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  ئةمحةدي مةالئةمحةدي مةال... ... شريين تةشي ناأصسص شريين تةشي ناأصسص 
  

  تمۆسفر بایی دوو وشه تاو نوستبوو، ئه  هه یه وه سم ئه به هاتبوو، مه نه تاو هه هشتا هه
 ناو تاریكیی  ختكم له دره. ناو لینگی ئاسمان ڕژایه نگ ده  ده نگوه نھا زه تاریك، ته

آی  ریش هیچ واتایه  بوون، سبه وه ره  ده ر به وه دوو بوونه.جماو آی به رییه ك په  وه شكه شاگه
  . ه"آان روخساری رووخساره " ستم له به نھا مه ویش ته ئه.بوو نه

   شوشت،  رچوونیشم رووخسارم به پونگه رۆیشتم پش ده خاو ده
انم آ  ئایا قامكه وه آرده  ده وه بیرم له.ن آه ی متامۆرفۆز چ ده مه  گه های ساه  ساه و لكانه ئه
  !سكبوون دن و ئینجانانه تووشی آه  ناو ئه له
  :وانم بینی ئه

آان سواری پشتی  یاره ناو حه ی له وانه آان بوون، ئه  چمنه آانم، مناه الساره رده هاوده
ك، دوو دوو  ك یه وێ یه موو شه گرن و هه  ده  سره ی آه وانه ئه.بوون بوون ون ده قامیش ده

  :ن آه آانم ده ردانی پووه سه
ی  ڵ دووآه  گه یه، باوآی له آی دایكم گویژه ه چه یوت ره  ده وه خره  فه  سوور، قژ بژ به سمه
 و بوزگوریان دوو سنووقی  بوخچه. ریكه آی شه ره  گه یشتبووه  سوار پاسكیل گه قینا به خانه

  .ی رێ بای ل روا  نیوه آیكیان له بۆراق، یه
آو دوو  یوت وه آرد و ده ی ده ی باپیره آه  مۆره ات باسی سمهنی آ آه ی پیرداوود پده قاله

 شیعر   به قاله.آرد نی ف ده باری آات پیرخه فر ده ، به وه بنه والدا شۆڕ ده مالوئه وان به" واو"
  .زیف بوون آان تووشی نه زنیف و داشه ر مزی ئه  سه وه ستی پكرد و نووشتایه ده
  

ر   به چووه  بوون، ده وه ره  ده گی خوی به ر سه نھا هه  ته   ی هاوین آه ڕۆ، چله قوباد نوژنیوه
سران  و عه مه ده.دا ت دا ل ده دییه به ر ئه سه ڕی به سپه  و ده سه ره آانی عه ری دیواره سبه
  .دا ی بۆ داهاتوو لده نه قه  ناو منداوتواڵ و چه وه ڕایه گه شیمان ده په

ك  نگاوك آۆ درۆی وه موو چشته  ناومان، هه هاته  ده سواری تایه   به ی چكچكه آه آوڕه
م  رده  به له.بوون ڵ ده  تكه رده هات، باران و په ی ده  خرمه زره ته: ڕشت  ده  هه ره دوه
  بوونه بینی ده رفمان ده  و حه وه آرده  ئاگری ده  آتبی قووتابخانه آانیش به ره نجه په
ش  دوو آۆتری ره: پ   ناو له خسته ی ده آه سه سه  سیحرباز ده چكه ك به پاشان وه. ستره ئه
  .ی باوآی آه  گندۆره  آوه وه ڕایه گه روشك ده فین و آه ده
   بوو مندای من؟ مه ر ئه رێ هه ئه

  سابوو، آوڕه نه و هه  خه م له آه ره یساندم، هشتا هاوسه نگك هه زه.ند بوو عات چه نازانم سه
وبینین   فری خه ، تازه وه  خۆیه  بوو گرتبوویه  شووشه ی بووآه آه مه م مه آه شیرینه

دا و  آتر ده  ملی یه یان له قیزه ك نه یه  فریشته وه  ؛ ره وه رینه له با ده آو آزه آانی وه پوه.بوو ده
  به. وه ایهتو م ده آه  سویسرییه عاته آم آرد، سه چه یری مه سه.نین آه حریك پده حریكه
  .رێ  ده رچووبوومه  ده وه آه یه فانیله

 خۆیان  آو دوو دزه وه.مان ببوو آه  سواری گونده نگووسته وكی ئه آرد، شه قم ده فه یری شه سه
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  ... وه ل شتی بیر خستمه هوانی و گه و شه شه.سوی آتر ده  یه له
و  ره هزكی سیحریی به...ت آه وه پخه نو  ڕوه بگه! ڕ ی ئاخرشه ۆی هه ڕ  خۆم وت بۆ آوێ ده به
  ...بیرم بۆ زۆر شت چوو.آشام و رایده و شه ره ، به وه ره ده
  شه آانیان ڕه مناره.یان ختم ناگه  چه  درژایی خیی خاسه زكی قۆقزم بینی به ند گومه چه

  ...آۆآین ڵ ده دووآه
  هید بوون، له دا، ڕۆحی شه ده  ههیان ر باده سه لله یان آه برسانم بینی، ده  قه  دوانزه ده
  .مان تی وجوود ڕاده ززه له

ڕی نوان ئامۆزاو خوارزاو  شه...بوو ئا نه...موو سووچ  هه ڕژایه آم بینی ئاو بوو، ده ئایه
رد  دار و به...خوو بوو...بوو ڕ نه شه...زووی تۆراو ر و ئاره ف مزه رچه توو، چه زاوای هه

  له سووتا، جۆگه رمانك بوو ده بوو خه  نه وه ئاشتبوونه... بوو وه وو ئاشتبوونهب ڕ نه شه.یگرت ده
   بوو تاقه مه ر ئه هه... وه وترایه ی پ ده ویش هۆره  چه آرد، ورده سمیل ده بوو ماسی خۆی ته

  ! ت بۆ ناسنامه نجه ئه
غكراو، برۆ بۆیاغكراو، یانی زل آردبوو، سمبل بۆیا لله نتیق آه وار، مه ك دوو شاعیری آۆه یه

  . وه بوونه یان شۆڕده به ره  ئقاعی به آانیان به شماره ڕه زولفه
مان بوو  گه  له ست و سوه  شه له...گرتین رۆآی ده  به میشه ی هه وه ئه... وه م بینییه آه ژنه پیره

آانی  ته ره غ ههرا  قه ر نووآی زمان ون آرد، له سه یم له آه  میمكم بوو، ئااااااخ ناوه وه ئه(
   له وه آانه آۆنه  شۆڕشه ر له ی تریش هه وه ئه).آردین ی بۆ ده یاره  ته  نوخان آونه شخبزنی به

ر   سه تی به  پی په ، به وه سته  ده ی نالی به آه وشه نكم بوو، آه میان نه ئه(مان بوو  گه
ر ژر  آی سووتنه رمییه  ترسی گه  و لهومی س قه ره  ترسی حه دا، له  غاری ده آه پانییه ته خۆه

ت  ك بچووه قه ش وه ئمه.آشت  رایده وره دا و سیحری زی گه تۆقاند، غاری ده ده پی هه
  وی تریان، پیره ئه). وه سته حه  آوێ ده  له م آاروانه زانی ئه یده سیش نه آه.وتبووین دوای آه

   دوانزه و ده  آۆڕه له...نی ژه ی ڤای ده شكه مه...ین ژه ی خۆی ده شكه نمامی شۆڕشی نوێ بوو مه
تایی  شفی ئۆرآسترا بوو، به.آرد رده آرد، ترسی رگاوبانی پ ده  ده ره ی به ریشۆه

  نگ، به  ژر هه آی له یه آه نه ر ماڵ ته رامبه ی به آه  شۆسته ر به رامبه به: وم بینی  ئه.نی ژه ده
پ، لواولوی چاوش   ناوله ی ساویبووه نه وز آردبوو، خه زیی سه آه.دا هك لی د شییه نووآی ته

و  ره هات، پزیسك به یان ده آانی چرووسكه شه  ڕه چاوه.ترسام ویست و لی ده خۆشمده.آل
دا و پاساری  ی ده آه نه  ته له. وه بووه رمی ئاسۆ ورد ده  بشه تی له  پی په نادیاریی، به

و  ی شه و بیلبیله ره  و به وه  خواره ڕژانه ی ئارابخا، مینا سۆالڤ ده آه ارزهفین، پاساری آ ده
  ریان به حه ندكیان بۆنی سه ، هه وه آوژانه ندكیان ده پاساری رووناآی بوون، هه.فین ده
  .لكاند  ده وه شوومه مه
  وه فین، تریقانه وون دهڕووناآی ب...دا ده ی  آه نه  ته ی، شیرین شیرین له آه شییه  نووآی ته به

  ...خن  خنه وتبوونه بوون آه
ر ئاسمانی   سه رێ بوو به ی آۆپته  گڕڕڕه گوم له... چووم و شۆسته ره گۆفی و به چاوم هه

  ...فی ده...ف...ف...ستوچوارا ف شه
ژنك  پیره...هی هاوسمان بوو؟ نازانم خان بوو، گوستان؟ به پسه نازانم ناوی چ بوو، حه

  .بوو ده بوو پیر نه
   : وه وتبوومه آی خۆمان دوور آه ڕه  گه واو له منیش ته
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ساری   حه له...نگكی زوڵ ده...بت م جاركی دیش ل گوم ده وه ڕانه آرد ڕگای گه بوام ده
 آی مۆر و یه تك و سوخمه رخه موچاو آوتراو، چه ده: میان دایكم بوو  ئه...هات  ده وه رمیانه گه
  ...چوو م ده ی باپیره آه  خوتره ر له آی سپی هه یه فته ره
ئاخر دوای ...ڕۆی آانا ده ر ستاره  سه  به ڕۆیه م نوژنیوه ی و به  تا آه آوڕه: یوت  گریا و ده ده

  وتووی آوڕم؟ چی آه
به   پینه   دوانزه ، ده ، پخواسه ژاره آی هه یه قافییه.وتووم ك آه یه  دوای قافییه دایه"

  ..." وه  بیركه وته آه ، ده وێ آه س فریای نه ر آه گه  گیان ئه دایه... وه وانییه ناوچه
 و  وه وتمه آه منیش دوور ده.شاندووم ستی لوه  ده جنده زانی ئه وای ده...یشت گه ده دایكم تنه

  له.شت رده انی سهآ ر ستاره  سه یشتبوومه م زانیبوو گه نده هه... و ستاره  بۆ ئه وه یه م ستاره له
خۆم ...مای ردم ده  زمان عه ر زگ و به  سه وتبوومه آه...گ  سه ك تووله ربانی ماكی دی، وه سه

  . وه  بیره وتبوومه بووم آه
  
  ره  بخه پچه له وان آه  قوربان شه به" م وتبوو  آه ره  هاوسه به...آرد  رم ده وه ونه م خه  ده به
  م به مه ناشزانم ئه."  وه مفلیقنته  ده وه شقه م عه  ده ك ئوتومبل بهو گینا شه آم، ئه چه مه

  !م وتبوو آه ره هاوسه
  .  گۆڕێ بوایه ك له یه  چاره بوایه م ده به
  

وت  گوندی حه. وه وتبوومه رێ دوور آه ده ك و گوندی میگلتووڕا قه ڕه  گه له. وه وتبوومه دوور آه
ستم بۆنی   هه پ به.كرووزان و هه  سوتماك، پ گوم قرچهپووم بۆنی پ آه.جار سووتاو

 ال  ك دۆشاوكی تاڵ به آی داچۆڕاو وه یه ك آات شیله یه خته ققژنی ته شم شه  له پ به.سوێ
  .شی سروشت  بۆ باوه یه آی شاهانه یه وه ڕانه گه..ق ته بق ده...بق...ی دا برغه قه

  ....رێ ی آۆپته گڕڕڕڕه.نگوست كی ب ئهو شه...ی گورگ لووره...بۆنك بوو
  ...و نی تكه مه ئاسمان زمانی نووساو، زه..بی چاوكم هه

  ...ست و چوار د و شه زار و نۆسه هه...زار و چوار دوو هه
  ؟  من دایه  آامیانم و آامیانیش له من له

  دۆپه...د گوڵ  قه لكته  دهم  ته دۆپه..هاری المانچا به.. آانی المانچاوه  ناو شۆمه وتبوومه آه
قووڵ ... وه سكاییه  نو آه چته شینیی ڕۆ ده..بت  دایك ده ی گیا له خته و شه شه.م  ته بنه گوڵ ده
زمانی ... وه توته ش ده خته شه...گیا نامن...نگ نامن ڕه... وه سكاییه  نو آه چته ڕۆ ده

   و وه هخۆن ئان و لكتر ده آان لكتر ده نه مه زه
  بنه  رووناآین ده وه یه آه آه نه  ته و له ی شیرینه  آه شییه نگی نووآی ته  ده  گوم له وه  دووره له

  ...فین ده  آان هه و ئاسمانه ره پاساری و به
  

٢٠٠٤-٥-٢٦  
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