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لە مەرگ بترازێ،
مەرگێکی تر...

سەرۆ مەحموود
)سلێمانی(

یەکشــەممەیەکی پڕووکێنــەر و بەتینــی خەرمانــان بــوو، نەخۆشــخانەکە جمــەی دەھات، لەنێــو ژوورۆچکە 
یەکتەختــە تەنگەبەرەکــەدا نەمــام و ئاســۆ نغــرۆی ئارەقــەی لەشــیان بووبــوون. بــە ســاردییەوەو دوور لــە 
ھەمــوو ھەســتێکی سروشــتی دەبــوو داوای دوکتۆرەکــە جێبەجــێ بکــەن. لەنێــو بۆنــی لــەش و تەختــەی 
کــۆن و بۆگەنــی نوێنــی پیــس و ســەرچەفی چڵکنــی ژوورۆچکەکــەدا کاس بووبــوون. نەمــام کــە لەســەر 
پشــت درێــژ بووبــوو چــاوی بڕیبــووە ســەقفە پەڵەپەڵــە ناشــیرینەکەو عەزییــە گوڵدامانــە ڕەنگپەڕیوەکــەی 
تــا ســەر ناوکــی ھەڵدابــووەوە، بەبــێ ئــەوەی ھەســت بەبوونــی خــۆی بــکات کەوتبــووە ژێــر پاڵەپەســتۆ 

و گوشــار و فیشکەفیشــکی دەنگــی ئاســۆوە.
وا دەھاتــە بەرچــاو دەســەاڵتی بەســەر ھیــچ شــتێکدا نەمابێــت، بۆیــە لــە دڵــی خۆیــدا بــە خــۆی گــوت: 
»ئەنجامدانــی ســێکس بــە ناچــاری وەک زۆرخۆریکردنــە لەو خواردنەی کە ھەرگیز حەزت ناچێتەســەری!« 
ــەوە دەســتەکانی بڵندکــردن،  ــزا و پاڕان لەپاشــاندا وەک چەلیپــا*)١( کەوتــە ســەرئەژنۆ و بەشــێوەی ن
ئەوجــا توانــی تیوبەکــە پــڕ بــکات لــە ســپێرم و بەدەســتی خوســاو و لەرزیــوەوە ســەرقەباغەکەی 

بنێتــەوەو بەھەڵــەداوان و ھەناســەبڕکێ بچێتــە دەرێ...
ــە،  ــەر دەرگای تاقیگەک ــاو بەکێشمەکێشــم و شانشــانێ گەیشــتە ب ــی ن ــە مل ــۆرەی خەڵکەک ــەرەو ئاپ ب
ــی  ــووری«، گیان ــی بل ــی منداڵ ــەی چاندن ــدەوە »تاقیگ ــراوەکەی خوێن ــۆ ھەڵواس ــڕی و تابل ــاوی ھەڵب چ
کەوتــە لەرزیــن و دڵــی خاوبــووەوە، دەیزانــی ئەمــە کۆتاجــار و کۆتاھەوڵــە، بــەاڵم دوکتۆرەکــەی بەڵێنــی 
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پــێ دابــوو! )بەڵێنێــک لــەڕووی زانســتییەوە ھیــچ 
ــوو دواجــار  ــوو( ســەیریش لەوەداب باوەڕپێکــراو نەب
ھاوســەرەکەت  گــوت  نەمامــی  بــە  دوکتۆرەکــە 
نییــە!  منداڵــی  دروســتکردنی  توانایــی  ھەرگیــز 
ــی  ــەو خەیاڵ ــە حەســرەتی بەڵێنەک ــام ل ــەاڵم نەم ب

ــوو...  ــەی لەبیرکردب ــە ئەم ــە دایکبوونەک ب
داھێــزراوی  لەشــێکی  بــە  و  شــێوەیە  بــەم 
قورســەوە لــە دەرگاکــە نزیــک بــووەوە، جارێــک نــا، 
دوو جــار لــە دەرگاکــەی دا، ئەوجــا بــە جۆرێــک زۆر 
ــە تاقیگەکــەدا، بەبــێ  ــەوە خــۆی کــرد ب لەخۆکردن
ئــەوەی توانایــی ســاوکردنی ھەبێــت تیوبەکــەی 
ــەڕی  ــاو بەوپ ــدا دەرھێن ــی ئارەقکردووی ــو لەپ لەنێ
ــان کاتیشــدا شــارەزاییەوە خســتە  شــەرم و لەھەم
ــتی  ــی بەردەس ــە جیاکراوەکان ــتەی تیوب ــەر خش س
ــزەوە  ــش الھەســتانەو بەبێ کوڕەپەرســتارەکە. ئەوی
لێی وەرگت، ناو و ڕێکەوت و کاتژمێرەکەی لەســەر 
ــەوە،  ــو ھەڵگــرە پلەبەندەک نووســی و خســتییە نێ
ئەوجــا گوتــی: »دەتوانــن بــڕۆن«. نەمامیــش بەبێ 
ئــەوەی دەنگــی بێــت بــە ئامــاژەی ســەر سپاســی 
لــە شــادمانی و ترســەوە  بــە ھەســتێک  کــردو 
ــی  ــو تێکڕژان تاقیگەکــەی جێھێشــت. دیســان بەنێ
خەڵکەکــەدا خــۆی بەکێــش کــردەوە، تــا گەیشــتە 
ــاو  ــە ن ــێ*)٢( ب ــێرەکە، ھەنگین ــەردەم ئەسانس ب
لەپــە تەڕەکانییــەوە پەنجــەی نــا بــە دوگمــەی 
ئاوەاڵبــوو...  بەڕوویــدا  دەرگاکــە  کرانەوەکــەداو 
ــو  ــە نێ ــت خزای ــی سەربەس ــدی وەک باڵندەیەک ئی
لــە  نزیــک  بێســروە،  و  کــپ  ئەسانســێرەکەوە. 
ــزی  ــان ھێ ــکێکی دووگی ــەی ئاس ــن، وەک لەنج فڕی
کێشــکردنی زەوییەکــە ڕایدەکێشــا. ڕوحــە ســووک و 
ماندووەکــەی لەگــەڵ تێپەڕینــی ژمــارەی نهۆمەکانــی 
ڕۆدەچــوو...  بێبــن  قوواڵیــی  بــەرەو  تەالرەکــدا 
کاتێــک کــە دەرگای ئەسانســێرەکە کرایــەوە ڕێــک 
بەرانبــەر ڕوخســارە پــان و چاوەشــینە کوژەکییــە 
پــڕ تەماشــاکانی دوکتۆرەکــە خــۆی بینییــەوە، 
ــتەم  ــە ئەس ــرد، ب ــەی دەک ــی تەتەڵ ــڵەژا و دەم ش

ــۆر!« ــڵاوو کککاکک دوکت ــت: »س ــی بڵێ توان
»ساو، کارەکەتان بەباشی تێدەپەڕێ؟«

گــوت.(  بەتوانجێکــەوە  ئەمــەی  )دوکتۆرەکــە 
ســەری  ســووربوونەوەوە  و  تەریقــی  بــە  نەمــام 
داخســت و بەالیــدا تێپــەڕی... فریــای وەاڵمدانــەوە 

نەکــەوت و دەرگای ئاسانســۆرەکە داخــرا.
لەنێــو تاکســییەکدا دەســتی خســتە ســەر ســکی 
ــە خــۆم بچیــت قــژت  و بەخــۆی گــوت: )ئەگــەر ل
لــوول دەبــێ و ڕوومەتەکانــت چــاڵ، ئەگەریــش لــە 
ــی ڕەش  ــت وەک دەنکــە ترێ ــت بچیــت چاوەکان باب
ــا  ــکێنەوە.(، ئەوج ــدا دەتریس ــایەی برۆکانت ــە س ل
ھەر لەبــەر خۆیــەوە گوتــی: )لــە ھەردوو بارەکــەدا 

مــن دایکتــم، ھەر خۆشــم دەوێــی...(
مانگــی یەکــەم کــە گەڕایــەوە بــۆ چێککــردن، 
ــی  ــە پێ ــە دوکتۆرەک ــوو ک تووشــی سەرســوڕمان ب
گــوت دووگیانیــت! ئەمــە بــۆ نەمــام شــتێک بــوو تــا 
ئاســتی مەحــاڵ چــاوەڕوان نەکــراو، بۆیــە نەیدەزانی 
ــای  ــا تەماش ــەوە، تەنی ــو چ دۆخێک ــە نێ کەوتووەت
شــتەکانی دەکــردو بــێ ڕوح ســەری بــۆ قســەکانی 
دکتۆرەکــە بــادەدا، ھەســتێک بــوو تــا ڕادەی فڕیــن 

ســووک، تــا ئاســتی مــردن بــێ گیــان... 
ســەرخۆی  ھاتــەوە  دوکتۆرەکــە  دەنگــی  بــە 
ــی:  ــەوە گوت ــە فەرمان ــک ل ــک بەجۆرێکــی نزی کاتێ
ــا  ــەم ت ــی یەک ــان مانگ ــی دووگی ــوو خانمێک »ھەم
مانگــی ســێیەم ســەردانی دوکتــۆر ناکاتــەوە، بــەاڵم 
ــت  ــاوازەو دەبێ ــێ، جی ــاوازە! بەڵ ــۆ جی ــی ت حاڵەت
ھەمــوو ھەفتەیــەک ســەردانم بکەیتــەوە، دەبێــت 
نــا  ئەگــەر  بکــەم،  چاودێریــت  لەنزیکــەوە  زۆر 
تەندروســتیت خــراپ دەبێــت! )ئەمــەی وەھا گــوت 
ــی  ــر فەرمان ــام لەژێ ــتی نەم ــەوەی تەندروس وەک ئ
ــری  ــت لەبی ــەو نابێ ــە زۆر گرنگ ــت(، ئەم ــەودا بێ ئ

بکەیــت.« 
نەیدەزانــی  بووبــوو،  ھەژان  تووشــی  نەمــام 
چــی دەڵێــت و چــی دەبیســتێت، وەک بەســەر 
دنیــاوە نەبێــت وابــوو! بــە ئەســپایی و بەبــێ ئــاگا 
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گوتــی: »ئایــا ئەمــە ڕاســتییە؟ ھەر بەڕاســتی 
خۆیــدا  دڵــی  لــە  ئەوجــا  دووگیانــم؟«،  مــن 
گوتــی: )ئاســۆ کــە توانایــی منداڵدروســتکردنی 
ــا  ــۆن ڕووی دا!(، ئەوج ــە چ ــوو ئەم ــت داب لەدەس
بــە ورتەورتێکــەوە بــەردەوام بــوو: »نــا... نــا! 
ــر...  ــی ت ــەو ھیچ ــە! ھەر خەون ــام ھەر خەون دڵنی
ئاخــر ئێمــەی بەدبەخــت لــە خــەون زیاتــر چیمــان 
ھەیــە؟ نــا... بــاوەڕ ناکــەم ئیــدی... ئێمــەی ھەژار، 
تەنانــەت خەونیــش فریومــان دەدات، ئەمــەش ھەر 

فریودانێکــەو ھیچــی تــر!«
پاشــان وەســتا، بەبــێ ئــەوەی بزانێــت چــی 
بــووەوە،  نزیــک  لێــی  دکتۆرەکــە  ڕوودەدات، 
الی  بــۆ  ســەری  ئەوجــا  ڕاوەســتا،  بەرانبــەری 
ــووت  ــوو ل ــدەی نەماب ــرد، ھێن ــەوی ک دەموچــاوی ن
ھەناســەیان  بەجۆرێــک  لووتییــەوە،  بــە  بنــێ 
دەســتی  زانــی  ئەوەنــدەی  دەکــەوت!  بەریــەک 
گیانــی  ھەمــوو  خشــاند،  قۆڵەناســکەکانی  لــە 
ــە  ــڕا ڕژان ــی پێک ــن، ســاردیی و گەرم ــە لەرزی کەوت
جەســتەیەوە، پێست و گەندەمووەکانی کرژبوون... 
ــوو،  ــورس ب ــدا ق ــو دەمی ــی لەنێ ــە زمان ــەو ئاوھای ب
ــە پچڕپچــڕ بڵێــت ســەرم  ــی ب ــدەی توان ــا ھێن تەنی
گێــژ دەخــوات. دوکتۆرەکــە بــە زمانێکــی خــوازراو و 
ڕاوکەرانــە، بێدەنــگ چپانــدی بــە گوێیــداو گوتی: » 
ھەژاران بــۆ ئــەوەی خــەون فریویــان نــەدات دەبێــت 
ــۆ خەونێکــی  ــدەن، ئێســتایش ت ــو ب ــەت فری ھەقیق
جوانیــت و منیــش ھەقیقەتــت تێــدا دەدۆزمــەوە!« 
کاتێــک دەســتی بــە جەســتەی نەمامــدا گــوزەر 
پێکــرد، نەمــام کەوتە ژێر کاریگــەری دەرمانەکەوەو 

ــوو... ــۆی چ ــە ھۆش خ ل
کاتێــک کــە بەئــاگا ھاتــەوە تێنەگەیشــت کــە ئایــا 
ــوان  ــووە؟ لەنێ ــۆی چ ــەھۆش خ ــان ل ــتووە، ی نوس
ئەوەنــدەی  تەنیــا  ھۆشــیدا  بــێ  و  ھۆشــمەندی 
بیرھاتــەوە کــە مانگــی پێشــوویش ھەمــان حاڵەتــی 
بەســەرھاتبوو کاتێــک دوکتۆرەکــە بــە بیانــووی 
کەمیــی ڤیتامیــن و الوازی زۆری جەســتەیی نیــو 

کاتژمێــر  پێــش ئــەوەی ســۆنەرەکەی بــۆ ئەنجــام 
ــوو... ــێ داب ــی* )٣( پ ــدا زۆلپیدیمێک ب

ھەفتەیــەک  ھەمــوو  نەمــام  ئــەوەی  پــاش 
ــە  ــە نۆڕینگ ــر ٦:٣٠ ل ــی پێنجشــەممە کاتژمێ ڕۆژان
تایبەتەکــە دوکتۆرەکــەی دەبینییــەوە، بەنزیکــی 
ھەمــان حاڵــەت و دۆخــی بەســەردا دەھاتــەوەو 
لێدوانــی جیاجیــا  بــە  ھەمیشــەیش دوکتۆرەکــە 
بــۆ  ڕادەیــەک  تــا  گوماناوییەکــەی  بارودۆخــە 
دەڕەوانــدەوە... تــا وای لــێھات ھەمــوو ئــەو شــتە 
نامۆیانــەی ڕوویــان دەدا ئاســایی دەھاتنــە بەرچــاو. 
بــەم شــێوەیە نەمامیــش زیاتــر و زیاتــر نوقمــی 
ــەک  ــوو، بەڕادەی ــۆی دەب ــەی خ ــاڵ و ئەندێش خەی
ــە  جەســتەی خــۆی وەک بێزراوێکــی تەمــەڵ دەھات
ــەو  ــک ب ــووەوە کاتێ ــێ دەب ــی ل ــاو و ڕق ــش چ پێ
ــتەی  ــی جەس ــە چاوەڕوان ــەزە زۆرەوە ل ــوو ح ھەم
دابێــت تــا ببێــت بــە دایــک! بــێ ئــاگا لــەوەی 

بارودۆخێکــەوە... چ  کەوتبــووە 
کات تێپــەڕی و نەمــام ھێشــتا لەنێــو خولیــا 
تاقانەکــەی خۆیــدا فریــوی دەخــوارد، دڵــی خــۆی 
ــە خــۆی دەگــوت: »خــودا  ــەردەوام ب ــەوەو ب دەدای
بێالنــەو  ڕێنیشــاندەری  داماوانــە،  ڕێنیشــاندەری 
بێپەنایانــە... خەڵکــی زەنگیــن و خــاوەن پایــە 
ــی  ــودا ئەســڵەن زەنگینان ــە، خ ــە خودای چ کاری ب
ڕەشــوڕووتانی  و  النــەواز  بەڵکــوو  خۆشــناوێ، 
خــۆش دەوێ چونکــە ھەمیشــە دەســت و چاویــان 
لــە ڕووی خودایــە. ئەوانــەی ھەمــوو شــتێکیان 
ھەیــە حەوجەیــان بــە ھیــچ نییــە، ئــەوە ھەژار 
ــا  ــەربازی خــودان، ت ــرن س ــا دەم و نەگبەتانــن ت
ــا  ــان، ت ــۆ تۆزقاڵێــک ژی ــە کڕنووشــدان ب ــرن ل دەم
ســەر لێــواری گــۆڕ بــۆ کەمەکێــک ئاســوودەیی 
ڕادەکــەن... ئــەرێ ئیتــر، ئــەوە کەمدەســت و بــێ 
نەوایانــن ســەربازی پاڕانــەوەن، ئەوانــن ھەر شــتێک 
ــە  ــدی دەیكەن ــتە دەکات ئی ــان ئاراس ــە دەروونی ک
باشــترین بــژاردەی خۆیــان... خودایــش بــۆ ئــەوان 

ــە«. ــترین بژاردەی ــە باش ــا ھەنووک ت
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ڕۆژی  دوکتۆرەکــە  کۆتاجــاردا  ســەردانی  لــە 
دیاریکــرد،  نەمامــی  منداڵەکــەی  لەدایکبوونــی 
ــی دوکتۆرەکــە خــۆی  ھەمــان ڕێکەوتــی لەدایکبوون
ــە ئەقڵیشــی  ــە ئەمــەی دەزانــی و ن ــوو. نەمــام ن ب
ھەرگیــز بــۆی دەچــوو، تەنانــەت خــودی دوکتۆرەکە 
خۆیشــی لــە نێــوان مەبەســت و ڕێکەوتــدا وەاڵمێکی 
ــەاڵم  ــەوەی دەویســت، ب ــە ئ ــە کوێران ــوو، بۆی النەب
ــی  ــرد حەزێک ــا ھەســتی دەک ــۆ؟ تەنی ــی ب نەیدەزان
کــوژەری ناخپیــس لــە ھەناویدایــەو بــۆی جڵــەو 
ناکرێــت، حەزێــک وەک ئــەوەی دوابرســیی بێــت و 

بیەوێــت زەوی و ئاســمانەکانیش ھەڵلووشــێ.
ســەر لــە بەیانیــی ڕۆژی پێنــج شــەممە، ٢٧ی 
لــە  منــداڵ  یەکــەم   ٨:٤٥ کاتژمێــر  بانەمــەڕ، 
نەخۆشــخانەکەدا لەدایــک بــوو. کێشــی ئاســایی 
بــوو،  ســم   ٤٤ بــااڵی  و  کگــم   ٣.٧ منداڵەکــە 
لووتێکــی قنــج و ئەوروپیانــە و دوو لێــوی ناســکی 
بادەمئاســای بچــووک، ڕەنگــی پێستیشــی ســپی و 
تەنــک. کاتێــک یەکــەم دەنگــی زریکــەی منداڵەکــە 
باوبــووەوە،  نەشــتەرگەرییەکەدا  ھۆڵــی  بەنێــو 
ــتی  ــەر تەندروس ــیش لەس ــاژەی مەترس ــەم ئام یەک
نەمــام کەوتــە ســەر ھێڵــی بەرزونزمــی ئامێــرە 
ــکاری  ــرا داوای ھاری ــە خێ پزیشــکییەکە. دوکتۆرەک
کــرد، خانمــی یاریــدەدەر ئامێــری ھەڵلووشــەری 
ــو  ــا ئەوســەر، بەنێ ــی خســتەکار، لەمســەر ت خوێن
لــەش و ســکی نەمامــدا دەیهێنــاو دەیبــرد، تــا 
خێراتــر و چاالکتــر بووبــا خێراتــر خوێــن لــە دامێنی 

نەمــام دەچــۆڕا... 
گەیشــت،  گشــتی  نەشــتەرگەریی  دوکتــۆری 
نەمامیــان لەســەر ئەم قەرەوێڵە بــۆ ئەو قەرەوێڵەی 
ــە  ــتا ل ــن ھێش ــەری خوێ ــتەوە، ھەڵلووش ــر گواس ت
کاردا بــوو، زەنگــی ئامــادەکاری لــێ دراو ھەمــووان 
گــرت،  کەناریــان  نەخۆشــەکە  ســەری  لەســەر 
ــران  ــۆش ک ــەواوی خام ــە ت ــە ب ــی ژوورەک ڕووناکای
و گڵۆپــی ســەر قەرەوێڵــەی نەشــتەرگەرییەکە پــێ 
ــە  ــران و دەرگای ژوورەک ــرەکان ئامادەک ــرا، ئامێ ک

ــرا... داخ
دوکتــۆرە چاوکووژەکییەکــە بــە ھەنــگاوی قــورس 
نێــو ژوورەکــەی خۆیــدا دەھات و دەچــوو،  بــە 
دیاربــوو کــە زۆر بەپەلــە بــوو... لەپــڕ ژمێریارەکــە 
دەرگاکــەی کــردەوەو ھاتــە ژوورێ. وەک ھەمیشــە، 
بــە  مانگــەی  ئــەو  ســەردانیکەرانی  ئامــاری 
نووســراوێکی ئامادەکــراو لــە ناوەڕاســتی مێزەکــەدا 
بــۆ دانــا، جانتــا قاوەییــە پــارە تێئاخنراوەکەیشــی 
ئەوجــا  مێزەکــەوە،  ڕاســتی  الی  خســتە  بــۆ 
دوکتــۆرە لــووت قنجەکــە، بــە شــپرزەیی پەڕەکانــی 
ھەڵدانــەوەو لــە ژێــر لێــوەوە، بــە ورتەورتێکــەوە بــۆ 
خۆیــی خوێنــدەوە: »ڕۆژانــە ٣٥ بــۆ ٤٠ نەخــۆش، 
ھەفتانــە بــە نزیکــەی ١٨٥ نەخــۆش، کــۆی مانگەکە 
بــە تێکــڕا ٧٤٠ نەخــۆش!«، ئەوجــا ھەناســەیەکی 
ــە قومــاردا  ــەوەی ل قووڵــی ھەڵمــژی، ڕێــک وەک ئ
ــت...  ــن دەســتکەوتی ھەبووبێ ــت و کەمتری دۆڕا بێ
یەکســەر ئامارەکانــی وەالنــا و جانتاکــەی ڕاکێشــا، 
زنجیرەکــەی بــە گیــروگاز کــردەوەو بۆنــی الســتیک 
ــەوە  ــەر خۆی و پــارە ســەری کاس کــرد... ھەر لەب
و...  ھەزار   ١٥ جارانــی   ٧٤٠« گوتــی:  دیســان 
٦٢ نەشــتەرگەری جارانــی ٥٠٠ ھەزار...« کــۆی 
گشــتیی پارەکــەی لێــک نەدایــەوە، تــەواو دیاربــوو 
کــە ھێشــتا لــە ئاســت حــەزی ئــەودا نییــە! ســەری 
پەنجەکانــی  دەســتەکانییەوەو  نێــوان  خســتە 
ــش  ــرد، ژمێریارەکەی ــاو ب ــدا ھێن ــو قژەکاڵەکەی بەنێ
ــک  ــوە خولەکێ ــاش نی ــتابوو، پ ــگ وەس ھەر بێدەن
دوکتۆرەکــە نابــەدڵ و ناڕازییانــە ڕووی تێکــردو 
بــە دەنگێــک لــە توانــج و بێزارییــەوە پێــی گــوت: 
نەخۆشــیان  دوکتــۆر  فیســار  و  فــان  »ھێشــتا 
ــمانیش  ــخانەی ئاس ــی نەخۆش ــرە، دوکتۆرەکان زیات
زۆرتریــن نەشــتەرگەری دەکــەن، دەبێــت ئێوەیــش 
ــانی نەخــۆش!«،  ــۆ ڕاکێش ــدەن ب ــر ب ــی زیات ھەوڵ
ئەوجــا ھەســتایە ســەرپێ و ئامــار و پارەکانــی 
کۆکردنــەوە، بەبــێ ئــەوەی ســەیری ژمێریارەکــە 
بــکات بــە بارگرانییەکــەوە گوتــی: »دەرمانخانــەی 
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زەوی کرێــی ئــەم مانگــەی نۆرینگەکــە دەنێــرن، 
تاقیگــەی پێگــە و تاقیگــەی کاژیــش پێکــەوە کرێــی 
ئەپارتمانــی نیشــتەجێبوونەکەم دەدەن، ئەمڕۆیــش 
گەشــتێکی »کۆمپانیــای چــارە«م ھەیــەو کاتژمێــر 
دیکــە  ھەفتــەی  دوو  پــاش  دەردەچــم،   ١٢:٠٠
دەگەڕێمــەوە...« )ئەمــەی بــە گومانێکــەوە گوت(.
لــە  جگــە  نەگوتــرا  بــۆ  ھیچــی  ژمێریارەکــە 
ســەرلەقاندنێک و بزەیەکــی دروســتکراوی قــورس.
ئەوجــا دوکتــۆرە چاوکووژەکییــە لــووت قنجەکــە 
پارەکانــی لەنێــو جانتایەکــی دیکــە نــا و بەبــێ 

خوداحافیــزی ڕۆیشــت...
کاتێــک پەرســتارەکە منداڵەکــەی بــردە ژووری 
٣٠٣ ھەمــوو بــە تامەزرۆییــەوە دەوریانــدا، ئــەو 
ــی  ــۆ یەکەمجــار چــاوی کــردەوە ھەمووان ســاتەی ب
تووشــی سەرســوڕمان کــرد! )چــاوی منداڵەکــە 
وەک مندااڵنــی دوورگــەی بوتۆنیــی*)٤( دووڕەنــگ 
بــوو، چاوێکــی شــینی کوژەکــی و چاوێکــی ڕەشــی 
بــۆ  ھەم  ئاســۆ،  بــۆ  ھەم  ئەمــە  قلەترێیــی!(، 
خێزانەکەیــان مایــەی نیگەرانــی و گومــان بــوو، 
ــوو. ــی ب ــی دڵخۆش ــدا جێ ــان کاتیش ــەاڵم لەھەم ب

لەپــاش کەمێــک کــە پەرســتارەکە ژوورەکــەی 
جێھێشــت، زەنگــی ھۆڵــی نەشــتەرگەری لێــی دا، 
ھەمــووان بــە دڵەکوتــێ و ھەڵــەداوان ڕایــان کــرد...
دەرگای  لەبــەر  زۆر  چاوەڕوانییەکــی  لەپــاش 
ھۆڵەکــەدا، دوکتــۆری نەشــتەرگەرییەکە ئاســۆی 
ــە  ــەی دای ــی شــیکارییە وردەک ــرد، ئەنجام ــگ ک بان
دەســتی و پێیانڕاگەیانــد: »زۆر بەداخــەوە بــەھۆی 
بەکارھێنانــی زۆری حەبــی زۆلپیدیمــەوە تووشــی 
خوێنبەربوونــی ناوەکــی ھات و دڵــی لەبێھێزیــدا 
لەلێــدان کــەوت و...« قســەکەی تــەواو نەکــرد. 
ئاســۆ بــە ھەژان و گریانــەوە ڕایکــرد بــەرەو ژووری 
منداڵەکــە، کاتێــک کــە دەرگای ژوورەکــەی کــردەوە 
کــەس لــەوێ نەمابوو! ژوورەکــە یەکپارچە بەباڵۆنی 
سروشــتی  نەمامێکــی  تەنرابــوو،  ڕەنگاوڕەنــگ 
لــە ئینجانەنــراو الی پەنجــەرە نیمچەکراوەکــەوەو 

کێکێکــی شــینیش لــە ناوەنــدی مێــزە گچکۆکەکــەدا 
دانرابــوو )لەســەر کێکــە کرێــم شــینەکە نووســرابوو 
ــوێنی  ــەرەو ش ــوو ب ــە چ ــەڕی ٢٠٢٠( ک ٢٧ی بانەم
منداڵەکــەو ســەرچەفی ســەر کالیکۆتەکــەی الدا، 
یەکەوڕاســت لــە ھۆش خــۆی چــوو! )منداڵەکــە 
دەنگــی  لەپــڕ  نەمابــوو(  کالیکۆتەکــەدا  لەنێــو 
گریــان و ھەراوزەنــا بەرزبــووەوە، لــە پرســگەی 
ــەو  ــێ درا. ل ــاگاداری ل ــی ئ نەخۆشــخانەکەوە زەنگ
کاتــەدا دەنگــی بانــگ بــە کــزی و لەرزینــەوە بەنێــو 
دەھاتــە  نەخۆشــخانەکەدا  کراوەکانــی  پەنجــەرە 
ــی  ــە چاوەڕوان ــەوێ ل ــردەی ل ــەو پیرەمێ ــاوەوە، ئ ن
نەخۆشــەکەیاندا کزۆڵــەی کردبــوو، ســەری ھەڵبــڕی 
ــەردیوارەکە،  ــری س ــەر کاتژمێ ــە س ــاوی کەوت و چ

ــوو! ــک ب ــر  ١٢:٠٠ی ڕێ کاتژمێ
)ئێســـتا دوکتۆرەکـــە چاوکووژەکییەکـــە لەنێـــو 
تەماشـــای  فڕۆکەکـــەوە  بچووکـــی  شووشـــەی 
ــش  ــرد، منداڵەکەیـ ــاری دەکـ ــەوەی شـ بچووکبوونـ
لەنێـــو کورســـی تایبەتـــی مندااڵنـــەی خۆیـــدا لـــە 

بەســـترابووەوە!( تەنیشـــتییەوە 

پەراوێزەکان:
)١( خاچ و سەلیبی گاوران.

)٢( ئەوکات.
)٣( دەرمانی نیمچەھۆشبەر، خاوبوونەوە.

)٤( ھۆزێکــی ئەندەنووســی لێــی دەژیــن، دەگمەنــن و 
لــە جیناتــەوە ڕەنگــی چاویــان دووڕەنگــە، یــان زۆر شــین 

ــن. و کوژەکیی
ت.ب/ ڕاســتییەکەی چاوەکــەی دیکەیــان قاوەییــە بــەاڵم 

مــن ڕەشــم بەکارھێنــاوە.


