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 تقديم
 

ي ادلرتعمى ا  نةمخ اندمبك صرإمم ا كصمت      كمرهك ضمًبيخ امًضهمخ يمٍ انْملو ان    يف هنه اإل

ادلزللك االهزًبيمبد ؽَمٍ ٍمهضيبَش يْمواملث ادلضمبثو نزأملصى جَارنرعضمب هٕمض خ نهْملو          

قٖبئل يٍ ثالك ثكزبثث " 1999دللبٕو، هنا ادلْواع انني ّوع ثث يٍ ملبو انكرهكي ا

 ".ان وعٌ

نأل قضم انكضري ملٍ ا كااد اادلؤهالد انراعت ررفوهب مل ل يٍ صزٖمل  نرتةمخ انْملو    

يٍ صأبفمخ ملبنضمخ اادلمبو كقضما خبجبصمب انهةمزج  ادلرتعمى مل ممب اادلرتعمى انضممب  ملمالاح ملهم              

ػ انأٖمضلح اٍمؾوهب ااصأبملممب ايرٍمضأبهب انلافهضمخ ايلبَضممب       احلٌ امًبيل انيبئا ثموا 

 اظالل يلبَضمب  ايب حيًهث هنا انلفا امًضم يٍ انكهًمبد  انمني صَمًرَث انْملو  يمٍ      

ّممؾ بد ملبييضممخ ااؽممبالد فهَمميضخ اربهخيضممخ اؽدممبهصخ ردمموة ملًضأممب  يف اعمملاٌ       

 ان بً.
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اادلمؤهالد، ا يمو انمني    اجؽَت جٌ انَمهضيبَش قمل ثموهٍ ملهم  ايزالتمث نزهما ا كااد       

يك ث ادلوح رهر ا فو  يٍ االعزضبى ان بعؼ ذلنه انرهيخ امًضهخ اادلةبيوح انْبقخ انهنصمنح  

انيت دتضهممب روةمخ انْملو  هجي رلموالةح ال ؽكمضىي  صلض مث يف منما ثبملمث انارصمم يف احلضمبح           

 ا  ثكهزب انهةزج.ا كثضخ افربرث ادلرتاتًخ ّبملوا  اقبٕب اهاائضب ايرتةب اتبرجب يزًضي

ادلرتعى يف هنه اجملًرملخ، ال مله  ٕلضل ا عضبل انيت روعى -ر رملذ افزضبهاد انْبملو

ذلممب فؾَممت، ثممم  اهممنا فضممبه يرفمما  يف رلمملك ادلمملاهً اا ٍممبنضت اني ضممخ نهْمملوا    

ادلقزممبهص0ٍ تالٍممضكضخ  اؽلصضممخ، ايف املابئمممب يَممبؽخ ال صَممزمبٌ ثممب نهٖممرد ا َضممري    

ـ ثبضاواك اعركَه يف انَبؽخ ا كثضمخ انكرهكصمخ، ايف انز مرع يف انزرىصم      امًضم انني صوٍال

 امةوايف اانهمغش يٍ جقٖ  ذيبل ترهكٍزبٌ ا  جقٖ  ع رثب ايٍ ّوقمب ا  غوثب.

ا    انمميت ت رْممًم ثممبناج  ةضمم  ا ةممب  ادلمًممخ ملهمم  انَممبؽخ انْمملوصخ    هممنه انأٖممبئل

صل يٍ انمييال  يمٍ ان ًمبمط انوائلمخ نهْملو انكمرهكي       عبَت انكضري شلب روةث اصرتةث انلل

ادللبٕو  يف ظبهوح الفزخ اعلصوح ثبنض ب   رؤتل ثرضرػ جؽأضخ انْلو انكرهكي يف جتباى 

جٍراه احملهضخ ااالَامال  ا  ففمب  هؽجمخ علصملح نضزجمرج ادلكبَمخ انميت صَمزؾأمب يف انمرتاس          

 ا كثش اإلََبَش.
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ٍمالو.. الفزمخ اؽزغمبط ضمل انوهمى اااليزممبٌ..       هٍبنخ ؽمت ا  فبنْلو نةخ ملبدلضخ..

نرؽخ روٍى ثبنلو اا َيبً اانلو  فيبل اراهلبد ار بقدبد انم يٌ انجْموصخ انزراقمخ ا     

احلوصخ اامًبل.. ةيرَضبد نهيموػ ااحلميٌ اانلْما اا يمم اا ت.. َلمى.. انْملو تمم        

ي ؾمب تم هنا احلمت..  اروةمب ا ثل بصخ منا.. اهنه انأٖبئل انيت اَزأبهب انَهضيبَش

 كنضم مله  مناي

 

 

 

 

 

 

 

 
 ماجد الحيدر
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 آرجه آرْ
 

 

  2012، غبكه احلضبح يف  1956ٍ خ  ترهكٍزبٌ ذيبيل –ّبملو يٍ يرانضل  َٖضجج 

   ترهكٍزبٌ  صخ يف ذيبيلكرهكاننصٍ تزجرا ثبن ا اائميٍ انْلوا. 

   ٍممبهى يف يممل عَممره بٌترهكٍممزّممبهيف يف اغهممت ادلموعبَممبد انضأبفضممخ يف اقهممضى ،

 .ترهكٍزبٌ ملًرويف  كرهكان ا كثب انزرإم انضأبيف ثج 

 0 إلاهارثيٍ 

   ٍزبَجرلاكاه ففضَزب   2000فجَأدُ انأجم يف يدضا يب 

   ٍزبَجرلا –كاه ففضَزب  2002 -هنه امجبل اقرهح 

  كاه َْو جدلب  2003 –يهؾًخ تباح 

  كاه َْو نضٌ  2006اصوارضكب 

  ي يف ذيبل كرهكاَارنرعضب انْلو ان –ذيبل انْلو ٌ ي ْمرهاد   2008 ترهكٍمزب

 يف كهريف   ا كثب احتبك 

   كصراٌ ّلو-انْغبع 

  يف كهريف . كرهكان ا كثب ي ْرهاد احتبك  2013- ا كةيأبالد يف 
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 سٓ٘ر اهزبٚع املتأخزٝ
 
 

 كؿ ربيع 
 في الجباؿ ، في الكىاد
 في السجكف تتفتح دكما 

 أزىار الربيع المتأخرة
 

 ال السكسف اسميا 
 كال النرجس

 لمزىكر المتفتحة تكا 
 آخر سـه ا

 مف احتراقيا في النار كؿ ربيع 
 تكلد حمراء 
 قانية كالدـ

 تتفتح في" ىرككؿ " ، في "كبار"
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 كؿ ربيع تتفتح 

 في الجباؿ التي لـ تنؿ مراميا بعد
 بالممح أكمركية بالدـ كانت 
 باآلالـ أكاوف بالنٌار احترقت 

 كريقاتيا " القاضي" أحدل" ما يزىك  منيما ، "سعيد
 اوف شممت عطرىا فيي ديرسمية األنفاس

 مقاكمة  األربعةفي فركعيا 
"  تتفتح " رزا" "بارزاف" "مظمـك
 في كؿ اونفتاح صرخة حياة 

 في ذاؾ الجبؿ في ىذا الجبؿ..
 كأنفاس تحرير باقية في آثارىا 

 أزىار الربيع المتأخرة .. إنيا
 اونتظار" آراف"* تبؽ في ال

 فآذار قد اختطؼ فستاف شباط 
 
 

 ُاىَْبطق اىدافئتآرا :
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 األربعة أكقاتوغٌير الربيع اليائج  لذا

 كؿ كردة ركح لشييد اآلف
 تتفتح خضراء ، خضراء
 تتفتح  صفراء ، صفراء
 حمراء ، حمراء  تتفتح
 في كؿ اونفتاح تتكاثر

 كتركل شتالتيا بكؿ قطرة دـ  
 مدلعمى اتساع ال

 تىنفىٍسيا 
 عطر الحرية يفكح منيا

   المتأخرةأزىار الربيع  إنيا
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 ًْحٌََدٗ

 
 

 فستاف ثمج في ىذا الشتاء
 بغزارة أتساقط عمى تمؾ الشجرة

 قشعأييا الغيـ ان
 نفتحيأيتيا السماء ا

 فارس ما جريح ىنا 
 مي

 ىاااااا
 دككك !

 ىناؾ في خاصرة " باسكر"
 الثمج متراكـ

 تيٌزه ريح ىادرة
 نبكرطضبط  أكتار الراعي ا يا

 أنشد " محمدك" ىناؾ
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 مي
 ىااااا

 مااااا
 دككك !

 
 ىناؾ أبعد مف ىنا 

 بارك"كىنا " 
 كبيف اهلل  يبين

 ىنا "ىو ره ككؿ"
 بعده " جكدم "

 الراعي قد كجد دربو
 مي

 ىاااا
 ماااا

 دكككك
 ىنالؾ نير منذر
 ديرسـ شاىدة 
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 أف القضية خالدة 
 لمتدفؽ؟مف أم بئر ينساب الدـ ا

 قؿ ليذا الشتاء  ..محمدك
 مي

 ىيااااا
 ماااااااا

 دكككك
 

 سـمحمدك فارس  بال ا
 كعريس ةشاب في الثامنة عشر 

 *الزكزافأسكر  .غف  
 يياب العدك ! محمدك يقبؿ التحدم كال

 

                                                 

 

 

 
 اىَْبطق اىَرحفعت حٞث اىج٘ اىَْعش فٜ اىصٞف. :اىسٗزاُ  *
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 ستغاثٞ ا
 
 

 دـ ، دـ 
 جباؿ دامية ، سجكف دامية 

 أزقة دامية  ، مدف  دامية 
 كرغـ ذلؾ أعيش 

 الدماء  مصاص يا
 كفاؾ سفكا لمدماء !!

 خكة دماء األميات ، دماء األ
 دماء آمد ، دماء جكار جرا 

 في األنيار ، تحت الجسكر
 دـ ، دـ 

 ليت حتى الكفار ينجكف منو
.. 

 خكة أييا األ
 تيدركا ىذه الدماء ىباء!! ال
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 يف كىِّ سٙارٝ 
 
 
 
 

 مف باخمس
 مف ألقىمىش

 *مف خكرسا نافى
 تحت قيض الشمسفي زميرير البرد، 

 مف باب السجف في ديار بكر
 تأتي األيميات

 تأتي األخكات
 اإلخكافيأتي 

 
                                                 

 

 

 
 أسَبء قصببث م٘ردٝت فٜ شَبه م٘ردسخبُ* 
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 آهو أيَّيا السجف 
 في كؿ  زيارة تأتي أيمي 
 تكاد أىٍف تىفطىٍس 

 آهو ٌأيَّيا السجف .
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 رباعٚات
 

 
1 

 كسكر الجناحم كؽه قمبي غرن
 لغدر الجرح تحت الجانب األيسر يا

 ي لـ يصكب بندقيتو نحكنا ؟مف بق".. عو فدالك"
 ال أنا تجكلت كثيرا كال أنت شبعت مف أكؿ التراب

 
4 

 عينام عمى الحدكد
 نبعاف حكلؾ
 مدأيتحركاف منذ 

 نير" بكنسرا" أنا



41 

 

 
 
 
 
3 

 
 (حمـ)

 تكقؼ الدـي ، تقيأ الكقت ي 
، كًانطكل الدرعي   ًانكسرى السَّيؼ ي
 فىرَّ الجندم مف ميداف القتاؿ

 ر.ككاف حممنا التحري
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 ٌاجاوٓ سهٕمان اسماعٕم
 

 

 

 .ملدراذلضئخ اإلكاهصخ الحتبك ا كثب  انكرهك يف كهريف 

      صكزت انأٖخ انأٖريح اانْلو، ص ْو يف انٖؾف ااجملمالد انكرهكصمخ ي من ي زٖمف

 انضًبَض ضبد.

 ٌّبهيف يف اغهت ادلموعبَبد اادلهزأضبد انضأبفضخ يف ترهكٍزب 

 .صلصو يلصوصخ انضأبفخ ااني رٌ يف ٍضًضم 

 إلاهارث0ي ٍ 

 2006قٖٔ -نضهخ هواة ادلالئكخ  

 2008قٖٔ  -يضلاٌ انكالة 

 2010قٖٔ -قاط اٍزبَجرل اذليصهخ 

 2011قٖٔ -َْرح انيرى  

 2013روةخ دلقزبهاد يٍ قٖٖث يٍ قجم ادلرتعى ٍبيش احلبط  -ينتواد يضذ   
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 ُٔد
 
 
 
 

 حينما كنت طفال 
 كؿ قمـ الجباؿ الشاىقة

 رة نيكدا ناف في نظرم كانت تغدك
 

 حينما كنت التفت خمفي 
 كؿ تالؿ السيكؿ كالصحارل

 نيكدا ساحرة  في نظرم كانت تغدك
 

 في األماسي
 بدقة نجـك السماء افكانت عينام ترقب

 كميا كانت تبدك لي نيكدا عارية ، برىاقة 
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 آه  كـ أحب النيكد !
 حينما كبرت 

 بنيت قصرا مف النيكد 
 زرعت بستانا مميئا بالنيكد

 فيو أرجكحة نصبت 
 ككطفؿ رضيع رقدت فييا 

 *كثانية مصصت أصبعي.
 

                                                 

 

 

 
 دٕ٘ك  2013-3-8-7أىقٞج اىقصٞدة ضَِ ٍيخقٚ ّ٘رٗز اىشعرٛ فٜ *
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 آسٕا خهٕم

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ترهكٍزبٌ كصوصا يلص خ يف انلد صخترهك ّبملوح فهضم فٍضب ، 

 اانلوثضخ صخكرهكان ثبنةزج ركزت 

 2010 انلبو هنبصخ ثرياد يف انةبااٌ كاه ملٍ انلوثضخ ثبنهةخ ّلوي كصراٌ ذلب ٕله 

  ان ره خلرامت جٕبثلش جهت  ثل راٌ
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 أعوٟ ًّ احلوٍ

 
 
 

 ربَّما تككف ي تائيان بيف أسرارؾ
 األخيرفي حديثؾى  تزاؿ تيفك ري  ربَّما ما

 قمب ليا لـ أجد أم معنى لكمماتو ال أنا نفسي
 أتمٌرغي في حريؽو آخرى أيضان 

ياًف المكتً   في جرى
 تغدك كؿُّ الخياالًت عاقرة 
 لكال ىذه المذابح الجماعٌية

 تحٌدثتي عف ىجرة السنكنك لكنتي 
 أك عف بيجة أسرابً  إكٌزات الصباح

 في نير الخابكر
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 في ليمةو 

 جفمتي ثالث مراتو مف حمـو أ
 ثالث مٌراتو ًاصطدـ راسي بحجارة المَّحدً 

 
 مف صقيًع ما حكلي تكىكَّرتي حكؿ قمبي

 كاآلالـ كانت تسفُّ سيكفيا 
 في ركحي
 ثالث مٌراتً 

 حممت رأسي المذبكح
 صكتي الكسير صرختي : كمؿءى 

 ىٌبًت العاصفة ثانيةن 
 تأكمنا الذئابي 

 تأكمنا الذئابي 
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 زينةو، بال ألكاف بال
 بال نقاب كأقنعةو 

 ىذه الكممات   
 ىكذا عاريةن 

 سأدحرجييا صكب ذاكرتؾى  
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 منذ النكافذ المظممة 
 ذبمت الكركد في قمبي

 كخمَّفًت اآلالؼ مف األشكاؾ
 آثارىا في يدمَّ 

 ـ يكف سيالن تمزيؽي ستاًئًر السىرابً ل
 المسدلًة عمى األذىاًف كالقمكب الميترئًة 
 ليس سيال ، بؿ غاؿو ثمف ىذه األغنية 

 التي مف الٌندل 
 مف الٌتعب

 مف الحياة 
 مف الحب
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 ال ليس سيالن  .ليس سيالن 
 ،حمؿ ظالًؿ المكًت الثٌقيمةً 

 اآلىات الجريحة،
 ،خكؼ الطفكلة
 ،نتظار الغدٍت مفتكحةن في االتي ظمٌ نظرات العيكف 

 قصص البيكت المتيٌدمة،
 ،الجثثً  دؼء

 ،دمكع الغربةً 
 ،حسراتي األيميات

 ،افتراؽ أيدينا دكنما كداعو 
 .كاأليغنية التي كٌنا نسمعيا معان 
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 أتصدؽ حقان أف القصائد مكجكدة في الطرقاتً 
 كأف بكسع المرء التقاطيا كالخرز

ـى إذان   فم
 ذا الكطفً في دركًب ى

 ألتقي الحرائؽ فقط؟؟
 

*** 
، مثمي  ربَّما أنت أيضان مٌيته

 شتائنا نضب ىذه السنة
 رذاذي المطرً 

 يكفي ظىمىأ أطفاًؿ مدينتنا ال
 المقبرة تىسىعي جثىثىنا كال

 بخيكًط أم حمـو 
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 ىذا القمب؟ أصابأيرت ؽ الشرخ الذم 
 بحٌمى أٌيًة ليمةو أيدث ريه؟

 األخيرمنذ الطكفاًف 
 تأسرني حٌمى
 تخطفني حٌمى

 كحٌمى مرتعشة ، بال ىدأةو 
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 تقرأي بيَّ الميالي المظممةى الطكيمة
 أخاؼي مف أحالمي
 كمف لدغًة الغدرً 

 لطالما نيضتي مف ميتاتي الماضيات 
 ىذه المرَّة أيضان 

دَّ الذم بيف المكًت كالخداع  جتازي أس  الحى
ـٌ .  ًبأىلـو جى
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 أرد٘حٞ
 
 
 تأتيىكذا 

 ا تمضيىكذ
 كقامتؾى الٌرشيقةي 
 في ريح شباط

 تعانؽي رعشةن خفيفةن 
 كتنثري ًابتسامةن ناعمة بمكعةو 
 ألجؿ بركدًة التراًب ...

 كتمضي
 فمتيشًعٍؿ كقكدى ىذه األسطكرة أيضان 

 حتى تحترؽى المياليى العمياءى بناًر ذاتيا ثانيةن 
 أرجكحة

 ىكذا تمضي
 ىكذا .. ستمضي .
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 ِٓان

 
 
 
 

 الـ في أعماؽ الظ
 ليمةن بميمةو 

 لحظةن بمحظًة 
 كنتي أرٌتبي قالدة اآلماؿ

 مف قطرات النكر المنسابة 
 مف الككة العالية 

 البريئة األحالـكنت أنسجي 
 بمغزؿ طفكلتي 

باككا  .ف الٌظالـي يمضغي أصابعى الص 



36 

 

 ىنا
   أيضااآلف 

 أفردي تمؾ الجديمة 
 
 

 كؿَّ يـك
 .كأعدُّ األمكات
 ر.أنسجي أقمارا أيخى 

 أقماران أكبر مف كؿ  األفكار
 ككؿٍّ األكطاف

 ظالـه 
 أحاكؿ أف أشعؿى بأقمار الطفكلة 

 نافذةن بيضاءى 
 األفؽفي قمب 
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 مىت زكرْ آ

 

 

 

 

 

  1979يٍ يرانضل   

  كهريف  – كرهكان ا كثب ملدر يف احتبك 

  ضخ اي وًبد اجملزً  ادللَشكرهكٍزبَان ادلوجحَبّاخ يف رلبل 

  ٌانلوا    -ٌترهكٍزبملدر ثودلب 

  عبيلخ كهريف -صخكرهكانهةخ  ان – اطكاةفوجيخ تهضخ 

  ترهكٍزبٌ اقهضىّبهتذ يف مللك يٍ ادلموعبَبد انْلوصخ اانضأبفضخ يف  

  ٍانْلوصخ  0 إلاهاذتبي 

 يف كاائو انييٍ  
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 ً٘عد ضبابٛ
 
 

 دقت الساعة 
 تؾ, تؾ, تؾ

 ةسقطت حركؼ ثالث
 ع

 ش
 ؽ

 في اليـك الذم كنت فيو عمى سفر
دي ؿ ىط  البىرى

 بالبٍردً  أحسُّ 
 مبقع مازح رقبتي ثكبه شفيؼه 

 كـ ليمة
 شممت نرجس صدرم؟

 تزاؿ تدؽ الساعة ما
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 ترقص أجزاء جسدينا
 ار خامد مميء بالضبابثيقتحت ظؿ 
 العيب سمة
 سكرل القمار نشكة

 ذكريات الطفكلة ركاية
 تدحرجت خمؼ شبابيؾ الميؿ

 ضباب, ضباب
 كؿ األشياء ضباب

   بالبرد أحسكـ 
  المتعبة  األفكارفي خضـ 

 قمبي خريؼ طكيؿ 
 يرقص فيو الضباب

 كحيدة باحتنا بركة 
 سمؾ يمحس جيد الماء ال
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 يرل نفسو في بركتنا القمر ال

 قمبي خريؼ طكيؿ
 يرقص فيو الضباب

 كبرياء عشقؾ تقرأ قصة عيكني
 تمؼ أذني ال

 بنكبات قمار العشؽ
 شتاءات قريتؾ مميئة بالضباب.

 حة حمماالبار رأيت 
   :كاف أحدىـ يأتي

 يديو السمؾ كبإحدل
 كعمى األكتاؼ حديقة عشؽ
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 أحدىـ يأتي:
 أنفاسو

 قبالتو
 استراحة شفتيو

 , أناأناكنت 
 رأيت البارحة حمما

 يد ما في حضف الضياء
 بكركد المخمؿ كالنرجس مميئة 
 ثكبي الشفيؼز بقع بو طرٌ 

 البارحة رأيت اهلل
 بيتنا أطراؼعطره مؤل كؿ 
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 أنتأنا كنت أغدك 

 أنت كنت تغدك أنا 
 كنا نغدك ضبابا

 افتح الشبابيؾ!! .لمحر يا
 أتعتقد أف ىذه حرارة شفتيؾ

 صدرم؟ ظمأ تركم 
 كتبقي عشقي جائعا؟

 كتمرغ براءة العشؽ 
 البارحة كنت حممي 
 *حمـ شييد

 

                                                 

 

 

 
ٞدة فررٜ اىَٖرجرربُ اىشررعرٛ اىرراٛ ّدَررٔ اححرربد ا دبرربء اىنرر٘رد فررٜ دٕرر٘ك ٝررً٘ قرررأث اىقصرر *

 بَْبسبت ٍٞالد اىببرزاّٜ ٗاالّخفبضت ٗأعٞبد ّ٘رٗز. 13/3/2006
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 بركه بري
 

 ترهكٍزبٌ–ّوَبؿ  1954 يٍ يرانضل  

 نزلهضىختوط يٍ تهضخ ادللهًج اديبهً ا. 

 اديمبهً   ترهكٍزبٌ صخ انٖبكهح يف ذيبيلكرهكصكزت انْلو اادلأبالد يف انٖؾف ان

 .صخكرهكانرتةخ يٍ اا  انرتتضخ اان

 صخ ، يف ملبوكرهكاملزأم صالس يواد دلراقيث انري ضخ ان. 

      يف يمملٌ   اادلموعبَممبد انضأبفضممخ   ا كثضممخ ّممبهيف يف تممضري يممٍ ادلهزأضممبد ٌ  ترهكٍممزب

 .ادلقزهيخ

  ٍادلاجرملخ0 رثإلاهاي 

 2001 –ّلو  – ا ت  

 2003-ّلو-يهجخ احلت   

 2006 -ّلو -ثبَلايضى   

  2008 -ّلو –مليا  انأٖضلح   

  2011 -ّلو –قهيب سللح نهلْا   
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 اْ أحببتٍ

 
 
 

 تعرفكا الفقر أفأحببتـ  إف
 قريتيككنكا ليمة ضيكفا في 

... 
 تعرفكا المكت أف أحببتـ إف

 اجرةالغرانيؽ المي أجنحةانظركا الى 
 تفكح منيا رائحة االحتراؽ إذ

... 
 الحبتعرفكا  أف أحببتـ إف

 ابحثكا عف سر شرؽ قمكبكـ
 لتركا كيؼ بضحكة ستبرؽ النجـك



25 

 

 
 
 
 
 
 

 تعرفكا كطني أفأردتـ  إف
 افتحكا باب النار كالشمس

 ستطير اليكـ
 ةعصفكرة تحب الناس  بألكانيا السبع
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 اعتقاد
 
 
 

 "عمي" أمس..أكؿ 
 "رزكك"أمس 

 "جاسـ"يـك ال
 اعمـ سيصمني الدكر قريبا

 سيجعمكف نصيبي
 كطنا فارغا
 كدنيا مظممة
 لكف المكت

 *لف يككف نياية حياتي!

                                                 

 

 

 
 .دار نشر سي 2003استانبكؿ  -طمبة الحب - مف ديكانو *



27 

 

 
 

 بشٕر مسَرْ
 

 

 

 ً1992يف اذل لٍخ/ عبيلخ ادلرٕم  ؽبٕم مله  ّمبكح انجكبنرهصر. 

 انكرهك/فوع كهريف ااَزقت نضالصمخ كاهاد يززبنضمخ   ا كثب  اذلضئخ ا كاهصخ  حتبكملدر 

 .يرق  انَكورري انضأبيف نالحتبك اصْةم اإلكاهصخملدرا نهمضئخ 

  ايٍ اا  انكرهكصخ اانلوثضخ اإلصلهضيصخيٍ  ا كثضخديبهً انرتةخ. 

 0يٍ َزبعبرث ادلاجرملخ 

  1992انرالكح انلَريح/ رلًرملخ ّلوصخ 

  1998حبش ملٍ فٖم فبيٌ/رلًرملخ ّلوصخ 

  / 2002احلضف / ٍريح ف ضخ 

 2006عٌ/ رلًرملخ ّلوصخ ان رو يف ملضرٌ ان و 
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 ًّ حب دٌّٙ
 
 

 في ثمالة ىذه المدينة
 أضيعي 

 عاصفة عشؽ
 ممتفة في شيخكخة العدالة

 بمكقد ليمة باردة أتدفأ
 أنا...

 في انتظار قافمة تجتازني
 كي ارشيا بعطر الرقص

 كعبؽ االنتظار
 في ىذا السفر

 غيمة مطر و أنا
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 كارض كداع

 سمة ىمـك و في كتؼ الزمف
 بعيدةشكاطئ تسافراف صكب عينام 

 كبصرم قد شاخ في انتظارؾ
 يىيا تعال

 لنتنزه كنمؤل جيكبنا بالربيع
:  في كؿ يـك

 ثكب اسكد مف الحزف أنا
 ككردة ربيع ذابمة

 ابتسامة باىتة في الرقص
 كدمعة شاردة في السفر

: ..يتعال  في كؿ يـك
 عيف دامعة في المفترؽ
 كعيف عمى المكعد متقدة
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 الشؾ   قمب مجركح ب
 كطفؿ يشاكس مراعيؾ

 ..يتعال
 مانظر 

 الى عمر زجاجة شرابي
 كـ طاؿ بندل شفتيؾ!
 بيف الضمكع المكسكرة

 لمرايا المكاعيد..
 أمنياتيتنتشي 

 عمى صدر الريح
 تعالي

 فمرؤيتؾ .. كٌمي انتظار!
 في الصباحات..
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 حيف تقترب لحظات المقاء

 ثمة صباح يرتعش
 كيبتسـ مساء

 ..ليتعا
 لي: ليك ألـ تق

 لتنؿ((؟! تمفَّ  ، ىيدبةه مف جفكنؾ))سقطت 
 تمنيت شيقة مالئكية،
 احتضاف ممؤه البشرل
 كليمة بالكصاؿ ثممة

 بصخكر قمبؾ أمنيتيارتطمت سياـ 
 فيا ىك ليؿ كصالنا

 التحفنا كاٌياه بغركر الصمت.. كارتحمنا
 زمننا المنيؾ.. ارتحمنا أجنحةعمى 

 انو أفيكف قدرنا..!
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 ئبنا مميئة بالسفرفيا ىي حقا

  تسارعيف الكداع كأنت
 تؾ العذبة ؟!كضحأيفًيـ ال أعمـ كيؼ  

 دكنيا
 ال لحف لرقصي كال طرب

 حناءو  ةال ليم
 ! أغنيةكال لمعريس 

 عينيؾ الساحرة ؟! أيفيـال أعمـ كيؼ 
 مف دكنيا أف 

 ال سماء لميمي
 كال نجـك ساىرة
 ال طعـ لمحياة

 زاىية! األلكافكال 
 ..يفقط تعال
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 ألخبرؾ

 أف في ديف الحب..
 ال كجكد ألم تعريؼ كال لمحدكد خطكط
 *ال كجكد ألم حجر أسكد ككنيسة كاللش

 في خرابات عشقو..
 ال دعاءات مذنبات..

 كال دركيش ال سناف،ال كريؼ
 ..يتعالإذف 

 يكيفما كاف تعال
 عاشقيف مجنكنيفلنكف 
 كفييف  صديقيفلنكف 

 ..يفقط تعال
 : أغنيةغني لؾ أل

                                                 

 

 

 
 اىرئٞسٜ ىألٝسٝدِٝٞ فٜ م٘ردسخبُ َعبداى *
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 تعمميف..  أنت))

 ال تنبت الكركد كاألطالؿبيف اليـ 
 تزٌيف لمسفياء  األصيمةكال الخيكؿ 

   األكفياءكال يٌجف دكنما سبب العشاؽ 
 ((   تعمميف أنت

 ..يتعال
 أنا..

 في محراب خمكتؾ
 حبؾً  بمةً في قي 

 دركيش.. مميء بالذنكب كالخطايا! مريد، صكفٌي،
 ..ارتقائؾزاىدي في خشكع 

 اليـك فامنحيني في
 قبمة مف شفتيؾً 
 كرشفة لقاء

 كي ينبع الزمـز في راحتيؾ
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 ..يتعال

 عينيؾ.. حضرةفي  ألقكؿ
 في ديف الحب.. إف

 ككفاء كعكده  ،أقكاؿه  ،الطقكس كالصمكات: قبؿه 
 ..يتعال

 بديف الحب ألقسـ لؾً 
 كـ أنا أحبؾ.

 
 
 

 ترجمت القصيدة بالتعاون مع الشاعر بشير مزوري* 



56 
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 انحشٕخ ص ْرەب
 

 

 

 

 

 
  فوع انَهضًبَضخ كرهكان ا كثب انْبملوح ملدر يف احتبك 

  ااخلبهط جصدب. ترهكٍزبٌّبهتذ يف مللح يموعبَبد ايهزأضبد صأبفضخ يف 

  ٍ0إلاهاذتبي 

 2007هرا   ؽض ًب صٖجؼ ملًوي 

 2011 مله  ع بػ انجؾو اتزت 

 2012 تضف ٍضلنهَش اهلل؟   
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 قصائد قصريٝ 
 
1 

 خطكاتؾ
 الشكارعاحتمىت كاجيات 

 لـ يبؽ ألقدامي شارع 
 
2 

 ال الكرد 
 بحاجة الى قامكس 

 كال العدك
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3 
 

 المحظة األكثر ظالما 
 ىي قبؿ مجيئؾ

 
4 

 قد عرفتؾ أكفلك لـ 
 لكانت الحياة 

 بال لكحة  إطارا
 لكانت الحياة 

 ركضا بال عشب  أخضر
 
5 

 فرشت الفرصة 
 لحبؾ 
 تأخرتلكنؾ 
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6 

 حينما تغرب الشمس
 مكانيا يحؿ القمر 

 حينما تككف بعيدا عني
 مف يحؿ مكانؾ؟

 
7 

 األسرار
 بيندسة شمس الصحراء

 ساطعة
 
8 

 يمكنني الطيراف أيضا
 لكف لسماء قمبؾ



61 

 

 
9 

 يقاؿ: كذب ما
 يكلد المرء مرة كاحدة 

 حينما عرفتؾ 
 كلدت مف جديد

 
10 

 عيناؾ تنادم النجـك
 كالسماء فارغة تغدك

 
11 
 أعمـ

 أف دائرة العمر
 ألحالمي تتسع  ال

 أرل النـك لذا ال
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12 
 أحمؿ صخرة سيزيؼ

 خذنىكـ الدىشة أت ال
 الشعر أثقؿ مف صخرة سيزيؼ

 
13 

 دكف أف أعمـ 
 قد حمىمتؾ في قمبي

 أيييا الماكر، متى طردتؾ
 كي أفتح لؾ ثانية باب قمبي ؟

 
14 

 عينيى اليمنى تريؼ
 ضيؼ سيأتيني

 اليكاء يفكح بعطرؾ اليـك
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15 
 ابةشعرم ىذا ليس غ

 أف تبني  إذففمـ تكد  
 فيو عشان ؟

 
16 
 في كؿ مكاف أنت

 مرة شعاع 
 مرة ماء 
 ىكاء كأخرل

 
17 

 الجميمة  األياـلكف 
 يشبو لكف أنفاسؾ
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18 
 يرل الشمس  المىيؿ مسكيف ال
 النيار تعيس 

 المىيؿ احتضافيرل  ال
 

19 
 أكد أف أنسج

 مف ظالـ شعرم شبكة 
 كي أصطاد بيا كؿ ليمة

 جـكعشرات الن
 "كاف"مف بحيرة 

 
20 
 أممؾ أرضا كال سماء  ال

   أناتمثاؿ مف خياؿ 
 بتسامة كال بكاء ا اممؾ ال

 كال األياـ كاألسابيع كالشيكر كالسنيف.
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 ؟ تزاُٛ باألس٘د ملَ
 
 

 مف أزقة الرحيؿ الخاكية 
 كانت رائحة طيرانؾ تفكح 

 لذا في تمؾ الميمة رششتيا بالشمس
… 

 فيؾ سٌر أراه
 النسيـ  أٌرؽ مف

 كأصفى مف المطر
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 أحب
 يدٌم عمى كتفؾ إحدلأف تككف 
 أمسؾ يدؾ كباألخرل

 كأدكر حكلؾ
 كأطرز لؾ رقصة بيضاء

… 
 حينما ألقاؾ

 تستيقظ مف النـك حياتي
 شمس أصابعي

 قمر حديقتي
 كنجـك سماء غرفتي

 كٌميا ساىرة تبقى
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 أف افرش شعاع شمس أريد

 قرب قدميؾ
 ليالني ما جئت إذاتتعثر  لكي ال

 أغضب مني
 أقمقني

 تحٌكـ بضحكتي
 ضٌيؽ الخناؽ أيضا عميٌ 

 تتركني كحدم لكف ال
 أشتاؽ لؾ لكي ال

… 
 اآلف

 في ىذا الكقت
 تغير دفتر تمريني

 حمـ ليمة انتظار قبمة 
 أطالكغيابؾ قد 
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 أنت
 شعب مغتربمثؿ 

 تسقط شجيرات ركحي كاحدة كاحدة
 بأحالميثـ تعكد ثانية لتختمط  

… 
 أنت 
 سر كمماتي المجنكنة  مف

 اٌنؾ عاقؿ أم
 

… 
 أعمـ أنؾ راحؿ 

 لكف لآلف
 نير الحممي لـ يسمؾ مساره
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 حينما أنسى نفسي
 ترل عيني قطرات شمس ال

 عؿ غصف أم شجرة
 لذا في ليالي الجمعة 

 نفسي  أخبئ
 منتظرة قطرات شمس جديدة

… 
 احد يعمـ  سنكات كال

 عف أم فصؿ لـ يأت 
 عمى رأسيا تبحث طيكرم اليائمة
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 الصباح أكؿفي 
 تنيض مف النـك

 حمامة ركحي الصغيرة
 كتشعؿ  قنديال فكؽ شجرة بيت

 في ذلؾ الطرؼ
… 

 بيني كبينؾ
 سار نير مشبع بالبكاء

 تحت مطر كثيؼ 
 كخيمة مشتركة

 ألقصى حد الصمت 
 قطعنا الدرب
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 عيناؾ
 زرقاكاف  

 لـ 
 تراني

 *؟ باألسكد 

                                                 

 

 

 
 -ككردستاف إقميـ –ات كزارة الثقافة كالشباب منشكر -عمى جناح البحر اكتب -مف ديكانيا *

2011 
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 بٕار بافٓ

 
 

 ىافر  -ثبفضب1967  ملبو انل يف 

  1992ختوط يف ملبو ا اطكاةتهضخ  –كهً ملهى االعزًبع يف عبيلخ ادلرٕم 

   يَممؤال انلالقممبد ؽبنضممب يف  1991 يف كهممريف ي ممن  كممرهكان ا كثممب ملدممر احتممبك،

 االحتبك

  كهريف-ترهكٍزبٌملدر َأبثخ ٕؾيضش 

 ل ةلضخ محبصخ انرتاس يف ىافر ايَؤ 

 الد االعزًبملضخ  صكزت نهٖؾبفخ انكوكصخ يف اجملب 

 . ٌّبهيف يف اغهت ادلهزأضبد انضأبفضخ يف توكٍزب 

 0يٍ ياجرملبرث 

   2005نضبل ثال َرو  

 يكرهكادللزألاد انألديخ نل  انْلت ان 
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 ٓذا
 

 ىذا
 ليس مف جنس البشر

 خبير مثموي كال عميـ ال
 .رغـ اٌنو لـ يقرأ في مدرسة

... 
 ىذا
 مكانًو أف يجعمؾ كمبان إب

   كيشردؾى في األزقة
 أف يجعمؾ عيسىبإمكانو 
 الى السماء كيأخذؾ

... 
 خطيئةه 

 أف يداىـ ىذا أحالـ البسطاء كاليتامى
 كفي كؿ حيف كزماف 

 نائـه ىك في جيب التجار
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 ب٘سرتات  3
 
 
 

 عقد
 

 غدا المسؤكؿ كالتاجر صديقاف
 كعقدا حمفان 

 حكال المقبرة الى كازينك
 كدكاكيف  أسكاؽكالمدرسة الى 

  ككردعاش ال
 ككردستافشت عا
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 عيسى في زمن الكالب
 

 الحقكه باليراكات كالحجارة
 طاردكه بالكالب كسمكقياتيـ

 مف الميداف أبعدكه أفالى 
 القرية  أىؿبكى كؿ 

 الكجييف  اذ
 رحؿ عنيـ. أفبعد 
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 عابر حدود

 
 اذىب

 باالسـ المزكر 
 كالجكاز المزكر

 كحدؾ مع الحقيبة
 *عكنؾفي كليكف اهلل 

 
 

                                                 

 

 

 
 2011 -58العدد -دىكؾ–الككرد األدباءمجمة اتحاد  -بو يؼ–مترجمة عف مجمة  *
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  ملعبدا
 

 باألحذية كالتماثيؿ المميءفي المعبد 
 معيار كاحد سيجعمؾ صاحب كرسي

 مصفى كاحد فقط 
 الى عالـ المسؤكؿ سيأخذؾ

 ذاؾ المعيار 
 ذاؾ المصفى 

 رضيت لنفسؾ إف
  "أثكؿػ "تككف مطٌية لم أف

 *"مشكك" كتقكؿ ؿ
 نعـ سيدم

                                                 

 

 

 

 .كناية عف مف ال قيمة لو *
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 بٕهكً سُمر
 

 
 ادلبَضب رأضى ؽبنضب يف ، ترهكٍزبٌ ّبملوح يٍ ذيبيل 

     انممني َوًممث   2010-7-22-20ّممبهتذ يف يموعممبٌ كهممريف انضأممبيف انضبنممش

هممنه انأٖممبئل ادلرتةممخ نهلوثضممخ، ثبنهةممخ      اجنأممذيف كهممريف،  كممرهكان ا كثممب احتممبك 

 صخ  كرهكان

 صخ0كرهكيٍ كاااص مب انْلوصخ ثبن 

   ٍانهؾٍ انضبي 

 2010-كهمممريف–كمممرهكان ا كثمممب ي ْمممرهاد احتمممبك  -قممملػخ ففمممو يمممٍ انومممالو - 

 ثبحلواف انالرض ضخ

  جصدبذلب كصراٌ ّلو ثبنهةخ انرتتضخ 
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 قوٌٛ ِٙفح ُاراً

 
 

 نعىتبمغةو قد مي 
 ..أكتب لؾ رسالة
 شفتام تستعراف
 قممي ينفث نارا

 لف أكرر الحسرات ثانية
 اترؾ آالمي

 ىي حرة، مجنكنة
 لف احترؽ ثانية بحدكًد قمبي
 أمحك الحدكد كاحدة، كاحدة

 عادت مشاعرم تخجؿ ما
 كطف بال أسـ في

 مساءات طكيمة تنتظرنا
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 القمر عارو 

 المساءات باردة
 ىؿ تعمـ

 تستعراف؟ شفتيَّ ىؿ تعمـ أف 
 مكسكر بكىمافو 

  أغنيةغني لؾ مف قمبي أ
 كفي كطف بال اسـ 

 أكقد النار في جسدم
 قطرة، قطرة 

 تتصاعد اآلىات منو
 كمف نيدم ينبع الخمر

 القمر عار 
 المساء بارد

 ىؿ تعمـ
 تستعراف؟ يٌ شفت أفمـ ىؿ تع
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 ُصف عارٙٞ
 

 نصؼ عارية
 نصؼ ميتة

 نصؼ عاشقة 
 أحضانؾأنا في 

 شفتاؾ المتاف مف الجحيـ ال
 يداؾ المتاف عمى نيدم كال

 دكائي
 اسقني الخمر فقط

 كأقرا قصيدة
 مف تمؾ الصفحات المحترقة..
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 أعصق األرض ٗاهسٌاء
 

 مف عيني
 ليمة أىديؾ

 كمف شفتي نبعا
 كالسماء ألرضاأعشؽ 

 أىبيما لؾ
 ؟إذفماذا تنتظر 
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 املطز
 

 أحٌبني المطر اليـك 
 صديقًؾ كأيبمميؾً  سأككفكقاؿ : 

 قمت  : ال 
 صار المطر صديقي 
 كبمىمني مف شعر رأسي 

 ى حذائي تح
 في شير أيمكؿ  كتبمىمتي 

 ...تحت ظؿ القمر
 المطر  أحبنياليـك 

 كغدا صديقي 
 كتبممتي 

   كؿي قطرة و غدت نارا
 كأحرقت جسدم 

قان   كؿي قطرة غدت عىرى
 ت الى دمي مٌ كانس
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 تىكسار مارٔىٓ
  

   اإلملممالو يممٍ يوتممي  ّمممبكح ؽبٕممم ملهمم    -1959ررنممل روثَمميب   ,ر كممياه يممبهص

 .2002-اانزرإم  انلانضخ افزٖبٓ انلالقبد ,كارب -اصاله

  ّممملو  ,ايدمممبد ؽهمممى همممبهة   -1992ّممملو ادليزمممبػ.  0ان زبعمممبد ادل ْمممرهح

1994 
 همبَرفو   ,ّملو  تمرهكي    ,ي ْمرهاد ادلوتمي انضأمبيف انلمبدلش     ,نَوة ااندجبةؽت ا

1998 
 ٌ2001ّلو  , ,ادلوتي انضأبيف انلبدلش ,يم احلي 

 ِ2005 ,ايل ,ّلو ,ان َوص خ ادلً رملخ يٍ ٍر  يجلا 

 1997 ,ففواٌّبهيف فضمب تزبة  ,قٖبئل ,ّغوح احلوصخ 

 2002 ,هبَرفو ،ّلو ,ايدبد اندجبة 

 يٍ ي ْرهاد احتبك انكزبة انكمرهك  ,روةخ يٍ ا دلبَضخ ,هصِ فوصلا ,يهرَخ جّلبه- 

 2006 ,فوع كهريف

 ٌكهممريف ,ي ْممرهاد ٍمميرهه ,روةممخ ملممٍ ا دلبَضممخ ,اصزممبنر تممبنيض ر ,ث اهممرٌ انْممضاب, 

2008 
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 قو٘بٌ باملئاتِ
 
 

 أعمـ ؟ ال األرضعمى يكجد كـ قمبان 
 أعمـ كـ قمبان يحبًؾ ؟ ال
 أيريدًؾ أف تعممي

ـي: ي أعنأن ،م  ميما كجدٍت عمى كجو األرًض قمكبه
 لٍف تحبًؾ مثمي

... 
 في ذاكرتي أنتً 
 كمماتًؾ، نظراتؾً 

 شعاع عينٍيؾً 
 اآلف أدرؾي 

 كـ قمبي بًؾ معٌمؽه 
؟  أتحبيفى الحبَّ

 حبيني كذلؾأ
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 كأحبًؾ جدان  األرضكحيده في ىذه  أنيأعمـ 
 كؿُّ شيء في العالـ يدكر حكؿ نفسو

 المَّيؿي كالنيار
 تاريخ كال

 لكف في عالمي
 حكلؾً  شيء يدكر كؿُّ 
... 

 ..أتعمميف
 بحاجةو لبعض الناسً  إني

 كأحبُّ بعض الناسً 
 كأنتً 

 أنا بحاجةو اليًؾ 
 كأحبؾً 
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 أتتذكريف حينما كانت أصابعؾً 

 نائمةن في يىدىمَّ 
 القصيرة كنتي أبدك بكضكحو في عينيؾً  في تمؾ الفينةً 

 "أف تحبَّ مٍف نًسيىؾ اؾإيتنسى مٍف أحبؾ مرَّة ، لكف  ال"
 أجمسي ىنا

 تفَّكىرم 
 لكف اعممي
 ، لكنتي أحببتًؾ مجددان لك كنًت ىنا

... 
 منذي عرفتؾً 

 تعمَّمتي الطيراف في الخياؿ
 فقط ألجؿ الكصكًؿ اليؾً 

 أعرؼ أني أغمي في داخمي 
 كدي أف أعمـ أفقط 

 أتحبينني ؟
11-11-4111 
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 ثالخ ًٗضات
 
 
 

 أمسكت بيدم ثالث كمضات
 كلدت  إحداىا

 تنيرا ثـ تيبس
 الثانية غدت 
 سنكنكا مياجرا

 غدت  كاألخيرة
 قصيدة متشحة بالبكاء

 ًالتقت الكمضات الثالث
 كبكيف عمى كطف منسيٌ 
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 رَژیت
 

 
   ررياى  ه ب  زلًل 

  كهريف – كرهكان ا كثب ملدر يف احتبك. 

  ٖووانزَلض ضبد يٍ انأوٌ ادل جاائماان ْو يف  1985ثلجد انكزبثخ يف . 

  خ يف كهريف 25يٍ  جتضودتبهً يم خ انزلهضى ي ن ٍ. 

   يف كهريف ترهكٍزبٌَبّاخ يف رلبل ادلوجح املًهذ ضًٍ رْكضالد احتبك ََب.  

  ترهكٍزبٌّبهتذ يف اغهت ادلموعبَبد انْلوصخ اادلهزأضبد انضأبفضخ يف. 

  ٍانْلوصخ0 إلاهاذتبي 

 كهريف 2002-ادلألهح اانَواة. 

 هريفك 2007-اتو اخلرايو. 

  ياجلممخ –يف كهممريف  كممرهكان ا كثممب يممٍ ي ْممرهاد احتممبك  2012-انرهقممخ انجضدممب

 .هبااه
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 اه٘رقٞ اهبٚضاء
 
 

 أتبحث عني
 في الكرقة البيضاء 

 أـ عف ظمؾ؟
 أماـ مكائد اآلخريف 

 حبيبتؾ  أنا
 كحينما أككف قبالة صدرؾ 

 آخر شيء أككف 
 كالعناد" ضةالغميٌ "تمعب معي لعبة 
   عظمة مكسكرة أنا

 أنت كمؾ 
 فراشة ممكنة 
 في أرضي

 تبحث عني ال
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 تخالني نقطة سكداء 
 في نياية كؿ الكممات 

 كبيف السطكر المحتشدة 
 ضعت أنت 

 تغازلني  ال
  كاأللكافتنقش الخطكط  ال

 عمى كجيي
 ميما تغدك 

 كستنبع   سأخبئؾ
 عينا مالحة ، نقية ..

 كنت نرجسة  أمس
 اليـك بنفسج

 غدا كردة بيضاء
 عف ذاتؾ  ابحث

 كااٌل سأغدك أرضا بكرا 
 بال اسـ
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 ٗردٝ
 

 كٌميـ لصكص الكردة
 كالكردة خطيئة النيار 
ـٌ الميؿ متيـ  ث

 
 

 فلز
 

 مبعثرة أفكارم 
 حيرل، معقدة أفكارؾ 
 أحبني بحؽ

 كنـ براحة
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 قتى
 

 ىك القتؿ
 أككف معؾ 
 أك بدكنؾ

 أك ضدؾ 
 الشيء غير القتؿ .

 
 

 ٗقت
 

 مع الكقت المتسارع
 المتساقطة  كراؽكاأل

 أتسابؽ
 :كأساليما

 منيما أنا. أم
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 رقٚب
 

 في تضاداتؾ 
 غريبة، ميمكمة

 في دائرة  ذاكرتؾ القمقة 
 عنكبكت 

 أنسج أفكارم
 أسرح بأحالمي

 معؾ 
 كردة مقطكفة 

 في المزىرية غريبة
 دكنؾ  أنا

 شجرة أسطكرية 
 أزرعني في ارض

 ظال كارفا مزىرة أككفكي 
 .كي احتضف كٌؿ األرض
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 حمبٞ
 

 ظيرم مكجو لؾ
 قمبي جحيـ 

 يمةتقكراسي شجرة صفصاؼ 
 اقمب حظي  

 كتفام انيار
 تبقى كي افعمو ؟!ما الذم 

 
 شذزٝ أسهٚٞ

 

 اآلماؿ في سمـ تفكيرؾ
 دكما

 عناقيد
 كتناليا

 تعبت قدماؾ 
 احذر السقكط  !!
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 ٕداجاوا س
 
 
 

  ٍ1976يرانضل ملبيركا  ي  

  لاٍزبَجررأضى ؽبنضب يف  

 مب ادلاجرملخ 0يٍ تزج 

  لاٍزبَجر –ففضَزب  2011-ّلو –انهضهخ ا فريح 

 ّلو 2004-احلت َٖف ادليزرؽخ جثراة ،صل نٖجبػ 

 جفضَزب 2006-صخكرهكروةخ هااصخ ماتوح امَل  ؽالو يَزةبمنش نه 

  ففضَزب 2007-ّلو  -ٕرة ادلَب 

 ففضَزب 2011يأبالد  -ثبنضبعر 
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 أسئوٞ
 
 

 هواء -1
 
 الحب أىكاءي 

 داعب شعرم
 كانت؟ أصابعيؾ أـ

 
 عاشق -2

 
 ذا ستفعؿما

 يا عاشؽ الثمج
 يمكت الشتاء؟ حينما
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 حد -3
 

 ما بيف عيني كعينيؾ
 الميؿ الحالؾ طكيؿ

 ترل متى سيبزغ الصبح؟
 

 عيناك -4
 

ـى   تسرؽ عيناؾ ل
؟  بريؽ النجـك
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 مطر -5
 

 غيـ في السماء
 ك دمعتاف في عينيؾ

 المطر؟ أيفترل 
 
 
 

 حديقة -6
 

 قةقمبؾ حدي
 لـ ال يتسع
 لكردة ؟
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 ورد -7
 

 لـ الحب دكما
 كردة

 تشرؽ في شفتيؾ ؟
 
 

 مدى -8
 
 إشجانيتعد النجـك 

 ك تستجكبني كؿ ليمة
 في عيف الميؿ أتبرقيف

 نعيش إننا أـ
 في مسامات قمبؾ؟
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 جُنً حاجٓ
 

 

  1974مةض/  كهريفانلد يف  

 انهةممخ يف رًبنرهصانجکمم ملهمم  ؽبٕممهخ ٍ،انمملص ٕممالػ عبيلممخ خ،انرتثضمم خخ کهضممفوجيمم 

 .1997-1996 خانکرهكص

 2010 انلواق  ان راة رلهٌ يف َبئت 

 خامللاكصم  يف  2001-1997 ٍ راد 4  دللح خانکرهكص انهةخ کًلهٍخ ملًهذ   

 .كهرک زلبفوخ   مةض   قدب  يف نهج بد   کريبرخ

 2000 ٍ خ كهرک فوع انکرهك ا كثب  احتبك ملدر. 

 2003 يف  هيجٍار ظًأ  ثل راٌ ّلوي راٌصك ذلب ، 

 ادلأموا ح  ا خادلوئضم  ا خانًَلض انهأب اد يٍ انلْواد يف ّبهکذ   ُ   خانزلهصجضم  اانمره

 ررنمذ  انميت   فوََمب  ب،روکضم  ،ا هكٌ کوکمرک،  ثةملاك،  خ،انَهضًبَض م،اهثض كهرک،  يف

   .حنهًوج خانَضبٍض ادلْبهکخ ا االَزقبثبد َوى ؽرل اكاهد االَزقبثبد  يراضض
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 ًصٔد ًصو٘ي

 
 
 تنتفض الغيـك ؟ ـ الل

 في حديقة ىذه الخربة 
 تغدك األكاذيب حقيقة

بميس  قد نٌكـ نفسو في عيني حسناء مذبكحة  كا 
 يطيؽ مجاراتو الحٌتى جبركت األىريمف 

 ذكريات عفنة 
 فتات جٌنة شاسعة 

 المطر تغدك شجيرة . إبطقطرة، قطرة ، مف تحت 
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 ندائي
 مٌزؽ الستارة 
 اهلل .باب  اجتيازكلـ يستطع 

 الممثمكف يميبكف الرقص في ظؿ مكسيقى معطرة باألفيكف
 تطرقكا ىذا الباب المصفر ال
 ٌية أبكابأتطرقكا  ال

 صكاريخ 
 تنفجر في األذاف 

 تخمؼ الجكع ، الخكؼ ، في العيكف .
، قٌكة جبانة   الغيـك

 يتيو فييا الٌميؿ
 فٌي ؟ نفسيالذم صنعتو  ما
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 أنافقاعة ثقيمة الظؿ 
 أناـ ألرض الفي فـ ا

 كٌؿ الناس يمكتكف
 تناديني ال

 أنظر الى فجر ناعس 
 كتممس أكتاؼ الدركب

 تأمؿ الغفكات الماضية أكثر 
 كرائحة كقع الخيكؿ .

 حينما تحمؽ الطيكر بعيدة 
 أشرب شذا منسٌيا

 أرداني تمتمئ 
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 بالريش المتساقط

، ألسنة أكغاد الٌميؿ  النجـك
 غير استمالة الرغبات  المستعرة 

 شيئا آخرجيكبي تشـٌ  ال
 تصغرني "خو ج" نظرات

   أنافقاعة ثقيمة الظؿ 
 .كال أناـ في فـ األرض

 ذاؾ البيت
 قد تيٌدـ

 يجافيني النـك فيو
 أنا كالجدراف قد سٌطرنا قصة أسطكرية في عيكننا 

 أفٌصؿ ركحا  أف باستطاعتيليس 
 كال

 .أف أىـز غيمة
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 حسه سهٕفاوٓ
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 اهعصبِ ُ٘رق كى عاَ.. ًع
 

 كما زاؿ الحنيف..
 يشٌدني إليؾ

 كىدير القطارات التي مٌرت مف فكقنا..
 م بسمعي..يدكٌ 
.. 

 تيرل.. تمكـ الكردة الراجفة
 لىٌما تزؿ ىناؾ؟

 أـ أف الريح.. صفعتيا؟!
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 ال تيعيدم ذا السؤاؿ..
 خادىعىني أحمري شفاىؾ
 أـ أنني كنت أعرؼ!؟
 بفمًؾ ما قمًت لي أحٌبؾ

 نيؾلكف عي
 ىٌدتا دنيامى 

 لكثر ما صٌرحتا:
 أحبؾ.. أحبؾ!

ـى إذف أردًت لي  ل
 أف ال أعيدىا عميًؾ:

 أحبؾ.. أحبؾ؟



112 

 

 
 

 ذلؾ الباب الصغير
 الذم أبصرنا فيو صكرتينا

 كأحنى لنا رأسو
 كتبٌسـى في حبكر..

 بأية معجزةو صار ينطؽي..
 يسائمنا:

 ىيو.. أنتما.. 
 كـ تميقاف ببعض؟!
 كىؿ رأيًت بأم كىجو 

 تضٌرمت أنكار السقؼ
 حيف جمسنا ىناؾ؟
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ذ سألتؾ:  كا 

 عالـ انفجرت ضاحكةن 
 حيف طار مف يدم
 مضربي المنضدة؟

 ككانت القادمة مف أرض فيركز
 تطمؽ صكتيا

 كما تشاء:
 "كتبنا كما كتبنا

 كيا خسارة ما كتبنا
 كتبنا مٌية مكتكب
 كليىاٌل ما جاكبنا"

 كنشرًت شعرؾ الساحر 
 في اليكاء
 ؤادؾ مف جديدكًىجًت ف
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 حيف كصمتني رسالتؾ

 كنحف في محنة الفراؽ،
 كـ كانت تضكعي 
 بعطر أنمالتؾ!

 كحيف بمغت سطكرؾ:
ياؾ..   "كحدنا.. أنا كا 

 أنا بباب المعظـ
 كأنت.. ال أعرؼ أيف.
 أبحث عف آثار قدميؾ

 في الشكارع الميتة الباردة
 عؿَّ أقدامي تقع عمييا

 في األزقة المتداعية الباىتة 
 أياـ جنكنيفي 
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 لتمتص شيئا فشيئا
 غربتي كشكقي اليؾ
 كتجدد الركح مني

 كتيز كمماتؾ أقراطي
 كأحس بؾ مف جديد

 كأنت تيمس لي:
 آآآآآآآآآآآآآآه.. لكـ أحبؾ!"
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 اليكـى طاب لي
 أف أثقب صندكؽ الذكريات

 كأخًرجى منو.. حفنة مف صكر
رَّ ىذه الياجرة.  أغسؿ بيا حى

 ىؿ تذكريف "الرزازة"
 كصمتنا الذم ال قرار لو

 إذ ننصت لثرثرات عيداف الشجر
 أمامنا.. فكؽ الرماؿ؟!

 لكنني أعرؼ: ستقكليف لي
 أمجنكفه أنت.. كيؼ لي أف أنسى!؟
 أجائزه ىذا.. في قامكس العاشقيف!؟
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ـى كانت أصابعي  قكلي لي ل
 ترتجؼ حيف أغرسيا

 في شعرؾ الندٌم؟
 كتغني أقدامي؟

 ؟كيرقص الرمؿ كالمكج
 أىذه ثمالة العشؽ.. عشقنا؟
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 قؿ ليا..
 لتمؾ التي شبعت مف رؤية الدنيا

 لكنيا لـ تعًط بغداد
 حقيا مف النظر:
 ذلؾ الجبؿ الذم
 ريفقبؿ خمس كعش

 تكٌجسىت مف أف تراني فيو
 كبندقيتي عمى األكتاؼ

 قد ارتقيناه
 كأكشكنا أف نىٍركيزى فكؽ ذراه

 في احتفاالت الكركد
 النرجس  رايةى 
 رقص ثمميف.. بالحرية!كن
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 حمـه ىي الدنيا
 كأنا كأنتً 
 حمـه جميؿ

 كفي كؿ عاـ
 أنا كأنتً 

رُّ مع العشًب..  نخضى
   *مف جديد!

 ترجمة: ماجد الحيدر                 
 

                                                 

 

 

 
 2010مف منشكرات اتحاد األدباء الككرد في دىكؾ  –تمؾ السيدة  –مف ديكانو الشعرم *
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 اآلُاُاسًساء 

 
 

 قاؿ القمب
 اآلف.باردة ىي 

 سأككف: عاقال كقمتي 
 ككنت....

 مرحيا الماضي كاف قد مضى
 الصفير أيفكقمت:  عينيؾ أغمضت

 إصبعاؾ كأيف
 في الفـ

 التمثاليف؟؟ أماـ
 ؟أنت أيف
 ؟ أنتً  أىذه
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 لـ تقميا ليا
 ..... عاقال كنتي 

 الحقا . أدركتي كما 
 األخيرفي المساء 

 الثمج استأذنتالمساء الذم 
 رب البياض كأحرقت

 لؤللكافالعاشؽ  إصبعياحيف مست بظير 
 كفؾ الصغيرة  كعصفكر

 يياطار الفرح لعين
 ناسياانأبؿ طارت ىي الى السماء المعطر ب

 ,آفالذم استيقظ في فمي كدمي في 
 كنت ترقب زىكىا

 كنكر الكرد في كجنتييا
 كنت ترقب تدفؽ الحياة ثانية في ثناياىا
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 :فكعيناؾ تقكال
 .المألكؼىا ىي تستعيد كجييا 

 معانعرفيا عشر حرفا  بأحد كزىرة كتتألؽ
 .., ىيالحياة ىيف : أتتقف القكؿ بال قكؿ

 أمتارمف بعد  اآلتيالسافؿ السخيؼ  ياتؼكال
 يدنس ضكء الجماؿ

 ككقار المكاف
 العشؽ أللؽ أرنك كأنا  ييبط الفرح فيٌ 

 التي تكزع الفرح المخبكءأصابعيا في ثنايا 
 يتقنيا المكسيقيكف بيندسة ال

 ىي ىندسة الفتنة الطاىرة التي تتقنيا لكحدىا
 ىندسة البياض المقدس

 "اكتمي بيرؾ"تى ثمج ح
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 مزدانا بالضباب كاف

 البرد المذيذ كاف يبكيني
 ترمـ فكضى القمب أراىا كأنا

 كترسؿ بيدكء
 تمت لمبحيرة شالالت فرح ال

 بشيء أرىاالتي لـ 
 استحماميا بالثمج أكؿتمؾ البحيرة التي كانت في 

 الفجر الكافر بالبرد أكؿكتدعكني الييا في 
 .ال ضكء قمبياد الذم لـ يبدده االبر 

 ترل احمما كاف؟
 كاف؟؟ "اليكت"يباب  أـ

 الشيكر كنت ستككف أقسىشباط 
 كبريؽ القمب قرب قيكتيا الصباحية اآلناناسلكال 

 
 

23/12/2006 
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 هم كى أبٔٞ هٚوٛ
 

 أيقنت اآلف
 سيدة السكاد الساحر يا

 أف األسكد
 ر باألسكد الساىركالسيؼ المسكٌ 

 بعد حيف عمى تفتح أزىارم التي ستينع
 بؾ يميقاف

 كما الضكء الخارج
 التي عكدت ساعدم  أسنانؾمف صفك 

 عمى العض المذيذ
 كخدر النبيذ

 لؾ سيدة السكاد إذف
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 بابتسامتؾليمي البريؽ  أبيةكؿ 
 ؾتكطيب

 شقاكتؾك 
 الطفكلية

 طفمتي المدلمة ...... يا
 سكاد مزيف بابتسامة

 أصابعكأصابع تعانؽ 
 كل الياربكظؿ كحؿ ينادم بيدكء الي

 مف سنيف األعماؽ:
 تدرؾ سر الصمت

 كىا أنت تقرأ عيكني
 لؾ ؟ أقكليافيؿ عمي أف 
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 شفتاف تمصاف كؿ لياث الككف
 تي تنثراف شبك الجبؿقكقرب يا
 الشجر كانتشاء

 كرذاذ أشاكا
 قبؿ المغيب

... 
 أ  أ أ أ أ أ أ أ ق ق ق ق

 الكلياف رأسياكتسقط 
 عمى كتؼ يميؽ بالحب
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 اهسبت ص٘ر ًساء

 
 

 بال حياء يطرؽ اليكاء نافذتي
 كالمطر دكف تفكير

 البرتقاؿ أكراؽيقبؿ 
 الغضب يشتعؿ في ركح العشب

 الذم يبدأ الرقص غيظا
 اآلف يككف البغؿ

 قد أكصؿ الماء الى الربيئة
 أنو في الطريؽ أك

 كيؼ تجتمع خيكط النـك
 كتيرب؟

 ؟األسالؾكيؼ تجتاز 
 نفسي ال اعرؼ أنا

 ؟أحدكـىؿ يعرؼ 
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 رغما عني
 كجيي أنحاءفي  أصابعيتسافر 

 لساني يداعب شاربي
 حقا كيؼ استطعت النـك البارحة؟

 أككه ما الذم حدث
 عمى الطاكلة؟ احمرَّ لمذم 
 طار!!

 سقط عمى األرض!!
 الكراسي!! أقداـتحت  استقرَّ 

 
* * * 

 باتجاىنا أفكاىياكانت النجـك تفتح 
 نا عمى ىكاىا.كتسبُّ 
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 ؟حقا كيؼ نمت
 عمى جنب انقمبتي ، أتذكر

 كفتحت عيني
 كؿ ليمة أشباحكانت 

 ترقص عمى الجدراف
 كيؼ كانت تبقى في اليكاء

 كؿ ىذا الكقت
 تسقط؟ أفدكف 

 يتدخؿ المرء في شؤكنيـ أفجريمة 
 كيجرح فرحيـ

 ليتيـ يدعكني لسيرتيـ
 كلك مرة كاحدة
 لزعيميـ: سأقكؿبال شؾ كنت 

 …شكرا
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 عيني؟ أغمضتطيب كيؼ 
 ككيؼ ىكذا طؿ الصباح؟

 ىك ديؾ اهلل؟ أيف إذف
 لماذا لـ يؤذف؟

 صكت مالعؽ الشام شيي
 ألنيض

 يبرد الشام أفقبؿ 
 
 
 
 
 

22/9/1002 
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 توم اهسٚدٝ 
 
 
 

 تمؾ السيدة
 الحالمة مع الكيسكي،
 يتياكل قرب قدمييا

 مائة صكفي.
*** 

 تمؾ السيدة الغارقة في األفكار،
 قرب الستارة ،

 نكر قمبيا،
 يؼ لمستارةيض

 بياضا أكثر.
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 تمؾ السيدة 
 الضائعة في الدخاف ،
 المعه ًظؿُّ ابتسامتيا ،
 حينما ترفع كأسيا ،

 يطير الرقص مف زندىا،
 كالقمبي مني.

*** 
 تمؾ السيدة

 التي تمسؾ السيكارة
 بيدىا اليسرل ،

 مف ضكء شفتييا
 تنبع المذة،

 كتنسكب عمى المائدة
 التي تزداد ركنقا
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 دة تمؾ السي

 األرؽن مف زجاجة شراب رفيقتي
 تستحؽ أف يقًبؿ المرء 

 يا دتً خرزات قالى 
***** 

 
 تمؾ السيدة

 التي قد غمسيا اهلل
 الجماؿ في دف  

 يا دالؿككمُّ 
 حينما تمؤل الكأس الفارغة

 كترفعيا بدالؿ
 تنثر الفرح بيننا ،

 ضكء زندىا
 يضيء الشمعة
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 تمؾ السيدة
 اآلفالتي تضع 

 يايدىا تحت رأس
 كـ جميمة ىي !!!
 ليتني كنت يدىا !!

*** 
 تمؾ السيدة

 مثيؿ ليا الميمة ، التي ال
 جبينيا الفجر ،
 ليزدىر بيتيا ،

 فقد زينت ليمتنا .
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 مل ُز بعضِا إْ ٗ ٗاحد حنّ،
 
 
 

 شيءالمكسيقى كؿ  تنسيني
 عينيؾ إال

 عصا الكماف المجنكنة، في ثمالةو،
 تعزؼ عمى بؤبؤم عينيؾ

 لحافكتنبع األ
 كأنت مف بعيد ترفعيف يدؾ

 تقكليف:
 اياؾ كالغرؽ اييا المجنكف !!
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 بأصابعي الثالثة
 سألؼ شعرؾ المتناثر في ظؿ ضفة الريح

 ستمتفتيف
 ستتيادل قامتؾ بيف يدم

 الخارجتاف عف طاعتي شفتام
 ستسرحاف جنب جيدؾ

 معذرة سيدتي
 مجنكف أنا

 عمى ضفاؼ البحر أكثركيجف جنكني 
 بفستاف اخضرحينما أراؾ 

 مرشكش بالتفاح
 ال، ال، ال تخيفيني بنظراتؾ الشرسة !!
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 انظرم كـ اليكاء رقيؽ

 رسـ الشراب التيعمى الشفاه 
 صكرتو عمييا
 الجميمة أيتياباهلل عميؾ 

 رفقا بي
 فانا مجنكف

*** 
 سآتيسآتي، نعـ 

 عينيؾ بانتظار قدـك الربيع أفاعرؼ 
 سآتي، نعـ سآتي

 إمضائي كسأضع
 األسكديفالذم تتباىيف بخيطي الميؿ  طؾإبتحت 

 ريافالذيف بالكاد يي 
 لطيبة الفيء يا

 تحت عرؽ الثكب الشفيؼ الجديد !!
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 أعرؼ أف خديؾ التينيتيف
 ال تقكياف عمى الصمكد أماـ شاربي الكثيف

 ال تأبيي يا جميمة
 ركيدا ، ركيدا، ستعتاديف
 ك دكما  ليما  ستشتاقيف

 سيدتيأقرأ أحالمؾ 
 يف أحالمي سيدتيتقرئ

 كاحد نحف
 كأف لـ نكف قد التقينا

 
 

29-10-2009 
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 ثالثاء ط٘ٙى اهوساْ
 
 

 أكقد التنكر
 كي أحرؽ ىذا الكقت الطكيؿ

 كي أذبح الصكر التي تتكرر كؿ يـك
 اـر فييا الحطب المكـك عند الحائط

 ، زدىا لييبازدىا نارا
 أضؼ الييا

 ىذه الصفحات التي ال تطمع مف رأسي
 الكممات أيضا رقصة النار لتتقف

 ليسترح بخارىا تحت ظؿ عناقيد العنب
 كلتبدأ الغناء

 ، أجج تمؾ النار جٍ أجٌ 
 فمتدفأ الدنيا
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 كليكثر البعكض

 فمتمتمئ بطنينو أذنام
 كلتصرخ طفمتي

 في منتصؼ الميؿ:
 أبي قؿ لمبعكض

 ىؿ أسأت اليو ؟؟؟؟
 الصباح كما ىك

 الرماد ، مف األلكاف الباىتة  !!!
 اؾ، ذاؾ الذم قد مات منذ أزؿذ

 ىا ىك يقبؿ
 لكف ليس بإمكانو اف يسبؽ سكاد قمبو

 ال فائدة منو
 حتى العشب كالكركد قد سئمتو

 لذا تخفي عنو خدكدىا
 حينما يرل الشمس
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 يدير ليا ظيره
 كيسبيا

 حينما ينفمت لسانو
 حتى البحر األسكد يخجؿ مف نفسو

 كال ييز رأسو
 
 
 
 
 
 
 
 

11-6-2003 
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 كٍ كاْ ثقٚال غبائٛ
 
 
 كاف خفيفان  ما ..ال

 غبائي
 خانني النـك إذ

 الساعة أعشاركىي ترنك الى 
 الباسمة لمشمس
 تحت الشجرة 

 افية قرب جسر الصرٌ 
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 لمتَّك كأنا
 البس جكاربي

 فندقا عتيقا كأغادر
 1979في ربيع يـك مف 

 في ركف الميداف المكاجو لمحيدرخانة
 ف ثقيال غبائي .ياااااااااااه كـ كا

 
30/12/2011  
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                           أصابع ض٘ء بزتقاهٛ
 

 

 الخكؼ المعمؽ بيف اىدابؾ
 صارخ فينا

 كعزؼ فراشة سممت تكاى الكانيا 
 لتكيجة زىرة في حديقتنا

 
   *** 
 

 اليميمات التي تخفينيا في سرؾ
 سميمة تصمني عمى سمـ مكسيقي

 تتقافز الحركؼ
 قمب لتركب كممات ال

 بدقة اليدركيا اال قمبانا
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 لـ يكف غباءن 

 اف شددت خصمة مف شعرؾ
 ذات ظييرة نضرة

 كتعجب المكاتي حسدنؾ 
 ايضا لـ يكف غباءن 

 حيف دققكا قكافي عيكننا
 

   *** 
 لمزىرة البرتقالية الفاتحة

 رائحة فرحة
 تفكح بعسؿ الخجؿ المبجؿ

 كدنك نجمة فكؽ الجبؿ المنصت لنا
 السماء لميمنا الذم غدا لنا كانت ابتسامة
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 الزاؿ السحر الخافت 
 الممفكؼ بالمذة الطافحة 

 يتصاعد الى 
 قناة عنقؾ 

 فبستاف خديؾ
 فكلو عينيؾ

 المتيف تخبئيف فييما قمبيف 
 كالثمج   ...                     

 
     *** 

 الضكء الضارب الناقر بمنقار عصفكر
 كؼ :عمى زجاج النافذة اتقف صؼ تسعة حر 

 صباح الخير                                  
 صباح الخير  . -                             

 
 

                                                 29/10/2010 
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 مجٕد برخٓ ةحٕا
 

  انَهضًبَضخ   1983يٍ يرانضل 
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املًهذ يم  ّمجكخ ملمج دلواقجمخ االَزقبثمبد       -كرهكثبكح امًبملضخ نهاإل -امض رٍبصل
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  ارْبهيف يف ادلهزأضبد انضأبفضخ اادلموعبَبد انْلوصخ   2004ركزت انْلو ي ن ملبو 
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 قاهٕ طفى ًؤُفى  ٓذا ًا
 
 
 

 )أماه ، لـ لكؿ كاحد أب 
 (؟أما أبي فصكرة فقط

 يكقظنا أبي في الصباحات؟ لـ ال
 مف الفرف ؟ يجمب لنا الخبز  الحار لـ ال
 يمسؾ بيدم كيأخذني الى السكؽ ؟ لـ ال

 الى مدينة األلعاب 
 الى بيكت األقرباء 
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 أماه ، المعمـ يقكؿ اجتماع اآلباء
 كؿ آباء رفاقي يحضركف 

 الكحيدة بينيـ  األـلكنؾ 
 الى الزقاؽ اآلفأماه ، لف أذىب بعد 

 لف ألعب مع أحد 
 رفيؽ لي يقكؿ :

 قميصا  أبياشترل لي 
 ر يقكؿ : اشترل لي ىذه الساعة كآخ

 كآخر يقكؿ : اشترل لي ىذه السيارة 
 أماه ، صامت أنا بينيـ 

 رأسي في حضني  ئأخبٌ 
  يسألكنني

 ليـ ، أبي صكرة فقط  أقكؿ كأنا
 ييـر  كال أبدايناـ  ال
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 كأمي ننظر اليو  أناكؿ ليمة 
 نناـ  أفالى 

 ثـ يدثرنا بالبطانيات 
 *ي حتى الصباحكيراقب بيتنا الخال

                                                 

 

 

 
ىَجَ٘عرت  -ٕراا ٍرب قبىرٔ طفرو ٍؤّفرو –ّفربه اىَعّْ٘رت عِ اىَجَ٘عت اىشرعرٝت اىابصرت بب  *

ٍطبعرررت رٗزٕرررالث –ٍرررِ اعرررداد ٗاخخٞررربر اىشررربعرة حٞررربة ٍجٞرررد برخرررٜ  –شرررعراء مررر٘رد 

 اقيٌٞ م٘ردسخبُ .–اربٞو 2013
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    يٖممو  -انأممبهوح  -كاه هاملممخ  -ّممنهاد فكوصممخ  -قٖممت صَممل  اٌ صكممرٌ َبصممب

2013 
 0انث يٍ انرتةبد 

  2011ه اياجلخ هبا -صخكرهكتزّضت روةث ا  انهةخ ان -انَلضلح احلضبح. 
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 ٓاٙل٘ 

 
1 

 عمى شفتؾ السفمى 
 صحراء.. خيـ ثممة 

 عسكر، يغرقكف في العرؽ
 
2 

 قبؿ الغركب بمحظات 
 تحت قدمؾ سقط ظمي !!

 
3 

 يكجد الميؿ  أفيجب 
 كي ننتظر شركؽ الشمس
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4 

 في أبعد أعماؽ جرح حرؼ
 رأيتؾ تبني قصيدة 

 
5 

   األقفاؿالعمؿ بكسر  أحيف بد
 كنت تعكد نفسؾ عمى صنع المفاتيح ..!

 
6 

 أجمؿ رجؿ 
 ىك مف يحمؿ في داخمو طفال

 
7 

 غاص برجميو تحت التراب 
 !لنمضً كقاؿ 
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8 

 السعادة تضع مساحات البيكت 
 
9 

   األسئمة إثارةتكفكا عف  قاؿ ال
ـى   قمت ، ل

 تسأؿ قاؿ لي: ال
 
10 

 جاء لمتكديع 
 فو الكممات لـ تسع

 مف دمعة  نحت تمثاال
 كسمح لمظؿ باحتضاننا

 
11 

 قمت نـ 
 يناـ الجكع ال
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12 

 آىات  بشربةً 
 كرشفة غـ 

 أطفأت جكعي 
 عمى المخدة 

 
13 

 في أيامي السكد
 تقؼ الى جكارم أف أردتؾ

 جئت كأحرقت شتاء مف كآبتؾ 
 في أذاني 

 
14 

 الكريـ 
 مات مف الجكع  !
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15 

 البحر  إذا
 الميتة  األسماؾحتضف لـ ي
 يدفئؾ ؟ أفكيؼ لقمبي  إذف
 
16 

 تحضر نعي ابتسامتي  أف أردتؾ
 لكنؾ انحدرت الى المضيؽ مصفرا  .. !

 
17 

 شرخ في حيطانو  ألؼ
 متيرئكالسقؼ 

 في الناس  ! المطرأقاـ صالة 
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 دأكا دانٕا

 
 

    كاصكب كانضب   َنصوح جمحل 

  1955كهريف  –يرانضل ثبيوَش  

 2000يف كهريف ي ن  كرهكان ا كثب ك ملدر احتب  

    يف  ااإلملمالو نخ قَمى انضأبفمخ   املًهذ ملدرح ملبيهخ يف احتبك ََمب  ترهكٍمزبٌ ايَمؤ

 1992ثلاصخ 

 ٌّبهتذ يف اغهت ادلموعبَبد انْلوصخ يف ترهكٍزب 

  ٍانْلوصخ 0 إلاهاذتبي 

  جىيلانلانخ املْا 

 هبهثخ جؽالو 

 يْبتَخ جؽالو 
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 هقاءات اهوٚاهٛ املوتٔبٞ 
 
 
 يناؾ نائمتافع

 في قصائدم
 كئيبة ةسيمفكنيصكتؾ ، 

 ىاٌل قمت لي 
 فمتت؟مف فف ام ساحر أ

 كرد أم
 مٌت بسرعة في يدم ؟

 ماذا أفعؿ 
 مطر ناعـ  قطرات أغدي أف لـ 

 كلـ ابمؿ بو معطفؾ؟
 كانت الشمس تشرؽ  إف

  األيمفعمى كتفؾ 
 صدرم ؟ ئكلـ تدف

 ماذا افعؿ 
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 ؟كرقة شعرا  ألؼكنت قد سٌكدت  إف
 ماذا افعؿ 
 قد احٌتمت شفتيؾ  أنفاسياف كانت 

 برائحة العطكر؟
 أعمـ 
 مف األعماؽ السحيقة أنفاسؾ أفلك 

 ثمج غدت خناجر
 الخضراءفكؽ التالؿ 

 كغٌيرت زىك الصيؼ
 كميما ارتفعت قامتي 

 "متيف"مف قامة  أعمى
 كميما تصدر قرار قتؿ قمبي 
 كحدىا كمماتؾ ستغدك لسانا

 أكراقي أديـعمى 
 مكحشة جينـى ستغدك ك 

 مميكف مرة فيؾ  كأفكر
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 الربيعيتيففي باطف يديؾ 
 لقاءات الميالي النارية كلك مرة تغادرني ال

 كال الكقت يميمني 
 لؾ أغنيتي قربانا أقدـكي 
 أعمـ ، أغاضب أنت  ال

 أـ أٌف عشقي في صدرؾ 
 نائـ في سراب؟
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 أك نسيت 

 -كنت-حينما كنت أشعؿ سيكارتؾ اؿ
 ثكرة استقالؿ الشماؿ ؟بنار 

 ككنت تغمض عينؾ بسكر
 كاليكاء كاف ينثر الدخاف في ممفو 

 كصدرم غدا قبرا جامدا
 فيو  أينعتالزىكر  ال
   ألحاناالبالبؿ عزفت  كال

 اف كنت تكد الذىاب ، فاذىب
 شكؽ أغانيدكف 

 كدمكع كبكاء
 لكف أعمـ 

 لست كحشا أنا
 كي اسمب مف قمبؾ الممذات
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 كال الو 
 ي اغفر بدعاء صغير ك

 ذنبؾ البركاني
 بأكذكبة خمقت مف جنب الالكفاء

 لحنا ىزيال إحساسيكجعمت 
 قٌدمتو لفناف تافو

 يفقو في المكسيقى شيئا  ال
 صكت لو كال صكرة ال
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 القديمة األطالؿضٌيعتني بال كفف بيف 
 أحببتؾ 

 ككنت اعتقد أٌنؾ
 ربيع انبعاث مكلدم

 كنت أعتقد
 الشمس كالنجـك أٌنؾ قد زرعت ركح
 في حديقة شعرم

 كسنبني عرشا مف الفرح النشكاف
 في أفؽ قكس قزح

 كأٌف جراحنا، ىمكمنا كالككف ستتكحد
 كتغدك كممات صغيرة 
 تنشد في أغاني العشؽ
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 كنت أعتقد أٌف حبنا 
 ليس قتؿ الربيع 

 كصالة منسية كمفتكحة
 في صدر الشمس 

 تمٌبى ال
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 أحالَعصزٝ 

 
 
 
1 

 كٌج حٌر الصيؼفي أ
 كاف العرؽ في ضمكع الناس

 يغدك شمعا .
 في النـك

 المطر اليادر انيماركنت أسمع صكت 
 كنت أحس بالبرد القارص

 ،استيقظت
 كنت غارقة في العرؽ .
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4 

 نائمة أنا في البرج األبمؽ
 تجمعت أحالمي، تٌكحدت

 تحتضف ألكانا أربع
 أفيؽ،

 .نائمة أنا في قرف فيؿ
 
3 

 تستضيؼ ركحي
 األحالـ السكداء

 ي السكدفي الميال
 أنا أخشى الظالـ
 استيقظ صباحا

 رمكشى قد التصقت ببعض
 ألماتشكك 
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2 

 عمى سطح القمر، أخذنا النـك
 ككأىؿ الكيؼ بقينا نائميف

 حينما أفقنا
 كجدنا أنفسنا

 بالعمـ الممٌكف ممفكفيف.
 

5 

 حرمتني المحكمة مف الٌطيبات
 مف حينيا

 تشرؽ الشمس ليال
 لقمر في النياركا

 يغدك كرة قطنية
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6 

 أنفاس قصائدم غدافي الشارع الذم 
 كاف الثمج يتساقط ، يتجمد

 يدم أمسكتى 
 حتميتي بصدرؾاك 

 كٌنا نمعب معا
 فتحت عينيٌ 

 كانت يدم قد قٌيدت في يد جٌدم.
 
7 

 رسمت لكحة مف قيبىًؿ أحمر شفاىي
 عمى أديمؾ

 كنت تصبح آدـ
 اؤؾكأنا حكٌ 

 نطير صكب الٌسماء كٌنا
 كاف الشيطاف يبدك يائسا مٌنا
 يشرب كأس عشؽ معنا
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8 

 رغباتي معٌمقة بسٌكر شفتيؾ
 بقعة ما ترتسـ عمى فستاني األبيض

 القدر يسممني لؤلحالـ
 كاألحالـ بٌرية
 تيرب مني

 
9 

 في غرب مدينتنا
 شٌيدت األبراج بالدكالر

 كأسفؿ الٌسد قد غدا عٌش العٌشاؽ
 في شرؽ المدينة

 "ىشكرك"يٌغرد مجرل 
 كالتماسيح تسبح فيو

 تتزاكج األفاعي فيما بينيا
 كالفئراف تتكٌفؿ بدبكتيـ
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11 

 تسحؽ الحدكد أحالمي
 كالعدـ لالنتظارتقكدني 

 مف أكٌدع ؟
 أأكدع الفصكؿ األربعة ؟

 ةالبارحة في الحمـ قد غدت خمس
 النجـك في النيار تغدك خفافيش ليؿ

 تبحث عف نفسيا
 ترل نفسيا ال
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 رٔه ٌانُدنب
 
 
 

  كهريف -ىافر 1977انل يف ملبو 

  2000يف كهريف ي ن  كرهكانا كثب  ملدر احتبك  

  ٌ2003ملبو  "اقذ يضذ"ٕله نث كصراٌ ّلوي حتذ مل را  

  اإلقهضىّبهيف يف مللح يموعبَبد ّلوصخ كافم. 
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  األرضرائحٞ 
 
 

 اشرٍب أييا الميؿ
 أغاني العشؽ رددٍ 

 كي تتبمؿ عيكننا 
 بقطرات مطر ربيعي

 
 قؿ لميؿً 

 كمنا معا قد غدكنا عشاقا 
 كنا قد تعاىدنا 

 تستكم ذكرياتنا النائمة  أالٌ 
 في تفاحة خربة 
 في صيؼ حارؽ

 تعالي 
د  ا  م أكثرد  م ...اسك سكى

 كي تضيع النجـك التي ألينتنا بنفسيا



175 

 

 في ظالمؾً 
 نراىا كاال

 سنخدع كؿ الفصكؿ 
 تأتي رائحة النجـك مف السماء ال
 عيف الشمس ال نصغر في  كي

 آآه كـ عطرة رائحة التراب !!
 لف نرفع رؤكسنا 

 سنناـ 
 أف  ألجؿ

 الحب أحالـنرتكم كثيرا مف 
 *في نـك المطر

 
 

                                                 

 

 

 
  2008سْت  46عِ ٍجيت بٔ ٝف  *
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 مشس
 

 كطف يبكي 
 ربيع يبكي
 طفمة تبكي

 ليا يبككف األحياءكؿ 
 تزاؿ مشرقة في الخارج كالشمس ما

 
 قبوٞ

 
 أف أحترؽ  أخشى

 بذنب قبالتؾً 
 أىرب منؾً 

 لكف 
 كغربتًؾ  شكقؾً 

 يحرقانني
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 ً٘ت
 

دكف  ؟ماذا تكى
 المكت مجاني ىنا 

 احد يتقدـ بطمب لممحكمة  كال
 
 

  إعداَ
 

 حينما أتذكرؾً 
 كأنًت بعيدة 

 تغدك الحياة جينما
 األياـتمكت 
 اآلماؿتذبؿ 

   األسيرةكالكممات 
 بالعشؽ تعدـ
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 درٗٙض

 
 أنا كىذه الرغبات الجائعة 
 تينا بيف خصالت شعرؾً 

 حبًؾ 
 ف بال أسـ كط

 كأنا دركيش متعب 
 *أبحث عنو

                                                 

 

 

 
  2012-5-31فٜ  637عِ جرٝدة ٗار اىعدد  *



179 

 

 

 سالو باالٔٓ
 
 

  ثوااهي -هقوصخ ئره 1965يرانضل 

 يف كهريف كرهكملدر اذلضئخ اإلكاهصخ الحتبك ا كثب  ان 

 ي.كرهكهئضٌ حتوصو رلهخ ٍيرهح نألييبل ، ايواٍم ٕرد جيوصكب انأَى ان 

 . ّبهيف يف مللح يموعبَبد ّلوصخ ايهزأضبد صأبفضخ 

 انزبنضخ0 نث اإلٕلاهاد 

  2004مله  ملزجخ ان ٔ قوا اد جكثضخ 

 2005َضو  -جصزمب انًٌْ ال رةضيب. 

 2006 -قوا اد جكثضخ -َيٌ يف زلواة انْلو. 

 اهنه انكزت ا هثلخ يٍ إملاهاد احتمبك ا كثمب      2007 -قٖبئل -عَل انهضم

 يف كهريف.
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 باقٍ ه٘حدٜ
 
 
 

 حينما تككنيف عاشقة 
 أكد سماع صكتؾ 
 يرقص النـك بعشقؾ

 عمى أجساد منسية، بال إحساس
 عرفينيا

 كي أكقظؾ مف النـك
 أنت كالنـك ال تعرفاف بعضكما

 قكلي لي مف عمَّمىؾً 
 كيؼ ستجيبينني؟

 اليقظةكؿ شيء لديؾ خدعة في 
 كفي النـك غافمة عني

 قكلي متى آتي
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 كيؼ نبحث عف نفسينا
 في قامكسؾ نينيأسك

 مرة كاحدة فقط
 كي نجمس معا ذات صباح

 ى سفرة كاحدةعم
 أنا أنصتي إليؾ

 كأنت تسرديف لي حممؾ
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 حوٍ خزٙفٛ
 
 

 ليؿ حالؾ الظالـ
 يدم كجسدؾ

 يبحثاف عف بعض
 دعيني

 إنو حممي كألنييو بفكلتير
 ال تحركيني..ال تحاكلي
 ال أصكات تتناىى ألذنيَّ 

 األسرار كحدىا قد خبَّأت نفسيا فييما
 كـ أبحث عنيا ال أجدىا

 بعدلكف الكقت لـ يحٍف 
 متابعة

 سأجتازىا مرحمةن، مرحمة
 آثار خربشتي كاضحة

 لكنَّيا المرة ليست يدمَّ 
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 بؿ الفـ كالشفاه
 لكنؾ لست كالسابؽ

 في ىذه الميمة الخريفية
 جسدؾ حار كشفتاؾ باردتاف

 أيقظي اإلحساس كي أعكد مف االغتراب
 مغتربة أنت أيضان في قرارة نفسؾ

 عشقؾ ييباع في المزاد
 انتظارم إف كنتي في

 كي أكقؼ جرس المزاد
 ىا أنا قادـ

 قد كصمت حاف الكقت
 أذف 

 المعنة عمى الميالي المسافرة سدل
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 مخسٞ أحالَ
 
 
1 

 أنا رجؿ أصمع
 ذك بطفو مككَّر

 قد أطمقتي يكمان رصاصة عمى دب
 في ىذه االنتخابات
 سأغدك كزيران لمبحرية

 
4 

 كمكـ الميمة ضيكفي
 "مزة"لكف دكف 

 شفاىكـ الكثير مف الخمر لكي ال ترتشؼ
 "مزة"ستككف القبؿ 
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3 

 المالصؽ لي أعمتنيسيجارة 
 دكف أف ألتفت إليو لبست نظارتي

 باتجاىوانعكس الدخاف كمو 
 مف يكميا

ف  ال أحد يدخ 
 
2 

 كأنا في حضف الغيـك
 كنت أسقط األمطار

 كالشمس كانت عمى كتفي تغرب
 
5 

 المسرحية التي أدَّيتيا عمى خشبة المسرح
 كانت فكرتي

 لكنيا أيضان أنتزعت مني.
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 سهُِ كُنٓ
 

  ىافر  –انْبملوح يٍ يرانضل ثبررفب 

  كهريف  – كرهكان ا كثب ملدر احتبك 

 ي كرهكملدر يف َبكي انأهى ان 

  ٍانْلوصخ 0 إلاهذتبي 

  ٍيو جؽالو مهش 

 يلهأخ  جؽالو 

   امحو عوػ نضهيت 

  انهضم ّبهل 

    جاائمممميف  َمممزأو ارأمممضى يف انَمممرصل ر جٌملًهمممذ يف اجملمممبل انٖمممؾش يف ثبررفمممب قجمممم 

 .انزَلض ضبد

    صممخ. ذلممب يْممبهتبد يف يموعبَممبد    كرهكر ْممو قٖممبئلهب يف انٖممؾف ااجملممالد ان

 .اخلبهطا ترهكٍزبٌايهزأضبد صأبفضخ يف 
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 دعس٘قٞ
 
 

!!  انتظرتؾكـ   اليـك
 بسطت يدم مراتو 

 رفعتيما صكب السماء
 قمتي :ربَّما تسقطي مع قطرات المطر تمؾ،

 ص في محيط قامتي.تبدأ الرق
 صعَّد المطري الحبى فيَّ 

 تأتً لـ  نتى أك 
 جنَّنىني المساءي 

 نتى لـ تأتً أك 
 أسكرني المَّيؿي 
 كأنتى لـ تأًت .

 حرارة قمبيالشمسي خيطان ، خيطان تسمَّقتً  
 كانت تسحبني معيا 

 صكبى مكطف الدعاسيؽ . كتأخذني
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 تعاؿ ، أينظر كـ جميمةه ىيى 
 كذنكًبؾى عشقيييـ مف ذنكًبيى 

متي   ـيصى
 مف جنباًت جنكنيى ك جنكًنؾى 

 حقيقتييـ
 ًبمكًف ليميى كليمؾى 

 طمبتي منيـ
 أف يفسحكا لي الدرب

 كي أراؾى كسط تمؾى الًرياضً 
 صناًؼ الزىكرً أزرعتي كؿَّ 

 في فصًؿ حديقًة القمبً 
 كطيَّرتي كؿَّ الدعاسيًؽ فكقو

 :كرٌددتي مراران 
 ؟ ، أيفى بيتي حبيبيأيتييا الدعسكقةي 
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 كانت تطيري لؤلعالي كترتفعي 
 صكبى بيعًدؾى كانت تىتًجوي 

 تركتى لي كعدؾى  كما
يقاًت ىذه الزىكر  عمى كيرى

 الى أف تعكد ثانية  
 كترقصى فكؽ أغصاًف قامىتي

 كؿَّ يـك أحفُّ اليؾ 
 كأنا في مكطًف الدعاسيًؽ .
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  مال آكرّٔشـ
 

  َِّمًبل اةبملضم كهاص 

  1967يٍ يرانضل فتو  ٍ خ. 

  1992عبيلخ ادلرٕم ٍ خ –ثكبنرهصرً فكاة انهةخ اإلَكهضيصخ. 

 .ملدر احتبك ا كثب  انكرهك/كهريف 

 1991ملدر يؤٌٍ نهؾوتخ انضأبفضخ يف فتو  ٍ خ. 

  1992ثةلاك  –ملدر ةلضخ ادلرتةج انلواقضج. 

 ٌفتو . -يلصو هاكصر ٕرد ترهكٍزب 

 نكرهكصخ اانلوثضخ ا اإلَكهضيصخ.روعى انللصل يٍ ادلراك اان ٖرٓ ا كثضخ يٍ ا ا  ا 

  ٍإلاهارثي 

  ًٌْ2005مل ليب ر اا ان. 

  2010يٍ ظالل ا يٌ ا انضرو. 

  ،2009روعى كصراٌ  ان وو ا  ادلب   نهْبملو انلواقش ي لى انيأري. 
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 ٓاٙل٘  

  
 

 شاعر
 

 أعذريني سيدتي
 أليفةكنت حمامة حرة ،غير 
 كأنا كنت شاعرا يائسا 

 في غبار المقاء
 

 ةشهق
 

 كالشيقة أنت معي 
 رائحة البرتقاؿ تفكح مف ذكرياتنا

 يسكقيا النسيـ اليؾ كابتسامتي
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 خضوع
 

 ليس ميما أيف اذىب
 ليس ميما متى سأصؿ

 لكنو ميـ اف تعممكا
 أف اليأس لف يتمكف مني

 
 إثم
 

 طؿأىاىك يـك الفراؽ قد 
 أخر إثمالنسجؿ ببراءة 
 في سفر الغد.
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 لقاء
 

 التقيا
 اآلخرلغة  ادىمحألـ يفيـ 
 لبعض ابتسما

 تركا المقاء لكحده في محؿ المكعد
 

 ابتسامة
 

 فتح عينيو
 رأل الحياة تبتسـ لو

 أتعرفكف لـ؟!
 

 أرشيف
 

 دليؿ  أم األمسلـ يبؽ مف أرشيؼ 
 األدلةمع العكدة ضاعت 
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 خريف

 
 الخريؼ أييا

 الرحيؿ ؿال تستعجأف أقبمت، 
 فقد كاف الصيؼ طكيال

 
 عتب

 
سأىبيا عين  يٍو

 نفسيا اترل فييمكي 
 تب عمى عينيياكتع
 

 دموع
 

 لتكف دمكعؾ لمرة كاحدة فقط
 أنتي حيث لذا ابقى 



196 

 

 نبع
 

 بكت لكحات السحب 
 عمى صدر الجبؿ

 النبع المكجكد جنكب بستاننا تدفؽ
 

 باب
 

 كاف باب قمبؾ مفتكحا، 
 دخمتو،
 .غادرتوكاآلف 

 
 نظارات 

 
 نظراتؾ الحبمى

 مف كراء النظارات
 ب سيامياتجذبني صك 
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 غيم
 

 السماءى  الغيكـي  سٌكدتً 
 أعيننا  لنريحى 

 مف رؤية القمر.
 

 مطر
 

 بعد زخات المطر
 ،أكثرتبرؽ النجـك 

 كأٌنيا قد اغتسمت بالمطر
 

 ضباب
 

 لالف لـ يتمكف ضباب الفجر
 حمميمف أخفاء 

 ستر األسرار فال تحتمالعينام 
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 نقار الخشب
 نسي نقار الخشب تكبة األمس

 فارعةجثـ عمى شجرة حديقة 
 نقر ك نقر حتى نعس.

 
 ذهاب

 رحمت بعيدا 
 كمازلت أرحؿ  
 ك لـ اصؿ بعد .

 
 هروب 

 الناس ييربكف مع الضباب رأل
 عينيو كتبعيـ أغمض

 
 ثورة

 سي أاشتعمت ثكرة في ر 
 .عف كؿ الثٌكار المزيفيف أبعدتني
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 ضحك
 كاف ضحكيا سٌرا كبيرا

 أكسير الحياة بوجٌرعتني 
 ليأس مف قامكسيمحت ا

 
 الصمت

 بعد برىة صمت 
 أمنيتيما االثنافابتمع 

 ليبدآ معا مف جديد 
 صمتا آخر

 
 سؤال
 السماء: سألتي 

 لـ أنا عمى ىذا الحاؿ؟
 كجدت نفسي في عيكف السماء الحزينة 

 خارج الدرب
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 سرب
 طار سرب الطيكر

 قطع دربا بعيدا
 ي مازلت في مكانينلكن
 

 احتيال
 الشمس نسجت األمؿ مف خيكط

 كمازلت    
 أحتاؿ عمى نفسي

 
 فاالنتاين
 أنت  أيفمف  ـال أعم

 أيف كنت
 أٌنؾ أتيت وما أعمم
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 عبد انرحمه مسَرْ

 

 ترهكٍزبٌ-كهريف 1946  •

 1968ختوط يٍ تهضخ انرتثضخ جببيلخ  ثةلاك ملبو  •

  2011بو ؽبٕم مله  ّمبكح انلتزرهاه يف امةوافضب انَضبٍضخ يٍ امبيلخ احلوح يف هرن لا مل •

 :يٍ جملًبنث انْلوصخ ادلاجرملخ

  1980-يف ملْا ادلٖبثضؼ انألديخ  •

 .ايأبالد يز رملخ 1987 –ملنثخ يل ايوح نه بً  •

  2002ّْٞ٘ٙهك مله  افرتا اد الصبهك يف انجؾش ملٍ –جفرتا اد الصبهك  •:االٕلاهاد  

 2004ربط انلبهفج مللي ثٍ يَبفو انكرهكي اذلكبهي نضٌ جيرصب  •

  2007انيكو امةوايف مل ل ادلَهًج  راره •

  2012انرىٌ امضرثرنررضكش دلضبه االهنبه يف ترهكٍزباٌ  •

 -  2013َرهاى ااالىكهبيف اانكرهك •

 جهثضم -ملدر االتبكديضخ انكوكصخ  • - كهريف –ملدر احتبك ا كثب  انكرهك  •
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 حتٚٞ
 
 ما سمكت دربا إذا

 حسناء  كرأيت
 قدىا الرشيؽ الجميؿ 

 *جناربكثير مف قد ال أحمى
 شعرىا الذىبي  أمكاج
  كاألنيارالبحيرات  أمكاجمف  أعمى
 عينييا ءدؼ
 مف كؿ نيراف مكاقد الشتاء  أحر

                                                 

 

 

 
 شجرة فبرعت اىط٘ه *
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 باهلل عميؾ ال تجتزىا
 فتمؾ الحكرية ىي  بحؽ كحقيقة 

 مكطني 
 كعشي كمأكام

 تجتز تمؾ السيدة ال...ال
 كبمغيا تحياتي الحارة 

 بمغيا...
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 ئافٚفاْ
 
 
 غزالة  حسناء الزكزاف يا يا

 يا محبكبة  الكؿ 
 نار عشقؾ حارقة 
   كاحترقنا

 الماء؟ أيف
 ئافيفاف

 باهلل عميؾ
 تترددم مرارا عمى النبع ال
 تعطي لؤلغراب  ال

 ماءؾ البارد العذب
 .سذجأطفاؿ
 الناس أكالد

 سيسرقكف منؾ كؿ
 االبتسامات كالضحكات
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 ئافيفاف 
 باهلل عميؾ
 تتصابي  ال

 تتأنقي مي .التتجم ال
 المرآة أماـىكذا 

 تركحي  ال.. ال تغدم
 األغراب أبكاب أماـ

 رمبختتت ال تتمايمي كثيرا.. ال
 الظؿ  قاؿحمقى. ث

 الناس أكالد
 ال تدلمييـ عمينا 

 ئافيفاف
. اقتمي اآلالـ  دعي اليمـك
 كاألكجاعكارمي كؿ  عقد اآلىات 

 تسقطي في فخ ألـ  أف إياؾ
 إكراما ليذه الترىات

 كما كنت عاشقؾد
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 :ىيا اطمبي
 الجباؿ  انحتي 

 اشرب البحر .
 أـ أكقؼ العصر 

 *"زيف"يتخمى عف  "مـ" ال
 ارتكل مف عشقؾ قط أناكال 

 ئافيفاف
 كـ مرة قمت لؾ 

 ال تعطي الماء لؤلغراب 
  األغراب كأحاديثكاذبة  كعكد 

 ألجؿ رشفة شيد
   األخيرةيبقكنؾ النحمة 

 سيترككنؾ كحدؾ في الصحراء
 مكنؾ في  خصـ آالؼ النيراف كالمعضالتسير 

                                                 

 

 

 
ٌ ٗ زِٝ: اىعبشقبُ اىع *  دَٞبُ فٜ ٍيحَت أحَدٛ خبّٜ اىشٖٞرة.ٍَ
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 ئافيفاف
 ىؤالء المتكحشكف يكدكف تمزيقؾ فيما بينيـ 

 اف يقطعكا نير عشقنا 
 يباعدكا بيننا أف

 عابد لقدؾ الرائع الجماؿ  أنالذا 
 ئافيفاف

 باهلل عميؾ .ىيا انيضي 
  كأسرعي

 كاجمبي لنا 
 مف ماء بحيرتؾشيئان 

 بحيرة كاف 
 بعضا مف عطرؾأك 
 ر خابكر الكبيرعط

 رشيو عمينا
 اليـك ذعمو من

 يرتكم كيزكؿ
 نا الحاد الحارؽؤ ظم
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 ئافيفاف 
 غزالة حسناء الزكزاف يا يا
 محبكبة  يا

 أحرقتناالالىبة.. نار عشقؾ 
 أيف الماء

 أيف الماء؟
 أيف الماء؟
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 اهلزكٛ
 

 (ئيزيدىالبطل محمود  كوردستان)الى شهيد 
 

 ...أخكاتي
 تتحرؾ جمدة.المت أنيارنااليـك 

 تنا كحالباتنا..ارع
   أخرلمرة 

 كدعكا مالبس الفرح
 البسمات ف مفمحركمي

 الحمامات قمكبيف
 مميئة باآلالـ كاآلىات..

 فائرضمبتكرات ال
 حتى صخكر كشجيرات قريتنا

 في حمبة الرقص
  ادالسك  ارتدت
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 حدث -
 كركي آخر -

 نا الغالي المقدس.بىكل مف سر 
 آخر  نجـ

 كانطفأ.. أحترؽ
 ف يضيء بعد اآلفل

 النبع الرائع  تحت الشجرة
 انؾ لف تمكت

 الكركي أييا
 المكت أسطكرةأعظـ مف  فأنت

 "كريداغ" كقامتؾ أعمى مف جبؿ
 شاعر كمغف.. ؿكانؾ في  قمب ك

 بقريتنا
 بكطننا

 تحمؽ عاليا
 تحمؽ عاليا
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 ص٘رٝ
 
 

 رأل الناس
 مائة شاعر  قد تجمعكا حكؿ طائر

 يقبمكنو مرة 
 رل كيحتضنكنو أخ

 كيرفعكنو عاليا   مرات كمرات.
 مصففيف   النجـك فكؽ ىامتو

 ىذا الطائر أييا  الشعراء؟! ما -

 كما ىذه الصكرة الغريبة ؟!
 أكال تعممكف أييا الناس -

 إف ىذا ىك طير السعد
نو عصفكر الجنة   ....كا 

 ىذا الطائر البطؿ 
 ىك  مداس شييد مف البيشمركو
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 اهقٌز
 
 
 تحدث ىاتؼ فقاؿ  -

 يطؿ القمر عمينا  حيف 
   أنتلماذا  تكرىو 

 كتدير  بكجيؾ عنو؟
 أكرىو -
 في كؿ يـك ألنو

 يخص قرية ديف جديد
 فمرة يتككر كيجعؿ مف نفسو

 رغيفا حارا.
 لمجائعيف

 كمرة  يغدك رفيعا طكيال..
 كالسياط

 كثالثو  يغدك سيفا اك منجال
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 يكسمكق "اؾضحٌ "في قبضة كؿ 
 قمر تافو كالجراء.

 كؿ يـك بتراب مغاير  يتمرغ في
 أحبو ال

 أكؿ ربيعياحتى لك غدا حسناء في 
 كطرقت باب  قمبي
 لف أفتح ليا الباب.

 يأتي  ليغضب...كال
 فأنا ال أحبىوي!!
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 مت سافجٓطفا
 
 
 

  ترهكٍزبٌ-يبهكصٍ–قوصخ تويرياٌ  1974يٍ يرانضل 

  ٍب انأريضخ ادلْوفخ.دلراقيم ,انَغرٌ انرتتضخ جقجضخٍ خ يف  11قدذ اتضو ي 

 0يٍ إلاهاذتب 

  لاٍزبَجرملٍ كاه َْو افضَزب يف –ىهره يوٍهخ  

 لاٍزبَجرملٍ كاه َْو افضَزب يف   -جؽالو فدضّخ 

 لاٍزبَجرملٍ كاه َْو افضَزب يف  - ماتوح اموػ 

    انممني َوًممث   2006 اانضممبَش 2005 ا الّممبهتذ يف يموعممبٌ كهممريف انضأممبيف

 يف كهريف كرهكان ا كثب احتبك 

 . رأضى ؽبنضب يف انَرصل 
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 ضحم 
 
 

 أعطني بعضا مف ضحؾ عينيؾ
 لكي أتدفأ بو

 في ظؿ شمس تكشؾ عمى المغيب
 عمى سارية معتقؿ

 في ظالـ غرفة
 تئف مف ألـ فراؽ رىيب 

 لحبيب بعيد
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 بعدىا 
 كقطرة مطر سأنقشيا

 في سكاد عيني
 سأخطيا بدؼء عشؽ

 عمى لكحة قمبي
 لتكف صكرة لمسعادة

 كؼ ربيع
 ذراع مجنكف

 زىرات بيف قصيدة
 عمر آذار

 ابتسامة حمـ حر
 لمعشاؽ  كلمف 

 قد ضيعكا الحب .
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 رائحتم تف٘ح ًّ اهرتاب

 
 

 اشتقت لؾ أيضااليـك 
 ييا صديق

 تنزىت قرب النير
 كمكجو

 رأيت كمماتؾ التي كانت
 .تتساقط ؽشجرة الشك مف 
 في حفؿ ىكاء البعد قرأتيا حيف

 العشؽ أساطيربكت كؿ 
 مت الحالبات المكاتي كفٌ قمٌ 

 يحمبف الحٌب بدؿ الحميب
 مف قمكبنا
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 أغانيياضفائر 

 ثـ صعدنا صكب الجبؿ
 رائحتؾ كانت تفكح مف التراب

 كفي ظؿ الثمج
 كانت كسامتؾ تبتسـ

 .ييا صديق
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 ْكرماوج ٌكار
 
 
 

  كرهكان ا كثب ملدر احتبك 

 صكزت انْلو ي ن ي زٖف انضًبَض بد 

 كهريف-هضى يف ٍضًضم ديبهً يم خ انزل 

   رلهممخ رممرياى، ثلممل االَزيبضممخ انجبٍممهخ يف هثضمم     إمملاهٍممبهى يمم  تزممبة ففمموصٍ يف

 يف قدب  ٍضًضم 1991

 ٕله نث 

 ًٌْكمرهك ان ا كثمب  ضًٍ ي ْرهاد احتبك  2004-كصراٌ ّلو-ادلها املجلح ان 

 يفيف كهر
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 صالٝ املطز
 

 أٌييا الشتاء
 السنة هىذ

 "فر وشو ق" ال مزنة ترتفع مف مضيؽ
 كي ييطؿ المطر 
 "دكباف"كيبتسـ لو سيؿ 

 "سيفديف"كال الفقر يغادر عتبة خرابة 
... 
 طٌؿ الصباحأ

 الشمس فالحي قريتي  أيقظت كحيف
 كساقتيـ الى المقبرة 

 لصالة المطر
 عال صكت فالح :
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 أييا الفالحكف
 ال أعمـ مف أجؿ ماذا نصمي ؟

 لمجيء المطر؟ لمكيرباء ؟
 ؟ككردستاف كقمب 140لممادة 

 قبر الفساد كالسٌراؽ ؟ل
 أـ البنزيف 

 كالكاز؟
  ـال أعم

  ـال أعم
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 اهصٔٚد 
 
 
 

 أٌييا األكثر شمكخا  مف كؿ الجباؿ
 أٌييا األكثر قدسية مف الشيكخ 

 ألكلياءاككؿ 
 قٌررت أاٌل أقؼ عمى قدمي

 في المناسبات 
 كاالجتماعات

 كالمحاضرات 
 *طفق  "قيبه ل ر و ئ" أاٌل لؾ كلنشيد

 
 

                                                 

 

 

 
 ئٔ ٛ رٓ قٞب: اىْشٞد اىقٍٜ٘ اىن٘ردٛ. *
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 ٗرائحٞ اهتفاح األُفاي
 
 

 حينما كنت طفال
 أتذكر

 عجكزا مف قريتنا قد قاؿ: إف
 لرجاؿ عمى ا عيبالبكاء 

 ال ابكي, أفحينيا قررت 
 فاحت ذات  صباح أفالى 

 رائحة التفاح
 "ره شافا"مف مضيؽ 

 الشمس كالنار رأيت
 تشرؽ مف المغرب 

  "عمك"حينيا صرخ الصكفي  
 "رهكا" ك "متيف"في كجو  
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 اجكج كماجكج قد نيضا
 كالدجاؿ قد جاء

 مرة ألكؿحينيا بكيت  أتذكر
 كطفؿ رضيع
 بحرقة بكيت.

... 
  األصدقاءكنا عددا مف 

 في بيدر القرية 
 شاربو مف الخجؿ "دلك"حمؽ 
 الصالة أداءعف  "ىشيار"تاب 
 اشتراه لتٌكهالراديك الذم  "ىاكار"رمى 

 في النير" حسف الكاشؼ"مع صكت 
   رأسو "ركافكا"رفع 

 اعتراض رسالةى  اهللى  كأىدل
 
 

2004 
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 طفى ُٗار

 
 

 يقكلكف
 كانت الشمس عمى كشؾ المغيب

 كالطيكر كدعت النيار
 كاف الجندرمة 

 "سيباف"يقبمكف صكب جبؿ 
 حاصركا قرية

 األغناـكٌكمكا الكؿٌ في زريبة 
 ثـ قتمكىـ.

 قالكا كاف قد بقي في تمؾ القرية   
 طفؿ كاحد 
 ى عتبة غرفةكاف كاقفا عم
 كانت النار : نظر خمفو
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 اءالحمر ببيرياتيـ الجندرمة  كاف: أمامونظر 
 أتريد النار, النار صرخ ضابط في كجيو:

 الجندرمة كالمكت؟ أك
 طفمنا اختار النار إفيقكلكف 

 *كغدا يسبح في النار
 

                                                 

 

 

 
بَسرربعدة اححرربد  2004دٕرر٘ك    -ٍطبعررت زاّررب  -اىَيررل ٗعبرردة اىشررَ  -ٍررِ دٝ٘اّررٔ اىَعْررُ٘*

 دٕ٘ك -اىن٘رد ا دببء
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 كُنىار عهٓ
 
 ٍ1974-ترهكٍزبٌ - كهريف يرانضل ي   

 كهريف يف 1993-1992 ٍ خ صلهضيصخاال انهةخ رلهضى كثهرو َبنذ 

 2009 ا يوصكضخ ادلزؾلح انرالصبد يف االصلهضيي ا كة يف عبيلضخ ّمبكح َبنذ 

 انكرهكصخ اجملالد ا انٖؾف يف َزبعمب ر ْو  

 كهريف - كرهكان كثب  ا احتبك ملدر 

 صف ثث – انكهًخ – رلهخ حتوصو هضئخ يف رلًم - 

 0ذلب ٕله

 ملبو كهريف يف كرهكان ا كثب  احتبك ي ْرهاد  ّموا ملْو اص ب ا قًو  ثل راٌ صراٌك 

2006 
 2008 احليص خ اإليالل جَْركح 

 2010 My Soul Still a Virginملنها  هاؽش ىانذ يب 

  2012 كهريف – كرهكان ا كثب  احتبك ي ْرهاد ، احللاك ؽهى ؽواف يًٍََخ 
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 آِٖ أًُّاٖ

 
 

 يقكلكف
 يكـي الميالًد عيد

 بأم صكت
 بأم لكف

 لحفٌ بأم 
 أحيي عيدى ميالدم ؟؟

... 
 أيٌماه بعيدة عف أحضانؾ

 بعيدة مف سالـ األخت الحنكنة
 مف األب ، مف األخ 

 مف عيني الحبيبة
 مف مكطني
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 آهٍّ أٌماه

 ئتنطف ناري قمبي مستعٌرة  ال
 في الغيربىة كـ أحتاج حضنؾً 

 خمؼ الحدكد المسَّكرة 
 ىمكمي لكحدم أجترحي 

 يبكي البيكاءي لحالي
 الدمكعى  مسحي الدمكعي تى 

 يا أماهىزيمة أنا 
 .صدل ًاحتراقي باىتزاز
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 حوٍ ٗحقٚقٞ

 
 
 حمـ ىذا ألٌذ مف الحقيقة ؟ أمٌ 

 أـ حقيقة أقكل مف الحمـ ؟
 أٌم دكاء ىذا عالج الجراح العميقة ؟

 أرسؿ سياـ عيكني صكبؾ
 أبحثي عنؾ

 مف عالـ الضياع تأتي نظراتؾ
 مع شعاع الشمس

 اسؾً أنفتخفضيف أراؾ 
 الطكاؿ  يـ المياليتين

 في ظٌؿ محراب القمر
 مف لياليٌ  ىما تبقتزينيفى 

 مف أنت ؟؟
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 عينيؾ  بحرى الحبٌ  إحدلأصابت 

 بحر ىمـك كاألخرل
 تقطع بو السفح العالي

 غزالة جبمية أنا
 حارس الطرؽ الضائعة 
 قمب السفح كيؼ أماف
 تحميني مف البرد كالحرٌ 

 ف الخكؼ كالسيكم
 حمامة عاشقة

 ميمكمة 
 أحيانا أنشد لو 
 كأيخرل خرساء

 لدؼء بحارؾظامئة 
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 أشرب  أحيانا

 مف الحبٌ 
 مف السىقـ

 مف الغضب
 مف خمر الحياة

 ٌم بحر بال قاع كقعتي فيوأ
 كاجيؿ السباحة

 أخشى أف يغرقني في أمكاجو
 طافيا عمى السطح ييدني أحيانا

 كأخرل لؤلعماؽ يأخذني
 االحتضافأٌم احتضاف ىذا 

ـى أكثرى الذم   ييتما يجعؿ اليتي
 حتٌمًت القمباأٌيةي قصيدة ىذه التي 

 دعت كٌؿ الدمكع التيأٌية دمعة ىذه 
 تزعؿي مف العيفً 
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 ٓسٍٕآنقمان 
 

 

 1971ىافر   –ررنل ٍهضيبَش  ،نأًبٌ فٍضمش 

  جهثضم–عبيلخ ٕالػ انلصٍ ،اَكهضييفوصظ فكاة 

  كهريف– كرهكان ا كثب ملدر احتبك 

 ملًمم ٕمؾيضب نٖمب     انكهًمخ –هخ ثث صفجمل كرهكان ا كثب نخ ي  صلل انهأب اد ادلار .

   ،ااه بٌ، ىافر، كالل، َراثراٌ ، ترالٌكاثصخ  ترهكٕؾف ارلالد 

 0 ادلاجرملخ إلاهارثيٍ 

  كهريف   2000ّلو  –يٍ جؽجا يضهش 

 كهريف– كرهكان ا كثب يٍ ي ْرهاد احتبك  2004ّلو  -ريال ٍهر  اهكح   يب 

 ٗ2004صخ كرهكنه اإلَكهضيصخيرتةخ يٍ  نألييبلٖٔ ق –اننهجضخ  ا ه   

   نإلَكهضيصخصخ يرتةخ ترهكقٖٔ  –فهف امجبل احلًوا  

  ٌنإلَكهضيصخصخ كرهكروةمب يٍ ان –جَيبل ثلص ب  

   ادل ْمرهح يف رلهمخ ثمث صمف     ا كثضمخ تزمبة فمبٓ ثبنهأمب اد     – اعبثبذتىمله  ضر-

 .كهريف – كرهكان ا كثب ، يٍ ي ْرهاد احتبك انكهًخ
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 شاَ
 
1 

 في ىذه المدينة 
 أبحث عف قطعة قماش حمراء

   إياىاكألبسؾ  أشمياكي 
 
2 

 أنًت تغازليف الريح
 في تمؾ النافذة

 كتصغيف ألنفاسي
 لياليؾً 

 كأطرافيا
 تمتصؽ بكجو نافذتي

 ليمة أمس
 الميؿ حكؿ نفسي ألؼُّ كنت 
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 نكافذكـ بالقبؿً  كأمطر
 ًت تخجميف منيكن كما
 ذتغمقيف النكاف أك

 نكافذكـ حمقى
 عارية كميا

 
3 

 كأسي مآلف بالقبؿ
 بالصمباف

 بأزيز الطائرات
 بباقات النرجس

 أنا ابحث عف نرجسة
 في ىذه المدينة
 نرجسة كاحدة

 كآتي اليؾً  أشمياكي 
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 آخز اهوٚى
 
 
 

 كنتي أقكؿي 
 ؟ئماذا نخب

 كنًت تقكليف
 الفرساف يترقبكننا مف ثقب الباب

 كنتي أقكؿ
 جمياكاف  آخر الميؿ ما

 نيايةالككنت بسرعة اقصد 
 ،كالمسافريف بأكراقؾً  افكقدمام تتعثر 

 القطار كاف قد اجتاز النفؽ اآلخرصكت صفير 
 كلما يزؿ بعضيـ يالحقيا

 العاـ المنصـر
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 أنا كأنت كنا ننزع عنا كؿ شيء

 كنتي أيقبؿ رؤكس أصابعؾ
 كنًت تقكليف

 عمى صدرم األزىارترسـ  نتأ
 كنتي أقكؿ

 غدت مطرا عمى كجييضفائرًؾ قد 
 "لعميخاف" نعـ يا

 قبؿ ساعة انطمؽ القطاري 
 لتبؽ الريح خارجا 

 سدم نافذتؾً 
 ؟تحت ابًطؾً  ميننيىؿ ستني

 أصغي لصكًت قمبي أناىا 
 لصكت قمبؾً 
 الميؿ سينتيي

 اسمع صييؿ حصنيـ أزاؿي  كما
 نيني أكثرأنًت احتض
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 كنًت تقكليف
 الميؿ في نيايتو
 كىذه الشمعةي 

 خمرا أحمر قد غدت
 القطار قد ركب الريح

 كأنًت قد صرًت دربا طكيال
 أقكلو.. كنتي  ىذا ما
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 محسه قُجان
 

 1954 كهريف –ثبيوَش 

  كرهكالحتبك ا كثب  ان ادلوتيانلبوملدر  

  هئضٌ حتوصو رلهخ يزج 

  1970ثلج ان ْو ملبو 

 0يٍ جملًبنث انْلوصخ ادلاجرملخ 

  ثةلاك 1986انضهظ ه ب 

   كهريف 1994ٕرهح يٍ فهى يزأا 

  كهريف 1995ملضرٌ رها انيزبح 

  1996منا ان مو انني ال صورري يٍ انزمبو عَله 

  1999امبَت انَبفٍ يٍ ادللص خ 

 يف حتذ مل مراٌ    يف رلهل إله احتبك االكثب  انكوك يف كهريف َزبعث انْلوي انكهش

 ثبؽز ب صمام انضهظ  
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 أٗي أًس
 
 

  أكؿ أمس 
 الضيقة  األزقةكانت تمؾ 
 لقريتنا .مميئة  الصغيرة

 كالضحكات. باألصكات
 كعيكف"حمك" تتابع"زلفى"

 باألمؿالمفعمة 
 كذىاباكاف يذرع درب النبع جيئة 

 عندما كانت"زلفى " تقبؿ بدالؿ
 غا في مزماره السحرم.ينفخ اآل أف قبؿ
 األسكديغرقنا بالماء  أفقبؿ 

 األنياركيبتمع النير. 
 كيمؤل الكىاد كالكدياف..
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 ة قبؿ البارح
 كانت مزارع قريتنا غضبى

 مف بياء البنفسج
 كتسحر حسناكاتنا ليال

 في ليالي السمركتقص ريشيا 
 باألغاني الحمكة

 بارحةبعد ال
 كاإلغاثةالصراخ  ؿ صكتي تحكٌ 

 أغافو في قريتنا الى 
 كاستكلى البرد القارس عمى 

 مزارعنا
 كمات البنفسج

 البارحة...
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 الجراد أسرابىاجمتنا 
 البارحة 

 قتمكا "حمك"
 خطفكا"زلفى"

 ا النساء كالصغاربحك ذ
 قريتنا الضيقة الصغيرة أزقةفي 

 المممكءة بالدـ
 مات الحب

 مات الضحؾ
 كظؿ البكاء كاألنيف.
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 ال تأخذٙين ًعم
 
 

 شعرؾ المحنى أفأحقا 
 يسرح بعطر الشبك

 كأزىار الياسميف الشاردة؟
 كبريؽ عينيؾ

 الحكريات؟ أميرةبكحؿ  يءيستض
 عشقؾ أمكاج غدكلذلؾ ت

 سرب نكارس
 يا البيضاءتبأجنح

 تشترم أحاسيسي الرقيقة
 كأغاني مجانيف المدينة

 مضيئة ذىبيةتغدك فراشات 
 األحالـتطير صكب خياؿ بعيد عف 

 أسطكرةصدرؾ 
 ترتسـ عمى كجيؾ قصة القمؽ
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 مف كدح يدم ىاركف
 يمقكف القبض عمى مشاعر الشعراء

 قصيدة حرىة كانت ةأي
 باؾكسقطت في الش

 عمى أصابع فتاة متمردة
 يكجيكنيا نحك القبمة
 كاقفا يصمى عمييا

 ةصغير  كأنتكنت اعمـ 
 لكي تصبحي كردة

 تنمك في صدرؾ أفعمى البراعـ 
 مف العناد تجف كممات

 الحب أغاني
 اليـك أرل أفليفي 

 الذم تمكت فيو القصائد
 كالمكت عمى مكعد أناسيدتي . تعالى  يا

 ضعي راسؾ عمى صدرم
 بخار ما.دخاف مافقط 
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 يكجد األرض كالسماء
 ةالمحظليكلي كتمؾ  يا
 يغدك فييا المكت كالميالد لتيا

 مطرا مدرارا عمى شفتيؾ
 تذكرم
 في انتظار ديف جديد. أني

 األطفاؿكاسترجاع مكسيقى جمكع 
 الذيف يغدكف تكتا بسقكطيـ

 كيحفظكف تمقيف القصائد المحترمة.
 سترحميف .كلـ تقكليف لي.

 . أخرلل بعضنا مرة كيؼ  سنر 
 تحت قيظ أجنحة النجـك
 لـ تسمميني مفاتيح السر

 شكىت ساحرة ىذا العصر ما إذا
 مالمح عشقنا

 كيؼ سنصالحيـ.
 ما افترؽ الكحؿ كحافظتو كالكرد كالمطر؟ ااذ
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 البراكيف أف أبداال تنسي 
 األكاففي ىذا 

 تعد في  الكطف ال
 حتما ستذىبيف

 تعكدم ثانية أفأخشى 
 ض قد غدت بخارا.ككؿ األر 

 جمعنا.تأرض  كال
 أكثرلنمتصؽ 

 كلنسرح في ذكريات الطفكلة 
 كنبنييا مف جديد.

 ال أدرم
 كاف شخص ما  إف

 قد أخبرؾً 
 كـ تبديف جممية؟!

 حينما  تغديف مزيجا
 مف الضحؾ كالبكاء كاالبتساـ

 حينما تغديف كردة شتائية



429 

 

 عمى صدر الجرح فكتتربعي
 دركيش حافي القدميف أنا
 عمى مضض.األشكاؾ ر اعب

 كصكفي أحبؾ
 عندما يصبح غضبؾ فيضانا.

 تاف فيصبح نيداؾ رمانيك 
 يدم. بمحرا

 قبؿ أكاف االنفجار
 كنت تمثاالن مرمريا

 بقدسيتؾ.
 بالنظرات. األرضكنت تطيريف 

 المكبكتةمزقي زلزاؿ الرغبات 
 قصرم لي الطريؽ الطكيؿ.

 منذ أمد أكدُّ 
 يختمط دمي كىذا الككف معا. أف
 ييا سيدت نوأل

 ئامظعندما يصمي شعرؾ ال
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 عمى شفتي
 يتحد اسمي ككياني.

 يخدعني. أفالخكؼ يمكنو  ال
 قربيال الجكع يغدك أليفا كيجمس 

 ال يبقى لمبكاء قيمة
 األحياءكؿ 

 يسجكف لمحب لمسالـ.
... 

 أحقان 
 ف بمكف التكتيؾ المتيشفت أف

 الدعاء ضد الشمس ؟ تقرءاف
 سحرية  أضكاءأمكاج 
 الجزية عمى الكمماتتفرض 

 الخارجة عمى القانكف
 تتذكريف...!

 قصائدم ما تزاؿ مخضبة بالتمرد
 لـ تعد بعد مف نزىة العبث
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 استئذافبال 
 تنمك في مسامات جسدؾ

 باألسرار  المميء
 تمرح مع شالالت خيالي

 تزرع في نفسي
 األحاسيس العنيدة المتضادة.

 ي أنكمنإن
 اغسؿ نفسي مف التردد. أف
 كبريائي. اىدـ أف
 أحالمياكشؼ عف جميع  أف

 في  سكرة لقائؾ
 سيدتي  ألنني يا
 أتالشي.. أنصير

 في محراب التكت.
 معًؾ. تأخذينيلكف ال 

 فخمؼ الحدكد.
 طابكر
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 جيكبيـ مميئة بالكعيد
 يجعمكا أفيريدكف 

 مف شفاىؾ طعما
 ليصطادكا بالصنارة اسمي 

 اني أسمعي 
 .األشجار. السيؿ. الكادم

 األزقة ع.ار الشك 
 حزينة أغنيةتردد 

 ...المكت....المكت...المكت....
 ؟لماذا المكت
 ًلمف المكت؟
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  أسزعٛ
 
 

 أيا حكرية
 تكأـ عيني األمؿ يا

 ضعي كزر ىمكمؾً 
 كأسرعي

 فصدرم لؾ الزكزاف
 فيو كما تشائيف اسرحي

 كشفتي لؾ المرعى
 عمييما كما الغزالف يتاقتا

 كدربي بعيد أنامسافر 
 يقكؿ ظـاألعكالسكاد 

.  إنو مشؤـك
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 عقدةن . عقدةن 

 كزلفؾ
 كابعد مف شعاع عينيًؾ.

 طريؽ طكيؿ  إمامي
 .كاألشكاؾ كالنارمميء باألحراش 

 الثالثة األقداـكالمارد ذك 
 قد نصب فيو خيمتو

 كبخار فمو يقطع الرؤكس.
 كؿ خطكة معضمة.

 كالعاصفة. باإلعصارمميئة 
 ال رجاء في عكدتي .

 لكف لك عدتي 
 ثقي
 ي سأنتزع مف األفاعيبأن

 كمكامش إكسير
 .ىدية لؾً  كأقدمو
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  كأنتً  أنالكي نتجدد 
 في كؿ ربيع

 .كنكلد مف جديد
ذا  ما تأخرتي  كا 
 انتييتي  أك

 فيتحرٌ  أفاحذرم 
 حرفا مف قصتي
 كأركييا لؤلطفاؿ

 تبالي كال
... 
 افترقنا أفبعد 

 عف بعضنا
 .تمييناكببكائنا 
 لـ نعرؼ 

 مف نحف...!!
 .!!ككيؼ  كلدنا.

   األقدارلك حنت 
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 كعرفنا الدرب

 لبعض األشكاؽكجذبتنا 
 كما األزىار كالفراشات  في  الركض

 كثانية عدنا
 ألكطاننا كأطاللنا
 كعاد الينا صكابنا

 الذم تفرؽ
 مثؿ شعر المجانيف كالغضبى

 حبنا السابؽ  يتنسى  ال
 .أحيانازكريني 

 أسرعيىيا 
 فصدرم لًؾ الزكزاف

 اسرحي فيو كما تشائيف
 كشفتي لؾ المرعى 

 عمييما كما الغزالف. يتاقتا
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 ًصتاق

 
 عاصمتي 

 حينما احؿ  في قمبؾ 
 يع في  خضـ عينيؾً ضأ

 كأشتاؽ لقريتي
 لجماؿ قمة جبمي  

 عمى عجؿ  أعكد أف أكد
 ألجعؿ شفتي كاسحة ثمج 

 كأمسح الثمج
 بيتنا الصغير  أماـمف 

 ..أمي يبمؿ قدمي لكي ال
 كؿ لحظة 

 ر في رأسي.تتصارع األفكا
 ترل متى سأعكد ثانية 
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 الى البيت 
 ألعرؼ 

 تمؾ األزىار  إفىؿ 
 زرعتيا بحب التي

 ىيى ىيى ؟
 البرد أماـأـ أنيا 

 تحت الثمج 
 قد ذبمت

 كانكمشت؟
 مشتاؽ أنا..
 ....أنا مشتاؽ

..... 
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 محمد عهٓ ٔاسٕه
 

  1983يٍ يرانضل ملبو  

 2007يف ملبو  إلَكهضيصخاانهةخ  -تهضخ اطكاة -ختوط يٍ عبيلخ كهريف  

  يمٍ عبيلمخ انَمالو    املهرو انَالو اان ياملبد انلانضمخ  اإلملالوَبل ادلبعَزري يف رلبل ،

   .ادلزؾلح ا يى، انزبثلخ دل وًخ يف ترٍزبهصكب

 يف رلبل  انربرةبل -زرهاه يف عبيلخ نْجرَخ، ؽبنضب صلهً انلتجٍزبم يف عبيلخ كهريف

 .ٍضخانلهرو انَضب

  2012فوع كهريف  كرهكان ثب ا كملدر يف احتبك. 

  ٍادلاجرملخ0  جملًبنثي 

  2009كصراٌ ّلو  –صبَضخ يٍ كاَا 

  يف كهريف اثبنزلمباٌ   كرهكان ا كثب يٍ ي ْرهاد احتبك  2012 –يَبفو ي  انوصؼ

 . ترهكٍزبٌي  اىاهح انضأبفخ اانْجبة يف 
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 ثالخ ه٘حات ًّ رحٚوم 

 
 
 

   1 الموحة 
 

 ذات ليمة رحمت 
 ضبابي بقينا أنا كالقنديؿ ال

 عينٌي بالباب عٌمقتي 
 منتظرا عكدتؾ

 جعمت مف قمبي لمزقاؽ جرسا 
 كالعيف عمى الدرب
 الجرس صامت 

 زلت تعكديف  ما كأنت
 كالخريؼ لي سجف اصفر
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 2الموحة 
 

 كٌؿ ىجمات الصمت 
 في الميالي 

 تقكل عمى صيد قمبي لمنـك ال
 لشركؽ عينيؾ  أرنككالى الصباحات 
 معمى آالـ جسد
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  3الموحة 
 

 اشتاؽ لنفسي  أحيانا
 نفسي التي مع مجيئؾ كجدت لي

 كبرحيمؾ ، ىربت مني 
 نفسي التي 

 ابحث عنيا في المساءات
 كالضائعة مني في الميالي

 كفي الصباحات 
 بخياؿ احتضانؾ تفتح عينييا 

         
 البرتغال -لشبونة 20/9/2011       
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 صٌت اهصزخات

 
 
 
 

 أعزؼ أغنية كجكدم  منذ زمف كأنا
 مع لحف عينيؾ 

 ألذف الريح 
... 

 منذ زمف 
 بصمت صرخاتي  كأنا

 في ظممات الشرؽ 
 في حضرة سيمائؾ 

 حمؽ الزماف أىزُّ 
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 في ىذه األزمنة 
 ال البرد مني  يناؿ كال الحر

 أستقر  ال
 أمضي  كال

  األكقاتفي ىذه 
 أبحث عنؾ 

 كاشتاؽ لؾ فقط 
 بعيد أنا 

 في ىذه الديار
  ماصغر مشاعر 

 أجمؿ قصائدم 
  لقاءيفتكلد بيف 

 مف سراب خيالؾ 
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 كانجماد يدم
 احتضانؾفي ظؿ ذكرل حرارة 

 ، تمتحؼتحتر
... 

  األكقاتفي ىذه 
 فقط ، فقط أشتاؽ اليؾ 

 في ىذه الديار 
 فقط ، فقط احبؾ 

 
 
 

 كوستاريكا 28/11/2009
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 أحالًم شاخمٞ
 

 كلـ نمتؽ
 شامخة أحالمؾ 

 دامقصيرة ي
 كنت ابحث عف يديؾ 

 في أحالمي 
 كعف حرارة عشقؾ 

 في يدٌم 
 كلـ نمتؽ 

 دىكؾ  2010
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 أغِٚٞ اهغزبٞ 

 
 أكثركمما ابتعدت، اشتقت 

 كمما اشتقت أكثر 
 أكثرعشقت 

 مسافر في عينيؾ 
 مف العشؽ أحبؾ أكثر

 لست بعيدا 
 حبؾ في قمبي

 اقرب مف القمب اليٌ  كأنت
 مازلت قريبا منؾ 

 ٌؿ شراييني أنت في ك
 ألجمؾكالبدف نار 

 األردف –عماف  13/9/2009
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 قزأٜ حصزداتٛ إ
 
 

 ، مكت كٌؿ افتراؽ
 ، كالدة كٌؿ لقاء

 :قد مٌت منذ زمف
 أحييني في حضنؾ

 تعالي كي يشرؽ كجيؾ لي 
 في الصباحات 

 كلقمبي في المساءات
 كٌؿ صباح ، تجديد 
 كٌؿ مساء ، ضياع 
 كٌؿ ربيع ، انبعاث

 كٌؿ خريؼ 
 شتاء ، ضياع ، مكت ما 

 بالبرد أحٌس 
 ىاتي يديؾ كدثريني
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 ىاتي يديؾ 

 صفحات حشرجاتي  كاقمبي
 ككؿ القصائد التي قمتيا فيؾ 

 التي تغنيت بؾ  أالغانيكؿ 
 ككٌؿ عتاباتي لؾ 

 كالتي لـ تخرج مف فمي 
 اقرأييا كٌميا 

 اقمبي صفحات حشرجاتي 
 كىذه القصائد

  كاألغاني
 كالعتاب

 رارة دثرييا بح
 
 

 المانيا -دورتموند 27/6/2011                   
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 عطز
 

 بعيدة يداؾ
 بعيدة عيناؾ
 كافتقد رحمتؾ

 أنت مع رائحة عطرؾ فكما تزالي
 معطفيالتي تفكح مف 

 العائد لمعاـ الماضي
 تنسميف في كٌؿ أكقاتي 

 
 

 دهوك 2010
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 مسعُد خهف
 

 ٍ1981 فيَخ قوصخ ,قبيْهر يرانضل ي  

 نث ٕله اقل 2002 ي ن ْلوان صكزت : 

 رَيٍ َْو كاه – ّلو– ادلرد قجم تالو-Tevin –2006 اٍزبَجرل 

 كهممريف يف كممرهكان ا كثممب  احتممبك ي ْممرهاد يممٍ – ّمملو– انجلضمملح احلمملاك انزمممبة 

2007 . 
 ٌكهممريف-انْممجبة انْمملوا  ةلضممخ ي ْممرهاد  اصمموكي قهلممخ  ثبٍممى ّمملوي كصممرا-

2010   
 كهمممممريف يف كمممممرهكان ا كثمممممب  حتمممممبكال االنكرتاَمممممش رقممممم ادل ملهممممم  صْممممموف 

www.duhokwriters.com 
 جكثضب ثوَبرلب كهريف،اصألو هاكصر يف صلًم. 

 كهريف - كرهكان ا كثب  احتبك ملدر 

 كهريف-ترهكٍزبٌ ٕؾيضش َأبثخ ملدر 

 انيٖهضخ َرثرٌ رلهخ يف انزؾوصو هضئخ ملدر. 
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 أحالَعصزٝ 
 
 
1 

 يشـ الكركد  ؿما يزاكاف 
 حينما تمقى صفعة عمى خٌده

 عندما قاؿ: أنا شاعر 
 المطر مف يكميا  دما عا

 سقط .ي
 
2 

 قبؿ أف يرفع يده 
 كيقكؿ )أنا(

 سٌفركه عبر الحدكد
 منذ ذلؾ اليـك 

 لـ تعد أٌمو الى البيت .
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3 

 نسى أف ييدييا كردة 
 في العيد 

 ىي أيضا لـ تسألو :
 ماذا فعمت بقمبؾ؟

 كمضت .
 
4 

 كاف يتمنى المكت قبؿ أف يصحك
 كقالت لو:و العصافير أيقظت

 ٌنؾ لـ تكٌدع الجباؿ بعد!!إ
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5 
 كذئب جائع 

 أستيقظ تمؾ اٌلميمة
 حبيبتو عظاـأستجمع 

 كخٌبأىا في قٌمة تؿٌ 
 يمةمنذ تمؾ الم

 .يعيش بال قمب
 
6 

 أستجمع آمالو كقاؿ:
 الثالثة فارغة 

 الخامسة فارغة 
 كالثانية كالرابعة  أيضا فارغات  األكلى
 عيم الخاتـكىاىك 
   ، كىك يعيش في الميؿ فقط. منذ ذلؾ



475 

 

 
7 

 كاف الكقت قد حاف 
 يقاظ المكتى في رأسؾإل

 ليـ  رال قبك كجمع الشيداء الذيف 
 كي يزرعكا كردة مف جديد 

 كليعمنكا يـك مكتيـ مف جديد .
 

8 
 أقبمت حبيبتو 

 كانت الساعة تضحؾ
 فتح صفحة جديدة 

 حٌدؽ في عينييا ثانية
 ككتب كممة:
 ـ

 ك
 ت



476 

 

 
 
9 

 لـ يبؽ بال جكاب
 مف جديد فاحت رائحة الشكاء
 ذبح األحالـ الثمانية األخرل 

 كبيدكء بدأ بحفر قبره
 

10 
 كانت العيف اليمنى تضحؾ 

 كالعيف اليسرل تبكي
 كيده اليمنى كانت تأكؿ اليسرل

 أفاؽ مف النـك 
 بال دكلة !! ؿما يزاكجد أٌنو 
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 رَْمٍاباد حمٕد مس

 
 
 

 كهريف 1983انضل انْبملوح يمبثبك يٍ ير 

 عبيلخ كهريف –اإلَكهضيصخانهةخ -فوجيخ تهضخ اطكاة 

  مله  ياليف ادللصوصخ انلبيخ نهرتثضخ يف كهريف اإلَكهضيصخرلًم يلهٍخ نهةخ 

        ّبهتذ يف مللك يٍ ادلموعبَمبد انْملوصخ يف كهمريف، ر ْمو قٖمبئلهب يف انٖمؾف

 ضخ  كرهكٍزبَااجملالد ان

    كرهكان ا كثب يٍ ي ْرهاد احتبك  2013ٕله ذلب كصراٌ ثل را0ٌ يَب  كاَا 

 كهريف -



478 

 

 
 

 اهجور حيٚوين اىل سرتتم
 

 ىذا نتاج لي 
 حترؽ بيف يديؾ أيضاا

 بال رغبة نيضت ثانية 
 ىذا فصمنا قد أتى

 جاء الثمج 
 سيفعؿ شيئا لقمبي 
 كي يحبؾ دكما ..

 تتركني سيبردني أفحتى بعد 
 كي أحتاج الى سترتؾ

 ككطنؾ
 غمرني ثمج كثيؼ

 غدا الشارع كالدرب صامت خاليا 
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 إيميمؾ مدفي ظؿ البرد تج
 نفس  صكت ضحكتؾ كال ال

 اشتقت اليؾ ..تضايقت 
 حينيا كنت تأتي لتشرب معي 

 تسكر كتمكت معي 
 تأتي ال اآلف

 الثمج لف يتخمى عني بعد اآلف أفألنؾ تعمـ 
 تعبت مني  أيضاكشبكة االنترنيت 

 ظىيق أبقى أفكلـ ترغب 
 ؿ ليكؿ ليمة كنت تقك 

 لف احؿ عنؾ.. لف ادعؾ لمبرد 
 جاء الثمج  إذا

 سنستقبمو
 قسما أالى نتحفظ منو 

 سقكؼ  أيةأالى نمجأ الى 
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 الثمج جاء ا م إذا

 ؾ في الثمج سأدفئ
 سأقبمؾ
 كعدتني  إذشكرا 

 كلـ تًؼ بكعدؾ 
 جاء الثمج  إذشكرا 
 ..... ! تأتلـ  كأنت

 
 
 
 
 

1-8-2011  
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 مؤٔد طٕب
 

  كهريف 1957انل ملبو 

 1975ملبو  تزت انْلو ي ن 

 كهريف-كرهكملدر احتبك ا كثب  ان 

  تبٌ ملدرا يف ا تبكديضخ انكوكصخ ، اهثضم 

  ًحتوصممو رلهممخ "تَممرب" نألييممبل رممر  هئبٍممخ كاه ٍممجريصي نهاجبملممخ اان ْممو ارمموج

 انٖبكهح مل مب.

  2010اَزقت ملدرا  يف انربدلبٌ االحتبكي انلواقش 

 0يٍ جملًبنث ادل ْرهح 

 مريف  كه 1992-رلًرملخ ّلوصخ –انضهظ اان به ا غ ضخ ا 

 كهريف-2012-رلًرملخ ّلوصخ-مل ليب جترع ان ًره 

 تزبة نألييبل-ؽأضجخ ا ّلبه ااحلكبصبد 

 .ملالاح مله  انللصل يٍ ادلؤنيبد ادلرعمخ نألييبل 
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 اهصباغ اهصغري
 
 ال.. كلدم يا ال
 تفعؿ تفعؿ ..ال ال
 األرضترفع فرشاتؾ عف  ال
 ي حضنؾسطاؿ الذم ففالب

 أبيؾممطخ بمخ 
 تصبغو أف إياؾ
 !!! إياؾ..إياؾ
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 عِٚان
 

 حبيبتي
 عيناؾ خندقاف

 رمكشؾ بنادؽ مستعرة الفكىات
 دعيني اعش

 في خندؽ عينيؾ 
 الحسناء أيتيا
 *"عو مى ككزل"مثؿ 

 مف اجؿ البطكلة كحدىا ال
نما  مف اجؿ حياة أرقى . كا 

                                                 

 

 

 
 بطو شعبٜ. *
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 اهعصق ٗاهِار

 
 

 حبيبتي
 مف كجيؾ قد عممت 
 كـ ىك مشرؽ مكطني
 كمف شعرؾ قد عممت 

 لؾ الميؿ الذم يقبؿ عمى مكطنياكـ ىك ح
 لكف عشقؾ
 في قمبي نار
 كيطمب النار 

 كالقمب المدجج بالنار 
ف انفجر   كا 

 أم ليؿ سيصمد أمامو ؟
 أم شبح اسكد أك

 ىذه النار ؟ أماـسيقطع الطريؽ 
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 احلب 

 
 

 حبيبتي !
 أف أحببتؾ منذي 

 ر النار  كالمط أحببت
 البندقية  كالساتر أحببت
 المناضميف كالكادحيف  أحببت
 الجباؿ الشاىقة  أحببت
 كؿ المدف كالقرل  أحببت

 قامتي لؾ أحنيت أفلكف منذ 
 كقرأت صفحة اآلماؿ 

 ألحد لـ أنحفً 
 كليس  بمقدكر أحد

 يجبرني عمى االنحناء أف
1979 
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 اس٘دا ٓطى أٙضاثوذِا 

 بارزاني الخالد""مهداة الى ال                   
 

 البارحة 
 اىتز كؿ كطني

 كؿ  الجباؿ 
 انحنت ثالث مرات كقامت 

 تدفقت ينابيع األحزاف.
 شدت جال األقبا

 ؿ زىكر ربيعنا كال ندل قبٌ 
 كـ تجكؿ أطفالنا 

 ال الزىكر رأكا
 نعشؾ المقدس  كال
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 الجبؿ  أييا
 تؾ في الغربة ثج
 ت بال أىؿ يبق

 بال ىدايا 
 نا أيضالذلؾ حتى ثمج
 ارتدل السكاد

 ثـ ىطؿ
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 بزٙدٜتوم اهزساهٞ اهيت ال تدخى صِدٗق 

 
 مثؿ أـ تعكد مف الحمب 

 أك تترؾ غسيميا قبؿ أف ينتيي
 كتفتح ميد طفميا 

 ىكذا بشكؽ
 آتي كأفتح بريدم

 لكف بريدم
 مثؿ جعبة بيشمركة في الفجر 

 فارغ
 فيو شيء سلي

 يا حبيبتي 
 أنا في  انتظار رسالتؾ

 بمبؿ شارد أيضاؾ كرسالت
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 يعزؼ ألحانو في الجباؿ
 كليس في قفص بريدم

 رسالتؾ
 ممحمة عشؽ زيف 

 ترسميا الى ممي آالف
 "بكركؾ"كالبكستجي ايضا 

 
 
 
 
 
 

 ستوكهولم     1983
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 واٌد حسٕىٓ
 
 
 

   1967يرانضل -ٍأي -ترهكٍزبٌّبملوح يٍ ّو   

  ي"ٍأيف  تًؾوهح ، يبهٍذ انزلهضى نيرتح" ئبٍر"رلًم يف ٕؾضيخ" 

  ث"يف  جاٍاش ملدرح يؤٍَخ نهًلمل انضأبيف انْو ٍ" 

  انَهضًبَضخ ادتبهً َْبيمب انضأبيف اانَضبٍش . – ترهكٍزبٌهضى اق يفرأضى 

 ثممبحلواف انالرض ضممخ ملممٍ كاه  -نضهممخ يمم  انْممضابٌ–كصممراٌ ّمملوي ثل ممراٌ  بٕممله ذلمم

ٌ . ّبهتذ يف يلوى ادلموعبَبد انضأبفضخ يف 2007ٍزبَجرلا –ئبفضَزب   ترهكٍمزب

. 
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 عٔد

 
 أنا كالنير

 كٌنا قد تعاىدنا
 أبدا  ؼال نتكقعمى أف 

 النير كاف يحاكؿ االلتحاؽ بالبحر
 كأنا أغدك باتجاىؾ

... 
 كٌنا قد تعاىدنا

 أنا  كالغيـ
 نيطؿ دكما  أفعمى 

 ىك ىطؿ عميٌ 
 كأنا ىطمت عمى دفترم

... 
 كٌنا قد تعاىدنا 

 أنا كاليكاء
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 نرفع رأسينا أفعمى 
 سٌد أذانناكن

 ىك الى قمـ الجباؿ
   األخيركأنا لميمس 

 لمكداع 
... 

 كٌنا قد تعاىدنا
 أنا كالشمس 

 االحتراؽعمى 
 في الٌنار ؿما تزاالشمس 

 أنطفئكأنا بيدكء 
 في كداع الخريؼ
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 قصٚدٝ املطز
 

 خطفت زٌخات مطر 
 ذات مساء 

 قصيدتي الرقيقة 
   أصميالـ تبؽ حدكد لـ 

 ا ، عنيالـ ابحث فيي ضكال أر 
 ال القصيدة كجدت
 كال الغيـك دٌلتني

 عمى عنكاف المطر
 حينما طرقت باب قمبؾ 

 طٌمت قصيدة حبمى بالحب 
 الخمريتيفبعينييا 

 كيؼ لـ تدرؾ 
 أٌف الشعر كالمطر

 كالعاشؽ كالمعشكؽ
 منذ األزؿ
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 بزكاْ
 

 بركانا، بركانا 
 في أعماقي 
 ينفجر الحب

 حبا ناريا أغدككأنا 
... 

 بحرا بحرا ، 
 مف عينيؾ 
 ينبع الحب

 كأنا أمنح ركحي 
 لمٌنار كاألمكاج
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 عْٚ٘ عسوٚٞ

 
 قمبي افسرقيكفاؾ 

 بنظراتؾ ككمماتؾ الناعسة 
 صاحب العيكف العسمية اي

  ييا ركح
 أنا ثمج قديـ 

 لـ يبؽ ااٌل القميؿ 
 كي أنصير أماـ شعاع حبؾ 

 في حضنؾ
 فيضانا  أغدككأف 

 في نفسؾ
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 ٌسرڤان
 

  كهريف–قوصخ ثوعج  1962ررنل  هيهفبٌ 0انْبملو 

  يف كهممريف . صكزممت انْمملو اادلأبنممخ اانوااصممخ  اديممبهً   كممرهكان ا كثممب ملدممر احتممبك

 .ي ارلاص ثكرهكانرتةخ، انث عمل يف رلبل ة  انيرنكهره ان

 0 يٍ كاااص ث انْلوصخ 

 ثةلاك 1989اان به  جَب 

  1996 –يف غًل اخل غو ص َ  ادلرد 

  1995كاااصٍ  4-ندبئلخ انكضريح ا ا ّضب 

  2008-اٍزيياى االَزوبه 

   2010انارياٌ يٍ انْجبيف 

  2004هااصخ  –اخلارط احلًو  

       يج  َزبعث انْلوي يف رلهلصٍ ثل راٌ  ي كى انأهضم ايم  انكمم  ادلوتمي انلمبو الحتمبك

 2013االكثب  انكوك 

  ريفيف كه كرهكان ا كثب يٍ ي ْرهاد احتبك  2011هااصخ   –فصبه انليرع 
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 عصزٝ أحالَ

 
 
1 

 ليمةى كنتي فيمسكفان 
 خططتي أٍف أككفى مًمكان عادال

 حينما غدكتي مًمكان أصبحتي جبانان 
ًمفى الخكًؼ غىدىكتي قاًتالن   كى

 
2 

 كانت الشجرةي مؤلل بالريٌمافً 
 لكفى كاحدةن فقٍط استيكتني
 كحينما أطبٍقتي يدمَّ عمييا
 كاف ثديان بٌضان مميئان بالحميًب 
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3 

 طره غزيره م
 كافى يسقطي باردان 
 عمى عباءتي

 شمسه حارقةه، قاتمةه 
 كانت تحًرؽي سقؼى رأسي

 
4 

ـي أفَّ الًسجفى ماضييَّ   كينتي أعمى
 لكي أىريبى منوي 

 كانًت األبكابي مىفتكحةن ًبال ًحسابو 
 كؿُّ بابو كينتي أجتازيهي 

 كانٍت ذاتي مثميى تغدك الشيء
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5 
 اءأغدك نىرًجسان بككفيةو صفر  كنتي 

ـٍ   عمى باًبكي
 لكف قبؿى أٍف تخريجي مفى البيتً 

 داسيا أبكًؾ بقدموً 
 
6 

ب  كينتي  يناًئمان عمى غىضى
 لكٍف بيدكءو كأمافو 
 كينتي أيغني لمحيب  

 
7 

 كيٌنا أنا ك ىيى 
 كمطره ناعـه ينساب
 ىبٍَّت نسمةه باردةه 

شىًؾ االلًتصاؽ  كيٌنا عمى كى
 ًتمؾ الحركة أيقىظتني
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8 

 رقيقة ًستارةه كرديةه 
 كانت ترتدييا ناًفذىتكـ
 خمؼ ًتمؾ الًستارة ً 

 كينًت تحفظيفى قصيدةن لي
 
9 

ـي   كاف كجييًؾ ىك الذم يىٍبتىًس
 في كأسي

 لذا ًبفىرًح شىًربتوي كيٌمو
سىدم  ًلتىعيشي ًبكيم ًؾ في جى
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10 

دكدً   كينًت عمى الطرًؼ اآلخًر لمحي
 لذلؾ دكمان 

 كحتى عندى خيكًط المىغًيًب الصفراء
 *كينتي أطيير باتجاه الغركًب 

 

                                                 

 

 

 
د أحالـ(، الصادر ضمف منشكرات اتحا عشرةالمعنكف )مترجمة عف الديكاف الشعرم  *

 .2008(  صيؼ 139األدباء الككرد في دىكؾ بتسمسؿ )
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 أٓزاًات شعزٙٞ
 

 نتأ
 

 كاألمس بقيت خمفي
 كاليـك عيشي معي

 ككني غدا، كي تنتظريني
 كتبت الكممات 

 لحنا جديدا  أبدعت كأنت
 لكف آخر اشتير بيا

 
 موعد

 
 كٌنا قد تعاىدنا 

 أاٌل نتأخر عف مكعدنا
 ذىبت  أنت ، اللكف

 كالىي جاءت  لممكعد
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 قبمة
 

 فة الٌميؿ كالنيارعمى حا
 ا بعضناحضنٌ 

 كبأخر قبمة تفارقنا
 

 تّطهر
 

 أحب أف أجعمؾ ماء لي
 في الصباحات القذرة  أتطيرلكي 

 األحالـمف ذنكب 
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 جرأة

 
 كىي أمامي

 كانت تيددني باالحتالؿ
 قبؿ أف تيجر عارية مف اآلماؿ 

 -أحبؾ –تجرأت أف أقكؿ ليا 
 

 سكر
 

 كمما بقيت كحدم مع الكأس
 البحث عف ذاتي أكثر فأكثر في أغكر

 نعـ معؾ تجيء النشكة
 كي أمؤل كأسي منؾ إذفتعالي 
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 رّمان

 
 كثيرا  الرمافأحٌب 

 كما المدف المميئة أتأمميا
 بالحياة مميئتاف رمانتاف أيضانيداؾ 

 
 لّذة

 
 كنت أعيش في حمـ لذيذ 

 تكقظيني أفقبؿ 
 تعالي نتعاىد

 نحيا حياة حمكة  أفعمى 
 مثؿ ذلؾ الحمـ
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 رغبة 
 

 رغبتي في المقاء كٌؿ مرة 
 كريقة خضراء

 أف أطرزىا بكردة بنفسجية 
 ألنني أرغب في تذكؽ تفٌاحة حمراء

 
 غابة

 
 كٌؿ األشياء متكحشة 

 أخرل أجناسرغـ عيشيا مع 
 فاألشجار الكبيرة تحبس الشمس عف األخريات

 *اليافعة تقتؿ األضعؼ منيا كاألشجار

                                                 

 

 

 
 اىن٘رد فٜ دٕ٘ك ا دببءٍجيت اححبد  2011سْت   58اىعدد –اىنيَت  -بٔ ٝف–عِ ٍجيت *
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 ٔهدز جاكار

 
 

 1978كصبه ثكو يف ملبو –يلانلد يف ف  

  ٍ0إلاهاذتبي 

  لاٍزبَجر –كاه جدلب  2005-ّلو  –يأربح ان غرو 

  يف كهريف كرهكان ا كثب يٍ ي ْرهاد احتبك  2008-قٖٔ قٖريح  –انلهى 

 لاٍزبَجر -كاه َْو ففضَزب 2012 -ّلو -انجبة 

 ي ْممرهاد ثهلصممخ جيممل 2012 –ثبالّممرتايف يمم  فيممل ركمموصٌ   -كهاٍممبد -فيممل  

 .ثكو  كصبه
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 اهقصٚدٝ ثاُٚٞ 
 
 يكما ما قصدت صكب درب بيتنا إذا

 ارفع رأسؾ
 كأنظر لمنجـك

 قطرة مف السماء حينيا ستنساب دمكعي قطرة
 أدخؿ يدؾ في جيبؾ

 كأشعؿ سيكارة 
 تمش قميال
 تنظر في عيكف المارات أفلكف ًاياؾ 
 ًابؽ صامتا

 في سر ؾ غف  
 حينما تصؿ ميناء البحر

 رتعاؿ اليِّ كمساف
 مكجا مكجا 
 خطكة خطكة 
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 كف حبيبا آلالمي

 تنزنه في خياالت قكس قزح
 أنقش بيدؾ صكرة حبنا
 ليكف المكف ابيض فاتحا
 لينفجر مصير األسكد

 كاصؿ المسير
 تعاؿ الى جانب الشمس 

 ىات كمماتؾ برسالة مقدسة
 ضعيا تحت رأسي

 كبيدكء تاـ
 ..ًاقترب مني

 برد
 كأنا في اونتظارؾ

 
14-11-2000 
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 أُتَ
 

 ، ناعمان ، يىنيًمري المطري ناعمان 
 كأنا أيفًكري فيؾ
 كأشتاؽ ًاليؾى 

 كيني كغريبو أالمدينة التي ت
 منذ سنيف عدَّة

 تريني أسنانيا الحادة ثانيةن 
 تغدك سيفان حاداِّ في قمبي

 مني ان تستأصؿي جزء
 أيفكر فيؾى ثانيةن 

 كالعيفي تبحثي عنؾى 
 في كؿ  الزكايا كاألزقىة

 لكف !
 يقةي قريبةالحق

 الحقيقة بعيدة 
 ينيمري ناعمان، ناعمان  يزاؿي المطري  كال



313 

 

 كيزداد صفير اليكاء
 أنفاسىؾى التي فكؽ شفتيؾى  كتيظًيري 

 كأنا مازلتي أبحثي عنؾى 
 .في األزقة الغريبة ،المغتربة

... 
 صكتؾ الحزيف اليائس  أيف

 المصحكب بالبكاءً 
 كصكتؾى ذاؾ الذم قتمتوي آالؼ المٌرات 

 اآلفني يحضر 
 ىك ؟؟ أيف

 حٌتى لك أنَّؾى ذىبت الى أم مكت ما أيضان 
 ؾى بعشريف كنصؼ مترو لكنت قٍستى كىفىني ككىفىنى 

 لكف !!
 كما في مىآًقي عٍينىيَّ 

 ككما في الكدياف التي بال نياياتو ك قاع
 يزاؿي المطري يىنيىًمري  ما
... 
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ـي مكسكره كاألصاًبع ي   القىمى
 كالدَّفتري في ًعزاءو 

 يىداًف تشتاقاًف ليىديؾى كال
 أتىعمـ

 أىفَّ العيفى اليـك ىاربه 
 قد خرج في نزىة 

؟؟ كيدامى ما  تزاالًف تبحثاًف عنؾى
 تزاؿ في الدبكة  لكنؾى ما

 *بحمـ المكتً 
 ميرسيف 2003  -3 -13
 
 

                                                 

 

 

 
 اىقصٞدة اىفبئسة ببىجبئسة اىثبّٞت فٜ ٍسببقت اىشٖٞد ٍ٘سٚ عْخر *
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 األخريٝاهلوٌٞ 
 

 تسأؿ عف صمتي أبدان ال
 أنا قمعة مكت ،قكافال، قكافال، تجتاز اآلالـ حياتي

 نذ أىف ىجرتني ًانطفأت مصابيح القدر كاحدة تمكى األيخرلم
 المقدسة ثانيةن  األدعيةكلـ تقبؿ منيَّ 

... 
 ؿ أبدان عف غربتيأتس ال

 أنا في قمعة مكت، قكافال، قكافال، تجتاز اآلالـ شباؾ آفاقي
 غير حاسة بالمشعؿ
 كال الٌشمس تشرؽ فيَّ 
 ربَّما ألنؾى ىجرتني
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 يؿ أبدان عف زعمأتس ال

 أنا قمعة مكت، قكافال، قكافال تجتاز اآلالـ في حبي
 غدكت ًانكسارؾى في كممة لـ تيقىؿٍ  منذ أف ىجرتني،

 غدكنا قضاءن كقدران 
 اىت عيكنؾ في مدينة خربةت
 ترل نفسؾ تراني كال ال
... 
 عف ًارتجافي  أبدان تساؿ  ال
 في بحارمى  في قمعة مكت ، قكافال، قكافال، تجتاز اآلالـ أنا

 ف بمسانؾ ثانيةتسرؽ أمطارم التي تنىًقعني اآل ال قمتي 
 ككاف لسانؾى كممة صامتة، الصمتي كاف ًاسـ ساعة

 فيضاناتي أبكاب أماـعداؾى كؿ الغرباف كانت تغدك سيكفا  ما
 ، كعقرب الساعة جفَّ أيضاكالصمتي تشٌظى اآلف
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 أؿ عف ًانكسارمتس أبدا ال
 ، تجتاز اآلالـ عمى بقايامى أنا في قمعة مكت ، قكافال، قكافال

 التي ديستىيا بقىدىمؾى 
 اآلف ليٍميا لي كلؾ
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... 

 تسأؿ عف ضياعي  أبدا ال
 أتي لزيارتيت ال كأنتأىنا في قمعة مكت ، أىمكتي ببطءو 

 أتساءىؿي عف كحدتيؿ، فقط أنا أتس ال أبدا
 ، صيفان كاف حينما قصدني ظ مؾى أتتذكر مف أجؿ مكت بال زمف

 سمو، قاؿ: ديار بكرا عف سألتوي 
 وي الخريؼ اآلف، إنأبداتسأؿ  ال

 كبالقكافؿ يجتاز الخريؼ ظ مؾى 
 تخميتي عف الًظًؿ كعف عينيؾ أيضاك 

ـٍ أىطمب منؾى ال  نجكمان كال القمر ، "ل
 بؿ شبر تراب في مكطف قمبؾى كسببا كسماحان 

 
 

22-1- 2007 
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 المترجم في سطور

 
 حسن سميفاني

صخ اانلوثضخ ي ن ياه  انضًبَض ضبد كرهكح اانوااصخ اانْلو ثبنهةزج انصكزت انأٖخ انأٖري -

   ، اديبهً انرتةخ .1982 

 .ترهكٍزبٌ-عبيلخ كهريف –كهً ا كة اإلَكهضيي يف تهضخ اطكاة  -

 اقهضى ترهكٍزبٌ انلوا . -فوع كهريف -كرهكهئضٌ احتبك ا كثب  ان -

 كهريف –كرهككثب  انٕبؽت ايزضبى رلهخ   انكهًخ  رلهخ احتبك ا  -

 0 صخهككرٕله نث ثبنهةخ ان

   ** Hozanen sava جهثضم. 1993ّلو  –قٖبئل حتجر 

  **Balulka shekire  كاه  1994  –قٖمٔ قٖمريح    –فجي زله  ثبنَكو

 انَرصل ثبحلواف انالرض ضخ –َْو اثضا ،اٍزرتمرت 
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  ** Gulistan u shev اجلمخ ،  ان 1996 –هااصخ قٖمريح   –گرنَزبٌ اانهضم

صمخ ملممٍ كاه  كرهكثمب ؽوف انالرض ضمخ ان   2007صمخ. اناجلمخ انضبنضممخ   كرهكاناجلمخ انضبَضمخ ان  

 كصبهثكو. –َْو/ نضٌ 

يم  انكبرمت    ثبالّمرتايف ** كاها ا ََموصٍ ، قٖمخ رلهضًضمخ نٖمب  ي وًمخ انضرَضَمضف،       

  1997ملبهف ؽضزر، ملبو 

 **Ew Xanima Hene    كهمريف   2010صمخ  ترهكرها انَضلح ، قٖبئل– 

يف كهممريف .يجلممخ صبَضممخ ثممبحلواف  كممرهكياجلممخ هممبااه. يممٍ ي ْممرهاد احتممبك ا كثممب  ان

 2010روتضب ٕضف –يف كصبهثكو  -نضٌ –انالرض ضخ ملٍ كاه 

 ايٍ إلاهارث ثبنهةخ انلوثضخ 0

 كهريف  1995قٖبئل   –** كيش انني ٍضدؾا 

 كهريف 1997قٖٔ قٖريح   -** نضهخ ادلاو  

 كهريف 1999صب ترهكّبملوا  30روةبد ل  -** قٖبئل يٍ ثالك ان وعٌ

/ 2كهمريف،   ط   2002 1روةمبد قٖٖمضخ، ط    –** قٖٔ يٍ ثالك ان وعٌ 
 يف كهريف  . كرهككهريف يٍ ي ْرهاد احتبك ا كثب  ان 2005
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-ياجلمممخ همممبااه  2009** ترنَمممزبٌ اانهضمممم يرتةمممخ نهلوثضمممخ يمممٍ قجمممم ادلؤنمممف     

  2011كهريف،يجلخ صبَضخ ملٍ كاه ذيٌ يف انأبهوح 
ي ْمرهاد احتمبك    2012 –قٖٔ قٖمريح يرتةمخ نهلوثضمخ     -يٍ كفرت االَزيبضخ  **

 كهريف– كرهكا كثب  ان

قمموا اد يف ي غممي –ةبنضممبد انمم ٔ ار ممرع اخلاممبة  –**ٕممله تزممبة َأمملي ثل ممراٌ 

كيْمما ، رلًرملممخ يممٍ ان أممبك انلمموة  –كاه دتممرى [  2012-ؽَممٍ ٍممهضيبَش ا كثممش

 .كرهكاان

يف     Gulistan and Nightضيصخ نوااصزمث انأٖمريح    ** ٕلهد انرتةخ اإلَكه

، روةممخ ا ٍممزبم جمحممل فممبنٔ  كممرهكملممٍ ادلوتممي انلممبو الحتممبك ا كثممب  ان 2013هثضمم  

 انْلالٌ اا ٍزبمح غضلا  انيضٖم .

 
hsslevani@yahoo.com   

 

 
 

mailto:hsslevani@yahoo.com
mailto:hsslevani@yahoo.com
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َٜ َٝه١تٝا ْعٝػ١ض َٝٔ ئ  ٔ نٛضزش ٠ٚؾاْ
 زٖؤى

www.duhokwriters.com 
 
َٝص٠ى ١َغتا١ْ ٍ زؤض طْٛب١زا جعٜط٣/ ظ١نؤيني، ز. فاظٍ ع١َٛض ــ 1   2004( ْع
َٝٔ تاظ٣/ ١ٖيب١غت، ضٚخٛؾ٢َ ظٜعاض ــ 2  2004( خ١ْٚ
َٝٔ ز٠ق٢ زا/ ض٠خ١ٓ ٚ ظ١نؤيني، ٜاغط٣َ ح١غ٢ْ١ ــ 3 َٝٓٝ  2004( ٠ٚغ١ض٠ى ز ْٗ
 2004الٍ َػت١فا ــ ( بٝاظ٢َ خٛاْس٢َْ/ ظ١نؤيني، ج4١
َٜص٢ٜ٠، غ١الّ باال٢ٜ ــ 5 ٚ َٔٝ َٝهػتإ/ خٛاْسْ  2004( يب١ض ز٠ضاظٜٓها ت
 2004( خٛاْسْط١ٖا بطغٝهط٢َْ/ ضريؤى، قسٜل حاَس ــ 6
 2004( ٖعض ٚ زٜنت/ ٖعض ٚ ض٠ٚؾ١ْبريٜا طؿت٢، ز. عاضف حٝتٛ ــ 7
١َٜٝى بؤ ز٠ق٢/ ظ١نؤيني، قبٝح ذلُس حػٔ ــ 8  2004( ض١ْس ض
ـ  ، انور حمىد طاير١ضث١ض٠ن٢َ ْٚسا ش شٜآْاَا غ١ي٢َُٝ ئ١مس١ض٣َ/ ضريؤى( ب9

2004 
٠َٛٝناض٣/ ظ١نؤيني، غتاض ع٢ً ــ 10  2005( ض١ْس خٛاْس١ْى ؾ
َٝٔ غٝٓا٢َٖٝ/ ضؤَإ، حتػني ْاظؿه٢ ــ 11  2005( شاْ
 2005( ــ الطبعة الثانية( قكل َٔ بالز ايٓطجؼ، حػٔ غًٝعا٢ْ)12
َٜٔ ض٠خ13ٜ١ٓ َٝذ ذلُس ــ ( طؤتاض  ٢2005/ نؤ١َي١ ٚتاض، ٖؤؾ١ْط ؾ
 2005( ط١ضٜا١ْى ز ْاظ باغ٢َ ئ١ز٠ب٢َ نٛضز٣ زا، ض٠ؾٝس فٓس٣ ــ 14
 2005( غؤتٓط١ٙ/ ضؤَإ، بًٓس ذلُس ــ 15
َُٜاض٣/ ضريؤى، ز. فاظٍ عُط ــ 16  2005( غٝاثؤؾ٢َ ظ
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 2005( ؾاْؤٜا ١ٖظض١ضر ٚ ض١ْس زٜنت/ غٝاض متط ــ 17
 2005شاْساض زا/ ضؤَإ، ذلػٔ عبسايطمحٔ ــ  ( ظٝإ ز ز١َ٠ن18٢َ
َٝٔ )فاظٍ ع١َٛض٣( زا/ ظ١نؤيني، ١ْفٝػا 19 َٝطا٢َْ ز نٛضت١ضريؤن ( ت١نٓٝها ظ١ط

 2005ئٝػُاعٌٝ ــ 
َٝٔ ظاضؤنإ، ز. عبس٣ حاج٢ ــ 20 َٝط٣ ٚ ن١ظؤى/ ضريؤن َ )2005 
َٝٔ طٛضطا/ ضريؤى، ب: ذلُس عبساي١ً)ضاثا ز٣َٚٚ( ــ21  2005 ( ١ٖشز٠ ضٝعاْؤن
 2005( ضٚغت٢ََ١ ظاىَل/ ز. عاضف حٝتٛ)ضاثا ز٣َٚٚ( ــ 22
 2005( ؾٗٝٓا ضٝا٢َٜ غج٢/ ضريؤى، ْعاض ذلُس غعٝس ــ 23
 2005( ج١َػ١ض٣َ غ٢َٝ/ نٛضت١ ضريؤى، خايس قاحل ــ 24
 2005( ئ٣١ ضؤش ١ْض١ ئاظا/ ث١خؿإ، غ١الّ باال٢ٜ ــ 25
 2005ب١ضٚاض٣ ـ  طٌاج٢ ( ش ض٠ٚؾ١ْبريٜا نٛضز٣/ ظ١نؤيني ـ طؤتاض، 26ْ
َٝٔ جٝٗاْا ئاؾت٢ ٚ ئاؾؤث٢َ/ ظ١نؤيني، ٖعضظإ عبساهلل ـ 27  2005( ظاضؤن
 2005( زٖؤى ز غ١ضبؤِضإ زا/ بري٠ٚ٠ض٣، قسٜل حاَس ـ 28
َٜسا ٚ ١ٖي٠ٛؾاْسٕ/ ظ١نؤيني، ز. فاظٍ عُط ـ 29  2005( جاى زض
 2005( زاٜٚا ؾــ١ِضظا١ْن٢/ ضؤَإ، عكُت ذلُس بسٍ ـ 30
٢ًَٝ ـ ( ث31 َٝٔ ض٠خ٢ٜ١ٓ/ ض٠خ١ٓ، ْعُت اهلل حاَس ْٗ ًَٝ2005 
َٝٔ ٢ًًَ، ٚ: حج٢ جعفط ـ 32 َٝؿتا طٝا٠ٚ١ْض زؾٝإ باخعٔ/ ضٝعاْؤن ( ز٠َا ٖ

2005 
 2005( ب١ض ب ز٠ق٢َ خؤَاىل/ ز٠م ٚ ؾطؤظ١نطٕ، ئٝرباِٖٝ ئ١مح١ز مسؤ، 33
َٝتٝهؼ، ش ٖعضنط٢َْ تانٛ ئاٜسٜؤيؤجٝا٢َٜ/ ز. فاظٍ عُط، 34 َُٝ َ )2005 
 2005( ن١يتؤض.. ْاغــٝؤْايٝعّ ٚ ع١ض٠بهـطٕ/ ظ١نؤيني، ع١بساٍ ْٛض٣، 35
َٝٔ ض٠خٓا ئ١ز٠ب٢، عبساخلايل غٛيتإ، 36 َٝٔ ب٢َ ث١ضز٠/ ظ١نؤيٝٓ  2005( ث١ٜع
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َٝططع٣َ زا/ ١ٖيب١غت، ب١ؾري َعٜٚط٣، 37 ْ َٔٝ  2005( ْعػنت ز ضاظ
 2005( ش ف١يػ١فا ب١ضخٛزا٢َْ/ ١ٖيب١غت، ض١َ٠ظإ عٝػا، 38
 2005( ئ٣َٚ١ زش٣ ١َٖٝا/ نٛضت١ضريؤى، قبٝح ذلُس حػٔ، 39
 2005( ْصٜاضط١ض٣/ ز. فاظٍ عُط، 40
َٝعا٣١ْ، 41 َٝعاض٠ى/ ضؤَإ، قرب٣ غً  2005( بٝػت غاٍ ٚ ئ
َٝط١ِضٜإ ٍ ئاظاز٢َٜ/ ظ١نؤيني، 42 َٜٔ خٛزا٠ْٚس ٚ ي َٝػني ز ْاظب١ضا ْعٝػ١ض ( ْع

َٝذ ذلُس،   2005ٖؤؾ١ْط ؾ
43ٜ ٢ًًَ َٔٝ َٝالظ٣، ( ش ضريؤن  2005َٝٔ فًهًؤض٣/ مجٌٝ ذلُس ؾ
 2005( جٛاٖط املبسعني/ َٓاقؿات ازب١ٝ، امساعٌٝ باز٣، 44
َٝٔ ث١ض٢ٓ/ ضريؤى، نٝع٢ عاضف، 45  2005( زمي١ْ
١َٓٝ َٔ/ ١ٖيب١غت، غ١ملإ نؤظ٢ً، 46 َٝٔ ٚ ب١ض ت  2005( تري ش نعاْا ز٠ٚؾٝ
 2005( ن١ظاي١ن٢َ ضٜٚؼ/ ١ٖيب١غت، ؾٛنط٣ ؾ١ٖباظ، 47
 ٠2005ٚي١ت ٚ عؿك١نا ن١ظٓاض/ ١ٖيب١غت، ز٠ٜها زايٝا٢َٜ، ( ز48
َٝٔ ب٢َ خ١ٚ/ ١ٖيب١غت، ب١ٜاض باظ٢، 49  2005( ؾ١ظ
 2005( ئاظضاْسْا ب١ْس٠َا٢َْ/ ٖعضظإ، 50
 2005( ضاخ٢َ ضؤش زث١ٜعٝت/ ١ٖيب١غت، ؾ١َاٍ ئانط٢ٜ٠، 51
َٝٔ ٖاظٝبٕٛٚ ٜاخٝبٕٛٚ/ ئ١َني عبسايكازض، 52  2005( زٚٚ ض١َه
 2005ٚ تاالٕ، قبخ٢ َطاز،  ( ضاغت53٢
 2005( ز٠فت١ضا ب٢َ ط٢َٖٝ١ْٛ/ ١ٖيب١غت، عبسايطمحٔ با١َض٢ْ، 54
 2005( ظَإ ٚ ظَاْعا٢ْ/ عبسايٖٛاب خايس، 55
 2005( ئ١ظني، خ١ّ ٚ َطٕ/ ١ٖيب١غت، طٝب ز٠ؾتا٢ْ، 56
 2005( ظٜٓساْا بضٜٛو/ ١ٖيب١غت، ععٜع خ١دلعني، 57
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 2005غًِٝ،  وصطفى١ٖيب١غت، ( عؿل ز ب١ٖؿت١نا ٜٛتٛبٝا٢ٜ زا/ 58
َٝٔ ت١ زا/ ضريؤى، امساعٌٝ 59 َٝعا ١ْٖاغ  2006، وصطفى( ئ١ظ٣َ ز ١َٖب

 2006( ضؤَإ ٍ ز٠ظ١ضا ب١ٖسٜٓإ/ ظ١نؤيني، ض١َ٠ظإ ح١ج٢، 60
َٝٓاغني ٚ طٖٛؤضٜٔ ٚ ثٝعاْا ظاْػت٢/ ظ١نؤيني، َػًِ 61 َٝط١ٙ ٚ ث ( ضاٜا طؿت٢، ت

 ،٢ًَٝ  2006بات
َٝٔ ض٠ْط62  2006ـني/ ٖؤظإ، ٚ: ت١ْط١ظاض٣َ َاض٢ٜٓ، ( ١ٖيب١غــت
( ت١ظٓه١ضا نــٛضز، ١ْٖٛض١َْسا ب١ضظ٠/ ظ١نؤيٝــٔ، ٚ: ١َغعٛز خايس طٛىل، 63

2006 
َٜت ز٠ظــ١ضا ب١ٖسٜٓــإ )64 (/ 2000-1935( ضاث١َ١ْٝٝــَت ض٠ٚؾــ١ْبري

٢َٜٓ،  بٝــبًٛططافٝا،  2006ٚقف٢ حػٔ ضز
 2006غًُٝإ ٖاجا٢ْ، ( ؾ١ظا فطٜؿت١ ض٠ظني/ ضريؤى، امساعٌٝ 65
 2006( طٛيٛيها ئايؤظٜا٣/ خايس قاحل, 66
َٝص٠نا باضا٢َْ/ ٖؤظإ، ١ٖظاٍ فٓس٣، 67  2006( ْع
َٜها٢ْ، 68  2006( ضؤش/ ٖؤظإ، ٖؿٝاض ض
َٜط ثطا ضٝٓٛز٣َ/ بًٓس ذلُس، 69  2006( عؿل ٍ ش
َٝت، ْٜٛؼ امحس، 70  2006( ٠ٚضظ٣َ ئ١ظ٢َٓٝ/ ْؤظً
َٝٔ بٓس71٠  2006غت٢َٝ/ جنٝب باال٢ٜ، ( ئ١فػا١ْٜا غرتاْ
َٝٔ ععٜع ْػني/ ٚ: خري٣ بٛظا٢ْ، 72  2006( خ١ْٚ١نا ئ١َطٜه٢، ضريؤن
 2006( ٖعض١ٜٓى ز ظَا٢َْ نٛضز٣ زا/ ضؾٝس فٓس٣، 73
١ََٝٝني/ ١َّ ؾ١ض٠ف، 74  2006( خا٢ْ َاَؤغتا٢َٜ غ
َٝٔ، ْاج٢ 75 َٜٔ جٛا٢َْٝ/ ٖؤظاْ  2006ب١ضٚاض٣،  طٌ( ش ئاٚاظ
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َٝساض١ْٚٛى يػ١ض76 َٝٔ تاٜب١ت ب نٛضزاْع١/ ظ١نؤيني، ز.  ( ث ٖٓس٠ى ب١يط١ْا١َٜ
 2006قالح ٖطٚض٣، 

 2006( ١َؾا بؤنإ/ ٖؤظإ، ٖٝع٢ ب١ضٚاض٣، 77
َٝو جٛزا/ ؾاْؤ، غٝاض ت١َ١ض، 78  2006( ئ١ٚ ظ٠ال٢ََ زط١ٍ خؤ ي
َٝٔ عؿك٢َ/ ٖؤظإ، زضباؽ َػت١فا، 79  2006( ث١ي
َٝٔ غاض/ ضؤَإ، ح١غ١ٕ ئٝرباِٖٝ، 80  2006( ؾ١ظ
 2006( ٖؤظإ بؤ ز٠الىَل/ ٖؤظإ، خايس حػني، 81
َٝعا٢ْ، 82  2006( بايؤيها ؾ١نط٣َ/ ضريؤى، حػٔ غً
َٝٔ ئ١ظٝٓساضإ/ ئ١زٜب عبساهلل، 83  2006( ح١ٜطاْؤى ْا١َٜ
 2006( َطٕ ز قؿ١ًٜا ثازؾا٢ٖ زا/ ضريؤى، ذلػٔ عبسايطمحٔ، 84
َٝالظ٣، 85  2006( ضٝعاْؤنا طا٢َٜ غؤض/ فًهًٛض، مجٌٝ ذلُس ؾ
َٝـ ب١اليٝػه١/ ١ٖيب١غت، يكُإ ئاغ٢ٗ، 86  2006( غ١يٛا ٖ

 2006( بًٝجإ/ ضؤَإ، ث١ضٜٚع جٝٗا٢ْ، 87
 2006( ي١عًٝداْا طؤظ٢ٜ١/ ضريؤى، َكطف٢ با١َض٢ْ، 88
 2006( ظ١ط١ِض/ ضؤَإ، ؾاٖني ب١نط غٛض٠ن٢ً، 89
َٝذ ٢َ١َ، 90  2006( ق١ز٠ضا َٔ/ ٖؤظإ، غ١ملإ ؾ
َٝٗٓؿو/ فٛيهًؤض، ذل91  2006ُس حػٔ بٓاظ٢، ( ب
 2006( ئاضَاْج/ ٖؤظإ، غ١بط١ٜ ١ٖناض٣، 92
 2006( بانٛض٣َ زٍ/ ٖؤظإ، زيؿا ٜٛغف، 93
 2006( خ١ْٚ١ى ب١ٓفؿ٢/ ضريؤى، عكُت ذلُس بسٍ، 94
95 ،٢ًَٝ َٝٔ خا٣١َ/ ٖؤظإ، غ١بط٣ ْٗ َٝٓٝ ْٗ )2006 
َٜص٢ٜ٠، غ١الّ باال96ٜ ٚ َٔٝ  ٢2006، ( ١ْٖاغ١ى ز ث١ضغتط١ٖا ؾعط٣َ زا/ خٛاْسْ
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َٝٔ باضظإ/ ٖؤظإ، ح١ٜس٠ض ١َت٢ٓٝ، 97  2006( ؾؤضؾ
( ع١ؾكا ١َ ضطا١ٜن٢َ ظ٠ضاز٠ؾت٢ ١ٜ/ نٛضت١ضريؤى، ئػُاعٌٝ َػت١فا، 98

2006 
َٝعا٣١ْ، 99  2006( ت١ْٗػتإ/ ١ٖيب١غت، ن١َاٍ غً

 2006( ضؤغت٢ََ١ ظاٍ/ فٛيهًؤض، ج٢ًََٝ١ حاج٢، 100
 2006( َكاالت ْكس١ٜ/ دلُٛع١ ايهتاب، 101
َٝٔ نؤض١ض٠ن٢ ز٠ؾت١ٓٝب٢ٜٚٛ/ ٖؤظإ، امساعٌٝ تاٖا ؾاٖني، 102 ( ب١ضطؤتٝٝ

2006 
٢ًَٝ غاحل َٛغا، 103  2006( ز٠ظ ض ْابٗٝػٔ!/ نٛضت١ضريؤى، ت
104 ،٣١َُٜ َٝص/ ٖؤظإ، الٜل ج١َاٍ نٛض  2006( ؾ١ظ١نا ب٢َ ْع
َٝط٢َٖ١ ٣َٚ ز ٖؤظاْا ْٛخيٛاظا نٛضز٣ زا ٍ ز٠ظ١ضا 105 ( ثاضازٚنػٝعّ ٚ ت

 2006إ/ ظ١نؤيني، عػ١ُت خابٛٚض، ب١ٖسٜٓ
( زؤغٝٝا باضظا٢ْ ز غٓسؤقا ثٝال٢ٜ ٜا غتاي٢ٓٝ زا/ ظ١نؤيني، ٠ٚظٜط٣َ ع١ؾؤ، 106

2006 
 ١ٖ2007ي١بض١/ ١ٖيب١غت، غ١ٜسا٢َٜ ن١ي١ف،  (107
َٝٔ غٝتاظه٢َ/ ضؤَإ، ت١حػني ْاظؿه٢،  (108  2007ضاظ

 2007بانٛض٣َ ١ٖيب١غت٢َ/ ١ٖيب١غت، ئاضش٠ٕ ئاض٣،  (109

 2007ؤز٠/ ضريؤى، ١ْفٝػا ئٝػُاعٌٝ، ط١ِضٜا١ْنا ب٢َ ٖ (110

 2007غٛض٠ بطٜٓا ؾ١ظا َٔ/ ١ٖيب١غت، غ١يٛا طٛىل،  (111

 2007ع١ؾل ز خ٠ًٛط١ٖا َط٢َْ زا/ ١ٖيب١غت، ئاؾت٢ ط١ضَاظ٢،  (112

َٜٔ ضؤش١ٖالت٢/ ضريؤى، ج١الٍ َػت١فا،  (113  2007غطٚز

َٜٔ زٚٚض/ ١ٖيب١غت، ١َغعٛز خ١ي١ف،  (114  2007ئاضٜاْا غٝٓٛض
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َٝهؤيني (115 َٜٔ خا٢ٜ١َ/ ي ٢ًَٝ، ئاٚاظ  2007، ْعُت اهلل حاَس ْٗ
 2007ب١ٜتا غٝػ١با٢َْ/ ٖعضظإ،  (116
َٝذ ٢َ١َ،  (117  2007ط١ض تٛ َابا٣/ ٖؤظإ، غ١ملإ ؾ
 2007ي١ؾ٢َ ؾ١ظ٢َ/ ١ٖيب١غت، غ١الّ بااَل٢ٜ،  (118
َٝٔ ن١غ١ن٢َ ب ت٢َٓ/ ضريؤى، ز. عاضف حٝتٛ،  (119  2007زاي٢ٖ١ ٜ
َٜٔ ض٠ٚؾ١ْبري٣/ طؤتاض، ْاج٢ تاٖا ب١ضٚاض٣،  (120  2008ض١ْس ٖعض
 ١2008يهٛيٝٓا ظَا٢ْ/ ظ١نؤيني، ز. فاظٍ عُط، ٖ (121
 2008خ١ْٚ١نا نٝع٢/ ١ٖيب١غت، ز٠ٜها زايٝا٢َٜ،  (122
َٝرت/ ظ١نؤيٝٓا ظَا١ْظا٢ْ، امساعٌٝ تاٖا ؾاٖني،  (123 َٜٓعٝػ١نا ض  2008ش بؤ ض
 2008ث١تطؤ١َنطْا ط١ْٖٛإ/ ضريؤى، ذلػٔ عبسايطمحٔ،  (124
َٝٔ ئ١ز٠ب٢، ازٜب عبساهلل،  (125 َٝهػت َٝت١ن٢/ ت َٝٔ ؾ  2008ضؤشاْ
َٝت/ ١ٖيب١غت، قسٜل خايس ٖطؤض٣،  (126  2008ضؤش ئاظا زبٝت زا ب١ٗي
٢ًَٝ قاحل،  (127 َٝٔ زٕ/ ناضٜهاتؤض٠ ضريؤى، ت َٜط٣َ زٜٓا ٚ ض١ْس ضريؤن  2008باش
 2008ئ١ظني ٚ غرتإ/ ٖؤظإ، فٝكٌ َكطف٢،  (128
َٝدا٢ْ،  (129  2008طؤظ١ْسا ش٢َٜٓ/ ٖؤظإ، ز. خري٣ ْعُٛ ؾ
 2008 ن١ث١ظ٣َ خ١ْٚإ/ ١ٖيب١غت، خ١َط٢َٓٝ ض٠َؤ، (130
 2008ب١ْس٠ض/ ١ٖيب١غت، زٜا جٛإ،  (131
 2008غجٝٗػتإ/ نٛضت١ ضريؤى، خايس قاحل،  (132
َٝٔ ئ١ز٠ب٢،  (133 َٝهػت َٝجبٕٛٚ/ ئ١مح١ز ٜاغني، ت  2008ح
َٜٔ ئ١ز٠ب٢ زا، ئ١َني عبسايكازض،  (134 َٜباظ َٝهػت ز ْاظب١ضا طؤتاضا ض٠خ٢ٜ١ٓ ٚ ض ت

2008 
 2008ثاٜٝع٠نا ؾني/ ١ٖيب١غت، تطٜف١ زؤغه٢،  (135
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َٝب (136 َٝذ ذل١َ١ز، ئ١ّ بؤض٢ نت َٝسن١ٜٔ؟/ طؤتاض، ٖٛؾ١ْط ؾ  2008إ ض
َٝٔ ثطاط/ حػٔ ابطاِٖٝ، ضؤَإ،  (137  2008ؾ١ظ
َٝطا٣ ش نٛضز٣ بؤ ئٓطًٝع٢ٜ/ ضريؤى: يٛقُإ ئاغ٢ٗ،  (138 َٝٔ ٠ٚضط  2008ضريؤن
 2008ز٠ٙ خ١ٕٚ/ نؤ١َنا ١ٖيب١غتعاْإ، ١ٖيب١غت،  (139
٢ًَٝ، ظ١نؤيني،  (140  2008ضاثطغني ٚ ضا٠ٚضططتٔ/ َػًِ بات
َٝٔ ئ١ (141 َٝهػت َٝٔ، ت  2008ز٠ب٢/ خايس حػ
142)  َٔٝ ثطا ئاضتا ٜإ بٗا٢َٜ ططإ/ ئ٠ْٛ١ض ذل١َ١ز تاٖط، غ٢َ ؾاْؤط١ضٜ

َٝطا٣،   ٠ٚ2008ضط
 2008تطغا ب٢َ ززإ/ ح١يِٝ ٜٛغف، ضؤَإ،  (143
َٝٔ غ١ضخ٠ٛف/ غريٚإ قضؤ، ١ٖيب١غت،  (144  2008بريٖاتٓ
َٝهؤيني،  (145 َٝعا٢ْ، ي  2008ثاٜٝعا ث١ٜعإ/ ق١بط٣ غً
َُٝإ ٖاجا٢ْ، نٛضت١ضريؤى، ١َٜساْا نٛٚضهإ/ ئٝػُاع (146  2008ٌٝ غً
َٜٔ ط١ف ز ئ١مسا٢َْ ١ٖيب١غتا ْٛٚ ٜا نٛضز٣ ز٠/ خ١يٌٝ  (147 َٝط ض١ْس غت

 2008زٖؤن٢، ظ١نؤيني، 
َٝٔ بؤتا٢ْ/ غ١بط٣ بؤتا٢ْ، ١ٖيب١غت،  (148  2008زٜٛاْ
َٝصٚٚا نٛضز ز )ضؤش٣ نٛضز( زا  (149 / ح١ج٢ 1913ظَإ ٚ ئ١ز٠ب ٚ َ

 2008ج١عف١ض، ظ١نؤيني، 
 2008ن٢َ خ١َباض/ طٛيٓاض ع١ىل، ١ٖيب١غت، الظصا ن١ظ١ٓٚاض٠ (150
َٝه١فنت،  (151 َٜٔ ظ١نط٣/ ئٝػُاعٌٝ باز٣، ضاظج  2008غٓٛض
َٝٔ ئا١َزخا٢َْ/ ح١ْٝف ٜٛغف، ١ٖيب١غت،  (152  2008ث١غٓ
 2008تٛافا ٜاض٣َ/ ع١َ١ض٣َ ي١ع٢ًَ، ١ٖيب١غت،  (153
َٜص٢ٜ٠/ ٚ: ز. عاضف حٝتٛ، ظ١نؤيني،  (154  2008تٝؤضا ٚ
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َٝالظ٣، ظ١نؤيني، غايؤخ١ت ز ح١ٜطاْؤنإ زا/ ج١ٌَٝ ذل١ (155  ١َ2008ز ؾ
 2008ؾاْؤ.../ غٝاض ت١َ١ض، ظ١نؤيني،  (156
َٝت ش ي١ؾ٢َ ت١ بباضّ/ ب١ٜاض ظاٜٚت٣١، ٖؤظإ،  (157  2008َٔ ١ْظ
َٝٗط٠ب١ْس٣ ٜا ب١ضز٠ٚاّ)ظَا٢َْ ضا٢ٜ١َ(/ فاظٍ ع١َ١ض، ظ١نؤيني،  (158  2008غ
 2008غانٛ/ ْٛظاز َعٚض٣، نٛضت١ضريؤى،  (159
َٝٔ نٛضز/ ١َغعٛز خايس  (160  2009طٛىل، ظ١نؤيني، ف١ض١ْٖطا نالغٝه
 2009ئ١ٚ ثٝا٣٠ٚ ب١ ال٠ٚ١َ ِضت بٛٚ/ ب١ٖط َٛفت٢،  (161
َٝٔ ظَا٢ْ/ عبسايٖٛاب خايس، ظ١نؤيني،  (162 َٝهؤيٝٓ  2009ض١ْس باب١ت ٚ ي
 2009سيىياء اخلطاب الشعرى، د. حمىد صابر عبيد  (163
َٝٔ ئ١ز٠بٝاتا نٛضز٣  (164  2009ضٝه٢،  –ضؤشاْ
 2009ٍ ب١ضغفها ١َ ب١فط باض٣/ ذلػٔ قٛضإ، ٖؤظإ،  (165
َٝٔ ض٠خ٢ٜ١ٓ،  (166  2009ز٠ْط ٚ ١ٖيٓطفنت/ ئاظاز زاضتاف، خٜٛٓسْ
 2009الشواف... الميمة االخرية/ و: ساوى احلاج، ضريؤك،  (167
 2009نُٝٝاط١ض/ ٚ: ز. ي١ظط٢َٓٝ ئاظسض٠ُٖا٢ْ، ضؤَإ،  (168
ئ١ٚ ثٝاٚا٣١ْ ي١ ْاٚ ِض٠ْط٢ تابًؤنامن غ١َا ز٠ن١ٕ/ ْاي١ ع١بسٚيِط٠محإ،  (169

 2009ضريؤنإ، 
اْا ٚ ْعٝػ١ض٣َ نٛضز قاْات٢َ نٛضزؤ/ تٛغ٢َٓ ض٠ؾٝس، نؤ١َي١نا غايٝا ظ 100 (170

 2009ظ١نؤيٝٓإ، 
َٝٔ ظ٢َٜٓ/ ز. عاضف حٝتؤ، ؾعط،  (171  ١ٖ2009ي٠ٛغ١ٜ
 2009باخٛض٠/ ذلػٔ عبسايطمحٔ، ضؤَإ،  (172

َٝؿ١ُضط١ٜ١ن٢،  (173 َٝٔ ث َٜها٢ْ، ش بري٠ٚ٠ضٜ َٝال ض٠ف/ ٖؿٝاض ض  2009ث
َٝس٣َ ط١ٚض/ قسٜل حاَس، ضؤَإ،  (174  2009نُ
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َٝصٜت/ ٚ: غاحل ٜٛغف غؤف٢، ظ١نؤيني ز٢ََ٠  (175  2010ْٝض١ ب خؤ زب
 2010باب٢َ َٓؤ/ ذلُس غًِٝ غٝاض٣، نٛضت١ ضريؤى،  (176
 2010وكًى العىياى/ انور حمىد طاير، قصص كوردية ورتمجة،  (177
َٝعا٣١ْ، ٖٛظإ،  (178   2010ئ١ٚ خامنا ٢َْ١ٖ/ ح١غ١ٕ غً
  2010غ١ٚزاغ١ض٣/ خايس غٓسٚض٣، ٖٛظإ،  (179
َٝٔ ؾعط٣َ/ عبس (180  2010ايطمحٔ با١َض٢َْ، ٖٛظإ ١ْٖاغ١ٜ
َٜطن٢، ١ٖيب١غت،  (181   2010ئ١ظ ش٣ زئاخفٔ/ ز٠َٗات ز
  2010فطٜٔ ز ث١جن١ضَٟ زا/ ٖعضظإ، ١ٖيب١غت،  (182
َٝٔ ئ١ظطٚ ٚ ز٢ٖٚ/ ؾ١َاٍ ئانط٢ٜ٠، ١ٖيب١غت،  (183   2010غتافه
  2010ئ١ظ ٚ تٛ ب زٜت١ٓنا ز٣/ ْاج٢ تاٖا ب١ضٚاض٣، ١ٖيب١غت،  (184
  2010، ١ٖيب١غت، ١ْ ١ٖظاٍ ١ْ..! / ئ١مح١ز٣َ ؾٛؾ٢َ (185
َٝذ ٢َ١َ، ١ٖيب١غت،  (186   2010ض١ْس طٛي١ى بؤ ٜاضا َٔ/ غ١ملإ ؾ
  2010زاضا ضٌ ئاٚاظ/ ئ١زٜب ض١يه٢، ١ٖيب١غت،  (187
  2010ث١ٜاي١نا زٕ تاض٣/ بًٝط١ غ١َٚٛض، ١ٖيب١غت،  (188
َٝٔ ظَا٢َْ نٛضز٣)نطَاجن٢( / فاضٌ عُط،  (189 َٝطب١غَت ٠ٚغ١ض٠ى ٍ ْاظ ث

  2010ظَاْعا٢ْ، 
َٝصا/ ٚ: (190  2010ئ١مح١ز٣َ ظ٠ضؤ، ضريؤى،  غ٢َٜ١ ٖ
 ١َ2010ٜسإ/ حهِٝ عبساهلل، ضريؤى،  (191
 2010دراسات نكدية عو االدب الكوردي/ وكاالت لهخبة وو الهكاد، دراسة،  (192
َٜٔ نٛضز، ظ١نؤيني،  (193 َٜص٢ٜ٠/ نؤ١َنا ْعٝػ١ض ٚ َٔٝ َٝهؤيٝٓ  2010ي
َٝٔ ٖالٜٚػت٢/ ١ٖيب١غت، غ١يٛا طٛىل/  (194  2010خ١ْٚ
 2010حتػني ْاظؿه٢،  ال٢َٜ ز٣ ٢َٜ ثط٣َ/ ضؤَإ، (195
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َٝس٠ضا ضٜٚؼ/ ١ٖيب١غت، حبط٣ ضؾٝس،  (196  2010ب
ظ/ ظ١نؤيني، 2005 – 1960نٛضت١ ضريؤنا نٛضز٣ ٍ ز٠ظ١ضا ب١ٖسٜٓإ  (197

 2010خايس قاحل، 
 2010دم الصهوبر/ شعر، ترمجة: بده رفو،  (198
َٝٔ زٍ/ ١ٖيب١غت، ن٢َْٛ ض٠ف،  (199  2010ؾٗٝٓا ؾ١ظبٗٛضن
َٜٔ ئ١ز٠بٝات٢َ/ ظ١نؤيني، ٖٝع٢  (200 َٜباظ  2010ب١ضٚاض٣، ض
َٝٔ ئ١ز٠ب٢، خايس حػني،  (201 َٝهػت  2010ئاغ٢َ/ ت
(/ ظ١نؤيني، ز. قالح ذلُس غًِٝ 1950 – 1900َايباتا ب١زضخاْٝإ) (202

 2010ذلُٛز ٖطؤض٣، 
َٝعا٣١ْ،  (203 َٝه٢َ/ ظ١نؤيني، غ١بط٣ غً َٝه٢َ ١ٖتا ز٠غج  2010ش ز٠غج
َٝٔ ٠ٚ/ نؤ١َي١ زٜساض، يكُإ ئاغ٢ٗ،  (204 َٝٗٓا ب١ضغع  2010يب١ض ت
205) َٔٝ َُٝإ ٖاجا٢ْ،  ثؿٝه  2010غت١َبؤىَل ش٣ ي١غ١ضٕ/ ضريؤى، ئػُاعٌٝ غً
 2010زٜاضزا َطْا ظَاْإ/ ظ١نؤيني، ف١ضٖاز حاج٢،  (206
 2010خ١ضٜب٢/ ١ٖيب١غت، ئ١يٓس َعٚض٣،  (207
َٝٔ باضا٢َْ/ ١ٖيب١غت، ز. عاضف حٝتؤ،  (208  ١ٖ2010ثاض٠ٜ
َٝٔ ؾِٜٛ/ ١ٖيب١غت، ز٠ٜها زايٝا٢َٜ،  (209  2010خ١ْٚ
٢ًَٝ، ز٠ضاظ١ى ش ض٠خ٢َٓ/ ظ١نؤيني (210  2010، ْعُت اهلل حاَس ْٗ
َٝٔ جازٚط١ض٣ بؤ ظاضؤنإ/ ضريؤى، ٚ: حج٢ جعفط،  (211  2010ضريؤن
 2010غ٢َ ؾاْؤط١ض٣/ ؾاْؤ، شاضؤ زٖؤن٢،  (212
َٝٔ فطؤى، ضريؤى، ذلػٔ عبسايطمحٔ،  (213  2010ج١غت١ٜ
َٝٓإ ز ئ١ز٠ب ٚ طؤتاضا ضٚؾ١ْبري٣ زا/ طؤتاض، ْاج٢ ط٘ ب١ضٚاض٣،  (214 زاٖ

2010 
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 2010ٕ، ح١غ١ٕ ئٝرباِٖٝ، ئ١ظني ٚ ئ١ْفاٍ/ ضؤَا (215
 2010ز٢ََ٠ ثعساْو زث١قٔ/ نٔ ضريؤى، قاحل غاظ٣،  (216
َٝعا٢ْ،  (217  2010ظُٝٓا/ ١ٖيب١غت، غعاز غً
 2010/ حتكٝل، غٝاض متط، وا بعد العرض (218
 2010ز٠ؾتا زٚبا١ٖ/٢َْيب١غت، عبسايععٜع ٖاجا٢ْ،  (219
ض١ْس ب١ضث١ض٠ى ش ضؤشْا١َظاْٝا نٛضز٣/ ضؤشْا١َط١ض٣، َٛغ١ز٠م تٛظ٢،  (220

2011 
 2011وكاربات نكدية، خالدة خمين،  تفكيك الهص/ (221
َٝعا٣١ْ، /١ْٜٝا ب١ْس٠َا٢َْ (222  2011نٛضت١ضؤَإ، ن١َاٍ غً

َٝعٜه٢ زَٚاٖٝا (223  2011نٛضت١ضريؤى، قبٝح ذلُس حػٔ،  /ْ
َٝٔ طؤتٔ ض١ْس (224 َٝٔ نٛضز٣، ْعاض  ز٠ظ١ضا ش نٛضزإ ٚ ث١شْ بازٜٓإ/ ئٝس١َٜ

 2011ذلُس غعٝس، 

َٝو ي١ ز٠ض٣٠ٚ٠ باظ١ْ/ ؾاْ (225  2011ؤط١ض٣، ١ٖيه١فت ازضٜؼ عابس، خ١ْٚ

 2011ٚ: غاحل ٜؤغغ غٛيف،  -َري/ ظ١نؤيني، ٕ: ْٝهؤيؤ َانٝاف٢ًًٝ  (226

 2011غٝتافها َطؤظ١ن٢َ ٖاظ٢/ نٛضت١ ضريؤى، غٝجإ ع١بسٚيال،  (227

228َٔٝ  .2011 ع١بسٚال، ٖعضظإ ضؤَإ،/ ضْٚسنإ ( ؾؤث
 .2011 ج،احلا غا٢َ: ٠ٚضط١ض. ذلُس بًٓس ضٚا١ٜ نطز١ٜ ،/ ( احملطق229١
َٝس٠نا ٠ٚغؤ، ىَل ( ىَل230  .2011. ئ١مح١ز ْٜٛؼ/ ئ١ظٝيَن ز٠ضز٣َ ز٣، غج
 .2011 فٓس٣، ع١بسٚيه١ضِٜ/ ب١ٖسٜٓا ( قال231
232َٔٝ َٝػت١ٜٞ ١ٖيب١غت، ضظطاض/ نؤ١َتا٢ٜ ( غرتاْ  .2011. ن
 .2011 ي١ع٢ًَ، ئ١َ١ض٣َ/ ١ٖيب١غت ٠ٚالت، ٚ ( ئ١ظني233
 .2011 ت، عاضف حٝتٛ ،١ٖيب١غبا١ٜن٢َ نا٢ْْٚٛ/  طع١( 234
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َٝٔ نٛضزإ( (235  2011ف١ض١ْٖط، َػعٛ خايس طٛىل،  / ف١ض١ْٖطا ٖٝعاض)ْاظ
 2011زضاغ١ ٚحتكٝل: امساعٌٝ بازٟ،  /زضاغ١ /ايؿٝذ ْٜٛؼ ايهطزٟ (236
 2012، ، ب١ض١ٖظهطٕ: حتػني زٚغه١ٖ٢يب١غت /زٜٛاْا غ١ضزائ٢ (237
 ١ٖ2012يب١غت، ٖٛؾٓط ئٛغ٢َ،  /ؾٛثا غ١ظاىَل (238
 ١ٖ2012يب١غت، فتح اهلل حػ٢ٓٝ، /ؾ١ضظا١ْن٢ غٛض٣ زٚٚض (239
 2012، حػٔ غًٝعا٢ْقصص،  /وو دفرت االنتفاضة (240
َٝٔ ؾٓطاىَل (241  2012ن١َٛنا ١ٖيب١غتعاْإ،  /ق١فس٠ى ش ١ٖيب١غت
َٝٔ،  /زط١ٍ ضطنإ (242  ١ٖ2012يب١غت، َكت١فا حػ
َٜٔ ز١ٜٓن٢َ (243  ١ٖ2012يب١غت، ًٖبني باقط،  /غٓٛض
 ١ٖ2012يب١غت، تريؤش،  /ث١ض٣َ غج٢ (244
َُٝإ،  /طؤتطؤتو (245  ١ٖ2012يب١غت، ؾ١عبإ غً
َٝطٜ –( بصاض٠ / ١ٖيب١غت 246  2012َٞ ْٛغغ . هف
َٞ / ضؤَإ ن( 247 َٟ غاظا ض٠عٓاٜ  2012ئ٠ْٛ١ض ذل١َ١ز تاٖط .  -ٛض
248َٞ  2012 -َاجس ئ١حل١ٜس٠ض  -نٛضت١ ضريؤى  -  ( َاالْ
 2012 –طٛيٓاض ع١يٞ  -١ٖيب١غ١ت -َٝٔ خ١ْٚا غٓٛضإ ( ١ْٖاغ١ى ش تٝج249
َٟ -ٖؤظإ  -( طٛيعاض 250 َٝذ تاٖط  ؾٛؾٞ  ؾ
َٝٔ يٝؤْاضزؤ زاظٓؿٞ  -( ضريؤى 251 َٝطإ عع٠ت ٜٛغف -ضريؤن  ٠ٚضط
 ز. غهفإ خًٌٝ ٖساٜت - ٠قكل قكري -( حاضؽ ايٓطجؼ 252
َٝٔ نٜٛع253٢  2012-ؾٝالٕ ذلُس حػٔ –١ٖيب١غت  /( زاغتاْا ١ٖغت

َٝسا َط254٣  2012-ب١حط٣ ض٠ؾٝس  –١ٖيب١غت  /( ضٚط١ٖا عؿل ت

َٝٔ بصاض255٠  2012-باض٢َٜ باال  –١ٖيب١غت  /( ١ٖيب١غت

َٜص256٢ٜ٠ ٚ َٜٔ  2012 -ئاضش٠ٕ ئاض٣  –طؤتاض   /( ض١ْس طؤتاض
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 2013 -٠ٚج١ٗٝ عبسايطمحٔ  –١ٖيب١غت   /( ٠ٚغا257

 2013 -جٝٗإ ضؤش  –ضريؤى   /( غ١ح258١ٓ

 2013 -ف١ضٖاز حاج٢  –١ٖيب١غت   /بابا ٚ ضٌ زظ ( ع١ىل259

َٝٔ ض٠خٓا ئ١ز٠ب260٢  2013 –ْعاض غًُإ تاٖط  -٠ٚضط١ض /( ظ١ش٠ْ
٢َٝ ت261١ َٝعاض٠ى ب  2013 –َٗاباز محٝس  –١ٖيب١غت  /( ئ
َٝطإ (262   2013-قبخ٢ ١َيهاٜٝع٣  –١ٖيب١غت  /ظ١ضطٜٓا ثطض٢َ غت
 2012ح ذلُس غًِٝ ذلُٛز، ظ١نؤيني، ز.قال /زٜطؤنا نٛضزإ ٜا ٣ْٛ (263
قكائس نطز١ٜ َرتمج١، تطمج١: حػٔ /قكائس تعؿل ايؿُؼ (264

 2013غًٝفاْٞ،
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