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 عەرەقفرۆش

 خوسرەوجاف

رییەكی بێ هاوتا باڵوبووبوویەوە، لە سەردەمی سەددامدا حەسار خرابوویە سەر عێراق، هەژا
خەڵكەكە نەداری و هەژاری ناچاری زۆر شتی كردبوو، هەتاوەكوو دەرگای ژوورەكانی ناو ماڵەكانیان 

 دەفرۆشت، لە جێگەیدا پەردەیان بە دەرگەدا دەكوتا یان شڕە بەتانییەك.

دامی یەكێتیی بەندە پێوەندیم لەگەڵ ئەدیب و نووسەرانی عێراقدا پتەو بووو، بۆخۆیشم ئەن
نووسەران بووم، لە بڕێك لە كۆڕ و بۆنەكاندا بەشداریم دەكرد، ئەوانەی وا دووربوون لە سیاسەتەوە 

 و تەنها هەر ئەدەبیات.

هەژاری وەك هەمیشە پێش هەمووان یەخەی ئودەبا و ڕۆشنبیران دەگرێ، وەك هێمنی هەمیشە 
 زیندوو وتوویەتی: 

 دەگەڕێت و دەڵێ كوا لە كوێیە ماڵی مام هێمن؟ ئەگەر بەردێك لە ئاسمانەوە داكەوێ،

هەمیشە وابووە ئودەبا و ڕۆشنبیران لە ڕووی ئابوورییەوە زۆربەیان نەدار بوونە، بەتایبەت لە 
 عێراقی تازەدا، شەریحەی ڕۆشنبیر ژیانێكی پڕ لە چەرمەسەرییان هەبووە. 

دەرتانی زۆرتر یەخەی ئودەبا و و بێئیدی ئەوە گەمارۆی ئابووری هێڵە دەكات، هەژاری و نەداری 
 نووسەرانی گرتبوو. 

 ڕۆژێك یەكێك لە برادەرانی ئودەبا هات و وتی:

 دەزانی فالن، فالن و فالن چاویان كوێر بووە؟
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 پێم سەیربوو سێ ئەدیب بە یەكەوە تووشی دەردی كوێری هاتبن، پرسیم یانی چی و بۆ؟

خواردنەوەن، پارەی عەرەقیان نەبووە، لە  وتی: وەك دەزانی بەشێك لە ئودەبا و شوعەرا ئەهلی
 خورما عەرەقیان ئاوگرتووە و كردوویانەتە عەرەق و خواردوویانەتەوە و كوێری كردوون.

 وتم ئەگەر وابڕوات زۆربەی ئودەبا كوێر دەبن.

 وتی: ئاخر من بۆ ئەم مەبەستە هاتووم بۆ الت...

 تۆ باش دەزانی ئەوانە خواردنەوەیان پێ تەرك ناكرێت.

 وتم: باشە حەل چییە؟ چەند كەسن ئەوانەی وا ناچاری سیستەمی ئاوگردنەوەن؟

وتی: كاكە فكر لەوە مەكەرەوە، كابرا الی خۆشە كوێر بێت، لەپ لەكەس پان ناكاتەوە... خۆ تۆ 
 ئودەبا چاك دەناسی.

 بێتاقەتم دەكەیت، ئیدی وەك دەڵێیت بۆچی هاتوویت بۆ الی من؟وتم باشە خەریكی 

پرسیارە شا بەیتەكەیە... من دەزانم كێ و كێ، وا بڕوات بەرەو كوێربوون دەڕۆن، دەڵێم وتی: ئەم 
ناوی ئەوانە دەنووسین و لە دوو مەیفرۆشدا یەكێك لە كەرخ و ئەویتریش لە ڕەسافە، فاڵنەكەس 
لە مانگێكدا پێنج بوتڵ عارەق، ئەوەی تر شەش، ئەوی تر چوار بوتڵ، بە مەرجێك ڕۆژانە لە 

 وەرنەگرێت، ئەگەر هەمووی بدرێتێ دەیفرۆشێت. زیاتر ەرەقچارەكێك ع

 باشە من نامەوێ لەو پڕۆژەیەدا كەس بیزانێ، كە من لە پشتی ئەم بەزمەوەم. -
وتی: بیرم لەوەیش كردووەتەوە، بەم دوو مەیفرۆشە دەڵێین، بابڵێت ئەمە بەشەخۆراكی  -

ن و بە مافی خۆیان دەوڵەتە، بۆ ئێوەی دابین كردووە،" حصة تموینیة"، ئیدی ناپرس
 دەزانن. وەك وتم: نامەوێت كەس بزانێت من ئەو پارەی دەدەم، دووهەم چەند كەس دەبن؟

 چل و دوو كەس دەبن، ئەمەیش ناوەكانە، نووسیومانە، هەموویان دەناسی. -
 ناوەكانیم خوێندەوە حەزم لە چارەی دوان سیانێكیان نەدەكرد، وتم: ئەم سیانەچی؟
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ەزاتاڵ و هەڵەوەڕن، ئەگەر ناویان البەی بە تەئكید كوێر دەبن و لێیان وتی: دەزانم ئەوانە ڕ
 گەڕێ. 

ئیدی هەموو مانگێك هەر ئەو برادەرەم هەڵبژارد و مانگانە پارەی ئەو لیستەم دەدا و 
 دەیبرد بۆ عەرەق فرۆش. 

وەك زانراوە لەناو توێژی ئودەبا ملمالن و دەستە و دایەرەی زۆر هەن، یەك دوانێك بە 
 ەی من سەرخۆش دەبوون لە منیان دەخوێند. پار

و گەیشتە ساڵێك و پێنج مانگ، وەزعی گەمارۆ ئاسان  ڕۆژان و مانگان ڕۆیشت و گوزەرا
بووبوو، باری ئابووری لە قۆناغی برسییەتیدا گوزەرابوو، سەرۆكی یەكێتیی نووسەران 

ەی لەو كەسانە ئەو بەشە عەرەقهاتووە  بەمەی دەزانی، ڕۆژێك وتی: فاڵنی كاتی ئەوە 
 لە مێژدا ئاگادارت دەكەمەوە.ببڕیت، جا من كۆیان دەكەمەوە و پێیان دەگەینم، 

دوای دووسێ ڕۆژ تەلیفۆنی بۆ كردم و ڕۆیشتم بۆ یەكێتیی نووسەران، ڕوانیم هەر چل و 
 دووكەسەكە و چەند برادەرێكی تریش لەوێ بوون.

 سەرۆكی یەكێتیی نووسەران دوای پێشەكییەك وتی: 
دەرینە چوار ڕۆژی ماوە بۆ سەری مانگ، بە پێیی زانیارییەك، كە المە، سەری مانگ برا

 بەشە عەرەقەكەتان نامێنێ، یەكێك لەو برادەرانە وەك ڕەخنە لە دەوڵەت وتی:
عارەقمان پێ نەدرێ، ئەمە لە كام  ر دەریایەك نەوتەوە، مافی دوولترئێمە هاتووینە سە

 قامووسی ڕەوا دایە؟ 
 ەدا كەس بە كەس نییە و توانا بێتوانا دەخوا...یان لەم واڵت

سەرۆك لە وەاڵمیدا وتی: كاكە لێم گەڕێ با وتەكەم تەواو بكەم ئەو دەم هەرچی دەڵێی، 
 بیڵێ..

 یەكێك وتی: بەرەكەت كات دەوڵەت، با تێر بخۆن.
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سەرۆك وتی: كێ قسەی هەیە با بیكات و ئیدی قسەم پێ مەبڕن، تاوێك ڕاوەستا و كەس 
 ەوت، بۆیە وتی:هیچی ن

برادەرینە! ئەم ساڵ و پێنج مانگە حیسەی عەرەقتان بۆ دابین كرابوو، التان وابووە لەبەر 
ئەوەی ئەدیبن و التان وابووە دەوڵەت بۆتانی دابین كردووە، پەنجەی بۆ من درێژكرد و 

ئەو پیاوە دابینی كردووە نەك دەوڵەت، هەر هەموویان تووشی سەرسامی بوون، وتی: 
 وردە وردە، یەك یەك هاتن و ماچیان كردم، هاتە سەر یەك دوانێك، یەكێكیان وتی: ئینجا

جەماعەت من شایستەی ئەو تەشەكووڕەی نیم، دەبێ داوای لێبووردن بكەم لە جوێی 
میشم كردووە، ئەوەیش سوپاسگوزاری، ئاخر دیارە من بە عەرەقی ئەو سەرخۆشبوومە و زە

 هەم، بەاڵم غیرەتسز نیم. سم هەڵوەڕپیشەی غیرەتسزەكانە، منیش خۆم بنا
هەڵسام و ڕوو بە ئەو ڕۆیشتم و وتم: لەو قسانە گەڕێو لەناو ئودەبایدا ئەوە ئاساییە، لە 

سەراندا وەك غیرەتسزی گەڕێ، ئەم باسە لەنێو  ئودەبای ئەو سەردەمە و یەكێتیی نوو
 ڕووداو تۆمار كراوە.

 


