
 مختارة شعراء من كوردستان وباقة قصائد
 :ترجمة واعداد

 بدل رفو
 غراتس\النمسا

 
 إحسان حسن زبير: الشاعر 

 
 احتضان الخطيئة

 
 أىوائي وأنفاسك

 سر شريد
 دقات ساعات تصاحب

 السيرات المريرة
 ألحالمي المرىقة
 .وشيواتي الظمآنة

 عمى أي من خطوط األنوثة
 تمضين؟

 إن كنت تعشقينني
 واحضنينيتعالي 

 وال ترفعي شفتيك عن شفتي بسرعة
 .ومواثيق ىواك وقعي األسرار بالقبالت

 امزجي لون الربيع
 وصدرك بسعادة 



 اجعمييا بوسترا ذا روح مقدسة
 وبسحر خصالت شعرك

 .قاومي الدغدغات 
 ...ال تفزعي 

 فانا من سيرميك من قصائدي
 وستقتل الكتب الظمآنة السعادة

 أنت عطر شالل ربيعي
 س بوسعي أن أقاومولي

 أىواك وصوت الميل
 يمحو ذنوب العشاق
 تعالي ومرري جسدي
 عمى فستانك                     

 ....كي نرقص
 رقصة الصمت مع النجوم 

 اسرقي عطري و سأسرق عطرك 
 عمميني طعم الذنوب

 كي تسقي شوقك وحنينك
 حدقي في...حدقي في

 وال تكوني مترددة
 كي نموت في بعضنا 
 
 ــــــــــــــــــــ

 :الشاعر في سطور
 
 .كوردستان العراق/دىوك – 3791مواليد  -
 .عداد المعممين المختمطيعمل الشاعر استاذا لمرياضة في معيد إ -
 .دىوك/عضو اتحاد األدباء الكورد -
 .عضو نقابة صحفيي كوردستان -
 .تمفزيون دىوك/رئيس قسم الرياضة -
 في الراديو والتمفزيونعمل في مجاالت كثيرة رياضية  -



 ـ نشر نتاجا كثيرا في الصحف والمجالت الكوردية 
كوردستان العراق ( خبات)الصادر من مطبعة ( تجربة ضرورة ميتة)اخترت القصائد من ديوان  -

5002 . 
 
 

 
 

بيار بافي: الشاعر   
 الشّمام

 
 قال الخطيب

 كمبة وقحة
 وأردف المختار

 في أي زقاق تقطن
حياءفأىمو عديمو ال  

والشرف                      
 وقال الدالل

 كل يوم أمام  ناظري
تتعرى                    

...ومساء   
 كان القرار

 أن الشمامة التي 
(مريم) تدعى   



 إكسير ودواء
 وتاج عمى رؤوس 

.األشياد  

ـ دمدم 5  
...جمب االستاذ   

 ذو العمامة الخضراء
 والحاج ذو المفة الصفراء

 من اسبانيا
جر والحالنالح  

 ومن ايطاليا
 المرمر والسيراميك

 ومن ماليزيا
األبواب             

(ميرسين)ومن   
 النوافذ والسجادات

 وشيد قصراً 
(*كارة)كقصر جبل  

 وبفن وجمال ورسم
 وتصور االستاذ 

 بأنو،
.سيظل الى االزل  

---------------------- 
،مدينة زاخو ،كوردستان العراق 3799الشاعر من مواليد   

 ـ عضو اتحاد االدباء الكورد ـ فرع دىوك
 ـيعمل ضمن الييئة االدارية التحاد االدباء الكورد في كورد

.ـ شارك في ميرجانات وندوات ثقافية كثيرة ونشر نتاجا جما في الصحافة  
 
 



 
فرىاد حاجي: الشاعر  

 
عمي بابا واألربعون حرامي   
 
ال عمي بابا يكّف عن السرقة   

اميًا  يتوبونوال األربعين  حر   
دمية لمسقيا( فولتير)يحيمون   

 ويأكمون البرتقال
(البنزين) ويصبون عمييا   
 ويغسمون األموال

 وممفات األمنيات الممنوعة
 األفواه المنتظرة لّمقمة
 يحيمونيا الى التقاعد

 ويحممون بنادق األجنبي
 يظيرون بمئة لون وصورة

 ويجعمون األوطان عقارات خاصة
 لمسمطان
مياجع الكاردوخيين ويشيدون  
؟..ألم تعمم  

 بأنيم يأخذون الورود والعطر
 ويركموننا

 بحجر الرحى وتيديدات



 الجار السيئ
 وبألعاب المونديال
 يريدون إلياءنا
 ،خارطة الحياة 

 في جيوبيم عفنة
 وقمة سعادتنا

...صالة  
...ولعبة دومينو  
.وقدح حنظل  

 فنحن
 بألعابنا وأجسادنا

 معضمة دون جدوى
عن في السنورجل طا  

 ويتيم بال مأوى
 وأنثى ذئب
 دون حظ

(قابيل)فكمنا   
 جئنا عراة

 وسنمضي نحو األسوأ
 فالنوايا سيئة

 وليذا يخشون صمتيم
(جمجامش)فيم من جنس   

(نينون)و  
 سيام مسمومة

 اسود في غمار الحروب
 

 ويختبئون في أحضان الغيوم



 ويبتمعون الرمال
 براءة األطفال

خالص األبطال  وا 
القمريخبئون   

 كي يربطوننا بالسماء واألماني
 وتحتنا ينسفون الجسور

 فال يستطيعون  العيش بدوننا
.وليذا تينا  

 عجزىم وحاسباتيم
 جعمت من الصبيان شيبا
 وقوضت ظيور المراىقين
 وفي ثنايا التيميل والتأثير

 يغرسون الجذور
 فال مشكمة إن رددنا

(ماع.. ماع )  
 فنحن كالخرفان

ء  ويبيعوننافيم يأخذون كل شي  
 وبالطائرات يقضون حاجتيم

 ويتركوننا عمى موعد مع
المنتظر( محمد الميدي)  

 لكننا ظالل وتراب
.وىم جبال وىموم  

 ـــ    ـــــ
:انشاعر في سطىر  

 .كىردستان انعراق\مديىة زاخى 4791،مىانيد فرهاد حاجي ــ  

 .قسم انهغة انكىردية-زاخى/خريج انمعهد انمركسي نهمعهميه ــ 



 .مجهة دالل سكرتير تحرير+

 .فرع دهىك-داا  انكىرداالعضى اتحاد ــ 

انجرائد ، انمجالت ، االذاعات ،  وشر انعديد مه انقصائد و انقصص و اندراسات و انمقاالت في عدد مه+

 .انكىردية و انعراية انتهفسيىوات و انمىاقع االنكترووية و اانهغتيه

 .انىقااة في زاخى ممثمهىك،ورع دف-عضى وقااة صحفيي كىردستانــ 

والتي يصدرىا اتحاد االدباء الكورد في (  5002) 79ترجمت القصيدة عن مجمة بو يف العدد 
.كوردستان العراق \مدينة دىوك   

 
 

 

جيمان كانيكي:الشاعرة  
 

 المالك
 النير يجري بسرعة

 وال تكفي األيام والميالي
 وال  أفواج السنين

 كي أعشقك حتى الثمالة
***              

 يا مالكي 
 ىا ىي سنة أخرى تودعنا

 والتزال لوعة االشتياق



 في أعماقي  مشتعمة
 وستبقى متوىجة لسنوات كثيرة 

 من الموعة
..قل لي  

 متى ستراقصني 
 في المرة القادمة؟

 فيذه السنة مضت أيضا
 دون رقص

لم ترقص معي بعد   
 أريد أن أبكي

 كي ال تقول باني مازلت حائرة
لك يا مالكي ولكنيا  

 سأحرق قصص وحكايات العام الفائت
 وسأروييا لك الواحدة تمو األخرى في

 ليمة راس السنة
**** 

 
 

 أيا مالكي
 في العام الماضي

 كل البشر كانوا  شرسين
الخوف. يحدقون في التوبة  

 أرادوا أن يعمموني رقصة الضياع
 ال أحد أراد أن يعممني

 رقصة السعادة
وبةالت..وليذا فالتوبة   

 من  الرقص مع الغرباء
**** 

 منذ أن
 سرقني الغرباء مني

 قررت أن أكف عن الرقص مع الغرباء 
..وأنت يا مالكي  

 اعطني يدك



 كي نرقص معاً 
 ونبدأ مشوارنا  بال خوف 

 بين ثنايا مناظر يانعة
 فقط انت 

 من أحب أن ارقص معو
 وعمى كتفك أضع راسي 

 وارقص معك
 بال خوف أو خجل

جع وحقد الغرباءىيا نيشم و   
 تحت أقدامنا

وذواتنا. ونمأل فييا  
 بابتسامات المالئكة

 وعطر الربيع
 ونرقص

 في جنة البراءة
.خالدين فييا   

 ـــــــــــ
، مدينة الموصل 3729من مواليد ( جيمان كانيكي) ـ الشاعرة الشابة جيمان موسى عبدالرحمن  والمشيورة باسم 

 العراقية
.االبتدائي والثانوي في دىوك وتخرجت من معيد المعممات في دىوكـ أكممت مراحل دراستيا   

 ــ عضو عامل  في نقابة صحفيي كوردستان
 ــ تعمل في ىذه المجاالت الشعر والصحافة  وتعمل حاليًا في صحيفة ئو فرو اليومية والتي تصدر في دىوك

 

 
 

 
 

دلير كمال:الشاعر   



 
 تمك السيدة

 
...تمك السيدة  

ا الكلالتي يقول لي  
 نعم سيدتي

 تمك التي ترقص
في سماء افكاري        

 وعمى آثار اقداميا
تتفجر الينابيع        

 والعرق الناضح من نيدييا
 يسقي بساتين القرويين

 ومازال القرويون يمعنونيا
تحتسي الخمرة...ىذه السيدة  

 وتفتح ازرار قميصيا
!!أىي ثممة  

 أم نيودىا عمى بيدر صدرىا
!!يبدأ بيوم جديد  

..ىذه السيدة  
 التي تنبعث االبتسامة

 من انامميا
 حين تدنو مني 

.اغدو بخاراً   
...قالوا  

 بأن الشباب يرتعبوا
 من قبالتيا

 والمفكرون يختمسون االفكار
 من عيونيا
 وأنا  عاجز

 وباليد اليمنى تمسك الغميون
 وتدخن السيكارة،

:الناس تقول  



 انيا امراة ،امراة
 حينما تمشي الخيالء

ق االنظارتسر  
 وتيز الشوارب

وتسيل المعاب من الشفاه   
..ىذه السيدة  

 مالك كريم في خموتي
 وبقبالتيا انتشي

..ىذه السيدة  
:تقول  

 ابحث عن رجل
 من حوليا رجال كثيرون

..ىذه السيدة  
بتمويحة أقدر:تدعي  

 ان اقمب اشياًء كثيرة
 وبالذنوب امحي المقدسات

 ىذه السيدة
 تقول انيا صوفية 

 مالك
!!.يل تصدقون؟؟ف  

 ـــــــــــــــــــــــــــ
دلير كمال: الشاعر  
.كوردستان العراق\،مدينة سيميل 3770مواليد   

.ــ طالب جامعي في كمية التربية قسم المغة واالدب الكوردي في جامعة زاخو  
.ــ نشر نتاجو االدبي في الصحف والمجالت الكوردية  

 ــ عضو جمعية الشعراء الشباب في دىوك
.ـ شارك في العديد من االمسيات والقراءات الشعرية  

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

badalravo@hotmail.com 
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