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 سینەمای نەسڕ و قەڕەچەم
 جافخوسرەو 

لە شاری بەغدا تازە سینەمای " نەسر" كرابوویەوە، سینەماكە لە ڕاستیدا ڕازاوە و دیمەن و  
دیكراسیۆنێكی وا كرابوو بۆ خەڵكی بەغدا هەرچی تیادابوو تازە دەژمێردرا. ئێمەیش لە هەڕەتی 

الویدا بووین. من و دكتۆر حەسەن  خزمێكی ترمان ناوی نابەم بەرەو سینەمای "نەسر" بە 
تین، دەبوا بە سێ قۆناغ بگەینە سینەما لە دامێنی مەنسوورەوە سواری ئەمانە سوورەكانی ڕێكەو

ە" دابەزین و دووبارە سواری جۆرێك سەیارە بوین، كە لناو شاری بەغدا بوین و لە " عەالوی حیل
لەنێوان عەالوی و بابولشەرجی هاتوچوویان بوو، سینەمای نەسڕ لە بابولشەرجییەوە دوورنەبوو، 

گەر درەنگ بگەیشتینایە بابولشەرجی ئەوە سواری پاس یا سواری ئەمانە سوورەكانی ڕوو بە ئە
 گەڕەكی مەسبەح دەبووین، لە نزیك سینەمای "نەسر" دادەبەزین. 

 كە" كە داستانی ژیانی میشیل ژیڤاكۆ بوو. رایزە زەردەلە بیرمە ڕۆیشتین بۆ دیتنی فیلمی "ڕۆز
وون گەلێك سادە و بێ ئارایش بوو، ئێمەیش لە جێگە و ئیدی ژیانی گەنجایەتی و قوتابیب
بەناچاری نیشتەجێی بەغدا بووین، سەردەم سەردەمی شوێنی خۆمان هەڵكەنرابووین 

عەبدولكەریم قاسم بوو، هێشتا گۆمەكە هەر شەڵەقا بوو. دوای ئەوەی هەر یەكەمان دووسێ 
وورەوەچوونی هۆڵی سینەما شیش جەرگی برژاومان بە سەموونێكەوە خوارد یەشتا كاتی بە ژ

مابوو، لە هۆڵی مەدخەلدا چەندان گوڵتەی ڕازاوە بە دەوریدا بازنەئاسا جێگەی دانیشتن تەرخان 
كرابوو، ئێمە هەر سێكمان لە گۆشەیەكدا دانیشتین. زۆری نەكێشا كابرایەك لە تەنیشت دكتۆر 

 حەسەن ئەو دەم قوتابیی ساڵی یەكەمی كۆلیژی مێژووبوو، دانیشت. 
كتۆر حەسەن پای لەسەر پای دانابوو، كابرا پەنجەیەكی ژەندە پای د. حەسەنەوە و بە چاو د

 زاقییەوە وتی: پات داگرە!
 بۆ دایگرم. -
 ئاخر من دەڵێم. -
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 ئەی ئەگەر دای نەگرم. -
 كابرا دوو پەنجەی بەرەو ڕوخساری د.حەسەن درێژكردەوە و وتی:

 هەردوو چاوت دەردەكەم.
 دكتۆر حەسەندا دانیشتبوو، من لەو بەری ئەوەوە بووم. ئەو خزمەمان لەنێوان من و

 باشە چاوم دەردێنی، بۆچی ئێرە دیوەخانی ماڵی باوكتە؟     -
 بەڵی هی ماڵی باوكمە و زیادیش. -

سەیرم كرد ئەو كابرا شەڕمان پێ دەفرۆشی و ئامادەی شەڕە. لەوالوە بۆی چووم و نەمهێاڵ 
كرد، لە پڕ پێنج زرتەبۆزی بازووڵە ئەستوورمان هەستێتەوە، هەر لە جێگەی خۆیدا خوێناویم 

لێ پەیدا بوو، دیاربوو لە نزیكەوە چاودێری هاوڕیەكەیان دەكرد، ئیتر بوو بە شەڕی من و 
زیاتر لە  بۆی دەرچووبوو خزمەكەمان، ەنج كەسەیش بەالید.حەسەن بەالیەك و ئەو پێ

س هاتنە نێوانمانەوە، چارەكە سەعاتێك شەڕەكە بەردەوام بوو، دواتر شەش حەوت پۆلی
 ئێوەن؟ مودیری سنەمای "نەسر"یش ئامادە بوو، ڕووی كردە پێنج كەسەكە وتی: هەم

لەگەڵماندا هات بۆ مەركەزی شورتەئەفسەری مەركەز، دیاربوو بە باشی ئەوانەی دەناسی، 
بە پێنج كەسەكەی وت:  كەوا هەفتەی جارێك ڕووداوێك دەنێنەوە، زۆر بە تووڕەبوونەوە

یوبازی و دزی و چەقوكێشییەوە یە بۆتان زیندوو دەكەمەوە، لە هەتان هەدەعواتهەرچی 
بیگرە تا خاوە سەندنتان  هەر هەمووی دەكەمە یەك فایل، مودیری سینەماكەیش ڕوو بە 

  -ئەفسەرەكە:

ئەمە چوارەمین جارە لەناو سینەمادا ئەم شەڕە لەگەڵ خەڵكدا  تۆ ئەم سەرسەریانە دەناسی.
دەكەن، ئەگەر ئەمانە بۆ ماوەیەكی درێژ زیندانی نەكرێن، شكایەتەكەم دەبەمە الی وەزیری 

ناوخۆ. ئیفادەی منیش وەرگرە، وەك خاوەن سینەما و وەك شكاتكەر ئەوانیان گرت و 
 ن.نەما و لە لۆژی تایبەتدا دای ناییمودیری سینەما ئێمەی لەگەڵ خۆدا بردەوە بۆ س
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خزكەمان هەر لە سەرەتاوە بۆی دەرچووبوو، كە گەڕاینەوە بۆ ماڵ ڕووداوەكەمان گێڕاوە و 
 ڕاكردنی ئەم خزمەیشمان گێڕایەوە.

دایكم بە ڕەحمەت بێت ڕووداوە كۆنەكانی ناو بەگزادەی جاف و تیرەكانی جافی زۆر 
بیستبوو، ئەو كچە گەورەی كەریم بەگی جاف بوو، كە ڕەسمەن لە الیەن بەریتانیای عوزماوە 

 كرابووە سەرۆكی عەشیرەتی جاف. 

اوەكەی یار جا دایكم زۆر لەو ڕووداوانەی بیستبوو، وتی: ئەم شەڕی ئێوەیە عەینەهو ڕوود
 ئەحمەد بەگ و قەرەجەم وایە، زۆرمان لێ كرد تا بیگێڕێتەوە.

ناو و باوی ئازایەتی بە هەر وتی: یار ئەحمەد بەگ لە سەردەمی حەمەپاشای جافدا دەژیا، 
چوار الدا باڵوەی كردبوو، لەگەڵ برایەكی و سەگەكەی كە ناوی " قەرەجەم" بووە دەڕۆن بۆ 

و لیالخانە، لە پڕ ورچێكی نێرە حیتەیان لێ ڕاست دەبێتەوە و ئەڕاو بۆ ناو دارستانی چڕی 
دەردەچێت و خۆی  یبە بۆڕەبۆڕ پەالماریان دەدا، براكەی یار ئەحمەد لە ترسا بۆ

 دەگەیەنێتە ناو خێڵ و دەڵێت: 

 ورچ یار ئەحمەدی خوارد.

پەالمار  ئەو ئەوەندە ڕانەوەستابوو تا بزانی یار ئەحمەد بەگ چی بەسەر هاتووە... ورچ كە
دەدا یار ئەحمەد بەگ بە خەنجەری دەبانەوە ڕووبەڕووی دەبێتەوە، لەوالشەوە قەرەجەم 

بە ڕووی ورچدا، یار ئەحمەد  بۆقەتەی ملی ورچ دەكات و لە ڕوو ئەپەڕێتە كۆڵی ورچ قەپ بە
 كون دەكات. تا بەخەنجەر سینە و ورگی ورچ كونبەگ پەیتا پەی

 نێرەورچ بە لەشە قوڕسەكەیەوە لە تاودا دەتۆپێ و دەكەوێتە سەر لەشی یار ئەحمەد بەگدا. 

یار ئەحمەد لە چەند الوە چنگی ورچی بەركەوتبوو، بریندار لەژێر لەشی سەنگینی ورچ دێتە 
دەرەوە و قەرەجەمیش لە چەند الوە برینداربووبوو بە هەر فەالكەتێك بێت خۆی دەگەیەنێتە 
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ڕوو دەكاتە خەڵكەكە و دەڵێت: جەماعەت بۆ قەوم و قیلە دەوری دەدەن و ناو خێڵ، 
 لەمەوال حەمەخوێڕیی برام نییە و قەرەجەم برامە!

 جا كوڕم ئازایەتی و ترسنۆكی خۆ بەدەست خۆی نییە و ئەوە خوا وا خەڵقی كردووە.

 باشە بۆ لەمەوال نەڵێین "فاڵنەكەس" ئامۆزامان نییە و قەرەجەم ئامۆزامانە؟ -
نا، كوڕم نا، پەنجەكانی دەست وەك یەك نین و لەم جۆرە ڕووداوانە لە ژیاندا زۆر  -

 ڕوودەدەن، جا لە بیری كەن.

 ، تازە گونجاندمە ناو كتاویشەوە.شەست ساڵ ئەوەسا لەبیرم نەكردووە یدوا
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