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  بگةذثرةوة 
  نةبومةتة سثبةرثك اـــت 

    لة ذستةكاين لؤركاو
  شكسپريةوةملي قسةيةكي بة

    دابذانةوة سةردةمثكي بةنةنوساوم 
   !وةرةوة و مببينة

  اوثسةر ئ* شاي كچةجوانةكاين  زوصثخا *
  كةمةر نوقمي گةصام  من تا

   هةناسةم تؤ سروةم بـــا دةيكوژث و
  دةمرمتاكو 

  وثنث و م پردة سنوري باصات 
   بةلقثكي ئامسانةوة بةختةوةرمي پةيكةري

  ياخي دةبث ولةبةر گذي بارانثكا 
  هةنسك ئةداو لةبةر سةرمادا دةسوتث  
  كاتژمثريالرةكاين  تثكةصاوي نيگا اي چاوميچ 

   و يت مثژوة دةس
  لةبيابانثكي پذ سةوزايي ذادةمثنث و سةرم

  مةمبورة  دصم دةصث
  ئةي هةناسةيةكي سةربذاوي 

   ژثردرةختثكي خؤماصي
  لةناو ملي وةرزةكاين  

  تؤرمث تاب  هةصبثم ودا دةمةوث سةوزايي ئثوة
  . ي بثشةذثككةمة بيابانذوب

  !. هةريةك وةرزة وةرزدا لةبيابان
  وبةرو ئةرخةواين ة سنكةچي تابث لق و باصاي

  ةي خةوين مندا گةورةدةبث وكؤلةكبچلةحةوشة 
  ن و سپي كردويدار پرتةقاصةكانيشي بةفر سةر

  . ثيان ناصث سصاوپ پريي تريبؤ عةيامثك.. دةنا
  !من.. .. دونيا

  لةسةوزاييةكةي ئثوة هةراسامن 
   قةزةم زذةو تاندارتوةكان
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   و زبر ئةوين قةزةم
   شاخ هةرقةزةم

  تان قيزةوةنةنتثكذژا
  و  ئاوثنةكانتان قةزةم ذوخسارتان نيشاندةدا

  فيكةلثدانكةچي بةپثكةنينةوة و 
  داهثنانثكا ئةويش وةك و مافث قژ لةگةص

  . پثشثلدةكةن
  دةصثم 

   كانيةكانتان پذن
   لةذشانةوةي ئةوسةرخؤشة گوناهانةي

  شةپؤلةوة و كوص  بة
  دةگرين 
  ، بةسةر قةزةميتاندا 

  تان  باصاي ذوبارةكان
  . م  ةق ة ز هةر 

  .. .. .. بةصام
  ماكگز  وقةزةمةكاين دةسيت قةدةر (

  وةك ذوناكي  ئثوةم خؤشةوث و
  ) . پثويسنت بؤم

   
   وببمة خؤص دةمةوث لةبياباندا

   ساردةي شةوانيبم* بــا تثكةص بةو
  هةرخؤمان ذةقدةبينةوة* من و بــا

  *) كرمان (حةماموصكثي مناصثكي
  . اذوخثننيــن *وةكو خوا 

  !؟’ بـاي بيابان كثي كوشتوة بصث
  دةذؤم 

   ناوتان نايةمةوة بةذثكةوتيش
   لةم وةرزة سةوزة نيگةرامن 

  چؤن بتوامن ئةم هاوكثشةية تةريبكةم
  كة خةرمانثك لةبةر ئاگردا بسوتث و 

   لؤركا *السايي كةرةوةي شؤذشگثذثكي
  ماصث فريوبات ودةمم لثبقوچثين و 

  ةي مناصةكان دةست وباصي بوكةشوش
  ئةنفال كاتةوة 

  بةجثت دةهثصم يادگاريةكان 
  هةرگيز شتث ناخوثنمةوة
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   بؤين نامةيةكي تؤبات 
  ئةو ذثگاية لةبريمدا دةسذمةوة

   اندا ملمان بةخشي بة تولةذثگةكاين ئةوينلةيةكةم ژو كة
  گةر دةتةوث لةم زثرابستانةدا مبثنيتةوة

   ازادــئ ئازاد بة
   مبرم من دةمةوث لةبياباندا

  !بيابانئاشيت ترين مةملةكةتستانة 
  نةجةنگ لثي ذوودةداو

  نةسياسةمتةدارث 
  و گؤذثتةوة يبةتورث ئة
  نة بةدص  و دي دةكةنةوةردةمةزة نة بةقودس

  بازرگانث سةري ئاصؤزي شل ئةكاو نة
  كورةي فوكةرةكةي دةخاتةگةذ نة

  . ، *جؤري كانزا بؤدةرهثناين
   بثي لةگةصم ناكةي گةر ئارةزو
  من دةذؤم 

  بؤم مةگةذث ذةنگة لةوثش ئارام نةمب 
  . !!بؤ مةملةكةتثكي تر بكةومةذث

   لثبثت يتلةكةتثك ئاشممة
  .. .. !!!.. ئاشيت 

  كانيةكة دةكةوثتة سةرويناوچةي تةوثصةوة لةهةورامان :ئاوثسةر •
 گياين بةختكرد بؤ نةتةوةكةي*  شاعريو شؤذشگثذي فةرةنسا :لؤركا •
 سث جار بةر بومةلةرزةدةكةوث و+ ة ساصي دووشارثكي ئثران كرمان •

  .. . خةصكي ناوچةكة دةربةدةردةبن
 دصيان شتث نةكات بةقةد !ئةو مرؤضة پريؤزانةي لة زگماكةوة قةزةمن*

  . چاوةكاين هؤنراوةيةكم خؤشم دةوثن
 .  
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