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ەالرسازیی بەغدا كۆڕم گرتلە كۆلیژی ت  

 
 خوسرەوجاف

ناوباوی تەالرسازیم لە شاری بەغدادا دەنگی دابوویەوە، گەیشتبوومە سنووری 
خۆم بووم، شەش حەوت   كاری پەنجەمۆری تایبەت، لە ئۆفیسەكەمدا خەریكی

كوڕ و كچی قۆز و قیت هاتنە ژوورەوە و دانیشتن. یەكێكیان لە جیاتی 
سااڵنی دوایی كۆلیژی تەالرسازین  وتابین هاتە گفت و وتی: ئێمە قهەموویا

جستێریشمان تیادایە، بە نوێنەرایەتیی هاوەاڵنی قوتابیانمان او قوتابی م
هاتووین، ئەگەر بكرێت ڕۆژێك دابین بكەیت تا ڕۆژێك لە كۆلیژەكەمان 

ڕیت، تا سوود لە تاقیكردنەوەت ڕێكمان دەربارەی تەالرسازی بۆ بگێكۆ
 گرین.روە

پێ خۆش بوو، بەاڵم مەوزووعەكە بەالمەوە بەو ئاسانییەی  داواكارییەكەیانم
نەبوو، كە وا ئەو گەنجانە دەیان وت. لە وەاڵمیاندا وتم: پێم خۆشە ئاوا 
كۆڕێك لە كۆلیژەكەتاندا بگرم، بەاڵم بەو شێوەیەی ئێوە دەیڵێن ڕەنگە 

 نەتوانم.
 باشە بۆ ناتوانی. -
سازی زۆری تیادایە، ڕەنگە دا ڕاگر هەیە، مامۆستایانی تەالرئاخر لە كۆلیژ -

من دڵتان ناشكێنم یەكەم ڕاگرەكەتان ئەوان هەمان ڕاوبۆچوونی ئێوەیان نەبێ. 
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تەلیفۆنم بۆ بكات، دووهەم لەناو تەالرسازانی بەغدایدا بۆچی هەر منتان 
 هەڵبژاردووە؟

پرسیارەكەم لە جێگەی خۆیدابوو، چەند دانەیەكیان پێكەنین و یەكێكیان 
مانەوە تۆمان هەڵنەبژاردووە، لە یەكێك لە مامۆستاكانم لە وتی: ئێمە لە خۆ

كالسدا بیستووە، كەوا تۆ شێوەی تەالرسازی عێراقت تێكداوە، كەچی 
 نەخشەیەكی تەالرسازی بۆ یەكێك كیشاوە كتومت لە كاری تۆ دەكات.

یەكێكی تریان وتی: من لە مامۆستاكەم بیستووە، كە وتی: من زەرەر و زیانم 
ەك نییە، بەاڵم ئامادەم خوسرەوجاف بكوژم، شێوەی تەالرسازی بۆ مێروولەی

جاهیالنە گۆڕیوە، كەچی هەمان مامۆستا دوای پێنج ساڵ لەو وتەیە، لە كاری 
 تەالرسازیدا السایی تۆ دەكاتەوە!

باشە كەواتە دەتانەوێ من ببەنە ناو دوژمنێكی ڕاستەقینە، ئەوەم بەالوە  -
ن یان بە نامە یان بە تەلیفۆن داوام لێ گرنگ نییە، گرنگ ئەوەیە ڕاگرەكەتا

 بكات ئەو دەم دێم، دوای دوو ڕۆژ كەسێك تەلیفۆنی بۆ كردم، وتی:
ڕاگری كۆلیژی تەالرسازی زانكۆی بەغدا داواكارم ڕۆژێك حوسام ڕاویم، من د.

 نمان.یادابین كەی تا كۆڕێك لە كۆلیژەكەماندا ئەنجام بدەی بۆ مامۆستا
 ڕاكێشام، بۆیە وتم: ناوی مامۆستاكان سەرنجی 

 قوتابییان؟ئەی  -
 وامان الخۆشە تەنها بۆ مامۆستاكانمان بێت، هەر نەبێت لە ئێستادا. -
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دكتۆر چ گرفتێكە تەنها بۆ مامۆستایان بێت، من وای بە چاك دەزانم كۆڕەكە  -
 بۆ قوتابیانیش بێت، هیچ زەرەر و زیانێك لەوەیدا نابینم.

 ئاخر ئێمە وامان ال چاكە! -
اكەم ئەگەر قوتابی و غەیری قوتابیشی تیادا نەبێت... من ئەوەی ن -

 خواحافیز.... خواحافیز.
بە سبەینێدا چەند كەسێك لەو قوتابییانە هاتنەوە و كەینوبەینی نێوان خۆم 
و ڕاگرەكەم بۆ گێڕانەوە و ئەوانیش لە پێشنیارەكەی ڕاگرەكەیان سەریان 

 سووڕما!
 ی كرد و وتی:دوای دوو ڕۆژی تر " ڕاگر" دووبارە تەلیفۆن

، لە بڕیارمانداوە كۆڕەكە بۆ هەمووان بێت، بەاڵم من تكایەكم لێت هەیە
 كۆڕەكەتدا مامۆستاكانمان مەخەرە تەنگەبەرییەوە.

لە وتەكەی سەرم سڕما، بۆیە وتم: من وەاڵمی پرسیار دەدەمەوە، هەر 
 پرسیارێكیش وەاڵمی خۆی هەیە.

 ایدا كاری زۆرتشاری بەغد وتی: مامۆستا تۆ تەالرسازێكی مەیدانیت و لە
ئەنجام داوە و بە بەرچاوەیە، مامۆستاكانی الی ئێمە تەالرسازیی ئەكادیمین، 

 كاروكردەوەی مەیدانییان ئەنجام نەداوە، بۆیە دەڵێم )ئیحراج(یان مەكە.
دەی ڕۆژی كۆڕ تەرخان كرا و هۆڵەكە جمەی لە خەڵك دەهات، چەند سەد 

ە قوتابی، بۆ نموونە مەال جەمیلی كەسێكی تیادا بوو، قوتابی و غەیر
 ڕۆژبەیانی و مەال شەكووریش هاتبوون. 
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 ڕاگر بۆخۆی منی بە دانیشتووان ناساند.
نزیكەی كاتژمێرێك دەربارەی مێژووی تەالرسازی جیهان و شێوە و شەمایلی 

 .دوام كاروكردەوەی تەالرسازی لە بەغدایدا
الرسازی دوا، هیچ دەرگەی لێدوان كرایەوە، مەال شەكور جۆرێك لە تە

 نەدەگیشت. پیا تەالرسازێكی خەبیری 
لە كۆلیژدا مامۆستا بوو، هەڵسا و وتی: ئێمەی  شێرزادشیرینی ئیحسان 

دەكەین و  باس مامۆستایان جاروبار دەربارەی شێوەكاری خوسرەوجاف
، مامۆستایەكی تری زانكۆ پێشنیاری كرد هەفتەی "گاودی عێراق"ناومان ناوە 

ۆلیژدا دانرێت و خوسرەوجاف تا دەربارەی گیروگرفتی كاری وانەیەك لە ك
 مەیدانی و شێوەكاریی خۆی بدوێ.

قوتابییان چەند پرسیارێكیان كرد، ڕاستت دەوێ خۆم دانابوو مامۆستاكان 
ڕەخنەی زۆرم لێ بگرن، نەیان كرد، بێدەنگ وەك تەڵەبەی تەنبەڵ هەر 

 گوێگربوون.

 او كرا.بە چەپڵەڕێزانێكی زۆرەوە كۆڕەكە تەو


