
شَيركؤ بَيكةس

لةويَدا..
شيَوةي كة تراويلكةيةك ضون

نةخشاندبَي ثاييزدا تةويََلي لة كؤتريَكي
ئةضَي!. دَيتء

طةردووني خةون زةمانيَتيء، خةون
بالَةو فرة ضاوةو فرة بؤية
ئَيستةو بؤ ِرابوردوةوة لة

ئايندة، هةلَئةفِرَي!. هةنووكةوة، بؤ لة
ئةضَي دَيتء

ئةطؤِرَي!. خؤي خؤلَةمَيشيي زيوينء شيَوةي
دوودَلء ئةبَي بة ثةثوولةي كؤترةوة لة

سةفةرَي.. ثةثوولةيشةوة ئةبَي بة كلووي بةفري لة
لةويَدا..

لةرزؤكدا تيشكيَكي ِرايةَلي بة
هةلَئةواسَيء خؤي ِرؤحي

يادو لة ثلَثَلةي لة مةراقء جؤالنةيةكة
هةموو جارَي دَيتء ئةضَيء

ئةثيَضَي: ِرةنطيَكي تازةوة لة خؤي
شين.. خوليايةكي

سةرطةردان.. سثي ئاوازيَكي يان
ِرةشثؤشء ثيَكةنيني ئاويَكي لة خؤي

ئةثيَضَي. ئيَوارةي منةوة لة خؤي
لةويَدا

هةلَواسيوة شيعردا بيَِرةنطي ِرةنطي بة خؤي
ماأل بَي نيشتمان، بَي ثيَناسة، بَي شيعرَي
ونبوونء، لة ناديارو، لة هةر: كة شيعرَي

ئةضَي!. خودا بيَكةسيي لة

بةرامبةرمة هةميشة
يةكةمجار بوو خانمَيك «ئةو»

ئاودا ئيَوارةي لة ناساندو مني بة ئاو
ضيَكردو شةثؤل لة بةلةميَكمان

كةنار لمي زةردةخةنةي دريَذايي بة
ئةطيَِرايةوة زةريا زمانة بؤ بةو ضيرؤكيَكمان

وةريوو طةآلي زماني «با»و زماني كة
نةفيكراوةكان بوو!. زماني بالَندة

بةرامبةرمة هةميشة
ضاومة؟! يان ئةو ضاوم ئةوة؟! نازانم

بةرامبةرمة: هةميشة
ِراوةستاوة. غةمطينةو بةثيَوة طؤرانييةكي

ذيَركراسي بةفرةوة. بة سةمايةكي شينباوة
قةسيدة. زةردةي لة كةلَةطةت تابلؤيةكي

باران لة ثرضَي
كازيوةو شةختةي لة طوارة جووتَي

يةزدانء ئةسريني دةنكة لة ملوانكةيةك
دابِران! لة جيَذوانَي

هةميشة ذوورةكةمداية.. لة هةميشة..
بازنةيي ثرسياريَكة

شاقووليء سؤراخيَكة
دَيتء ئةضَي.. خةميَكة ئاسؤييء

دوور! زؤريش نزيكةو، زؤر زؤر زؤر

ديار ناديارةوة دانيشتووم. بة من
بةيانيم. ضاوةِرواني خؤرنشيندامء لة من
ضرثاكةمةء لة سةر وا هةميشة

نايطاتَي! دةستم بةآلم
وا لة باخةلَماو هةميشة

نايطاتَي! ليَوم بةآلم
لة نيَوان ديار، من هةميشة بزرةو هةميشة
هةلَميَكم عةشقدا، ئامادةبووني بزربوونء

سةراثاطيري
سثية ماسييةكي بيَدةنطيي. خانمي ئاو، كيشوةري
خانمي لة غوبار. تةونَي لة بيَداريشدا خةوماو لة

كردوومي وشكانيدا لة ئةنووسيَتةوةو ثَي تيَنويَتيم ئاو
لةخؤ الرةملي بة طذوطياي حةسرةتء ثايزي بة

ئازارمة. سيَبةري بةرامبةرمة. هةميشة بيَزار.
وِريَنةي خةياَلء سيَبةري قةلَةمء سيَبةري
ليَرةيةو هةميشة ماَل. ثةنجةرةي دةفتةرو

(با)ي ئةويش طةآلِريَزانء من نييةو ليَرةيش
هةميشة ئةويش شكاوو كةشتيةكي من بةفرو،

ِرووبار.

بةردةوام ئاو.. خانمي
دةرئةكةوَيء يادطارةوة سةري لةو

ئةضَيء دَيتء
عةشقيء نيية ِرةوينةوةي

باران. جارَي هةتاوو جارَي تةمةو جارَي
ديار. هةميشةيش بزرةو هةميشة

سلةيماني
٢٠٠٧ - ئةيلولي
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ئاو خانمي




