
 باقة مختارة من مناهل الشعر الكوردي
 

 بدل رفو :ترجمة وإعداد
 غراتس\النمسا

 
 

 
  قوبادی جلٌزاده :عراشال

 
 

 ـ الحرب 1
 

 ..الحرب توقفت
 ،االن،ما الغنٌمة

 ؟!ان فقد القمر نهدا  
 

 ..الحرب توقفت
 االن،وما االمل،

 ؟!ان كانت شفة الثلج ملطخة بالدم
 

 ..الحرب توقفت
 االن،اي رقصة،

 دت الفراشة،صان  
 ؟!صوب الرٌاض عودةلل
 

 ..الحرب توقفت
 االن،اٌة وردة،

 ؟!ان كانت الحدٌقة ممتلئة بالمعاقٌن واالرامل



 
 ..توقفت الحرب
 االن،اي لحن،

 ؟!ان كان البلبل ٌلبس الحداد لالزل
 

 ..الحرب توقفت
 االن،اي فخر وزهو

 ؟!ان كان الشهٌد مكسور الخاطر
 

 الحرب توقفت
 اٌة حٌاةواالن،

 ؟!لم ٌضع معوله جانباو حفار القبور 
 

 ..الحرب توقفت
 اي سالمواالن،

 ؟!ان كانت الحرب مستمرة ابدا  
 
 

 مصباح فً السماء ــ 2
 
1 

 ..انه الثالثاء
 الخامسة صباحا
 والثلج ٌهطل 

 والرب اوقد شعلة
 .فً غرفة مظلمة 

 فً تلك الساعة،كان دفق الحلٌب والسكر
 .ثلج والنوروفً ذلك الٌوم، كان هطول ال

 
2 

 ..شعلة موقدة
 ولهذا االرض لن تحتاج

 ضوء الشمس



 !ونور القمر
 
3 

 ..القمر ٌهبط
 ٌلملم نور المصباح
 !وٌقسمه على النجوم

 
4 

 لغاٌة ان ٌغدوالقمر ابهى،
 ولهذا سٌضع راسه فً هذه اللٌلة

 على صدرك
 !ورجائً ان ال تغلقً النافذة

 
5 

 ..انت مصباح اسطوري
 ذي به صمم ٌسمعكحتى ال

 والفوانٌس تنادٌك
 !والعمٌان ٌرونك

 
6 

 قامتك اقصر  من السماء بشبر
 !واعلى بشبر من راٌة الوطن

 
7 

 ..المصباح
 !شجرة جنار بنفسجٌة

 
8 

 فً تلك االٌام، كنت ساذجا  
 !حٌن عشقت العٌون السود

 زمن،ال ذلك فً
 المراهقةزمن 

 !!والتعاسة



9 
 لزج ل شئك فكحٌن تخلعٌن ثٌاب

 لزجالهواء،
 لزجالنور،
 لزجالخٌال،

 
10 

 الشعٌرات الصفراء تحت ابطٌك،
 باقة من ضوء خفٌف

 غفو تحت اقدامكوالشمس ت
 

11 
 االن،ثغري على صرتك

 ال اعرف ان نزلت  من شعرك
 من اصابع نبتت عالٌاام انا قد 

 .قدمك
 

12 
 ...شفاهً

 بٌن نهرٌن من الحلٌب ما
 .ن فً حقل غض وغرٌروٌترعرعا

 
13 
 كسر كل مراٌاكأس

 فمن االن وصاعدا 
 .امام قصائدي ثٌابكغٌري 

 وانا سوف احرق كل مالبسك
 ..واصهر قالئدك

 .وبعدها ارتدي الرماد منً
 .عٌونً اقراطا   حدقاتاجعلً من  و
 

14 
 حٌن تنٌمٌن دٌوانً على صدرك



 صورتً وقتها تتحول
 .لطفل رضٌع

 
15 

 اخرج انا من غالف دٌوانً
 غرفة نومكواجئ انا الى 
 عاري عاري

 .تغفٌن فً احضان زوجكانت و
 واسلك درب المطبخ

 !السكٌن االكثر حدةوافتش عن 
 

16 
 سأتجاوز دٌوان شعري 

 .وادخل الدوالب
 وساشم كل مالبسك

 وسابدا بالفستان البنفسجً
 االسود واقبل حاملة الستٌان

 !اخنق هٌجانًوبلباس احمر 
 

17 
 انهمرت قبلة مابٌن فمً وٌدك قبلة
 والقبلة غدت عصفورة

 مكسورة القلب
 ولحد االن لم تكف عن الزقزقة 

 .وصفق االجنحة
 

18 
 بانً فً دارك..التنس

 اقداح شاي ةثالث..فً الصباحات
 مالعق ثالث..الظهٌرة وفً

 !نوم افرشة ةثالث..وفً االماسً
 

19 



 ..هناك من فً الباب
 ،جئن ٌسألنك نساء الحارة
 .عن جمالك

 
20 

 ..اٌها الطوفان
 سكب فً حجرتًنا

 انا ومنضدتًاغرقنً 
 القانون ًوكتب

 المقدسة
 اغرقهم،فهذا طوفان الجمال

 !!طوفان ابنة نوح
 

21 
 حٌن رحلت

 قدمً علىعٌونً  انسكبت
 واالن اتكأ على عصا منحنً

 .منحتنً اٌاه عٌنٌكفهو شعاع 
 

22 
 البعد، معول البعاد

 اسقط رأسً على ركبتً
 سورةمثل شجرة رمان مك

 
23 

 من ٌعشقك،
 اما به مس جنون ، او قد ٌكون طفال فهو 

  !!وانا االثنان معا  
 

 :الشاعر فً سطور
 1953 \أربٌل  –کۆٌسنجق  –من موالٌد ....   قوبادي جلٌزاده

 1977-1976جامعة بغداد  –تخرج من کلٌة القانون و السٌاسة  -
 ردوباء الکعضو الهٌئة االدارٌة التحاد أد -
 قٌٌن الکوردستانًنائبا لرئٌس اتحاد الحقو عمل -
 نائبا لمنتدی گالوٌژ االدبی و الثقافی عمل -



 رئٌسا لتحرٌر مجلة گالوٌژی نوێ عمل -
 عضو اتحاد قضاة کوردستان -
 -.وزارة الثقافة  –ردستان وحصل علی الجائزة االولی للشعر التً نظمتها حکومة اقلٌم ک -

 2004عام  –مانٌة ادارة السلٌ
 .، فً مهرجان گالوٌژ االدبی و الثقافی  2009حصل علی لقب شاعر عام  -
 حصل علی جوائز تقدٌرٌة عدٌدة فً المهرجانات االدبٌة  التً شارک  فٌها -
 ...الی العربٌة و الفارسٌة و الترکٌة واالنگلٌزٌة   ترجمت أشعاره -
 : مجامٌع شعرٌة منشورة 8  له -

 قلم أشٌب
 الضباب

 مشانق الجنة
 ، ثمال دوما  دوما صوبا هللا
 وحٌدا  الشهٌد ٌتنزه
 ڤان اٌرۆتٌک

 الشمس ، فً قدح مکسور
   ستٌان الثلج ، مالی بالزرازٌر

 
****** 

 

 

 دلشا ٌوسف : الشاعرة

  ـ إعدام الصوت 1

 ..آه

 من سنوات

 إعدام  الصوت

 على مرآى من 

 الحنجرة

 آن لنا

 أن نهدم جدار الصمت 



 مقدسبالغضب ال

 .و نخرج أٌدٌنا من قلوبنا

 

  ـ الحرٌة 2

 ماذا تعنً الحرٌة؟  

 حٌن اكون سٌد نفسً

 وتكون انت سٌد نفسك

 وحٌنما ارغب ان اكون

 كما انت 

 وترغب انت ان تكون

 كما انا

 وحٌنما احل محلك

 وأنت تحل محلً

 عندئذ سنكون احرارا  

 لكوننا سنغدو متحدٌن

 .المونكون كل الع

 
 ـ قوس قزح 3

 ..!كالمطر

 سأهدم جدرانك

 المشٌدة من الطٌن

 على هامتك،

   ومكانها

 قصرا  من الحب   سأشٌد لقلبً

 و من السماء

 أسرق قوس قزح



 وأكسو به قدي و قامتً

 
 ـ الفؤاد 4

 جرة من المشاعر 

 ٌصقل فً فرن الحٌاة

 بابه

 مشرع على مصراعٌه

 ..وحارسه

 منه و فٌه

 ..!!هولكن

 ال ٌمسً

 .فِراشا  لكل ضٌف

 
  ـ الجهات المغتصبة5

 جهاتنا دون موانئ

 و سفننا دون قبطان

 ال تعرف الجهات 

 ...إذا  

 ملمن أٌن سنح  

 رٌاح الصبر

 الشرق  مسافرو

 دون موانئ ٌبحرون 

 طوفانفً خضم 

 من جهة الغرب  جاء 

 !و إغتصب جهاتنا

 

  سورٌا -فً ناحٌة الدرباسٌة التابعة لمدٌنة القاشلً( 1968)موالٌد



  عملت كمتطوعة فً صفوف الثورة الكوردستانٌة لمدة اربعة عشر عاما
  .جنوب كوردستان فً مدٌنة السلٌمانٌة  تعٌش االن فً

سلٌمانً  –( مٌدٌا)و رئٌسة لتحرٌر مجلة ( زوبوتامٌام) عملت مدٌرة للمركز الثقافً الكوردي \
1993  

باللغة الكوردٌة فً سورٌا و لبنان فً ( أجراس اللقاء) مجموعة شعرٌة بعنوان ت نشر
  2002عام

PEN-KURDًعضوة فً جمعٌة القلم الكوردي و العالم  
  تعمل االن مترجمة فً مكتب االعالم المركزي فً السلٌمانٌة

  .جانات و مؤتمرات ثقافٌة و أدبٌة و إجتماعٌة عدٌدةشاركت فً مهر
  عن التركٌة فً الصحافة الكوردٌة و العربٌة المترجمة نشرت العدٌد من المقاالت والمقاالت

 
****** 

 

 
  
 

 كرمانج هكاري: الشاعر 
 

 ـ التارٌخ ٌعٌد نفسه 1
 

 أٌا أهلً
 واضح هذه المرة

 أٌضا
 فمٌدان كفاحنا

 طاولة
 واالٌدولوجٌا

 النردلعبة 
 نهاٌتها مقفولة

 (.مكرورة) أو 
 ـــــــــــ

 ـ حٌن  ٌغدو الهروب ثورة 2
 

 
 خوف
 ورعب     



 وظالم         
 أطفال وشٌوخ

 معاقون وعمٌان
 الكل سلك درب الهروب

 ..برد قارص
 ٌتساقط من السماء

 وجمٌع مدن شمال كوردستان
 بالدموع أقبلت

 صوبنا
 :ونادت

 انه لٌس هروبا
 خةإنما ثورة صار

 .بفم ولسان
 ـــــــــــــــ

 ـ عرس ارستقراط3ً
 

 مساء  ..الٌوم
 (أغوات)فً عرس ابن احد 

 هذه المدٌنة،
 ..من ناحٌة ما
 قادة المدٌنة 

 نثروا النقود باالالف
 على راس العرٌس

 هداٌا وتكرٌم
 وفً الناحٌة األخرى

 وعلى صوت طبلة العرس
 طفل ٌحمل سلته

 وٌصٌح بأعلى صوته
 اهلمو..هلموا 

 فالتفاحة بدٌنار
 (.احمو البرواري) تفاح

\\\\\\\\\\ 
 مزارع كوردي.احمو الرواري 

 ـــــــــــــــــ
 (مه م)ـ استغاثة إلى  4
 

 ٌا زٌن الشباب ، ٌا مم
 بٌننا(خانً لب زٌرٌن)ال 

 كً ٌسحب السٌف من غمده
 :كً ٌردد( بدرخان) و ال 

 الحرب عرس الرجال
 وٌفتت بطون األعداء

 ا ممٌ..ٌا مم 



 ..منذ سنوات عدة
 ما فً الساحة وٌحٌا

 الشرٌر وأزالمه(* بكو)
 وكل ما ٌجول فً فكرهم

 السلطة والجاه
 وكل غرٌب ٌطرق أبواب قرٌتنا

 من دون سؤال وجواب
 ٌتمدد وسط دٌواننا

 وبعدها ٌغدو مختارا  ودلٌال  
 ٌا مم..ٌا مم

 لنا أمنٌة من بحر 
 أمٌر األمنٌات

 وحٌن ٌطل الصباح
 ..لٌك باهلل ع

 (جودي)ترجل من جبل
 واعد دورة الزمن

 ونحٌلها ربٌعا  
 .ونحٌلها ربٌعا  

 ــــــــــــ
 ـ بشرى مٌت5
 

 :كانوا ٌرددون سابقا  
 حٌن كانت السماء 

 تشهب إحدى نجماتها
 كانت اإلشارة تعنً

 موت أغا 
 إقطاعً        

 نبٌل             
 باشا           

 فً اللٌلة الفائتة..! ولكن
 وبعد ان غطت مولدة قرٌتنا

 فً نوم عمٌق
 انا والنجوم كنا نتغامز

 أبصرت..!! فجأة
 نجمة سقطت من السماء

 وحطت على األرض
 وصباحا،وقبل أن اسلك درب المدرسة

 وأمام باب فرن الخبز
 :امرأة قالت إلمرة أخرى

 أتدرٌن بان هوكر المشرد
 ودع الحٌاة ولم ٌبصر الدولة ،

 المقبرةوقبل ان ٌأخذوه الى 
 الفقراء الشهداء والمالئكة



 استقبلوه
 ولكن بصوت عال

 :نهض هوكر ونادي
 البشرى لكم
 *(الحزب الواحد)ولى زمن 

 حزب الحكم الطاغً
 وزعٌمه فً الزنزانة

 وتدلت أذانه
 لكن الناس تقول

 فً كل مدٌنة من هذا الوطن
 * *(دكتاتور)ٌعٌش

 ـــ
 م العراق فً العقود المنصرمةٌقصد به حزب البعث والذي حك ..الحزب الواحد  *
 ٌقصد به  صدام حسٌن ..دكتاتور  **
 

 
 كوردستان العراق \، دهوك  1965موالٌد : الشاعر  كرمانج هكاري  
 1983ـ خرٌج دار المعلمٌن عام 

 دهوك/ ـ عضو اتحاد االدباء الكورد 
 ـ له دٌوان شعري مطبوع 

 
***** 

 

 
 مصطفى سلٌم :الشاعر

 
 الساعة

 ارقدي... ًهلم
 فً حدقتً
 وال تتحركً          

 كً ال تتهشم المرآة



 وصور احالمنا 
 تتكسر،               
 ...وتحرن روحك
 فً عبرات تلك

 النافذة                    
 !!وتشرد فً ازقة المدٌنة

 كً ال ٌرقص ناقوس الدٌر 
 ..مع صفٌر الرٌاح      

 وتتالشى الرسائل فً انذار
 خافت                          

 !!بٌن ثناٌا مقابلة استغاثٌة
 الساعة...انها الساعة

 ما غاب قد غاب
 وذهب هباء مع الرٌح

 !!والعائد لم ٌعد
  ً ً  ...ال  ..ال

 حطمً فنجان شفتٌك
 وكونً انفاسا  

 لتلك الرسالة المرسلة إلٌك
 !!والتً أصبح جوابها نارا
 الهاربون،اولئك االطفال

ً  باال  مسالتجأوا ال
 ..وال ٌزال العطر منهم ٌفوح

 فً محٌط عٌوننا
 ..تموت االسماك

 تخوض السفٌنة غمار اجسادنا
 ..وكل حكاٌات عالمنا

 تفتت فً مجلد..الٌوم
 ..لهذا ارى

 الساعة دون عقارب
 والموعد خجل زجاجً فً قدح

 بالرغم من ان القدح 
 فارغ                 

 ..فهو ٌفٌض
 ..تتراقص األنامل

 مفطورة والشمس
 فً زجاجة مقفلة



 الربٌع..الشتاء..الخرٌف..الصٌف
 نهدم..دعنا

 هذه الدٌباجة            
 والزجاجة على ذلك الجدار

 نحطمها                   
 وشظاٌا الشمس
 على بٌدر آخر 
 .نعٌد صٌاغتها

 
 

 الشاعر فً سطور
 كوردستان العراق \، مدٌنة عقرة  1958ـ موالٌد 
 1984ج من جامعة بغداد ،كلٌة الشرٌعة  عام ــ تخر

 ـ ٌعمل الشاعر فً سلك التعلٌم،استاذا للغة العربٌة فً مدارس عقرة 
 فرع دهوك  \ـ عضو اتحاد االدباء الكورد 

 ــ شارك فً العدٌد من المهرجانات الشعرٌة  ونشر نتاجا كثٌرا فً الصحف والمجالت 
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