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       لةوديو ثةجنةرةكةوة 
  بريئةكةمةوة

 لةوديو ثةجنةرةكةوة 
  كفنصكي أةش ، 

  ئةثصضصتةوة خةونة سثييةكامن ثرشةيورشةو 
 لةوديو ثةجنةرةكةوة

  ةتاسصم ؛لة قةهرا ئ
  ئةو هةموو شكؤفةية لة باخضةكةدا

  سةرطةرمي كرانةوةن
  ئةو هةموو درةختة سةرقالَي سةوز بوونةوةن

  ئةو تةيرة جوانانة 
  ئاسوودة  ، بة خوصندنةوة خةريكن
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 لةو ديو ثةجنةرةكةوة
  قا ..  من  قا

  بة ئةقلَيان ثص ئةكةمن و
  ...خوأيش  بؤ شتصك ئةطرمي.. خوأ 

  ةنطة كالَ فاميي خؤم بص ؛ئةو شتة سةمةرةية أ
    ......لةوديوي ثةجنةرةكةوة 

    ****  
 لةوديو ثةجنةرةيةكي تةلَخةوة

   ضركة بة ساآلضووةكانوةك أةنط و أووي
  ...لةوديو ثةجنةرةيةكي أوونةوة

  وةك ضاوي قرذال  َ
  لةو هةموو هةنطاوة خاوو خليضك و

   ئةو هةموو شةقاوة  طورج و طؤآلنة أائةمصنم
  وو بةين ئادةم وكة ئةو هةم

  بةين ئافات و
  بةين ئازارة

  بةسةر ئصوارة ثةذمووردةكاين خؤيانا
  هةلَيان دصننةوة

  لةو ديو حةسارةكاين بةختياريي و
  نا ئومصدييةوة لةمديو تةميانةكاين

  ....ثشتصنصكي شيين  شلَةذامن 
   لة كةمةري باريكةلةي أؤحي خؤم بةستووة و

  لةوديو ثةجنةرةي دلَةي سةركزمةوة
  بوومةتة مشتص طةآلي وشك

  لة ضنطي زبري داأزانصكا 
  *****  

  " ...زةنوصر " ئصي ، ضةند طوناهة 
  كة وا بزانص  مين باوك 

   ضةترصكمهةتايةتا  ئةبص
   بؤ هةلَبدرصثريؤزيي  لة 

  تاوانة خؤشم ئاي  كة
  هصندة زةليل مب،
  فصر بكةم" زةنوصر "  نةتوامن،  هةمووتةمةمن 

   ،مبارييدا خةفة نةكاتلة مردمنا ضراكان لة غة
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 كراسة طولَ أةنطةكاين نةتؤرصنص ،
  كاكؤلَة جوانةكةي فةرامؤش نةكات ؛

  ضي لةو طريفانة ثةرثووتةي
   ! ؟تةمةندا جصي ئةبصتةوة

   ذياندا ضةمة خووأةيكص لةم 
  فرياي تةواوكردين

  !؟ دوو بالَ مةلةي خؤي ئةكةوص 
  كص دوو ئايةيت تةواوي عيشقي بؤ لةبةر ئةكرصت

  ..... هةميشة  سةر قالَ بصتتا
   ! ؟ بةسةرداين طؤأةكةي منةوة

  من ئةزامن ، أؤذص دص وةك توو ئةوةرصم
  ساتص دص ، تؤزيشم نامصنص لة أووي كةس بنيشص

  زةمةنص دص ، جارصكي تر
   طوآللَة سوورةي سةر كولَمي يارم ضاو ناكةم ؛

  من زؤر أقم لةو أؤذو سات و زةمةنةية ،
  ميوان بووناية

   قةت نة ئةضووم بؤ بةخصرهاتنيان
  مامؤستا بووناية 

  هةرطيز طوصم لة وانةكانيان نةئةطرت
  باوكم بووناية 

  نهيضم بة قسة نةئةكرد..هيض 
  كضة ضاو باشقالَةكةي دراوسصشمان بووناية

  ؛دةربةسيت طرتنةوةي ماضةكانيان نةئةبووم 
  من زؤر أقم  لة طؤأستانةكان ئةبصتةوة

    بة كاوةخؤخامؤشييان سامصكةو
   مندالَييمخاوصنةكاينئةنيشصتة سةر ئاوصنة 

  كصلةكان نووكي ئةو مششصرانةن
  لة هةموو جةنطصكي خةو زأاندا 

   ؛طلصنةكامن كؤلَةوار ئةكةن
  ....من زؤر أقم لصتة ئةي مةرط 

   ضنط بة خوصنكاتص تؤي 
  بةر لةوةي وا بكةم كةس خؤشي نةوصم

   ،تةوة بة الستيكي سةري قةلَةمةكةت ئةمسأي
  هصشتا ثص أانةطةيشتووم
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  ضارةي خؤم الي ذنةكةم أةش بكةم و
   بكةم طوصييبص  ئةوةندة

  دايكم دةرطاي مةرقةدةكامن لص أاوةشصنص
  ...سةرم نة ثةرذاوة

  وصنةكامن لة ئةلبوومي ئازيزامنا بدزمةوة 
  ... فريا نةكةوتووم

  بة هاوأصكامن بلَصم 
  زؤر  خؤش ئةوص ، ..من ئصوةم زؤر 

  ةر بؤ خؤتان ثصتان ئةلَصم هبؤية 
  ئةوةندةتان بوصم ،

  ...لة ون بوومنا
  تان لص تصك نةدةميهيض ئصوارةيةكي مةستي
  لة سثصدةي فةنابوومنا

  ...ئصوة ثةيت ديالنصي 
  ؛خةيالَة جوانةكاين خؤتان مةثضأصنن 

  من ثص أاناطةم 
  ئةم هةموو نوقلَي ثةيامة ببةخشمةوة

   ئةي مةرطجةخار ،
   وتؤ ئةطةيتة سةر سةرم

  من ، نة ، خؤم تةيار كردووة
  ووخساري خؤم كةوتووم ونة ، فرياي وردوخاش كردين أ

  .... شيعرم قة سةوزةكايننة ، داثاضيين ل
  لة باخضةي دةفتةري قوتاخبانةي 

   كيذؤلَةيةكي عاشقا
    أام ئةفأصينأةشةباوةك كة دصيت و  ،طلةيي بصت
   خؤشيان ئةوصم ،ماون هصشتاكةكةسانصك 

  يطةران ئةبن ، ندآلنصك 
  !كص ئةزانص  ؟

   كضصك مابصئصستاش أةنطة 
   بضكؤالنةميوصنةيةكي

   لة قوذبنصكي تةريكي
  دلَي خؤيا حةشار دابص و 

  بة دزي دايكيةوة بؤم بطري
   و لة يادي بصتثص ئةضص مندالَص مابص
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غدا لة نصو ثاسصكي    قةرةبالَ
  سأي بص و فرمصسكةكانيم 

  لة تةنيشت خؤم ، 
  نابصالي ثةجنةرةكةوة دام 

 اوةكاين بأوانصكة شةقامةكانبؤ ئةوةي ثأ بةض
   ضي ؟  ض بلَصم ؟ئيدي

   ئةي مةرط ، بة ئةستؤي تؤ ،ئؤبالَي هةموويان 
  !! ئةي وةحشيييييييييي ،بة ئةستؤي شكاوي تؤ  
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