
1 
 

 

 

 جی و شانزەلیزیەنەرەف

 جافخوسرەو

لە گۆمێك خوێندابووین و خوێنیش دەباری، نەڕەی تانك و ناڵەی تۆپ و گرمەی تەیارە و 
ژیانی دابەش كردبوو، شەوانیش تیشكئاوێژەكان هەڵدەدران،  نركەی هاوەن بەشێكی زۆری

 شەڕی نێوان عێراق و ئێران هەمووان تا چۆكیان لە خوێن دابوو. 

لەم ڕووەوە ڕاستگۆیانە ڕۆمانێكم بە زمانی فارسی نووسیوە، الم چاكە لەم هەلومەرجەیدا بە 
ەكەم، بۆیە بۆ دەم و چاپی نەگەیەنم، تا دەردەسەریی بۆ خۆم و بڕێك لە خەڵكی دروست ن

سەردەمانێكی تر هەڵم گرتووە، بە دڵنیاییەوە ڕۆژێك دەیگەنمە دەستی خوێندەوارانی كورد و 
 ، كەی؟ نازانم، ئەگەر مام.عەرەب و عەجەم و گەالنی تر

ئیتر وا شەڕە و بەندەیش لە گۆشەیەكەوە لەو شەڕەیدا بەشدارم، ڕۆژ نەبوو جەنگاوەرێكی ئازا 
 برینداری نەبینم. بە كوژراوی یا بە 

ان وەك ئێمە وان و لە دونیا دابڕاوم الم وابوو دونیایەكی تر لە گۆڕدا نییە و هەموو جیه
 رە و تەنها ئێمە نین.شەڕەكە جیهانگی

من نازانم ئەوانەی شەڕهەڵگیرسێنن و شەڕ دەكەنە پرد و بەسەریدا دەگوزەرێن و چ لەزەتێك 
 لە كوێرەوەری كوشتن بڕین دەبەن؟



2 
 

ە مێژووی مرۆڤ وردبینەوە دەنواڕین شەڕ و مرۆڤ لە یەك پزدان داخزاون و هەزاران ئەگەر ل
شەڕ لە مێژوودا ڕوویان داوە و ملیۆنەها كوژراون و تازە شانازیشیان پێوە كردووە لە 

 داهاتوویشدا هەر وا دەبێ.

بێت هەر نەكوشتار و تەق و تۆق پەیدا كردبوو، نیازێكی فراوانم بە خۆ دوورخستنەوەی لە 
پاریس و لە فڕۆكەخانەی "ئورلی" دا دابەزین، دەوەرە لەو بیگرە  گەیاندەبیست ڕۆژێك خۆمان 

 و بەردە بكوژ بكوژەوە لە جوانترین فڕۆكەخانەی فەرەنسادا دابەزی.

ازە هاتوچووی بریق و هۆڕی چرای ڕەنگاوڕەنگ و تونێلی شووشەیین و پلەی كارەبایی و ت 
ی سافی بێگەردی تۆزی گۆشتن، بۆ ساتێك بیرم كردەوە خۆمە ك باوپۆزنازدارانی كەمەرباری

لێرە نە شەڕە و نە تەڕەماشە، هەر الی ئێمە نەگبەتەكە وا هەرایە و ئەم شەڕەیش تەواو 
 نابێت، یەكێكی تر بە ڕێگەوەیە.

" ڕۆژهەاڵت ە ناو دەبرێن، دەبوا ناو نەنرایە، بەڕاستی گوناحە بەو ناوئیتر ئەوە ڕۆژهەاڵتە
ەاڵت، خوێن ئاوا، كێشە هەاڵت، هەوارگەی خوێن و گریان" وەك وابێت نەفرین كرابێت نەگبەت ه

 گرفتاری جادوو و تەلیسمین؟ 

 هەرچی نەزانین، یەكتر كوشتن و خوێنڕشتن چاك دەزانین، كام ڕۆژەهەاڵت؟ یئێمەی ڕۆژهەاڵت

 . كوا تەكسی؟دەی ئەوە فڕۆكەخانەی ئورلییە و ڕێوڕەسمەكەمان تەواو كرد و هاتینە دەرەوە..

بەخوا تاكسییەك بە چاو نابینرێت، تەواوی تاكسی پاریس مانیان گرتووە و داوای مافی ڕەوای 
 خۆیان دەكەن و كەسیشیان پێ ناوێرێ.

 ئێ چی بكەین؟
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كیلۆییمان پێیە و چۆن خۆمان بگەیەنینە هوتێلەكەمان 40-30هەر یەكەمان ژانتایەكی قوڕسی 
هوتێلەكە لە بندەستی شەقامی شانزەلیزە دایە. ژانتامان دایە  كە لە واڵتەوە دابینمان كردبوو،

 شانا ڕیز بە دوای یەكدا لە قەرەجی دز دەچووین.

دوایی بە تەكاندان و عەرەقڕێژان خۆمان كرد بە " ئەندر گراونا" ژێرزەوی و سواری ترام بووین، 
" یەكێكە لە هوتێلە باش بوو لە نزیك هوتێلەكەمانەوە سەرمان وەدەر هێنا، " بیلمۆند هۆتیل

كالسیكییەكانی سەردەمی ناپلیۆن، بەاڵم بە شێوەیەكی مۆدێرن ڕازابوویەوە... مانگی یانزەی 
ئەورووپا ساردە ئێمەی دوور لە شادی و دونیای شەوگاری شادی و نەوای تەڵ و ژێی ئامێرەكانی 

ی نازداران و مۆزیك و دوور لە شەونشینی و نەرمە بزیسكە چاوی خومار و بزەی شیرینی لێو
پەریزادان، ئەشهەدو ڕووح و ڕەوان و لەش و ئەندامی ماندووم نیازی بە گۆڕانكاری بنەڕەتی 

زەمانێك بوو لە سەما و سەر و زوڵف و ڕاوەشانی ناز پەیكەرانی گورج و گۆڵی پەیدا كردبوو، 
 جواڵنەوە مەوزوون، وەك جوانەماینێكی سەركێش چەپووكانكەر بە دوور بووم.

برادەرێكی بە م فەرەنجییەكی چەچەنی وابزانم كازاخستانی پێیدابووم، تا بە دیاری برادەرێك
 بدەم.

شەو داهاتبوو، كزەبای ساردی مانگی یانزەی ئەورووپا شۆخی لەگەڵدا ناكرێت، پیرە فەڕەنجیم 
 دایە شاندا و بە پیاسە كەوتمە ڕێ بۆ ناو شانزەلیزە.

شی و زۆر شت بە ئاسایی دێتە چاو من بەو لە ئەورووپایدا كەم كەس سرنجی خەڵك ڕادەكێ
، دووسێ هاوەڵەكانم لە دواوە بوون، ئیتر هەر مفەڕەنجیەوە خەلكەكە بە یەكتریان نیشان دەدا

 خەڵك بوو لە دووكان وەدەر دەهات، الیان وابوو فیلم بەرداری بۆ سینەما دەكرێت. 

امیڕە و كارگێڕی و تیشك و بە "تاراس بۆلبا" دەزانی، خەڵكەكەیش چاویان گڕدەدا بۆ ك خۆم
 بالجكتۆر.
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لە دواوە جارجار لە ئامۆزایەكم لەگەڵ دابوو كە زانی فەڕەنجی و من گاڵتەیان پێ ناكرێت، 
تەنیشتمەوە خۆی مۆن و چاوی كردبووە هەڵمات، بە چوار دەوردا سووڕی دەدا تا بیسەلمێنێ 

 منی فەڕەنجی لە شان، شازادەیەكی ڕۆژهەاڵتیی گرنگم.

ە گەیشتینە ڕستۆرانتی " فوكیە" كەوا یەكێكە لە جێگە و بەناوبانگەكانی شەقامی وردە ورد
شانزەلیزیە، لەوێ لەنگەرمان خست ئەو ڕستورانتە ناوباوی لە ڕستورانتی " ماكسیم" كەمتر 
نییە و كۆنتریشە... ئیتر ئەوەمان كردە پاتۆق و درەنگانی شەومان لە كۆمەڵە ڕستۆرانت و 

راك ستور" لە بنی شەقامی شانزەلیزەوە دەگوزرەراند. هەر میللەت و دیسكۆیەك بەناوی "د
 ڕەنگ و دەنگێك لەوێدا بەدی دەكرا، بە تایبەت ڕەگەزی مێیینە. 

ئیتر هەر ئێوارە دادەهات و سەرتیپی ئامۆزام دەكەوتە جوواڵنەوە و سمكۆاڵن و تا شەو 
 لەبەر نەكەیت؟شەو فەڕەنجی  ئۆقرەتر دەبوو، دەیوت خۆ ناشی ئەمدادەهات بێ 

ئەو هەقی بوو وا بڵێت شەو نەبوو دووان و سیان لەو نازدارانە نەدەین، لەبەر بەرەو كۆزە و 
 دوا هەناسەی شەو...

ئەو الی وابوو نانی فەرەنجی دەخوات و فەڕەنجی البووبووە ڕازێكی سەرسامئاوەر، جاروبار  لە 
رموناسك دەستی بەسەردا دەكێشا فەرەنجی هەڵواسراو نزیك دەبوویەوە وەك گیانلەبەرێكی نە

ستانە، خاوەنی زەوقی خۆیانن، و قرغیز واڵتی چەچەن  ە واڵتەڵم قەورە، ئەوو دەیوت: ما
سەیرەكەی چییان دروست كردووە، تەواوی شەقامی شانزەلیزەی تەماشاكەریەتی، ئینجا لەسەر 

 اڵتی فەرەنجی بۆدەیوت: ئاوابێ و وپا چەرخێكی بەدەوری خۆیدا دەدا و پلێكی دەتەقاند و 
 خۆتان و فەرهەنگتان.

حەڕام دەكردم، بە  ێبۆ نەگبەتی هەردووكمان لە ژوورێكدا دەنووستین، جاروبار خەوی ل
تووڕەبوونەوە، دەموت:هەتیو فەرەنجی، فەرەنجیت چییە تۆ نانی من دەخوێت، نەك فەرەنجی، 



5 
 

اكەرێكت لەگەاڵ فەرموو ئەوە تۆ و ئەویش فەرەنجی، ئەمشەو لەبەری كە، ئەگەر جاش م
 گەڕایەوە من ئەو سەروڕێشە و پرچەم دەتاشم، لێگەڕێ با بنووم.

غ و لە پابێسوودبوو، ئینجا بە هۆڕەی جافی دەكەوتە شان و باهوی فەڕەنجیدا و واڵتی قەرە
 زەگی دا.

، هەتاوەكوو مەستیش فریام نەدەكەوت، نە میەك دوو ڕۆژێك بوو ماتەمی و كپی دایگرتبوو
 هەبوو نە حاڵی كەسی تر.  حاڵی فەرەنجیم

جارجاریش شەو لەسەرخۆ بەرەو درەنگان دەچوو، كاك سەرتیپ پەیتا پەیتا دەیخواردەوە، 
ئاوڕێكی لە كاتژمێرەكەی دەدایەوە، كات لەنیوە شەو گوزەرابوو، كاك سەرتیپ ڕابواردنی 

اروبار ئاخری شەو مسۆگەر نەكردبوو، منیش لە خۆما نوقمی نوقم بووم، كردبوومە عادەت ج
لەسەر دەستەسڕی سەر مێزەكە یان وێنەم دەكێشا یا شعرێكم دەنووسی تاوتاو دەمنواڕییە 

ان دەدا، منیش بە شیعرەوە ەوەیدوو ئافرەتی ئەوالتردا. پێكەوە دانیشتبووین هانی نزیكبوون
 خۆم خەریك كردبوو، ئامەژەیان بۆ دەكردم:

 

 شەوێك غەمگین لە شەوانا

 تۆرانالە پاریسا، لە قوژبنی ڕس

 شەوارە بیردۆش داماو

 بۆ من شەوێكی مردووبوو

 سەرخۆشی وای لێ كردم

 لە دوورەوە ڕوخسار و ڕووی
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 بوووئافرەتیكم بەدی كرد

 ونیانمپێدەكەنی بە نازەوە نەر

 بە چاو دەیوت: هەتیو ناڵێی كوێنەریت؟

 نیونیگا ئاشوفتە و سەرسەریت...

 بەچاو وتم بیرە ئەمیرانە كەنی

 ەكەنیشیرین شیرین پێد

 الت وایە دژوار و دژی

 خۆزگەم بە لێوی لێوان

 كاتێك نەرمنەرم دەیمژی

هەڵسام چوومە الیانەوە، زۆری نەكێشا، كاك سەرتیپیش هات و وتی: خەریك دەبوو نائومێد 
 دەبووم هەرچی گوناهت هەیە بەم بۆقەتەی ملەم.

 یەكێك لە كچەكان وتی: نەڕۆیین بۆ دیسكۆ؟

 نركەی دەهات!دیسكۆیەك لە بندەستماندا 

 وتم: باشە ئەوە دیسكۆیە فەرموون....

 خۆشترە بڕۆین بۆ ئەوێ... ەیكچە وتی: ئێمە دیسكۆیەك دەناسین فرە لەو

 وتم: دیسكۆكە لە كوێیە؟

 و بەری بێگاڵە... دەوروتی: لە 

 ئەوەی وت كەوتمە گومانەوە، بە گێلمان دەزانن و بەرنامەیان بۆ داڕێژاوین. 



7 
 

وور لە كێشە و هەموو بە ئاسان بە دەستهێنان چێژی بە المەوە نەمابوو، نزیكەی مانگێك بوو د
 ە دەیانەوێ ئەمشەو تووشمان كەن و بماندۆشن.بە سەرتیپم وت ئەمان

 وتی: منیش وای بۆ دەچم!

 . ێ چیمان لێ بكەنلەگەڵیان بچین تا بزانین دەیانەووتم: ئەوە دێنێ با 

 بەن. ی دەئەوان ببەین، ئەوان ئێمەوتی: كاكە تۆ سەیری! لە جوێی ئەوەی ئێمە 

 تازە خەیاڵیشان ڕەنگە خراو بێت.

ئەوپەڕی ئەوەیە لەم واڵتە خەیاڵیان خراپە و سەرم پێوە نییە بۆ هەرا، وتم: لەوە دڵنیام 
 چییان بەدەستەوەیە. ەیە ئەم دوو سەلیتبینەن دەمەوێ بزانم با وەدەرمان نێن، 

 وتی: كاكە ئەمە شەڕ بە پارە سەندنە...

وتم: زۆری لە یەك مەدەرەوە، دەڕۆیین لەگەڵیاندا سواری ئۆتۆمبێلەكەیان بووین تا لە 
 كۆاڵنەكانی پێكاڵەوە نزیك دەبووینەوە گومانم دەبووە یەقین.

سەرەنجام ڕۆیشتینە ژێر خانێكەوە نیوە تاریك و نمدار، بۆنی دووكەڵی تووتن پڕی كەپووی 
ی كە چەندین ئافرەت تاك تاك و جووت جووت دەكرد، تیشكی برووسكەئاسا دەیدا لە شانۆ

 نیوەڕووت سەمایان دەكرد. 

كردەوە و لێوانەكانی  نەگرتبوو، كابرایەك بوتڵی شەمپانییەشتا بەسەر ئەسكەمیلەوە ئۆقرەمان 
تر، یەكێكی تر و یەكێكی تر لە پێنجەمیدا دەستی  كرد دە دەقیقەی نەبرد شەمپانیایەكی پڕ

سەر و گوێالكیا  د و ڕوو بە ئەو پەنجەم البرد و پەڕژاندمەم ڕاوەشانكابرام گرت و شەمپانییەكە
 و بەقیەكەم ڕژاندە سەر زەویدا.
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قاتێكی شینم لەبەر دابوو، دەستم خستە ژێر چاكەتەكەم و پارەم فڕێدایە سەر مێزەكە و بەرەو 
دەرگا لەسەر خۆ بەڕێكەوتم، یەكێك بە ڕاكردن ڕۆیشتە دەرەوە، بە سەرتیپم وت: بڕۆ 

خۆیان بهێنن، یان پۆلیس لە هەردوو  ەوە ڕۆیشتن یا دەمانچە دەتەقێنێاڵتاوەكان وەرگرە، ئپ
شووشە لە ڕێگەدا بوو، هەر پێی  ودی ئێمە نییە. دەرگایەكی باوەشێنیحاڵەتەكەیدا بە سو

 گەیشتم شەقێكم تێهەڵدا، دەرگا هاڕەی كردە خوارەوە. 

وەستا بوو، خۆمان فڕێدایە ناو تەكسییەكە  لە پلەكانە سەركەوتین بەختمان هێنا، تەكسییەك
 و بۆی دەرچووین. ئاسمان زەردەی هەتاوی پێوە دیار بوو، گەیشتینە هوتێل.

 كرد.سەرتیپ وتی: چاكت 

 وتم: هەر یەكجار زۆر...

 ز لە گۆڤاری ڕەنگیندا باڵوكراوەتەوە.1982ئەمەی خوێندتەوە لە ساڵی 


