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 ليسيائؤ.. ئص ي 
 ئيسماعيل خورمالَي:شيعري

de.xurmaly@yahoo 
 

 ..زةمانصكة لةوديو ئاوي ئاشطصِري ياخي بوونةوة 
 تةيرة غةمبارةكانةوة, لةوديو هاوار و قريوةي 
 كاين ثريي هةلَدةثةِرمبةمششالَي دارستانة سةوزة

 هةلَدةثةِرم و
 لةويقاري ئؤردوي شةومن و

 ..!!لةطؤِرستاين بصشكةكان هةلَدةِروامن 
 ..زةمانصكة لةوديو ئاوي ئاشطصِري ياخيبوونةوة 

 حيكايةتة سثيةكاين قةلَةمدا ضنط دةطرمةوة و, لةبةر كلوي 
 ,لةهةيوان و لة ئةشكةويت مصذوو 

 رةكةم ورد دةمبةوةلةئاوصنةي دووا ؤمي خةجنة
 ..تازة سصوي دنيايةك ورد دةمبةوة , لةدار سصوي 

 ..ثريي .. لص دنيايةك 
 بؤين وةنةوشةكاين منالَي لص بص و

 ..!!لةقيذةي جةنط بةدةسيت  طولَ , طويشمان ثِركا 
 ..مينا زةماين منالَي .. لص زةمانص 

 كةلة بةفرا ِريشؤلَةمان ِراو دةكرد و
 ي بةيبوونةكاندا هةلَدةفِرانثةروانةمان بةتريقة

 ..هةتا دةطةيشتينة ضةم و ئاوي تاف طصِر , لةملةوة 
 شةومنمان بة اللصوي طةلَاكانةوة دةخواردةوة و

 لةستياين خونضة تاريكةكان
 ..لة لةشي با 

 !!!لة مةمكي ضلَة طياكامنان هةلَدةِرواين 
 زةمانصكة بة مششالَي دارستانة سةوزةكاين ثريي

 ..دلَم دةلَص ثريي زةريف ..  و هةلَدةثةِرم
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 هةستة
 هةستة سواري ئةسثي بروسكة بةو

 ثصضةوانةي هةموو كةوشةنةكاين خوا كةمةن بطرة
 كةمةن بطرة و
 ثريي زةريف
 ..لةطوص ئاوص 

 ,ثؤرترصيت برينة ِرووتةلَةكانت 
 ,نازةريفي سالَة وشكةلَةكانت 

 ,بصوةفايت لةبةردةم ميحرابةكاين باوكايةيت و 
 ,ايت لةبةردةم ِرةوةزةكاين نيشتيمان و بصوةف

 ..بصوةفايت لةبةردةم نارجنةكاين شيعرا 
 بةالسةري طؤِرة ماسي ناو قةوزةوة
 بةالسةري طردة شينةكاين نصو ئاوةوة

 !!بشارةوة 
 ..لةسةر كصلي ئاويش بنووسة 

 ..ئصرة خةزنةي ثادشايةكي دؤِراوة 
 !زةنطن لةئاو بةن و هةلَيكؤلَن 

 ! دةريا شةق و ثةقكةن طؤزةشينةكاين
 !بةدةشيت ئاوا هةلَفِرن , وةك ثةروانة بة شةمالَدا 

 زاريان ثِرة لة ئاقيق و, تا دةطةنة ئةو ماسييانةي 
 !ئاو دةكصلَن , ئصوةش لةِرةنطي ياقووتص 

 ..تؤزقالَص ئةوالتر بفِرن .. بفِرن 
 ..طوصتان .. دارستانص دصت و 

 ,طوصتان ثِر دةبص لةجةنطي 
 ! و بناوضة سةر قذنةكان تةورزين

 ثةلةوةرة نابيناكان, لوتتان ثِر دةبص لة بؤسؤي 
 تا.. تا .. تؤزقالَص ئةوالتر بفِرن .. بفِرن 

 !دووايةكتان بةسةر ئاطري ماض و ختوكةيا دةكةون 
 ,ئامسان شةكرةذنصكي هةلَاذاو 
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 ,لةماضي با 
 ,لةستيانة هةورينةكان 
 !!ةِروانص لةِرصواسي ِرةشكةلَانةي زةوي هةلَد

 ..زةمانصكة لةوديو ئاوي ئاشطصِري ياخيبوونةوة 
 بةمششالَي دارستانة سةوزةكاين ثريي هةلَدةثةِرم

 هؤ ثرية طيان.. دلَم دةلَص , هةلَدةثةِرم و 
 اللصوي ئةم بصشةلَانة

 !!ضةهضةهةي شيعر ثةرذين كة , بةطصالس و 
 !!ثرية طيان .. وةسصيت نايل و مةحوي ية 

 ..مينا ثةموو ,  قةدةرة شؤخايةيت ئةم
 !!بنصرةوة ناو قؤزاخةي ضراكانت 
 ثةجنؤلَانت بة دوكةلَ و

 !قولَاييت بةئاطر سوواغ بة ثرية طيان 
 ..وةك بةهاري هةرزةكاريت , مينا جاران 

 ..بةنازي ثياوصكي ئةمسةر ثرية طيان 
 عةتري هةزار و يةك مردن لةخؤت بةو
 ةهةزار و يةك شؤخي جةهةنةمم بؤ فريو ب

 ..ثرية طيان 
 طةهص بةقةياغي طولَ و

 ..طةهص مةلة 
 ..!لةئةويين ئةوانيش دة ثرية طيان 

 ..لص مةلةيةك 
 !لةقةدةري تصك طرذاين ئةم هةسارة بةجصت بصلَص 

 ..!ئاوديوي ئةم وةرزانةت نص ثرية طيان 
 :دةلَصم .. زةمانصكة 

 ..هةنووكة نا تاوصكي تر 
 وصريوةلةوديو هاوسص يةيت كةنةمسةكاين ب

 باز.. لةوديو فِريين بازةوة 
 لةزؤراين مردنا ثةجنة هةلَدةبِرم, بؤ يةكةم جار 
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 ..كصوي ثِر ئاهوي بوصري , زؤران 
 ..ثؤيل ِرةنطاوِرةنطي ناو منالَي , زؤران 

 ..لص ئةي دؤست حةيف و خوِرةمص حةيف 
 ..هةر زةمانص وادةي زؤران و مردن دص 

 ..لةبروسكة و طِر ئازاتر 
 بةطولَداين ختوكةوة و,  ذنةكاين وولَات ماسية

 بةستياين ئاطرةوة و, سصوة كضةكاين طةِرةك 
 بةسرودي دوا سوتان و.. طوندة ِرةشثؤشةكاين خاك 

 هةرهةموويان.. بؤياخضيةكاين شاريش 
 ..بةقةتاري شيعرةوة دصن , قةتار قةتار 

 ..شصتة مردن لةشارا تاظطةية ترة 
 ..!صوة زؤراين ضي و مردين ضي بطةِر

 هةلَالَان لةهةنطةزةردة ضاو دةطصِرن
 ..ئاو لةِرؤخ و ئاشق لةتؤ 

 !!شصتة زؤراين ضي و مردين ضي بطةِرصوة 
 هةساران بةهصلةكي سوور و
 كةنيشكان بةدةسنوصذةوة
 ئاشقؤلَان بةِروولَةي ِرؤحيان

 لةسةر دةستة و
 .!ضاوةِرص ي مساقي شيعرن 

 ..!ي ؟ بطةِرصوة زؤراين ضي و مردين ض..دةي شصتة طيان 
 ..بةدةم خواسيت تازة زةماين دملَةوة  -

 ..طةِرامةوة و ِرذامةوة 
 .!ناو خةرمةين ئصوارة مزرةكاين شار 

  ي خةيالَ– با – ي تازة – با –بووم بة 
 ,بةالثالَي مةست بوونةوة 
 بةتةوصلَي بةرزييةوة
 ,لةِرووبارة شينةكاين 

 .!ورد دةبومةوة ) ئؤليسيا ( 
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 ..بةد مةسيت هاوِرصم ثص كةنة .. ا ئص ي ئؤليسي
 ..هةتا طؤزةي ئةم شةرابة قةميانة دةِرذن 

 ..!!تؤ ثص كةنة 
 هةتا شووشةي ئةم مةخيانة بةضؤلَ دةضن

 ..!!تؤ ثص كةنة 
 بةسةري شووشةيةكةوة كةو, كاسكصتةكةت 

 ..ثشوويةك بةدةشيت طيانت بةخشة 
  ي– مص طولَ –ئةي شريين ترين 

 ..!نة ئةم سةردةمة ناشريي
 ..وةكو من ضؤن هةموو ِرؤذص 

 بةضلَي ئةم باِرة تارةي تؤوة دةكةم, دوا ئصوارةم 
 ..!هةر ئصوارةي ملثصضص لةخةمةكامن هةلَدةواسم 

 ..بةد مةسيت هاوِرصم ثص كةنة , دةثصكةنة 
 با منيش بةثاي قةرسيل و سةري سثيمةوة

 ..بصمة دامةين جووانيتان 
 ..بصمة ضؤمي عةتر و ختووكةتان 

 ..بةِرةوةزي شووشةي طيانتانا بِروامن 
 ..ئؤليسيا .. ئص ي 

 كاسكصتةكةت بةسةري شووشةيةكةوة كةو
 ..بص دانيشة 

 با لةتةك ئةو شيعرانةدا ئاشت ببمةوة
 لةذوواين باران و ذووان بةجةنط هاتن

 هةر قةدةرص.. صلَة ئةي دؤست قةدةرص 
 ..سةري سثيمةوة , وةثاي سةوز و 
 ..لةبةفري ِرووت . .ضاوم ثِركةم 

 لةِرؤشنايي ئةو هةموو هةتاوةي طيانت
 بةسةر شوراي.. هةر قةدةرص 

 ..!!هةرة حةرام ترين حةلَالَدا هةلَزنصم 
 ..وةرة ئةي دؤست 
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 ..تؤ لةدةشيت ثِر شيلكي طيانت 
 ..!كوضةيةكم بةرص 

 ..لةتاقانة سصوي طيانت سصوص 
 ..سصوصكم بةرص 

 ..رص كوضةيةكم بة.. وةرة ئةي دؤست 
 ..هةر ئةوةندةي جص كصالنص 

 هةر ئةوةندةي
 جص خةوي ئةم خةجنةرة ِرةشكةلَانةي من

 مالَص لةبةرزاييةكاين لةشت
 ..ضةمص لةطوص ئاوي ضاوةكانت 

 ..ئص ي ئؤليسيا ثصت سةير نةبص 
 ..!بةم زستانة مةيلي مةلةي ِرووبارصكم لةتؤ 

 .!دلَم مةيلي بةرزييةك دةبا بؤ ِرووانني 
 .. دؤست وةرة ئةي

 بةم درةنطي مةست بوونةوة
 مبدة بةئاوي عاتيفةيةكدا

 ..!!با شلَثةم بصت لةسووتانا 
 ثريمي بةسةردةمي عيشق و, لص سووتانص 

 ..!ثريمي بةمنالَي بةخشصتةوة 
 ..ضون خوداية دوورة عيشق من هةميشة 
 بؤين ئةو تةيرة خوساوانةم لص دص

 ..لةجةنطةكاين با و باران , كة ئصواران 
 ,بةخةرمةين شكستةوة 
 ..!دصنةوة النة ِرووتةكان 

 ..لةم بصشة بةِروويت دةِروصن , تازة ئةي دؤست 
 ..دةس بةتالَ ئصرة ضؤلَ دةكةين 

 ..نةمن 
 ..بةو ِرؤذانة شاد دةمبةوة  .. نةمن 

 كة دايكم بةديار طرياين رووبارة ثريةكانةوة
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 ثصدةكةين و
 ..نة تؤش 

 ..ةوة بةو ِرؤذانة دةطةيت.. نةتؤش 
 ..!كة باوكت بةديار قريوةي بةفر و جؤطةوة دةطريا 

 ..ئص ي ئؤليسيا 
 كاسكصتةكةت بةسةري شووشةيةكةوة كةو

 ..بص دانيشة 
 ..ئةم ثياوة خؤرهةلَاتيةي كة دةيبيين 
 ..ئةم قةلَةمة ثِر زةردةخةنةي بةردةمت 

 ..ثةروانةي دةشتصكة لة خوصن 
 ..!!دةشتص غةريب بةتؤ 

 بةلصوي بزة و ِرؤشنم فريو مةضؤ..ئص ي ئؤليسيا 
 ..بؤلَة ترص ي وولَاتصكم 

 ..لةِرةزصكدا بةهصشوو دصم هةر ئاطرة 
 ..بؤين سينةي زارؤكصكم 

 ..!دايكم بةكاين خةلَوز و ِرةذوو بووة .. عةيامصكة 
 ..خوِرة و تاوي طريانصكم 

 ..لةوديو طردة شينةكاين خؤش نوديوة 
 ..دةي ئؤليسيا 

 ..فريشتةي ئةم عةيامة ِرمؤزنة ئةي شريين ترين 
 ..كاسكصتةكةت بةسةري شووشةيةكةوة كة 

 ..مؤمص تر و بزةيةتر 
 ..ثصكص تر و ضامةيةتر 

 ..با وةك ئاوي حةرف و ضامة 
 ..بِرذصمة ناو جؤطةلةي ئاطري سينة 

 بزةيةك و
 ..!بةكؤتري هصالنة سوورةكانتم بناسصنة 

 بزةيةك و
 .!اشناكة بةكةروصشكةي زةردة مووي لةشتم ئ
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 بزةيةك و
 ..بةسيحري شةثؤالنصكم بناسصنة 

 هةتا ئصستا
 .. شدا نةهاتبص – ظلؤرا –بةكةمةري 
 ..درةنطانة و مةخيؤر كةمة .. ئص ي ئؤليسيا 

 ..درةنطانة و ئاطري لةش جةمة 
 ثصت لةو ثاثووجة سورانة دةركة

 ..با ثةروانةي ثةجنؤلَانت 
 ..!ن بةدصراوي ثِر ِرحيانةي ثشوويةكدا بفِر
 ..خؤ طلصنةم بةئصوارةيةك لةثايز 

 ..!بةهار لةسالَ شةهيد نابص 
 ..دةسا ئةي دؤست وةرة ئةمشةو 
 بة مةرةكةبص لةذيان
 هةموو طةلَا وةريوةكان

 ..!شني كةينةوة 
 وةرة ئةمشةو ئا بةم شةوي مةست بوونةوة

 خؤمان بة طةمةيةك تةِركةين.. طوص لةشكياليةك بطرين 
 .. بةخشص دؤزةمخان بةجةننةت

 ..تؤ 
 ..بةو شةمامة ميهرةبان و كالَانةوة 

 ..كة لةوديو ثةجنةرةي سووري ستيانةوة 
 ..!مينا تةيران جوكةيان دص 

 ..منيش بةم بالَة شكاوانةي حوزنةوة 
 ..!كةلة سِري فِرينصكدا لةدةستم دان 

 .!لةسؤراخي بةهارصكدا لةدةستم ضوون 
 .. دةزانص –با  -

  طولَةكانداكةلةجةنطي هةلَوةريين
 ..!!دؤِراندمن 

 ..تاس نةتطرص .. ئص ي ئؤليسيا 
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 ..ئةو طولَانةي 
 لةيةكةمني ئصوارة زةردةكاين ثايز و
 لةيةكةمني ئصوارة سةوزةكاين بةهار و

 لةيةكةمني سثيدة سثيةكاين
 ..!زستانةوة وونن 

 ..ثصكص تر و ضامةيةتر .. ئص ي ئؤليسيا 
 ..شةرابةكةت نؤش كة 

 .. مصخةكة دزراوانةت با ضريؤكي ئةو
 ..بريبصنمةوة 

 ..لةهةرصمة ضكؤلَةكةي مندا 
 ..ئالةوثةِري طةرميانةوة فِراندنيان 

 دوواين ضلَيان بةعةرعةرا ثةل كصش كردن
 ..ئةوان كة ضوون 

 ..وةدووي حيكايةتص كةوتن 
 ..لةوسةري موحيبةتةوة , دةبوو سبةي 

 بةنصو باخي مةمؤلَاندا
 بصنةوة دووابةنصو دوعاي سصوةكاندا 
 ..لص مةخابن 

 ..كةنيشكي بةفر و خؤرةتاو 
 بةهار بوو بة كتصيب ثةروانة و

 .!ئةوان نةطةيشتنةوة وولَات 
 وولَات بوو بةذصر ئازادي و
 ..باِرصذةي شةنس و بةختةوة 

 ئةوان
 ..!!ئةوان هةر نةطةشتنةوة بة خاك 

 ..تازة .. ئص ي ئؤليسيا 
 .!ان نةبن كص بةذصر ثردي ئيماندا دةِروا خؤي

 ..كص بؤ ضالَي ئةم سصبةرة تاريكانةي ئصمة 
 سةرةطورزص لة طزنط و
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 سةرةطورزص لةهزري خؤيان دصننةوة
 ..خؤيان نةبص 

 ئص ي ئؤليسيا تاهةنوكةش
 بؤن بةطةِراننةوة و
 بؤن بةئازادي و

 ..بؤن بةِرحيانةي خاكةوة دةكةن 
 ..تازة .. لص مةخابن 

 كص بةردص دةهاوصتة ناو
 ) .!خؤراسان ( ةكةي كاين خةم

 .!كص ئاوي دار هةلَوذةكةي سؤزة ئةدا .. تازة 
 ..ئصمة نةبني .. ئص ي ئؤليسيا 

 كص لةطةمةي.. تازة .. تازة 
 .!شيلك و ضةقؤي كول دةِروانص 

 ..كص بةديار باراين وونةوة دةطري 
 ..ئصمة نةبني 

 ؟..كص بةديار باراين وونةوة دةطري 
 ..كص .. كص .. تازة .. تازة 

 وةكو خةيام ضنطاوشي الديواري كوفر دةبص و
 ..جارص .. هةر جارص هةر جارص 
 ::بةخوا بلَص 

 ..هؤ ثايزة خوا 
 ..توتن و كيسةكةت ثصضةوة 

 ..قانطمان مةدة , مردوين بةدوكةلَي مردن 
 ..هؤ ثايزة خوا 

 ئصوارةي مةيتةرةوانيش.. دةخيلت بني 
 ..لةئةسثةكان توِرة مةكة 

 ..خؤ ئصمة خوا 
 ..بةديدي تؤ هةر طوناهبارين 

 .!تا ئاو سةر لة وشكي ئةدا , طوناهبارين 
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 .!تا شينايي سةر لةثايز ئةدا , طوناهبارين 
 ..طوناهبارين 
 ..هةرضي بلَصني 
 طوناهبارين
 ..ئص ي ئؤليسيا 

 كاسكصتةكةت بةسةري ئةو شووشةوة نص و
 ..بص دانيشة 
 ..هةر زةمةنص 
 .! ماض و هيضي كة نا بةقةد عومري دوو ثصك و دوو

 ..هةر زةمةنص 
 .!هيضي كة نا , بةقةد عومري دوو ثصك و دوو مردن 

 ..تؤ لة ختوكة و ثصكةنينا 
 من لة عةيشي خةمةكاين نيشتمان و

 ..شريين خةزالَصكي خاكا 
 ..ئص ي ئؤليسيا 
 ئةي فرياد ِرةس

 ..دواين ثصكم وة فرياد خة 
 من لةضاوي ماضةكاين دوا باران و

 ضاوي دواين طةلَايتؤ لة
 ..ئةو درةختة ئصشك طرةي 
 .!!بةر شاين ثةجنةرةكةمان 

 تؤ تةماشا.. ئص ي ئؤليسيا 
 ..باران ضةن بةمةسيت 

 لةمةماين ثةجنةرةكان هةلَدةِروانص و
 ..ضةن بةتاسة .. ضةن بةمةسيت 

 .!لةكةمةري ئةم كؤلَانة تاريكة ورد دةبصتةوة 
 ..ئةي دؤست .. لةكوصت بصنم 
 ..رتا لةسصبة

 .!من ئةم جةنطي ماضة لةباران بةرمةوة 
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 لةكوصت بصنم
 ..وةك ئةو درةختة سةوزانةي لةبةرزيوة 

 ..ضاويان ثِرة لةسوتاين سصبةر 
 ..تؤش ئةي دؤست ثِر ثِرم كةي 

 لةئصوارة ِروو خؤشةكاين نيشتمان
 ..لةكوصت بصنم ئةي دؤست 

 ..بةقةد ئةمشةو 
  ..ئؤليسياية.. كة مةستانة ترين شةوي 

 ..كة مةستانة ترين شةوي 
 ..!من و باران و ضامةية 

 ..لةكوصت بصنم ئةي دؤست 
 ..مبدةيتةوة بن ثاسارص لةجةهةنةم 

 ..من بةم جةنةتة هصلَنجم دص 
 كة سةر كةثري دلَم ثِرة, منصك 

 ..!لةبؤلَي تازةي ضاو كالَان 
 ..!كةضاوم ثِرة لة خوِرةي عيشوةي ئةوان , منصك 

 ..منصك ئةي دؤست 
 كةهةناسةم نةعناي سةوزة و

 .!سةرم كوانووي نيشتيمانصكة لة جوواين 
 ..وةرة ئةي دؤست 

 نازي جةفاكانت بة ضاو
 ..ثةروانةم و بةدوو بالَي ثةروانةوة 

 ..مببةرةوة 
 بةو تؤزة بالَةوة مةيلم, مببةرةوة و 

 ..لة فِريين ناو ِرةشةباكاين شارة 
 ماسيم و

 ..بةو تؤزقالَة هةناسةوة 
 .!!مةيلم لةطوص ضةمصكي خؤمانة , ةيلم م

 ..وةرة ئةي دؤست 
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 ..نازي جةفاكانت بة ضاو 
 ..داغامن كةو بةش بةشم كة 

 ..وةنةوشةم و ضةم بؤ تؤ 
 .!كتصبةكاين ئةوان دةكةم , من ئارةزووي نصوان 

 ..هةسارةم و ئامسان بؤ تؤ 
 .!!من تةوصلَي قةمية شارصكم بةسة 
  ..دةستم دامةين تؤ ئةي دؤست

 ..ئا لةم ملةي هةزارةوة 
 طلؤرم كةوة ناو دةشيت دلَنيايي

 ..ثاكي ئةم بةحرانة بؤ تؤ 
 هاذةيةك لةسازان بؤ من

 ئةم هةموو مولَكي قةيسةر و جةبةِرووتة بؤ تؤ و
 .!سايةي بةردصكي ثري بؤ من 

 ..جار ناجارة ضراي شيعرصكي تيا هةلَكةم 
 ..تاقي , لص ضرايةك 

 ين نايل ِرؤشن بصنص ودوا سةفةرةكا, تاقي 
 .!بةطوفتة ِرووتةلَةكاين شصخ ببةخشص , ميهرص 

 ..هةر بةسصوص .. وةرة ئةي دؤست 
 ..من كليلي هةزار خةزنةي شيعرت بةمص 

 ..ئةو شيعرانةي لةديواين  بةحرة توِرةكاندا 
 دوا سةدةفيان

 لةنصو هةرة توحفةترين موحيبةت و
 ..نرصن لةنصو هةرة طران ترين خؤشةويستيدا دةبي

 ,وةرة ئةي دؤست 
 بةهةدةر ناضص ئةم طةمةي دابةش بوونة

 ,وة بةفري ثرسةدا ناضص 
 ..سةري سنةوبةري ئةم عيشقةتان 

 ..كص وةكو من .. كص .. تازة .. خانة خةراب 
 ..لةسةر تةختةي ثرية ثؤيل خؤشةويسيت 
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 ,دةرسص 
 لةموعجيزةكاين نايل و

 ,دةرسص 
  ..لةعريفاين مةحوميان دةنوسصتةوة

 ..وةرة ئةي دؤست 
 من ثياوصكم لةفةرزةين ِرةشةباكان

 ..جطةرةكةم .. تؤ تةواشا 
 لةتووتين بةستةلَةك و

 .!!لةسيغاري كِرصوةية 
 ثالَتؤكةم لةكلوي بةور و

 ..!!لةئةستصرةي ضلورةية 
 ..تؤ تةواشا 

 ..ئةي دؤسيت ِرةقيب بةطيامن ئصستة 
 بةسةري وةك بصذنطةوة.. هةنووكة ضؤن 

 ر ئؤقيانووسة دوورةكاين ئافاتةوةلةوبة
 ..من دصمةوة 

 بالَم بالَي ثةروانةية و
 .!!ثِرم لةِرةنطالَةي فِرين 

 سةرم سةري ثةروانةية و
 ..!!ثِرم لةزةماين بةهار 

 ..بةر لةمردن .. وةرة ئةي دؤست 
 ..بةخؤمت ئاشنا كةرةوة 

 ئةي دؤست.. نةدةبوو نا 
 ..كةمن فةرزةندي عيشقت بووم 

 .!مالَي ئةو هةموو ضةقؤية كةي دلَم بة
 بةو ضةمة وشكانةم بةخشي, سثيدانص 

 ..ئةي دؤست .. هصن لةمصذة وشكن 
 .!هةتا نيطاي ئاويشيان لةبري نةماوة 

 ..بةو بالَندة خوساوانةم بناسصين .. ئصوارانص 
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 ..زةمانصكة ِرص نابةنةوة سةر عيشوةي فِرين 
 ئةي دؤست.. نةدةبوو نا 

 رة توِرةكامندا طوزةر كةيت ووةبةر مالَي هةسا
 ..هةر خةرمةنص 

 ..بةم جاِرة سوتاوانةي من نةدةي 
 ..جريوةيةك 

 ..!بةم باخة بةدبةختانةي من نةدةي 
 ..طةرضي ئةي دؤست سةردةمانص 
 ..وة دووي كةروصشكي بةيتصكما 

 !سةوزةلَةي هةزار ِرؤذنامة و طؤظار دةضووي 
 وة دووي ِرةنطصكمدا

 ةدؤسيت تاوس ودةبووي ب, دةبووي 
 ..!هةزاران هةزار كةناري و نةتدةطرمت 

 ..وةرة ئةي دؤست 
 ..ئةي دؤسيت ِرةقيب بةطيامن ئصستا 

 ..شةموان .. ئةطةر هايت 
 لةخةرمةين تةرخوونة شةرمنةكاندا خولةم دصت و

 ..يةك شةموانيش ئةي دؤست وةكو جاران 
 ..لةوبةر طردةكاين جريوة وة 

 يايي خؤم بطوصزمةوةهةردةبص لةبةردةكاين تةن
 ..دووشةمانيش 

 لةمبةر ضةمة ِرةشةكاين ذيانةوة
 غوربةت.. لةزخيةلَاين غوربةتا 

 لة كيسةلَة بالَدارةكاين دةلةسة و
 .!درؤ و طوفيت سةركردةكان ورد دةمبةوة 

 ..سص شةمانيش 
 سص شةماين مزر ئةي دؤست

 ئصوارة ليمؤييةكاين ناو سةرضنار.. وةكو 
 ..ةكةي حةوشةي مةخيانة خؤم و كورسية ثري
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 ..!!غةرقني لة مزرايي و غةرقني لة ئةندصشة 
 ..ضوارشةمانيش 
 ئةي دؤست.. بةالسةري ثصنج شةممةوة 

 ..لةهةسارة و مانطي ضواردةي 
 ..شةكرة ذنص ورد دةمبةوة 

 ..لةئانصكدا 
 ذةهراوي طشت ضاخة ذةهراويةكان بة هةنطوين و

 عةدةم بة وجود و
 .!!ئةي دؤست .. هصنص تاريكيش بة نوور دة

 ..هةينيش ئازيز 
 ..ئةوثةِر ِرؤذةكاين حةوتة 

 بؤ ضؤلةكةي ِرؤذة تةزيوةكاين ذووان و..كامت تةا 
 ..!!عةينة مةيل طؤرانية دوورةكاين ئةوة 

 ..ئةطةر هايت 
 لةوونبوومن سةرت نةماسص ئةي دؤست

 ..ئةي سةرايب ترين دلَدار 
 ..وةرة تاوص 
 ماعيل كةومةلةي عةترةكاين ئيس
 ..داغامن كة 

 ..دارستانص بةضلَ و طةلَا و ثرذة وة بؤ تؤ 
 بةهةشت بؤ تؤ و

 ..!!لةئاطري لةشت بؤ من .. هةر سةر ثرذص 
 ..وةرة ئةي دؤست 

 ..ئةي سةرايب ترين دلَدار 
 ..!!نا ديار تر ) با ( ي لة ) با ( ئةي 

 ..بةسةري ئاطر و دلَي ئاطرةوة بص 
 ..روةت زةمةن الي من ئةي بص م

 بةكات ذمصري وةرزةكان ئةِروا و
 .!بةميلي كات ذمصرةكةي دؤزةخ تةواو ئةبص 
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 من نةمب ئةي دؤست هةميشة
 دووريت بةطولَ دةنوومسةوة
 دةنا ئازيز كص خؤي بةذصر

 ..خةرمةين ئةو هةموو الثةِرةوة دةكا 
 من نةمب ئةي دؤست هةميشة

 ...بةسةري خةلَتانةوة 
 ..رانت دةخوصنمةوة ولةخاترية سةوزةكاين ئصوا

 لة بوغردي ِرؤذةكاين عيشقت
 هةناسةم لةتؤ ثِر ئةكةم ئةي دؤست

 ..وةرة ئةي دؤست مينا جاران 
 زةردةخةنة بةدةم ئةو سالَة كوذراوانةوة بكةين.. با 

 لةتةك تةيرة مةئيوسةكاين وولَاتدا, كة ِرؤذطارص 
 لةديوار و ثةجنةرةكاين خؤكوشنت دةدا, سةريان 
 ئةي سةرايب ترين دلَدار,  ئةي طولَة مص دةدةركةوة

 وةرة با تةظرا لةحوزين ئةو نامانة ورد بينةوة
 ثايزيان بةكؤلَي طولَ و

 بةهاريان بةكؤلَي طةلَا و خةزانةوة هصنا
 لةهةناري داوةريوي, ئةو نامانةي ثِر بوون 

 شةوة شيعري شاعرية قةيرةكاين شار
 ي شارئةو شيعرانةي ثِر بوون لةثةيامي عاشقانة

 ئاطر بوون و بؤنيان بةلةشي باخةوة دةكرد
 ئاو بوون و بؤنيان بةطولَي ِرؤخانةوة دةكرد

 !شةومن و ئاونطيان ثص بوو , طيا بوون و كتصيب نالَةي 
 !شةومن بوون و كتصيب صين خؤريان ثص بوو 
 !جؤطة بوون و ترشؤكةي ناتةباييان ثص بوو 

 ويسيتض ناتةباية ئصوارةي خؤشة, واي خوداية 
 بة خؤدانة ثشت خةرمةين سوصنة درؤينةكان

 واي خوداية ض ناتةباية بةجواين
 لةوديو زستاين ويذدان و, نوصذي ئةو ثياوانةي 
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 لةوديو خةيبةري هزرةوة
 تةيرة ضكؤلَةكامنان دةكوذن

 !هةر بةقةستيش لةغةزةيل مةرطمان ئةنوسنةوة 
 ِروانيين ئةو ثياوانةي, واي خوداية ض ناتةباية 

 !لة هاويين تةِر و توومشان ئةلَصن , زستاين بص باران و لة
 ئةو ثياوانةي هةميشة لةناو فريدةوسي ئصمةدان و

 ,كةضي ئصمةش لةناو ئةتلَةسي ئةوان دا 
 .!هةر دؤزةخني , هةميشة هةر 

 !وةنةوشةمان بة توتِركي طومان ئةز بةر ئةكةن , الِرص يةكني 
 ,بةناوي طوص طرتنةوة 

 كاين دملَانةوة دصنلةميلؤدي ترثة
 !هةزار زةنطن لة طلصنةي دلَمان ئةضةقصنن , كةضي هةزار 

 ..بةهارين و ماسي 
 دةمي لةزةت هةزار و يةك سورةمتان بؤ ئةخوصننةوة
 دةمي ِرذان و ِرذانيش و حوجرةكامنان ئةِروخصنن

 ثايزين و تةيري كوذراو
 !باِرةش ثةِرمان هةلَدةفِرصنص 

  نصوان ئصمة و ئةوانض ناتةباية, واي خوداية 
 ئصمة ئةوان بةحةفيدي جةالدةكان ئةبينني و

 ئةوانيش ثاكمان.. ئةوانيش 
 بةعةيار ترين كةنيشكي ئةهرميةن و

 .!بةسصبةري جادوو ترين جادوو ثاكمان ئةخوصننةوة 
 واي خوداية ئصمة هةجنريي هةوةلَني دةم و
 هةنطويين هةوةلَني كؤشيان ثص دةبةخشني

 ةن بص منةكض, ئةوانيش ضةن 
 !كازيوةمان بةئصوارة و ئصوارةمان بة كازيوة هةلَئةواسن 

 شةوي ئةم جةنطة كةي دةبص.. هةر تؤ بلَص , خوداية تؤ 
 !كةي دةبص بةِرؤذي ئاشيت و دةست لةمالن 

 ,ئصوارةي ئةم بةكوشت ضوونة 
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 !كةي ئةبصتةوة بةسوحبي ئاسوودةيي 
 خؤشةوةهةر جارص بةِرووي , خؤ خوداية ئةطةر ئةوان 

 ,قاثي بةهاري سينةيان 
 لةتةيرة هةتيوةكاين ئصمة وةكرداية و
 ..تانة و تواجنيان لةثايزامنان نةداية 

 ,ئصمة ضيمان لةهةلَداين 
 ثرية شةرايب ئةم هةموو ئةشكة دابوو

 ..ئصمة ضيمان 
 لةعةيشي ئةم شةمشةمةكوصرانة دابوو

 واي خوداية
 !ذالَة و ذةنطي ض تووتنصكة ئةم عيشقة ؟
 !بؤن كِروزي ض مردنصكة ئةم عيشقة ؟

 ,ئصمة خةون بةئازادي عيشق و 
 ئةوان خةون بةئاينصكي حةرام و

 !خةون بةضاخصكي كةِروو دارةوة ئةبينن .. خةون 
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