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 ده هاتووم و ده چووم. . له  لواری چاه به فره آانی زه مھه ریردا

 د به  د مژووه  ئاگرییه آانی سه رآه شییم
 وه ك ئه نجامی لكدانی سفر جار سفر

 مه رگ آه ڕه ت مه رگ
 توانه وه  به  توانی هه زار

 آردڕه گی ملیۆنجای نه زانی له به ر ده 
 !هه زاره ها هیچ. . چ ئه نجامكی پووچ بوو

 مه رگ آه ڕه ت مه رگ. . چ ترسناك بوو
 ! تووانه وه  به  تووانی هه زار

 !ڕه گی ملیۆنجای نه زانیی. . چ ئه نجامكی به د بوو
 . . . 

 ئه ی عه قی سووڕاوه  به  مه داری بازنه ی به تاڵ
 ده گه ی؟) هیچ(آه ی له  ئه نجامی 

 وه  ڕاماوه آان له  به نگی ئاو، ئه ی چا
 آه ی له  ڕه نگاوڕه نگی ده نگدا نه مریی و ئه به ده یه ت ده ناسن؟

 گویه  ڕاهاتووه آان به  بسرته یی
 ده ش له  نھنی ده نگدا
  !ژكانی خه ون بدۆزنه وه

 ! ه شد. . تاه  په رپووته آانی نائاگایی ون آه ن. . ده ش له  میلۆدی تووانه وه دا
 . . . 

 !وا ئه م ڕووباره  تانه شتان تكه وی شیرینایی ڕۆح آرد
 !وا ئه م پۆدره  ژه نگانه شتان له  ده موچاوی ماندووی سبه ین سوویی

 ! خواوه نده  نه زۆآه آان
 لم گه ڕن با له ناو ئه م دۆزه خه  جوانه دا

 له  ده ڤه ری ئاگرینی یاخیبوونكی مه زندا داگیرسم
 ! ببم به  حه وزی ڕووناآی. . نبھ

 ! خواوه نده  سووآه آان
 له ناو ئه م قۆاخه  لینجانه ی شه هوه تدا له  چی ده گه ڕی؟ له  چی؟

 هه موو به رده  به نرخه آانی ئاره زوو
 . شه پۆله  سه رسامه آانی بھۆشی ڕایان مای

نالساره آانی دو پبه فر دایپۆشین. . هه موو ج! 
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 ه ریاآانی پچایه  دۆپكی شینه وه ؟آ بوو د
 ئه ی آ بوو شیناییه آانی تاری ده ڤه ری گریان آرد؟

 . . ئاه
 !بانگه وازی تراویلكه ییتان چ باوشككی بھوده ی ته زبیحه  جوانه آانتان بوو

 په یڤینی خه واووتان ڕگاآانی ل شاش ده آردم، 
 . . له م خه وستانه  ب سه حه ره دا

  تیشككی سه رابی ده گه ڕن؟له  چ
 له م عه شقستانه  ب یاره دا، 

  ، شتانه
 !شه پۆل ده ژمرم. . به رامبه ر به  ئاونه آانی ده ریا دانیشتووم و

 . . . 
 . . من ژنكی سه رآه شی آه نار دۆزه خم

  !ئایه ته  دۆزه خییه آانم وه ك سترانه  ڕووته آانی ئه ڤین له به ره
 . . ئاتوونیه آانی ئاگرمسووره ته  

 جوان جوان له  باخچه یه آی پ له  حه وادا شاردۆته وه 
 . . ئه و حه وایه ی

 . . دۆزه خی آرده  شه نگترین تاراوگه ی ڕۆح و
 !به هه شتی له به رچاو خستین

 . . ئه و حه وایه ی
 فری ئه زموونی مه رگی آردین

 هه سته آانی وروژاندین، 
 ه  هه ستی چژ وا خۆش ده بووئه و نه بوایه  ن

 !نه  بۆنی سو هنده  مه ستی ده آردین
  . . ئه و نه بووایه

 . . آه سمان نه مانده زانی دۆزه خ یه قینكی ئه وه نده  شه نگه  و
 !به هه شتیش ئه فسانه یه آی ئه وه نده  تاریك

 . . حه وا
 !آه  فری خوایه تیت آردین. سوپاس بۆ تۆ
 ری ئه زموونی چژ و بۆن و بینینی جوانی آردآه  ئاده مت ف

 آه  هه سته آانیت له  خه و ڕاپه ڕاند، 
  ! آه  له و آاوسه  سامناآه ت خه به رآرده وه

 . . سوپاس بۆ تۆ حه وا
 !آه  ڕۆحی یاخی و به ئه زموونی خۆت له  آشه ی مندا دانا

 له م دۆنه  سامناآادا، .  . چه ند شادمانم
   ! جه سته ی ئاگرینمدایهڕۆحی حه وا له 
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 . . !آه  ده بمه  دایككی دۆزه خی و
 ئه زموونه  ئاگرینه آانی خۆم ده نووسمه وه 

 . . تۆش
 !مه ریه م. . هاوه ه  درینه آه م

 . . آه  غروری خوات شكاند و. . ئافه رین
 داتبه زانده  نو نونه آه ت

  !آردت به  به شداری ئه و تاوانه  نایابه
 !ه زنترین زۆی پ خستیتآه  م

 ئه و خوایه ی آه  آچتیتی دا له  خاچ و، 
 پاآیزه یی پ له  داونت آرد

  !آه  توانیت خوا بنیته  ناو ئه م دۆزه خه. . ئافه رین
 . . . 
 ! ئه ی گرنگترین ئه ستره ی گه ردوون. . دۆزه خ

  !ئه ی ڕووناآترین جی حه سانه وه
له  گه رداوئه ی البووری ئه زموونی پ  

 . . دۆزه خ
 ئه ی النه ی ئاسته نگی و خه ون و داچه آین، 

 !ئه ی نیشتیمانی غه یبی. . نه خشه ی ب جوگرافیا. . ئه ی شونی ب آات
 !دۆزه خ

 !خۆشترین زیندان. . ئه ی فراوانترین
 . . . 

 1995ئۆآتۆبه ری 
 فاشۆپینگ
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