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 فەرەیدوون فەڕووخزاد

 خوسرەوجاف

دوای كۆلیژ تەواوكردن لە ساختمانێكدا ئۆفیسێكم كردەوە بۆ كاری تەالرسازی)دیزاین(، 

ساختمانەكە هی هونەرپیشەیەكی كۆمیدی سینەمای ئێران بوو بە ناوی " زهوری" ئیدی زۆربەی 

ێرزەوییەكی پانوپۆڕی هەبوو، زۆری هونەرمەندان هاتوچووی ئەو ساختمانەیان دەكرد، ژ

 كابرایەك گرتی بە ئیجار. بەندە دیزاینەكەم ئەنجام دابوو.

لە شەوی یەكەمدا منیان وەك دیزاینەر داوەت كردبوو، دەتوانم بڵێم ژمارەیەكی زۆری 

 هونەرمەندان ئەو شەوە وەك مێوان لەوێ بوون. یەكێك لەوانە فەرەیدوونی فەرووخزاد بوو. 

بوونی  سەرف نەزەر لە هوموون ئاشنایی نێوان من و فەرەیدوون بوو، ئەو شەوە یەكەمێ

)دوودەكی(، زۆر خوێندەوار ئاگاداری ئەدەبیاتی فارسی، بەتایبەت حەزرەتی حافزی شیرازی 

و مەوالنای بەڵخی یا ڕۆمی، بۆخۆیشی جگە لە بەزمئارایی شیعریشی دەنووسی، جاروبار 

ی پلە یەكەمی دونیای ئاواز و گۆرانی داوەت دەكرد، داوەتی لێ دەكردم، زۆربەی هونەرمەندان

 هەر لەو بۆنانەدا لەگەڵ زۆر لە هونەرمەنداندا دۆستایەتیم پەیدا كردبوو.

فەریدوون فەڕووخزاد حەیە عەالسەاڵت دوو دەكی بۆنی خۆی تا ڕادەیەك بە شانازییەوە باس 

ی فەرەیدوونی فەڕووخزادیان دەكرد، نەك هونەرمەندان، زۆربەی زۆری میللەتانی ئێران عیللەت

 دەزانی. 
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ی خۆی لێزان، لە گۆرانیشدا شێوە و تایل لە دانیشتندا مەجلیسئارا، لە شوومەنیدا وەستاكار و

 هەبوو. بی سەماكردن گۆرانی نەدەوت.

من لە ڕێگەی ئەوەوە لەگەڵ خانمە هونەرمەندانی ئەو حەلەیدا ئاشنابووم... جارێك هەواڵی 

، لە واڵمدا وتی: ئەگەر تۆی ببینابا لە دەستی دەرنەدەچووی، القەی فەرووخی خوشكیم پرسی

 دەكردی. 

 وتم: من هەڵبەستەكانیم زۆر بە دڵە، ئاسان نییە ئافرەتێك بەو هەموو جورئەتەوە بنووسێت!

، خواردنەوەی بەردەوامیش ادەن یوتی: گرفتی فەڕووغ ئەوەیە پێش زەمانی خۆی هەنگاو

ی بەالوە حەل بووبوو... منیش وەك ئەوم، بەاڵم بەشێوەیەكی سەرباقی. ئەو مەسەلەی سێكس

خودا واخولقاندوویەتی، دونیادا دەزانرێت من مەفعوولم من ژنەتیكم، لە تر. لە تەواوی ئێران و 

 چی بكەم، بە دەستی خۆم نییە.

 خواردەوە، ئەهلی تریاك و هێرۆیین و ماددەهۆشبەرەكان نەبوو.فەرەیدوون  زۆر كەمی دە

 ەخوێندەوە، ئەو حەلە تا من بزانم زمانی ئینگلیزی و فەڕەنسی و ئەڵمانی دەزانی.زۆری د

ئێران كەموزۆر تێكچووبوو، كابارە و شەونشینی و بەزموڕەزمی  1979-1978ئیدی لە ساڵی 

، دەمارگرژیی مەزهەبی بە زەقی دەركەوتبوو. هەركەسێك یان داخرابوون جاران كاڵ بووبوویەوە

ی تاران دەستی بە كاڵوی خۆیەوە گرتبوو تا با نەیبا. بڕێكیان بۆ مەبادا لە كۆمەڵگەی مەخمەڵ

بەرەو ئەورووپا و ئەمریكا، لە پێش هەڕووژانی شادا ئێرانیان  تئێرانیان بەجێهێاڵ و ژانتایان بەس
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بەجێهێاڵ. شا ڕووخا، ئێمەیش بنەماڵەی جاف كەوتینە بەر شەپۆلی بێ ئەمانی كودەتا و 

ۆزام ئیعدام كرا و ئێمەمانایش تااڵن كراین و سەڵت و قوڵت لە ئێران شۆڕش. ساالرجافی ئام

 دەرچووین. 

هەبوو، لە تارانی ئەو سەردەمەیدا تەنها سێ دانەی تیادا  كادیالكێكی ئلدورادوی دوو دەرگام

بوو، بەجێمهێاڵ، بە سەیارەیەكی پیسكەی سوبارو بەرەو كورستانی ڕۆژهەاڵت بەڕێكەوتم و لە 

كدا لە شاری سەقزدا گوزەرام و لە سنووری ئێران وەدەرهاتم. شەو لەناو ئەو ئێوارە درەنگێ

ین بۆ ئەڵمانیا. بە سودفە شاخ و داخەیدا لێی مامەوە، لە هەشتا و یەكدا من و خێزانم ڕۆیشت

، زۆر كەس لەوێ دانیشتبوون، ەوەم دیدعەلی قازی محەمە)پێشەوا(، دیسان فەڕووخزا لە ماڵی

 دانیشتوو وتم:  ەوە، بەسەر تەپڵەكێكەوەاتە الی منهەڵسا و ه

 بزمارەكەی بەدەرەوەیە، پانتۆڵەكەت دەدڕێنێ! 

 وتی: ئاغای جاف من لەوەی ناترسم، بەسەر بزماری زۆر لەوە گەورترەوە دانیشتووم. 

 هەر هەمووان دایان لە قاقای پێكەنین. 

سبەی كاتژمێر سێی پێكەنین تەواو بوو و فەڕووخزاد هەستایە سەرپا و وتی: جەماعەت من 

بە (دا كۆنسرێتم هەیە، داواكارم بەخیلێم لەگەڵدا نەكەن و  C.N.Aعەسر، لەبەردەم مۆڵی )

 بەشداریتان شادم دەكەن... 

 من و خێزانم هەر لەو نزیكانە لە ڕستۆرانێكدا نانمان خوارد و خۆمان گەیاندە جێگەی مۆڵەكە. 
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ا پایتەختەكەیان نەگوێزابوویەوە شاری ئەو دەم شاری بۆن پایتەختی ئەڵمانیا بوو، یەشت

بەرلین. ژمارەیەكی زۆر ئێرانی ئاوارە و ڕاكردووی وەك منی تیادا بوو، زۆر لە كۆنە دۆستەكانم 

 دیەوە. چەند شەوێك پێكەوە بووین، زۆریان حەز دەكرد سەر لە عێراق بدەن.

راق، ناتوانن وڵەوتی عێبەبێ ڕەزامەندیی دە وتم: ئێوە هەڵگری پێناسی ئێرانین و ئەوە شەڕیشە

سەر لە عێراق بدەن، با لەسەر موعاڕەزەیش بژمێردرێن، لێگەڕێن با بگەڕێمەوە توانیم ڕەزامەندی 

 وەربگرم، دەعوەتتان لێ دەكەم.

گەڕامەوە، خزمێكم دەستڕۆیشتوو بوو، ئەوانەی لە دوورەوە دەناسی، ناوی فەڕووخزاد و سێ 

ك ڕەزامەندی بۆ هێنام، وەرز پاییز بوو، گەرمای كەسی ترم دا بەو خزمەم و دوای هەفتەیە

هاوین شكابوو، فەرووخزاد و دوو كەس لەو برادەرانە هاتن، نەفەری سێهەم لەبەر منداڵبوونی 

 خێزانەكەی نەیتوانی بێت.

، بە وجوودی دوو هاوڕێكەیەوە بە " نلە هوتێل میلیا مەنسوور بۆ دابین كردبووجێگەم 

 فەرەیدوونم وت:

یە بكۆشە بڕێك جوواڵنەوە هەیە نەیكەی، تۆ ئەم  سەگەت لەگەڵ خۆتا هێناوە و ئێرە بەغدا

 دادتە بندەستت، حەی عەال سەاڵتە من ئەو كارەم. 

ق و سەیارەم خستبووە تەكیان ئیتر بازاڕی زۆر وەدەر نەكەوم لەگەڵیاندا سایەمن دەكۆشام 

ویستیان بڕۆن بۆ نەجەف و  سووق سەفافیر و بازاڕی گەورەی بەغدا و ئاسەواری بابل گەران،
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گرفت سەگەكەی فەرەیدوون بوو، بۆیەكی كریستیان لە هوتیڵەكەدا بوو، ئەوم بەكرێ كەربەال، 

 . بكاتری لە سەگی فەرەیدوون داگرت ئاگا

پێنج ڕۆژ مانەوە و گەڕانەوە بۆ ئەڵمانیا، هەر سێیان نیشتەجیی شاری " بۆن" بوون. نۆ مانگ 

فەڕووخزادیان بەسەر بڕاوی لە ئاپارتمانێكدا دۆزییەوە، سەری  دوای ئەو سەفەرە فەرەیدوون

 سەگەكەیشیان خستبووە سەر سنگی فەڕووخزاد.

فەڕووخزاد زۆر تۆمار و كۆنفرانسی دژ بە جمهووریەتی ئیسالمی باڵوكردەوە، سەرەنجام بە 

 چەقۆ بەو شێوەیە خۆی و سەگەكەیان لەتلەت كرد.
 


