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شخانیرزگار                                                 
 لمی بیابانیش

رمه وتوو نه كه فری تازه كو به وه  
. نگه زار ره  و بیابانیش ھه فر سپی به  
، ماشاكه ته  

كان خرمی پی حوشتری كاروانه خرمه  
، وه رننه له ئاسۆی پیری بیابان ده  

ون ك ھی خه مكی سوور، وه ته  
.وت كه دا ده"نا فه"ر  سه به  
. ریایه ی ئاسۆی ده ئواره ی  رده ی زهم ی ته ده  
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بینی ،  ده  
دا من مه و ته ناو ئه له  
دا وره بازاركی گه ك منداك له وه  

 دایكی ونكردب و
رێ ،  بۆی بگه وه ی گریانه م پمه ده به  

.گریا یی ژیان ده ئاوا رۆحم بۆ ساده  
 

 ژنك بانگی کردم
. شابوووری خۆیدا ك ده كی سووری به یه بینیم بازنه  

ره، تۆ ماندوویت  وه ره وه_   
، وه ستت بخونمه  ده ره وه  
.ردت سه  به  پتبم چیت ره وه  
؟  كۆبرا دابنیشم  تۆ و پشت له چۆن بورم، روو له_   

. وه بمه  مار نزیك نه  له من فركراوم ھنده  
؟ ك فری كردیت_   
 _.......  
م، برا_   
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، ویسته ركی خۆشه وه مار زینده"   
*"بت ھرت ھه مان جۆری ژه ر ھه گه ئه  
  وه ستت بخونمه  ده ره وه
كوێ ی، له  پتبم، كه ره وه  

. ب چرای ژیانت خامۆشده  
 
 

 ژنكیتر
  و گرتووه ماسی ھه  ورده  مبیلكی پ له زه
ڕوا دا ده مه و ته ناو ئه كو ئاسك، به وه  
  وندا دیومه  خه ی له ، ده وه یناسمه ده
ست وه دا ده''نا فه'' ڕاستی  ناوه له  
كش وری خۆیدا ده ده ك له یه كان بازنه  ماسییه به  
چكك  له ، به له  په به  
پۆش و م و لووتی داده ده  
.بیندرێ ریی ده ربه ر چاوی به ھه  
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دا كه ناو بازنه له  
. كا حرایی ده مای سه سه  

 
ھار، یانییانی به بهکو گوی   وه شیداره  

. یه م ئواره  ئاسۆی سووری ئه  
پۆشی،  تاریکی دایده که  
کشت و  ده  ورده  ورده  
.بارێ دا ده''نا فه'' ر  سه  به  نمه  نمه  

ر، ستکه بۆنکی مه  
ولر ی پایزانی ھه واه پوتۆزی گه ک ھی ته  وه  
.کا ستم ده  مه  
دا و  ی باڵ ده قه  شه یاڵ له خه  
.کا  ده پی مندایم ھلالنه ی چه  باخه له   
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وم و که ر ده دا سه ی تریفه یژه ر په سه  به  ورده ورده  
.نیشم ر مانگ لی داده سه ر پ، له سه  پ له  
ڕنم و  ده ستره ک ئه ک یه زاکاندا، یه ختی فه  دره  له  

. وه ھۆنمه یان لده ھور ھور ملوانکه  
 
بینم، وانکی س حوشتری ده کار وه  دووره له  

.م حوشتر ر پشتی دووه سه  له یه فاتیمه  
. یه شتاه تی ره گه ه میشییان، پیاوکی که سیه  
، وه شه که نگی کاروانه ر پشتی پشه سه به  

. یه وه  النکه م به کی، چاوسووری، شمشیرکی دوو ده یه چوارشانه  
.م که  ده ڕیی فاتیمه دا چاوه''نا فه''ناو   و له وه  خواره  دمه له  په به  
.مبین  رووناکی چرای دی ده  و به وره بن ھه  مانگ له مکه ن، ده گه  ده که  

گوشن، کدی ده والیدا یه مال و له کانم، له سته دێ و ده  
. وه مه که چکی ده  لویش گری له به  
ئان، کم ده له  به کی له له ویش به ئه  
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کا و دهر شانم  سه ری به سه  
 خرا، خرا

.کش ده ی قووڵ ھه ناسه ھه  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کوشتنی ربین و  دا، شونی سه  و سزده ی ده ده  سه له. ر وبه مه زار ساڵ له ی ھه  بۆ نزیکه وه ڕته گه  مژووی ده راکیش، که پانی مه  گۆڕه  بۆ کۆنه یه  ئاماژه:نا فه

ر  سه یموون به کا و مه ما ده کۆبرا سه. خوندرێ  و قورئانی لده وه گیرته کرێ، فای لده مای لده سیحر، شانۆ و سه.  رییه پانکی ھونه ئستا گۆڕه.  تاوانکاران بووه
. ڕێ گه ده شانتدا ھه  

. رگیراوه وه وه ــه" ئارتوور لوندكڤیست"  شیعركی   له*     
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