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لة طةمة� ثيتةكانى ناخى ئا��ميانة��لة طةمة� ثيتةكانى ناخى ئا��ميانة��

ئا�َيز سمكَو حسَينئا�َيز سمكَو حسَين

                   ـ � ـ
 خو�� ئةطة� لةتةنيايى خَويد�

 ��ِ�� بو�بَى 
ئَيستة ئَيمة� هةمو� بَوال� خَو� بر�بو�

تاتةنيايى خَو� بِر��َينَى.....
              ـ " ـ

��بَى كَى مر�نى فَير� خو� كر�بَيت؟!
��بَى كَى طيانى ِ�* لَيبو�نة��مانى لةئة� ضاندبَى؟!

ئاخرسةير� حة/ بةمر�نما- بكا+
 ضونكة ئة� مر�نى ���ثة�����نة

َ
3��

��بة4 كر���� بَوية
طوما- لةجو�نى ئة� ناكة5
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               ـ � ـ
من لةمةيخانةكة�� ��ها5 طو�+

(ئةطة�بمانة�َيت ��9يةتى خو��بكةين
��بَى سة��تا /��ييةكى

��; /���يةكة� ئة����ستبكةين
بَوئة��� بيكةين بة طَوِ��ثانى

ى........)
َ
جةنط لةطةل

مد�
َ
لة��ال

شاعֲרَيكى مةست ثَيى �تم
(طريما- شةِ� لةنَيو�نماند� ِ���يد�

د� بكا+
َ
��بَى ئة� بةشمشَير شةِ�ما- لةطةل

يا- بة��� الستيك؟)

               ـ � ـ
ةطةنم نֵר

َ
خو��ية ئَيمة طول

ئَيمة لةهةمو�شتةكا- /َيFبَيتاقةتֵר
لةشةِ��طةمةكانى ئةهريمة- �

 طومانة /َ�� طوناهةكا-
لة ثرسيا�� حة��مةكانى بةال� تَو��

لةفةلسةفة� مر�نى با�كم
لةجلة ِ��شةكانى كة ��يكم ��يثَوشَيت

لةفرمَيسكة /َ�� شة�منةكانم
كة سثَيد�- ��مة� مر�نى مانط ��يكةيتة ميو�نم
لة /�نا� بر� بضوكم لةكاتى بينينى �َينة� با�كم 

لة نيطا ����كانى كضة ����سَيكةما- 
كة بةشة�مة�� بَو5 ��كا+

لةطَوضانةكة� ��ستى ��ثֲר�5
لةتريفة� مانط �لةتيشكى خَو�

لةبا��نى /ستا- �
خَو�سو�تانى ها�ين �

ِ�َيز�نى ثايز�
َ
طةال

نَيرطز�جاِ�� بةها��
كوشتنى ��عا�

���ستكر�نى تةال�� /َ�� بة�/�كا-
���ترينيا- ئاشق بو�نى من بَو ئة��

ند�� ئا�
َ
بَو سر��شت �بال

                ـ � ـ
 ئَيمة هةميشة لة�� ��ترسֵר

ى سامنا; �
َ
خو�� بةتال
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شثر/�يية�� ببينֵר
ئاخر ��شَى بةالقرتَيية;

هة���� جةمسة� بةية; ����
َيك بطرَينَيت

َ
يا بةفة�مانَيك مند�ل

يا ئاشقَيك لةطوماند� بمرَينَيت
خَو سامناكFينيا- ئة��ية

/مانى شاعֲרَيك لةطَو بكة�َينَيت

           ـ � ـ 
ى خو�� ���� �����

َ
مال

تى ��هم ����تر�
َ
لةئَوقيانو�سةكانى �ال

لة��� ����كة� كة ���� ��يانبينَيت 
ى ئة� 9نة� كة تائَيستا

َ
لةمال

��; بو�نة���َيكى ئاسمانى لَييد�ِ���نم
ى ئة� شثر/� نيية

َ
 مال

َ
3��

ة /َ�� ها�� هاجةكا- �
َ
ى مند�ل

َ
��; مال

ى ����سَيى طوند� �����كة5
َ
مال

                ـ � ـ
ى هة�كامَيكما-

َ
لةنَيو�ل

نةختَى ميهر� خو��� تياية
لةِ��خسا�� هةندَيكيشما-
نةختَى جو�نى خو�� تياية

 
               ـ �ـ

كةمرَ�ظةكا- شةِ���كة-
خو�� بَويا- ناطريت

ضونكة ئة�
مرَ�ظى بَوشةِ����ستنةكر���

تابَو تة�مةكانيا- بطريت
كة بةسة� شانى سر��شت �������

                ـ � ـ
 خو��ية ئَيمة تَو لة�� طة���تر��بينֵר

كةتةنيا سو��9+ بؤ ببةين
� تَو /�R لة�� طة���تر�

َ
خو��ية باال

كة شايةنى ئة� سو��9نةبَيت
 كة قة/�مةكا- لةتةنطانة�� بَو+ ��بة-

                ـ � ـ
 ئة��ند�� خو�� بناسم

ئة��ند�� بֲר5 لَيى ِ����مَينَى
ئة� فيد�كا�� تةنيا
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لةطَوِ��ثانةكانى جةنط �
ى ثيا��� نابينَى

ََ
لةنَيو طةل

               ـ � ـ
خو��ية مَيذ��4 لةئةفسانة�

���ستبو�نى تَو�� سة�� سوِ�ما�� 
كة�تو�� 

َ
طوَيم لة بֲרمةندَيكى بةنا� سال

ِ�يش سثى /َ�� تاقة+ ثِر�كَين بو�
��يطو�+ ثةU.... ثةU.... ثةU.... خو�� ضةند� ثֲר�!

                 ـ � ـ 
هَيما� مرV�َ ساال��

خو�� لةمرَ�ظةكانى نةضاند���
ئة�� خَومانֵר ئة5 خة�نانةما-

طة� 9يا- شياند���
َ
 لةطَيل

                ـ � ـ
طوَيم لةبة�مةستَيكى سة�شةقا5 بو�

��يو�+ (خو��ية تَو بَو شة��بت ���ستكر�)
طة� ���ستيشت ��كر� بةمرَ�ظةكانت نة��با

طة� ثَيشيانت ����،
مرَ�ظةكانت بَى غة5 كر�با!!

                ـ � ـ
َيكى بضوكم بينى

َ
مند�ل

كاتَى ئةطرييا بَوبا�كة مر����كة�
ئةيو�+(خو��ية ئة�� بَو با�كم مر�؟)
ئة�� بَو با�كم ��; بولبولةكة� خَو5

كة لةقةفة/�كة5 �� ئا/��5 كر� 
تَو لةبةهةشتةكة� خَو+ ئا/��� ناكةيت؟

                 ـ �ـ
ثَيم سةير نيية ئة�

ما- �
َ
كة طوَيى لةترثة� �ل

��يايى هةمو�هةنطا�� كانمانة
ضونكة ئة�خو��ية خو��

ئاخر خو��� جو�نى من بو�
كة فَير� كر�5 

بֲרلة� بكةمة�� ئة��� 
كةتةنيا تو�نيم سةير� بكة5

هة� تةنيا ئة� ماY نةكة5
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  ـ � ـ
نيطا�كَيشَيك هةبو�

ضةكة� بيكاسَو
َ
كةهة���5 ��يِر��نية فل

كةضى مةخابن 
بة ئا��تَيك سة�� ناية��

ئا��تى ئة� ئة��بو� خو��ببينَى
بَوئة��� لةنَيو تابلؤيةكيد� بينةخشَينَى

 خو��ية ئة� ئا��تة+ بَونةهَينا��
َ
3��

�� نيطا�كَيش ئَيسكى ِ�/� 
كةضى تَو هة�خَو+ نيشا- نة��ين

                 ـ � ـ
خو��ية تَومرَ�ظةكانت

بةِ���+ �قو�تى ���ستكر����
 مرَ�ظةكا- ثَوشا; ��ثَوشن

َ
3��

تاِ���+ نةبن لةسر��شت

                  ـ � ـ
خو��ية تَو ��/�نيت

ناخَوشFين �بةئا/��ترين ئا/��
لةال� مرV�َ مر�نة؟!

كةضى ئة� خو��ية� كة ئَيمة خَوشما- ���َيت
ئا/يزترين كةسما- لَيد�مرَينَى!

خو�� �يا�� يةكَيك تَو� خَوشبو�َيت
ثا��شتةكة� هة�ئةمةية....

كةئا/يز�كانى بةمر���يى ببينَى !

                    ـ ! ـ
خو��ية تَو ��ها+ كر�

ئةهريمة- لة ئا��5 بتؤ�َ�
بةختة���� لة ����9كة� من

ئاخر خو��ية كة ئيF طوناZ ����ستبو�
 ماناية; ���� بَو كر�نة��

َ
نةطو]

نة���طا ��تو�نَى ���ثة����� ����ست بكا+
خو��ية ئة�� ئَيمةنֵר طوناZ ��كةين

ئة�� ئة5 يا�يية ��كةين كة تَو ئا��/��تة
يا�� تاقيكر�نة��..

ئيF كة طوناZ هةبو� ��يكةين
تا ئة� لَوغانة سا/ بكةين كةتَو ئا��/��تة

لَوغانى ثا��شت �سز�
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ئة�� ئَيمةين طوناZ ��كةين
تا تَو لة ئةهريمة- ببو��يت
ئة�� ئة5 طوناهانة ��كةين

كة ئةهريمة- بَوما- ��سا/َينَى
ةيةية ��طةِ�َيت

َ
ئةهريمةنَيك لة� تَول

ةهاية تَو تو�شت كر����
َ
كة سال

ئة� خو��� ئا��/�� بة ثا��شت �سز�� ئَيمة

                 ـ �ـ
ى مرَ�ظةكا-

َ
مَيشك ��ل

سيخناخة بةطة���يى �ثاكى تَو
كةضى /َ��يش لَيت ��ترسֵר خو��ية

ضونكة بة ئاطر ��مانFسَينى
فريشتةية; ِ��سثَير�

فَيرما- بكا+ طويَى لة مَوسيقاية; بطرين
كةهيض ترسَيكى تَيد� نةبَيت  

                  ـ " ـ
خو��ية ئَيمة ��/�نֵר تَو نيشانة�

طة���يى �ثاكى � ِ��ستطَويى �
لَيبو���يى �بةتو�نايى �جو�نى 

 بةند�كانى تَو ��نֵר
َ
3��

ضونكة ئة��- يةكF ��كو9-
َيك �UR كو9

َ
 خو��ية هةميشة كَومةل
كة/َ�����يشن بةنَيو� تَو
���خت �مرV�َ ��كو9- 


