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یاداش���تنامە، ی���ان بڵێین س���ەربووردەی تەمەن نووس���ین و بەس���ەركردنەوەی 
بی���رەوەری ئەزموونەكان���ی تەم���ەن، خۆی لە خۆیدا ئ���ەدەب و هونەرێكی هەرە 
تایبەتی س���ەربەخۆیە. دەڵێ���م هونەر و ئەدەب، بەڵێ هون���ەرە و لە هەمان كاتدا 
ئەدەب���ە. بەش بە حاڵی خۆم هەندێك جار یاداش���تنامەی مەزنە داهێنەرانێكم كە 
خوێندووەتەوە، كەوتوومەتە س���ەر ئەو بڕوا و ڕایەی، كە ئەو مرۆڤە ئەگەر بە 
تەنی���ا هەر ئەو ی���ادگارەی بۆمان بەجێ هێش���تبێ، ئەوە بە تەنی���ا بەس بوو كە 

سەروەریی هەرمانی چنگ كەوتبێ.
دیارە ئەو جۆرە یادگارەی هەر تەنیا گێڕانەوە نەبووە، بەڵكوو ش���رۆڤە و ش���ی 
كردنەوەی خاڵە گەوهەرییەكانی ژیان و ئەزموونەكانی بووە، بگرە لە دووتۆیدا 
چەندین تیۆركاریی مەزنی خس���تووەتە ڕوو، لە تەك هەڵسەنگاندنێكی ئەوپەڕی 
لۆجیكیان���ە بۆ س���ەرجەم س���ەردەم و ڕووداوەكانی ئ���ەو ڕۆژگارە، چ لە ڕووی 
كۆمەاڵیەت���ی و چ ل���ە باری سیاس���ی و ئاب���ووری و ج���ۆری پەیوەندییەكانەوە. 
كەوات���ە مێژوو بە واتای فراوان و زیندووی زانس���تیانەی، زانس���تی مێژووەوە، 

با پێشەكی بێ
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دی���ارە هون���ەری دێكۆمێنتاریش نەك هەر بەدەر نەب���ووە، بەڵكوو بایەخدەرێكی 
بەهێزی ئەو الیەنە بووە.

لە سەرەتای حەفتاكاندا بوو، درەنگ وەختانی شەوێكی پاییز بوو، دەستم كرد بە 
خوێندن���ەوەی بیرەوەرییەكانی )چارلی چاپلن(، ئەو هونەرمەندەی لە منداڵییەوە 
خوشم دەویست، دەستبەرداری خوێندنەوەكەی نەبووم هەتا دوا وشەی. ئیدی 
ئ���ەو كەمە ماوەیەی لەو ش���ەوە پاییزییە درێژەی ماب���ووەوە، بە كورتە خەوێك 
بەسەرم كردەوە، بەاڵم خوا شایەت، هەتا خۆرەكە بە ئاگای هێنامەوە، نەك هەر 

لەگەڵیا دەژیام، بڕوا بكەن ڕۆژانی دوای ئەو ڕۆژانەشم بە خەون خوێندەوە.
ك���ە چوومە ن���او برادەرەكانم���ەوە، بۆم گێڕان���ەوە: بیرەوەرییەكان���ی )چارلی(م 
خوێندەوە، ئەوسا بە تەواوەتی لە كێشە و ملمالنێی سەرمایەداری و سۆشیالست 
و گەوهەری چینایەتی و پوختەی پەیامی هونەرمەند و ئەركی هونەری ڕاستەقینە 

گەیشتم.
دەك ڕەحم���ەت ل���ە ب���اب و هون���ەرت )چارلی(، چەن���دە بۆ ڕۆژانی ه���ەژاری و 
بێكەسی و بێ نازیی منداڵییەكەی، بە دڵ گریاندمی، پاشان سەد ئەوەندە گوشاد 
و گەش���كە گرتووی س���ەركەوتنەكانی بووم. ئەوە نموونەی بااڵی هونەرمەندی 
ئازایە، ئەگەر هەر ئەو یاداش���تنامەیەی بنووسیایە بۆمان، هەر بە سەروەری لە 
زەینمان���دا دەژیا و نەمر دەبوو. هەنووكەش هەر دەمێ ناوی ئەو هونەرمەندەم 
بەرگوێ بكەوێ، ئەوا دەسبەجێ سەرجەم بیرەوەرییەكانیم لە زەینا دەژێتەوە.

ه���ەر لەو ڕووەوە بیرەوەرییەكانیگەورە نووس���ەری ڕووس )ماكس���یم گۆركی( 
یەكێك���ە لە ش���اكارە هەرە ب���ااڵ و جوانەكانی بواری یادەوەری نووس���ین، ئەوە 
ب���وو پاش خوێندنەوەكەش���ی لە ناوەندی ڕۆش���نبیریی س���ۆڤیەت ل���ە بەغدا، كە 
كەوتبووە س���ەر ش���ەقامی )ئەبو نەواس( بە سینەما بینیم، كە بەرهەمی دەزگای 
)مۆس���فیلم( بوو. ئەو دەزگا سینەماییەی لە سەرانسەری جیهاندا بێ هاوتا بوو، 
دیارە س���ینەما هون���ەری جووڵە و بینین���ە ئەمەش زامنك���ەری كار لێ كردنێكی 
گەورەترە. س���ەربوردەكەی )گوركی( كرا بووە سێ بەشی سەرەكی، هەر چۆن 
ش���ێوازی كتێبەكە بەش���ی یەكەمیان )منداڵیم( كە بە ڕادەی���ەك هەژاندمی، بووە 
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مایەی نووس���ینێكم بە ناوی ))گۆركی دەنگی دلێری چەوساوەكانی جیهانە((، لە 
)برایەتی(ی ئەو دەمەدا باڵوم كردەوە و برای هونەرمەندی نیگاركێشم ))جەمال 

ڕەشید(( سكێچێكی جوانی )گۆركی(ی بۆ كرد بوو.
ئەگ���ەر س���ەدان ڕۆمان و نووس���ینم س���ەبارەت ب���ە گۆركی و س���ەردەمەكەی 
بخوێندایەت���ەوە، هێن���دەی ئ���ەو بیرەوەرینامەی���ەی فێ���ر نەدەب���ووم، بەڵێ ئەوە 
نموونەیەكی درەوشاوەتری ئاسمانی ئەو هونەرەیە، لە دووتۆیەوە كوێرەوەری 
نەك تەنیا گۆركیی بێكەس و بێنازی منداڵی، هەر چۆن )چارڵی(ی بەڕەاڵ كراوی 
ب���ێ ب���ەری لە ن���از و حەواڵە كراوی س���ەر ش���ەقام و شۆس���تەكان. هەر چۆن 
ب���ۆ ئازارەكانی س���ەردەمی منداڵیی )چارلی( گریام، ئ���ەو ڕۆژانەی لە دووتوێی 
محەجەرە و پەرژینی نەخۆش���خانە دەروونییەكەوە چاوی بۆ دایكە ش���ێتەكەی 
دەگێڕا، بە هەمان شێوە لە )گۆركی(یەوە، كاتێ تەرمی باوكی بە گۆڕ دەسپێرن، 
س���ەرنجی ئەو گچكە بۆقە دەدات كە دەكەوێت���ە ناو گۆڕەكەوە و لەگەڵ تەرمی 

باوكیا ژێر گڵ دەكەوێ و لە بیری دەرناچێ.
بەڵ���ێ ه���ەر لەڕێگای ئەو یادەوەرینامەیەوە هەس���تم بە تاڵیی ئ���ەو ڕۆژانە كرد، 
بۆیە )ماكس���یم( نازناوی )گۆركی(ی كردووەتە لەقەبی، كە بە زمانی ڕووس���ی 
وات���ە )تاڵ(، بۆیە لە چێژی ئەو تاڵییەوە تاڵیی س���ەردەمی قەیس���ەریم چێش���ت. 
پاش���ان هەوای دەماغ بەرزیی س���ەركەوتنی شۆڕشی) ئۆكتۆبەر( لە كەللەی دام 
و پەی���م ب���ەو ڕێبازەی )گۆركی( لە ئەدەب و هونەردا برد، كە رێبازی )ڕیالیزمی 
سۆشیالیزم(�ە، بە ڕادەیەك هۆگر و پەیوەستی بووم، هونەر و ئەدەبەكم خەاڵتی 

ئەو ڕێبازە كرد، كە لە خزمەتی مرۆڤایەتیدایە. 
ڕەوای���ە و ل���ە جێگای خۆیدایە بڵێ���م: ئەوەی لەو دوو نموونە بەس���ەركراوەیەدا 
زانی���م و هەس���تم پ���ێ كرد و ب���ە دڵ بڕوام پێ هێنا، یەك ش���ت ب���وو، یان یەك 
زانست، ئەویش كە نهێنیی سەركەوتن و كاریگەرییان بوو، تەنیا و تەنیا الیەنی 
ڕاس���تگۆیی بوو، ئەو جۆرە ڕاس���تگۆییەی نە پێچە ب���ە دەورە، نە خۆ لێ الدان، 
نە نكووڵی جێگای تیادا دەبێتەوە. ڕوون و ڕەوان، ڕاس���تگۆ وەك خۆرهەاڵتن و 
وادەی گۆڕانی وەرزەكانی س���اڵ و خولی س���ااڵنەی خۆر و نیشانەی نەورۆزی 
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س���ەری ساڵ، تەواو ڕاس���تگۆ، هەر چۆن وەرام دانەوەی بڕواداران، لە وەرامی 
گۆڕ و لێپرسینەوەدا، وەنەبێ یاداشتنامە تەنیا بۆ وەبیر هێنانەوە و تۆمار كردن 
ب���ێ بۆ مەبەس���تی تۆمار كردن. بەڵكوو دەرخس���تنی چەوت���ی و ناتەواوییەكانە 

بەرانبەر ڕاستی و تەواوییەكان.
لەم كاری هێڵی چەپ و ڕاس���ت بەس���ەر داهێنان و ڕاس���ت و دروس���ت بەسەر 
داهێنان���ەدا، چنینەوەی حاڵە بەهێزەكانی تیادا دەس���كەنە دەكرێ، كە دەبێتە وانە 
و ڕێ���گا نیش���اندەر، چونكە پێوەری هۆش���یاری و دەس���ت نیش���انكەری، وزەی 
س���ەركەوتنەكانە، هەر چۆن س���ەلمێندراوە بنچینەی فێربوون لە كاری ڕاس���ت 
كردنەوەدای���ە و لە توانای دووب���ارە نەكردنەوەی هەڵەكاندای���ە، ئەوە وانەیەكی 

گرنگی فێربوون و بەردەوامییە.
ه���ەر زوو گوتوویانە ))داننان بە هەڵ���ەدا زرنگییە((. كەواتە نكووڵی نەكردن، بۆ 
ئەو هۆشیارییە دەگەڕێتەوە، كە سەرچاوەی ڕێبینی و سەرڕاستییە. بڕوا ناكەم 
ڕۆژێ ل���ە ڕۆژان كەس���ێك ژی���ا بێ و هەڵ���ەی نەكرد بێ، وەك ئەو كەس���ەیە لە 

ڕووباری سیروانی دابێ و قوولە پێی تەڕ نەبوو بێ!...
وا چاك���ە م���رۆڤ هەتا زەینی ڕووی لە س���ڕینەوە و كوێر بوون���ەوە نەكرد بێ، 
بتوانێ بیرەوەرییەكانی، ئەگەر لەو ش���تانە بێ، خەڵكی س���وودی لێ وەردەگرێ، 
دەست بە نووسینیان بكات، ڕاستە فەرموویانە: ))بیری منداڵی تیژە((، هەر بۆیە 
بیری ڕۆژانی منداڵی تیژە چونكە هێش���تا وەك���وو تۆمار كردن زەینی خاوێن و 
بەهێ���زە هەر چۆن نەوارێ���ك ))مەگنەتەی(( دەوڵەمەندە. بەڵێ بیری منداڵیش تیژ 
بێ، هەر چۆن لە س���ەر تاشە س���ەنگ هەڵكوترا بێ، بەاڵم تەمەن و پیرێتی ئەوە 
نازانێ و نازانێ بەری بیر تیژی بە كوێوەیە، دەیس���ڕێتەوە. هەر بەو بۆنەیەوە، 
ل���ە دیمانەیەكی تەلەفزیۆنی، زانای مێژوونووس )پ.د. كەمال مەزهەر( گوێم لێ 
بوو، باس���ی ڕابەرێكی سیاسیی كوردی دەكرد، كە ئەو رابەرە نەك لە نزیكەوە، 
بەڵكوو لە چەقی ڕووداوەكانی پتر لە شەست ساڵی مێژووی نزیكی عێراق و بە 
تایبەتی گەلی كوردا ژیاوە. دكتۆر، ئاخ و داخی حەسرەتی بۆ هەڵكێشا، كە ئەو 
كەسە نەهاتووە یاداشتەكانی بنووسێتەوە و ئێستاش گرفتاری نەخۆشیی لەبیر 
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چوون���ەوە واتە )زهایمەر( بووە. كەواتە ئەو تێكۆش���ەرە دێرینە گەنجینەیەك لە 
مێژووی زیندووی لەگەڵ تەمەنی بەسااڵ چوویدا پێچاوەتەوە! مامۆستا )جەمال 
بابان(، جگە لەوەی كە خۆی لە كتێبەكەیدا )سلێمانی شارە گەشاوەكەم( ئاماژەی 
بۆ كردووە، كە چۆن لە سەردەمی قوتابیەتییەوە ڕۆژانەی لە دەفتەرێكدا تۆمار 
ك���ردووە، ئ���ەوە بووەتە چاوگ و بنچینە بۆ كارە ش���انۆییەكانم كە س���وودم لێ 
وەرگرت���وون، ب���ۆ نموونە لە ش���انۆیی )بێك���ەس(دا. ئەو مامۆس���تا خەمخۆرەی 
ش���ار لە پێش���ەكیی بەرگی )3(یەمی كتێبی )سلێمانی ش���ارە گەشاوەكەم(، دیارە 
هۆشیاریانە هەستی بە زەنگەكانی تەمەن كردووە، بۆیە زووتر دەستوبردی لە 
ئەنجامدانی ئەو بەرهەمە گەنجینە بەهادارانەیدا كردووە، هەر بۆ ئەو بوارە دێڕە 
شیعرێكی )مەولەوی(ی بە نموونە هێناوەتەوە، كە دەفەرموێ: )ناوچەوان مەیلی 
سەر ئەژنۆ ئەكات، كڕنووشی تەعزیم بۆ پیری ئەبات(. ئەوە هەست كردنە بەو 

ڕۆژەی ئیتر زەین لە مرۆڤ تەری دەبێ.
بیرەوەری چاوی كامێرایەكی گەلێك هەس���تدارە، هیچ شتێ وەالوە نانێ، ئەگەر 
باس���ی ڕووداوێكی كرد، ئەوە گومان لەوەدا نییە، كەس���ان و كات و ش���وێن و 
چەش���نەها ش���تی تیادا كۆ دەبێتەوە. كەواتە ناكرێ ئەو شتانەی ڕاستەوخۆ یان 
ناڕاس���تەوخۆ پەیوەندیدارن ناو نەبرێن و كار و كاریگەرییان باس نەكرێن. كە 
وای لێهات كامێرا ئەو بیر تیژەیە ورد و درشت دەبینێ و دەیخوێنێتەوە. تەمەن 
دەڕوا هەر چۆن هەناس���ە س���ۆزێ بە گەرووی ژیاندا ڕادەبوورێ، ئیتر ساز بێ 
یان ناساز، بۆیە چاك وایە نەهێڵدرێ لەدەست بچێ. لە كەلتووری ئێمەی كوردا 
س���ەبارەت بە بەهێز كردنی زەین، چەشنەها یاریمان هەیە و هەر چۆنی بابەتی 
چەش���نەها گەمە و بابەتی شەوچەرەمان هەیە بە تایبەت لە سەردەمانی منداڵی 

و مێردمنداڵیدا، هەر بۆ نموونە گەمەی )تەڵەشكێنە(:
))لە بیرم بێ و لە بیرت چێ
بیرت بە قوڕە رەشا چێ((

ئەوە هەر بۆ یادگار و بۆ خۆش���ی، سەبارەت بەو گەمەیە )كاكە حەمەی نێرگز( 
گێڕایەوە: ئەوە لەگەڵ )كاكە ئەحمەدی حەمكوڵ(دا بووین چووینە سەر قەبرانی 
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باوكی برادەرێكمان. لە كاتی تەرم شۆڕ كردنەوەی ناو چاڵی گۆڕەكەدا، برادەرێ 
كە )تەڵە مشكێنە(ی لەگەڵ كوڕی مردووەكەدا كرد بوو، لەو كاتەدا كە تەرمەكەی 
دایە دەست باوە مردووەكە، لەوێشدا لە بیری نەچوو بوو، هاواری كرد: هەر لە 
بیرمە. هەر بۆ جەخت كردن لە س���ەر دەس���تپاكی و ڕاستگۆیی، لە یادەوەرینامە 
نووس���یندا، یەك���ێ لەو نموونان���ە دەهێنمەوە، كە ڕۆژێ ل���ە ڕۆژان ڕووبەڕووم 
بوویەوە لە الیەنێكەوە. س���ەبارەت بە بیرەوەرینامەی كەسێك، روویان لێنام، چ 
بۆ ئەوەی ڕای لەس���ەر بدەم و ئەگەر بلوێ وەك زنجیرە درامایەك دایڕێژم و 

سیناریۆی بۆ بنووسم.
لێتان ناشارمەوە لە سەرەتاوە بووە مایەی دڵخۆشیم و بە رێزلێنانێكی گەورەی 
خ���ۆم دەزانی، بۆیە بەوپەڕی گۆش���ادییەوە وەرمگرت، بەاڵم پاش ئەوەی كورد 
واتەن���ی )ب���ە چاوی كڕیارەوە( لێ���ی ورد بوومەوە تووش���ی حاڵەتێكی تیاڕامان 
و س���ەیر بووم هەر مەپرس���ە! من چاوەڕوانی چی بووم و چیم بە تووش���ەوە 

بوو؟!
ن���اوی هەر كەس���ێكی برد بێ بە چاك و خراپ���ەوە، بەدناوی كرد بوون، جگە لە 
زیادەڕۆی���ی و خۆ بە گەورە زانین، بە رادەیەك وەك كلیلی عەقڵی س���ەردەم و 
مەملەكەتێ بوو بێ و ناوزڕاندنی كەس���انێك كە هەرگیز شایس���تەی ئەو خراپە 
دەرهەق كردنە نەبوون. بە بێ هیچ شتێ دەتوانم بڵێم مێژوویەكی شێواندن بوو، 
نەك هەر ش���ێواندن بگرە سەرمەقووالتیی بە راس���تییەكان لێ دابوو، بەوپەڕی 
خ���وا نەناس���انەوە گەلێكی دابووە ب���ەر گاڵتەجاڕی و القرتێ و فش���ە پێ كردن 
و داتاش���ین هەتا ئەوپەڕی ڕیس���وا ك���ردن. دیارە ئەو كەس���ە كابرایەكە توانا و 
زیرەكییەكەی خراپ  بەگەڕ خس���ت بوو. ئەوەی بووە مایەی چەشنەها پرسیار 

و واق وڕمان، ئەوە بوو:
ب���ۆ دەب���ێ بە ش���ێوازێكی دیكە نەینووس���یوە؟ دڵنیام دەیتوانی مەزنە ش���اكارێ 
بنووسێ! بۆ وەرامی ئەو لێشاوەی پرسیار، گەڕامەوە بۆ زانستی دەروونناسی، 
ئەوس���ا زۆر ش���تم لێوە هەڵكڕاند، وەك لە ئاكامی س���ەختی و تاڵی و نشوستی 
هێنانەكانیی���ەوە، كۆشش���ی گرفتاری ئەو گرێ بەاڵی���ە دەروونییە بووە، دەنا بۆ 
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دەبێ ڕقی لەو هەمووانە ببێتەوە؟ یان بۆچی زمانی بە باشی بە كەسدا هەڵنایە؟ 
باش���ە بۆچ���ی دەبێ ب���ێ ئەمەك بێ؟! ئ���اكام ناچارم بەوپەڕی ب���ڕواوە و بە بێ 
ئەمسەر و ئەوسەر پێ كردن، لەگەڵ سوپاس و رێزدا لەگەڵ كێشانی دوو هێڵی 

زەقی ڕاست و چەپ بە سەریدا گەڕاندمەوە بۆ شوێنی خۆی.
یەكێ لەو بیرەوەرینامانەی بە ڕاس���تی س���وودم لێ وەرگرت، ئەو نووس���ینەی 
هونەرمەن���دی مەزنی كورد )یەڵماز گۆنای( كە بە ناوی ))ژوورەكەم(( نووس���ی 
ب���ووی. لەو كاتانەی س���ەرقاڵی بە كوردی كردنی كتێب���ی )یەڵماز گۆنای، ڕۆڵی 
سینەمای دیكۆمێنتی لە خەباتی گەالندا( بووم، كە لە الیەن هاوڕێمەوە د. ئیبراهیم 
مەحموودەوە نووسراوە، بۆ چەندان جار ئاماژەی بۆ ئەو كتێبەی )یەڵماز( كرد 
بوو، ناچار خس���تمییە س���ەر كەڵكەڵ���ە و خولیای پتر ل���ێ ورد بوونەوەی. ئاكام 
زانیم ئەو نووسینە بێگەردترین ئاوێنەی هونەر و ژیانی ئەو هونەرمەندەیە، بۆ 
بە هۆكارێكی مەزنیش بۆ ئەوەی پتر لە بیر و بۆچوون و فەلس���ەفەی )یەڵماز( 
گەیش���تم. بە تایبەت ژی���ان و هونەرەكەی، هەر چون هونەرمەندێكی ڕەس���ەنی 
هونەری س���ینەما نوس���یوویەتی بۆیە هاوتای س���ینەماكەیەتی ل���ە چوارچێوەی 

یادەوەری و ڕۆژانەی كار كردنیا بە تاڵی و شیرینییەوەی.
یاداشتنامە:

هەر چۆنی هونەر و شێوازێكی ئەدەبی سەربەخۆ وەك شێوازی ژیان پەلهاوێژە 
بۆ گشت الیەك و كون و قوژبنێكی ئەم ژیان و جیهانە. هەیانە لە ڕێگای گەشت 
و گ���وزارەوە واتە لە دووتوێی گەش���تنامەكەیدا ڕۆژان���ەی تۆمار دەكات بەوەی 
كە دیویەتی و بیس���توویەتی. هەستی پێ كردووە، زۆر جار كامێرا ئاسا وێنەی 
ش���تەكانی گرتووە، پاش���ان ڕای خۆی لە س���ەر دەربڕیوە، پ���اش خۆی بووەتە 
چاوگێكی گەش���ی مێژوو لەگ���ەڵ جوگرافیا و س���ەرجەم الیەنەكانی دیكە.. ئەوە 
)س���یاحەتنامەی ئۆلی���ا چەلەبی( كە باس لە س���ەدەی حەڤدەه���ەم دەكات و ئەو 
شوێن و شارانەی لە ڕێگای گەشتەكەیەوە بینیونی، هەروەها )گەشتی ریچ( كە 
س���اڵی )1820( سەردانی كوردستانی باش���ووری كردووە، لە تەك باس كردندا 
بە هێڵكاری هەندێ لە بینراوەكانی كێش���اوە. وەك شێوە و پۆشاكی سەربازانی 
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بابان���ی، یان ش���ایی و هەڵپەڕكێیەكی كوردانە و جۆری هەڵپەڕینەكە و س���ەر و 
سیما و پۆشاكی خەڵكەكە.

هەندێ جار یاداشتنامە بووەتە نووسینەوەی بزاڤێ یان پارتێ، ئەوەتا دەبینین لە 
دووتوێی یادەوەرییەكانی هاوڕێ )فاتیح رەسووڵ(دا، میژوویەكی خەباتی حیزبی 
ش���یوعیی عێراق دەخوێنینەوە، هەروەه���ا لە یادەوەرییەكانی هاوڕێ )غەفووری 
می���رزا كەریم( بە هەمان ش���ێوە. هەندێ تایبەتمەندی لەو یاداش���تنامانەدا هەیە، 
هونەرێك���ی خ���ۆی هەیە. زۆر ج���ار، لەوە وایە ڕۆمانێ بخوێنیت���ەوە، یان فیلم و 
ش���انۆییەك ببینی. دیارە هەر شتە بۆ ئەوەی پتر كاریگەر بێت، دەبێ بزوێنەری 
سەرجەم هەستەكانی مرۆڤ بێت. بۆیە لە تەك ئەوەدا كە وێنەیەك دەبینی،بۆن 

و بەرامەی دەكەی، گەرمی و ساردی...
لێ���رەدا نموونە بە وێنەی هاوڕێ )غەفور( دەهێنمەوە كاتێ باس���ی ئەوە دەكات، 
ك���ە هێش���تا بەكار هێنانی نەوت لە ناو مااڵنی ك���وردا باو نەبوو، مەگەر تەنیا بۆ 
قوتیل���ە و چ���را بەكار هات بێ. ئەو دەمە خەڵكی ب���ە قاپ دەیانكڕی، دەگێڕێتەوە 
ك���ە نەوت فرۆش���ەكە لە ب���ری تەپەدۆر و س���ەرقاپ، دەنكێ خورم���ا یان بڵێین 
قەس���پی لە س���ەرەكەی دەئاخنی، ئەو دەمە ئەو كاری خورما بە تەپەدۆر كردنە 
زۆر ئاس���ایی بووە، بەاڵم پاش ئەو پتر لە شەس���ت ساڵە مایەی سەرسوڕمانە، 
ئەمە خوێندنەوەی چەندین الیەنی س���ەردەمێكە، هەروەها زۆر جار یاداش���تنامە 

الپەڕەكانی مێژووی خەبات و كۆششی سەردەمانێك هەڵدەداتەوە.
كاكی بەڕێزم مامۆس���تا )ش���ێخ عەدنان نەقش���بەندی( ل���ە یادەوەرینامەكەیدا )لە 
یەكێتی���ی قوتابیانی كوردس���تانەوە بۆ پەرلەمان( دەبینین هەر چییەك پێویس���ت 
بكات بۆ پتر خس���تنەوەی ئەو بزاڤە بەوپەڕی وردی و ڕاس���تگۆیانە بەس���ەری 
كردووەت���ەوە، ه���ەر چۆن خۆی لەو مرۆڤانەیە كە ب���ە درێژایی ڕۆژانی تەمەنی 
توانیویەتی باری هاوتایی و هاوسەنگیی خۆی لە ئاستی سەرجەم ڕووداوەكاندا 
ڕاگرێ، هەمیش���ەش خاوەنی س���ەنگینی خۆی بێ، ئا ئەو حەقیقەتە لە سەرجەم 
وش���ەكانیدا دەبیندرێ و هەس���تی پێ دەكرێ. س���ەبارەت ب���ەوەی كە زۆر جار 
یاداش���تنامە بووەتە بوارێكی بەرینی داڕش���تنی زانستی و تیۆردۆزی، باشترین 
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نموونەیەك كە شایستەی هێنانەوە بێ، هەردوو كتێبی رابەری شانۆی )ڕیالیزمی 
سۆسیالیزم( )كوستانتین ستانسالفسكی(یە، كتێبی )ژیانم لە هونەردا( و )ئەكتەر 
پێگەیان���دن( هەر چۆن ل���ە ڕێگای بیرەوەرییەكانی ڕۆژانەی���ەوە بە تایبەت كاتی 
كار كردنی ش���انۆیی، یان ئەو كاتانەی سەرمەش���قی وانە دادانی ش���اگردەكانی 
دەك���رد، ب���ۆ پ���ەروەردە كردنیان، هەتا ببنە ئەكتەری ڕاس���تگۆ ل���ە نواندندا، لەو 
ڕێگای���ەوە بنەما س���ەرەكی و بنەڕەتییەكانی ش���ێوازەكەی، كە ب���ەو ڕێبازنامێیە 
بچەسپێنێ، واتە تیۆردۆزییەكانی نواندنی )ڕیالیزمی سۆسیالیزم(دا، توانیویەتی 
ب���ە ش���ێوازێكی تەواو دروس���ت و زانس���تیانە و لە نێوان تی���ۆری و پراكتیكەوە 

مەبەستەكەی بگەیەنێ و لە سەرانسەری جیهاندا پەیڕەوی بكرێ.
هەر لە سەر گرینگی و هەمەجۆریی داڕشتنی بیرەوەرینامەوە، ئەوە )چیم دی(
ی مامۆس���تا )ئەحمەد خواجە( كە س���ەراپای شۆڕشەكانی شێخی نەمری تۆمار 
كردووە، هەروەها بە چ شێوەیەك )شێخ لەتیفی حەفید( خەبات و شۆڕشەكانی 
شێخ مەحموودی باوكی، سەرەتا لە رێگای گێڕانەوەوە بۆ شەهید )شێخ كاوە(ی 
كوڕی دەگێڕێتەوە. كەواتە زۆر جار یادەوەری نامە رەوتی گێڕانەوە وەردەگرێ، 
ل���ەم بارەیەوە نموونەگەلێكن و رەنگە لە چوارچێوەی ئەم پێش���ەكییەدا بتوانێت 

هەر هێندە لەخۆ بگرێت.
بۆیە بە باشم زانی لەم رووەوە باسی ئەزموونێكی زانستیی خۆم بكەم كە هەر 
چۆن نزیك بە ش���ێوازی رابەرەكەم لە هونەری شانۆ و پێگەیاندنی ئەكتەردا كە 
شوێن پێی ئەو رابەرە هەڵگرم كە )ستانسالڤسكی(یە، وەبیر بهێنمەوە كە بریتییە 
ل���ە كتێبەكەم )وانەكان���ی هونەری نواندن( كە بۆ مەبەس���تی پ���ەروەردە كردنی 
ئەكتەر نووس���یومە، بەو پێیەی س���اڵەهایە مامۆس���تای شانۆ بووم چ لە زانكۆی 
سلێمانی، چ لە پەیمانگای هونەرە جوانەكانی شاری سلێمانی لە بونیاتنانییەوە لە 
س���اڵی 1980دا، پاشان وانەبێژیم لە بەشی شانۆ و بەشی سینەما- لقی نواندنی 
كۆلێژی هونەرە جوانەكانی زانكۆی س���ەاڵحەدین. بە چاك و پێویس���تم دەزانی 
كتێبی پەیڕەوئامێزی زانس���تی بۆ ئەو قوتابیانە بنووس���م، كە لەو بارەیەوە هیچ 
س���ەرچاوەیەكیان بە زمانی كوردی لەبەر دەستدا نەبوو. ئیدی لەبەر رۆشنایی 
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بنەماكانی رێبازەكەی )ستانسالڤسكی( لەگەڵ ئەزموونی مامۆستاكەم )ئەسعەد 
عەبدولڕەزاق( كە لە ئەكادیمیای رۆما لەبەر دەس���تی )ش���اروف(دا خوێندبووی، 
كە ئەو مامۆس���تایەی لە قوتابییە هەرە زرنگەكانی ستانسالڤس���كی بووە، هاتم 
ئەزموونی س���اڵەهای ش���انۆی خ���ۆم ئاوێتە كرد، وات���ە ئەزموونەكانم لە رێگای 
بیرەوەرییەكانمەوە، بە تایبەت ئەوس���اتە گەرمانەی رێبوارێتیم لەو رێگایەدا، بە 
مەبەس���تی سەلماندن و چەسپاندن تۆمار كرد. پێشتر لە گۆڤاری )شانۆ(ی تیپی 
ش���انۆی س���االردا باڵوم كردەوە، پاش���ان لە دووتوێی بەرگێكدا پێشكەشم كرد. 
هەر لەم بوونەی پێش���ەكی نووس���ینەمدا بۆم هەیە بڵێم: ئەو كتێبەم لە بەرهەمە 
نازدار و بەردڵەكانمە، هەر چۆن كتێبی زانستی دەنگ و ئاخافتن. دەبێت ئەوەش 
بەبیر بهێنمەوە كە هەر لە س���ەرەتاوە كە خەونم بووە لە كوردس���تاندا پەیمانگا 
و كۆلیژی هونەرە جوانەكان بكرێتەوە. بۆیە بە دڵ مش���ورخۆری كەرەس���تە و 
پێداویستەكانی خوێندنی بووم، كەواتە ئەو ژمارە بەرهەمەی چ بە نووسین و چ 

بە ئامادە كردن و وەرگێڕان هەتا رادەیەك توانیم ئەو كەلێنە پڕ بكەمەوە.
یەكێ���ك لەو مەبەس���تانەی لە پش���ت كاری بیرەوەری نووس���ینەوەوەیە ئەوەیە، 
كە هەمیش���ە مرۆڤ لە ئەزەلەوە هەت���ا هەنووكە خولیای زیندەگانی و هەرمانی 
هەب���ووە، خولیای ش���وێن پەنجە بەجێ هێش���تن بە رووخس���اری رۆژگارانەوە. 
ئەم���ەش ل���ە بەج���ێ هێش���تنی گچكەترین ی���ادگار و ئاس���ەوارەوە هەت���ا دەگاتە 
گەورەتری���ن ن���او و ناوبانگ، ئیدی ل���ە كێلی گۆڕەوە هەتا پەیك���ەر و پتریش لە 
ناونیشان. مێژووی مرۆڤ چەندین و چەشنەها داستان و ئەفسانەی لەو جۆرە 
خولیایانەی جاویدانیمان بۆ دەگێڕێتەوە دیارترینیش���یان داستانەكەی )گلگامش(
�ە، ئەوەی نیوە مرۆڤ و نیوە خوداوەند بوو. ئاكام لە تەك )ئەنكیدۆ(ی هاوڕێیدا 
روو لە دارس���تانەكانی چیاكانی لوبنان دەكات، پاش���ان بەو ئومێدی جاویدانییە 
ناگات هەرچەندە دەیتوانی، ئەگەر خۆویس���ت بووای���ە ئەوا بە تەنیا ئەو گیایەی 
دەخ���وارد و نەدەب���ووە خواردەی مارێك، ئەو دەیویس���ت لەگەڵ گش���ت خەڵكی 
)ئ���ۆرۆك(دا ب���ەو ئاواتە بگات. هەندێ ج���ار هەر بۆ هەمان مەبەس���ت، هەبووە 
س���پاردەی كردووە هەندێ وش���ە سەبارەت بە سەربوردەی ژیانی لەسەر كێلی 
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گۆڕەك���ەی بنووس���رێت، ئەوە گەلێك نموونەم���ان لەبەر دەس���تدایە و گەواهیی 
زیندوون لەس���ەر كێلی گۆڕی مەزنە ش���اعیری ش���انۆی یۆنانی )ئەس���كیلۆس( 
نووسراوە )ئەوەی لە سای ئەم كێلەدا راكشاوە دارستانەكانی ساڵمیز گەواهیی 

ئازایەتیی ئەون(.
هەروەها لەس���ەر گ���ۆڕی فیرعەونییەكانیش بە نووس���ینی )هیرۆگلۆفی( گەلێك 
ش���تی لەو بابەتە نووس���راون، لە یەكێك لەوانەدا ژیانی كەسێك دەگێڕێتەوە كە 

وەك ئەكتەر كاری كردووە...
گەلێك ش���اكاری ئەدەب���ی هەن لە بنچین���ەدا بیرەوەری نامەن، ئ���ەو )نۆڤلێت(ی 
)رۆژانەی ش���ێتێك(ی )گۆگۆل(، جگە لەوەی گەلێك شاكاری )شۆلۆخۆف( وەك 

)چارەنووسی مرۆڤ( و...
ل���ە ئەدەب���ی كوردیمان���دا گەلێك نموونەی پرش���نگدار هەن، زۆر ل���ە چیرۆك و 
رۆمانەكانی مامۆس���تا )حس���ێن عارف( كارتێكردن���ی بیرەوەرییەكانی پێوە نەك 
ه���ەر دیارە، بەڵكوو دیاربوونێكی زەق وەك لە ش���اكارەكەیدا )ش���ار(، ئەوانەی 
هاوبی���ر و هاوڕێ���ی تەمەن و ئەو رۆژانەی بووین، گەواهیی ئەو راس���تییەی بۆ 
دەدەین، یان شانۆیی )جەنابی جانەوەر( رۆژانی گیرۆدە بوونیەتی لە سەردەمی 
رژێمی بەربادی )بەعس(دا، گیانی ورووژانی بیرەوەری بە تایبەت س���ەردەمانی 
منداڵی و مێردمنداڵی لە ش���یعرەكانی شاعیری مەزن و نەمر )شێركۆ بێ كەس(

دا بە روون و رەوانی دەبیندرێ. 
ب���ە هەر ح���اڵ مادامەكی ژیان چاوگی ئ���ەدەب و هونەرە، كەوات���ە كاردانەوەی 
رۆژانەی ئەدیب و هونەرمەندەكە دەبێ خۆی بنوێنێ. ئەگەر هەردوو بەرهەمی 
یا رەوانترە بڵێم شاكاری مامۆستا )سەالم عەبدواڵ( بخوێنینەوە چ بەندیخانەكەی 
)گەڤەر( و چ )هەیئە(ی كەركووك، كە كتومت بیرەوەری نامەیە و خراونەتە ناو 

چوارچێوەی ئەدەبەوە. 
من بەش بە حاڵی خۆم كە لەگەڵیا دانیشتووم و باسی ئەو رۆژانەی بۆ كردووم، 
راس���تە بیرەوەری بوون بەاڵم وامدەزانی فیلمێكی س���ەیر لەب���ەر چاوەكانمەوە 
پش���یان دەدرێت. كاتێ هەیئەم بینی بە چاوی بیر و دڵ خوێندمەوە، گەیش���تمە 
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ئ���ەو بڕوای���ەی كە هەر كەس���ێكی دیكە كە بەو ئەزموونە ت���اڵ و لە هەمان كاتدا 
جەربەزەیی���ەی كاك س���ەالمدا رانەبورد ب���ێ، هەرگیزاو هەرگی���ز نەیدەتوانی ئا 
ب���ەو جوان و راس���تگۆیی و كاریگەرییە بنووس���ێت، چونكە ئ���ەو خۆی تۆماری 
رۆژانەیەك���ی تایبەت���ی خ���ۆی ك���ردووە، خۆی تاڵ���ی و س���وێری و نائومێدی و 
ئومێدەكەی خۆی دیوە. دەبێ ئەوەش بگوترێت كاك س���ەالم توانایەكی ئەدەبیی 
سەرنج راكێشی گەورەی هەیە، لەو نووسەرانەیە كە دێڕی یەكەمیت خوێندەوە 

ناچار هەر دەبێ دوای كەویت و دەستبەرداری نەبیت.
بە راس���تی ئەگەر س���ینەماكارانی گەلەكەمان لە ئاس���تی گەورەیی ئەركەكەیاندا 
بوونای���ە، دەبوو حیس���ابێكی بۆ هەیئەك���ەی بكردرایە، دیارە هێش���تا وەكوو بە 
تەواوەت���ی نەهامەت���ی بەرۆكی بەرنەداوی���ن، دەنا دەبوو پتر ق���ەدر گرانانە لەو 
جۆرە كارانەمان بڕوانیایە، یان هەر ئەوەتا لەو رەشە دەردە پاك نەبووینەتەوە 
ك���ە )گڵ���ی دوور دەرمانە( المان. جگە ل���ەوەی ئەو ی���ادەوەری نامەیە الیەنێكی 
ئەدەبی���ی ب���ااڵی هەیە، هەروەه���ا رۆژانێكی دژواری خەب���ات و كۆڵنەدانمان بۆ 

دەگێڕێتەوە.
بۆچی ئەو ساتانەی ناسڕێنەوە؟ بە رای من هیچ ساتێك ئەگەر لە زەینیشدا نەما 
ئەوا وەك هەبوون خاوەنی كات و ش���وێنی رۆژانەیەتی و س���ڕینەوەی مەحاڵە، 
چونكە رووی داوە، گشت روودانێكیش كار و كاردانەوەی خۆی هەیە. ئەوەیان 
وەك الیەنە فیزیكی و ماتەری و فەلس���ەفییەكەی، بەاڵم لە رووەكەی دییەوە وە 
گش���ت شتێك كپ و خامۆش دەبێ و س���ڕینەوەیەك دەسڕێتەوە هەروەك هەر 

نەبوو بێت. 
بۆیە بە الی منەوە نووسینەوەی رۆژانە بە تایبەت بۆ ئەوانەی لە ژیاندا توانیویانە 
خش���تێك لەس���ەر بنیادی تەالری ژیان دابنێن و كۆشش���ی ژیان جوان كردنیان 
ك���رد بێ و ش���وێن هەبوونیان ب���ە رووكاری ژیانەوە زیندوو درەوش���اوە بێت، 
دەبێت ئەوە بنووس���رێتەوە، چونكە هەر خۆی نیی���ە بە تەنیا، بەڵكوو دەوروبەر 
و كات و ش���وێن و سەردەمەكەش���ە، ئیدی بیەوێ و نەیەوێ هەنگاوێك بووە لە 
كاروانەكەی ژیانی، ئەمە جگە لەوەی رادەربڕین و بۆچوونە لەس���ەر هەنگاو بە 
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هەنگاوی ژیان.
س���ەبارەت بە نووس���ینەوەی یادەوەری الی ئێمە پتر وا باوە لە پیریدا یان ئەو 
س���ااڵنەی كە تەمەن ش���ان لە كۆتایی توند دەكات، هەرچەندە لەو تەمەنەدا ئەو 
وردی و ب���اش لەبی���ر بوونە نامێنێ و كاڵ دەبێت���ەوە، بە رای من هەرچەندە من 
خ���ۆم وام نەك���ردووە كە دەبوو هەر نەبێ لە تەك ه���ەر ئەزموونێكمدا یان هەر 
قۆناغێكدا كۆی ش���تەكانم تۆمار بكردایە، بۆیە رەنگە گەلێك ش���تی لێرە و لەوێ 
یان زۆر گەوهەری گرنگم لەبیر چوو بێت. كەسانێكی هۆشیار هەن چ جاران و 
چ ئەمڕۆ، رۆژ بە رۆژ هەر نەبێ لە رۆژژمێرە گچكەكەی بەر باخەڵیاندا بۆ بیر 

نەچوون سەردێڕێكیش بێت دەینووسن.
م���ن زۆر ج���ار لە كاكی ئازیز )عەلی بەگی حس���ێن بەگی جاف(م بیس���تووە كە 
ب���ە درێژایی تەمەنی رۆژانە بیرەوەرییەكان���ی تۆمار كردووە بە بێ ئەوەی تاقە 
رۆژێك���ی لێ پەڕاند بێ. ئیدی بە خۆش���ی و ناخۆش���ی و ه���ات و نەهاتەوە، ئەو 
كارەی عەلی بەگ كردوویەتی زامنكەری پاراس���تنی س���ەراپای رۆژانەكانیەتی، 
ب���ە تایبەت بۆ كەس���ێكی كوردپ���ەروەری وەك ئەو، كە هیچ گوم���ان لەوەدا نییە 
لە رێگای ئەو تۆمار كردنەیەوە مێژووی بزاڤی ئازادیخوازی پتر لە نیو س���ەدە 

دەچنینەوە.
س���ەبارەت بە خۆم ئەوەی هەرگیز بیرم لێ نەكرد بووەوە بیرەوەریی نووسین 
بوو، وای بۆ دەچووم كە سەرجەمی بەرهەمەكانم جێگرەوەی بیرەوەرینامە بن 
و س���تایلە ش���انۆییەكەم ناسنامەم بێت. بۆ چەند جارێك هاوەڵی ئازیزم پارێزەر 
)تاری���ق جامباز( ئەو كارەی دا بە گوێمدا، بەاڵم هەر نەچوومە ژێر باری، دیارە 

ئەو بەڕێزە لە خەمخۆرانی ئەو بابەتە گرنەگە بوو ...
رۆژانێ���ك راب���ردوو هەر خۆم لە ق���ەرەی نەدا بوو. پەیوەندییەك���ی پڕ لە ناز و 
خۆشەویس���تیم بە گۆڤ���اری )گۆاڵن(�ەوە هەبوو، وا رێك���ەوت جاروبارە هەر لە 
س���ەرەتاوە نووس���ینم تیا باڵو دەكردەوە، رۆژێ لە رۆژانی بەری چەند س���اڵێ 
ب���ە دیداریان گەیش���تم، لەو س���ەردانەدا ك���ە بەڕێزان )كاكە فەره���اد محەمەد(ی 
سەرنووسەر و )كاكە خەلیل بلەیی(ی نووسەر لەو دیمانەیەدا بوون كاك فەرهاد 
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داوای بەش���دار بوونی لێ كردم بە نووس���ینی گۆش���ەیەك یان یەك دوو الپەڕە 
نووس���ینی مانگانە بۆ گۆڤارەكە، بە پەس���ندم زانی خۆش���حاڵیم لە تەك سوپاس 
كردندا بۆ دەربڕین. ئیدی كەوتینە گفتوگۆ لەسەر بابەتی نووسینەكە، لە پڕدا بە 
بێ بڕیاری پێشوەخت بابەتی یاداشتنامەم بە بیردا هات و باسم كرد، بەڕێزیان 
ب���ە دڵ رەزامەن���دی و خۆش���حاڵیی لەس���ەر دەڕب���ری. ئیتر پەیتا پەیت���ا كەوتمە 
ورووژاندنی بیرەوەرییەكانم و بووژاندنەوەی زەینم و دەس���تم دایە نووس���ینی، 
دەب���ێ بۆ خ���وا و مێژوویش بڵێم: ئەگەر س���ووربوون و هاندان���ی ئەو بەڕێزانە 
نەبووای���ە بێگوم���ان ئەو بیرەوەریانەش���م لە تەك رۆژانی تەمەن���دا دەپێچایەوە، 
ئەوسا هەر خوا بۆ خۆی دەیزانی كوێوە دەرۆیشتن و بە كام مەرەیە دەچوون؟ 
بۆیە سوپاس���یان دەكەم و هەرگیز لە قەزردارییان دەرناچم، ئەم قس���ەیەم نەك 
هەر هی ئەم دنیایەمە بەڵكوو هی ئەو دنیاش���مە، نایش���ارمەوە كە هەر لە س���ای 
ئەم پەیوەندییە رۆشنبیرییەوە دەبوو هەر نەبێ مانگی جارێك یان دوو جار بە 
دیداریان شاد ببم و گشت جارێكیش جگە لەو هەموو رێزلێنانەی كە لێیان دەنام 
و پاش ئەو ماندووبوونە زۆرەی بە دەرهێنانی بابەتەكەمەوە دەیان كێشا، هەر 
جارەش بە قەوارەی چەند كتێبێكی بابەتی فەلسەفی و سیاسی و ئەدەبی دەهاتمە 
دەرێ. بۆیە دەڵێم مامۆستا فەرهاد محەمەد یەكێك لە رۆشنبیرە هەرە زرنگ و 
هۆش���یارەكانمانە، گۆڤاری )گواڵن(یش وەك چەندین جار دووپاتم كردووەتەوە 
بابەتەكانی سەرپێیی و كەرەستەی بەكارهێنانی ساتەوەخت نین، بەڵكوو شایەنی 
هەڵوێستە لەسەر كردن و تاووتوێ كردن و خوێندنن لە مەڵبەندەكانی رۆشنبیر 
كردن���دا بە تایبەت ل���ە پەیمانگاكانی پەروەردە كردنی كادیراندا. بە راس���تی ئەم 
كارنامەیە سەر رێچكەیەكە بۆ نووسینەوەی رۆژانی رابردوو بە شێوازی جۆرە 
رۆمانێك. لەم بەر لە كۆتاییەش���دا ش���وێنی خۆیەتی هەر بۆ بیرەوەری بڵێم: بۆ 
نووس���ینی ئەم پێش���ەكییە وا رێكەوت بۆ چارەس���ەری نەخۆشی روو لە واڵتی 
ئەڵمانیا بكەم، رۆژانە بە رێگای ناوەندە پزیش���كییەكانی تایبەت بە چارەس���ەری 
نەخۆشییەكەمەوە بووم، ئەو دەمانەش كە دەرفەتم بۆ دەڕەخسا دەچوومە ئەو 
قاوەخانەیەی جارانی پێش���تریش هۆگری هامش���ۆ كردنی بووبووم، بەدەم چا و 
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ق���اوە خواردنەوەوە لەو دەفتەرە گچكەیەی كە ل���ە هەولێرەوە لە باخەڵم نابوو، 
دەكەوتمە نووسین، هەرچەندە دكتۆری سەرپەرشتیارم ئامۆژگاریی كرد بووم 
ك���ە ئیدی نابێت چاوانم مان���دوو بكەم بە تایبەت بە خوێندنەوە و نووس���ینەوە، 
بەاڵم بۆ ئەم مەبەستە كەللە رەقییەكەم هەر نواند و بەردەوام بووم بۆیە بۆشم 
هەیە داوای بەخش���ین بكەم لە هەر كەموڕییەك ئەگەر لەم نووس���ینەمدا هەبوو 

بێت.

ئەحمەد ساالر
قاوەخانەی )ئۆڤیدیۆ- ئایس كافێ(
مشن گالدباخ- ئەڵمانیا
18/ ئەیلوول / 2013 
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تەمەنی���ان خەاڵت���ی  ئەزموونەكان���ی  بابیان،خەس���تە  ل���ە  رەحم���ەت  پێش���ینان 
نەوەكان���ی دوای خۆی���ان كردووە و ه���ەر پیتەیان گەوهەرێكی گ���ران بەهایە و 
نافرۆشرێ،بەتایبەت ئەوانەی پیرێتی تەنگی پێ هەڵدەچنین و شانیان لە دیواری 
هەڵچ���ووی تەم���ەن گیر دەكرد، وەك مەیل س���ووڕان و گەڕانەو بۆ جاران و بە 
تایبەت ڕۆژانی منداڵی،ئاخیان بۆ هەڵدەكێشا و خۆزگەیان بۆ زەین ڕوونییەكەی 
دەب���رد، ك���ە چۆن ب���ەردە و س���ڕینەوەو لەبیرچوونەوەی نییە. ج���ارێ لەجاران 
خۆم شایەتی عەیان بووم، بەسااڵچوویەك هێندە بەهەورازی ژیاندا هەڵكشابوو 
لە نەوەد س���اڵی تێپەڕاندبوو، گێڕایەوە: منداڵێكی هەروا حەوت هەش���ت س���ااڵن 
دەبووم هاوینەكەی ئەو س���اڵە پیاوی دەگەیاندە شەرای مەرگ و بێخود دەبوو، 
ناچار خۆمان و كەل و پەلی زۆر پێویس���تی ڕۆژانەمان س���ەر بەرزە واڵخ ناو 
روومان لەماڵی ئامۆزاكانی بابمان كرد كە كوێستانی پشت كێوانی سەر سنوور 
هەواریان بوو، ڕەش���ماڵمان لێ هەڵدابوو. هەر كە گەیش���تینە جێ، چونكە یەكەم 
جار بوو لەو جۆرە ماڵە ببینم، دەس���بەجێ چاوم ورد بە وردی ئەو ش���وێنەی 

ئەو ساتانەی ناسڕێنەوە
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قۆزتەوە، بۆ نموونە: گڵوانكەیەكی رەنگینی ئاهەنگیان بە بنمیچی ڕەش���ماڵەكەدا 
هەڵواسیبوو،سەد و بیست و یەك گڵوانكەی پیادا شۆڕ ببوەوە، ژەنگی و گرژاڵی 
و ئیدی لەو چیغە ئەسمەر پێچەم روانی كە هەر تاكێكیان دە گەز دەبوو، دووسەد 
و حەڤدە قامیش���ی تیادا چەس���پ و جووت بووبوو، مامە س���ەرحەدیش كەوا و 
س���ەڵتەیەكی ش���یرداخ و چەفتەیەكی خۆڵەمێشی ریشوو رەشی دێزی بەستبوو 
بەسەریەوە، هەوا بەم ال و بەوالدا دەیشەكان، گاڵۆكێكی ئەستووریشی پێ بوو، 
س���ەرەچەماوەكەی بن هەنگڵی نابوو، بەسەرەكەی تریشی ئاگری ئاگردانەكەی 
خ���ۆش دەك���رد كە مەنجەڵێكی دووكەڵ ڕەش���كردووی لەس���ەر دانرابوو لەتەك 

حەوجۆشێكی چا لێنان...
بەهەر حاڵ سەرتان نەیەشێنم هەر دەتگوت دوایین مۆدێلی كامێرای سینەمایی 
گەلێك وردبینی پێبووە و ملیمەترێكی لێ نەپەڕاندووە. ئەوەی جێگای تیا رامان 
و لەهەم���ان كاتدا پێكەنین���ە، ئەوە بوو پاش ئ���ەو وردگێڕانەوەیە رووی تێكردم 
و چ���اوە گچكەكان���ی هێنایەوە یەك و هێندەی دیك���ە گچكەتری كرد و باش لێی 

ڕوانیم و وتی: ئەرێ تۆ كێیت و چیت گەرەك بوو؟
ئەرێ پێش���م ناڵێی باسی چیم دەكرد؟ بە ئاخێكی حەسرەت كێشانەوە وتم: اللۆ 
گیان ئا ئەوەیە زەینی سەرد تاو كۆتایی، جەوانی و پیری، زەین ڕوونی و زەین 

كوێری.
یاران ئەو كورتە سەربووردەیەم بۆ سەرگوزشتەی هەنووكەی خۆم هێنایەوە. 
س���ەرەتای پەنجاكانی س���ەدەی رابردووی س���ەدەی بیس���تەمی قاڵ و جەنجاڵی 
ش���ۆڕش و پاش���ان ش���ەڕ و ئاش���ووب و هەرا و هوریا و گەلەگورگێ لەس���ەر 
جەس���تەی پ���ارە پ���ارە و گۆش و گۆش���كراوی گەالن، ب���ەر لەهەم���ووان گەلی 
كورد،دیارە تەمەنم گەیشتبووە وادەی چوونە قوتابخانە. بەیانی زوو هەڵیانساندم 
و دەس���ت و ب���رد دەم و چاوی���ان شوش���تم و پۆش���اكی نوێی���ان لەبەركردم و 
لەماڵەوە بە كۆاڵنە كەمێك تەنگەبەرەكانی گەڕەكەكەمان لە ش���اری هەڵەبجە كە 
بە گەڕەكی جوولەكان ناسرابوو، دەستم توند بە دەستی باوكمەوەبوو،گەیشتینە 
س���ەر شەقامە سەرەكییەكە كە ش���ارەكەی كردبوو بەدوو بەشەوە، لەخوارەوە 
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وات���ە لەخوار )پیر محەمەد(ەوە ب���ەرەو ژوور، رووەو )عەبابەیلێ(بەدەم ڕێگاوە 
پەیتا پەیتا باس���ی خۆش���یی قوتابخانەی بۆ دەكردم و كەچۆن چۆنی پێم ناوەتە 
قۆناغێكی دیكەوە، كاتێكم زانی چووینە خانوویەكی حەوش���ێ بەرینەوە، مندااڵن 
هەڵبەز و دابەزو راكە راكەو جرت و فرت و ژاوە ژاویان بوو،دەرگای ژوورەكان 
لەسەر پشت بوون و تەختە ڕەشی شەق و شڕ بە رووبەندی دیواری تەنیشت 
دەرگاكاندا هەڵواس���رابوو، بۆنی تەباشیر و الس���تیكی سڕینەوە و دادانی قەڵەم 
دەهات. گەیش���تینە ئاستی دەرگای بەڕێوبەر، باوكم هەنگاوێ پێش خۆی دام و 
گووتی: كاكە س���االر ئەمە ئەو ش���وێنە پیرۆزەیە هۆش و گۆش���ی مرۆڤی تیادا 
پەرە دەس���ێنێ و س���از دەكرێ بۆ چوونە ناو ژیانی راس���تەقینەوە. بەڕێوبەر و 
ئەو سێ چوار مامۆستایەی لە ژوورەكەدا بوون ئاشنا و دۆستی باوكم بوون، 
خێرا هەس���تانە س���ەرپێ و تەوقەیان لەتەكدا كردو دەس���تەمالنی بوون و لەالی 
س���ەرەوە دایان نا و منیش توندتر دەس���تی باوكم گرتب���وو، زانیم لەوێ بەجێم 
دێڵ���ێ و تەنی���ا دەمێنم���ەوە، بە چاكی گوێ���م لە وتوو وێ���ژ و گفتوگۆكەیان بوو، 
زەنگێكی دەنگ گەورە لێی دا، كە هەرگیز ئەو دەنگە زەنگە پڕ لە زرنگانەوەیەم 
لەگوێدا ناسڕێتەوە، مامۆستاكان خواحافیزیان لە باوكم كرد و ئەوسا هەرخۆی 
و بەرێوب���ەر مانەوە، هەردووكی���ان لە مەنگی و مەلوول���ی و الرەملیەكەمدا بار 
ئاڵۆزیی���ان خوێندم���ەوە. ئەوس���ا هەردووكیان بەروویەكی خۆش���ی لێواو لێوی 
میهرو نەواوە تێیان ڕووانیم و منیش ئاهێكی سەرفرازیم پیادا هاتەوە، بەڕێوبەر 
دەس���تی برد و لە پاكەتێكی تەباش���یری ن���او دۆاڵبەكەی پش���تمەوە حەوت كڵۆ 
تەباش���یری دەرهێنا و نایە هەردوو مش���تی دەس���تەكانمەوە، هەردوو دەس���تم 
چونكە مناڵ واتەنی)چەچەكانم( بەهەردووكیان دەیتوانی لەخۆیان بگرێ، پاشان 
خس���تمە ه���ەردوو گیرفانەكەمەوە بۆ ئەو ڕەنگە جوانان���ە دڵم هات. ئەو ڕەنگانە 
ڕەنگ���ی ئ���ەو پەلكە زێڕینان���ەی دەهێنایەوە بەرچاوم كە بەهاران پاش شەس���تە 
ب���اران و لێزم���ەی هەڵڕژانی، هەرچۆن كونە و گڵێنەی س���ەر بەرەو خوار كراو، 
ك���ە ئ���ەو دەمانەش حەزم دەك���رد لە هەیوانی باڵە خانە دوو نهۆمییە س���ەردارە 
راكراوەی بەقوڕە س���وور سواغ درابوو، كە پلیسكە تەنەكییەكانی ئاوی بەسەر 
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س���ەرپەنجەرە س���ەر بە كاڵودار و تەنەكییەكاندا و بەس���ەر حەوشە تاشە بەرد 
ڕێژراوەكەدا دەڕژان و چەش���نەها ئاواز س���ەری لێوە هەڵدەدا و هەر كەخۆشی 
دەك���ردەوە پەلك���ە زێڕینە لەژوور بااڵمبۆ و خوار گ���واڵن دیالنی ڕەنگاڵەی لەو 
ئاس���مانەدا دەك���رد و جاروبارە هەتاو نم���ەی باران دەس���تەمالن دەبوونەوە و 
دەیان گووت ئەوە گورگە زێیە، ئەوس���ا هەموو جارێ لەتەك تەمەن هەڵكشاندا 
و لە وادەی پەلكە زێڕینەدا یەك بەیەك دەمبژاردن و دەمناس���ینەوە، ئاوا بوون 
ئەو حەوت تەباش���یرەی كە گش���ت ڕەنگەكانی بوونم لێوە ناس���یون و تەنانەت 
ئەو زانس���تەش كە پێی وایە چاوی م���رۆڤ دەتوانێ پتر لە )700(رەنگ ببینێ و 
لەیەكدی جیابكاتەوە، بۆیە هەر لە زەینی ئەو منداڵییەمەوە و بەو پەڕی بڕواوە 
دەڵێ���م: هەر هەموومان ئەو ڕەنگانەش كە هێش���تا نەبینراونەتەوە لە ڕەنگی ئەو 
ح���ەوت كڵۆ تەباش���یر گەچین���ەوەوە و بەو ڕەنگانە چاوی ب���ەڕوو )ئەلف و بێ(
یەكەی كوردیدا كردمەوە و بووە س���ورمەی دییەكان و ڕش���تنێ پێم ڕش���تووە، 
كەوات���ە چ���ۆن چۆن���ی س���وور و نارنج���ی و زەرد و س���ەوز و ش���ین و نیلی و 

وەنەوشەیی لێم دوور دەكەونەوە ئەوانە سەر لەوحەی زەینی ژیانمە.
***

ئ���ەو ش���تانەی بۆ یەكەمین جار لە ژیاندا م���رۆڤ دەیانبینێ، بە ڕێكەوت بێ یان 
بەهەر شێوەو ڕێگایەك بووبێ. هەرچۆن یەكەم جار لە ژیاندا بەفر بارین ببینێ، 
بۆ یەكەم جار چلوورەی شۆڕەوە بوو بەدار و گوێسەباندا، یان سینەما...بەهاری 
ساڵی )1956(بوو ئەوسا ماڵمان لەگەڕەكی سەرای ژوور شاری هەڵەبجە بوو، 
كۆمەڵە خانوویەكی شێواز نوێی بەبەرد درووست كرابوو، ماڵی ئێمە ڕووی لە 
بامۆك بوو، كە چاوگی بەلۆعەی شاری لێ بوو، لە تەنیشتی دەستە راستمانەوە 
قوتابخان���ەی ناوەن���دی هەڵەبجە بوو، واتە تا پۆلی س���ێی هەبوو، بۆ یەكەم جار 
بوو كە نیمچە هۆڵێك یان ش���ێوە ش���انۆیەك لە هەڵەبجەداب���ێ. ئێمەش مندااڵنی 
گەڕەك پتر یاری و گەمەمان لە دەوروبەری ئەو قوتابخانەیە بوو، هاوینان ئەو 
ڕی���زە دار توویەی بەمب���ەر و ئەوبەری بەردەم قوتابخانەكەوە، یان حەوش���ێ، 
بەچ���اوی ئەوس���ای منداڵیم���ەوە، گەلێك بەرباڵو و بەرین ب���وو، هەندێ جاریش 
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ك���ە الدێیەكان بەرووبوومیان لە گوندەكانی دەوروبەری )عەبابەیلێ( وە دەهێنا، 
پاش س���اغ كردن���ەوەی، گوێدرێژەكانیان بەو درەختانەوە دەبەس���تەوە، ئێمەش 
مندااڵنی چەتوون و جەربەزە، دەرفەتمان لێ دەهێنان و كێش���مان دەكردنە پەنا 
تەپۆڵك���ە و بەرزاییەك ئەوس���ا بە نۆرە س���واریان دەبووین، هەت���ا ئەو رۆژەی 
یەكێكیان بەس���ەر گازەرەی پش���تا هەڵیدام و جووتەیەكی عەنەدۆڵیانەش���ی تێ 
گرت���م، بەاڵم خوا پاراس���تمی ئی���دی بۆ ماوەی���ەك لەو بەزمی كەر س���وارییەی 
كردم. ڕۆژێ لەو ڕۆژانەی س���ەرەتای بەهاری ئەو س���اڵەدا بوو، منداڵە ورتكە 
لەحەوش���ەی ئەو ناوەندییە تاقانەی���ەدا، هەندێكمان بەتۆپی ه���ەوری و هەندێك 
بەتۆپی پەڕۆ. كە لەپارچە پەڕۆ درووس���ت دەكراو بەداو و دەرزی و دروومان 
ش���ێوەی تۆپی���ان پ���ێ دەداو ل���ە پ���ڕا كە ش���ووتێكی بەهێ���زی لێ بدرای���ە، ئەوا 
لەح���ەوادا پ���ەرش و باڵو دەبوویەوە. لەپڕا هەموومان بەهۆی ئەو هات و چۆ و 
ش���تومەك كێیشكردنەوەیەی بۆ ناو هۆڵەكەیان دەبرد، دەستمان لەگەمە و تۆپ 
تۆپێنەكەم���ان هەڵگ���رت و بەرەبەرە چووینە ب���ەر دەرگا دوو تاكییە گەورەكەی 
هۆڵەكەو سەیری ژوورەوەمان دەكرد. پاشان ئەفەندییەك خۆی كرد بەژووردا، 
ناس���یمانەوە مامۆس���تا )ع.ع.شەونم( بوو كە گش���تمان خۆشمان دەویسست، جا 
نازانم لەبەر ئەوەبوو كە وانەی هونەر یان نیگاركێشانی پێ دەوتین، یان لەبەر 

میهر و ڕووخۆشی و هونەرمەندییەكەی بوو.
ڕووی تێكردین و بزەیەكی پڕ لەخۆشەویستیی كەوتە سەر لێو و ڕووخساری 
وتی: دەی ساالر و مناڵینە ئێستا بڕۆن بەم نزیكانە دێن دێن بۆ بینینی شانۆیی، 

دەی ئاقڵینە ئێرە چۆڵكەن، وتمان: بەڵێ باشە مامۆستا گیان.
ڕۆیش���تین و هەم���ووان چاومان لە یەك���دی بڕیبوو، بەبێ ئ���ەوەی كەس فزەی 
لێوەبێ، دیاربوو هەر هەمووان ئەوق و حەپەساوی ئەو شتە بووین كە مامۆستا 
وتی، وشەی)شانۆ(مان بیستبوو، بۆیە نەماندەزانی مەبەستی چییە، كەواتە پاش 
چەن���د رۆژێ دەیبینین. هاتین���ەوە نزیك ماڵەكانمان، پاڵم���ان دا بەدیوارێكەوە و 
لەبەرخۆمەوە وش���ەكەم دەوتەوە و جاروباری���ش حونجەم دەكرد، واتە پیت بە 
پیت رێكم دەخستەوە، لەپڕا هەر هەموومان كەوتینە ژاوە ژاو و بەدەنگی بەرز 
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شانۆ شانۆمان بوو، كاتێكیش دەستبەرداری یەكدی بووین و وشەی شانۆمان 
دەوتەوە.

شەو داهات و ئەو وشەیە بووە خولیا و مەراقم، هەزار ئەوەندەش پەرۆشی ئەو 
ڕۆژەبووم كە بیبینم و بزانم داخۆ چییە؟!

ش���ەوانە باوكم گوێی لەهەواڵەكانی رادیۆ دەگرت، رادیۆیەكی گەورەمان هەبوو 
لەس���ەر مێزێكی تەختە كە پارچە كوتاڵێكی بە ئەتەمین نەخش كراوی بەس���ەردا 
درابوو رادیۆكەی لەسەر بوو ماركەی ئەو رادیۆیەش هەر لەبیرمە )مۆالرد(یان 
پێ دەووت، ئەنتێنی هەوای بۆ سەربان بۆڕاكێشرابوو، هەروەها بەرەو زەویش 
باوكم لەسەر ئەسكەملێك لەبەردەمیا دانیشتبوو، حەزیشی لەدەنگی)زهور حسین(
بوو، كە دەنگێكی خۆش���ی پڕ لەخرۆش و لەهەمان كاتدا جۆرە نووس���اوییەكی 
ن���ازدار لەدەنگیا هەبوو، هەرچ���ۆن بەڕەچەڵەك ئێرانی بوو، بۆیە ئەو ش���ێوازە 
هێن���دەی دیكە ش���یرینی كردبوو، منیش وەس���تام تا پاش ه���ەواڵ، بەدڵ و گیان 

گوێی بۆ گۆرانییەكە شل كردبوو، هەركەتەواو بوو وتم: باوكە.
وتی: ها باوكە گیان، چیت دەوێ؟

وتم: شانۆ چییە؟
بەوردی سەیرێكی كردم و دەستی خستە سەر شانم و منیش لەبەردەمیا رێك 

وەستابووم و هەموو لەشم بوو بووە گوێ بۆ بیستنی وەرامەكەی.
وت���ی: كاكە گیان ش���انۆ تیاترە، ئەوە ئەگ���ەر ئەم جارە )كەریم بەگی زانس���تی(
پورزام سەردانی كردین پێی ئەڵێم بەجوانی تێتبگەیەنێ. چونكە ئەو و مامۆستا 
)فوئاد رەش���ید بەكر( كە برادەری گیانی بەگیانیمە، لەناو كورد ئەو دووانە بەر 
لەهەم���ووان ئەو هونەرەیان نواندووە، س���اڵی )1926(لەگەڵ )بێكەس( و )ئەلف.

بێ.هەوری( پێشكەش���یان كردووە و بانگیان كردووە بۆ بینینی ئەو شانۆییە كە 
ناوی)شۆڕشی فەرەنسی(بووە. بەرە بەرەش بەدەم چاخواردنەوە و لەگەڵ كاكە 
)لەتیف قادر ئاغا(ی خاڵمدا كە ژمێریاری شارەوانی هەڵەبجە بوو كەوتە بزواندنی 
و ئیدی باوكیش���م كەوتە گێڕانەوەی ئەوانەی دیبووی، چ شانۆیی)نیرۆن( ساڵی 
)1927(لە ش���اری س���لێمانی پێش���كەش كراوە.)كەریم ب���ەگ( دەوری )ئیمپراتۆر 
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نی���رۆن(ی دەبین���ی و كاك )فوئ���اد( دەوری خانمەكەی دەنواند و)ش���اكر فەتاح(
ی ئامۆزاش���م ئەندام���ی پەرلەمانەكەیان بوو و هەروەها شانۆیی)س���ەالحەدینی 
ئەیوبی(س���اڵی )1935(،وە چ���ۆن چۆنی بۆ یەكەم جار)م���اری مونیب( و )حەقی 

شبلی(دیوە.
لە دووتۆی گێڕانەوەكەیدا كە كەوتبووە نێوان باوكم و كاكە لەتیف مەوە. ئەوەندە 

تێگەیشتم حەقایەتە و بەزیندوویی، نەك گێڕانەوە، لەبەر چاومانا دەیبینین.
بەه���ەر ح���اڵ ئەو ڕۆژە هات و لەش���ارا بوویە قاو و باس���ی هەمووان كە هۆڵی 
ناوەندیی هەڵەبجە ش���انۆیی)بازرگانی فینیسیا(ی )شەكسپیر(كەوتە ئامادەكردن 

و دەرهێنانی مامۆستا )ع.ع.شەونم(ە پێشكەش دەكرێ.
ئەوشەوە تا ڕۆژ بوویەوە، خواخوام بوو زوو ڕۆژبێتەوە و بگاتە عەسر و بچین 
ب���ۆ بینین���ی، پەردە كرایەوە و رووناكی رەنگاو رەن���گ و پەردەی رەنگاو رەنگ 
هەڵواس���رابوو، كەس���ەكان بەرگێكیان بۆ پۆش���یبوو زۆر الم سەیر بوو، بەزاتی 
خوا هەتا ماوم بریق و باقی ئەو عەس���رە ش���انۆییەم لەزەین ناس���ڕێتەوە. باشە 

چۆن چۆنی بسڕێتەوە ئەو وشەیەی كە نەمدەزانی چییە و چی دەگەیەنێ!
بێ ئاگا بووم لەوەی ئەو شتەیە كەدەبێتە لەیالی هەموو ژیانم و سەراپای تەمەنم 

قوربانی دەكەم، ئیدی ئەو سات و ئەو وشەیەم چۆن لەال دەسڕێتەوە؟!
شانۆ ئەو شیرینە وشەیەیە كە لەالی من شیلەی ژیانی جاویدانی لێ دەچۆڕێ، 
ل���ەو هەڵەبجەیە گوێم پێ���ی زرنگایەوە و زمانم پێ پژا و بۆ یەكەمین جار چاوم 

پیادا هەڵهێنایەوە.
بەڵێ لە هەڵەبجەی سوورە گوڵی سەر پەرچەمی شارەزووری شۆخ و شەنگ.

تۆ بڵێی نەخشی سەر سەنگ بە گەردی لێی باراوی ڕۆژگار كوێر بێتەوە؟
یان خوانەخواستە لەسەر لەوحی ژیان بسڕێتەوە؟

نا، نا، نا.ئەوەش زادەی ئەو ساتانەیە كە ناسڕێنەوە.
***

گەلێك ڕاست و دروستە كە دەگوترێ: مرۆڤ زادەی ژینگە و دەوروبەرەكەیەتی، 
كەوات���ە ئەوە دەس���ت نیش���انی چەندین الی���ەن و ئارەزوو و مەیل���ی ئەو مرۆڤە 
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دەكات. واتە ڕێنماییكەر و ئاراستەكەرە و بەشێكی گەورە و گرینگ و بنەڕەتیی 
پ���ەروەردە ك���ردن و گ���ۆش كردنە. من ب���ەش بە حاڵی خۆم هەر كە لە ش���اری 
)هەڵەبجە(وە گەڕاینەوە بۆ شاری )سلێمانی( هەر لە سەرەتاوە بەختم یار بوو، 
تەمەنم هەشت نۆ سااڵن بوو، ساڵی 1956 بوو، لە گەڕەكی چوارباغ نیشتەجێ 
بووی���ن. ل���ە بەختی مندا یاریگەی تاقانە و ش���انۆ تەنیاكەی ش���ار لەو گەڕەكەدا 
بوون و نزیك ماڵمان بوون. كەواتە ئەو چاالكییانەی لەو دوو ش���وێنە گەش���ەی 
شاردا دەكران، چ وەرزش و چ شانۆ، بە هەموو شێوەیەك حەز و ئارەزوویان 
ب���ە الی خۆیاندا ڕادەكێش���ام. منیش لەو تەمەنەدا ئارەزووی وەرزش���م دەكرد، 
لەگەڵ هەبوونی مەیل و ئارەزووی نواندن، نەك بە واتا تەواوەتییەكەی نواندن، 
بەڵكوو السایی كردنەوە، السایی پیاوانی گەڕەك، خزمان، زۆر جار كە باوكم لە 
ماڵەوە نەدەبوو، ڕۆبەكەیم لەبەر دەكرد و پایپەكەیم دەنا بە دەممەوە، هەروەك 
ئەویش پاڵم لێ دەدایەوە و بە دەنگ و نەبرەی ئەو قس���ەم لەگەڵ دایكم دەكرد. 
ئەو وشانەش���م بەكار دەهێنا كە تایبەتی بوون بە ئاخافتنی باوكم. بەو الس���ایی 
كردنەوەی���ە كەش���ێكی خۆش و پڕ لە پێكەنینم پێك دەهێن���ا. دوایی بۆ باوكمیان 
دەگێڕایەوە، ئەویش بە پێكەنینەوە سەیری دەكردم و دەیوت: كاكە پاشا ئەمەشت 

كرد؟
كابرای���ەك ل���ە گەڕەكەكەم���ان ب���وو پیاوێكی دڵ پ���اك و هەژار ب���وو، ئەو دەمە 
قاورمەی نۆكی دەفرۆشت، دەنگێكی ناسازی قەبەی پێوە بوو، كە هاواری دەكرد 
دەمارەكان���ی المل���ی هێندەی س���ۆندەیەكی دوو ئینجی دەئاوس���ا، ئەو بەردەوام 
الس���اییم دەكردەوە، چ دەنگ و چ كار و ش���ێوەی، هێندە الس���اییم كرد بووەوە، 
رۆژێ وام ب���ە خەیاڵ���دا هات ئەو بوو بێ بە پاش���ا و وتار ب���ۆ خەڵكی بدات، لە 
نێوانی ڕستەكانیدا هەر هاوار هاواری قاورمەی نۆكەكەی لێوە دەهات، بووبوو 
بە نیمچە بینراوێكی ش���انۆیی، ئەم خولیا و كاری الس���ایی كردنەوەیەم كارێكی 
ئەوتۆی كرد بوو، كە هەندێك لە خزمانی بەسااڵچوو، بە تایبەت پیرێژنەكان بەر 

لە ڕۆیشتنیان تكایان لێ دەكردم لە پاش رۆیشتنیان الساییان نەكەمەوە.
ئێمە دەس���تەیەك ل���ە مندااڵنی گەڕەك، ك���رد بوومان بە خ���وو، رۆژانی هەیینی 
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دەچووی���ن بۆ س���ینەما، ئەو دەمە س���ینەمای )رەش���ید( و )س���یروان( هەبوون، 
دەچووین���ە بەش���ی )چلی( واتە تكتەك���ەی بە چل فلس بوو، پ���اش گەڕانەوەمان 
السایی هەندێ شتی ئەو فیلمەمان دەكردەوە، ئەو دەمە هەر خۆم سەرپەرشتیی 
ئ���ەو یاریی���ەم دەكرد و گەر حەزیش���م لە نواندنی )كوڕە ئازاك���ە( بوایە، ئەوا بۆ 

خۆم دەمنواند.
ماڵەكەم���ان دواهەمی���ن ماڵ���ی س���ەر ئ���ەو ش���ەقامەی چوارب���اغ بوو، لە پش���ت 
دیوارەكەمانەوە، هەر چۆن س���ینەما، س���ەرپارچەی فلیممان كۆ دەكردەوە و بە 
)الی���ت( لەس���ەر دیوارەكە پیش���انم دەدا، هەر لە دووتوێی ئ���ەو حەزی منداڵیمدا 

دەژیا.
یەكێ لەو س���اتانەی كە هەرگیز ناسڕێتەوە، ئەو عەسرەی ڕۆژی 1956/10/18 
ل���ە یاری���گای ئامادەی���ی س���لێمانیی كوڕان یاری ب���وو، ئێمەش م���ن و براكەم و 
كوڕان���ی )خاڵ���ە نوری بەگ(مان كە ل���ە گەڕەكی قەزازەكان���ەوە هاتبوون، لە پڕا 
پەڵە هەورێكی تاری چڵكن ئاس���مانی شاری داپۆشی، هەر دەتگوت ڕۆژ گیرانە، 
ت���ەرزە دای كرد، دەنگ گەورە و بە لێزم���ە، دەیانگوت تیایدا بووە دانەی )100( 
گرام بووە، یارییەكە تێك چوو، لە شاخی گۆیژەوە الفاو بە لێشاو هاتە خوارێ، 
ئەو دەمە ش���ار بەربەس���تی الفاوی بۆ دروس���ت نەكرا بوو، ئاوەڕۆكانی ش���ار 
ب���ە تایبەت ن���او بازاڕ و هەندێ ل���ە گەڕەكەكان تەقین و ئاو هێرش���ی بردە ناو 
ماڵەكان، چونكە ماڵمان نزیك بوو بە ڕاكردن خۆمان گەیاندەوە ماڵێ، سلێمانی 
وتەنی: بووبووین بە چۆلەكەی نەوتی، یان لە ئاو هەڵكێشراو. ئیدی هەواڵ باڵو 
بوویەوە كە س���ەدان ماڵی خاپوور و نغرۆ كردووە و دەیانی خنكاندووە، ش���ار 
خامۆش بوو لە هەموو الیەكەوە هاوار هاوار و هەرا بوو، ش���ەو داهات و ش���ار 
بەرگی ڕەش���ی پۆش���ی، بڵندگۆ بە كووچە و شەقام و كۆاڵنەكانی شاردا دەگەڕا 

و هاواری دەكرد: ئەوی ماڵی وێرانە ڕوو بكاتە خەستەخانە.
خەڵكی شار بووبوونە یەك خێزان و بە هانای یەكدییەوە دەچوون، الفاو بووە 
هەس���ت بزوێنی ش���اعیران، رۆژنامەی )ژین( پاش الفاوەك���ە بووبووە هەواری 

هەستیان، ئێستاش چەند كۆپلەیەكی شیعری )كامەران(م لەبەرە كە وتبووی: 
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وەران گوڵ���ی  خ���ەزان  ب���ای  »ك���ە 
خونچ���ە دەس���ت ئ���ەكا ب���ە گری���ان
ئ���ەی ك���ە خونچ���ەی ناس���ك وەری
بگ���ری؟!« ك���ێ  توخ���وا،  خەڵكین���ە 

لەگەڵ باڵو بوونەوەی هەواڵی الفاوەكە جێنشینی پاشای عێراق )میر عەبدولئیال( 
س���ەردانی س���لێمانیی كرد، چاوی ب���ە خەڵكەكە كەوت، ئەوە ب���وو لە ڕۆژنامەی 
)ژی���ن(ی رۆژی 1957/10/31 باڵو كرایەوە وتبووی: )هیوامان وایە كە یارمەتی 
تەواوی لێقەوماوان بدەین و سەر لەنوێ شوێنە ڕووخاوەكان تازە بكەینەوە(.
هێندەی نەبرد ئەو كاتە قوتابیی قوتابخانەی )ئەیوبییە( بووم، لە تیپی )دیدەوانی(

دا بووم، كۆیان كردینەوە وتیان:
خاوەن ش���كۆ دێت بۆ سلێمانی رۆژی 1957/11/5 لە بەردەم )ڕێست هاوس(دا 
كە تەنیش���ت كارگەی جگەرەی ئێس���تایە و بەرامبەر شارەوانییە ریزیان كردین، 
ئێستاش دەنگی ئەو بێژەرەی كە پێش گەیشتنی كەژاوەی )شا فەیسەڵی دووەم( 
تاو بە تاو هەواڵی هاتنەكەی ڕادەگەیاند كە ناوی مامۆستا )جیهان بەخش (بوو 

دەیووت:
»ئەوا خاوەن ش���كۆ شا فەیسەڵی دووەم گەیشتە كەندەكەوە، ئەوا گەیشتە كپڵە 

سپی....«
پاشا گەیشت و سەرۆك وەزیران و وەزیری ناوخۆ یاوەری بوون، پێشوازییان 
لێ كرا و پاش وچانێكی كورت لە ماڵی )موتەسەڕیف(، كەوتنە سەردانی خەڵكە 
ماڵ وێران بووەكان و دڵی دەدانەوە و هاوهەس���تیی خۆی بۆ دەردەبڕی، بڕێ 

پارەی پێشكەش بە لێقەوماوان كرد، بە تایبەت بۆ كەم درامەتان.
ئەو ڕووداو و رۆژە ناخۆش���ە و ش���ێوەی ئاس���مانی س���لێمانیی ئەو عەس���رەم 
هەرگیز لەبیر ناچێتەوە، بە تایبەت كە چووینەوە قوتابخانە، چەند هاوڕێیەكمان 
نەبینییەوە، یان هەندێكیان باب و برا و خوشك و دایكیان مەرگ بردبوونییەوە، 

ڕۆژێكی ماتەم بوو لەو ئان و ساتانەی ناسڕێنەوە. 
***
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ئەگەر بە س���اڵی جارێك، یان بە چەند س���اڵێك چاالكییەكی هونەری لە سلێمانی 
بنوێنرای���ە، ئ���ەوا بەر لە هەم���ووان ئێمەی كوڕ و كاڵی گەڕەك���ی چوارباغ پێمان 
دەزانی، چونكە تەنیا ش���وێن و ش���انۆیەك كە ئەو ش���ارە شكی دەبرد، هەر ئەو 
ش���انۆییەی ئامادەیی س���لێمانی بوو، كە لە پاش كۆتایی جەنگی جیهانی دووەم 
دەست بە دروست كردنی كرا بوو، كەواتە بەپێی هاوسێيمان لەو قوتابخانەیەوە 
ئاگادار دەبووین، لەوەی بڵندگۆ و دەهۆڵ و زوڕنا شەقام و كووچە و كۆاڵنەكانی 
ش���ار ب���ە ڕیكالمی ئاهەنگ���ە هونەرییەكە بهەژێنن، ئەو دەمانەش، ش���ار هێندەی 
گەڕەكێك لە گەڕەكە نوێیەكانی ئێس���تای دەبوو، ئەو كاتە پێویس���تی بە تەكسی 
نەبوو، بۆیە هەر نەبوو، هەر بۆیە گچكەترین هەواڵ لە ڕەشەبا بە ناوبانگەكەی 
س���لێمانی خێراتر دەگەیش���ت و باڵو دەبوویەوە، دەنگ باڵو بوویەوە كە ڕۆژی 
)23(ی مانگ���ی ش���وبات كە دەیك���ردە ڕۆژی)4(ی ڕێبەندانی كوردی، ئەو س���اڵە 
كە س���اڵی )1958( بوو، ش���انۆی )مەم و زین(�ەكەی )ئەحمەدی خانی(، لە الیەن 
قوتابیانی ناوەنديی شەوانەوە پێشكەش دەكرێ، ڕۆژانێكی باران و هەور و هەاڵ 
بوو، دەرهێنەرەكەی مامۆستا )ئەنوەر تۆفی( بوو كە دیواری ماڵمان بە دیواری 
ماڵیانەوە بوو كاكە )دلێر(ی كوڕیشی لە یەك پۆلدا بووین و برادەرم بوو، بۆیە 
ڕۆژان���ە ئاگاداری هەواڵی ش���انۆییەكە دەبووم، ئەو دەمە خەڵكی ش���ار، خێزان، 
خێزان دەچوونە سەیری شانۆ، هەر چۆن زۆربەیان ڕۆژانی چوارشەممە، جگە 
لە وەرزی زس���تان، دەچوونە باخچەی گش���تی، ڕۆژانی دیكەش بۆ سەر وەیس 
و قؤرییە ش���كاوەكانی با و س���ەرچنار یان ئێوارانی هەيینی دەچوون بۆ بینینی 
سینەما، ئەوەی دیاردەیەكی سەیر بوو خەڵكی هەر چۆن بۆ سەیران خواردنیان 
لەگ���ەڵ خۆی���ان دەبرد، بۆ ش���انۆش بە هەمان ش���ێوە، ئیتر ئەمە )تەڕەس���از( و 

قەزوان و چەقالەی سوێر و.....
ئەو ڕۆژە هات، دەمەو عەس���ر بەرەو ش���انۆكە چووین خەڵك بە لێشاو دەهاتن، 
تك���ت ب���ە )150( فلس و )250( فلس بوو، لە كاتێكا س���ینەما بە )40(فلس و )70( 
فلس بوو، بووە پاڵەپەستۆ، هەر خەریك بوو بكەوینە ژێر پێوە، نەمانتوانی بچینە 
ژوورێ، ناچ���ار لەگ���ەڵ كوڕ و كااڵندا خۆمان گەیان���دە پەنجەرەكان، كە هەر لە 
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تەنیشتێكی هۆڵەكەوە شەش پەنجەرە هەبوو، شوێنی خۆمان گرت، سەرەتا بوو 
بە بەزم و ڕەزم و گۆرانی و مۆسیقا و جاروبارە شیعر و قسەی نەستەق، دوا 
بەدوای ئەوە، پێشكەشكار هاتە سەر شانۆ و بە دەنگێكی زواڵڵ كەوتە سەر ناو 
بردنی بەش���داران و لە س���ەرەتادا، باسی چۆنیەتی ئامادە كردنەكەی كرد، كە لە 
الیەن كاك )ئەمین میرزا كەریم(�ەوە، لە وەرگیراوە عەرەبیيەكەی )مەم و زین( 
كە )محەمەد س���ەعید ڕەمەزان( كرد بووی بە عەرەبی، س���اڵی )1957( لە ش���ام 
چ���اپ كراوە، لەم كاری ئامادەكارییەش���دا، هونەرمەند )ق���ادر دیالن( هاوكاريی 
كردووە، پاش���ان مامۆس���تا )ئەن���وەر تۆفی( دەریهێناوە، ئی���دی یەكە یەكە ناوی 

ئەكتەرەكان و كەسایەتییە شانۆيیەكەیانی خوێندەوە:
قادر دیالن، لە دەوری )مەم(دا، گوڵزار عومەر لە دەوری )خاتوو زین(دا، ڕەوف 

یەحیا لە دەوری )تاژدین(دا.....
ئام���اژەش بەوە كرا، كە ئەمە یەكەم جارە لە مێژووی ش���انۆیی كوردیدا كوڕ و 

كیژێك بێنە سەر شانۆ.
بە هەر حاڵ پەردەی لە س���ەر یەكەم بینراوی ش���انۆییەكە، لە تەك چەپڵەڕێزانی 
بینەراندا كرایەوە، هەر دەتگوت بەو پەردە هەڵكش���انە، بۆ جیهانێكی س���ەیر، جیا 
ل���ەو ژیانەی تی���ادا دەژیاین، هەر دەتگ���وت جادووە، هەر ئەو دەمە هەس���تم بە 
بەهێزيی س���یحری ش���انۆ كرد، دیكۆری س���ەرنجڕاكێش، كە زۆربەیان لەس���ەر 
پ���ەردەی بەرین ك���را بوو، جل و بەرگ���ی ناوچەی بەهدینان، كە ب���ە تایبەتی لە 
ش���انۆی )دهۆك(�ه وه  هنێرا بوو، مۆسیقایەكی ئەوتۆ كە ناوچە و سەردەمەكەی 
دەگەیان���د و دەرب���ارەی ڕووداوەكان ب���وو، كە كاری هونەرمەن���د )قادر دیالن( 

بوو.
ئەو شەوە تا ڕۆژ بوویەوە، هەر لە خەیاڵی ئەو شانۆیەدا بووم، كە لە پەنجەرەوە 
بینەری بووم، بەاڵم ئەو داخەی پێ دام، كە نەمدەتوانی بە باشی ببینم، بۆیە بۆ 
ڕۆژی دوایی، هەر زوو چوومە بەر دەرگای هۆڵەكە و)150( فلسم لە مشتووما 
توند نووقاند بوو، تكتم بەركەوت و لەم كورس���ی بۆ ئه و كورس���یم بوو، شوێن 
گۆڕكه  هه تا بزانم له  كام شوێنه وه  داخۆ بە جوانی دەیبینم، بەرەبەرە كات بەرەو 
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نواندنەكە دەكش���ا، بە لێش���اویش خەڵك خۆی بۆ ناو هۆڵەكە دەكوتا، تەواو پڕ 
بوو، منیش زۆر دڵم خۆش بوو، لە ناوەڕاس���تی ڕێزی پیشەوەدا بووم بە چوار 
الدا دەمڕوانی، بەاڵم هەر ئەوەندەم خۆش بوو، كابرایەكی ئەفەنديی تێكسمڕاو، 
ب���ە دەنگێك���ی گڕی ناقۆاڵ بانگی ك���ردم: ئا دەی كاكە بچكۆل گی���ان، بە قوربانی 
ك���وڕ ب���م، ئیتر ل���ە ڕوو دامام و ناچار، ب���ە نابەدڵی چوومە ن���او پەنجەرەكەوه ، 
چونكە دیوارەكانی بە بەرد كرا بوون، قووڵیيەكەی )شەس���ت حەفتا( سانتیمەتر 
دەبوو، بۆیە توانیم بەو كەماڵی ئیسراحەتەوە، چوارمشقی لێی دانیشم. ئەوا ئەم 
جارەش كة هێندە لە بینینەكەی دوێنێم باش���تر نەبوو، بە بینینی ش���انۆیی )مەم 
و زین( ش���اد بووم، دووجارم بینی، بەاڵم ئ���ەو جۆرە بینینە، یەكەمیان لەو دیو 
پەنجەرەوە، دووەمیان لەم دیو پەنجەرەوە، بۆیە ناهەقم نییە گەر ئەو ساتانەی 

ئەو دوو ڕۆژەم لە زەینا نەسڕێتەوە...
***
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هەتا تەمەن بەرەو ژوور هەڵكشێ، ئەوە یادگارەكانی منداڵی هەمیشە نازدارتری 
ب���ەرداڵن دەبێ���ت، ب���ە تایبەت بەر دەرگای ماڵ و كووچ���ە و كۆاڵن و گەڕەك و 
ش���وێنی گەمە و وازی، یان قوتابخانەی سەرەتایی بە حەوشەیەوە بە مامۆستا 
و كتێ���ب و تەختەڕەش���ی وان���ە خویندن و دەنگ و ش���ێوەی زەنگی قوتابخانە و 
پاڵەپەس���تۆی بەردەم فرۆشگاكەی و ریزبوونی بەیانیان و وتنەوەی سروود و 

شەڕەشەقی بەردەم قوتابخانەی كاتی بەربوون .
بەش بە حاڵی خۆم بەم تەمەنی ش���ان لە ش���انی پیربوون گیر كردنەوە، هەركە 
كورت���ە دەرفەتێكی ش���ارم ب���ۆ هەڵدەكەوێت، ه���ەر چۆن خۆم پێ���وە گرتووە و 
هۆگری بووم، راس���تەوخۆ دەكەومە دەور و خولی ئەو ش���وێنانەی كە چاوانم 

تیادا پشكوتوون.
ئاهێكی جەم لە س���ۆز گوش���ادی بە گیانماندا دێ، هەست دەكەم بینینم رۆشنتر 
ب���ووە، گەڕەكەكەم���ان گەڕەك���ی چوارب���اخ ب���وو، ماڵەكەم���ان ل���ە كۆتای���ی ئەو 
ش���ەقامەدا بوو كە س���ەرێكی لە خانەقای مەوالنا خالیدی نەقش���بەندییە، ئێمەش 

مەملەكەتی كۆاڵنەكەمان
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لە كۆتاییەكەیدا بووین. ئێستا لە دەستە ڕاستمانەوە بەڕێوبەرایەتیی ڕەگەزنامە 
و باری شارس���تانییە، هەر بەو بۆنەیەش���ەوە كورتە سەردانێكی شێركۆ فارس 

دەكەم كە ئازیزە و لە یاریزانە دڵسۆز و ڕەوشت بەرزەكانی شارە.
پاش���ان س���ەرنجی ئ���ەو دی���وارە بەردینانە دەدەم ك���ە رۆژانی ب���ەرد بەردیمان 
دەژمارد، ئەوس���ا یەكەیەكە س���ەیری دەرگا و پەنج���ەرەی كۆالنەكەمان دەكەم، 
ئ���ا ئەوەیان ماڵی پیاوە تووڕە و تڕۆكە بوو كە دەیان تۆپی الس���تێكی دڕاندین، 
ئەگەر بكەوتایەتە حەوشەكەیانەوە، بە دوولەت كراوی و عەرەبانەیەك جنێوەوە 
ب���ۆی فڕێ دەداینەوە، هەت���ا ماوەیەكیش هەر یەكەمان لە پەن���ا دەرگای ماڵێكدا 

خۆمان لێ گۆڕكە دەكرد و فزەمان لێوە نەدەهات.
لە سەری كۆاڵنەكەش ماڵی شەوكەتە فەندی باوكی كاك عەبدولقادر بوو، برادەری 
خۆشەویس���تی باوكم بوو. هەندێ لە كوڕانی گەڕەك كە لە ئێمە گەورەتر بوون 
بە ناوی ماڵی ئەوانەوە تەلەفونیان بۆ چێش���تخانەی عەلی سوور دەكرد، داوای 
س���ینییەك كەباب و كوبەیان دەكرد، ئەویش دەس���تبەجێ بە شاگردێكی پایسكل 
سواردا دەینارد، ئەوانیش دووراو دوور سەرنجی هاتنەوەی مامۆستایان دەدا، 
ك���ە چ���ۆن چۆنی تووڕە بوو لە رقاندا س���ینییەكەی بە س���ەر ش���اگردەكەدا قلی 

دەكردەوە.
هەر لە مەملەكەتی كۆاڵنەكەماندا دوو خانوو هەبوون، كە هی جووتە برا )حاجی 
تاهیر و حاجی عەلی( سمایل عوزێری بوون، كە یەكێكیان بۆ كوڕەكەیان تەرخان 
ك���رد بوو كە لە ش���ار دەیخوێند، لەگ���ەڵ ئێمەدا لە برا براتر ب���وو، خانووەكەی 
كەیش���یان بە كرێ دابوو بەو كەسەی ئەو سەردەمانە لە جەربەزەیی و بوێریدا 
بێ هاوتا بوو، خەڵكی زەندەقی لێی دەچوو، بەاڵم مەردایەتیی ئەو پیاوە ترسناكە 
لەوەد بوو گشت كەسانی كۆاڵنەكەی بە خوشك و دایك و برای خۆی دەزانی، 
هەر كە دەگەیشتە راستی كۆاڵنەكە سەری بەرز نەدەكردەوە، ئێمەش برادەری 

برا بچووكەكەیان بووین دەیناسین زۆر بەڕێزەوە ساڵوی لێ دەكردین.
ئێوارەیەكی���ان لەگەڵ دایكمدا ل���ە ماڵی بابە گەورە كە بەرامبەر مزگەوتی خانەقا 
بوو دەگەڕاینەوە ماڵەوە، ئەو دەمە تەكس���یی ناوشار نەبوو، لە بەردەم گومرگە 
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س���ووتاوەكە عەرەبانەی جووت ئەسپی دەوس���تان هەركە گەیشتینەوە بە سەر 
شەڕدا كەوتین، ئەو دراوسێیەمان خەریك بوو ئەو عەرەبانچییە كەلەپاچە بكات، 
هاوارم لێ كرد كاكە لەبەر خاتری ئێمە وازی لێ بهێنە، وتی ئەوە لەبەر خاتری 

ئێوە لێی خۆش بووم.
حەز دەكەم ئەوەش بڵێم ئەو سێ برایە قەساب بوون هەر سێكیان شەهید كران، 
ئەمیان لە كانی بۆگەنە، خوار گردی ش���ێخ فەتاح، زەعیم س���دیق گەمارۆی دا و 
شەهیدی كرد، دووەمیشیان لە ساڵی 1963دا لە سەرچنار گرتیان و وتیان جنێو 
ب���ە بارزان���ی بدە بەڕەاڵت دەكەین، لە وەاڵمدا وتی ژیانێك لە لەپی جنێودان بێت 
بە بارزانی، ئەو ژیانە بەرش���ەق دەدەم، هەرگیز نامەوێت ئەگەر بمكوژن داوای 
وا ل���ە م���ن مەكەن. ئەوانیش بە بەرچاوی خەڵكەوە ل���ە پەنجەرەی ماڵەكەیانەوە 
س���ەیریان دەكرد دەس���تڕێژیان لێیان كرد و شەهید بوو. كوڕی سێیەمیشیان لە 

پاش ڕاپەرین شەهید كرا.
لە سەر سووچی كۆاڵنەكەی پشتەوەمان ماڵی )مەال فایەق(ی باوكی نووسەری 
تەنز ئامێز )كاكە ڕەفیق( بوو، دەس���تی لە جادو و س���یحری چەش���نەما هەبوو، 
هەندێ���ك جار ل���ە ناو ئەو ئاهەنگانەی كە لە ئامادەیی س���لێمانی كوڕان دەكران، 
هونەرەكەی خۆی دەنواند. كابرایەكی مەملەكەتەكە، گاڵتە و فش���ەی پێ دەهات. 
رۆژێ لە رۆژانی زس���تان بوو ژمارەیەك لە پیاوانی گەڕەك لەبەر بەڕۆژكە بە 
چیچكانەوە دانیش���ت بوون، چەند كەسێكیان پارچە گونیە و مەقابەیان ڕاخست 
بوو، خەریكی یاریی )دامە( بوون، لە پڕ مەال فایەق هات و بەرامبەریان راوەستا 
س���ەیرێكی كابرای گاڵتە پێكەری كرد و ئەو دەستەس���ڕەی كە هەمیش���ە لە ملی 
دەنا بە توندی رایكێش���ا، پاش���ان كردییە ملی و كاڵوەكەی س���ەری خوالندەوە، 
كاب���راش قاقایەكی لێ دا پێی گوت ئادەی س���یحرێكمان بۆ بنوێنە. ئەویش وتی: 
داخی ئەم زەرتە زەالمە لە س���كما كەڵەكە بووە، ئێستا بە بەرچاوی ئێوەوە پێی 
دەنوێنم ش���ەرتە هێلكەی پێ بكەم. هەمووان حەپەس���ان و هەستانەوە سەر پێ 
تەنیا كابرا نەبێ، لە جێی خۆی نەبزوا و گرژ بووەوە، پێش���ی وت: تۆ هێلكە بە 

من دەكەی؟
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مەال فایەق هاواری لێ كرد: دە فەرموو هەستە بە چاوی خۆت ببینە كە هەستا 
هێلكەیەك لە پزووی شەرواڵەكەیەوە بەر بووەوە، كابرا ئەبڵەق بوو. مەالش بەو 
پەڕی دەماغ بەرزییەوە پێی گوت: ئادەی زەحمەت نەبێ خێری گۆڕەكەی باوكت 

بزانە ئایە هێلكەكە جووت زەردێنە نییە؟  
***

دراوس���ێی دەس���تە چەپم���ان ماڵ���ی كاك )رەس���وولی ع���ەالف( بوو، كە پێش���تر 
ماڵی���ان نزیك���ی گەرماوی )س���ورەت( بەرامب���ەر مەیدانی كافرۆش���ان بوو، بۆیە 
بەو گەرماوەیان دەگوت )گەرماوی س���ورەت( چونكە هونەرمەندی شێوەكاری 
پێشڕەو )حەسەن فەالح( دیوارەكانی بە چەشنەها تابلۆی ڕەنگین ڕازاندبووەوە، 
ك���ە زۆرب���ەی بابەتەكانی���ان حەقایەت���ە دێرینەكان���ی وەك ڕۆس���تەم و زۆراب 
و سروش���تيان دەنوان���د. هاتنی ئ���ەم خێزانە بۆ گەڕەكەكەمان مایەی گوش���ادی 
هەمووان بوو، خێزانێك لێوان لێوی ڕەوشت بەرزی كوردانە. دڵسۆز و دراوسێ 
دۆست، پێنج خوشك و دوو كوڕیان هەبوو، هەر هەموویان پەرۆشی خەبات و 
خوێندنەوە بوون، ماڵەكەیان پڕی كتێب و حەوشەیان ڕێحانە و گوڵ، یەكێ لەو 
كیژانەیان )دكتۆر ش���وكریە ڕەس���وول( بوو، لەگەڵ )سەبریە خان( كە مامۆستا 
بوو لە جوانكاری و دەس���ت ڕەنگینیدا، كوڕەكانیش كاكە )حەمە ش���وان( و كاكە 
)تەه���ا( كە هەردووكیان لە تەمەنێكی هەرزەكارییەوە پەرۆش���ی )ماركس���یزم و 

لنینیزم( بوون. 
لە كۆڕ و كۆبوونەوەي ئەدەبیدا بە جوانی دەهاتنە گۆ و دەبیندران. )ش���وكرییە 
خان(یش ئەو دەمانە كە لە ناوەندی بوو شیعری دەنووسی و دەستی ئەدەبیاتی 
هەب���وو. ل���ە كۆاڵنەكەماندا و بە ڕیزی دەس���تە ڕاس���تماندا، گەراج���ی كارگێڕيی 
ناوخۆیی موتەس���ەریفیەت هەبوو، لە ش���انییەوە خان���ەی پەككەوتووان هەبوو، 
كە معاونی خانەنش���ین)عارف قابرەش(ی باوكی كاكە )هەڵگورد(ی وەرزش���وان 

بەڕێوەبەری بوو. 
ئەو ش���وێنە س���ەربوردەی هەزار و یەك جۆرەی لەخۆ گ���رت بوو، ئەو ڕۆژەم 
چ���اك لە یادە ك���ە ڕۆژی )چواردەی( گەالوێژی س���اڵی)1958( بوو، وا ڕێكەوت 
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ل���ەو ڕۆژەدا دەبوو لە بەیانی زووەوە باوك���م و دوو ئەندام لیژنەی خەماڵندنی 
باجی زەويی كشتوكاڵی بەرەو ناوچەی سوورداش بڕۆن، لە پێشەوە لە گوندی 
)پیس���كەندی( الیان دا، منیش حەزم دەكرد ئ���ەو گوندانە ببینم. لە ماڵی كوێخای 
گوند دابەزین و هەمووان لە دەوری ڕادیۆكەیان گرد ببوونەوە، پاش بەخێرهاتنی 
گ���ەرم و گ���وڕ، هەواڵەكەمان زانی كە لە بەغدا ڕژێمی پاش���ایەتی لەناو براوە و 
عێ���راق بۆت���ە كۆماری. هەمووان دەیانگوت لە بەغ���دا هەرایە و هەر زوو باوكم 
و هاوەاڵنی ویس���تیان زوو بگەڕێنەوە بۆ ش���ار، پاش ئەوەی كارەكەیان ئەنجام 
دا، ئ���ەو باجەش كە دەیاننووس���ی بە ن���او باج بوو، خوانەخواس���تە وەك باجی 
ئێس���تا نەبوو، خانەخوێیەكە ئیس���تەرەمان لەسەر قاوەڵتی كردن كرد و خوانیان 
ڕازان���دەوە، بەاڵم چونكە ش���یوەكەیان پوخت بە ڕۆنی جافەكی س���از كرد بوو، 
تۆزێك قورس بوو، داوای یەك دوو سەلك پیاز كرا بۆ ئەوەی كەمێك سووكی 

بكات. 
گەڕاینەوە سلێمانی و هەر كە گەیشتینە ئاستی كۆاڵنەكەمان، بینیمان چی كەسانی 
ن���او خان���ەی پەككەوتووانە ل���ە ب���ەردەم دەرگاكەیاندا هەرایانە، كورس���ییەكەی 
بەڕێوەبەریان داناوە و یەك دووانێكیان بە دار گسك و خاكەناسەوە سەركەوتوون 
و خەریكی فڕێدانە خوارەوەی تابلۆی خانەكەن، كە بە زمانی عەرەبی لە سەری 
نوس���را بوو، س���اڵی ئەوەندە بە بۆنەی جەژنی لەدایك بوونی ش���اژن )عالیە(ی 
دایكی )فەیسەڵ پاشای دووەم(�ەوە بونیاد نراوە، هاوار هاواریان بوو: ئادەی بە 
قوربانە، دایگرن فڕێی دەن، بیخەنە ژێر پێوە، ئەوە حاڵیان بوو، بەاڵم ئەوەندەی 
نەبرد لە س���ایەی ڕۆژانی شۆڕش���ی گەالوێژدا داخرا، ئەوانەش بەڕەاڵی س���ەر 
شەقامەكان كران و دووكەڵی مێشەكەش باوی نەما و ئیدی هەزار بەیت و بالۆرە 
داهات و شوێنەكەش���یان كرا بە )ئینزیباتخانە(، سزا و ئەشكەنجەی هاوواڵتیانی 
تیادا دەدرا و كەس نەیدەوێرا بە الیدا ڕابورێ، ئەو هەوارەی كە جاران مندااڵنی 
گ���ەڕەك ب���ە ڕۆژ یاریمان لێ دەكرد و ش���ەوانەش چاوش���اركێ و جاروبارەش 
شەڕە گەڕەك و بەیەك دەنگ دەمانگوتەوە: )وەرنە دەرێ مندااڵنی گەڕەك، سەر 
بنە خەڕەك.. منااڵنی گەڕەك وەرنە دەرێ بۆ شەڕە گەڕەك(، ئەوە زۆر جار كە 
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باسی یادەوەرییەكانی منداڵی بكرایە، یەكێ لەو یادانەی باوكم بۆی دەگێڕاینەوە 
ش���ەڕە گەڕەكی كوڕ و كااڵنی ئەو س���ەردەمانە بوو، دەیگوت: شەڕە گەڕەكیش 
وادە و وەرزی خۆی هەبوو، ئێمە كوڕانی گەڕەك، گەڕەكی بەرخانەقای مەوالنا 
خالیدی سەرشەقام، شانازیمان بەوەوە دەكرد كە بەسەر و گوێالكی شكاوەوە 
كوڕان���ی فاڵنە گەڕەكمان ن���اردەوە، یەكێ لە هاوڕێ خۆشەویس���تەكانم )مەالی 
كوردە( بوو واتە باوكی كاكە )عوسمان و شەوكەت و ڕەفعەت...(، كە لە منداڵیدا 
بە هۆی نەخۆشی ئاوڵەوە بینایی لەدەست دا بوو، پاشان خرابووە بەر خوێندنی 
قورئانی پیرۆز و قورئان خوێندن بووە پیش���ەی، بە نابینایی پێش���مان دەكەوت، 
كە ش���ەڕ گەرم دەبوو كوڕم دەویس���ت لەبەر هەڵس���ووڕانی گۆچانەكەیدا خۆی 
بگرتایە، بەاڵم هەندێ جار ئێمە هەموومان هەڵدەهاتین و ئەو بە تەنیا جێ دەما 
و بە گەڕەكە منداڵێ تێی بەردەبوون و ئیدی بۆ ماوەیەك لێمان نیگەران دەبوو، 
بەاڵم هەر ئەوەندە بڕی دەكرد تا شەڕە گەڕەكێكی نوێ بەرپا دەبوو، بە دەنگە 
بەرز و خۆش���ەكەی جۆش���ی دەداین و هەڵمەتی دەبرد، ئ���ای كە تیامان هەبوو 
هێلكە و ڕۆنی لە پای سەرشكاندندا خوارد بوو، چونكە وا باو بوو لە باتی لێدان 
و سەرزەنش���تی س���ەر ش���كێنەر، تاوەیەك هێلكە و ڕۆنیان لە الیەن ماڵی كوڕە 
سەرشكاوەكەوە خەاڵت دەكرد، ئەویش بەوپەڕی ئیشتیهاوە دەیخوارد و ببڕای 

ببڕ مێش میوانی نەدەبوو...
ئ���ەو ڕۆژەم چ���اك لەیادە كە ڕۆژی )چواردەی( گەالوێژی س���اڵی )1958( بوو، 
وا ڕێك���ەوت ل���ەو ڕۆژەدا دەبوو لەبەیان���ی زووەوە باوكم و دوو ئەندام لیژنەی 

خەماڵندنی باجی زەویی كشتوكاڵی بەرەو ناوچەی سورداش بڕۆن.
***

یەكێ���ك لەو ش���وێنانەی لە زەینا چوون نەقش���ی پەردە، دووكان���ی كۆاڵنەكەیە، 
ك���ە رۆژان���ە، بەتایبەت ل���ە رۆژانی پش���وودا هەر پ���اش وەرگرتن���ی )خەرجی(
ی رۆژان���ە، من���داڵ رووی تێ���دەكات، ئیدی ئەوە نوقڵ و مەس���كەت و لەبزینە و 
حاجی بارام و س���ۆدە و س���یفۆن،چۆرەك و رەحەتەلوقمی شرووبی. دووكانی 
خوالێخۆش���بوو)مام سەعی منەوەر( بوو، كە پۆلیسی سوارەبوو، پیاوێكی بەژن 
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بەرزی قۆز، بەتایبەت كە بە جلی پۆلیس ئەفسەری رەنگی و قایش و قرۆش و 
قۆپچە زەركەفتە بریس���كەدارەكان و گوێترە و چەكمە قەترانییەكەیەوە، سواری 
ئەسپە كحێلە یاڵ شۆڕ و بریسكەدارەكەی دەچوو بۆ سەر كارەكەی، كە لەو بەر 
ماڵەكەیان���ەوە تەویلەیەكی بۆ كردبوو، هەر هەفتەی یەك دووجار بە فڵچەیەكی 
گەورەی زبڕ پاكی دەكردەوە، ئەوس���ا زین و لغاو و سەركاڵوەی لێ دەبەست، 
زۆرب���ەی كات)باج���ی فاتم( لەس���ەر دووكانە خنجیالنەكە دادەنیش���ت، خانمێكی 
بەژن بەرزی س���یما نوورانی پڕ میهرو نەوابوو، هەمووان پێیان دەگوت:)دایكی 
گەڕەك(، ئێمەش بە دایكی خۆمان دادەنا، ئەو خانمە لە چارەسەركردنی كێشە و 
گرفتی مااڵنی كۆاڵنەكەدا، كاریگەریی دەستگایەكی گەورەی ئەمڕۆمانی هەبوو، 
وەك ی���ەك م���اڵ بووین )كاكە كەمال( برا گەورەیان بوو، )كاكە جەمال(یش هەر 

خۆشەویستم بوو، بێوەی و هێدیترین منداڵی گەڕەك بوو.
 س���اڵی) 1984( لە )ش���انۆی س���االر( س���ەرقاڵی پرۆڤە بووم، گوتیان، میوانێكت 
هەی���ە، ك���ە چووم)كاك���ە جەمالی مام س���ەعیدم( بینی، نزیكەی س���ی س���اڵ بوو 
نەمدیبوو، دەستەو مالنێی یەكدی بووینەوە، پاش چاك و چۆنی و هەواڵپرسینی 
گ���ەرم و گ���وڕ، قات���ێ جلی بە عەالگە كراوی دایە دەس���تم، وت���ی: ئەمە ئەو قاتە 
جل���ە پۆلیس���ییەی باوكم���ە، كە ب���ە منداڵی زۆر پێ���ت جوان بوو، ئ���ەوا جوان لە 
ئوتووم داوە، بۆم هێناوی رەنگە بۆ كاری شانۆیی پێویست بێ، منیش بە سۆز 
وخۆشەویس���تیمەوە وەرمگرت و ماچم كرد و بە سنگمەوە نووساند، ئیدی لەو 
رۆژەوە ئ���ەو ب���را ئازیزەم نەدییەوە، ب���ەری چەند مانگێك ب���ۆ كارێكی ئەدەبی 
پێویس���ت و س���ەردانی برایانم )یاس���ین بەرزنجی و ئاش���تی دانش(، س���ەردانی 
كتێبخانەی گش���تیی س���لێمانیم كرد، خانمێك بەرەو رووم هات و چاك و چۆنیی 
لەگەڵ كردم، وتی: دەمناس���یتەوە؟ لەگەڵ ئەوەش���دا كاتێ ئەو)گوڵس���تان( خانەم 
دیبوو، منداڵێكی ژیكەڵەی، هەروا ش���ەش سااڵن دەبوو، بە چاوەكانیا ناسیمەوە، 
دەسبەجێ گوتم: ئەی چۆن؟تۆ دادە گوڵستانی مام سەعی و دایە فاتم نیت؟ئیدی 
كەوتم���ە پرس���یاری دای���ك و باوك و خوش���ك و ب���را، بەتایبەتی كاك���ە جەمال، 
زۆر ب���ە هەواڵیان دڵتەنگ و خەمناك بووم و هەس���تم بە ش���ەرم و پەش���یمانی 
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كرد، نەمدەزانی هیچیان نەماون، هەر لەو ساتە چاوترووكانەدا، هەر هەموویان 
هاتنەوە بەرچاوم و چی بیرەوەری ئەو گۆشەیەی مەملەكەتەكەی كۆاڵنەكەمان 
ب���وو، لە مێش���ك و ناخمدا ورووژان، چۆن ورووژانی! س���ەرجەم هەس���تەكانی 
وەگەڕنا، تەنانەت بۆنی ئاوڕشێنی دەمەو عەسرانی بەر ماڵەكەشیانم، كردەوە... 

لە دڵی خۆمدا بە حەسرەتێكی زۆرەوە وتم:
ئای رۆژانی تەمەنی سەردەمە ئاڵ و وااڵكان رۆژانە لە بوونمان دادەتاشرێن و 

دابڕ دەبێ، كەچی هێندە بێ ئاگاین، یان گەلێك دڵ سەنگین و پێ نازانین!؟
هاوس���ێیەكمان هەبوو، تا لەس���ەرەتاوە دیواری نێوان حەوشەكانیشمان نەبوو، 
پیاوێكی رووخۆش���ی قس���ەخۆش و ئازیزی هەم���ووان و )داینەمۆ(ی هونەر لە 
ش���ارەكەدا، مامۆستای خوالێخۆش���بوو)ئەنوەر تۆفی( باوكی)دكتۆر دلێر(، كە لە 
هاوڕێ خۆشەویس���تەكانی ئەو س���ەردەمە و هەتا ئەمڕۆش���ە، مامۆستا خەڵكی 
)بامەڕن���ی( بوو، هەر ك���ە خانەی مامۆس���تایانی گوند )دار المعلمی���ن الریفیة(ی 
لە )رۆس���تەمیە(ی بەغدا تەواو كردبوو، یەكس���ەر لە )تەوێڵە(ی)هەورامان( وەك 
مامۆس���تا دەستبەكاربووبوو.. پاشان هاتە شاری)سلێمانی( و بووە دراوسێمان. 
ئ���ەو دەمە مامۆس���تای هونەرب���وو، لە ئامادەیی پیشەس���ازی، كە س���ەرەتا لەو 
ش���وێنەدا دەیانخوێن���د ك���ە پاش���ان بووبوو ب���ە )گەراجی كارگێڕی���ی ناوخۆ( و 
ئێس���تا)بەڕێوەبەرایەتیی رەگەزنامە(ی���ە، ك���ە تەنی���ا)20( مەتر ل���ە ماڵەكەیانەوە 
دووربوو، ئەم مامۆستایە یەكێكە لە رابەرانی هونەری شێوەكاری لەو شارەدا، 
ش���ان بە ش���انی )حەس���ەن فەالح( و )خالید س���ەعید( و )جەمال بەختیار(.. جگە 
ل���ەوەی ئەم مامۆس���تا هونەرمەندە، ب���ووە بزوێنەری گیانی هونەری لە گش���ت 
بوارەكانی هونەرە جوانەكاندا، بەتایبەتی هونەری شانۆ.. ماڵی ئەم هونەرمەندە، 
النەی خوشك و براو برازاكانی و تەنانەت گشت ئەوانەی لەو دەڤەرەوە، چ بۆ 
خوێندن یان بۆ كاركردن روویان لە س���لێمانی دەكرد، خوویەكی زۆر س���ەیری 
هەبوو، بەبێ دەنگی)رادیۆ( خەوی لێ نەدەكەوت، گەر)رادیۆ(كەیان بكوژاندایەوە 
دەس���تبەجێ رادەچڵەك���ی، دەبێ ئەوەش بڵێم لە هاویناندا، ئ���ەو )رادیۆ(یەی ئەو 
بووبووە رادیۆی مەملەكەتەكە، چونكە بمانویستایە و نەمانویستایە، هەر هەموان 
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گوێمان لێ دەبوو، ئەویش لە شیرینیی خەوی خۆیدا بوو.
***

ئەو گەراجەی )خۆجێیەتی(ی دراوس���ێمان، هەر س���ەردەمەو ئەركێكی لە ئەستۆ 
دەن���را، س���ەرەتا، خوێندنی ئامادەیی پیشەس���ازی، پاش���ان گەنجین���ە و گەراجی 
خۆجێیەت���ی، پاش شۆڕش���ی )14(ی گەالوێژ، )دیالن( ل���ەوێ كارمەند بوو، هەر 
لەو ش���وێنەش كەژاوەی ئاهەنگی بۆنەكان، بە تایبەتی )14(ی گەالوێژ دروس���ت 
دەكرا و هونەرمەندی پێشەنگ )جەمال بەختیار( وێنەی )عەبدولكەریم قاسم( و 
س���ەركەژاوەكانی دەكرد. ئێمەش بە دیارییەوە رادەوەس���تاین و بە حەپەسان و 
سەرس���وڕمانەوە، لە دەس���ت و فڵچەكەیمان دەڕوانی، ژوور و بەرهەیوانەكەی 

)جوبرائیل تۆما( كە لێپرسراوی شوێنەكە بوو، ئەركی ستۆدیۆی دەبینی.
 پاش ماوەیەك بۆ یەكەم جار )پاس(ی گواستنەوەی ناوشار هاتە ئاراوە، ئیدی 
باس باس���ی پاسەكان بوو، هەندێ پێیان دەگوت )ئەمانە( لەبەر ئەوەی لە بەغدا 
س���ەر بە )ئەمانەی عاس���یمە( بوو، گوێم لە كەس���انێك دەبوو، ئەمەش نەكەن بە 
پاس���ەكانی جەژن و تەپڵ���ی پێ لێدەن و )لە خڕەی نێڕی نێ���ڕی(ی تێدا بڵێنەوە، 
یان )ئەم بەر ئەو بەرە، ناسكە دولبەرە(. بە ناوشارا دەیانگێڕان و خەڵكی وەك 
گەش���ت و س���ەیران سواری دەبوون. ئیدی بە پێی ش���ەقامە سەرەكییەكانی ئەو 

سەردەمەی شار، وێستگەی وەستانی پاسەكانیان دیاری كرد بوو.
ئەوەش هەزار و یەك كێشە و حەقایەتی لێ كەوتەوە، یەكێك لەوانە، لە بەردەمی 
دووكانی )ئەحە دێرە(ی خوارووی سابوونكەران، تەنیشت دووكانی )شمقار( و 
)كەریمە ڕەش(، خۆی پیاوێكی تا بڵێین دەمارگیر بوو، دووكانێكی سێگۆش���ەی 
یەك مەتر و نیو دەبوو، دوو س���ێ سەبەتەی بێ رزق، وێنەیەكی جوانی شێخی 
نەم���ر، كە بەرامبەر خۆی هەڵواس���را ب���وو، زۆر جاریش )ش���ێخ لەتیفی حەفید( 
س���ەردانی دەكرد و تەنیا ئەو كورس���ییە دارینەییەی ش���ك دەب���رد بۆی دادەنا، 
خۆشەویستی بوو، لە دوورەوە دەزانرا ئەوە كاكە شێخە، چونكە ئۆتۆمبیلەكەی 
جیاواز بوو، ژمارەش���ی )1( س���لێمانی ب���وو، هەمووان كە بە الی���دا رادەبوردن، 
هەس���تێكی تایبەتیان بۆی هەبوو هەر چۆن یادگاری هەرە ئازیزی شێخی نەمر 
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بوو، زۆر كەس دەیپرسی: ئەوە چۆنە شێخ سەردانی ئەو كابرایە دەكات؟ بەاڵم 
ئەوانەی شێخیان دەناسی، دەیانزانی حیكمەتی ئەو بەسەركردنەوەیە چییە.

ب���ە ه���ەر حاڵ ئەم پاس هاتنەی ش���ار، بوو بە دەرد و بەاڵ ب���ۆ ئەو دووكاندارە 
ه���ەژارەی، خۆی لە خۆیدا نەبوو، ئەمەش���ی هاتە س���ەر، ه���ەر خەڵك بوو، پەیتا 
پەیتا، لێیان دەپرس���ی: ئەرێ خاڵە، پاسەكە نەهاتووە؟ دەمێكە رابوردووە؟ ئەی 

كەی دەگاتە ئێرە؟ ...
پ���اش ماوەیە پردی تەحەموولی دەپس���ا، تووڕە دەب���وو، نەخێر جنێوی دەدا، تا 
گەیش���تە ئەوەی، كیلۆ و ئیزرەم و حۆقە و تای تەرازووی بۆ هەڵدەدان. ناچار 
لە داخی پاس س���ەری خۆی هەڵگرت و چووە ش���اری بەغدا، لەوێش گڕگڕ، لە 
كۆاڵنێكی تەنیشت گازینۆ )كندی( لە سەر شەقامی )جمهووری( دووكانۆچكەیەكی 
گرت بوو، دووبارە وێنەكەی ش���ێخی نەمری لە ژووری س���ەری دانا بوو، ئەو 
گازینۆ و گەڕەكەش ش���وێنی كوردان بوو، بە تایبەتی كوڕ و كااڵنی س���لێمانی، 
لەوێش سەیر لەوەدا بوو نەك پاس، پایسكیلیش بەو كۆاڵنەدا نەدەچوو، تومەس 
الل���ە تووڕەكەی خۆمان، بەو تووڕە كردنە راهات بوو، بۆیە لەو بەغدا بەرینەدا 

ئەو شوێنەی هەڵبژارد بوو، لەوێش وەك سلێمانی سەریان دەكردە سەری.
هەر بەو بۆنەیەوە گەراجەكەی دراوسێمان، كرایە گەراجی پاسەكان، شەوێكیان 
درەن���گ وەخت���ان بوو بە هەرا و دەنگە دەنگ: ئادەی پێوەی نێ، بیگرن، رانەكا... 
گەورە و بچووكی مەملەكەتەكە بە ئاگا هاتن، زانرا: هاتوون پاسەكان بسووتێنن، 
ب���ۆ بەیانی كەوتنە گرتنی چەن���د عەرەبانچییەك. دی���ارە گومانیان لێ كردوون، 
لەبەر ئەوەی هەبوونی ئەو پاس���انە، واتە نانبڕینی ئەو كەس���انە، بە راستی لەو 
كات و تەمەنەدا هەس���تم بە كوێرەوەریی ئەو دە پانزە خێزانە هەژارە نەدەكرد. 
هەتا س���اڵی )1971( لە ش���اری بەغدا، لە شانۆی )بەغدا( لە الیەن تیپی هونەری 
نوێوە، ش���انۆی )ئەلش���ەریعە(ی )یوس���ف ئەلعانی( نمایش كرا، باسی لە گرفتی 
بەلەمەوانەكانی رووباری )دیجلە( دەكرد، كە كاریان گواس���تنەوەی خەڵكی ئەم 
بەر و ئەو بەری رووبارەكە بوو، واتە بەری )كەرخ( و بەری )رەس���افە(، بەاڵم 
دروس���ت كردن���ی پردی نێ���وان ئەم بەر و ئەو بەر، بۆ خەڵك���ی پیت و فەڕ بوو، 
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ب���ۆ ئەوانی���ش نانبڕین و كوێرەوەری. ه���ەر لە كاتی نواندنەكەدا، رووخس���اری 
بەلەمەوانە كڵۆڵەكانی س���ەر ش���انۆم لێ بووە روخساری عەرەبانچییەكانی ئەو 
رۆژانەی ش���ارەكەم، ئەم جارە كاردانەوەی ش���انۆییەكە بۆ من دوو ئەوەندەی 
هەموو بینەرانی ناو هۆڵەكە بوو، منیش لە تەك )سامی عەبدولحەمید(ی ئەكتەری 
كەس���ایەتیی ئەو بەلەمەوانەدا، بە كوڵ گریام، بە تایبەت لەو ساتەدا، كە هەواڵی 
پ���ێ درا منداڵی���ان بوو، ئەو منداڵەی كە بە كام���ی دڵ عەزرەتخوازی هاتنی بوو، 
كە بیستی بەلەمەوان لە خۆشیاندا خەریك بوو شامەرگ بێ، بەاڵم كە بیری لە 
ئاییندەی بێ نانی خۆیان كردەوە، دایە پڕمەی گریان.. لەو الش���ەوە )عەبوودی( 

جڕتی بێ هوودەیی لێ دەدا.
***

چلەی زستانی ساڵی )1959( بوو، ساڵێكی تەڕ و تووشی و گەلێك سەخت بوو، 
بەفر و رەشەبا و چلوورەی شۆڕ بووەوە بە گوێسەبانە و دار ئەلەكتریكەكاندا، 
زوق���م ش���ەختە رێگاوبانی گرت بوو، ه���ەر خەڵك بوو زرمەی لێ هەڵدەس���ا و 
دەس���ت و قاچی دەش���كا، دەنگ باڵو بووەوە كە سبەینێ یاریی فتبۆڵە لە نێوانی 
هەڵبژاردەی ش���اری س���لێمانی و هەڵبژاردەی گەلی )جەزائیر(. ئەو دەمە هێشتا 
یاریگەی )ئیدارە مەحەلی( دروست نەكرا بوو، لە خوارووی رۆژئاوای گەڕەكی 
)چوارباغ(�ەوە، دەش���تێكی كاكی بە كاكی بوو، تەنیا گواڵكانی هەبوو، خێرا هەر 
ئەو بەیانییەی یارییەكە دەكرا، چی )كا( لە مەیدانی كافرۆشانی شاردا هەبوو كە 
بەرامبەر گەرماوی )سوورەت( بوو، گشتی بە پشتە تراكتۆر بۆ یاریگەكە كێس 
كرا، تا س���اتی یارییەكە ئامێ���ری كوتاندنەوە )حادیل���ە( زەوییەكەی بۆ یارییەكە 
خ���ۆش دەكرد. رەنگە ئەو بینراوی )كا( رش���تن و كوتاندنەوەیە یەكەم جار بوو 
بێ، )كا( دیاردەیەكی بەكارهێنانی زستانەی ئەو سااڵنەی )سلێمانی( بوو، دەبوو 
هەم���وو ماڵێكیش لە پاییزەوە مش���ووری )كا( و )باگردێن( و )بانگوش( بخوات. 
پەیتا پەیتاش جگە لەوەی وەك )ئالیك( بەكار دەهێندرا،دەبوو لەو مەیانە بكرێت، 
ب���ە هەر ح���اڵ ئەو فتبۆڵێنە ل���ەو رۆژانی بەفر و بەس���تەڵەكەدا، )كا(ی لە ش���ار 
بڕی، بەر لە یارییەكە، بەو س���ەرما و س���ۆڵ و بەفر بارینە، زۆربەی گەنجان و 
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مێردمن���دااڵن لە چ���وار دەوری یاریگەكە گرد بوونەوە، یاریزانەكانی س���لێمانی 
بریتی بوون لە )فایەق تایەر، هنوود س���اڵح، یاس���ین حەمە ساڵح، عومەر عەزیز، 
م���ەال قادر، فایەقە رەش���ی گوڵچی، قادر كەریم، عەزیز كوردی، س���تار كوردی، 
تالی���ب س���ەید عەلی، محەمەد فەت���اح(. دیارە چەند یاریزانێك���ی كەركووكیش بە 
هانای س���لێمانییەوە هاتبوون، )موتەسەڕیف(ی سلێمانی )عەقید عادل جەالل( و 
بەرپرس���انی وەرزش ئامادە بوون وەك خوالێخۆش���بووان، كاكە )فایەق سەعید 
قەس���اب( خۆشەویس���تی شار و دڵسۆزی وەرزش، مامۆس���تا )ساڵح ئەفەنی( و 
مامۆستا )عەزیز ئەفەنی(، هێندەی نەبرد هەمووان سەرتاپایان بووبوو بە قوڕ و 
بەفر، بە تایبەت، خوالێخۆشبوو مامۆستا )فایق( كە دەتگوت هەر بە ئەنەقەست، 
وەستای قوڕكاری سواغی داوە، تەنیا ددانەكانی سپی دەچوونەوە، بەاڵم جوانی 
و گەرم و گوڕی و ئاست بەرزیی یارییەكەی كارێكی ئەوتۆی كرد، نە بەفر و نە 
سەرما و تەزین كارمان لێ بكات، جگە لەوە ئێمە ملپێچی خوریی ئەستوورمان، 
بە جۆرێ لە س���ەر و مل ش���ەتەك دا بوو، دەتگوت هەنگ دەبڕین، یان بۆ دزی 
دەچی���ن، یاریی كۆتایی پێ ه���ات، )جەزائیر( بردییەوە و )س���لێمانی( یەك گۆڵی 
لێ كردن، كە بە س���ەركەوتن دادەن���درا، هەرچەندە ئەوان )نۆ( گۆڵیان كرد بوو. 
پاش یارییەكە مندااڵنی گەڕەك چووینەوە و بەو ئێوارەیە، جۆشمان سەند بوو، 
تۆپم���ان هێنا و گەرم بووین بە الس���ایی كردن���ەوەی هەڵبژاردەكەی )جەزائیر(، 
ئەوان، هەموویان س���ەریان بە گوێزان س���فر كرد بوو، بەرگیش���یان كەس���ك و 
س���پی بوو. بە هاوڕێكانم، ئەندامانی تیپە الكۆاڵنەكەمانم گوت: بەیانی هەر زوو 
هەمووتان كۆبنەوە وەك یاریزانەكانی )جەزائیر(تان لێ دەكەم، دەتانبەم بۆ الی 
)مام یونس(ی سەرتاش، كە ئێمە سەرمان ال دەتاشی، دووكانەكەی الی )گومرگە 
سووتاوەكە( بوو، باوكم شیری دایكی خوارد بوو، بەیانی هەر هەمووم بردن بۆ 
الی )وەستا یونس( گوتم: مامە یونس، باوكم سەالمی لێ دەكردی، سەری خۆم 
و ئەم برادەرانەم بۆ س���فر بكە. حەپەس���ا و گوتی: بۆچی؟ خۆ بۆ س���ەربازیتان 
نابەن، ئێوەش لەوانە نین ئەس���پێ و ڕش���ك لە س���ەریان دابن و لە قوتابخانەوە 
ناردبێتیت���ان؟ گوت���م: نەوەڵ���اڵ، ئێمە تیپ���ی فتبوڵێنانمان هەی���ە و ئەمانەوێ وەك 
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ئەوانەی )جەزائیر(مان لێ بێت، ئیدی یەكەم كەس، س���ەری خۆمی )س���فر( كرد، 
هێن���دەی نەبرد هەر هەموومان بە س���ەری لووس���ەوە گەڕاینەوە ماڵێ، ئەوس���ا 
مش���ووری كراسی كەس���ك و س���پیی )جەزائیر(مان خوارد، كە ژنێك ماڵی الی 
قوتابخانەكەمان���ەوە بوو، بۆی دوورین هەر كە كراس���ەكانمان وەرگرتەوە، هەر 
لەو ش���وێنەوە لەبەرمان كرد وا بزانم ش���ەویش بەو سەرمایە، هەر دەمانویست 
پێ���وەی بخەوی���ن، كە لە خۆم دەڕوان���ی، ئەوانمان وەبیر دەهات���ەوە. هەرچەندە 
ئێمە، ئەو دەستە مێردمنداڵە، بە تایبەت كە بە یەكەوە دەگەڕاین، مایەی سەرنج 
راكێش���انی خەڵكەكە بووین، ئیدی تانە و تەش���ەر و توانجیان تێ دەگرتین. ئەو 
دەمە وا باو بوو، كە قوتابیان دەچوونە س���ەیرانی بەهاران، رۆژی لەوەو پێش 
لە ترس���ی باران بارین، نەبادا س���ەیرانەكەیان لێ تێك دا، ناوی پەنجا كەچەڵیان 
دەنووس���ی و ب���ە لقی درەختێك���دا هەڵیان دەواس���ی، گوایە ئەو كەچەڵە لیس���تە 
بەفریادیان دێت و بەیانی س���ایەقەی س���اماڵ دەبێت. بۆیە بە ش���ۆخی و القرتێ 
پ���ێ كردن���ەوە دەیانگوت: بە خوا یەكاو یەكن گەڕان و خۆماندوو كردنی ناوێت، 
كەچەڵە لیستێكیان پێ پێك دێ. بەاڵم چونكە خۆمان بەو یاریزانانە دەزانی، هیچ 
باكم���ان لێ���ی نەبووە، ئەو بەفر و یارییە بووە وێردی س���ەر زاری هەمووان، بە 
تایبەت، مێردمندااڵن و گەنجان و سەرجەم وەرزشوانان. ئەوانە رۆژانێك بوون، 
بازیان بە سەر، بزر بوون و سڕینەوەدا دا بوو، رۆژانێ بوو، مامۆستا )یاسین 
حەمە س���اڵح( نموون���ەی باڵی وەرزش بوو، بە ش���ەهید كردنی ل���ە حوزەیرانی 
)1963(دا ئەس���تێرە گەش���ەیەكی نازداری گەلەكەمان لە ئاسمانی وەرزشدا ئاوا 
ب���وو. دەك���رێ لەبیر بچێت���ەوە؟ هەرگیز لە ی���اد ناكرێت و ل���ە چوارچێوەی ئەو 

شتانەدا كە ناسڕێنەوە و نەخشی هەتا هەتا بن لە زەینی من و شارەكەمدا.
هەر لەو ساڵەدا تیپێكی فتبۆڵ لە گەڕەكەكەماندا دامەزرا، منیش بوومە ئەندامی 
ئ���ەو تیپ���ە ناوی تیپی برووس���كە بوو، ب���ە تەمەن لە هەمووی���ان گچكەتر بووم، 
دووكانێكی���ان ك���رد بووە ب���ارەگا، دار و دیواریان كرد بوو ب���ە وێنەی رابەرانی 
)كۆمۆنیست(، لە چەندین وێنەی )ماركس( و )ئەنگلیس( و )لینین( و )ستالین( و 
)كاس���ترۆ(، هەتا )خۆرۆش���وف(، ئێمەش لە ماڵەوە وێنەیەكی نازداری )بارزانیی 
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نەمر(م���ان هەبوو، كە لە )س���ۆڤیەت( بە چاكەت و پانتۆڵەوە گرتبووی دەس���تی 
راستی لە سەر دڵی دانا بوو، هونەرمەند )حەمە ساڵح دیالن( كە فەرمانبەر بوو 
ل���ە گەنجینە و گەراجی )ئیدارە مەحەلی(، و دراوس���ێمان ب���وو، دابووی بە كاك 
حاج���ی محەمەد س���ەرداری برام، منیش وێنەكەم هەڵگ���رت و بردم بۆ بارەگای 
تیپەكە، كورسییەكم راكێشا و چوومە سەری، وێنەكەم لە سەرووی هەمووانەوە 
دان���ا، زۆر دڵم ب���ەو كارەم خۆش بوو، بەاڵم ئ���ەوەی چاوەڕوانم نەدەكرد، ئەو 
سزایە بوو كە بۆ رۆژی دوایی دایانمێ، ئەویش دەركردنم بوو لە تیپەكە، ئەوە 
یەكەم س���زا بوو كە دابوویانم، س���زا لەس���ەر خۆشەویس���تیی )بارزانی(، لەگەڵ 
ئەوەشدا هەستم بەوە كرد )كە هەم(، ئەو خۆشەویستییەی مێردمنداڵی گەورەتر 
بوو منیشی گەورەتر كرد.. ئەو سزایەش چووە ئەلبوومی زەینەوە، كە هەرگیز 

ناسڕێتەوە ...
***

قوتابخانە، بە تایبەتی س���ەرەتایی، بە رادەیەك لە زەیندا تۆمار و چەسپ دەبێ، 
فراوانترین پانتایی، هەر چۆن رۆژانی منداڵی، لە هۆش و گۆش���دا داگیر دەكات 
و ن���ەك هەر ب���ە زیندووێتی دەمێنێت���ەوە، بگرە جوانتر و مزرت���ر و رەنگینتر و 
شیرینتریش دەبێ، ئێستاكەش، نەك كە بە الی قوتابخانەكەی سەرەتاییدا گوزەر 
دەك���ەم، بەڵك���وو ه���ەر كە ناوەك���ەی بە بیرمدا دێ ه���ەر هەموو دێن���ەوە یاد و 
روژان���ێ لە دووتوێی ئەلبووم���ی یادگارەكانی رۆژانی تەمەن تەی دەكات، خودا 
شایەتە هەژانی وا بە گوڕ و تین نەبوو بێ، بووژاندنەوەی سەرجەم هەستەكانە 
لە س���ای ئەو س���اتە یادەوەریی���ەدا، بۆنی تەباش���یر و قەڵەم دادان و الس���تیكی 
س���ڕینەوە، دەنگی زەنگ و وانە وتنەوە و…. تەنانەت بۆنی ش���یری كواڵو -ئەو 
س���ااڵنە ش���یریان بە قوتابیان دەدا و دەبوو هەر قوتابییە دۆلكەیەكی فافۆنی بە 
پش���تێنەكەیەوە بكردایە- جگە لەوەی بۆنی ئەو رۆن ماس���ییەی، كە دەیانداینێ، 
قوتابيی چەتوونی ئەوتۆ هەبوو، دەیخستە سەر ئەو سۆپایەی لە ناو قەفەزێكی 
ئاس���نین لە گۆش���ەیەكی پۆلەكەدا بوو، بۆنی نەوت و رۆن ماس���یی س���ووتاو، 
مامۆس���تاكانی ناچار دەكرد، بەو زس���تانە س���ارد و تەڕ و تووش���انەی جاران، 
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لەگەڵ كردنەوەی پانكەدا س���ەرجەم پەنجەرە و دەرگاش بكرێتەوە، لەو الشەوە 
دار و فەالقە ئامادە بوو.

قوتابخانەكەمان، قوتابخانەی )ئەیوبیە( بوو، لە سەر تابلۆكەی نووسراوە، ساڵی 
)1924-1925( دروس���ت كراوە، واتە لە قوتابخانە هەرە دێرینەكانی س���لێمانییە، 
یەكەم بەڕێوەبەرمان مامۆس���تا )جەمال س���ەلیم( بوو، چونكە پێش���تر ئەفس���ەر 
بوو، بەیانیان كە ریز دەكراین و ئااڵ هەڵ دەكرا، گەلێك گوشاد دەبوو، جارانی 
ئەفس���ەريی خ���ۆی دەبینیيەوە، وای دەبینی لە بەردەم لەش���كرێكی س���ەربازیی 
)كۆمان���دۆ(ی ئەڵماندای���ە و مەش���قی تەی���ار ك���ردن و خوێن گەرمي���ی بەرەنگار 
بوونەوەیەكی گەورەیان دادەدا، هاواری دەكرد بێچووە شێرانی وەتەن وریا بن، 
پش���وو بەن.. نیوەی گەڕەكی )چوارباغ(ی بە ئاگا دەهێنا، سروودمان دەگوتەوە، 

گەلێك جار دەمەتەقێ جوانەكەی )بێكەس(مان دەنواند:
تۆ چیت؟ من كوردم، نەتەوەی گوردم
خۆ ترس���نۆك نیت؟ حاش���ا نەبەردم
چی تۆی لەناو برد؟ دوودڵی و نیفاق
چۆن رزگار ئەب���ی؟ هەر بە ئیتتیفاق
بڵ���ێ چیت ئ���ەوێ؟ بەرزي���ی وەتەنم
ب���ە خۆڕای���ی ن���ا، ب���ە گی���ان و تەنم
چی���ت ل���ە بارایە؟ خ���ۆ فیدا ك���ردن...

پاش���ان زانیم ئەو س���روودانەی )زێوەر( و )بێك���ەس( چ كاریگەرییەكی بەهێزی 
لەسەر هزری كوردایەتیمان هەبوو، پێشینان، رەحمەت لە گۆڕیان، دەیان گوت: 
)هەر دەوەنە و دەبێ بە دار( بەڵێ وا دەرچوو، كاتێك لە وێنەیەكی ئەو ساڵەی 
لە پۆلی چواری سەرەتاییدا بووم، لە هاوڕێكانم دەڕوانی، بۆم دەركەوت، پتر لە 

نیوەیان لە رێگای كوردستاندا شەهید كراون.
ئەو قوتابخانەیەمان، لە قوتابخانە سەركەوتووە دیارەكانی شار بوو، بە تایبەت 
ل���ە بواری چاالكییەكاندا، وەرزش و هونەر، چاالكيی دیدەوانی، زیاتر مامۆس���تا 
)جەمال ئاغا( سەرپەرش���تيی دەكرد، دەبێ ئەوەش بڵێم، لە س���ەردەمی مامۆستا 
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)رەشێ فەنی مەال عەلی سەركارێز(دا خوا لێی خوش بێ، كاتێ بەڕێوەبەر بوو، 
مامۆستایەكی ئەدیب و كوردپەروەرێكی بێ غەل و خەوش بوو، تیپی دیدەوانی 
لە قوتابیيەكان هەڵبژێردرا، منیش كە لە گشتیان گچكەتر بووم، بەشدارییان پێ 
ك���ردم، كە دەڵێم گچكە ب���ووم، ئەو دەمە زۆربەیان، یان لە دەرەوەی ش���ارەوە 
هاتبوون، یان ئەوه تا لە خوێندنی حوجرە و مزگەوتەوە خرابوونە سەر خوێندنی 
قوتابخان���ە، ل���ە بیرمە، ل���ە پۆلی چواری س���ەرەتاییدا ب���ووم، زۆربەیان ریش و 
س���مێڵیان هاتبوو، دووان س���یانێكیان خاوەنی ژن و منداڵ ب���وون. بە هەر حاڵ 
كرامە دیدەوان، وا رێكەوت )مەلیك فەیس���ەڵی دووەم( سەردانی سلێمانيی كرد، 
ئێمەش���یان بردە دەشتی وەیس، كە دەرەوەی شار بوو، واتە بەرامبەر بارەگای 
)لقی 4 پ. د.ك(ی ئێستا، بەاڵم با بۆ خوا بڵێم، چۆن دیدەوانێك بووم، وێنەیەكی 
ئەو پێش���وازییەم هەبوو، ئافەرین بۆ دیدەوانییەكەی من! لە پێش���وازيی خاوەن 

شكۆدا دانیشتووم و خەوم لێ كەوتووە!!
 زۆربەی قوتابیانی ئەو س���ەردەمە حەزیان لە كاڵو لە س���ەر كردن و بەس���تنی 
پشتێنی تەرەقدار و لەبەر كردنی جلی كوردی بوو، بڕیارێك هات، كە ئیدی نابێ 

قوتابی بە پۆشاكی كوردییەوە بێتە قوتابخانەوە.
دەب���ێ چاك���ەت و پانتۆڵ لەبەر كەن، ئەمە بووە گرفت���ی زۆربەی قوتابییەكان و 
بەرگی ئەفەندیانەیان بە الوە س���ه یر   بوو جگە لەوەی بەرگە كوردییەكە توند و 
تۆڵ بوو، لە هەمان كاتدا جێگای كتێب و دەفتەر و زۆر ش���تی دیكە بوو، ناچار 
ه���ەر یەك���ە چاك���ەت و پانتۆڵەكەی ل���ە توورەكەیەك دەنا و بەر ل���ە چوونە ناو 

قوتابخانەوە بەسەر پۆشاكە كوردییەكەدا، لەبەريان دەكرد. 
***

چەپڵەرێ���زان و ك���ەف و كوڵ���ی شۆڕش���ی)14(ی گەالوێ���ژ هێندە ب���ڕی نەكرد، 
كارەكە ئاڵۆز بوو، كورد چەكی لە ش���ان كرد و پێش���مەرگە لە س���ای شۆڕشی 
ئەیلوولدا لەدایك بوو، هێرش���ی سوپای عێراق و چەتە چڵكنە )ئەو ناوە تایبەتی 
خیانەتكاران���ی ج���اران بوو( لە زەوی و ئاس���مانەوە دەس���تی پێ كرد، هەس���تی 
ش���ۆڕش و كوردایەتیم���ان س���ەری ه���ەڵ دا، پەیوەندیمان ب���ە ریزەكانی پارتی 
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دیموكراتی كوردس���تان و یەكێتي���ی قوتابیانی كوردس���تانەوە كرد، جگە لەوەی 
حەفتان���ە، یان مانگی دوو جار كۆبوونەوەم���ان دەكرد، بووبووینە چاو و گوێی 
ش���ۆڕش لە ناو شاردا. س���ەرەتا هەمووان بەبێ س���ڵ كاریان دەكرد، ئەو دەمە 
پێشمەرگە بێ ترس دەهاتە ناو شارەوە و هاتوچۆی دەكرد، پەیتاپەیتا كۆمەك، 
چ بە جلوبەرگ و پەتۆ و خۆراك بۆ دەرەوە دەنێردرا، حكوومەت نەیدەهێش���ت 
كیلۆیەك ش���ەكر و چا بگاتە دەرێ، ئابڵووقەیەكی چڕی بە دەوری ش���ارا تەنی 
بوو، بە تایبەت لە هاتنی گورگی دووپێی ترس���نۆك )زەعیم س���دیق مستەفا( كە 
بە گوند و حاس���اڵت سووتاندنەوە نەدەوەستا، بەڵكوو مزگەوت و مەال و ژن و 

منداڵ و خەڵكی بێ چەكی دەكوشت و ماڵ و مەڕ و مااڵتی تااڵن دەكرد.
س���اڵێكیان ئەم )زەعیم س���دیق(�ە، بە یەك تیپ)فرقە( س���ەربازەوە بە هەمەجۆر 
تان���ك و زری پ���ۆش و بە هەمەجۆر فڕۆكەی جەنگيی رووس���ییەوە و چی تۆپ 
هەیە، پەالماری ش���اخی ئەزمڕی ژوورووی سلێمانيی دا، ئەرز و ئاسمانی كرد 
ب���ووە جەهەنم، لە كاتێكدا تەنیا یانزە پێش���مەرگەی پێوە بوو بە چەند تفەنگێكی 
ش���ەق و ش���ڕ و فیش���ەكی چرووكەوە، بەاڵم چونكە بڕوایان پۆاڵیین بوو، بۆیە 
هێندەی سەد تیپی ئەوان بەهێز بوو، چیای سەختی سەركەشی ئەزمڕ بووبوو، 
ب���ە دوان���زە چیای لە ئەزمڕ بااڵتر، بۆیە ش���ەوان س���وپاكەی عێراق پاشەكش���ێ 
ل���ێ دەكرد و مندااڵنی ش���ارەكەش، بە تایبەتی مندااڵن���ی مەڵكەندی بە القرتی و 
گاڵت���ە پێ كردنەوە، گۆرانيی )ئەزمڕ ئەزمڕ(یان بۆ دەوتنەوە، ئەم هێرش���ە هەتا 
هەفتەیەكی خایاند و هەر نەگەیشتنە سەر ئەزمڕ و منداڵە وردكەش بەزمەكەی 
خۆی���ان دەگێڕا و گاڵتەیان بە تەقە لێ كردنەكانیان دەكرد، ناچار ئەو رقەیان بە 

خەڵكی دەڕشت... 
یەك���ێ ل���ەو پێش���مەرگانە خاڵۆزایەكی من بوو، ش���ەهید )ن���ەوزادی عەلی ئاغا( 
گێڕایەوە و وتی: پاش ئەوەی س���وپاكە هیوابڕ بوو، ئێمە س���ەنگەرەكانمان چۆڵ 
كرد بوو، بەاڵم ترسێكی وا لە زەعیم و سوپاكەی نیشت بوو تا مانگێكیش نەیان 
دەوێ���را روو لەو ن���اوە بكەنەوە، رقیان لە خۆریش دەبوویەوە، چونكە لەس���ەر 
ئەو كەل و دوندەوە گزنگی دەدا، بۆ مێژووش دەبێ ئەوە بە نەوەكانمان بڵێین: 
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لەو رۆژەوە س���وپای عێراق دامەزراوە، لە یەكەم پێكهاتەیەوە كە فەوجی ئیمام 
مووسای كازم بوو، لە شەڕی )بازیان(دا بەرامبەر شێخی نەمر بەكار هێنراوە، 
پاش���انیش لەگەڵ دەست پێ كردنی شۆڕشی بارزان كاری لێدانی كورد بووە و 
س���ەراپای مێژووە رەشەكەی بریتی بووە لە كورد كوشتن و كوردستان وێران 

كردن.
یەكێ لەو بیرەوەریانەی ئەو سااڵنەی خوێندمان، ئەوە بوو واژوی مامۆستایانیان 
بۆ پشتگیری كردن لە وێرانكارییەكانی حكوومەت كۆدەكردەوە، مامۆستایەكانیان 
بانگ كردە ژووری بەڕێوەبەر بۆ ئەوەی ئەو كارەیان پێ بكەن، تاوێكی نەبرد، 
مامۆستایەكمان هەبوو، عەرەب بوو، شاعیر بوو، لە هاوڕێیانی حیزبی شيوعی 
ب���وو، پیاوێكی كورتە بااڵی س���مێڵ گەورە، خاڵێكی كوتراو بە رووخس���ارییەوە 
بوو، زۆر جار لە گۆڤاری )ئەلئەدیب( و )فسووڵ ئەلئەربەعە( شیعر و نووسینم 
دەخوێن���دەوە، بە ش���پرزەیی و گ���رژی و تووڕەی���ی هاتە دەرەوە، ب���ە عەرەبی 
دەینەڕاند ئەگەر دەیگوت بش���مكوژن چۆن پش���تگیری لە ش���ەڕی كوردكوژی و 
كوردستان وێران كردن دەكەم. ئێمەش ئەو دەمە كە ئەندامی شانەی سەرەكيی 
پارت���ی بووی���ن قوتابیيەكانمان ه���ان دا، بیكەنە چەپڵەڕێزان ب���ۆی و با بژی، بە 
ڕاستی پاڵەوانێكمان بینی، بەژنی بەسەر كوردستاندا دەیڕوانی، ئیدی بردیان و 
تا سااڵنێكی دوور و درێژ نەمانبینییەوە، بەاڵم هەمیشە لە زەینماندا ئامادە بوو، 
بە مامۆستا ئازاكەش ناومان دەبرد... لە تەمەنی هەرزەكارییەوە خولیایەكی بێ 
ئامانی ئەدەب لە كەللەی دابووم، لە خوێندنەوەی ش���یعرەوە، زۆر بە خەس���تی 
ئ���ارەزووی خۆێندنەوەی رۆمانم دەكرد، ئەو دەمە هێش���تا وەكوو لە ئەدەبیاتی 
كوردی���دا جێ���گای خۆی نەكرد بوویەوە، ئەوە لە یادمە، خزمێكمان دوو س���ەفتە 
رۆمانی )پێشمەرگە(ی )رەحیمی قازی(ي هێنایە ماڵمان و لە پڕا قەدەغە كردنی 
هاتوچ���ۆ جاڕ درا. ئیدی كەوتنە گیانی خەڵكەكە و نزیكەی دوو س���ەد كوردیان 
ك���ردە قوربانی، خەڵكەكە ش���پرزە بوون بۆ حەش���اردان و ش���اردنەوەی كتێب 
و چ���ەك و هەم���وو ئەو ش���تانەی حكوومەت لێی دەس���ڵەميیەوە، ئای گەرماوی 
جەهەنەم���ی پ���ێ داخرا و گەرم كرا، بۆیە ئێمەش بەر لەگش���ت ش���تێ چاڵێكیان 
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هەڵكەند و كتێبەكانمانی لە ناو مش���ەمایەك نا و گڵمان كرد بە س���ەرا، هەتا ئەو 
دانوس���انەی كرا، لەگەڵ هەڵدانەوەی تەرمی بەختبووانی كوردس���تاندا لە دەیان 
ماڵی شار هەر چۆن )حوسێن عارف( واتەنی: چاڵی جەرگی پیرێژنی، چاڵەكانی 
زیندە بەچاڵ كردنی كتێبیش سەری هەڵ دا و كتێبەكانی ماڵی ئێمەش بە كتێبی 

)پێشمەرگە(�ەوە شێی زەوی زەفەری پێ برد بوو، ئەوانیش بوونە قوربانی...
لە س���ەروو ئەمانەش���ەوە، لە هەمووی س���ەیرتر، ئەوا هاتوچ���ۆ قەدەغەیە، نەك 
مرۆڤ پش���یلەی پشیلە ئاسا دەركەوتایە دەس���تبەجێ دەستدرێژیان لێ دەكرد، 
لە دەرگا درا، وامانزانی س���ەربازەكانە، تومەس ژنێكی ناس���یاو بوو، خێرا خۆی 
فڕێ دایە حەوشەكەوە و ئامێرێكی )تایپ(ی گەورەی لە بن هەنگڵ لە ژێر )عەبا(
كەیدا دانا بوو، وتی: بە قوربانە ئەمە با لە ماڵەكەتاندا بێ، دایكم پێ گوت: باشە 
مێردەكەت پارێزەرە، ئاس���اییە لە ماڵتاندا بێ، بەاڵم ئێمە بڵێین چی؟ جگە لەوەی 
تۆ بەم رۆژە وێراوتە بەم )مەتبعە(یەوە بێتە دەرێ، كەواتە لەوەش مەترس���ە و 

بیبەرەوە.
***



ئەو ساتانەی ناسڕێنەوە54



55 ئەحمەد ساالر

1 
 نەخش و نیگار

هەن���دێ رووداو ل���ە ژیاندا، بە تایبەت ل���ە تەمەنی مێردمنداڵ���ی و الوێتیدا، نەك 
هەر لە زەیندا دەژین و دەگەش���ێنەوە، بەڵكوو مایەی وەرچەرخانن لە بونیادی 

مرۆڤدا، كاریگەریی گەورەی لەسەر ئایندەیشی دەبێت.
سەرەتا لە پۆلی یەكی ناوەندی بووم، لە قوتابخانەی ئاماەیی سلێمانیی كوڕان، 
هونەرمەندی نیگاركێش���ی گەورە خوا لێ خۆش بوو مامۆس���تا )ئازاد ش���ەوقی( 
وان���ەی هونەری پ���ێ دەگوتین، خۆش���مان دەویس���ت، كانگای هون���ەر و ئیلهام 
بەخشی هونەر بوو بۆمان، تەنانەت كە واژۆی لەسەر پسوولەی ئامادە نەبوونی 
قوتابیی���ەكان دەكرد، هەمووان بە چاوی سەرس���وڕمانەوە لێم���ان دەڕوانی، كه  

چۆن جوان پۆشییەكەی، كە بە جوانی رەنگەكانی دەگونجاند.
رۆژێكی���ان فەرمووی: دەمەوێ هەر قوتابیی���ەك تابلۆیەكی نەخش و نیگار، یان 
رەوانترە بڵێین، تابلۆی نەخشاندن )زەخرەفە( دروست بكات، من پەنجەی دەستە 

سیانەی مایەی وەرچەرخان
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راس���تم بەرز كردەوە: ها بابە؟ گوتم: مامۆس���تا، جگە ل���ە بەكارهێنانی رەنگ و 
قەڵەمی رەنگین، بە كەرەسەی دیكە دەكرێ بیكەین؟ فەرمووی: ئافەرین بە هەر 

كەرەسەیەك بێ، گرنگ و مەبەست دروست كردنی تابلۆ نەخشاندنەكەیە.
هەر ئەو ساتە بیرم لە كوتاڵ بەكارهێنان كردەوە و كاك )مەدهۆش(ی ئامۆزای 
باوك���م هات���ە بەرچاوم، كە ئ���ەو دەمە دەس���تبەرداری به رگ دوورین���ی پیاوانه  

بووبوو، ده ستی دابوویه  دوورینی به رگی خانمانه .
 پاش نیوەڕۆ چووم بۆ دووكانەكەی، كە لە س���ەر ش���ەقامی مەولەوی بوو، بە 
روویەكی خۆشەوە پێشوازیی لێ كردم، پاشان داوای سەره  پەرچه مم لێ كرد، 
مەبەستەكەش���م تێگەیاند، ئەویش دەس���ڕۆكەیە س���ەرپارچەی هەمەرەنگی دایە 

دەستم و نامە بن هەنگڵم و بە دڵێكی خۆشەوە رووەو ماڵ بوومەوە.
كەوتمە خولیای بابەتی نەخشاندنەكە، ئایە رووەكی بێ؟ ئەندازەیی بێ؟ ئاژەڵی یا 
باڵندەیی بێ. ئاكام دەورە خولە و گەڕان گەڕان لەسەر دروشمی كۆماری عێراق 
گیرس���ایەوە، كەوتمە جیا كردنەوەی س���ەرە پارچەكان، بەپێی رەنگەكان، لەگەڵ 
رەچاو كردنی جۆر و ئەس���تووریی كۆتاڵەكان، ئەوسا دەستم كرد بە خانەخانە 
كردنی چوارگۆشە شێوە لەسەر مقەباكە، بەپێی ئەندازەی نەخشەكەش، دەستم 
بە بڕینی كرد و بە كەتیرە چەس���پم كرد، پاش���ان بە نایلۆنێكی روون دامپۆش���ی 
و ناوی خۆم لەس���ەر پشتەكەی نووس���ی. ئیدی رۆژی خۆی هات، ئەو رۆژەی 
كە خواخوای هاتنی بووم، نامە بەردەس���تی مامۆس���تا ئ���ازاد، لێی وردبوویه وه، 
نایلۆنەك���ەی ل���ێ ك���ردەوە و بە چاوێكی خۆشەویس���تی نوێنەوە س���ەرنجی دام 
و خەندەیەك���ی ش���یرینی بۆ ك���ردم، ماوەی پتر لە دوو هەفتەی بەس���ەردا چوو، 
بانگی كردم بۆ ژووری بەڕێوەبەر و مژدەی دامێ كە تابلۆكەم لەس���ەر ئاس���تی 
عێ���راق خەاڵتی یەكەمینی وەرگرتووە، كاتێ لە ژووری بەڕێوەبەر هاتمە دەرێ 
و مامۆس���تاكەم تەوق���ەی لەگەڵ ك���ردم، قوتابییەكان س���ەیریان دەكردم و هەر 
هەمووی���ان لە بازنەی پرس���یارێكدا گی���ر بووبوون: بۆ بانگ ك���را بووم؟ بەر لە 
كردن���ەوەی زاری پرس���یاریان، خ���ۆم پێ نەگی���را و بە دەنگی ب���ەرز گوتم: ئەو 
تابلۆی���ەم )هەبوو فش���ەی پێ دەهات( لە س���ەر ئاس���تی عێراق پل���ەی یەكەمینی 
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وەرگرت. پاش���ان بۆ رۆژی دوایی، لەو باڵوكراوەی دیواركۆیەدا، كە مامۆس���تا 
ئازاد باڵوی دەكردەوە، هەواڵەكەی تیادا نووس���ی ب���وو، باڵوكراوەیەكی پوخت 
هون���ەری ب���وو، هەر كە دەچوویت���ە هۆڵی دووەمی قوتابخانەك���ەوە، بە دیواری 
دەستە چەپدا هەڵواسرا بوو، بەردەوام تابلۆی )ڤان كوخ(ی تیادا بوو، بە تایبەت 
ئەو تابلۆ شاكارەی، ناوی )كێڵگەی گەنم و داڵەكان(�ه، ئەو تابلۆیەی )ڤان كوخ( 
بەر لە خۆكوش���تنی بە ماوەیەكی زۆر كەم كێش���اویەتی، واتە لە مانگی یۆلیۆی 
ساڵی )1890(، نزیك شارۆچكەی )ئۆڤیم- سور- ئاواز(، لە هەمان شوێنی وێنە 
كێشانەكەیدا، ئەو تابلۆیەی، دوایین ساتەكانی ژیانی دەنوێنێ، بە تایبەت، ئاڵۆزە 
باری دەروونییەكەی. مامۆس���تام ناهەقی نەبووە، هێندە ش���ەیدای ئەو تابلۆیەی 
)ڤان كۆخ( بووە، پاشان بۆم دەركەوت، هەر ئەو تابلۆیە ئیلهام بەخشی چەندین 
مەزنە ش���اعیر بووە و بە ش���یعر كێش���اویانەتەوە، بۆ نموونە خانمە ش���اعیری 
هۆڵەندی )ئانا بۆگۆ نۆفسكا(، لە بارەیەوە چامەیەكی نووسیوە، لە دەرووەكەیدا 

دەڵێ:
)كێڵگەی گەنم و داڵەكان،
لێدانی دڵ و پەڕەمووچ .
هەورەكان چون زنجیرە

یەك بە دوای یەكدا دێن...
زەوی كەسك رەنگ،
لە هەناسە داندایە و
شەپۆلی گەنمە الفاو،
چاوان نوقم دەكات

داڵەكانیش سووتوون،
خاكە خەڵووزن،

ئەوەی پاشماوەی نەمانە،
رووخساری خۆر دادەپۆشێ..

تۆش ئەی )ڤان كۆخ(
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گرێی رەنگەكان تەسكتر دەكەیتەوە و 
پتر دەیانهێنیتەوە یەك...(

***

2 
 ش��یعر

ل���ە رۆژان���ی مێردمنداڵیمدا خولیای ش���یعر ل���ە كەللەی دابووم، گش���ت جوانی و 
هونەرێك���م لە دنیای ش���یعردا دەبینییەوە، چاپەمەنیی ك���وردی دەگمەن بوو، لە 
الی ئێمە لە س���اڵی )1922(�ەوە چەند دیوانێكی ش���یعری بە كۆشش���ی )كوردی 
و مەریوان���ی( ل���ە بەغدا چاپ كراون، لە هەمان س���اڵدا دیوان���ی )مەحوی(یش لە 
سلێمانی لە چاپخانەی )حكوومەت( چاپ كراوە، بەر لەوانە چەند دیوانێك، وەك 

)دیوانی مەوالنا خالیدی نەقشبەندی( چاپ كراون.
دیارە هەر لەبەر هەژاریی چاپ و چاپەمەنیی كوردی، مامۆستا )نه جمه دین مه ال(
ی خاوه نی )كه شتیی نوح(، به  ده ستخه ته  جوانەكەی لە هەوڵی پڕكردنەوەی ئەو 
كەلێنەدا بوو، چەندین دیوانە شیعری، پتر لە پەنجا ژمارەی لێ نووسیونەتەوە، 
شەیدایانی شیعریش بە پەرۆشەوە هەڵپەیان بوو بۆی، من بەش بە حاڵی خۆم 
)روح���ی مەولەوی( و چەند دەستنووس���ێكی دیكەیم هەبوو، گ���ەر بەراوردێكی 
ئەمڕۆمان لە تەك ئەو سااڵنەدا بكەین، تەنیا بە یەك ساڵی ئەمڕۆكەمان، پتر لە 

چاپكراوەكانی شەست حەفتا ساڵی رابردوومان كتێبمان چاپ كراوە.
ئەو س���ەردەمە هاوتەمه نەكانمان، مەراقی دروس���ت كردنی كەشكۆڵە شیعریمان 
هەب���وو، كە بە هەمەجۆر هەڵبژاردەی ش���اعیران پڕم���ان دەكردەوە، ژمارەیەكی 

زۆر شیعرم لەبەر بوو، چێژم لە خوێندنەوەیان وەردەگرت.
بەرە بەرە شیعرم دەنووسی و بۆ هاوڕێكانم دەخوێندەوە، یەكێ لەو شیعرانە بووە 
هۆی سەرسام كردنی هاوەاڵنم و هانیان دام بۆ رادیۆی كوردیی )كرماشان(ی 
بنێرم، ئەو دەمە راستەوخۆ لە سلێمانییەوە پۆستم كرد، دەبێ ئاماژە بۆ ئەوەش 
بك���رێ، رادی���ۆی كوردیی بەغدا، كە لە س���اڵی )1939(وه  كانگای رۆش���نبیری و 
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هون���ەری كورد بووە، پاش���ان رادیۆی كوردیی كرماش���ان، بە درام���ا رادیۆییە 
جوانە س���ەرنج ڕاكێشەرەكانی و ئەو ش���یعرە دڵگیر و هەست بزوێنانەی كە بە 
دەنگە پڕ جۆش و خرۆشەكانی مامۆستا )شوكروڵاڵ بابان( دەخوێندرانەوه ، ئەو 

دەنگەی لە زەنگە دەنگیا هەزار و یەك ئاواز سەری هەڵده دا.
كاتێ بەو دەنگە گوێم لەو ش���یعرەم بوو، كە بە ناوێكی خوازراوەوە نارد بووم، 
لە ترس���ی ئەوەی نەبادا، رەت كرێتەوە و ناوم بزڕێ، خوا خۆشی ویست بووم 

كە، ئەوان دەیانزانی و گوێیان لە رادیۆكە بووبوو.
ئەو ئێوارەیە هەر ئەوەندە نەبوو، باڵندە ئاس���ا لە ش���ەقەی بااڵن بدەم و بەرەو 
دوا قووچكەی گەردوون هەڵكش���ێم، ئیدی نەك هەر ئەو ش���یعرە، بەڵكوو چه ند 
ش���یعرێكی ئەو رۆژانە لە كەش���كۆڵە شیعری، هاوڕێ شیعر دۆستەكاندا جێگای 

خۆی بكاتەوە.
بەڵێ هێز و گوڕ و بڕوا بەخۆبوونی پێ بەخشیم....

س���ااڵنی رابوردوو، هەر هەمان شیعر لە رادیۆی كوردیی بەغدا دەخوێندرایەوە 
و دواتر لە بەرگی یەكەمی كەش���كۆڵەكەی )گیو(ی نەمر باڵو كرایەوە، رەنگە لە 

شوێنی خۆیدا بێ چەند دێڕێكی بەم بۆنەیەوە بخەمە دیارتان:
لەگەڵ ئەستێرەدا دەدوام، خەیاڵم هێندە بااڵ بوو

هەتا زنجیری ئەم رۆژە، لە دەست و پێم نەئااڵ بوو
بەڵێ هەروا لە بەرچاوم، سەرنجی سەردەمی پێشوو

كە گوڵزاری حەز و خۆزگەم، هەموو دەم و ئاڵ و وااڵ بوو
گوڵی جوانی گەشی هیوام، بە شەڕای خەم نەژاكا بوو

مەلی خۆشخوانی ئاوازم، بە زەبری زۆر نەنااڵ بوو
شنەی بای بەختیاریی دڵ، دەمێ بوو وا ئەویش رابورد

لە هەنگاوی یەكەمدا بوو، لە وانەی گڕوگااڵ بوو.....
ئ���ەو دەم���ە نەمدەزانی رۆژێ لە رۆژان، هەر لە دەروازە زێڕینەكەی ش���یعرەوە 
دەچمە جیهانی گوڵڕەنگی ش���انۆوە، شیعریش تێش���ووی رێبواری ئەو رێگایەم 

دەبێ..
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بەڵێ لە س���ەراپای ش���انۆییەكانمدا، زمانی ش���یعری بووەتە بایەخ���ێ لە بایەخە 
بنەڕەتییەكانی، بووەتە تان و پۆی رازاندنەوە و ئارایشتی...

***

3 
 داڕشتن و پەخشان

وەكوو خووم پێوە گرتبێ، هەر جارێ خۆشییەكی رۆژانی منداڵی و مێردمنداڵی، 
ی���ان الوێتی���م بە بیردا دێتەوە، گەش���كە دەمگرێ، هەر دەڵێ���ی هەنووكەیە و ئەو 
گش���تی نێوانە تەمەنە وەالوە دەنێ و دەڵێمەوە با تام و چێژی ئەو نۆقڵە ترش 
و ش���یرینەی، لە ش���ەوی بەراتی منداڵیما لە زارم دەنا، هەتا ئێس���تاش هەر تام 
دەدات���ەوە، خەاڵت���ی ئەو رۆژانەش، ئەگەر تەنیا گوڵێك بووبێ، ئەوا هەتا هەم بە 
هەموو گوڵزارەكانی دنیای ناگۆڕمەوە، كاتێ لە بەغدا دەمخوێند، رۆژانی هەیینی 
لەگەڵ برادەرەكەمدا، خوالێخۆش���بوو كاكە )ئەك���رەم عەلی( كە قوتابیی كۆلێجی 
)ش���ەریعە( بوو، ب���ۆ نوێژ دەچووینە مزگەوتی )ش���ێخ عەبدولق���ادری گەیالنی(، 
پاش���ان دەچووینە دیداری مامۆس���تا )مەال عەبدولكەریم���ی مودەریس(، هەر لە 
یەكەم دیدارەوە خۆم پێ ناساند، كە زانیی كوڕەزای )مەال ئەحمەدی قوربانی(م 
دەستی كردە ملم و باسی دۆستایەتی و رۆژانی خوێندنیانی دەگێڕایەوە، هەموو 
جارێكیش لە قوتوویەكی تەنیشتییەوە، نوقلێكی ترش و شیرینی دەداینێ، منیش 
ل���ە گیرفانم دەن���ا و لە رێگای گەڕانەوەدا، دەم نایە دەم���م و بە كاك )ئەكرەم(م 

دەگوت:
ل���ەم بازاڕی )باب ئەلش���ێخ(�ەدا، پڕە لەم جۆرە نوقڵە، ب���ەاڵم بڕوات بێ هیچیان 
تامی ئەم نوقڵەی مامۆستا نادەن، ئەمە خۆشترە جگە لەوەی موفەركی ئەو زانا 
مەزنە پیرۆزەیە. بە هەر حاڵ بایەخ و بەهای هەر شتە بە شوێنی و كاتەكەیەوە 
بەندە، لە پۆلی چواری وێژەیی بووم، لە هەڕەتی خوێندنەوەی ئەدەبیاتی جیهانیدا 
بووم، هەر چییەكیش )نەجیب مەحفووز( دەینووسی چەندین جار دەمخوێندەوە، 
ح���ەزم لەو ریالیزمییە جوانەی دەكرد، مامۆس���تای عەرەبیمان خوالێخۆش���بوو 
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)ش���ێخ رەوف ش���ێخ عومەر(ی قەرەداغی بوو، كاكی هونەرمەندی بلیمەت كاكە 
)ئەنوەر قەرەداغی(، داوای لێ كردین بۆ وانەی داهاتوو هەر یەكەمان داڕشتنێ 
بنووس���ێ، لە یەك الپەڕە كەمتر نەبێ و سەرپش���كە لە هەڵبژاردنی بابەتەكەیدا، 
ل���ەو س���اتەوە بیرم لە باس و بابەتەكەی دەكردەوە، ئێ���وارە لە بازاڕ گەڕامەوە، 
وا رێكەوت بە الی مزگەوتی گەورەدا، یان بڵێین پشتی )دەبۆ(كەدا دەگەڕامەوە، 
ئەوە ش���وێنی راوەس���تانی كرێ���كاران بوو، ئەو دەمە لێرە و ل���ەوێ تاك و تەرا 
كرێ���كار ماب���وون، دیارە بۆ كار، ل���ە وادەی بەرە بەیانەوە چاوه ڕێی كه س���انێك 

بووبوون بۆ سه ر كاریان به رن.
ل���ەوەدا ب���ووم وەك هەموو ج���ارێ كە بە الی ئ���ەو )دەبۆ(ی���ەدا راده بوورم كه  
كاتی خۆی ئۆردووگای )تورك(ی سه رده می عوسمانلی بووە، )نالە پێ پاتی(ی 
جەربەزەم بیر دەكەوتەوە، كە لە كاتی لە سێدارەدانیدا گاڵتەی بە مەرگ دەهات 

و مەرگ لە ئازایەتیی ئەو دەتۆقی..
كاتێ بینیم بە نائۆمێدییەوە، دەستە دەستە لە شەقامەكە بەرەو شەقامی مەولەوی 
دەپەڕینەوە و نائومیدی چووبووه ، كۆڵ و قەاڵندوشكانیان و بەرەو گەڕەكەكانی 

خوارخوارووی شار هەنگاویان بە دوای خۆیاندا كێش دەكرد.
لە دڵی خۆمدا گوتم: یارۆ ئەوە كەرەسە و بابەتی داڕشتنەكەی وانەی عەرەبی، 

بەاڵم لەكوێوە و چۆن چۆنی دەست پێ بكەم و دایڕێژم...؟!
ت���ەواو، باش ب���ۆی چووی، ئ���ەو دەرەوەی بۆ چوونە ناو باس���ەكە، ئەوە پڕ بە 

پڕیەتی و سەر لە خۆت مەشێوێنە...
زۆر چاكە ش���وێن هەڵگریی دەكەم و بە بس���ت لێی جیا نابمەوە، جار و بارەش 

هەوڵ دەدەم لە چاوانی بڕوانم و گشت هەستەكانی بخوێنمەوە..
ئەوا بۆنی گۆش���ت و كەبابی برژاو و مریش���كی سوورەوە كراو بە سەریا دێ، 
ئەوە دەنگە دەنگ و هەرا و هۆریای میوە فرۆشانە و هاوار ده كه ن ده ڕۆینه وه  
به  خۆڕایی سێوه  السووره ی سەردەشتە و سێ كیلۆ بە دە فلس، ئەوە هەرمێ 

گواڵوی شارباژێڕە، ئەوە هەناری هەڵەبجە و ئه وه ....
هاوش���انی رێگام دەبڕی و لە بازاڕ دەرچووین و كەوتینە كۆاڵنەكان، رووناكی 



ئەو ساتانەی ناسڕێنەوە62

گڵۆپی سەر قاپی و بەر هەیوانانی مااڵن، سێبەری هەردووكمانی لە سەر دیوارە 
بەردینەكان و بە قوڕ س���واغ دراوەكان دەنواند، جاروبارە س���ێبەرەكانمان پێش 
و پاش دەكەوتن، وا ئەم جارە س���ەریەك كەوتن، بوونە یەك س���ایە و س���ێبەر، 
ب���ووم بەو: ئ���ەوا چەند رۆژە ل���ە دوای بەیان���ەوە هەتا هەڵكش���انەوەی خۆر و 
كوژاندن���ەوەی، بە نائۆمێدی دەگەڕێمەوە و ماڵ و منداڵیش چاوەڕوانن، چاویان 
لە دەس���ت و پ���ێ و هەنگڵم بڕیوە، رۆژیش نییە خ���اوەن ژوورەكەمان بەرۆكی 
كرێم پێ نەگرێ، ئەوە سوپاس بۆ خوا، دووكانەكەی سەری كۆاڵنەكە چراكه ی 
ناس���ووتێ... تی���ادا ماوم، هێزی ئەژنۆی چوون���ە ژوورەوەم نییە، منداڵەكانم بێ 

شیو سەر دەنێنەوە، گەر نەخەوتبن چییان بۆ باس بكەم.
ژنە دراوسێیەك هاواری لێ دەكات:

ئەوە لە كوێی، هەی بەدبەخەت، كوێوە دەچی؟ ئەمڕۆ پۆلیس و مۆلیس هاتن و 
شڕوشیتاڵ و ماڵ مناڵیان فڕێدایە چەقی كۆاڵن..

ئەی چییان لێهات؟ ئەوە خاوەن ژوورەكەیە، دەمێكە هەڕەش���ەی سكااڵ لە سەر 
تۆمار كردنی دەكردم، بەاڵم لە كوێ سۆراغیان بكەم؟

مێردی ژنەكە، نەڕاندی: ئەرێ ژنه كە ئەو چەقە چەقەت لە چییە؟
بە توندی دەرگاكە بە یەكدا دەدرێ.

وادەی وانەی عەرەبی هاتەوە و لە الیەن مامۆس���تاوە داڕش���تنەكان كۆكرانەوە، 
پاش دوو رۆژ مامۆستا )شێخ رەوف( هاتەوە، سەیرم كرد داڕشتنەكەی منی بە 

دەستەوەیە، یەك دوو جار پیشانی قوتابییەكانی دا و فەرمووی:
ئەمە داڕش���تنی یەكێكتانە، دەیبەم لە ش���وێنانی دیكە بۆ قوتابیانی دەخوێنمەوە، 
پت���ر لە دە جار خوێندوومەت���ەوە، هەرچەندە چەند هەڵەیەكی زمانەوانیی تێدایە، 
بەاڵم لە ئاستی قەڵەمی نووسەرانی ئەزموونداردایە. ئافەرین باوكەكەم ئەحمەد 

ساالر...
بۆیە دەڵێم مەزنترین هاندەرم بۆ ئه دەب، مامۆس���تام خوا لێ خۆش بوو )ش���ێخ 
رەوف قەرەداغی(ی���ە، ق���ەرداری ئەو مامۆس���تا بەرزەم، هان���دەرم بوو، بڕوا بە 

خۆبوونی خەاڵت كردم..
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ئ���ەو رۆژان���ەی قوتابيی ئامادەیی وێژەیی بووم، وا رێكەوت و بە دەس���تی خۆم 
نەبوو، بەرپرس���یاریەتییەكی گرانم لە ئەس���تۆ نرابوو، جگە لەوەی، س���ەرێك و 
هەزار سەودام هەبوو، ئەوە ئەدەب و هونەریشی سەربارەیان، رۆژانێكی چڕ و 
پڕی خەست تەنراوە، بە جەنجاڵی و هەزار و یەك ئاوات، لە رۆژێكدا تەنیا ئاواز 
و باس و خواس���ی مەرگ و كوردس���تان وێران كردن، هەر چۆن سەردەمانێك 

)سالم( وته نی:
س���اعقە و بەرق���ی نەدام���ەت زوڵمەت���ی دا ش���ەرق و غ���ەرب
 ب���ەردە باران���ە ب���ە مەخسووس���ی لەس���ەر موڵك���ی بەب���ان
چ���اوی عیب���رەت هەڵبرە ئ���ەی دڵ لە وەزع���ی دەهری دوون
 سەیركە سا توركی دەلەك چی كرد بە زومرەی كورد زبان

ئەو س���ااڵنەش هەمان كوێرەوەری و خاكەس���اری و كوردس���تان وێران كردن 
نوێ بوویەوە، بە خراپترین ش���ێوە، ئەوسا عوسمانی، ئەم جارەش بەغدا، بەاڵم 
جیاوازییەكی گەورە هەبوو، ئەوس���ا كۆتایی ئیمارەت، بەاڵم ئەم جارە شۆڕشی 

زانكۆ
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مان یان نەمان، جەربەزە و چەك و چیا.
بەه���ەر حاڵ ئامادەییم تەواو كرد و بەرامبەر چەند ڕیانێك بوومەوە، دیارە لەو 
تەمەن���ە گەنجێتیی���ەدا، پلە و پایە و دەس���ەاڵت، ئايیندەی بریقەدار، پتر س���ەرنج 

رادەكێشێ، هەتا بڵێی مایەی خەیاڵ پاڵوییە.
حەز دەكرا ببمە ئەفسەر، یان ماف بخوێنم و رۆژێ لە رۆژان ببمه  پارێزه رێكی 

زرنگ و به  ده م و پل.
 ئ���ەو خەون و خەیااڵنەم، لە مێش���كم تەكاند و دامن ب���ە دەم باوە، دڵەڕاوكێ و 
هەلوور بلووری بەختم نا وەالوە، هونەری شانۆم هەڵبژارد و كردمە راستەڕیێ 

ژیانم و گشت تەمەنم خەاڵت كرد.
لەگەڵ دەستەیەك لە دەرچووانی ئامادەیی )فۆرم(مان پڕ كردەوە و پێشكەشمان 
كرد، ناوەڕاس���تی شەستەكان بوو، وادەی ئەوە هات بۆ دیمانە و تاقی كردنەوە 
بەرەو بەغدا بچین، بە دڵێكی پڕ لە جۆش و خرۆش���ەوە س���واری پاس بووین، 
هەر چۆن بۆ سەیرانی سەرسیر دەچین، جار و باریش بە قسەی خۆش و گاڵتە 
و گەپ و ناو بە ناو گۆرانیمان دەوت )ئەم بەرە و بەرە ناسكە دولبەرە، لەسەر 
ماچێكت ش���ەڕە خەنجەرە(، دەمە و ئێوارە گەیش���تینە بەغدا، لە حەیدەرخانە لە 
ئوتێلێك���ی نەك چوار ئەس���تێرە، بەڵكوو چوار پەنجای���ی دابەزین، گەرمای بەغدا 
ه���ەر لە گ���وڕ و تیندا بوو، تەنیا یەك هەوا س���اردكەرەوەی تی���ادا بوو، ئەویش 
لە هۆڵی پێش���وازیدا بوو، هێش���تا شوێنی وەكوو ش���ەقامی )رەشید( هەر جمەی 
دەهات، هەر زوو باسی گیرفان بڕەكانیان بۆ كرد بووین و چاوێكمان كرد بوو 
بە هەزار چاو، بۆ ئەوەی لە یەكدی دابڕ نەبین، هەروەك )حافز قورئان( دەستی 
یەكترمان گرت بوو، عەرەبانەیە ش���ووتی قاش كراوی س���ه ر س���ه هۆڵ نراومان 
بینی وتم: كوڕینه  با دەروونمان فێنك بكەینەوە، كەوتینە ش���ووتی خواردن، ئەو 
ش���ەوە هەتا ئەو سەری ش���ەقامەكەمان تەی كرد، درەنگ وەختانێ بە كەنەفتی 
و ش���ەكەتی گەڕاینەوە ئوتێلەكەمان، چووینە سەربان ريزێ قەرەوێڵەمان داگیر 
كرد، دوایی وتم: ئەرێ كوڕینە كەس���ێ لە ئێوە )عیلم و خەبەری( لەوەی بەیانی 

نییە؟
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ك���ەس وەاڵمی نەب���وو، وت���م: دیمانەمان لەگ���ەڵ دەكرێ، ب���ەاڵم دیمانەكە چۆن 
و چیی���ە، وتی���ان باب���ە خوا كەریمە، دەی ب���ا بخەوین، تا بەیانی خ���وا دەمێنێ و 
موڵكی، بەیانی دەبێ زوو هەڵسین، بەیانی هەر كە بانگی فەرموو، هەر دەتگوت 
بڵندگ���ۆی مزگەوتی حەیده رخان���ه ، كە چەند مەترێك لێمان���ەوە دوور بوو، جگە 
ل���ە ژمارەیەك مزگەوتی دیكە لەو ناوچەی���ە، نەك هەر بە ئاگای هێناین، بەڵكوو 
راچڵەكین���ێ رایچڵەكاندین، كە بە خۆمان���ەوە نەماندی بوو، جگە لەوەی مێش بە 
گیزە گیزە كەپرۆكەیان لەس���ەر روومان هەڵبەس���ت بوو، هەر زوو رامان كردە 
خوارەوە، دەس���ت و دەموچاومان شت، بەرامبەر ئوتێلەكە چەند چێشتخانەیەك 
هەب���وو، چووین و داوای نس���كێنەمان ك���رد، تومەس ش���اگردەكەی كورد بوو، 
كەوتینە قسەكردن، ئەویش كوردایەتيی خۆی نواند، بۆ هەر یەكەمان جوتێ باڵە 
مریش���كی هاویشت بووە ناو نسكێنەكەمان، ئێمەش كردمانە تێوشین، یان بڵێین 
تریت، پاش���ان س���ەرو چای ش���یرینمان بەس���ەرا كرد و یەكی پەنجا فلسمان دا، 
ئیدی كۆلێجەكەش لە )مەیدان(�ە، هەر بەو راستەرێیەی بەر وەزارەتی بەرگریدا 
رادەبورد بۆ )وەزیرییە( بەرامبەر كۆش���كی ش���اهانە بوو، تەنیش���ت پەیمانگەی 
هون���ەرە جوان���ەكان، بە پ���ێ رێگاكەمان ب���ڕی، خانوویەك���ی دوو نهۆمی كۆنی 
كالس���یك شێوەی بە خش���ت دروس���ت كراو بوو، چووینە ژوورەوە هۆڵەكە پڕ 
بوو لەوانەی وەكوو ئێمە و بۆ هەمان مەبەست هاتبوون، واژە واژ و هەرایەك 
بوو هەر مەپرس���ە هەم���ووان بە یەكدا دەهاتن و دەچ���وون، هەر چۆن فەقێیان 
ل���ە هەیوانی مزگەوتاندا دەور دەكەنەوە لە س���ووچێكەوە تەختە رەش���ێكی وانە 
خوێندن لەس���ەر ئەس���كەلێك دانرا بوو، بە تەباشیر پێداویستییەكانی دیمانەكەی 

لەسەر دیاری كرا بوو:
1. بینراوێكی ئەفراندنی بێ دەنگ )پانتۆمایم(.

2. بینراوێكی شانۆیی.
3. چامە شیعرییەك.

بە حەپاسەنەوەی سەیری یەكتریمان كرد، بەدبەختی ئێمە لەوەدا بوو، كەسێك 
ب���ەر لە ئێمە نەچوو بووە ئەو ئاكادیمیایە، هەتا پرس���ێكی لێ بكەین، ژمارەیەك 
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دەرچ���ووی پەیمانگەی هونەرە جوانەكانی بەغدامان هەبوو، كە پاش شۆڕش���ی 
چ���واردەی گەالوێژ بووبوونە قوتابيی پەیمانگە، لەوانە بوون، كە لە س���ەردەمی 
پاش���ایەتیدا، لەبەر چاالكيی سیاس���يیان لە خوێندن دەركرا بوون و پاش���ان كرا 
بوون بە س���ەرباز لە )ش���وعێبە(، تاك و تەرایەكیش هەبوون، كە زۆربەیان نەك 
ش���انۆ، لقەكان���ی دیكەیان خویند ب���وو، هەروەها لەگەڵ بەرپا بوونی شۆڕش���ی 
مەزنی ئەیلوولدا دەنگ و رەنگی هونەری شانۆ كپ كرا، ئەو رۆژە رووبەڕووی 
حاڵەتێك���ی س���ەیر بووین، ی���ەك: رۆژی دۆش دامان و دەس���تە كۆڵەیی نەبوو، 
دەسبەجێ بیرم لەو سێ داواكارییەی لیژنەی تاقی كردنەوەكە كردەوە، یەكەمیان 
بۆ بێ دەنگەكە، ئەو بینراوەم بە بیردا هات، بەیانییە و چاوم  خەواڵووە و هێشتا 
وەكوو خەو بەری نەداوم، لە بەردەم دەستشۆرەكەدا وەستاوم و لە ئاوێنەكەوە 
لە س���ەر و چاوم دەڕوانم، بەلووعەكە دەكەمەوە، دوو س���ێ ش���ڵب ئاو بە دەم 
و چاوما دەكەم، پاش���ان س���ابوونەكە لە دەم و چاوم دەس���ووم، سابوونەكە لە 
دەس���تم دەخ���زێ و بە چ���اوی نووقاوەوە لە ژێر دەستش���ۆرەكەدا، دەس���ت بە 
زەويیەك���ەدا دەگێڕم هەتا دەیبینمەوە، لە س���ەر بەرز كردنەوه دا س���ەرم لە ژێر 
دەستش���ۆرەكە دەدا و زام���دار دەب���ێ و خوێنێ لێ دێ، ب���ۆ داواكاريی دووەم، 
لە س���ەر داستانی )مەم زین(ی )خانی( گیرس���امەوە، چونكە رۆژانێك پەرۆشی 
ئەو ش���اكارە بووم، چ بە كرمانجییە ژوورووەكەی و چ بە س���ۆرانی كردنەكەی 
)هەژار(، پاشان وەرگێڕانە عەرەبییەكەی )محەمەد سه عید رەمەزان بۆتی( كە بە 
دڵ كردویەتی بە عەرەبی، هەروەها ئەو كورتە شانۆییە شیعرییەی )پیرەمێرد(... 
ل���ە نی���و كاتژمێرێكدا، لە زەینمدا تاوتۆم كرد، وا بزانم ش���تێكی پوختم لێ گەالڵە 
كرد، جگە لەوەی لە توانامدا هەبوو، باس���ی خان و نهێنییەكانی ئەو ش���اكارەش 

بكەم.
ب���ۆ داواكاریی س���ێیەمیان، ل���ە  ئەدەبیاتی عەرەبی س���ەردەمی )جاهيلی( گەلێك 
بەیتم لە چاكە هەڵواسراوەكەی )ئیمرو لقەیسی ئیبن ئەلحەجەر(، كە بە نموونەی 
بااڵی ئەدەبی ئەو سەردەمەی بەر لە ئیسالم دەهێندرێتەوە كە بەم بەیتە دەست 

پێ دەكات:
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)قفا نبكي من ذكرى حبيب و منزل(
)بسقط اللوى بين الدخول فحومل(

ناويان خوێندمەوە و لە دڵی خۆمدا )رب اشرح لي صدري(م
وێرد كردەوە و چوومە ژووری دیمانەوە......

***
دەرگای ژووری تاقیكردن���ەوە كرای���ەوە و خ���ۆم ك���رد ب���ە ژووردا، ل���ە چ���او 
ترووكاندنێكدا، ه���ەر چون چركەی كامێرەیەكی فۆتۆگراف، هەموویم وەرگرت، 
مامۆس���تاكان، مێز، كورس���ی و دیوار و پەنجەرە... س���اڵوم كرد و بە ڕوویەكی 

خۆشەوە وەرامیان دامەوە.
- ناوت ئەحمەدە؟
- ئەحمەد ساالر.

- ئاوێتەیە؟
- بەڵێ مامۆستا.

- واتای ساالر چییە؟
- سەرۆك.

- بۆچی یەك ناو نەنراوی؟
- ل���ە بنەماڵەیەك���ی ئایينیم، باپیرم  زان���ای ئایينە لەبەر پیرۆزیی موس���ڵمانێتی، 

ئەحمەدی لەگەڵ ساالردا داناوە.
- باشە ئێستا چیت بۆ ئامادە كردووین؟

- ئەوانەی داواتان فەرموو بوو.
- ئا دەی با بیبینین؟

- بین���راوە ب���ێ دەنگەك���ەم نواند و لە نیوەدا بووم، كە بۆ س���ابوونە لە دەس���ت 
خزاوەكەم دانەویمەوە، یەكێكیان كە لە ناوەڕاس���تیاندا بوو، گوتی: باش���ە، ئەوە 

تەواو، ئەی بینراوی شانۆیی، چیت ئامادە كردووە؟
گوتم: )مەم و زین(ی ئەحمەدی خانی، كەسایەتيی)مەم(. ئیتر هەر مەپرسە، بینم 
پێوەگرت و نەمدەبڕییەوە: مەم و زین واتە )رۆمیۆ و جۆلێت(ی كورد، شاعیری 
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ك���ورد )ئەحم���ەدی خانی( لە س���ەدەی حەڤدەهەم���دا نووس���یویەتی و بریتییە لە 
)2659(دێڕی جووت س���ەروا و لە ئەدەبیاتی رۆژهەاڵتدا، بەم شێوازەیان دەوت 
)مەس���نەوی(. سەرەتا بە ناوی خودا دەست پێ دەكات پاشان باسی فەلسەفەی 
هەبوون و خاسیەتەكانی خوا و یەك خوايی، بەشی دووەمی )دیباجە( كە تایبەتە 
بە باس���ی پێغەمبەری خوا )د.خ( و وەس���ی دەكات، پاش���ان دەست بە بەشەكانی 
ئەو خۆشەویس���تییە پڕ لە رۆمانس���یەت و ش���اعرێتييە بااڵیە  دەكات ، كە س���ێ 

تەوەری مەزن لە خۆی دەگرێ: سۆفیگەری، فەلسەفە و نیشتيمانپەروەری...
پرسیيان باشە )مەم( كێیە؟

مەم رۆمیۆی زینە.
ئا دەی با مەم ببینن؟

)ماوەیەك بێدەنگی و دڵتەنگی و بە دەنگێكی خەمبار و بە س���ۆزەوە، ئەوەندەی 
بۆم كرا پوختەی ئەم مۆنۆلۆگەم، كردە عەرەبی پێشكەشم كرد(.

ئەی بەن���دی دڵ و چ���رای دەروونم
ئەی بەس���تە بە ت���ۆ نەبوون و بوونم
مەزنیت و لە ڕاس���ت گ���ەدا بە فیزی
زی���زی چیت���ە  ئێم���ە  ل���ە  ناپرس���ی 
ئ���ارام كراس���ی  دەدڕێ  دڵ���م  ل���ە   
ب���ۆ الم نای���ەی  ت���ۆم و  گی���رۆدەی 
ببین���ە خ���ۆت  ش���ێتی  وەرە  لەیل���ێ 
چ���اوی تەڕ و س���وورە ژینی ش���ێتە
داد كەمێ���ك  ش���یرینێ  ش���یرینتری، 
یادێ���ك ب���ە دڵ���ت ب���گا ل���ە فەره���اد 
ه���ەر چەن���دە دڵ���م گەلێك پەرۆش���ە
چونك���ە ل���ە رێگ���ەی تۆدایە خۆش���ە
س���وێندم بە دوو لێوی تەنك و ئاڵت 
ب���ە بس���كی رەش���ت ب���ە وردە خاڵت
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س���وێندم بە ب���ەری بەیان���ی الجانگ
بەو هەنیيە كە شەوق دەدا بە رووی مانگ

)...
 هێش���تا تەواوم نەكرد بوو، رایانوەس���تانم، س���ەریان لە یەكت���ر نزیك كردەوە، 
هەندێ مشتومڕیان كرد، گوێم لە دەنگی یەكێكیان بوو، پاشان ناسیم، مامۆستا 
)ئەس���عەد عەبدول���رەزاق( بوو، كە دوو س���ێ جار دووبارەی ك���ردەوە )بە الی 

منەوە باشە(.
دواتر س���ەرۆكی لیژنەكە، ئەویش هەر پاشان ناسیم، مامۆستا )ئیبراهیم جەالل( 

بوو، فەرمووی لە كوێدا بووی؟ وتم: لە زینداندا.
فەرمووی: شیعرت لەبەرە؟

-گەلێك.
-شیعری كێ؟

-ئیمرولقەیس، ئەبوفیراس ئەلحەمەدانی، ئەمیر ئەلشوعەرا....
ئەدی.. شیعرێكی كوردی 

- لێی دەگەن؟
- زۆر چاك ئاماژەی بۆ مامۆستایەكی سوور و سپی كرد، گوایە  ئەو كوردە، 
منی���ش بڕوام كرد، ئەویش بە خەندەوە س���ەیری كردم، ئەویش پاش ماوەیەك، 
كە س���ەردانی بەشی شێوەكاریم كرد، كە چەند برادەرێكی وەك كاكە )حیكمەت 
هیندی(ی هەرە خۆشەویستم لە بەشی پەیكەرسازی دەیخوێند، ئەو مامۆستایەم 

لە لقی )سیرامیك( بینی. 
-كاكە حەكە گیان، ئەزانی ئەو مامۆستایە كوردە؟

-كوردی چی!؟ ئەوە یۆنانییە و ناوی )ڤاڵنتینۆس(�ە.
وت���م: دە ب���ە خوا لە مقابەلەكەدا ش���عیری كوردییان پێ خوێندم���ەوە گوایە ئەو 

كوردە.
بە هەر حاڵ: دیوانەها ش���یعری كوردیم لەبەر بوو، بەاڵم خۆم بۆ ش���یعرەكەی 
)كاكە حەمەی بێلوو( ناسراو بە )ناری( ئامادە كرد: بە دڵێكی خەمناك و سۆزێكی 
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ئەوپەڕی ئەڤینییەوە، بە هەستێكی قووڵەوە، كەوتمە خوێندنەوەی:

»موودەتێك���ە گرفت���ارم، م���ن بەدەس���ت س���ەوداتەوە
تاتات���ەوە  پەرچ����ەم���ی  و  زڵ������ف  داوی  بووم���ە 
مەنع���ی قوالپ���ی م���وژەت، ناك���ەم ل���ە راكێش���انی دڵ
بۆ ئەس���یری چ���اوی مەس���تی، پ���ڕ خ���ەوی دەیباتەوە 
لەب ش���ەكەر فەرموو ب���ە زوڵفت باوەش���ێنی بەس بكا
مێش���ی رۆح���م گ���ەر بنیش���ێتۆ، ب���ە قەن���دی چات���ەوە

هەتا:
خەتی دەرس���ی عشیقی )ناری( وەك رقوومی خاڵەكەت
 وایە لەوح���ەی گ��ەردنی بێ گ��ەردی وەك می��ناتەوە«

هەتا دوایین وش���ەی دوا دێڕ رایان نەگرتم، س���ەریان بۆ دەلەقاندم، لە س���ەیر و 
جۆری تەماشا كردنیاندا سەركەوتن و وەرگرتنم چنگ كەوت.

هاتم���ە دەرەوە، قوتابیی���ە كوردەكانی هاوەڵم، رایان كرد ب���ەرەو رووم گوتیان: 
چییە زۆرت پێ چوو، بەاڵم بە رەنگ و رووتا دیارە شێر بووی؟

پاش���ان ه���ەر هەم���ان نیوەڕۆ بەرەو ش���ار بووینەوە، هەتا گەیش���تینەوە ش���ار، 
هۆش و گۆش���م الی رۆژانی داهاتووم بوو، لە نێوانی خەون و راستیدا هەستم 

رادەژەنی.
***

یەك���ەم رۆژی دەس���ت پێ كردنی خوێندنمان بوو، ه���ەر بەیانی زوو خۆم رێك 
و پێ���ك كرد، لەو تەمەنه ش���دا گەنجێكی قیت و قۆز بووم و خاوەنی جەس���تە و 
لەش و الرێكی وەرزش���وانانە بووم، قاتێكی جوان دووراوی كاكە )حەمە عەلی 
مەده���ۆش(ی ش���اعیری دڵتەڕ و مقەس���ت زێڕین���م لەبەر ك���رد و زوو زوو، لە 
ئاوێن���ە بێ چوارچێوەكەدا ل���ە خۆم دەڕوانی، كورد واتەنی: )دەتگوت كچە جافم 
بۆ دابەزیوە و چاوەڕوانی كەژاوەیم(، ئەو ش���ەش حەوت برادەرەی كە پێكەوە 
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بووین لە خانووەكەدا، بە دەنگە دەنگ هەموویانم بە ئاگا هێنا، لە پێش���ەوە كاك 
)ئەك���رەم ئەحمەد و كاكە عوس���مان(، ئەوس���ا ئەو پێنج ب���رادەرە كەركووكییەی 
دیك���ە، ه���ەر یەكە و لە كۆلێجێ دەیخوێند، هەمووش���یان س���اڵێك لە پێش منەوە 
ب���وون، خانووەكەمان لە گەڕەك���ی )وەزیرییە( بوو، بەرامبەر كارخانه ی )لۆكه ی 
پزیشكی( و كتێبخانه ی ناوه نديی زانكۆی بەغدا، نزیك ماڵی )د. موكەڕەم تاڵەبانی(، 
سەیر لەوەدا بوو، مزگەوتێ لێمانەوە نزیك بوو، مەالیەكی هەولێری وتاربێژ و 
پێشنوێژی بوو، سەراپای وتاری هەیينی هەر هێرش بوو  بۆ سه ر كۆمۆنیست، 
وه ك ئه وه ی به  تایبه ت ش���ه ڕ به   )د.موكه ره م( بفرۆشێت، خانووەكەمان گەورە 
ب���وو حەوش���ەكەی پ���ڕ بوو ل���ە دارخورم���ا و دار پڕتەقاڵ و گێ���وژ )نەبووك( ، 
هەیوانێكی ) 4م x 8م( بە سەر حەوشەكەیدا دەیڕوانی، كە بووە باشترین شانۆ 

بۆ مەشق كردنی ئێوارە وەختانم.
ئەو برادەرانەشم لە خوێندن كرد بوو، چونكه  ئەو ماوەی مەشق كردنم دەبوونە 
بین���ەرم، بەرەب���ەرە وای لێهات میوانیش���یان دەه���ات و بینەرانم ل���ە زیادبووندا 

بوون.
بە هەر حاڵ خوا حافیزیم لێ كردن و گورج و گۆاڵنە، هەر دەتگوت )س���ێ باز( 
دەكەم، پێ���ش هەمووان خۆم كرد بە )ئاكادیمیا(كەمان���دا، بەرەبەرە قوتابییەكان 
هاتن و وادەی چوونە پۆلەوە هات، مامۆستا خۆی كرد بە ژوورا، بەاڵم هێشتا 
ه���ەر چۆن قوتابيی ئامادەیی بووین بەری نەدا بووین، هەمان هەڵس���وكەوتمان 
دەكرد، مامۆستا بااڵ ناوەنجییەكی قەڵەو بوو، سەرەتا یەك یەك سەرنجی داین 
پاش���ان لە یەكە بە یەكەمانی پرس���ی: ناوت چییە؟ لە كوێ���وە هاتوویت؟ بۆ ئەم 

بەشەت هەڵبژاردووە؟ پێشتر چاالكيی شانۆییت كردووە؟
كەوتە باس���ی مەزنیی ش���انۆكار، هەموو جەستەم كرد بووە گوێ و چاوم بڕی 
بووە چاوە بچكۆڵەكانی كە هێندەی نەما بوو پێڵۆەكانی بە تەواوی دایانپۆشێت، 
لەسەرخۆ كەوتە ئاخافتن: ئێوە پیشەیەكتان هەڵبژاردووە، لە پیشەمەندانی دیكە 
ناچێت، پزیش���ك، ئەندازیار، چێش���تەر، پۆلیس،حەماڵ، پارێ���زەر.. هەتا هەن بەو 
پیشەیەوە پەیوەستن، راستە پلەی كاریان لە تەك رۆژانی خزمەتیاندا هەڵدەكشێت، 
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ب���ەاڵم ژیانیان هەر تەرخانی ئەو كارەیە، كە دەبێتە مۆركی كەس���ایەتییەكەیان، 
ب���ەاڵم ئێ���وە وانا ب���ن و وا نی���ن، وا پێویس���ت دەكات ببیتە وەزیر، پاش���ا، گەدا، 
س���واڵكەر، ئیمپراتۆر، قازی، دز، پیاوكوژ، رابەر، دەوڵەمەند... ماوەیەكی كورت 
تیادا رامام، پاشان لە مەبەستەكەی گەیشتم ، زانیم كارێكی گرانم لە ئەستۆدایە، 
دەبێ لەمەو دوا بە وردی سەرنجی هەموو شتێك بدەم. دەست بە وانە خوێندن 
كرا، دەبوو رۆژانە بینراوی ش���انۆیی ئام���ادە بكەم، بەاڵم ئەوەی گرفت بوو، بە 
تایبەت بۆ ئێمەی كوردی س���لێمانی، فۆنەتێك بوو، چەندین پیتی پوخت عەرەبی 
هەب���وون، ئێمە هەر بە كوردییەكە دەمان وتن، بۆ ئەوەی ئەوانی دیكە گاڵتەمان 
پ���ێ نەك���ەن، بە ماوەیەكی كورت بەس���ەر ئەو الیەنەدا زاڵ ب���ووم، رۆژانە پاش 
كاتی )ئەكادیمیە( چەندين كاتژمێرم لە كتێبخانەی ناوەندیی زانكۆ بەسەر  دەبرد 
و ه���ەر چیی���ەك بە دوور و نزیك پەیوەنديی بە ش���انۆوە هەبوو دەمخوێندەوە، 
سەرنجەكانیش���م لە دەفتەرەكەمەدا دەنووسییەوە، هەر شتێكیش گرفت بووایە، 
لە مامۆس���تاكەم )ئەسعەد عەبدولرەزاق(م دەپرسی و روونی دەكردەوە و رای 

لەسەر دەردەبڕی.
هێندەی نەبرد، ئەو خانووەمان چۆڵ كرد  و چووینە )حەیدەرخانە( ئەو گەڕەكە 
پێیان دەگوت )جدید حەس���ەن پاشا( شەوانە پاش خوێندنەوە، درەنگ وەختانێ، 
دەچووی���ن بۆ دووكانی ش���ەربەت فرۆش���ی )حاجی زبالە( ك���ە زۆر بەتام بوو، 
زۆر لە مێوژ بوو، بە پێنج خولەك دەگەیش���تین، ئەو كاتانەش فرۆك و هووری 
ئۆتۆمبیل كەم دەبوو، وەك شەقامەكە وچانی بۆ بدات، سەر و پەرداخ شەربەتی 
مێوژی نایابمان وه رده گرت له گه ڵ سه موونێكی ئه سمه ر، به تامترین خواردنمان 
بوو، رێك بە ڕیز لە قەراغی شۆس���تەكە بە كەماڵی ئیس���راحەت لێی دادەنیشتین 
و ش���امان بە سەپان رانەدەگرت، هەر یەكەمان ئەركێكی دەبینی، له  ژوورەكەی 
ئێم���ەدا، م���ن و كاك ئەكرەم و كاك عوس���مان و كاك هی���وا حەمە عەلی بووین، 
لە ژووری سەریش���ەوە كاك جه مال ره سووڵ كه  پرۆفیسۆرێكی مه زنه  و كاكه  
وریا محێدین كه  ئه ویش بە رۆژ فەرمانبەر بوو ش���ەوانە مافی دەخوێند، ئەركی 
م���ن كڕینی س���ەموونی بەرچایی بوو، برادەرێكیش چێش���تی ل���ێ دەناو، ئەوانی 
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دیكەش چایان لێ دەنا و قاپەكانیان دەشت، كاتێكی خۆشمان بەسەر دەبرد.
بەرەب���ەرە س���ەرقاڵی خوێندن بووین، ئاكادیمیە دەس���تی كرد ب���ە كار كردن لە 
بەرهەمی سااڵنە، كە مامۆستاكان كاریان تیا دەكرد، هەر یەكەیان ئەركێ، ئەمە 
دیكۆرە و ئەوە رووناكی و پۆشاك و مۆسیقا و ئارایشت... دەرهێنانی شانۆییەكە 
لە ئەس���تۆی مامۆس���تام )د. س���امی عەبدولحەمید( بوو، رۆڵە س���ەرەكییەكانیان 
ب���ە قوتابیان���ی قۆناغی چوار و س���ێ دەدا، ئێم���ەش دەبووین���ە )كۆمبارس( یان 

)كۆرس(.
شانۆییەكە، شانۆیی )ئیمپراتۆر جۆنز( بوو، كە )یۆجین ئۆنیل( لە ساڵی )1920( 
نووسیویەتی و لەسەر شێوازی دەربڕییە )ExprEssion ism(، كە لە بنچینەوە 
بزاڤێكی شۆڕش���گێڕییە دژ بە قوتابخانەی سروش���تی )naturalism(، كە نوقم 
بوونە لە ریالیزمدا، هەروەها بەردەوامییەكی هاوتەریبانەی رێبازی سروش���تییە 
لە فەلس���ەفەدا، ئەم رێبازە سەرەتا لە واڵتی ئەڵمانیا سەری هەڵدا، لەوێشەوە بە 
واڵتانی ئەوروپا و ئەمەریكا گەیشت و تەشەنەی كرد و بووە مایە سەرهەڵدانی 

چەشنەها رێبازی دیكەی نۆی.
ئەم ش���انۆییەی )ئیمپرات���ۆر جۆنز(�ه ، س���ەربوردەی دیكتاتۆرێكی زنجی )رەش 
پێس���ت( باس دەكات، كە لە دەس���ت گەلەكەی هەڵدێت، كە هەمیش���ە بە ئازار و 
ئەشكەنجەدان سەركوتی كردوون. )ئۆنیل( بابەتەكەی لە مێژووی )هايیتی(یەوە 

خواستووە و ئیلهام بەخشی بووە.
م���ن )كۆمب���ارس( بووم، رۆژانە لە س���ەعات )3(وە، هەتا شەش���ی ئێوارە پرۆڤە 
دەكرا، كاتی نواندنی هات، لە ش���انۆی )ئەلخول���د( بوو، من زنجییەك بووم، بەر 
لەوەی بەرگی زنجی بپۆشم بانگ كرام بۆ ئارایشت، خوا لێ خۆش بوو )حاجی 
ناجی ئەلراوی( كە  پسپۆری ئارایشتی سینەمایی بوو، خوێندنی بااڵی لە)رۆما( 
ت���ەواو ك���رد بوو، لە هەم���ان كاتدا ئەندام���ی تیپی ش���انۆی )ئەلزەبانییە( بوو كە 
گەلێك لە هونەرمەندە رابەرەكان ئەندامی ئەو تیپە بوون، هەروەها گۆرانیبێژی 
گەورەی عێراق )نازم ئەلغەزالی( كە دەرچووی بەشی نواندنی پەیمانگەی هونەرە 
جوانەكان���ی بەغ���دا ب���وو، ئەندامی ئەو تیپە ب���وو، لە چەند بەرهەمێ���كا گۆرانيی 
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وتب���وو، ئیتر لە س���ەر داوای هاوەڵەكانی رووی ل���ە رادیۆ كرد و بە گەورەترین 
گۆرانیبێژی رۆژگارەكەی ناس���را، نەك لە س���ەر ئاس���تی عێراق بەڵكوو لەسەر 
هەم���وو واڵتانی عەرەب، كاتێكیش س���اڵی )1956( تەلەفزیۆن���ی عێراق، لە الیەن 
)فەیسەڵ پاشای دووەمەوە( كرایەوە، كە یەكەم تەلەفزیۆنی عەرەبی و ناوچەكە 

بوو، ئەو هونەرمەندە لەو بۆنەیەدا گۆرانيی وت.
***

گوتراوە قس���ە قس���ە رادەكێشێ، ئەو ساتانەی ناسڕێنەوە ساتەكانی تر بە دوای 
خۆیان���دا دەهێن���ن، باس���ی )حاج���ی ناج���ی راوی(م دەكرد، كە یەكەم پس���پۆری 
ئارایش���تی ش���انۆ بوو لە عێراقدا، ئەم مامۆس���تا ئێسك س���ووكە لە گەنجایەتیدا 
پاڵەوانی )زۆرخانە( بووە، یاریزانی زۆرانبازیش بووە. س���ەبارەت بەوەی چۆن 
چۆنی ئ���ەو پس���پۆرییەی هەڵبژاردووە؟ مامۆس���تایەكی هاوەڵی ئ���ەو رۆژانەی 
خوێندن���ی لە )رۆما( گێڕایەوە: لە باڵەخانەیەكدا ژوورێكی بە كرێ گرت بوو، وا 
رێك دەكەوێ ئاهەنگێ دەبێ و س���ەرجەم خانمان���ی ئەو گەڕەكە خۆیان لە تەل 
دەدەن و بۆ ئاهەنگەكە دەچن، تەنیا یەك خانم نەبێ، ئەمە دەبێتە مایەی پرسیار، 
بۆ بە تەنیا ئەو نەچووە و ماوەتەوە؟! ناچار لە خانمەكە دەپرس���ێ و ئەویش لە 
وەرامدا دەڵێ: ئەوانە گش���تیان ش���ەكرە خانمی شۆخ و ش���ەنگن، من لە ناویاندا 
ب���ە ناش���یرینییەكەمەوە دیار دەبم، بۆیە حەز ناكەم بچ���م. ئەمیش دڵی دەداتەوە 
و دەڵ���ێ: بۆ نایەیت من ئارایش���تت بۆ بكەم، من قوتاب���ی هونەرم و كەمێكی لێ 

دەزانم.
بە هەر حاڵ قایلی دەكات و ئارایش���تێكی گەلێك جوان و س���ەرنج ڕاكێش���ی بۆ 
دەكات. خانمەكە لە خۆی دەڕوانێ كە بە راستی گۆڕاوە و شەنگە خانمە، خۆی 
دەگۆڕێ���ت و بێ دوودڵی دەچێتە ئاهەنگەكە و وەك هەمووان س���ەماش دەكات، 
گەلێك لەوانە پێیان نامۆ دەبێت و لە یەكدی دەپرس���ن: دەبێ ئەم ش���ۆڕەژنە كێ 
بێ؟ پاش���ان چیرۆكەكەیان بۆ دەردەكەوێت و نهێنیی ئەو جوان كردنە دەزانن. 
ئیدی خانمان روو دەكەنە قوتابییەكەی هونەری ش���انۆ، ئەویش بەو پس���پۆرییە 
قایل دەبێ. بەرەبەرە خۆی تیا تەیار و قاڵ دەكات، گچكە ساڵۆنێك دەكاتەوە لە 
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هەمان كاتدا خوێندنەكەشی بەرەو پسپۆری لە هونەری ماكیاژ دەبات.
كاتی من هات لە س���ەر س���تولێكی بەرامبەر بە تۆی تەنیا ش���ۆرتێكەوە دانیشتم، 
كاتەك���ە گەرم���ا بوو، بۆیە بە پانت���ۆڵ و فانیلەیەكی بێ قۆڵەوە بوو. لە س���نگ و 
قۆڵ و مەچەكیدا، كۆنە زۆرانبازێك دەینواند. داوای لە چەند قوتابییەكی بەشدار 
كرد، لە پەنجەكانمەوە تا تەپڵی س���ەرم بە كرێمی )ڤازۆلین( چەور بكەن، پاشان 
س���ەرقاپی شووش���ەیەكی كیلۆ قەبارەی ك���ردەوە و وتی: ئەم كرێمە دروس���ت 
كردنی خۆمە، چونكە لەم واڵتە دەست ناكەوێ، ناچار خۆم بە بیری خۆم سازم 
ك���ردووە، هات���ووم تەنی و س���ووتووی دووكەڵ و پەڕۆی س���ووتاوم بە كرێم 
ش���ێالوە، ئەمە بۆ لەش���یش باش���ە و خوێن چاالكتر دەكات، ئیدی كەوتە س���واغ 
دانی جەس���تەم، پاش���ان هەر بە كرێمی )ڤازۆلین(، بە پێی پێویست كاڵ و تۆخی 
دەكردەوە، هەستام و نۆرەی رەش پێستێكی دیكە هات، لە ئاوێنە بااڵنماكەدا لە 
خۆم روانی، پەنا بە خوا چیم بینی، تەنیا ددانەكانم و س���پێنەی چاوەكانم نەبێ، 
ه���ەر هەمووی رەش���ی دەكردەوە، هەر ئەو س���اتە بیرم ك���ردەوە، ئەگەر هاتوو 
راس���ت بێ و رەش پێس���ت بم، دەبێ چۆن لە خۆم و لە س���پی پێس���تان بڕوانم؟ 
ئەو دەمە ئەو پرس���یارە ماقووڵەم بە هەند وەرگرت، پاش���ان وام بۆ هات: هیچ 
جیاوازییەك نییە تەنیا یەك ش���ت نەبێ، لە چاوی منەوە دەبوو هەر هەموومان 
ی���ەك رەن���گ بین، ب���ەاڵم ئەو هەمەڕەنگییەی زەرد و س���وور و رەش و س���پی، 
ه���ەر هەم���وو مرۆڤین. عیبرەت���ی ئەویش بە توانای هەڵك���ردن و گونجانە. لێتان 
ناشارمەوە وەك رەش پێستێ، رەگەزپەرستان وایان لێ كردووین جگە لە خۆم، 

ئەوانی دی بە پێست كەوڵ كراو ببینم.
كاتژمێ���ر )10(ی ش���ەو پەردە دادرای���ەوە، ئیدی خەمی خۆشووش���تنم بوو، خۆ 
ئێرە ش���انۆی واڵتان نییە هەر ئەكتەرە و ش���وێنی تایبەتی خۆی بە گەرماوەوە 

هەبێ....
ناچار گوتم: تەنیا روخسارم بشۆم و بسڕمەوە، قیڕوسیا لە جەستەم، كراس و 

گۆرەوی و بەرگەكانی ژێرەوەم فڕێ دەدەم.
درەنگ وەختانێ گەرماوی ئەپارتمانەكەمان، هاوەڵەكانم سەرقاڵی خوێندن بوون، 
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وە نەبێ گەرماوی ش���وقە پەرپووتەكەمان ئ���او گەرمكەری تیا بێ، ئەوە هەبوو 
پەرەمێزێك���ی گچكەی نەوت و مەنجەڵێكی گەورە، ئاوم تێ كرد و دامگیرس���اند، 
ئ���او گ���ەرم بوو جلی ژێرەوەی خاوێنم هەڵواس���ی و ئەوان���ی دیكەم فڕێدایە ناو 
تەنەك���ەی خۆڵ���ەوە، هەر ئاوم ب���ە خۆما دەكرد و س���ابوون و لیفكەم بە خۆمدا 
دەهێن���ا، كەف���ی نەدەكرد، هاوارم لە برادەرەكانم كرد ب���ە هانامەوە بێن، وتم: بە 
قوربان كاتی شەرح و حاڵ نییە، پاكەتی تایتم فریا خەن. كاتێ حاڵی شڕیان بینیم 
دەسبەجێ غیرەت گرتنی و بە هانامەوە هاتن، بە مشت تایتیان پیا دەكردم، ئاوم 
دەكرد بە خۆما، بەرەبەرە رەش���او هاتە خوارەوە، كەف دایپۆشیم، هەستیان بە 
مان���دوو بوون���م كرد، ئیدی ه���ەر یەكە وەك هەرەوەز كەوتن���ە هەڵمەتی خاوێن 

كردنەوەم، شەكەت بووم.
وت���م: ب���ە قوربانتان بم ئیدی لە وزەمدا نەماوە، ئ���ەوی دیكە بۆ ژەمێكی دیكە و 
ماڵت���ان ئ���اوا بێ و خوا لە برایەت���ی كەمتان نەكا، هەر ئەوەندەی چوومە س���ەر 
قەرەوێڵەك���ەم، لە چ���او ترووكانێكدا خ���پ بووم و خەوێكی خۆش���م لێ كەوت. 
دەمەو بەیانی لە خەونما لە تەك چەند برادەرێكی زنجی لە )هاییتی( پیاس���ەمان 

دەكرد.
پاش ماوەیەك پش���وویەك هاتە پێش���ەوە، گەڕامەوە س���لێمانی جانتاكەم پڕ بوو 
لە جلكەكانم، دایكم خستییە ناو جلشۆرەكە، پاشان كە جلەكانی دەرهێنا، كەوتە 
گومان لە جلشۆرەكە وایزانی كار ناكات، دوایی وتی: ئەرێ قەڵەمی مەرەكەب لە 
گیرفانتا نەبووە؟ نە، بۆچی؟ ئەرێ ئەو جالنەت بۆ رەش بوون؟ كەس���ێ نەزانێ 

ئەڵێ ساالریان ناردووە بۆ تۆنچێتیی گەرماو نەك بۆ كۆلێجی هونەر.
ئەم سەربوردەی ئارایشت كردنە سەرسوڕهێنەرەی تێكەڵی پێستم بووبوو، پاش 
ساڵەهایە كە كەسایەتیی )ئۆتێللۆ(م دەنواند، واتە ساڵی 1978 هەرە خۆشەویستم 
كاكە )حیكمەت هیندی( ماكیاجی دەكردم. هەر كە لە بەردەمیا دانیشتم دەسبەجێ 
ئەو كەس���ایەتییەی ئەو دەمەم هاتەوە بیر، چونكە ئەم جارەش كەس���ایەتییەكی 
رەش پێس���ت دەنوێنم، كاكە حەكە گیان بە هەمان ش���ێوە سەرقاپی قوتوویەكی 
كردەوە خس���تبوویە سەر لەپی چەپی و بە دەستی راستی كەوتە لێسوانی و لە 
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س���ەر روخس���ارمی دانا، یەك دوو ماچی گەرم و گوڕی روومەتەكانی كردم و 
گوتی: ئەحە گیان ببوورە تەنیا بۆیاخی پێاڵوم دەستكەوت بۆ ماكیاجەكەت. ئیتر 
حەكە گیان كەوتە فڵچە لێدان و ئەحە گیان ئەحە گیان.. دامانە قاقای پێكەنین و 
گوت���م )هیندی گیان( ئەگ���ەر بۆیاخی )كۆبرا( هیندییەكەیە الریم نییە، چونكە ئەو 

جۆرە لەو سااڵنەدا باشترینیان بوو.
ئەمەیان هێندە گرفت نەبوو، چونكە بە دوو سێ دەستە سابوون سپی دەبووەوە، 
ب���اش ب���وو هێندە لە س���ەری بەردەوام نەب���وو، بێ لە رۆژی س���ێیەمی نواندندا 
مامۆستا )زاهیر مەحموود( بە تیوپێك كرێمی قاوەیی ئیتالییەوە فریامان كەوت، 

یادی ئەو ئازیزەش بە خێر.
***

رۆژان���ە مامۆس���تای وان���ەی نواندنمان، جەختی لەس���ەر دوو ش���ت دەكردەوە، 
یەكەمیان مەش���ق و مەش���قی بەردەوام، كە هەر جارە و شتێكی نوێ دەبینیتەوە 
و پ���ەی بە راس���تییەك دەبەیت، كە پێش���تر پەی���ت پێ نەب���ردووە، هەروەها دوا 
رس���تەكانی دوایی���ن وان���ەی رابەری ریالیزمی سوس���یالیزم، لە هونەری ش���انۆ 

)كۆستانتین ستانساڵڤسكی( بۆ دادەداینەوە:
)مەش���ق و مەش���ق و مەش���ق..( ئەوە دوایین س���پاردە بوو، ئەوەی دووەمیان، 
س���ەرنجدان و لێ وردبوونەوە، بۆ تۆمار كردنی گش���ت ورد و درش���تێك، هەر 
چۆن نیگاركێش���ێ بەرامبەر چیای )س���ەگرمە(ی بەری قەرەداغ راوەس���تێ بەن 
یازی نیگاركێش���انی، لەس���ەر كەشی ئه و چیا بۆش���تاغە هەر سەركەش و جوان 
بەخش���ەوە، هەت���ا دەگاتە دار و بەرد و دەوەن و پت���ر ورد دەبێتەوە بۆ پووش 
و پ���ەاڵش و س���ەوزە گیا و باڵن���دە و دەنگ و.. هتد، واتە ب���ە كامیرەی زەیتی 
)ميللیمەتر(ێك نابوێرێ .. به ڵێ ئه و )سه گرمه (یه ، نه ك به  كامیره یه كی فۆتۆگرافی، 
دەستی فۆتۆگرافەرێك، بەڵكوو بە چاوی ئەو هونەرمەندەی بیر و هۆش و گۆشی 

)سەگرمە(یەكی تەواو زیندوو دروست دەكات و گیانی بە بەردا دەكات.
دەیفەرموو: هەر لە دەست و پەنجەوە بیگرە، ئیدی سەراپا جەستە و رووخسار 
و  پۆشاكی، ئەوەی سەرنجی دەدەیت، ئەمەیان ئاسنگەرە، ئەوەیان بۆیاخچییە، 
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ئەوەی دیكەیان مسگەرە، خومخانەچییە، چێشتكەرە، یان موتابچییە.... لە رەنگی 
پێس���ت و زبريی دەس���ت و جۆری بازوو و مەچەك و دەفەی ش���ان و .. هتد. 
دەردەكەوێ و ناس���نامەیان، واتە پیش���ەكەیان ناس���نامەیانە، بۆی���ە نەك هەر لە 
رووخس���اردا، بەڵكوو لە جەس���ته  و جووڵەیدا و لە جۆری تێڕوانین و سەرنج و 
ئاخافتنی���دا و لەو جۆرە زمانەی پێ���ی دەدوێ، چونكە زمانی ئاخافتنی فیتەرێك، 

پڕە لەو وشانەی زادەی پیشەكەیەتی، جیاواز لە مەالیەك، یان...
بەڵێ مامۆس���تاكەم وای فەرموو، پاشان باسی ئەوەیان دەگێڕایەوە كە مامۆستا 
)بەهن���ام میخائی���ل( قوتابییەكان���ی دەناردە ب���ەر )مەیدان( لە بەغ���دا و دەیكردنە 
بۆیاخچی یان پیش���ەیەكی دیكە، خۆش���ی ل���ە دوورەوە س���ەیری دەكردن، هەتا 

بزانێ، بە تەواوەتی لەو پیشەمەندانەی ئەو گۆڕەپانە دەچن.
شەوێ لە شەوانی ئەو رۆژگارە، لە تەك دوو سێ هاوڕێمدا، ئیوارە چووین بۆ 
سینەما )نەس���ر(، كە لەسەر شەقامی)سەعدوون( بوو، فلیمی )لەگەڵ ساڵودا بۆ 
مامۆستاكەم( كە ئەكتەری رەش پێستی هەرە مەزن )سيدنی پۆتی( كەسایەتیی 
پاڵەوانی فلیمەكەی دەنواند، هێندە كارێكی مەزن بوو، بە تایبەت نواندنەكەی ئەو 
بلیمەتە، كە هەرگیز لە زه ینما ناسڕێتەوە، فلیمەكە باسی بابەتی رەگەزپەرستيی 
دەك���رد، با بڵێین چەوس���اندنەوەی رەش پێس���تەكانی ئەمەریكا، ب���ە تایبەت ئەو 
بینراوەی كە مامۆس���تا رەشەكە دەستی زامدار دەبێ و خوێنی لێ دێ، قوتابییە 
سپی پێستەكانی، دەیكەنە شۆخی و القرتێ و گاڵتەی پێ دەكەن و دەڵێن: )ئەوە 

چییە، خۆ خوێنەكەی، ئەویش سوورە!!(
ئەویش بە خەندە و روویەكی خۆشەوە، كە گشت رەگەزپەرستی شەرمەزار و 

ڕيسوا دەكات، دەڵێ: )بەڵێ سوورە، خۆ مەرەكەب نییە((..
 فیلمەك���ە دوو س���ەعاتێكی خایاند، هاتینە دەرەوە، هەر چ���ۆن خوومان بەوەوە 
گرت بوو لە ئەو س���ەری ش���ەقامی )ئەلرەش���ید(ەوە بە پێ دەمانبڕی، بە هەمان 
ش���ێوە لە گەڕانەوەدا هەر بە پیاس���ە دەهاتینەوە، دیارە كەمێك شەوگار درەنگ 
بووب���وو، ئ���ەو كاتەش دڵمان ب���ۆ )هەمبەرگەر(ەكەی )ئەبو یۆن���ان( لێی دا و بە 
ب���ێ ئەوەی راپرس���ی لە یەكدی بكەین، پەڕینەوە ئەو ب���ەر و چووینە ريزەوە و 



79 ئەحمەد ساالر

بابۆڵەی خۆمان گرت بە دەستەوە  و ورد ورد رێگامان دەبڕی، بەاڵم هەر هۆش 
و گۆش���م الی )س���يدنی پۆتی( بوو، لە الی من تەواو نەبووبوو، گەیش���تینە الی 
)بانكی ناوەندیی بەغدا( بەرامبەر بە بازاڕی )ش���ۆریجە(، شەقامەكە نیمچە چۆڵ 
بووبوو، زۆر ئاس���ایی ب���وو گەر لە پیادەڕه وەكانیش بێنە چەقی ش���ەقامەكەوە، 

نەڕە نەڕە و جنێودان و شیرە شیر و جڕت لێدان وتم:
ئ���ا توخ���وا راوەس���تن و خ���وا داویەتی، ئەم���ە ئەوەیە ب���ۆ وانەی نوان���دن پێیان 

سپاردووم، وتیان:
ئەو سەرخۆشه !

)بەڵێ ئەو سەرخۆش���ە بەر بەردا، ئەوەی هەن���گاوێ دەڕوا و حەوت هەنگاو بە 
دواوە دێ، ئەها الال موو دەكات، خۆی پێ راناگیرێ و شیرازەی لە دەست داوە، 

قسە لەگەڵ خۆی دەكات و هەر خۆشی وەرامی خۆی دەداتەوە...
وتيان: نیازی چیتە!

وتم: لێی دەبمە سەرخۆشێكی لە خۆی پەتەریتر و بەربادتر، ئێوە دوورا و دوور 
لەو بەرەوە سەیرمان بكەن، چوومە ئەو بەرەوە و لە تاریكییەكەی تەنیشتی الی 
راس���تییەوە چوومە پێش���ی و لە تاوانا پش���ت و هەردوو دەستی بە دیوارەكەی 
پش���تییەوە چەس���پ كرد، هەر دەتگوت پۆس���تەرە و بە دیوارەكەدا هەڵواسراوە، 
خۆم خس���تە دوا حاڵەتی بەدمەس���تییەوە، كەوتمە پرس���یاری بێ سەر و بێ پا، 
ك���ە ن���ە بۆی لێك دەدرایەوە و نە بۆی كۆ دەكرایەوە، پاش���ان بەم ال و ئەو الدا 
دەكەوتم و خۆم بەو دەگرتەوە، ئەویش بەو ش���ڕحاڵییە كەوت بە الدا و كەوتە 
جنێودان: باش���ە ئەگەر نازانی قوزەلقورت وەك پیاو بخوێتەوە بۆ دەیخۆیتەوە؟ 
وەڵاڵ شیری شێریش بۆتە گاڵتەی منداڵە ورتكە، ئەو بە جنێوی بەرمەیدان و من 
بە جنێوی جارانی بەر )ئەس���حابە سپی(ی س���لێمانی، ناچار بوو لە بۆڵە بۆڵ لە 
دەستم هەڵهات و ئەوەی گرتبووشی بەری دا، خۆی كرد بە تاریكییەكه دا، منیش 
چوومە الی برادەرەكانم، كە لەس���ەر شۆس���تەكە دانیش���ت بوون و لە پێكەنیندا 

شەكەت بووبوون، وتم:
ئەوه  ئەركی وانەی نواندنی سبەێنێم ئامادە كرد.
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ئ���ەو ش���ەوە هەتا درەنگ وەختانی ه���ەر پێكەنین بوو، ه���ەر یەكە خۆی كرد بە 
ژێ���ر لێفكەیدا و ئەلەكتریكمان كوژاندنەوە، ب���ەاڵم لە پڕدا دەبووە قرمە و قاقای 

پێكەنین، ئەو شەوەمان بەو بەزمە رۆژ كردەوە.
 بۆ بەیانی وادەی وانەكە هات، س���ەربوردەكەی ش���ەوێم بۆ مامۆستا )ئەسعەد 

عەبدولرەزاق( گێڕایەوە.
فەرمووی: ئادەی كاكە ساالر با ببینین! ویستم شەوێ چ بەزمێكم بە سەرخۆشە 
پەتیی���ە كرد بوو ئەوە بكەم، بەاڵم لە پڕدا بیرەكەم گۆڕی، وتم: مامۆس���تا، حەز 

دەكەم لە پێشا سەرخۆشەكە بنوێنم، پاشان خۆم.
فەرم���ووی: زۆر چاكە، با سەرخۆش���ەكە ببینین، هەتا بتوانی���ن بەراورد بكەین، 
ب���ۆ ئەوەی بتوانین جی���اوازی لە نێوان راس���تییەكە و كارە هونه رییەكەماندا بۆ 

دەربكەوێ، فەرموو.
دەستم بە نواندنی حاڵەتی سەرخۆشە بێ حاڵە كرد، كە لێبوومەوە ئافەرینی لێ 

كردم و چەپڵەی بۆ لێدام و قوتابییەكانیش كەوتنە چەپڵە لێدان.
وتم: دە فەرمووی سەرخۆشییەكەی خۆم بنووسم؟

فەرمووی: نهء، نهء، چونكە لە نواندنی تۆوە، بە تەواوەتی ئەو سەرخۆش���ەمان 
بینی، ئافەرین، دیارە بە چاوی قوتابییەكی راستگۆی شانۆ سەرنجت داوە، بۆیە 
توانیوتە بە تەواوی بەرجەستەی بكەیت، دەمەوێ سبەینێ بۆ قۆناغێكی سەروو 

خۆت داوات بكەم، هەتا نەك تەنیا بۆیان بنوێنی، بەڵكوو لێتەوە فێر بن. 
***

كات���ی بەرهەم���ی )دەرهێنان(ی دوا قۆناغ���ەكان بوو، هەر دەس���تەیەك و درایە 
دەرهێنەرێك و مامۆس���تایەكيش سەرپەرش���تيی دەكرد، س���ەبارەت بە نواندنی 
كاراكتەری س���ەرەكيی ش���انۆییەكە، یان قارەمانەكەی، ژمارەیەك قوتابيی تاقی 
دەكردەوە، بۆ ش���انۆییەكەی ئێمە كە شانۆیی )سیزەرت لە بیر بێ( هەر هەموو 
بەش���دارانی ك���وڕ تاقیكران���ەوە، هەر من بە باش���ترین دەردەچ���ووم بۆ نواندنی 
كەس���ایەتيی س���ەرەكی، شانۆییەكەش تەنیا س���ێ كارەكتەری تیادا بوو، هەستم 
ب���ە حاڵەتێك���ی ناخۆش كرد، بۆنی گاڵوی رەگەزپەرس���تيی لێ دەهات، دیار بوو 
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دەرهێنەرەكە، كە )داوود سەلمان(ی ناو بوو، گەر زەینم لێم ئاڵۆز نەكات خەڵكی 
)دیوانیی���ە( بوو، لەوەش دەرچوو بە ڕێكەوت یان ڕێی هەڵە كرد بێ و كەوتبێتە 

سەر خوێندنی شانۆ.
لە وش���ە لە )لەكنە( كوردییەكەم ترس���ا بێ. ئاكام هەر من بە بێ مێمڵ مامەوە، 
ئەوس���ا هەر دڵی ئ���اوی نەخواردەوە، چوو دەس���تەیەك لە مامۆس���تایانی بانگ 
كرد، كە بریتی بوون لە مامۆستایان )جەعفەر ئەلسەعدی، سامی عەبدولحەمید، 
جاس���م ئەلعبودی( ئەوان دەست خۆش���ییان لێ كردم و دەرهێنەرەكەیان لەگەڵ 
خۆیان برد، دیار بوو سەرزەنشتییەكی باشیان كرد بوو، خوا پێم نەگرێ )چاك 
ش���تبوویان(، بەاڵم من بەش بە حاڵی خۆم لە ناخەوە هەس���تم بەو جۆرە نامۆ 
بوونە كرد، نەك رق ئەستوور دەكات، بەڵكوو دەبێتە هێز و گوڕ و ئەو توانایەی 

پێتە ئیستەرەمت پێ دادەكوتێ، كە هەر دەبێ براوە بێت.
دەرهێنەرەكە بە ناچاری هەروەك بە زەبری زۆرەملێ پێیان كرد بێ، تێكستێكی 
دایە دەستم و ئاماژەی كارەكتەرەكەی بۆ كردم و دەست نیشانی سەعاتی سێی 
س���بەینێی بۆ كردین كە یەكەم مەشقە و تێكس���تەكە دەخوێنێتەوە. هاتینە دەرێ 
و ش���انۆییەكەم بە دەستم گرت بوو، بە درێژایی ئەو ماوەیەی هەتا گەیشتمەوە 
)حەیدەرخانە(، بە دڵ و گیان خوێندمەوە، هەس���تم نەك بە سەركەوتنی )ساالر( 
دەك���رد، بەڵكوو هەس���تم بە س���ەركەوتن و هەوڵ و دەرف���ەت وەرگرتنی كورد 
دەك���رد، ئیدی لەو س���اتەوە كەس���ایەتییەكەم ك���ردە نەك تەنیا هۆش و گوش���م 

بەڵكوو بە خۆم.
هێندە شانۆییەكەم ئەم سەر و ئەو سەر پێ كرد، بە خاڵ و فاریزە و نیشانەكانی 
پرس���یار و سەرسوڕمانیش���ەوە لەبەرم كرد، بۆ س���بەینێ وادەی یەكەم پڕۆڤە 
هات، كۆبووینەوە و دەرهێنەر گوتی: ئا دەی هەر یەكە تێكس���تەكەی بگرێت بە 
دەس���تییەوە و دەس���ت بە خوێندنی دەكەین. پاش تۆزێ لە منی روانی و كەمێك 
دەنگی خۆی لە گرێژەوە نەبرد و گوتی: ئەی تۆ، تێكستەكەت كوانێ؟ من ناحەقم 

نەبوو لێت دوودڵ بووم.
وەرام���م دای���ەوە: هەرچی لە كەرت كردن و مامەڵ���ەم هەیە لە تەكیا كردوومە و 
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زۆر باشە لەبەرمە.
هەمووان حەپەسان، بەاڵم هەر خۆی نەگۆڕێ و گوتی: ئەی كلیل و بەستنەوەی 
ب���ە دیالۆگی كارەكتەرەكانی دیكەوە؟ بەڵێ حيس���ابی ئەوەش���م كردووە، چونكە 

نەك كلیل و قفڵ بەڵكوو سەراپام لەبەرە.
دەس���ت كرا بە خوێندنەوە، يەك تەتەڵە چییە نەمكردووە و بگرە بۆ ئەوانیش���م 

راست دەكردەوە، چونكە بە وردی سەر و بۆرم بۆ كرد بوو.
ئەو ماوەیەی بۆ پڕۆڤە كردن داندرا بوو س���ێ هەفتە بوو تەنیا ئەكتەرێ بووم، 

هیچ سەرپێچییەكم نەبوو، بەر لە هەمووان بە سەعاتێك ئامادە بووم.
وادەی پێش���كەش كردن هات، لە هۆڵی نهۆمی دووەمدا تەختەبەندی بەس���ترا و 
پەردەیەكیان بۆ هەڵواسی، چونكە ئەوكات شانۆمان نەبوو، بەاڵم نایشارمەوە و 
بە خودا هەر دەبێ بیدركێنم، ئەو شەوەی لە من رۆی، لە دوژمنی باوەكوشتەش 
ن���ەڕوا، لەو كاتەوەی گەڕامەوە خۆم خزانە گەرماوە گچكەكەی ئەپارتمانەكەوە، 
پڕۆڤە لە دوای پڕۆڤە و بە بەكارهێنانی خەیاڵ و گەشت ئەوانەی )ستانالڤسكی( 
بە س���ەراپای تەمەنی دەس���تی كەوت بوو، گشتیم بەس���ەر كردەوە و ئەم سەر 
و ئەو س���ەرم پێ كرد، هەتا ئەو ئاس���تەی هەس���تم بە تەواو ئاوێتە بوونی من و 
كارەكتەرەكە كرد و بە س���ینەی ئەو هەناس���ە دەدەم و بە چاوانی ئەو دەڕوانم، 
هەر وەك ئەویشی بیر دەكەم و خۆشم چاودێرێكی بە ئاگام بە سەریەوە، نەبادا 

پتر خەستبێتەوە و بێخود بم و ئاگام لە خۆم و كەسایەتییەكەم نەمێنێ. 
دەمەو بەیانی كەروێش���كە خەوێكم بۆ كرد، بەاڵم ناو بە ناو دەبووە نمایش���ەكە 

و بە ئاگا دەهاتمەوە.
نانی بەیانیم خوارد و پەنیری سێگۆشە و چای شیرین و نواندنەكەم بە یەكەوە 
دەخ���وارد، ل���ە دووتوێی یەك س���ەموونی گەرمم دەنان، ناوی خ���وام لێ هێنا و 
بەرەو ئەكادیمییەكەم چووم، هەر زوو چوومە س���ەر تەختەبەندەكە و ئەم سەر 
و ئەو س���ەرم ك���رد، دەنگم تاقی كردەوە، ئیدی وادەی خەڵوەت و گۆش���ەگیری 
ه���ات و ل���ە پەنایەكدا كەنارگرتە و تەری بووم، بەرەب���ەرە لە ژیانی خۆم دوور 
كەوتم���ەوە و چوومە جیهانی چڕوپڕی كەس���ایەتییەكەوە. دیارە وادەی نواندن 
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نزیك بوویەوە، بۆیە بەڕێوەبەری شانۆ، هەرسێكمان واتە من و )ئەسعەد راشد( 
و )س���ەمیرە حەس���ەن(ی بردە پش���ت تەختەبەندەكە، بە هەموو واتایەك ئامادە 
بووی���ن، هۆڵەك���ە جمەی دەهات، جگ���ە لە قوتابیانی ئەكادیمیا بە تایبەت ش���انۆ، 
قوتابیان���ی كورد لە بەش���ی كوردي���ی كۆلێجی ئەدەبیاتی زانك���ۆی بەغداش هات 
ب���وون، گوێم لە دەنگ���ی دەرهێنەر بوو گوتاری پێش���وازيی خوێندەوە و دەنگی 
مۆس���یقا بەرز بوویەوە لە تەك رۆش���ن بوونەوەی س���ەر تەختەبەندەكە، كە بە 
ناو رووناكی بوو، چونكە هیچ مەرجێكی نە رووناكی نە شانۆ نەبوو.... ئەوكات 
مامۆس���تاكان فەرموودەیەكی )ستانسالڤسكی(یان دەگوتەوە: ))هونەر ئەوەیە لە 

هیچەوە شت دروست بكەی((.
ش���انۆییەكە الیەنێك���ی كۆمیدي���ی هەبوو، بەاڵم من پتر زەقم ك���رد بووەوە، لە 
پڕۆڤەكاندا دەمانچەیەكی وەكی راس���تیمان بە بێ تەرەقە بەكار دەهێنا، بۆچی 
لە كاتی نواندنەكەدا هەر بە خەیاڵما تەقاندم، زرمەیەكی لێوەهات لەس���ەر ئەو 
قیڕەی بە پێوە لە س���ەر وەس���تا بووم بە یەك تەقڵە كەوتمە س���ەر تەختە و 
منی���ش بینم پێوە گرت و دوو تەقڵەی دیكەم بە دوایدا هێنا، هۆڵەكە هەژا بوو 
ل���ە ه���ەرا و پێكەنین، لەو كاتەدا ئەكتەرێكیان حەپەس���او و ئەكتەرە كچەكەش 
ل���ە دەقەك���ەی ترازا  و لەگەڵ بینەراندا كەوت���ە پێكەنین و بووە یەكێك لەوان، 
پاش���ان نە تەنیا جڵەوم گرتە دەس���ت و دایلۆگەكانی ئەوانیش���م بە وەرامەكە 
دەگوتەوە، بینەرانیش بە س���ەرجەم مامۆس���تاكانەوە هەستا بوونە سەر پێ و 
چەپڵەڕێزان و هێرش كردنی مامۆس���تایان بەر لە خەڵكەكە س���ەر شانۆی پڕ 
كرد و كەوتمە ناو هێرش���ی ماچ و گوڵ و تەحاتەحا و ئافەرینەوە، دەرهێنەر 
نەیدەزانی چۆن هەس���تی دەربڕێ، مامۆس���تا )ئیبراهیم جەالل( پێی وت ئەوە 

)كاكە ئەحمە ساالر(�ە.
هەر مامۆس���تا و بە رستەیەكی جوان دەسكەنە كراو پیرۆزبایی لێ دەكردم، بە 
دڵ هەستم بە هەڵكشان كرد هەڵكشانێ كە كێش بە الوە دەنرێ و كۆترە باریكە 

ئاسا...
ئەمە ئەو رووداوە بوو كردم، كە یەكەم ش���ەو لە دڵەڕاوكێ و ترسدا خەوی لێ 
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تەری بوو، ئەوا ش���ەوی دوای نمایش���ەكەش لە خۆش���یانا هەموو دنیا خەوت و 
من هەر نەخەوتم.

***
س���اڵی كۆتایی ب���وو، وا رێككه وت ته نیا مام���ه وه ، براده ره كان���م حه زیان ده كرد 
له گه ڵیان���دا ب���م، به اڵم  بڕیارم دا به  تەنیا بژێم ده مزان���ی له و ته نیاییه دا ده رفه تی 
كۆش���ش و بیر كردنه وه م زیاتر بۆ ده ڕه خس���ێ، گه ڕام هه ر له  ده وری گه ڕه كی 
)قه مبه ر عه لی( خانوویه كی باڵه خانه ی دوو نهۆمی به  خش���ت دروس���ت كراوی 
ك���ۆن هاته  به رچاوم، وتیان ئه وه  ماڵی )ئ���وم مه هدییه ( ژووری به كرێدانی هه یه  

چاوم پێی كه وت، ژنێكی ته مه ن سه روو حه فتا ساڵی قه ڵه وی كورته  بااڵ بوو،
له  به رامبه ر ماڵه كه ی دووكانێكی گچكه ی په رپووتی پڕ له  ورده واڵه ی هه بوو...

ب���ه  چ���او و روویه كی پڕ له  میهر و نه واوه  پێش���وازيی لێ كردم، جامێ ئاوی له  
شه ربه كه ی بۆ تێكردم و دایه  ده ستم، پاشان به ره و ماڵه كه  پێشمكه وت، به  هه زار 
شه ڕه ش���ه ق توانيی ئه و س���ێ پلیكانه یه  ببڕێ، ده س���تێكی به  تاكێكی ده رگاكه وه  
گ���رت بوو، ده س���ته كه ی دیكه ی به  قۆڵی من���ه وه . چووین���ه  مه مله كه ته كه یه وه  و 
بۆنی ش���فته  س���وور كردنه وه  و شیو لێنان و ش���ڵپ وهۆڕی ئاوی سه ر حه وزه  

بچكۆله كه  و ......
هاواری له  كوڕه زایه كی كرد: ئا ده ی عه باس له گه ڵ مامت س���ه ركه وه  و ژووره  
به تاڵه كه ی پیشان ده . نۆزده  پلیكه ی به  خشت دروست كراوم ژمارد و گه یشتمه  
س���ه رێ. پۆل���ه  كۆترێكی  ته قڵه ب���از هه ڵفڕین، ده رگای ژووره كه  خرابووه  س���ه ر 
پش���ت و پانتاییه ك���ه ی )2م ×3م( ده ب���وو، ده رگایه كی ته خته ی هه ر به ش���ێكی له  
ج���ۆره  ته خت���ه  و دارێك ب���وو، په نجه ره یه كی گچكه ی داری به  ش���یش ته نراوه،  
زه ویيه كه ش���ی به  خشتی چوارگۆشه ی س���ووره وه  كراو پۆشرا بوو، له  نهۆمی 
خواره وه  ده نگی ژنه كه  ده هات: كوڕم ئاپخانه كه ی پیش���ان ده ، منداڵه كه  ده س���تی 
گرتم و له  په نایه كدا ش���وێنێكی ته س���ك و ترووس���كی چه په كی پیشان دام، هه ر 
ده تگ���وت بۆ گورگه  كردن و ش���اردنه وه  دروس���ت كرا ب���وو. هاتمه  خواره وه  و 
پیرێ���ژن به ره و ڕووم هات، كه  س���ه رنجم دا له به ر قه ڵ���ه وی و پیری به  هه ردوو 
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الدا ده شه لی.
 وتی: به  دڵت بوو؟

: به ڵێ یه كاو یه كه،  هیچ به رای نییه .
:هه ر به  دوو دینار و نیوم داوه ، به اڵم بۆ تۆ با تەنیا دوو دینار بێ.

: زۆر سوپاست ده كه م، ده چمه وه  سلێمانی و كه لوپه له كانم ده هێنم و دووسبه ی 
دێمه وه .

هاتمه وه  و بوومه  نه فه رێكی مه مله كه ته كه ، پاس���ه كانی س���لێمانیش هه ر له  نزیك 
ئه و ماڵه  ده وه س���تان، هه ر كه  گه یشتم كه لوپه له كانیان و شته كانیان سه رخستم، 
دیاره  گس���كێ ل���ه  ژووره كه دا بوو، ئاوڕش���ێنیش كرا بوو. ش���ته كانم دامه زراند 
و به ریه كیش���م پێ بوو رێك به  پش���تی ده رگاكه دا هه ڵمواس���ی و په نجه ره كه شم 

داپۆشی.
ته باخێكی یه ك چاوی گچكه ی نه وتیشم هه بوو ئه ویشم الی ده رگاكه وه  دانا، هه ر 
كه  قاپییه كه م پێوه  ده دا، ئیدی هه ر خۆم و جیهانه  خنجیالنه  كپ و خامۆشه كه م 
ده ماین���ه وه ، هه ركات له  ئه كادیمی ده گه ڕامه وه ، پاش كورته  وچانێ به ره و به ری 
)ك���ه رخ( ده چووم، چایخانه یه كی كۆن له س���ه ر روووباره ك���ه  هه بوو تا بڵێی دڵم 
پێی ده كرایه وه ، ناوبه ناویش قاوه ی عه ره بییان ده گێڕا و خاوه نه كه ی كابرایه كی 
به  س���ااڵچووی تێكسمڕاوی گه نم ره نگ بوو، كوژراوی )رایز( بوو، ئه و رۆژه ی 
براوه  بوایه  دڵی خۆش ده بوو، جاروباره  له به ر خۆیه وه  به سته  عێراقییه  كۆنه كانی  
ده وت و قسه ی خۆشی ده كرد و هه مووانی به سه ر ده كرده وه ، ئه و رۆژه ی بۆی 
نه هاتایه  ش���ه ڕی به  خۆشی ده فرۆش���ت، رووی گرژ و مۆن ده كرد و لچی ده دا 

به  یه كا و وه رامی ساڵو،  ساڵو ئاساشی نه ده دایه وه .
كه  له  الی په نجه ره  دارینییه كانی ته نیش���ت )دیجله (وه  داده نیش���تم وام ده زانی له  
پاس���ه  دارینییه كانی جاراندام، ئیدی ش���نه بایه كی شێداری فێنك ئارامیی به  گیانم 
ده دا، هه ر له و چایخانه یه ش نانی ئێواره م ده خوارد، جگه ر یان گۆش���ت شیش���ی 
ب���ه  ده  فل���س بوو له گه ڵ س���ه موونی گه رم و پیاز و رێحانه  ك���ه  پێوه ی ده خورا، 
دره ن���گ وه ختان���ێ ده گه ڕامه وه ، ب���ه اڵم مه مله كه ت جمه ی ده ه���ات و هه را بوو، 
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ل���ه  نێ���و پلیكانه كاندا بادانه وه یه ك تیادا بوو، ژوورێك���ی درێژ هه روه ك فارغۆنی 
ش���ه مه نده فه ر، ده رگایه ك���ی گچكه  و ش���وێنی ژماره ی���ه ك مێردمنداڵی بۆیاخچی 
ب���وو، كورد بوون ه���ه ر یه كه  و له  نه زمێ گۆراني���ی ده وت، ئه وه  پێی ده گوترێ 
گ���ه ره الوژێ، له  ته نیش���ت ژووره كه ی منیش���ه وه  هه ر ش���ه و ناش���ه وێ ده بووه  
سووردان و چه قه نه  و هه را، شه وێ پرسم كرد ئه وه  خێره ؟ وتیان ئێمه  یاریزانی 
یانه ی پۆلیس���ین ئه وه  دایكمان س���ه ردانی كردووین. خوا پێم نه گرێ ئه و جۆره  

دایكانه یان زووزوو سه ری ده دان و به زمه كه ی گه رم ده كردن.
ماوه یه ك���ی پێ چ���وو به هار هات و ئه و خانووه  بووه  خانی ماس���ت فرۆش���انی 
هه ولێری، ده یان مه نجه ڵی گه وره  به  حاڵ ش���وێنی هامش���ۆ كردنی ده هێشته وه ، 
ماس���ت فرۆش���ه كانیش هه ر یه كه  و به  به تانيی خۆیه وه  له  هه یوان و سه ربانه كه  
ده خه وتن، هاوڕێیه كانم به  مه یان زانی هه ر یه كه  و به  دۆڵكه یه كه وه  ده هاتن، له و 

سه ره وه  به  ماستی مه ڕی بۆنكزی هه ولێره وه  ده ڕۆیشتنه وه .
رۆژێكیان كه  گه ڕامه وه  گوتم ناچمه  ده رێ و مه ش���قی خۆم ده كه م له  ش���انۆی 
)ئۆتێلل���ۆ(ی )شكس���پیر(، كاره كت���ه ری )ئۆتێللۆ(، ده رگاكه م داخس���ت و ده رگا و 
په نجه ره كان���ی ئه و ژووره  ئه و ده م���ه  و هه موو جیهان به  رێگای خه یاڵ چوومه  
رۆژان���ی ئ���ه و ده مه  و ئه و س���اته ی )ئۆتێللۆ(وه  یه ك له  دوای ی���ه ك دایلۆگه كانم 
ده گوته وه ، هه رچۆن بینم پێوه  گرت و نابووم به  س���ه رمه وه  به  زمانی عه ره بی 
بوو. )ئه گه ر ئاسمان بیه وێ به  قورسترین به اڵ تاقیم بكاته وه  و چی ئازار و خه م 
و په ژاره یه  به  سه رما دایبارێنێ و له  كڵۆڵی كوێره وه ریدا نوقمم بكات و هه رچی 
ده روویه ك���ی ئاس���ووده یی هه ی���ه  به  رووم���ا دایبخات.... ده توان���م دان به  خۆمدا 
بگ���رم..... به اڵم به  داخ���ه وه  ناتوانم ببمه  په یكه رێك���ی ره ق و ته ق، هه تا په نجه ی 

تانه م ئاراسته  بكرێ......
ده س���ا ئ���ه ی ئارامگرتن.... ئه ی ئه و فریش���ته یه ی لێوه كانت ه���ه ر ده ڵێی په رده ی 
سووره گوڵه ، سه باره ت به م دیمه نه  ناڕه وایه  بچۆره  به رگێكی تره وه  و روویه كی 

ته ڵخ و تاریك و دۆزه خ ئاسا بنوێنه .
)دێزده مۆنا دێته  قسه  كردن(
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ئۆتێللۆ: ئه م له شه  نه رم و نۆڵه  و ئه م به ژن و بااڵ جوان هه ڵچووه ... تۆ بڵێی بۆ 
ئه وه  خوڵقا بێت سۆزانيی پێ بكرێت؟ چیت كردووه  هه ی بێ ئابڕۆ؟ ئه گه ر پێت 
بڵێم  چیت كردووه ، رووخس���ارم وه ك كڵپه ی ئاگر تاو ده س���ێنێ »چ تاوانێكت 
كردووه ؟ له  بۆگه نيی ئه و تاوانه ، ئاسمان لووتی ده ئاخنێ و مانگ چاوی ده نوقێنێ 

و شنه ی با خۆی نوقمی ژێرزه وی ئه كات.... هێشتا ده ڵێی چیم كردووه ؟!«
)بینراو به ره و كاره ساتی كوشتنی دێزده مۆنا ده چێت(

گوێ���م ل���ه و ده نگه  ده نگ و هات و ه���اواره  بوو كه  له و دیو ده رگاكه وه  ده هات و 
له  نواندنه كه ی كردم، كاتێكم زانی ده رگایان خسته  سه ر پشت و پۆلیس هێرشی 
هێنای���ه  ژوورێ و ده رپه ڕیم���ه  ده رێ، هه مووی���ان به  چاوی گومان و ترس���ه وه  
لێیان ده ڕوانیم، ته نانه ت )ئوم مه هدی(یشیان سه رخست بوو، هه موویان به  نیوه  

بازنه یی لێم كۆبوونه وه .
پۆلیس: ئه و ژنه  كێ بوو كه  ده تویست بیكوژی و چی لێهات؟

ساالر: كاكی پۆلیس كوشتنی چی و ژنی چی؟ من قوتابيی شانۆم له  ئه كادیمیای 
هونه ره  جوانه كان و مه شقم له سه ر نواندنی كارێكی )شكسپیر( ده كرد، فه رموون 
ئه وه  ش���انۆییه كه یه ، پاشان ناسنامه كه ی زانكۆم دایه  ده ستی، ئیدی هه مووان به  

چاوێكی دیكه وه  له  خۆم و ژووره  په رپووته كه میان ده ڕوانی.
پۆلیس: داوای لێبوردن ده كه ین، ئه و براده رانه  هاتن و به  مه ئمووری مه ركه زیان 
وت ئ���ه وه  ئه و كرێچییه  له  ژووره كه یدا هه را و نه ڕه نه ڕیه تی، له وه  ده چێ ژنێكی 

بردبێته  ژووره وه  و بیه وێ بیكوژێ.
ئی���دی خوا حافیزیی���ان كرد و چوونه  خوارێ، مه ركه زه كه ش���یان رێك به رامبه ر 

ده رگای خانووه كه مان بوو.
چه ند رۆژێكی نه برد له  دوا الپه ڕه ی رۆژنامه ی )ئه لجمهوریه (دا دیمانه یه كم له گه ڵ 
كرا بوو، وێنه یه كی منيش���مان له گه ڵیدا دانا بوو، ئه هاتمه وه  )ئوم مه هدی( بانگی 
كردم وتی: سه یر بكه  )ئه و الپه ڕه یه ی به  جامخانه ی دووكانه كه یدا هه ڵواسی بوو 
پیش���انی دام( ئه وه م پیش���انی هه مووان داوه ، ته نانه ت به  هامشۆكه رانی بازاڕی 

)حه نوونه (شم وتووه  ئه وه  الی منه .
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***
بەر ل���ە وادەی فیس���تیڤاڵی س���ااڵنەی ئاكادیمیای هونەرە جوان���ەكان جموجۆڵ 
دەكەوتە بەش���ەكانییەوە،یەكێ لەو بەرهەمە ش���انۆییانەی كە رۆڵی كارەكتەری 
س���ەرەكییان بە من سپاردبوو، ش���انۆیی )فریشتە لە بابل نیشتەوە(ی فریدریش 
دورنیم���ان( بوو، ئەو شانۆنووس���ەی جیهان���ی بە ناماقووڵ دەبین���ی، بەاڵم ئەو 
ناماقووڵییەی، كە شایانی نائومێدی نییە: )هەرچەندە دەرفەتەكانی رزگار كردنی 
جیهان���ی زۆر كەم���ە، بەاڵم لە تەك ئەو دانسقەییەش���دا هەر مەح���اڵ نییە(، هەر 
لەو روانگەو فەلس���ەفەی )ئیبسۆردەوەیە، كە گیانی تەنز ئامێزی و گاڵتەجاڕیی، 
س���ەرجەمی بەرهەمەكانی گرتۆتەوە: ئەم ش���انۆییەی )فریشتە لەبابل نیشتەوە( 
ساڵی )1953( نووسیویەتی سەبارەتی دەڵێ: )باس لە هۆكارەكانی دروستكردنی 
قوللەی )بابل( دەكات، هەرچۆن خۆ لە قەرەدانی ئاس���مان بێ، بابەتەكەش���ی لە 
دەوری كۆتایی پێهاتنی كوێرەوەرییەكانی جیهان خول دەخوات( هەرچۆن بەڕای 
لێكۆڵەوەرانێك هەمان بۆچوونە كە لە س���ورەتی )غافر( ئایەتی )45(ی قورئانی 
پی���رۆزدا هات���ووە، بەاڵم بە جیاوازی كەس���ەكانی لەس���وورەتەكەدا دەفەرموێ: 
)وقال فرعون یاهامان ابن لی صرحا لعلي ابلغ االسباب ...( پرۆڤە لە دوای پرۆڤە 
نەك هەر ئاش���ناتر دەبووم بە كارەكتەرەكە و فەلس���ەفەی نووس���ەرەكە بەڵكو 
ئازیزترو بەرداڵنتر دەبوو لەالم. هەتا ئەمڕۆش، بگرە هەتا خوێنێ گەش���ی ژیان 
بە ش���ادەمارەكانی جەس���تەمدا دێت و دەچێ، ئەو دایلۆگەم لەبیر ناچێ كە من 
دەمگوت و دەرووی شانۆییەكەبوو: ))كیژەكەم مادامەكی پەروەردگار تۆی بەم 
رێكوپێكییە دروستكردووە، بۆیە دەبێ هەر لەسەرەتاوە، ئەو راستیەش بەچاكی 
بزانی، منێك ئەم ش���ڕوتیتاڵە س���واڵكەرییەم پۆش���یوە، بەڵێ فریشتەم و باشیش 
دەزانم، ئەگەر بە هەڵەدا نەچووبم، ئەم ش���وێنە زبرەی لەس���ەری نیشتوینەتەوە 

زەوییەو، ئەو خانووە پیسانەش شاری بابل((.
 هەر لەسەرەتای پرۆڤە كردنمانەوە،هونەرمەندی شێوەكاری مەزن خواڵیخۆشبوو 
)عەزیز س���ەلیم( كە لە س���ەرەتای شەستەكانەوە دەمناس���ی، سەرەتا لەسلێمانی 
لەماڵی )ش���ێخ جەاللی حەفید( بوو كە داڵدەیان دابوو، لەالی وێنەگرانی سلێمانی 
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كاری)رتوش(ی دەكرد لە س���تۆدیۆیەكی ش���ەقامی بێكەس چەند تابلۆیەكی، كە 
ل���ە یادمە پۆرترێتی)ش���ێخ ج����ەالل���ی ح����ەفید( و )حەپس���ەخانی نەقیب( بوو لە 
جامخانەكانی سینەمای )دڵشاد( نمایشكرابوون، هەمووانی حەیران كردبوو، ئەم 
پی���اوە زۆربەی رۆژ هامش���ۆی دەكردین، ل���ە دەرهێنەرو بەڕێوەبەری ش���انۆم 
گەیاندبوو ئەمە هونەرمەندێكی گەورەی كوردە، رۆژانە لە كاتی وچانداندا، باری 
س���ەرنجی بە دەرهێنەر دەدا، ئەویش گش���ت تێبینییەكانی بە دڵ بوو، رۆژێ لێی 
پرسی تێبینییەكانت سەرپێیی و ئاسایی نییە، بەڵكو ئەوانە لەهی هونەرمەندێكی 

شانۆكاری پیشەمەند دەچێ؟ 
لەكاتی خۆیدا بۆ ماوەی دوو س���اڵ لە فالنە ش���انۆی ش���اری )باكۆ(دا كرێكاری 
شانۆ بووم، واڕێكەوت یەكێ لەو بەرهەمانەیان لەكاتی بوونمدا لەو شانۆیە ئەم 
شانۆیە بوو، لەدەرهێنانی )ناوی برد، بەاڵم لە زەینمدا نەماوە( ئەو ماوەیە بەپێی 

كارەكەم ئاگاداری وردو درشتی كارە شانۆییەكەیان بووم. 
: سوپاست دەكەم و قەردارتین.

: شایانی نییە، دەتوانم لەكاتی ئارایشتكردنیتا، ئەگەر رێگا بفەرموون، بەشداریتان 
بكەم، بەتایبەت كەسایەتیی )فریشتە( كە )ئەحمەد ساالر( دەینوێنێ.

پرۆڤەك���ە ب���ەرەو پێش چوو هێندەی نەمابوو بۆ رۆژو وادەی نواندنی، هەس���تم 
كرد ئەكتەری بەرامبەر ) عاقی( كە هونەرمەندێكی بە توانابوو خاوەنی دەنگێكی 
دەوڵەمەن���دی زرنگەو لەرینەوە بوو، دەیویس���ت بیكاتە زۆرانبازی دەنگ لەگەڵ 
دەنگی مندا، بەپێی هونەری نواندن و دەنگ دەبێ وەرگرتنی و دانەوە لە هەمان 
ئاس���تی پل���ە و )تیمپۆ( دابێ، كە پێی دەگوترێ )ه���او زەنگە دەنگیی (، بەاڵم بەو 
مەبەس���تەی ئەو حاڵەت و كەسایەتییە دراماییە كە بزر دەبوو، دەكرایە قوربانی 
زۆرانب���ازی دەن���گ، ناچار پاش پرۆڤەكە كاتێ لە كافتیریا دانیش���تین پێم گوت : 
حەز دەكەم ش���تێكت پێ بڵێم تۆ خۆشەویس���تی لە منیش���ەوە پتر نزیكی، چونكە 
هەردووكمان هاوكۆس���تین، من كوردم و تۆش، ئاش���وریی برامی – ئەوەی تۆ 

دەیكەیت، بەرلە من و شانۆییەكە زیان بە توانا هونەرییەكەت دەگەیەنێ. 
:چۆن؟
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: بەڵ���ێ زۆر چاك ت���ۆ خاوەنی دەنگێكی)باز(ی بەو هەڵب���ەز و دابەزەت، جوانی 
دەنگت لە دەس���ت دەدەیت، دەبێ بشزانی من خاوەنی پلەی ناوەنجیم )باریتۆن( 
واتە بواری یاری كردنم لە نێوان پلە دەنگیەكاندا، واتە پەیژە دەنگییەكان )ئۆكتاف(
�ەكان���دا، براكەم تۆ دەتوانی دوو ئۆكتاف هەڵكێش���ی ی���ان ئۆكتاف دابەزی، بۆیە 

رەنگە ئەو كارە )قەرار( و )جەواب( بۆت ئاسان نەبێ.
 : دروستە، سبەینێ دەبینی .

وا دەرچوو، كارەكە وەك ئاوی روون و ڕەوان بێ گرێ و قۆرت دەڕۆیی.
وادەی نواندن هات، ئەو رۆژی هەر لەبەیانییەوە بەلێش���او بەتایبەت، قوتابیانی 
زانك���ۆ، روویان لە ئاكادیمی كرد، كافتری���او باخچەو گۆڕەپانی ئاكادیمی جمەی 
دەه���ات . كات���ی خۆ ئام���ادە كردن ه���ات، ئەكت���ەرەكان خزانیە ئ���ەو جێگریەتی 
بەرگەكانمان دەپۆش���ی و ئارایش���تمان دەكرد، لەبەر خۆمان���ەوە دایلۆگەكانمان 

دەگوتەوە و، بەهاوەڵەكەمم گوت: ئاگاداری شا دایلۆكەكەت بە .
: كامە؟

: ئەوەی كڕۆكی هەرەسەرەكی و گەوهەریتی تیادا دەدرەوشێتەوە.
: )ل���ە پای مانەوەی ئەم جیهانەدا، دەبێ الوازەكان بزانن كام رێگایە دەگرنەبەر، 
ئەوە بەهێزان هێزدارن و چی دیكەیان نییە، بۆیە ئێمەش خۆمان فێری ئەو بنەمایە 
بكەی���ن رووبەرووبوونەوەی هێز كارێكی گێالنەی���ە كەواتە گوێ بۆ پەندی ئەم 
س���واڵكەرە رادێرە . لەبەردەمی هونەرمەند )عەزیز سەلیم( دا دانیشتم، هەردوو 
دەستی ئااڵوی شیكردنەوەی خوریدابوو، پاش دانانی بنچینەی ئارایشت لەسەر 
رووم و گەورەكانی چاوم، كەوتە چاندن و تێهەڵكێشانی خوری لە پرچمان ئەو 
دەمە پرچێكی چڕو پڕم هەبوو، پاش���ان دەس���تیكرد بە بەكارهێنانی ئەو كەتیرە 
گیراوەیەی لە بنێشتە تاڵ، یان بنێشتە مەستەكی لە ناو )ئیسەر( یان )ئەسیتۆن( 
دا، چاویلكەك���ەی هێنابووە س���ەركەپوی و جگەرەكەی اللێوی دوكەڵی لێ بەرز 

دەبوویەوە . هەمووان لە دەست و كارەكەیان دەڕوانی و سەرسام بوون. 
گوتی: ئەمە فریشتەیە، یان ئەوەی نووسەر؟ 

هەموان: نەوەڵاڵ، ئەمەی تۆ. 
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لەو ماوە كورتەی بەدەستەوەبوو، پاش جوان و ڕوانین لەسەرو سیمام، كەوتمە 
ن���او ژیانی كارەكتەرەوە و دەس���تبەرداری خ���ۆم و دەورو بەرو دنیاكەم بووم. 
ش���انۆییەكە نوێنرا و چووینە س���اڵو دانەوەی بینەران، ئەو رس���تەیەی )ماكسیم 
گۆرگی ( و شانۆیی )ئەوانەی لە بنەوە دەژین(�م هاتەوە بیر كە دەڵێ : ))چەپڵە 

تو مانای چەپڵە نازانێ، چەپڵە وەك ڤۆدگا وایە....((
 هەرچۆن بوو، ئەوەی توانیم و پێمكرا، خورییەكەی س���ەرو ریش���م لێكردەوە، 
بەاڵم ئەوانەی بەبێمنی س���ەرمەوە چەس���پ بوو بوون، چەن���دەم كردو چەندەم 
كۆشا مەحاڵ بوو. گەیشتەمەوە ژوورەكەم، لەالیەكەوە هێنا وەكو بەری نەداوم 
كاس و سەرخۆش���ی چەپڵە رێزان و تەحا تەحام و لەالیەكیش���ەوە گرفتی، چۆن 
چۆنی سەرم خاوێن بكەمەوە ؟ چوومە بەر بەلۆعەو دەستێك بەسابوونی رەقی 
و دواون و هەتا حەوت دەست، بێ سوود بوو، هیوای برادەرم بەهانامەوە هات: 
ئەرێ بۆ دۆش داماویت و سەری دنیات لێهاتۆتەوە یەك، بە نەوت بیشۆ، ئەوە 

بنێشتەكە نەتواوەتەوە بەسەرتەوە نووساوە .
: هیوا گیان جاران بیس���تبووم بۆ ڕش���ك و ئەس���پێ، بەپەرۆیەك���ی نەوتاوی لە 

سەریان دەدا، بەاڵم دەیان گوت بەكاویەكە. 
: نەخێر بەقس���ەت دەكەم، ئاتوخوا ئ���ەو دەبە نەوتەم بەرێ . هێنای و چۆڕچۆڕ 
دەیكرد بەسەرما، لەگەڵیا نەك هەر بنێشتە تاڵ بەڵكو تۆپەڵە قژم دەهاتە خوارێ، 
هەتا دەبەچۆڕی لێ بڕا، ئەوس���ا كەوتەوە، نەك سابوون بەك����������ارهێنان، بەڵكو 
پاكەتێ ) تاید( ی حاجەت و جل شش���تنم بەكارهێنا، بەاڵم ب������������ۆنی لێ نەبڕی 
بوو ش���ەكەت و تەواو كەنەفت بوومە، لەس��������ەر قەرەوێڵكەم لێی راكش���اوم، لە 
خەوما جێگای عەواڵ ش���ەلی نەوتفرۆش���م گرتبووەوە و بە دوای كەرو بەرمیلە 
نەوتەكەم���ەوە بووم و هاوار هاواری: نەوت بە گاڵۆن و بەتەنەكە و كۆاڵنەكانی 

چوارباغ و سەر شەقام تەی دەكرد.
***

تەمەنیش هەر چۆن ساڵ، وەرزی خۆی هەیە، هەر وەرزە و پەیوەستی رۆژانێكە، 
ئەوە رەزمی منداڵی، پاش���ان الوێتی.. هەتا تەمەن بەرەو پیری هەڵكش���ێ، ئەوە 
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رەزمەكەش���ی خاو دەبێتەوە، ئەمە یاس���ا و رێس���ای ژیان و تەمەنە، ئەگەر هەر 
وەرزە و هەقی خۆی نەدەیتێ، ئەوە بێگومان كەمتەرخەمیت نواندووە، رۆژانێك 

هەن، پڕن لە جموجۆڵ و چەتوونی و جەربەزەیی و سەركەشی..
ب���ەش بە حاڵی خۆم ئەگەر لە رۆژانی منداڵی و مێرمنداڵیمدا، هەلووكێن و یەكە 
گۆتەكە و قەاڵقەاڵ و میزاجێن و شەڕە سەگ و شەڕە كەڵەشێر و شەڕە گەڕەكم 
نەكرد بێ، ئەوە حاش���ا كوڕی ئەو كووچ���ە و كۆاڵنەی منداڵی نەبووم، كاتێ كە 
دەگوت���رێ گەنجێتی، ئ���ەوە لێوان لێوی حەز و خۆزگ���ە و تافە تافی هەڵچوونی 
س���ەرجەم ئارەزووەكانە، لە س���ای رەش���ماڵی هەواری خەون و خەیااڵ بەسەر 

دەبرێ.
سەردەمانێك بە بەزم و رەزم و جرت و فرت و بێ رابواردن و سەالری، جاران 

دەیانگوت: )گەنجێتی داستانی خۆی هەیە(.
كات���ێ لە زانكۆ دەمخوێن���د، زۆر لەو بەزمانە دەماغی بەرن���ەدا بووم رۆژانە لە 
تەك هاوەڵەكاندا لەو كارە س���ەیر و س���ەمەرانمان دەكرد، لە بیرمە لەگەڵ كاكە 
)حیكمەت هیندی(ی هەرە ئازیزمدا، پاش نان خواردنی نیوەڕۆمان، لە یەكێك لە 
چێشتخانەكانی )حەیدەرخانە(، دەچووين بۆ مەزاتخانە واتە بازاڕی )دەاڵلخانە(، 
لەوێ چایخانەیەكی مام ناوەنجی هەبوو، كانگای مەقامی عیراقی بوو، دیوارەكانی 
هێندەی تەنیا پوولێكی پۆستەی بە بەتاڵی نەما بووەوە، لەبەر وێنەی فۆتۆگرافی 
لە شووشە و چوارچێوەی گیراوی مەقامبێژانی عێراقی، لەسەر رەفەیەكی توند 
و ت���ۆڵ، دوو ریك���ۆردەری گرۆندێكی تیك���ە حەڤدەی دانا ب���وو، تەختەبەندێكی 
خان���ەی درێژكۆڵ���ەش كە دەیان ش���ریتی بەك���رەی تیادا ریز كرد ب���وو، كابرای 
چایچی هەر كە س���ۆزی مەقام لە كەللەی دەدا، خێرا )س���يدارە( رەش���ەكەی بە 
الری لە سەر دادەنا، بە تایبەت ئەگەر دەنگی )رەشید قۆندەرچی( بوایە، لە تەك 
سۆزەی )ئەمان ئەمان(دا، چڕە دووكەڵی حەسرەت لە ناخيیەوە دەردەهات، من 
و كاكە )حیكمەت(یش هێندەی دیكە وەك )مووشەدەمە( فوورمان دەدا، ئیدی لە 
تەنیش���تمانەوە دادەنیشت و بەس���يدارەكەی ئارەقەی چڕ و چاوی دەسڕیییەوە، 
ئەوسا باوەشێنی خۆی پێ دەكرد، بە شاگردەكەشی دەگوت، چایەكی سەنگینی 
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بۆ تێكات، ئێمەش دەكەوتینە س���تایش و س���ەنای )قۆندەڕچ���ی(، دڵی پڕ دەبوو، 
دەیگوت:

خۆزگە كاتی خۆی گوێتان لە دەنگی بوایە، دەڵێی چی حەسوودان و ناحەزان لە 
داخا، كلسيان دەرخوارد دا، ئیدی دەنگی نووسا و  بەو دەردەیان برد.

كاكە )حیكمەت( س���يدارەكەی لێ وەرگرت و بە نۆرە لە س���ەرمان كرد، بەاڵم بۆ 
خ���وا دەڵێم، كاكە حیكمەت شووش���ەبەند و چوارچێوەی نەدەویس���ت هەر كوت 
و م���ت دەتگوت یەكێك���ە لەو مەقامبێژانە، بە تایبەت كە دووقۆڵی بەس���تەكانمان 

دەگوتەوە.
ئەوا رۆژێكیش هەر لەسەر ئەو هەوا و بەزمە، لەگەڵ كاكە )ئەكرەم ئەحمەد(ی 
خ���وا ل���ێ خۆش بوو، یەك دوو برادەر كە پێكەوە بووین، گوتمان، بۆ نەچین بۆ 
چایخانەی )ئەلزەهاوی(، كە لێمانەوە نزیك بوو، پڕ بوو لە پیاوانی بە سااڵچووی 
سيدارە بەسەر و عەبا بە شان و فیتك و هۆڕی نێرگەلە كێشانیان بوو، لە سەر 
قەنەفەیەك دانیشتین، داوای چامان كرد و منیش وتم: لەگەڵ چایە عەنابییەكەدا، 

نێرگەلەیەكم بۆ بێنە.
برادەرەكانم بەس���ەر سوڕمانەوە س���ەیریان كردم، وتیان: تۆ جگەرەش ناكێشی 

چیت لەو فلق و هووڕە داوە؟!
دیارە دەتەوێ )سنعاتەكە رەزیل كەی(.

لە وەراما وتم: بابە خۆ نێرگەلە كێش���ان تەیارە لێخوڕین نییە و  حەزم لێیەتی، 
تومەس نێرگەلە كێشانیش دەستوور و داب و نەریتی خۆی هەیە، بە هەر حاڵ 
ناش���یانە تێكەوت���م و هەرچی فوورم پیادا دەكرد، گوپەكانم دە ئاوس���ان و هەر 
دەتگ���وت زوڕن���ا لێ دەدەم، ئەوج���ا كەوتمە هەڵمژینی و كەوتم���ە ژەنینی غەڵبە 
غەڵ���ب و هەمەجۆر دەنگم پ���ێ لێ دەدا، برادەرانیش لە تاوان���دا ئاو بە چاویاندا 

دەهاتە خوارێ.
یەكێ لەو ئەفەندییە س���يدارە بە س���ەرانە، زۆر بە وردی س���ەرنجی دەدام، كاك 
ئەكرم ئانیشكێكی لە قەپڕغەم چەقاند، كە گوایە سەیرم دەكەن، منیش وتم زۆر 

ئاساییە، بڵێ هێشتا دەستی )رەقاس( نەبووە.
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چ���اوم بڕیی���ە كابراك���ە و لە مژلێدان كەوت���م و هاوەڵەكانیش���م ورتەیان لێ برا، 
كابراكە سەیری كردم و پرسی: ئەرێ كاكە پرسیارێكت لێ دەكەم؟

- فەرموو گەورەم.
- تۆ كوڕی مەال عەبدلواحید ئەفەندی نیت؟

- )لە كوێم هەڵدەگری و لە كوێم دادەنێی( بەاڵن قوربان، چۆنت زانی؟
- رێك چاوەكانت بە چاوەكانی ئەو دەچێ.

- دیارە باوكم برادەرت بووە؟
- ساڵەهایەك، بەاڵم پتر لە بیست ساڵە بە خزمەتی نەگەیشتووم، ئەو عەیامە لە 
هەڵەبجە مامۆستا بووم، ئیدی خۆم گواستەوە بۆ بەغدا، ئەوە عومرێكە لێرەم.

- ئەگەر بفەرموون، ناوی شەریفتان؟
- مستەفا.

- س���وپاس مام مس���تەفا، هەر ك���ە چوومەوە خزمەت باوكم، ب���ۆی دەگێڕمەوە، 
بەاڵم.

- باسی نێرگەلە كێشانەكەشت؟ نا، نا، ئەوە كە ئێمەش لە تەمەنی ئێوەدا بووین، 
هەزار بەزمی لەوە سەیرترمان دەكرد. ئیدی ببڕای ببڕای نەك هەر توخنی ئەو 
چایخانەیە نەكەوتم، بگرە ئەو راس���تە رێییەش���م لە خۆم حەرام كرد، بەاڵم هەر 
لە دڵما بوو، كاتێ بۆ پشووی هاوین گەڕاینەوە بۆ شار، سەربووردەكەم، بە بێ 
ك���ەم و زی���اد بۆ باوكم گێڕایەوە، ئەویش بە پێكەنینە پڕ جۆش���ەكەی كە هەندێ 
جار لێی دەكرد بە كۆكە، پێم پێكەنی و فەرمووی: ئای كە ئەوە پیاوێكی س���ەر 
راس���ت و مامۆستایەكی نموونەیی بوو، خوا یار بێ كە گەڕایتەوە، نامەیەكی بۆ 

دەنووسم بیدەرێ بە راستی پەرۆشی دیداریم. 
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ئ���ەم كۆمەڵەیە لە رۆژی)1969/12/31( ب���ە فەرمی رێگای كاركردنی پێدراوە لە 
)1970/8/2(دا، ب���ە نووس���راوی ژمارە)8169(ی دیوانی س���ەرۆكایەتی كۆماری 

عێراق، بە كۆمەڵێكی سوودبەخشی گشتی دانراوە.
بیرۆك���ەی دامەزراندن���ی ئەم كۆمەڵەی���ە، دەگەڕێنەوە بۆ ئ���ەو كۆمەڵەی هونەرە 
جوانانەی جارانی س���لێمانی، كە س���اڵی )1956( لە س���ەر دەس���تی دەس���تەیەك 
ل���ە رۆش���نبیران و هونەرمەندان���ی ئ���ەو دەم���ەدا هاتب���ووە ئ���اراوە، ك���ە پ���اش 
ئ���ەوەی لە هاوینی هەمان س���اڵدا بە دەسپێش���خەریی مامۆس���تا)رەفیق چاالك( 
شانۆیی)پیس���كەی تەڕپیری���ان پێشكەش���كرد، كە لە ش���انۆی )س���ەگەنەریل( كە 
ب���ە عەرەبی ناونرابوو)البخی���ل( و، هەردوو هونەرمەند)رەفی���ق چاالك و نوری 
وەش���تی، بە كوردییان كردبوو، لە س���ەر ش���انۆی ئامادەیی سلێمانی كوڕان بۆ 
ماوەی چەند شەوێك نوێنراو و سەركەوتنێكی جەماوەری ئەو تۆی بەخۆیەوە 
دیی���وو، ك���ە پێش���تر روونەبینرابوو، بۆیە ئ���ەم كارە بووە مایەی س���ەرهەڵدانی 
بیرۆكەی پێكهێنانی ئەو كۆمەڵەیە، هونەرمەندان)رەفیق چاالك، نوری وەش���تی، 

ماڵە باوان
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ق���ادر دی���الن ولێم یۆحەنا، نەجات عەبدە، رەوف یەحی���ا، جەمال بەختیار، هادی 
عەنب���ەر....( گەلێ���ك هونەرمەندی دیكە، وەك كاكە نەج���ات عەبدەی هونەرمەند 
ئاماژەی پێدەكات، لەسەردانێكی خوالێخۆشبوو)سەعید قەزاز( وەزیری ناوخۆی 
ئ���ەو س���ەردەمە دەچێتە دیداری و داوایەكەیان دەخەن���ە دیاری و ئەویش گفتی 
پش���تگیریی لێكردنی���ان دەداتێ، بووە یەكەم كۆمەڵ���ەی هونەریی رێگا پێدراو لە 

مێژووی هونەریی نەتەوەیی كوردا.
پ���اش بەرپابوونی شۆڕش���ە مەزنەك���ەی ئەیلوول چرای هونەر لە كوردس���تاندا 
لەالیەن رژێمەوە خامۆش���كراو، لە س���اڵی)1963( كۆتایی بە بوونی هات، كەواتە 
زۆربەی ئەوانەی بیریان لە پێكهێنانی كۆمەڵەی هونەر و وێژەی كوردی كردەوە 
ئەوانەبوون، بەرابەرایەتیی كاكە)نوری وەش���تی(، داینەمۆی هەڵسوڕێنەری ئەو 

پرۆژەیە.
رۆژێكی هاوینی س���اڵی )1969( بوو، كاكە)قادر نوری( كە جگە لەوەی برادەرم 
بوو خزمیش���م ب���وو، داوای لێكردم، ئەو پ���اش نیوەڕۆیە، لە ب���ارەگای ژووری 
بازرگانیی س���لێمانی، كە لەس���ەر ش���ەقامی مەولەوی بوو، ئەو شوێنەی پاشان 
ب���وو ب���ە نووس���ینگەی پزیش���ك)عەبدولقادر ش���اڵی(ی خوالێخۆش���بوو، یەكەم 
كۆبوونەوەی دامەزراندن بوو، ئەمەش بۆ ئەوە دەگەرێتەوە، كە پارێزەر)محەمەد 
س���دیق مەحمود( بەڕێوەبەری كارگێڕی ئەو ش���وێنەبوو، جگە لەوەی داڕشتنی 
پەی���ڕەو پرۆگرامی ناوخۆی���ی كۆمەڵەكە، پتر لەالیەن ئ���ەوەوە دارێژرابوو، هەر 
چۆن شارەزاییەكی چاكی لەو بوارەدا هەبوو، بەشداری دانیشتنەكەم كرد، بەبێ 
ئەوەی بە هیچ شێوەیەك خۆم لە مشتومڕ و گفتوگۆیەكان هەڵقورتێنم، هەمووان 
بەڕێزە و پێش���وازییان لێكردم، لەو بەڕێزانەی كە بەشداربوون، ئەوەی لە زەینا 
نەسڕاونەتەوە ئەمانەبوون: نوری وەشتی، محەمەد سدیق مەحمود، عەبدولقادر 
ن���وری، جیه���ان عومەر، مەحمود زێ���وەر، رەئوف یەحیا، تەه���ا خەلیل، هەر لەو 

دانیشتنەدا، داوای بەشداریی خۆم هاوەاڵنیان لە ئاییندەی كۆمەڵەكەدا لێكردم.
ئەوەبوو پاش���ان لە هەمان س���اڵدا مۆڵەتی كاركردنیان پێدرا، هەر لە پێش���ووی 

هاوینی ئەو ساڵەدا دەستم بە چاالكی شانۆیی لە ناو كۆمەڵەدا كرد.
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س���ەرەتا بە چەند كورتە ش���انۆییەكی وەرگێڕاو و، وەرگیرا و دەستم پێكرد، كە 
زۆربەیان لەالیەن خۆمەوە كرابوو، هەر لە سەرەتای كاركردنەوە، ژمارەیەك لە 
قوتابییانی هونەر، چ زانكۆی بەغداد، جگە لە دەستەیەك لە بەهرەمەندانی شاری 
س���لێمانی، لە تەك كاركردنیان زۆر دزێوە دیاردەم دەبینی، س���ەرەتا میراتی لە 
رۆژانی پێش���ووەوە بۆیان مابوویەوە، بەتایبەت لە كۆمەڵەی هونەرە جوانەكانی 
پێش���ووەوە، كە دەبوو لە تەك پێشكەش���كردنی شانۆییەكەدا، گۆرانی و مۆسیقا 
و ش���ایی و هەڵپەركێ و ش���یعر خوێندنەوە و قس���ەی نەس���تەق و گاڵتە و گەپ 
و زۆرجاری واش هەبوو، خوالێخوش���بوو)مەال فایەق(یش���ان بانگهیشت دەكرد 
كۆمەڵی یاریی جادوو گەرانە و سەر سورهێنەر بنوێنێ، ئەمەیان لەالیەن كردوە، 
كە سەر شانۆی دەبوویە رۆژی حەشر و رۆمەلغەزایەك هەر مەپرسە، لەالیەكی 
دیكەوە بینەران، ناو هۆڵەكە دابەش دەكرا بە رێزەكانی پێش���ەوە بۆ ئەشراف و 
مەش���راف.. گۆران���ی لێدان هەموو جۆر بەتایب���ەت گۆرانی)دیالن( و )چاالك( كە 
بەهیچ ش���ێوەیەك ئەو مقاماتە لەگەڵ كەش���ی بۆنەك���ەدا نەدەگوونجان، بینەران 
زۆربەیان وەك بۆ حەوتە حەمامی جاران، یان سەیرانی)كانی با( و )قۆرییەشكاو( 
و )س���ەر وەیس( هاتین، هەر خێزانە و هەر كەسە بەپێی حەز و بێوزی خۆراك 
و برێشكەی لەگەڵ خۆی دەهێنا، لە تەڕە سازەوە بیگرە بۆ باسوق و سجوق و 
قەرزانی سوێر و .. سەرەڕای جگەرە كێشانی بێ و چان ئەبووە چڕە دوكەڵێك، 
هەر وەك لەبەردەم توونی حەمامەكەی سوورەت دا دانیشتنبیت، با ئەوەش لەو 
الوە بوەس���تێ كە بۆ هەر بەرهەمە، ی���ان ئاهەنگە)حانووت( كەیان بەكڕێ دەدا، 
ئیدی لە كاتی نواندن و ئاهەنگەكەدا، ش���یر و ش���ەكرە، تا نەیخۆیت نازانی چییە، 
ئەو دەڵەمە بە دۆشاوی ترێوە، ئادەی قاورمەی نۆك، رەحەتە لوقمی شرووبی 
بە چۆرەكەوە، ئەوە ناوس���اجی گەرم، ناو تاوەی كوردی، وەرنەوە بۆ سۆدە و 

سیفۆن، چلووریە گواڵڵە....
ج���اران فێ���ری ئەوە نەبووب���وون، بێدەنگی و هێمنی هۆڵەك���ە بپارێزن، بۆیە ناو 

بەناو، لە بڵند گۆوە هاوار دەكرا..
دەب���ێ ئەوەش���مان لە بی���ر نەچێ، ئەمەش ه���ەر بۆ مێژوو: خەڵك���ی لە گەرمەی 
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نمایشدا دەچوونە دەرێ و زرم دەرگای گاهۆڵەكە دەدرا بەیەكدا، دەرگاكەش لە 
پلێتی ئاسن دروست كرابوو، بۆ ئەوەی باشتر زرمەی لێ هەستێ.

 منیتك لەگەڵ شانۆی پێشكەوتووەكانی بەغداد و ئامۆژگاری ئەو مامۆستایانەم 
گوش���كرابوو، ك���ە ش���انۆ بە تەنی���ا بۆخۆی هون���ەر و بااڵتری���ن رووی ژیاوە و 
پیرۆزی خۆی هەیە، كەواتە دەبێ لێرەوە دەستپێبكەم ئەمە یەكەمین و گرنگترین 

ئەركمە.
***

دەبێ بۆ خوا، كە باسی ئەوە كۆمەڵە كرا، ئاماژە بۆ ئەو هەستە پاك و پیرۆزە، 
یان ئەو گیانە هونەرمەندانەیەی بكرێ، كە هەمیشە داب و نەریتێكی بەردەوامیان 
بووە، ئەویش ئەو پێش���وازی كردنە گەرم و گوڕە راس���تگۆییانەیە بەرانبەر بە 

بەهرە و توانای گەنجان.
ب���ەش ب���ە حاڵی خۆم لە یەك���ەم رۆژی كار كردنمەوە لە كۆمەڵدا، هەس���تم بەو 
گیانە هاندەرە جوانە دەكرد، رۆژێ لە رۆژان س���ەبارەت بە پرۆژەكانم هەرگیز 
وش���ەی )نابێ و نییە(م لێ نەبیس���توون، بە تایبەت لە كاتی خوا لێ خۆش���بووم 
)كاكە نووری وەش���تی( كە س���ەرۆكی كۆمەڵەكە بوو، هەمیش���ە بۆ بەش���داریی 

كۆبوونەوەكانی دەستەی بەڕێوە بردن بانگ دەكرام.
سەرەتا بارەگاكەمان لە كۆاڵنێكی بەرانبەر بە )ئەسحایە سپی( بوو، خانوویەكی 
گەورەی شێواز كۆنی سلێمانی بوو، حەوشەیەكی گەورەی هەبوو، ماوەیەكیش 

یانەی وەرزشی لەگەڵماندا هاوبەش بوون تیایدا.
كە هاوینان دادەهات، رۆژانی پش���ووی هاوین، سەر لە بەیانیان ژمارەیەك لەو 
گەنجان���ە دەهات���ن و لەو ژوورەی بۆیان تەرخان كرد بووم، مەش���قی نواندن و 
دەنگم دادەدان و عەسرانیش پرۆڤەی شانۆیی. هەر كاتێ بۆ خوێندن دەگەڕامەوە 
بەغدا، جگە لەوەی بەرهەمم لە نێوان چاالكییەكانی ئەكادیمیدا دەنواند، هەروەها 
ل���ە دەریش���ەوە و ب���ە تایبەت لە رادی���ۆی كوردیی بەغدا، هەمیش���ە بیرم لە الی 
بەرهەمی نوێی هاوینەم بوو لە كۆمەڵ، هەرچی بەرهەمێ لە س���ەر ش���انۆكانی 
عێ���راق، ب���ە تایبەتی ئەوانەی لە الیەن تیپی ش���انۆی هونەریی بەغداوە، پیش���ان 
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دەدرا و بەرهەمەكان���ی پەیمانگە و ئەكادیمیا، بەو چاوەوە س���ەیرم دەكردن، كە 
ئایا بۆ ئیمە دەگونجێ و شیاوی كار كردنن؟

هەروەها خووم بەوەوە گرت بوو، رۆژانی هەینی گەش���تێكی بازاڕی )س���ەرای( 
بك���ەم، لەگ���ەڵ ئەوەدا ك���ە بابۆڵەیەك لە كوبە ب���ە ناوبانگەكەیم دەخ���وارد، ئیتر 
دەگەڕام بە س���ەر عەرەبانەی كتێب فرۆش���ەكانەوە و بە تایبەتی چاوم بۆ كتێبی 
ش���انۆیی دەگێڕا، ئەوكات لە قاهیرە زنجیرەیەك بەرهەمی ش���انۆیی جیهانی بە 
ناوی )لە شانۆی جیهانییەوە(، چاپ دەكرا و پێشەكییەكی زانستیی زۆر بە نرخی 
لە الیەن مەزنە زانایەكی ش���انۆوە بۆ دەنووس���را، بەرگێكی گوێز رەنگی هەبوو، 
لە سەر عەرەبانە دانەی بە پەنجا فلس بوو، هەینی نەبوو پێنج شەش دانەی لێ 
نەكڕم. جارێ لە جاران كتێبێكم بەرچاو كەوت بە ناوی )اربع مسرحیات طلیعة( 
واتە )حەوت ش���انۆیی پێش���ەنگ( كە لە وەرگێڕانی )د. رەشاد روشدی( بوو، كە 
پاش چەند ساڵێك لە رێی نامەوە پەیوەندیم لەگەڵیا پەیدا كرد، بە یەكێك لە زانا 

بەرزەكانی ئەو بوارە دادەندرێ و سەرۆكی پەیمانگەی بااڵی نواندن بوو.
1. )موفەتیشی گشتی( نووسینی )نیكۆالی گۆگۆڵ(.

2. )لە ژێر خوڵەمێشەوە، یان ئەوسا مانگ ئاوا بوو(ی )جۆن شتاینبیك(.
3. كوێرەوەرییەكانی )دكتۆر فارست(ی )كریستۆفر مارلۆ(.

4. شانۆیی )خوازبێنی( نووسینی )ئەنتوان چیخۆف(.
ئەو دەمەی كە كتێبە كۆنەیەم لە س���ەر عەرەبانە بە پەنجا فلس كڕی نەمدەزانی 

كە دەبێتە مایەی چوار پرۆژەی هەرە گرنگی ژیانم.
كاتێ بە پەرۆشەوە كەوتمە خوێندنەوەیان، بەر لە هەمووان شانۆیی )موفەتیشی 
گش���تی(یەكەی )نیكواڵی گۆگۆڵ( گەلێك باری س���ەرنجی راكێش���ام، چونكە ئەو 
الیەنانەی تیادا بوو، كە بۆ بە كوردی كردن لە هەموویان لەبارتر بێ، جگە لەو 
الیەنە كۆمێدییەی، كە هێندەی دیكە بۆ ئەو دەمەی ئێمە گونجاو بوو، هەر چۆن 
لە نەخشمدا بوو بتوانم لە بری ئەوەی جەماوەر تەرە بكەم، جەماوەر رابكێشم، 
بۆی���ە كاری ب���ە كوردی كردن، ن���ەك تەنیا وەرگێڕان، بە چاكت���رم دەزانی و بە 
تایبەتی كۆمیدی، یان ئەو جۆرە ش���انۆییانەی ئاشناترن، یان زووتر دەچنە دڵی 
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بین���ەری كوردەوە، ئەم بەرهەمەی )نیكواڵی گۆگۆڵ: 1809-1852(، بە بااڵتربن 
كاری گۆگۆڵ دادەندرێ، لە هەمان كاتدا ش���اكارێكی پێشەنگی رێبازی ریالیزمی 
رەخنە ئامێزە س���اڵی )1836( نووس���یویەتی، لە هەمان س���اڵدا لە س���ەر شانۆی 
شاهانە و بە ئامادە بوونی قەیسەری رووسیا نوێندراوە، خودی قەیسەر لەگەڵ 
ئ���ەو گش���ت رەخنە تون���د و تیژەیدا، گەلێ���ك بە دڵی بووە و بە جوانی هەس���تی 
سەرس���ام بوون���ی بەرانبەر دەربڕی���وە، هەرچەندە لە الی���ەن نەیارانی )گۆگۆڵ(
�ەوە، بۆ چەندەها جار بووەتە مایەی ركەبەرایەتی و رەخنە گرتنی ش���كێنەر بە 
رادەی���ەك ب���اری )گۆگۆڵ( ئاڵۆز دەكات، ناچار س���ەری خۆی هەڵدەگرێ و هەتا 

ساڵی )1848( ناگەڕێتەوە.
خودی )گۆگۆڵ( سەبارەت بەم شانۆییەی دەڵێ: )مەبەستم بوو هەرچی خەوش 
و ناتەواوییەكانی رووس���یایە، ئەوەی زانیوم���ە، هەمووی خڕ بكەمەوە، هەرچی 
جەور و ستەمێك هەبووە و هەرچی نالەبارییەك كە بەر لە گشت شتێ پێویستی 

بە چاكسازی و چارەسەر هەبووە، گاڵتە بە هەر هەموویان بكەم(.
ن���ەك تەنی���ا جارێك بگ���رە پتر لە چوار پێن���ج جار خوێندم���ەوە، كاتێ گەڕامەوە 
سلێمانی، مامۆستا )رەوف حەسەن( لە برادەرە خۆشەویستەكانم بوو، هەروەها 
ئەندامی كۆمەڵە بوو، بەش���ی وێژە، لەگەڵی دانیش���تم و باسمان لێوە كرد، داوام 
لێ كرد بیكاتە كوردی و شوێنێكی لە ناوچەی سلێمانی بۆ هەڵبژێرێ، مامۆستا 
داواكەم���ی ب���ە دڵ بوو، زۆر بە وردی كارەكەی كرد بوو، بەاڵم ئەوەی پاش���ان 
خەمم پێوە خوارد، كە بە دەس���تی ئەنقەس���ت نەبوو، بەڵكوو وا رێككەوت بوو، 
هەن���دێ لەو ناوی كەس���انەی ك���ە درا بوون بە ناوی كارەكتەرەكانەوە، پێش���تر 

هەبوون و هەندێكیان خزم و دۆستمان بوون.
 ب���ەاڵم ل���ە رووی هون���ەری وەرگێڕان و بە كوردی كردنەوە، مامۆس���تا رەوف 

حەسەن بە هەق هونەری نواند بوو.
پرۆژەكەم پێشكەش كرد، هەر دەستبەجێ كۆمەڵە رەزامەندیی لەسەر دەربڕی، 
دی���ار بوو زۆرب���ەی ئەندامانی دەس���تەی بەڕێوەبەر، ش���انۆییەكەیان لە ال نامۆ 
نەبوو، چونكە هەمان ش���انۆیی، بە وەرگێڕاوەیی، ساڵی )1954( لە سەر شانۆی 
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ئامادەیی سلێمانی پێشكەش كرا بوو.
دەس���ت نیشانی رۆژێكم كرد بۆ بەش���داران، بە تایبەت بۆ هەڵبژاردنی ئەكتەری 
رۆڵی )موفەتیش(، س���ەبارەت بە كەس���ایەتیی )قایمقام( داوای���ان كرد هەر خۆم 
ل���ە هەمان كاتی دەرهێناندا ئەو كەس���ایەتییە س���ەرەكییەش بنوێن���م، بۆ نواندنی 
كەس���ایەتی )جەناب���ی موفەتیش( برا ئازیزەك���ەم كاكە )عەبدول���ی حەمە جوان( 
ئامادەی���ی پیش���ان دا، برادەرێكی ئازیزیش حەزی دەكرد ئەو، ئەو كەس���ایەتییە 
وەربگرێ، بەاڵم لە ئاكامدا، من و ئەو بەڕێزانەی لە گەڵما بوون، كاك )عەبدول(
یان پەس���ند كرد، بەاڵم ئ���ەوەی هەڵنەبژێرا كەوتە رەفت���ار و گوفتاری بەدەر لە 
رەوشتی هونەرمەند بەرانبەر هونەرمەندی هەڵبژێردراو، ناچار كردمە دەرێ و 

زۆر پێوە دڵگران بووم.
ب���ۆ رۆژی دوای���ی دەس���تمان ب���ە قۆناغی خوێندنەوە و ش���یتاڵ كردن���ەوە كرد، 
ئەوس���ا كەوتمە كاری دەرهێنانی پراكتیكی، لە كاتێكدا سەرجەم ئەكتەرەكان، بە 
خۆمەوە تەمەنیان گەلێك گچكەتر بوو، لە تەمەنی كەس���ایەتییەكان، بەاڵم توانرا 
بە جوانترین ش���ێوەی هونەری و گەورەترین جەماوەرەوە مێژوویەكی نوێ بۆ 

خۆی تۆمار بكات.
ئەم ش���انۆییە لە س���ەر ش���انۆی ئامادەیی س���لێمانیی كوڕان ل���ە 1971/8/13دا( 
نوێندرا، پاش���ان برایە ش���اری بەغدا و لە هۆڵی )فەیس���ەڵ( كە پاش شۆڕش���ی 
)14(ی گەالوێ���ژ ناون���را بە هۆڵ���ی گەل و دادگا بێ س���ەروبەرەكەی )مەهداوی(
ی تێدا گێڕدرا، ش���انۆییەكە لە رۆژی2 تا 1971/9/6 پێش���كەش كرا. ئەم چوونە 
بەغدایەمان سەربوردەی خۆی هەیە، ئەمما سەربوردەی تاڵ و شیرین، پێكەنین 

و گریان.
***

ئ���ەو س���ەركەوتنە مێژووییەی، جەنابی موفەتیش، چ ل���ە رووی هونەری و چ لە 
رووی جەماوەرییەوە بە دەس���تهێنا، دەتوانرێ بگوت���رێ جۆرێك لە جۆرەكانی 
وەرچەرخان���ی هونەریی ه���ەرە دیاری لەخۆگرتب���وو، رۆژنامەكان���ی ئەو كاتە، 
بەتایبەت رۆژنامەی)ه���اوكاری( گرنگییەكی بایەخداری پێدابوو، ئەوەبوو دەیان 
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ریپۆرت���اج و وتاری لەس���ەر نووس���رابوو، بەو هۆیەوەی كە لە ش���اری بەغداد 
بەتایبەت���ی پ���اش رێكەوتن���ی یانزەی ئ���ازاری س���اڵی)1970(، كە ب���ە مەزنترین 
دەس���كەوتی نەتەوەیی ل���ە مێژووی نزیكی كوردا دادەن���رێ، ژمارەیەكی مەزنی 
كورد لەو پایتەختەدا دەژیا و راژەیەكی دیاری لە ژمارەی دانیشتوانیدا هەبوو، 
بۆیە دڵس���ۆزتان پێش���نیازی بردنە بەغ���دای بەرهەمەكەیان ب���وو، هەر چۆن لە 
بەغ���داد لق���ی كۆمەڵەمان هەبوو، هەر چۆن لە كەركووك و هەولێر و ش���وێنانی 
دیكەش هەبوو، س���ەرەتا من شەرەفی س���ەرۆكی ئەم لقەم هەبوو، بەاڵم پاشان 
كەمن گەڕامەوە، خوالێخۆشبوو)رەفیق چاالك( سەرۆكی بوو، بۆ نەگبەتی ئێمە، 
ناكۆكییەكی خراپ كەوتە نێوان كاك رەفیق و ) س���ەیدا س���اڵح یوس���فی(، پاش 
ئەوەی ش���انۆیی )دكتور تێال(بی لە شانۆیی)بە زۆر كرا بە دكتۆر(ی نووسەری 
كۆمیدی فەرەنس���ی )س���ولێم(ەوەی بە كوردی كردبوو هەر خۆشی دەرهێنەری 
ب���وو، بەهۆی ئەو تانەو تەش���ەرانەی ئاراستەی)ش���ەهید یوس���فی( كردبوو، كە 
چەندین بەرپرس���ی كوردی ئەو دەمەی بەغدادی گرتبووەوە، كە س���ەرجەمیان 
هەڵبژێراوی)پارتی دیموكراتی كوردس���تان( بوو، تەنان���ەت ناوی پاڵەوانەكە، كە 
خودی خۆی دینواند ناوی نابوو)س���الە(، ئەمە بووە هۆی دابڕان و درز كەوتنە 
نێوان)یوس���فی( و )چاالك(وە بەڵكو نێوان پارتی و ئەوەوە و لقی كۆمەڵەیش���ی 
پێوە ئاڵو دەبوو، بۆیە ئاكامی ئەو نالەبارییە بەسەری)جەنابی موفەتیش(ە كەی 
ئێم���ەدا ش���كایەوە و ئێمە س���زا و باجەكەیمان دا، كە نەدەبوو لەس���ەری ئێمەدا 
بش���كێ، گرفتەكە لەوەدابوو ئێمە لەالی خۆمانەوە بە هیچ جۆرێ نەبیرمان لەوە 

كردبووەوە و نە حسابمان بۆ كردبوو.
ناردمانە هۆڵی گەل، كە پێش���تر هۆڵی)فەیسەڵ( و هۆلێ)ئەنجوومەنی نوێنەرانی 
عێراق( بوو و پاش شۆڕشی گەالوێژ بە هۆڵی)دادگای گەل( بە كرێیان گرت بۆ 

چوارشەو واتە رۆژێ بۆ دیكۆر و پرۆفە و سێ رۆژیش بۆ نواند.
بەیانییەكی زوو س���واری پاس بووین و بە گۆرانی جارانی ش���ار بە رێكەوتین، 
لە تاقی نیوەڕۆدا لە ئوتێل)مس���تەفا( كە لەس���ەر ش���ەقامی )ئەلرەش���ید( بوو، دا 
بەزین، كاك مس���تەفا بەروویەكی خۆش���ەوە پێش���وازی لێكردین، ئەو شوێنە لە 
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ش���انۆكەمان كە لە مەیدان بوو، تەنیش���ت وەزارەتی بەرگری، دەمانتوانی بەپێ 
بێین و بچین.

ئەوەی جێگای سان و سەر سوڕمانمان بوو، هیچ جۆرە ریكالمێكمان نەبینی لە 
كاتێكا سەدان پۆستەرمان ناردبوو، كە ئەو كاتە بە ئامێری سكرین و بەدەست 
راماندەكێش���ا، جگە ل���ە چەندین الفتەر هاتە خوارەوە چەند ش���وێنێكی رۆژنامە 
فرۆش���تن هەب���وو، بە پەلە كەوتم���ە س���ەرنجدانی)ئەلتەنافی( و چەندین گۆڤار و 
رۆژنام���ە، بەاڵم هی���چ جۆرە هەواڵێك���ی كارەكەی ئێمە تیادانەب���وو، بە تەلەفۆن 
پەیوەندی���م بە كۆمەڵەوە كرد، دیاربوو ئەوانیش تەنانەت كاكە نوری وەش���تیش 
هەر بێ ئاگابوو، هەر لە عەسرەوە، لەگەڵ كاكە )حیكمەت هیندی( و ژمارەیە لە 
برادەرانی )دیكور( بەرەو هۆڵەكە چووین، بەر لە خۆمان هەر زوو، دیكۆرەكانمان 
گەیاندبووە هۆڵەكە، كابرای حانووتەكە بە پەرۆشەوە بەرەو روومان هات، لەو 
نەگبەت���ە وابوو، ئەمەش ئەو عەش���اماتەی پێوەیە ك���ە كاتی جاڕدانی بەیاننامەی 
یانزەی ئازار بەخۆیەوە بینی، كە كەس نەیدەزانی هێندە كورد لە بەغدادا دەژی، 
كە هەر ئەوەی رژابوویە گۆڕەپانی)ئەلتەحریر( س���ەدان هەزار كەس بوو، كابرا 
چووب���وو ب���ۆ رۆژی دوایی ك���ە رۆژی نواندنەكەبوو، چ���وار ئەوەندەی جاران، 

بابۆلە خواردن و سۆدەو سیفۆنی كڕیبوو.
 دیك���ور و رووناكی و پێداویس���یتییەكانمان ئامادەكردو، بۆ س���بەینێ س���ەر لە 
بەیان���ی پرۆڤەیەكم���ان ك���رد و گەڕاینەوە، هەر ل���ە گەڕانەوەماندا ل���ە یەكێ لەو 
چێش���تخانانەی حەیدەرخان���ە، وابزانم)تاجریان( یان پ���ێ دەوت، زۆر بەنامی و 
بەت���ام بوو، نانێكی باش���مان خوارد، نەف���ەری بە نەوت فلس ب���ووە، چووینەوە 
ئوتێلەكە و س���ەر خەوێكمان بۆ ش���كاند و پاش دوو سەعاتێ هەموویانم بەرەو 
هۆڵی ش���انۆكە بەرێخس���ت، نواندنەكەش س���ەعات هەشتی ش���ەو بوو، من هەر 
چۆن خویەكی تایبەتی خۆم، بەر لە دوو سەعات جلەكانم دەپۆشی و ماكیاجیان 
ب���و دەك���ردم، پێش���تر ل���ە س���لێمانی خوالێخۆش���بوو و رۆش���نبیر و هونەرمەند 
مامۆس���تا)جیهان سدیق شاوەیس(دەیكرد، بەاڵم لە بەغداد كاكە حیكمەت هیندی 
ماكیاج���ی دەكردین، ئیدی ئەو ماوەیەكی كە مابوو، لە گۆش���ەیەكی ژوورەكەدا 
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گۆش���ەگیر و كەنارگرتەبووم، هەر چۆن بەپێ رێبازە ریالیزمییە سوسیالیزمییە 
كەی)ستان ساڵنسكی(، كە دەبێ ئەكتەر بەر لە چوون سەر شانۆ بتوانی بچێتە 

كەسایەتییەكەوە وتیایدا بژی.
چ���وو بوومە ئ���ەو جیهانەوە، ك���ە جیهانی كەس���ایەتیی)قایمقام( بوو س���ەرجەم 
پ���ڕ خوالێخۆش���بوو  ل���ە  الیەنەكان���ی كەس���ایەتییەكەم لەخۆم���دا رەواندب���وو، 
هونەرمەند)فوئ���اد  حەم���ە ئەمی���ن ئاغا( بە توندی دەرگاك���ەی كردەوە و بەڕوو 
خۆش���ی و ش���یرینەكەیەوە، پێ���ی گوتم: مژدە، م���ژدە، ئ���ەوا دوو خولەكی ماوە 
ب���ۆ نمایش���ەكە و یەك تاكە بین���ەر هاتووە، ئەوە تەلەفۆنمان بۆ كاكە مس���تەفای 

ئوتێلچییەكە كردووە شاگردەكانی بنێری بۆمان.
ل���ە كوێم هەڵدەگری و ل���ە كوێم دادەنێی، بەاڵم من كە دەرهێنەری ش���انۆییەكە 
ب���ووم، دەبوو رۆڵ���ی رابەریان ببینم، بەتایب���ەت ب���ۆ ورە بەرزكردنەوەیان لەو 
س���اتەدا هەمووان مات و مەلوول و پەژارە دەتگوت، كورد واتەنی پاپۆڕەكەیان 
نۆغرۆ بووە، یان خەرمانی رەنجی ساڵیان گڕی گرتووە، دەنگێكی مامۆستایانە 

پێم وتی:
براكانم ئەمەش جۆرە ئەزموونێكە، پەرەپێدانی هونەر لە راس���تكردنەوەی هەڵە 

و ناتەواوییەكانەوەیە.
ئەوا بە هەمان جۆش و ورە و دڵ پڕ لە جۆش���ەوە دەچینە س���ەر ش���انۆ، ئێمە 
بڕوامان بە هەبوونی دیواری چوارەم هەیە، دەسا باوای دابنێین، هۆڵەكە بە دڵی 
خۆمان جمەی دێ، با هەوڵدەین جوانترین نواندن پێش���كەش مێژووی هونەری 

گەلەكەمان بكەین، ئادەی پەردەدار رووناكی، مۆسیقا... پشت بەخوا.
هەر چۆن نمایش���ەكەمان لە رووی بینەرانەوە بەو دەرەوە برا، لە هەمان كاتدا 
لە گش���ت روویەكەوە بۆم���ان نەهاتبوو، كۆمەڵ���ی رووداوی نەخوازراو روویدا 

وەك:
- ئەكتەرێك لە كاتی نواندندا، پارتییش���نەكەی پش���تەوەی كەوت بەس���ەر پشتیا 

ئەویش ناچار بە پشتی راگیركرد، ئیتر نەیدەتوانی بجووڵێ.
- لەسەر موبیلەیەك دانیشتبووم سێ ئەكتەری تریش هاتنە سەر هەمان موبیلە، 
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چركەی لێوەهات و قاچی موبیلە شكا و القی ئەكتەرێكمان كەوتەژێری.
- لە هەمووی سەیر تر، ماوەیەك بوو كاكە حیكمەت دوومەڵێ لەسەر روومەتی 
هاتبوو، بیس���ت و چوار س���ەعاتە دەس���تی پێوەبوو، دوومەڵەكە دەربكات، هەر 
دەرنە دەبوو، بۆچی لەو كاتەدا كە جەنابی موفەتیش)عەبدولی حەمە جوان( لەو 
بینراوەدا، كە س���ەر خۆت زللەیەكی تووندی لێدەدات و بۆچی دوومەڵە نەتەقی، 

كاكە حیكمەت هاتە الم و گوتی: ساالر بۆ سەیرم ناكەیت.
: بۆچی؟

: دومەڵەكەی تەقی.
: ئێ باشە چیت لێ بكەم؟

: لەرز و تایەكی پیسم لێهاتووە.
: )ئەو لە گەرمەی نواندنداین( كەواتە فەرموو سەركردە.

: سەركەوێی چی؟
: باشە ماڵت ئاوا، خۆمن ئۆتۆمبیلی فریاكەوتنی خەستەخانەنیم.

دەس���رێكم لە گیرفانم دەرهێناو، وتم دەرهەق نەبێ جارێ جەراعەتەكەی چڕ و 
چاوتی لە هەمووی بەزمتر ئەوەبوو، رۆژنامەنووس���ی وەك قیری كەوای سپی 
پێمەوە نووس���رابوو، بە ئامان و زەمان لێ���م نە دەبوویەوە، كاتێكیش چوومەوە 
ئوتێلەكە كەسیانم نەبینی، دڵم هەزارویەك ختورەی كرد، هەتا درەنگ وەختانێ 
ب���ە قاق���ای پێكەنین و ب���ەزم و رەزم خۆیان كرد بە ئۆتێلەكەدا، حەپەس���ام و لە 

شوێنی خۆم ئەوق بووم.
بینیم هەر هەموویان بە جل و بەرگی ش���انۆییەكەوەن، تومەس بەبێ ئاگاداری 
من، هەر بەو ش���ێوەیە چوونەتە چێشتخانە و چایخانە و چی زرمە زلە و جرت 

و فرتە نواندوویانە.
بە ئومێدی نواندنی دووەم رۆژمان شەومان كردەوە.

هەر كە رۆژ بوویەوە، لە ئۆتێلەكە هاتمە خوارەوە و كەوتمە س���ەر و س���ۆراغی 
رۆژنامەكان���ی ئ���ەو رۆژە و چاوم بە رۆژنامەی)هاوكاری(كەوت س���ەبارەت بە 
شانۆییەكە، كاریكاتێرێكی زۆر كاریگەر لەالیەن هونەرمەند)جەمال رەشید(ەوە، 
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كرابوو، گرنگییەكی تایبەتی پێدرابوو، لە داوێنی وێنەكەوە نوووسرابوو:
رۆش���نبیرە  و  ئەدی���ب  كوردس���تانییەكان،  رێكخ���راوە  بەرێ���زەكان..  )میوان���ە 

كوردەكان.
هاتنت���ان ب���ەم زۆرییە بۆ ش���انۆ گەریی )جەناب���ی موفەتیش( لە بەغ���دا بەڵگەی 

دڵسۆزیتانە بەرامبەر هونەری نەتەوایەتیمان!!!
لەهەمان ژمارەش دا وتارێكی)هەقەوەسێن( لەالیەن رۆژنامەنووس كاك)عەبدوڵاڵ 
عەباس(، لەسەر هەمان بابەت نووسرابوو، ئێمە بەوبێ بینەرییەوە سێ رۆژەكەمان 
تەواوكرد ئەمە ئێمە لەالیەكەوە، نەگبەتی كابرای حانووتیش لەوالوە بووەستێ، 
كە ش���تەكانی نەفرۆش���رابوو، س���ەرەڕای نابووت���ی و هەژارییەكەی، تووش���ی 
زەرەرمەندییەك���ی زۆر بووب���وو، ئێمەش خەرجییەكی دیكەمان هاتبووە س���ەر، 
ئەویش پارەی كرێی ئەو چەند س���ەد كورس���ییەی هێنابوومان، بە كورتییەكەی 
گش���ت ئەو داهاتەی س���لێمانیمان نایە بان ئەم بەغدا چوونەمان، بەاڵم نەدەبوو 
ئێم���ە ببینە قوربان���ی رق و قینەی بەرایەتی ئەو دوو الیەن���ە و بە خراپەی ئێمە 

بشكێتەوە.
***

پاش ئەو سەركەوتنە گەورەیەی شانۆیی جەنابی موفەتیش بەدەستهێنا، كەوتینە 
بیركردنەوە لە شانۆییەكی جەماوەری هاوشێوە، لە كاتی خۆیدا شانۆیی )پیسكەی 
تەڕپیر( كە لەالیەن كۆمەڵی هونەر جوانەكانی س���لێمانییەوە س���اڵی)1956(، هەر 
هەمان شانۆیی لە س���اڵی)1957(، لە شاری هەڵەبجە پێشكەشكرابوو، دواتریش 
ساڵی)1960(، پێشكەشكرابووەوە، ئەم ش���انۆییەیە رادەیەك كاریگەریی لەسەر 
خەڵكەك���ە كردب���وو، كە بۆ ماوەیەك���ی دێژخایەن بوو بووە وێردی س���ەرزاری 

هەمووان و لەسەر نەوار تۆمار كرابوو.
لە بازاڕی مەزاتخانەكە بازاڕی گەرم بوو.

س���ەرەتا دەب���وو رەزامەندیی)رەفیق چاالك( وەربگی���رێ، چونكە بە پلەی یەكەم 
ئ���ەو بە كوردی كەری بوو، وا رێكەوت س���ەردانی)كاك نوری وەش���تی( م كرد 
ك���ە لە ش���ارەوانی س���لێمانی فەرمانبەر ب���وو، ئەو كاتە ش���ارەوانی ل���ە نهۆمی 
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سەرەوەری بازاڕی )عەسری( دابوو، كە پێشتر تەالری قوتابخانەی )فەیسەڵیە( 
بوو، خانووەكەی لە س���اڵی)1908( دروستكرابوو، لە ساڵی )1920( ەوە شوێنی 
قوتابخانەی فەیسەڵییە بوو، بەداخەوە لەالیەن شارەوانی سلێمانییەوە رووخێنرا، 
كە جوانترین تەالر و یادگاری خوێندن بوو لە شارەكەدا و بازاڕێكی)نا عەسری( 
ل���ە جێگاكەیدا دروس���تكرا، بە هەر حاڵ لەو سەردانەی)وەش���تی(م دا، باس���مان 
لە بەرهەمە نوێیەكەمانەوەكرد، مامۆس���تا)رەفیق چاالك(یش پەیدابوو، دەستكرا 
ب���ە قس���ەكردن، رووی زاری كردە م���ن ) ئەوەی بە كاكە))ن���وری( وتووە، تەنیا 
مەرجێكم بۆ بەخشینی شانۆیی)پیسكەی تەڕپیر(م بە كۆمەڵ، ئەوەیە كە تۆ ئەبێ 
دەوری می���رزا ببین���ی، واتە ئەو دەورەی كە من دیبووم، پاش ئەوە پار) جەنابی 
موفەتیش(م، بینی، هونەرەكەم بەدڵ بوو، تۆ ئەتوانی ئەو كەس���ایەتییە بە چاكی 

بنوێنی(.
سبەینێ دەستكرا بە نووسینەوەی بە ئامێری چاپ بۆ ئەوەی بە ئامێری )رۆنیۆ( 
رابكێشرێ و، ئیدی كەوتمە دەستنیشانكردنی ئەكتەرەكان و لەگەڵ)مامۆستا(،)عەلی 
جۆاڵ( بۆ شێوە و جۆری دیكۆرەكە، كە هەر ئەو هونەرمەندە بەرزەش پۆستەری 
شانۆییەكەی كرد، كە پێشتر بەو جۆرە چاالكییە نەكرابوو، لەالیەكەوە دەرهێنەر 
بووم و لەالیەكی دیكەوە رۆڵی كەسایەتیی سەرەكیم دەنواند، ئەو دەمە شانۆی 
زانكۆ هێش���تا تەواو نەبوو ب���وو، تەنیا چ���وار دیوارێك)جەمەلۆنێك( بوو، بەاڵم 
ناچاربووین چونكە هیچ شوێنێكی دیكەمان شك نەدەبرد، كارەبامان بۆ راكێشا 
و كورس���یمان بۆ هێنا چوار هەوا س���اردەكەری گەورەمان بۆ دانا و كارەبامان 
ب���ۆ راكێش���ا و خۆم���ان ژمارەیەك )پرۆجێكتەر( مان بۆ بەس���ت، ئ���ەو گەرمای 
مانگی تەمووز لەالیەكەوە و رەوهاڕە و زرمەرزمی هاوس���ارد كەرەش لەوالوە 
بووەس���تێ، جگە لە هەموو جل و بەرگ و ش���كی و جاومانەیی سەرم، بە دڵێكی 
پڕ لە جۆش و خۆش���یەوە لە ئێوارەی رۆژی هەش���تی مانگی تەمووزەوە، هەتا 
)20(ی، ئ���ەم مانگ���ەی س���اڵی)1972( نواندن ب���ە جەماوەرێكی بەڵس���تا و هاتوو 
تام���ەزرۆ و ب���ەردەوام ب���وو، گەورەترین دەنگدان���ەوەی هەبوو، دەی���ان بابەتی 
لەس���ەر باڵوكرایەوە، پاشان لە س���تۆدیۆی تەلەفزیۆنی بەغدا لە هەمان هاویندا 
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و لە رێكەوتی)25-8-1972( تۆماركرا و پاش���ان دەیان جار پەخش���كرا، باس���ی 
بەراوردكردنی بەو جارانەی پێش���وو كە پێشكەش���كرا هاتە ئاراوە، بۆیە لێژنەی 
رۆش���نبیری و راگەیاندن���ی كۆمەڵ ل���ە )8-8-1972( لە ب���ارەگای كۆمەڵ، كە لە 
ش���ەقامی پیرەمێ���رد و نزیك���ی بەردەركی س���ەرا و بەرامب���ەر بەڕێوەبەرایەتیی 
پۆلیس���ی س���لێمانی كۆڕێكی فراوانی بۆ س���ازدرا، كە ژمارەیەك لە ئەدەبیان و 
هونەرمەندان و رۆشنبیرانی شارەكە ئامادەبوون، وا بزانم دەبێ یەكەمین كۆڕی 

هونەری شانۆیی بووبێ لە بزاڤی شانۆی كوردا، راستە:
لە تەك هەر هەڵكشانێكا، دوژمنی نوێت لێ راست دەبێتەوە، چ لە )غیرە( كردنەوە 
و چ لە دڵڕەشگەییەوە، كە پێیان وایە رێگری لە ئاست بەرەو پێشەوە چوونیان، 
كەسانێك بەتایبەت لە كۆنەكان، خۆیان پێ رانەگیرا و كەوتنە هاندانی كەسانێك 
كە بە خراپە لەس���ەرمان بنووس���ن، بەداخەوە یەكێك لەو س���ەرە مقەس���تانە لە 
رۆژنامەی)برایەتی(دا، كە خۆم تیا ئامادەنووسی و شانازییم پێوە دەكرد، دزەی 
كرد بووە ئەوێ و، لەگەڵ خوێندنەوەیدا، چ بە پێكەنین و چ بە جنێو، چیم هەبوو 
دەرمبڕی، دیارە ئەو دوو شتە، لە هەرە تایبەتییەكانی مرۆڤن، كە هیچ گیانلەبەر 
و زین���دەوەری نییەتی، ناهەقم نەبوو ل���ە یەك كاتدا هەردووكیم بە كارهێنا، لەو 
كۆڵكە س���توونەدا نووسیبووی: ) دەبوو لە نێوانی بینراوەكەدا، گاڵتەو و گەپ و 
هەڵپەركێ و. جگە لەوە لە پێش نمایشەكە و لە كاتی پشوودا، نە گۆرانیی)چاالك( 

و نە مەقاماتی چوار شقی دادەنێن و بڵندگۆیان بەكار دەهێنا...(
وابزان���م س���ەركەوتنێكی ئەوت���ۆی ل���ە رادەبەدەری بەدەس���تهێنا، ب���ووە مایەی 
گوڕوتی���ن بۆ ئایندەم، هەر چەندە ه���ەر لەو كۆمەڵە چاوگەدا، چەندین بەرهەمی 
دیكەی هەمە جۆرم پێش���كەش كردبوو، گەلێكیان لە ش���انۆی جیهانییەوە بوون 
و زیاتریش خۆم وەرمدەگێڕان، مەبەس���تم لەوە، ئاشناكردنی بینەری كورد بوو 
بە ش���انۆی جیهانیی و، لە هەمان كاتدا، بەرزكردنەوەی ئاس���تی چێژوەرگرتنی 

جەماوەر، جگە لە رووی مەعریفی.
هەر لەو ساڵەدا تیپی فتبۆڵی هونەرمەندان لە ناو كۆمەڵدا دروستكرا، یارییەكی 
دۆس���تانەمان لەگەڵ تیپی وەرزش���وانانی خانەنشینی سلێمانی كرد، بۆ ریكالمی 
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یارییەك���ە، مامۆس���تا)عەلی جۆاڵ( پۆس���تەرێكی نیمچە كاریكاتێ���ری كردبوو، كە 
یەكێكیان لە ژێر س���ەعاتەكەی بەریدی بەردەركی سەرا هەڵواسرابوو، مامۆستا 
وێن���ەی منی بە پۆش���اكی میرزا مەحمودی ش���انۆییەكەوە كردب���وو، كە لە كاتی 

هێرشی گۆڵكردنابووم.
 بینەرانێكی زۆر هاتبوونە سەیری یارییەكە، ئێمەش تیپی مۆسیقا و گۆرانیمان 
بردب���وو، ك���ە هونەرمەندانی خوالێخۆشبوو)عوس���مان عەل���ی و حەمەی نێرگز(
ب���ە دوو قوڵی گۆرانییان دەوت، كاتێ هێرش���مان دەبرد، دەیان كردە بەس���تەی 
گ���ورج و گ���ۆڵ و بزوێ، هەر كاتێكیش ئەوان گەرمی هێرش بوونایە، دەیانكردە 
مەقامی خاو و لەس���ەرخۆ، لەگەڵ ئەوەش���دا كە ژمارەیەك وەرزشوانی چاكمان 
تێهەڵكیشێ خۆمان كردبوو، بەاڵم هەر دادی نەدەدان، دۆڕابن و حەوت گۆڵیان 
ل���ی كردین بەرامبەر بە هیچ، ئەوەی مایەی س���ەر س���وڕمانە پ���اش تێپەڕبوونی 
حەڤدەس���اڵ بەس���ەر ئەو یاریی���ەدا، یارییمان لەگەڵ هەمان تی���پ كردەوە، ئاكام 
دۆڕاین���ەوە، ه���ەر ح���ەوت بە هیچ لێ دەرچووی���ن، لە كاتێكا ح���ەوت یاریزانیان 
چووبووتە شوێنی حەق و نەمابوون، دەبێ ئاماژەش بۆ ئەوە بكەم، وەرزشوانی 
بەناوبانگی سلێمانی كاك)جەمیل نوری مەال عەلی( ناسراو بە )جەمیل مەدفەعی( 
دروس���تكەری ئەو تیپەبوو، ل���ە هەمان كاتدا كاریگەریی هەب���وو لە بەرپابوونی 
ئ���ەو گیان���ە الی هونەرمەندانیش، كە هونەرمەند و وەرزش���وانی ئازیزی ش���ار 

خوالێخۆشبوو)عەلی لەتیف( بوو.
ئەوەی لە زەینا نەمرە، ئەوە هەڵویستە جوانەی تیپی خانەنیشنان بوو، كە كاسی 
س���ەركەوتنەكانیان خەاڵتی ئێمەكرد، هەروەها وەرزشوانی نەمر كاكە)عوسمان 
محەمەد(ناسراو بە )پیاوە بچكووڵەكە( ئەندامێكی بە توانای)تیپی تۆپی ئەهالی(، 
كاتێكیش س���اڵی)1956( تیپی هەڵبژاردەی تۆپی پێی سلێمانی دادەمەزرێ دەبێتە 
یاریكەرێكی سەرەكیی ئەو تیپە، ئەم پیاوە بەرێزە، پاش كۆتایی یارییەكە دەستی 
كردە ملم و كاس���ێكی پێشكەشكردم لێی نووسیبوو دیاری پیاوە بچكووڵەكە بۆ 
ئەحمەد س���االری هونەرمەند، ئەو كاس���ە بایەخێكی مێژوویی هەبوو، چونكە لە 
ساڵی)1956( پێشكەشی كرابوو، بە دیارییەكی پیرۆز و هەرە بە بایەخ وەرمرگرتن 
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ب���ەاڵم ئ���ەوەی لە دڵما بۆتە گرێ، لە ناوچوونییەتی، كە لەگەڵ تااڵنكردنی ماڵ و 
تیپەكەمدا، دز و جەردە تااڵنیان كردبوو، رەنگە هیچی بۆ ئەوان نەكردبێ، بەاڵم 

بەش بەحاڵی خۆم، خودا شایەت بە خەاڵتی)ئۆسكار(م نەدەگۆڕییەوە.
وابزان���م كەمێك بە كورتی و خێرایی رۆژانی كۆمەڵی هونەر و وێژەیی كوردیم 
بەسەر كردەوە، كە بە تەنیا كتێبێكی گەورەكە، بەتایبەت بۆ من كە رۆژانی بناغە 
و بنچینە داڕشتن و بڕوا بەخۆ بوون و هەڵكشانمە- بۆیە بە )ماڵە باوان( ناویم 
ب���ردووە و هەرواش ناوی دەبەم، كە هەمیش���ە كۆمەڵی هونەرە جوانەكان ماڵە 
باوانمان بووە، چەندین تیپی شانۆیی لەوێوە رێگای گرتۆتەبەر، هەر بەالی منەوە، 
ئەوە)تیپی پێش���ڕەوی شانۆی كوردی( و)تیپی شانۆی زانكۆ( ودواترینیان)تیپی 
ش���انۆی س���االر(، جگە لەوەی هەر كاتێ خۆمان پیادا كردووە و پێویس���تی بە 
پ���رس نەكردووە، هەر بەو بۆنەیەش���ەوە دۆس���ت خزمێكی ئازی���زی خۆم)كاكە 
دڵش���اد سدیق( كە لە ئەندامە دڵس���ۆزە كانییەتی و بەرپرسی گەنجینەكەی بوو، 
لەگەڵ ئەو گش���ت گیریی و توندیەیدا، لە ئاس���تی ئێمەدا نەرم و نیان بوو، ئەوە 
كاكە)عەبدولی حەمە جوان( هەمیشە بە پێكەنینە هەرە تایبەتییەكەیەوە پێشوازی 
لێ دەكردین، هەر چۆن گشت ئەندامەكانیم بە برای خۆم زانیوە، هەروەها هەر 

خۆشم بە ئەندامی ئەو كۆمەڵە دەزانم، كەواتە خوا ئاوەدانی كات.
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ئەحمەد ساالر
ژیان و بەرهەم:

 لە 20ی حوزەیرانی س���اڵی 1947 لە گەڕەكی دەرگەزێنی ش���اری سلێمانیو، لە 
بنەماڵی حاجی قوربانی هەمەوەند لەدایك بووە.

 لە تەمەنی چواردە س���اڵییەوە بەرهەمی ئەدەبی نووس���یووەو باڵوكراوەتەوە، 
واتە لە ساڵی )1961(ەوە.

 قۆناغەكانی خوێندنی سەرەتایی و ئامادەیی لە سلێمانی تەواو كردووە.
 ساڵی 1970 تیپی قوتابیانی هونەری دامەزراندووە.

 س���اڵی 71. 72 بەش���ی ش���انۆیی لە ئاكادیمیی���ای هون���ەرە جوانەكانی زانكۆی 
بەغداد تەواو كردووە.

 ساڵی 1971 بۆتە یەكەم سەرۆكی بەشی درامای رادیۆی كوردی بەغداد.
 ساڵی 1973 تیپی شانۆی پێشڕەوی دامەزراندووە.

 ساڵی 1974 سەرۆكی یەكەی شانۆو سینەمای شۆڕشی ئەیلول بووە.
 س���اڵی 1975 یاردەدەری لێكۆڵەرەوەی زانس���تی بووە لە زانكۆی س���لێمانی و 

سەرپەرشتیاری شانۆی زانكۆ بووە. دامەزرێنەری تیپی شانۆی زانكۆ بووە.
 ساڵی 1976 بەڕێوەبەری مەڵبەندی رۆشنبیری زانكۆی سلێمانی بووە.

 ساڵی 1980 مامۆستای بەشی شانۆی پەیمانگەی هونەرە جوانەكانی سلێمانی 
بووە تا ساڵی 1991.

 ساڵی 1991 بۆتە بەڕێوەبەری تەلەفزیۆنی كوردستان.
 ساڵی 1992 بۆتە ئەندامی پەرلەمان و جێگری وەزیری رۆشنبیری.

 س���اڵی 1993 بۆتە سكرتێر و جێگری سەرۆكی فراكسیۆنی پارتی دیموكراتی 
كوردستان.

 سەرۆكی كۆمەڵەی هونەرمەندانی كوردستان بووە.
 ساڵی 1999 بۆتە نەقیبی سەندیكای هونەرمەندانی كوردستان.

 ساڵی 2005 بۆتە سەرۆكی رێكخراوی هونەرمەندانی كوردستان.
 مامۆستای وانەبێژە لە كۆلێجی هونەرە جوانەكانی زانكۆی سەالحەددین.
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 سەرۆكی شانۆی ساالرە.
 خاوەن ئیمتیازی گۆڤاری )شانۆ(یە كە شانۆی ساالر دەری دەكات.

 سەرپەرش���تیاری گۆڤ���اری )ش���اكار(ە، گۆڤ���اری ڕێكخ���راوی هونەرمەندان���ی 
كوردستان بووە.

 ئەندامی یەكێتی نووسەرانی كوردە.
 ئەندامی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستانە.

 ئەندامی یەكێتی پەرلەمانتارانی كوردستان.
 بەباس بەش���داری لە چەندین سمیناری نێودەوڵەتی لە دەرەوەی هەرێم وەك، 

ئەڵمانیا، مصر، ایران،سوید.. كردووە.
 زۆر لە بەرهەمە ش���انۆییەكانی وەرگێڕوەتە س���ەر زمانەكانی وەك، ئینگلیزی، 

عەرەبی، فارسی، یۆنانی.. كراوە.
 لەسەر تەختەی گەلێك لە شانۆكانی ئەوروپا شانۆیی نواندووە.

 ئەندامی رێكخراوی ئاشتی جیهانییە.

 خەاڵتكردن:
1. س���اڵی 1961 لەسەر ئاس���تی عێراق خەاڵتی یەكەمی )زەخرفە(ی وەرگرتووە 

بەسەرپەرشتی مامۆستا ئازاد شەوقی.
2. س���اڵی 1972 خەاڵت���ی زێڕین���ی )میدال���ی بابان( بۆ چاكتری���ن ئەكتەری كورد 

وەرگرتووە.
3. ساڵی 1977 خەاڵتی یەكەم دەرهێنەری لە یەكەم فیستیڤاڵی شانۆی زانكۆكانی 

عێراق وەرگرتووە.
4. ساڵی 1984 میدالی پێشەنگانی شانۆی عێراقی وەرگرتووە.

5. ساڵی 1978 خەاڵتی رێزلێنانی زانكۆی سلێمانی وەرگرتووە.
6. ساڵی میدالی زێڕینی بەبۆنەی )70( ساڵەی شانۆی سلێمانییەوە وەرگرتووە، 

كەشێربەشی لە شانۆی سلێمانیدا هەبووە.
7. ساڵی 2004 لەالیەن سەندیكاكانی هونەرمەندانی شاری )موصل(ەوە كۆڕێكی 
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ڕێزلێنانی بۆیكراو بەتێك���رای دەنگی هونەرمەندان نازناوی هونەرمەندی )گەلی 
عیراق(ی پێ بەخشرا.

8. ساڵی 2008 قەڵغانی شانازی نەقابەی هونەرمەندانی عێراقی وەرگرتووە.
9.  س���اڵی 2009 خەاڵتی ئاش���تی جیهانی پێبەخش���را لەالیەن ڕێكخراوی ئاشتی 

جیهانی لەكوردستان.
10.  س���اڵی 2012 خەاڵتی بارزانی نەمری پێبەخش���را لەالیەن بەڕێز مەس���عود 
بارزان���ی س���ەرۆكی هەرێم���ی كوردس���تان كەدادەنرێ���ت ب���ە بەرزترین خەاڵت 

لەكوردستاندا.
11.  ساڵی 2012 لەشاری یۆتۆبۆری واڵتی سوید خەاڵتی لەپ زێڕینی پێبەخشرا 

لەالیەن كۆمەڵێك ڕێكخراوی ئەو واڵتە.
12.  2012/12/4لەش���اری هەولێر پەردە لەس���ەر پەیكەری هونەرمەند ئەحمەد 
س���االر الدرا لەبەردەم هۆڵی رۆش���نبیری،كە لەالیەن پەیكەر ساز )چێنەر نزار(
ەوە دروس���ت كراب���وو و دەزگای ڕاگەیاندن و رۆش���نبیری پارت���ی دیموكراتی 

كوردستان لەشاری سلێمانی ئەركی دروست كردنی گرتبووەوە ئەستۆ.

 ئەم شانۆگەرییانەی نووسیوە:
1. قەوانێكی یەك روو )كورتە شانۆیی(، ساڵی 1970.
2. پرسیارێكی بێوەاڵم )كورتە شانۆیی(، ساڵی 1970.

3. ئەو دەمەی خۆر بەئاگادێتەوە )كورتە شانۆیی(، ساڵی 1971.
4. گەرووی پۆستاڵ )كورتە شانۆیی(، ساڵی 1971.

5. پردی واڵت، ساڵی 1973.
6. شانۆییەكی ناتەواو، ساڵی 1976
7. وانەی رەشبەڵەك، ساڵی 1977.

8. وەرزی نوێ، ساڵی 1983.
9. نالی و خەونێكی ئەرخەوانی، ساڵی 1987.

10. كاتێ هەڵۆ بەرز ئەفڕێ، ساڵی 1988.
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11. جزیری وانەی ئەڤین دا ئەدات، ساڵی 1989.
12. كێشەی چوون و نەچوون، یان گریمان نالی هاتەوە، ساڵی 1990.

13. كارەساتی هەڵەبجە، ساڵی 1992 .
14. ئەو دەمەی ئەڤین مەزنتر ئەبێ، ساڵی 1993.

15. شەهێن لە سەختەنا هێالنە ئەكات، ساڵی 1994.
16. لەژێر تارای سورمەچنا، ساڵی 1997.

17. گەمەی شارو پاشای گەمە، ساڵی 1999.
18. ئاهەنگێ لە هەوارگەی یارانا، ساڵی 1998.

19. رۆژانی گوێرەنگ، ساڵی 2000.
20. ئەو رۆژەی ماسی بوو بە گورگ، ساڵی 2000 .

21. كۆتەڵەكەی ئەحمەد موختار، ساڵی 2001.
22. خۆشترین گۆرانی، ساڵی 2004.

23. گرەوی بەختی كوڕە داركەنەكە، ساڵی 2005.
24. باخ، ساڵی 2008.
25. مینا، ساڵی 2008.

26. ئەنف���ال )چیرۆكی ژنێك( نووس���ینی د.راجی عەبدوڵ���اڵ، وەرگێڕانی: ئەحمەد 
ساالر، 2009.

27. بێكەس، لەس���ەر ژیانی ش���اعیری نیش���تمانپەروەری ك���ورد فایەق بێكەس، 
2010،كەشانۆییەكی شیعرییە.

28.   چیرۆكە بەردەوامەكە،2011.
29. دەفڕێ و نافرێ،2012.

30.  ریتچاردی سێیەم/نوسینی ویلیەم شیكسپیر/ وەرگێڕانی ئەحمەد ساالر.
بەرهەمە چاپكراوەكان:

1. سالم لەتای تەرازووی وێژەدا، ساڵی 1968، سلێمانی.
2. وانەی رەشبەڵەك )شانۆیی(، ساڵی 1978، سلێمانی.

3. دڵدارنی باران )شانۆیی شیعری(، ساڵی 1979، سلێمانی.
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4. هونەرو سەرەتایەك لە مێژووی هونەر، ساڵی 1979، بەغداد.
5. كۆمیدیا )نامیلكە(، ساڵی 1981، سلێمانی.

6. دەروازەی دراما )بەرگی یەكەم(، ساڵی 1981، بەغداد.
7. ئەفیكینیا لە ئۆلیس )شانۆیی وەرگێڕاو(، ساڵی 1982، سلێمانی.

8. ئۆتێللۆ )شانۆیی وەرگێڕاو(، ساڵی 1983، سلێمانی.
9. دەروازەی دراما )بەرگی دووەم(، ساڵی 1984، بەغداد.

10. رێبازە سەرەكییەكانی ئەدەب و هونەر، ساڵی 1988، بەغداد.
11. وتاربێژی و دەمودوو، ساڵی 1998، هەولێر.

12. شانۆی ساالر، ساڵی 1999، هەولێر.
13. دەنگسازی، ساڵی 2000، هەولێر.

14. رۆژانی گوڵڕەنگ و شانۆی ساالر، ساڵی 2002، هەولێر.
15. هونەر و ژیان، ساڵی 2005، سلێمانی.

16. خۆشترین گۆرانی و شانۆی ساالر، ساڵی 2006، سلێمانی.
17. كورسییەكان )شانۆیی وەرگێڕاو(، ساڵی 2006، سلێمانی.

18. سەردنپاڵ )شانۆیی وەرگێڕاو(، ساڵی 2007، سلێمانی.
19. باخ )شانۆیی(، ساڵی 2008، سلێمانی.

20. چیرۆكی پیاوێكی ساكار، ساڵی 2008، سلێمانی.
21. هونەرو سەرەتایەك لە مێژووی هونەر، مێژووی هونەر، 1977، بەغداد.

22. سێ چەتوونەكە، نووسینی: ئەحمەد ئیسماعیل ئیسماعیل، وەرگێڕان، 2008، 
سلێمانی.

23. میناو دوو شانۆیی وەرگێڕاو، سلێمانی.
24. كورسی و بەها درامییەكان، لێكۆڵینەوە، 2008، سلێمانی.

25. ڕەنگ لە ڕەنگداندا، لێكۆڵینەوە، 2001، سلێمانی.
26. هونەری نواندن، سلێمانی، 2010.

27. ریچارد پاشای سێیەم_2013 هەولێر.

28. بێكەس و دووشانۆیی_2012 هەولێر.
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29. زانستی دەنگ و ئاخافتن_2006 هەولێر.
30. یەڵم���از گۆن���ای و ڕۆڵ���ی س���ینەمای دیكۆمین���ت لەخەباتی نیش���تیمانی دا_

)وەرگێڕان(2013 سلێمانی.
31. ئەو ساتانەی ناسڕێنەوە_2013 سلێمانی.

 ژمارەیەك لە كاری دەرهێنانی شانۆیی:
1. جەنابی موفەتیش، نووس���ینی: گۆگۆڵ، وەرگێڕانی: رەئوف حەس���ەن، 1971، 

سلێمانی – بەغداد.
2. پیسكەی تەڕپیر، نووسینی: مۆلێر، و. رەفیق چاالك و نوری وەشتی، 1972، 

سلێمانی – هەولێر.
3. چاڵی جەرگ پیرێژن، نووسینی: حسین عارف، ئامادەكردنی: ئەحمەد ساالر، 

1972، سلێمانی – بەغداد – هەولێر.
4. زیانی تووتن، نووس���ینی: چیخۆف، و. رەئوف حەس���ەن، 1973، س���لێمانی – 

بەغداد.
5. دوا گۆران���ی، نووس���نی: چیخ���ۆف، و. مەحم���ود زامدار، 1973، س���لێمانی – 

بەغداد.
6. بازرگانی شەڕ، نووسینی: ئەكرەم ئەحمەد، 1970، بەغداد.

7. النەوازان، نووسینی: سامر مەتەر، و. سمكۆ ناكام، 1973، بەغداد.
8. راپۆرت، نووسینی: فوئاد مەجید میسری، 1977، سلێمانی.

9. ئۆتێللۆ، نووسینی: شكسپیر، و. ئەحمەد ساالر، 1977، سلێمانی.
10. خ���ەج و س���یامەند، نووس���ینی: فوئاد مەجید میس���ری، 1978، س���لێمانی – 

موسڵ.
11. وانەی رەشبەڵەك، نووسینی: ئەحمەد ساالر، 1977، سلێمانی.

12. پردی واڵت، نووسینی: ئەحمەد ساالر، 1974، بەغداد.
13. تەنەكە، نووسینی: یەشار كەمال، ئامادەكردنی: فوئاد مەجید میسری، 1987، 

سلێمانی – هەولێر.
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14. هاملێ���ت، نووس���ینی: شكس���پیر، وەرگێڕان���ی: یاس���ین بەرزنج���ی، 1984، 
سلێمانی.

15. ب���ەرەو خۆر، نووس���ینی: برێخت، ئامادەكردنی: فرح���ان بولیل، وەرگێڕانی: 
ئەنوەر قادر رەشید، 1986، سلێمانی.

16. رووبار، نووسینی: محەمەد فەریق حەسەن، 1980، سلێمانی – دهۆك.
17. نالی و خەونێكی ئەرخەوانی، نووس���ینی: ئەحمەد ساالر، 1987، سلێمانی – 

بەغداد.
18. كات���ێ هەل���ۆ بەرز ئەفڕێ، نووس���ینی: ئەحمەد س���االر، 1988، س���لێمانی – 

بەغداد.
19. جەزیری وانەی ئەڤین دادەدات، نووس���ینی: ئەحمەد ساالر، 1989، سلێمانی 

– بەغداد.
20. كێشەی چوون و نەچوون، نووسینی: ئەحمەد ساالر، 1990، سلێمانی.

21. مۆڵ���ەت، نووس���ینی: محێدین زەنگەنە، وەرگێڕانی: ش���ێركۆ بێكەس، 1976، 
سلێمانی.

22. قواڵیی چاوەكان، نووس���ینی: محەمەد فەریق حەس���ەن، 1979، س���لێمانی – 
بەغداد.

23. اللۆڤانی���ا، نووس���ینی: چیخ���ۆف، وەرگێڕان���ی: عوس���مان چێ���وار، 1979، 
سلێمانی.

24. ئەڤیگینیا لە ئۆلیس، نووسینی: یۆربیدس، وەرگێڕانی: ئەحمەد ساالر، 1982، 
سلێمانی.

25. گرەوی بەختی كوڕە داركەنەكە، نووس���ینی: ئەحمەد ساالر، 2005، هەولێر 
– سلێمانی – دهۆك.

26. گەمەی شارو پاشای گەمە، نووسینی: ئەحمەد ساالر، 1999، هەولێر.
27. باخ، نووسینی: ئەحمەد ساالر، 2008، سلێمانی.

28. كە مانگ ئاوا بوو، جۆن ڤتساینیك، 1971، بەغداد.
29. مانگ هەڵهاتن، لیدی گریگۆری، 1970، بەغداد.
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30. ژێر خۆڵەمێش، جۆن شتیانیك، 1971، بەغداد.
31. چیرۆكە بەردەوامەكە 2011 هەولێر.

 ژمارەیەك لە نواندنە شانۆییەكان:
1. قایمقام، جەنابی موفەتیش، نووس���ینی: گۆگۆڵ، و. رەئوف حەس���ەن، 1971، 

سلێمانی – بەغداد.
2. میرزا مەحمود، پیسكەی تەڕپیر، نووسینی: مۆلێر، و. رەفیق چاالك و نوری 

وەشتی، 1972، سلێمانی – هەولێر.
3. داود پاش���ا، ئابڵوق���ە، نووس���ینی: ع���ادل كازم، و. عوس���مان چێ���وار، 1976، 

سلێمانی.
4. مس���تەفای دەاڵڵ، س���ەلەی نانكەر، نووس���ینی: غائب توعمە فەرمان، و. فوئاد 

مەجید میسری، 1983، سلێمانی.
5. حەمە عەلی كوردە، تەنەكە، نووسینی: یەشار كەمال، و. فوئاد مەجید میسری، 

1980، سلێمانی – هەولێر.
6. ئۆتێللۆ، ئۆتێللۆ، نووسینی: شكسپیر، و. ئەحمەد ساالر، 1977، سلێمانی.

7. حاجی صالح، چرا، نووسینی: غائب توعمە فەرمان، و. فوئاد مەجید میسری، 
1986، سلێمانی.

8. تەها، چەخماخە، نووسینی: سمكۆ ناكام، 1973، سلێمانی.
9. د.س���تۆكمان، دوژمنی گەل، نووس���ینی: ئەپس���ن، و. محەمەد فەریق حەسەن، 

1982، سلێمانی.
10. پاشا، سەرەتا لە كۆتاییدا، ئا: ئەحمەد ساالر، 1978، سلێمانی.

11. هەب���اس، كۆتەڵەك���ەی ئەحمەد موختار، نووس���ینی: ئەحمەد س���االر، 2001، 
هەولێر – سلێمانی.

12. الوە، ئەو رۆژەی ماس���ی بوو بە گورگ، نووس���ینی: ئەحمەد ساالر، 2000، 
هەولێر.

13. پیرۆت، خۆشترین گۆرانی، نووسینی: ئەحمەد ساالر، 2004، سەقز.
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14. گ���ەورە پیاو، چیرۆكی پیاوێكی س���اكار، نووس���ینی: د.راج���ی عەبدوڵاڵ، و. 
ئەحمەد ساالر، 2006، هەولێر.

15. نەفرەت لێكراو، نەفرەت لێكراو، نووسینی: تەڵعەت سامان، 1970، بەغداد.
16. حاجی، بازرگانی شەڕ، نووسینی: ئەكرەم ئەحمەد، 1970، بەغداد.

17. پاسەوان، پاسەوان، نووسینی: دڵشاد مستەفا، 2006، سلێمانی – بەرلین – 
)9( شاری سوید.

18. مستەفای دەاڵڵ، سەلەی نانكەر.
19. هەباس���ی جەزیری، كۆتەڵەكەی ئەحمەد موختار جاف، نووس���ینی: ئەحمەد 

ساالر.

 كارە درامییە تەلەفزیۆنییەكان:
1. خواڕەحم )ئەكاكی(، پاڵتۆ، نووسینی: گۆگۆڵ، و. جەمال نەبەز.

2. میرزا مەحمود )س���ەگاناریل(، پیس���كەی تەڕپیر، نووس���ینی: مۆلێر، و. رەفیق 
چاالك و نوری وەشتی.

3. ئاغا، اللۆ كەریم، نووسینی: جەمال نەبەز، ئا: ئەحمەد ساالر.
4. حەم���ە عەل���ی ك���وردە، تەنەكە، نووس���ینی: یەش���ار كەمال، ئا: فوئ���اد مەجید 

میسری.
5. مەحمود، شەرفی ئارێك، نووسینی: شێرزاد حەسەن.

6. پیرە، مەمی ئاالن.
7. حەكایەتخ���وان، زنجیرە درامای، ش���ەوچەرە )15( ئەڵقە، نووس���ینی: ئەحمەد 

ساالر.
8. مامۆستا، دوعای چاوەزار، عەزیز نەسین.

9. بەهرۆز بەگ، زنجیرەی )كە خەم گوڵ ئەگرێ(، )7( ئەڵقە، نووسینی: ئەحمەد ساالر.
10. شێخ مەحمود، پەڕینەوەی سەرفرازی، و. ئاراس.

11. كوێخا س���مایل، زنجیرەی درامای )ئارەزوو(، )7( ئەڵقە، نووس���ینی: عەباس 
عەبدولرەزاق.
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12. ئەفەندی، دڵنیایی، نووسینی: ئەحمەد ساالر.
13. نەفرەتلێكراو، نەفرەتلێكراو، نووسینی: تەڵعەت سامان.

14. پارێزگار، كەوەكانی قەرەچوغ، نووسینی: تەڵعەت سامان.
15. تەهای برینپێچ، چەخماخە، نووسینی: سمكۆ ناكام.

16. )10( كورتە دراما، شەوانی رەمەزان، نووسین و ئامادەكردن و دەرهێنانی: 
تەلەفزیۆنی كەركوك.

17.  مس���تەفا)مچە دوور هاوێژ(،درامای ڕۆژمێری شارێك،نوسین و سیناریۆی 
دڵشاد مستەفا،دەرهێنانی ئەرسەالن دەروێش،ئێستا لە بواری مۆنتاجدایە .

 لە كارە سینەماییەكان:
1. بەرەو خۆر، چیرۆك و سیناریۆ، شۆرشی ئەیلول، 1974.

2. نێرگز بووكی كوردستانە، ئەكتەرو یاریدەدەری دەرهێنەر: جەعفەر عەلی.
3. شیرۆ، ئەكتەر و یاریدەدەری دەرهێنەر، هونەر سەلیم.

4. ژیان، ئەكتەر، دەرهێنانی: جانۆ رۆژبەیانی.
5. بەر لە سپێدە، نووسین و سیناریۆ، دەرهێنانی: ئەمیر تەها.

6. چای شیرین، نووسینی: حسێن عارف، دەرهێنانی: قاسم.
7. ئاهەنگ، نووسین و سیناریۆ: ئەحمەد ساالر.

8. زانكۆكەمان، نووسین و سیناریۆ و دەرهێنان، 1976.

  دراما رادیۆییەكان:
1. مەمی ئااڵن، )30( ئەڵقە، ئامادەكردن.

2. كاوەی ئاسنگەر، )30( ئەڵقە، ئامادەكردن.
3. كێشەكانی دادگا، )60( ئەڵقە، ئامادەكردن و دەرهێنان.

4. پتر لە )100( درامای رادیۆیی.
)كۆی بەرهەمەكانی دەگاتە نزیكەی سەروو 200 بەرهەم(

  دوایین بەرهەمی هونەری بریتی بوو لە نوسینی شانۆییەك بەناوی)دەفرێ و 
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نافرێ(كە لە الیەن بەرێوبەرایەتی شانۆی هەولێرەوە بە چاپ گەیەندرا.
  كاری ئایندەی برییتە لەنووسینی شانۆییەك لەسەر شێخ مەحمودی حەفید بە 
ناوی)دەست بەنە چەك شێخ گەڕایەوە (كە ئێستا لەقۆناغی كۆتایی نووسینیەتی 

و لە ئایندەدا نمایش دەكرێت.
  كتێبی )یەلماز گۆنای و رۆڵی س���ینەمای دیكۆمینتی لەخەباتی نیشتیمانیدا(كە 

ئێستا لەژێر چاپ دایە)وەرگێڕان(.



124

ئەحمەد ساالر لە تەمەنی یەك ساڵیدا 



125

ئەحمەد ساالر و ژیانی خوشكی 
لەگەڵ عەبدولواحید ئەفەندیی باوكیاندا 



126

ئەحمەد ساالر 
لەتەمەنی یانزە ساڵیدا �� سلێمانی 



127

ئەحمەد ساالر لەتەمەنی دوانزە ساڵیدا



128

1964 یاریگەی ئامادەیی سلێمانیی كوڕان 
ئەحمەد ساالر



129

ئەحمەد ساالر لەپۆلی چوارەمی قوتابخانەی ئەیوبیەی سەرەتایی 
لە گەڕەكی چوار باغ 



130

ئەحمەد ساالر لەتەمەنی سیانزە ساڵیدا



131

ئەحمەد ساالر ئەندامی تیپی وەرزشی ئاری
 1964 یاریگەی سلێمانی 



132

جوانەمەرگ فازل قەزاز، ئەحمەد ساالر، حەمە سەعید، محەمەد قادر، شەهید 
ئیسماعیل قاسم،م. كەریم، وەستا عومەر، ئەحمەد عەینە، م. جەمیل قەزاز 

ئاوی قلیاسان 1965



133

شانۆیی )مەم وزین(ی )خانی(، سلێمانی هۆڵی ئامادەیی سلێمانیی كوڕان. ساڵی )1958( �� بە 
كامێرەی )رەفیقی مەحمودەفەندی رەسام(.  ڕاوەستاوان: شەماڵ سائیب، ئەنوەر توقی، ئەمین میرزا 

كەریم، كەمال سلێمان، ئەنوەر جاف، سەردار زوهدی، خاڵە عەزیز، بەكر ڕاساڵ، بەدیع ئەحمەد، 
جەمال ئەحمەد، نوری ئەحمەد، كامل حوسێن، شێرزاد شەوقی، ئەنوەرئەحمەد. دانیشتووەكانی 

سەركورسی: سەاڵح عەلی، قادر دیالن، كەمالەدین توفیق، رەئوف یەحیا، مەحمود زێوەر، حوسێن 
مستەفا بەرید. دانیشتووەكانی سەرزەوی: فایەق ئەحمەد، حەسەن تەنیا، ئەكرەم فەقێ مەحمود



134

عەبدولواحید قوربانی هەمەوەند باوكی ئەحمەد ساالر
1962 سلێمانی 



135

اللەی عەبدە و ئەحمەد ساالر
ستۆدیۆی هونەر �� 1970 



136

1971 ئەحمەد ساالر ئەكادیمیای هونەرەجوانەكان بەغداد 



137

بینراوێكی تەلەڤزیۆنی �� ستۆدیۆی تەلەڤزیۆنی بەغداد 
بەهادین ئەحمەد، فریاد فازڵ، ئەحمەد ساالر 1970



138

عادل جەالل، ئەحمەد ساالر 
1969پەردەی شانۆكە الدەدەن



139

دانیشتووەكان: هاشم موسا �� حوسێن ئەمین �� وداد سەلمان �� مامۆستا 
ئەسعەد عەبدولرەزاق �� سەلما ناصری �� نەوال سەعید �� ئەسعەد راشد .

ڕاوەستاوان: عەبدولستار ئەلبەسری �� یاسین یەحیا ئۆغلۆ �� ئەحمەد ساالر �� 
عەلی كامل �� عەباس عەلی جەعفەر �� عباس جومەیلی �� یەحیا مەتەر- عیرفان 

سدیق – عیزەدین تاپۆ- حوسێن عەلی غالب – فەرهاد شەریف .
1971 قۆناغی چوارەمی شانۆ �� هۆبەی )ب( 



140

لەسەر پیادەڕەوی ئەبونەواس، بەغداد -1970 
بەهادین ئەحمەد، ئەحمەد ساالر، حیكمەت هیندی 



141

ئەحمەد ساالر لەگەڵ مامۆستاكەی )جاسم ئەلعبودی( 
مامۆستای وانەی دەرهێنان

لەكاتی چاوەڕوانی نواندنێكدا شانۆی ئەكادیمیا �� 1971



142

لەگەڵ هونەرمەند عەلی كەریم 
بەغداد ئاكادیمیای هونەرە جوانەكان 1971



143

شانۆیی )قبووڵ( نووسینی مامۆستا جەمال بابان 
دەرهێنانی ئەحمەد ساالر .

ئەكتەرەكان: بەدیعە دارتاش �� ئەحمەد ساالر �� نەسرین مەرجان �� حیكمەت هیندی 
1971بەغداد �� شانۆیی )ساتع ئەلحوسەری( 

لەكۆلێژی ئەدەبیات �� زانكۆی بەغداد



144

لەكاتی مكیاژكردندا لەالیەن مامۆستا حاجی ناجی ئەلراوی
شانۆی )ئیمپراتۆر جۆنز(ی یوجین ئونیل �� د. فەیسەڵ مقدادی �� د. عەباس 

ئەلجومیلی....



145

ئەحمەد ساالر لەگەڵ دەستەیەك لە بەشدارانی شانۆیی )ئیمپراتۆری جۆنز( 
دەرهێنانی ماموستا د.سامی عەبدولحەمید



146

ئەحمەد ساالر لەشانۆی )فریشتە لەبابل نیشتەوە(ی
دێرنمات �� 1971 شانۆیی ئەكادیمیە �� بەغداد



147

شانۆی )بازرگانی شەڕ(



148

شانۆیی )ئەوانەی لە بنەوە ئەژین(
دەرهێنانی ئەحمەد ساالر 1971



149



150



151

شانۆیی )مانگ هەڵهاتن(ی )لێدی گریگۆری( 
دەرهێنانی ئەحمەد ساالر 1971



152

بەر لە چوونە سەر شانۆ
1969 بەغداد



153

لەكاتی مەشقكردندا
شانۆیی)فریشتە لەبابل نیشتەوە(ی دێرنمات.

ئەحمەد ساالر لە دەوری فریشتەدا 1971 بەغداد



154

تیپی قوتابیانی هونەر
شانۆیی )نەفرەت لێكراو(ی )تەڵعەت سامان(

)1970(شانۆی سینەما)سەمیر ئەمیس(بەغداد، ئەحمەد ساالر �� حیكمەت هیندی



155

شانۆیی )ئەوانەی لەژێرەوە دەژین(ی گۆرگی
)1971(هۆڵی )ئەلقەومی(بەغداد



156

تیپی قوتابیانی هونەر 
شانۆی)نەفرەت لێكراو(ی تەڵعەت سامان 
بەغداد- 1970 سینەمای سەمیر ئەمیس



157

باخچەی ئەكادیمیای هونەرە جوانەكان �� بەغداد
ئەحمەدساالر 1971



158

شەوێك لەشەوانی سەردەمی زانكۆ 1970
بەهادین ئەحمەد �� اللەی عەبدە �� عادل جەالل �� ئەحمەد ساالر �� مالزم 

شەماڵ �� بورهان جەمال �� سمكۆ تۆفیق �� دارا حەمە سەعی.



159

شانۆی )مانگ هەڵهاتن( )لێدی گریگۆری(
ئەكتەرەكان: زوهێر عەبدولمەسیح �� ئەسخریا �� محەمەد فەلەستینی �� محەمەد 

عەسەل �� 1970. لەشانۆیەكی تەواو نەبوودا



160

بازرگانی شەڕ1970



161

ئەحمەدساالر لە شانۆی-)فریشتە لەبابل ئەنیشێتەوە(ی دێرنمات1971



162

بەشداربووانی شانۆیی )مانگ هەاڵتن(
لەدەرهێنانی ئەحمەد ساالر1970



163

شانۆیی)سیزەرت بیربێتەوە(
ئەحمەدساالر، سەمیرە حەسەن، شانۆیی ئەكادیمیای هونەرە جوانەكان 

بەغداد �� 1969



164

تیپی قوتابیانی هونەر، شانۆیی بازرگانی شەڕ
نووسینی: ئەكرەم ئەحمەد، دەرهێنانی: ئەحمەد ساالر

حیكمەت هیندی، ئەحمەد ساالر، ئیسماعیل مستەفا1970 �� 
شانۆی )ساتع ئەلحوسەری( بەغداد



165

ئەحمەد ساالر لەگەڵ مامۆستای ڕابەریدا پ.م. ئەسعەد عەبدولڕەزاق 1971 
ئەكادیمیا



166

دانیشتووەكان: هاشم موسا حەجی، فەرهاد شەریف 
راوەستاوان: هیوا محەمەد عەلی، عەبدلحەلیم دەراجی، ئەحمەدساالر، 

عەبدولستار ئەلبەسری، عەبود زێدان
1970 باخچەی ئەكادیمیا



167

لەكاتی پرۆڤەی شانۆیی)پشكێنەری گشتی(ی گۆگۆڵ، لەگەڵ )غانم بابان(1971
شانۆیی ئەكادیمیا



168

لەكاتی ساڵودانەوەی شانۆیی)سیزەرت لەیاد بێ(
1969شانۆیی ئەكادیمیا



169

دەستەیەك لە قوتابیانی بەشی شانۆ
بەغداد �� 1970



170

دەستەیەك لە قوتابیانی بەشی شانۆی ئەكادیمیای هونەرەجوانەكان
راوەستاوەكان: هاشم موسا حەجی، ئەحمەد ساالر، عەباسی جومەیلی، 
عەباس عەلی جەعفەر، محەمەد.....، عەلی كامل، عەبدولحەلیم ئەلدەراجی.

دانیشتووەكان: ئەسعەد راشد، یەحیا مەتەر
)1970(باخچەی ئەكادیمیا



171

بینراوێكی بازرگانی شەڕ
ئەحمەد ساالر، بەدیعە دارتاش، 1970 شانۆیی)ساتع الحوسەری(بەغداد



172

بینراوێكی شانۆیی پێنج كەس لە ئوتێلێكدا، دەرهێنانی ئەحمەد ساالر
ئەكتەرەكان: عەبدول حەمە جوان، شەماڵ عەبدوڵاڵ، بورهان جەمال، عوسمان 

چیوار، عەتا سوڵتان
)1970شانۆی ئامادەیی كوڕان(



173

گۆرانیی چایكا
دەرهێنەر: ئەحمەدساالر
ئەكتەر: كامەران رئووف



174

لەشانۆیی)ئەوانەی لەژێرەوە دەژین(ی گۆڕگی



175

دەستەیەك لە قوتابیانی ئەكادیمیای هونەرە جوانەكان
بەغداد1970



176

ئەحمەد ساالر 1972



177

كامەران رەئۆف لە دەوری)ڤاسیلی( شانۆیی گۆرانیی چایكا-ی چێخەف
وەرگێڕان و دەرهێنانی ئەحمەدساالر �� 1972



178

تەواوكردنی كۆلیجی هونەرەجوانەكان 1971- 1972 كامێرای نوری هونەر



179

ئەحمەد ساالر لە شانۆی )زیانی توتن(ی چێخەف
دەرهێنان و نواندن �� 1972 سلێمانی هۆڵی چاالكیی قوتابخانەكان



180

ئەحمەد ساالر لەالیەن د. ئیحسان فوئادەوە )میدالیای بابان(ی دەكرێتە 
گەردەنی، چاكترین ئەكتەری ساڵی1972بە ئامادەبوونی مامۆستا تەها بابان �� 

لە هۆڵی)ئەلقەومی(بەغداد.



181

ئەحمەد ساالر 1972 سلێمانی بەكامێرای نوری شێخ فەرەج



182

بەردەرگای كۆمەڵی هونەر و وێژەی كوردی،� لە ئەسحابە سپی، 1971 
عەبدول حەمە جوان، ئەحمەدساالر، حیكمەت هیندی، جەبار مەجید، عوسمان 

چێوار، دڵشاد سدیق، ئازاد حەمە بچكۆل، حەمەی ئاسنگەر



183

ساڵی 1972 گەشتێكی هونەری، گەلی عەلی بەگ
ئیسماعیل عارف، ئازاد حەمە بچكۆل، فوئاد حەمەئەمین ئاغا، ئەحمەدساالر، 

عومەر چاوشین، عومەری كەریم ئاغا



184

رەنگە بەیەكەم كۆڕی هونەری دابنرێ، ساڵی 1972 بارەگای كۆمەڵ بەرامبەر 
بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیس- شەقامی پیرەمێرد.
تایبەت بە شانۆی پیسكەی تەڕ پیرو )مولێر(.

م. عەلی جۆال. م. نوری وەشتی. شەهید عیزەت ئەحمەد- ئەحمەد ساالر- 
فایەق عومەر تۆفیق



185

دەربەند رایات- 1971 لەگەڵ هونەمەند عەزیز سەلیم



186



187

1970 لە ماڵە باوان
لەگەڵ دڵشاد سدیق



188

ئەحمەد ساالر ساڵی 1972
بە كامیرەی نەوزاد مەجید
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بینراوێكی شانۆیی )ئەڤینیا لە ئۆلیسیس(ی یۆرییوكا
وەرگێڕان و دەرهێنانی ئەحمەد ساالر

بەرزان شێخ مەحمود، جوانەمەرگ ئاراس تەیب بەقاڵ
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ئەحمەد ساالر لە كاتی دەرهێنانی سینەمایدا بۆ كاری )شانۆسینەما(ی
شانۆیی )قوواڵیی چاوەكان(ی حەمە فەریق حەسەن.

كەسەكان: د. حەسەن قەرەداغی، سینەماكار محەمەد ساڵح، نەبەز محەمەد 
ئەمین
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ئەحمەد ساالر لە جەنابی موفتیش دا- 1971 سلێمانی
ئەحمەد ساالر لە رۆڵی قایمقام دا
شانۆ )جەنابی موفتیش(ی گۆگۆڵ

وەرگێڕانی )رەئوف حەسەن( �� دەرهێنانی ئەحمەد ساالر
1971 �� شانۆی زانكۆ
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لە كۆمەڵی هونەرو وێژەی كوردی
1971- لە ئەسحابە سپی

ئەحمەد ساالر، ئەنوەر قادر رەشید، نەوزاد مەجید
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جەنابی موفتیش
1971 سلێمانی
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جەنابی موفتیش
1971 شانۆی ئامادەیی سلێمانی كوڕان

ئەكتەرەكان- ئەختەر كەریم- ئەحمەد ساالر- نەوزاد مەجید
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لەگەڵ مەحمود زامدار
1972
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خەلیل دهۆكی، فوئاد ئەحمەد، ئەحمەد ساالر، حیكمەت هیندی
هۆڵی خولد- بەغداد 1970
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كۆیە، لەبەردەم پەیكەری حاجی قادر لەگەڵ سمكۆ عەزیز
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وێنەیەكی شانۆیی خەج و سیامەند
نووسینی فوئاد مەجید میسری، دەرهێنانی ئەحمەد ساالر

هەردوو خانم: سەلیمە فەهد، گەالوێژ محەمەد
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م. بەهنام میخائیل، ئەحمەد ساالر، م. فازڵ قەزاز
باخچەی زانكۆی سلێمانی
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ئەحمەد ساالر لەگەڵ هێمن مەهابادی
1976 مەڵبەندی رۆشنبیریی زانكۆی سلێمانی
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شانۆی ئابڵووقە
ئەحمەد ساالر لەگەڵ سەاڵح بااڵبەرز
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بینراوێكی شانۆیی)رەجەب و پیاوخۆران(
دەرهێنانی ئەحمەدساالر

ئەكتەرەكان: ئازاد جەالل، مستەفا ئەحمەد، ئازادحەمەبچكۆڵ، كامەڕان رەئوف، 
حەمەرەشید هەرەس.

شانۆی چاالكیی قوتابخانەكانی سلێمانی لەسەر كارێز.
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ئەحمەد ساالر پاڵەوانی مۆنۆ درامای)پاسەوان(
لە سلێمانی و بەرلین و نۆ شاری سوید نوێنرا
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ئەحمەد ساالر لەدیداری سەرداری هۆزی هەمەوەند كەریم ئاغای هەمەوەند
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وێنەی هەندێ لە مامۆستایانی بۆ ئەحمەد ساالر
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