
 

 

 

 

 

 

  نامۆكان  نامھ

 

  ر دانـــــھ
  ی چواردەم نامھ

وسا  نا ئھ یان ئھ رگیز نھ ھ�نا ھھ ئھ  نگاوه و ھھ ن�ن وا زی یان لھ ئھ  �ھ نگاوی ھھ م ھھ كھ ی یھ كھ  كان بیان زانیایھ موو عاشقھ ر ھھ گھ ئھ
حم  ڕه  ب'  نده ن چھ مھ ن نازانم ..زه بھ كان بۆ كو�مان ئھ نگاوه نگاوا ئیتر ھھ م ھھ كھ یھ  خیر سات دۆڕا لھ $م ئ�ستا ئھ گۆڕا بھ شت ئھزۆر 

ز ئاوا رگی نگ �ت ھھ زه  وه شھ  ر خۆر بیزانیایھ گھ ش نازانم!..ئھ مھ یات ئھ ست ئھ ده  ھای خۆی لھ ند بھ شق تا چھ ب�ت من نازانم ..عھ ئھ
ند  وا تا چھ كانی شھ ئافاتھ  بن لھ ی نغرۆ ئھ ستانھ و ھھ ئاخر نازانم ئھ  و سروشتی یھ و ب�ت ھاتنی شھ ب�ت شھ ��ن ئھ $م ئھ بوو بھ ئھ نھ

  كان پارچھ ھست كات ..تاریكی دڵ ھھ كان ون ئھ موو شتھ و ھھ ن�ن !..تاریكی شھ چی ناو ئھ  و لوتكھ ره فڕن بھ ی ئھ ستانھ و ھھ ڕاستن ..ئھ

تۆیی   كانی ب' وه نگی شھ ده  كات ..ب' دروست ئھ  و�نھ  كان سام�كی ب' نگی ترپھ ده  بات !..ب' ناو ئھ  كان لھ كات عاشقھ ئھ  پارچھ
 .. ژ�ن�ت ھھ رون ئھ ئاسا ده  بروسكھ

ھمی  كو وه درۆ بین وه  ب�ت ئ�مھ ھراوی كردب�ت ..ئھ هئ�ستاو داھاتوومان ژ  ب�ت كھ  وه مانای ئھ  مھ ب�ت ئھ ئھ  كھ برۆنزی یھ  یا�ھ ی خھ ئھ
 ..! ناونیشان  ر�كی ب' مای س�بھ ی سھ شئھ سیم و نھ نھ  وانی ڕۆمان�كی تراجیدیا بین و پڕبین لھ نھا پا�ھ ب�ت تھ ژیان ..ئھ

یی ب�یت و  ساده  كانم زۆر بھ فكاره با$ی ئھ  لھ رزتر ی من بھ كھ یا�ی یھ خھ  مھ عالھ  ش�ك بیت لھ ر بھ ڕ بن و تۆ ھھ كان ت�پھ ترسم سا�ھ ئھ
 .. �دا و�كی یھ ونی شھ خھ  ستی تۆ لھ كانی ھھ ت چرپھ نانھ تھ  نی یھ  حال�كیش ئاوا ساده ھیچ مھ  حاڵ نی یھ بچیت خۆ وتم ھیچ شت�ك مھ

سات�كا   وتنی تیشك�ك و ون بوونی ..لھ ركھ ی ده ر ھ�نده نا ئاسایی ھھ  بن بھ كان ئھ ئاسایی یھ  شتھموو  كا ھھ یھ حزه لھ  لھ  ھاوڕێ  یره سھ
ج�ماو  كی بھ یھ ك ..وشھ یھ نھا وشھ شقیش تھ س!..عھ نھاو بھ تھ  ب�ت ..بھ نھا فرم�سك�ك ئھ ون تھ موو كھ ی شو�ن و كات ھھ وه ره ده  لھ
  ڕێ شق چاوه ناوی مرۆڤ و عھ  بھ  ك نی یھ یھ وشھ  وی یھ ر زه م سھ لھ  ست ..ببوره سۆزو ھھ  ب' ڕۆح بھ  ب'  كی دڕاو بھ یھ ڕه ر پھ سھ لھ

 .. و�ت كھ ر ئھ ش ده تی ن�وان سپی و ڕه بن ئیتر دراماكان كۆتاییان �ت خھ مھ  یھ و موعجیزه ی ئھ

موو  ھھ  وه ڕ�یت ئیتر ل�ره گھ دوایا ئھ  بھ  كھ  وه بدۆزیتھ  وه ئھ  یھ انھو ھ�>م لھ ئھ  ج'  ن بۆ تۆ بھ مھ رگای زه من كلیلی ده  ئ�ستاش ھاوڕێ
 ... ك كۆتایی د�ت یھ وشھ  كیش بھ یھ ناسھ موو ھھ كات ھھ ئھ  ست پ' ك ده یھ ناسھ ھھ  ك بھ یھ وشھ

 


