
1  

                       نيشتيمانصك لةوةنةوشة 
                                                    
                 ئيسماعيل خورمايلَ                                                  

                                                        de.yahoo@xurmaly  
   خؤشةويست بة بؤراقي موحيبةيت ئيسماعيلصك ئةي

  ِرص لةو ئةسثة شكستانةي عيشق مةطرة
  بةيالَي خوصناوييةوة 

  مل لة طياي جؤطة دةسوون وئاو بة ئاوصنة دةزانن 
  بةو ضؤلةكة عةيارانة ثص مةكةنة

  لةناو شيفؤين طةالَدا جووت دةبن و 
  ر هاذةي هةناسةي يةكةوةدةبن بةذص

  بةو ماسيانةش تةفرة مةخؤ ئصوارانص 
  سوص دةكةنة دلَي كوِرةكاين مل و

  بةكراسي مةرجانةوة بةر كةنارص طةرم دةكةن 
  ضيدي منيش بةم كتصبة شينانةوة

  تاريكيةكامن مةبة 
  غرور ئةوثةِري نةبوونة و شةومنصكة لة خؤكوشنت 

  ِرةنطة ئيدي سانا نةبص يةك بينينمان 
  ِرةنطة ئيدي من نةتوامن وةكو جاران 

  ئصوارانص بةيانيامن بةجص بصلَم و سةحةرانص 
  سةحةرانص طولَةكاين خؤر نشينم بضنمةوة 

  ِرةنطة ئيدي هةر يةكةمان بةثانتايي ئةم ئامسانة 
  كةرنةظالَص بؤ موحيبةت بكةينةوة و

  هةر يةكةمشان بةدرصذايي ئةم ضةمة شووشيانة 
  مة ثصوانةكةين دؤمني ئةم هةموو خة

  بةالَم ئةي لةيل طؤشةي بصهودةيي مةطرة 
  ضةنة دووربني دووري ثضوكمان ناكاتةوة 

  ضةنة دووربني ئايةتةكاين نصوامنان كالَ نابنةوة و
  خؤشةويستيمان ناضصتة خةوة نووضكةي نيوةِروواين بةهار و هاوينةوة

  ماسي طرصك قوالث لة قوِرطي ئاو ئةداو 
  اتا بةجص دصلَم من لةدةمي دِرترين س

  لةنيوةِرؤيةكي شينا باز مةرحةبايي هةور دةكا و
  من سصبةري سنةوبةرة ئةفسانةيةكان ماض دةكةم و 

  بةتةنيا عيشق دةدوصنم 
  تةوصلَت لة ئاسودةيي ضرض مةكة 

  هةتا سوور ئةم كةلَة ثشكؤي بصهودةييانة سوور نابن 
  بِرووانة من ئصستةش ئصستةش 

   ِرووانينمةوة ئابةم كؤترة كوذراوانةي
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  لةسصبةري بضوك ترين هةناسةوة 
  دةِروامنة بالَةخانةكاين مةجنةنيق و 

  دةشتة ِرةشثؤشةكاين خوا 
  هةر لةوصوة من كاغةزي موعجيزة ترين سايت خؤم 

  بؤ موعجيزة ترين كضي سةردةم دةنصرمةوة كة هةر خؤيت 
  ئةي خؤشةويست كةس وةك من ثةيي ثص نةبردووي 

  زانيوة ئاسن كةسيش وةك من نةي
  ئاسن بةزمانت دةبص بة شةومن و وصرانةترين دارستان 

  بةنيطاية دةبةنة ناو نيشتيمانصك لةوةنةوشة 
  تؤ بِروانة من لةبةردةم بةهةشتةكاين تؤدا ضؤن 
  ضؤن لةو ثةِري ثريميةوة دةضمةوة ناو منالَيم و 

  تؤش لةبةردةم دؤزةخةكاين منا ضؤن 
  كاين ثريي دةطري وضؤن لةوثةِري كالَي يةوة كوضة

  كةضي هصشتا هةر منايلَ 
  ئةي خؤشةويست طةر خؤر وةك تؤ 

  بةشيفؤنصكي شينةوة ئةم زةوييةي بسوتانداية 
  ئصستة ئصستة ِرووتبوونةوة 

  مةزن ترين قوتاخبانة و
  دؤزةخيش دؤزةخيش هصشتا هصشتا هةر سةري 

                                         يةكةم دصِر بوو 
  م ئةفسوس ترص زادة ض دورطةيةكة تص ي كةوتني بةالَ

  ض مةتةلَصكة وجودمان 
  جوانيمان هةر فرسةتصكة و هيضي كة نا 
  وةك هةلَبووين الييت ئةو ئؤتؤمبيلةي 

  لةتارترين خيابانا بةفر دةكاتة سوورةياو
  عةيب و عاري سنةوبةرة ِرووتةكانيش دادةثؤشص 

  نامورادنيم بةالَم بةالَم 
  امورادييةوة هاوِرصم بةم سةري ن

  هاوِرصم هةر ئصوارة خومارةكاين غوربةتة 
  دةنا دةنا ماريا 

  لةئاوصنةكاين تؤ بترازص 
  بةم هةرمص شووشةي دلَي خؤشم نامؤم 

  دةنا دةنا ماسي زادة هصندة ئاشنام بةكةنارت 
  وةك منايلَ ثري ِراوضي يةك مالَةكةي نزيك دةريا بص 

   ثِرة لة جوواين ضنطم ثِرة لة مةرجان و ضاويشم
  هةرضةن ماريا دةمص ِرؤذيش ِرصطةت نةدام 

  لةبةرزايي يةكاين جةستةت وردببمةوة 
  لةنصرطزي ئةو تاالَنةي نةسيمي دووايي ثصكةوة بوون 
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  بةِرص ي تؤدا ِرص ي زؤر ِرؤشناييم دييةوة 
  وةك دلَنيايي ئةو ثةرييةي ئصوارانص 

  ئصوارانص بة ستيانصكي شينةوة 
   دةسوتا و شوصن ثص ي شوصن ثص ي لةكؤشي ئاوا

  فريدةوسصكي بؤ نةوِرةسةكان جص دةهصشت 
  بة ِرص ي تؤدا ِرص ي زؤر تاريكم جص هصشت 

  وةك ئةو باوكةي دوواين وةرةق 
  بةديار هةرِاجي كةنيشكة قةيرةكةوة هةلَنةتووتا 

  ئةفسوس  ئةفسوس  خونضةكةي دلَ 
  بةم هةموو ختووكانةوة 
  كة بةسةري شةيتانةوة هصشتا زةمةن سركةيي ية

  وةرة بنوا ئةوةي ثص ي بلَصن حيكمةت و 
  ئةوةي ثص ي بلَصن دةستووري خؤشةويسيت 

  هةموو شتص هةر عةدةمة و
  خيانةتيش لصرة لصرة قةشةنط ترين فريشتةية 

  ئةي خؤشةويست لة شةوصكدا 
  خوا دةرطاكاين سةفةري لةمن داخست 

  يوا بص مةرحةبا دةيان زؤلَة عاشقيشي كرد بةود
  جةخار ئةي لةيل من ضؤن بوومة غةمطني ترين كوِري شار و

  ئاطاترين جنسي مةغريب 
  خومارترين هةوري شيعر و بةخشندةترين ِرؤح لةبةر

  بةخشندةم و بةخشندة نيم 
  دةولَةمةندم و دةولَةمةند نيم 

  ِرص بة ئةي لةيل تا سصبةري ئةم دار قؤخةش نةسووتاوة 
   دةريا شينةي ِرؤحم كةو وةرة وةرة و دةس لة ملي ئةم

  هةنطاو هةنطاو بةسةر ئاشووب ترين تيمساحدا نص 
  مةينةيت ترين مةينةيت هةنطاوت شل نةكاتةوة 

  تؤ بةو ِرينكؤتة شينةوة جانتايةك شامؤي لةشانتا 
  وةرة بةناو وةرة بةناو كتصبة ثايزييةكاندا و

  ئةستصرةيةك الي من دانص 
  كاوبؤيةك كةوشص لة كابؤ

   دص ي دةمبة شارةزاترين دز لة ِرووانينا ماريا كة
  شار دةبصتة تةقةيلَ ثصم 

  ئةي خؤشةويست ثص بزاين يا نةزاين 
  من بةهةموو ساتةكاين تؤ سةرخؤش و 

  تؤ بةهةموو ساتةكاين من ئامسانص لة بص دةنطي 
  هةرضةند هةمووان كوِر و كضي نيشتمانصكني لة بزمار 

  عاتيفة شةومنصكني لة ئاسن و شةومنصكني لة 
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  لة دواي عيسا كةس بزمارصكي لةدةستيا شةتلَ نةكرد و 
  هيض بايةكيش دةسيت طولَة كوصرةكاين نةطرت و

  هةر سةحةرص  هةر سةحةرص نةبووة ثردي 
  ئةم بةر و ئةو بةري ِرصييان 

  ئةفسوس ماريا ميهرةباين لة خاك بِرا 
  تازة طشت لة خوصنةوة ضوون 

  ز وتازة هةموو بوونة شري براي بةرا
   تازة دلَيان وةك بةرضينةي قةشةنط ترين كضة ِراوضي 

  ثِرة لة كؤتري كوذراو 
  ئصمة نةبني عيشقمان بةشةِر نةدؤِران 

  وةرة ماريا تا لة باخة بةردةكاندا سةوز نةبووين 
  هةتا بة تؤمةيت عيشق نةكوذراوين 

  با جةستةمان بدةينة ئاو لةزةت طولَصكة لة ئاطر 
  ص لة ئاوي جةستةت ِرةنطة ِرةنطة دلَؤث

  من بكاتة قةشةنط ترين ثياوي دونيا و
  بةسةر ئةم زؤنطاوانةدا مبفِرصنص و بالَم باتص 

  وةرة ماريا مةست بوون طةر هةبص ِرذانة هةر لةطةلَ تؤ 
  وةرة ماريا مردن طةر هةبص ئةوينة هةر لةطةلَ تؤ 

  وةرة ماريا لةكؤشم نص 
  درةنطة بؤ خؤشةويسيت و

  ؤر زووة   ئةي خؤشةويست  بؤ مردنيش هةر ز
  
  

  سلصماين  / 1997/                                                         ثايزي 
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