خەوی ژێر مانگەشەو
فەڕۆخ نێعمەتپوور

ئــەو
شــەوەی گەیشــتینە
ئــەوێ ،یەکێــک لــە شــەوەکانی ســاڵی
 1397بــوو کــە مــن المکــردەوە و بــە هاوڕێکــەم گــوت
کــە مــن رێــک لێــرەدا لــە ژێــر تیشــکی ئــەم مانگەشــەوەی پاییــزدا
پەتووەکــەم لەســەر زەوی رادەخــەم و ،دەخــەوم .هاوڕێکــەم بــە الچاوێکــی
پــڕ لــە مانــا و سەرســوڕمانەوە ســەیری کــردم .گوتــم ئــەرێ مــن لێــرەدا
دەخــەوم .وتــی بــۆ پێــت وایــە مانــگ تەنیــا ئــەو شــوێنەی تــۆ روونــاک
دەکاتــەوە و تیشــکی ناگاتــە سەرتاســەری ئــەم لێــڕەوار و دۆڵ و شــاخانە،
ساڵی چوارەم

ژمارە

بگــرە گەلێــک واوەتــر لێرەیــش .منیــش گوتــم نــا وانیــە مــن دڵنیــام کــە
مانــگ تەنیــا ئــەم شــوێنەی وا مــن بەڵێنــە تیــا بخــەوم روونــاک دەکاتــەوە و
بــەس .ئــەوەی کــە چاوەکانیشــت پێــت دەلێــن کــە نەخێــر وانیــە ،باوەڕبکــە
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خەوتیــن .مــن ئەگەرچــی تیشــکی مانگەشــەو تــەواو جێگاکەمــی روونــاک

کرد بــو وە وە ،
بــەاڵم ئەوەنــدە ماندووبــووم
کــە زۆر بــە ئاســانی و بــە خێرایــی خــەوم لێکــەوت.
نازانــم چەنــدە لــە کات تێپەڕیبــوو کــە هاوڕێکــەم بــە پڕتــاو خەبــەری
کردمــەوە .وتــی بەڕاســتی جێگاکــەی مــن زۆر تاریکــە و دەترســم ،دەکــرێ
لــە تەنیشــت تــۆدا بخــەوم؟ مــن بــە ســەر ئامــاژەم پێدا کــە وا بکات ،ئەوســا
کەوتــم بەســەر تەنیشــتدا و لــە کاتێکــدا گوێــم لــە راگواســتنی جێگاکــەی
بــوو ،گوتــم ســەرئەنجام بــاوەرت کــرد ...،دیســان خــەوم لێکەوتــەوە.
نازانــم چەنــدەی تــر گــوزەرا کــە دووبــارە کەســێک بەئــاگای کردمــەوە.
دیســان هاوڕێکــەم بــوو .گوتــی مێشــکم ئەوەنــدە مەشــغوڵە خــەوم
لێناکــەوێ .ئاخــر چــۆن دەبــێ ئــەو مانگــە زل و زەبەنــە کــە بــە درێژایــی
مێــژوو کاتێــک هەڵــدێ هەمــوو دونیــا روونــاک دەکاتــەوە ،ئەمشــەو تەنیــا
ئــەم شــوێنەی تــۆ روونــاک دەکاتــەوە ،ئەمــە شــکاندنی یاســای رسوشــتە،
تێکدانــی قانوونێکــی روون و ئەبەدییــە .لەژێــر لێــوەوە گوتــم پیــاو لــە
کاتێکــدا مانــدووە و دەبــێ بخــەوێ پرســیار لــە خــۆی نــاکا ،چونکــە نــە

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

هەڵدەســتێ ،جــا بۆیــە وا باشــرە بخــەوی.

بــۆ هاویــن مابــوو .لــە خەومــا هــەر وەک ئەمشــەو شــەوێکی خۆشــی

گوێــم لــە دەنگــی لــوورەی گــورگ بــوو کــە لــەو دوورانــەوە لــە شــوێنێکەوە

مانگەشــەو بــوو .لــە حەوشــە درەختــە گوێزەکــە ئەوەنــدەی گــەاڵ گرتبــوو

هــەوای دەبــڕی و لــە نــاو گەاڵکانــەوە دەگەییــە ئێمــە .گوتــم لــە جیاتــی

کــە نەیدەهێشــت تیشــکی مانگەشــەو ،بگــرە بەقــەدەر ســەرەدەرزییەکیش

پرســیار ،گــوێ لــە دەنگــی لــوورەی گــورگ بگــرە ،ئــا ،لــوورەی گــورگ .پێشــم

بگاتــە عەرزەکــەی ژێــری .ژێــر دارگوێزەکــە تاریــک تاریــک بــوو.

وایــە ئــەوان قــەت شــتێکیان بەنــاوی پرســیار لــە ژیانــی خۆیدانــدا نیــە.

ســێبەرێکی قورســی بــێ جوڵــە کــە جــاری وابــوو قــەدی درەختەکەیشــی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

ئــەو کاتــە وەاڵمــی بــۆ دەدۆزرێتــەوە و نــە ســبەیش کاتێــک لەخــەو

زیاتــر لــە بیســت و شــەش ســاڵ لــەوە پێــش .پێــم وابــێ تەنیــا هەفتەیەکــی
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لەخۆیــدا وندەکــرد .مــن کــە

ئێمــە بەڕاســتی مەجبــوور بوویــن لێــرەوە بێیــن ،لێــرەوە لــە نــاو ئــەم

لەبەرخۆمــەوە گوتــم بێگومــان کاتێــک گوێــزی گــرت لەمەیــش خراپــر

دارســتان و کێــو و شــاخە چــڕ و ترســناکانەوە؟ ...هــا؟ گوتم دیســان پرســیار؟

دەبێــت .ئــەو شــەوە لــە حەوشــەکەی ئێمــە تەنیــا ژێــر درەختــی گوێزەکــە

ئــاگام لێبــوو بێدەنــگ بــوو ،کەمێــک خــۆی لەنــاو جێگاکەیــدا ئــەم الو

بــوو کــە تیشــکی مانگەشــەوی نەدەگەیشــتێ .لــە خەوەکەمــدا کتوپــڕ بــوو

ئــەوال پێکــرد و ســەرئەنجام دەنگــی جوواڵنــی جەستەیشــی مــرد .ئیــر تەنیــا

بــە پاییــز و ئەوســا گوێــم لەدەنگــی باوکــم بــوو کــە گوتــی بەخــوا ســەیرە

دەنگــی تیشــکی مانگەشــەو بــوو لــە گــەڵ لــوورەی ئــەو گورگــە بێتاقەتــە

ئەمســاڵ ســەرەڕای جوانــی و پاراویــی ئــەم درەختــە جوانــە ،هیــچ بــەری

کــە دەهاتــە گــوێ .ئــەو گورگــەی کــە بێگومــان تەنیــا نەبــوو .دڵنیــا لــەوەی

نەگــرت.

هیــچ گورگێــک ناتوانــێ لــە دونیــادا تیشــکی خڕەوەبــووی مانــگ لــە یــەک

هێشــتا دەنگــی باوکــم لــە گوێمــدا دەزرینگایــەوە کــە خەبــەرم بــووەوە.

شــوێندا بدۆزێتــەوە ،خــەوم لێکەوتــەوە .تــازە گــەر بیشــیدۆزێتەوە ناوێــرێ

جەســتەم شــەاڵڵی ئــارەق ببــوو .دەنگــی باوکــم ئەوەنــدە زینــدوو بــوو

خــۆی لێبــدا .ترســناکە.

کــە هەســتم دەکــرد لــەم دەورووبــەرە لــە شــوێنێک بــە دەوری تیشــکی

ئەوســا خــەوم بینــی .ســاڵی  1371بــوو .کۆتاییەکانــی بەهــار .کەمێــک

مانگەشــەوەکەوە هێشــتا مــاوە .ئەوســا هاورێکــەم بینــی نوقمــی خــەو.

چیرۆک

هاوڕێکــەم گوتــی باشــە

تاکــی پەنجەرەکــەم کردبــووە و لەوێــوە ســەیری ئــەو دیمەنــەم دەکــرد،

دانیشــتم و قۆلەکانــم بــە دەوری ئەژنۆکامنــەوە ئااڵنــد و پەنجەکانــم گــرێ

ســەرم هەڵبــڕی و ســەیری ئاســانم کــرد .مانــگ ئەوەنــدە گــەش و جــوان

دان .ســەیری دەورووبــەم کــرد .هێشــتا مــن و هاوڕێکــەم نوقمــی تیشــک

بــوو ،نەبێتــەوە .جۆبارێکــی خەســتی نــوور کــە نیــگا بەرگــەی نەدەگــرت.
نیــگا لێــی تێرنەدەبــوو.
پــاڵ کەومتــەوە .هەوڵــم دا بخەومــەوە ،بــەاڵم خەونەکــە هــەر وازی
نەدەهێنــا .درەختــە گوێزەکــەی بیســت و شــەش ســاڵ لــەوە پێــش ،وەک
خــۆی وەهــا لــە نیگامــدا چەقیبــوو کــە بــە لێکنانــی پێڵوەکانیــش نــەک
تەنیــا بزرنەدەبــوو ،بەڵکــو زیاتــر لــە گلێنــەکام جــووت دەبــوو .باشــە
بــۆ خەونێکــی وەهــا؟ ئەویــش دووای ئــەو هەمــوو ســاڵە و لــەم شــوێنە
پەرپــووت و البەالیەیــش کــە شــوێنێکە لــە چەقــی نــاو مــەوداکان.
پێــم وابــێ خــەوم لێکەوتــەوە .چونکــە بــە دەنگەدەنگــی هاوڕێکــەم
خەبــەرم بــووەوە .بینیــم شــێتانە بــۆ مــن دەگــەڕێ .هاورێکــەم لــە نــاو
تیشــکێکدا کــە دونیــای جگــە لــە ســێبەری بــن دارگوێزێــک روونــاک
روونــاک کردبــووەوە ،شــێتانە هــاواری دەکــرد و داوای لــە مــن دەکــرد
کــە داخــۆ لــە کوێــم .مــن کــە ســەرم لــە گێلیەتــی ئــەو ســوڕمابوو ،چەنــد
جارێــک هەوڵمــدا کــە پێــی بڵێــم ئەوەتــا لێــرەم ،لــە تەنیشــتی دا ،رێــک
لــە بــەر مانگەشــەوەکەدا ،بــەاڵم ...،بــەاڵم لــە جیاتــی دەنگــی خــۆم ،لــە
جیاتــی دەنگــە هەمیشــەییەکەم گوێــم لــە خشــەی بــە ئاســتەمی هــەزاران
گــەاڵی دارگوێــز بــوو کــە بــە دەم بــاوە دەدوان .ئــەو گەاڵیانــەی ســێبەرێکی
وەهــا قورســیان لەســەر زەویــی ژێرخۆیــان درووســت کردبــوو کــە تیشــکی

ساڵی چوارەم

بوویــن .هاتــەوە بیــرم کــە مــن رێــک لــەو تاریخــەدا رۆیشــتبووم .بیســت

مانگەشــەو بەقــەدەر یــەک نووکــە دەرزی چییــە نەدەگەیشــتە ســەری.

و شــەش ســاڵ لــەوە بــەر .دەســتم بــرد بــۆ جانتاکــەم ،ئاوەکــەم دەرهێنــا

گوێــم لــە باوکــم بــوو کــە دووبــارە دەیگــوت بەخــوا ســەیرە! ...ئەمســاڵیش

ژمارە

و قومێکــم لێــدا .لــە دوورەوە هیشــتا دەنگــی لــوورەی گورگەکــە دەهــات.

ئــەم درەختــە جــوان و پــاراوە دیســان بــەری نەگــرت!
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ئــەو گورگــەی وادیــار بــوو مەیلــی جواڵنــی نەبــوو و هــەر لــە هەمــان
شــوێنی خۆیــەوە لەگــەڵ دونیــا بــەردەوام بــە زمانــی تایبەتــی خــۆی دەدوا.

