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  --::ويتويت
  ؟؟!!صصخؤشبوخؤشبو  ييةيويةيويطط  كيكيأصأصكوكو   نية نيةةوايةكةوايةكــ ح ح

  :شيعري 
  حةمةشوان شةريف 

   سويد121104    
Hamashwan1@hotmail. com

   ويت
  ةــوةريوانـاصــب ئةم وةرزة دةرةخيت پريترين منم
  وةستاو بةپثوة بوو سثبةرثكت كامننيگا منم

  !. دصي چةمثك ةـنةگةيشت هةر و دور دور ذواينيدة خةمناك
  بــــا*  و كراوة بوومكؤ خؤصةمثشثكي تؤ پثش

   هةصدةسومي يثكدةنگ ذوخساريلة 
  ثك ربةپةيكة دةبووم  تاوثك
  - نةدةبارمي شيبةئاستةم  وبةهةورثك دةبووم دةمثك
  نامةو لة بةتاص و لةذق خاصي سندوقثكي پؤست بوو دصم

  ،  بيننيلة اوذژ مةراق و لة پذ پذ
  -:ويت

   ئةوينثك بؤ بةهةشيت  بووسةرم گوثزثكي گةيوو
   درةختةوةبةو  و گةنيو بةداخةوة

  !. و نةوةريوة دةلةرثتةوة ئثستاش  تا
   و و بةسثبةريةوة دةنووسثي ئةوثيكوذثكي گةيو ؟ حةوايةك!كوا چا

    وبةنةبونيي سةرمايي نابث
  نائومثدي بؤ باوةشي داتلت پثنة  تابةيايننةبث بةبرين و شتث ناصث

  م  ئةوين تةالريتؤ لة ؟!كوا چا
   سةرخةوثكت شكاندوةو ئاوي دصمت خواردؤتةوة

  تؤ
  وثسابث و ذيشي پثكةنني الوةي سامان و ئةويين زذكة اــ ت
  بةمن  قومث ماچت داوة لةماصي مندا كوا
  م و بةگةرميوة بؤهثناتپثكةنين  بةرداخث؟نثكوا

   ينةيةكةوةذژاو و دصي وةريوم ناخةيتة بةرچي  بؤ لةدوامةوة لةش؟كوايي
  . چاويلكةكةمشت بةدياري بردداگةذاودا   لةئامسانثكي ذةش؟بؤ
  !؛!من بريي لثدةكةمةوة  ئةوةندةش؟بؤ

  -!:!نةتةكثين تؤزي ژووانثكم كة تؤ
  هةرئثستا
   هةصم و هةناسةم شوشةيةكة پذ لةة لقي گثالس دةستم
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   قاوةيةكي بةجثماو ئةچث دووفنجانةي لةبينچاوم
   وةدةخوثنمة تيا خؤمي هةر خؤم ذانةبردويو   يقةرةچة ةمبدخؤم 

  دةبث پثم خاوس  لةئايندةداكةچؤن
  بثداصدةمي و   بةسةر پشكؤ ساردةكاين

   چاوي ئثوارةيةكةوةبةسةر 
  يش ناچم لة ئاونگثك دةتومثةوة و ورد د ور

  .  بؤ ذووانني لةكايت توانةوةمدا
  – !بةتؤ چي

  تؤزث خؤص و لةموشتما  گوصث دةذوث و لةسةر پشتم
  نةتواوةو كييةرينةفبة شثرة لةياداشتما

  خةونيشما دارستانث شيعري نةشكاوة ولة 
    سةبورمي شةرايببؤذواوة  دارترثيةكي سور لةكؤصامنا
   و لثينوسراوةهةصواسراوة بةئثخةمدا
  . لة ئةويندا  نؤبصي برد
  ؟جا بةتؤچي

  ئةويش وةك تؤ   هةورثكدةمبئثوارةيةك تثكةالوي
  باصاي هةصم من بكاتة  دصي دث

  ا ئةو من بكا بة بـــارانـب،  بةصام من ناتوامن ئةو هةصمژم
  بةر لةوةي تؤ پثيبزاين  ئةي هاوذث گيان

  لةسةرلثوي وثنةكةي ئةو دةنيشمةوة وةك پةپوولة  
  بةم ئثوارة 

  هةر بةذثكةوت تؤ خةريكي بذيين تاصةسپيةكاين سةرمبة
  ووري ئةوداتمنيش بؤخؤم واخةريكة لةنثو دولثوي ئةس
   باصةكامن پثوةدةبث و دةمباتةوة بؤ بينيين 

  .. .. يةكةم بينني
  -:وتيةوة  بةدةنگثكي تثكشكاوةوةئةم جارةش

   !؟.. .گةيويي خؤشبوث حةوايةك نية كوذثكي
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