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سهرلهبهیانیهک
،دهستهسه گهرم بهرچاییهکی سهرخوانی بۆ بمبهنهوه

ئوتوودراوهکهم سپیه
وانهی یه کهم ڕهوانهی جانتایهکی مهکتهب و نو بھاوژنهوه
نیشتمانی سروودکی دهنگم بهھهموو با کهنهوه فرگهم

بی و ئهلف فری سه رلهنوێ ،تا بمه وه
ببمه وه ... ناوی خۆم

نیوهڕۆیهک
نھنی  پ فرمسکی با بسپرن  ھهتاوم  شپرزهی به  

شهقامهکان شهوانهی
سبهری یهخهی له بیده م بدۆزمهوه دهریا ناو مرواری وهک

شاتوویهک
ده ستم دایه نامهکهی که نهمزانی بدۆزنهوه ھه رزهکاره ئهو
چی بوو؟له نیوهڕۆیهکی خۆی ناوی نووسرا بوو تیا چی
ندهترسام بمسووت خۆر گهرمی له دڕاندم بریقهدارا بوو
لهگه ڵ و دهمبهخشن وشهکانی لبوردنک دوای نا ک

شهمادا ئاشت دهبینهوه. شنهی
وارانئ دهمهو

گۆرانی و  بکهن پشکهش  گشتیم باخچهی  فنکایی 
بن بۆ ئهوم پاساریه کانی

ودهڕاوکی ھههداوانی  بهناو بکهن لهبهر زهردهپهڕم 
به بووکهشوشهکان دوکانی دهڕابهی و کهم ڕا عهرهبانهکانا

... و بلووری چراکان بشکنم ج بم کراوهی
لهتهنیشت دووجگا با  کهن ئاوڕشن  پی  سهربانهکه مانم
ڕادیۆکهم ، دایان پۆشم مهلمهله سپیهکه ڕابخهم به یهکهوه
شارهکهم کچانی کوڕو ددارانی دیمهنی دیقه تی و داگیرسنم

کمه وه.. پسۆزی بهگۆرانییهکی تکه ڵ بدهم
سورهکانی کیژۆهکانم  ڕوومهته  و الوهکان چاوی شهرمی

. دهنه وه پیشان
شهوک

رهنگی لهنھنی تا بکهن پ دایکم خهونکی سهردانی
ھهناسهکانی له گوێ ئهمهوت بگهم بهیانییانی ھهبزڕکاوی
ده نۆشی ئایا مهیی باخچه کهدا له بهتهنھا سات باوکم بگرم

؟ بوو قووتابیهکانی خهمی یا دهکردهوه  ئمه له بیری
بیرهوهریهکانی تا ھهواسنهوه بۆ کچنیم شکاوهکهی ئاونه

نازداری خۆم چهندێ که م گازندهی تر بکهمهوه تدا تۆمار
نیشان تهخ سوربوو لهسهر ئهوهی سیمام کرد پشکهش

دا؟
ئهو خواستی به  نهک ببینم  خۆم  وهک خۆم  نهیھشت

دیقهت له خۆم بدهم.
سهما ڕووت بهالقی تا داگیرسنن بۆ شانۆکانم گۆپی 
دیواری لهسهر  بکهم، ساز بۆئازادی نمایش شارو  بۆ
لهتهکما ئوه ھهبوو نمایشکم لره  من بنووسم ھۆهکان
دهبوون کپ لهدهرهوه باندهکانیش دهڕشت فرمسکتان

خامۆش شارم
ھۆه وهنهدهما  لهودیوو که س بوون لره ھهمووتان  دهبوو،،،نا

تهنانهت
چی که ده ھاتن بارانیش ئه سترهو ھهورو و خۆڵ بهردو

دهھات نه دایکم
... ئه دهن ئازارم فرمسکهکانت ووت دهی

منیان خۆیان مهیلی به  ھاوڕکانم کالوسهوه  پشتی له
چرپه له به ر دهکردم باسیان خۆم ڕه زامهندی ب دادهڕشت

نهدهبوو! دم ژهنینی له گوم چرپهکانیان
سهرلهبهیانیه کی و ھاوین شه وکی سهودای تهنھا د

بوو.. زستان نیوهڕۆیهکی و پایزه ئوارهیهکی و بهھار

دهنووستهوه خۆی ژنك
ب راوژ) (تایت فرمسک مستهفا/ئمانیا
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