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  مةغرييب عيشق                    
                                                         

                                                                          ئيسماعيل خورمايلَ 
                                                                        de.xurmaly@yahoo 

 
 شصتانة دنيام خؤش دةوص و

 !مةردانة لةشةثؤيل ِرةنط ياخي دةمب  
 وةك كةنيشكة ثايزييةكان , كص ثصيخؤشة 

 وةك ئاوصنةي بةر هةناسةي بةيانيان 
 ئصواراين بةتةم بطرص 

 بابص بابص هةرصز و تاوصري طياين 
 , شيعرص بةلَام شيعرص بداتة ئةلَوةين

 هةناري سووري مالَةكةم , شيعرص بةقةد خؤرنشني و 
 شوصن ِرص ي حةرفة عاشقةكان بص و 

 بةقةد سةري سةودا سةرو دلَي خؤشم 
 !شوصن سوتان و خؤلَةمصش بص 

 , ئةي باراين بةختةوةري , ئةي هةورةكة 
 سالَانص بةر لةهةنووكة 

 ,ثةِرةي ِرامامن ِرةش كةوة 
 ِرةوة ئاسكي ئةم حةسرةتانةم بةِرص خةم ؟, ة من لةكوصو

 ثياسةي ئةو عةسرة هاوينةت بريبصنمةوة ؟, لةكوصوة من 
 ,دلَت دةداية دةس ضاو و , تؤ بة كؤستمص مؤرةوة 

 !ضاوت دةداية دةس دلَت 
 سالَانص بةر لة هةنوكة , ئةي باراين بةختةوةري , ئةي كةنيشكة 

 دةشص منت نةبيين بص 
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  ئةو ئصوارة خوصن طرتووةدا لةئاثوورةي
 وةكو بةذين ئةو ئاوصنة طرفتارةي 

 هةموو ِرؤذص بةخوِرةمي هةزار ضةشنة لة عةياري 
 ذصرة ئاوريشمينةكانت هةوا ئةداو , لةبةر ضاويا 

 لةبةر تريفةي ِرووت بوونةوةدا 
 ,ِرووت ِرووت 

 دوو جةمسةري سةر و خوارت نيشان ئةدا 
 رو ِرةشة طياي قةد ودنكة تووي سة, ِرووت ِرووت 

 !سةر و تةنطايي قةديشت نيشان ئةدا , هةتا قةوسي 
 دةم هةلَدوراو , ئاوصنةش وةك كؤترصكي بص ثةِرو بالَ 

 !دةمي وةكو دةمي بةردص قوفلَ دةبوو 
 !بص دةنط بص دةنط ذةهري لةزةت خوصين دةطرت 

 ياران ئةمشةو نةك لةسةر دلَي شةقامص 
 مارا لةدةربةين كوضةيةكي تار و 

 لة ذوورصكي مالَةكاين ناو سةقةردا 
 قةسيدةيةكي بةهةشيت و , كؤشي طةرمي , ’سةرم نابووة 

 !ضاوم بوو بوو بةمةنزلَي ثةروانةي هةورة سثيةكان 
 دلَم بوو بوو بةمةنفاي خؤشي و سةعادةت 

 ئةمان حةسرةت , لصوان لصوي حةسرةتصك بووم 
 ةيي لةخةمي هةزارةي خؤمدا ِروبارص بووم لة طل

 تا طلةييم لةو ثةريية غرورةش دةكرد 
  – ثيانكا –ئصوارانص وةك 
  وة ثص دةكةين و– ئةنريكو –بةدةم عةشقي 

 دةناية سةرسةري من و, شةثقة ثووشينةكةي سةري 
 !بؤ ملثصضيش بالَةكاين 

 بريمة ئةوسا لةطةلَ خةندةي هةنارةكاين خؤراوا 
 من هةناري داوةريوي مةزةكةي خؤم 

 !ئةويش طصالسي نةرمايي بالَةكاين ,  دةميةوة و دةكرد بة
 لصوان لصوي حةسرةتصك بووم ئةمان حةسرةت 
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 توِرة بوومن لة تؤفا بوو بةزستانصكي ثري دةضووم 
 لةو ذةنةرالَانةش ياس بووم 

 بةالَم , لة ئامسانةوة هاتوون و 
 !بةلَام باسي ئةستصرةيان لص مةثرسن 

 بةضؤكا دصن كةدةثرسن 
 انة لةبةر دلَا شريين ترن ئةم ِرةنط

 يان ثةِر و توكي ئةو بالَندة غةريبانةي 
 باز وةك هةالج , مةغريبانص 

 !لؤكةي طيانيان دةشصوصنص 
 بةضؤكا دصن كةدةثرسن ؟

 !يان كاغةزي دةم ِرةشةبا , ئةمانة جةستةي شةهيدن 
 ئةمان حةسرةت , لصوان لصوي حةسرةتصك بووم 

 ي يةخةم لةخؤم و لةعيشقيش دةدِر
 موستةحةقي دووِرياين ئةو عومرة يب , ِرةشة دةبص 

 دةنا بؤضي غةواري ئصستةي ضريؤك و 
 ثةري ئةوساي ئاوي شيعر 

 !مالَي غةريبيت خؤش دةكا , طِر لةباخي عيشقت دةنص و 
 خؤشم ماوم 

 !تاووسي ئةم دابِرانة حالَي نامب , لةِرووانيين كلك و بالَي 
  نةدزمي ضيت لص, خةجالَةت يب كضي ثايز 
 تاكؤالرةي ثصكةنني و , لةتةرز و السكي شيعرةوة 

 !هةتا تةرزي مالَ بة مالَي كضةكةشم 
 هةرضيت دزي موبارةك بيت 

 من وةك تؤ نيم 
 !ثةشيمان نيم لةو ماضانةي بةخشيم بةتؤ 

 !بةخشيم بةتؤ , ئةطةر مابن , لةو نامانةي 
 ثةشيمان نيم ثةشيمان نيم 

 ؤيل ختوكة لةتاو شةث, لةو ساتانةي 
 دةمم لةسةر شووشةي طيانت 
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 !وةكو باران لةسةر زةوي هةلَدةثةِري 
 من وةك تؤ نيم 

 دملَاي  , بؤ كوص بِرؤي هةر لة دملَ
 هةر لة دلَماي , دةمي ثياسةي ئصوارانت لةكوص داخةي 

 !هةرضةن طولَم وةكو بةري ئةم دةستانة دةختوصنمةوة 
 ؟ساويلكة نيم دةزامن ئةمشةو لةكام جص 

 ,وةك ئةو بصوةذنة لةِرةي 
 ثشيلةيةك ضؤن دةخوازص  , لةزةت لةطةمة و دةسبازي 

 دةزامن تؤش 
 تؤش بةم شةوة ض دةخوازي و 

 تام لة ض مردنصك دةبةي 
 بوختان نةبص كضي ثايز 

 !هةناسةت سواري ض ثرية ئةسثصك دةكةي  
 
 

 سلصماين /1995/ثةِري ثووش                                                       
 


