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  فريدةوسي ِرةنطةكان                    
 ئيسماعيل خورمايلَ                                                  

                                                           de.xurmaly@yahoo  
  ضؤن دلَت هات,درصغا دلَم درصغا

 الوالوي بةر ثةجنةرةكاين ئيسماعيل
 بةو تاريكييانة بةخشي

 لة سصبةري مةرطةوة سةرضاوة دةطرن
 !بةئاوي عةدةما هةلَثةي ئصرةيانة

 ,درصغا طولَم درصغا
 :خؤ من دةمووت

 ئةطةرطولَان لة سثيدةباخان هةلَصن
 طولَةكةي من قةت هةلَناية 

  تؤران طةر هةساران لة بوولَصالن بضنة: خؤ من دةمووت 
 !ئةستصرة ِرووخؤشةكةي من قةت ناتؤرص 

 دلَداراين هةموو دنيا لة ِرةنط هةلَصن : خؤ من دةمووت 
 !لة ِرةنط لة شيعر هةلَناية 

 :درصغا دييةم درصغا خؤ من دةمووت 
 ئةطةر هةموو نوقلَة ذنةكاين دنيا 

 بةئةلف و بص ي ثياوان هةلَصن 
 !ئةم دؤستةي من لة عةتري من تةذي نابص 

 ئةمصستا وةي بةرد لة بةخت بارص 
 لةوديو شووشةي بص دةنطيةوة دةِرواين , ض ناسكانة 

 دةِروانيتة ئصواراين سنطي من و 
 !مةرطي ماسية نارجنيةكان 

 درصغا دييةم درصغا 
 !وةك تةمةن ضؤن دةمدةيتة بةر دووشي ثريي 
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 !لةِرووباري ض ذةهرصكم هةلَدةذةين 
 !متبوونةت ضةن بةكوذة تؤ نازاين طولَةكةم نا ئةم 
 لةشكري ض خوصنصكة تالَ ؟, بةرةو مصرطي ضثة و عةترم 

 تؤ نازاين طولَةكةم نا بةم متبوونةت 
 طولَة ووشكةلَةكانةوة , ض ذةهرصكت نا بةلصوي 

 بةلصوي تاقانة شةوي ناو عيشقةوة 
 درصغا طولَم درصغا خؤ ئصمة هةر شةوصكمان بوو 

  !لةثةجنةرةكاين عيشق وردبينةوة
 !ِرةنطةكاين خؤشةويسيت تيا دابةش كةين , شةوصكمان بوو 

 واي طولَةباخ لة بويري ئةوشةوةمان 
 لة بوصري خؤشةويستيمان 

 لصزمةي لةزةيت ئةو شةوة , ض تاوصكي بةترس بوو 
 !ض طِرصكي بؤن خؤش دةيكردين بةِرةذوو 

 !لةشكري ض هةوةسصك بووين بؤ طياين يةك 
 ان ض شصتانة بة وةنةوشةي زم

 طةرد و تؤزي سةر ثةجنةرة طؤشتةكاين يةكمان دةسِري 
 درصغا طولَم درصغا ئةمصستاكةش 

 ضةن بةكوذة ئةم متبوونةت 
 طؤِرستاين ض مصرطصكة 

 !تةرمي ئةم هةموو نصرطزة خومارانة 
 باراين ضامةيةك كةسك بةسةرتةوة خوِرةم دةكا , سةر هةلَربة 

 تؤ تةماشا ض لةشكرص , بص شك طولَم 
 !ضؤلةكةي خؤشةويسيت بةدووتةوةن لة

 ئصستص بكةو نازص بة نازي طولَان ضص 
 دلَي ضةن طولَ بانطت دةكةن , دةزاين طولَم لصداين 

 هةناسةي ضةن هةلَالةي سوور بانطت دةكةن 
 ئاوِردةوة و ئصستص بكة وةِرووي ئةو شةوةدا 

 !ئةو ضثانةي بوون بة شيعر و بوون بة خةلَوز , وةِرووي 
 وة و دار بناوضةكاين ثريمي شني كةرةوة ئاوِردة

 ئاهصك بةم طولَانةم بةخشةوة تؤ 
 دةي ئاوِرص بةردي بةختم بةم كصلةوة بنص 
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 !ِرةنطيكي ترم بةرص , ئةم ِرةنطةم لص بةرة و 
 ئةي ِرووباري سةما و جواين , دةي ئاوِرص 

 ئةي فريدةوسي ِرةنطةكان 
 ئةي ِرؤحي لة ميوة خولَقاو 

 ِر لةتةك يادةوةرييةكان قورسة تةنص شة
 قورسة تةنص طةمة لةتةك ِرةنطالَةي ِرةنطةكان 

 دةي ئاوِرص ئةي ِرؤحي لة ميوة خولَقاو 
 ئاوصك بةسةر ئةم ئاطرانةدا كة تؤ 

 تؤ بةخؤت نةبوو ِرذايتة ِروباري ئيسماعيلةوة 
 منيش بةخؤم نةبوو , منيش 

 !ِرذامة نصو فريدةوسي ِرةنطةكانتةوة 
 ضةمي ِرةنط و سةما كةوابوو ئةي 

 !ئاوي عيشق الي دامة تؤ , وةك سصوي سةوز 
 لص زمانص ,تؤش زماين قةلَةمص هصنايتية ئصرة

 !شني شني وةك وةنةوشة و ئاطر ئاطر وةكو عيشق 
 لصم ببورة ئةي فريدةوسي وابةسانا كةومتة داوت 

 !خوا شةوصكي ئاواي بة من نةبةخشي بص , ِرةنطة ِرةنطة لة بوومنةوة 
 هصندةي ئةو شةو ,باخةكاين لةزةتدا لة

 ئاوا خؤم سةوز نةدي بص 
 !لةبوومنةوة هصن بة دلَ ثص نةكةين مب 

 !هصن بة دلَ طوصم نةدابصتة هاذة و شةاليل طؤراين 
 لصم ببورة ئةي فريدةوسي 

 ِرةنطة ِرةنطة لة بوومنةوة دلَم ئاوا 
 خةلَتاين جواين نةبوو بص و
 !بووبص دةمم ئاشناي زةيتونصكي وا نة
 ئةو شةوة نغرؤي شيعر مب , ِرةنطة ِرةنطة هةر بؤ ئةوةي

 !لةوثةِري ذيانةوة خوا تؤي هصنابص 
 ,لصم ببورة ئةي فريدةوسي 

 شةِر لةتةك يادةوةرييةكان , قورسة تةنص 
 طةمة لةتةك ِرةنطالَةي ِرةنطةكان 

 قورسة تةنص سةفةر بةرةو دؤزةخي مص 
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 تةنص تةنص ووشك كردين طولَةكان 
 تةنص تةنص ووشك كردين ثةجنةكان 

 تةنص تةنص ووشك كردين سؤزةكان 
 لصم ببورة ئةي فريدةوسي 

 كة ناتوامن لة بريت كةم لة مالَي شيعر دةرت كةم 
 ِرةنطة طولَص لة بوومنةوة 

 ِرحيانة و مصخةكي عيشقص ئاوا مةسيت نةكردمب 
 نوقلَة ذنصكي وام نةدي بص , لةسةماي خوا 
 غا ض بكوذة ئةم متبوونةت درصغا طولَم درص

 ض غةدرصكة لة ِرؤمانسيةت 
 لةو ختوكة شيعريانةي 

 !هاويشتماننة ناو ِرووباري جووت بوونةوة 
 ض شةوصكمان بؤ خؤشةويسيت هةلَبذارد 

 !ض عيشقصكمان بؤ نةمري نيشانة كرد 
 لة مةنفاوة طةِراينةوة ناو نيشتمان 

 ايي بوون ِرذاينةوة ناو قولَ, لة ِرؤخانةي عةدةمةوة 
 ,لةجص ذوواين ماضصكيشدا وةها جووت بووين 

  وةكو طةلَا 
 بووين بةذصر شيلكي هةوةس و لةزةتةوة  

 ض بكوذة ئةم متبوونةت , ئاي طولَة طيان 
 قورسة تةنص شةِر لةتةك يادةوةريةكان 

 طةمة لةتةك ِرةنطةكان 
 قورسة تةنص بري ضوونةوة 
  وةشارمةوة خؤم لةجوانيت,ضؤن بتوامن لةبريت كةم 

   كةخوا كراسي هةورانت لةبةركاو 
 لةتوصي ي  لةتوصي ي  فوستانصكي ثةمةيدا 

 !خوِرةمص لةطولَ دةهصنص  , طولَص لة طيانت , هةر طولَص 
 ضؤن بتوامن لة بريت كةم 

 !كة تؤ بوويت بة شريين ترين ِرؤذنامةي بةرضاوةكامن 
 كةمن بووم بة مةيل النةي عةترةكاين تؤ 
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 ) كني زؤ  ( و) ئةمصرشن(رانةي طران ترن لة ئةو عةت
 خؤمن خؤمن نةبوو بووم بة خاكت 

 !تؤ بةلَصين ثايتةختت دامص  
 !تؤ بةلَصين سصبةر و شينايت دامص  , خؤمن نةبوو بووم بةسةرو 

 زوو زوو دةتووت ِرةشؤ 
 لةخاكي ديوانةكةتدا مبضصنة تؤ 

 نةبا ِرؤذص باران لة شينايي كةنار بطرص 
 لةزاري ضؤلةكةي شيعرا هةلَم بطرة ,  طةمن تؤ وةك

 !وةمشارة تؤ  
 ئاي طولَة طيان ض بكوذة ئةم متبوونةي تؤ 

 بؤ ضالَ ناين خؤشةويسيت , كةنداوي ض وولَاتصكة 
 بةسة ضيتر دةنطت هةبص 

 خؤمن مةيلةكامن لةكةناري ثضوك ترن 
 !جواين جواين تص ناثةِرن , حةزةكامن لة سنووري 

 !انص قاوة ثصكةوة نؤش كردين فنج
 !لةتص شوكوالتةي تازة  

 !طوص طرتن لة شيعرصكي تازةي باران  
 ياسةمينص , ثصكةوة بؤن كردين ضلَة مصخةكص 

 !لة بالةكؤنةي ديوانص 
 دا } بةختيار { طةورة زص يةكي  , طوزةركردن بة لصواري 

 لة نيشتماين طوناه و كةرنةظاالَ 
 ا } دالوةر { ين  بةسصوة بص دةنطةكا, ضاو ِروانينص 

 هةلَاذان بةديار ضيمةين ِرووتةلَةوة 
 و} باران { بةديار } هيوا { وةك 

 وة } ذووان { من بةديار 
 دةنطت هةبص , دةدةي طولَص 

 قورسة تةنص شةِر لةتةك يادةوةرييةكان 
 طةمة لةتةك ِرةنطالَةي ِرةنطةكان 

 قورسة تةنص بريضوونةوة 
 !يان ثص دةبةخشني ضاو بةسيت ئةو ساتانةي ختوكة

 لة سصبةري ئةو سثيدةي , خؤشاردننةوة 
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 !بؤين عةتر و بؤين شامثؤي تؤيان دةدا 
 !بؤين مص يةك لةطةلَ بةفرا ئةوباري بوو 

 دةنطت هةبص , دةنطت هةبص وةي طالرةي ضاوةكامن 
 نةدةبوو نا , درصغا طولَة درصغا

 !نصوامنان بطاتة زةنطي دوا طؤراين 
 !ئاخر سوتان , ةرزي نصوامنان بطاتة و

 نةدةبوو نا وةي طالرةي ضاوةكامن 
 ئاوا ِرصز لة عيشق بطرين 

 !ئاوا دلَي ضؤلةكة هةتيوةكاين خؤشةويسيت بدةينةوة 
 بانةمةِري ئةو شةوةمان بسِرينةوة , بةثايزص لة شةرمي تؤ
 نةدةبوو نا ئةزيزي من 

 وةك بةملي يةكا كةوتني 
 !ندا هةلَنصن ثص بةسةر ِرحيانةي ساتة شريينةكا

 طوص لة جِريةي دةرطا كؤنةكاين مردن بطرين 
 نا طولَة طيان نةدةبوو نا 

 !ئاونطةكان لةبةهاري ئةو شةوة بسصنينةوة  
 !وةرزةكامنان لة شينايي داِرووتصنني  

 لةخؤِرا لة خوَِرا خؤمان بكوذين 
 !لةخؤِرا ثص بةسةر طةالَي جوانيةكاندا هةلَنصن 

 !ؤِرا لةخؤِرا هةر هةر لةخ
 !!! مينا ثايز بصنة وةرين,هةر لة خوَِرا 

 
 2003/ئووكةرموندة                                                     

                                                        
 
 
 
 
 
 
 


