ــر نییــە،  ــەوالوە شــتێكی ت ــە گــوزارە ب ــت، ل ــر نییــە، دەبڕێ ــەوالوە شــتێكی ت ــە گــوزارە ب ــت، ل دەبڕێ
واتــە كــردەی نووســین هەمیشــە لــە نێــوان ژەهــر و واتــە كــردەی نووســین هەمیشــە لــە نێــوان ژەهــر و 
دەرمانــی زمانــدا خــول دەخــوات و گینــگڵ دەدات:دەرمانــی زمانــدا خــول دەخــوات و گینــگڵ دەدات:

ئەگەر مردمئەگەر مردم
لە گۆڕستاندا مەمنێژن:لە گۆڕستاندا مەمنێژن:

من لە وشەدا نێژراوم. المن لە وشەدا نێژراوم. ال3838
ســنووری  شــیعر  توانایــی  جــار،  ســنووری هەندێــك  شــیعر  توانایــی  جــار،  هەندێــك 
نیگەرانییەكانــی بــوون دەبەزێنێــت و چركەكانــی نیگەرانییەكانــی بــوون دەبەزێنێــت و چركەكانــی 
خــۆی  هیچگەرایــی  و  موباالتــی  بــێ  و  خــۆی بێــزاری  هیچگەرایــی  و  موباالتــی  بــێ  و  بێــزاری 

دەنووســێتەوە:دەنووســێتەوە:
)بەشدار( دەرگەكە بكەرەوە)بەشدار( دەرگەكە بكەرەوە

بیكەرەوە و بە )دڵخواز( بڵێ:بیكەرەوە و بە )دڵخواز( بڵێ:
مەهێڵە ئەم پیاوە الرەمەهێڵە ئەم پیاوە الرە

بە گالیسكەی بێتاقەتی وبە گالیسكەی بێتاقەتی و

بە شەمەنەفەری كاغەزی وبە شەمەنەفەری كاغەزی و
بە كتێب و ڕۆژنامەوە بگەڕێتەوە ماڵ. البە كتێب و ڕۆژنامەوە بگەڕێتەوە ماڵ. ال4040

دەرگەكە بكەرەوەدەرگەكە بكەرەوە
هەر خۆم و قومێك سیگارینهەر خۆم و قومێك سیگارین

هەر خۆم و قوالنجێك ئاوەدانینهەر خۆم و قوالنجێك ئاوەدانین
هەر خۆم و پیاوێك لە هیچهەر خۆم و پیاوێك لە هیچ

هەر خۆم و خۆم. الهەر خۆم و خۆم. ال4040
زۆربــەی  شــێتییە،  لــە  ڕەگێكــی  زۆربــەی داهێنــان  شــێتییە،  لــە  ڕەگێكــی  داهێنــان 
جوانەكانــی  وەهمــە  لەگــەڵ  دنیــا  جوانەكانــی شــاعیرانی  وەهمــە  لەگــەڵ  دنیــا  شــاعیرانی 
خۆیانــدا دەژیــن و ڕەگــی بەختــەوەری، یــان شــادی خۆیانــدا دەژیــن و ڕەگــی بەختــەوەری، یــان شــادی 
ــەوە، كــەم شــاعیر  ــدا دەدۆزن ــە یارییــە زەینیەكان ــەوە، كــەم شــاعیر ل ــدا دەدۆزن ــە یارییــە زەینیەكان ل
هەیــە گوێــی لــە گلەیــی و گازنــدەی هاوســەرەكەی هەیــە گوێــی لــە گلەیــی و گازنــدەی هاوســەرەكەی 
نەبووبێــت؛ كاتێــك بــە ڕاشــكاوی پێــی دەڵێــت: تــۆ نەبووبێــت؛ كاتێــك بــە ڕاشــكاوی پێــی دەڵێــت: تــۆ 

ــە! ــت، بەس ــت هەبێ ــەر كتێب ــە!ه ــت، بەس ــت هەبێ ــەر كتێب ه
بــە  نووســین،  كــردەی  مــن،  بۆچوونــی  بــە بــە  نووســین،  كــردەی  مــن،  بۆچوونــی  بــە 
تووشــهاتنی  و  گیرخــواردن  شــیعر،  تووشــهاتنی تایبەتیــش  و  گیرخــواردن  شــیعر،  تایبەتیــش 
بوونــی مرۆڤــە بــە تەڵەكانــی واتــای بــوون، ئەگەرنا بوونــی مرۆڤــە بــە تەڵەكانــی واتــای بــوون، ئەگەرنا 
فەرزەنــدەكان  و  زارۆك  ســۆزی  فەرزەنــدەكان فەرامۆشــكردنی  و  زارۆك  ســۆزی  فەرامۆشــكردنی 
ئاڵۆســكاوی  )كــردەی  شــیعر  حســێبی  ئاڵۆســكاوی لەســەر  )كــردەی  شــیعر  حســێبی  لەســەر 
پۆزەتیــڤ  و  پەســەند  كارێكــی  بــە  پۆزەتیــڤ نووســین(  و  پەســەند  كارێكــی  بــە  نووســین( 
ــە  ــی خۆش ــار پێ ــاعیر زۆر ج ــەاڵم ش ــت، ب ــە دانانرێ ــی خۆش ــار پێ ــاعیر زۆر ج ــەاڵم ش ــت، ب دانانرێ
ــە ڕێگــەی  ــە تەنیاییەكــی ڕەهــادا بیربكاتــەوە و ل ــە ڕێگــەی ل ــە تەنیاییەكــی ڕەهــادا بیربكاتــەوە و ل ل
ڕامانــەوە گەمــە زەینییەكانــی خــۆی بنووســێتەوە، ڕامانــەوە گەمــە زەینییەكانــی خــۆی بنووســێتەوە، 
بوونــی  كــە  ڕێككەوتێكــە،  وابەســتەی  بوونــی ئەمــەش  كــە  ڕێككەوتێكــە،  وابەســتەی  ئەمــەش 
شــیعر تووشــی جۆرێــك لــە هەســتی ئیســتێتیكی و شــیعر تووشــی جۆرێــك لــە هەســتی ئیســتێتیكی و 
نیگەرانــی ئۆنتۆلــۆژی كردبێــت؛ لــەم بارەیەوە )ژۆژ نیگەرانــی ئۆنتۆلــۆژی كردبێــت؛ لــەم بارەیەوە )ژۆژ 
باتــای( دەڵێــت: »ئێمــە بــۆ ئــەوە دەنووســین، باتــای( دەڵێــت: »ئێمــە بــۆ ئــەوە دەنووســین، 
ــی  ــە شــیعر چركەكان ــن«، كەوات ــا شــێت نەبی ــی هەت ــە شــیعر چركەكان ــن«، كەوات ــا شــێت نەبی هەت

شــێتی دەنووســێتەوە:شــێتی دەنووســێتەوە:
لێم گەڕێ با لە لووتكەی منداڵییەوەلێم گەڕێ با لە لووتكەی منداڵییەوە

خۆم و خەیاڵیشم هەڵدەمخۆم و خەیاڵیشم هەڵدەم
تا دەكەومە ژێر دوا بینینی تارماییتا دەكەومە ژێر دوا بینینی تارمایی

ئەم هاوڕێیە بۆهێمیانەئەم هاوڕێیە بۆهێمیانە
تا لەوێوەتا لەوێوە



145 ژ )٣٠٣/ ٣٠٤( ٥/ ١ - ٢/ ٢٠٢٣

لە دوای مارشی گریانی هۆزە ڕووتەكانلە دوای مارشی گریانی هۆزە ڕووتەكان
پووش و پەاڵشی ئەبەدییەت بسووتێنمپووش و پەاڵشی ئەبەدییەت بسووتێنم

با لە ژێر كەپری ئەم بوونەبا لە ژێر كەپری ئەم بوونە
بۆ هەرگیز نەحەسێمەوە. البۆ هەرگیز نەحەسێمەوە. ال6060 و ال و ال6161

هەوا دەخنكێهەوا دەخنكێ
)بــا( وەك گــورگ بــە بــەر دەرگــەی ماڵەكانمــان )بــا( وەك گــورگ بــە بــەر دەرگــەی ماڵەكانمــان 

تــێ دەپــەڕێ.تــێ دەپــەڕێ.
كەس گوێ لە وژەی لەتبوونی ڕستەیەك ناگرێتكەس گوێ لە وژەی لەتبوونی ڕستەیەك ناگرێت

منیش ناچمە پرسەی كوردایەتیم. المنیش ناچمە پرسەی كوردایەتیم. ال6666

ئاهەكان وەك ڕەوە ڕیشۆڵەئاهەكان وەك ڕەوە ڕیشۆڵە
لە ژێر قەمسەڵەكەم دێنە دەر.لە ژێر قەمسەڵەكەم دێنە دەر.

وشەكان وەك كۆتر لە نێو دەستم ڕادەپسكێن.وشەكان وەك كۆتر لە نێو دەستم ڕادەپسكێن.
گوناهەكان لە بەردەم نێڵەكانی كوانووگوناهەكان لە بەردەم نێڵەكانی كوانوو

ئاگر دەكەنەوە.ئاگر دەكەنەوە.
تــۆش هەڵدەلەرزیــت بــە دیــار بێتاقەتیمــەوە. تــۆش هەڵدەلەرزیــت بــە دیــار بێتاقەتیمــەوە. 

ال6767 و  ال  و  الال6666 

هەر خۆم و بێهوودەییهەر خۆم و بێهوودەیی
لە شەقامەكانی هەرەسدا پیاسە دەكەینلە شەقامەكانی هەرەسدا پیاسە دەكەین
چتاقیشمان بە یەكتری قاییل نین. الچتاقیشمان بە یەكتری قاییل نین. ال7777

ئــەوە خوێنــەری وەرگــرە لــە پشــت، یــان ئەودیــو ئــەوە خوێنــەری وەرگــرە لــە پشــت، یــان ئەودیــو 
ــە نێــوان چێــژ  ــە نێــوان چێــژ پەیڤەكانــەوە ســیگار دەكێشــێت و ل پەیڤەكانــەوە ســیگار دەكێشــێت و ل
وەرگرتــن و لێڕامانــدا دەتلێتــەوە و خەریكــە وەك وەرگرتــن و لێڕامانــدا دەتلێتــەوە و خەریكــە وەك 
هێرمینۆتیكییەكــی بوونگــەرا، ئامــاژە نەگوتراوەكانی هێرمینۆتیكییەكــی بوونگــەرا، ئامــاژە نەگوتراوەكانی 
دەق ڕاڤــە دەكات و دەاللەتــە تایبەتــەكان دەدوێنێــت دەق ڕاڤــە دەكات و دەاللەتــە تایبەتــەكان دەدوێنێــت 
و جۆرێــك لــە مانــا بــە جوانییەكانــی جەســتە و و جۆرێــك لــە مانــا بــە جوانییەكانــی جەســتە و 
ــەكان  ــە ئیرۆتیكیی ــر چرك ــێت، دوات ــوون دەبەخش ــەكان ب ــە ئیرۆتیكیی ــر چرك ــێت، دوات ــوون دەبەخش ب

ــێ دەكات: ــی دڵەڕاوك ــی تۆڕەكان ــێ دەكات:ئاوێزان ــی دڵەڕاوك ــی تۆڕەكان ئاوێزان
لە نێوان پەنجەكانمەوەلە نێوان پەنجەكانمەوە

بۆنی سیگار دێتبۆنی سیگار دێت
لە نێوان هەردووكیشمانەوەلە نێوان هەردووكیشمانەوە

بۆنی كەسێكی دی؛بۆنی كەسێكی دی؛
بە خەمخواردن لەو كەسەبە خەمخواردن لەو كەسە

قاڵ نابمقاڵ نابم
بەم بۆنە دووردەستەی پەنجەم؛بەم بۆنە دووردەستەی پەنجەم؛

هەمیشە مەست. الهەمیشە مەست. ال7171
لــە الیەكــی دیكــەوە، عیشــق بزوێنــەری ســەرەكی لــە الیەكــی دیكــەوە، عیشــق بزوێنــەری ســەرەكی 
كــردەی نووســینە و پشــكۆی ئــەو ئاگــرە شــین كــردەی نووســینە و پشــكۆی ئــەو ئاگــرە شــین 
ــەز و  ــی ح ــە تەزووەكان ــان ب ــە زم ــە، ك ــەز و و نادیارەی ــی ح ــە تەزووەكان ــان ب ــە زم ــە، ك و نادیارەی
تاســە و شــەیدای و هەســتی جوانــی، بــارگاوی تاســە و شــەیدای و هەســتی جوانــی، بــارگاوی 

دەكات:دەكات:
غەریبی بۆنی هەناسەت دەكەمغەریبی بۆنی هەناسەت دەكەم

هێندە بەسەهێندە بەسە
پێڵووەكانم داخەم و بتبینم. الپێڵووەكانم داخەم و بتبینم. ال8585

یــان ئــەو دەمەی نوســتالیژیا ئاوێتــەی چركەكانی یــان ئــەو دەمەی نوســتالیژیا ئاوێتــەی چركەكانی 
دڵەڕاوكــێ و غەمگینــی دەبێــت، شــیعر دواییــن دڵەڕاوكــێ و غەمگینــی دەبێــت، شــیعر دواییــن 
ــی  ــی دەربڕینەكان ــوون و دواییــن پانتای ــی پەناگــەی ب ــی دەربڕینەكان ــوون و دواییــن پانتای پەناگــەی ب
لــە  لێوانلێــو  لــە خــودە، زەمەنێكــی لەدەســتچووی  لێوانلێــو  خــودە، زەمەنێكــی لەدەســتچووی 
ــیعر  ــیرین؛ ش ــی ش ــری و خەفەت ــرەت و هۆگ ــیعر حەس ــیرین؛ ش ــی ش ــری و خەفەت ــرەت و هۆگ حەس
زەمەنــی  بۆتــەی  لــە  نوســتالیژیاكان  زەمەنــی چركــە  بۆتــەی  لــە  نوســتالیژیاكان  چركــە 
ئێســتادا دەتوێنێتــەوە، ئێمــە لــە ئێســتادا دەژیــن ئێســتادا دەتوێنێتــەوە، ئێمــە لــە ئێســتادا دەژیــن 
ــە ئێستاشــدا  ــن و ل ــی دەچڕی ــە ئێســتادا گۆران ــە ئێستاشــدا و ل ــن و ل ــی دەچڕی ــە ئێســتادا گۆران و ل
ئیرۆتیــك دەكەیــن؛ بوونــی مــن، بوونــی شــیعرە و ئیرۆتیــك دەكەیــن؛ بوونــی مــن، بوونــی شــیعرە و 

وابەســتەی ئێســتایە:وابەســتەی ئێســتایە:
......

سەفەر ناكەین بۆ هیچ كوێیەسەفەر ناكەین بۆ هیچ كوێیە
كاتێك شنە پاڵتۆی كەسك دەكاتە بەركاتێك شنە پاڵتۆی كەسك دەكاتە بەر

پاییزی لێوار پەنجەرەپاییزی لێوار پەنجەرە
بەرخی نێو قاڵییەكەی دایكم دەباعێنێبەرخی نێو قاڵییەكەی دایكم دەباعێنێ

دەباعێنێ ودەباعێنێ و
لەنگەرگرتنی خوڕڕەكە، كەم و كەمتر دەبێتەوە.لەنگەرگرتنی خوڕڕەكە، كەم و كەمتر دەبێتەوە.

ئەز دەمگەلێكە دەزانمئەز دەمگەلێكە دەزانم
ئەو ئاوە دێ،ئەو ئاوە دێ،

بە تام و بۆی جیاوازەوەبە تام و بۆی جیاوازەوە
بەاڵم ئەوە تازە بزانمبەاڵم ئەوە تازە بزانم
زانین تەنها ئەمە نییەزانین تەنها ئەمە نییە

ئەوەشە كە دەری ببڕی وەك زانینكار. الئەوەشە كە دەری ببڕی وەك زانینكار. ال8888 و ال و ال8989
ــە  ــە، ن ــەی خــود نەبوای ــەو هەســتە ئۆنتۆلۆژیی ــە ئ ــە، ن ــەی خــود نەبوای ــەو هەســتە ئۆنتۆلۆژیی ئ
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ــە جوانیــش؛  ــە عیشــق، ن ــوو، ن ــی دەب ــە جوانیــش؛ شــیعر بوون ــە عیشــق، ن ــوو، ن ــی دەب شــیعر بوون
ئــەی ئــەو كاتانــەی دازایــن بــە دوای واتــای بوونــدا ئــەی ئــەو كاتانــەی دازایــن بــە دوای واتــای بوونــدا 
ــینەكانی  ــە ش ــو پەرژین ــە نێ ــۆی ل ــت و خ ــینەكانی دەگەڕێ ــە ش ــو پەرژین ــە نێ ــۆی ل ــت و خ دەگەڕێ
نیهلیســتگەراییدا دەدۆزێتــەوە و خەریكــە مــەرگ نیهلیســتگەراییدا دەدۆزێتــەوە و خەریكــە مــەرگ 
كەلەبەرەكانــی بــوون پــڕ دەكاتــەوە و واتایەكــی كەلەبەرەكانــی بــوون پــڕ دەكاتــەوە و واتایەكــی 

ــان دەبەخشــێت: ــە ســەیر و ورەی ژی ــین ب ــان دەبەخشــێت:ش ــە ســەیر و ورەی ژی ــین ب ش
ئەمشەو سبەی دەنووم لە پاڵئەمشەو سبەی دەنووم لە پاڵ

تەمی زەمەنی مردووداتەمی زەمەنی مردوودا
لەوێ بۆ خۆم تاریكی كۆدەكەمەوەلەوێ بۆ خۆم تاریكی كۆدەكەمەوە

هەڵوەرینم دەسووتێنمهەڵوەرینم دەسووتێنم
قل قل باڵم دەردەهێنمقل قل باڵم دەردەهێنم

هەمووشیان دەكەم بە سیگارهەمووشیان دەكەم بە سیگار
دوو دوو بە دیار ئەوینەوە دەیانكێشم؛دوو دوو بە دیار ئەوینەوە دەیانكێشم؛

ئاهەكانم.ئاهەكانم.
گیرفانی ئاو تژی دەكەمگیرفانی ئاو تژی دەكەم

لە خەونی نەبینراولە خەونی نەبینراو
سەوڵی دەستە شكاوەكانمسەوڵی دەستە شكاوەكانم
دەنێمە نێو زەریای خەم ودەنێمە نێو زەریای خەم و

دێم و دەڕۆمدێم و دەڕۆم
تا نێوەندی تۆ و من و خۆم.تا نێوەندی تۆ و من و خۆم.

لە كێدا نیشتەجێ ببم، ئەی بێكەسی؟لە كێدا نیشتەجێ ببم، ئەی بێكەسی؟
- لە تۆ یان زەمەن، یان لە تەم؟- لە تۆ یان زەمەن، یان لە تەم؟

- لە )با(، یان هەور، یان لە چی؟- لە )با(، یان هەور، یان لە چی؟
- لە شوێن، یان مانا، یان سەبر؟- لە شوێن، یان مانا، یان سەبر؟

- دە پێم بڵێ؟- دە پێم بڵێ؟
- لە هیچ كوێیەك. ال- لە هیچ كوێیەك. ال9090 و ال و ال9191

)ڕابــەر فاریــق( بــە ڕیتمێكــی غەمگینــی ناوەكــی، )ڕابــەر فاریــق( بــە ڕیتمێكــی غەمگینــی ناوەكــی، 
ڕســتە و دەســتەواژە شــیعرییەكان دەردەبڕێــت، ڕســتە و دەســتەواژە شــیعرییەكان دەردەبڕێــت، 
ــوان  ــە ئاســاییەكانی نێ ــد و پێوەندیی ــوان زۆر جــار بۆن ــە ئاســاییەكانی نێ ــد و پێوەندیی زۆر جــار بۆن
شــتگەلەكان دەگۆڕێــت و شــتگەلەكان لــە ڕســتێك شــتگەلەكان دەگۆڕێــت و شــتگەلەكان لــە ڕســتێك 
پێوەندیگەلــی نــوێ و جیــاوازدا دەدرەوشــێنێتەوە، پێوەندیگەلــی نــوێ و جیــاوازدا دەدرەوشــێنێتەوە، 
بــە بــێ ئــەوەی تێكســت توخمــی شــیعرگەرایی بــە بــێ ئــەوەی تێكســت توخمــی شــیعرگەرایی 
هەڵدانــی  وێــڕای  ئەمــەش  بــدات؛  دەســت  هەڵدانــی لــە  وێــڕای  ئەمــەش  بــدات؛  دەســت  لــە 

ــاوەژووی شــیعری: ــاوەژووی شــیعری:وێنەگەلێكــی دەگمــەن و ئ وێنەگەلێكــی دەگمــەن و ئ
من بوومەتە نیگەرانیمن بوومەتە نیگەرانی

بوومەتە تۆزی نێو كتێبە نەكراوەكانبوومەتە تۆزی نێو كتێبە نەكراوەكان
بوومەتە ڕەفەی هەڵمی نسكافە؛بوومەتە ڕەفەی هەڵمی نسكافە؛

قەفەزێك: هەڵواسراو بە ئاسمانەوە. القەفەزێك: هەڵواسراو بە ئاسمانەوە. ال9999

سەرم دەكێشم بە دیواری چۆڵەوانیسەرم دەكێشم بە دیواری چۆڵەوانی
كاغەز ئاودەدەم بە وشەكاغەز ئاودەدەم بە وشە

پاڵم ناوە بە بۆشاییپاڵم ناوە بە بۆشایی
لەسەر دۆشەكی ئاو ڕاكشاوملەسەر دۆشەكی ئاو ڕاكشاوم

قوڕ بۆن دەكەم و تەلیسمێك دەڵێت:قوڕ بۆن دەكەم و تەلیسمێك دەڵێت:
)قوڕ نەما بیكەی بە سەری نەهامەتیتدا؟:( ال)قوڕ نەما بیكەی بە سەری نەهامەتیتدا؟:( ال100100

بە ڕووتی دەچم بۆ بازاڕبە ڕووتی دەچم بۆ بازاڕ
ڕەسم لەگەڵ یادگار دەگرمڕەسم لەگەڵ یادگار دەگرم
بە شمەكی تەنیایی. البە شمەكی تەنیایی. ال101101

یــان ئــەو دەمــەی ئەڤیــن لــە دەریاچــەی ئیرۆتیكدا یــان ئــەو دەمــەی ئەڤیــن لــە دەریاچــەی ئیرۆتیكدا 
خــۆی دەردەخــات و جوانییەكانی جەســتە وێنەیەكی خــۆی دەردەخــات و جوانییەكانی جەســتە وێنەیەكی 
تنۆكــە ئــاو، ژیــان پــڕ دەكــەن لــە نەشــوە و شــیعر تنۆكــە ئــاو، ژیــان پــڕ دەكــەن لــە نەشــوە و شــیعر 
دووكەڵــە  و  و شــەراب  و ســتیان  مەمــك  دووكەڵــە بۆنــی  و  و شــەراب  و ســتیان  مەمــك  بۆنــی 

شــینەكانی عیشــقی لــێ دێــت:شــینەكانی عیشــقی لــێ دێــت:
بۆ من بەسە نامەی ئاو بۆ باران بەرمبۆ من بەسە نامەی ئاو بۆ باران بەرم

بە گازێكبە گازێك
بەفر بەرمەوە سەر تایەفەی تامی شەراببەفر بەرمەوە سەر تایەفەی تامی شەراب

لە ژێر خەونی ستیانتدالە ژێر خەونی ستیانتدا
مەمك ڕووتم بكاتەوە.مەمك ڕووتم بكاتەوە.

بۆ من بەسەبۆ من بەسە
قاسیدی نێوان دووكەڵی عەشق وقاسیدی نێوان دووكەڵی عەشق و

تەمی پێكەنین بم.تەمی پێكەنین بم.
تەم دەكێشم وتەم دەكێشم و

قابلەمەی گریانم پڕە لە دەنكە هەڵووژەی پلیشاوقابلەمەی گریانم پڕە لە دەنكە هەڵووژەی پلیشاو
ئاو بە شمەكی سەوزەوەئاو بە شمەكی سەوزەوە

لە بەردەم لەرەی فێنكی گومانم هەڵدەوەرێتلە بەردەم لەرەی فێنكی گومانم هەڵدەوەرێت
هێشتا برینی ئازارێكم بۆ تیمار ناكرێهێشتا برینی ئازارێكم بۆ تیمار ناكرێ

ئاخرئاخر
من وابەستەم بە ئاژاوەی خاكیمن وابەستەم بە ئاژاوەی خاكی

بە هەڵقوڵینی لە ناكاو. البە هەڵقوڵینی لە ناكاو. ال104104 و ال و ال105105
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لە كۆاڵنی تەنیاییدا چاو لە قەرەباڵغی دادەگرملە كۆاڵنی تەنیاییدا چاو لە قەرەباڵغی دادەگرم
بە سەوزیبە سەوزی

لە نێو دەنكێك فستقدالە نێو دەنكێك فستقدا
تامی ماچێك دەدۆزمەوە. التامی ماچێك دەدۆزمەوە. ال106106

بە كوپێك تریفە مەست نابم. البە كوپێك تریفە مەست نابم. ال108108

لــە دەقــی )ئەمشــەو ئێوارەیــە  لــەوەی  لــە دەقــی )ئەمشــەو ئێوارەیــە بــەر  لــەوەی  بــەر 
هێجــگار  ڕیتمێكــی  بــە  كــە  بدوێــم،  هێجــگار ئەمشــەو(  ڕیتمێكــی  بــە  كــە  بدوێــم،  ئەمشــەو( 
غەمگیــن نووســراوە، پێــم باشــە چەنــد بڕگــە و غەمگیــن نووســراوە، پێــم باشــە چەنــد بڕگــە و 
دەســتەواژەیەك لــە هەمــان ســەرچاوەی پێشــووەوە دەســتەواژەیەك لــە هەمــان ســەرچاوەی پێشــووەوە 
و  خــود  گەڕانــی  بــە  پێوەنــدی  كــە  و وەرگــرم،  خــود  گەڕانــی  بــە  پێوەنــدی  كــە  وەرگــرم، 
ــی  ــەر پێ ــە. هایدگ ــەوە هەی ــەر پێــی چارەنووســی )دازاین(ـ ــە. هایدگ ــەوە هەی چارەنووســی )دازاین(ـ
بوونــە و  پــرۆژەی حەتمــی  دوا  و وایــە: »مــردن  بوونــە  پــرۆژەی حەتمــی  دوا  وایــە: »مــردن 
ــەوەی  ــەر ئ ــی دەگەیەنێــت، لەب ــەوەی مــرۆڤ بــە كۆتای ــەر ئ ــی دەگەیەنێــت، لەب مــرۆڤ بــە كۆتای
لــە  نیگەرانییــەوە  بــە  ئــەوە  دەمرێــت،  لــە مــرۆڤ  نیگەرانییــەوە  بــە  ئــەوە  دەمرێــت،  مــرۆڤ 
ــەدا دەژی و  ــەڵ كەســانی دیك ــدا و لەگ ــو جیهان ــەدا دەژی و نێ ــەڵ كەســانی دیك ــدا و لەگ ــو جیهان نێ
ــی  ــا پێ ــۆی دەدات«، هەروەه ــی خ ــە بوون ــا ب ــی وات ــا پێ ــۆی دەدات«، هەروەه ــی خ ــە بوون ــا ب وات
ــی  ــتانە پرۆژەكان ــن سەربەس ــەر دازای ــە: »ئەگ ــی وای ــتانە پرۆژەكان ــن سەربەس ــەر دازای ــە: »ئەگ وای
ڕەســەنی  بوونێكــی  ئــەوە  هەڵبژێرێــت،  ڕەســەنی بوونــی  بوونێكــی  ئــەوە  هەڵبژێرێــت،  بوونــی 
ــە  هەیــە و داگیــر نەكــراوە«، لــە هەمــان كاتــدا، لــە هەیــە و داگیــر نەكــراوە«، لــە هەمــان كاتــدا، ل
ــە  ــی ل ــەوە، ئەنتۆلۆج ــەر و بوونگەراكان ــە الی هایدگ ــی ل ــەوە، ئەنتۆلۆج ــەر و بوونگەراكان الی هایدگ
ئەپســتمۆلۆجی لــە پێشــترە، دووەمیــان پشــت بــە ئەپســتمۆلۆجی لــە پێشــترە، دووەمیــان پشــت بــە 
یەكەمیــان دەبەســتێت، چونكــە بــوون بنەڕەتــی یەكەمیــان دەبەســتێت، چونكــە بــوون بنەڕەتــی 
هەمــوو شــتەكانە: مــن لــەم ڕوانگــەوە لــە تێكســتی هەمــوو شــتەكانە: مــن لــەم ڕوانگــەوە لــە تێكســتی 
ــە  ــم، چونك ــەو( دەڕوان ــە ئەمش ــەو ئێوارەی ــە )ئەمش ــم، چونك ــەو( دەڕوان ــە ئەمش ــەو ئێوارەی )ئەمش
ــە تراژیدیــای بــوون  ــە تراژیدیــای بــوون بــە شــێوەیەكی ناڕاســتەوخۆ ل بــە شــێوەیەكی ناڕاســتەوخۆ ل
دازایــن،  بوونــی ڕەســەنی  بوونــی ڕەســەنی دازایــن، دەدوێــت و دەزانێــت  دەدوێــت و دەزانێــت 
بوونێكــی نیگەرانــی بــێ ناســنامە و بــێ ئاگامەنــدە، بوونێكــی نیگەرانــی بــێ ناســنامە و بــێ ئاگامەنــدە، 
ــە  ــە ل ــە هەمیش ــوەڕۆك، ك ــێ نێ ــی ب ــان بوونێك ــە ی ــە ل ــە هەمیش ــوەڕۆك، ك ــێ نێ ــی ب ــان بوونێك ی
گۆڕاندایــە، هــاوكات ئــەو بوونــە ڕەســەنە، كــە گۆڕاندایــە، هــاوكات ئــەو بوونــە ڕەســەنە، كــە 
ــاواز  ــە، بوونێكــی جی ــی و بڕانەوەی ــە كۆتای ــاواز ڕووی ل ــە، بوونێكــی جی ــی و بڕانەوەی ــە كۆتای ڕووی ل
ــەوە،  ــە ڕێگــەی داهێنان ــەوێ ل ــدە، دەی ــەوە، و تایبەتمەن ــە ڕێگــەی داهێنان ــەوێ ل ــدە، دەی و تایبەتمەن
واتــا بــە بوونــی خــۆی ببەخشــێت، بــەاڵم دواجــار واتــا بــە بوونــی خــۆی ببەخشــێت، بــەاڵم دواجــار 

مــەرگ دواییــن واتــای پــێ دەبەخشــێت و بۆشــایی مــەرگ دواییــن واتــای پــێ دەبەخشــێت و بۆشــایی 
و كەلەبەرەكانــی بوونــی پڕدەكاتــەوە.و كەلەبەرەكانــی بوونــی پڕدەكاتــەوە.

ــە  ــەو( گەم ــە ئەمش ــەو ئێوارەی ــتی )ئەمش ــە تێكس ــەو( گەم ــە ئەمش ــەو ئێوارەی ــتی )ئەمش تێكس
نێــو  لــە  ڕەســەنە  بوونــی  نێــو ئیســتێتیكییەكانی  لــە  ڕەســەنە  بوونــی  ئیســتێتیكییەكانی 
ــی  ــدا وێڵ ــی بوون ــان و تراژیدیاكان ــی ژی ــی پانتاییەكان ــدا وێڵ ــی بوون ــان و تراژیدیاكان ــی ژی پانتاییەكان
ــش  ــی دازاینی ــە، بوون ــای بوون ــش دەســگیركردنی وات ــی دازاینی ــە، بوون ــای بوون دەســگیركردنی وات
ڕاشــكاوانە دڵەڕاوكێكانــی دەنووســێتەوە و ڕیتمێكی ڕاشــكاوانە دڵەڕاوكێكانــی دەنووســێتەوە و ڕیتمێكی 
ــی  ــەی دەگمەن ــك وێن ــان كۆمەڵێ ــە می ــن ل ــی غەمگی ــەی دەگمەن ــك وێن ــان كۆمەڵێ ــە می ــن ل غەمگی
خوێنــەری  جیــاواز،  دنیابینییەكــی  و  خوێنــەری شــیعری  جیــاواز،  دنیابینییەكــی  و  شــیعری 
وەرگــر بــەرەو بازنــە شــینەكانی هێرمینۆتیــكا، وەرگــر بــەرەو بازنــە شــینەكانی هێرمینۆتیــكا، 
ڕادەماڵێــت، پێشــی دەڵێــت: بوونــی نیگــەران، ڕادەماڵێــت، پێشــی دەڵێــت: بوونــی نیگــەران، 
ــان  ــە می ــرۆڤ ل ــە و پێویســتە م ــی بڕاوەی ــان دازاینێك ــە می ــرۆڤ ل ــە و پێویســتە م ــی بڕاوەی دازاینێك
زیندانەكانــی زمانــەوە، بوونــی خــۆی بنووســێتەوە، زیندانەكانــی زمانــەوە، بوونــی خــۆی بنووســێتەوە، 
چونكــە كــردەی نووســین واتابەخشــە بــە بــوون و چونكــە كــردەی نووســین واتابەخشــە بــە بــوون و 

ــان. ــە ژی ــان.ب ــە ژی ب
جیهانیشــدا  لــە  و  دەژیــن  جیهانــدا  لــە  جیهانیشــدا ئێمــە  لــە  و  دەژیــن  جیهانــدا  لــە  ئێمــە 
ماڵئاوایــی یەكجارەكــی لــە بوونــەوەرەكان دەكەیــن، ماڵئاوایــی یەكجارەكــی لــە بوونــەوەرەكان دەكەیــن، 
بــەم هەســتە ئۆنتۆلۆژییــەش، لــە بوونــەوەر و ژینگــە بــەم هەســتە ئۆنتۆلۆژییــەش، لــە بوونــەوەر و ژینگــە 
دەڕوانیــن.  نەگــۆڕەكان  هەبــووە  و  دەوروبــەر  دەڕوانیــن. و  نەگــۆڕەكان  هەبــووە  و  دەوروبــەر  و 
ــە ئەمشــەو(دا  ــی )ئەمشــەو ئێوارەی ــە دەق ــە ئەمشــەو(دا خــود، ل ــی )ئەمشــەو ئێوارەی ــە دەق خــود، ل
بــە حەســرەتەوە چركەكانــی عیشــق و جوانــی و بــە حەســرەتەوە چركەكانــی عیشــق و جوانــی و 

دەنووســێتەوە: دەنووســێتەوە:بێهوودەیــی  بێهوودەیــی 
ژیان هیچ نییە هیچژیان هیچ نییە هیچ

جگە لە خەیاڵ وجگە لە خەیاڵ و
لە سەفەر ولە سەفەر و

لە شێتی. اللە شێتی. ال116116

دەمێكە دوا قومی سیگاری ژیانم كێشاوەدەمێكە دوا قومی سیگاری ژیانم كێشاوە
كەچی باخ ساڵوم لێ دەكاتكەچی باخ ساڵوم لێ دەكات

ئەستێرە دەڕژێتە گیرفانمەوە. الئەستێرە دەڕژێتە گیرفانمەوە. ال116116 و ال و ال117117

هێشتاهێشتا
نە قومێك خەندەم خواردووەتەوەنە قومێك خەندەم خواردووەتەوە

نە مەستبووم بە وشەنە مەستبووم بە وشە
بە وەهمەوە سەرقاڵمبە وەهمەوە سەرقاڵم
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وەهمم ووەهمم و
ئاگرێكمئاگرێكم

وەڕسم لە نێڵە نێڵی خۆشبەختی.وەڕسم لە نێڵە نێڵی خۆشبەختی.
تەنها خەم شك دەبەم بۆ دڵدانەوەتەنها خەم شك دەبەم بۆ دڵدانەوە

تەنها خۆم وتەنها خۆم و
تەنها جانتا وتەنها جانتا و

تەنها هیچ. التەنها هیچ. ال117117

سەرم سەرینی بێدەنگیسەرم سەرینی بێدەنگی
زمانم چیمەنی پاییز. الزمانم چیمەنی پاییز. ال118118

چەرخەكانم ڕۆیشتنچەرخەكانم ڕۆیشتن
بوون بە جادەبوون بە جادە

جادەی خۆڵەمێشی هەواجادەی خۆڵەمێشی هەوا
جادەی پەژمووردەی ڕیتمی هەڵقواڵنی ئاو. الجادەی پەژمووردەی ڕیتمی هەڵقواڵنی ئاو. ال118118

ئەی عەدەمئەی عەدەم
چاوم بترووكێنە چوون دەنكێك تووچاوم بترووكێنە چوون دەنكێك توو

مەهێڵە ئەم چارەگەی عەرەقی فەلی سەما مەهێڵە ئەم چارەگەی عەرەقی فەلی سەما 
هەڵدەم. الهەڵدەم. ال119119

من، پیاوێكم ونمن، پیاوێكم ون
لە نێوان خۆم و نەبوون و بووندا. اللە نێوان خۆم و نەبوون و بووندا. ال123123

ڕەنگەڕەنگە
ژیان لە مردنژیان لە مردن
مردن لە ژیانمردن لە ژیان

لە هەردووكیاندا من هەبم.لە هەردووكیاندا من هەبم.
ژیان و مردن تەپڵە و سیگارنژیان و مردن تەپڵە و سیگارن

نە ئەم بە بێ ئەونە ئەم بە بێ ئەو
نە ئەو بە بێ ئەمنە ئەو بە بێ ئەم

نە منیش بە بێ هەردووكیاننە منیش بە بێ هەردووكیان
هەڵدەكەن و هەڵدەكەم. الهەڵدەكەن و هەڵدەكەم. ال122122

مــن دەمزانــی و جــار جــارە خەیــاڵ دەیبردمــەوە مــن دەمزانــی و جــار جــارە خەیــاڵ دەیبردمــەوە 
بەهرەیــەك  كــە  دەچــوو،  ئــەوە  بــۆ  زەینــم  بەهرەیــەك و  كــە  دەچــوو،  ئــەوە  بــۆ  زەینــم  و 

واڵتــی  لــە  دادێــت  ڕۆژێــك  دێــت؛  و  واڵتــی بەڕێوەیــە  لــە  دادێــت  ڕۆژێــك  دێــت؛  و  بەڕێوەیــە 
شــاراوە  و  شــێت  و  شــین  بەهرەیەكــی  شــاراوە ئێمــەدا  و  شــێت  و  شــین  بەهرەیەكــی  ئێمــەدا 
دەردەكەوێــت و بــە پێشــمەرجییەكی ئۆنتۆلــۆژی دەردەكەوێــت و بــە پێشــمەرجییەكی ئۆنتۆلــۆژی 
دڵەڕاوكێكانــی )بــوون( دەنووســێتەوە و لەودیــو دڵەڕاوكێكانــی )بــوون( دەنووســێتەوە و لەودیــو 
و  دەكێشــێ  ســیگار  نەگوتراوەكانــەوە  و پەیڤــە  دەكێشــێ  ســیگار  نەگوتراوەكانــەوە  پەیڤــە 
ڕســتەكان  ناوكۆیــی  ئاوێزانــی  وشــە  ڕســتەكان تلیاكــی  ناوكۆیــی  ئاوێزانــی  وشــە  تلیاكــی 
دەكات و جیهانبینییــە جیاوازەكانــی هەڵدەداتــە دەكات و جیهانبینییــە جیاوازەكانــی هەڵدەداتــە 
چەقــی جیهــان و كەینونــەی پاســەوانانی شــیعر چەقــی جیهــان و كەینونــەی پاســەوانانی شــیعر 
و كولتــوور دەلەرزێنێــت؛ چەنــد جوانــە ئەگــەر و كولتــوور دەلەرزێنێــت؛ چەنــد جوانــە ئەگــەر 
ژیــان و بــوون و مــەرگ مــەودا بــدەن ئــەو توانســتە ژیــان و بــوون و مــەرگ مــەودا بــدەن ئــەو توانســتە 
ئۆنتۆلۆژییــە زیاتــر ئاوێتــەی تیشــك و پڕشــنگە ئۆنتۆلۆژییــە زیاتــر ئاوێتــەی تیشــك و پڕشــنگە 
ژیانــی  ســەرتاپای  و  ببێــت  ژیانــی ئەپســتمۆلۆژییەكان  ســەرتاپای  و  ببێــت  ئەپســتمۆلۆژییەكان 
ــی و  ــی و كێشــە مرۆی ــۆ شــیعر و عیشــق و جوان ــی و ب ــی و كێشــە مرۆی ــۆ شــیعر و عیشــق و جوان ب

بــكات. تەرخــان  بــكات.بوونگەراییــەكان  تەرخــان  بوونگەراییــەكان 
ــە  ــەم پەیڤان ــت ئ ــە پش ــێك ل ــم كەس ــن دەزان ــە م ــەم پەیڤان ــت ئ ــە پش ــێك ل ــم كەس ــن دەزان م
عاشــقانە ســیگار دەكێشــێ و تلیاكــی پیــت ئاوێتەی عاشــقانە ســیگار دەكێشــێ و تلیاكــی پیــت ئاوێتەی 
كراكــی ڕســتە و مۆرفینــی زمــان و حەشیشــی كراكــی ڕســتە و مۆرفینــی زمــان و حەشیشــی 
جوانــی دەكات و چركــە ڕەمەكــی و خۆرســكەكانی جوانــی دەكات و چركــە ڕەمەكــی و خۆرســكەكانی 
بــوون و شــیعر دەنووســێتەوە؛ ئاگرێكــی جوانــە بــوون و شــیعر دەنووســێتەوە؛ ئاگرێكــی جوانــە 
ژیــان، مەرگیــش وێرانەیەكــی بــێ كۆتــا، لــە ئــاو...ژیــان، مەرگیــش وێرانەیەكــی بــێ كۆتــا، لــە ئــاو...
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