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دەکەی پێداگری مادام دەیڵێم، ڕووت،باشە دەکەیت؛ ڕاست دکتۆر جەنابی بەڵێ دەکەم، باسی
بووم ڕووتوقووت. بەڵێ لە. بووم ڕووت خۆم بۆ کردووە؟ چیم بووە؟ چی مەگەر ئێ

خه لە چیتان نهدارستانەکەدا، دزیم خۆ دەوێ، .کردووەڵك درەختەکانىبەڵێ نێوان لە
 .ادارستانەکەد
زلێيه؟منزۆرمحهكانهختهدرهزتانلهئێوەشحه تێده،مرۆڤ. ڕێت،هەستپهکەبەدارستاندا

لەدارستاندامرۆڤ.کنتهەیەوچدەستێکیتو.دەکاتدارەکاندەستیانلەسەرسەریڕاگرتووە
بێدەنگیبێدەنگە کوێخاینيیە، . هەمووانبەبەردەوامیدەیانەوێتدەستلەکارەکانتلەشاردا

بۆتۆ.کەهێناویانمبۆئێرەبێوچانپرسیاردەکەی،خۆت،لەوکاتەوەینموونەوەكبۆ.وەربدەن
 کەمنخۆممڕووتکردووەتەوەیاننا،ئەسڵەنبەتۆچی؟،چجیاوازیيەکیهەیە

 .يانەباشترەبیلە،خۆلەمپایپەپرۆفيسۆریمنهیوایەتمبۆنیسه
 چی باشمڕچی دەتەوێ ئەها دەکرد؟ چیم باسی بووم خەریك چووزانم، ئیرۆتیك؟ ۆتیك؟

.کەخۆتلەقوڕێکیبێکەموکوڕیدروستبووی،وانەزانی.بکەیتەوە؟منوایبۆناچمبتوانی
 ...جوان...کەلەدایك،؛ڕووتوقووت،بەوجۆرەیكهچخۆشييه.وایبۆناچم

پێمگوتیزۆربەیکاتواملێدێت،تۆوات.بووبەڵێ،دڵمزۆرتەنگ.انتهەیەچسکرتێرێکیجو
رنێىدکتۆر؟دەزانیدهنایەت؟حەزناکەیخۆتڕووتبکەیتەوەوئەمهەمووزبڵەلەخۆتوهلێ

کە،کەمبۆشوێنێك؛شوێنێکیکپوهێمنبدەمەوێتڕا.هەندێكکاتلەهەمووشتێكبێزاردەبم
 .ۆوەكئەمسکرتێرەجوانەیالیت،ەگەرکەسێكيشهەبێت؛یەکێكبێتنەبێ،ئکەسیلێ

لێرە هەر شەو باشتهەیە، و قەنەفەیەکینەرم چ هۆیئێوەوەیە، بەسەردێبە هەرچیم چی؟
 دەنووی؟

بنو لێرە منیشپێمخراپنیيە بەڵێ، ومدکتۆر؟ و. چۆڵوهۆڵبێکێشەوبەرە ڕێكوەكدارستان؛
کوێخابێ تەل. لە بەدڵنیایباشخۆی جوانە جوانە جگەرەشدەکێشێت، سینەماشیداوە، بۆ ەوە

 .تدەچێ
،دووکەڵ،ناخۆشە،هەمیشەهەروایە؛دووکەڵشێكىکەچكهبنادەی؟سەیرکە،هەقمپێبسەیر

 ...دەهات،دوورلەڕوویئێوەبۆنیمیزکەڵیلێودەیجلەکانیشمبۆنیدو...دووکەڵ
پەردەکانیشیاندا تۆدڵتتونزۆرناشیرینن، تۆشپەردەکانیژوورەکەتودەدەن، دنابێت؟نەکا

 دادەیتەوە؟



ئەهاگوێبگرە بەردەوامدەنگیهۆڕنوهەراوزەنا... دڵمتونددەکات... هەمیشەدەنگەدەنگلە.
کەناتوانرێتدەنگی،واونابێت،شەووڕۆژلێمناگەڕێت،بەجۆرێكهەرگیزته.گوێچکەکانمدایە

 .ادارستاندسترێتلەباڵندەکانببی
ڕاستيیەکەیلەگەڵیەکدا.مەکەنەوێخۆیبداتبەكۆڵما،بڕوایپێنابرائەوەژنمنیيە،دەی.نیمە

نيیە ژنم بەاڵم دەژین، دیارە. سکرتێرەکەتدا بە فێڵباز خۆشتدەوێ؟ تۆچی؟ وازبێن. ەعەشق؟
 .هکوڕە،عەشقومەشقهیکتێبەکان

دڵت.ڕێیتەوەچەندخۆشەوىڕووتوقوتبۆخۆتدەسومهودهنازانیئه.لەدارستاندامرۆڤئازادە
 .هئافرێتهەرمەپرسەکەشێکتبۆدهوابک،بۆجارێكبڕۆبۆدارستان.وندنابێتوت

من دارستانهێمنددبەڵێلە دەچمە کە درەختەکانمخۆشویستووە، ەبمەوەاڵیيەوە بە. بەردەوام
ەهاتووم،تۆلەئەوێوەبگەڕێمەوەبۆئەوێ،ئاخرلەئەوێوییبەردەوامەکەمبەدپەرۆشم،حەز

 ی؟نەهاتوو
ڕاستیيەکەیخەتایدایكوباوکمانبوو بابەناچاربووینبێینبۆئێرە، نا هاتنبۆئێرەچی.

چو فریویانوبوو؟ خەتایئەوانیشنەبوو مەبەستمڕاوێژکاریئاغاکەمانەخودازانم، ، رد زۆر.
سەردەبرد؛چڕۆژانێکیباشیانبە.ویستزەوییەکانیانلەچنگدەربهێنێتزیتوزۆڵبوو،دەی

لەمجۆرەعەشقانەنا،بۆخۆیانخۆشحاڵبوون عاشقییەکتربوون، هەمووشتێکیانهەبوو، ،
  بەڕاستئەمسکرتێرەیتۆشوویکردووە؟

یدەژیان،نازانمبۆچیلەکەللەیدان،نانیانیبەڵێگوتملەنێواندرەختەکاندابۆخۆیانبەئارام
رەبوونوهاتنبۆئێرەچیبوو؟ئەوکابرایەڕاوێژکارەکەکەریکردن،انەبوو،ئاویاننەبوو،ئاو

كرد،دەیویستلەموڵکەکەیئاغادەریانوستدهدایکمیدەداهەروەسوەسەیبۆدرهەرپەمپی
 .تت،دەیوستئاوارەیبیابانیانبکابکا

ەکاتبیکاتبەقەپاڵێك،ئەیبابەسێویسەرمێزەکەدەڵێم،دمرۆڤحەز.ەیچەندەسووروسپی
 ...یوجوانبوویسووروسپ.ردخودارمنیشبامدەمچیتبەمێشکداهات؟گه

خۆباوکیبەدبەختمانلەمبەزموبالۆرەیەینەدەزانیخه تاىدایکمانبوو، بەبەردەوامدایکم.
 ئەوەندکلکەقوونێیدەدا، کەیبەهئاخرئەوڕاوێژکارەسەگبابەهانیدایکمیدەدا گوێداخوێند،
 .ائاوەزیلەدەستد

بە درچیيان بۆ ئێرە بۆ هاتوون هێنا؟ ئاژاوهدەست لە پڕ شوێنێکی بۆوستكردنى هەمووان ،
خەریپاروويه نان ئۆتۆمبك چی؟ لەبەر دەکوژن، یەك ببینن؟ێکن بەرز بااڵخانەی ببینن؟ ل

چلهەزارکەس-كهەناردەیفەزابکەن،بۆمبدروستبکەن؟لەچەندخولەکێکدا،سیوشهمو
 بکەنبەقەرەبرووت،پێکەنیناويیەنا؟

دەکات مرۆڤشێت چاوەکانی سەری. لەژێر هەمووی ڕاوێژکارەکەشنەبوو، خەتای دەزانی؟
ەوکاتەوەیبەبیریانبێتكبڵێىئیترتاقەتیدایكوباوکمینەمابوو،لخودیئاغاکەدابوو،وه



کەهەمیشەوبە،دەچێتماندووبووبێتلەوەیولەژێرسێبەریئەودابوون،پێلەالیئەوبوون
بێتیبەردەوام ئاگاداریان ی بدات،. فریویان ڕاوێژکارەکەی نەیدەهێشت نەکردبا حەزی ئەگەر
 ی؟ی؟توگیانیمندکتۆرنەیدەتواننەیدەتوان

ئەوان گریمان دەی چی؟ شتێکیان کرد، ردخوداهەڵەیەکیان دەیزانی. ئەو هیچ،خۆ ئەوان کە
بەڵێدکتۆرمنپێموایەهەموو.خەتایەکیاننیيەوڕاوێژکارەکەفریویداون،نەدەبووتووڕەبێت

بووە شتلەژێرسەریخۆيدا کەسگوناهی. وایە، هەر هەمیشە دەتوانرێتچیبکرێت، ئێستا
کەڵ،ودو...چزبڵدانێکە.بەدەستیبەتاڵفڕێدایەئێرە،بێدەرەتانانەیئەو.خۆیلەئەستۆناگرێت

دود وکەڵووکەڵ، ئۆتۆمبێئۆتۆمب... ئۆتۆمبێل، لێل، بۆچی؟. بۆالیئێوە ئەسڵەنئێمەیانهێناوە
ڕێمەوە،بابەماندووبوومتێناگەی؟بەردەوامبەمجلەوبۆچیڕووتوقوتلەدارستانەکاندادەسو

 بە لەمتەسکانەوە دەتەوێ کەی تا دکتۆر، تۆشە دەردی ئەمە دەخولێمەوە، خۆمدا دەوری
بەاڵملەگەڵبوونیئەم دابنیشیوگوێبۆخەموخەفەتیبڕێكگێلوگەوارڕادێریت، کلینیکەدا

نيیەرييهپه خراپ زۆریش بەهەشتيیەدا بڕۆم. با گەڕێ لێم دارستاندا. لە بچم منیش ڕەنگە
كبدۆزمەوەرييهپه بكهل. هێالنەیەكدروست یەکدا لەگەڵ خۆشبژینەوێ یەکدا لەگەڵ و .ين

هەڵەمان.تۆشچاکەیەکملەگەڵبکەوکارێکمبۆبکە،بڵێچایەکمبۆبێنن،گەرووموشكبووە
دوورلەڕوویئێوەهینێکمان.کردبرائێمەدەمانەوێبگەڕێینەوە،بگەڕێینەوەبۆماڵییەکەممان

رد،ئێمەچگوناهێکمانهەیە؟بۆدەبێتئێمەخودایباوکودایکمانشتێکیانرەدەوبمبو.ردخودا
سکرتێرەشلەگەڵ ئەم بگەڕێینەوە، با وەرە گیان دکتۆر بەڵێ بدەینەوە، ئەوان کارەکانی باجی

بۆچیدەشەلی؟تووشیڕووداوێك.نەشڕزگارتدەبێتچالەدەستیئەممێشكپوو.دابهێنەخۆت
 ەتەوە؟بوویت؟پێتکورتبوو

لە پێویستە بێت بەوجۆرە ئەگەر دەوێت؟ ڕووتبوونەوەیەکیشخەواندنی بۆچی؟ ئاخر بۆکوێ؟
بێنەبراپشوومبۆخۆمنشێتنیم،وازملێ.ستبکەنكدرویهتەنیشتهەرحەمامێكشێتخانە

  چیيە؟
بۆچیدەستەکان کوێ؟ بۆ دەمبەن ئاخر دەڵێم، چی بزانە یەكخولەكڕاوەستن کێن؟ مئەمانە

 .لێمگەڕێنخودابگرە،توەوە؟دکتۆر،گیانیدایکتگوێملێدەبەستن
 ...دکتۆر...دکتۆر...دکتۆر




:رچاوهسه


،هنر،نشرمهناز-میهن:،چاپخانهیرصاقی،چاپاول،پیشگفتارجمالم(سیوچهارداستانکوتاه)داستانهاىيكشنبه
۷۷۱۱.


