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 ! كرامە مۆدێل

 ەوجافخوسر

گی دووجار پڕۆژەی نەخشەكێشیمان هەبوو، یەك هەفتەیش مۆڵەت بوو بۆ ئەنجامدانی. مان
لە هۆڵی تایبەتی كۆلیژدا ئەنجام درابایە، هیچ قوتابییەك نەدەبوو كارەكەی یش هەر دەبوا كەكارە

 ەیش تایبەتمەندی نەخشەكێشی و شێوەكاری و پەیكەرسازی بوو. لە دەرەوە ئەنجام بدایە، هۆڵەك

ئیدی هەر قوتابییەك دۆاڵبێكی فلزی بۆ تەرخان كرابوو، بۆ پێویستییەكانی نەخشەكێشی و 
 شێوەكاری، دوو هەفتەیەكیش تەرخان كرابوو بۆ شێوەكاری.

و شۆڕ دەبووینەوە هەر دەبوا بە سەر سەندەلییەكی بێ دەستەوە دانیشتباین ڕۆژانی نەخشەكێشی 
سەر كاری نەخشەكەیدا، مامۆستاكان لە كالسیدا پڕۆژەیان دابین دەكرد و ئیدی سەردانی هۆڵی 
نەخشەكێشانیان نەدەكرد، با هەر بە زمانە هونەرییەكەی بڵێم: " ئاتیلییە" ڕۆژانی ناو ئاتییلیە 

نە دەرەوە بۆ ی دەكێشا، تا درەنگانێك جاروباریش چوارچوار و جووت جووت دەڕۆیشتەدرێژ
 ماندووی وەدەركردن و زۆر شتی تریش. 

ە بەسەر سێ پاوە كارمان كردبا، ساڵی ێوەكاری جیاواز بوو، دەبوا بە پاوڕۆژانی ناو ئاتیلیەی ش
زۆرتر سروشتی بێگیان بوو، ئیدی ئەوە گۆزە و گوڵدان و فۆرمی جۆراوجۆر،  یەكەم مۆدیلەكانمان

 یەدەكرا دەهێنرا وزیندوو، سەرەتا" حەسەن باخەوان"  لە ساڵی دووهەمدا مۆدیل بووە مۆدیلی
مۆدیل و ڕووت دەكرایەوە. تەنها دەرپا شۆرەكەی لە پادا دەما. دەرپاكەی تۆزێك لە دەرپای 

جووڵەی نەكردبا،  دەبوا كوردی بە شێوەی ڕانك دەچوو. هەڵی دەكرد تا سەر چۆكی، وەكوو بت
جەماعەت من دەزانم چەند لۆچوچرچی لە ڕوخسار  تا یەكێك لە قوتابییان پێشنیاری كرد و وتی:

و لەشی حەسەن باخەواندایە، ئیدی بەسە... بۆیە دەڵێم با ئێمە خۆمان ببینە مۆدیلی خۆمان، 
 ڕووت دەكەمەوە و دەبمە مۆدیلتان. جا من یەكەمین كەسم خۆم

 مۆدیل؟ ببنەمن هەڵم دایە، ئەی كچەكان چی، ئەوانیش دەبێ 
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ن خەڵكی كرماشان و زۆر قسە خۆش و گاڵتەجاڕ بوو، وتی: خوا هەڵدەگرێ، عەلی ئەشرەفی مورادیا
ئێمە خۆمان ڕووت كەینەوە، كچانیش وەك كچی ناسرودین شاهـ، بە جلوبەرگەوە دانیشن، جەمشید 

و ڕۆیشتە  . حەسەن باخەوانی هێنایە خوارەوەخۆی ڕووت كردەوە و تەنها شۆرتێكی لە پادا مابوو
 شوێنەكەی.

یاندا جەمشید لیستی نۆرە بگرێت، زۆر لێی پاڕامەوە، تا نۆرەكەم بخاتە دوای دوایین، تێكڕا بڕیار
 هەروای كرد. 

دوای چەند موڕەتەزا یەكێك لە هاوكاڵسییەكانمان بوو، هەڵەوەر، گاڵتەچی، چەنەباز، دەنگخۆش، 
ێك بوو هەفتەیەك نۆرە هاتە سەر ئەو، وەستا بوو بە پاوە، هەردوو دەستی بەرەو ئاسمان زەمان

خۆمم بۆ نابوویەوە، لەسەرخۆ و ئارام ڕۆیشتمە پشتیەوە، شۆرتەكەیم داخزانە خوارەوە و هیچ 
ناجوڵێمەوە.  مخۆی تێك نەدا، وتی: با یەكێك بێت شۆرتەكەم بۆ هەڵكێشێتە سەرەوە، من مۆدیل

ە، بە جنێودان بە دەنگی بەرز بە جەمشید وتی: ئەو قەحپە دایكە، ئاغای جافی خستووەتە دواو
 یا پارەی پێ داوە یان لێی دەترسێت.

دوای سێ مانگ نۆرە هاتە سەر من، پانتۆڵم دانەكەند، بە نیوەلەش بوومە مۆدیل. كچانیش نۆرەیان 
ئەنجام دەدا، ئیدی ئەوانیش ئازدابوون، بڕێكیان جلوبەرگی تەنگیان لەبەر دەكرد، یان مینی ژووپ، 

و ئەندامیان وەدەر دەكەوت. ڕۆژانی نەخشەكێشی  یان كراسی ناسك، ئیدی زۆر بەرزی و نزمی لەش
لە ڕۆژانی پەیكەرسازی و شێوەكاری جیاواز بوو، ئەو هەفتە تا بەرەبەیان لە كاردا بەردەوام 

ە زەریف لێ دەدا، بە ڕەگەز نەدەگەیشتین، كامبیز تاری هەر فر دەبووین. وامان نەكردبا پیاڕا
دەوت. لە دواییشدا كۆلیژی تەواو كرد، لە  ئازەری بوو، جاروبار گۆرانی ئازەریشی لەگەڵ

 دەفتەرەكەمدا دەست بەكار بوو.

 م بەالوە سحرئامێزە، هەر بە تەواوی عاشقی ئەو مۆزیكەم، چ ئەوسا و چ ئێستاش. نەوای تار
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كامبیز بردمی بۆ الی مامۆستاكەی،  تا كۆلیژم تەواو كردبوو، زۆر حەزم دەكرد فێری تارلێدان بم
ۆیشتم بۆ فێربوون، تازە ژنم هێنابوو، دەگەڕامەوە ئەوێ، مامۆستاكەم بۆی هەفتەی ڕۆژێك دەڕ

دابین كردم، دەبوا لەسەری كارم كردبا، تازە كاری ئەو ئامێرانە لە تەمریندا هەرچی زەرافەتی 
 مۆزیك هەیە، لە ناوی دەبات، سێ مانگ بوو لە تەمرینی تارلێداندا بەردەوام بووم.

و من لە تارژەنیدا بەردەوام بم، چەند جار وو، نەدەچووە عەقڵییەوەی ڕازی نەبكارە وخێزانم بە
 ئەوەی دركاند و گوێم لێ نەگرت.

ڕۆژێك لە كار هاتمەوە، سەیرم كرد تارەەكەمی بەدەستەوەیە، بە هەق تارەكەم فرە زەریف و بە 
بوو  سەدەف نەخشونیگاری كرابوو، هەر دانیشتم و دانەنیشتم تاری گرتەوە دەستەوە، الم سەیر

 بۆچی تارەكەمی بە دەستەوەیە!

وتی: چەند جار پێم وتی واز لە فێربوونی تار بهێنی، بە گوێت نەكردم، جا سەیرم بكە بزانە چەند 
 جوانت بۆ لێ دەدەم!

ئینجا هات  -تاری بردە سەر سەری و چەندان جار دای بە زەویدا، تار بوو بە چەند پارچەوە
 ن بوو، تابزانێت چی دەكەم؟لەبەرانبەرمدا لێی دانیشت، چاوەڕوا

نە هیچم كرد و نە هیچم وت، تەنها ئەو نیوەڕۆیە نانم نەخوارد و هەر ئەوەندە و 
 بەس.

بەو شێوە ئەگەر فكری برژاویی عەقڵیەتی بنەماڵەیی خان خانی نەبووایە، ڕەنگە 
ئێستا تارژەنیم بەچاكی بزانی بایە، سەیر لەوە دایە هەرگیز خێزانم لەو كارەی 

ن نەبوو، دەیوت: ئەو كارەم یەكێكە لە كارە باشەكانم، كە بۆتۆم كردووە. پەشیما
 ئەگەرنا لە زۆر بۆنەی خۆمانەدا ئەو تارەت دەژەند، وانا؟
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لە  موتم: بە بیرت دێ لە بۆنەیەكی خۆمانە دەهۆڵ و سڕنایان هێنابوو، دەهۆڵەكە
 دەهۆڵژەنەكە سەند و كردمە دەهۆڵلێدان؟

كەنین كردت، جیاوازە لەگەڵ ئەوەیدا یەكێك پێت بڵێ وتی ئەوە جارێك بوو بۆ پێ
 مامۆستا تارێكمان بۆ لێ نادەی؟

 جا ئەگەر بیزانم لێی دەدەم. -
 سەندبا هەر دەمشكاند. ۆیە تارەكەتم شكاند، یەكێكی تریشتئاخر من ئەوەم دەزانی، ب -
 ئەوەم دەزانی بۆیە دەستبەرداربووم و تاری ترم نەسەند. -

هاوژین بووین، بیست ساڵ لە دەرەوە پەنابەری و بێوەتەنی و هەژاری و ەنجاوپێنج ساڵ پێكەوە پ
دەوڵەمەندی و ڕۆژگاری تاڵ و شیرینمان پێكەوە گوزەراند، بۆ ڕۆژێك ناكۆكیمان پێكەوە نەبووە، 
حەیف و جێگەی داخمە بەبێ ئەوەی هیچ دیاردەیەكی نەخۆشی بووبێت لە سێ دەقیقەدا 

. زۆری لە منیشی لەگەڵ خۆیدا برد، پەروەردگار 2019 /7 /2بەبەرچاومەوە كۆچیدوایی كرد، 
 ئاگاداری بێت ئینشائەڵاڵ.


