گوڵ ژیێنەوەكان
تۆمریس ئویار (*)
لە توركییەوە :ئەحمەد تاقانە
(کەرکووک)
بــە درێژایــی ڕۆژ ،بــاران بــاری .قرمیدەكانــی ســەربان خرمەیــان لێــوە هــات ،شــنەی بــا ،لــە پلووســكەكان و
لــە چوارچێوەكانــەوە دەچــووە نــاو ژوورەكان .ژنــە ســەر پۆشــتەكان بەڕێــدا ڕەت دەبــوون .بــەردەكان بــە خۆلەئــاو
تەكاندنــەوە ،وشــك دەبوونــەوە .چــون ئەڵقەیــەك ،خــۆر بــە نێــو هەورەكانــدا ڕەت دەبــوو ،الواز و لــەرزۆك ...ســێ
ئۆتۆمبێــل ڕەت بــوون( ،شــوكرویە) گوتی”:دووانیــان بــە تایبــەت ناژمێردرێــن .دوایینیــان بــە هــی مــن...
دەژمێــردرێ!” ئانیشــكەكانی تــەڕ كــردن کــە پاڵیــان بــە پەنجــەرەوە نابــوو...
“باوكــت كەمێكــی دیكــە دێتــەوە ”.دایكــی لەبــان كەرەوێتــەی گۆشــەكەدا ڕۆنیشــتبوو ،القەكانی خســتبووە
ژێــر خــۆی .لــە ئاوێنەكــەی دەســتیدا لــە دەموچــاوی ورد دەبــووەوە.
“باوكــت كەمێكــی دیكــە دێتــەوە ”.شــوكرویە بیــری لــەوە كــردەوە دایكــی جوانــە ،یــان ناشــیرینە .پرســیاری
لــە باوكــی كردبــوو ،باوكــی گوتبــووی “جوانــە ”.دایكــی زیپكــەی ســەر چەناگــەی خــۆی گوشــی ،دەســتی
بــە بەروانكەكەیــدا ســڕییەوە .شــوكرویە بــێ ئــەوەی بگاتــە بڕیارێــك ،ڕووی لــە پەنجــەرە وەرچەرخانــد.
“باوكــم كەمێكــی دیكــە دێتــەوە ”.ئێســتا كــەش لــە باشــەوە ڕووی لــە باشــتر كــردووە ،ئــەو پیاوانــەی بــە
كۆاڵنــدا ڕەت دەبــوون دوای بــاران وەك كــۆن بووبنــەوە وا دیــار بــوون ،القیــان لەنــاو قــوڕدا بــوو“ .هەمــوو
یەكشــەمووانێك دەچینــە ســینەما ،جارناجاریــش بــۆ الی دادا ”.بۆئــەوەی دایكــی نەبیــێ بێدەنــگ بــوو.
بــە كەمــە بەرزكردنەوەیەكــی دەنگــی ،دووبــارەی كــردەوە  -جــار ناجاریــش بــۆ الی دادا  -جارێكــی كــەش
تــا دایكــی نەبیــێ ،ئەوجــا ئــاوڕی دایــەوە و ڕوانــی .دایكــی ،دەرزیلەكــەی ســەری لەگــەڵ ســنجاقەكەیدا
هاوســەنگ دەكــرد ،دەیزانــی شــوكرویە دانەكانــی ئــاڵ دەبوونــەوە .تــا لەگــەڵ دایكیــدا دەبــوو قســەیەكی
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پــێ نەدەدۆزرایــەوە بیــكا ،كــە تەنیــا دەبــوون ،هــەر
بێدەنــگ دەبــوون“ .باوكــت لــە هەركوێیــەك بــێ
دێتــەوە ”.شــوكرویە بێــزار بــوو ،ئــاوی لــە ســوراحیی
ســەر مێزەكــەوە كــردە نــاو پەرداخەكــەی ،بــەوەی كــە،
كارێــك بــكا ...خواردییــەوە.
 تۆش لەگەڵمان دێی؟ دایكــی گوتی:نــا ،مــن ئیشــم هەیــە ،دوایــی مــندەمــەوێ بچمــە الی ڕەشــید بەگ.
كەواتــە ئێمــە دەچینــە الی دادا .شــوكرویە
هەســتی بــە شــتێكی ســووری بچــووك كــرد لــە
قوڕگیــدا گیرســاوەتەوە ،تــا ئێســتا چەنــد جــار
گریــاوە ،ژماردنــی .بــۆ چــواردە جــار بــەرز بــووەوە.
بڕیــاری دا تــا بیســت ،دەمــی نەكاتــەوە .پیاوەلێــك
بــە چەتــرەوە بەڕێــدا ڕەت دەبــوون ،چەترەیلێكــی ڕەش
ڕەش ،فریــای بارانەكــە نەدەكەوتــن.
دەرگا كرایەوە ،باوكی چووە ژوورەوە.
 دایكــی گوتــی ،دیســان چەوركردنەكــەم لەبیــرچــووەوە .چــی هەیــە چــی نییــە؟
 دواكەوتــم ،ببــوورن .دەی شــوكرویە ،نــازان ،بــۆســینەما.
 مــن ناتوانــم ،دایكــی گوتــی ،كارم هەیــە .یانــینابــێ لەماڵــەوە دابنیشــن؟ وا لــە منداڵەكــە دەكــەی
ســەرمای ببــێ.
شــوكرییە ژمــاردی كــە چەنــد جــار ســەرمای بــووە،
نــۆ جــار بــوو.
كــە لــە دەرگاوە چــووە دەرێ دەســتی باوكــی
گــرت ،یــەك دوو جــار نەبــێ كــە لووتــی خورانــد ،بــە
درێژایــی ڕێــگا قــەت بــەری نــەدا .كــە دەیــوت دادا
لــە پێشــدا بیــری لــە ماڵــی دادا دەكــردەوە ،ئەوجــا
دەموچــاوی .دادا جــوان بــوو .پرچــی لــە ناوەڕاســتەوە
جــودا دەكــردەوە ،بــە كۆڵۆنیــای لیمــۆ ،ڕێكــی
دەخســتەوە .هەمیشــە دەســتەیەكی دوو كلیلیــی بــە
یەخــەدا هەڵدەواســرا.
شــوكرویە ،لەســەر بــەردە تەڕەكانــی ڕێــدا هێڵێكــی
دۆزییــەوە بــۆ بەســەردا ڕۆیشــتن .لــە هەمــوو

كۆاڵنێكــدا لــە دۆزینــەوەی ئاســانترین هێــڵ بــۆ
بەســەردا ڕێ كردنــدا كــەس لــەم باشــتر نەبــوو.
شــیعری نەدەگــوت ،بیــری كــردەوە ،تــا (ه) دەڵێمــەوە
و ئیــدی پێــم ناگوتــرێ ،دادا ،تــا (ه)ی فێــری
ئــەو كــرد ،كــە میوانیــان دەبــوو ،شــوكرییە شــەرمی
بــە خــۆدا دەهاتــەوە .میوانــەكان هاواریــان دەكــرد و
دەیانگــوت “چەنــد جوانیشــیان دەڵێتــەوە!”.
دادای ،فنجانــی گولیلــك كەســكی هەبــوو.
باوكــی لــە وەرگرتنیانــدا بەپێــوە دەوەســتا .دەیــوت:
“زەحمەتــت كێشــا .هەفتــەی داهاتــوو نازان-یــش
دێ .”.لــە كاتێكــدا هەرسێكیشــیان دەیانزانــی ئــەو
نایــێ.
دایكم بهاتایە ســەرمای دەبوو ،وا نییە؟ شــوكرویە
ســەیری باوكــی كــرد .دایكــی خــۆش دەویســت بەاڵم،
بابــی پتــر خــۆش دەویســت .باوكــی دەســتی زبــر و
نینۆكەكانــی زەرد بــوون .لــە باوكــی (فلز) بااڵبەرزتر
بــوو ،كچێكــی چەنــد چاالكــە ،وانەكانــی دوو جــار
دەنووســێتەوە ،جارێكیــش پاكنووســیان دەكاتــەوە،
ئەمــە ســێ ،بــەاڵم باوكــی دیــار و ڕوون بــوو زۆر
نــاژی .پرچــی ،دەســتی بــە هەڵوەریــن كردبــوو.
 سمیتت دەوێ؟ نەخێر.ئێــوارە خواردنــی نەخواردایــە ،دایكــی تــووڕە دەبوو،
ئــەوەی لــە نێــو ژەمەكانــدا دەیخــواردن ،نەدەژمێردران.
دادا ،لە دەورییەكی گەورەدا شیرینەمەنییەكی سپی
دەهێنــا ،گــەس و پەرداخێكیــش ئــاو .فنجانــەكان،
پەرداخــەكان بۆنــی ســابوونی ســەوزیان لــێ دەهــات.
باوكــی قاوەكــەی بــە كەمێــك شــەكرەوە دەخــواردەوە.
بــۆ ئــەوەی شــوكرویەش بخواتــەوە كەمێكــی لەژێــر
پیاڵەكەیــدا دەكــرد ،دادا هــەر دەچــووە موبــەق و
دەهاتــەوە .شــوكرویە بیــری لــەوە كردەوە ماڵیان لەوەی
ئــەوان بچووكتــرە .لەبــەر ئــەوەی موبــەق دەیڕوانییــە
ســەر ڕاڕەوە بەردڕێژەكــە ،دەرگایەكــی دیكــەش
هەبــوو دەچــووە ســەر ڕاڕەوەكــە ،بــەاڵم شــوكرییە
ئــەو دەرگایــەی قــەت نەكردبــووەوە .ســێ مانــگ
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لەوەوبــەر باوكــی نیۆنــی ئــەو ژوورەی گــۆڕی بــوو.
“زەحمەتــی چییــە دایــە .ئەمــە ئەركمانــە ”.كــە ئــەو،
دەرنەفیــس و قەڵەمــی پشــكنینی لــە گیرفانــی
دەردەهێنــا شــوكرییە خۆشــیی تێكــەوت.
باوكــی گوتــی ،كــە بەققــاڵ دێتــە ئــەوێ “بــا
بەدایكــت بڵــێ چووینــە ســینەما”“ .داداش دەترســا،
دەیگــوت ســەرمات دەبــێ” بــێ ئــەوەی بــڕوا بــكا،
شــوكرویە گوێــی لــە قســەكانی باوكــی دەگــرت،
چونكــە لەگــەڵ ئــەودا هاوبەشــیی لــە شــتێكی
نهێنیــدا دەكــرد بۆڵــە بۆڵــی بــوو ،ئێــوارە كــە بــۆ
نانخــواردن دانیشــتن لــە ژێــر مێزەكــەوە دەســتی ئــەوی
دەگــرت .بــە دایكــی دەگــوت “فیلمەكــە جــوان بــوو”،
“ســێ كــەس مــردن ،وەهــا گریــام” .بۆ ئــەوەی باوكی
بخاتــە پێكەنیــن ،وردەكاریــی دیكــەی دەبینییــەوە،
دەیگوت”:یەكەمیــن میكــی ڕەنگاوڕەنــگ بــوو”،
ئەوجــا باوكــی وەك تــا “هـــ”ی دەگوتــەوە پێدەكەنــی.
چاوەكانیــان لەیــەك نزیــك بــوون ،برۆكانیــان بــە
هێڵێكــی ئەســتوور یەكیــان گرتبــووەوە ،بــەاڵم كــە
پێدەكەنــی جگــە لــە دانەكانــی هیــچ شــوێنێكی
دیكــەی دیــار نەدەبــوو.
كەمێكــی مابــوو بگەنــە بــەردەرگا ،شــوكرویە
لەســەر یــەك الق دەســتی بــە بــازدان كــرد .تــا ئــەوێ
غاریــش بــدا كــە دەگاتــە حــەوت مەتــری دوایــی،
حــەزدەكا دوابكەوێــت ،ڕێگاكــە درێــژ بكاتــەوە .بــە
تاكــە القێــك دەســتی پــێ دەكــردەوە .لەبــەر زۆر
دڵخۆشــی شــەرمی بەخــۆی دەهاتــەوە چــی؟
لەبــەر دەرگا كەمێــك چاوەڕوانییــان كــرد .دادا لــە
ژوورەوە گوتی”:بەخێــر بێــی كــوڕم ،ئــەوە دێــم” ،لــە
چوونــە ژوورەوەیانــدا گوتی”:شــوکرویە ،كچــم لەبیــر
مەكــە پاپۆشــەكانت دابنێیــت” ،لــە ڕاڕەودا شــوكرویە،
جارێكــی كــە تێــر تێــر ســەیری باوكــی كــردەوە.
 باوكت نەخۆش كەوتووە.دەنگــی دادا وەك بۆڕییــە ئــاو بەســەر ڕاڕەوەكــەدا
كرایــەوە .گەنــج بووەتــەوە .چــوار الی ڕاڕەوەكــە
گولیلكە .ســەبەتە ســەبەتە .زەنبەق ،سۆســن ،شــەوبۆ،

كۆمەڵــە گــوڵ ،وەنەوشــە...
دادا گوتی ..مێخەكێك لێ بكەرەوە شوكرویە.
گوڵێكــی پەمەیــی بــە پرچییــەوە كردبــوو.
دەموچاویشــی پەمەیی بوو .شــوكرویە هەوڵی دا لە
نێــو نەخۆشــیی باپیــرە و گولیلكەكانــدا پێوەندییــەك
دابمەزرێنــێ .باوكــی ڕووی ســوور هەڵگەڕابــوو،
شــوكرویە بیــری لــەوە كــردەوە كــە قــەت باپیــرەی
نەبینیــوە .ئــەوان هــەر كــە دەرگــەی ژوورەكەیــان
كــردەوە ،گولیلكــەكان هەمــوو پێكــەوە بۆنیــان پرژانــد.
ژوورەوە كەســی لــێ نەبــوو ،دادا ،پۆشــاكێكی
ڕەشــی بــە شــانەكانیدا پێچابــووەوە .یەكســەر بەغــار
بــۆ ئامادەكردنــی قــاوە چــووە موبەق .شــوكرویە القی
لەســەر الق دانــا و فــووی لــە قاوەكــە كــرد ،كە لەرەی
گەندەمــووی ســەر لێوەكانــی وەســتایەوە دەســتی بــە
خواردنــەوە كــرد .دادا بــۆ تێكدانــی بێدەنگییەكــە
گوتــی و پرســیاری كرد”:نــازان چۆنــە؟ شــوكرویە
كچــم ،بــۆ خــۆت لــە ڕاڕەوەكــەدا یــاری بكــە .دا
ئێمــەش لەگــەڵ باوكتــدا قســە بكەیــن ،تەنیــا دەســت
لــە گولیلكــەكان مــەدە”،
باوكی گوتی:
” نازان باشە ،كاری هەبوو ،باوكم چییەتی؟ سەرمای بووە.ڕاڕەو تاریــك بــوو .لــە تاریكایــی بۆنــداردا
ڕەنگەكانــی گولیلكــەكان تێكــەڵ بــە دەنگەدەنگــی
باریكــی دادا دەبــووەوە“ ،دەســتی مــاچ كــە كــوڕم،
لەنێــو بــاوك و كــوڕدا زیــز بــوون نابــێ“ .
دەرگــەی ئــەوالی ڕاڕەوەكــە لــە گولیلكــەكان پتــر
ســەرنجی شــوكرویەی ڕادەكێشــا .بیكردایــەوە؟ كــە
باپیــرە لــەوێ بــوو؟ بــە دڵەكوتێــوە ،دەرگاكــەی بــە
دەركوتەكــەی كــردەوە .ماوەیــەك هیچــی نەبینــی.
لــە ژوورەكــەدا تەنیــا بۆنــی هەاڵمەتێــك هەبــوو.
كــە چاوەكانــی لێــی ڕاهاتــن ،نوێنەكــەی بینــی.
دوو كورســی لەگــەڵ مێزێكــی تەختــە بــە تــەك
نوێنەكــەدا دانرابــوون .وێنەیەكــی الوێتیــی دادا بــە
جلــی ســپییەوە بــە دیــواری بەرانبــەردا هەڵواســرابوو.
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پرچــی هۆنرابــووەوە .پاڵــی بــە كورســییەكەوە دابــوو.
پیاوێكی جزمەلەپێ لەســەر كورســییەكە دانیشــتبوو.
داهێزرانــی بینینــی ژوورێكــی كــۆن باڵــی بەســەر
شــوكرویەدا كێشــا .لــەو دەمانــەدا ســێبەرەكەی نــاو
پێخەفەكــە ڕاســت بــووەوە“ :تــۆ كێیــت؟ “
شــوكرویە ویســتی وەاڵم بداتــەوە ،پێــی نەكــرا.
لەجێــی خۆیــدا وەســتا.
پیرە ،دەستی درێژ كرد.
 ببــێ و نەبــێ تــۆ (شــوكرییەیت؟) وەرە بزانــم.نزیــك ببــەوە ،بــەاڵم لــە پێشــا پەنجەرەكــە بكــەرەوە دا
ڕووت ببینــم.
شــوكرویە بــە ترســەوە لــە پەنجــەرە نزیــك بــووەوە ،بــە
نووكــە پــێ ڕێــی دەكــرد و پاڵــی بــە جامەكــەوە نــا.
ڕووناكــی كــە لەســەرەوە دەهــات ،پرچــی ماشــوبرنجی
پیرەمێردەكــەی ،بــرۆ ڕەشــە بــۆ خــوارەوە هاتووەكــەی،
ســمێڵە ئەســتوورەكەی ڕوون كــردەوە.
 تۆ كەی هاتی (شوكرویە؟) كەمێك لەمەوپێش.بــەم جــۆرە وتەیــە ئومێــدی ســووك كردنــەوەی
خەتاكــەی كــرد.
وەك تووڕەییەكــی تاوانبــار كــردن لــە ڕووی
پیرەكــەدا شــاردرابێتەوە ،بەتایبەتــی لــە لۆچەكانــی
الیەكانــی دەمیــدا .گوتــی:
 دانیشە بزانم ،واوە دانیشە بزانم.شــوكرویە بــەوەی كــە ،نەیدەزانــی ئــەو شــتانە چیــن
پیاوێكــی پیــر لــە كچێكــی بچووكیــان دەپرســێ،
بیــری كــردەوە ،بــۆ قســە زەحمەتــی بەخــۆی دا.
 ســاڵی داهاتــوو دەســت بــە قوتابخانــە دەكــەم.نــاوم (شــوكرییە) نییــە( ،شــوكرویە) یــە .نەخۆشــی؟
 ئەی ،سەرمام بوو. سەرمابوون خراپە ،دایكم...هەســتی بــەوە كــرد باپیــرە پێــی خــۆش نابــێ..
بێدەنــگ بــوو ،ئەوجــا:
 گولیلكەكان هی تۆن؟ -هی منن.

 هەمووی؟ هەمووی. چی بەمەندە گولیلكە دەكەی؟ دەیانفرۆشم. باشە ،ئەی ئەگەر پەسندیان نەكرد؟ پێیــان پەســند دەكــەم .بۆچــی پەســندیان نەكــەن؟ئەمەنــدە ئارەقــە دەڕێــژم .بڕوانە:هەمــوو ئێوارەیــەك
دەفرێكــی گــەورە دەبــەم ،قــەدە چرچەكانی گوڵەكان،
گــەاڵ ڕەش بووەكانیــان لــێ دەكەمــەوە ،كەمێــك لــە
ڕەگەكانیــان دەبڕمــەوە و لــە ئــاوی نــاو دەفرەكــەدا
دەیانحەســێنمەوە .زوو زوو ئــاو بەڕوویانــدا دەپرژێنــم،
بــۆ بەیانــی دەژیێنــەوە.
شوكرویە گوتی:
 كەواتــە تــۆ گوڵژیێنەوەیــت .لــە كووچــەی خۆمانــداتووشــی كەســێكی وا هاتــووم ،هەروەهــا پیاوێكــی
گوڵدانفرۆشیشــم بینیــوە .گوڵدانێكــی گــەورەی لەباوەش
گرتبــوو دەیگێــڕا .پــارەم بووایــە دەمكــڕی.
پیرەمێرد سۆزی لێ نیشتبوو .گوتی:
 كچــی باشــی شــوكرویە ،لــە باوكــت چوویــت .لــەژوورەوەیــە؟ دەمێكــە ئــەو كــەرەم نەدیــوە.
شــوكرویە شــەرمی بەخــۆدا هاتــەوە ،بــەاڵم تــووڕە
نەبــوو.
سمێڵی پیرە هەڵدەلەرزین.
 تــۆ دەبیتــە كچێكــی سەرســوڕمێن شــوكرویە ،وادیــارە زوو فێــرە شــت دەبــی .تــۆ دەزانــی ،لــە پێشــدا
گولیلكەكانــم نەدەفرۆشــت ،لــە دڵــم نەدەهــات .ئــەو
ســاكە الو بــووم .هێشــتا لــە جوانــی ڕانەهاتبــووم.
مــرۆڤ لەگــەڵ كاتــدا فێــر دەبــێ.
 منیش دەتوانم ڕەگەكان و گەاڵكان بناسم؟پیرەمێرد گوتی:
 دەیانناســی ،دەیانناســی .هەروەهــا دەبــێ مــاڵلەدەســتدانیش فێربــی .بــۆ ماوەیــەك خــەم دەخــۆی،
بــەاڵم بەســەردەچێ .دەبــێ خوێنســارد بــی .كارەكەی
ئێمە دژوارە .لە كارەكانی دیكە ناچێ .لەو پیشــانە
نییــە لــە ڕیكالمــە بچووكەكانــی ڕۆژنامەكانــدا
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ناویــان دێ.
شوكرویە گوتی:
 باوكــم ڕۆژنامــەم بــۆ دەخوێنێتــەوە ،بەیانیــان بــەرلــەوەی بچێتــە ســەر كار .دەزانــی هەمــوو كەســێكیش
ئــەو كارەی تــۆی پــێ ناكــرێ.
پیرەمێــرد هەڵچووبــوو ،ســینگی لەژێــر پیجامــە
كۆنەكەیــدا دادەبــەزی و دادەبــەزی و بــەرز دەبــووەوە.
بە ساردییەوە گوتی:
 وەك ڕۆزێتفرۆشی()١شوكرویە هاواری كرد گوتی:
 وەك كاری فوو لە كەفی سابوون كردن.پیرە گوتی:
 وەك كاری كۆڵنج گرتنەوە.شوكرویە گوتی:
 وەك گوڵدانگێڕی.پیرەمێرد گوتی:
 پیشــەیەكی بــە لقوپۆپــە ...هەمــوو كەســێكخەریــك دەمێنــێ چــۆن پــارە پەیــدا بــكا ،چونكــە
لەســەرەتای كاردا ،لــە دەســتدانی ئــەو شــتەش هەیــە
وا پشــتی پــێ دەبەســتی .وەك باوكــت ،ئــەو ڕۆژەی
دەرگــەی بەیەكــەوە دا و ڕۆیــی ،چــۆن هەژابــووم.
ئــەو بەجــارێ بــە ئاوەزیــدا چــوو بــوو لەگــەڵ كچــی
ئــەو بازرگانــەدا هاوســەرگیری بــكا .گوێی نەدایێ،
تــا ئێســتا تەنانــەت دەستیشــمی مــاچ نەكــرد.
شــوكرویە بــۆ ئــەوەی نەگــری ،لووتــی خورانــدەوە.
پیــرە گوتــی:
 باســی چیــم دەكــرد؟ ماڵــی ڕەســەن دەفرۆشــم،بــەاڵم چ دەكــەی پیشــەكەم بێبایەخــە .ڕەســەن و
بێبایــەخ.
لــە نوێنەكەیــدا ڕاســت بــووەوە ،شــوكرویە ،ســەیری
قۆڵەكانــی كــرد كــە بــە گوێــرەی لەشــی زۆر باریــك
و الواز بــوون .باپیــرە گوتــی:
 ئیــدی مانــدوو بــووم ،دەی بــڕۆ با مەراق نەكەن.كچێكی باشــی .دیســان ســەرم لێ دە ،نابێ؟
شوكرویە گوتی:

 سەردەدەم ،بەڵێن بێ.پیرەمێــرد بــە كۆكــەوە لەنــاو نوێنــدا درێــژ بــووەوە.
تــا لەژێــر لێفەكــەدا نوقومبــوو شــوكرویە ســەیری
ئــەوی كــرد.
***
لــە ڕێــدا لەگــەڵ باوكیــدا هیــچ قســەیەكیان
نەكــرد .شــوكرویە هــەر بیــری لــە باپیــری دەكــردەوە.
كــە چوونــە نــاو ماڵــەوە ،دایكــی لەســەر كەرەوێتــە
دانیشــتبوو ،نینۆكەكانــی بۆیــاخ دەكــرد .گوتــی:
 ڕەشــید بــەگ لەگــەڵ باوكمــدا دەبنــە هاوبــەش.بــەم جــۆرە دۆزی ســەرمایە یــەكال كرایــەوە .ئێــوە
چیتــان كــرد؟ فیلمەكــە چــۆن بــوو؟
شوكرویە گوتی:
 چووینە الی دادا ،باپیرەم زۆر خۆشویست.1965
(*) تۆمریــس ئویــار ،لــە ( 15ئــاداری  4 - 1941ی
تەممــووزی  )2003ئەســتەمبووڵ  -توركیــا .چیرۆكنــووس
و شــاعیر و وەرگێــڕ ...لەســەر دوو كۆمەڵــە چیرۆكــی (دڵ
و پێوەنــد و ڕاگوزاریــی هاویــن) پاداشــتی نــاوداری كورتــە
چیرۆكــی (ســەعید فایــەق)ی دراوەتــێ.
(*) ڕۆزێت:شتی بچووك بۆ ڕازاندنەوەی ئێخە.
سەرچاوە:
كۆمەڵــە چیرۆكــی :بەیبوونــی بــااڵ تــا ئەژنــۆ  -چاپــی
یەكــەم  - 1971 -ل.18 - 11
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