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ب  ..مامۆستا جهمال نهبهز و قهرزی  کت
 
 

بهوە، له زۆر ڕەههندەوە بيستووە    موايه زۆربهی ههرە زۆرمان چيرۆک و سهرگورشتهی جۆراوجۆرمان لهمهڕ کت   .پ
ندکار بووە له بهغدا، باری دارايی باش  م ل بووە باس لهوە کراوە کابرا خو بۆ نموونه من له کۆڕ و مهجليس دا، گو

ندنهوەی کت سک نهبووە و حهزيشی به خو ک کهسه تا سهرئ بهکه بدزێ. بهمهرج ب کردووە. ناچاری وای ل کردووە کت
ک  ب بخانهکهتدا، چهند کت ت له کت بی دزيهوە. ههشه خۆی د بخانه گشتييهکان کت دژ به کاری دزيکردن بووە. ههبووە له کت

بت کی تريش ههن کت ندنهوە، دەيبات و ئيتر نايبينيتهوە. جۆر ن بهناوی خو تهوە...هتد.   دەرد ڕ م بۆتناگ ل دەخوازن، به
ندنهوە ب و خو ی بۆ کت  .رەنگه ههموو بيانووی هاوبهشی ئهم جۆرە کهسانه، خۆشهويستی ب

ڕمهوە کی کورتيلهی خۆمتان لهتهک مامۆستای گهورە و ڕەوانشاد مامۆستا جهمال نهبهز بۆ  دەگ رەدا منيش  ئهزموون  .ل
کی بۆ  کيان مامۆستا تلفون ی ل کردم. منيش وتم ههمه و  ڕۆژ نی «ئوستا»ی عيزەدين مستهفا رەسوو کردم داوای کت

کی مامۆستا  بوو، بهدوای شيعر کردم و خۆشحا بهکهم دايه و دەستخۆشی ل نمه دەستتان. بۆ ڕۆژی دوايی کت سبهين دەيگه
وکردۆتهوە دەيويست بزان ،ئايا عيزدەين  .ههژاردا دەگهڕا، کهگوايه بۆ جمال نهبهزی وتووە رەسوول ئهو شيعرەی ب

بهکهی دامهوە و سوپاسی کردم   .ياخود نا.؟ ڕۆژێ دوو ڕۆژی پ نهچوو، خڕ کت
کردم. ئهويشم بۆ برد، ڕۆژێ دواتر دايمهوە کهس »ی ل کی تر داوای «ديوانی فايهق ب  .جار

خۆش بووم، چونکه گهل جهزرەبهی ناخۆشم لهم بوارەدا ديو يهک ناتداتهوە. بهم پهيوەندييه زۆر د ب دەدەيته هاوڕ ە. کت
ک و ناچار بم  داوای ل بکهم بمداتهوە. چۆن بۆی دەبهم، ئاوهاش   ک بدەمه کهس هت دەبم بهوەی شت منيش زۆر سهخ

 .حهز دەکهم بمداتهوە
 

بهکانی هی مستهفا عهسکهريه لهس نابوو. يهک لهکت بی ه هر «بکر  هاوبير بهختيار شابان له کوردستانهوە کۆمه کت
ن دا، ئاماژەی به بيروڕاکانی مامۆستا جهمال نهبهز   ندنهوە.  تهماشا دەکهم لهگهل شو م وەرگرت بۆ خو سدقی». منيش ل
کی وا ههيه. مامۆستا يهکهوڕاست وتی بۆم  ب داوە. ڕۆژێ بهدەم قسه و باسهوە لهتهک مامۆستا جهمال دا بۆم باس کرد کت

نه. منيش وتم هی خۆم نييه، با لهگهڵ خاوەنهکهی کاک بهختيار  قسه بکهم و  رەزامهندی وەرگرم. ئهوەبوو ئۆکهی  به
دانه بوو، نهمبينييهوە و دەرفهتيشی نهدەدا داوای   بهکهم دايه دەست مامۆستا. ئيدی ههر  ئهو پ کاک بهختيارم وەرگرت و کت

ت هيچ ی ئاوەدان ب بووردنم له هاوبير شابان کرد. ما   .ی نهوتل بکهمهوە. داوای ل
النی پرسگهلهکانهوە، وتم: مامۆستا ، مامۆستا مستهفا نهريمانيش زۆر جوان و   الن و داش ش کيتريش بهدەم هه جار
کی تۆ دەکات، لهمهڕ ئهو بيرخهرەوەيهی بهناوی مهعاريفی کوردستانهوە داوتانه به عبدلکريم   ست و دروست باس له هه

بی وا ههيه؟  وتم :به تی ههمه. وتی با بيبينمقاسم.  وتی :بۆ کت   . بيرەوەرييهکان
بم نهبينييهوە ستاش  پيرە کت م تا ئ  .خۆشهويستان ئهويشم بۆ برد، به

ک دەکهم داوام نهدەکردەوە. کارم بهم جۆرە ڕۆيشت   بم وەک قهرز کهوته الی مامۆستا ، منيش جۆرە شهرم ئهوە دوو کت
 .و منيش داخکراو بووم

کی عهب ب ی کت دا  ڕۆژێ ههوا دو ئاگرينی پرسی لهسهر«کاژيک»، منيش يهکسهر وتم ههمه. خۆ ناکرێ درۆی لهگه
زيانيش درۆ بکهم به ڕووخسارمهوە ديارە  .بکهم و خۆشبهختانه درۆش نازانم و ئهگهر بۆ بهرژەوەندييهکی ب

گه ئه ی وەرگرمهوە؟. وتم : باشترين ڕ بهکهی بۆ بهرم کهوتمه پالنيدان چۆن ل ش ئهوەی کت م: مامۆستا هاوبيران پ وەيه دە
بهکه، بۆم  ندنهوەی کت ندنهوەی دەکهن، سوپاست دەکهم گهر  تهواو بوويت  له خو کيتريش چاوەڕوانی خو و چهند کهس

ڕيتهوە.  ڕاستييهکهشی  ههروا بوو.پاش بهکهی  بگ ک  کت چوو، ڕۆژ زيک دوو مانگی پ ژ ن کی دوورودر قهدەر
   .بهساردی دايهوە دەستم

ر زۆر باسدا و سهرنجی لهسهرتۆمار  له نابوو بهژ ی ه بهکهدا چهندين الپهڕەی  نووشاندبۆوە و بهماجيکی زەرد ه کت
بم له مامۆستا سهندەوە يهمين کت   .کرد بوو. بهمجۆرە  س

بهکهی تريشم کردەوە. خۆشبهختانه   گهی هانهخانی هاوژينييهوە داوای دوو کت بهکهی دوای کۆچی دوايی مامۆستا، له ڕ کت
نه  .هاوبير بهختيار شابانم دەستکهوتهوە و ئهوەی خۆم جارێ ب سهروشو

بی فارسی به  ک  ١٢٠من  لهگهڵ مامۆستادا بووم، ديومه کت ندنهوە ، باس ب و خو يۆرۆ کڕيوە. عهشقی مامۆستا بۆ کت
وک بهندی بۆ ب تی و نهبوو دەزگا و مه کو دوورە و ب و دوورەدەستی نيييه، من بۆی دروست بکهم. به ی کت رنهوەی ههو

بی باشدا، بگرن  .وای له مامۆستا و زۆری تريش دەکات، دەست بهسهر کت
ب سنووری جهمال نهبهز بۆ کت  .ئهمهش عهشقی ب
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کۆی زانای گهورە جهمال نهبهز  ينه بۆ سهر گ  ٣/٢٠١٩/ ٢٧ههزاران تاجه گو
 
٢- 

  جهمال نهبهز و گۆته و پارە
 

  
١٩/ ٢٠١٩/٥  

 
شکچی». ئهم ئاههنگه   نان له زانای گهورەی تورک «ئيسمائيل ب زل کی ڕ ش چهند سا لهمهوبهر چووم بۆ ئاههنگ پ

شکچی سازياندابوو کخراوی کۆمکار و فۆنتی ب  .ر
   .مامۆستا نهبهز و هانهلۆرەيش ئامادەبوون 

کی  کهوت شکچييهوە ر ناسی گهورە ب کی تهنيشت زانای کۆمه ز کهوە لهسهر م باش بوو ،لهتهک مامۆستادا ههموو پ
 .€ يۆرۆ بوو٣٠دانيشتين. ئاههنگه تايبهت بوو، نرخی چونه ژوورەوە  

شکچيش شکچی. ب شکهشکردنی وتار لهسهر ب گهدرا  به ئامادەبووان بۆ پ ک، ڕ شکهشکردنی چهند پارچه موزيک  دوای پ
شکچی بکات مامۆستا نهبهز بوو کرا قسه لهسهر ب شکهش کرد. يهک لهوانهی داوای ل  .بۆ خۆی وتهيهکی بهنرخی پ

هيهکی سهير و پڕ جۆشهوە، ميکرۆڤۆنهکهی گرت بهدەستهوە و به چهند ڕستهيهکی سهير دەستی   لهيادمه مامۆستا  به جو
شکچی  بهستهوە بهوەوەی که کی خۆفرۆش نييه و بۆ پارە کار ناکات به قسهکردن کرد و گهورەيی ب  .پياو

شکچی بکات،  ی پهيڤ و قسهی ترمان  له مامۆستا دەکرد،بهتايبهت باسی کارە زانستييهکانی ب مه چاوەڕ لهراستيدا  ئ
 .کهچی ئهو لهسهر ئهو تهوەرە مايهوە که باسی له خۆفرۆشی و پارە دەکرد

ی سهرنج و ب ندە قسهکانم بهالوە ج نمهوە ئهو کاته ه که که ئهو ديمهن و قسانه د ايهخدار نهبوو. ل ئهوە چهند سا
دی بههای قسهکان الم گهورەتر دەبن دی ه  .بهرچاوی خۆم، ه

که تۆ به پارە و بۆ پارە ههرشت بکهيت، بهتايبهت گهر بانگاشهی زانست و ئايديای بهرزی   ئاخر ئهوە چ بهها و نرخ
 .مرۆڤايهتی بکهيت
کی ترەوە، که ههرچی دەکهم ناتوانم خۆم له ئاست پيرۆزييهکهيدا الدەمئهم کورته باسه دە  .بهستمهوە به چيرۆک

ڕامهوە کی سهيری بۆ گ ، شت ش چهند سا  :مامۆستا پ
مانيا  لهئه

مان ساز کرا. بۆ ئهم بۆنهيه کۆميتهيهک ئامادە کرا. ئهم   بۆنهيهک لهسهر ژيان و بهرههمهکانی گۆتهی گهورە شاعيری ئه
مانييهوە بکاته کۆم کيتر ڕاستهوخۆ له ئه يتهيه پهيوەندی دەکهن به مامۆستاوە و داوای ل دەکهن بهرههمهکهی گۆته جار

 .ههزار يۆرۆيی ياخود زياتری دەدەن کوردی و بهرامبهر بهمهش بڕی پارەيچهند
ڕاوە جا ئايا له عهرەبييهوە يا » بهم کاتی خۆی وەرگ خود لهئينگليزييهوە باشم له بير نييه له راستيدا مامۆستا وتی ئهم کت

و  ناشزانم کام بهرههمی گۆتهيه. من ئهو بهرههمهم نهمديوە . ئاگادارم  و دەزانم  مامۆستا نهبهز بهرههمی شکسپير / 
ی تۆی گۆگۆ ڕانی بهرههمی گۆته نييه  چيرۆکی گهرداوەکه و پا ڕاوە، ل هيچ زانيارييهکم لهسهر وەرگ   .وەرگ

ژی ئهو باسهی ل بپرسم .  بهتيابهت ناوی بهرههمهکهی گۆته. لهم ڕۆژانهشدا له  دەرفهت ساز ن کی تر بهدر هبوو جار
 .«هانهلۆرەشم پرسی ئهويش زانياری دروستی نهبوو

تی   ک بووە بهرپرسی بهسی رۆژهه هبوونی کارەکانی کۆميتهکه، يهک له ئامادەکاران که خاتوون بهههرحاڵ دوای گه
گانهکان دەنووس و پهيوەست به گۆ ژی چهند الپهڕەيی لهسهر گۆته و بهرههمهکانی بهزمانه ب کی دورودر تهوە، وتار

وی دەکات  .ب
ته سهر   ژی باسی گۆته له الی عهرەب و فارس و تورک دەکات.  کات د خاتوونی ناوبراو لهو وتارەکهيهدا بهدوور و در

: ئهمساڵ  ک دەنووس ڕ کی گۆته بهکورديش بهشدارەباسی کورد، بهتاکه کورته د ب کی کت ڕان  .وەرگ
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ته سهر تلفونهکهيی و پهيوەندی بهخانمی ناوبراوە  تهوە، يهکسهر دەنيش ن تهوە  و  مامۆستا دەيخو و دەب کات وتارەکه ب
ی دە   :دەکات و پ

ک ئهو ههموو ستايش و باسهت لهسهر تورک و عهرەب و فارس نووسي ک  تۆ شهرم ناکهيت و بهچ ههق ڕ وە و بهتاکه د
ی دە : من ئامادە نيم بهردەوام  باسی کوردت کردووە؟!.  مامۆستا گهل خۆی ناڕەحهت و توڕە دەکات و لهدواجاردا پ

 .بم لهسهر ئهو کارە و نايکهم
نانهوەيه وی ه روڕ ستهی مامۆستا، تووشی  شۆک دەبن و دەکهونه ش و کی ئيدی خاتوون و کۆميتهکهی ، بهم ههواڵ و هه

ستهکهيی و کارەکه  ناکات و پاڵ بهو  و ت لهسهر هه ی بدەنهوە. ل مامۆستا سوور دەب زۆر بۆ مامۆستا، تاوەکو د
گهی ئهو جۆرە کارانه  بوو ، که  بهمهرج  ههموو داهاتی ژيانی  مامۆستا  له ڕ  .دەستکهوته مادييهوە دەن

کی  چاوچنۆک نهبوو بۆ پارە و  ڕ زی  شان و بازووی خۆی  به مامۆستا خۆی پياو کی خاوەن باوەڕ بوو، به ه ەنجدەر
  .دەژيا. تا  دوا ههناسهی ژيانی کاری دەکرد. زۆريش شانازی بهم اليهنهی ژيانييهوە دەکرد
ئاماژەی بهوە دەدا، که بهشه  گهل جاريش که قسهمان لهسهر نووسينی کاژيک نامه دەکرد، ئهو ڕاستهوخۆ  

 .سۆسياليستييهکهی خۆی نووسيويهتی
کی تری  مامۆستا جهمال نهبهزی زانای خۆنهفرۆش ست و  .ئهمهش هه
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ڕۆی کۆچی دوايی بهخۆشی   ...يادی سا
 

  
  

کی سهختی کردووە، لهسهر ئهوەی قوتابيان به زمانی ک  ڕايهوە: که چ شهڕ نن. کات لهبهر  مامۆستای گهورە گ وردی بخو
ت،  نانهدی ئهم ئامانجهی ناب تی داگيرکهر  به فهرمی دەرفهتی ه   .دەسه

نانه دی  ئهم   ناوی ه ت و پرۆگرام به کوردی بۆ قوتابيان ئامادە بکات. له پ ئيدی بڕيار دەدات بۆ خۆی دەست بهکار ب
 .ئامانجهدا

کۆشانه بووم، تهماشام ک : رد، چ سهرچاوەيهکيش نييه وەک کهرەسه لهبهردەم قوتابيان دا، تا  سات سهرگهرمی ئهم ت
ندن ربوون و خو  .سوودی ل وەرگرن بۆ ف

ک . ئهوە بوو زۆربهی کات و وزەی خۆم تهرخان  کرد، تا وتی لهم ڕووەوە خۆم تهرخان کرد  بۆ ئامادەکردنی  نووسين
م زۆر دا تا لهدەرەوەی کاتی فهرمی وانه وتنهوە ، ب  ربوون بۆ   قوتابيان ئامادە بکهم و ههو نووسين کهرەسهی ف

مهوە  .بهرامبهر وانه به کوردی به قوتابيان ب
هوە و دەستم کرد به نووسين. وتی .    :ئهوە بوو هاتمهوە نا

وارە داهات، دايکم چهند جارێ بانگی کردم ب وارە بخۆم. وتیئ يان دا : ئ   :چمه سهر خوانه ئامادەکراوەکه و لهگه
م من   ی نهدا و چهند جارێ هاواری ل کردم ، به ههر نهچووم بهدەنگ بانگکردنهکهی دايکم و خوشکمهوە.  دايکم کۆ

نهگرت  .دەستم له نووسين هه
نامه ژوورەکهی خۆم  .ئهوە بوو دايکم ناچار بوو خواردنهکهی بۆ ه

 
نهگرت. دوای ماوەيهک ديسان دايکم خۆی کرد به  مامۆستا وتی : لهگهڵ ئهوەشدا من ههر دەستم له کاری نووسين هه
ژوورا، من سهرم لهسهر نووسين بهرز نهکردەوە و کات بينی دەستم بۆ خواردنهکه نهبردووە، داوای ل کردم نانهکهم  

کم لهقاند و وەرامم نهدايهوە  بخۆم. وتی: ههر سهر
نهو تييه به ی نازان ! دە واز لهم کهر ر و برسی کردووە، کهس پ ی وتم: کوڕم تۆ وا خۆت کو  .تی :  دايکم پ
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رم  کم ئامادە نهکرد، دەستم له کارەکهم بهرنهدا. کات تهماشای دەمژم ندنی سا پهڕی تا بهشی وەرزی خو کات بهمجۆرە ت
 .سهرلهبهيانی ڕۆژی دوايی بوو ٩-٨کرد، دەوری 

سۆزی مامۆستا جهمال نهبهزە، که بهر لهسا بۆ دواجار  به کۆشان و ماندووبوون و د  ئهوە الپهڕەيهکی گهشی ت
شت له زۆر بواری زمانهوانی و هزريی و  ه ن و بۆشاييهکی گهورەی بهج ئاوايی ل کردين و لهدوای خۆی کهل ما

 .ميتۆلۆژی و ديرۆکی و فهرههنگی و به گشتی کوردۆلۆژی دا  
ت مامۆستاڕەوا  ...نت شاد ب

٢٠١٩/١٢/٨ 
 


