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 سورةتةكاين ئاظصستا
 

 ئيسماعيل خورمالَي: شيعري
 

 ..سالَانص بةر لةئصستا 
 ,من وةك شةومن ئاشنا بةهةرصز و 

 ,وةك سصبةر ئاشنا بةتةلَان و 
 ..وةك شةمالَ ئاشنا بة طِر 

 ..بةهاوِرصيةك . .من ئاشنا بووم 
 .!قةلةندةرص لةشارةزوور , بةِرةوةندص 

 بةسصوةرصك لة ئاوصسةر و
 ..بةهاذةيةك لةتاجنةرؤ 

 بةخةمص لةخةمة سةوزةكاين نايل و
 ..!بةحوزنص لةسوضي دلَةكةي قانع 

 ..من و ئةو .. سالَانص 
 ,وةك ئاو و ِرؤخانة 
 وةك ئاطر و ثشكؤ

 لةكوانووي سةفةرصك دابووين
 .!ئصمة دةسوتاين , ر دةسوتا و سةفة

 سةفةر دةطال و
 .!!ئصمة لةسةفةر نةدةطالين 

 .!ئةسثي شاخ بووين و ِرةشةبامان ِراو دةنا 
 ثلَنطي دةشيت بِروا بووين و
 .!ئاهؤي بص يةقينمان ِراو دةنا 

 ..وةك بازو تاوصر , هةردوو .. سالَانص 
 ..وةك ِرةوةز لةِرةوةزا 
 .!يشت بووين لةميحنةتةكاين طالن طة

 لةخوصندنةوةي خةمةكاين نيشتمان و
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 لة ضريؤكي
 .!تةنياييةكاين شاخ طةيشبووين 

 ..من و سةردار , من و ئةو 
 سةرداري زالَ بةسصبةر و

 زالَ بةِرؤذة زبرةكاين شاخ و
 زالَ بةخةونةكاين ئايندة و

 ..ضةمةكاين دوصنص 
 ..ئاوبووين و ئاذةين سةر كصلَطة 

 .! نيشتماين شةتلَ و سةوزي كصلَطة بووين و
 ..ئةو هةميشة لةمن زصتر 
 لةهةطبةي ماندووبوونا

 لة فرمصسك و لةشةلَالَي ماندووبوونا
 ,زصتر ضاوي 

 الي ساتةكاين ذيان و
 طةمة و سات و كةروصشكةكاين ئاوا و ئامصد بوو

 ئةو لةواندا نيشتمان و
 ..ئةو لةواندا عيشقص 

 ..وةلص عيشقص 
 ةطةت تر لةِرووباري شيعر وكةلَ

 .!بةرين تر لةثانتايي تةراذيدياكان 
 ..ئةو هةميشة لةسصبةري سةفةردا 

 مةيلي
 ..خؤرةتاوي وصنةكاين ذياين دةكرد 

 مةيلي
 طةمةي

 ..!!سثيدةيةكي ئاوا و ئامصدي دةكرد 
 ئةو هةميشة تةِر بةخةمي نيشتمان و
 من هةميشة تةِر بةخةمي شيعر و

 انتةِر بةذوو
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 ..واي خوداية 
 !نيشتمان ض بوكصكي شريين بوو , لةضاوي ئةودا 

 سةنطةر سةنطةر.. لة ضاوي ئةودا 
 .!!ض عيشقصكي شريين بوو 

 ..واي خوداية 
 ..واي خوداية 

 ..واي .. واي .. واي 
 ئةو ض شريين لةسورةتةكاين ئاظصستا و

 ..!!ض شريين لةحيكمةتةكاين زةردةشيت هةلَدةِرواين 
 ..خوداية واي 

 ..واي خوداية 
 ..واي .. واي .. واي 

 ..ئةو ض شريين 
 لةضةثلَةي كوردوسانصكي طةورة و

 ..ض شريين 
 .!لةضاوي نةتةوةيةكي ِرؤشين هةلَدةِرواين 

 نةتةوةيةك تةذي بةمصذوو
 تةذي بةداستان

 ,نةتةوةيةك 
 لصوان لصو لةداستاين مةم و زيين خاين و

 تةذي بةخةمةكاين بصكةس ونةتةوةيةك 
 ..نةتةوةيةك ِرؤشن 

 ِرؤشن بةهةسارةكاين ضوار ضراي قازي و
 ..نةتةوةيةك ِرؤشن 

 ..ِرؤشن بةخةمةكاين ئامصد و قاميشلي 
 ..واي .. واي .. واي .. واي خوداية 

 ..هةنوكة من 
 لةبةردةم هةلَاذاين شاخدا
 .!نةك مةرطي شاخ ضي بلَصم 
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 هةنوكة من
 ..بازي بالَكراوا لةبةردةم 

 !ضي بلَصم , نةك مةرطي باز 
 ..لةبةردةم ِرووباري نووستووا 
 !نةك مةرطي ِرووبار ضي بلَصم 

 ؟ ِروباري هاوِرص و..بلَصم ضي 
 باز و شاخي هاوِرص بلَصم ضي ؟

 بلَصم ضي ؟.. هاوِرص .. هةر خؤت بلَص 
 هؤ السةكةي

 ..خةجةكةي دلَي ذيان 
 ..ثايزة برا 

  ووين ئاوا و ئامصدهؤ هةتاوي
 ..!هصندة نةبص , بلَصم ضي 

 ..!هصندة نةبص بلَصم ضي 
 هؤ هاوِرص طيان.. هؤ ثايزة برا 

 لةدواي كؤضت.. لةدواي مةرطت 
 ..كة بةزةماوةندي طوللة و خوصن 
 طوللة و خوصين تاريكة ثياوةكان

 ..كؤتايي هات 
 ..دلَنيابة .. تؤ .. تؤ 

 ..ةنوكةش تا ه
 دص بةهؤرةي تؤ و

 ..!!ضةم بةهؤرةي تؤ هةلَدةسص 
 ..هؤ هاوِرص طيان 

 تؤ ضةقؤي مصذوويةكي
 نةكول دةيب و
 .!نةهةسانت دةوص 

 تؤ هةتاوي ناو نسرم و
 .!تؤ سصبةري ناو خؤرةتاوي 
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 تؤ مصذووي ِراكشاوي هةلَةجبةيت و
 ..نةك هةر وردة كةذةكاين هةورامان 

 ..ورة تؤ دنيايةكت لةدة
 ..بنوو هاوِرص 

 ..سبةي ئاوا و ئامصد 
 ..سبةي ذيان 

 ..كؤش و بازاِريان دةوص 
 ..سبةي هةر هةموومان 
 ..بزةي نوصمان دةوص 

 ..!هاوِرص بنوو .. بنوو هاوِرص 
 .!!بنوو .. بنوو 


