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 لەبیر ناچێت ئەو چەند ساڵەم

 خوسرەوجاف

 

یە چووترین ڕۆژگارێكە، قوتابی تیادانەسەردەمی قوتابیبوونی زانكۆ خۆشترین و لەبیر

دەوڵەمەند و هەژار هەریەكە بە جۆرێك ئەو قۆناغە لەبیرنەچووە دەگوزەرێنن، ژیانی ڕۆژانە 

 پڕە لە تین و وزە. پڕە لە ئومێد پڕە لە ملمالنێی شاراوە و نهێنی.

ند ساڵێكی پێشمەرگایەتی دوای خستبووم، ناوەندیم بە پلەیەكی بەرز ز چە1965ساڵ، ساڵی 

تەواو كردبوو، باری دەروونم شێوابووە سەر یەكدا، تا دەبوو لە دەوروبەر و لە خەڵك و خۆمیش 

بڕیاری خۆم دابوو بە هەر فەالكەتێك بووە دەبێ لە وەاڵت وەدەرچم، خوا كردی لە  بێزار بووم.

ۆسلۆڤاكیادا قبووڵم بۆ هات، لە كەینوبەینی سەفەردا بووم لە ئێرانەوە یەكێك لە زانكۆكانی چیك

قبووڵی زانكۆی تارانیشم بۆ هات" كولیژی هونەرە جوانەكان، ڕشتەی تەالرسازی" دوودڵ 

بووم ڕوو لە ئەورووپای هەزار ڕەنگ بكەم یان ئێران بڕۆم، ئاوا بڕیاردانێك هۆكاری تریشی 

 هەبوو. 

ی خۆم دەكرد نیشتەجێی تاران بوو، سەرەنجام كۆڵەباری سەفەری ئێرانم حەزم لە كچە ئامۆزایەك

لە كۆڵكرد و ئێران بمگرە و هاتم. خۆم كرد بە شاری تارانا، شار ڕازابوویەوە بە ڕەنگ و 

 دەنگ و هەزاران گڵۆپی زەرد و سوورەوە، هەرایەك بوو نەبێتەوە.

ن دەكرد. شاكان و سەرۆك وەزیرانی ساڵەی ئێرانیا2500دونیا و ڕیكالمی جیهانی باسی جەژنی 

جیهان لەو جەژنەیدا بەشدار بوون، لە دەوروبەری ئاسەواری تەختی جەمشیددا سەدان جادری 

شاهانە هەڵدرابوو، مێوانەكان دەنگ و ڕەنگو ئاسەواری تەختی جەمشیدی شەمایل گۆڕأبوو، 

، لە ئاوا ڕۆژگارێكدا شارەكانیش شەقامەكانی هەر یەكە و بە جۆرێك چراخانیان ئەنجام دابوو

 كاڵس دانیشتم.ی گەیشتەمە تاران. نازانم دروست چ ڕۆژێك بوو، لەسەر تەختە

كۆلیژی هونەرە جوانەكان لەو سەردەمەیدا زۆرتر منداڵی بنەماڵە دەوڵەمەندەكانی تیادا بوو، ئەو 

ەی نی دیكە جیاواز بوو، ڕەگوڕیشەی كار و سیستەمیان لە كۆلیژەكاكۆلیژە جلوبەرگ و شێو

تابیانی كۆلیژەكانی دیكە ئەگەر خێزانەكانیان سەرجەم لە كۆلیژەكانی تری زانكۆ دابڕابوو، قو

الی هاوڕێكیان نەبووبیت ڕێگەیان پێ نەدەدرا بێنە كافتریاكەمانەوە، تاك و تەراك قوتابییەكی بۆ 

 شارستانی لە كۆلیژەكەماندا دەبینرا. 
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ن بوون، شاری تاران لەگەڵ شارەكانی دیكەی زۆربەی زۆری قوتابییان كوڕ و كچی شاری تارا

ئێرانا لە زۆر الوە جیاواز بوون، لەناو تارانیشدا مندااڵنی هەزار فامیل لە خەڵكە زۆرەكە 

 جیاوازتر بوون.

فارسی نازانم، بەاڵم ئەوە تێدەگەم زۆربەی كار و وانەكانمان دەربارەی هونەر و دونیای هونەر 

ردی عەرەبم" ئەو شێوە ناوبردنەم الناخۆش بوو. بۆم بوون، واباڵوبوویەوە كە من "كو

دەوت كوردی تورك، منیش  كردن نەبووە، بە كوردی توركایاندەركەوت بۆ جەفەنگ گاڵتەپێ

 لە عێراقەوە هاتبووم، كوردی عەرەب بووم، كوردی ئێرانیش، كوردی ئێران بوو. 

و  فێربوونی شێوەكاری وانەیساڵی یەكەمم بە سەختی بڕی، دوای دەوامی ڕۆژانە ڕۆیشتمە 

هەروەها فێربوونی زمانی فارسی، ڕۆژ كۆلیژ و شەو تا درەنگانێك كالسی تایبەتم دەگوزەراند، 

باش بوو دوانەكەوتم، بەاڵم هاوكاڵسەكانم لە منداڵییەوە هونەریان ناسی بوو. من لە 

و هێناومە و پێشمەرگایەتییەوە هاتبوومە نێو دونیای هونەرەوە. بڕیاری خۆم دابوو، سەرێكە 

 دەبێ سەركەوم.

ساڵی دووهەم زمان فێربووم، كتاوی فارسیم زۆر دەخوێندەوە، پەنجەم لە هونەر گیربووبوو، 

تی ماشێن لێخوڕینم وەرگرتبوو، ئۆتۆمبێلێكی فێری توانج و قسەی قۆڕ و گاڵتە بووبووم. مۆڵە

ی وای تیابووە. كڕی بوو، هەمووی لە شاری تارانا چوار دانە تەم"جوانی دووكەسەی "تەن

 پێگەیەكی باشم وەدەستهێنابوو، كچە هاوكالسیەكانم زۆریان سەر دەنایە سەرم.

كچێكی هاروهاجی ناو كالسەكەمان سەری دەنایە سەرم، دەیزانی بە چی ئاڵۆز دەبم، دەیوت:  

كەنین، دەی عەرەبە! دەزانن عەرەب بەچی بەناوبانگە هاوكالسییەكانم قاقا پێردخوسرەوخان كو

بەناوبانگن، منیش لە وەاڵمیدا  نا عەرەب بە گەورەیی زەكەری پیاوانە كچەكان لەناو ئێرا لەزۆر 

 دەموت:

ناهید ڕاست دەكات و تاقی كردووەتەوە... ئەویش هێندە بێحەیا و ڕوو هەڵماڵیاو بوو لە وەاڵمدا 

 دەیوت:

 ا كوا، خۆزیا وابایە! ج

ێ هاوڕێم هەر لەوێدا دادەنیشتین، مەگەر جێگەیەكی تایبەتم هەبوو، من و دووس دایارتلە كاف

 غەریبەیەك دەنا كەس لەو جێگەیەی ئێمەیەیدا دانەدەنیشت. 
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هاوكاڵسییەكم هەبوو ڕەفتار و كردار و جوواڵنەوە و ڕێوە ڕۆیشتنی ژنانە بوو، كوڕی 

هەم هونەر پیشە هونەرپیشەیەك بوو، بەناوی " مەجید موحسینی"، لە دونیای سینەمای ئێرانا 

. حەزم لە كردار و ڕەفتاری نەدەكرد، ڕۆژێك هاتمە ناو كافتریاوە سەیرم كرد، هەم كارگێڕ بوو،

وتم: جێگەی خاڵی و  ئەو كابرایە لەسەر كورسییە هەمیشەییەكەی من دانیشتبوو، ڕووم تێكردوو 

 زۆرە بۆچی لەوێ دانیشتووی؟

 وتی: هەوەسی خۆمە، لە هەر كوێدا هەوەسم بێت دادەنیشم. 

 نی ئەوە جێگەی هەمیشەی منە؟ وتم: نازا

 وتی: مەگەر سەرقوفڵیت داوە، یان ئێرەت سەندووە؟

 وتم: هیچ كامیان، بەاڵم هەڵسی چاكترە!

وتی: ئاغای جاف من عەمدی لێرە دانیشتووم، وا هەڵدەستم بەاڵم بۆت ڕوون دەكەمەوە من 

 كوڕی باشم. كابرا هەڵسا و دوای مانگێك هاتە الم و وتی: 

 داوەتێكم ڕێكخستووە الم خۆشە تۆیش بێیت، نەكا نەیەیت؟ من پێنج شەمە

 چیم لێ دەكەی؟ ئەگەر نەیەم

 خۆم دەزانم جارێك پێت ناڵێم.

بەهەرحاڵ ڕۆیشتم زۆر لە هاوكالسیەكانیشم لەوێ بوون... بە قەولی خۆمان مەی خواردنەوە 

 و مۆزیك و مەلەی ناو مەلەوانگەی ناو ماڵیان بۆ شەوێكی تەماشای بوو.

كالسیكی ئێرانی  دەركەوت ئەو ژنانییە گەلێك خوێندەوارە، زۆربەی شیعری شوعەرای بۆم

 ، بەڕاستی بیروڕام دەربارەی گۆڕا.لەبەرە

بردە سەر، ئیتر گەشتی شارە  چوارتەنیشتێكی كراوەی بێسنووردا شەش ساڵی لەبیرنەچووم لە

ان دەسازان، خوا هەقە ئاسەواردارەكانمان زۆر كرد، زۆر بۆنە و بێ بۆنەیش بەزمی شەوانەم

 .ناچێتەوەلەبیر ئەو ڕۆژگارانەم هەرگیز 

 1969تاران 


