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 هةموومان لصرةوة تص ئةثةأين
 ....شينةكاين ميهرةبانيي ، بؤ كوصستانة

 يان دةشتة خنكاوةكاين  سثلَةيي ؛
 .....ئةنطؤ ثصتان سةير نيية 

 ..... ر كؤلَ و بارصكةوة بنقافلَةكان ، بة هة
 لة مةنزلَصكةوة أص ئةكةون و

 ؟! بؤ ثشوودانيش ثصكةوة ال ئةدةنة يةك كاروان سةرا
 ....ئصوة ناثرسن 

 ....طولَزار و خار و خةس 
 لة ذصر سابايت ض وادة و ثةميانصكدا

 ؟!ثصكةوة أةطي خؤيان سثاردووةتة خاك 
 لصرةوة  أةت ئةبني ،

 وةي حيكايةتةكامنان ئةكةين ولصرةوة دةست بة طصأانة
 كوأة ئازاكانيش ، 

 ....دةرفةتصكي تر نادؤزنةوة بؤ زؤرانبازيي ،
 طؤشةيةكي دوور ، بؤ مبرن ، ئصرة نةبصت ؛

 دةريا لصرةوة ئةأذصت ،
 ئاطر لصرةوة هةلَ ئةبصت ،

 كصو لصرةية و
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 كةندةآلنيش ،
 سارا لصرةية و
 بصشةآلنيش ،

 ئصمة لصرةين و 
 .ئةوانيش ؛

  ئةأووخص وكصو
 خاثوور ئةبصت كةندةآلنيش ،

 ئةسووتصت سارا و
 عوريان ئةبصت يصشةآلنيش ،

 ئةمرين لصرة و
 لة دوومان دصن ، ئةوانيش ؛

 هةر لصرةوة تص ئةثةأين ، لصرةوة
 بةسةر سينة نةرم و شلةكةي بةفرةوة ،

 لةسةر هةرصزة ثص ثةستةكان ،
 لة بان شةقامة تةأةكاين  ئصواران

  ثص سةيرةكامنان جص دصلَني وهةموومان شوصن
 بةآلم لة خالَصكدا هةر ثصك ئةضني

 .....لة طؤشةيةكدا ، دأندةيي طشتمان ئةنصتةوة 
 ! ذصر بالَة ثان و ثؤأةكاين خؤي   

 بةرةو كوصندةر خؤ طورج ئةكةينةوة بؤ  هةلَهاتن  ؟
 لة هةر كوص بني ،
 ....قةلَغاين شكاو ،

 ...بةرطةي ئةو تريانة ناطرصت
 ....ة خؤ ثةرستييدا ، بة خصرايي تيشك كة ل

 لة كةوانةكامنانةوة دةر ئةضن ؛
 ....ئةو غةدرانةي لصكدي ئةكةين 
 أةنطة خوداي سةراسيمة كردبصت

 بؤية دةسيت  ناضصتة هيض كارصك و
 .....ثأكصشيي ئةوة ناكات 

 .ثصغةمبةرصكي تر  بنصرصتة نصو ئةم وةحشستانةي ئصمة ؛ 
 لووريينةكانةوة هةر لة ئةظيندارة دلَ ب

 تا ئةطاتة خوصن أصذة أةزا تالَةكان
 طاليسكةكانيان بصرةدا أص ئةكةن و

 هةر لصرةش ، دةنطي ثصي ئةسثةكانيان خامؤش ئةبصت ؛
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 ئةنطؤ التان سةير نيية ،
 بةآلم من ، وةك ثاسارييةكي  ديل

 هصندة خؤم كصشاوة بة قةفةزي ثرسياردا
 !!ثةأ بة طيامنةوة نةماوة   
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