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البهجة السّرية:
مراحل الشعر الكردي يف غرب كردستان ومدارسها الفنية

للسالح، سستبقى  للكلمة ال  اخللود  الشعر ضروريًا، طاملا      سيبقى 
القصائد ضرورية، طاملا  الكلمة هي أمل املسقبل.

    أسوق هذا املثال كتنويه بهذا الوجه اجلميل ، الذي ما زال األكثر 
بروزًا يف اخلارطة األدبية الكردية، و أكثره عمقًا يف التعبري عن إرادة 

اجلمال الواثقة من ملساتها اإلنسانية و العاطفية.
     فالشعر - و جبميع املعاني- سيبقى املتحدث غري » احلكومي« عن 
أشياء  الشوق، و عن  اإلنتظار،  األمل،  الذكريات،  الوطن،  احللم،  احلب، 

أخرى  يوّحد رغبته يف احلرية.
    إنه األشد إستيعابا لكل اإلحتماالت اليت يقاس به الشاعر قوة األمل، 
و اإلنعطاف بها بإجتاهاتها املختلفة، كرغبة حقيقية يف مواصلة احللم 

البشري، القادر على صناعة اإلطمئنان.
   و يف ظل هذه » الصناعة« إزداد عدد الشعراء يف كردستان سوريا ، حيث 

بإمكاننا - يف كل يوم- إضافة جدول جديد إىل هذا النهر الشعري.
   يف هذا الكتاب – البهجة السرية: أنطولوجيا الشعر الكردي يف غرب 
كردستان - سأبدأ بالشعر ألنتهي فيه، طاملا عاشت القصيدة الكردية، 
القصيدة  هذه  لّبت  حيث  ثابت.  أدبي  كلون  الزمان،  من  قرن  طيلة 
يرتتب  وما   ، »اإللتزام«  ملقولة  منصاعة  السياسي،  ال��وازع  متطلبات 
عليها من دور أخالقي وتارخيي لتسهم يف دعم حركة اإلنسان الكردي 

التحررية، ويف بناء حاضره ومستقبله.
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اإلنسان  بارزًا يف حياة  الكالسيكي دورًا  الكردي   الشعر      لقد لعب 
الكردي السوري على وجه اخلصوص، فحمل همومه وآالمه، ودافع 
االعرتاف  من  كنوع  صارخ  سياسي  خبطاب  وحاجاته،  كرامته  عن 
بأن األحداث اليت تطبق بكلكلها على اجملتمعات الكردية، تستدعي 
القيام  أجل  من  للقصيدة،  الفنية  املستويات  من  بشيء  التضحية 
خاصة  الكردية،  األمة  مصائر  عن  والدفاع  اإلنقاذ  عملية  بدعم 

عندما كانت احلرية بطيئة وكأنها متشي يف القيد. 
   حيث حتول هذا الشعر الكالسيكي، إىل صمام أمان، حيمي الكردي 
عليه  العصر  انغلق  عندما  النسيان،  هوة  يف  السقوط،  من  السوري 

بعنف.
   هذا الوعي الباكر من الشاعر الكالسيكي استطاع أن ُينري وعي 
الكردي، وأن يوجه جهوده يف سبيل املهمة الضرورية اليت هي تغيري 

اجلحيم الكردي إىل حّيز أكثر انسانية وقابلية للحياة.
   يف البهجة السرية: أنطولوجيا الشعر الكردي يف غرب كردستان،   
حاولُت قدر اإلمكان، اعطاء صورة واضحة املالمح عن الشعر الكردي،  
منذ بداياته املتمثلة بتجارب ورموز شعرية أسست للشعر الكردي، 

حيث اخرتت أكثر من مئة شاعر و شاعرة. 
    وهنا أحب أن أنوه أّن هذا اجلهد  الكبري قد أستغرق من العمل 
أكثر من سنة كاملة من البحث والرتمجة والتدقيق، كي يكون أهم 
وثيقة معربة عن الشعر الكردي يف غرب كردستان، كمحاولة مين 
إلعطاء صفة الشمولية هلذا العمل األول من نوعه، والرائد يف جماله. 
العربية  باللغة  يكتب  الذي  الكردي  للشاعر   اجملال  أفسحُت  حيث 
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العميق  االحساس  يشكل  جوهره،  يف  الشعر  بأن  مين  اميانا  أيضا، 
للبشرية مجعاء.

   لقد جنحُت  يف ذلك إىل حٍد كبري، يف مجع املشهد الشعري الكردي 
يف سوريا بكل تبايناته واختالفاته ، بكل طبقاته ومالحمه، وبكل 

أجياله الكالسيكية والراهنة واحلديثة.
   إن للشعر الكردي يف سوريا  خصوصيته، اليت قد تتصل حينًا 
تنفصل  وقد  كردستان،  من  األخرى  األجزاء  يف  الكردية  بالشعرية 

عنه، لتؤسس رؤى شعرية ال تنبعث إال منها. 
   إن نظرة سريعة إىل الواقع الكردي املعاصر- كمحاولة إللقاء الضوء 
والسياسية واإلقتصادية، تشري  والثقافية  اإلجتماعية  على جوانبه 
إىل أّن هناك أزمة مريرة تعاني منها األمة  الكردية، وهي حقيقة 
االقتصادي  االزدهار  إال يف مراحل  الثقافات، اليتم  أن تالقح  تؤكد 
واجهتها  والفن  األدب  ويبقى  الصعد،  كل  على  -ألم��ة-  واحلضاري 

األنصع، واألكثر تعبريًا عن نهضة األمة، على مر العصور. 
   وهنا، ميكن القول إّن األمة الكردية متثياًل، أمة تراجيدية بامتياز، 
فهي ترزح حتت أمحال القمع واإلكراه الثقيلة، لذلك بدت القصيدة 
الكردية يف سعييها احلثيث حنو معرفة الواقع واختبار جوهره الثري 
، وكأنها مشغولة بانفتاح النص األدبي على حميطه االجتماعي وأفقه 
السياسي والثقايف. كل ذلك من أجل االنتصار للوطن وإبراز أهميته 

يف حياة الكرد يف تفاعلها مع الوجود.
   ومبا أن الشعر  - كان ومازال -  ميثل أحد أنقى أشكال التعبري عن 

حرية اللغة، فهو عنصر مكون هلوية الشعوب و األمم.
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   يف هذا املضمار، نستطيع العثور على ثالث جتارب )مدارس شعرية( 
التجارب هي  أن تظهر. وأوىل هذه  الشعرية  أتاحت لألصوات  بارزة 
جتربة جكر خوين )1903- 1984(، الذي يعترب مدرسة خاصة قّلدها 
الكثريون من شعراء الكرد )باللهجة الكرماجنية( و الزالوا حتى اآلن 
يسريون على نهجه. فلهذا الشاعر القدير أثر كبري على مسار حركة 
الشعر الكردي يف سوريا خاصة، والذين يكتبون باللهجة الكرماجنية 

عامة. 
   أسس جكر خوين يف عام 1932، مع خنبة من الوطنيني واملثقفني 
)نادي شباب عامودا الثقايف( يف مدينة عامودا، وكانت أعمال النادي 
جكرخوين  الشاعر  ويقوم  شويش،  علي  حممد  اش��راف  حتت  تتم 

بادارة النادي وتدريس الشعر الكردي للطالب.
   كان يف هذا النادي جمموعة من األساتذة يدّرسون الطالب اللغة 
قدرة  هو  السياق  هذا  يف  والالفت  واجلغرافية.  والتاريخ  الكردية 
الشاعر جكر خوين  على مقاربة القضايا األيديولوجية والسياسية 
من داخل الشروط اليت تفرضها املخيلة ويقرتحها الشعر على األشياء، 

وعالقة الكردي باملعنى يف أفق الوطن شعرّيا على أرض الواقع.
   إن التأمل يف صورة هذا املكان واحلفر يف طيات تارخيه وعالماته، 
يعكس بالضرورة صورة الكردي وجتربته على مستوى العالقة مع 

الوطن.
   وتنطوي هذه العالقة على ما ميكن وصفه بالفعل األدبي الثوري 
على صعيد احلياة و النص، وهو ما أّكده اصطفاف الطالب كل صباح 
يرفع  كان  الكردي، حيث  النشيد  ينشدون  وهم  النادي(  باحة  )يف 
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العلم الكردي يف مساء النادي – )نادي شباب عامودا الثقايف( كنتاج 
الطالب  طبيعي لتجربة فريدة استطاعت يف مطلق األحوال جعل 
يرتدون زّيا موحدًا- أطلق على هؤالء اسم )الكشافة(، حيث كانوا – 
الكّشافة -  يتجولون يف شوارع مدينة »عامودا« يف املناسبات القومية، 

وهم يرددون قصائد جكرخوين احلماسية.
   يقول جكر خوين يف قصيدته احلماسية »من أنا؟« اليت ما زالت 
توقد احلماس يف الشدائد واحملن، واليت غناها الفنان املعروف شفان 

برور يف أشد األيام وطأة على الكرد وكردستان:

من أنا؟
الكردي الكردستاني

أنا الشرقي
هذه األبراج والقالع
وهذه املدن والقرى

أنا من صان ومحى هذا الشرق
من غدر الروم واإلفرجنة

هذه الصحارى وهذه الواحات
كلها كانت يف قبضيت

وبالقتال الضاري
مزقت شوكة وكربياء الغزاة.

   يستوحي جكر خوين  الشعر، هنا،  من  واقعية احلياة الكردية 
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وصميم تراثها القومي، ومفارقات الظروف واحلاالت الدائرة، ويستلهم 
والبطوالت  الوطنية  املشاعر  مصّورًا  وأفكاره،  ومطاحمه  االنسان 

اخلالدة، معربًا عن اخللجات الوجدانية والعواطف البشرية.
    ومن أجل أن يدعم فكرته القائمة، ويستشف ما استغلق على املكان 
فهمه، يعود ملتفعًا برداء املاء، وكأنه بلغ النهر املنشود: »أنت ال تعرُب 
النهر مرتني«، مقولة ترمن بها )هرياقليطس(، ومنذ أن قاهلا وكل 
إخل.  اإلنسان ومعلوماته وثقافاته..  شيء يف تغري مستمر، بدءًا من 
حريصا على املستوى االستبدالي للكلمات من أجل خلق االستعارات 
عن  بدياًل  ليست  فاللغة  واالده��اش.  االحياء  ذات  والصور  املفارقة، 
هي  املعنى،  من  واالقرتاب  التجربة  عن  للتعبري  وسيلة  إنها  الواقع، 

تسمية األشياء بأمسائها ودالالتها، كما يف هذا املقطع:

كأس ماء من أحد ينابيع وطين
ال أعطيه مباء زمزم وكوثر اجلنة

وال أبدل حجرآ من صخور وطين
باملاس والياقوت والذهب واجلواهر
ال، وال أبدل فتيات ونساء كردستان

حبوريات اجلنة أبدًا.

   لقد رّكز جكر خوين يف معظم شعره على الوطن والنضال واحلب 
والتضحية والوصف، وكان له  يف ذلك األثر الكبري على مسار حركة 
الشعر الكردي يف سوريا خاصة، والذين يكتبون بالكرماجنية عامة، 
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وعند  الضروري  من  لذا  الكردي.  الشعب  حال  لسان  حبق  فأصبح 
التحدث عن واقع الشعر الكردي يف سوريا، التوقف عند هذا الشاعر 
الرائد، ألنه النموذج الذي ميّثل أهم ظاهرة - مدرسة شعرية على 

االطالق. 
   فهذا الشاعر  كان ميّثل الصدى الواعي ألحداث جيله وشعبه ضمن 
حدود الزمان واملكان اليت يعيش فيها، فأصبح املعرّب الرئيسي األول 
ناهيك  شعره،  يف  به  حُيتذى  رمزًا  فأصبح  وآماهلا.  أمته  آمال  عن 
عن أن شعره قد أصبح حُيفظ غيبًا، ويتداول كأمثولة، ويتغنى به 

املغّنون.
   لقد كانت وما زلت للقصيدة »اجلكرخوينية« تأثريها املستمر على 
الشعراء الكرد. فاجلكرخوينية يف جوانب تقليدية وبنفحة جتديدية 
تربز  حالة  وهي  عديدين،  شعراء  صور  يف  مؤكدة  مازالت  أحيانا، 
السفر اجلكرخويين يف مداه التارخيي، كرمز جمّيش للوعي، تستجيب 
الشاعر  املتصادي، كما يف حال  األداء  الشعراء ذوي  هلا خميلة هؤالء 
سيداي كلش )1930- 2007( األكثر اخالصا ملناخ ولغة القصيدة اجلكر 

خوينية. يقول جكر خوين:

أين حدائقي وبساتيين؟ 
أين رياضي وجناني؟ 

لقد إحتّلها األعداء 
إيه .. أين كردستاني.. أين؟!.
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ويقول كلش متسائاًل وفق هذا السياق:

أين كردستان؟ 
أين اللغة؟ أين الزاز؟ 

أين احلدائق والبساتني؟ 
أين السهول واجلبال؟.

   لقد قّلد جكرخوين الشعراَء القدامى أمثال اجلزري )1407- 1481(، 
و أمحدي خاني )1650- 1706(  ، وخوفًا من ضياع قصائده كان ُيزّيل 
بامسه )أسوة بهم( يف آخر بيت من كل قصيدة له،  ويف كثري من 
األحيان كان إمسه خيدم القصيدة، ويأتي يف سياقها، و يعطي الداللة 

املرجوة منها. يقول جكر خوين:

علينا أن حنتضن بعضنا ليل نهار 
تعرفني أنين »جكر خوين«

هلذا.. ال تقولي: ال.. ال! 
منذ أربعني عامًا 

وأنا أتأمل ألجل كلمة ال.. ال!!.

   يقول بي بهار )1931- 2009( صاحب الدواوين التالية: الزنزانة، 
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الصرخة، االنتفاضة، االستقالل، والتقدم:

أمان أمان أمان 
أمان أمان أمان 
مثل »بي بهار« 

أمان أمان أمان. 

أضحى  الشاعر إمسه يف قصيدته  إقحام  الفّج يف  اإلستخدام  إن      
ظاهرًة َمَرضية يف الشعر الكردي السوري، خاصة ممن يندرج حتت 
الكالسيكية  املدرسة  عن  البعد  كل  بعيدون  وهم  الكالسيك،  خانة 
والشعراء الكالسيك. يقول أمحد نامي )1906- 1975( على طريقة كل 

من مال جزيري سابقًا، وبالقرب منه جكرخوين الحقًا:

كفى يا »نامي«، إذا كثر الكالم
سيفقد قيمته حتى لو كان درًَّا.

   األمثلة كثرية، لكن سأورد بعض األمثلة على تأثري قصيدة جكرخوين 
من  األربعينيات  يف  خوين  جكر  يقول  اجلدد.  الشعراء  بعض  على 

القرن املاضي:
 

ياشيخي، 
من اآلن وصاعدًا 
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لن أقبَل يديَك. 
تلك السرايا واملدارس 
جعلتها أطالاًل وخرابًا. 

أنظر إىل شيوخ أوروبا 
طّيوا احلديد إىل السماء 

لكنَك،
 جعلتنا متخّلفني 

بالذكر واألشياء اخلرافية. 

   يقول كوني رش )1953( بعد مخسني عامًا من قصيدة جكر خوين 
يف قصيدة له: 

وطين، 
قل هلم.. 

قل هلم أن الوطنية ليسْت سهلًة.. 
الوطنية.. إخالص وعبء ثقيل 

وطين.. 
قل جلبالك ومنحدراتك 

أن الناس الطيبني 
يظهرون يف وقت احملن.

السبعينيات  جيل  من  الشعراء  بعض  على  الكالم  هذا  ينطبق     
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هذا  خنتار  آخر  شعري  وكنموذج  أيضا.  والتسعينيات  والثمانينات 
املقطع جلكر خوين ونقارنه مع مقطع لدلدار ميدي. يقو ل جكر 

خوين:

ذات العيون احلور.. أنِت
ذات الشعر اجملعد.. أنِت

جباذبية امللكات أنِت
جمروح الفؤاد.. أنا 
وردة احلدائق.. أنِت

مجرة الفوانيس.. أنِت
دواء لكل عليل.. أنِت

كسي الفؤاد.. أنا.

  يأتي الشاعر دلدار ميدي )جيل التسعينيات(، ويكتب على غرارها 
قصيدة، يقول فيها: 

يف الربج العاجي.. أنِت 
وردة الدنيا.. أنِت 

العلة لي.. أنِت 
من ليس له مكان.. أنا 
ذات الكالم احللو.. أنِت 
ذات الرقبة الشفافة.. أنِت
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أخت فيتنام.. أنِت 
عدو البالي..أنِت. 

   إذن.. يبقى شاعر كردستان األكرب »جكر خوين« جزءًا من الروح 
أعمدة  من  وعمادًا  الكردستانية،  القومية  للروح  ورمزًا  الوطنية، 
كاليت  أبدًا مكانة  فلم يشغل شاعر )من غرب كردستان(  ثقافتها. 

حيتلها جكر خوين يف قلب الشعب الكردي و الثقافة الكردية.
قرية  اب��ن   )1951( بركات  سليم  جتربة  هي  الثانية  التجربة     
)موسيسانا( التابعة ملدينة عامودا، الذي تعّلم العربية يف املدرسة، 
العربية  اللغة  الكردية إال شفاهًا،على هامش حريته يف  ومل يتعّلم 
اليت استهوته، فأظهر مقدرة غري عادية يف االشتغال عليها، مستغاًل  
هذه احلرية كوجوٍد له يف آن وكحوار  حنو شريكه العربي يف املكان 

ومتاهاته.
   يف هذا العراك اللغوي اخلفي، استطاع سليم بركات أن ميتحن فيه 
قدرته على تعّلم الكردية مع دجاجات أّمه )كما يقول( وأن  يذهب 
إىل شريكه مدّججًا بالتسامح، والنبل يف هويته، ليحيل اللغة العربية 
إثراء هلا، وعابرًا إىل ما وراء اهلوية، كحالة  قصوى يبوح بها أمله، إىل 

املكان يف سقمه وبطشه.
   يقول سليم بركات: ال أعرف الكثري عين. حني ينقطع أمرؤ ما 
املخلوقات  املكان، تصري  يف عشرينه، عن متابعة جسدية ملا يرويه 
من  قدر  على  اختالفات  والعجماء،  والالناطقة،  الناطقة،  اآلدمية 

اهلذيان. 
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النفري  هات  عاليا،  »هاته  و  احلديدي«  »اجلندب   : سريتيَّ كتبت     
على آخره« كي أعيد نظم اهلذيان يف ايقاع ضرورات املنطق سياقا. 

كتبتهما مترينًا على تطويق القطيعة اجلسدية مع املكان.
الكوني  القياُس  اختزله  على حنو  الشمال،  لفظة  طوياًل  كتبت     
برمته إىل مشال سوريا.. أنا رجل مشال بال منازع. رجل اخلسارات 
الشمالية. َرُجٌل جهٌة مشاٌل. ال أعرف قبلي شخصًا هو الشمال موصوفًا 

آدميًا، كردي اليقني بضراوة الشك  الفقيه و حوزة أبوته العارفة.
    هذا الرجل الشمالي- كردي اليقني ، من العبث التنظري لنصه 
»الربكاتي«، بإعتباره  نص فريد واستثنائي، ال يشبه أي نص آخر، 
وال ينتمي إىل أية مدرسة أدبية، سوى مدرسة الشاعر الذي اختذ من 
اللغة وطنًا، وراح يوسع باملفردات فضاء هذا الوطن، كي يستوعب 
إال  بها  يبوح  ال  اليت  وهمومه  وحنينه،  وحكمته،  ونزقه،  جنونه، 
بوصفها سربًا من الكلمات يتقافز كالغزالن يف براري الشاعر اخلصبة 
الندية املورقة أبدًا.. كربيع مدينته الغافية يف ذلك الغمر الشاسع، 

مدينة عامودا اليت تسكن جهة الشمال.
قواًل  له  عّما  حيقق  بإستمرار  ويبحث  بركات  سليم  لقد حبث     
املشحون  املكاني   السياق  مع  املناسب،  الالشعور  وعي  يعكس  فنيًا، 
باإلحياء الرمزي الشفيف، كتشكيك يف عمق الكالم املباشر، للوصول 
إىل عناصر ذات صلة وثيقة باللغة من خالل  » احللم » الذي يعيد 
و  املاهية  حيث  من  واحد  مصدر  إىل  الشمال   – احلقيقة  أط��راف 

اإلحساس.
مألوفة  غري  صفة  إضفاء  غايتها  اليت  املقولة  هذه  ضوء  على      
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للمكان، سنجاري ما تبقى من »الشمال« يف اجلانب اآلخر من » اخليال« 
إلعادة تركيب هذا احللم، وفق معادالت الشعور بالقلق، و البحث عن 
جدلية الوجود و احلياة، و مدى قدرتها على حترير املكان من ال 
إستقراريتها، مع إرتفاع نسبة احلنني يف نسخته احلسية املمتدة من 

احملدود إىل الالحمدود.
    و مبا أن الشعر، من أكثر الفنون إستعصاًء على الرتويض، فإن 
املفاهيم  و  املطلقة  املعاني  كل  يبحث عن  يظل  املقابل،  يف  الشاعر 
إليه من حاالت  ما تصبو  و  املنسجمة مع طموح حريته،  الكونية 

اخليال و القوة و احللم.
إىل  العربي  انتساب  »هوية«  العربية  لغيت  بركات:  سليم  يقول     

كردييت شريكًا يف مرياث اخليال.
أتدبر بها شأنا  أيضًا: قدري قدر لغوي. ال مهارات لدي     ويقول 
يف توليد الكون األصغر، أو األكرب، أو األفالك »اخلنثى« بني جنسني. 
مل أعد أحسب حياتي إال بأوراق تتحامى باملعاني مرفوعة بهداية 
الغريب، أو مبعان تتحامى بالبياض يف الورق ينشئها مدافعة من بقاء 
األصلح  عن األصلح. فأنا ال أتعرف إىل نفسي إال لغة. تارخيي لغة 
يف اهليئات. ما كنته، وما أكونه، وما سأكونه. قدري توثيق احلياة 

مبراتب هذيانها، لغة، و أن أصري بذاتي وثيقة تلك اللغة.
   يعّلمنا تاريخ اإلجنازات اإلبداعية الفردية درسًا كبريًا مفاده أن 
أعمال األدب االستثنائية قامت بواحد من إجنازين: إما أنها أسست 
الذي  األمر  قدمية،  أسلوبية  حُماق  يف  تسببت  أو  جديدة،  أسلوبية 
يعين أنها - يف النتيجتني – حاالت خاصة للغاية. وأدب سليم بركات 
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منوذج رفيع على تلك احلاالت اخلاصة: شعره ضخ حياة جديدة يف 
املشهد الشعري الكردي والعربي املعاصرين.

    وهنا سأحاول تثبيت بعض مما قيل يف هذا الشاعر – الظاهرة  
أمثال حممود  الكبار،  الشعراء  أقوال خنبة من  )املدرسة( من خالل 

درويش، أدونيس، وسعدي يوسف. 
الشعري  املشهد  بركات  »منُذ غزا سليم  دروي��ش:  يقول حممود     
العربي، يف أوائل السبعينات، بّشرنا بشعر جديد خمتلف. مل يشبه 
أحدًا، وسرعان ما صار هذا الفتى الكردي اخلجول أبًا شعريًا ألكثر 
من شاعر عربي فتنتهم صوره الغريبة، ولغته الطازجة، وإيقاعه 

الشالل«. 
   أما ادونيس فقد قال فيه: »اللغة العربية يف جيب هذا الشاعر 

الكردي«.
   غري أن سعدي يوسف قال يف جتربته اإلبداعية  بشكل عام  هذا 

القول الفاصل: »أعظم كردي بعد صالح الدين ».
   هذه اآلراء على فرادة هذا الشاعر وبصمته دليل قاطع على أن 
الشعر الكردي ليس مبعزل عن هذه املدرسة »الربكاتية«، خاصة إذا 
ما أخذنا بعني اإلعتبار أن قصيدة سليم بركات عند الشاعر الكردي 
قد أخذت مدى أبعد من التأثري والتقليد، حيث بإمكاننا القول أن 
القصيدة »الربكاتية« صارت تنقل حبذافريها من يد إىل آخر بفخر 

واعتزاز.
    فاملشهد الشعري الكردي يف سوريا، حيفل بالعديد من األمساء، اليت 
أفرزت  التقليد..  وقد  تعاملت مع قصيدة سليم بركات حبساسية 
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 ، الربكاتية  القصيدة  خصائص  عقود،  أربعة  خالل  القصيدة  هذه 
وتقنياتها وأساليبها التعبريية، دون  أن تكتسب نربتها اخلاصة. 

    حيث شكل شعر سليم بركات، مبا له من قوة، وخصوصية، عقدة 
للكثريين من أبناء جلدته، إما باالحساس بعدم القدرة على جتاوزه، 

أو االستعارة منه، والنسج على رموزه وأساطريه.
   إذ مل يسبق لشاعر كردي آخر، أن هّز عامل األدب بهذه القوة، وبهذا 
الشاعر،  استطاع هذا  الشعرية. فقد  للغة وللصورة  الوحشي  احلّس 
أن خيلق صورًا نادرة، كي يتعامل معها كتذكار، لشمال بات راسخًا 

ومعمواًل به، يف فضاء الشعر الكردي املعاصر.
    حيث أدخل سليم بركات قصيدة النثر الكردية إىل جماهل لغته، 
أسس  وبذلك  والغوامض  باهلواجس  املوارة  القلقة  أجنحته  وألبسها 
جياًل  ثرثارًا قريبًا من فصاحته. جياًل يستنبط  فكرته اللغوية، 
ومعجميته املتعددة الوجوه، بالضغط على تنافر الوضوح، لتوضيح 

الغموض السري املتصل حببل ما إىل سّرة القصيدة الربكاتية.
    التجربة الثالثة هي جتربة شريكو بيكس )1940، السليمانية( اليت 
ُتعترب من أغنى التجارب الشعرية الكردية، وأكثرها تفّجرًا وتنوعًا 

وصلة جبذرها احلياتي واملكاني.
   فمنذ ديوانه األول »شعاع القصائد« عام 1968، بدا الشاعر بيكس 
األمل  على  ق��رون  منذ  املشرعة  الكردية  ال��روح  عن  األمثل  املعرَب 

واملكابدة وتصّدع اهلوية. 
    فإذا كان جكر خوين قد اختار القصيدة الكردية الكالسيكية 
للتعبري عن االنسان الكردي، فإن سليم بركات قد اختار اللغة العربية 



23

املتينة واحملكمة والوحشية ليعرب عن أحالم هذا الشعب.  
   أما شريكو بيكس فقد اختار أن ينّقب عرب لغته األم عن شظايا 
التاريخ الكردي الضارب يف القدم، وأن يصوغ مبوهبة مرهفة وعاتية 
قصيدة الكرد الكربى اليت أرادها أن تكون وطنًا من االستعارات ألمة 
مّزقتها اجلغرافيا وظلمتها التاريخ وجزأتها املصاحل الدولية. حيث 
مل يرتك  هذا الشاعر العظيم  نأمة صغرية أو تفصياًل بسيطًا يف 
جغرافيا احلضور الكردي يف العامل إال وخّصه بقصيدة أو مقطوعة 

أو نشيد. 
   يعترب الشاعر شريكو بيكس،  حالة أدبية وابداعية فذة ال مثيل 
هلا،  ويصعب تكرارها، وال مهرب من االعرتاف به يف عصرنا احلديث، 
كظاهرة شعرية – )مدرسة شعرية(  من الطراز الرفيع النادر، فهو 
صاحب مرياث كبري من األعمال اإلبداعية اليت تعترب جزءًا أصياًل 
التجارب  إنه بإختصار شديد، من أكثر  العاملي.  من األدب اإلنساني 

الشعرية ترمجة و فرادة ومتيزًا يف تاريخ الشعر الكردي املعاصر.
    ففي عام 1970 أصدر الشاعر مع خنبة من الشعراء والقصاصني 
الكرد أول بيان أدبي جتديدي كردي واملعروف باسم »بيان روانكه – 
املرصد« حيث دعوا فيه إىل احلداثة الشعرية واألدبية واإلبداع بلغة 
جديدة مبدعة. وقد شكلت هذه احلركة األدبية إجتاهني رئيسني 
يف الثقافة الكردية. أوهلما الولوج يف ذاكرة تلك الثقافة ومفرداتها 
احليوية املتجسدة يف الرموز الشعبية والرتاث واجلمالية اليت ختلقها 
عضوية العالقة بني الواقع والنص. وثانيهما، تأسيس رؤية مفتوحة 

للنص واللغة وإنقاذهما .
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   من أعماله اإلبداعية واليت تتجاوز ال)45( جمموعة شعرية، نذكر 
أرتوي  باللهيب   ،)1969( البكاء  هودج  القصائد)1968(،  شعاع  منها: 
)1973(،  الشفق )1976(، اهلجرة )1984(، مرايا صغرية )1986(، الصقر 
)1987(، مضيق الفراشات )1991(، مقربة الفوانيس، فتاة هي وطين 

)2011(..إخل.
    ترمجت منتخبات من قصائده إىل عّدة لغات عاملية منها السويدية، 
اإليطالية،  البولونية،  الرومانية،   ، األملانية   ، ،الفرنسية  االنكليزية 

الرتكية، والعربية وغريها من اللغات.
   وحتققت للشاعر شهرة عاملية قلما حتققت لغريه، وحصل على 
جوائز عاملية عديدة من بينها جائزة »توخولسكي« السويدية عام 

1987، وجائزة »بريه مريد«،  و جائزة »العنقاء الذهبية« العراقية 
    ومما يسرتعي اإلنتباه يف شعره، أن هاجسه خلق األشياء اجلميلة 
من خالل أناقة اللغة ورشاقة املفردات، وبذلك أحدث ثورة واعية 
يف الشعر الكردي املعاصر، مما جعله حيتل مكانًا ومكانة متميزين 

يف قلب الشارع الكردي.
    يقول الشاعر اللبناني شوقي بزيع: »ومنذ قرأت شريكو بيكس 
الرتمجة،  عن  النامجة  اخلسائر  رغم  العربية شعرت،  إىل  مرتمجًا 
نريودا  ميثله  ما  الكردي  الشعر  يف  متثل  شاهقة  قامة  إزاء  بأنين 
حكمت  وناظم  إسبانيا  إىل  بالنسبة  ولوركا  التشيلي  إىل  بالنسبة 
بالنسبة إىل تركيا، وحممود درويش بالنسبة إىل فلسطني والعرب« 

.
   لقد أسس بيكس إحتفاليته على  التجربة احلياتية بكل معاناتها 
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و إنكساراتها و أفراحها و جناحاتها، برؤية جديدة للذات و للوطن 
و للغة، من خالل إحالتها إىل واقع إبداعي جديد.

    حيث تظهر هذه اإلحتفالية، يف إستثمار التواصل بني الواقع و 
التاريخ بتماثل مقرون بطبقات املعنى اإلنساني العميق. و يتجلى 
ذلك داخل خطاب الذات املبدعة و خارج حساسيته املباشرة، عرب 

أدوات شعرية إحرتافية واضحة.
     الشعر يف جتربة هذا الشاعر الكبري واملتفرد هو صوت اإلنسان 
العميق و املكبوت، وسط تاريخ طويل من الفواجع و اآلالم و املآسي. 

إنه صوت الشاعر املنحاز للحياة و احلقيقة.
    فالشعر عند هذا الشاعر حياكي الرعب الوجودي، عرب ذاكرة 
أن  فيه،  احلقائق. و مما ال شك  التعرف على  قادرة على  مجعية 

اإلبداع فعل وجودي، ميارس نوعًا من التطهري حسب أرسطو.
     و ما مييز جتربة هذا الشاعر العظيم هو ذلك التفاعل امللموس 
مع التاريخ من خالل خلق الصور الذهنية للفكرة، و اإلبتعاد عن 
الراهنة،  وفق حلظتها  مغايرة  أفكار  إنتاج  بغية  املتداولة،  األفكار 

خللق درجة من التوتر التارخيي.
    لقد جّيش شريكو بيكس يف جتربته الشعرية كل أشكال التعبري 
الشعري من امللحمة حتى قصيدة اللمحة السريعة، ومن األسطورة 
املشهدية  حتى  السوريالية  الغرابة  ومن  البسيط،  الغناء  حتى 

السردية واحلكائية . ففي قصيدته »ضابط عادي« يقول الشاعر: 

عندما منحوه جنمة واحدة
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كان قد قتل جنمة
وعندما صارت جنمتني

حتولت يداه إىل حبال مشانق
وعندما صارت ثالث جنمات

ثم تاجًا
ثم رتبة أعلى 

استيقظ التاريخ يف صباح ما
فوجد البالد مملكة أرامل .

القصائد« و  املتعددة منذ » شعاع  الشاعر      َمن يتابع جمموعات 
»سفر  وحتى  الفراشات«  و»مضيف  حجرية«  و»نغمة  صغرية«  »مرايا 
الشاعر  لغة  ثراء  يالحظ  أن  البد  وغريها  األل��وان«  و»إن��اء  الروائح« 
الشعرية  أوصلت  قد  رقعة  موضوعاته وخصوبة خميلته،  واتساع 

الكردية إىل مرتبة املالحم، وإىل مرتبة األناشيد اخلالدة.
    واحلق يقال..  فقد شّكلت جمموعة »مرايا صغرية« املرتمجة إىل 
القرن  من  دمشق(   – األهالي  )دار  الثمانينيات  أواخر  يف  العربية 
الفائت،  النموذج األكثر وضوحًا للقصائد القصرية، وشبه القصرية 
والفكرة  االنطباعي،  املشهد  على  كما  احلكاية،  على  تعتمد  اليت 
املوجزة واللّماحة. فبعد ترمجة هذه اجملموعة إىل اللهجة الكرماجنية 
احنرفت القصيدة الكردية يف سوريا عن مسارها التقليدي )مدرسة 
جكر خوين(، وعن مسارها اللغوي )مدرسة سليم بركات(، إىل مسار 
يومي )مدرسة شريكو بيكس(  الذي فّجر املكبوت اللغوي الكردي. 
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كما يف قصيدة »الشاهدة الوحيدة« على سبيل املثال: 

تقاطع شارعني هو الصليب 
بقعة دم هي اجلرمية اجلديدة 

عصفورة على السلك هي الشاهدة الوحيدة 
واليت لن تدعوها أي حمكمة أبدًا. 

      فالشعر هنا يتغذى من املشهد اليومي املفعم باملشاعر االنسانية.. 
إنها عوامل شريكو بيكس اليت تتحرك بكل وعي من جتربة شخصية 
متميزة إىل جتربة كلية انسانية. لذلك يتجنب ما أمكنه الركون إىل 
األسطوري  فيتنقل بني  الكتابة،  يف  واحدة  أو طريقة  بعينه  منط 
واجلماعي،  الشخصي  وبني  وامليتافيزيقي،  اليومي  وبني  والواقعي، 
بقدر ما يتنقل بني امللحمة واإلنشاد الطويل حينًا، وقصيدة البؤرة 
أو املشهد أو الومضة اخلاطفة أحيانًا أخرى. كما هو احلال مع قصيدة 

»حكمة« اليت تتكرر نظائرها يف القصائد القصرية املماثلة: 

مثة أشياء كثية ينخرها الصدأ
 يلفها النسيان فتموت 

مثل التاج والصوجلان والعرش 
مثة أشياء أخرى كثية 

ال تهرتئ وال يلفها النسيان 
مثل قبعة وعصا وحذاء شارلي شابلن.
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ربة« اليت تقول: أو كما يف قصيدة »حَمْ
 

حمربة خضراء
، رمت بنفسها من فوق رّفٍ

وبعد دفنها،
عثروا يف علبتها على قصاصة 

ُكتب عليها:
لقد قتلُت نفسي 
ألن أحد األقالم

إمتأل حبربي عنوة
كي يأسَر سربًا 

من كلمات نيودا احمللِّقة.
 وأيضًا يتكرر ذلك يف قصيدة »ههنا«:

ههنا، الليلة،
اجلبل شاعر،
الشجرة قلم،
السهب ورق،
النهر سطر،

واحلجر نقطة.. 
وأنا.. 

عامة تعجب!.
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 أو كما يف قصيدة »أمي« اليت تقول:
 

حني كربُت،
رأى معصم يدي اليسرى،

الكثي من الساعات؛
لكن، قليب مل يفرح،

مثلما كان يفرح،
حينما كانت أمي 

تعض معصمي األيسر، 
وأنا طفل،

تعمل بأسنانها
ساعتها على يدي.

       يتضح من مثل هذه النماذج أن قصيدة شريكو بيكه س ال 
تتغذى من املعرفة العقلية املباشرة وال من العمليات الفكرية، اليت 
تتوالد يف الذهن، بل من االلتفات الذكي إىل احلياة العادية واألشياء 

البسيطة والواضحة والقريبة من متناول القّراء. 
     فخالل األعوام الثالثني  املاضية شكلت أشعار  شريكو بيكس 
النهر الرئيسي للقصيدة اجلديدة يف سوريا، طاملا متيزت عن غريها 
نهجًا خيتلف  اختذت  الشعارات، حيث  عن  بعيدًا  املوضوعي  بالغنى 
عن الشعر التقليدي املوزون يف الشكل والبناء واللغة والنظرة لألمور 
كما يف جتربة جكر خوين الشعرية. كما اختلف عن الشعر احلديث 

املتمثل يف جتربة سليم بركات اللغوية. 
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     فبعد رسوخ مدرسة شريكو بيكس الشعرية، أخذ الشعر الكردي 
الكردي  الشاعر  أخذ  و  القلق،  احلاضر  إىل  يف سوريا طريقًا جديدًا 
الوعي  فيها  تتشابك  اليت  بالثقافة  اإلنسان  فيه  يسمو  آخر  طريقًا 
اإلنساني و الوجداني بآفاق إنسانية أخرى، تهدف إىل توجيه الوعي 
حنو املفاهيم اإلنسانية الشاملة، حبيث تندمج فيها احلريات بعضها 

يف البعض.
   من هنا، ميكننا القول أن القصيدة الكردية اجلديدة قد  كشفت 
عن فعالية عاطفية، حتول فيها الشعر إىل معطى إنساني و مجالي 
يف آٍن معًا، بأساليب و تقانات الكتابة الشعرية اجلديدة، اليت تقتضي 

شعرًا مغايرًا و معاندًا و خارجًا من بيت الطاعة.

     فقد وجد الشاعر الكردي يف سوريا تعبريًا جديدًا عن موقفه 
حلركة  عنوانًا  صار  ال��ذي  الومضة«  »قصيدة  مصطلح  يف  اجلديد 
شعرية ساهم شريكو بيكس حبماسة يف تهيئة األرض اخلصبة هلذه 

القصيدة.

     و طاملا الشعر- هكذا- بفضائه الرحب، يدور يف فلكه احلبيبة 
،الوطن، األم، املنزل، احلديقة، الشارع ، إىل آخر هذه املفردات اليومية،  
فإن الشاعر مل يستطيع أن يزعزع من قلبه محاسة املعنى، حماواًل 
الغوص إىل الدالالت اخلفية و املشاعر العميقة اليت تتبطن يف هذا 
فيه  يبدو  الذي  و  للطمأنينة،  األساسي  العامل  إىل  للوصول  احلب، 
الذي احتضن حالته  التقريري  املستوى  أكثر شفافية على  الشاعر 



31

املستقرة. هكذا أصبح أمجل ما يف الشعر هو البهجة السّرية، وأمجل 
ما يف كردستان هو األمل. 

كردستان  يف  السرية(   )البهجة  الشعر  كتابة  أصبحت  وبذلك      
سوريا،  عمل انساني عظيم، لقهر الظلم والعدم، وهي جزء من هذا 
الكردية،  الذاكرة  التارخيي، اليت مرت بها  البشع  الرتاكم اهلائل من 

واجملتمع الكردي معُا.       
    إنها الرؤية اليت يكشف فيها الوجود الكردي عن نفسه، خصوصًا 
مع والدة مواهب شعرية فتية وشابة، ما زالت تبحث وتنقب عن 
الطاقة الشعرية املكتنزة يف قصيدة شريكو بيكس، اليت جتعل هذا 

الكائن الشعري اجلديد أكثر متاسًا مع وعييه الشعري. 

لقمان حممود
كردستان  - السليمانية 

2013
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أمحد نامي

*ولد يف قرية ))أربت(( التابعة لقضاء نصيبني سنة 1906. 
*بدأ دراسته الدينية و هو يف السابعة من عمره ، و تنقل يف عدد من املدارس 

الدينية مثل مدرسة كرجوس ،دارا ، و بعض مدارس عامودا. 
*أخريًا حط الرحال به يف مدرسة تل شعري ، و فيها أنهى دراسته الدينية  و 

أصبح إماما هلذه القرية . 
* كان من الرواد الذين اهتموا باللغة الكردية ، و دراستها و الكتابة بها يف سوريا. 
*نظم الشعر باللغة الكردية مبكرًا ، و كانت أول قصيدة له يف رثاء الشيخ عبد 

الرمحن كارسي سنة 1932. 
*تأثر بالشعراء الكالسيكيني: ))مالي جزيري ، أمحدي خاني ، وفقي تريان((، 
إال أنه تأثر بشكل أكثر ، برفيق دربه يف الدراسة و النضال الشاعر جكر خوين. 
الصادرتان حينذاك يف  األوىل يف جمليت ))هاوار و روناهي ((  *نشر نتاجاته 

دمشق من قبل األمري جالدت بدرخان. 
*نشر أيضا يف جملة ))روزا نو (( اليت كان يصدرها كامريان بدرخان بك من 

بريوت . 
))مجعية  أعضاء  أحد  كان  كما   ،)) ))خويبون1927  يف مجعية  عضوًا  كان   *

املثقفني (( يف احلسكة اليت تأسست سنة 1932 . 
* ناضل بقوة من أ جل حترير املرأة الكردية ، و مساواتها مع الرجل ، و ال سيما 

يف جمال التعليم. 
*يف عام 1950 متكن من احلصول على املوافقة من مديرية املعارف يف حمافظة 

احلسكة بافتتاح مدرسة رمسية للبنات يف قرية )تل شعري(.
*من أهم أعماله املطبوعة:

1- توصية – ديوان شعر.
2- حريق سينما عامودا- كتاب توثيقي. 

*انتقل يف أواخر حياته إىل مدينة القامشلي و سكن يف حي البشريية.
*رحل عام 1975، ودفن جثمانه يف مقربة قدور بك يف مدينة القامشلي.
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 تهنئة من نامي
 

القصيدة مبناسبة صدور  ]جاءت هذه 
ديوان جكرخوين األول )مجر وتأجج(

 عام 1945[.
 

شكرًا، جمددًا، 
شكرًا أخي جكرخوين

األسيانة  القلوب 
تعافت كثيًا اليوم 

عندما جيء 
حممواًل بديوانك 

أخذناه، 
العني على  ووضعناه 
وتسعمائة  ألف  سنة 

وأربعني ومخس 
الربيع  بداية فصل 
بشارة صيب مجيل.
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سالم جمللة هاوار

شعاعًا  رأيت 
دمشق من  منبثقًا 

وهجه  انعكس 
اجلزيرة«   « على 

القفقاس وأرض 
األبلق  الربج  جبوار 

به املعنيون  كان 
اخلمسة  احلروف  إنه  قلت 

هاوار«« من« 
مل جيد نامي »ميًا« بني الكرد

من أجل طبع هاوار 
حاذقًا يظهر 

سالم جموهر 
ودر ياقوت 

اجلزيرة  من كرد 
هدية.  مبعث 
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أمحد حسيين

*ولد عام 1955 يف مدينة عامودا.
*خترج من جامعة دمشق– قسم الفلسفة.

يف  الكردية  الثقافية  واحلياة  واألدب  الشعر  عن  متميز  برنامج  *له 
فضائية روز آفا.

*يعترب من أهم األمساء الشعرية احلديثة باللهجة الكرماجنية.
*صدرت جمموعته الشعرية األوىل )قلياًل من رثاء.. بقية من جمزرة(  يف 

عام 1990، باالشرتاك مع الشاعر حممد عفيف احلسيين.
*صدرت أعماله الشعرية )الديوان( عام 2002 عن دار آفستا يف اسطمبول.

*يقيم يف السويد.
     

عندما تفطم القناديل 

حبيبيت.. 
الدوامة اليافعة الشاردة 

تنبثق من خيال الفالة
وأمام العتبات املهرتئة لقليب

 تهب غبارها جلدث الذكريات. 
ليلة ٌ حالكة متأل جواحني 

برائحة احلناء وعطر البابونج. 
أتعلم التحليق من عش األنني 



36

برفقة النافذة املشرعة بعينها املتضورة 
الزهور اليت من ذبوهلا 
تتهاوى وأجنحة املوت.

نعم يا حبيبيت
هأنذا

يف حضن احِلداد الصعب
بني يدي إلهٍ  جبار 

أرتعش كُمريدٍ  مذنب. 
أمسك بذراع تعيب 

يف ومض الزمن 
وأسجد بعنقٍ  منحنٍ . 

أروض يف حدقيّت الصعاب 
النزقة والسهرات 

بال َمساند وال قناديل. 
أنا الكائن اهلش 

مقوض احللم 
يف وخز املوت املوحش.

من أي وجهٍة سأغرق نفسي 
يف تدفق أنينكم ؟

حتت أية مساٍء سأختار لي 
ترابًا باردًا 

لينعم جسدي 
بيقات العتمة والصمت ؟

أي قمٍر سأزرعه يف جنازتي 
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آن الرحيل 
لتختنق مالئكة البكاء 

يف انهمار املوج 
حفنة..ً  حفنة 
برعمًا.. برعمًا
..جهنمًا جهنمًا 

يف انتفاضة عطش الفتنة ؟.
  

حزين ٌ يا حبيبيت
دورة هذا املساء 

عالقةٌ  يف أوشحة غناءِك الطويل 
ال الطفولة وال األحصنة املرتددة 

بقادرٍة على إيداع وهج 
هذه األناشيد يف جدول الزمن.
ال الغبار يقارب هارمونيا القبقبة 

وال حجالن السواد 
تلوذ بأول التحليق. 

أمّخرِك حتت لساني 
أشعلك ِ يف موقد أضلعي 

يف غمد اللحظات
يف مهد الفراشات

يف تدفق احلوريات 
أهدهدِك 

أزين جدائلِك بالتمائم 



38

مبواويل اهلجرة واملنايف 
والعتبات  باحملطات 

بالشرايني  باملخيمات، 
العمياء. وباألشهر 

رونو: 
على عتبة تلك القارة املغربة 

كان لون قدرنا 
ُيلب من ضرع الدوامة.

كلما اندلق معجم األلوان 
يف تل »شرموال » املنهك

سال لون القهوة نقطةً  نقطة 
من السنابل والوريقات

ومن قلق األرانب والقطا.
إنه لون القهوة 

لون طفولتنا املختزلة.
يف الربية حممية الغبار تلك 

عندما يولد الرتاب واألنني
عندما تفطم القناديل 

من نهد الوجع
سيتب األموات 
شوقهم لألحياء. 

لكن كيف سينسى 
األحياء لون القهوة 
يف عيون األموات؟.
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إبراهيم اليوسف

*ولد عام 1960 يف مدينة قامشلي.
*شاعر وصحفي وناقد. 

*يمل إجازة يف األدب العربي.
*أسس جملة »مواسم« الثقافية يف منطقة اجلزيرة. 

*له جماميع شعرية منها:
1- للعشق للقربات واملسافة.

2-اإلدكارات.
3- عويل رسول املمالك.

4-الرسيس.
*مقيم يف دولة اإلمارات.

لعبة التماثيل

1- القائد: 
يرتك وراءه:

نياشيَنه اخللَّبية
رائحةَ لعابه على كرسّي  الرئاسة
ابني ألبوَم صوره مع  القادة  الكذَّ

يف العامل
خطاباِته اجلوفاء

ورائحة امسه الكريه
مدائَح الشعراء التَّافهني فيه
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مالمح وجهه يف التماثيل الكثية
يف كلِّ جهة...

كي خيذهَلا
واحدة تلو أخرى

وهو يلوُذ
باهلزمية

والفرار..!
 

2- سقوط:
املهلُة احملدَّدة

انتهت
وال أحَد من املليون متثال

ح نفسه رشَّ
يف انتخاب التماثيل

 األخي...!
 

 - 3مؤمترالتماثيل:
يف املؤمترالسّري األخيللتماثيل

توصلت مجيعها
إىل قرار
االنشقاق

كي تصبح متاثيل ُحّرة...!
 

  4 - زوال:
مثَّة متثال ضخم

للطاغية ذاته
على مدخل املدينة

بات يتضاءل
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  يومًا وراء يوم
إىل أن   مل يبق منه

أخيًا
أيُّ

ظّل....

 5-عامودا:
غية جدًا تلك املدينة الصَّ

واألخية يف خريطة الوطن
شبابها الشجعان 

أسقطوا يف يوم 2004-3-12
 أول متثال للطاغية

يف تاريخ 
قبل أن يرسلوه يف«سيارة القمامة«

هدية إىل دارالبلدية...
إنهم شباب عامودا

تلك املدينة األصغريف الوطن
تلك املدينة األكربيف الوطن

تلك املدينة األخية يف اخلريطة
تلك املدينة األوىل يف اخلريطة....!

 6 – ديركامحو:
 

ساحٌة واحدٌة
وشهيدان

ثالثٌة
أربعٌة

اسم من منهم  نطلقه عليه
وهم يغمضون عيونهم
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يف انتفاضة«قامشلي«
على السقوط املريع
للتمثال الرَّهيب...!

  
7 –احتجاج:
متاثيُل صغية

متاثيل متوسطة..
متاثيُل كبية........

خلعت بزَّاتها العسكرية
وألقت أسلحتها

جانبًا
 كي تسييف جنازة متثال

ألقت عليه طائرة
برمياًل من  تي إن تي

خطأ
وهي تريد قصف روضة لألطفال..!

 8 - مظاهرة التماثيل:
ثالثة متاثيل

بأحجاركرمية
شوهدت يف مظاهرة »اجلمعة« املاضية

وقد ختلصت من مالحمها السابقة
بعدأن أطلقت على نفسها

أمساء شهداء املدينة
وهي ترفع الفتة

كتبت خبط أنيق... وأمحر....
مطالبة بإسقاط متاثيل  الطغاة

يف كلِّ  العامل.....!.
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حممود إبراهيم 

 
القامشلي. مدينة  مواليد  *من 

ومرتجم. وروائي  وباحث  *شاعر 
الشعر: *له يف 

معاصرة. تراتيل حب   -1
القلب. 2- مثل نهر خيرج من 

* ويف حقل الراوية له:
1- أحدهم يتغزل بزوجيت.   
الريح.  املنغولي: جمهول   -2   

العلمي:  والبحث  والفكر  النقد  جمال  *ويف 
واملكبوت. املخفي  أصل  الصمت يف  1- مجاليات 

اجلنة. يف  اجلنس  امللذات:  2-جغرافية 
املقدسة. 3-الفتنة 
احملظورة. 4-املتعة 

القرآن. 5-اجلنس يف 
املعنى. النص وارحتاالت  6- صدع 
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لثعلب ا

تقديري اخلاص لك باجلهات  املزركش  أيها  أخفي  ال 
أكتب بالكثي مما  احلافة  أنت طوع دالالتي 

السباع من  بة  املقرَّ حيوانيتك  وأنت يف 
املقننة اجلهات  من  النافر  وأنت 

والفقيه اللغوي  يقلق  ِجناس  وملفوظ، يف  مهضوم 
للحكواتيني امللهمة  وطباعك  اللحمي  مصدرك  يف 
بالطبيعة دون أن يكون لك دخل يف ذلك مهرج 

يف كامل جّديته إن لزم األمر
أنت تدركها  لضرورة  ملعاِينه  مقلق  وضع  يف 

الفراغ املنساب يف  وبرك  نارية خلل  ببقع  مرشوش  وأنت 
توصيفًا لك وأنا أضع  تظنن بي سوءًا  ال 

الثعلبية قيمتك  من  يقلل  خداع  كل  من  أبرئك  إنين 
الضواري بني  التارخيية  مسيتك  إنها 

أحيانًا الضحك  يثي  الذي  وأنت حبجمك 
ثراء األكثر  الطبيعة  إىل  ينسّبك  الضواري  ريح  ولكن صمودك يف 

املوسوم الفتك  براعة يف  السباع  أكثر  اعرتاف  تنال  إذ 
أحيانًا تضلل  ال  آثارك  حيث 

البقاء لتستمر يف  مرئية  ال  ترسم حدودًا  ما  بقدر 
النفاد.. على  عصيًا  أمثالنا  مضرب  إليك يف  احملتَكم  وأنت 
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غفية قبلة مجاهي  املعترَب  أيها  نعم..  نعم.. 
لنخبة خنبة.. والعلن  السر  قدوة يف 

والشعيب العْلمي  تباه..بامسك  إذًا   ..ً تباه 
أبعد مدى.. بذيوع صيتك إىل  قبل  تنتش من  انتش.. كما مل 

مغفور هلا.. ال خطايا لك غي 
جهارًا والدعوات  التحيات  بألق  املستحم  أيها 

وقارًا.. الناس  أكثر  لدى  يعاش  ما  تبني  حلظة 
معّلم دون  املعّلم  أيها  عليك  وال شيء خيفى  ِلعلمك.. 

ناسها؟ وشاغل  دنياك  مالئ  يبقيك   مشتهًى  سر  أي 
رة يا خمّرج دورات دون إعالنات مقرَّ

أيضًا.. القوم  وبسطاء  املتوسطة  احلرف  وذوي  عالية  لشهادات 
املفخرة أنت  تكون  مدخل وخمرج  منهم  لكل 

النخاع حتى  مشمومة  امسك  خبور 
عليك.. املتزايد  الطلب  هذا  بهي..إثر  فيت.. 

ال شيء يول اتصال اآلخرين بك..
والرؤوس.. النفوس  وبوضعيات خمتلفة يف  صورك.. 

وصوره أمسائه  على  الغريب  أيها 
املعين.. رغبة  خارج  ضريبة جنومية  تلك 

تهكمات مثار  وأنت  امسك  مباَرك 
األكثر مساجة للطرائف  مادة  وأنت  بك..  مشاد 

املشارب.. خمتلفي  أخصائيني  قبل  من  مقتفاة  آثارك 
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فقط أمسائها  على  تراهن  من  أمساء  عليك  تراهن 
أنظمة..مؤسسات.. حكومات..  تطلبك 

وخاصة.. عامة  قطاعات 
بإحلاح.. مستحدثة  وظائف  شاغلو  يطلبك 

حقيقية ونصف  مزوَّرة  مواهب  وعروض  وثقافات  فنون  مّدعو 
علمًا.. بك  يأخذون  بعمق  موهوبون 

واآلخر.. باجلملة بني احلني   شعوب 
الثعلب؟ الثعلب  يا  املتضاربة  الرغبات  هذه  كل  تليّب  كيف 

وصيحات:  أخناب  كؤوس  وقرقعة  العنق  رباطات  عليك  تتهافت 
هوووراااا..

إليك لالهتداء  مصنَّعة  وأخرى  جهات  جهات! 
أرأيت كم أنت حكيم وذو شأن تصرَّف أشياء وأشياء بامسه

الوالئم ذات األضواء ومتوسطي احلال ب بك يف  إذ يرحَّ
ن بنوعه احملصَّ املشغول  أيها  يرثك  أحد  ال 

املتاع خفيف  الثعلب  ألنك 
.. يا جمنون  خفَّتك..  تستلطفك يف  ية  برَّ عرب 

قامتة.. وحشات  ونسوة  واملسامرين  الظرفاء  ملهم  يا 
وأنت املستهِزئ بكل هؤالء بظرفك الذي ال ُيستنَسخ أبدًا .. أبدًا..
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حسو ابراهيم 

*ولد عام 1969 يف مدينة القامشلي.
وناقد. *شاعر 

الشعرية: *من جماميعه 
1- اهلواء الذي أزرق، يليه تتمة اجلمهرات.

2- الضباب حبذافريه.

مضطرب طائٌر 

أصغي 
ومشتعل مشّوش  طائر  إىل 

من جديد  الطيان  ُأعلمه  معي  آخذه 
ناعم.  بالستيك  من  مصنوع  طائر 

الطائر  إىل  اكتب 
مثلك  فراغًا  أكون  أن  أصلح  وعلمين هل  تأمل جناحي  طائر  يا 

مبحوحة  برسوم  امللون  الضجيج  طائر  يا 
الليل  يغّي  منقاري  هل 

التعبي.  صح  إن  يكسّره 
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2
أرسم 

أخيًا  طائرًا 
املستمرة  ابتسامته  على  يطمئن  طائرًا 

الريح وهي يف طريقها  أرمسه مع 
إىل هضاب صلدة 

اخلريف مثلي يرث  طائرًا 
املنهوب  الضجيج  يصغي إىل  و   

للشعر. األول  الفجر  منذ 
3

أقول 
النهار  للربد أن يل حمل  حان 

الريح  كباقي  أجنحة  للغيم  ويصبح 
أقول 

آن األوان أن نتفاهم مع املوت 
تعّذبه  اليت  احلياة  من  وننقذه 

الشجر  أوراق  نضمد 
للضباب  ونسلمها  ورقة  تلو  ورقة 

أقول 
الالزم  من  أكثر  مشّجرة  السماء 

القناديل  يتقدم حنو إمخاد  ان  العامل  وعلى 
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الشعر  حواف  على  املرمية 
الدائم النوم  أنقذوا األرض من  أقول 

جديد  من  اخلربة  الشمس  أصلحوا 
للصغار  نورانية  أراجيح  منها  واجعلوا 

مصراعيها على  النجوم  يشبه  ما  أو  النجوم  افتحوا 
للمستقبل الكبية  القاعات  على  ظالهلا  تلقي  ودعوها 

منه  يهرب  بابًا  للمستقبل  ترتكوا  ال 
األزل.  منذ  ينتظره  فريسة ملاض  يصبح  أو 

4
جديد  من 

الشعر يتقّلب يف  الرتابي  الطائر 
من دون أن اعرف 

جديد  من 
قبل  من  امحرارًا  أكثر  كلماته 

5
جمراها  تأخُذ  الكراهيَة  لندَع 

تتفتح  األحجار  لندَع 
ملونة  وأوراقًا  برعمًا  وتصي 
الريح  يقوُد  الضباب  لندَع 

ليتصارعًا  لوجه  وجهًا 
باأللوان كلها  أزرق طافح  هو  املاء كما  لندع 
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األزلي  أنينها  مغرورقة يف  الشجر  لندع 
النجوم  وكذلك 

اليت ال نسمع هلا األغاني هذه األيام 
للكواكب  نسمع  كنا  كما 

وذهابًا.  جيئة  بيتنا  امام  من  تسي  اليت 
جانبًا  احلب  لندع 

منه  هو امسى  ما  ونكتب 
نكتب عن ضده  كأن 

كما جيب  احلنني  لندع 
أن نرتكه خبيه وشره 

وفِمنا  يِدنا  إىل  ونشتاُق 
التناسلية  وأعضائنا  وأقدامنا  وآذاننا 

الرجلني  بني  وتسيُل  تتدفق  العاطفة  لندع 
الشعر  يكتُب  العقَل  لندَع 

الشباِك  من  ويتفرَج 
احلَب  وميارَس 

واهلواْء 
احلب العقَل يذُف  لندَع 

سلِة احملذوفات  ويرميِه يف 
عليه..... آسفني  غي 
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أمحد اخلليل

 ،Korzél و خليل( عام 1945 يف قرية ُكْرَزيل *ُولد)أمحد حممود مَشُّ
  التابعة ملنطقة ِعْفرين.

*شاعر وناقد وباحث ومرتجم.
*حاصل على درجة الدكتوراه يف األدب العربي.

*دّرس يف جامعة حلب، ثم يف جامعة اإلمارات العربية املتحدة.
* حاصل على جائزتني علميتني: إحداهما يف نقد الشعر، والثانية يف   

تأليف القصة التارخيية.
*من أهم أعماله املطبوعة يف النقد األدبي والبحثي والرتمجي:

1- الكون الشعري )مدارات ومسارات يف التذوق اجلمالي(.
2- امليثولوجيا واهلوية يف شعر اهلنود احلمر.

3- فلسفة اجلمال وجغرافيا الذات.
4- ظاه�رة القل�ق يف الش�عر اجل��اهلي.

5- ِسرَي أعالم الكرد يف الرتاث العربي )اللغويون- األدباء- 
   املوسيقيون(.

6- سياحة يف ذاكرة جبل الكرد )كرد داغ(.
7- عباقرة كردستان يف القيادة والسياسة.

8- الكرد وكردستان )ترمجة(.
9- القبائل الكردية )ترمجة(.

10- تاريخ الكفاح القومي الكردي )1880 – 1925(، لروبرت 
    أولسون، )ترمجة(.

*يكتب الشعر باللغة العربية منذ سنة 1963.
*نشرت حماوالته الشعرية األوىل يف أوائل السبعينيات.

*مقيم يف دولة اإلمارات.
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الرفاق  أنتظر 
)1(

     
الرفاْق دوحة  جلسُت حتت 

الرفاْق. أنتظُر 
أمامَي  من  تهرب 
واألياْم الساعاُت 
الشهوُر  وَتسقط 

الظالْم يف دّوامة 
الصّماُء  املواسُم  وَترحل 

واألعواْم
بالزحاْم الزحاُم  ويلتقي 

أتْت  وما 
الرفاْق مواكُب 

احلرَب  نعلن  كي 
النفاْق. على 

)2(
الرفاْق دوحة  جلسُت حتت 

الرفاْق. أنتظر 
مل َأَرهْم.. 

أعرفهْم أعرفهْم..  لكنين 
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ترقص  راياُتهم 
اللهْب مواكب  يف 
خترتق  صيحاُتهم 
والغضْب األسواَر 

عيونهم  يف  والفجُر 
الدروْب خيرتق 

قلوبهم  وإنين أملس يف 
الرفاْق حرارَة 

احلرب  نعلن  كي 
والنفاْق. اخلنوع  على 

)3(
التاريخ  سيجلس 

الرفاْق حتت دوحة 
الرفاْق. انتفاضَة  ِلَيشهَد 

أراهْم  إّني 
قادمنْي الرعد  هدير  يف 

أرصفُة  حتملهم 
منشديْن: الضياء 

يقتحم  ملن  »ُطوبى 
واملكاْن! الزماَن 

طوبى ملن يقق 
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اإلنساْن!« اإلنساَن يف 
آتيٌة   .. آتيٌة 

الرفاْق مواكُب 
النفاْق.      بّد أن حنّطم  وإننا ال 

َرك  الدَّ جيٌش من 
)1(

لّك: أقول 
قرييت  على  سطوح 

َرْك الدَّ جيٌش من 
تركض  أعيُنهْم 

يف احلقول والدروْب
الزمْن العتيقَة  املغاوَر  وتدخل 

كبيٌة  آذانهْم 
والعجوْل الرعيان  تطارد 

جائعٌة  أفواُههْم 
الَعَفْن تلتهم 

الصحْن وتسرق 
لْك.. أقول  فْلَتبتِعْد.. 

قرييت  سطوح  على 
َرْك. الدَّ جيٌش من 
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)2(
املسجد  حرمة  كباُرنا يف 

بالدعاْء يلعبون 
املسجد  ساحة  يف 

بالرياْء يلعبون 
بيعوا  شباُبنا 

الغناْء من  بأكواب 
اَلفأس  أجماُدهْم: 

واحملراُث 
واآلهاُت
والشقاْء  

يرحل  وبعُضهْم 
الرثاْء قصائد  يف 

يعرف  وكلُّهْم 
السماْء يلعن  كيف 

الذهْب. مُتطر  ال  ألنها 

لْك.. أقول  فْلَتبتِعْد.. 
على  

سطوح 
قرييت 

َرْك.      الدَّ جيٌش من 



56

أمحد حيدر 

*ولد يف مدينة القامشلي عام 1965.
*خترج من معهد اعداد املعلمني.

*له جمموعة شعرية.

ال شيَء َيهّمُه ِسواكِ ..!!؟

ِ َيدك  َخِطٌرجدًاحقيبُة 
َبريئة لذنوبٍ  أكيٌد  احتماٌل 

ِ ِاللّذة  َبرد  أنقى من 
جمهوْل ََغريقٍ  جثة  ُتناِسُب 

القرى شجرًة  عليها  تذرْف  مْل 
حّركْت مائِك إىل حٍدّ ما 

َيقصُد - َمشاعرك ِ   -
« النحواحلزيْن  هذا  »على 

هلا  بديل  ال  اليت  ياصديقته  تأكدي 
ِ َحياته  َسعيدة يف  بأَن أمجَل صدفة 

ِقهوتك ِ  فنجان  من  ِوأرتشَف  عليك  تعرَف  يوم 
مقدمات  ُبال  ِرغباته  َعنك  خُيفي  تراُه ال  لذلك 
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للغاية    ودقيقًا   ِ َمَعك  َصرَيًا  كاَن 
امُلضحْك  العامْل  ِبأملٍ  عن هذا  يوشوُش لك 

ِ قلبه  على  َوَيدُه 
حالُه  َينسى  مْل 

ِالعاْم  الشارع  يِف  أويقّبلك 
ِاملركزي  السوق  حَبرات يف  دوارالسبع  عنَد 

ِ ضيوفك  ََمَع  ُجتلسني  أوَحيث 
ِ إليك  بأشّد احلاجة  كاَن 

قبَل اآلْن واآلن وَبعَد اآلْن 
ِوطنًا  َيشته  مْل 

- يف أحسن ِأحواله ِ- 
امُلْضحْك  العامل  هذا  يف 
يلقي رأَسُه يف هدأته ِ
ناعْم  َرذاذٍ  َيصرُخ حَتت 

وَيبكي حبرقةٍ   
صادقة   ِفاكهة  َيشته  مِْل  َحْضُنك  سوى 
ِفردوسًا عاداًل   ِ مْل يشته  َفُمك  ِسوى 

ٌبال مالمح  ِغريق  َسريرك  سوى 
ِ َيعرفك  أن  ِقبَل  ُحُبك  اكتشَف 

يدري  ِمنذ ال  ِبقلبه  رآك 
ِ ورأى نفسُه يف قصائدك 
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 - تفتحْت  نفسُه  كم  تعلمنَي  لو   -
ركامِه يِف  وُمعجزاتك 

أثٍر وليَس من 
خّدِه  ِفوَق  ألصابعك 

لرزانتك ِيف فوضاه  وال 
بشكل ٍغيطبيعي  َينزُف 

أجنحة  بال  فراشات 
تكربنهائيًا     ال  شقراء  شجرة 

أحْد  ال جييدها  النطق  َصعبة  أجبدية 
احملروم  َحسرات  تعكُس 

ِ تليفونك  من  ٌمتواصٌل  َورَنني 
ُخاطرُه ُيطّيب 

نافذ - َغريٌق - ِبصربٍ 
ال قّشة يف رعشة ِيديه ِ

َيبوُح بظمأه ِ والَخريَف يف األفق ِ 
  ِ بثيابه  تفّسرتعلَق  ال  رائحة 

وإشارات حادة بال أمْل 
ِ َجسده  على  طبعت 

ِ َُيدك  خِطٌرجدًاحقيبة 
َخِطٌر جدًا   ِّحال  على كل 

!!؟ العظيمْ   وُيُبُك واهلل 
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مصطفى أمحد 

*ولد عام )1980( يف مدينة عفرين.
واملقالة. الشعر  *يكتب 

الكردية. املواقع  *ينشر نصوصه يف 

نائمة تناديين آهات 

سريًا  حبًا  أمتلك 
احلبيبة تراه  ال 

اآلن. أحفظه سرًا حتى 
جمنونة حبيبيت  تكون  قد 

كما حيب متامًا 
احلبيبة ال  لكن 

وال أنا
للتواصل آخر  طريقًا  عرفنا 

سوى 
هذا 

السري. احلب 
***
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تناديين نائمة  آهات 
إليك تقربين 

تعطيين
جديدا عمرا 

كربيائك وعلى 
احلب  يتكسر 

عينيك خجال يف 
جديد  من  ويتحطم 

سنيين. كل 
***

حالل  اخلمر 
شريعيت يف 

شفتيك تزلزلين  طاملا 
حبيبيت  يا  آه 

تسكرني أنفاسك 
تعلمين   همساتك 

منك  القرب  أن 
هو أمجل حياة 
 لكن ها أنت 

احلبيبة أيتها 
ثانية تغربني 

وال شيء 
عليّْ يدّل 

السري. سوى هذا احلب 
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 أديب حسن حممد

.1971 *ولد يف مدينة القامشلي عام 
*خترج من كلية طب األسنان جبامعة الالذقية عام 1995.

الصحفية. واملقالة  األدبي  والنقد  الشعر  *يكتب 
*له يف الشعر:

1- إىل بعض شأني.
2- موتى من فرط احلياة.

3- ملك العراء.
4- سّبابة تشري إىل العدم. 

يا جبل

جبل يا 
الريح هّزتك 

..
صائبة احلكم  كل  ليسْت 

الوعول خانتك 
لغيم وا

الرعاة وأحذية 
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اجلريح بشموخك  واملتغنون 
تبكي... أنت 

احلجارة تفهمك 
تعبك عليها  ألقيَت  اليت 

املرتاكمة وهزائمك 
املزمن وخوفك 

اخلدعة احتملْت  اليت  األرض  تفهمك 
الزمن هذا  كل 

..
مفّضٌض أننٌي  أنَت 

للنسيان. آيلة  ووحشة 
..

ذات مرٍة..
امرأٌة سكنتك 

الفاره  ظّلها  وتركْت 
جرحك فوق 

تنزل كنت أجنَب من أن 
الدانية لثمارها   

فزاعًة فبقيت 
للنهايات. ومكّبًا 
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األحذية ماسح 

بْعَد
أن مّلَع

الريِح أحذية  كّل 
بَع تا

ـ ـ حافيًا 
ُثُه حَبْ
عن 

حذاٍء
لصوِتِه..!!

وصف

الليِل يف 

امرأًة، ُيراوُد 

َوْصفها. لألصابِع  يرتُك 

الفجر يف 

قلبِه إىل  يعود 

كّفني..!! بال 
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رُجٌل 

رُجٌل
جسدًا يسكن 

بالعتبات. مثخنًا 

باالبتسام مشغول 
يف صَوٍر فورّية
للموِت أرسلها 
ـ قْبَل موته ـ

النائمَة عنقه  يبكي 
األصدقاء فؤوس  على 

ويرحل
التضّور أقصى  إىل 

نافذٍة إىل 
ُتطّل على شيء..!! ال 



65

آخني والت    

عفرين. *ولدت عام )1970( يف قرية كورداغ – 
العربي. األدب  كلية  من جامعة حلب-  *خترجت 

الشعرية: جماميعها  *من 
لسان. بال  1- قصائد 
املوسلني األزرق.  -2
السويد. يف  *مقيمة 

الّدالية هّز  من 

يف مقعٍد مدرسي ـ مل يكن.
النهر.  يف 

أمي.  قتلت  اليت  العصا  يف 
الثعلب.  ووسامة  الذئب  وداعة  يف 

يف بيت يرتق. 
الطفلَة يف مّحى.  ُيدخل  يف مطٍر 
املتسولني..  الطريق إىل حّي  يف 

البائس  وهذا 
الفقية األحياء  يف عواء كالب 
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مليونيًا. يكون  أن  يلم 
**

الطفلة؛ هذه  خذي 
هلا.  أمًا  ستكونني  هذه،  الوحيدة  بعينك  أنت 

اليمنى؟ عينك  فقأ  من 
رأيته، النهر كان أمحرًا آخر مرٍة  هذا 

اآلن أسود،
باللونني. دائما  وأكرهه 

**
وأطوهلا.  إليك  الطرق  أصعب  سأختار 

دائرتك تربح  لن 
األقواس، فراغ  يصدقين  ولن 

وال هندسة األرواح.
**

توّقعته مل يدث، ما  كّل 
أتوقعه  وكّل ما ال 

الدوام. على  يدث 
**

رجلّي  أصابع  فقدُت 
عنك. البحث  يف 

َمن لي حبذاٍء،
له أصابع ودٌم دافىء؟

**
يزهو:  الفقدان  حيث  هنا 
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أحبك لن 
طوياًل. أعانقك  ولن 

بعيدًا الوقوف  سأختار 
لي. وأحّسك 

**
الصور..  متّيز  ال  أصابعي 

محيمة  صلٌة 
البارد واملاء  العني  بني 

عينيك. املاء يف  أنا 
**

الطيور  أيتها  إليك 
القطن هذا  كل 

ريشك بني  دّسيه 
لبسيه، ا

جلدك  وطمئين 
يهيج. لن  بأنه 

**
افتقدتك  قد  كنت 
القائمة الزاوية  يف 

الدائرة. وسط 
**

الدالية؟ هّز  من 
النهوض، على  أقوى  ال 

الغبار. يف كّل هذا 
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أوسكان آرشف 

مسافة  على  كنيس(  بري   ( الدرباسية  مدينة  يف  *ولد 
الرتكية. احلدود  من  قليلة  كيلومرتات 

القصيدة  يف  اجل��دي��دة  الشعرية  األص���وات  م��ن  *ي��ع��د 
لكردية. ا

كانت  اليت  الشعرية  املهرجانات  من  العديد  يف  *شارك 
وحلب.  وعامودا  عفرين  يف  سرًا  تقام 

والرواية. القصة  كتب  الشعر  إىل  *باإلضافة   
الكتاب على إصدار وحترير جملة )  *أشرف مع عدد من 

الثقافية. الفصلية   ) حقول 
فيها  يتناول   ،) املهاجرين  )سفينة  وحيدة  رواية  *كتب 

واخلوف. والقلق  واهلجرة  احلياة  قساوة 
: الشعرية  أعماله  أهم  *من 

 
الوردة / شعر1999  1- من قطف   
2001 املمنوع / شعر  الفجر    -2  

3- أرض االحالم /شعر2010   
 .2012 4- أحلان احلب / شعر   

بعد  بأملانيا،  هامبورغ  مشايف  إحدى  يف   2012 عام  *تويف 
املرض. مع  طويل  صراع 
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زمن القلب

فات الوقت يا حبيبة
خرج عن سيطرتنا
أمواج من نواح 

عصفت بالقلب
أسقط يف يدنا
األيام أظلمت

وقعنا يف احمليط
حتت وطأة أمل هذا العبء.

السعادة لن تعود
انفتح جرح 
قامت عاصفة
وهبت علينا.

يف خريف العمر
يف خريف العمر

طٌل ناعمٌ 
ينسدل على األحاسيس البكر

واألطالل املتعبة
برقصةٍ  حارة

لكنه ال يؤثث إلنوثة األرض
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وال يطلق أيائلها لرتعى بيسر
يف السهول اجلرية.

يف خريف العمر
الطفولة يف حسرة احلنني

تتبدى إمارة
يقطفها سيف الِكرب
من حضن اإلله. 

مشوس الربيع
اجلبال النار

ختاف من أمواجها
فقط وسنٌ  من عني العمر

جيعلهم يرجتفون بالدمعة ....
يف خريف العمر.

زهرة محراء
ضحكةٌ  صفراء

على ضريح مؤرخ
قبلةٌ  حارة

على شفاه عازف ناي
دمعةٌ  ناعمة

من قلم شاعر
عتابٌ  أخرس

من عيين عاشق
تذكرني مبذحبة حلبجة.
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بكاء جبلي
يف حضن صخرةٍ  متعبة

جيمع بني ذراعيه
معنى لقاءٍ  قريب.

الفجر املمنوع

لو عتاباتك بقناعاتي مل أربطها  
ملاذا حصاني 

كان من أجل بضع قطرات دم 
ميتطي ظهر جبل صخري اهلامة؟

**
بقدر ما أنت بعيدة عين

من أجلك قريب أنا يا محاميت
جعلتين مشجرة لكي احتضنك 

صّيت األفق ألجلك مقرًا
أنا أصبحت األفق

وأنا بانتظار طيانك
يف جبل هركول استحالت جرية

غدوت جباًل، واستطالت قاميت 
حافاتي وكهويف ذاع صيتها 

يف البحر أصبحت مسكة يقظة
غدوت حبرًا
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حتى محاميت 
كما لو أنها مسكة بيضاء أربيها

أحفظها. محاميت كانت طي بركان
شعلة نار

تلك احلمامة اليت من أجلي غدت هدفًا
بالشعلة تلك نارها تتساقط علي. 

ماذا ؟

كلمةٌ  متعبة يف جسد احلكاية
تسدي جرحًا كبيًا. 

نغمةٌ  معقوصة
يف حلن أغنية حب
تنهك وتر الطنبور. 

حزنكِ 
والوجع الفسيح

يتقلب يف الوقيعة. 
رعاية احلرية

ختدر صفحة األمل. 
النظرات املعاتبة

يف استفحال احلسرة
تفقد املعنى.
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خليل آسيا 

*ولدت عام )1970( يف مدينة ديريك.
*خترجت من املعهد الصحي- التمريض، عام 1990 يف احلسكة.

التسعينيات. أواخر  منذ  الشعر  *تكتب 
*هلا )أهب أصابعي خلوامت النور(.

 
 

أحد يعلن ضرب النواقيس

هذا  األحد  يستيقُظ  ناعٍس  مطٍر  برفيِف  مبتاًل 
الفائتِة  ليلتِه  غفوِة  من 

اخلطى  أّياٍم جترُّ  كنكهِة  ملواًل 
صوب آذاٍر جديد 

صباحي  إىل  مبزاِجه  يلقي 
األحد يوُم  أّنه  ِد  مذاٌق خمتلٌف جملرَّ للقهوِة  يكوَن  لن 

بالبارحِة شبيٌه  أحٌد 
مضى  بأحٍد  شبيه  أحٌد 

اجلديِد بزّيه  أحد 
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املتاهة، كفِم  مفتوحًة  اسرتاحًة  أعيُش  وألني 
للضجِر،  كهاويٍة  ًة  ممتدَّ

عطلٍة. يوَم  َذه  أختَّ لن  كالليل،  طويلًة 
ذه يوم عمٍل، إذ ال عمَل لي منذ بضع سنواٍت. ولن أختَّ

إذًا؟ مذاقًا خمتلفًا  للقهوِة  الذي جيعُل  ما 
الوحيَد اسرتاحًة من اسرتاحيت املفتوحِة  إذا اخّتذُت هذا األحَد  رمّبا 

مصراَعْيها. على  للريح 
الالعمِل  من  فيه  أسرتيُح 

التعِب  من 
الروتينيِة أعمالي  من 
الفراِغ  من  أسرتيُح 
الزياراِت  تبادِل  من 

األصدقاء  وغي  األصدقاِء  قصائد  قراءِة  من 
أكتبها  لن  اليت  والقصائد  األشجاِن  كتابِة  من 

برأسي  تعيُث  اليت  األفكاِر  من 
كاهلي  عن  الذكرياِت  َة  صرَّ فألزْح 

البيِت  احلننِي إىل حديقة  غابة  وألخرْج من 
برباعم  متباهيًة   ) تعلو  الرهيفُة  سيقانها  بدأت  النرجِس)  بصالِت  أتفقَّد 

قريٍب.   عّما  ستتفتَُّق 
البيِت ذات أحٍد مضى  والدي يف حديقة  الذي زرعه  النرجُس 

الغياب باَب  خلفه  موصدًا  ومضى! 
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للفقِد  لألننِي،  أبوابًا  ثناياَي  بني  عًا  مشرِّ
للورد  حّبه  على  الشاهُد  األحد  أيها  رويدَك 

للكرِد زهرًة  عرفه  الّنرجِس يف  تصنيِف  على  الشاهد  األحد 
دوِّْن نفَي الّروِح املمزوِج باألمِل :

مضْت  عزلٍة  ذاَت  كّفي  على  املنساُب  دمعه  هّدني 
. قليب  عصافي  العليِل  قلِبِه  إىل  ومضْت 

حزيٌن  أحٌد 
أحد ال مباٍل 
شفيٌف  أحد 
مبتهٌج أحد 

املغادرة  برتتيباِت  مشغوٌل  أحد 
معي  قهوته  يشرُب  أحد 

النواقيِس ضرَب  ُيعلن  أحٌد 
املوِت  نواقيس 

احلياة.  نواقيس 
أحٌد يدّق أجراَس كنائِس اهلل 

ًا  توَّ ابتدأْت  يدّق أجراَس حكاياٍت  أحد 
لي.  مكائدها  تنسُج 
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أفني شكاكي

حمافظة احلسكة.  *ولدت يف مدينة ديريك – 
*خترجت من معهد اعداد  املدرسني يف مدينة القامشلي.

 *تكتب الشعر إىل جانب الرتمجة.
الشعرية: جماميعها  *من 

1- قوافل املطر.
2- أدراج روحي. 

قاب صمت أو أهدأ

اهلزيع األول من الوجع
 باب قليب

 نصف موارب
 وبكاء

 الساعة الرابعة 
لذيذ حتى األمل

 هي الدهشة 
مبكرا

 تغلق باب خمدعها
 الشارع ضيق عندما نبكي ..قليل حني نشتاق

 أيقظت من حولي األثاث
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 األحالم
 اليت كانت تعسكر حولي

 الوسادة
 حني غطى ساعديها 

إضاءة صوتي
 اجلرح 

الذي كان مشدودا
 من شعره 

وعيون النافذة 
املطعمة بالرتاتيل

 ترى
 ملن يشتاق النهر ؟

 ماذا تفعل الشجرة حني مترض ؟
 لألبيض سبعة ألوان

 كم لونًا لألسود؟
 ألي موسيقا تستمع القصيدة؟

 كم نبضًا كان 
يلزم ليخبز قليب

 حكاية بطعم الربتقال ؟
 كان صدى حب

 يعرب قلب النافذة املمزق. 

بوح مرصع حبدائق

كنت حتاور النافذة



78

 تداعب خاطري املكسور
 تلوح جبرح
 متأل فجري

 حبلم مؤجل 
الليل

 كان واقفًا
على شرفة دمي

 يلملم دهشة املكان
 بني قوسني 

يفرش لي 
بساط رغبته

 وأنا
 أتوج هواجسي 

ببوح 
مرصع حبدائق

 وقبل أن أحزم صباحاتي
 املليئة بالعصافي
 قرأتك بأصابعي

 أغلقت
 باب الكلمات ورائي

 يف تلك الليلة 
الوقت

 مل يكن بصحبيت 
مع هذا

 كربت مخسًا وعشرين قصيدة حب.
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إبراهيم  أفني 

*ولدت عام 1973 يف مدينة القامشلي.
*عاشت يف دمشق حتى سن اخلامسة عشر .

*نشرت نصوصها يف العديد من املواقع االلكرتونية واجملالت احمللية 
الكوردية. والصحف 

*عضو احتاد الصحفيني والكتاب الكورد يف سوريا.

دع املوج حياكي املطر 

بني قمر وجنمة
تأوهتك اليوم ألف مرة 

مل يسكت قليب عن النواح ...
تلك الشجرة اليت ربطتين إليها تتهاطل على وجهي أعشاشا وأعشاش

أكتملت أصابعي العشر أصبحت هوية ..
تلك الشجرة اليت اضاعها طريق الغابة 

اغصانها وحيدة 
أوراقها وحيدة 
وبكائها وحيد 
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تتمسك جبذور ختلى عنها الرتاب 
بينما ميسك النهر بقدميها ويصح مشلول انا مشلول 

تأوهتك اليوم ألف مرة آخرى 
بعدد العصافي احلائرة 

باحالمي املتناثرة على خراب اللون 
خبدر أصابع أكلها الربد تغفو فوق اجلفون 

تأوهتك بعدد اشباحي اخلائفة من ظل البياض املقتول 
بعدد الصفنات اهلاربة من العزلة الزرقاء 

وبدقائق كاملة العناد للفصول 
أيها البحر املفجوع 

دع اخلضار ياكي املطر
فهناك بني قمر وجنمة تنتظرك الغابة 

نافذة ترتطم بسالسل الريح
وعشب يلهثه اليأس نفسا نفسا 

دع املوج ياكي املطر 
فتغفو أمساك قاليب بسالم ليلك الطويل

وتعود اغصاني املمتدة على أكتاف اجلبلية
حضن بعد حضن 

آآآآآآآه
ال أدري كم سأتأوهك األن 
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جنمة واحدة
ال مئة جنمة 

ما الفائدة مادام الظالم يسقط زاوية حادة على اجنحة العصافي
أحسدك أيها الزقاق 

أصرخ أصرخ 
قبل ان تبتلع صوتك الغابة 

تلك الشجرة اليت ربطتين إليها 
حزينة ...
حزينة ...

تكاثر الليل

سأحدُثَك اليوم عن الفرحِ .. 
سأجُرَك للكالمِ  الذي َيهواني .. 

لظلٍ  مْل يكتملَ سرهُ بعْد 
وصندوقِ كنٍز أكلتهُ اخلرائط..

فطعُم احلليِب النيئِ جعلين احلُب الغيمات ..
لتقطَر حباً ..

شعرًا..
موتاً  يثيُ  خطواتي الباطالت ..
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وأنَت متيبٌس هنا ..
كقامة الليلِ على جسدٍ  ميتصُ ترابي ..

مشسَيّ .. 
وهوائي..

حتبُل بنجومٍ طافحةٍ  يف دمي
وفيضٍ طفحتْ  منه احلياة ..

سأجركَ  للكالمِ  الذي يهواني 
لتعاريج حائطٍ  يرمسين عجوز جتاوزتْ  السبعني ومازالتْ  حتُلمُ بالسماء 

مساء مليئةٍ  بالسماوات 
وكُلّ ما حتتاجهُ سبَع مساواتٍ  لتصَل إليك 

سبعَ مساواتٍ  زجاجية ..
تطلُ على بعِضها بعيونٍ مفتوحةٍ  اىل اخللف ..

هناكَ  خلفها تتساقطُ النُجومُ  فتغرُق احلجرةَ ..
وختنقُ عينها العمياء ..

سأجركَ اليومَ الي فرحي 
موتي ..
مّحاي ..

جلدرانٍ  أربعةٍ ُأخطئ عدها يف كل مرةٍ خَيرُج وجهَك اجلديد..
لوردةٍ َرمسْتها ابنيت ال ذْنب هلا سوى أنها تشبُه أبتسامتَك..

ملقعٍد يشتُمين حبقدٍ بكره يلوم فراغه منك 
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ألحذيةٍ جتعلُ قاميت أقصر فيالمس رأسّي املتعَب صدرك ..
خلامتٍ سقطتْ  كّل ماساتهِ  يف صنبورِ امرأةٍ  ال جتيُد اللمعان ..

ولسجائر كثيةٍ حتملُ أمسكَ وُكْرَهَك للسجائر ..
لغرفةٍ تغرُق بالعرق ..

سأجركَ  حلماماتي الباكيات ..
معا منشي إىل الوراء ، ننبُش طريقًا يتيماً ممددًا من هنا إىل هنا وهنا 

حتت وسادتي تبدأ احلكاية ..
مريضة أنا ) بي ، بك ( بالطرقاتِ الوحيدةِ بذاكرةٍ عرجاء

بأنفاسك حد االختناق ..
هل لي بنصفِ  جهة ال حتتوي صوتك ؟!

جهة واحدة وقطرة هواء قطرة هواء ال يمل رائحتك
هكذا يتاجَك اهلواءُ  الذي يتنفسين بصعوبةٍ  

وتلكَ الشجرة اليت ال متُل من النظِر إلَيّ طوال اليوم 
تلكَ املقاعد الفارغة من ظاللك 

يا إهلي كمْ  من الظاللِ  لكَ  كمْ ؟؟؟
مل اشعر برغبٍة يف عد أطيافك اليت تتساقطُ على يومي ومتلؤني بالتعب 

هْل قلتُ لكَ  يوماً بأن الشوارعَ  حَتتاُجَك ..؟!
أجل حتتاجكَ  هذه الشوارع اليت ال تشبُهين وال تشبُهك 

متهل .. متهل ال تغادر احلائط ها هو يغين
أجل يغين لك ...

هل علي أن أموت بك كل يوم ؟
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أدخلُ بكلتا قدمَيّ إىل الكفنِ ألعرتف لك بانتحاري 
هنا أموتُ منتهية الصالحية ..كتلك املعلبات القذرة 

هنا أموتُ كلَ يومٍ حبجة خمتلفة
اآلن فقط ال أحتاج حلجة

أغلق الباب أمامي أغلق الباب خلفي ال فرق عندما تتوحد األبواب ....
يتكاثُر الليل على أهدابي يتوهُ عقدُ البنفسج ليفسَح الطريق لك ..

أقرتب بهدوء الضلع األيسر واكسر كل أضلعي الباقيات ..
فالليل جرح ال ياسب األموات ..

يا كل أمساكي القادمة شرع املوج فلي فيك خارطة جسد حتلُم بكنوزي 
املغتصبة

ويا غابيت العريقة ..
أغلْق شفتيكَ  ببطئ ..

األشجاُر ال ُتلدغُ  من جحرها مرتني 
مر على أثري وأطيل تقبيل اجلذور 

تلك العصافي يف صوتك مْل تستيقظْ بعد 
َسَرَقها الصدى وغادر ظَله مرجتفاً 

هاهو يدُثين عن الريح 
وحدها الريح تتقنُ صفعات املطر..

ما أغربين 
مخسة عشر رجالً  ماتوا من أجل صندوق 

وأنا أموت هنا خمتنقة باهلواء .
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أمري احلسني
   

*ولد عام 1980 يف مدينة عامودا.
*له جمموعة شعرية مشرتكة. 

*مقل يف النشر.

نبذة عن الريح

تفّخُخ حول األزهار
وتقول )أتصّيُد الريح(!.

كُثَر األحّبُة؛ 
كُثَر الغياُب.

كلُّ يٍد كانت مستعارًة، وكنت 
بشّدة تصافُحها!.

الريُح
ها متّزُق الغيوَم - الرسائَل الضائعَة. 

واألحّبُة يرّبون غيابهم 
اًل اًل .. مَحَ يسّرحونه مَحَ

يف حقول،- إمنا حترُسها.
ال يكرتثون للحقل نادبًا نقصاَنُه.
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هكذا يرّفهون غيابهم!
وأنَت ترّبي يف انتظارهم 

قلبًا ليس َيعِقُل، يف وسعه أن يطرحَك أرضًا 
ويصرُّ على طفولته!.
كأنَك َفَرُض وجوِدَك

كأنهم ذكرى وجوِدهم.
/

قلُبَك قرٌب 
ضاعت مالحُمُه.

كلُّ زائرٍة كانت ختطُئ مزاَرها، فحسب.
/

يدث أن تسرق الريُح زهرًة إىل قرب ما.. 
ال حدَّ عليها يف ذلك

ثم، أنت تنسى موتاك.
تقول: الباُب حارٌس نؤوم.

وأنا: الباُب َشُروٌد يف النافذة. 
لكن، اتفقنا أّن الريح 

من أهل البيت.
/

السنابُل، تلك، خالخيُل الريح..
غدًا لن يفزعَك يف الليل مروُرها..

غدًا أصواٌت أخرى.
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هّيا
تفّقْدها - ِفخاَخَك اللعينَة

كأّن عطرًا آخر
يلفُظ 

أنفاَسُه.

الفراشُة بغزارة

هناك
حيث شجرٌة 

ال تصلح أن تكون ُسّلمًا.. 
رجٌل ما. يبدو مألوفًا.

أراها يف يديه.. 
َيِسلُّ َبَتالتها

رويدًا
رويدًا

كأمنا مينُحها فرصًة لالعرتاف
أو مينُح اأُلخرياِت فرصًة للبكاء.
ال أقول )البتالُت أجنحٌة عقيمٌة(.

ال يقول )إمنا أحكُّ جرحًا(.
هناك، حيث املطُر حباٌل معقودٌة بإهمال،

ال يبدو عليه ارتباك أو انتظار؛كإله.
ال أقول )حملوٌل رباُط حذائَك(.

ال يقول )ضّيٌق حذائي(.
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أراها يف يديه صامتًة، صاغرًة..
وأنا، 

كأني حنجرٌة
ُشِنَقْت حبباهلا الصوتية!.

هو ليس على جزيرة مهجورة ونائية
ألمّخن بأنه يصي ما متضي من األيام.

ال أقول )النجوُم أّمهاُتنا املطلَّقاُت،خيشني 
من جهٍة كائدٍة(. 

ال يقول )كلُّ جنمة مشلولٌة(. 
الرجُل، هناك
بشعره الطويل

بعينيه / املظّلتني املثقوبتني
مضى...

فيما الوردُة ال تنسى أن تفوح
هناك، حيث 

شجرٌة صغيٌة 
ال تشي بأّي طائر..

ورجٌل 
كان يوجز العامل.
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باران بارايف

القامشلي. *ولدت يف مدينة 
والقامشلي  عامودا  يف  الشعرية  األمسيات  من  العديد  يف  *شاركت 

والدرباسية.
الكردية. املواقع  *تنشر يف 

*هلا ديوان مطبوع.

غربة

وطننا القاحل
مل تعد فيه مراع

هلذا السبب
فإن طيورنا

هاجرت 
إىل 

البوادي.
أنتم.. ماذا تقولون

هو املوت
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أم الضياع؟
الوطن

مّيم وجهه 
شطر احلياة

ومل يعر 
ألحد مّنا انتباهًا

وعندما مل جيد له مكانًا
عاَد.. عاد

وداخل الفكر
احتمى

لكثرة ما عانى 
من مهانات

أحال اهلل خريفنا خيمة
على هذا الوطن.
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ترييز

*ولد عام 1923 يف قرية جنم التابعة ملدينة القامشلي.
دواوينه  أحد  األمنية  السلطات  واحتجزت   ،1952 عام  يف  *أعتقل 

الذي كان ال يزال خمطوطًا وأتلفته. 
الشعراء  عليه  سار  الذي  القديم  النهج  على  شعره  مجيع  *كتب 

األوائل. 
جزيري  ماليي  الشعراء:  مدرسة  من  الشعرية  خربته  *اكتسب 

وأمحدي خاني وجكر خوين.
هذا  انعكس  وقد  دقيقًا،  وصفًا  فوصفها  للطبيعة  عاشقًا  *ك��ان 

دواوينه. العشق على عناوين 
 * أطلق على كل ديوان من دواوينه الشعرية اسم جبل من جبال 

كردستان.
*من هذه الدواوين:

1- خالت.
2- زوزان.
3- جودي.

مدينة  يف  »كركفتار«  قرية  يف  جثمانه  ودف��ن   2002 عام  *رح��ل 
احلسكة. 
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أيا فتاة الكرد
 

أال انهضي يا فتاة الكرد
ملاذا أنت منزوعة الغية؟

أال تأمَّلي الدنيا
ليس هناك من هو غارق يف النوم

سهولنا ومصايفنا معًا
غاباتنا وبساتيننا 

ها هو العدو  يعبث بها
وأنت أصبحت خارجها

الزمي الشباب كتفًا بكتف
وانطلقي معهم أخوة وأخوات

ليكن عملكم وكفاحكم واحدًا معًا
أنتم موجودون يف خدمة الشعب

األسد هو األسد يا فتاة الكرد
أنثى كان أم ذكرًا

حطمي هذه القيود والسالسل
صيي رفيقة أبية

ها هو يف إيران والعراق
كفاح ومحاس وحرب

إن الدم ينزف من الروح
حيث شباب الكرد متالمحون

كما يقول تييز
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العزة أو ال شيء
لتعلموا، حنن أصحاب حق
مهزوم من يكون مذنبًا.  

طائر الكركي
  

يا طائري احلزيـْن
يا طائر الكركي..! 

لـَم أراَك نائحًا ؟
أمل يكْن مشتاَك دافئًا

أمل جتْد يف فيئِه السكون واألمان !؟

أراَك قادمًا من البعيْد
وغارقًا يف رحلٍة

يّلق اجلناح فيها دومنا سؤاْل ،
يا صاحيب الوحيــْد

ها أنتذا حمّطـٌم .. ومتعٌب
وضائـٌع .. وحيــْد! 

ها أنت تعلو
باكيًا وراء صحبَك الذين

خلتهم يغّلقون حزنك الشديـْد. 
صراُخك العميْق
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يفّتق اجلراَح
واملواجَع الغزيرةَ األحزاْن. 

بتاجِ  بؤسَك العنيــْد
شّيدَت جرح الروح يف تراثَي العريْق ،

ال تبتئْس
إْن كنت يا رفيْق! 

تريد رؤية احلبيب والصديْق
فإن مبتغاَك ليس بالبعيـــْد

وأنت واحلبيُب توءمان يف الوصولِ 
ـَـالْح.  والنجاة والف

حتّلقان يف فضاء الوقت
والورود واألدغــاْل ،

وغيك الذي أنـا
وصوُله حُمــاْل
وحلمه غريـــْق

ألنه يف غابة وحيــْد
ال ميلُك اجلنــــــاْح !!؟

 
أيها الشهيد 

مفتدي الشعب، شهيد الوطن
نبارك فيك،عيدك، حبرارة
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إذ بسخاء، قدمت روحك الشابة
يف سبيل الشعب قربانًا له

لسنا وحدنا، إمنا العامل أمجع
يتفي بك، يف كل مكان وموضع

نلملم من وسط احلدائق، ورودًا
ننثرها حبب على قربك

على شاهدة قربك أيها الشهيد القدير
نسّطر مباء الذهب والفضة

نعّرف بعملك ورسالتك
نعنّي موقعك ومكانتك

قربك كحديقة فردوسية
يقصده األصحاب واألحباب

أمك، أبوك، أخوتك، أوالد عمومتك
أعمامك وأخوالك، أخواتك، وبنات أعمامك

يشكلون حلقة حول قربك
يسكبون عربات من األعني السود

أيا املضّحي للعمل والكفاح
وأيضًا القتيل حلياة الوطن

دائمًا يف القلب ووسط األحشاء
خيالك ماثل أمام أعيننا

أنت أسخى منا فردًا فردًا
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بصوجلانك نصيب بُكرتنا اهلدف
بدمك املسفوك 

على الصخرة املنبسطة والكبية
تفتحَ  ورد يف لون الوطن

السهول واملصائف، املروج والينابيع
جتلت بفضل من دمك

العلم بأخضره وأصفره وأمحره
بهمتك رفعناه عاليًا

تلك القطعة احلمراء، األرجوانية
من لون دمك، غمسناها فيه

مشعة حياتك، تلك النارية اشتعلت
من شراراتها اشتعل قنديلنا

قاربْت بني زوايا الوطن األربع
أضاءت علينا، وليَّلت عليك

بهكذا مقام ارتضيت أنت
تنازلت كليًا عن حياة الشبوبية

بقدر ما يف الربيع من رعود وبروق
تكون الرمحة منا حنن األصدقاء واألحبة

نهديها إليك مع العربات
نسكبها على قربك دائمًا وبغزارة

تييز، مبديح وافتخار ورقة
يبارك فيك مرفوع اهلامة. 
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ماريين تنكزار 
  

*من مواليد ديريك.
ومرتجم. *شاعر 

.1991 *يكتب منذ عام 
 *مقيم يف أملانيا. 

والدة

األغنية حبلى
بإضمامة حب.
البيق يلتف 

على القامة اهليفاء.
الكلمة متهمةٌ  

بأصوات أحرفها.  
الوطن خارج الزمن 

ناعسٌ بوالدة النشيد.
صوتك

احلزن والليل والصمت
انتفضوا

أشعلوا الدمع األصفر
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تلبسوني - تلبسوِك
من احملطات اجملهولة

خارج الزمن
محراء 
محراء

تنتشي الرجفة.
عاشٌق أنا

وصوتك يا حبيبيت
ييط جبميع جهاتي.

لعينيك فقط
من أجل عينيكِ 

فقط من أجل عينيك
ينهض هذا العشب

للرقص.
من أجل عينيك فقط

وباملوج املتأللئ
لنظراتِك

أحيط بنفسي
ويف عينيك أيضًا

أتالشى. 
لعينيِك فقط

تضحك هذه الروح
وتبكي.
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جكر خوين

*ولد عام 1903 يف قرية هساري. بعد والدته هاجرت أسرته إىل مدينة )عامودا( 
واستقرت فيها.

* كتب يف جمال الشعر واللغة واألدب ، وله أكثر من 37 كتاب، أهمها تاريخ 
كردستان يف جزأين.

*يعترب مدرسة خاصة قلدها الكثريون من شعراء الكرد )باللهجة الكرماجنية( 
و الزالوا حتى اآلن يسريون على نهجه. 

* من املؤسسني جلمعية » خويبون » األدبية يف العام 1928 و اليت اهتمت بنشر 
الوعي القومي و الثقافة و األدب الكردي يف اجلزيرة السورية. 

*  أسس يف عام 1932 نادي شباب عامودا الثقايف، يف مدينة عامودا.
*يف عام  1959  أصبح مدرسًا للغة الكردية يف جامعة بغداد.

*أصدر يف عام 1968 جملة ُكلستان.
* رّكز يف شعره على الوطن والنضال واحلب والتضحية.

* له األثر الكبري على مسار حركة الشعر الكردي يف سوريا خاصة، والذين 
يكتبون بالكرماجنية عامة. 

* خوفًا من ضياع قصائده كان ُيذّيل بامسه يف آخر بيت من كل قصيدة له، 
وقلده يف ذلك العديد من شعراء الكرد.

*من أعماله الشعرية:
1-النار واللهيب.

2� ثورة احلرية. 
3-من أنا.
4-روناك.

5-زند أفستا.
6-الشفق.
7-األمل.

8-السالم.
*تويف عام 1984 يف ستوكهومل، ونقل جثمانه إىل مدينة قامشلو و دفن يف باحة  

منزله.
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تعالي... 
 

لو تأتيين مرة  
يداي ستالمسان الذهب واملرجان

معًا سنذهب اىل الرقص
ونلعب معًا

سأرفع ستار )ملس( عن صدرك
سأرى نهديك 

اللذين يشبهان الفنجان..
أرمي هذا الرداء

على طرف 

اخلعي عنك هذه العبودية
لكي حتيا احلرية

عندها ستتحرر 

األزهار والورود والسنابل
من ستائر السواد.

اعريف أننا ننتمي إىل الفرع الوحيد
..وأننا سنصبح ترابًا

لذا علينا أن حنتضن بعضنا
ليل نهار 
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تعرفني أنين »جكر خوين«
هلذا.. 

ال تقولي: ال.. ال! 
منذ أربعني عامًا

 وأنا أتأمل ألجل كلمة ال.. ال!!.
 

ليلة لذيذة 
 

الشاعر:
ما العهد..؟
مالفرمان؟!

ماالصرخات..
ما الداء.. الدواء؟

األنثى: 
معا يف الليل حنيي احلب بالقبالت

لكن دومنا عض!
الشاعر:

.. وتسحبين إليها.
ذا اجلمال
وذا التألق

هاج صدري كي يضمهما
وقمت بعض خدي فتنة
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توحي بوسع الكون

قالت: مل أكن أرضى بعّض
هذي طباعك مل..

ولن ترضى
وما تقضي.. لتمضي.

الشاعر:
الليل أسود

أمسكت بيدي..
وقادتين إىل حرية

بستانها ظل شفيف أزرق
وخرير ماء

سكر من صوتها يتدفق..
خصالت شعر حبيبيت

حبق ينسم وجهها.
منشي.. ونركض

ثم حنلم.. ثم نضحك
كي نصي ك )مم وزين(

هي حلوة ولذيذة هذي احلياة
إذا قضينا ليلة

أو ليلتني..
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جان دوست 

*ولد عام 1965 يف مدينة كوباني )عني العرب( وهي منطقة تابعة 
إداريًا حملافظة حلب.

*شاعر ومرتجم وروائي.
*له يف الشعر:
1- قلعة دمدم.

أغنية لعيين كردستان.  -2
3- ديوان جان.

* ويف حقل الراوية له:
الضباب. 1- مدينة 
السعيد. 2- مارتني 

أملانيا. *مقيم يف 

املهاجر

ما تفعُل إن كانت مساؤَك مناجَل
وُعمرك زرعًا ال أحَد يرعاه؟

ما تفعُل حنَي
تصدأ  الرماُح

وتسّمُر لسانَك؟
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أيُّها املهاجُر
جاء الليُل حافيًا إىل عتبة دارَك

وسرَق مداسَك
ومل تنتبْه

الثلُج الّنماُم
سلَب آفاقَك

ومل تنتبْه
الريُح العاريُة مثَل َحْبٍل

الريُح املهاجرُة مثَل روحَك
َخَنقْت إشراقاِت فجرَك الرضيع

ومل تنتبْه .
األنهاُر السفيهُة احلمقى، أفشْت

أسرارَك لشجر احلور كُبُسط عجمية .
ومل تنتبْه .

يف إثِر مسيَك، فوَق الثلِج العجوِز
رعْت الزرازيُر

ومل تنتبْه .

أمْل أنبِّهَك:
أالَّ ترسَل اخِلراَف

إىل الرّبية اخَلُؤون
ألّن الَعجاَج سيخِطُفها؟
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أمْل أنصحَك:
بأن تزرَع النعناَع الربيَّ حول مضاربَك

كي التسرَق األفاعي بيوَض احلجل؟
َأمْل أحّذْرَك:

من غاراِت ُقّطاع الطرِق
فتنتبَه لعواميد خيمتك؟

أمل أقل لك:
داِر جراَحَك وأخِفها!!

كنَت متِعُن يف الرحيل
بأذنيك املشّمعتني مثل قصِب اجِلنِّ

كان صوتي يلتفُّ مثل زّنار
حول خاصرِة جبالك املتكربة،

كان يضيع ُسدًى
يتناثُر يف الَفالة

بني ِكسِف السراِب، كان يبحُث عن
مجيلته

من أخربَك أنَّ
السراَب جواُب األسئلة املهاجرة؟

***
أجْل أيُّها املهاجُر

النجوُم اليت العهَد هلا
كانت تشي بأحالمَك إىل الوحوش،
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أما كنَت تسمُع، كانت تقهقُه،
ساخرًة من غليونَك اخلالي من التبغ؟!
رغم ندائي املتكرر : أيها املهاجرررر

الترحْل بعيدًا، سيسرقون ِعمامتك
سيخطفون قصعتك اليت المتتلئ .

ومع ذلك كنَت تهرُع إىل لقاء مجيلتَك .
حبُّها املخادُع كان يثَك

ومن الصقور الكامنة يف َخطِوَك
كانت تتطايُر أسراُب احلجل

حتوُِّم يف إثِرك الذئاُب .
أما كنت تدري أنَّ رائحتك

تفوُح من الثلج املهرِّج؟
أمل أنصحك أال تصغي إىل اللغو والثرثرات

التثْق بالثلج
لكنَّك مل تعرني انتباهًا فصرت متعُن يف النأي والرحيل

كان صوتي يفرقُع يف رماد َصَمِمَك
مثل حباِت البلوط

كان يقتفيَك متماديًا
مثلما غباُر صيٍف يف سهٍل ما

ومل تلتفْت إليَّ .
أتتذكُر
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أتتذّكُر مّلا كّنا نغلي القهوة
 على نار ورق شجِر اخلريف؟

أتتذّكُر
حني أحرقنا ثالث علٍب من التبغ حتت وهج الكالم؟

حينها كانت أرواُحنا هي اليت حترتُق
لكْن من سوانا يلتفُت إىل األرواح؟

ومن غيي وغيك
 يعرُف مذاَق االحرتاق؟

أتتذّكُر
كيف كّنا نغسُل وجوَه الصباحاِت

بدمعنا
وكيف كّنا نهدهُدها يف كاساتنا الفارغة

حينها قلُت لك:
التنأى كثيًا أيُّها املهاجُر

ألنهم سيساومون على زّيك اجلميل
وقيافتك البهية

سيفقدونك روحك البدوية
لكنََّك نأيَت

وحدَك نأيَت مثل شجر األمنيات .
وكآهٍة أخية ملْن َعِشق حمبوبة مستبدة

كنَت تنأى خبطواٍت سكرى
ونظراٍت بلهاَء
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مثلما نهر ناعس، كانت خطواتَك تتدحرُج
كان مسيك يرضع باكرًا املوَت .

و كانت خطواتك تذبُل مثل عناقيد كرم مهجوٍر
صوتي مل يكن يصُل إليَك

كأمّنا حنجرتي كانت قد ُسدَّت بالشمع .
أجْل أيُّها املهاجُر

لقد خّلفَت املصيَف وراءَك
بالِقَرب اليت ختشخُش مثل قلبَك
بالنار اليت غدْت رمادًا يف األزّقة

وباخليام املنتِظرة
كانت املضارُب

ترجُف كالرقى والتعاويذ
على أكتاف اجلبال .

ومن جيرؤ على تالوة التعاويذ هذه الليلة؟!
لقد َبِلي صوتي مثلما نصٌل صدىٌء يف الثلج

ومع ذلك مل ترجْع
أجْل أيُّها املهاجُر مل ترجْع!

مرحبًا استنبول

موجٌة
موجٌة منسوجٌة من ضباب األحالم 

لفظتين إىل هذا الشاطئ عديم الوجدان
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أنا اوديسيوس 
كحفنة رماد امحر

ظل قليب يف السفينة
كانت يف طريقي سبعة أحبر،

سبعة عشر شاطئا مزيفًا
مثل سراب الصيف،

سبعون حدودًا كاخلناجر،
سبعمائة كهف بال أبواب،
و سبعة آالف من احلور.

من رعب األمواج انعقد لساني
لكن  أنطقتين اجلروح

جبانب كل موجة
كنت أحتسي قدحًا من اخلمر

كل جرعة
كانت شعلة ناٍر  

هيا امسعي
فلساني قد هاجت قريته:

مرحبا استانبول
من أنيين يبدو أنين جريح

ومن جراحي أبدو أنين كردي
غريب ...حائر.. ال أهتدي...أهيم بال جدوى

يف وجهي هموٌم ترعى 
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فمن ذا الذي يلمُّها؟
من يف صخب شوارعك

سيسمع أنيين؟
مرحبًا استانبول

أنا مسافٌر
قادم من بعيد

من جبال احلسرات
و سهول املوت

أمحل يف جعبيت
جراحاٍت كالصنوبر

وخرزًا من قالدات العرائس القتلى
و خرزات األطفال الزرقاء
وصفائح احللوى املاردينية

كجرائد ملفوفة مكتوبة عليها
أنني احلقول كالقصائد

تبغ  موش
و بلوط سيبان

و هدايا غسلت بدموع خجى
وشقائق من سهل سروج

باقة من ضبابات فجر آكري 
يف أعماق قليب

ينحب الفرات.
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ويك استانبول
بواباتك حديٌد
 أقلبك أيضًا !؟
أسوارك حجارٌة

أقلبك ايضًا ؟
اذًا فامسعي ملحمة االحرتاق:

من احلقد جيدلون احلبال
يشنقون بها الربيع

الشمس تغرب جرية
وتقطر...
تقطر...

تقطر
على ذاك األفق دماء

أزهار )كولندور( الشوكية
جترح قصيدة روحي

صوتي هو أنني البنفسج
ويف عيين

مئة ألف من أشجار اجلوز حترتق.
يف بالدي

يرقون األطفال
ويطفئون التناني

تطوف اجلبال بعينيها باحثة
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عن ربيع ضائع
يف وطين

تهز األمهات املهود الفارغة
وحصان آتيال

يعدو جاحمًا من جديد
استانبول يا رقصة النار

إن السوسن يرتق
وباقات النرجس يف يد العاشقني

حتول رمادًا.
مرحبًا استانبول

أعمى، من ال يرى جرحي
أخرس، من يرى جرحي وال يئن

أصم، من اليسمع أنيين
أمحق، من يؤدي رقصته البلهاء جبانيب

عجبًا! أذاك هو قدر جبالي
أن حتمل على كتفيها تلك القرى املهدمة

كحقائب ممزقة؟
أقدر وطين أن يتعثر أنينه على ختوم و أبواب العواصم؟

مرحبًا استنبول
أنا آٍت من بعيد

فهيا أعطيين حجرًا
جمرد حجر، وليكن من حجارة مقابرك

كي أريح عليه رأسي املتعب هذا.
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جان بابري

*شاعر وروائي، ولد عام 1972 يف مدينة كوباني.
الشعرية: *من جماميعه 
1- شطحات يف اجلحيم.

القصيدة. 2- عندما تولد حنجرة 
3- طفل يلعب يف حديقة اآلخرين.

*يف الرواية:
1- األوتاد.

الفوضى. 2- كوردستان فوضى 
*يعمل يف فضائية زاغروس.

*يقيم يف أربيل.

امرأة حتتطُب أحالمي

بتعلقي دائمًا يف فراغ ال ميلك ناصية
تندلقني يف إناء ليليت دون خوف

إني ال أحتاجِك
ألنين لست أحد .. إال سواّي

تقع أحالمي من جيب املكوث
يلعب بها األطفال ) الغميضة ( 
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وقصاصات ورقية تأخذها املعلمة - العلوم - ملسح أثدائها
وتعلمهم الدورة الدموية

تثيين دمي .. استنفار جيٍش يف احلرب
أمأل النافذة بالعبث

أدعو النجوم من خلف الزجاج
..........

حطام دمي باألمس مشلول على الطاولة
مازالت املعلمة متسح حبلمتيها التاريخ

عفوا .. تنقر محاميّت نهديها على موسم صدري
....

تسي ظاللي إىل مقهى آخر
وتنسل من واجهتها

 أحالمي تغسل وجهها كل صباح باخليبة
كم ُتدمن؟ وأدمُن على أزقة ومقاه

 نرتك يف بن الفناجني شيء من التاريخ
 أغاني قطن وغيوم ترفرف على وشاح امرأة طويلة 

سياج قمصان 
وجليد غليظ حتت إضالعك اليسرى

ثرثرة يف رغوة النب.. بكاء شاسع يف دمي
حتتطبني دمي كل ليلة 

تنتحبني بشراسة االنشطار وحتصدين ما بقي من غاللي 
أتداخل إىل داخله .. أنشطر
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أقصد .. يداك سافلتان
أقصد.. ظالمك مضيء جبسدي

واقصد أصابعي )ثرثارة( 
وحَده ثغرِك حمربة لدواتي

قربي ، قربي سحابة )اركيلة(
وكالم صغي حببو على الطاولة
وفجر بعيد يشّمر زنديه للوضوء

 .....
مازالت املعلمة تصحح قصائد الرماد

 أخطاء إمالئية، حب التعليل
تستيقظ بأحاديث املدير

 حتت الساعة املعلقة على دوام الكوكب
فقط التعب .. شيء اليذكر

 فقط الكراسي متعبة
يدفعون التعب إىل تثاؤب التعب

اقصد أنها أماكن يف إجازة الزمن
كراسي شبيهة بعجزة احلرب

 ومأهولني بأمكنة معاقة
.. السيجارة ظل الضجر

مثل قميصك الداخلي- شريك النبضات- امللعونة
تتنفسني يف غرفيت العارية من التاريخ واللغة

واحملشورة يف أنف اجلغرافية
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اخلريف اجلدير باحلب هو ظلي
مازلت أصلح لكتابة الشعر 

ألنسى طيشي يف األفق
ارتكب من األلفاظ ألفاظ أخرى

تتوارث مين تيهًا مغسواًل
تعانقين الشوارع بربدها

على اجلهة األخرى، أقصد اخلروج النهائي  
 ملزاليج لزجة .. داخل أبواب لزجة

أنهي حاسة اللمس.
.....

أما بعد :  تدنو مين مؤخرة غامشة
عطش صغي على شفيت وغرٌق كبي

تشطبني الذئب من السرير
لك معلميت أصابع صافية

ولي طفل ميتلك انتباه ضوء
دعي يقول عواء السرير

أيها الـغيهب يف عرش اهلذيان
أعلم لن متنحين سوى حمراث التمرد
سأقود الضماد إىل لصوصية االرجتاف

سأتعلم إن )الفوطة( حتتاج إىل تفسي آخر
أضيء إبطّي بالتصفيق

وعرق متورم بالنشوة.. يعلكين ابتزاز تنورتها  
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فجٌر وسيم يسكن أردافها
يهرول لعابي املكهرب بفضائحه الطفولية

ارتشف التعب .. متعبا
اعتاد إعياء األزميل

أحفر الفشل .. الرنني
حضنتين جتاعيد سروال املعلمة

 عانقت حنجرتي بذبح القبل
هكذا اغتصبتين بهرم األنوثة

كنت يف الرابعة عشرة 
 والنافذة املفتوحة خبجل

عار من كل شيء إال االرجتاف
فتحت األبواب.. فتحت نوافذ أخرى 

الشكر لك معلميت.. اللعنة عليك معلميت
توخبين يف الصف بـ - ـدوش- شتائم

تهدهدني يف الفراش بالشهوة
وأتبول خلسة أهم قضية

أزيد بالبلل جتاعيد أخرى إىل سروال القضية 
أعين املعلمة.. أعين مالحمي   

 متثاٌل يف ساحة التعزية
وكانت مدرسة ) أبي عالء املعري ( تضيف إىل فواتيي ابتزازا آخرًا

تغلق أبوابها على إهانيت
هناك شارع احملطة .. يطل عليه عماء »املعري«

 و )كوباني( مسدسُا حمشوًا يطلقين بإفراط على رياء )دمشق(.
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جانا سيدا 

*ولدت  عام 1976 يف مدينة كوباني.
*شاعرة ومرتمجة.

*ترمجت )ذاكرة اجلسد( ألحالم مستغامني إىل اللغة الكردية.
*من جماميعها الشعرية:

1- الليلة األخرية.
2- يف الصباح الباكر. 

*مقيمة يف اسطمبول.

حارتي

هنا
بعثرُت حجارة طفوليت

عن خطوط األلعاب
هنا

يف مقربة
أنضجتُ  ما تبقى من العمر

هنا 
يف ريحٍ  غريبة

سلمتُ  أسرارَك..
وودعتُ  نفسي.
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أمام الباب

الزال
على الرتاب أمام الباب

منقوشٌ  أثر صوتكَ 
بالكاد أفتح الباب

وتنعش قبلتك وجهي
ترتك عليه

قطيعًا من دموع...

كأس

أهديت كأسًا ألملي
وأنا بدوري أعطيتك

نِفسًا 
ووردة وحيدة

لتذبل. جبوارها

خطيئة

كنت أغزل لك كذبة
ألسرقك من وردة محراء

و أنت
كنت ترتدي 
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ثياب اخلديعة
لتسرق مين حياة كاملة
فمن منا األكثر خطيئة؟؟

حقيقة

ذات يوم
سرتحل عين

عندما أناديك
بعربات من دم.

بكاء

خمتلف حيث األيام
حتمل ذكراك

ودون وعي منها
تبكي على صدري. 

أثر

نظراتي
تستغيث بأحاسيسك احلاضرة

تلك اليت مل تتعب من رغباتي
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تبقى آثارها على دموعي
وأنت مقِبل علي.

بؤس

إذا أتيت يومًا
فاجلب معك أصيص ورد

لورودك
اليت مل أعد قادرة 

على مْحلها يف قليب.

سر
ُترى أمل تعلمك

هاتان اليدان
سر االحتضان؟

سراب

وداعًا
أيها الرجل الذي ينضب

يومًا بعد يوم
يف دهاليز عشقي...!
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مجيل داري

*ولد عام 1953 يف مدينة عامودا.
العربية من جامعة حلب. اللغة  الليسانس يف  *حصل على 

األدبية. واملقالة  الشعر  *يكتب 
الشعرية: *من جماميعه 

1- السفر إىل عينيك بعد املنفى.
2- إن القرى مل تنتظر شهداءها.

3- ظالل الكالم.
*مقيم يف اإلمارات.

 يف رحيل ونيسه 

كل شيء يذكرني بك:
نور الصباح
ونور املساء

 
ونور حمياك يف كل وقت

كنت . . كنت القصيدة لي يف احلياة
ملاذا - بربك - مت . .؟

كنت ال أستحق رضاك
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فرتضني عين
كنت لي كل . .كل القوايف

ملاذا أخذت مين . .؟
كنت . .كنت طوال الطريق صريعة حيب

وكنت صريع أناي وفين
***

أنت ساحمتين
وأنا لن أسامح نفسي

فجأة أطفأ املوت مشسي
وتبخر مثل اخلرافة نفسي

***
فتعالي إلي . . تعالي

بل خذيين إليك ألقرأ وجهك
حتى الزمان األخْي

من يفك عن الروح حبل العذاب الكبْي
كيف آوي إىل جبل احللم

يعصمين من جنوني وسوء املصْي
***

فجأة قد تغي جمرى الزمْن
كان ميلؤني بالقصيدة منسابة

كسماء على ظلمات الوطْن
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***
أي معنى لفجري الذي هيض منه اجلناْح

كيف أصحو
ولست أراك تهزين جذع الصباْح

***
كنت أرتشف الفجر من يدك الناعمْه

كنت أصحو على نغمات خطاك
ألوذ ببييت املليء بنبض العصافي

بالشعر . .بامرأة بعدها لن تقوم لي القائمْه
***

دبيب خطاك يرن بقليب والشهداء
مرة مت أنت وإني أموت مرارا

أتسكع يف الريح والنار لياًل نهارًا
***

كل زاوية من زوايا املكاِن
يلوذ بصمت دفني

كل حرف يقشر أوجاعه
أي موت تربص بي

آه . . من دله ملكاني
آخذًا عبق الروح مستمتعًا بهواني

مل أعد غي ظل يتيم
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على شرفات الزماِن
***

انتهى الوقت واقرتب املوت
فاختذي لي مكانًا قريبًا

على ضفة الصمت
حنكي لنا آخر الكلماْت

انتهى الوقت فانسكيب اآلن شالل ذكرى
ومدي يديك إلَيّ كما كنِت قبل وبعد ***

انتهى الوقت
ال أرض لي، ال مساْء

ال غيوم تبشرني بهواء وماْء
***

دعيين قلياًل هنا خارج املوت
نستأذن األزمنْه

أو نسرتد طفولتنا املثخنْه
ونقول الذي مل نقله
نعيد إىل حبنا وطنه

***
كيف هذا الرماد بقليب غدا هلبا
كيف للكون من حزنه اضطربا

***
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كنت مائي فأصبحت ناري
كنت تبنني ما يتصدع من أغنيات

بغيابك حل دماري
***

كنت ممتلئًا بك
أستدرج البحر أرفو السماْء

كل شيء تغي:
هل مثة اآلن غي اخلواْء

***
قد جعلتك يف ناظرّي بريقا
وجعلتك يف أصغرّي حريقا

وجعلتك سيدة املاء والنار والذاريات
ملاذا رحلت على عجل

وتركت احلياة
***

فما زال ماء القصيدة يف القلب يغلي
وما زال وجهك يضحك بعدي وقبلي

وما زال فوق اجلدار ياور ظلي
***

وما زال حلمك يركض كالغيم
يصنع معنى احلياْة

***
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غريب أمر هذا املوت يأتي
يهز قصيدتي ويهد بييت

ويقطن يف شغاف احللم دوما
ومينع عن فضاء احلب صوتي
ويسكب يف أتون القلب نارا

فكل رماده أصداء صميت
غريب أن يعربد يف برود

أواجهه بنياني ومقيت
***

متوتني ال لن متوتي بقليب
تظلني ونسي وشالل حيب

تظلني قافييت أبدًا
وبوصلة الروح يف كل درِب

معي كنت واحللم نكلؤه
وكنا معًا منتطي كل صعِب

وحيدًا ظللت كما طائر
مهيض وكم كنت سيد سربي

مّترين يف خاطري ثورة
تهز مداي . . تدك مهيب

ملاذا رحلت وخليتين
على موعد يف احلرائق صعِب
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ملاذا ارتضيت الرحيل وكم متنيت أقضي قبيلك حنيب
ومن قال: إنك ميتة

فواهلل ما مت يف عمق قليب
تعالي إلي نتابع معًا

حكاية عمر طويل ورحِب
متّرين نورًا وفيض نهى

فصيب بهاءك يف الروح صيب
أعود إىل الذكريات أنا
فأبصر نفسي أعظم صِبّ

وأبصر قلبك منشرحا
مجياًل من النبع حتى املصِبّ

فروحك يف الروح باقية
وبالروحني أحيا . . هما اآلن خنيب

ألنك أنت تفيض الرؤى
وينسكب الشعر من وحي ربي

أحب ظالل خطاك اليت
متيت وحتيي . . فال كان تربي

فنامي على سطح قافييت
وغطي جنوم السماء بهدِب.
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جوان ترت

* ولد عام 1984 يف مدينة عامودا.
*يكتب الشعر واملقالة الصحفية.

*له ديوان مطبوع بعنوان )هواء ثقيل(.

َهَواٌء َثقيْل

رَب  اَمًا ُأْدِرُك الدَّ مَتَ
َدًا ُيْرِشُدني ِلَناِفَذٍة دَّ اِئُر جُمَ الطَّ

َتطُل أنَثى، ِبأَصابَع وَرٍق َتْدَفُع ُزَجاَجًا  َكَذاِكَرتي،
» َلْن أْقِبَض الّسَحاَب«  َقاَلت .

اِتُل ، اهَلواُء خُيَ
» َماِكٌر أيُّها اهَلواء »....

*
َغَدى َوسيَمًا أكثَر ِمن ذي َمَضى حنَي َجَلَسْت ِلْصَقُه

ِه َخْلَف امِلْقَعد  َغبيًَّا ، أوَشَك إْخَفاَء َمالحِمِ
َلكن َبَدا ِظلَُّها مَجَياًل َوهي َترنو ِلَبعيٍد ُكَدمَيٍة َتَناَساَها أَحُدُهم َعلى َطاوَلِة 

َخَشْب .
*
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يُء َشاِحَبًا  ْمَعِة َيغدو الشَّ يف َضوِء الشَّ
النَّاِفَذُة 

الُكرسيّْ امُلْثَبُت يف زاوَيٍة ُمْسَتقرٍَّة 
الّسريُر الَغايف 

النََّغَماُت الَبعيدُة 
» ِسوى »

اوَلِة ُمْفَعم باللون  َرْسٌم َعلى الطَّ
ُمْذ أَضْئَت الّشَمَعة .

*
الياُع  ذي الريشة املذهبِة 

ينصُت ُمْذ قرْأَت. 

غي أن أحدهم بقميٍص دوَن ياقة 

دفَع بِه حنو ظلِّ امرأٍة كانت تتأمل .

*
اليهمُّ إن كانت األصابُع ذاتها ليست لِك 

إمنا يف ركٍن مؤِرٍق 

شيٌء ما كعنفوان القصيدِة يباغتين 
*



131

ال أملُك  غَي 

أنامٍل جتيُد إضراَم النار 

يف املوقد الراقد بهدوٍء 

زاوية الغرفة. 
*

رمبا يستطيُع الضوُء مداعبَة شفتيِك 

غَي أني املسحوُر بأصواٍت هالميٍة 

ال أقدُر سوى ابتالَع ربطِة شعرِك

*
قبل ولوجي الغرفة عّلقت معطف ذاكرتي على مشجٍب. 

مل يقل أحٌد من أنت 
مل يقل أحٌد أين كنت 

مل أجد سوى طيفي بانتظاري 
سوى املقعد املتوحش .

*
صوُت املوقد ال ُيَطْمِئن. 

صوُت املغين ال خيلُق فرحًا. 
صوتي ليَس شيئًا.
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جوان قادو

 *ولد عام 1980يف مدينة عامودا.
*خترج من جامعة دمشق – قسم علم النفس.

 *ينتمي إىل جيل الشعراء الكرد الشباب.
*من أعماله املطبوعة:

1- األفاعي العمياء.

األغاني اجلوعى

آهلُة العتمة 
اهلرمُة، 

ليالي أغسطس اخلائنُة،  
متلؤها ـ ثغوَر القروح، ِبلبابٍة .   

والقلَب ذا البطن اخلاوي 
حلمًا فطينًا.

َيدهى، كّلما َقُدَم، 
حلُم الذكريات. 

ُكُشفًا ينام املطمئنون املتعبون   
دون أن يستطيع هلم تزمياًل أحٌد؛ ما يدعوني 

إىل تناوله ـ صمِت السنني املاحِل.
ُع حدقتيهما؛     عيناي, أوسِّ

أن تلوذ بالفرار النظراُت البائسُة..
تلتقَط أنفاَسها     
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، كألسنة األفاعي, على النور  وينقضَّ
العماُء يف فراغ األحداق،    

عساه خيمُِّر بصفاء نظراته      
جمددًا دَم األشياء. 

كم مؤمٌل، عسٌي، أغسطُس هذا  
خيضُّ ِبقيظه الـ كقربة

 يف رأس األيام أدمغَتها    
وال يستطيع فطَم األغاني اجلوعى 

اجملّففِة يف حلقنا .   
َخَلَل أنواِرها اخلافتِة   

شاهدُته ـ املاضي، حافيًا يعدو  
توّجسُت بالعشبـ  خيلع أرديَته..

إيٍه ..أغسطُس     
كي ال تبقى السنوَن ذاَتها 

بل تغدو أحَد عشر شهرًا 
كم أردُت أن أقتلَك  

إّذاك رمبا تتيّتُم، بأبواب الشهور،    
تتسّوُل منها أيامًا.        

لو ختطئ الشهوُر، مشفقًة عليَك      
فال تظلُّ هي األخرى ذاَتها    
إّذاك خُيَرُق ِجراُب ذهين      

ويّساقُط املنظُر خرزًة .. خرزًة   
    

حينها منقاُر الزمن الطويُل 
بوسعي أن أجلمه        

بزغب النسيان .
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جوان شريف

*ولد عام 1985 يف مدينة احلسكة.
*يعمل يف جمال الرتمجة.

دورته  يف  الشعري،  خوين  جكر  مهرجان  يف  األول  باملركز  *فاز 
عشر. اخلامسة 

سأحنر األيام بصرير الباب

إذ ُشدَّ من ثوبي خيٌط لتساقطت مين أالف الرتوق
»مأثرة كردية«

I
مع ابتسامّتَك اهلرمة 

تتذرذر من قامة الشمس القصية 
رائحُة رماد أغنية ما.

كاملوت هكذا تنسكُب
على أنامل الشفق املخّضبة بالتبغ
يسقط.. يسقط  صوتَك الزجاجي 
»يغدو ملحًا« متّضض، ال تنحين، 
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فلتلعق قَصالُت القمح الفِجعة قروَح الكاحل حتى التخمة
فحسُب يديك 

أن تكونا مرآة اخلطايا الغامضة 

II
هذا التيه الناصع

راحاُت مّتسولنَي اختذوا عيناي رتوقًا ملعاطفهم
وأنا بصمت جثة،

ها الطريق يعربني. 
مع انفجار منفاخ طفلة ساهيٍة يف ضغينة الطريق

رويدًا.. رويدًا 
حنيٌب متصّقع يتسلل عظامي اخلاوية.

كان يكفي أن أسرتسل مع كوِب من الشاي البارد احملّلى
كي أعي؛ أن األشياء دومنا أيدينا ليست أشياء.

هذا البيدر املتخم بالفراغ
تلك الغابة اليت نسيَك احللم بني أوراقها

كم كانت موسيقى ذاك الفراِغ بئرًا
لكن إىل أي هاوية ستجعلك تصيخ السمع،

وأي هاوية تسع نفس املوسيقى
وأي زفرة هذي اليت ستأوي جسدك املستنفق.

أوليس احمليط يتالشى كنعاس نظرة ؟
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III

والدتي: )تزعم أن الكرد خلقوا من بقايا الصلصال( 
ُأجيبها:

)وكل تلك النظارات الرتابية اليت خّلفوها 
واحلجول، احلجول 
كل تلك احلجول 

أما إستطاعت أن تبين يف احللم 
بني أحراش اخلرنوب عشًا من الثلج(

ومّلا نزل مسرتسلني يف العويل املبحوح.
أماه : 

اهلاوية شهقٌة 
سقطت ذاَت مرة من السماء

اهلاوية مكدسة باحلجول املقصوصة اجلناح 
حبذٍق

جترجر بصيص عييّن إىل أعماقها.
للتو وجُه األمس يغدو صباحًا ملعوعًا

والثآليل حتت جلدي امليت
تعّري فضائح عييّن الكسولتني.

قلبك األمومي 
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يُد طفٍل جبالقٍة ُينفق كل شيء
َبيد أني مل أُعد بوابًة ألولئك الُرّحل 

يعودون منها إىل حيث تقيئوا 
وجُيفلون حني تزهر أبصارهم من جديد. 

لكن أما من أحٍد يرى،
أني يف هذه الربهة ندٌم بارد 

يرُقب مروحًة ُترتع الفراشات البنفسجية باأللوان!؟ 
وعلى الرغم من هذرها القزحي – املروحة -

يعلوها غثاثة الطيف.
فمرًة أخرى 

كان كوب من الشاي احملّلى كافيًا 
كي أكشط الشتاء الُطحليب عن عظامي الصفراء.

IV

يف اخلامسة وعشر دقائَق فجرًا،
على ضفة النهر، 

يف خضم الضباب 
ال أذكر َمن مّنا نسي نفسه إىل جانب اآلخر؟.
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الكلمات اليت شُحبت يف رئيت 
حتّرض الغاوين يف دمي 

ُتسامق خمالَبهم حنو عذرية السماء
هذا ما كان:

»حلظة بزوغ لعنة زرقاء«
دوَن أن ترتطم بشرودَك األنيق

رْمقة بلهاء
V

ْر، صوَب النهر  حتدَّ
»ضباب النهر يواري النهر«

صوُتك جسٌد يتناسُخ من الضباب، 
كأّني به من املدخنة يعلو!

ومن حتت غرباله 
تنتفُض أسراُب الدوري املشّحر 

VI

أخيًا
ها أنت تنضُم إىل عناقيد الكراكي املصبوغة بلون العظام،
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الالتي تنبجُس جبزمات الصيف من املالمح النمرودية للمدينة
صوب الـ ...

وأنا على الرغم من بالدتي 
أواكبها.

واألبواب اليت ما تأنقت يومًا لقبضيت 
»األبواب احلبّلى باألبواب«

األبواب اليت تهافت عليها مع النَفس الرطب من فم املوت
فلُتشح بوجهها عين، 

فليس مثلي من يبحث عن املفتاح 
وما ُألفة املفتاح إال يف فقدانه. 

VII

بالفطرة 
ما كانت عيناك الدامستان 

قادرتني على التبّسم لقرارة البئر.
يف سالل السماء ُرفع رأسك 

حني أضحى غيمة تشمشم زناخة هيوىل اإلله
أبدًا،

ما هذه بوساوس الليل القروي 
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إذ ها هو ظللك األخرُق ينكُش مالمَح الفجر إىل مرايا الصميم.
ثم ماذا بعد؟

األثُر خلف نعلك الرمادي 
نيجاتيُف الغد، 

والقيء احمُلتقن يف أحشاء األمس 
ُيعيم نشيج اليتامى يف قلب اجلسر

ناهيًة إياي عن تيتيم ِجراء الفجِر أيضًا.
مرة ِتلو األخرى 

سأحنر األيام بصرير الباب 
ُمدركًا أن ال شيء حبوزتي سوى صرخة،

صرخة 
حبجم اهلواء امُلختزن يف رئيت.

»أبيت، انظر« 
ذاك امليّن الذي بعثرته سهوًا يف رحم أمي 

بات وّجهي احملرتق.
يف الصباح امللعون 

ملا يزل يف انتظار إلٍه مزاجي، 
ليحّذره :

»ُعد، فأنت أيضًا ستتوه يف ضباب النهر« .
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جوان عبدال

*ولد عام 1960 يف مدينة الدرباسية.
*شاعر وقاص.

مييل إىل احلداثة.
*له )مضيء وحار(.

ال رائحة

ميضي حبنو
حبنو

ويده يف قلبه
تالحقه

هموم ألف عام 
من األسر

مطفأة كل األنوار
يف شوارع الروح املنسية

وال رائحة
النسان يف هذا اخلالء.
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الكآبة
مثة على االفق

يرتاءى
خسوف أبدي

وتتساءل احلواس:
إىل متى يتدوم 

هذه السحابة؟!
إىل متى

يطول كل هذا األرق؟!
وملاذا باألصل هذه الكآبة؟
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جوالن حاجي

*شاعر وطبيب ، من مواليد عامودا 1977. 
*من جماميعه الشعرية:

1- نادى يف الظلمات.
2- مثة من يراك وحشًا.

*مقيم يف فرنسا.

الرُّماُة الرياضّيون

ُرّكاُب السرافيس اشرتوا موَتهم يف الصباح بعشر ليات.
اخلزانُة دَفنِت النائمني،

وألواُح الزجاِج شقَِّت الستائر وَدقَِّت األعناَق كاملقاصل
لتبقى ِبركُة دٍم خرساء على اإلسفلت

يوُم فوقها َلَغٌط كثي.
ثم جاؤوا. ألغوا مواعيَدهم

ونكشوا أسناَنهم ليموا بقايا قلوِبنا إىل النمل
وصاحوا: »ما ِمْن متَّهمني. كلُّهم حمكومون«.

أغلقوا الصيدلياِت واجلسور.
َسّدوا منافَذ املدن ومداخَل الساحات،
ثم رفعوا بطرِف احلربِة عنوانًا خاطئًا:

اهلاوية أو اجلدار.
تركوا لنا األرَق وقوائَم األمساء،

غبارًا حَلَسُه اجلوعى عن أنوِف األحذية،
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دروعًا من حاوياِت القمامة،
منورًا على األغطيِة يف ليِل الكروم،

أباريَق املاء العكر، فردَة حذاٍء على الطريق،
الربَد والشموع، براميَل املسامي، بصقاِت التّجار،
طلقاٍت يف باِب الثالجِة والشاشِة وبطِن اخلّزان،

ثكنًة يف متحف، رأسًا مقطوعًا، كدماِت الرّسامني،
عباءَة الراهب، ُظفرًا ُمقَتَلعًا، مدرسًة يف كهف،
رصاصًة يف العنِي أو القلِب أو دفِء اخلصيتني؛

وأخذوا املمثِّلني اهُلواة، الطلبَة، الطبيَب، عاِبِري السبيل،
العازفني، ُسعاَة اخلبز، باعَة اليانصيب، ُحّراَس املرمى.

هّشموا السماء وبدِمها لوَّنوا الدّبابات
لينصبوا البيانو تابوَت املوسيقى.

قتلوا بائعاِت احلليب والنّحاَت وجمنوَن احلّي وبائَع البقدونس.
أْردوا النافذَة واألخَت اليت أطلَّْت

ومل تنُج بقرُة اجليان،
مل ينُج املصباح.

بصقوا يف النبِع وفقأوا العدسة-
عنَي احلياِة الدامعَة الدامية

عنَي األمل.
مزَّقوا بالسكاكنِي األريكَة املستعَملة

واحلقيبَة وبطانيًة ملفوفًة حببل.
َجرفوا بساتنَي الصّبار وصلبوا النّجاَر وخنقوا احلّسوَن وحنروا املغيّن.

أحرقوا املخابَز والسنابَل والكتَب والدّراجات.
ثم استلقوا على حشيِش امللعب ومل يغفوا.

هذه ليست ُصَورًا؛
َور.  هؤالء حَرُس الصُّ
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حامد بدرخان

1924 يف قرية شيخ احلديد التابعة ملنطقة عفرين. *ولد عام 
والفرنسية. والرتكية  والعربية  الكردية  باللغة  *كتب 

الشعرية: أعماله  أهم  *من 
1- على دروب آسيا.

هجران. 2-ليلة 
حلبجة. 3-جمزرة 

4-مع صرخات األطفال.
املنعم  دار  عن   2009 ع��ام  يف  الكاملة  الشعرية  أعماله  *ص��درت 

ناشرون حبلب.
جبل  سفح  ودفن حتت   ،1996 عام  اجلامعي  حلب  مشفى  يف  *تويف 

حسي خدر.

أنا ذاهب 

إنين ذاهب إىل القتال 
وبيدي العلم املمزق 

أخضر، 
أمحر،

 والشمس فوق رأسي. 
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إنين ذاهب إىل القتال 
مارًا بأصفهان ومهاباد.

لألجيال القادمة
أعرف بأنين سأموت 

رمبا سأموت 
على قارعة الطريق 

أو يف أكواخ الفقراء 
سأترك عظامي وحلمي للديدان 

ولكن الدماغ وما أنتجه 
سأتركه لألجيال القادمة. 

يف االنتظار 
شفتاك تروي لي

قصصا أرضية الطعم
ترابية األحلان

ووعود ال متناهية
و إميان بالنصر
إذا مل أمت أنا

سرتيين حتت راية املاليني
مع القافلة

فلماذا
هناك كل شيء يف االنتظار؟

فهيا
قبل أن يفوت القطار..
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أغنية
 

تارًة أغدو حبيس قفص 
يف خيالي

أحتاج إىل حرية
متتنع نفسي من تقدميها إلّي

و تارًة أغدو طائرا 
معقد اللسان حباجة إىل زقزقة

خترج ما يف جوفه من أنات و آهات
و أضيع يف متاهات أجهلها

أحبث...
و أحبث...

فل أجد سوى جدران عليها 
صور صفراء غي واضحة

تضحك ضحكات مشوهة 
فأذرف دموعا

تتحول إىل أغاٍن 
تبعث بي الشجون

فأغين أغاٍن موسيقاها الدموع.
أرقص .. أرقص

أنا » ابن املاليني »
وواحد من هؤالء 
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الذين ميرون مخسة مخسة ، 
عشرة عشرة

مائة مائة ...
ألفًا ألفًا ...

ويطلبون من الشمس
عيونهم املفقودة .

 
**
 

أرقص ...

أرقص ...
للثانية األخية ...

املتبقية
يف حياتي

وأعطي باقات الورود
يف حلظة
مماتي .
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حجي عفريين

التابعة ملنطقة عفرين. 1965 يف ناحية املعبطلي  *ولد عام 
الثانوية. الشهادة  *حيمل 
*له )صور من املقاومة(.

*يعمل يف بوك ميديا.
السليمانية. مدينة  يف  *يقيم 

رحيل

حبيبيت
شاءت األقدار

أن
أوقف رحيلي

يف
العواصف الثلجية

يوم ...
إلتقيتك

يا معجزة
رحلت

من جديد
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بني صفحات
رواية منسية
وأغين مع

عزف
أوتار ... فؤادي

بقصيدة
اسكرتين

يف
حبور احلزن.

 
موت

رسول احلب
قد

مات ... منتحرًا
حينما
أبلغته

عن ... رحيلك ..
األقالم
جّفت

واألوراق
تناثرت

يف اهلواء ..
والقلوب ... متزقت

اجلروح
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مل ... تلتئم
ألنك

بعيدة .. عين ..

عودة

سأمترغ
بأطراف

التلــــــــة
اليت ... تركت

فيها ..
طفوليت .. هناك ..

وأنا وأمحل
بني راحيتَّ
بهاَء نيساٍن
وفجٍر جديد

أيضًا
قد ... أبكي

لكن
يقينًا

سيكون .. بكائي مسكونًا 
بصور املقاومة .
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حسني بن محزة

*ولد عام 1964 يف مدينة احلسكة.
التجارة- جامعة حلب. *خترج من كلية 

*له )رجل نائم يف ثياب األحد(.
الصحافة. *يعمل يف 

مرآة

رأيتك هناك
تسرحني الشعر

جدول حنطة
وتنظرين إىل املرآة
كأن قطرات الندى

عرس يغين
على خديك

مل تعرف املرآة
أن املاء دافئ

وأن الشمع أمحر
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وأن القلب
مل يزل ينتظر

ورد قلبك.

صمت

رماد العمر
ريش سحاب

بلله مطر
مل تستطع
ريح الصبا
أن تنعفه

أو
أن جيرحه
ظفر غزال.

صوت

عمري حبل
ربطت به األيام

أجراسها
واسرتاح الكاهن
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على رمل الطريق
والطريق

ريح مل تزل
تبحث فينا

عن أطفاهلا.
قطار

كان ميكن أن يدث هذا: 
قطار يذهب 

بينما 
األشجار تلو األشجار 

تغذ الركض 
كرتل من العميان 

يف االجتاه 
املعاكس..!!؟
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حسني حبش

*ولد عام 1970 يف إحدى القرى التابعة لعفرين. 
*من جماميعه الشعرية:

1- غرق يف الورد.
 2- هاربون عرب نهر إفروس.

3- أعلى من الشهوة وألذ من خاصرة غزال. 
*مقيم يف أملانيا.

ين كيَف وأيَن أموت! ما َهمَّ

ُد كالزمِة أغنيٍة حزينٍة ما يلي: أَضُع رأسي على َصخرة النسياِن وأردِّ
ما َهمَّين إْن متُّ فقيًا أو أفقَر من كلِّ الفقراِء يف العامِل

طفالَي يأكالِن التفاَح وميضغاِن َحبَّات الُرمَّان
وهذا هو األهمُّ.

، ثم استيقظُت ألمشي وحيدًا يف جنازتي ما َهمَّين إْن متُّ
ما َهمَّين إْن مل أستيقظ أبدًا

طفالَي يتهامساِن بفرٍح وسعادة، وكأنهما َحبيَباِن
وهذا هو األهمُّ.

يهوى  مالكًا سكيًا  وكأنَّه كان  برلني،  مريضًا يف  بولس  ماَت سركون 
الرتنَُّح يف أنفاِس املوِت لوحده
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كما كاَن لَوْحده َدومًا
ماَت كمال سبيت على أريكِة بيتِه يف هولندا، كأمٍي منسّيٍ

ماَت عقيل علي على الرصيِف، وكأنَّه ُخِلَق ليكوَن عبقريَّ األرصفِة
ماَت حممود الربيكان بسكنِي لّصٍ قاتٍل، وكأنَّه كان فنارًا يرشُد القراصنَة 

هِب والدراهم. إىل جيبه اخلالي من الذَّ
إذن ما َهمَّين إْن متُّ أنا يف حانٍة أو يف َمْرَقٍص أو يف ملهًى أو على 

صدر عاهرٍة بليدٍة يف ماخور!
طفالَي يأكالِن البطاطا املقلية مع املايونيز

وهذا هو األهمُّ.
ما َهمَّين إْن متُّ غريقًا أو حمروقًا أو خمنوقًا أو جمروشًا أو منحورًا أو 

منتحرًا بالغاز كأخيت سيلفيا بالث
مريواني،  دلشاد  كشقيقي  ميالدي  عيِد  يف  معدومًا  متُّ  إْن  َهمَّين  ما 

مالُك كردستان العجيب
ما َهمَّين إْن متُّ جائعًا أو مسجونًا أو مدهوسًا بعجالِت قطاٍر أهوج كتوأم 

روحي أتيال يوجيف
ماَهمَّين إْن متُّ مقتواًل بأيدي الرعاع كأخي لوركا أو مشنوقًا كصديقي 

حسن مطلك، دابادا بغداد
األهمُّ أنَّ طفليَّ خبٍي

وأنَّين أكتب للفراِق قصائَد حّبٍ َرَعويٍة أْستَُّلها من دلِع النَّاِدالِت
زجاِج  أماِم  من  بغنٍج  مَيُرنَّ  اللواتي  اجلميالِت  الصبايا  قاماِت  ومن 

املقهى
يلعبان، طفالَي 

ُط شعَر إبنتها الباربي إبنيت متشِّ
وإبين يقود دراجته النارية الصغية جدًا
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. وهذا هو األهمُّ
ما َهمَّين إْن متُّ بطعنة مدٍيٍة غادرٍة أو جبرعِة سّمٍ َكَعمي َّ سقراط

ما َهمَّين إن كان ذلك يف أثينا أو برلني أو بيوت أو لندن أو دمشق 
أو مدريد أو يف واشنطن الغرَّاء!!

فالعواصُم متشابهٌة واملوُت كلٌب جَيوُب اآلفاق.
طفالَي ُيَدْحِرجان كرًة ُتشبه الُكرَة األرضية، ويبدوان رائَعني

وهذا هو االهمُّ.
ما َهمَّين إْن متُّ متشرِّدًا، منفيًَّا، متأملأ، َحزينًا، َسكرانًا

أو ملدوغًا من أنياِب األصدقاء ككلِّ الشعراء
املهم أنَّين اآلن أستمع إىل ماريا كاالس وأبلُّ أعماقي بصوتها الرخيم

وطفالَي ينامان برباءٍة مذهلة
وهذا هو األهمُّ.

ما َهمَّين إْن متُّ وأنا أتعتُع بالرتهات أو أخْمُر ُعباَب اجلنوِن
واضعًا مصيي يف  واألرق  الُسهاِد  الليل من  أو كرفيقي سيوران أجوُب 

يِد الربِد واهلذيان.
طفالَي يبتسمان يف النَّوِم ويلمان، رمبا بالعصافي أو بالَفَراَشات

وهذا هو األهمُّ.
ما َهمَّين إْن متُّ أو مل أُمْت

فسيَّاَن عندي
ما داَم املوت جالَء الرُّوِح

وروحي ضيَّعتها منذ دهٍر يف غاباِت النسيان.
ما َهمَّين إذن

ماَهمَّين؟!
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حسني فقه

*ولد يف مدينة عفرين.
تشكيلي. وفنان  *شاعر 

*له ديوان مطبوع بعنوان )والية الربو(.

قبلة

األلوان متارس هواية الفجر
يف عراء الطبيعة.

احللمة جبل
يزيد قشرة األرض ندى.

وما لذلك من فكاهة
أن اجلبل

حلمة قصية 
لشفاه الريح.

امرأة 
تستمر يف تهريب احلياة.
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مساء
ختتفي متامًا من غيظها اللجوج

ُتطّلق التدبي املنزلي
إىل تبزيره برهافة.

بورتريه
شاءت الدالية

أن تشبه وجهك
فتعرت.

ومتاثل للطني، العطش.
مازلت تعلق النافذة على اجلرار.

ويهبط الندى
سالمل وجهك.

شغف
يغرق متحمسًا للماء

يبلل عينيه
برفة طويلة

مل يفتح أجنحته
لكنه

يف املاء
ازداد جفافًا.
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خبات شاكر

*ولد عام 1967 يف قرية »تل عربيت«. ترعرع يف قرية »تل خاتون« 
التابعة ملنطقة »تربه سيب«. 

* منذ عام 1984 وهو ينشط يف حقل الثقافة والفن الكرديني.
*من جماميعه الشعرية:

1-أرجوحة احلب.
2-أحلان احلب.

*عضو نادي القلم الكردي.
*عضو مؤسسة الفن والثقافة يف جنوب غرب كردستان.

*يقيم يف أملانيا.

حيث يتقيأ الذئاب

حيثما ُتغتال احلياة، ويتحّول البشر إىل وحوش، ويظُر التآخي، السالم، 
املساواة، احلياة والكرد، وينهب اخلريُف الربيَع، يتقّيأ الذئاب. 

حيث يرتطم كل شيء جبدران احلظر واملنع، وتلتهب احلياة باملتفجرات، 
الشتاء إىل صيف، ويّول  القلوب، ويتحّول  الربيع، وتتقّطع  ومينع ألوان 

اخلردل الربيع إىل خريف، يتقّيأ الذئاب. 
ومتطر  الشمس،  وختتنق  باجلراح،  اللغة  وتصاب  األصالة،  تستغيث  حيث 
وتنتهي  واالخبرة،  الدخان  بني  اجلبال  وختتنق  جرية،  كلمات  السماء 

الدموع من امُلَقل، يتقّيأ الذئاب. 
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حيث يتحّول »خاربيت« اىل »آلعزيز«، و«قرية اإليزيديني« اىل »إسالم 
كوي«، ينعدم السالم والتآخي واملساواة، الكل يعي أن الذئاب تتقّيأ. 

حني تعود األمساء احلقيقة للمدن والقرى.. 
حني أصبح سّيدًا على أرضي.. 

وقتئها ميكن أن نعيش متآخني.. 
صرخة

أيها القرويون، اجندوني من هذا العبء الذي يثقل كاهلي. 
حياتي قاسية، مليئة باآلالم واالحزان واهلموم.

واحلزن  اهلم  وبات  قليب،  الفرح  وغادَر  الطيبون،  حولي  من  انفّض 
ضيوَفه.

اجندوني... اجندوني.. 
أيها القرويون... اجندوني من العبء الذي يثقل كاهلي. 

النجدة ايها القرويون... بقيت وحيدًا هنا. 
هجرني احلبيب واخلاّلن، وحبسرة رويتهم غدوت بلباًل

قليب  اوسعوا  والظلمة،  احلزن  وحّل  الفرح،  ذهب  أحد،  حولي  يبَق  مل 
طعنًا.

اجندوني... اجندوني
ايها القرويون من هذا العبء

اجندوني
من لوعة عشق قامتها، بات قليب جمنونًا وهلانًا

هؤالء الوشاة والغّداريون، يواصلون هجماتهم:
سحقت أقدام الورود والنرجس والبابونج.

اجندوني.. اجندوني... أيها القرويون
من هذا العبء على كاهلي.
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خالت أمحد

*ولدت عام 1972 يف بلدة ديريك.
*أمّتت مراحل تعليمها اإلبتدائي واإلعدادي والثانوي يف ديريك.

*شاعرة ومرتمجة.
الشعرية: جماميعها  *من 
1- أوشحة الفجر- الرتياق.

2- مذكرات زهرة األوكاليبتوس.
*مقيمة يف سويسرا.

مبا يكفي

قانيًة 
كانت أزهاري هذا العام

مومسي زاخر
أفال متر من هنا ؟
ألبذل لك حباتي 

حلمًة, حلمًة
كم ذراعًا تود لو يكون لي ؟

ألضمَك مبا يكفي 
أنا

شجرة الرمان النحيلة.
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بأني سأمطر

على أنه
مثة وعٌد

قطعه لي شجر الزان
بأني سأرى أثين عشر أفقًا

قبل أن أسلم للغيم
بأني سأمطر

وأقسم أن خفر جذوري
لن يردعه

حتى عند الوردة العاشرة.
وعدُه طلسم
خدر الزان.

سفرجلة
كاد القلق يفلق قليب

هل أنزلق إىل أعماقه لَيْخرَبَ قطري
أم أبقى يف فمه ألْخرَبَ لذته؟

كالنا صعب.
البارحة

مساًء
جالسًا إىل وحدتي

كإمنا مشمتِك يف الغرفة
وضحكت عيناِك يف املرآة.

مساًء
كإمنا متاوجت أنفاسِك لشمعيت
تذكر عطرِك يف البعيد غرفيت

وأزهرت عيناي يف املرآة.
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خورشيد شوزي

*ولد عام 1949 يف مدينة قامشلو.
*شاعر وناقد وباحث.

*حصل على اإلجازة يف الرياضيات من جامعة حلب.
السوريني. الكرد  الكتاب والصحفيني  *أمني سر رابطة 

*املدير العام واملصمم واملخرج جلريدة  »القلم اجلديد«.
*مقيم يف دولة اإلمارات.

أحالم عذراء

نسمات الليل تعّري أسراره
تنثر على رمال الشطآن أحالمه
أحالم استجمعها من مدن قفراء

آماله جُتَْهض يف ظالل القمر
أنفاسه تهرب منه يف حنايا مركب

ينسج من أهداب عينيه شراعًا
*****

بعينني يابستني.. يرنو.. يغفو
يلم بغيبوبة عذراء......
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خياله ميوج فوق مسرح السماء
يراقص النجوم يف وحشة السديم

غارق يف جلة املغيب
يناغي توأمه احلبيب

*****
صوت يناديه من فوق أسوار كوكب البشرى

يناغي جراحه... يقتلع زفراته
كرماد منفضة اخلريف

كشبح يطوف الهث اخلطوات
ال يعرف أين املصي؟.

*****
جنية تراقص الليل فوق النجوم 

على ضوء سنابل الروح
تشدو... تسرق ثغره

َرْته اآلهلة تسقيه شرابًا قطَّ
تدعوه إىل فراش احلرير

يفوح من أطرافه أشهى عبي
حلظات .. يغرق..... وحلظات.. 

يف مهب العاصفة يسبح
صدره يعلو وينهار كزورق

أنفاسه سكرى كسحابة متتطي رياح الفصول
ينتشي...يصرخ... يصحو

يفتح عينيه خبوف .........يتمتم...
هل أنا يف سراب؟؟؟؟؟!!!!....
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سراب النجوم

نهر مدادي جيري..
بال جدول

يمِّل الريح أفكاري
جيول بني أعاصي احلياة

كالنسر يضن السماء
يف عينيه زخات نور

يف صدره َغَدٌق من نار
يقبع حتت الشمس دومنا شجن

يقاسي احملن
صوته كلهاث الغضبى

ميزج حصاد الشمس بالغيوم
يهزُّ ُصّم أسواري

*****
أرافقه فوق مدارج الشهب

يف نظراتنا نار
يف همساتنا رعد

معًا منضي...
معًا صالتنا ينساب عرب مسارب احلقب:

إهلي... خذ ما تشاء من األيام
دعنا نعيش اللحظة كما نهوى

معًا نقطف مثارها
بسالح كامن اللهب
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بأشهى ما تضم حدائق اهلوى
*****

هناك خلف أفق الدموع
تنسال ابتسامات األسى

تنفجر احلروف
لتلتهب بسمة النشوى

وتطي بأشرعة تضاحكها املدى
على أنغامها ترتاقص أرجوحة القلب

كغانية ارتشفت مخر املعصية
من ينابيع آهلة مشوهة

تندلف من قبة بلهاء يف السماء
تنثر أحلان العذاب

حمملة بربكات االنتحار
*****

أصّلي... أصلّي
حتى خيتلط الشروق مع الغسق

أكتم الشهقة يف أنفاسي
لتنتحر زفرة صفراء بأحشائي

ويزغرد الدم يف شراييين
َعصاِئبه احُلْمر تدكُّ أسواري

تغتال حّراسه
تزيل احلواجز املستحيلة

لتطي خلف الشمس األرجوانية
هائمة يف سراب النجوم 
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  خومشان قادو

* ولد عام 1982 يف مدينة القامشلي.
*خريج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية/ قسم الفلسفة.
* له ديوان شعر بعنوان )انظْر إليها كم أنت مرهق(.

*يعمل كمصور يف مكتب كردستان تي يف، يف مدينة القامشلي.

ثقوب

وراَء احلرية
غرٌف مسروقٌة حدائقها.

حركة اليد وحدها
ال تستطيع إسقاط النجوم

عن جناحي النافذة.
العني املراقبة

مغادرًة نصف الزمن، متلُئ الطريق 
باحتماالٍت. تهّشُم ما تراكم من ِقَيٍم.

املصادفُة 
مقلوبًة تتخذ القرار، واألشياُء الناعمة

حُتبط يف حركتها.
خارج الغرفة

مّثة أثالم؛
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من الغرابة أن ال مكان للضوء، يف الداخل.
كل ما متوضع

سقط يف الشارع؛
املاّرُة 

سهوًا تركوا وراءهم....
نافذة

ال زالت عيوننا
حفلًة متأللئة

بنشوة صدى نغٍم خجوٍل،
ترفرف.
وحيدًا،

ومرتعشًة
تنساب خميليت،

النور
موعٌد للرغبة

ممّددًة نظري،
األفق لن يهطل زورقًا.

لن ميتّد معربًا إىل السماء، البحُر..
لنتسلَق أجسادنا املتناهية

ونشدَّ أحبالنا السريَة
إىل املدى 

البعيِد.
ونتسلَل..

إىل لقاء وجودنا.
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دلشا يوسف

1968 يف قرية جطلي التابعة ملدينة الدرباسية. *ولدت عام 
وإعالمية ومرتمجة.  *شاعرة 

وبالعكس. والرتكية  والعربية  الكردية  اللغات  *ترتجم من 
يف  آفيستا  دار  مع  بالتنسيق  شعرية  كتب  جمموعة  *ترمجت 

ومنها: إسطنبول، 
1-قهوة معه، لكزال أمحد.

فائق. لفينوس  2-خطايا مجيلة، 
الشمس، لزيال حسيين. 3-موت 

لناهد حسيين. الشيطان،  4-كأس مع 
الدياربكري ودورها يف احلركة  *ترمجت كتاب )عائلة مجيل باشا 
التحررية الكردية( من اللغة الرتكية إىل اللغتني الكردية والعربية.

*عملت كمحررة لعدة جمالت و جرائد و إذاعات منها:
1- رئيس حترير جملة ) ميديا( السليمانية عام 1993.

 2- رئيس حترير جملة ) سورغل( لبنان، بريوت 2002-2000. 
 3- رئيس حترير جريدة ) احلياة احلرة( اخلاصة باملرأة- السليمانية- 

.1997
4- مدير إذاعة ) صوت كردستان املستقلة( عام 1998.

5- حمرر يف صحيفة كوردستاني نوي األسبوعية باللهجة الكرماجنية.
6- عضو يف هيئة حترير جملة )إشراقات كردية(- القاهرة- مصر.
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»روداو«  »ئه فرو«،  »كوردستاني نوي«،  *هلا زاوية ثابتة يف صحيفة 
و »بينوسا نو«. 

القلم  نادي  يف  املرأة  هيئة  مسؤولة  و  العامة  اإلدارة  هيئة  *عضو 
.)Kurdish PEN(  الكردي
* عضو يف نادي القلم العاملي.

الكردستانيني. الصحفيني  نقابة  * عضو يف 
العاملي. * عضو يف نقابة الصحفيني 

* عضو يف إحتاد األدباء الكرد- فرع السليمانية.
الشعرية: جماميعها  *من 

اللقاء. 1-أجراس 
القلب. 2-مشال 

* مت تكرميها يف عام 2011 من قبل إحتاد األدباء الكورد يف السليمانية.
الكردية و  اللغتني  إىل  الرتكية  للغة  *تعمل حاليا مرتمجة صحفية 
و  الكردستاني  الوطين  لإلحتاد  املركزي  اإلعالم  مكتب  العربية، يف 

كردستان. شعب  فضائية 
السليمانية. *تقيم  يف مدينة 

          

مشاُل القلب

مشاُل قليب... ُهَو
يف عينيِه...

ُأَروُِّب
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. َعَسَل ُمراِر احُلبِّ
مشَعيت هو 
يف كلِّ ليلة

حنَي تكوُن أماسي الوحدِة 
ُملتقاي.

ذات يوٍم...يف ُغرَِّة اخلريف 
وقد َنِدَيِت األرُض بالرِّهَمِة 

أَضعُتُه...
دوَن َوداٍع،

ُهناَك...
يف مشاِل الَقْلب!.

َفَوران
َفقاقيُع َغَلياِن قليب

صاِمَتة...
كَقهَوٍة يف َركَوة!.

ِر فوَق مَجْ
 ِعشِقَك

أفوُر... أفور
أتكثَُّف... وأتكثَّف!.

ال أعِرُف
يف أيِّ َفصٍل
سُتغاِدُر ِقطاَر
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أحالِم َيْقَظِتَك؟
وحتلُّ ضيفًا

على َصرِحَك امُلِنيف!؟
ُأرُكن 

ِرَك ُقرَب مَجْ
واسَتِحْل ِفنجانًا

َكي أفوَر إَليْك!.

نرباس
عزيزي...

حني أكون 
يف أوج اخلصام معك

تّيقن عندها
أنين....

يف أوج حيب لك
حبُّك....

نرباس
يضيء الزوايا العامِتة

يف قليب
نبٌع متّدفٌق

يف أحشائي
ُيزهُر

صحاريَّ املوحشة
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*  *   *   
يف احلّب...

ال خصاَم
ال حتت و ال فوق

ال حدود
ال أنا و ال أنت

يف احلّب...
األكاذيب أيضا حقائق

عندها.....
سأكذب عليَك

كذبة كبية
إني أح .....ُبَك !.

أجراُس اللقاء
نظرُت يف عيَنيَك

حنَي كانتا تقرآنين
وُتسرِبان َغوَر

احلقائق الغافية
، يف أعماِق عيينَّ

كلُّ تلَك املتاريس
واخلنادق امُلقامة

ل مل حَتُ
دون عبور خّيالِة أمانيك!.
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أحاسيسي الغافية،
كأفعى ُمسِبتة 

يف زمهرير الشتاء،
أيقظَتها وأنعشَتها

بأشعِة مشِسَك الربيعية،
املتجددِة أبدًا.

هجَمُتَك هذه
أعتَقتين ِمن

ترانيِم اهَلدَهدِة
اليت ُكنُت

ُأِنيُم بها عواطفي
إىل أجٍل بعيد!.
اضطرَب قليب،
وبشكٍل غريب
اهتاَج ثانيًة!.

أعِرُف...
أنَت لسَت ِمنُهُم،

أنَت رجٌل غي عادي...
مَل خترتق مكاِمين

ِخلَسًة.
سيُفَك كان ُمْصَلتًا،

وكِصنديٍد 
دَققَت باَب قليب
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ودَعوتين للِنزال!.
*    *   *    *
تركَت دياَرَك،

ُجبَت الودياَن السحيقة،
قطعَت كلَّ املياديَن البعيدة

واجهَت الُسفوَح والُوعوَر، 
حتى وصلَت

إىل مراِفئي.
وها أنَت ذا،
ٍد، دوَن تردُّ

ُتلقي مرساَة سفينِتَك
يف أعماِق

حبِر َخَلجاتي!.
حنَي ناَزلَتين...

مَل أُك غافلة،
كاَن سيفي ُمسَتالًّ

وأنا بكامل جهوزيَّيت.
مَل أتقهَقر...

دَعوُتَك إىل الِنزال،
وواَجهُتَك.

حنَي التقى َسْيفانا،
َعال صليُلُهما 

وَبَرقا،
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حيَنها...
كانت أجراُس اللقاِء أيضًا

ُتقَرع
ر بلقاٍء أَبدّي. وُتبشِّ

*    *    *    *
يف امُلقاَرعِة...

تزداُد ُعنُفوانًا
ومُشوخًا،

وأنا معَك... أيضًا!.
لو مَل تطُلبين للِعراك،

مَلا رأت عيُنَك
خنادقي ومتاريسي!.

لو مَل تنحِدر
من ُبرِجَك العاجي،

مَلا رأت عيُنَك
أبوابي الَوطيئة!. 

لو رميَت سيَفَك
وركعَت قّدامي،

مَلا أحسسَت ِبَبأسي!.
ولو مَل تأِتين كصديق،

مَلا كنَت لرَتاني...
مَلا كنَت لرتاني... أبدًا!.
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دالور زنكي

*ولد عام 1961 يف مدينة عامودا.

*مقيم يف دمشق منذ العام 1980.
للكتابة. *متفرغ 

الشعرية. أعماله  *)الصمود( من 
الكرد. املطربني  انتباه  *لفتت بعض قصائده 

العاشق اهلائم

أنا العاشق اهلائم
املتدله بالشعاع الساطع

بالوجنات النورانية
لكنها يف الليالي الداجية

ال ترأف بي
وتقصيين عن عتباتها
يف ساعات الدجى
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كنت انأى عنها
يكتنفين اخلوف 

والوجل
حتيط بي النيان

اتعثر واكبو
اترصد بزوغ الشمس

**
تلظيت بأوار العشق

حتولت 
إىل مجرة متوهجة

ثم نطقت بكلمة »احلب«
**

آه.. من جور اجلائرين
احلرائق 
يف كل 

حدب 
وصوب

هأنذا مهمل
ليس لي اسم أو هوية.
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دلدار آشيت

القامشلي. مدينة  مواليد  *من 
التسعينيات. أواخر  *برز يف 

*مقل يف النشر.
العالي(. *له )إليك بهذا الوجع 

والدات متعاكسة

هموم عطشى
وطيور جنوبات هجرن

أعشاشهن
أقبلن طي

سفوح وجعي
جثمن حكايا

عوصف ومعارك
وسي نادرة

يتبادلن األحزان
يتحركن صوب النهايات
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صوب النهايات املرجوة
يأخذن جنوني وولعي.

**
ميضون باجتاه حاالت

الال معرفة اهلاربة
من والدات متعاكسة

من آالم مصعوقة
وسي جرية األفواه
من خياالت محقاء

جوار ألسنة نيان عنيدة.

أجنحة الوجع
شفاه الليل متخدرةٌ  

على حافة الكأس
والساعة ترفع عقاربها 

لوهج الفجر
غبار احلديث

وأطراف الكلمات
يف املنفضة

يباركون القلم.
**

هذه املرة 
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آن أصل للقائك  
قبل أن

ُنغرق يف أجنحة الوجع
قبل أن

نتوه يف األسئلة
أومأي إلي

بقبلة.
**

ال أنت موشكةٌ على التحرر 
من الغرور 

وال أنا متجاسٌر
على هلع احلدود

أنا هنا
أنت هناك

كمثل مالكني حزينني
كمثل لفافيت تبغٍ  مشتعلتني

حنرتق باحلنني
نصي رمادًا

دون أن نضيء املكان.
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دلور ميقري

*ولد عام 1957 يف مدينة دمشق.
وباحث. *شاعر 

الشعرية: *من جماميعه 
1-حبثًا يف الَسراديِب عن كنوز الكردوخ 

2-كغريٍب يف أوغاريت 
3- تصاوير.

السويد.  *يقيم يف 

  
الدليل التائه  

1
صّياد الالمرئي ُهَو

»دينوكا«  سليل  تليُق  حبذاقة  بُه  يتنكَّ مسحورًا  مزخرٌف.  أبنوٌس  قوسُه 
الساحرة. 

»موسيسانا«  األول يف  أخدوده  منُذ  اعتدناها،  مسالكه.  وغامضٌة  وعرٌة 
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.. منذ سهامه العّصة، احملّلقة، امُلَرّيَشة حنو قمم حالقٍة حيُث، كلُّ حرف 
مَقدَّس وكلُّ كلمة َعماء.

أنا الَعراء، يقوهلا خمتااًل يف دعوته إّيانا »إىل طعنة هادئة« .. إىل وليمة 
اختلط فيها الكائُن فارسًا وفريسًة. وإذ ُنبعُث ثانيًة، حبلة »الشباك ذاتها« 
ُرمّبا، فلكي ُنعابث ثانيًة، حبائَلُه ومكائَدُه وأنقاَض أزله الثاني، كما لو أنَّ 

سحَرُه ارَتدَّ عَليه أو تقمَّصنا: 
»هذا هو أنَت

أّيها املنتفُض حتَت بروق احلرب، هذا هو أنّت،
وُقربَك ظلٌّ سكراٌن،

ظلٌّ مما تلقيه األرُض، يف غروبها، على رغيف الكائن.«
2

ُهو دليُلنا أيضًا - دليُل الَتيَتل ذي القرنني اخلرافيني، هذا. 
اج ضالِّني، صوب هضبٍة مستحيلٍة: هي  تائهًا يقوُدنا إماُم »الفودكا« َكحجَّ
ذي ُقبَليت. حنثُّ خطَونا بإثٍر خطوِه - خطو الّنهِب املتوَّج بالغاِر والغاردينيا، 
وغرانيقة وكراكيه وغيها من كائناته األثية اليت ال ندري من أي أرضنَي 
ملَّ شتاتها إىل دفَّيَتْ ِكناٍش حبجِم حديقِة »سافاري« مرتامية .. ُيرتجُم لنا، 
، عن ألسنتها، ليقودها ويقودنا إىل الَفلِك الرابِض، دهرًا،  كحكيم لقمانّيٍ

فوق جبل القيامة، هاتفًا بلسان نيّبٍ يائس: 
»أيُّ دليٍل يقتاُد خليقَة يأسي وجنادبه؟

ال صوت وال موت 
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ال أمساء وال شجر
بعُض خريٍر ومساكُب واطئٌة ووجوه يف خطواتي ال جيمعهنَّ قراٌن.«

3
أنا فٌخ، يقول متماجنًا. 

هو يدري - أو على األرجح - غي آبه بدراية رحلتنا الّشائكة عرب دهاليزه 
امللتوية، الغاسقة إال من بصيص »كواكب مهرولة صوب اجلبل«.. نستنفُضها 
»السني«  لباب  »الياء« سوى  باب  الفاتِح  إىل  »األلف«  باب  من  عبثًا 

اجملهوِل، امُلْلِغز، امُلْلَتِبِس، من امسه األّول: 
»ُكنَت ُتَتمتُم، كنُت ُأمتتُم، وامسي مازال سليم بركات«.

4
تكون  فتئت  املا  تلك  وحده،  الَكشف  ال  اخَلْلِق،  ِغواَيُة  أنَّها  ندري  لكننا 
غوايتَك ومراودتَك عذرّية الكلمِة، وُهزءَك من فصيل »املدنُف بال وْصٍل« 

ومتقاعدي األدب املستبدلني بهاء اللغة بالفتات عقيمة، صدئة. 
املكان  من  القسري  خروجك  هي  واملنفى،  الكتابة  من  عقود  ثالثُة 
وتداخلك احلميم، امللحمي، بالذاكرة واحللم .. ثالثة عقود من الداخل 

واخلارج تهتُف، إذًا، ألجلَك وبصوتَك: 
، طوياًل  اقتلين«. »حنَي حتنُّ إليًّ
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دلوفان ساري

*ولد عام 1961 يف مدينة سري كانيي.
*شاعر وصحفي ومرتجم.

*من جماميعه الشعرية:
1-وجهي الذي هناك.

2-طقوس الوالدة.
3-الرمانة احلجرية.

قناديل قدمية

كل شيء آخذ حنو الرحيل
غي كف مل تزل تهمس

للرتاب احلزين
................
فتحت آالم القهر
غرست أصابعي

يف أنات املواجع.
**

غريب يدور يف كل اجتاه
يبعثر الوطن

ويغرس احلياة
يف طريق النجاة

كي جيعل احلقائق 
رهينة للخطيئة.
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**
بسطت مدى أوجاعي

إىل ما خلف
كل احلقائق

ألشعل غابة جديدة 
يف أرواح القناديل القدمية.

**
فرشُت املساء

مهادًا لدالية العنب
يف ساحة ممتدة

عرب الوطن
مجعُت

شتات طفوليت
بفم الزبيب

وتوسدت صمت الرحيل.
**

تلسعين كالشوكة
نيان احلياة
عبثًا أنشدها

وسط أسوار املوت
أغمض عيين

أحاول خرق املستحيل
لكن الرعشة تطفو

فوق جسمي املنهار
أستلقي مذعورًا

فوق رماد اخلوف
كالنهر العطشان

على أرض املنفى.
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 ديا جوان

*ولدت عام )1953( يف مدينة القامشلي.
*تكتب الشعر منذ أواخر الثمانينات.

* هلا جمموعة دواوين شعرية، وكتب يف القصة والفولكلور.  
*من أعماهلا الشعرية:

1- موجة من حبر أوجاعي.
2- عربات متمردة.

 

أنا والِشعر
 

إن توّدون معرفيت عن قرب،
لتتلّمسوا روَح حياتي

وتزرعوا لون أماِنيَّ
يف قلوبكم

فقط... دعوا قصائدي
تزحف حنو دواخلكم

لتقرأ نفَسها لكم
بنفِسها!.

 الشاعر
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 الشاعُر...
يرق كل ُعُمره

ليى الناَس أحرارًا؛
ناِسيًا عدم قدرته

على إجياِد ُعُمر آخر
ليى نفسه ُحرًا!.

الوردة
 

الوردة ال تطالُب بدِمها!
وال تأسُف على
رأِسها الذبيح،

وال على ُعُمرها الذابل!
ما داَمت سُتمنح لعاشق

أو لطالِب حرية!.

ُحلٌم ُحر
 

ما أحوجين إىل ُحلمٍ  ُحر!
ميسك بيدي،

يقّدمين مخسة آالف عام
أو يؤخرني مئة ألف عام

ال يهّم...
فقط أن يريين من هذا املكان،
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يسحبين من هذا القرب،
يفصلين عن هذا الزمان!.

احلياة
 

- حني جنعل حياتنا
خرابًا يبابًا،

تصبح أمانينا وذكرياتنا
أفاعَي وعقارب!.

- كلٌّ يعرف
ما يبغيه ِمن احلياة؛

لكن َمن يعرف
ما تبغي منه احلياة!.

صفحات
 

ما أشدَّ إشفاقي
على هذه الصفحات؛

إذ أقِحُم حرويف،
كشراراِت نارٍ ،
يف أحشاِئها!.

رداء
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الرداُء الذي
فّصلناُه ألمانينا

يف العام املاضي،
ضاَق عليها

يف هذا العام!.

 ُجرح

يف كل يوم
أخيطُ  فَم ُجرحٍ ،

أكفنُه وأدفنُه؛
ألتهّيأ

الستقبال ُجرحٍ  جديد!.

صدري

مهما مجعتم
قة، من حروٍف غي ُمنسَّ

وألقيتموها
يف قفصِ  صدري؛
لتآلَفت، ومتاَسكْت

وخرَجت منتظمة
يف قالئد ِشعر!.
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ديالن شوقي
 

*ولدت عام 1970 يف مدينة سري كانيي.
*شاعرة ومرتمجة.
هلا )قبالت محراء(.

صراخي املخملّي

من مخائل ورود العاشقني
قطفُت باقة كلمات. 

حني أتيَت 
تناثرت مثل الفطِر مفرداتي. 

أنا والَنَّفُس الضّيق 
واختالج القلب

وبعض من نظراٍت حّييٍة
بغي كبد

بقينا.
**

بغي صوٍت
ينهمُر الّثلج

الّدموع تسيُل
الورود تينع
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تنشُأ األحالُم
بغي صوٍت

يسوُدّ العنُب
تصفّر التينُة

يبّدُل القمُر ذاته
بغي صوٍت

يبيّض الّشعر
احلليب يصي لبنًا

ومحامة اهلوى
بغي صوٍت

تنام. 
**

باهلّل أستحلفك
ال ختادعين باألحالِم

إّنين يف مدينة األحالِم
كربُت. 

رمّبا كنُت أنا نفسي حلما
أو يف حضن فتاة عمياء

مكحلة عتيقة. 
**

تعاَل
نشّق الّدكنة

ونبادل البعد بالقرِب
نذهب إىل صيد
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حلم«مموزين«
لينكسر نوم ذلك الّصمت

تعاَل
كي ال تتساقط أزهاُر الرّمان

كي ال تتهاوى عروسات الورِد
تعاَل

قبل أْن تزعل الّنجوم
ونشيد الّضفادع ينبرت. 

**
إْن مل يتحّرر قليب 

من هواك
فثورة االشتياقات

لن تنطفىء. 
**

ذلك الّصوت 
مل يكن أنينًا جمّعدًا

بل كان صراخي املخملّي
أنَت أيقظته...

ما الذي كان سيحدث
لو أّن َشعري حلَّ
على صدرَك ضيفًا

ذات ليلة؟
ولو أن يديك ضفرتا

حقيقة ما
حللمي؟
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رشيد  كرد

التابعة لبلدة ديريك يف كردستان  1910 يف قرية ورشات  *ولد عام 
تركيا.

*إلتجأ إىل كردستان سوريا عام 1940 هربًا من بطش األتراك.
*استقر يف مدينة عامودا وبقي فيها حتى وفاته. 

*يعترب رشيدي  كرد مع يوسف حرسان ، أول معتقَلني شيوعّيني 
يف عامودا، عام 1948.

اللغوي. والبحث  والشعر  القّصة  *كتب 
صدر  الكردية(  اللغة  )قواعد  الكرماجنية  اللغة  يف  القيم  كتابه   *

عام 1956 يف دمشق – مطبعة كرم.
الشعرية: *من جماميعه 

القافلة. 1- كروان – 
2- حافلة بريوت.

الكالسيكية. القصيدة  األرقى يف  التطور  *ميثل 
*تويف يف عام 1968.

احلافلة

الساعة دقت
احلافلة حتركت
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الدوالب دار
احلافلة هدرت
احلافلة حلقت

**
احلافلة مضت

احلافلة هدرت
إىل األمام خضة

إىل الوراء خضتان
تسعة وعشرون جسدًا ارجتوا.

)يومنا(
إن يومنا لقريب جدًا
فليغد فردوسًا مطلبنا

وليستحل املكان اآلمن خرابًا
على رؤوس

أولئك األشقياء
األنذال

لينسحقوا حتت األقدام
عندما ينتفض الشعب
قريب هو ذاك اليوم 

يا رفاق
فال تتهموا يا أشاوس.
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رزو أوسي

1950 يف قرية دكشوري التابعة ملدينة القامشلي.  *ولد عام 
*شاعر وباحث لغوي.

*نشر مقاالته وأحباثه عن اللغة الكردية يف جريدة آرو وستريك.
أكثر من جمموعة شعرية مطبوعة. *له 

*تويف عام 2010 بعد صراع طويل مع املرض.

أحبيت ال تقلقوا

يا سيدي..!
سألتين عن ليلة ساكنة هادئة

جلست فيها متعبًا 
مكسر األوصال.

سألتين عن رجل وصورة
عن قبلة

باسم مججمال
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نسيت أن تسألين عن سفر
وادي املوت

يف حديقة السالم لألطفال
عن جسد مهشم

وهيكل حمطم
عن غصة 
عن دمعة

تالزم األجيال
نسيت أن تسألين

عن طفلة فطمت بقسوة غادر
قبل الفطام

أو عن أنني متعب
بني الركام

عن وردة طمرت
عن مقلة وئدت
عن أعني فقئت

والرب يفظ سرها
يف سورة األنفال.
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رزو خرزي

القامشلي. مدينة  مواليد  *من 
التسعينيات. أواخر  منذ  الشعر  *يكتب 

*له )عندما وقت عينيِك(.
*مقيم يف تركيا.

 

ال ترتكوني وحيدًا

لي غرفٌة صغية
تتسع ألن حتتضنكم مجيعًا

 رغيفٌ  واحد
لكل واحدٍ  منكم قسمٌة فيه

 كأس مخرٍ  واحدة
لكلٍ  منكم أن جيرع منها شّفة

 لي قلٌب
يكفي حمبتكم مجيعًا

 ال ترتكوني وحيدًا
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يف أزقة الغربة.
 يا أنِت 

 حبيبيت ال ُترديف :  
لتبَق ليلتَك طيبة.

إبقي
حتى خيتفي القمر 

حتت جناح الغيم
القمر اخلجول

جيف ريقه  لقبالتنا
ميضي ليشف املاء

ويعود لسهرتنا
ال ُترديف: لتبَق ليلتَك طيبة.

باهلل عليِك
ال تغمضي عينيك على القمر

سيختلس القصائد من أحالمك
أفديها قامتِك،

ال تنامي
حتى يدوخ القمر

يثمل
ويومئ لنا:

لتبَق ليلتكما طيبة.
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روني علي 

*ولد عام 1968 يف مدينة كوباني )عني العرب(. 
*جماز يف القانون، من جامعة حلب.

*ساهم يف تكوين أول فرقة فلكلورية يف كوباني.
*يكتب الشعر واملقالة.

عبور مملكة الصمت

قلبِك املفتوح على مصراعيه 
جيادل زوبعة هوجاء  

وزمحة الصمت 
تراشق أغنيات املطر

فيحلق يف صدري 
نعاس أقحوانة 

تداعب هزائم العشق 
على تنورة قريتنا املغرتبة 

وأتذكر حلظتها
أن األنثى

لن تنحي لقصيدة عابرة
فيسوقين ضجيج النخوة  

إىل تلة  
سئمت من أقدام البشر 

وترهلت 
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فالقابعون هنا 
ينشرون غسيل النخوة 

يف غياهب اجلحيم 
عدت أدراجي 
واملزاد مل يزل 
على قدم وساق

وقرييت غارقة يف أحالم عانساتها
ويف ليل غزاه شيخوخة أرقي
تسرق اخلفافيش حكايات قلم

يؤرخ للشمس آهات أرملة
تشارك متلصصة

عناق شارد طارده الفراشات
وقبلة أضلت الوجد

لرتمتي
يف أحضان قاموس

تاه عن املفردات

حني أجالسِك

حني أجالسِك
يغمرني نشوة صداع 

يسامر الركام يف شوارع بلدي
فألتحف كوخًا غادره السمر

وأنشد بأناملِك
تغريدة هزار
يطوف اهلواء

ويقطف توجية
من زهرة 
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عشقتها سنابك الغد
يف حضرة بارود

التصق برسائل الشوق
فأخرج من دهاليز الكربياء

أتلمس سياجًا
يضمين يف غربيت

ويملين على صراط
يتعقب خطى قبالتِك

**
حني أجالسِك

تضمين عبق طفولة 
يف ثنايا معطف

سرق الكحل 
من لسعات عينيِك

فتثور شرايني مملكيت
على قلب 

ترهل صبحًا
حني غزا اجلندب

شكلة
ودعتها بني جفنيِك

بركان كلماتي 
ألقى حبمم

يف حنجرة خطيب 
هجره الكلمات 
مذ وطأ الصالة

على سجادة خديِك
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روفند متو

*ولدت عام )1968( يف قرية تل شعري التابعة ملنطقة القامشلي.
السوفياتي سابقًا. الصيدلة من االحتاد  *حاصلة على شهادة 

التسعينيات. منتصف  منذ  الشعر  *تكتب 
الباكية(. )العيون  *هلا 

خذلتين دموعي

ملاذا يقتلون األجنة يف بالدي 
ملاذا يغتالون املستقبل 
ملاذا يغتصبون النساء  

 كل شئ يطاردنا 
بؤس يف املنفى 

وانقطاع الرحم عن الرحم 
أي جفن يرد الدموع 
أي صخرة تسند االمل 

أي فم يقطع الصراخ الفاجع 
كثية هي االوجاع يف وطين 

 ملاذا خينقون الديك 
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وحنن نكتم افواهنا وخنشى الكالم 
 

ملاذا خناف وهم ال خيافون 
ملاذا نتسال وهم ال يسالون 

ملاذا نذرف الدموع وهم ال يذرفون 
ملاذا جيهضون أحالمنا ويغتالون االرواح 

 ملاذا يقتلون احلمام يف بالدي 
 ملاذ ا منوت بال اسم وبال عنوان 

ملاذا ندفن بال كفن وبال قرب 
ملاذا منوت بال وطن وبال تراب 

 ملاذا ملاذا؟؟
شالل من الدموع

ال زلت أحبو إىل خمدعه
وأشم رائحته

والدموع تذرف من مقليت
فيتسلل وجهه من نافذتي

حامال معه 
أنسام طفوليت

ومتتد يداه ليمسح دموعي
فينتابين النعاس ثانية

وأغفوا
 بني راحيت يديه.
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زبوناته علي

*ولد عام 1968 يف مدينة القامشلي. 
*خترج من جامعة دمشق – قسم اللغة العربية.

*شاعر وناقد.
*من جماميعه الشعرية:

1-حكاية الينابيع األربعة.
2-اللش وقصائد جرحية.

3-العشب الذي منا يف قلقي.

رابرين/اإلنتفاضة

من ختوم كثافة قلق املكان
)ينحدر دينوكا بريفا( وينصت

هلواجس العشب،
يكاد يقطع املسافات

يزرع زحم اخلطوة 
على امتداد)آي لي لي ئي مي(

منهكاً  باللغة ،وأشياء تشبهك
على

حني.
عندما انتفض صغار درعا

مبتعة الكلمات
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وعربوا
للعاصفة

عن الدكتاتور
مسع دينوكا الزمن

يصحوك
وانت هائم على اجلليد

**
فهم دينوكا بريفا والدة الريح

لعسف خنيلك 
والغابة املنتفضة 

والقرميد
بدت النوافد تأخدهبوبك

وحناجر النشيد،
والكل مبهم بك،يف اشكالية ال مباالة

توقظ
املدينة
الصباح

بصراخ ظلك على ظلي
حينها كان دينوكا بريفا ينسكب مبلء أحالمه

يف عتمة)سكاكه مساييلو(وشخيه
ياصر )اليوكا(
و)مجي جتلي(

يصبان العناوين وآيقونات املفردة
ومل يغادر بليج االعلى ناحية 

طقوس امليديني ،
وهم يزامحون مقام الله ش.
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كان دينوكا )يف وحدته اشبه مبدينة مزدمحة (
كم شهيدا عربوا جسورك

وانت على عجل 
جتتازين اقفال النهاية.

ويهمس االخرون …ينادون ازادي ازادي
الجلك عانينا امل الورد يف الصقيع 

وهربنا
من

احللم
كان جرحا 

ينزف يف الظالم
اقصدك وقصدتك يا دوميز

نصبت اشرعة وخيام ،
تاخدني هديال على هديل.

هرمينوطيقيا نصوص املخيمات

على مسافة جرحٍ  من قاطع))...........((
وقف املخرج السينمائي  على مشهد يأسٍ  

لرتاجيديا االحتواء
بدأ يتلذذ بإشكالية املعاناة )كمادة فنية(

أراقبه:وهو يرتب أفكار املعادلة.
فجأًة صوَر لقطات بأصابعه النرجسية

ألطفاٍل يرتاكضون خلف حلمهم
وحمنة الرجوع

بينما هو )يقرأ كسوتهم املهرتئة ووجعهم الشحوب(
بالغبار وأتعاب احلنني



209

بدأ يصيُد بشباكِه كل ما هو مؤمل للغاية
لذهنة اجلائزة.

يف تاريخ/ / /اجته املخرج مروراً  
على هياكل القصائد 

احملطمة
وأنني املهّجرين،

يمل تراجيديا املخيم إىل املهرجان
واستعرض شكالنية العاصفة
على شاشات نقاد الظالم.

* * *
على
غي

معتاد
صفق

له
اجلميع
ومنحوه

اجلائزة !!!!!
حينها رجع زبوناته قلماً  ودماء

ويف الصباح الباكر
قبل أن تسقسق العصافي

على حبائل اخليام
خط َّ على صدور النازحني:

»هكذا من نزيف الوجع 
يصد اآلخرون 

سناباًل من ذهب«.
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سليم بركات

*ولد عام 1951 يف قرية موسيسانا التابعة ملدينة عامودا.
*شاعر وروائي.

*له أسلوب جديد يف الشعر كما يف الرواية.
أوائل  يف  العربي  الشعري  املشهد  غزا  منُذ  دروي��ش:  عنه حممود  *ق��ال 
السبعينات، بّشرنا بشعر جديد خمتلف. مل يشبه أحدًا، وسرعان ما صار 

هذا الفتى الكردي اخلجول أبًا شعريًا ألكثر من شاعر عربي.
*من جماميعه الشعرية:

1-كل داخل سيهتف ألجلي، وكل خارج أيضَا.
2-هكذا أبعثر موسيسانا. 

3-للغبار، لشمدين، ألدوار الفريسة وأدوار املمالك. 
4-الكراكي.

باك ذاتها؛ بالثعالب اليت تقود الريح. 5-بالشِّ
6-البازيار.

7-طيش الياقوت.
8-اجملابهات؛ املواثيق األجران؛ التصاريف، وغريها.

9-املثاقيل.
10-املعجم.

11-شعب الثالثة فجرًا من اخلميس الثالث.
12-ترمجة البازلت.

13-السّيل: بلغنت أخريًا عمر األربعاء.
14-آهلة.
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15-عجرفة املتجانس.
*من أهم أعماله الروائية:

1- فقهاء الظالم.
2- أرواح هندسية.

3- الريش.
4- معسكرات األبد.

5- الفلكيون يف ثلثاء املوت.
6- أنقاض األزل الثاني.

7- األختام والسديم.
8- دلشاد: فراسخ اخللود املهجورة.

9-موتى مبتدئون.
10- لوعة األليف الالموصوف احملري يف صوت سارماك.

11- السماء شاغرة فوق أورشليم.
*يقيم يف السويد.

ميزان

: إني فسحٌة  فلتمت أرٌض بأرٍض، ولَتَنْم يف خوذتي األخالُط من ُكْرٍد وجوَّالنْيَ
منذورٌة للكيمياء، ويف يدي كبٌد أدور به كنوَّاٍس على األعشاِش: 

ُمّري يا محاِئُم، 
يا عصافَي الغضاِر، 

ويا غرانُق، 
يا إوزٌّ، 
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ويا مُساني، 
يا دجاج املاِء، 

 ، يا بازيُّ
يا حّداُت، 
يا ُجْهُلْوُل، 
يا ُدرَّاُج، 

يا بطريُق، 
يا زرزوُر، 

اُف؛ مّري، فابتهالي ليس إال نزعًة من آدمّيٍ يتفي بإناثه إْذ ُهنَّ  يا ُخطَّ
، أو خيطفَن حمور بعلهنَّ مشاكساٍت  يفتحَن الغضاَر كوردٍة للنيزك امللكيِّ
رعدُه؛ مرِّي وئيدًا يا قرنفلًة مسوَّرًة بأنفاس العناكِب؛ قد تطاوعين الرباري 
مرًَّة يف يأسها فأردُّ كلَّ فصيلٍة َردَّ الصواري حنو موجِة مأمٍت، وافّرُق األكباَد 
بني مكيدٍة ومكيدٍة، ولرمبا دحرجُت أقماَر الرباري يف غشاٍء يابٍس وقذفُت 
كل مدينٍة يف يأسها، وأنا أديُر الوقَت كاخلزَّاف، مستندًا إىل كرٍة تفيُء إىل 

جوانبها الفلوُل. 
ُت أقمارًا على إهليلِج الصرخات، أو  ولرمبا سيَّ

أحنيُت جذعي فوق جنم حمارٍب، 
وكشفُت كيف جييُء موٌج هازٌل مستطلعًا موجي فيهذي األرخبيُل. 

ولرمبا شيَّعُت سوسنًة إىل جرٍح وعابثُت املوالَي حاشدًا يف خوذٍة مشقوقٍة 
مشسًا يفاجئها األصيُل. 

بانقساٍم ُمذهٍل؛ بالعشب يشدُه دٌم أو زجنبيُل 
ُت مسرى طعنيت حنو اعتداِل الروِح، أهتف: ساعديين يا لبونات  ولرمبا غيَّ
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العراِء، ويا صفيحًا قادمًا يف أسِرِه اجلسُد الصقيُل، 
ساعديين يا ُحبارى القتل، إني حازٌم أمري على َشَرٍك سأدفع حنوه األياَم 
والريَح النفيَسَة، خائضًا يف بركٍة من ُترَّهات العامل احمللوِل مثِل كتابٍة، ولرمبا 
أمسكُت قرميَد البيوَت ُمقبِّاًل هذا الزجاَج، وذاَك، أو هذا السياَج، وذاك، أو 
وأين  لي حجارُتها؟  ستحمل  ماذا  حلوٌة؟  بيوٌت  لي  ستحمل  ماذا  متسائاًل: 
النحل؟ أين طنينه فوق األزاهي اجلسورة؟ أين َمْن ألَقْت إىل لغيت زجاجاٍت 
رًة، وأطلقِت العنادَل يف خراٍب حائٍم كالصقِر؟ ُمرَّي يا لبوناِت العراِء  مكسَّ

مبأمتي، وأِحْط بنعشي َيا عراُء. 
ها هي العرباُت تأخذ شعبها متحاذياٍت حتت خنشاِر السفوِح، وها هي البلدان 

تركُض، واهلواُء 
يستطُي كقلِب عاشقٍة؛ أحيطي يا لبوناِت العراِء مبأمتي، فدمي َعُجْوُل 

واملدى مثلي شريٌك قابٌض بيٍد على ميزانِه، 
واألرُض تعقد عروًة يف وْسطها رئٌة وميزاٌن ثقيُل.

ديرام وديالنا
I

اْنظر إليها يا ديرام، انظْر كيَف جتمع أماَم قلبَك أسراَب اإلوزِّ، وتغزُل الغيوَم. 
انظْر إليها تتهادى قطيعًا قطيعًا من آخِر السفوِح، يُدها يف يِد األفِق الراعي، 
وثوُبها ينحسُر -حني تعرُب اجلداوَل قفزًا- عن جذوٍر ال تلمُس األرَض، بل تلمُس 
املديَح الذي تتغَطى به اجلذوُر كلُّها. فإذا رأيَت أن تأخَذ يدها يف يديَك 
فَخِذ األفَق أيضًا، وإذا رأيَت أن تضمَّها َفْلَتُضمََّك اجلذوُر ليُشَق الثمُر بأنفاِسك 

َتِشَقًة َسيَلها الَعِرَم من اللَّنِب واألشكال. الثََّمَر، أو لتهرَع إليك األرُض مُمْ
II
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ى بعذوبِة ألِف قلٍب سكراَن، وأيقظي  أيقظيه ديالنا، أيقظيه من ُسباته املوشَّ
معه الصباَح ليمضيا إليِك معَا، ُمَعفََّرْيِن بالشهوِة وبالغضاِر واملرِح، فهو األخُي 
الذي سرتْيَنُه هاذيًا ينفُخ يف أبواٍق هاذيٍة، وميأُل، كالنَّادِل، بالبطولِة كؤوَس 
الغرقى، واقفًا يف املهبِّ ذاته، يف املهبِّ العريِق للجذوِر واغتباِط الوحشيِّ 
. وهو األخُي الذي سرتينه ُمْقباَل إليك كإشارٍة أطلقْتها العاصفُة قبل  بالوحشيِّ
أن ترتدي خوذَتها الدمويََّة، وَتُشدَّ مالَءَة املائدِة فتنَثر األواني على رخاِم 

األرواِح. أيقظيه ديالنا.
III

... أيقْظ ديالنا، وأيقْظ  أيِقْظها يا ديرام، أيقْظ فراشَة الغيِب وُيْعُسْوَبُه الذهيبَّ
معها البيَت حجرًا حجرًا، ثم أيقِظ الساحَة احمليطَة بالبيِت، وأْيقِظ السياَج. 
وإذ تنتهي من ذلك ُكلِِّه أيقِظ الصباَح النائَم قرَب السياِج، وُقْل تعالي ديالنا، 
تعالي لنشهَد السطوَع احلياَن لألرض وهي َتْذُرُف احلديَد والبهاَء على درعنا 
اآلدمي، ولنْكِشْف، بعد ذلك، ثدَيْينا لنصِل احلقوِل، مرجتفنْيِ من عذوبِة النَّصِل 
ا حناوُل، معًا، أن نكوَن  إْذ يغوُص إىل حيث جيري السمسُم والزعفراُن، كأمنَّ

اجلراَح اليت ال جراَح بعَدها... 
هيا أيقْظها يا ديرام.

IV
عاِع املنساِب على صدِرِه  أيقظيِه ديالنا، أيقظي الفتى الذي يتملمُل حتت الشُّ

العاري. أيقظيِه وأيقظي النهاَر
واألرغفَة، ثم امألي دلَوِك -الدلَو الذي تسقنْيَ به حيواناِت الصباِح اليت ال ُترى 
-املئيِه َشراِنَق َقّزٍ وتوتًا مما يتساقُط من املدائِح، لتخيطي باحلريِر والتوِت 

هذه العذوبَة امُلْسدلَة حول ديراَم. أيقظيِه أيقظيِه ديالنا.
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V
يِقْظها يا ديرام، وأيقِظ احللَم من حلِمِه حتت أهدابها، ثم ألِق على ديالنا 
حصاًة من الوقت لتموَج كسطِح النبع، وَتتَّسَع دائرًة دائرًة، كلُّ دائرٍة عربٌة، 
ويف العرباِت البقوُل والطرُق. هيا باهلل عليَك، فها هو رسوُل األوديِة يقطُف 
لكما عناقيَد الضباِب، وينثُر على سياِج البيِت طفولَة اخُلزامى. أيقْظها، أيقْظها 

يا ديرام.
VI

أيقظيه ديالنا، أيقظي قناَع امللهاة -هذا الفتى املطوََّق مبناجِل اآلهلِة. أيقظيه 
ا عرُفتما أن للندى  لئالَّ يفوتُكما ندى الصباِح العجوُل وغواياُتُه املضحكُة، فلرمبَّ

صهياًل يف العشِب، وأبواقًا ُتؤِذُن باهلرطقِة امَلِرَحِة للرتاِب امَلِرِح. 
أيقظْيِه، أيقظيِه ديالنا.

VII
َحَبَبًا من  وانثْر عليها  السماويَّ -ديرانا،  البذَخ  أيقْظ هذا  يا ديرام،  يقْظها 
ى وأشياِئِه الباذخِة، فإذا ترامْت أمامَك َيْقظى اْسَتْطِلْعها كما يستطلُع  الضحُّ
الّنباُت الّنباَت. واجلسا معًا تستظلُّكما الُقَبُل، وُتغوي بُكما األغاني األغاني. 

أيقْظها، أيقْظها يا ديرام.
VIII

ُر سكراَن من بهاِء  عاَع اآلدمي - ديرام إْذ َيَتَحدَّ يقظيِه ديالنا، أيقظي الشُّ
َكِر، وال جتعلي ِحجابَا عليِه يدْيِك أو اللُّهاَث. مديدًا فليُكْن، واِضحَا َمُشْوَقًا  الذَّ
ترتاءى يف ِشَفاَفِتِه العناقيُد والرباعُم، فلتملكنْيَ ُكلَُّه، وكلَّ ما يرتاءى فيِه، 
معًا. ومتلكنْيَ أن تكوني امَلْخَدَع الآلدميَّ للنباِت وأحالِفِه من غماٍم وأجنحٍة. 

أيقظيِه، أيقظيِه ديالنا.
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IX
يقظها يا ديرام، أيقِظ الدَم احليَّ وأشكاَلُه الصديقَة، وتكلَّْل ليقظِة ديالنا بنفٍي 
رقيٍق، فهي يقظُة عرٍش َتَتدانى يف ُسلطانِه الينابيُع وتستحمُّ اجلداوُل. وهي 
قوُسَك ترمي بِه - حني ترمي - ذاَتَك ُكلَّها يف نشيٍد أخٍي. أيقظها، أيقْظها 

يا ديرام.
X

تتفتَُّح أهدابُه  إذ  واْشهديِه  الصديقَة،  ََف وأشكالُه  الرتَّ أيقظي  أيقظيِه ديالنا، 
عن طيوٍر، فهو يقظٌة ليَس إالَّ صباٌح ممِسٌك بصليِل املياِه، وهو قوُسِك ترمنْيَ 

ِك كلَُّه يف نشيٍد أخٍي. أيقظيِه، أيقظيِه ديالنا. بِه - حني ترمنْيَ - َرمِحَ
XI

اَف الزبِد ديالنا، وانشْر قلوَعَك حني تتمْلَمُل من  يقظها يا ديرام، أيِقْظ ُغدَّ
ُمْقِبٌل على دِمها بسحاٍب ُعرياَن. أيقْظها،  ، فأنَت  دغدغاِت دِمَك الصباحيَّ

أيقْظها، أيقْظها يا ديرام. 
يقظيِه ... 
أيقْظها ... 

مل أَشأ أن أوقظ األرَض يف ذلك الصباح. 
مل َتَشأ أن ُتوقظين األرُض.

احلجل
اَن ما كاَن: مرٌح سلَّ السفوَح كسيٍف؛ مرٌح سلَّ الفضاَء وأهوى على األعشاِش 
، حتى امتدَّ برٌق من الطي بني غٍد  فتطايرِت األرُض مُسانى، وحُنامًا، وكراكيَّ
ضائٍع، ومديٍح ضائٍع، فقلنا تطايري، تطايري أكثَر يُتها األرُض؛ تطايري جبعًا، 
ومِنِْنمًا، وغرانَق، ولتتطاير حوَل ردائِك الغضاريِّ سالالُت وحباحُب من فضِة 

اليأِس، فلنا يف النشيِد أرٌض أخرى، رخيمٌة َكَغْبَغَبِة حجٍل يستدرُج األنثى. 
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حجٌل؛ 
تذهُب األرُض ويبقى حجٌل يف املدى. 

حجٌل؛ 
يذهُب املدى ويبقى حجٌل يف النشيِد. 

حجٌل؛ 
حجٌل أفُقنا. حجٌل ظلُّنا. حجٌل بدايُة الكالِم. حجٌل كالُمنا.

حجٌل، حجٌل. إشهدي يا مدارج تهوي إذ تهوي األرُض، 
وأكتْب أيها اليأُس بالريشِة الباقيْة.

املنعطف األول، إىل جهيت
، طوياًل، إىل املكاِن، ال َتُعْد إليه.  حني حتنُّ

، طوياًل، اقتلين.  حني حتنُّ إليَّ
ماذا ينبغي علّي ألشرَح املسألة؟ 

امللوُك ذاهبوَن إىل نيساَن؛ الشعوُب ذاهبٌة إىل نيساَن، واألبد، الذي احنسرْت 
عن كتفيِه عباءُة جدِّي، ذاهٌب، معي، إىل نيساَن. نيساُن ذاهُب معي. نيساُن 
تتلفَُّع  وهزائَم  ُجُسوٍر  تبقى من  ما  الودَع على  ينثُر  وهو  أبوَِّتِه،  ذاهٌب اىل 

بالبطولِة املاكرة. 
وأنت، الذي حتنُّ إليَّ طوياًل، ال تُقْل لنيساَن عيّن ما يقولُه األننُي، وال تكشْفين 
حبيبِّ هذا؛ جبسارتي املتناثرِة هذِه، على البهو الذي َتَرى يف آخرِه سريري، 
وَتَرى الَوَرَثَة يشقُّون الوسائَد حبثًا عن ممالكي. وال حتمين بصرخٍة، أو حبراٍب 
ع  كاليت شحذْت نصاهَلا أرامُل الفجر، بل أوصِد الباَب عليَّ وعلى نعشي املرصَّ
بفروٍج متأللئٍة، وأنِصْت من وُعمَّاهِلا املتشاجرين- إىل قناعي الذي أتركه 
على سريري، وأصعُد األصيَص النحاَس، الذي يتدىّل من السقِف، ملتجئًا إىل 

َحَرم املعدِن وأْزِر نقوشه.
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ساالر حسو

*ولد عام 1972 يف مدينة كوباني.
*شاعر وصحفي.

*له )مدونات عاشق(.

ممرات سرية 

يف حبِك 
سلكت طرقًا وعرة

ألماكن كثية
ال أستطيع الرجوع منها.

**
شوقي الطويل، 

الطويل.. 
إليِك

فتح ممرات سرية 
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إىل أوجاع خائنة
ملبدة بالصقيع.

**
يف املساء األخي

و أنت تطفئني مشعات
عمري القصي

أتذكر....
آه أيتها احلبيبة

اعلمي 
إن 

عاشقًا
جديرًا بِك

مات بعد فوات األحزان
مات 

حزينًا 
جدًا

على قارعة حبك.
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شهناز شيخه

*من مواليد مدينة احلسكة.
*خترجت من كلية احلقوق يف جامعة حلب.
*متارس مهنة احملاماة يف مدينة القامشلي.

*عضو يف رابطة الكتاب والصحفيني الكرد يف سوريا.
*تكتب الشعر واملقالة.

* هلا ديوان مطبوع بعنوان ابنة اجلن.

   

لؤلؤ الورد

حني تناثرنا 
من بني أصابع الصبح

لؤلؤ وردٍ 
كانت أرضنا

يف الشرفة الزرقاء تغتسل
كاهناُت احلبّ تشدّ ُ برفقٍ 

أوتاَر قيثاراِتها
جّدتي تعيد من مراعي الغيم 

جنمتها
نسُي خلف غبارها
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جنمان هاربان 
من صرامة النظام يف اجملّرة

حنمل يف سّلة التفاح
 أحالمنا ...... شعرًا
يرتك قرب كلّ باب

كواكب صغيةً  وخبزًا
لتصرخ شجية الرّمان

هل مرّ  يف غفوتنا آهلةٌ 
َنَذُروا لنا أقمارهم ؟ !

ونصي ... تهطلنا
على أوتار حقل جدنا الذي من ماء

سنبلةٌ .....
تذرفنا على سطح موجةٍ عنيدةٍ 

خرافة الفينيق
حتفظنا كواكبٌ جمهولةٌ  

 تارخياً من الورد
يف الكتب القدمية

نهطل بأغنيات النرجس الربيّ 
حنلمُ .....

مبعطفٍ  للفراشة
بنجمٍة ُنعّلقها للعابرين

حبزننا .....
 يطُي... من أجسادنا !

مالفا الربد قادم .... وأنا ال أملك سوى أنت ! 
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على أبواب الشتاء
الربد قادم .... فلتحرتق أصابعي إذن

بني يديَك
ليغتسل بدموعي الساخنة

قلبك املرتعْد
الربد قادمْ 

فألنسج ألجلك 
قفازين مدهشني

وألمأل ِقْدرك اخلزيّف
حليبًا ساخنًا
 الربد قادم

 ودروبنا الغامضة 
تنتظر اشتعالنا
فألمضي ....

بني خطوط احلقل العاري 
ولتأت ...حاماًل بني يديك 

سّكر العيد
بقليب األبيض 

أنصب لك فخاخًا
طائشة

أعرف ..أنك هناك 
يف نهٍر ما مل اره بعد

يف حميٍط خلف هذا العامل
ستصطادني

ألخرج من بني يديك كاملعجزة!
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شيالن محو

*ولدت عام 1967 يف مدينة القامشلي.
*أنهت دراستها االبتدائية واملتوسطة والثانوية يف القامشلي.

*خترجت من معهد إعداد املعلمني.
*هلا )بال عنوان(.

*مقيمة يف مدينة دهوك.

اجلسر

أصِفق باَب الشكوى
لزاٌم أن تدنو من البحر
وترحل مع انبالج الفجر

وتودع الغروب
أال يا »روبني«

كي تنتعَش »ليلى«
وترسَل الشكَر مزهرية
تقتحم أمواج السراب،

تندلق مع أغاني السهوب
وتزيِّن قامتها

بفستان أرجوانّي،
يف زمهرير هذا الشتاء.
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شكوى

يتألأل السهُل كذهٍب،
احلصادون سيغادرون

إىل احلصاد
أجاَء املضياُف

أيها الربيُع الوديع؟
ضحكة صفراء

تدوُر يف الدبكة
أهَي يف األحناء... وردُة الربيع؟.

يف املدرسِة...
ينعُس الِعلُم،

واملعلُم مشتٌت..
نطلُق التنهدات يف الوديان

ونتطلُع إىل »اجلودي«
بعيون مرَهقة:

أهذِه هبة الربِّ الرحيم؟!.

تعرية

ذات صيٍف
ويف هذه اجلامعة،

كيف استطاعت
تلك الشجرُة العارية

وسط احلشائش املصفّرة
وسط األشواك

استقطاَب العصافي
فوق أغصان قلبها؟
ما أمجَل غناَءها!.
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صاحل حيدو

*ولد عام 1956 يف قرية حسي أوسي التابعة ملدينة عامودا.
وباحث. *شاعر 

* صدر له كتابان عن األمثال واحلكم والقصص الشعبية الكردية.
* يف الشعر أصدر حتى اآلن ثالث دواوين شعرية. 

سرحده

أرض املصايف.. جنة
إنها مروج ونباتات مزركشة

هنا أقحوان أصفر
وورد أمحر

وهناك دغالت و أشجار ونسارين.
أرض املصايف

برمتها فواكه وزهور كرنيب..
ورود محراء فواحة
منذ بزوغ الشمس.
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أرض املصايف
برمتها زهو الريح

وشبق الورد.
**

بدو وخميمون
وأصحاب قوافل

هلم صداهم يف املروج.
طيور وعصافي 
ملونة األرياش

على األشجار ت
صدح بأصواتها..

أسراب اإلوز
وأسراب الكراكي

كّلها معًا
تدخل يف زغاريد مشرتكة

وسط ثلج مهيب
تغطي 
اجلبل 
األشم

بطيانها السعيد.
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طه خليل

*ولد يف قرية خزنة التابعة ملدينة القامشلي يف بداية الستينات.
*درس اللغة العربية يف جامعة دمشق.

*تعود جتربته الشعرية إىل بداية التسعينات.
*من جماميعه الشعرية:

1- قبل فوات األحزان.
2- أثرها.

3- ملك أعمى.
 

فقط عشرون عامًا 
 

مل متِض 
أعوامًا كثية بعد ..!

فقط عشرون عامًا
النافذة هي النافذة

الزقاق 
هو نفسه الزقاق ؟

ما زالت تلك العريشة 
تتسلقها ..؟

ما زالت تريد الوصول إليِك..!
 مل متض 

أعوامًا 
كثية 
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بعد.
 فقط أشعة الشمس 
غيت لون النافذة.

فقط الفصول 
حمت الوان النافذة.

 مل متض أعوامًا كثية بعد..!
 فقط عشرون عامًا ..؟

 عشرون 
عامًا 

ليس بكثي ؟؟
تصل إليك

 أينما ذهبت، يف مقاهي بين 
أو دمشق  
قامشلي 
أو برلني 

أمحل على كتفي 
احلائط الذي 
عليه صورتك.

تنامني. ت..تنامني.. 
وجلست جتلسني..

أدخن..و تشربني الشاي 
وحتى حني أرسل 

رسالة المرأة سواك 
أخطئ بالعنوان،

 فتصل 
تصل إليك..!
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عثمان صربي
 

مشال  يف  كاخته  لقضاء  التابعة  نارجنه  قرية  يف   1905 عام  *ولد 
العثمانية. بالدولة  امللحقة  كردستان 

*يف عام 1920 أنهى حتصيله العلمي من املدرسة الرشادية.
*شاعر وقاص ومرتجم ومناضل.

*أعتقل يف عام 1926، وظل يف سجن دنزلي حتى عام 1928.
*بعد إعالن العفو العام خرج من السجن ليعتقل من جديد.

*يف عام 1929 جلأ إىل سوريا بعد أن صدر حبقه حكمًا باالعدام.
واليت  دمشق،  مدينة  يف  الشباب  احتاد  رابطة  أسس   1935 عام  *يف 

حتولت فيما بعد   إىل »نادي كردستان«.
مدينة  إىل  وأبعد  الزعيم(  حسين  عهد  )يف   1949 عام  يف  *أعتقل 

تدمر.
املعروفة مجعية  الشخصيات  من  مع جمموعة  أسس   1955 عام  *يف 

الكردية«. الثقافة  »احياء 
احل��زب  تأسيس  يف  الوطنيني  بعض  م��ع  اش��رتك   1957 ع��ام  *يف 

الدميقراطي الكردي يف سوريا، وانتخب سكرتريًا له.
من  أكثر  السجون  يف  وقضى  مرة،  لالعتقال مثاني عشرة  *تعرض 

)12( عامًا. 
الشعرية: *من جماميعه 

1-العاصفة.
2-آالمنا.

يف  الشهداء  مقربة  إىل  ونقل جثمانه  دمشق،  يف   1993 عام  يف  *تويف 
الدرباسية.  ملدينة  التابعة  »بركفر«  قرية 
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عاصفة
 

عاصفة.. عاصفة
العامل كله أسود ومعتم.

عاصفة.. عاصفة
العامل كله أصبح ترابًا وغبار.

عاصفة.. عاصفة
تغّي وجه العامل

تغّيت البحار
وانهارت اجلبال

ففي هذا الزمن املعتم
الكل أصبحو

حائرين وسكارى.
**

جاء صوت اهلواء
عندما كان العامل باردًا
فمرة كان اهلواء أسود

ومرة كان أعمى.
جاءت األصوات معًا
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من اجلبال والوديان
يف آٍن واحد.

العشق 
 

أما زلت جترح قليب  
وأنا الذي أحرتق بنارك

أنا خي ضيف لروحك
ملاذا أنت 

جمرد من اإلميان.
**

أيها النزل الذي أصبح غريبًا
إحدى عشر سنة بالنسبة لي

بعيدًا عن األهل واخلالن
تلك املوجة من العمر اجلميل

مضى يف حبر اآلالم
كله غم وصدر مقبوض

يأسُت
يأسُت من هذه احلياة.



232

عمر لعله 

*ولد عام 1935 يف قرية )قصر دال( الواقعة شرقي جزيرة بوتان.   
الشعراء  عليه  سار  الذي  القديم  النهج  على  شعره  مجيع  *كتب 

األوائل. 
جزيري  ماليي  الشعراء:  مدرسة  من  الشعرية  خربته  *اكتسب 

وأمحدي خاني وجكر خوين.
دقيقًا. فوصفها وصفًا  للطبيعة  عاشقًا  *كان 

*تعامل بشكل مجيل مع األمكنة و األشياء يف وصف كردستان.
*معظم قصائده أصبحت جزءًا من الرتاث والفلكلور الفين الكردي، 
برور،  شفان  شيخو،  حممد  أمثال:  الكبار،  الفنانون  غناها  وقد 
ابراهيم..  بلند  شيخو،  بهاء  كاباري،  سعيد  شاكر،  عزيز  حممود 

وغريهم.
*يف عام 2006 حصل على جائزة )ترييز( للشعر.

أربعة دواوين مطبوعة. *له 
مثواه  إىل  لكي(  )كركي  بلدة  من  جثمانه  وشّيع   ،2011 عام  *رحل 

األخري يف مدينة ديريك. 
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يف وصف كردستان
 

مباهجنا الطويلة:
دجلة والفرات

سيحون وجيحون مراد
وحبية وان

سفان وهيزل
وعفرين وخابور

ِزركان وراء زهي سوران
اجلبال العالية.. 

جودي وخالت
هندرين وزوزك.. 

متني وسيبان
شنكال وبي خي
وشيخان وباكوك

قره داغ.. داسوك،
كولي وزوزان.
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عارف محزة

*ولد عام 1974 يف مدينة احلسكة.
*جماز يف القانون.

الصحفية. واملقالة  الشعر  *يكتب 
*له جماميع شعرية منها:
للقنص. 1- حياة مكشوفة 

2- كنُت صغريًا على اهلجران.
السريان. 3- قرب كنيسة 

الشبـيه 

أليَس غريبًا 
أن تكوَن ظبيًا 

و تكوَن هناك فرقة للتصوير 
مئاُت اآلالف ينظرون إليَك  

بأنفاسك األخية 
تركض .. تتعب 

مئاُت العضالت متّزق قلبَك 
ثّم 

تلتفْت 
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إىل حتفَك 
حيُث لن يوجدَ  َمـن يرأُف بك ؟ .

/
َصفَّـقوا 

عندما اقرتبْت الكاميا من ضلعكَ  
كانت مجيلة و لذيذة 

القطراُت احلمراء 
على ضلعٍ  

صغيٍ 
و يتيم 

مثل نظرة عميقة 
من األحشاء .

/
الدمعُة 

اليت نزلت 
من عينك اليسرى 

شاهدُتها 
فأشحُت بوجهي . 

/
اآلن 

يقتلوَن 
شبيهي 

األربعني 
و سأعيُش وحيدًا . 



236

البحر

مل أشاهد البحرَ 
يف صغري

ومل أعشْقـُه
و عندما كان أستاُذ الرسم 

يطلُب لوحًة
كنُت

بال ترّدٍد
أرسُم البحْر
ليس سطَحُه

أو سفنه
ـَه أو صوت

الذي يشبُه القصْف
بْل

أحشاءُه
/

كنُت
بال تردٍُّد

أرسُم
ذلَك الّشر .

تـلــــف 

من املباني العالية 
من املباني الواطئة 

من اخليم و البيوت ذات الغرفة الواحدة 
و األحقاد الكثية 
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يف تلك النوافذ أتَلـفُت عيينّ  .
/

القطارات تذهب 
السيارات 

العربات احملّملة بالفواكه و السجناء ...
ِعـشـْـُت مثل صقٍر كهٍل 

جائعاً  
مهمالً  

شارد الذهن 
أسَي فريسيت الصغية .

/
َظـننُت 

أنين سأحارب 
ثم ظننتُ  

أن عدّوي مات 
من كثرةِ 

ما انتظرتُ . 
/

أتلفُت عيين لرؤية ما ضاَع 
وزالْ  ...

/
كنتُ  
أمـدُّ 

نظري 
َكَيَدْي

حُمتاج .
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عبد الرمحن آلوجي

*ولد عام )1950( يف مدينة عامودا.
*درس اإلبتدائية واالعدادية فيها.

*أكمل دراسته األكادميية يف جامعة دمشق- قسم اللغة العربية وآدابها.
*له ديوان مطبوع بعنوان )مدمن النار(.
*يغلب على نصوصه الطابع الكالسيكي.

*تويف عام )2012( يف أربيل – كردستان العراق.

 
 ليعلمِ  اخللُق

 
ماذا أرى ؟! 

مددًا ينهل ُّ من ِدَيمِ  ؟! 
أم أنه مدٌد .. 

َيلظى من احُلممِ  ؟
أم أنها كتلٌ  

تنقد ُّ من أملي ؟! 
أم أّنه الليثُ  

مِ ؟ ـَ منقضًا من األج
أم أّن للشعر طوفانًا 

ميوُج به مدٌّ من اخللقِ  
ال خيشى 

من العدمِ  ؟!
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***
ألرمجنَّ القوايف 

مُحرةً  ولظىً  
من الهبٍ  يستميح العهدَ  

من قسمي
ألرشفنَّ أوار النار .. 

أحرقهُ  بالهبٍ  
هائلِ  األنفـــــاس مضطرمِ  
ألعلنن َّ بأّن الشعب معجزةٌ  

لن ُيقهر الدهَر 
يف األغالل بالّرغــمِ 
وأّن نادبه يف احليِّ 

ذو خَرقٍ  
وأّن ناِعَيهُ  

جيرتُّ من َدَهمِ 
ليعلمِ  اخللُق أنَّ الكورد 

ذو غضبٍ  
وأّن معدنُه 

قد قّد من وغمِ 
وأنه هادرٌ  

ينداح منحدراً  
من التجذر 

يف آفاقِ  حُمتدمِ 
من امليادين 

مُحرًا زائعًا ألقًا 
يـزهو بنصرٍ  عظيمٍ 

 غيِ  منهزمِ .
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عبدالرمحن عفيف

* ولد يف مدينة عامودا، سنة 1971. 
*درس األدب العربي يف جامعة حلب. 

*له عّدة جمموعات شعرّية منشورة، آخرها » وادي الديازيبام«.
*مقيم يف أملانيا. 

امنحيين قبلة قامشلّية

ألجتّول إىل نهر اخلنزير واجلقجق والقينور
وروث القطار والسّجادة والنوق القرنفلّية يف برّيات

مستنقع أمطار القامشلي الّدافئة اليت تهطل على البيوت
بالّزبيب األصفر يربق وفيه زيت صاف مئة باملئة

أشرب الّزيت أو أسكبه على حلييت احلمراء
من قراءة الكتب احلقيقّية.

نسيتين أمينة
على حصان مّيت بالقرب من نهراخلابور املّيت
ورجعت أمينة زهرة صفراء »العندكو« إىل بيت
إىل قرية حتت اخلابور املّيت كحصان ودربّكة

ودبكة.
خنجر وخنجر وسلسلة خرزة العنق

الفتيات األلوان الكردّية
نقش على أذن اخلابور

وبطنه الضجر.
نسيتين أمينة.
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أّيها املسكني يا درب
املدرسة اإلعدادّية

أّيها املباغت يا نهر الّدرباسّية
أّيها التّل يف الكمالّية

وسّكة وقطار مرتهل بالّزغاريد
سقط

سقط الّطنبور على كتفي
بعد أن حّل عيد النوروز بيننا

ومل نعد نعرف بعضنا
وال عرفنا القطار وال القطار سكت

على سّكته الرخامّية بيننا
ويف عنقنا الّطنبور.

آخ أمينة
ال يعرفك الغجر وال احلضر

ال اخلابور وال الّضجر
ال الّنهار وال الّليل وال الغسق

ال العشب املتربقع
ال القمر املتسّطع
يا زبيبة حامضة

خّلفها اليانسون السكران
فوق شّباكنا يف العصر املنّبه

والّشمس الّشديدة
قالت أسرارها وقال املطر عيونه

أثناءها وبعدها
وهطل وهطل الذي ال يغتفر

من احلّب
واحلّب ومجع الّشمل والّنمل

وكالب الغجر.
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عبد املقصد احلسيين

*ولد عام 1959 يف مدينة عامودا.
*له طابع سريالي يف الكتابة.

*يكتب الرواية أيضًا بنفس االسلوب.
*)املهارش( جمموعته الشعرية األوىل. 

حراس اجلحيم 

الأحب امللثمني ..حراس مأجورين .جتار لسفك أمسائنا 
أحب الرجال 

الذين خيرجون من املواخي يف الظهية 
ويرفعون رايات النصر املبني 

مر الطغاة من هنا ..
احننوا 

بأجالل 
علقوا املراثي يف املقابر ..

حرروا العامل من األلفة 
ال أحب النساء ي

طرزن املساء باحلداد 
ويرمون الصباح باألدعية 

مثل 
صياح 

الديكة ..
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انهن كا لضوء النازف يف السرير 
من سيضمد العتمة بني أصابعهن ..

ألنثر 
يف خفايا 
أعناقهن 

العقيق 
وهلفة أصابعي الشريد..

أرمي من حبورهن الكحل 
إنه النص الذي مل اكتبه 

الأحب األقوياء ....
عبثيون ..

أخاف من ساللتهم 
ال أصدقاء هلم يف حمافل الصرب

ال أحب اآلباء يف أكفهم مباراة احلداد وزارة للجنس 
الأحب الشعراء 
ميزقون البياض 

ويدحون الفجور ..فخورون حبروف اجلر 
إنهم كاملاللي يتأبطون طقوس النسيان ..ال تنتظر منهم نصوصا عن الثورة 
ال أحب العشاق الفخورين بعطر الغياب .جيرون من أكبادهم اناشيدهم 

أنانيون ..مرهقون ..أحن إليهم ليدلوا عاشقاتهم إىل النهر 
أحب العرافات ألنهن يكذبن..وميدحن صفوة شفاههن يقدمن أطروحهن 

عن اغتياالت املوتى
اقلدهن بأومسة العشق ..أرمي يف بالدهم فكاهة املتنورين 

أحب دمشق ..تركت يف شوارعها مديح عراكي ومفاتن عزليت
وأمام مزار )حمي الدين العربي( قرأت نصوصه عن عربدة التاريخ 

أنتظره لنأتي معا إىل اجلزيرة. 
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عبد الوهاب عزيز

*ولد يف مدينة احلسكة عام 1961.
التسعينيات. بداية  منذ  الشعر  *يكتب 

الكتابة والنشر. *مقل يف 
*له جمموعة شعرية.

مرحبا بك أيها العم 

مقدار ضئيل من احلزن
خييم على دروبنا

فأعط أيها العم ما لديك
إنه دورك

فال تباعد بني كلماتي
يبدو أنك حباجة إىل اإلسرتخاء أكثر

أميكنين مساعدتك
أظن بأنين سأجنز أعذارًا بسهولة

فالشواهد ترحب بك
أيها العم.. 

كانت وما زالت » سري كانييه » عروسة 
تلبس مالبسها بدقة
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أنصت جيدًا
و قم مبجرد التحكم بعقلك

بإجراء الالزم
حسنًا.. 

جهز رؤيتك لتواجه أدق الظروف
سيكون سهال

إن مل تتأخر.. 
كم أنت لطيف حينما تكون مثاًل

فقدانك للوعي يعطيك مجاال
يعطيك مهلة

لتقدم أمجل العروض
أيها العم.. 
مرحبا بك

وطاب يومك
اآلن أعترب نفسي عاطال عن العمل

فهل تعطيين حق العودة ؟؟
»سري كانية« فاتورتها جاهزة

سنستخدمها حني اللزوم.. 
أعرف مكانا آخرا

يتمل أن تعاني أكثر
لذا قررت البقاء.. 

أيها العم.. 
يف النهاية 

سينتصر اخلي على الشر.
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عزيز مخجفني

*ولد عام 1965 يف مدينة احلسكة.
*بداياته الشعرية تعود إىل عام 1985.

الشعرية: *من جماميعه 
1- سجن صغري.

2- أنفاس مهاجرة.
3- أغاني احلب.

أملانيا. *مقيم يف 

احصاء مؤقت حلبك

حبضورك تشتعل أناملي
حتت ظالل رموشك 

صفحاتي متتلئ بالقصائد.
اغمضي عينيك 

على فراشات قليب
ال أريد أن خترج أناملي 

من فردوسك.
**

أغاني السفر



247

غصة حلنجرة قلمي
حتت أمطار التيه.

ثعالب خماليب 
وهي ترواغ الكلمات املشاكسة

تقشي لرمانات األنني
وتهجي للريح

إىل ماوراء الفرح
واحلزن.

**
آن أسدُل خيالكِ 

على عييّن
أحصي ثالث مئةٍ  ومخسةٍ  وستني

صباحًا بنفسجيًا 
على أصابعي

أضمها يف وهج الروح.
مئةٌ  أمسيهن بامسِك

مئةٌ  أنّديهن من عينيكِ 
مئةٌ  ومخسة وستون حصانًا

بزينةٍ  ذهبٍ 
بأسرجةٍ  قشيبة

أرّحلها من قلبك.
ابتسامة األناشيد

خطوات القطا
أصوغها أليفةً  يف دفء جوارحِك
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يا توأم الروح
ومن أوكسجني رحم العشق 

من أوردتي
ُأحييها.

**
النهار كان طيبًا

َنَفُسها أحيا َنَفسي
سأل الزمن

ترى
فقط يف شتاء ضحكتها

يبتهج النرجس ؟
 **

أمام مشس أمنييت
عاملِك من الشرق إىل الغرب 

مّكن يداي من قفي الرباعم
وباليد التحية

فتحِت لي 
زنزانة احلوار.

 **
وجه القمر األبيض 
الكلمة اليت أِلفْت

مساع امسك
القلم الذي بني األصابع تلك

ذو أسرار وعجائب
احلروف الثملة من مخر لسانك 
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احرتقت أجنحتها
من نار موقد القلب.

 **
باللحظات املخملية

يف احلضن النارجني
كان عشنا ينطق بكل اللغات 

طوال النهار.
**

أزحتُ  اخلصالت عن الوجنتني
أحاطتين النجمتان بالوميض والوله

متلمل الفم
هوى اللسان من قامته 

تلعثم
حتى األلف والباء استعصت

تلكأ بلفظها
واستغاث ب » زند أفستا » املقدس.

**
البعض ألقوا بنا يف السجون

البعض نهبنا
والبعض 

ومع يوسف النيب
رمونا يف اجلب 

كلما أرتفع الدلو عن أفواهنا
حنن الفراخ

أمّعنا يف اللهاث.
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عزيزة عيسى

*من مواليد مدينة عامودا.
*خترجت من معهد إعداد املعلمني يف مدينة قامشلو.

*تكتب الشعر وترتجم من اللغة الكردية.
*مقلة يف الكتابة والنشر.

رغبة الرحيل

و أخيًا انتزعنا قاصدين شجرة العمر
أحلنا أغصانها حطبًا لشتاء سيمكث طوياًل بني احلنايا
آملتنا جذورها اليت كانت قد أدمنت سكنى الضلوع

مزق الضلوع انسحابها املباغت
أشعل امتالء الروح بلهب الفراغ

كم كنا مجيلني معًا
كم كنا قاسيني حتى الذبح
كم استسلمنا لرغبة الرحيل

حتى وجدنا أنفسنا خارج مدار اللقاء
كانت احملطات خاوية

ال قطارات هناك..ال مسافرين
مل يكن سوى أنا و أنت



251

وكثي من الريح والعتمة
ودموع ختتبىء وجلة خلف عيون مل تعتد سوى االبتسام.

هذا الفرح يستحق بقائك

ال تصدق غيابي
وال حتى تواصلي

ال تصدق أيًا من رسائلي البيضاء املذيلة بتاريخ اليوم
فقد أدهشين حضورك

أقاصي  يعششون يف  هناك  زالو  ما  اآلخرين  بأن  أقنعين  ضوءًا  منحين 
القلب و أعماق الروح
ال تصدق كل أعذاري

أو حتى حضوري
بنهايات  العلم  أدعي  أو  بلهاء  أبدأ مبقدمات  أن  دون  أنت  فقد حضرت 

سوداء مشغولة بذاتها
حلضورك مذاق غريب كالفرح

كالسعادة املوغلة يف البعد كلما طلبت حضورها بني يدي
يا برقًا مجياًل..

ممتنة أنا هلذا العطاء
مبهورة أنا بكل هذا الضوء

ومشتاقة ألن ال متضي كأي برق يعدنا بالغيث..
ويذهن مودعًا ملوسم جديد

فكل هذه العتمة حتتاجك
وكل هذا الفرح يستحق بقائك.
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عماد الدين موسى

*ولد عام 1981 يف مدينة عامودا.
وصحفي. *شاعر 

*له عدة جماميع شعرية.
*يكتب يف عدد من الصحف واجملالت.
أبابيل.  لتحرير جملة  رئيسًا  *يعمل 

فاكهة العزلة

عندما تنهضني
حتى السرير ينهُض معِك.

**
حياتنا..

أجل
حياتنا مسكة.

**
القبلة فاكهة العزلة. 

**
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العصافي لن ختطئ البيت..
من عبيِك.

**
نظرًا لسرعة الربِق
ال تزاُل يدي راية.

**
كطائر دورّي هذا الصباح..

يدها على حبل الغسيل.
قمصان الصيف الزائل

- مل يعد ممكنًا قتل العصافي
مل يعد ممكنًا قنص احلجل

البالد اليت كطفٍل على أطراف النهر اهلادر
البالد اليت

مل تعد ممكنة.
- ليست األشجار

ال
ليست األحجار

ال
ليست الريييييييييييييييييح

- ما سأقوله-
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وال العاصفة.
- كم من الفراشات

-كم من الشهداء
-كم من القصائد،

-ما ذهب ذهب
-وما سيأتي

-رمبا
-رمبا لن يأتي...
-اتركوا لنا اهلواء

-ألجل الرئتني الربيئتني
-ألجل الصراااااااااااخ.

-ال يكفي ما سأقوله
ال يكفي ما ستقوله

ولن يكفي ما سنقوله،
الكالم جمرد فعل ما لن نفعله

وال يكفي لفعل أي فعل.
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علي جازو

*ولد عام 1973 يف مدينة عامودا.
وصحفي. *شاعر 

*له جمموعة شعرية مطبوعة.

املهانة بال قاع

أطُي ألنثقَب بالضوء، 
بعيون أمساٍك نافقة مفزوعة، 
ألنغرْز وأتدفأ بسهاٍم خضراء 

كقبالت العشب. 
أطي ألحلق بذراِع طفٍل 

يّتقُد وسط النجوم.
فألتسّمْم بضوئها اآلن، 

فألمرْض بالّسماء،
ألحتفْل باملوت 

احتفاَل سيدٍة بعشيقها، 
ألزَرقَّ واختلج واتلّوى، 

ناشرًا تعفُّين على الرؤوس واحلقائق،
على قداسٍة كاخلزي 
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ال يزدريها شيء 
سوى أغصان الربيع.

***
يا للريح تتكسر ! 

يا لنحيبها الذهيّب الفارغ! 
طحينًا بني األسنان 

تئنُّ الكلمات املنسية الرائعة، 
والعيون صخوٌر تعوي 

يف رئة الربد.
املهانة بال قاع، 

بال قاع.
 ***

من يّب الغَد فليبِك قلَبه اآلن،
من يطمْح ستدمره قوُة النجاح،

ومن يبتعْد ليتكلم مع مالٍك 
أو شجرة ميتة،

فليأخْذ معه أقسى الفؤوس، 
ليأخْذ كآبَة البحر.

***
أطي خوفًا من شراسة 

وأخطاء املعتوهني،
ألسكَر كرتّقِق حجٍر 

داخل عييّن،
لئال مينع أحد 

سقوطي وتهشمي.
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عمران علي

*ولد عام 1966 يف مدينة عامودا.
*بدأ الكتابة عام 1986.

الكردية. املواقع  *ينشر يف 

سائس اخليبات

متأخرًا أتيت ..
وعلى ناصية احلرف
أفرغت ما خبأته لك

من عنب الكالم
ويف منتصف احللم ..

أيقظين جبدارة
سائس اخليبات .

**
هذه السماء لي ..
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ولن تهدرها 
أجنحيت

وهذا اإلزرقاق .. أيضًا لي
لن 

أبيح 
مياهي

يف ملوحة الزبد .
**

يليق بك ..
أن تسرحي 

على ختوم الليل
ضفائرك

يليق بك ..
أن متلي على كتفي

واحات أنسدالك
ويليق بكتفي ..

أن ينام 
على نيزك 

سقوطك
مملوًء بالضوء .
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عمر كوجري 

حمافظة احلسكة.  *ولد عام )1968( يف ناحية ديريك – 
 *له جمموعة شعرية بعنوان )إنها الريح(. 

*مقيم يف مدينة دمشق.
        

                                                                                
موسيقا كعابك

كلُّ شيء على حاله
احلزُن يف عيين 

أصابعي ذاَبْت يف أصابعك
 ركوُة القهوة بردْت 

رًا بعرِق َيِدِك القميُص مازال ُمَعطَّ
ولن ُيْغَسَل اآلن

الشارُع مقفٌر
وينُّ إىل موسيقا ِكَعاِبِك

روِب موصدٌة  كلُّ الدُّ
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وحَدُه 
قليب كحارٍس َمَلِكي ال يرفُّ لُه جفٌن

باُبُه ُمْشَرٌع 
بانتظار أن تأتي

طيور
كلما مسعت صوَتِك انتصبِت الكلماُت واقفًة 

لطيور
 خترُج من بنفسِج َفِمِك 

بلغة العينني
تزفينين بشرى الورد

القصائُد اليت رمسِتَها لي
ال حتتاُج إىل إيقاٍع ووزن

 فأرشديها
 الطيور... والقصائد

ها  لئال ُتَضيَِّع عشَّ
الذي يرقُد يف هذه اجلهة... القلب.
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غمكني رمو  

*ولد عام )1961( يف الدرباسية.
*شاعر وقاص.

الكرد. املطربني  انتباه  *لفتت قصائده 
*)األحالم( جمموعة قصصية.

*له يف الشعر:
1- آهات القلب. 

امللتهب. 2- األخضر 

 
مل أكن أعرف  

  )1(
نهاية املساء

أّول الليل
والّليل طائر أسطوري

يغرز خمالبه يف عنقي
وكأسي من«الويسكي«

ال يقتل اّلليل
بيد أن ذكرياتِك

تقتلين يف كّل ليلة...!
)2(

تلك القبالت
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يف تلك الّظهية 
كنت »تهطلينها«

على شفيت
مل أكن أعرف

أّنها
قبالت

الفراق...!
)3(

مساء اخلي
حلوتي...!

ومّرًة أخرى
 الليلة تبدأ بامسِك..!

كأسي مرآة 
من أجل خيالِك

ومنها أسرق
ابتساميت

والدخان الذي ينفث
من »سيكارتي »

هو شعرِك
إال أن هذا الشعر

يستعصي
على

أصابع
يدي...!
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غمكني مراد

القامشلي. 1977يف مدينة  *ولد عام 
والكيميائية. الفيزيائية  العلوم  يف  إجازة  *حيمل 

*له )الروح أوسع من أن يلبسها جسد(.

ةُ  الروح ـّ ِمسلــ

بضُع هنيهاٍت للصمت
أبتلُع ريق التوجِس

ال يكرتث بّي املكان
ال أكرتث بالوقت

املدى وكلينا
ماٍض  وحاضٍر يف قاع الوجوم

ة الروح ـّ متأرجحًا على مسل
أرقُب سرب الدماء طافيةً  على حبر اإلنعتاق

إلّي صعدت اآلهةُ 
مل أنزل مبتلعًا آهة النفس الغائبة
بقيُت ألبّدد يف الُعال وجع الذاكرة

بقيُت ألنزع من الصمت ضحكةً  ُاغتيلت
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وأترك نفسي لعزلة تغدُر بها الرنات
ِة ـّ على امِلسل

روحي مجرة بني رماد املاء
روحي يف مهب جسد خان ماضيه

ُة خانت البعيد ـّ نفسها املسل
الالمرئي حّي املرئي

خّلق ـُ من قامتها عجنت عيونًا لصورٍة ت
لق ـُ وصوتًا يبعث على اخل

تركْت احلدقةَ ساحةً  ألثر اخليال
والصوت ذاكرًة حلوار حّب

أسأهلا: أما حنت إليك محص؟
أما فتحت أزرار الشوق من عروات الدم؟

برهات صمت , خجل , هدوء
بعدها على عتبة أصفاد اللقاء قالت:

مل يسقط عيّن بعُد أمل احلّب
مل تغب عين بعد الءات اخلفاء

راق؟ ـُ فكيف احلال بدمِ  حلظة ي
ـّمني رماد بعثكِ  قلتُ : ما زلتِ  تل

ـُحلقني جبناحّي شارع العشاق ما زلت ت
ـُدحرجني البازار ما زلت بصميت, يف سوق احلريم, ت

وما زلتُ  أتفقد تعب احلّب يف هزمِه لنا!
آآه، ما زلتِ  تغرفني كوكتيل الشالل خنبًا للصمت.

قالت : ال تذر عن احلال غبار الذكريات
الغوطة، الساعة، قدميها ، حديثها،
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الدبالن، مرقُد خالد،
آثاٌر ألملني : أمٌل فينا كنا هناك، وأمٌل فينا هي هنا

قلتُ : ال أنتف جناحي الريح اجلريح
فقط أترجُم الوضع حبربي

وُأعيدكِ  شريكةً  لشارع بابا عمر الطويل حني محلنا تائهني
حينها سألتكِ :

أتثقني بغريزة اخلالء مع روحي؟
أجبتِ : ُأمّدُد جسدي عاريًا يف سرير النشوة أمامك

وأحلُم بغٍد يضن عذرييت
ُبرهات شرود, إغماضُة عني , شهقةٌ  طويلة.

قالت : ما كنا إال حاملني باهلروب إىل وجعنا
يف خلوتنا ما كنا إال حاملني سهر البقاء

ما نقول اآلن عن شارعٍ  امتزج دمه بأثرنا.
ر, الدكان يف الزاوية ـُ أتذك

حني اسرتاح تعبنا
كم كنَت تعتذُر عن ضياعنا؟

قلُت: ما أشرس ذاكرة احلّب
ما أوسع اجلرح حني يكون يف الروح

أذكر خمرجنا من شارع الربازيل
أذكُر حني قلتِ : كفى

أنا فقط سعيدةٌ  خبيال الطريق معَك
أذكُر حني ابتسمِت وقلِت:

ال تعتب على الطريق فهو جيدنا.
ها قد فاجأنا الطريُق
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ظّلل بدمٍ  وثبات
صورة موتٍ 

وصرخة غاضب, هدايةً  حبياٍة أو موٍت فرح.
احلجارُة مزينةٌ  بالدم

يف دوار اجلسر, تركُن دبابٌة ملسح الذاكرة.
قالت : ال تغتم

الكلُّ غيهٌب يف سرداب الفناء
القناُص يفُر يف اجلدار ثقبًا ُيقرُب فيه

الراحُل إىل املوت من أجل املوت
يرتُك يف اخللود أثرًا لصداقة.

ال حتزن على الطريق
الطريُق جيد مثوى البقاء.

قلُت: الح يف البعد ُجرُح لقاءنا
سكنتنا رصاصة العشق.

قالت : هذا شأنك يف األمكنة
حتى يعتلي احلرف خيالك

هذه حيلتَك حني تسمع شهقة املطر وتبكي
وجتوبُ  مع الدم زفرتَك مشاويرًا يف روح قصيدة

ما هزميتك الدائمة, غي عطر يف منخار اهلواء
ال تسمع إىل صوتك املبحوح يف الصدى

أصِغ فقط جللجلة احلرمان.
قلتُ : قدُّكِ  املنصوب طيفًا

لسانكِ  احملبوُك بالنغم
ترك بالطريق، شوق اجلرح يف أمرين:

حّبنا، وأثُر محص يف روحينا.
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فتح اهلل حسيين

*ولد عام 1970 يف مدينة الدرباسية.
* شاعر وصحفي.

*يعمل يف الصحافة الكردية والعربية.
*عضو نقابة صحفيي كردستان.

*عضو يف نقابة الصفحيني العامليني.
*يكتب باللغتني الكردية والعربية.

*له جماميع شعرية منها:
1- آيات اجلحيم.
2- طيف الغبار.
3- مهدور كدم.

4- امرباطورية اخلديعة.
5- ثائر سوري.

*يعمل يف جريدة كردستاني نوى.
*مقيم يف السليمانية.

ُألفة اخلديعة

أنا السارح يف هواء ُمْلٍك ، مل يعد
شخوص األمس يستدركونه ..
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كأنِك ضجة السجن
أو هدوء الشجن 

طواعية 
متكثنَي لتطفئي مشعيت اجملنونة ، للمرة األلف 

وسط االحتفال 
والثمل ، يداوي جراحه ، بهدر سنينه بني املقاهي واحلانات ودور السينما،

لئال ميوت، متأرجحًا كوريقة خفيفة تقاذفتها الشوارع املزدمحة بالرجال 
الرمسيني والفنانات احلامالت واحلاملات بثمل مثله ..

كأنه هو من سكب للزمن َنَفسُه املهدور 
بقطفه آسار املكان 
كما الصغار يقطفون 

وهم متسلقني آفات اخلديعة
ورود الرمان..

بكل بروٍد
أنِت حرارة القسم

وتاريخ .. سيدونه مثل يف ظلمات املدن 
بشجٍن غي قاتٍل ..

خذي – يا ألفة اخلسارة – ما خسرناه
وقودي صربك الوحشّي إىل سطوح منازلنا املتوخاة من اخلديعة البلهاء 

ليعتاد اجلنون على غناء دمنا 
كأنه إضاءة احلسرات يف الليال 

الال مقمرة
فذاك ، النادم على عذره
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والطافش من غدره
يرتب أوجاعه بال مباالٍة

ويقّدم لألقدار امللعونة هباًء
طفرات عمره ..

وأنا أبدأ صفرًا ألخوض احللم مع الناكثني
ياشريكي املمتحن ، مقامرًا حبنني الصباح إىل قهوة الصباح

منشغاًل 
عن تفاصيل َمْن ال تأتي  إاّل ممتحنة آثار خطواتي 

واأليام أئلفها 
كما أئلف مساًء مندهشًا من موتي

العامل بال مؤنسٍة
خواٌء على خواء 

وأمِل قام على أنقاض القدر ، مستند إىل اخلواء 
فصربًا – أيها الرحيل اجلميل – اهلدوء ُمصرٌّ على االحرتاف

يف ساحة االحتفال امُلقام من أجلنا 
صربًا أيها الفراغ 

ضجري كلمة سٍر بني احلزن واحلزن .
يف الركن الذي ودعتِك،كرنفااًل

أسندت عرائي إىل العرافة 
على أبواب الفتيات الالئي نضجن بسرعة  هائلة

وعرائي خديعة يف مرمى اليقني
ورمسي مشروع تأمل ، مذ بدأه الكرنفال ، ليعيد حنت ما أّجَلُه

اهلالك ، وطيفك مير – سرابئٍذ – على مرأى رمسي املنتهي 
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كالضحك   ..
تلك األغنية تشبه تفاصيل صديقة ألفتها من أيام ملتقانا الدراسي ، حني 

كنا مجيعًا ، املوت ، الشجن ، الشقاء ، الضياع ، الكسل ، األغنية ذاتها ،
ننتهي أمام عتبة الوطن ، منذها مل ألتِق بسيدة مهزومة متتحن هذا الضجر 

وهو على ألقِه ،
كيف للموت أن يضاهي املوت ، وأنا أستذكر الصبايا كالشموع ، وأشم 

رائحة جثث األصدقاء املرمية يف الشوارع دون غطاء
واألمل على مبتغاة،نشيد للندامى

ُأداعب ، ما تبقى من أوجاع 
كسفٍر إىل عامٍل خمتصر وحمتضر

أحزم حقائيب املألى بالوحشة واحلنني 
والدم املسروق من زمن الصخب 

آلتيه مرًة عاشرة
يف غياهب الرتتيب اجلديد

ثم أعاود الفشل ، كأنين مل أبارك اهلل يوم ظفره 
أو أنين هدْأُت من ضجيج املصلني يف حمراب شغِف عاطليه 

وأعاود الفشل .. .. والفشل .
طرائقي
ممتدٌة 

حتى حدود رقصة مجيلة
واجتاهاتي باذخة مثلي 

وأنا 
يف جنيت ، حممٌي من تكفي املريدين لعربدتي  



271

أقصُّ على نفسي 
ما بعثرته من عمٍر يف شتاءات 

مل يتحفين سقمها 
بني األدراج واألرخوانات اجلامدة 

كشريد ..
وظلي غبار الزائرين ملتاحف اهلل ..

األيام السريعة 
املارقة كدخان سيجارة الزمن السخيف 

أهدتين عتبات وأسفار طويلة
أتعبتين األبواب املوصدة 

والصديقات املغادرات شققهن
أتعبتين الشوارع الفارغة لياًل واملزدمحة نهارًا 

أتعبتين البارات واملقاهي واحلانات
والسجائر اليت ُتنَفُذ صباحًا

واخلمر املنكب على كأسِه،كأنه منكٌب
على روحي العطشى لكل ما هو 

غي مباح يف هذه الرقعة
املنتهية

ككل شيء مجيل
أتعبتين وصايا الرّب

ببعثرتي بني مطارح منكوبة وأخرى مسلوبة
أتأمل بال صحوّي 

األضواء اخلافتة للرتيبني الطيبني
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واملساكني املنهارين
من وطأة سواد احلياة

ثم أنتبه، كما مل ينتبه أحٌد
 يف برزخ الفناء

إن احلياة تهتك نفسها أمامي بقوة
وأنا كونشيتو الفناء

أسخُر من ماحني الثناء ..
بكراهيٍة سخية ..

سخية جدًا .

صلواتي إىل روج

سأراِك دائمًا 
وبصور شتى ،

تقيسني مرحك على قهقهة حزني ..
كالندم ،

تتسربني من تفاصيل القمر
وشرفيت َأوىل بالقبلة 

من التعِب 
أنا اهلادئ يف الشارِع

سأفعل أشياًء كثية لوحدي 
واخلراب يبدأ برُجٍل واحٍد .. 

    *    *    *           
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أنتظُر ..
ويأتين الرسام بلوحٍة ،

ما حلمُت بإطارها يف أبهة املعرض
أنتظر وتأتين الفتاة 

اليت أغلقْت يف وجهي الباب قبل قليل 
بثريات ما قّبلتها 

منذ ضياعي يف مباهج الرتتيب 
أنتظُر

والبعيدة ، تلك
تظل تسأل عين من العابرين وترتقب صدى خطواتي 

بقنوٍط قاتٍل  …
*    *    *    *         

عنٌي ، على الغبار 
الذي ميأل أجواء الزيف

وعنٌي ، على القالئِد 
اليت حتملها صدور القوادين

عنٌي ، عليك يا فاطمة 
وعنٌي ، على استانبول وعنٌي على دمشق

عنٌي على األزقة املهشمة ..
وكل العيون على

دياربكر ..
*    *    *    *        

كضحك الكالم 
وأنشودة تصفع مغازلة الّرايات 
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أداوُل الشغب 
مراضاًة لعيين فاطمة

وكونياك فاطمة
ِبُك واجلميلة حَتْ

حنكة رسلها املوقوفني يف مفرزة 
ال ختلو من الضاّلني ، مثلي

كشارٍد ُأراقص حية الصاخبني
ألستدرج خطوات آنسة مرت 

قبل ثوان
أتابع تفاصيل حتركات النسوة 
وعيناي ، مل يأكلهما املارة بعد

أنا هاجس شغف ..
*    *    *    *          

وأظلُّ هاجسًا متورطًا 
يسبقين الرصيف إىل الرصيف

تهرجيًا ، من املقربِة
بولي ماٍض حنو االنسحاب 

مثل شيٍء
يسّم الكرنفال 

حيث ، نساء األرصفة 
يزّيّن جسدي لوحًة لوحة 

يف 
حمراب
صلواِت

العفيفات .
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فدوى كيالني

حمافظة احلسكة. *ولدت يف مدينة ديريك – 
*درست املراحل االبتدائية واالعدادية والثانوية يف مدارس ديريك. 

*خترجت من جامعة حلب- كلية األدب العربي.
الشعرية: جماميعها  *من 
1- ظل ال يعرف صاحبه.

2- أمساء يف حربها األخضر. 
*مقيمة يف دولة اإلمارات.

ديركا محكو

تعيد رمسها
تلك املدينة

يف بؤبؤي عيين
على سالمل دجلة

اخلالد
ينهض البيت األول

املدرسة
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صديقات الدراسة
األغنيات األوىل اليت حفظناها

صورةاألب اجلميل »أمحدي« سيد
اهللع

وأنا أربط ضفيييت 
ب«ريبانات« قوس قزح

حيث
احللم والرعب

تقريراملخرب
والضفة األخرى

كل شيء ينهض اآلن
وأنا يف غرفيت

أمسع صوت املذيع
-حتررت ديركا محكو

حتررت
حتررت

حتررت..! 
أتنفس الصعداء

يف ظل دمعة جتري
منذ ليلة أمس

منذ سكني يف خاصرة الفرح
منذ هلهولة 
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على فم األم اجلليلة
ليس لي

غيأن أسرتد كل ذلك
اخضرار البيت األول

القصيدة األوىل
صرخات األهلني
يف 12 آذا2004

تواريخ أخرى
كثية

صوت الرسول الكردي
يصف هول اجملزرة

حني أردد وأنا بعيدة
الأحد لنا

إالنا
ال أحد يرقص على صوت البزق

إالنا
وأمساؤنا

يف نشرات األخبار
مرة أخرى

وأمساؤنا
يتعقبها

فحيح احمللل السياسي
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لن تقوم لكم قائمة.
 أركض

للذكريات األوىل
لشوارع املدينة نفسها

أتتبع اهلتاف
من مظانه األوىل

وهديركامن
خيرج الصوت

يف بزة الدم األوىل
كي أرفع

راية
طاملا

انتظرتها
منذ

ألف عام
وأنا

يف انكساري
التليد
بعيدة
بعيدة

بعيدة.
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فرهاد جليب

*ولد عام 1961 يف مدينة عامودا.
الكردية. الصحافة  *عمل يف 

* مرتجم من اللغة العربية إىل اللغة الكردية.
أعماله املرتمجة: *من 

1- )اجلندب احلديدي( للشاعر والروائي الكردي سليم بركات.
2- قصائد خمتارة للشاعر السوري رياض صاحل احلسني.
*له أيضًا كتاب وثائقي عن اجملالت الكردية يف سوريا.
الثمانينيات. أواخر  الشعرية األوىل يف  *نشرت حماوالته 

الوحيدة. الشعرية  عنوان جمموعته  *)حبيبيت( 
*تويف يف حادث سري عام 2004.

وحدي أمضي إىل املوِت

وحدي 
أمضي إىل املوِت

ممتطيًا صوتي.
من يرقص رقصة زوربا

على شفيت الثلج؟



280

أخمر السماء، وألفظ املطر
يعبق صميت بالوجع. 

أيا ابنة العذاب
أدخلي نأمَة قليب،

اسحريين،
حّييين،
تّوهيين،

أشعلي حزنك يف عيين. 
 ]هي ذي صحراؤك 

يف ظل رجل
اهوي من صمتك[. 

فلتطلق الزواحف رائحتها،
ولتتلون األشجار،
فلتضحك الزهور،
ولتكمل أصابعي 

صالتها على جسدك،
وليقص اإلله. 

أيا ابنة العذاب.. 
مبخلب أية أنثى احلجل

يكتوي الثلج؟
كلما اقرتب النار من الثلج

اشتّد أكثر.. 
يف صدفٌة عابرة، 
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يف زمٍن خشن
هكذا قالت.. 

واتكأت على انكسار األصداف،
واألستار الساكنة، 

واملرايا الّضِجرة
بكت القصائد 

مبجيء األوراق، قائلًة: 
فلتكوني آلخرين،

ولتكوني حلم اجلميع. 
يا ابنة العذاب.. 
لو نطقِت بامسي،

ُترى هل سأحين لِك رأسي؟
أم سأضحك مع بقايا اهلجرة 

يف دمك،
أم سأقول أن الكلمات 

ال زالت جائعًة
حلروف
 امسك؟

وأنت ال تدركني،
أن مثة قرٌب يف كلماتي.. 

مثة روضٌة يف أفقي،
مثة حبيبٌة يف قصيدتي،

مثة علٌم يف وطين،
وأنا مبعثٌر

 يف 
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كل 
األماكن

قلٌب ال خيفق.. 
حبيبيت.

سأقيُم يف عينيك

حبيبيت.. لتكن عيناك سابلتني، 
إنهم يبحثون عين، 

وإذا متكنوا مين 
وفقأوا عيين 

فإنين سأمتكن بأذني، 
أن أستمتع بصوت »كاويس آغا« 

وأن أريح قليب به. 
وإذا جزوا أذنيَّ 

وألقوا بهما لكالبهم، 
حينها أستطيُع رؤية الفراشة الذهبية، 

وأختاُر منها لونًا لعيين حبيبيت. 
إذا برتوا يديَّ 

وألقوا بهما يف أودية عميقة، 
سأمتكن بقبالت احلب 

من احتضانك 
 . وشدِّك إليَّ

وإذا كسروا ساقيَّ 
ومل أقدر على احلراك، 
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سأقيُم يف عينيك احللميتني. 
لكن، إذا أتوا 

واغتالوِك، 
ففي صدر من 

سأخفي جسدي البائس هذا؟ 
أيتها احلبيبُة 

سأذهُب بعيدًا ..
مرة مع طوفان النائحة 

ومرة 
مع.. قصيدة. 
أيتها احلبيبة 
أضمك إليَّ 

أبللك... أقبلك. 
ُأقتُل مئات املرات 

أكتوي باللظى 
أغدو يائسًا 

ويوغل األمل كثيًا.  
 آه.. أيتها احلبيبة 

أحبُث يف حبر العيون 
عن أقماري، 

ولكن، أسفاُه يا حبيبيت 
أخشى كثيًا من أمواج العيون، 

فهل سأبصُر أقماري 
وأرمُم جروحي اليت غدْت وطنًا؟ 
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فرهاد عجمو

*ولد عام 1960 يف مدينة القامشلي.
الكتابة. *له طابع غنائي يف 

الكرد. املطربني  انتباه  *لفتت قصائده 
الشعرية: *من جماميعه 

1- األوراق البيضاء.
2- حبِك.

3- الصرخة األوىل.

ثالثة وعشرون عامًا
 

أمضيت ثالثة وعشرين عامًا 
على طريق احلب

ثالثة وعشرون عامًا
مثل الرّحالة..

أمضيتها، حتت  أعباء
ثالث وعشرون مجرة

يف الربد
طي األصابع السمراء  والناعمة

ثالث وعشرون مجرة
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أحلُتها خوفًا إىل  رماد
ثالث وعشرون وردة

سرقتها من حديقة  القلب
القلب عرب التمين

استحال زنزانة باردة  ومعتمة
ثالثة وعشرون عامًا

صارت مسبحة
طوع أصابعك الثملة
تلك املسبحة أيضًا

ضيَّعتها بالمباالة
للقلب املعنَّى واملبهدل

ثالثة وعشرين وجعًا
مثل حزمة

 جراحات محراء
جعلتها هدية

على شاهدة قربك
سأكتب بالزهور
فليكن مربوكًا
عليك هذا القرب

فليكن مربوكًا كفنك
فليكن مربوكًا ألف مرة . 

جنوم احلب

 لو أن اجلبال  
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تزحزحت من على
صدر الكرة األرضية

ع لو أن الرضَّ
هربوا من أثداء  أمهاتهم

لو أن اآلمال املباركة
نامت

أسيانة
على بوابات اآلهلة

لو انفجرت براكني الرمحة
يف قلوب الذئاب

لو رقدت
ديدان اهلياج

بني خمالب األسود وأنيابها
لو حترر كليًا

متطرفو العامل الدينيون
من أديانهم

لو اجتمع
مصاصو الدماء

واجملرمون السفاحون
أمام خرائب األديرة  

واجلوامع واملساجد
يف انتظار صور  اسرافيل

رمبا حينها
خترج جنوم حبك

من مساء اعتقادي.
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فيصل قادري

*ولد عام 1967 يف مدينة عامودا.
*خترج من معهد إعداد املعلمني.

*شاعر و صحفي.
*يكتب باللغتني الكردية والعربية.

*من جماميعه الشعرية:
1-لِك أنِت. 

صور

)1(
قريب منك أنا..

بعيدة عيّن أنت..
كيف أبوح لك..

بالصمت أم بالذهول..؟!
بالبسمة أم باهلمسة..؟!

أوجاعي.. رحالتي..
جروحي.. آهاتي..

كّلها وْقٌف لك..
وأنا يكفيين منك الذكُر..

وتكفي غرفيت صورك..
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)2(
شتاؤك دافئ
كالمك عطٌر
همسك مجٌر

أقبض على اجلمر..
أقّبل اهلمَس..
دموعك طهٌر..

خطاياك ترانيمي..
انفضي عنك اخلطايا

وأنا سأبين هلا صروحًا
يتباهى بها الزماُن..

اشرقي على صحرائي..
ألغَرب يف حبورك..

غيّن..
أللتقط لغنائك أمجل الصور..

ألبين هلا صروحًا..
ألبنيها بالقبِل..

)3(
أعلنها حربًا على احلّب..

فلُتقرِع الطبول..
أعلنها عيدًا للحّب..
فلتدّق النواقيس..

أعلنها حضارًة..
فليشهِد التاريُخ..

أعلنها قبلة..
فليحجَّ إليها احلّجاج..
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أعلنِك حبيبًة..
وِلُتْشَهِر السيوُف..

زمُن الغجرّي

غجرّيك العنيد أنا
أتالشى بك 

وأكرب بالتالشي..
أهتّز أرجوحًة

وأنت القصيدة..
تنيين القلب قندياًل

أمتّرد.. أتبعثر.. أعود..
أتبعثر.. أمتّرد.. ال أعود..

قصيدتي 
تتبعثر معي وتتمّرد..

تعود معي 
باحثة عن الصرخة..

ُتوَلد بركانًا من لغٍة مقتولة..
لغيت قصيدٌة خمبوءة يف القلب

وعن لغتها..
عن عاشقها الغجرّي..

عن قتيلها.. تبحث وسط الزلزال..
أعود أنا 

وهي ال تعود..
تعود هي 

وأنا.. هل أعود..؟!!
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قدري جان

*ولد عام 1911 يف بلدة )ديريك( التابعة ملدينة ماردين يف كردستان 
تركيا.

*أنهى دراسته يف معهد إعداد املعلمني يف أزمري.
باإلعدام. غيابيًا  الرتكية  السلطات  عليه  *حكمت 

إىل  بالفرار  كرد  رشيدي  واللغوي  الشاعر  صديقه  و  هو  *متكن 
السورية. اجلزيرة 

*زاول مهنة التدريس يف مدارس عامودا والقامشلي.
*يف عام 1942 كان مديرًا ملدرسة عامودا.

يف  التدريس  وم��ارس  وضواحيها،  دمشق  إىل  انتقل  بعد  *فيما 
مدارس حي األكراد.

*يف عام 1932 كتب يف العدد األول من جملة هاوار.
*أعتقل بني عامي )1959-1961(، ويف ذلك يقول جكر خوين: دخل 

قدري جان مرتني أو ثالث مرات سجن املزة.
*نشر غالبية كتاباته يف جمليت هاوار و روناهي.

* يكتب الشعر والقصة واملقال، مع ممارسة الرتمجة.
*ارتبط امسه بأمساء الشعراء: جكر خوين وعثمان صربي وكامريان 

بدرخان.
إثر جلطة دماغية، ودفن يف مقربة موالنا خالد   ،1972 *تويف عام 

النقشبندي يف حي األكراد بدمشق.
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 احلياة مجيلة

 كم هي مجيلة هذه احلياة 
عندما تكون بني األهل واألحباب

حينذاك مل يشعر القلب 
بآالم جروح الرماح

هذه اجلروح
آالمها كبية

حترق القلب والكبد
لشقيقات املساكني األبرياء.

**
صرختنا بال جدوى

واحللم املزعج مصيبة
حبيث مل يبق
أي شك أبدًا

يف نصائح األحباب.
 

الوردة احلمراء
  

الوردة احلمراء
دخلت إىل احلجرة

ونثرتها عطرها.
**
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الوردة احلمراء 
الوردة احلمراء 

منت خلف جبل قاف
وأحّبها الناس.

**
الوردة احلمراء

نعشقها..
فقد أمثلتنا بعطرها

فأصبحنا سكارى
وحمررين ومبتهجني.

**
)نازنني( بلسم األحزان
أنها وردة بدون أشواك
منت يف حديقة )ايرم(

الوردة احلمراء
اجتمعنا حوهلا

واستنشقنا عطرها.

نتقدم إىل البعيد
 

أنا وصديقي منشي يف الطريق 
ملن جئنا وإىل أين نذهب؟

ال نسأل
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نعرف أننا مسافرون منذ األزل
كلما مضى الوقت

وجدنا أنفسنا خارج اجملال.
اهرتئت أحذيتنا يف أقدامنا

ومتزقت ثيابنا
طالت أظافرنا
وجدلنا شعرنا

فاألشياء اليت كانت معنا
بقيت كما هي

الدلو، والعكاز ما زاال صديقني لنا
األشواك القاسية

تغرز أحيانًا يف أقدامنا
آالم األشواك تلف قلوبنا

عندما يل الشتاء
ترجتف األجساد العارية

وعندما يني الصيف احلار
فال تفيد الشكوى

جتدد أجسادنا تدرجييًا بشرتها الناعمة
يفهمون متامًا أنفسهم إن أرادوا أم ال

هكذا منشي
دون وعي
وال شكوى

طريقنا األبدي، نتقدم
إىل البعيد.. البعيد.
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جكر خوين
  

عندما كنت أفقد الوعي
وصلتين البشرى

تقول: اقرأ
أنا امللطخ، أنا الذائب

رأيت أن البشرى باسم جكر خوين.
**

صديقي العزيز ميدح قرييت
يقدم لي اآلهات واحلسرات

مجرة نار
تكويين من جديد
فاآلالم واألمراض

هراء يا جكر خوين.
**

لتكن سليمًا أيها الصديق وأفعل مايلو لك
بالد اجلنة دائمًا بأحلانها العذبة

اعزفها بأصابعك الناعمة
كي يعرف اجلاهل أنك أنت جكر خوين.
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كامريان بدرخان

*ولد عام 1895 يف استانبول.
*شاعر ولغوي وصحفي ومرتجم. 

العثمانية. *نفي مع عائلته إىل مدن عديدة داخل اإلمرباطورية 
*نشر كتاباته األوىل يف جمليت زين و سربسيت.

*له ديوان بعنوان »قلب ابنائي«، طبع يف دمشق عام 1932.
26 كتابًا. *بلغ عدد كتبه املطبوعة 

*يف عام 1943 أصدر صحيفيت روزا نو وستري.
*تويف عام 1978 يف باريس.

بدونِك

البيت غارق يف حزنه
فأنِت غائبة..

أحبث عنك يف زوايا مرآتي
أحبك كما أحب األمل
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وأعشقك كعشقي لإلله
أحبث عن السعادة
يف أعماق عينيِك

عيناِك .. حيث دفء الشمس
نداوة العشب الطري

تزدان فيها األرض
بأزهار خمملية

تقبليين فأتساءل 
إن كنِت حتبينين

أم هي مداعبة ملك حلرميه
دعيين أقم سلواي على يدك اإلهلية

لطيفة أنت وأنيسة
تسري فيك الرقة والعذوبة

ظللك اخلفيف كدمية خزفية
لونتها أنامل أسياد الفن يف فلورنسا

ألمّجلِك.. ال بد أن تكوني معي
فأنا حباجة إليك

إىل عينيك اخلضراوين
وإىل علمك السامي

أغذي حيب من حلظة متعة
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و أحرق ليالّي يف نار الشوق.
دافئة كدفء قليب

باألمس كنا معًا
كانت كلماتك لطيفة

كانت حنونة، ساحرة 
فاعتقدتين عاشق إهلة

ترتك احلشد الصاعد للسماء
لتهتم بكائن أرضي
وجهك أكثر إشراقًا

من شاطئ عامل جمهول
كان يسحرني حلظة الغروب

آه.. أيها احلقل الدافئ
كدفء قليب

أتوأم العشق أنت؟
ما زلت أرى شفتيك احلمراوتني

تنبسان كشعلة معبد
نربة صوتك املباركة

كصالة تشفي جراحي
كم أنا مفتون ومغرم

يا حقاًل أمجل من احلياة.
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كامريان حرسان

*ولد يف مدينة عامودا.
*يكتب الشعر ويرتجم من السويدية.

*أصيب يف الفرتة األخرية بالعمى الدائم.
*من جماميعه الشعرية:
1- رشيقًا، أعمى كالدمى.

2- جنوم من أعماقها.
*مقيم يف السويد.

الشمُس تراني و حسُب

الشمُس تراني و حسُب
مل يعد يعين ليَ  الفجرُ  شيئاً !

مل أعدْ  أراهُ  !
بل أحُس بهِ :

الشمُس
تتحسُسين حبرارٍة ,
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ولكن ال تشعُر بي
الشمُس تراني وحسب.

تصريح
لن أشفق على النجومِ  اآلفلة

لن أرحَم الصقوَر العالقَة بشباِك الكرى
والعناكب الوردية

لن أخشع لغرِب الشمسِ  خلفَ التاللِ 
لن أرفَع وجهي للقمِر

لن أصلَب العينني بني اجلهاِت التائهة
لن أتصدَع لتصدؤ جلنيٍ  على جبنيِ  لعبةٍ 

أو يف أيقونةٍ  صامتةٍ 
متأوهاً 

متقلباً  بني املعابدِ 
متقامساً  الشظايا األوركيديا مع الرباري

لن أمتاشى مع املباني الفتيةِ  واجلذورِ  العتيقةِ 
لن أتشبث بالظاللِ 

أو مبزقٍة من ثوِب الربيعِ 
لن أبين للعصافي أعشاشاً 
لن أمنحَ  للفراشاتِ ألواناً 

لكنين
سأهبُ  للنوافذِ  هيئيت
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و للشوارعِ  قاميت
مصوباً  حنو العصفورِ  قبضيت

غارساً  نواعيي يف زرقةِ املدى
مّشيداً مملكيت

يف الليلِ  املتلصصِ 
بني كالبي .

جنمٌة وحيدٌة يف الفضاِء
جنمٌة وحيدٌة يف الفضاِء

مشبعٌة بالنور
ال تراها سوى العتمُة

أنا ال أرى
أنا يف أرخبيل الظلمِة ال أرى

سوى نفسي .
تشُع

و تزوُل .

وداع

سأمحلُق طوياًل يف املدى
يف الغباِر الذي ميلؤني

سأغمُض قليَب
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أفتُح يديَّ
و أجهُش باألجراِس

وحدٌة
ستهجرني النغماُت

ستنهمُر مين غيمًة غيمة
ستسيُل

على اخلديِن
على الذكرى
و دمعًة دمعة
يف الرمِل.

تعاطي القلق

مَل اخلوُف من شيٍء خيتبُئ يف دلِو البئِر؟
مَل اهلرُب من قدٍر قْد يأتي على قشرِة تفاحٍة؟

ملاذا النوُم يف زنزانِة القلِق؟
نعدُّ ساعة الفجِر خطى النمِل!

و نرتُك الغرفة ممتلئًة بالدخاِن و الغربان
ملاذا نرتدي األسود؟.
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كجا كورد

*ولدت عام )1944( يف قرية تل خليل - ديريك. 
 * تعترب أول امرأة كوردية سورية كتبت الشعر باللغة الكوردية. 
يف  السليمانية  يف  الكوردية  باملعاهد  تلتحق  امرأة  أول  تعترب   *كما 

األعوام )1972 - 1974 
الرتاث  إىل  املستندة  الكالسيكية  القصيدة  إىل  بإحنيازها  *معروفة 
الشعري الكوردي العريق: ) اجلزري، أمحدي خاني وجكر خوين(.

 

السعادة

ترجلُت فوق اهلضاب 
العاشقة

كانت الروح 
ومشاعرها تتعانق

وسريعًأ 
انبعث ربيع القلب 

يف املصايف
 صرنا أنا والسعادة 

يف 
تلك 
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اللحظات صديقني
حيث يف أغمارها 

كنُت أتوه
يف غيبوبة سعادة ال نهائية.

كليستان
 

هذه املشاهد
وآالف آالفها
وآالف الصور

سرتينها
ال تنسي

لزينة غرة الصباحات
أقواس قزح

إثر انقشاع الغيم
انسجيها حول مغزلك.

كليستان
بشرى لك

أبواب الليالي احلالكة اخنلعت
أصفاد األمل والروح

انكسر الواحد إثر اآلخر
طي اجلرح العميق

اهلموم هجعت
أال فانهضي..
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كرمية رشكو

*من مواليد مدينة قامشلو.
*خترجت من كلية اآلداب – قسم اللغة االنكليزية يف جامعة دمشق.

*تكتب مقاالت هلا عالقة حبقوق الكرد يف سوريا.
*تكتب أيضًا عن اهلجرة والعنوسة والعنف ضد املرأة.
*عضو يف رابطة الكتاب والصحفيني الكرد يف سوريا.

*مسؤولة اعالم مجعية روني للمرأة.

البتول

أسرعي باهلبوط
سيدة اخلمر

فالنجوم ال تنفعك
والغيوم تغادرك

أسرعي
فأنا

أخبئ لك
هنا

بني أشجاري
فسحة صغية جدًا

فسحة عذراء
إال

من جسدك
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ونفحات نهديك
فحديقيت

التشبه احلدائق
دعيين

أرسم على جسدك
كل األزهار
كل األلوان
وأغادر بك

من عذريتك
متتزج آهاتنا

تهب عاصفة مسائية
تهطل األمطار

لعل قطرة منها
تالمس عنقك

ومنارس
سوية

طقوس الوداع
ونغادر

حديقة البتول.

رموز اإلشتياق

همساتك 
جتتاح جسدي

ينبض قليب جبنون 
أحس بدفء ال إعتيادي

أبتسم حلضنك
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واألمحر يزخرف وجنتاي
أسطر على صدرك العاري

أحرفا ورموزا 
فلكية، خيميائية

مصرية، عربية
ورموزًا غي معروفة.

مضاءة هذه الليلة
بسلسلة من الشموع
متتزج نور مشوعي

بشعاع خفيف
من ضوء القمر

املرتاقص بني النجوم 
املبتسمة هلمساتك

اليت تعزف 
إنشودة الشغف 

والشجون 
أهرب إليك

أرمتي بني ذراعيك
أنثر على شفتيك

كل األسرار 
القدمية واجلديدة
وأعلن إنتصاري 

فأنت ياسيدي
مسجون 

يف حديقة أحالمي.
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كوني رش

عامودا  مدينيت  بني  الواقعة  )دودا(  قرية  يف   1953 ع��ام  *ول��د 
والقامشلي.

الوطن  إىل  أملانيا إلكمال دراسته، لكنه عاد  إىل  1977 سافر  *يف عام 
الباهظة. التكاليف  بسبب 

للكتابة. القامشلي، متفرغًا  التاريخ مقيم يف مدينة  *منذ ذلك 
البدرخانية. العائلة  الكتابة عن  * لديه اهتمام كبري يف 

الشعرية: أعماله  *من 
1- جودي جبل املقاصد.
2- بوابة احلياة واحلب.

أنا و دودا والذكريات

ذات حلظة
تذكر )دودا(،

تلك اللحظات املنسية
اليت كان قد نساها

واختبأت
يف دمه

كان عائدًا إليها
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باحثًا عنها
يف حبثه

رمته اخلياالت
بعيدًا.. بعيدًا

أرجعته إىل أوراق قدمية
وبني طياتها، وجد

حديث أشياء وقدميها،
وجوه القرويني
أحياءًا و موتى

كان بعضهم يبتسمون له
وآخرون حزانى

تثاقلت عليهم اهلموم.
**

يف تلك اللحظة
كان مستغرقًا

يف تأمالت صامتة
كهيكل جامد

ال يعلم املرء إن كان حيًا
أم أن األحالم والتأمالت

قد سرقته يف تلك اللحظة
ورمته

بعيدًا.. بعيدًا
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فأبقت )دودا(
وحيدة يف ذاكرته؟

تلك القرية اليت آلفها
منذ صغره.

**
ال.. ال

مل يكن يف حلم
ومل يكن يتخيل
فقط كان غارقًا

مع ذكرياته،
كان يستعيدها

متسلسلة.. واحدة
تلو األخرى

مع األيام والشهور واألعوام
يف ذات اللحظة

أصبح هو و )دودا(
والذكريات

لوحة منقوشة
بألوان قوس قزح

ومن ألوانها
انسابت هذه القصيدة.
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لقمان حممود

*شاعر وناقد، ولد عام 1966 يف مدينة عامودا.
*له عّدة كتب باللغتني الكردية والعربية.

*عضو احتاد األدباء الكرد – فرع السليمانية.
*عضو نقابة صحفيي كردستان.

*عضو نادي القلم الكردي.
*له جماميع شعرية منها:

1- أفراح حزينة.
2- خطوات تستنشق املسافة: عندما كانت آلدم أقدام.

3- دلشاستان.
4- أتابع حرييت.

5- القمر البعيد من حرييت.
*يعمل حمررًا يف جملة )سردم العربي( اليت تصدر عن مؤسسة سردم 

للطباعة والنشر يف السليمانية.
   

الذي مل يتعّلم الغرق 

واقٌف بأعوامَي األخية
أسّورُ  األغنيات كبستانّي

إلمرأٍة من الفاكهة
لكن اهلواء مّر أخيًا
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مّر كسؤاٍل أزرٍق
إىل حيث البحر 

فصرُت أمشي.. أمشي
وما زلت أمشي على املاء

ومل أتعّلم الغرق.
*      

رُب وقوفَك على اصطياد ظّلٍ لقامتك، فسهوَت   هكذا كنَت ايها الواقف، تدِّ
عن شجرة اصطادت املكان من ظّلك، لتنتبَه إىل دلشا  وهي تعّلم كالمَك 
من  غفلٍة  يف  املكان  فسّورت  األرض،  على  القبلة  تنام  كي  النعاَس، 

الغرفة، 
ثم ناديَت على اجلدران:

فّكري يفَّ قليالً 
فّكري يا ابنة اإلمسنِت

لكّن عظامَك وحدها فّكرْت
وشلحِت اللحم.

*     
هذا الذي مل يتعّلم الغرق

ما زال يقول:
تزورني - دلشا -  كلَّ نوم

لتسهَر يف أحالمي
: هي خرساء
وأنا أعمى.
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جمدُّ سكران
 

تكاسَل احلُبّ كمجٍد سكراٍن
يف يأسِه األخْي

وتهَتَّك داللُه مبا ذهَب من بهاء
ليى املراثي حمبوكًة كاملكيدِة

حتَت هواٍء ُمْرَتِبٍك
حتَيّ فيه الفراَغ•

كأمنا استعراُضّ
يذبُح فيه احلننُي احلننَي

أماَم أشباٍح
مضوا باخلسارِة إىل اخلفِيّ

ليؤاخَذ الدُم الدَم
بنسياٍن أعمى

َوْسَط ثرثرٍة خجولٍة
من َسَهٍر خجوٍل يؤاخي الفاجَع

وميتحَن الذهوْل•
لكنين أِمهُد كَلّ ذلك
وما يزامحُه من عزلٍة

رًا بالعدم متفِكّ
كي أرى القمر، البعيَد من حرييت

اليت أساءْت إىل طيشها
يف ملعان األبد•
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ُأتابُع حرييت

 يف احللِم، ُأعانُق البعيَد
حيث تستيقُظ الذكرياُت

بال ندٍم.
قلُت أعرُف هذه األرَض

لكْن، ال أمَل هناَك يف انتظاري
وال أمَل هنا

فكلُّ ما حولي
تكراٌر غُي واضٍح

لنجاٍة مرتبكِة
ُتقيُس أعماقَي احلزينَة

بقلٍق
خالٍد

ورغم ذلْك، فأنا هناَك
طوَع طفوليت العنيدة
أتابُع أسراَب العصافِي

أتابُع حّرييت
يف طريق اجلراح القدمية.

حب / كره

أحبُّ الطيوَر 
ألنها ال متلُك 
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جوازاِت سفر.
أكرُه احلضارَة 

ألنها برتْت 
أجنحَة اإلنسان.

عّشاق
 

ما عاد العشاُق
يفكرون باإلنتحار

ما عادوا يدخلون اخللود
أو يدخلون اهلاوية

فقط ناٌر مريضة
تعصر الدخان.

إذْن، ال شيء يثي احلبَّ
يف هذا الزمان
ال شيء يا إهلي
سوى وردٍة ذابلٍة

ال تتيّبس أبدًا
تدعى الذاكرة.
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لقمان ديركي

*ولد عام )1966( يف مدينة الدرباسية.
1972 إىل مدينة حلب. العام  *انتقلت عائلته منذ 

الشعرية: *من جماميعه 
الغبار. يثريون  1-ضيوف 

2-كما لو أنك ميت.
العاطفة. 3-وحوش 

4-األب الضال.
 

 
املرأة

كل يوم 
وأنا أصعد الدرج

أجدِك الهثة تنتظرينين 
أمام الباب بعينيك السوادوين حينًا.. والزرقاويني 

حينًا آخر..
حنّضر الطعام معًا..

وتنهرينين كي آكل أكثر..
****
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ويف املساء
أجدِك جبانيب على السرير
أالعب شعرك األسود حينًا

واألشقر بعد حني
 وأنام مطمئنًا على صدرِك..

صباحًا
أجدك ما زلت جبانيب 

بيضاء حينًا
ومسراء حينًا آخر

****
أكتب وأنت حتومني يف املنزل، ترتبني كتبًا يف 

املكتبة
أو تنسقني نبتة ما يف الزاوية

بطولك الفارع حينًا
وبقامتك القصية حينًا آخر،

بصمتك حينًا وبكالمك احلنون حينًا آخر
أخرج فتخرجني.. تتسكعني على الطرقات دون أن 

تتململي، وتضحكني إذا كنت مفلسًا..
تضحكني أكثر إذا كثرت معي النقود

نسهر مع اآلخرين، ثم نعود منهكني .. وننام
سكرانني..

يف كل حلظة .. أنت معي أيتها املرأة..
اليت أحلم بها..

عود ثقاب يرتق
أنا الراقُص املرتبُك
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الذي نهض من أجلِك
ويف علبة السردين املصنوعة يف املغرب

أنا رأس الفلفل احلار
الذي يرميه كل من يفتح العلبة يف املشرق

 ويف الباص املزدحم
أنا الراكب الذي يرجتف خوفًا

عندما يصعد املفتش
 يف علبة الثقاب املبللة

أنا العوُد اجلاف
ويف قافلة اجلمال العربية

أنا اجلمل ذو السنامني
والكنغر الذي بال كيٍس يف بطنه

 ويف فريق كرة القدم
أنا الالعب الذي خيرج بالبطاقة احلمراء
والطالب املمنوع من الدخول إىل الصف

والزوج الذي يطرق الباب
 أنا اهلرُّ الواقف على املزبلة

بشمٍم وإباء
أنا الشاعر الذي يكرهه الشعراء والعشاق

ويف السر يقرأون قصائده

القبلُة السريعة يف املنعطفات
والبوح الفظ يف البارات

ويف ساعات القيلولة
وأواخر الليالي
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أنا العني اليت.. ال تناْم
أنا االبن الضال

الذي بال صورة معلقة له يف البيت
وال مفتاٍح خاٍص به

األسود يف اسكندنافيا
األبيض يف أفريقيا

واألزرق.. يف الصني
أنا الطلقة الرحيمة

اليت ال خترج من املسدس
زجاجة البية الفاسدة
ورغيف اخلبز احملروق
عود ثقاب تشعله الكف

ويطفئه اهلواء
أنا نهر الفرات

عندما يقطع األتراك عنه املاء
أنا دم الشعراء املرميني على األرصفة

والطبيب الذي يبكي ألجلهم
وسريرهم النظيف يف مشفى قذر

 أنا الضرس الذي خيلعه طبيب األسنان
دون تردد

والطفل الذي جتهضه األمهات
والكتاب املمنوع

أنا عود الثقاب احملرتق
يف علبة الثقاب املبللة

اليت جفت.. اآلن.
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ماهني شيخاني

*ولد عام 1960 يف مدينة الدرباسية.
تشكيلي. وفنان  *شاعر 

أعماله: *من 
1-على ضفاف اخلابور.

2-الرائحة.

ابتعدِت 
  

حتطمت األماني على صخرة
احلقيقة املرة 

ابتعدتِ ......بعيدُا......بعيدا
تركت اجلرح ينزف 

جرحينا .. حنن االثنني
رغمًا عنا 

وابتعدتِ .. 
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* * *
ظلموا قلبينا، واغتصبوهما

ثَم  مت االعتقال
وبدأت ثرثرة احملكمة

من قيل وقال 
حكموا بالسجن املؤبد 

حكموا باإلعدام 
حكموا بالطالق.

أجربونا على االنفصال ...؟
* * *

أزهقوا القلبني
بغمضة عني

جترعنا األمرين
واكتوينا بنار البعد 

وابتعدتِ .. 
* * *

فرقونا قبل أن نكمل املشوار
وضعونا يف سجون

منفردة....؟ 
وحوطونا بالعيون واحلراس 
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اتهمونا..
لفظونا من دائرة عرفهم

جربوا علينا
كل أصناف االنتقام 

وابتعدت ..
* * *

رضختِ ..
استسلمت.. 

سقطتِ  من مشوخكِ 
وهللوا للقرار. 

أذهلين، صعقين اخلرب 
وزاد من ذلك

حني قررتِ  الرحيل 
من بلد القرار 

ورحلتِ 
وشكلتِ  الفرار 

و  .....  ابتعدتِ  .....؟!
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حممد محو

*ولد عام 1961 يف مدينة عفرين.
تعنى  )بدرخان(،  باسم  األشرفية حبلب مكتبة  *كان ميلك يف حي 

ببيع ونشر     الكتاب الكردي. 
الشعرية: *من جماميعه 

 1-  يف عمق هذا الطريق.
2- نزهة القلب يف عزاء احلب. 

       3- زهور الشمعدان.   
*يقيم يف مدينة هولري- أربيل. 

عفرين
 

زهرُة حياِة قليب
أنِت

قبلة العشاق
أنِت

يومًا بعد يوم
تزهرين

يف قليب.
فوراُن قلوِب العشاق

أنِت
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دومًا...
تغلنَي داخَل كبدي!.
ِحضُن اجلبال الزاهية

أنِت
بعيون ماِء احلياة

تطفئنَي
ظمأ الفرات ودجلة.

عفريُن...
إن مل يكن مباِئِك،
فبعشق ماِء أيِّ نهر

سيخبو لظى ُهيام وطين...؟.
عفريُن...
ال أعرُف

أأنِت أّم...
أم أنِت... حبيبة؟.
لكنين أعرُف أني
دوَن شمِّ تالبيبِك

ال أعيش،
وال معنى للحياِة عندي!.

نَدم
 

يساورني شٌك
يف أنين قد أندُم يومًا
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على ما فعلتُه يف حياتي.
لكنين...

لسُت نادمًا أبدًا
على كسري لساعتني،

إحداها...
كانت تسُي اهُلَوينا،

وبتثاقل
كلما كنُت أنتظر قدوم

حبيبيت!.
واألخرى...

كانت تعدو بسرعٍة
وُعجالة،

كلما كنُت ألتقي
حبيبيت!.

 
ِعشق

 
ليَس مثة

أيام حمددة
الغتسال احملّبني.

ففي كل يوم
ويف كل آن

تستحم أجسادهم
يف أنهار احلب،
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عند نبع األحاسيس
وبالدموع الرقراقة!.

 
جراح

 
جراُح العشاق
ر إذا مل ختدَّ

بإبر بريق عيونهم،
وإذا مل ختاط

بقبالتهم؛
فما عسى أن يفعله

احلكماء واجلراحون؟!.
 

حبيبة قليب

من دون مشعِة قليب،
يف ظل املصابيح،

يف ظل أشعة الشمس،
ال أستطيُع...

قراءة أو كتابة
صفحة واحدة

من صفحات العشق!.



326

حممد عفيف احلسيين

*ولد عام 1957 يف مدينة عامودا.
*خترج من كلية اآلداب – قسم اللغة العربية.

*صدرت جمموعته الشعرية األوىل )قلياًل من رثاء.. بقية من جمزرة(  
يف عام 1990، باالشرتاك مع الشاعر أمحد احلسيين.

*من جماميعه الشعرية:
1-حبرية من يديك.

2-الرجال.
جماز غوتنبورغ.

*يقيم يف السويد.

الرجال بغيومهم األخرية، يعربون اخلابور
 

 بعد سنني، سنفهم عمرنا أكثر
سنصغي إىل املفاتيح وهي تغلق علينا األبواب،

صوت أزهار تسقط على توتياء مفاصلنا.
ستغمر غيوُم املاضي الشرفاَت، عندما جنلس حتتها،

نأكل الطحني، وحنتسي الندَم.
سنفهم أكثر العصا اليت نهّش بها الثمار احلامضة للموت،

ونتساءل بلطف عن اسم اليوم التالي.
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شفيفًا نهيء مواعيد اجَلَلبة أسفل أمسائنا،
وبدمعتنا الكبية، سنغدو أكثر حنانًا على الزوايا،

منيل بأكتافنا،
ونتقوس كاجلسور على األمل،

متامًا، عندما نكتم قمصاننا يف اخلزائن العالية،
نرتك أمورنا جتري حزينة،

نتنفس املشاغَل اليومية
بني سرير النوم، وخمدات داميانا،

وعلى رفوف شيخوختنا، 
سننسى أنها حباجة إىل آخرين غينا،

فنرتك أمكنتنا شاغرة،
نسحب املقاعَد إىل العتمة،
بنصف تردد، ونصف نسيان،

بشبح أننا كنا أكثر فتوة،
نقطع اخلابوَر،

وعلى ضفتيه، جنفف ماَء اللذة،
ما رأينا كان كافيًا، لنفهَم أكثر، ونطوَح باللعبة،

ثم نصرخ مبلء خيباتنا:
ـ آٍه.. السنوات نفسها واقفة يف احملطات،

وحنن أولئك الذين غادروا.
ننزلق على السكك احلديد،

ترتطم أجنحتنا باخلوف،
ويف أماكننا العالية كّنا نتخاطب.

َمْن يصّدق أن ركبنا مرجتفة،
وحناجرنا مليئة بأصوات الغرباء؟!.
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حنن الغارقني يف مثار الشراشف
تبقى أعيننا مفتوحًة،

ويف متناول روحنا نطي،
نفهم الوقَت أكثر مما مضى،

بضربة ماهرة، بأرٍض كّنا ننتمي إليها،
نهجر املقاعَد، منيل قلياًل بأعماقنا،

ونسمي الغيوَم بأطياف األحباب.

عطر امليت 

عامودا.. عامودا 
الزمن هو املرور من عامودا إىل حلبجه 

الزمن هو العبور من غوتنبورغ إىل حلبجة 
الزمن هو منت الكيمياء على بزوغ أمي 

يف باص الفجر ذلك اليوم. 
أترقب هزة رأسها، وهي ترجتف بلقائي، 

ماذا لو كنت أحد أبناء حلبجة؟ 
ماذا لو كنُت قتياًل يف تلك احلافلة 

اليت تقل جسارة ابنها 
من غوتنبورغ اىل ريانها امليت. 

عطر امليت يفوح من خمملي البين. 
عطر امليت يف حلبجة. 
عطر امليت يف عامودا. 

عطر امليت الشاب يف غوتنبورغ احلريق. 
عطر مفتون على ضفاف حبية »وان«. 
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سية مكتملة لي.. 
دخل الفجر القلق روحي، 

وأنا يف الطريق إىل كوردستان. 
وحل كثي على ضفة النهر.

أشجار بافوس

تنام أشجار النخيلن تنام أشجار الربتقال، تنام أشجار التني املغربة، تنام 
واليت  الصبار  نبتات  تنام  تشبهك،  اليت  الكرز  تنام أشجار  املوز،  أشجار 
تشهبك أيضًا، ينام رحيق الشعر، وتنام األلوان، تنام أشجار الدارشني، تنام 
أشجار السندروس، تنام أشجار األمل، تنام أشجار الكستناء، تنام أشجار 
الزينة، تنام أشجار الشوارع األوتسرتاد، ينام كل شيء. فيقوم كليب عليها 
مجيعًا، ويوقظها من النوم، فقد جاء موعد مشواره الصباحي للتسكع معي، 

يف نورانية بافوس.

مدائح الكلدان

يف اخليط احلرير الذي لفَّ به الكلداُن ثوَمهم، ومرحهم وفجاءتهم وعنفهم 
الرتوبادور،  أحزن  الذي  الدم  خصوبتهم،  بأكمام  العالقة  الفدية  ـ  والدم 
أعاله؛  احلرير، يف  اخليط  قامشلي؛ يف  إىل  تؤدي  اليت  الطرق  أحزن 
الظل  غارقة يف  الضباب؛  غارقة يف  وهي  األسلحة،  تنام  اخليط،  أعلى 
الذي كان على املنفي، املنفي وهو الوسيم، يقرأ مديَح الغريب للغريبة، 

على آلة األكورديون الطيعة
أمل  كلدي،  حمارب  متثال  مثل  أمامك،  واقف  وأنا  عامًا،  عشرين  منذ 

تنتبهي لي، كولسن؟.
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حممد حسني

*ولد عام 1972 يف مدينة تربسيب. 
وناقد. *شاعر 

*له جماميع شعرية منها:
1-نزيف مزمن يف أمعاء القصيدة. 

2-ولدُت ثريًا.

احرتاُق املاء

الرصيُف اهلرُم
            مل يستوعب

                 فوضى املاء
االنكساُر

        كان آخَر املودعني
الرمُل 

     مأوى لقصيدٍة
                  تبحُث
منتظرًا كاَن احلاسوب

املرآُة
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كانت يف حلظاٍت 
               طائشة

القطاُر املزاجي
            احلقول اهلادئة

                       احرتاُق املاء
خمرتقًا

      حصوَن اجلوع
        صحراء الالجدوى

نهُر الفتوى
         ميتدُّ إىل آخر
                االحرتاق

حمتفظًا
      معتزًا

         يعّد احلصى
مستسلمًة تضُع آخر اللمسات

مرتبكًا
     يفصُل النظرات
والقميُص املوعود

                يغادُر املعمل باجتاهي.
غامضة

         تزّيُن بؤرة االشتعال
ينتشُر
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    صدى أغنية
وسلطان اللغة

           يرحبُّ برماد االحرتاق
محاقات الليِل

          تعادُل محاقات النهار
املفتاُح الويّف

 يرقُد بقرب املاء
حديُث املعاني

          يصهُر الدهشة
                     يف حلبجة

الدائرة/ رأساها 
            على بعِد ميليمرتين

                        من االقرتاب
كأّني على مقربة

            من ألباب الرسالة
وكأّنِك تستعدين

            تأهبًا للمجيء 
الطعنة االفرتاضية

             مستنسخٌة
نبُع الرصيد

          بدأ رحلة االحنسار
كأّنها آخر املسودات

           وبصمات احملربة
                      تنتشُر بسرعة املاء.
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حممود عبدو عبدو

*ولد عام 1977 يف مدينة ديريك )املالكية(. 
*شاعر وصحفي.

*يكتب يف املواقع الكردية.
*له كتاب شعري مشرتك.

منفًى من َرَماْد

ريشٌة مترُّ وجثة اللوحة
 تقرأ سورَة األلوان

حنيُب الفراِغ 
قطرًة ، قطرة.

َسّلُة أعاصٍي َحّطها 
البحر على ُحلٍم مزيف.

مل تكن ختيفُه ثآليُل براءة البياض.
**

إنذاره متوُء حلنًا 
على نزيٍف يكرُب يف اليوِم مرتني

لعنُة األلواِن أمامه 
شاسعة 

املنفى الّرماديُّ يسكنه
ال ميتلُك إال غالف احلياة.
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**
املكاُن، رمادُه، منفاُه، غالٌف فقط حلياته

لن أخذهلم 
يف محِل مدِّ اللوِن الواحد

والغباِر الكثيف 
سأمنُح ما بقيَّ يفَّ من مطٍر 

ُفَرصًا للهروب
وتسلق األصواِت الضائعة.

**
ال أفقًا احنته

ثقل اهلواء يتساقُط 
كثيًا، كثيًا،...ًا،...ًا،....

أغدوا غبارًا 
حني تكتمُل أخطاء النهار.

**
هنا ترنُّ نوافُي املارِة 

على تلٍة أمّية  
يملوَن بني أظافرهم رمادًا

يف قلوبهم رمادًا
 بني رمادهم رمادًا 

ولونًا كقطاٍر بليغ األمل. 
بريشة عميقة 

أحدِّث نبض احلياة املتساقطة 
كأوراٍق خترُج حمنيًة 

صفراَء من سناِم 
وقت خضاب صحراء.

**
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تتقُن دحرجاِت الّصمت بني 
رمادّيٍ وقلبك- اللوحة-

تتحدث كفطٍر سام عن كمأي الفقراء
يلمون يومك العاري 

فطرًا إثر فطر.
**

تناُم على مقداٍر املسافة وهمًا
ختتبئ يف طيات صخبك 

وجوه مليئة بالفراغ 
وجوٌع خَلضاٍر خاص.

تتأمل سواد كفك الغريب،العطُش خُيّيُم
ينقُش مزاميًا من نزواٍت عابرة

ملالئكة أحببتها.
**

كفك 
ال ميكنها 

شق العامل  نصفني.
**

عميقا يف الرماد ، تعود
بطبشوٍر أسوَد 

تفتُح أزراَر ليلك
 ينهمُر الفجُر 

تسقُط جنوٌم رضيعة
ْف عليِه  وما بقي من الليل، ال خَتَ

سيذوُب يومًا ما وَيلَحُقك ظاًل!!.
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مرفان عزيز

*ولد عام 1964 يف مدينة تل متر.
وناقد. *شاعر 

*له جماميع شعرية منها:
1-نريان شاردة.
أمي. 2-جديلة 

بعينني متوتان من االنتظار

أبتكر كتابة اجلوع
فأنا شاعر اخلبز امليت

علّي أن أصدق أواًل
تنور براءة أمي

الشادر يف النيان.
علّي أن أصدق أيضًا
غيمة أطعمت براءتي

وتركتين شاردًا يف املنايف.
من اآلن فصاعدًا



337

سأخون كل نوافذ الوطن
بعد أن ماتت أمي
وتركتين بال باب.

 
أرسم وجهها من جديد 

بعينني متوتان من االنتظار
ماتت أمي
نعم ماتت

بعد ألف انتحار وانتحار.
إنين اآلن بال وطن 

منذ أن خانتين أمي.
آخر لقاء

هل تذكرون
عندما جلسنا حتت شجرة

متيل حنو الشمال؟
أمي تقول إن الشمال أكثر بردًا وحزنًا

وتلف شاهلا بيٍد كئيبة..
يومها مل نتحدث كثيًا

ألني كنت على موعد مع املنفى.
النخب األخي

أفتح زجاجة ويسكي معتقة
أكملت عامها األربعني
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متامًا مثل حزني..
أقرع كأسي بالالكؤوس

وكأني أشرب خنيب األخي.
طفولة

بأظافري أنتزع روحًا
سكنت جسدِك

كنت كلما غرستها بلحمك
فاحت منِك رائحة جثيت.

كلما مررت بأمكنة 
ألقي طفوليت يف قعر نهر »جغجغ«

ألراقب غرقي
يف تفاصيل روحك.

دنس
هأنذا..

أفهم اآلن
كيف أن قطارات املنايف

تبقى مسؤولة
عن مسعيت السيئة

مبا جلبته من دنس..
كلما تعرفُت عليه
أصبح الفهم عبئًا

يف حق اإلقامة الطوعية.
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مرفان كلش

*ولد عام )1960( يف مدينة القامشلي.
*أنهى دراسته اجلامعية يف دمشق.

التسعينيات. منذ  *يكتب 
أربع جمموعات شعرية. *له 

أملانيا. *مقيم يف 

ظل

ويبقى ظلِك
على قليب

ويتكّسر نائمًا 
بني يدّي

حتى بعد أن 
تغيب الشمس
ويرحل يف 

خسوفه القمر.
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كتابة
سأكتب 

لِك
بعد أن أتعتق

مئة 
عام

يف نبيذِك.

غربة 

سرقت الغربة 
أمجل سنني عمري
حتى لو عدُت اليوم

ماذا سيفعل 
كهل مخسيين 

يف وطن
إنسانه حمّطم

وشجره 
وحجره 
مدّمر؟؟
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تعب

حني يتحول الوطن 
جملرد أيقونة

حنمله يف املهاجر
يصبح اإلنسان

طائر مكسور اجلناح.
 

ُسّكر
 

كالمِك الورد
وكالمي شوك األغصان

يرس رحيق األهلة
من عبث ذكر النحل

ويعصر الُسّكر
حللوى الُعرس

وينثر أبيض الزهر
على فستانِك النائم

يف ظل الشجر.
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مسعود خلف

*ولد عام )1981( يف قرية خزنة التابعة ملدينة قامشلو.
أدبية. *شاعر وصحفي ومقدم برامج 

.2002 العام  *يكتب الشعر منذ 
الشعرية: *من جماميعه 

1- كالم قبل املوت.
البعيدة. التهاب احلدود   -2

3- قلعة ايردي.
*عضو احتاد األدباء الكرد – فرع دهوك.

كردستان. نقابة صحفيي  *عضو 
الفصلية. التحرير يف جملة نوبون  *عضو هيئة 

*له برنامج أدبي يف راديو دهوك.
*يشرف على املوقع االلرتوني إلحتاد األدباء الكرد يف دهوك.

مل أكن أعلم

]إىل والدي.. الذي خرج من الزنزانة ومل يسمَّ بطاًل[.

 مل أكن أعلم
بأن الدم الذي جيري

يف عروقي من صلب أب
تعرض للسلخ والتعذيب

مل أكن أعلم…
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بأن آالمك كانت تهدؤك
يف قلبك

والبندقية على كتفك
همشّت احلاقدين على هذا الرتاب

مل أكن أعلم…
بأن داخلك كان يغلي

حني بقيت وحيدًا حتت املطر
مل أكن أعلم…

باألمس أنك كنت بطاًل
وكانوا يفرون لك قربًا ببطئ

مل أكن أعلم…
بأنك كنت مقاتل الليلة السوداء

وجفت مرارة ناقوسهم
وبعطرك فجرت األرض

سنابل …
مل أعرف السر

مّل مل تبكي أنت؟
وقبل أن تنطلق الرصاصة

كنت سائرًا يف تشييع
جثمان الشهيد

مل أكن اعلم…
بأنك بهذا القدر من االحرتام

ويف ثناياك
تراب، وطن ، قوم

يرقصون رقصة احلرية.
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عشرة أحالم  

)1(
كان ما يزال  يشم الورود

حينما تلقى صفعة على خّده
عندما قال: أنا شاعر 

ما عاد املطر 
من يومها يسقط .

)2(
قبل أن يرفع يده 

ويقول )أنا(
سّفروه عرب احلدود

منذ ذلك اليوم 
مل تعد أّمه 
إىل البيت .

)3(  
نسى أن يهديها وردة 

يف العيد 
هي أيضا 

مل تسأله :               
ماذا فعلت بقلبك؟                              

ومضت .
)4(

كان يتمنى املوت 
قبل أن يصحو

أيقظته العصافي  
وقالت له:                       
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أّنك مل توّدع اجلبال بعد!!
)5(

كذئب جائع 
أستيقظ تلك اّلليلة

أستجمع أحاسيس حبيبته             
 وخّبأها يف قّمة تّل

منذ تلك الليلة،
يعيش بال قلب .

)6(
أستجمع آماله وقال:

الثالثة فارغة 
اخلامسة فارغة 

األوىل والثانية والرابعة  
أيضا فارغات 

وهاهو اخلامت معي
منذ ذلك.  

)7(
كان الوقت قد حان 

إليقاظ املوتى 
يف رأسك

ومجع الشهداء 
الذين ال قبور هلم 

كي يزرعوا وردة من جديد 
وليعلنوا يوم موتهم من جديد .

)8(
أقبلت حبيبته 
كانت الساعة 
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ت
ض
ح
ك

فتح صفحة جديدة 
حّدق يف عينيها ثانية

وكتب كلمة: موت.
)9(

مل يبق بال جواب
من جديد 

فاحت رائحة الشواء
ذبح 

األحالم 
الثمانية األخرى 

وبهدوء 
بدأ حبفر قربه.

)10(
كانت العني اليمنى 

تضحك      
والعني اليسرى 

تبكي
ويده اليمنى كانت تأكل اليسرى

أفاق 
من 

النوم 
وجد أّنه ما يزال بال دولة  !!
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مصطفى سعيد

عفرين. *ولد عام 1976يف قرية دملي – 
*شاعر وروائي.

يف  والده  عمل  حبكم  السورية  املدن  بني  متنقاًل  طفولته  *قضى 
اجلمارك.

*له جماميع شعرية منها:
1- البداية والنهاية يف احلب.

2- هندسة احلب.
3- كيمياء احلب.

القاهرة. *مقيم يف 

ظٌل وِقرميد

جهز بناتِك لوأدهن قرب اجلنة
لَتُموء األفكاُر وحيدًة بعيدًة ال رجعَة فيها

مساٌء مؤقتة ال تروي عطش حقولنا
األرض اجلافُة مرتاميٌة قربها

الشيء سوى اخلراِئُط النارية 
تأتيَك من عتبِة املعنى

راحوا يتسلقون املناجم 
باجتاه الرتاب املكتوِم منهم
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الصدُع يسند جدار الصوِت 
كّل حائٍط مال على أهدابي 

 صار شفاهًا
جلسُت معهم يف حفرتهم الرتابية
خافين املوُت وخفُت من خوفه

لو يقتلع األرض وجيعلها على عقبها
تفرخ املعاني الزدياد سعِة النسيم

احلذُق يبيع إحدى أقدامه
أصابعه العشر, أو العشرين, ألجل الكازولني الذي نذِر للطياِن .. 

لالحرتاِق
فبالشعر فقط ال ختلق مساٌء جديدة 

وأرٌض فريدة وأناٌس فضالء
بالشعر جنعل مشال املنفى غرب السدول
بالشعر ُتصنُع أممًا ومتحى أمٌم وأٌب واحد

بالشعر تشيُد مدٌن 
أسوارها أوراق الدفاتر

عملتها احلكمة.. بيوتها السحُب 
تسيل عن وجوههم أناشيد اجلزِر

أمام شهيِق حوٍت
يتأملون األقحوان بلون عظامهم

بذرة اهليجان تقُف حائاًل بينهم وبني املواخي
بعد أن يبَس ثدي اجلدي

يهّيئ بعض احلليب من جبينه
شذَّ عن الرُّؤى اليت عصفت حبقيبته

حتى قفز من داخله لداخله
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ليشكَل قافيًة ماحلة من زبٍد وزجنبيٍل
غامٌض ماحٌل كملٍح كاحل على صخرٍة رطبة

امُلهيَّأ ملوٍت 
سيأتيه يف يوٍم بعد يوم األمس

لكنه ليس اليوم
أصابعه املستحيُة 

حتى نصف النقص تقصف
وبقى من النقصاِن قصفة

ليصفَق وقام ليقتنَص الصفي
مع بذوِر اليقطني

تصطفيِه
لتوقَد على بابه 

نواقيسًا من ذهٍب وهالم..
 نرٌد من زبٍد وحصى

سأحرُث هذا الليل مبعوٍل من ماٍء
ألسكب هذا العقل املعتقل لدى األوفياء الذين مل يعد هلم أّي وجود..

سأتظاهر بالكربياء وأتقُن اجلفاء..
سأنام مرات وأفيُق من كلِّ املمراِت

ألسُعَل وأتذكَر التبغ واملاء وطرفًا من نهدها
سأمشي بعد أن أتقبل التهانيَّ ِمَن البحِر

سأفوُز بلعبيت من النرد مع احلصى والزبِد
سأراهنه على ُحبها احملبوِك بلهاثي..

سأتكرُب على البحِر واملاِء والناِس
سأنظر خلفي ألبقي جارتي يف وهمها

سأظُل أتهرُب وأبرر هلا..
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بأني ُمنشِغٌل بهتِك اليامسني
سأجّهُز نفسي ملوعدي وأتقيُح كلَّ هيبيت..

سأحضر قبلها بنصف ساعة كعادتي..
سأروض أوردتي وكريات دمي..واملكان..

سأطلب من النادِل قطعة خبز وقهوة
سأكون بال طعاٍم منذ أياٍم ولياٍل

سأجهز هلا ألَف قصيدة لغتها بسيطةكما حتبها..
سألقاها وألتزم الصمَت واملوَت

سغتاليين رويدًا .. رويدًا..
ستلتفت ذات اليمني وذات الشماِل

كساعٍة كونية
سأبكي ومل يتسنَّ لي البكاُء

سأخربها أني راهنُت البحر
وفزُت بنرٍد من احلصى..

سأطلب من النادِل أن يهجر مدينتنا
لنصنَع معًا عصيًا من جسدين ومشعة

سأرى الرجَل الذي هزمين وهزم البحر بنرده..
سأحّدُق يف وجهه الذي يشرق كلمعة الياقوِت

سأخشُع كهدير التوبة الشاخصة
حتت أكوام الشواهِد..

سأرتشف العتمة وأتثاءب الغمَّ
ستثقلين كلماتي وأتثاقُل بلفظها..

سأعوُد للبحر خائبًا
ألقوَل له ما حاجيت بَك دون الزرَقَة

سأعرُف بأنِك مل ولن تأتي..
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مروان علي

*ولد عام 1966 يف مدينة القامشلي.
التسعينيات. *شاعر وصحفي من جيل 

البارحة(. *له )ماء 
أملانيا. *مقيم يف 

بال سبب

ينتظر
امرأة غادرته

منذ سنوات
بال سبب

ينتظر
أصدقاء ال يأتون

رغم شوقه اجلارف
بال سبب

ينتظر
فيوسا تعطل

كل أجهزة الكمبيوتر
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يف العامل
بالسبب
ينتظر

وينتظر
رجل اليتقن

سوى االنتظار
بالسبب

نام يف ثيابه
عاد إىل البيت

مل يقل شيئا
كان واضحا أن األمور

غي واضحة أبدا
وضع احلقيبة اجللدية السوداء جانبا

واضطجع يف ثيابه
يف اخلمسني

ولكن ال يظهر عليه ذلك
يبدو كما لو انه

طفل يف حضن أمه
غدا

لديه لقاء تلفزيوني
حول السعادة

لذلك سينام اآلن
سعادته الوحيدة
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النوم يف الثياب الرمسية.
مسلسل عربي

غدا
لدي مواعيد هامة
علي الذهاب أوال
إىل مكتب العمل

إلعادة تسجيل إمسي
يف قائمة الباحثني 

عن عمل
كي ال تنقطع

املساعدة الشهرية
ثم الذهاب

إىل احملامية اإلسبانية
اجلميلة

لرتتيب أمور إقاميت
وأشياء أخرى

وكذلك مراجعة طبيب األسنان
لفحص ضرس منخور

حول حياتي إىل جحيم
لذلك علي الذهاب 

إىل الفراش باكرا
كي ال أفوت

احللقة األخية
من املسلسل العربي
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انتحار

احلياة
ما عادت مجيلة

األهل
انشغلوا جبمع املال

األصدقاء
رحلوا بعيدا
وراء اجلبال

وحبيبيت
مل تصرب حتى أكون نفسي
وتزوجت من تاجر عقارات

حتى بطاقة اليانصيب
سحب رأس السنة 

اليت كانت 
ستحقق كل أمنياتي

مل تربح
مل يبق أمامي
سوى االنتحار

سأرمي بنفسي 
إىل حضن جارتي

املطلقة.
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مروان شيخي

*ولد عام 1966 يف مدينة عامودا.
* له جمموعة شعرية بعنوان ) جسد ال حيتمل أعضاءه(. 

الثقافة يف املدرسة التطبيقية  يف عامودا. *يعمل مشرفا على 
الكرد. املثقفني  رابطة  *عضو 

خارج السرب

لطاملا أردت أن أغين                                                     
خارج السرب

واعشق يف خريف عمري 
بكيت

حتى أنين صدقت 
ما قالته الرياح عين

أنت أكرب من الرحيل
عندها محلت جراحي

حتت جناحي 
ألطهرها من ليله الطويل

هي األرض تصبح مرسومة
خبطوات اآلخرين

وتتحول األشجار إىل رائحة 
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من صمت ثقيل
لتكسو كالمي 

حبقول من اليامسني
وخرائط 

ُ تًسيج حدود مفرداتي
**

أنا فراشة الوقت
والوردة شاخت أوراقها

أودعتها أناقيت 
وبعض من نقاء لغيت

فكانت والدة حزن ...
**

هل تذكرين حينما اختلفنا ...؟
قلِت :احلزن يالحقك..

قلُت :الوطن يف خطر..
قلِت : احلزن ينسج  لَك عباءة املوت 
قلُت : لن أّدَع الوطن يف حزني يتعثر

**
بقيُت ُأواسيك

بورودي ..
فأبكتين أشواكك 

ُخذْ ...
ما تبقى من صمت ناي الراحلني

ودْع لي ...
هذا اهلواء وغنائي احلزين

**
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ما بني عييّن وعينيك 
أفق يتعرى من ألوانه

شالالت من غزالن وعصافي
غابات متتلئ بنا

يف مواسم الغربة 
وكطفل أتدلل على مائدتك

أرفض اختزال الكالم
وانشغل بك 

إىل أواخر اخلريف
**

بشر السرب بأني 
أموت عنكم وعين 

أنثر احُلبَّ بذرًا
يف أرضكم وأغين

سيبقى دفء صوتي 
حتى لو رحل امُلغين   

**
 شبح منتصف الليل

صار شبحًا لنهارنا وأطفالنا
هي الذاكرة تفتح حقائبها

وتفرش أشالء أطفال كانوا..
عامودا فناء عويل 
يف صحراء العزلة

تعيد للروح نبض غيابهم
وتدون للنار نوم الدخان

ورماد اجلنون....
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مروان خورشيد 

*ولد عام 1971 يف عفرين.
كيمياء حتليلية. عليا-  دراسات  *دبلوم 

وصحفي. *شاعر 
)الغائبون(. *له 

متفرقات 
-1-

لي من قلة احلنان
ما يكفي فقط

أن أتذكر أمي
اليت رمتين 
قبل الطفولة 

يف بطنها
وخبئتين

حتى عن ظلي
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كي ال أضيع.. 
-2-

كيف ألمرأة تنام 
على حافة اهلواء

دون أن تقلق الطبيعة
ودون أن تدخلها 
حربًا مع األعداء.

-3-
كانت ككل احلمامات 

اليت مرت 
على سطح بيتنا

تلتقط حنطة توفرها
لصداقة جمدية 

مع الريح
وكانت ترمي
 إلّي بريشها

كي أنام 
واحلم بها.

-4-
ال شيء 

أضيف حلواسها
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سوى قدرتها 
على التقاط 

كواكب جديدة
-5-
كانت

لكي تعد 
لي الليل

حتفظ جنومه 
جنمة.. جنمة.. 

-6-
قدميًا 

كنا حنرث زرعنا 
بثيان اخلطيئة

اليوم 
نستخدم أجسادنا

لتقليب الرتاب.
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منري خلف

*ولد عام 1970 يف مدينة احلسكة. 
العربية. للغة  مدرسًا  *يعمل 

التالية : *صدرت له اجملموعات الشعرية 
1- غبار على نوافذ الروح.

2- سقوط آخر االنهار.
3- جنازة اإلرث.

ال تقُصْص رؤيـاك

كانت أسناُنَك تسقط ،
يف احللمِ ،

وكانْت عنُي املوِت
تطّرُز خلخاَل الرتحاِل،

وكنَت غريَب القلِب.
وكانْت رؤياَك املألى خبسارة عمرَك

ُتنبيَك بأنك مشغوٌل
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عن ريح تشردك األعمى،
وبأّن فتون اليأِس

حتوُم حوالي صوتَك،
يا املطعون بقامة روحَك!!

مْلِلْم كّل مثاالت األّياْم،
مللمها،

واضمْم تكوينَك،
فالباقي من عمرَك

ال يكفي
كي ترفو غيَم حريقَك

باحلاضر من ظّلَك
أو بالطافح من نومَك

ال يكفي
كي تبين بيتًا

حتى من ريش األوهاْم
  ال يكفي

إال حلدود َيَدْيِن
تُقّضاِن ُسباَت األرِض،

وفوَج األحالْم.
 كانْت أسنانك تسقُط ،

يف احللِم،
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وكانْت أعالم الفرقِة
ُتْقريَك مهّمتها الثكلى،

كنَت ُتكّحُل أّيامَك،
يومًا تلو اليوِم

بدمع سبايا قلبك،
يا جرس العتمِة!

ال تفضْح سّر بقائَك،
ال تبسْط بقجة أحالمَك،

واحفْظ َمْن أّثَث
حتَت جناحَك

سّر متائَم من أياِم املْهِد
وال تبِغ فساَد الرؤيا

يا ُعْمَر الوْرِد  !
صحيفة أعمالَك

ْت فيها حلظاتَك، كْم ُقرِبَ
وهي تلّم عن الدنيا

أسباب قبولَك
يف مدخلها السّريِّ

أضعَت مفاتيح سؤالَك
يف جّلِة سْكَتِتها املوقوتِة،

كنَت حريصًا
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من شّدة ما فاضْت
فيك من الذكرى

أن تعمَر بوصلة األرحام،
وتوصل درب النكراِت
بكّل معارف روحك،

يا ورد العمِر
سليلَك باٍق يف ظّل الوهِم،

يُعّد أثافَيُه األوىل،
ويهاجر مثل قطار النمِل

جيرُّ اخليباِت،
ويلوي أعناق الذلِّ
على ماٍض أخرَس

أعمى القلِب،
شتيت اإلرث الصامِت،

كم ساد عليِه
ذباُب اللعنِة،

كم ُنهبْت أّياُمَك
من حضن الشمع

ومن شهِد الذكرى،
كم لذَت بصمٍت مفجوج احلكمِة،

يا مّحال اليأِس..  
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دفنَت صياحَك
يف ظلمة جّبٍ

مسموم النظرِة واألمواْه،
كم كنَت غريبًا

كْم حارْت فيَك األشباْه،
 هذا ضّدَك يأتيَك

يقّوُض أبراَج القادم من نسٍل
ال يشبه غيَم تشّظيَك،

وال يشبه غي مواقيِت املرِّ
من الندِم العاتي،

من جرٍح
ال يتقن إال سيَة آل اآلْه.

 كانت أيامك تسقط
يف الوهم ،

وكنَت تزمِّل كلَّ فجائع قلبَك
باآلمـــاْل .

 هــل تدرُك أّن الصمت النازَف
من أعلى جنمٍ  يف عمرَك

يبقى مرهونًا يف روحــي ..
يف قبضة هاتيَك األحــالْم . 
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مها بكر

القامشلي. مدينة  مواليد  *من 
*درست األدب العربي يف جامعة حلب.
التسعينيات. بداية  منذ  الشعر  *تكتب 

القادر. التشكيلي خليل عبد  الفنان  *متزوجة من 
أملانيا. *تقيم يف 

سفر الورد

الغياب  صديق  األّجل،  مؤرِّقي  النسيان،  بيد  وأناأمسك  برياحينه  مكتظة 
األعمى وهو

جيرني اىل تالوين حزنه، ورونق األمل، رونق خياالته تشطح بي، حتى 
جيثو قليب أمام

ذاك الكم اهلائل من احلزن، واللوحات، باحثة عن مرآةعشق، تسرد لي 
أين تقف ظالل 

الرتابي،  بني  مشرقة  وطيوفها،  تعبها  حاملة  اللون،  يف  املقيمة  املرأة 
والفيوزي املائل اىل

الزرقة...تقف وكأنها« تنطرني« كلما قرأُت عتبات سرها، فاردة لي ظلها 
ال يشبهها، أحد وتشبه 
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أمل اللوحة، نافرة وخمتبئة بني نساء خمتلفات، ينقرن هبوب األزرق عليها 
، واألزرق رعشة 

فرشاٍة، وأنني يغزل السرور الشهي، لرتتديه قرنفلة تباغت بها الدروب اىل 
القلب، ترف 

فرشاته، و كأنها رفيف محائم اهلل، تقود املالئكة يف عربات من نور، اىل 
أسفار اللون، 

ميزج اللون باللون، ليصطفي األبيض له من رنني مزجيهما زهوره، ميّزق 
بها وحشة 

الفراغ، متوجا بها شجر املكان..!
****

الزهرة نائمة يف إناء أعجمي، ومركون أملها يف خزائن للعطر، متكث 
ُعند حواف الغبار، 

عند أذكارالنساء، وهي ُتتلى يف ليلة القدر، عساها تورق دعواتهن، ومثرتها 
لها مغفرة، أجُّ

غسل آثام حب نوراني، وخطايا، هي مضئية بني سطور التوبة، يف صحائف 
الذنوب..! 

وبينما املالئكة تصغي وتعانق »حسي اوسو«، تاركة الليل حارس خرافها، 
جنومها، ًكمِد

العنابي، واخلرُز فيوزيًا، ُيشرتى من نساٍء  باللون  حرائر أثواب صباياها 
مغربياٍت، يقرأن 

الكف والطالع يف صباحاٍت غامضٍة وموجعة، 
تاركةً  الليل حارس مؤونها من الزبيب، والتني اجملفف، 
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وسالُل مكسراٍت تأتيهم غالبًا، من أقارٍب غائبني خلف أسوار تركيا »سر 
ختى«أسوار األمل 

بني  الدم  ذبول  و  القلب،  إلصفرار  ترياٌق  هو  عنتاب«  عنب«  من  ودبٌس 
أوردته. 

متهلي مها..! يقاطعين خليل
ليقول: وعسٌل حر، من مملكِة حنٍل جتفُف نافَل دمنا، 

متزجه مع رحيق قبلنا نتبادهلا مع احاديثنا الساخنة، والتنور، يشعل رسائله 
احلارة لآلجر..!. 

من كل ذلك أستعني عواملي، من عني ذاكرتي وبصية الرتبةهناك، وهي 
كخي مؤرٍخ وشاهد، 

من  الربهة  حتى  أنهل  مازلت  والوالدة،  املوت  وطقوس  األمل  إلحتفاالت 
بذخ جبل كوكب، 

مكلال ً بلون ألف زهرة وزهرة، تلك هي اخلمية اليت أعجن بها لوني، 
وأستخلص منها مالمح عواملي، 

شكل قامات شخوصي، درجات اللون، وهو يغيب ويضر، غائما، شغوفًا 
أوحنيال، 

متكثان  أوخوخ  رمان  سرشجرة  مثل،  كتومًا  رمبا  أو  أوفاحتًا،  غامقًا 
هناك..! 

أختيُل  معًا،  والرسام  املزارع  بعناية  أغرسها  إمنا  فقط  األشجار  الأرسم 
أغصانها تتحرك وأخاهلا، 

ظالل شخوٍص أل ناٍس عربوا اللوحة، وتركوا لي عناء مهمة ترمجة أملهم..! 
تكويناتي، وخطوطي يف اللوحة، هلا غي تلك االبعاد اليت يتحدث عنها 
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النقد اجلاف 
البعد األول...البعد األعمى 
البعد الثاني ...البعداملضلل

البعد الثالث ...البعد اخلمول
مثة أبعاد دون مسميات، هي من هبوب األمل واخلربة املضنية ختتبئ يف 

اللوحة، 
هي من صنع الفنان وحده، ُبعُد لوثة اإلبداع الذي يبقى عصيٌّ على النقد، 

وهويف حالة
قراءاٍت كبية وكثية، وخاطئة يف معظمها للوحة .....حسنًا، سأغلي لك 

البابونج، وأنا سأشرب اليانسون حملًى بانفاسك !، 
نكمل احلديث عنك، عن اللوحة، عن حيواتها، 

املعتمة واملشرقة معًا، فأنا الشاهدة الوحيدة ورمبا املتفردة أيضًا، بقراءة 
رطوبة جدران مرمسك، واملطر 

ُيدلف من بني مسامات السقف، واللوحة صامدة ال ميسها َمٌن وال أذى، 
تغرُف هي من وجعك، وأنَت من فرح، 

بقائها .ورعٌة وفية... 
كم تفزعين وحشتَك ؟ هذه وكأن سرها، يرقد يف قاعك فقط 

وأنا  تنهمر علّي،  اآلسرة، ال أحملها غزيرة، إال وهي  رقتَك  تبهرني  وكم 
أحزم حقائب التعب ألغادر، 

أحملها و« ايفارو«حتتال لتأخذ، أكرَب كٍم من األلوان الثمينة لصديقاتها..! 
****

نفيسة متليها  للنار.ألوان  رسائل حٍب  بايديهم  أمراء  أختيلها  وروٍد  مجوع 
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عليه ذاكرة احلقول
بامتدادها، بيديها دفرت السنني تنسل من التقويم سنة بعد سنة، ألوانها .. 

ضجيجها، حنول
اىل  نزهاتها  تدوِّن  ثم  العنب  تنقر  فزع،  من  باجنحة  تطي  وهي  قرباتها 

الكروم، والرمان
احلنون يف أبهى حلله قشوره يتخيلها قماش خشن للوحٍة قد وشح اهلل 

سطحها بألف لون ولون
لوَّحته  كلما  وشفاف  اللوحة  غامق يف  لون حرير أمحر  النعمان،  شقائق 

الشمس من النافذة يغوص عميقًا
يف اجلراح ويبقى بال تفسٍي كالتخمني بأكثر من لون، بأكثر من إحتماالت 

الندى وهي تدس
الرطوبة و تلم مشل العشب. 

شاخت حكاياتي عن النرجس 
وكهلت أسرار الزنابق

هناك..! 
تركُتها بني مناقي الزرازير

تشدوها لألمكنة
كي التصدأ

والتشيخ مثلي.. 
هكذا كان يتلو علَيّ خليل أمله بالكردية 

يرسم كل ذلك غي آبه بالرطوبة ورائحة احلزن
املتصاعد من ذاك املكان، املكان

الذي مسيته أنا وحدي/ مرمسًا 
اه هو مقربة..! ومسَّ



371

نارين عمر

*من مواليد مدينة ديريك – حمافظة احلسكة.
*ليسانس آداب، قسم اللغة العربية من جامعة دمشق.
*تعمل مدرسة ملادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية.

* تهتم بقضايا املرأة والطفولة واألسرة.
*تكتب الشعر والقصة واملقالة.

* هلا ديوان مطبوع بعنوان )حيث الصمت حيتضر(.

لتكن بردًا وسالمًا

ستائر معّطرة بهمِس الوجِد
أنعشْت عطَر حنيين

أيقظْت ثرثرة دفينة...
لترتاءى لي

قدرًا قريَب املناِل
بردًا وسالمًا على مجراِت أنيين

نايًا يعزُف أسراَب
عصافي وبالبل يف عّش طنيين

سؤاٌل هارٌب من عّب دهشيت
حّط على بنفسج شعورك

وألّنَك سّيد اإلمياِء
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بسطَت ضفيت شراعك 
على كفيت حيتي, بدأَت تدندُن لي وتقول:

 مذ لفنا مّد الفراِق
تأّبَط جزُر الوجِد عمَق ضفايف

هجرني نسيُم الكهانِة
ناقوُس الّديِر

ما عاَد ينفُث يّف نغمات الّراهباِت
آذان اجلوامع

ما عاَد يذّكرني بأوقاِت احلصاِد والقطاِف
ثلُج الفصوِل

نصبين خيمة يف كوِخ زاهٍد
فقَد شعوره يف ضباِب اخلطيئِة

فنزلْت عليه 
لعنة الّنثِر والقوايف

ريُح املسافاِت
عبثْت بنوافِذ وجداني يف جوِف عتمٍة

تثُي فَزَع اجلبابرة
دّحضت كّل القوانني اليت نسجتها

حول طوِق املسّوغاِت
اعذريين:

أسرار مرئّية وال مرئّية 
تنوُح حتَت وطأتها

سواحُل زهدي وكفايف
شرقّي الّسحنِة أنا... أعرتُف

غربّي الكينونِة...لكّنين
تعالي:
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نبارُك سّرنا يف سكوِن اّلليِل
شفُق الّنهاِر ال يعيُق سّرًا يف وَضِح الّشمِس

وما العْشُق إال
ملسة سكرى
حفيدة نظرٍة

ابنة همسة
أنِت... أنا حّب...أو...ال حّب

لقاء جمنون وإال
فراٌق مغلوٌب على أمره.

حني ألبستين زّيًا بوطانيًا
قالْت:

كّل هباتك وممنوعاتك 
تنزُل علّي

وحيًا يف آذار
كرمك، خبلك...
هدوءك، غضبك

تقّلبات طبعك وطباعك.
فقط يف آذار..!!

قال:
اسألي الّطبيعة 

وَمْن بيده سيورتها.
يف آذار..

تتماوُج املشاعُر 
يف فرقدّي مهجيت
حيُث الوحُي األصغر

الفرُح.. ينتشي حّتى الكركرة
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احلزُن.. ينصاُع هلّوِة القلق
البخُل والكرُم 

يتنافسان على الّصدارة
اهلدوُء والغضُب 

يساومان على املهادنة.
هتفت:

آذارك سرمدّي 
ال يقبُل االنقطاع

فيه كّل الفصول تظّل مزهرة
تنثُر حّبًا فوق تراِب فكري

تزهُر وروَد عشٍق
 يف مساواِت قليب

تهتُف وّدًا 
يف أرض وجداني. 

صاَح: 
كنُت أحسُب من عمري شهرًا

امسه آذار
اآلن.. اآلن 
كّل الفصول 

بشهورها
وهبتين عمرًا بطعم الوطن

جبلتين من تراٍب وليٍد للعشِق
ألبستين زّيًا بوطانّيًا 

غزلته هي
من أزاهي ترقّبها 

حلظات لقائنا القادم.
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نالني داوود

*ولدت  عام 1983 يف مدينة احلسكة.
*تعمل مدرسة للغة العربية.

عامودا  و  احلسكة  يف  الشعرية  األمسيات  من  العديد  يف  *شاركت 
والقامشلي والدرباسية وسري كانييه.

*هلا ديوان مطبوع.

حببك مستمرة

هو ذا النهار والغياب
كّل النهارات ذائبة

يف أعماق سنابك األيام
وهنــــــــــاك

على حافة الوقت- الزمن
مثة أيامك األوىل

تتلّصص الغد من شقوق روحي
وأنت احلبيب

تقتلع النجوم، تنتظر عبوري
حني تلتحم األبدية باملوتى

و هم ، هم مجيعًا قادمون يومًا
يرمسون يف خطاهم مالمح

عصافي ابتلعتها أحشاء الّسماء
و وجوٌه بها رائحة
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القذارة والعفن
تهرول حول مسيتي كّل يومٍ 

فيما انا حببك مستمرة 
دون يأسٍ  أو تعب

فيما أنا أنثر األمومة و األحزان
يف أحضان أحالمٍ 

مل متت.
**

ككّل مثل ويتيم
يمل ذاكرة الشيطان يف رئيت

ويغين للحريق
ويغين للحطام

إذ ال صوت. ال همس
يقصم الساعات، يعيدها نائمة

يف خمدعها فوق أبراج
الغيوم.

**
أمسع صوتك اهلاذي كحلمٍ 

قديمٍ 
يبعث الثلج يف صدري

وارتعاشة يف شفتيك
حتشر التعب بني ركام أحزاني

وأولئك املتأخرون عنا
يلتقطون رجع صدانا
على أوراق نيسان.

**
الغربة واحلرمان أدخرهما لنفسي
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بهجة أليامي املمشطة
بذرات املطر القادمة.
وأيامك اليت تستبيحها

بأصابعك يف دوامة الصمت
واألرق

تكمن يف خطاي خلف شرائع
املاضي املنهك حتت نعال

احلب والذكرى.
**

رتقت لك األيام- أيامي
لتكون ملكاً  للهسيس والرياح

حيث ترتامى وريقات املنثور
املشبع بك حتى النهاية

و حيث عينايَ  تقبالن عينيك
وأصابعك تغزل األقحوان

حروفا من أننيٍ  مكتوم الزوايا
لتكون أنت الوجود و أنا

احلاضر يف سطوة فراغاتك
الفيوزية امللتوية

و مباهج روحك العذبة
ولتكون أفقاً  

 من ذاكرةٍ  ناعمة الرائحة
و أنا دموعُ  سكارى

تفيض يف راحتيك
غابات من أشواق وحنني.
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بالو نذير 

� منطقة عفرين. 1960 يف قرية حاج خليل  *ولد عام 
الزراعية من حامعة حلب.  العلوم  إجازة يف   *

الكوردية.  باللغة  الشعر  يكتب   *
كوردستان. غربي  مثقفي  إحتاد  يف  *عضو 

.2006 أوركيش منذ عام  عضو يف هيئة حترير جملة 
أملانيا. يف  *مقيم 

وموتي ميالدي 
   

بعد عليها  أعثر  منذ أن وعيت أحبث عن شهادة ميالدي ومل 
أو كان  الزمن،  ذاك  الورق يف  ُيكتشف  وِلدت مل  حينما  أنه  يبدو 

مفقودًا  احلرب 
تعلم األجبدية أو مل يكن املرء قد 

أو رمبا كانوا الناس مشغولون باحلروب والقتال ودفن ضحاياهم
كانوا  على سفر  أو  باألشغال،  منهمكون  أو 

أحد ملوتي   ينتبه  اليوم مل  لوالدتي، كما  أحد  ينتبه  مل 
الندى  تشبه  إمرأة مشالية  كف  على  ميالدي  دونت  فقط  أيام  منذ 
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والعطور  واحللم 
الزور املدون يف هوييت بأني جتاوزت  ظننت 

قدوم امسك   أنتظر  كنت  وحيث 
األثي احلبيب  أيها  أنت  منك  مرسلة  وفاتي  وثيقة  تسلمت 

النور ومع  الفرح  مع  ُأغلق سجل قدري  اليوم 
على  بساتينك  من  ورد  باقة  لتضعي  الشمالية  أيتها  سأنتظرك 

نعشي
أيتها اجملنونة لتكتيب كلمة واحدة على شاهدة قربي  سأنتظرك 

أعشقه  بيد من  ُأقتل  بأن  قدري  فهو  قاتليت،  وأنت  لك  سأغفر 
غفلة على  عين  ويغيبون  أفقدهم  أحبهم  من 

والعنب والرمان  التني  وطن  كأنك 
اليت تغين يف دمي كأنك عفرين 
الفرح يف األمس سرنا سويًا اىل 

لنا بورودها  تزغرد  حولنا  من  احلقول  وكانت 
واملواويل املطر  أهديتك 

تشبه حيتي اليت  الشامة  تلك  من  بالقرب  امسي  ونقشت 
لك  فقط  لتغرد  للطيور  توسلت  خديك،  على  والشمس  القمر  رمست 

أنت
يظللك سحابا  وجعلته  عمري  مجعت 

ثغرك من  العسل  وأستقي  ليلة  كل  معًا  نرقص  أن  حلمت 
سأحرتق بأني  ظننت  ما 

غفلة على  ستغيبني  بأنك  ظننت  وما 
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الكون      نساء  تاج أمجل  أمنحك 
البلدان أمجل  ألنهما  عينيك  اىل  تهاجر  واألنغام  والبنفسج  الليل 

احلقول أخصب  ألنهما  كفيك  تنبت يف  والشجر  والقمر  املطر 
وألنك أعذب ينبوع وأغزر شالل يف الوجود فلن أشرب إال منك

إال منك أتعطر  فلن  التاريخ  وأنقى عنرب يف  أطيب عطر  ألنك 
اليك بانتمائي  فأعتز  أمة  وأجمد  أنبل  ألنك 

إال  أستوطن  فلن  كلها  املعمورة  يف  أرض  وأقدس  أحن  ألنك 
فيك

املساءات  قمر كل  ألنك 
واخليال والوجد  األغنيات  ألنك أمجل من 

الفصول كل  ألنك 
والسحاب  والياقوت  والسنابل  احلنني  ألنك 

األنوثة ولغز  ألنك احلية 
أعانيه  وألنك أمجل عذاب 

العصور الكون، وارق إمرأٍة يف كل  أمنحك تاج أمجل نساء 
قصائدي كافة  أمنحك 

أحبك  وأقول 
 

... الظل  ترويض 
ظلي ترويض  أحاول  عبثًا 

إنكساراتي وترقيم 
الدفء من  شيئًا  أبتغي  حينما  مداراتها  تتلعثم يف  مشوسي 
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العمر مساحات  بلغ كل  األمل حتى  طفح 
وقعهما فوضى  النشاذ يف  يرمسان  نغمتان  قدماي 

وشهوتهما قواميسهما  فقدت  وشفتاي 
ال أشبه األمساء وال املاء وال اهلواء

بكاء اآلخر من  ونصفي  نصفي من دخان 
معًا والوجع  الفجر  رنني  لروحي 

اليأس كيمياء  فؤادي  نزفت يف  األماكن  كل 
وعلقم سكٍر  من  بوطٍن  مليئة  مساماتي 

داكنة وذاكرة  هوية حزينًة  ، حنمل سويًا  قريين  احلرب 
حنينًا ممزقًا اهلواء  انشر يف 

عبثًا أنفاسي  من  تتساقط  صباحاتي 
الزمن مين  سقط  كما 

مستحيل وأرٌق   طعنات  أضلعي  من  ضلٍع  وخلف كل 
الذبول يشبه  ولوٍن  مكثٍف  بأننٍي  ممتلئة  أصابعي 

مل أقرتف احلرب عمدا
على جتزئي شاهٌد  فهو 

الربد ذاكرة  مبعثرًا يف  القلق يرمسين هكذا  هو 
الوهج دمي بريء من 

مدوٌن على جبيين ووهٌن  اغرتاٌب  ميالدي 
أحاول أن أمللم أشيائي من احللم دون جدوى

مالحمي فيها  نسيت  مرآة  هناك 
قصائدي عطرها  نسيت يف  وامرأة 
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بليغ بسقٍم  أعشقها 
ما ملكته من فرٍح يف خلوتي هدرُت كل 

البؤس ألكون حلظًة من وهٍم أو موت أحاول اختزال 
جسدي يشبه  قلق  للرتاب 

الورق على  دموعي  صياغة  أحاول  حينما  مرة  أفشل كل 
مساحاٍت جمهدة على  دمي  يغلق  نعاٌس 
املهد منذ  العنيد  ظلي  أصابت  تشققات 

نضارته من  فجففته 
اللون تفتقد  كلمات  كنوزي 

اليباس زمن  مبهمة يف  حسرات  وابتهاالتي 
املؤكد وأنتظرحطامي  بصمت  أشالئي  أحتضن 

الضوء لقامة  بذبوٍل  .. وأحنين  أرمي كل كربيائي 
فجأًة عيوني  العشق يف  يتالشى 

تائهًا ذاكرتي  من  فاسقط 
يتكسر يف سؤالي كأفٍق  األبدية  أمسع صدى 
العراء بسخاٍء يف هذا  املرتبك  ميالدي  أوزع 

أنسجيت موثٌق يف  هو  كما  الصلصال  ترمجة  ُأعيد 
يقٍظ  .. انها وهلًة من حريٍق 

الفراغ به دوران كل األشياء يف  يكتمل 
جنوني متناثرًا يف  هكذا  بقدٍر  هزيل رمسين  ومشهٌد 

تائهًا يف كل االجتاهات ألودع نعشي أهرول 
فيه النبض  بث  أقدر  ال  مشوخي مطفىء.. 

كالغبار أرحل 
أرحل اىل أبيٍض ال أشتهيه ...
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وجيهة عبد الرمحن

*من مواليد مدينة احلسكة. 
والعربية. الكردية  باللغتني  *تكتب 

*أصدرت وحتى اآلن وباللغتني:
 )نداء الالزورد( جمموعة قصصية.

 ) أيام فيما بعد( جمموعة قصصية.
 ) أم لوهم البياض( جمموعة قصصية.
 )كن ألصابعي ندى( جمموعة شعرية.

ألق اخلسارة

تتجاهلين خطاي
أسي وتتقاذفين املسافات 

تنعطف دروب حيتي
أغتاب يف سرِّي صباحًا

مل يكن على مقاس رؤاي
تنحدر السماُء حنوي

أصعد إليها بُسلَّم اهلواجس
ألوك تراتيل السكون.

قَف. أرفع ذراعيَّ أسنُد السماَء السَّ
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صباحي ألُق اخلسارة....
إذ تنهار أذرعي.

أحبو كطفل الجييُد املشي
ختونين قدماي.

صباٌح من ألِق اهلزميِة
تتقاطر األوهاُم

واحللُم أبعد من أن أدركه.
ال السماء مسائي
وال هذا الصباح 

ينقذ هلفيت للبحث يف أجندة الليل
عن طائر مزَّق أسفار الريح

حتى غاص يف األفق
ليموِّه الفرضيات.

السرُّ بات مأخوذ بأسباب االحتماالت
والرهان أكرب من أن تدرجه 

السحب السوداء..
يف جدول يومياتها الشتائية.

إذ اهلطول ماجن 
والثلج استحال أزيز رصاص.

صباحٌ خانٌق..

صباٌح أسُي املساءات املرهونة لألوهام
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يشقُّ قميص اخلسارات
جيدِول مكاسبُه من رحلة عمٍر

أضناه االنتظار 
فتتقاطر أرواح الكائنات

أمام مدخل صباحٍ 
هازٍج أليٍف.

الريح املستحمة

أنت والصمت ياصاحب الصمت اخلجول
تضيئان للجبل قناديله البيض

والريح املستحمَّة يف صحراء جسدي
أقبِّل اجلراح املغادرة روحك

وأنَّة املسافات املسافرة
إىل بياض الورق

أشطب منها دهس الروح على أيقونات كانت
دعين...

يف مضمار الكعبة 
أعوِّذ برغبة احلجر يف السجود إليه

أنت الذي يف مهبِّ الصالة على بقاياي
رمست لي وحيا ليأتيين طائعا

........... ز احلبَّ وهو يتعكَّ
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أنني الرغبة

غيمة الصبح 
لعينيك ندى 

يصعد املطر منتشيا 
امثلته دروب الدهشة
لتتناغم حواف الشجر

فينديين عري اشتياقي
لغناء كأسك

**
أعانق وريقات احلبق

املعوسج على شرفات شفاهي
أراك يف الصبح

تندلق من فنجان قهوتي
إذ أحتسيك زمنا من احلب
يف ليالي تراقصها تلوينات

الرعشة يف أصابعي.
**

يا ألكفك العذراء
حني باغتتها قبالت الريح

فاستطالت أصابع من عواصف سرو
لتوها خرجت

من زوايا أنني الرغبة.
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هوشنك أوسي

*ولد عام 1976 يف مدينة الدرباسية.
وصحفي. *شاعر 

الشعرية: *من جماميعه 
1- ارجتاالت األزرق.

الظامئة. اخلياالت  2-شجرة 
الشهيد. الكالم   -3

القيثارة والضباب 

 ]إىل الشهيدة روزا اليوسف[

 )1(
 ال زلِت تزّنريَن الّشتاَء بالّصيف، 

وحفيُف شعرِك 
ُيربُك اجلباَل، 

ويعكس مساراِت الّزمن، 
يا ابنَة القمِح واملطر.

من عسِي خياِل الّصخِر، 
ينداُح صوتِك الّثوري،

 خَمماًل ُيْبكي 
ألَف ناٍي مسحور، 
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وألَف كماٍن ممهوٍر
 حبزنِك الّرخيم.

بعنقِك، 
رددِت خملَب الليل، 

وبدمِك اعدِت »هولي« 
اىل مصاحِف الزنابق،

 وغسلِت عنها دنَس الغدر.
)2(

  للجباِل قالئد،
 وللمطِر مدٌن 

انهكها اليتُم والتيه، 
ولك سبُع مساواٍت 
تنثرينها كل صباح 

على كردستان.
ما أن يتسّرَب الّضباُب 
اىل أطياِف الّسنديان، 

ينساُب الربيُق 
من بنِي اصابعِك.

 )3(
  ضّلِت احلّرّيُة دروبها، 

وضاَق الغدُر 
بأصحابه، 
أّما أنِت، 

ال زلِت تهدهديَن 
حلمًا 

شارَف 



389

على البدد.
 كقيثارٍة من خشِب اجلوز، 

تطويَن الّضباب 
أحاجيًا 
ومالهّيًا 

لفراخ الّسنونو.
 )4( 

  ملاذا بارحِت قواميَس الّسالح، 
وغاردِت ذاكرَة من باَع األمَس بالغد؟... 

هكذا، يسائلِك 
جداُر حوِش الّداِر، 

وتلَك السّجادُة املعّلقة 
على حائِط منزلِك.

 
ملاذا بارحتِك 

سنوُن الكالِم املدّجِج، 
مذ نبَت على كتفيِك 

ريُش البجع؟... 
هكذا، 

ساءلِت النسائُم 
أوتاَر قيثارتِك.

 ملاذا مل يعُد يرثيِك الوطًن 
وتنعيِك بندقّيتِك 

مْذ جادلِت طهاِة النسيان؟... 
هكذا، ساءلتِك الغيمُة 

املاّرَة بضريِك.
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 )5( 
  أئّمُة املاِء يطوفون بامسِك، 

يا عروَس الرباري، 
وقصيَد املساء.

 مّري 
بكلِّ جراحنا، 

واردميها.
 حنن آباُر احلزِن واخليبة... 

املعطوفوَن 
على مقلتنا املديد.

 رّدينا إليِك 
ورّدي عّنا اجلحوَد 

والتكفي... 
حنُن ضحايا الّسؤال.

 
امطرينا برذاِذ الصحو 

من الّضالل، 
يا من تزّنريَن الّصيَف بالشتاء،
 وتوّشحنَي الّربيَع باخلريف... 

حنن املنفيوَن من ثورتِك 
اىل ُكتِب التخوين 

اليت يدّونها فقهاِء التلقني.
 نشكوا إليِك وجَع الطعناِت 

يف ظهورنا، 
وما ِمن خاسٍف 

آلالمنا إاّل صوتِك.
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هوشنك درويش

*ولد عام 1968 يف مدينة القامشلي.
*يكتب الشعر والنقد األدبي.
*أصدر جمموعتني شعريتني.
*يقيم يف مدينة السليمانية.

الكل ينتظرك هنا وهناك
 

اىل روح الراحل اخلالد الروائي والبيشمركه العتيد حممد موكري 
/ لك مين كل العشق  واحلزن واالمل ...... / 

الكل ينتظرك هنا وهناك 
تلك العتبات الصامتة يف /ته الرى علي نه ملي / 

تنتظر بصمت مهيب 
صدى خطواتك 

 اهلادئة 
 املوحية

 الصامتة.. 
الكل ينتظرك هنا وهناك 

أقالمك 
 وأوراقك البيضاء 

 وذكرياتك احلزينة بتفاصيلها الكبية والصغية 
و أشياء أخرى
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 نعلمها وال نعلمها 
 نراها وال نراها  

تنتظرك على 
مكتبتك 

اخلاصة بك هناك..

الكل ينتظرك هنا وهناك             
تلك هي قصائدك 

رابون 
هه ناسه
شه مه 

كريم
سهند 

مه هند
أفار 

اليت اعتدت ان تشمها 
كل صباح ومساء 

متازحها ومتازحك 
 

وكلماتك اليت بقيت التفارقك ابدا 
أرجوحة الحزانك اليت طاملا 

كانت تنخر حزنها 
يف دواخلك البعيدة جدا 

الكل ينتظرك هنا وهناك 
األصدقاء 
األحباء 
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األعزاء 
كل من كان 

يعشق حممد موكري 
وهو يرتشف الكأس بعشقه الذي كان فوق العشق 

كل من كان 
يقرأ حممد موكري 

بتواضعه وهو يصافح ويبتسم 
وكأنه يقول لالخرين الكتابة علمتنا كيف نكون عشاق 

الكلمة 
والوطن 

والشهداء.. 

كل من كان 
يف حضرة حممد موكري 

يلق عاليا يف عوامل 
الصفاء 
والنقاء

والوجد...

الكل 
وأنا 
وهم 

وهؤالء 
ينتظرك هنا وهناك.....  
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ياسني حسني

*ولد عام 1970 يف مدينة عامودا.
ومرتجم. *شاعر 

*له جماميع شعرية منها:
البنفسج. 1- غّرة 

2- أمل.
*له يف الرتمجة:

1-زيارة امللكة ملمدوح عدوان.
فريمن. مكسنس  للروائي  2-الثلج 

ويامسينة.  بنفسج  3-قصة 
الكردي. الرتاث  السليمانية، ويعمل يف معهد  *مقيم يف 

زجــل

الوتر األول ...
ولد بعملية قيصرية ، من رحم احلروف ...

بأي لغة سينغم الضياع  ... ذلك الزير الربيء 
إبن الصلوات البعيدة ...

كان لطيفًا يلعب يف ربوع األبدية  ، 
ومل يكن مقلدًا ....لكنه يتابع هجرة القربات 
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يف املواسم ...ويطي ....!
الوتر الثاني ...

كان أخًا مطاًل من النافذة ...
يتابع بزجل ارجتالي  تلك القفار ....

كان آسفًا على الرحم الذي ولد منه .....
فكان جيتاز الينابيع يبحث عن وطن ...

الوتر الثالث ...
 كان عصيًا ...وخالقًا للرتهات ، 

يعبث خببث يف فلك الغجر... 
يلفظ الدهور ويثور ويثور كما يريد ..

خيلط املقامات باالمياءات ... ويهرب ..!
كل األوتار : ...

وراء كل زجل عظيم ..... طفلة صغية .....! 
النغم : ...

ذلك املتهور.... الذي ال تفوته فرصة ... 
الذي كلمح العالمة يأتي ويذهب .... 

جيتاز كل مراحل الوالدة ..... ويسقط ....! 

سرية نغمة ....أتعبتها الشجن

َهْل َتَتذكرونين...
عندما ُكنُت يف الّسفِر الّسابِع

بعَد اأَلخِي
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ِعنَد امَلقاماِت الثمانية ِلُربِع قاَمِتها
جمتازًة األبواَب األخيَة

عندما ُكنُت أخَتّطى الكوما اأُلوىل
حيُث ذلَك احَلشُد 
ينهُشين ِمَن احَلسِد

وأنا أَتَضوُر جوعًا لألصابْع
وأنا أقرتُب قلبًا...وَنشيدًا

َهْل تتذكروَنين....!
حيَنما َبدأُت الُلعبَة

أقِفُز ِمَن النهاياِت َجوابًا
َكَنهدْيِن َتّعَبُث ِبُهما الّروح

نّطٍة َكِنصِف َآهلٍة حُمَ
َأّخَسُر ُكَل اجَلوالَت

ومْل أْبدأ اْلُلْعَب ِبها َبْعد
َأمَتّسُك بنهاياَت الّصدى

وأَتَرنُح يف واٍد ِمَن الَيباِب
ِدُر َصوَب الَعويِل عنَدما ُكنُت أحْنَ

َظِة الّكتماْن إّنها أهازجيي يف حَلْ
عندما كاَنْت أورنينا ناِئمًة

ِملَئ قاَمِتها
على َعَتبِة أّصابعي

لِم إّنُه َذلَك الُقّرُب ِمَن احْلُ
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إّنُه َذلَك الُقّرُب ِمَن األمَلِ
َفَهْل َتَتذكروَنين

أنا امُلّغريُة....وامَلغرورُة
ُأَحّطُم ِجداَر الُلغِة....والّروْح

والّصوَت....والّضوْء...
َهربُت ِمَن املْوسوعاِت

طيُت امَلعاجَم...والّضحَك خَتَ
ودَخلُت يف ّسيَة الَعبِث

َمَررُت مْن جودي إىل الَنيب ُهوري...
ُحزنًا.... َمَررت مْن قليّب...إىل َقليب

ُحزنًا....
َفَهْل َتَتذكروَنين...

أنا الّربُة األوىل يف طريِق الّشَجْن...
أنا اإلرجِتاُل األوُل ِمَن اهلل

على ختوِم ميزوبوّتاميا
أنا الّنغمَة الغاِضبَة ِمَن االله

ُمَتِجهًة َصوَب النيفانا الّشرقية
َفَهْل َتَتذكروَنين....
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)إشراقات  خوين،   جلكر  احلرية(  )ثورة  الكتاب:  هذا  مصادر  من 
)احلركة  حممود،  للقمان  كردستان(  يف  للشعر  مقدمة  كردية: 
التجديدية يف الشعر الكردي احلديث( لكمال معروف، )وعي الذات 
يف  الكردية  الشعرية  احلركة  )بانوراما  إلبراهيم حممود،  الكردية( 
العدد  بيكس(  شريكو  عن  خاص  )ملف  ساري،  لدلوفان  اجلزيرة( 
لفرهاد  سوريا(  يف  الكردي  )الشعر  العربي،  س��ردم  جملة  من   33
من  )صفحات  بركات،  لسليم  النثر(  قروض  يف  جليب،)التعجيل 
الكردي  األدب  تاريخ  )موجز  بدرخان،  لروشن  الكردي(  األدب 

للدكتور معروف خزندار. املعاصر( 
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.2011 السليمانية  دار سردم للطباعة و النشر، كردستان – 
.2011 - ترويض املصادفة )نقد(، منشورات منظمة كتاب بال حدود، 

للطباعة  البعيد من حرييت )شعر(، منشورات مؤسسة سردم  القمر   -
السليمانية2012. كردستان-  النشر،  و 

- شرارة األناشيد القومية يف الغناء الكردي )نقد(، إحتاد األدباء الكرد 
.2012

- أتابع حرييت )شعر(، منشورات إحتاد األدباء الكرد، كردستان، أربيل 
.2013

- حتوالت النص األدبي، دار مارغريت، كردستان - السليمانية 2013.


