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 تپوور ڕۆخ نعمه فه
 
 شـونی  بـوو بـه مـان ده کـه ر سـاڵ، ئاسـمانی شـاره هـاری هـه  بـه ند رۆژک لـه چه

. چـن  دن و بۆ کوێ ده  کووه زانی له یده س نه  که ی که و قازو قورینگانه ی ئه وه ڕینه په
نگیــان  ی ده وه  بــ ئــه  دو ریــزی درــژدا بــه بینــد، لــه رۆژ، بینــد  جــاری وابــوو بــه
 و   لزمـه  کـاتی بـارانکی بـه و لـه  شـه ڕیـن و جـاری واش بـوو بـه پـه ببیسترێ، تـده

ری شــاری  رتاســه رایــان ســه نــگ و هــه ڕیــن، ده پــه ی نــزم تــده و کاتانــه ئــه. تاوتــاودا
   کـاتی لزمـه نگین بوو و له ههیان زوڵ و ئا غمه دا نه وا خۆشی  کاتی هه له. پۆشی داده
   دابـ دابـ و پـ لـه نگـه و ده بوو بـه ڕاو ده گه ده راسناک هه نگیان هه ش دا ده سته و شه
نگه  کترن یان ره ریکی بانگ کردنی یه کدی ونن و خه  یه نواند له  وای ده ی که راوکیه ده
  !بن کتر ون نه  یه  له را کردنه و هه  به یانویست ده

بــۆچی لــه یپرســی کــه  ده وه ر خۆیــه  بــه س لــه ر کــه دا هــه م کاتانــه گومــان لــه بــ   
  یـشوومه  کـوێ وه  کاتی کۆچدا له م ک چووزان له ن؟ به که کی وادا رێ ده یه یشومه وه
  . ر رێ نیه  سه  کوێ له  و له ر ریه  سه له

  ! ئاشقی ئاسمانی کردم  کۆچی قورینگه وه و کاته  بیرم دێ له له
برژانـد،  ی خـۆری هـاوین چاویـان ده و کاتانه چ ئه. بی ده رم هه  سه میشه ئیتر هه

فـری زسـتان چاویـان   کلـوی بـه ی کـه و کاتانـه ژاکاند، یان ئـه ی پاییز چاوی ده رده زه
ی پیـا  و رگایانـه بیر لـه.  وه کرده کان ده  قورینگه بی و بیرم له ده رم هه سه. زاند ته ده
تـی  ززه راسناکی و له  هه ن و بیر له یه یانگه  رگا ده ی که و شونانه  بیر لهڕۆیشتن، ده
  !ریان فه سه
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 بـت  ستاشی پـوهـتـا ئ گـا و شـونکی نادیـار، هـه ئاسمان، ر وه و کاته ئیتر له
  . رقاڵ کردووه  سه وه  خۆیانه منیان به

   بـه وانـه شـه. ی تـدا بـوو وره ند پایگـای گـه  چه کک بوو که ڕه  گه مان له که خانووه
مـانی  کـه کـه ڕه کـران و گـه ده  تیشک هه ژی له  و ته وره  گه هور وریاندا گۆپی گه چوار ده

 کـاتی شـو  هـات لـه  داده  ئـواره ر کـه هـه!  رۆژ بوو بـه ده.  وه کرده رووناک رووناک ده
   بیرم دێ لـه له. بوو هنگ د ک کپ و ب ده ڕه گه. کرد ده س هاتوچۆی نه  ئیتر که والوه به
ور و  ی هـه ی گرمـه رمـه  گـه دا له  گۆپه  پ له که ڕه م گه هاری ئه کانی به وه  شه کک له یه

وم لـ   نـاو جگـاو خـه  مـژ بـوو چووبوومـه  لـه  کاتدا کـه نگان له ی باران، دره لرفه
  م بمه  جگاکه ورا لهم تا نه ره سه.  گوم نگی قاز و قورینگ هاته  پ ده وتبوو، له که نه
ن،  ده کـان المـه رده ت پـه و قـه  شـه  به یگوت که دایکم ده.  که ره نجه ر په  به  و بچمه وه ره ده

! مـانگرن وسـا دـن و ده مـانبینن، ئـه  ده وه  هزانـه  به و گۆپه  پشت ئه وان له  ئه چونکه
هـات زیـادی  کـان تـا ده ورینگـهنگی قـاز و ق ده. و بارم کرد م باره مک ئه وان کن؟ که ئه
 داوای   لــه وه  پاڕانـه  گریـان لـه کـرد جۆرـک لـه سـتم ده هـه. بـوو کـرد و ئـاۆزتر ده ده

بـین  رهـه تـی سـه شقی ئاسمان و عـاده ئه. ب ررژ ده نگیاندا سه  جامی ده تی له یارمه
 ئـارامی   بـه.یـانبینم ن ده تمـه ر بچـم حـه مزانـی گـه چـم؟ ده بچـم نـه! کـردم بانگیان لده

سپایی   ئه به. نیبوو ی ته که وی قوی خزان ناو ماه ی خه ناسه نگی هه ده. م الدا که لفه
  خـۆ بـه ره سـه م گـرت و زۆر لـه کـه رده کـی پـه یـه گۆشه.  که ره نجه ر په  به ستام چوومه هه

راهـاتنی  پـاش  مـک لـه دوای کـه.  چاوی دام  هز له تیشککی به.  وه مدایه م هه ئاسته
 بـای   جـار جـاره کـی لـ بـوو، کـه یه وێ قورینگه له! ئا. م رووانی که وشه  حه چاوم له

وێ بـوو  کـۆچ لـه! ند جوان بـوو چه. ڕوانی وری خۆی ده ده  له وه  ترسه کوتا و زۆر به ده
  لـه. کـانی بـووم  وردیله نگاوه حوی هه و مه وه دایه م هه که رده ئیتر په! مان که وشه  حه له

  ی لـه بـۆ سـبه. ی و چۆن رۆیـشت یش که که وت و قورینگه وم لکه ت چۆن خه بیرم نایه
کانیـان  وی قاز و قورینگه  قاری دوێ شه یانی باوکم و دایکم باسی قاره ی به ر سفره سه
و  مـۆ رۆژی خـواردنی گۆشـتی قـاز ئـه!   ندیان ل گیـراوه ئاخۆ چه: "باوکم گوتی. بوو

و الی   شـه ئیتر به:"دایکم رووی تکردم و گوتی. ڕا شما گه  له ک به زویه ته!".   یه قورینگه
  ! وه  بخه وه خۆمه

  !مدیت وێ ده  له میشه م من هه مابوو، به مان نه که وشه  حه وێ له  له که قورینگه
 ئاسـمان   لـه نـده وه ی ئـه وه بۆ ئه. وتم ڕێ که  به و قوتابخانه ره گرت و به جانتام هه

کـردم و پیـان  یـان پـ ده کـان گاتـه منداـه. مـی گۆڕیبـوو کـه نم مامۆستا شونهڕوا نه
   لـه وا ئـواره  حـه چاو لـه...؟  وا دی بۆ کایه  حه چاو له!"... "وا حه چاو له:" گوتم  ده

کو خـرا  بوو، به نیا پم ناخۆش نه  ته م من نه به" ؟...وا  حه چاو له..بی؟   ده وه ماه
  ی بانده تۆ بی که! ئاخ..." وه کرده یری ئاسمانم ده بی و جارکی تر سه ده رم هه سه

   بـه وه کـرده سـتیان ده داو ده نینیـان ده  قاقای پکه هاوڕکانم له" ؟ وه کان بنه رییه کۆچه
 لـدانم  ری بـه رچۆنک بـت بـه دایکم هه. بوو ژدیدم هه  چوار ته هو سا ئه. یاری کردن

  !" تای ئاسمانه  خه ی ده مامۆستاکه:"یگوت یگوڕاند و ده  دهباوکم. گرت
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ستکی  هه.  کانه ڕینی قورینگه رزی هاتوچۆ و تپه ری وه  به ره مزانی به ده. پاییز بوو
ودا   شـه  بـه م بـوو کـه وه مـی ئـه خـه. گـرت ده م نـه ئۆقره. تاپامی داگرتبوو ر هچوو س هه
! ڕیبـان  رۆژ تپـه ر بـه بوو گه ئاخ چ ده. هن بیانبینم کان نه  پ تیشکه ڕن و گۆپه تپه
ی  وه  بـۆ ئـه  دواوه سـر بـه  عـه لـه! تاو چاو ئازار نـادا  هه ت ئواران کاتک که  تایبه به
  چوومـه هنان و ده  ده  کایه چ، وازم له  کیس نه کانم له ریه  کۆچه ختی دیتنی بانده به
شـی  ریـن و گـه ئاسـمانی پـان و بـه. ند جوان ئاسـمان دیـار بـوو  چه ووه له. ربانی سه

  . وه کانیه سته ده دووره وره   هه پاییزان به
وتـی . ربان دایکم بـانگی لـ کـردم  سه چووبوومه  هشتا نه  کاتکدا که رۆژکیان له

نـگ   تـه  و کۆنه  کوچه رۆشتم له. ل بکم ل و په ندک که با هه  ده.ب بچم بۆ بازاڕ ده
  یشتمه گه! ندم سه  نه تی روانینی ئاسمانیان له رفه م ده ڕیم، به  تیپه وه کانه و باکورته

ی ئۆتۆمبیـل   وڕه. وام رده هات و چـۆی بـه. باغ ره قامکی قه شه. کی شار ره قامی سه شه
. ڕوانـی سـکیان ده مـوو کـه  هه  له ی که  دووکاندارانه و منداه ئه. لی مۆتۆرسیک و ویزه

یـری  سـه.  گـوم یـشته ک گـه نازنایـه  ز ریکی شت کین بووم کـه  دووکانک المدا خه له
کان  ریزه. خۆپیشاندان بوو. ڕان گه دا داده که قامه  شه تکی زۆر به شیمه حه. م کرد وه ره ده
تـی،  وـه  خـۆری ده رباز، مووچـه کان، سه حکوومیه رپرسه به:  وه کرانه ک جودا ده  یه له

   هاتمـه کـه  دووکانـه  لـه که. یرم کردن مک سه ستام، که راوه.... مامۆستا و قوتابی، و
خوشـاو  ک مارـک راده وه.  وه وتـه که ریک بوو دوور ده ران خه  ریزی خۆپیشانده وه ره ده

کان ماریش   گۆشت خۆره ندک جار بانده هه:" وتیدایکم جارکیان گ. کرد خۆی بزر ده
وســا  ئــه. دایکــم رامــا" خــۆن؟  مــاریش ده  قــازو قورینگــه کــه:" لــم پرســی." ن کــه راو ده
  وێ بیخـۆن بـه سـت کـه ر ماریشیان ده  گه نگه م ره خۆن، به  ماسی ده بیستوومه:"گوتی
  !"ت ماری ئاوی تایبه
نـد  چـه.  وه یـری ئاسـمانم کـرده بـی و سـه رم هه  سه. وه ره  ده  هاتمه که  دووکانه له
یـری   سـه نـده وه ئـه:" گـوتی وه  تانـه رـک بـه فـه  نـه  که وه وتبوومه که نگاوک دوور نه هه

  ی بانـده ریقنه:" وه بیرم کرده! کا ک ناوچاوی ماچ ده یه ت ریقنه کا تا عاقیبه ئاسمان ده
  !"کان رییه کۆچه
بـا بـۆ دواجـار تـا :"  گـوتم وه ر خۆمـه  بـه ستام لـه م راوه هب. نگاوم خراتر کرد هه

کــا  ، نــه وه مــه یــری ئاســمان بکــه  جــارکی تــر ســه وه کــان، لــره  نــاو کۆنــه مــه گــه ده
م بینی  دوو قورینگه! تا وه ئه! ...ئا...چی؟ . بی رم هه سه!" ڕن کان ئیستا تپه قورینگه

بـۆ ! ڕۆیـشتن ند رـک ده کتریدا چه  شون یه م به کی بچووک به یه ه ک په رز وه رزبه به
. ن  دوواوه وانـی تـر لـه نیـا دووان؟ بگومـان ئـه ویـش تـه ئـه...رز؟  بـه نـده وه کجار ئه یه
. کـرد ی ده  و پـشکه م نـا چـاوم رـشکه بـه...تـر بـک واوه. یانم کـرد یری دوواوه سه

  لـه. ن وه  پشه وتوون، یان زۆر له ه دوواک مانه ب گومان یان ئه. بوو هیچی تری ل نه
 و  وه ئـاوڕکم دایـه. گـرت نگاوم هـه هه.  که  ناو کۆنه  بچمه  گوتم باشتره وه ر خۆمه به
کک نازانم ک  گوم ل بوو یه. رانم کرد نازانم بۆ شماری خۆپیشانده یری کلکی ره سه

ر   سـه لـه!" بـ ر پـی خـۆی نـه  بـه ، لـه موو شونکه  هه  چاوی له تیوه و هه ئه:" گوتی
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رم  سـتام سـه راوه. نـیم شـی تـه مـوو لـه  سام هه کی به یه نگی هاشه  ده  بووم که که کۆنه
ی کـوا  ئـه.   و تـووڕه وره نزیـک و گـه. نـد نزیـک بـوون کان چه قورینگه! ح حه. بی هه
   و بـه وره  گـه ینگـهقور! نگیان خۆش ب  ده وه  دووره ر له  هه نگه نگی زویان؟ یان ره ده

ی   قورینگـه وه بیـرم کـرده. ڕان  داگه له  په زۆر به. ڕان دا داگه که قامه ر شه  سه کان به سامه
  ر کـه بـ گومـان هـه.  زۆر بچـوک بـوو مانـه  چاو ئه مان له که وشه ی ناو حه وه و شه ئه
نگـی  کتـوپ ده. م کـه  دایکـم ده نـا لـه...  بـاوکم   لـهمـه  پرسـیاری ئـه وه  ماـه یشتمه هگ

 خـۆم  سـتم بـه  هـه هـا کـه وه. شـی گوشـیم  له کان وای لھات که وره رم و گه  نه قورینگه
ی پـشت  وه و شه ک ئه وه. بچووک پچووک.  وه بچووک بوومه. گرت م نه رگه به. کرد ده نه
   کـهی  هزانـه  پـ تیـشک و بـه و گۆپه مووی بوو به قام هه ئیتر کتوپ شه.  که ره نجه په
ریــزی . ری پایگاکــان ورو بــه  ده روونتــر لــه. روون روون. هــشت هــیچ ببینــی یانــده نــه

بایـان . یـانفنن کـان ده  تیـشکه بینـیم کـه. کاندا ون بوو  ناو گۆپه ران له خۆپیشانده
ش  کـان سـوور و ره سـا گۆپـه و ئـه. یانقیانـد کـان ده ریـه  کۆچـه ک بانـده گرت و وه ده
نـوقمی ... چـاو نگوسـته وکـی ئـه ک شـه قـام تاریـک تاریـک، وه اتر شهدوو. ڕان گه هه
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