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  2005شوبات و ماريت                  
   

 تؤ لةخالَةكاين كؤتاييةوة
 من ئةطةأصنيتةوة

 سةر دصأة بةراييةكاين عيشق
 هاتوويت بؤ طولَ ضنينةوة

 مةيداين دواي شةأصكي خوصناويي ئةطةأصي
  ، كةسةكةم خؤت ماندوو مةكة

 تةا هصندة بؤلَةترصأةنطة 
 بة أةزي جصماوي دلَمةوة مابص
 ثةرداخص شةرايب لص ضص كةيت ؛
 أمصكم ماوة بؤ ئاوا بوون و

 ...ئةمهصنيتةوة سةر تؤ 
  طةردو طولَختووبة فصنكةكاين

 سوثاس ئازيزم ،
 ئةوةندة لة عيشق ئةزامنهةر من 

 ضاوةكانت بنووقصين و
 ...خؤت بدةيتة دةست 

  ،تةكاين سةر مةسشةثؤلة
  ،ئيدي ئةوان و خواي خؤيان
 هصندة لة عيشق حالَيي بووم

  أةق ماض ثةيدا بكةي ئةرزيلةسةر
 طةرم دابصيت ونصو شةختةدا لة 
 دا  ئاوشينةكةي ذصر كراسةلة

 سؤراخي ئاطردانصكي ثأ سكلَ و
  ئاطرداطريفانةكاينلة

  بطةأصيبارانبؤ  تةأايي 
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 من هةر ئةوةندة ئةفامم
  شنة شن هات بةعيشقكة 

 فرياي كردنةوةي دةرطاو ثةجنةرةي
 كةومب ممالَ و كتصبخانةكةشيعر و 

  ،ئالَ ئالَ ببنةوةبؤ ئةوةي 
 نةطةأص وهةلَخوصنيان كالَ تا 

 ..... كةروصشكي أةشةكةيبيلبيلة
  ،أوانينيان بةر نةبصتةوة

 ،هةموو شتصك ئةكات عيشق 
 ساتة ناشرينةكان قاو ئةدا و

  بةسةرئةكاتةوة ومشكؤفةكاين ذصر زوق
 بانيذةكان ثأ ئةكات لة بالَندةي خؤش خوان

 !ضي ناكات عيشق 
  بةر هةيواين دلَمان ئاوأشصن ئةكات وهاوينان

  خوصنمانزستانان ئاطردانةكاين
  ؛ةوة لة طةرمبوونةوةثأ ئةكات

  :عيشق ثصم ئةلَصت
 بؤضيتة لةوة تص بطةيت

 ئةو كتصبة لةسةر ثةمشةكي سنطي ئةو
 كيذؤلَة طةمن أةنطةدا

 قوولَ قوولَ خةوي لص كةوتووة
 يان دوو سوصسكةي قشتيلةي ئةو
 لة ذصر ئاوريشمي جووت بالَي

 !ئةو كتصبة خؤش بةختةيا خةون ئةبينن 
 طةرةكم نيية تص بطةم،

  عيشق هةبصت دلَنياموةلص
 لة نصواين هةردووكيانا ثالَ كةوتووة

 من هةر لةوصدا سؤراخي
  عيشق ئةكةمتةأيفوارةي هةميشة 

  ؛دوورم خةنةوة ون ئةمب
 زةنطصكم انصعيشق نيوةشةو

 بؤ لص ئةدا و بص دةنط ئةبصت
 لةوة تص ئةطةمئيدي من 

 كيذصك هةية شيعرصكم ئةخوصنصتةوة
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  ،دة ثةجنة هةن
 ديوانةكةميان كردؤتة شووشة عةتر

 شصتصكي جوان جوان لة ذوورة تةنياكةيدا
 طولَ دامةمكةكاين لة ستيانصكي طولَ 

   شؤأكردؤتةوةئازارمابةسةر 
 مب  منيش أائةبص ئيتر

  ئةوة كضؤلَةية بة أاستتا بزامن
  !ةبانييبالَةخانةيةك لة ميهريان 

  ،نة ثةجنةنئةوا
 ! ي خودايي"نور "أؤحي ثأ " دة "يان 

  ! هةموو كةونسةنتةري يا  ،ةئةوة سنط
 ئةبص كة عيشق زةنطي لصدا

 ؛م  كةسةكة ،بةرزة ثص هةستم
 بص حيكمةت نيية زرنطانةوةي

 بازنطة ناسكةكاين دةسيت عيشق ،
 بالَندةي تةمةنصكبص حيكمةت نيية 

 ةوة " كةسةر "سةري بووبصت بة ذصر ملي
  لةرينةوةي ثةرضةمي زةنطصكةضي

 لصكدان بالَ مةيليبيخاتةوة سةر 
 ضي ئةبص با ببص ئازيز

 من دةرطاكةم  ئةخةمة سةر طازةراي ثشت
 كان ئةكةمةوةثةجنةرة 

 نصو حةوشةبة أووتيي دصمة 
 بة أووتيي دصم ،

 ! وةكو عيشق  سةما ئةكةمأووت 
 !!!!با نةخنكصم ، نةخنكصم ، نة 

 
 آآآ

 
 


