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 هةر خؤم و

 ثر سةرثؤشص خةوين كال و
 ...ثر مشتص ، تةا مشتص ئالودةيي 
 سةر لصوة ، لصوةم لةزةردي و
 ثر ، ثرةزامن لةذان

 هةر خؤم وثر ثيالةيةك وةنةوز و
 ضارؤكةيةك ، هةر ضارؤكةيةك لة ئيحساس

 لةبالندةي باي شةوةوة
  وفصري كةمص،هةر كةمص ميهرةباين بووم
 شةوان لةبةر بارانا هةليان دةكةم
 هةر خؤم وثر جطةرةيةك دوكةل و
 هةر ثر جطةرةيةك هةناسة كصشان و
 يةق دانةوةي ئةو خةونة لوسانةي

 لةبةيين بةردة مةرمةرةكانةوة هاتنةدةر و
 هصالنةيةك لةثووش وثةآلشي تاريكيان،

 جصدةكرد
 هةر خؤم و ثر دةمص قاقاو
 ثر هةنارص روخساري سوور و

 ثر لوتص بؤين ئةو نصرطز ورحيانانةي
 بةمنايل لةسةر سينيةكي غةمبار دةفرؤشت،

 دةمدا بةو الوانةي بةبةر ثشتصنا بةريان دةدايةوة و
 هةربةخةيال،رازي ئةو مةمكانةيان دةطصرايةوة

 كةلةوةرزي شةرمدا شارابوونةوة
 هةرخؤم وثر رؤمانص كارةسات و
 ثر مصذوويةك لةريسوايي ئةنفال و
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 رص لةقيذة وقريوةي مناآلن وثر شا
 ثر كراسص لةحورمةيت شكاوي خوشكةكامن

 بةدةس كورة ئةمسةر وكةلةطةتةكاين بيابانةوة
 هةر خؤم بةكوملي وةرزي بص بةهارةوةو
 بةباوةشص باخضةي بصرةنطةوة

 شيعرصكم وئةو ئصوارة زةردانة لةيادناكةم
 كةئامسان كةروكاس و زةوي كةروكاس و

 مناآلين هةلةجبةش
 .ةث وراست راكشابوونض
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 هةر خؤم و
 لةسةر بايل ثةثولةيةكي ئةفسانةيي

 لةناو ياقوتصكي ثةركةم طرتوودا، كةثرصكم لةسكوت ضصكردوة
 لةفةزايةكدا دةتوصمةوة ثرلةمةلوليةت و

 ثرلةقولثي ئةو شةرابانةي كةبةرهةمي ثةيظي لصوت و
 مسكؤالين بةرسيلةي طؤي مةمكةكانت بوون،

 ينةدا،طوصم لةزايةلةي ثةجنةكاين خؤمة ولةم سكوتة شؤخنش
 هؤشم بةسادةيي ثةجنةرةكاين فرين دةنةخشصنص

 لةمةست دةضم لةطيانةالدا
 لةرةنطي بةفر دةضم لةذصر ثصي نازصكي زةعفةرانيدا

 لةملستانصكي وصلي دواي شةفةق و،فرميسكيكي كلالل دةضم
 سنطم لةسنطي دايك دةضصت لةكردنةوةي سةري تابوتاو

 وشك دةضم بةسةر تةرمي برادالةشيين خ
 لةهةلضووين قذم لةناو كةثريسكوتاو

 هةر كوت ومت لةخؤم دةضم
 بةخؤم وباوةشص باراين رةنطاورةنطةوة،رصدةكةم

 لةذصر تارمايي خةونيكي سوزبودا
 بؤ ثشكؤي سؤزصكدةطةرمي ،تامؤميك

 لةذوورة بةسةرضووةكاين بةختةوةريدا داطرسصنم
 يةكي ثةلرباودابةسرةوتين باخضة
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 يادي ئةو كاتة ثةثولةرصذكةم دةمووت
 بةثرضي تةرةوة مةضؤ دةريا

 بابلندةكان فريي نيشتنةوة نةبن
 بةو هةموو طؤرانييةوة مةيةدةرةوة

 يدةكامن فريي سةما نةبنباثيلووة عةزيةت د
 لةدؤزةخي سكوتيكا دانيشتووم ،ثرة لةضراي خةيال و،لةسولتاين نةفرةت و

  بؤئاوو،لةبيباكي بؤ قورباين،لةستايشي ماسي
 هةرضم كرد،ئابلوقةي ئامسانةكاين شكاندو
 ضوون سةرقايل ئةسترية بةجريوةوة هاتةدةرو

 ثؤلثؤل تةرةبوون نةرم نةرم تةر بوون بةشةثؤيل مةرط
 بةشصنةيي لةناو لةثي شصتيدا راكشام

 هةر بةشصنةييش بال بال دةهاون هةورةكان لةسةر سةرم
 رين طؤثكةي طولةكاندةنك دةنك هةلدةوة

 ضال ضال ضالدةبن بةشة جصثصكامن
 تةرزة تةرزة زةرد دةبن سةرتةرزي ضرؤكان

 سةربزيوتر لةقةدةر
 ضركة ضركة دةيذمصرص تةمةن رؤذةكان

 بةديوارا هةلواسراوة تابلؤيةك،هةلوةري ماناكان
 قةشةنط قةشةنط هةنطاو دةنيت قومريةكان

 ... بنوردةكضن وورددةبنةوة لةسيمام،دةضني بؤ
 ...سيماي ساواي سةبوورمي دةداتةوة،شةوي طريان ضن

 لةحةسرةت كوتاين دةرطاي تاريكية،دةستم لةملداية
 ض سوورة ئةشكم،بؤ ديدارص ضةند بةتاوة ضاو
 تاك تاك ئةسترية دةضننةوة لةسنكي ئامسان

 ثيكةوةبوون،هةدةرنادات ثؤلة ئاهي هةناسةمدوورتر لةشةقةي بايل 
 رة روو لةهةتاوتانةيكاتةوة ثةجنة

 ضاولةهةهلاتنيانيية،وةك تؤ لةبةردةم ثرييدا
 شةوقت بايل ثةثولةية،دةدات لةدةرطاي ذيان

 لةكةلةبضةي قذتةوة دينةدةر ماري حةسرةت بؤ دمل
 كةنازانص طؤم ضين شةو منم لةبةردةرطا
 وةك ميهر دةلةرزي لةبةردةم حوزين شكؤتا
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 شةرايب شةبةق وطرياين فلوت و
 يكي وبريةنكي خؤم وخودازةمزةمةي تار

 وةك قةتران برذصرة زيكمةوة،بارةش بيت وةك ضارةي رؤذكار و
 وةك طيالس دمية ناو دىمتةوة،تةليسمت بةطوناه دةشؤم و
 ساميكم دةخةمة جؤطةلةي دةنطتةوة،تريسكةت هةلبضي

 داطرسيم بةمةسيت ئةفسونت
 وةرة بةر ثلووسكي حةسرةمت

 ملةكةنار وةنةوشةي بةضرثة داثؤشراو
  برييان نةثسيتذوانيك بؤ باسكم هةلبةستة،تابالندةكان

 ئاورشيين كةن طيان... لةمةوجي ضاوانتا بةدةنوك ثرذين
 .طيان طيان لةطةلتم تادةردةضص طيان

 
 
 


