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   لة بةردةمبةپثوة

  مابووةستوناهةكاين ئةم زرياين ئةوينةوة ذاگ
  من دةم ذواين و

  ةو ئاصابووـ ئئاگريش لةدصي
   .!بؤ قسةيةك بيدركثنث  

   دةمةوثگرميان
    بترسم و وة بذوامن  لةئايندبة پثوة 

  اتة هيوايةكي دورم خب ذوبارث لةجنة   ،نةمةوث

  وثصي بذوايةكةوةتةشةپؤلثك بة
  بة درةخيت سينةيةوة وبيةوث هةصمواسث 

  !،! من   نةمةوث   
  تؤش      كچثئـا .. تؤشئةو دةمة 

  وةكةدثيت بةخةندةية
 شيلةي بةرچينةيةك كثالس
  و  بةسةر لثوي تاصمدا دةذژي

 ةدةيت و بة خاچي پةميانثكةوةفريومد
  دةمبةستيتةوة

  :!ئةودةمة    
  ماوم دةبث بةديار نيگايةكتةوة بلةرمثةوة و تا

   ماصثكم هةبث بؤ گريانهةرنةبث    ..بثئة
  .كةنارثكم هةبث بؤ پياسة  

  !هثشتا خؤشت نةويستوم ..دةزامن 
 بة دابذانةكةيوة دةيبينم و  من لثرة 

  !  ئازار دةكرؤژم  
  دثيت ..دةزامن

 لةژثرباصي ئةوينثكدا
  گوصثكم بؤ لة ئاوثنةكةدةدةيت و

  هؤي ذؤشتنةكةت
   ! .ناكةيتةوةو دةذؤي  نوذو

   خؤتلةدواي
  دةنوسي ماصئاوا
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KN



   بينني و  لةيةكةم     بريكردنةوة تاصة
  ! ماچ  تبري  يةتةوة تر شريين

  دةنووسي
  !ث ببمة ئةفسانة ونامة تازة بةسةر چوو بؤ من 

  ....ماصئــاوا                                  - : تةوة وانةرمي بؤ دصداري ذقم لثت دةبث
  كچي ژثردارئةرخةوانةكة

. (*..... )  
  ساصةكان منيان پريكرد

  بة درةختةكامنةوة فذينمةلةكان 
  حةوسةصةم بؤ كچي جوان كورتر ببويةوة

  ذثگةيةكي خستبوية هةنگاومةوة... ئازار  
  ةران  دةوةري نيگ بةدةم شةماصةوة دصم

  سنوورم  مؤلةق و  گذاوي دةسوتا
  .ي دةكردةوة وبصاوپةرژ* بايةك هةناسةم كؤنةكراوة و 

  لةژثرپةجنةكاين قوتيلةيةكدا
 ذؤشنامي

 وةك مؤمثكي شاراوة
  دةيذواين بةسةر ئامسانثكي تاريكدا
  خاوخاو دةبومةوة بة تيشكي يادگاري

   . زبر دةمذوانية ئةوين
  ساصةكامن كؤدةكردةوة

  ردهةناسة ساردةكامن لثدةردةك
   نةدةمايةوة تا كؤيانكةمةوةهيچي

  .!.ا   قةفةزي هيوبؤ ناو 
   !دةمزاين   تؤش بةجثم دثصي

  تكاية كچث
  انتم تثمةگرةنيگاك

  دةترسثم لة شكانثكةوة  خلببمةوة بؤ شكانثكي تر
  ؟!كچث گةر دةتةوث  لةچاوانتا مبناژيت 
  لةژثر ئةو دارئةرخةوانةدا المةچؤ

  لةگؤمي گوماندابا 
     ،بووثرم دةستت بدةمث بؤ قوتاربوون

    ! خؤشدةوثتگةر دةزاين من
  كةةتكاية ئةو نامةيةم بؤ مةدة لة ئاوثن

  من ناتوامن داصدةتبم تا دةختةمة سةرپث و
  .؟     !چي هؤشيارمي هةية بيبةخشم بثت

  ترساو..من ترساوم  
  بةصثنثكم بدةرث

  با بة تامةزرؤوة سةيري چاوانتكةم



  دةتوامن بتخؤثنمةوة
  هةر لةژثر ئةم دارئةرخةوانةدا
  من دةمةوث هةناسةمان بگمثنني

   لةناو شاخدائاونگمان بةشةپؤلةوة
  گةيةك  لة حةيران  ،تاضببثتة

  سثبةرمان لةقةدي درةختةكةوة بئالث
   بؤ ئامسانپثكةنينمان ذيشكبدات

  هةرزةميان بگةذثتةوة
  !بةصثن بدة 

  ي ژوري تةنيامكة بچوكةنامةكةم بؤنادةي لةئاوثنة
  نوسي ماصئاوا نا

  سةرينةكةي ترم ناوةرثين ،
  بــا الي تةنيايي ذووزةرد نةمب!  بةصثن بدة   

  با نةةوة باوةشي زوخاو
  دةمةوث  سةوز يب  لةسةر دصم

  تؤ
  .؟ ! . ية ـوان! منت خؤشدةوث  

  !.دة قةد  مةهثصة من تؤم  نةبث  
  !كچث 

  نةرةوةدا مبثلة ژثردارئةرخةوانةكة
  ئاصثبا سثبةرمان لةدارةكة ب

  با پةجنةرةكة بكةمةوة بؤذوانني
  .!: .هةست  ئةكةم  دصنةوامي نالةقث   

  ئةم جارةيان ناترسم
  .!.وةك حةوا فريوم بةيت  

  ......نا ترس م م م  م م 
 


