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 بةرزان هةستيار: شيعري
 ئةلَمانيا

   2003حوزةيران و تةمووزي
 bhastiar@yahoo.de 

منالَييم ئاسكصك بوو بةسةر ثةلكة زصأينةكاندا بازبازصين (لة كتصيب)كاروان عومةر كاكة سوور (
نةوة، ئةم ثياوة ساآلنصك بوو كضصكي بة مالَي كابرايةك هاتة كؤآلنةكةما: دا دةلَص)دةكرد

وة خؤش ويستبوو،بةإلم نةك هةر فايزة نةبووة خصزاين بةلَكو باوك و براكةي لةسةر )فايزة(ناوي
ئةو مةسةلةية لة قوتاخبانة دةريان هصنابوو ،شةويش بة خةوتوويي خنكاندبوويان،جا لةبةر 

هبصنصت،بؤية بة خةيال َكردبوية )ايزةف(نةيدةويست باوةأ بة مةرطي ) عارف تالَةباين(ئةوةي 
و )فايزة(هاوسةري خؤي وهةر بة خةيالَيش ضةند مندالَصكي لصي هةبوو ،هةميشةش واقسةي لةطةلَ 

عارف تالَةبانيي  لة حةفتاو ........مندالَةكاين دةكرد وةك ئةوةي بةأاسيت ثصكةوة دانيشتنب
هيد كرا،ثاش خؤي ذنصكي طةنج و ضوار ضواردا يةكصك بوو لة ثصشمةرطةكاين هصزي أزطاريي وشة
 !!!!!!!!.مندالَي هةتيوي بةجص هصشت

 
 .)بةعةشقة ثأفانتازياكةي عارف تالَةبانيي و فايزةو هةرضوار مندالَة هةتيوةكةيان ثصشكةشة(

 
 شةثؤلص لة حوزن ثةي دةر ثةي ئةمباتةوة سةر

 قةوزةي كةنارة لووسةكان
 ثصم لة ثةلكي يادطارص ئةخليسكص و

 م دةداتة بةر دةرطاي كةونة خةمصتوأ
 مةدةد هاوارة ، ثأ جامصك لةئاوي ئةو تةمةنةم ثص بدةوة
 كة قومرييةكان بالَيان لة من قةرز ئةكرد بؤ فأين

 !!بزانة بةشي ضةند سةدةم ئةكات
******** 
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 هةميشة بة دةستصك ختووكةي
 ئةو أؤذة مةراق بردووانةي خؤم ئةدةم

 نبصهوودة ضاوةأصي شتصك بوو
 لة باخضةي أةنطصكدا بستصكيان بداتص تيا بأوصن

 داوصين طولَصكيان ئةطرت تا هيض نةبص
 ...قردصلةي بؤنصكيان لةقذ دات

 بؤ ئةوةي لة ثياسةي تةمةندا قؤل َبكةن بةقؤلَي
 تالَص لة تريفةو تةلَص وةنةوشةدا،

 مةدةد هاوارة،
 هةورصكم ثص بدة نسص بص بؤ سةري

 ئةو ساتة سةيرانةي
 نص نةبوو بؤسةيوا

 كأبووين عاتيفةو غوبابيي عيشقصك تا
 باي بالَي خؤي بدا؛

 بأوانن، من تازة زات ناكةم ئاوأص بةمةوةو
 أؤذانص ببينم، ساكةدةشت

 تةمةنص سةراثا كصلَطة بص بؤ ثصك نةطةشنت و
 دةست بص بؤ مالَئاواكردن و
 بزربوون بةرزبووبصتةوة

******** 
  تةمي ثةأاطةندةيي من ئةطةشت ونة دلَؤثص باران لة سيماي ذصر

 نة ضةمصك لة طوإلو هةرصزي وشك بووي ئاهصكي بؤ ثاراو ئةكردم
 ئةأؤشتم وةك ئةوةي سةرابص كصشم كا

 ئةأؤشتم من هةر خؤم لةنةسلي ئاوبووم و كةضي
 نصلَة نصلَ  ئةسووتاو) فايزة(خةرماين هةناوي 

 نةمتواين بأذصم،
 قةكةي ئةوم ثص بدةوةمةدةد هاوارة، ثأجامص لة عةتري عيش

 بزانة خةرابايت ضةند سةدةي ثص ئةكةم بة طولَجاأ
********** 



 3

 بةر لةوةي بصمة الت بةكةناري أووبارةكانا ثياسةم ئةكرد
 بؤية كة سإلوم لص ئةكردي يةكثارضة تةأبوومن لص ئةضؤأا

 ئاخر من نةمئةتواين بضمة باخص شةوبؤوةو
 كةضي طؤرانييةكي وشك مب،يان

  شةثؤلص وةك دةمسالَي عيشقةكةي تؤثرذةي
 تةأتةأي نةكردمبةوة بؤ أامووسانص

 جوان نةبوو، نا، سةوزبوون شةآللَي نةكردمب لة خؤي و
 لة سصبةري بيية ضةميلةيةكدا أاكشصم

 سةير بوو طولَةكةم ،سةير،
 لةساي ثةلكة طيايةكي بؤندارا هةرزالَصكمان بؤ عيشق ضص كرد

  ثةثوولةي أةنطاوأةنطي هةناسةهةرزالَصك ثأ عةتري ماض وثأ
 ..............!كةضي

 مةدةد هاوارة،هةر تةهنا ثةثوولةيةك،
 هبصنةرةوة ذصر سايةي ئةم كولبةي ئةحزاين دلَةم؛

 ئةو حيكايةتة بريندارانةمان ثص بدةوة
 كةلةسةنطةرةكاين عيشقا لةشكري ئةشقيا ثصيان جص هصشتني

 ي ئةوان كوجا مةرحةبامباندةوة،ئيدي ئصمةو ئةم خةرابايت وجودة
 بةلَصن بص، بة خؤمان وجةستةي خوصناويي حيكايةتةكامنانةوة

 سةري عيشق لة جانتاي سةفةرصكمانا هةلَطرين ،
 سةفةرصك لة هةطبةي ونبوونا و
 ونبوونصك لة سيلةي فةنابوونةوة،
 ....فةنابوونصك شكؤفة لصوةي سةر بكا

 لةسةر بستص لة خاكي ئةو أةنطانةي
 .... كةس نةيدينبخؤمان نةبص

 ..خؤمان نةبص، كةس بةشيفؤين ناسكيان نةخةوتبص
 
 
 


