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  حةمةشوان شةريفحةمةشوان شةريف ...  ... ؟؟!!ضيت لصم دةوص ضيضيت لصم دةوص ضي  وداوداذذكي ئاوةكي ئاوةصص بةهةشيت عةشق بةهةشيت عةشقلةلة
  

  . ..hamashwan1@hotmail. com  
 2004پايزي  

  گوناه  نوسراوين بةبةفر لةهاويندا ميلةتثكني
  بؤ هةموان دةخوثنني  ئاسا كوكوخيت گةلثكني

  پةمشةك چنراوة  لة دصمان ان لةبةردوخةصكثكني سةرم
  ئازادي بذثسم لةسةر ئةوةم نةماوة من حةوسةصةي

   
  دةترسم ذؤژثك دابثت من 

 سةرةذثگةكاين دصداريناسكترين گوصي 
  .  و من بث گوصبم بوةرثت
 دا يةدونيام لة ئةوكيژانةش ئاهي

  و بناصثنث
  تا  و گذبن تؤفغةرقي  

  ، لثويان بؤين ماچثك نةكا
  سةرةذثگايةدالةم  

  يــة ) بــــا (ةترين هاوذمث كةلةگةص تاك
  لة بارةي ئاراميةوة شتثكمان نةوتووة

  - !:تؤبصثي
  دارستاين سةرةذثگاي ئةو پياسانة

   بةئثواران ماندوبووبث و
  ئةوكوذانةييتةوثصي 

  ذؤژگارثكن زينداين شكاوي دةسيت 
   باران ببارثنن كةنايةصث

  بؤ قيامةتثك
  !. ، . ةوة نةمابثاناني كةگوص بةدرةختةك

  :!رـتـيـچ دةترسم
   پثكةنينثك

   خؤي لةباصاي خؤزگةيةك نةخشثنث و
   وشؤذنةبثتةوة ئومثدثك بةپلوسكي كزنگثكدا

  ةتكا ــل دصي هةمووان سةرما
  لةسثبةري ئةم دواذؤژة مئةترس  هةرهةنوكة

  ذوداوةكان نزيك دةبينم و
   خوثن دةذژنة يةكةم بسيت زةوي مناصيم دوورةكان
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 ئةي ميلةت
   لةخؤشترين ذؤژتـانايبيين ئــةوانةي تؤ 
  !كردؤتة من برينيان 

   لةسةر خواين ئــةوگومانةي 
  . ، ! بةيةقني بووم دوثنثترثي شرييين خواردم

  ثچثتةوةــپ لةوةي تاريكايي مبربة
  !ةوترابثــ شتثك دةصثم ن

  -:وويت من بــةر لـة
  !تــؤ بصثي مبرث ردنــم

  دابتاشرث  ي بؤچ تابوتثك  دةبث گةر مرديش
  . ؟! دةچثتةژثرباصي تابويت مردنةوةيةكةم كةس كثية
  :بة بزةيةكةوة ومت

  مــين لةت . ممن
  ابثتةوةــني منث دصم لة لةمشا جث

  بؤ هةموتان ئازارم خواردوة  مندةزا
  .  بةصام ئةوةيامن نةديوة كث غةمي خواردوم

  ة ــبريم
  دايكم مرد هةرزةيي لةچاوما دةذژا

   بووخةيت مسثصم دانا
 سؤز لة ناو مشتما گرمؤصةبوو

   نةموثرا بيبةخشم 
 ارثكي ذژاو لةشاعري ولةش

  ي شنروثدةستةمؤ بة بــةفر 
 چصي ئثوارةيةكةوة مامةوةبة

   دةنا بةگةرداوي سثو دةمردم 
 ئــــا من مين سثبةر

   وةك ئاو لةتةنيشتةوة دةذؤيشتم 
  چيت لثم دةوث ، بصث
  :  دةخوثنمةوةئاوةژوو دواذؤژ بة

  گوناه  نوسراوين بةبةفرلةهاويندا  ميلةتثكني
  بؤ هةموان دةخوثنني  ئاسا كوكوخيت گةلثكني

  پةمشةك چنراوة  لة دصمان خةصكثكني سةرمان لةبةردو
  چيت لثمدةوث  - چي ئازادي بذثسم لةسةر ئةوةم نةماوة من حةوسةصةي

  اگرثـــسؤزم بةرگةي ئةم ذثگةيةن
  دةبث مببوري ، ببمةوةبةرلةوةي پةشيمان 

  -:ئةوةي پثتدةصثم بينووسة
   بةهةشيت ذوخاو نابثتة هثالنةيةك بؤ داصدة
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    الي ئةو يةك ببيننهةتا ژوان ماوة دودصداري تر نـــابينثتةوة
   دةذواكات خؤي پثچاوةتةوة و

   نية وةك وةرز دووبارةبثتةوة  ساصثك
  خثراكـــة

  بصث چيت لثمدةوث 
  م ئةوينة خةمناكةدائةتا لةناو گوصةكاين 
  كاصنةبوومةتةوة

  تا لةناو هةناسةيةكا نةمةيووم
  بــا بؤ دواديدار لةالم مبثنثتةوة ! بصث

  شتثكم بثبصث با تاماوم
  لةبايت گوص ئازاردةركةم

  بؤ دارو بةرد* بثدةنگ مةبة هةرشتث بصث شت 
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