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 هةرئةمشةوة و جصتان دصلم 
  

 ئصسماعيل خورمايلَ
de.xurmaly@yahoo 

 
 دةرطاكانتان ئاوةلَاكةن

 !لةو ويذدان خبةنة سةر ثشت , ثةجنةرةيةك 
 ئةمشةو ئةمشةو
 شار دةطةِرص, عةبةس ترين مةخلوقي شار 

 ي ظؤلَكان دةضصِرووداوةكةي بةِروداو, ضاوتان ِراخةن 
 متمانةكةن, طةلؤ , متمانةكةن 

 !وةكو بالَاي لصوان ين ية , هيض حةيرانص 
 !بالَا طةرداين خةم ين ية , وةكو بالَاي , هيض كتصبص 

 باطوص ضةمي تةدارةكتان لةطولَ ثِر بص, ئامان طةلؤ 
 !لةبةرامةي لةش و الري هةلَمةيةن 

 لصم ِرامةكةن منيش ئاوام ثص خؤش نةبوو
 !بؤين غوربةمت لص نةية , ةزم دةكرد ح

 !بةلَام ضي بكةم ؟ ئةمة خوِرةي ضارةنووسة 
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 !دوا سايت بةهاري ووشكة , ئةمة سايت 
 بووم بةهاوِرص ي هةزاران هةزار ثةروانة و

 !كةضي ِرؤذص خوي ثةروانةيةكم نةطرت 
 بووم بةهاوِرص ي هةزاران هةزار ئةستصرة و

 !ةطرت خوي ئةستصرةيةكم ن, كةضي شةوص 
 لصم مةطرة تؤ, هؤ برادةر 

 ئةمة سةردةمي فريعةونة
 !ئةمة سالَة جةنطي نصر و مص ية 

 !ضاو ضاوي هاوِرص ي نانصذص , بالَ بالَي هاوِرص ي نانصذص 
 ذةنةرالَةكاين شاريش هؤ برادةر

 !هصندة بةتةنط خاكةوة نني 
 مص دةكةنة بووك, بةمردوويي , ئةوةتانص 

 ! دةكةن تف لةشاخ و تف لةخؤيان
 ئةمة سةردةمي فريعةونة

 !ئةمة سالَة جةنطي نصر و مص ية 
 هةر ئةمشةوة و جصتان دصلَم دةنا

 ,دةنا من سادةيي ئصواراين سةكؤكةي خؤم 
 !بةمةغرييب ئالَ و والَاي فةنتازيتان ناطؤِرمةوة 
 دةنا دةنا من زصواين كؤلَيتةكةم كة هةر شص ية

 نايطؤِرمةوة, نايطؤِرمةوة 
 !ضنطة طرة و طولَةباختان , ي داثؤشراوي بةديوار
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 ئةمة باين غرور ين ية بةلَام بةلَام
 !ئيوة ضني و بؤضي دةشصن ؟

 ضاومان بؤ كوذةكة و, ئصمةش ِرؤمحان بؤ وولَات و 
 !بؤ صين , سةريشمان بؤ 

 ئيدي خصلَة خصلَي سفرة و ئةهلي لةزةت
 !ئصوة ضني و بؤضي دةشصن ؟

 تان ثص ي نةطادؤزةخ لةسوو, كةمن مالَم 
 !ئيتر تةرزي ئصواراين ئةم عاشقة لة كوصوة دص ؟

 خاسة ِرةنطي ثصكةنينم لةكوصوة دص ؟
 سةماي لة سةماي ضووي ئادةم لةكوصوة دص ؟

 لةكوصوة دص ؟, ضاوة زةردةكاين ئةودا , طةِران بةدووي 
 !كةعومرصكة من باوصشكي مردن دةمطرص 
 !الَص كةعومرصكة من غةرييب ثةِري شيعرم دادةم

 بؤ نةمالَص
 !سالَة وةختصكي تةواوة من شةقامص ضةرثاي شةومة 

 وةختص وةئاطا دصم, وةختص , بةيانيانيش 
 لصفةكةم كؤناكةمةوة

 !كةيبانووي مالَةكةمة ) با ( خامن و ) با ( 
 !هاوةلَ و دووا شيعري قةلَةمةكةمة ) با ( 

 !نةورؤز و بةهاري طةجنيةتيمة ) با ( 
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 سلصماين/1992/جؤزةرداين 

 


