گۆڕستانی ژین
چیمەن سانیار
(بۆکان)
القێکی خستە سەرالقی و بە فیز و لەخۆباییەوە ڕووی تێکرد کوتی:
ژیــان پــڕە لــە تووڕەیــی و دەمارگــرژی و کێشــە و گرفــت ،تێدەگــەم زۆرجــاران لــە جەلــادەکان دڵڕەقتــرە ،دەبــێ
هیــوا بخوازیــن لەگەڵمــان نەکەوێتــە ڕکابەرایەتــی! ڕەنگــە زۆرجــاران مەرگــی ئاواتمــان بەدیــاری بــۆ بێنــێ،
گــەرووی هیوامــان ببــڕێ ،هــەودای خۆشــییەکان بپســێنێ بــۆ ســەلماندنی خــۆی ،بــێ ئــەوەی پشــوومان پــێ
بــدا وەک بووکــە شووشــەی دەســتی منــداڵ هەرجــار بــە الیەکمانــدا هەڵســووڕێنێ..
ڕەنگــە ناکۆکــی و گرفتــەکان ڕێگــە نــەدەن ژیــان لــە گەڵمــان ڕێــک کــەوێ ،بەتــەواوی ئەوانــەوە نابــێ بــێ
هیــوا بیــن ،دەبــێ بژیــن ،خۆڕاگریــن ،هەمــووی تــەواو دەبــێ.
ـ لێرەدا لێک تێنەگەیشتنێک هەیە و بەس
ـ.ئەوجۆرە نییە کە بیر دەکەیتەوە.
ترووسکە وەک ئامۆژگاری ئەو قسانەی بە تریفە کوت...
تریفــە هــاواری لــێ بەرزبــۆوە تــۆ لەژیــان چــی دەزانــی؟ لــە ناکۆکــی ،لــە تەنیایــی؟ بەســە وازم لــێ بێنــە،
چیتــر تاقەتــم نەمــاوە ،گوێــم پــڕ بــووە لــەو وشــە ناســکانەی لەنــاو خەیاڵــدا گەورەیــان دەکــەی.
ترووســکە کوتــی بــۆ هێنــدە تــووڕە و بێــزاری ،بەســە دەنگــت نــزم کــەوە ،گوێــم لێتــە ،دنیــا پــڕە لــە مــرۆڤ،
بەهــەزاران جــۆر بیــر و هــزری جیــاوازەوە.
تریفــە کــە ســەری شووشــەی بۆنەکــەی لەنــاو دەســتیدا هەڵدەســووڕاند ،هاتــە نــاو قســەی و هــەروا بــە گــرژی
کوتــی :مرۆڤێــک بــە تەنیــا نەژیابێــت ،نازانــێ بێدەنگــی چ مانایەکــی هەیــە ،مرۆڤێــک کــە لــە تەنیاییــدا
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لەگــەڵ خــۆی قســە بــکات ،هەرگیــز لێــی تێناگــەی
چــۆن خۆزگــە بــۆ بوونــی هاوەڵێــک دەخــوازێ و بــۆ
دۆزینــەوەی ئــەو هاوەڵــە تەنانــەت لــە ئاوێنــەدا ســەیری
خــۆی دەکات ،مــن تەنیــام ..تەنیــا ،تێگەیشــتی
وێرانــی ڕوح ،یانــی چــی؟ مــن شــکاوم تــێ بگــە.
ڕوح و بیــرم لــە ســامی ئــەو بەکــەم زانیــن و تەنیاییە
نەگبەتییــە خەریکە دەگنخێ.
ژیانــم پــڕە لــە بێدەنگــی ،هــەزاران قســەی نــەدرکاو
کــە هیــچ کات ڕەنگــە نەکوترێــن و نەنووســرێن،
بــەاڵم ژانەکانــی هــەردەم لــە ناخمــدا دووپــات دەبنــەوە
و دەمخنکێنــن ،مــن لەگشــت بوونەوەرێــک تەنیاتــرم،
بێــزارم لــەو ژیانــە ،هــەزار بیــری ســەیر و ئازارەکانیــان
وەک مــار تێــم دەهاڵێــن ،ڕزگار نابــم لــە دەســتیان،
تەنانــەت بــۆ ســاتێکیش ،چــی مــاوە تــا ئێســتا
نەمکردبــێ ،لــەو ژیانــەدا دەســت بەتــاڵ ماومەتــەوە...
تــۆ ژیانــی وات نەدیــوە! بۆیــه تــێ ناگــەی دەڵێــم
چــی! ژیانــی نــاو کتێبــەکان لەگــەڵ ژیانــی ڕاســتی
زۆر جیــاوازە ،ســەردەمانێک بــە خەیاڵیــش خــۆم بــەو
جــۆرە نەدەبینــی.
ترووســکە کوتــی تــا بتــەوێ بــەو شــێوە نەگونجــاوە
بیــر بکەیتــەوە ،نــە ژیانــت خــۆش دەبــێ ،نەئــازار
دەســتت لــێ هەڵدەگــرێ ،بــە جــۆرێ ئەزموونێکــی
نــوێ تاقــی بکــەوە ،بــە خــۆت بڵــێ مــرۆڤ دەبــێ
هەمــوو جــۆر ببینــێ و ببیســتێ ،بــە بیرکردنــەوە لێیان،
هــزر و ڕوحــی خــۆی گــەورە بــکات ،دەســتی خســتە
سەرشــانی کوتــی :ســەرنج بــدە منیــش تەنیــام ،بــەاڵم
وەک تــۆ خــۆم نەدۆڕانــدووە ،هــەوڵ بــدە ڕیشــەی ئــەو
دوورکەوتنەوەیــە بزانــی و وەک جلدروویەکــی شــارەزا
هەمــوو خەفــەت و ڕەشــایی ســاتەکانی تەنیایــی و
بــێ دەنگیــت بەیەکــەوە بــدووری ،بــە پێداچوونــەوەی
بیرکردنــەوە و هەڵەکانــی ژیانــت ،تەقەڵــی هــەر
دروومانێــک دەبێتــە چرایــەک بــۆ داهاتــوو ،دەنــگ
و ســۆزت هەڵبــڕە ،ناڵێــم بــێ دەنــگ بــە ،بــەاڵم ڕەنگــە
تــۆش هەڵــەت هەبــێ .ناتوانــی بڵێــی بــێ هۆیــە! ئــەو
دنیــا ســاردەی کەوتۆتــە نێوانتــان.

خەفــەت لــە ڕوخســاری دەرکــەوت ،خــۆی دەیزانــی
بــێ هــۆ باســی هەڵــەی تریفــە دەکات ،دەیزانــی
خاوێنتریــن ڕوح و ئەوینــی پێــداوە و لــە ئاســت گشــت
خەتاکانــی چاوپۆشــی کــردووە ،دڵــی تونــد بــوو،
دەیزانــی چــۆن بــەو قســەیە پاکــی و بێگــەردی ئــەوی
خســتۆتە ژێــر گومانــەوە.
تریفــە چاوێکــی پــڕ لــە ناهومێــدی لــێ کــرد،
کوتــی :هەرباســی نێــرە و بــی دۆشــەیە ،تــۆ باشــترین
هاوڕێمــی ،بــەاڵم دڵنیــام ئــەو باســەی مــن و تــۆ قــەت
دەرئەنجامــی نابــێ و لەیــەک تــێ ناگەیــن ،باشــترە
بــڕۆم.
جانتاکــەی دەســت دایــە ،کاتــێ پێاڵوەکانــی لــە
پــێ دەکــرد ســەرنجی دا جووتێــک پێــاوی پیاوانــە
لــەوێ دانرابــوون! بــە خێرایــی لــە پــێ پلیکانــەکان
هاتــە خــوارێ بــە خــۆی کــوت:
تــۆ گەمــژەی! چــۆن دەتــەوێ لێــت تــێ بــگا،
هــەروەک خــۆی زۆربــەی جــاران دەڵــێ ئــەوە ســێ
ســاڵە بــە ڕواڵــەت بەتەنیــا دەژی ،کەچــی دەوروبــەری
پــڕە لــە هــاوڕێ و دۆســت و ناســیاو!! بــۆ ئــەوەی
شــەوێک لــە الی بمێننــەوە و گــوێ لــە دەنگــە
ســیحراوییەکەی بگرن ،ســەروگوێی خۆیان دەشــکێنن،
بــە تووڕەیــی لەحەوشــە چکۆلەکــە ڕۆیشــتە دەرێ،
گژەبــای تووڕەیــی پاییــز بەنێــو لقوپۆپــی دارە گــەاڵ
هەڵوەریوەکانــدا تــێ دەپــەڕێ و زبڵوزاڵــی کۆاڵنــێ،
هــەردەم بــەرەو شــوێنێک تــل دەدا ،تۆزوخۆڵــی
گێژەڵووکــە لەنێــو چاوانیــدا جێگــەی خــۆش کــرد.
دەســتی خســتە گیرفانــی مانتۆکــەی و بەتونــدی
بەنێــو ئــەو جەمــاوەرەی لەســەر شــەقام لــە هاتوچــۆ
دابــوون ،تێپــەڕی ،بەدەنگــی هاوڕێیەکی زانکۆی کە
بــەرز کوتــی تریفــە بۆکــوێ! هاتــەوە خــۆ ،ســەری بــۆ
دەنگەکــە وەرســووڕاند ،ســاو و هەواڵپرســییان کــرد،
هاوڕێکــەی بەبزەیەکــەوە کوتــی :دیــار نــی لەفەقیــر
و هــەژار ناپرســی! تریفــە کوتــی وانییــە ،ئــەو ماوەیــە
ســەرقاڵم ،بۆیــه دیــار نیــم ،هاوڕێکــەی دوای ســاتێ
ڕامــان لــە ڕوخســاری زەردی تریفــە کوتــی :حــەزت بە
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دیارییەکــەی ئامانــج کــرد؟ منیــش لــەوێ بــووم کــە
بۆتی کڕی ،تریفە بەچاوێکی زەق و تاسەوە سەیری
کــرد .گوێــی لــە داڕمانــی دڵــی بــوو ،بەشــەرمەوە
کوتــی ســپاس ،پاشــان بەپەلــە کوتــی :دەبــێ زوو
بگەڕێمــەوە بــۆ ماڵــێ ،خۆشــحاڵ بــووم بــە بینینــت و
مااڵوایــی لــێ کــرد ،تایەکــی گــەرم هەمــوو لەشــی
داگــرت ،حــەزی بــە پیاســەی بەتەنیــا کــرد تــا لەگــەڵ
هــەر هەنــگاوێ خەفەتێــک لــە ناخیــدا بکــوژێ تــا
بەڵکــو هێــوری ســااڵنی ڕابــوردووی بــۆ بگەڕێتــەوە.
ئــەو ســااڵنەی ســاتێک دوور لــە یەکتــر نەدەژیــان،
ئامانــج دەیکــوت تــرێ گیــان دەســت بخــە نــاو دەســتم،
نەچــی ڕۆژێ بڵێــی ناتوانــم لــەالی تــۆ بمێنمــەوە،
تریفــەی ڕوو لــە ئامانــج کوتبــووی تــۆ شــێتی ،چــۆن
بیــری وادەکەیــەوە ،تــۆ تاکــە ئەویــن و مانابەخشــی
ژیانمــی ،ئامانــج بــە چاوێکــی پڕ لەحــەزەوە کوتبووی
ئــەرێ شــێتم شــێتێکی وەک تــۆم ،هــەردوو لــە قاقــای
پێکەنینیــان دابــوو! لەگــەڵ ئــەو یــادە بزەیەکــی ســارد
کەوتــە ســەر ڕوخســاری ،بیرەکانــی وەک گڵۆڵــە
کامــوا ئاڵۆزکابــوون ،تێنەدەگەیــی ئــەو ئەوینــەی لــە
یەکــەم ڕۆژی زانکــۆوە لــە نــاو دڵیانــدا چەکــەرەی
دا و ڕۆژ لەگــەڵ ڕۆژ زیاتــر لــە دڵیــان ڕیشــەی
داکوتــا ،بەچــی و لــە کوێــڕا ،لــە دڵــی ئامانــج دا
ویشــک بــوو.
داوی هــەر یادێکــی شــۆقێکی دەخســتە چاویــەوە،
بەاڵم کە بیری دەکەوتەوە ئەوە هی سااڵنی ڕابوردوو
بــووە و ئێســتا ماوەیەکــی زۆرە وەک دوو کەســی
بێگانــەی دوور ،لەژوورێکــدا دەژیــن ،هەنگاوەکانــی
الوازتــر دەبــوون ،کوڵــی گریــان لــە دەروونیــدا شــەپۆلی
دەدا ،لەگــەڵ کردنــەوەی دەرگای ماڵــێ ،ســەری
لــە گێــژەوە هــات ،دەســتی بــە دیــوار گــرت ،ڕۆیشــتە
ژوورەکــەی ،لــە پشــت پەنجەرەی ژووری دانیشــتنەکە
دانیشــت و چــاوی لــە ئاســمان بــڕی ،پەڵــە هــەورەکان
وەک ئــەوەی تێــک لــکا بــن ،خۆیــان دەنوانــد ،مانگ
و ئەســتێرە لــە پشــت هەورەکانــدا خۆیــان حەشــاردابوو.
هەرجــار بیرێکــی نامۆتــر لــە بیرەکانــی پێشــووی،

ناخــی دەکۆڵــی ،ئامۆژگارییەکانــی ترووســکەی
لــە گوێــدا دەزرینگانــەوە ،دڵــی زیاتــر گیــرا و پــاش
خولەکێــک ،کوتــی ئــەو شــەو کــە ئامانــج بێتــەوە
داوای لــێ دەکــەم هەمــوو شــتێکم بــۆ ڕوون کاتــەوە،
چیتــر بەرگــەی ئــەو بــێ مەیلــی و ســاردی و نامۆییە
ناگــرم .ئــەو ماڵــەی ســەردەمانێک بەهەشــتێکی بــێ
وێنەبــوو ،ئێســتا گۆڕســتانێکی کــڕ وکپــە .پێــی
دەڵێــم ئەگــەر منــت نــاوێ بیڵــێ ،لــە پــڕ بەســەر خۆیــدا
قیژانــدی چــۆن دەتوانــی هێنــدە بــێ ڕێــز بــی لــە
ئاســت خــۆت؟ مێشــکی قــورس بووبــوو ،بیرەکانــی
تێــک هەڵدەچــوون ،هەســتا بــە الژە الژ چــووە الی
کۆمێــدی جلەکانــی و جوانتریــن جلــی دەرهێنــا و
کردیــە بــەری ،لــە بــەر ئاوێنەکــە بڕێــک ســووراو و
ســپیاوی کــرد و دەســتێکی بــە قژەکانــی داهێنــا ،بــە
بێدەنگــی بڕێــک ســەیری خــۆی کــرد! هاتــەوە الی
کۆمێدەکە و دەســتی بەکراســێکی ئامانج داهێنا ،بە
بۆنــی کراســەکە کەوتــە گێــژاوی خەیاڵێکــی ناحــەز.
چەنــد جــار ملــی ســووڕاند و کوتــی :شــتی وانابــێ!
درۆیــە! هەڵەیــە ،لــە قوڵپــی گریانــی دا .گــەڕاوە الی
پەنجــەرە و چاوەڕوانــی هاتنــەوەی ئامانــج بــوو ،هــەر
جــار کــە لــە خولیاکانیــدا نوقــم دەبــوو ،بەتەقــەی
دەرگای دراوســێکان ،یــان خــۆ فڕێدانــی پشــیلەیەک
لــە ســەر دارەکــەی حەوشــە ڕادەچڵەکــی ،تێدەگەیــی
کاتژمێــر لــە نیــوەی شــەو الیــداوە ،هەمــوو کات
کاغــەز و قەڵەمــی لەبــەر دەســتی بــوون بــۆ نووســین،
دەســتی کێشــابوو ،پێنووســی بەدەســتەوه گرتبــوو و
ویســتبووی هەســتەکانی بنووســێ ،بەڵکــو ڕۆژێــک
ئامانــج بیانخوێنێتــەوە ،ناهومێــدی گشــت دەرگاکانــی
بــە ڕوویــدا داخســتبوو ،ســات بەســات ســەری قورســتر
دەبــوو ،پێــاوەکان و ســەری شووشــە بۆنەکــە لــە
مێشکیدا دەسووڕانەوە ،دوای سیوادی بەیانی ئامانج
لــە دەرگاکــە هاتــە ژوور ،الپــەڕەی دەفتەرێکــی دڕاو/
لەتوپــەت کــراو /ســەرنجی ڕاکێشــا.
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