هاروهاج!
-------مندا کی هاروهاج و شهڕانييه .ههر ئهوەندە و ب ايهوە .کهس نهيدەپرسی بۆ؟ ڕۆژ ک شۆفيری
ئوتوبووس ک ،له بهر دەرکی ما هکهيان مراويييهکی وەبهردا ،ڕانهوەستا ،پ گاز بۆی دەرچوو .ژن کی
جيرانمان گوتی" ئهيهڕۆ خۆ مراوييهکهی کوشت" .ههر ئهوەندە و ب ايهوە .ئهو ههتا گهراج به شو نيدا
ڕايکرد ،کورد گوتهنی دەردی سهگانی دايه و پوو ی سۆنهکهشی ل ئهستاند و ه نايهوە بۆ خاوەنهکهی.
ئهو دەم تهمهنی له دوازدە ت نهپهڕی بوو .ف رببوو مافی خۆی به دەستی خۆی وەرگرێ .گو ايه ی باوک
و بهرپرسانی خو ندنگهش نهبوو .له سهر ئهو مندا نهی دەکردەوە که گا تهيان پ دەکرا ،يان ئازار
دەدران ،به تايبهت ئهو کهسانهی له گوندەکانهوە بۆ خو ندن دەهاتنه شار .ناويان نابوو ،حهسهنه گيسکه!
مندا کی تووند و تۆڵ و پشت ئهستوور بهخۆ.

ئهو کهسهی له ماڵ و لهدەر و له خو ندنگه مۆری هار وهاجی له ناوچاوان درابوو ،کۆپی کهس نهبوو.
که نهسيحهتيان دەکرد ،ههر ئهوەيان پ دەگوت" ئهتۆ بۆ له کهس ناچی؟" دەيانويست ئهويش وەک
کهسانی ديکه ب  ،کورد گوتهنی" عاق " ب  .که عاق نهدەبوو ،دارکاريان دەکرد ،له خو ندنگه دەستيان
ڕەش و شين دەکردەوە ،قيت قيت دەوەستا و سهيری "مامۆستا" " ،موديری مهدرەسه" و "نازمی"
دەکرد ،ههتا له دارکاريکردنی نهجاتيان دەبوو ،ئهو تهنانهت د ۆپ ک فرم سک نهدەچرژايه ناو چاوی.
دەنگ کی فرە خۆشی ههبوو ،نهقاشييهکانی که ههر ههمووی ڕەش و سپی و قه همک ش بوون ،جيهانی
ناوەوەی ئهو و گرژييهکانی کۆمه گای دەوروبهری ئهوی دەردەخست .مرۆڤ ک که ههر له مندا ييهوە
کهتبووە دەرەوەی بازنهی "کۆمه گای ئاسايی"!
حهزی له سينهما بوو ،له فيلم دا جيهان کی جياواز له جيهانی ڕۆژانهی ديتبووە ،ئا بوومی فيلمی ههبوو.
لهو سهردەمهدا مندا ن و ﻻوان ،و نهی فيلمهکانی سينهمايان له ڕۆژنامهکان دەرد نا و پشتيان سر شماڵ
دەکرد و به ﻻپهڕەيهکی ئا بۆمهکهيانهوە که دەفتهر کی ئاسايی بوو ،دەچهسپاند .ئهو و نانه له ن وان خ ی
خاوەن ئا بۆم ،دەستاودەست دەگهڕان و دەک دران و دەفرۆشران .لهبيرمه و نهی فيلمی "سهنگام" به
گران دەفرۆشرا و ههرکهس ئهوەی ههبا ،ن خی ئا بۆمهکهی و پرستيژی خۆی گهزگهز با ی دەکرد.
سينهما ئهوی له گ رەوک شهی ڕۆژانه دوور دەخستهوە ،له ناو کهسانی ناو فيلمهکاندا دەژييا و دەوری
ئاکتۆڕەکانی دەگ ا ،زۆرجار من تهنيا بينهری کارەکانی بووم.

"هاروهاج" يهخسيری م شک و ئيدە و ل هاتوويی خۆی بوو .زۆرجار ههست به بوونی نهدەکرا ،له
قوژبن ک دەخزيی و له پر کا دەردەکهوتهوە و کار کی نو ی نيشان دەدا .باوەش نی به باتری،
پرۆژ کتوری نيشاندانی فيلم به زەڕەبين و قتووی کهوش و باتری و ئهو کوته فيلمانهی سينهما ،خۆشی
له جياتی ئاکتۆرەکان قسهی دەکرد ،شو نی نيشاندانی فيلمهکانيش ،يهک ک له ژوورەکانی ژ رخان بوو.
ڕۆژ کيان له سهربانی متبهخ تهخته و مشار و چهکوش و بزماری هه شتبوو .نهخشهی ماش نکی له
سهر کاغهز ک شابووە ،گوتی ،ماش ن درووست دەکهم .له بيرم نهماوە که منی چهند ساڵ لهو بچکۆلهتر،
به ديتنی کارەکانی ئهو چ ههست و بير ک دايدەگرتم ،تهنيا دەزانم بهردەوام به شو نيدا دەک شرام و
ڕەنگه هيچکات بيرم لهوە نهکردب تهوە ،که ئهو جياوازە ،نهشمدەزانی ئهو ههموو ئيدە و ئين رژی و
نهسهروتنه چۆن ههمووی لهودا کۆبۆتهوە و کهس کی "هاروهاجی" ل پ که ناوە .ئ ستا دەزانم باپيری له
سهردەمی خۆيدا يهک له ناودارانی نهخشه و فهڕش و تهونگهريی له ئازەربايجان و کوردستان و ئ ران
بووە .کاتی خۆی فهڕش کی زەريف که قورسايی و گهورەيی بهقهرا بهڕما ک بووە ،بۆ مهحموودئاغای
ئيلخانی چنيوە ،ئهو به دياريی بۆ شيخی نهخشبهندی ناردووە ،ش خ که چاوی به فهڕش کهوتووە،
فهرموويهتی ئهوە "خه تی شاهانهيه" و دەيکاته خه تی پاشای عهڕەبستان!؟ ئايا نهخشهک شانی له
باپيرييهوە به ميرات پ گهيشتبوو؟

ماش نی سهرتاپا تهخته پاش يهک ههفته ئامادە کرا ،تهگهر و فهرمان و ههموو ئهوانهی ههبوو ،به م به
ب ب نزين و نهوت و بهرق چۆن ب وا؟ وەستا فهرمووی"من سواری دەبم ،تۆ پا ی پ وەن " .که زانی
ﻻلوتم ،گوتی " پ دا ی بۆ سازدەکهين وەک دووچهرخه" .ماش نمان ه نايه ناوەڕاستی خهيابانی سهقز که
ئهو دەم قيرتاو نهکرابوو و کورد گوتهنی ههزار چا ه گهنمی ت کهوتبوو .ههرچهند سيگناڵ و چراشی
نهبوو ،به م ماش ن بوو ،به پ داڵ و به پا پ وەنان دەچووە ڕێ ،مندا ی گهڕەک پا يان پ وەدەنا و ژنانی
گهڕەک دەهاتنه سهيری.
ساڵ هات و چوو ،له ناکاو گووم بوو ،له پ داب ا و له ژيانی من و کۆ ن و شاردا نهما ،ئهو وەک مهل
ف يبوو ،ه ﻼنهکهی به چۆ ی بهج مابوو ،کهل ن ک کهوتبووە ناو ژيانی من! ئهو که هه قهندرا ر گا بۆ
هه قهندنی منيش خۆش کرا!

سا نی دواتر که ئيتر هيچمان منداڵ نهمابووين ،به گ انهوەی چيرۆک کهل نهکانمان پ دەکردەوە،
پ مانوابوو ،کهل نهکان پ دەکهينهوە! کاتی گ انهوەی ئهم چيرۆکه ،ڕوخساری ههم دەگهشايهوە و ههم
خهم کی قووڵ دايدەگرت.
ڕۆژ ک له زيندانی کهرەج پاسهبان ک به زمانی کوردی ل ی دەپرس "ئهتۆ کوڕی ف ن کهسی؟ من
دەناسييهوە؟" پاسهبان ويستبووی دەستی زيندانی ماچ بکات ،ههر لهو کاتهدا بۆی گ ابووە" ئ مه جيران
بووين ،دايکت ههموو سهردەمی مندا ی ئ مه ،يارمهتی دايکم و ئ مه سهغيرەکانی دەکرد ،تا ئ ستا که
بۆتی دەگ مهوە ،کهس بهو بهسهرهاتهی نهزانيوە"

له سهردەمی ڕووخانی محهممهد ڕەزاشا چهک کی زۆری به هۆی ئهو پ وەندييانهی ههيبوو ،دەست
دەکهوێ .له ڕ گای چهند دۆست کی که هاتوچۆی مههاباد و تارانيان دەکرد و تانک ری نهوتيان
ل دەخوڕی ،چهکهکان بۆ حزبی د موکرات دەناردران ،د موکراتی ئهو سهردەمهی خۆش دەويست،
ڕەنگه به بۆنهی خا ييهوە .خا ۆی د موکراتی سهردەمی قازی بوو ،کات ک ژاندارم ر گای ساب خ و
بۆکان دەگرن و هاتوچۆ ئهسهتم دەب  ،خا ۆی ن وان حهماميان و بۆکان به مهله دەب ێ بۆ ئهوەی پهيامی
حزب بگهي ن  .سا ی  ٤٦و  ٤٧دەيگرن و له تهويلهی پادگانی تووند دەکهن .خا ۆی ههتا ئهو ڕۆژەی
ههناسهی بۆ ف ينی کهوەکان و ستا ،سو ندەکهی خۆی نهشکاند!

ڕەنگه شهڕوشوڕييهکهی چووب تهوە سهر باوکی .مهحموودئاغای ئيلخانی حوکمی لهسهر دەکا که به
نيوەشهو بچ ت و له شار،غورابی تهور زێ بۆ ب ن  .جوابی ناداتهوە و گوندبهدەر دەکرێ و کات ک د ته
شار ،دەستوپ وەندەکانی ئاغا له خهيابانی کۆنه ،دووکانهکهی ل ئاور ت بهردەدەن .پ او کی شهڕ وشووڕ
بوو ،جار ماقوو هکانی شار دەبوونه ميوانی و جار کورسی بهسهری رييسی ژاندارمهری دادەدا و جار
ڕاپ چی ساواکی ساب خ دەکرا ،جار شاعيری ئهو سهردەمهی جواب دەکرد ،که پارەيان بۆ
درووستکردنی پهيکری محهممهد ڕەزاشا کۆدەکردەوە ،تهرکی مزگهوتی دەکرد بۆ ئهوەی له پشت ئيمام
جومعهی شاپهرەست نو ژنهکات .بۆشی گرنگ نهبوو پاسداری ئيسﻼم يهک مانگ دوکانهکهی قوفل و
بهند بکهن ،ههر لهبهر ئهوەی دووکانهکهی بۆ بهربهرەکانی له گهڵ تي ۆری ڕابهر کی کورد داخستبوو.
کوته قوماش ک به دوکانهکهيدا هه دەواسن و له سهری دەنووسن "،به هۆی زييدی ئينقﻼبيبوون ،ئهو
دووکانه داخراوە" .باوک و خاڵ ههر کيان سازی ناساز وهاروهاج بوون و تاوانی هاروهاجی لهو
دەدرا!
ما هکهی له تاران تهنيا شو نی کهسانی شهڕوشووڕيی وەک خۆی و دا دەگهی ئهم و ئهو نهبوو ،به کوو
شو نی ئاکتۆرەکانی سينهماش بوو .ڕۆژ کيان له ما هکهی خۆی قهرار کی له گهڵ چهند نهفهر لهوانه بۆ
دانابووم ،ئهوان چهند فيلم کی خارجی و فيلم کی ئ رانی ب ونهکراوەيان ههبوو ،دەيانويست به
سناريۆی ئينقﻼبی داي ژنهوە و وەک فيلم کی تازە دەرخواردی بازاڕی سينهمای سهردەمی خومهينی
بدەن .ئهو ديدارە بووە هۆی ئهوەی شهريکهکهی شانۆ و سينهمای ئ مه و ئهوان پ وەندی له گهڵ يهک

بگرن .به م ما هکهی ئهو لهوەش زياتر ببووە مهقهڕی کوردەکان له ههموو تيرەکانی سياسی ،ههر
بهيانی و نيوەشهو ک له گهڵ گهيشتنی ئوتوبووسی شارەکوردنشينهکان ،ما هکهی ئهو دەرگای دەکوترا.
تا ئهو شهوەی ه رش بۆ سهر ما هکهی دەبهن و ڕاپ چی زيندانی ئهوينی دەکهن.

دواتر که ئازاد کرا ،له جياتی ئهوەی ل م تووڕە ب  ،که له جياتی من گرتوويانه ،ماچی کردم .له زيندان
ببووە هاوژووريی چهند کهس .کات ک که دەزانن کوردە ،پ يانگوتبوو ئ مهش کورد ک دەناسيين ،کات ک
ناوی نووسهری ئهم د انه له زاری ئهو دۆستانهوە دەبيست  ،دەگهش تهوە .ئهو ههموو ژيانی له تاران
وەک کورد ژييابوو ،به حهسهن کوردە بانگيان دەکرد .هاوبهندييهکانی له زيندانی ئهوين دواتر
گولهباران کران.

ساڵ هات و چوو ،دواجار له ما ی خوشکم له تهور ز بينيم ،کهيفخۆش بوو که گهڕاوەتهوە شارەکهی.
نيوەشهو ک له ههندەران له خهو ڕاچ کيم ،هيواداربووم ئهمجارە وەک جارانی پ شوو نهب  .ههر بهو
نيوەشهوە ڕامکردە دەرێ و خۆم گهياندە تهلهفون ،به م بهو نيوەشهوە کار ری گچکهشار ک کوا
زرينگهی ل وە د ت؟ خزم و ناسياو له شارەگهورەکانيش له خهودابوون .وەک ئهوەی کهس ک پ م ب ی،
تهلهفونم بۆ دۆست ک له سوئ د کرد.
سی ساڵ له تهمهنی ت پهڕيبوو .دواتر ههر ئهو چيرۆکانهی که له زيندانی کهرج و شو نی تر بۆ ئهويان
گ ابووە ،له سهر ئهو بۆ ئ مهيان دەگ ايهوە .حهسهن کوردە سازی ناساز نهبوو ،ئهو ههر ئهو
ئاههنگانهی دەژاند که له دايک و باوک و خاڵ و باپير ف ری ببوو ،به م ئهو ئاههنگانه نهدەبيستران/
برايم فهڕشی

