ڕووت

جهانبهخشعسار
شنهنوورى
وه :
فارسييه 

له


باشە دەیڵێم ،مادام پێداگری دەکەی ،باسی دەکەم ،بەڵێ جەنابی دکتۆر ڕاست دەکەیت؛ ڕووت
بووم .بەڵێ ڕووتوقووت .ئێ مەگەر چی بووە؟ چیم کردووە؟ بۆ خۆم ڕووت بووم لە
دارستانەکەدا ،چیتان لە خهڵك دەوێ ،خۆ دزیم نهکردووە .بەڵێ لە نێوان درەختەکانى
دارستانەکەدا.
پهڕێت،هەست
کەبەدارستانداتێده 

زلێيه.مرۆڤ ،


؟منزۆرمحه
خته 
كانه
دره 
زتانله  


ئێوەشحه
دەکاتدارەکاندەستیانلەسەرسەریڕاگرتووە.چدەستێکیتووکنتهەیە.لەدارستاندامرۆڤ
کوێخاینيیە،بێدەنگیبێدەنگە.لەشارداهەمووانبەبەردەوامی دەیانەوێتدەستلەکارەکانت
وەربدەن.بۆنموونەوەكخۆت،لەوکاتەوەی،کەهێناویانمبۆئێرەبێوچانپرسیاردەکەی.بۆتۆ
چجیاوازیيەکیهەیە،کەمنخۆممڕووتکردووەتەوەیاننا،ئەسڵەنبەتۆچی؟
منهیوایەتمبۆنیسهبیلە،خۆلەمپایپەپرۆفيسۆریيانەباشترە.

چی چی ڕ ۆتیك؟ ئیرۆتیك؟ چووزانم ،خەریك بووم باسی چیم دەکرد؟ ئەها دەتەوێ باشم
بکەیتەوە؟منوایبۆناچمبتوانی.وانەزانی ،کەخۆتلەقوڕێکیبێکەموکوڕیدروستبووی.
كه؛ڕووتوقووت،بەوجۆرەی،کەلەدایك...جوان...
چخۆشييه 

وایبۆناچم.
چسکرتێرێکیجوانتهەیە.بەڵێ،دڵمزۆرتەنگبوو.پێمگوتیزۆربەیکاتواملێدێت،تۆوات
دهرنێىدکتۆر؟دەزانی
نایەت؟حەزناکەیخۆتڕووتبکەیتەوەوئەمهەمووزبڵەلەخۆتوه 

لێ
هەندێكکاتلەهەمووشتێكبێزاردەبم.دەمەوێتڕابکەمبۆشوێنێك؛شوێنێکیکپوهێمن،کە
کەسیلێنەبێ،ئەگەرکەسێكيشهەبێت؛یەکێكبێت،وەكئەمسکرتێرەجوانەیالیتۆ.
چی؟ هەرچیم بەسەردێ بە هۆی ئێوەوەیە ،چ قەنەفەیەکی نەرم و باشت هەیە ،شەو هەر لێرە
دەنووی؟
دکتۆر؟ بەڵێ ،منیش پێم خراپ نیيە لێرە بنووم .ڕێك وەك دارستان؛ چۆڵوهۆڵ بێکێشەوبەرە و
بێکوێخا .باش خۆی لە تەل داوە ،جگەرەش دەکێشێت ،جوانە جوانە بەدڵنیاییەوە بۆ سینەماش
دەچێت.
کەچكهشێكىناخۆشە،هەمیشەهەروایە؛دووکەڵ،دووکەڵ،

سەیر بکە،هەقمپێنادەی؟سەیر ب
دووکەڵ...دەیجلەکانیشمبۆنیدووکەڵیلێدەهات،دوورلەڕوویئێوەبۆنیمیز...
زۆرناشیرینن،پەردەکانیشیاندادەدەن،تۆدڵتتونودنابێت؟ نەکا تۆش پەردەکانی ژوورەکەت
دادەیتەوە؟

ئەهاگوێبگرە...بەردەوامدەنگیهۆڕنوهەراوزەنا...دڵمتونددەکات.هەمیشەدەنگەدەنگلە
هەرگیزتهواونابێت،شەووڕۆژلێمناگەڕێت،بەجۆرێك ،کەناتوانرێتدەنگی

گوێچکەکانمدایە.
باڵندەکانببیسترێتلەدارستاندا.
نیمە.نابرائەوەژنمنیيە،دەیەوێخۆیبداتبەكۆڵما،بڕوایپێمەکەن.ڕاستيیەکەیلەگەڵیەکدا
دەژین ،بەاڵم ژنم نيیە .تۆ چی؟ خۆشت دەوێ؟ فێڵباز بە سکرتێرەکەتدا دیارە .عەشق؟ وازبێنە
کوڕە،عەشقومەشقهیکتێبەکانه.
ودهمهىڕووتوقوتبۆخۆتدەسووڕێیتەوەچەندخۆشە.دڵت
نازانیئه 

لەدارستاندامرۆڤئازادە.
ەکەشێکتبۆدهئافرێتهەرمەپرسه.

تووندنابێت.بۆجارێكبڕۆبۆدارستان،وابک
بەڵێ لە منداڵیيەوە درەختەکانم خۆشویستووە ،کە دەچمە دارستان هێمن دەبمەوە .بەردەوام بە
پەرۆشم،حەز دەکەمبە بەردەوامیی بگەڕێمەوەبۆئەوێ،ئاخرلەئەوێوەهاتووم،تۆلەئەوێوە
نەهاتووی؟
نابابەناچاربووین بێینبۆئێرە ،ڕاستیيەکەی خەتایدایكو باوکمانبوو .هاتن بۆ ئێرە چی
بوو؟ چووزانم ،خەتای ئەوانیش نەبوو فریویان خودارد  ،مەبەستم ڕاوێژکاری ئاغاکەمانە .زۆر
زیتوزۆڵبوو،دەیویستزەوییەکانیانلەچنگدەربهێنێت.چڕۆژانێکیباشیانبەسەردەبرد؛
بۆخۆیانخۆشحاڵبوون ،هەمووشتێکیان هەبوو،عاشقی یەکتر بوون ،لەمجۆرە عەشقانە نا،
بەڕاستئەمسکرتێرەیتۆشوویکردووە؟
بەڵێگوتملەنێواندرەختەکاندابۆخۆیانبەئارامی یدەژیان،نازانمبۆچیلەکەللەیدان،نانیان
نەبوو،ئاویاننەبوو،ئاوارەبوونوهاتنبۆئێرەچیبوو؟ئەوکابرایەڕاوێژکارەکەکەریکردن،
وستدهكرد،دەیویستلەموڵکەکەیئاغادەریان

هەرپەمپیدایکمیدەداهەروەسوەسەیبۆدر
بکات،دەیوستئاوارەیبیابانیانبکات.
چەندەسووروسپییە .مرۆڤحەز د ەکاتبیکاتبەقەپاڵێك،ئەیبابەسێویسەرمێزەکەدەڵێم،
چیتبەمێشکداهات؟گهرمنیشبامدەمخودارد.سووروسپییوجوانبوو...

خه تاى دایکمان بوو ،خۆ باوکی بەدبەختمان لەم بەزم و بالۆرەیەی نەدەزانی .بەبەردەوام دایکم

کلکەقوونێیدەدا ،ئاخرئەوڕاوێژکارەسەگبابەهانیدایکمیدەدائەوەندهیبەگوێداخوێند،کە
ئاوەزیلەدەستدا.
چیيان بەدەست هێنا؟ هاتوون بۆ ئێرە بۆ دروستكردنى شوێنێکی پڕ لە ئاژاوه ،هەمووان بۆ
پاروويهك نان خەریکن یەك دەکوژن ،لەبەر چی؟ ئۆتۆمبێل ببینن؟ بااڵخانەی بەرز ببینن؟

وشه كهەناردەیفەزابکەن،بۆمبدروستبکەن؟لەچەندخولەکێکدا،سی-چلهەزارکەس
مو 
بکەنبەقەرەبرووت،پێکەنیناويیەنا؟
چاوەکانی مرۆڤ شێت دەکات .دەزانی؟ خەتای ڕاوێژکارەکەش نەبوو ،هەمووی لەژێر سەری
خودیئاغاکەدابوو،وهكبڵێىئیترتاقەتیدایكوباوکمینەمابوو،لەوکاتەوەیبەبیریانبێت


لەالیئەوبوونولەژێرسێبەریئەودابوون،پێدەچێتماندووبووبێتلەوەی،کەهەمیشەوبە
بەردەوامیی ئاگاداریان بێت  .ئەگەر حەزی نەکردبا نەیدەهێشت ڕاوێژکارەکەی فریویان بدات،
نەیدەتوانی؟توگیانیمندکتۆرنەیدەتوانی؟
چی؟ دەی گریمان ئەوان هەڵەیەکیان کرد ،شتێکیان خودارد .خۆ ئەو دەیزانی ،کە ئەوان هیچ
خەتایەکیاننیيەوڕاوێژکارەکەفریویداون،نەدەبووتووڕەبێت.بەڵێدکتۆرمنپێموایەهەموو
شت لەژێر سەری خۆيدا بووە  .ئێستا دەتوانرێت چی بکرێت ،هەمیشە هەر وایە ،کەس گوناهی
خۆیلەئەستۆناگرێت.ئەوبێدەرەتانانەی،بەدەستیبەتاڵفڕێدایەئێرە.چزبڵدانێکە...دووکەڵ،
دووکەڵ ،دووکەڵ ...ئۆتۆمبێل ،ئۆتۆمبێل ،ئۆتۆمبێل .ئەسڵەن ئێمەیان هێناوە بۆ الی ئێوە بۆچی؟
بۆچیڕووتوقوتلەدارستانەکاندادەسوو ڕێمەوە،بابەماندووبوومتێناگەی؟بەردەوامبەمجلە
تەسکانەوە بە دەوری خۆمدا دەخولێمەوە ،ئەمە دەردی تۆشە دکتۆر ،تا کەی دەتەوێ لەم
کلینیکەدادابنیشیوگوێبۆخەموخەفەتیبڕێكگێلوگەوارڕادێریت،بەاڵملەگەڵبوونیئەم
رييه بەهەشتيیەدا زۆریش خراپ نيیە .لێم گەڕێ با بڕۆم .ڕەنگە منیش بچم لە دارستاندا
په 

رييهك بدۆزمەوە .ل ەوێ لەگەڵ یەکدا هێالنەیەك دروست بكهين و لەگەڵ یەکدا خۆش بژین.
په 

تۆشچاکەیەکملەگەڵبکەوکارێکمبۆبکە،بڵێچایەکمبۆبێنن،گەرووموشكبووە.هەڵەمان
کردبرائێمەدەمانەوێبگەڕێینەوە،بگەڕێینەوەبۆماڵییەکەممان.دوورلەڕوویئێوەهینێکمان
خودارد.بمبوورەدەیباوکودایکمانشتێکیانخودارد،ئێمەچگوناهێکمانهەیە؟بۆدەبێتئێمە
باجی کارەکانی ئەوان بدەینەوە ،بەڵێ دکتۆر گیان وەرە با بگەڕێینەوە ،ئەم سکرتێرەش لەگەڵ
خۆتدابهێنە.لەدەستیئەممێشكپووچانەشڕزگارتدەبێت.بۆچیدەشەلی؟تووشیڕووداوێك
بوویت؟پێتکورتبووەتەوە؟
بۆکوێ؟ ئاخر بۆچی؟ ڕووتبوونەوەیەکیش خەواندنی دەوێت؟ ئەگەر بەوجۆرە بێت پێویستە لە
یهكدروستبکەن.خۆمنشێتنیم،وازملێبێنەبراپشوومبۆ
تەنیشتهەرحەمامێكشێتخانە 
چیيە؟
ئەمانە کێن؟ یەك خولەك ڕاوەستن بزانە چی دەڵێم ،ئاخر دەمبەن بۆ کوێ؟ بۆچی دەستەکانم
دەبەستنەوە؟دکتۆر،گیانیدایکتگوێملێبگرە،توخودالێمگەڕێن.
دکتۆر...دکتۆر...دکتۆر...


رچاوه:


سه
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