
 

 

 

 

 

 

  نامۆكان  نامھ

 

  ر دانـــــھ
  م یھ ی یانزه نامھ

 

ن�م  وم دائھ مشھ ك فرم�سك�كی مرواری ئھ یھ ست�ره ر ئھ ی ھھ  ج�  گرم لھ كانت بۆ دائھ ست�ره ی ئھ كھ یھ  كھ و یھ ی شھ سبھ  ھاوڕێ
  ...بم ڵ ئھ ڵ خاكا ت�كھ گھ م لھ كھ ئھست  و ھھ مشھ وی ئاخر ئھ ر زه سھ  با بۆت ب�نمھ  و داوای مانگ بكھ ی شھ ...سبھ

  ھاوڕێ  یره ن سھ چھ و ی شھ م سبھ یھ ئھ  كانی بتھۆڤنت بۆ ل� س نۆتھ كات بھ نگ ھاوار ئھ ده  ك خۆم ب� م وه كھ و گیتاره مشھ ئھ  یركھ سھ

 ت .. ختی ڕۆمانسیھ بۆ پایتھ  نفاوه مھ  عیشق لھری  فھ دوایین سھ  و ..بھ دوایین شھ  ب�ت بھ رگیز نھ ھھ  یھ وانھ لھ  و�ك كھ ڕوانی شھ چاوه

  ..یاڵ ب�ت نھا خھ تھ  یھ وانھ لھ  و�ك كھ شھ

  ..! تا0ھ  نده كی چھ یھ رگ و فرم�سكیش باده مھ  یا0ھ شق خھ ..عھ  یا0ھ خھ  ناسھ ھا ھھ ئھ

ناو   ن�یت بھ نگاو ئھ ھھ  باكانھ  شك�نیت ب� شك�نیت ..دڵ ئھ ئھست  ی ..ھھ كھ ژانی ڕۆحم ئھ  ڵ بھ كانت ت�كھ وشھ  وه ودیو سنوری منھ تۆ لھ
  ..شق و ژیانا ئازادی عھ

منا خۆی   لھ  و�نھ  كی ب� تۆ ھاتی من پ�م وتی ناسكی یھ  كانم ..كھ تی ترپھ ستوویھ بھ  یھ ختھ شھ  د0ی منا تۆراوه  لھ  نده خھ  م�كھ رده سھ
  ...  اگادار بھیڕوش�نی ئ نھ  ئاگادار بھ  شار داوه حھ

ردانی  و سھ ی خھ ی فریشتھ ی من كھ كھ ئازیزه  خۆر ب7�  بھ  یانی یھ م بھ و ئھ ی شھ سبھ  یشتم بھ ر گھ گھ !..ئھ  وه تو�تھ و دڵ ئھ ی شھ سبھ
  ..!كرد ؟

 نم !..م  وه كو من ب�ت ..ئھ س ناتوان�ت وه ..كھ  ره ده بھ  ادهِڕ   من نامۆیی من لھ  بھ  بھ تۆ مھ  ھاوڕێ

 ..  وه ی شھ ..سبھ  و نی یھ مشھ خۆ ئھ  ئ�  ئام�ز گرتووه  نھا منی لھ و تھ مشھ چی ئھ ناس�ت كھ ی ئھ  و ب�دارانی ھاوڕێ شھ 

� ژووان!..  ج

�  گھن و ڕه و ئھ ی شھ ك تۆ ئھ منیش وه  كان ناسھ ھراوی بوونی ھھ ی ژه ما تاكو ڕاده خھ  ست ب�ت لھ كو من مھ ویش وه ی ئھ  تۆ ب7

  .. كان ترپھ  ئاگا ب�ت لھ  بھ  كھ برۆنزی یھ  تا مرۆڤھ  تاریكی دایپۆشیوه  پۆشم كھ ئھ

 0د�ت .. خۆر ھھ  ین� سبھ  د0نیابھ  یشت ھاوڕێ ت گھ كھ یامھ پھ

  وسا ڕۆژ�كی نوێ ئھ ی منا كۆتایی د�ت ناسھ ڵ دوا ھھ گھ چ�ت ، دوایین فرم�سك لھ رئھ و ده كانی ئھ  تیشكھ  دوایین ژان و دوایین تكا لھ

 ...!!! و د�ت ی شھ ;م تا ئ�ستا نازانم سبھ گر�ت ..بھ ستت ئھ و جیھان�كی تر ده

 

 ر دانـــھ


