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بەتایبەتیــش  عەرەبــی و  هاوچەرخــی  ئەدەبــی  دەربــارەی  قســەكردن 

ــەری  ــەی نوس ــە تایبەت ــەو پێگ ــی ئ ــێ  لەبەرچاوگرتن ــان، بەب ــەری رۆم هون

مەغریبــی محەمــەد شــوكری هەیەتــی، كاری نەكردەیــە. ئــەو یەكێكــە 

لــەو نوســەرە دەگمەنانــەی عــەرەب كــە لەكۆتایــی شەســتەكانی ســەدەی 

ــەی ســەر  ــەو خەڵكان ــە ئ ــی ئیســپانیاوە وات ــەن خوێنەران ــردوەوە، لەالی راب

ــرا. ــی لێك ــوازیەكی گەرم ــن، پێش ــڵی خۆی ــی ئەس بەزمان

ســەروەختێك رۆمانــی نانــی ڕووت لەزۆربــەی زۆری واڵتانــی عەرەبیــدا 

ــش بەهــۆی  ــی ئیســپانی  و خوێنەرانی ــە ســەر زمان ــوو، وەرگێڕدرای یاســاغ ب

ســتایلە تایبەتەكــەی شــوكرییەوە توشــی شــۆك بــوون. ســتایلێك كــە 

ــەو  ــوو. ئ ــی ب ــی داماڵ ــان مۆراڵ ــوو دەمامكێكــی ســتاتیكی ی خــۆی لەهەم

ــۆ  ــای ب ــان لەشــەرمان، پەن دەمامكــەی هەمیشــە نوســەر لەترســدا بێــت ی

ــارێتەوە. ــتیەوە دەش ــۆی لەپش ــات و خ دەب

ــاكات كــە لەقۆناغــە  محەمــەد شــوكری، شــەرم لەباســكردنی ئــەو شــتانە ن

مــرۆڤ  گەنجێــك،  مێردمنــداڵ  و  منــداڵ  و  وەك  ژیانیــدا  جیاجیاكانــی 

بوونــی ئەویــان لەكــەدار كــردووە. ئــەو نەنگــی  و بێئابڕوییانــە، بەرەنجامــی 

كۆمەالیەتیەكانــەو  سیاســی  و  دامــەزراوە  و  حكومــەت   خەمســاردی 

شــوكرییش باســكردنیان بەگرنــگ دەزانێــت، بۆئــەوەی نیشــانی بــدات كــە 

چ مەرگەســاتێكی لێدەكەوێتــەوە.

نانــی ڕووت كــە یەكــەم رۆمانیەتــی خوێنەرانــی سەرســام كــرد، لەبەرئــەوەی 

نوســەرەكەی لەپشــتی درۆ و دەمامكــەوە خــۆی مــەاڵس نەدابــوو... نەخێــر 

ئــەو وەك نوســەرێكی داهێنــەر و بەســتایلێكی رون  و رەوان، باســی لەژیانی 

ــب  و  ــوری مەغری ــەی، لەباك ــی واڵتەك ــەی  و هاواڵتیان ــۆی  و خانەوادەك خ

جەزائیــر كــردووە.

ــش  ــە و عەرای ــوان  و تەنجــە و ســەبتە و مولەیل ــە تەت ــەد شــوكری ل محەم

ــەو  ــن ل ــە بڵێی ــان راســر ئەوەی ــاوە، ی ــر ژی  و وەجــدە و وەهــران لەجەزائی

ــی نانــی  ــووە. لەكۆتایــی شەســتەكاندا رۆمان ــەدەر ب ــاوارە و دەرب شــارانە ئ

ڕووت دەنوســێت و ســەردەمی هەڵــەكان كــە بــەدووەم بەشــی ئــەو 

رۆمانــە دادەنرێــت  و ســەربوردەی حــاڵ  و گوزەرانــی خۆیەتــی، لەكۆتایــی 

نانــی ڕووت سانســۆر  بــەاڵم ئەمەیــان وەك  هەشــتاكاندا نوســیویەتی، 

ناكرێــت  و رێ  بەباڵوكردنــەوەی دەدرێــت. 

رووت،  نانــی  وەك  كــە  بگەڕێتــەوە  بۆئــەوە  هۆكارەكەشــی  رەنگــە 

بەچەقاوەســوانەو بــێ  ئابڕوانــە نەنــورسا بــوو. یــان رەنگــە لەبەرئــەوە 

لەناوەنــدە  نــارساو،  ناوێكــی  بــووە  بــوو  شــوكری  محەمــەد  بووبێــت 

ئەدەبیەكانــی واڵتانــی عەرەبــی  و جیهانیــداو پێــش دەچێــت، سانســۆر 

لەمەغریــب بــەو توندوتۆڵیــەی جــاران نەمــا بێت و زۆر دەربایســی نوســینی 

ئــەو توێــژە وێڵگــەردەی كۆمەڵگــە نەبووبــن، مادامەكــی نوســینەكانیان هیچ 

ــت. ــدا نەبێ ــەكان تێ ــەزراوە فەرمیی ــەر دام ــۆ س ــتەوخۆی ب ــێكی راس هێرش

ــۆ ئــەو  ــاد دێنێتــەوە، ب ــەكان بایۆگرافیایەكــەو رابــردوو بەی ســەردەمی هەڵ

مەبەســتەش پشــت بەحیكایەتخــوان )نوســەر( دەبەســتێت كــە چــۆن 

كاتێــك لەتەمەنــی بیســت ســاڵیدا دەبێــت، بڕیــار دەدات فێــری نوســین  و 

خوێندنــەوە بێــت. ئــەو كەســەش بۆبــه  ئەنجــام گەیاندنــی ئــەو پرۆســەیە، 

جگــە لەئیرادەیەكــی بەهێــز هیچــی تــر شــك نابــات، بۆئــەوەی لــەو تەوقــی 

ــدووە. ــاری بێــت كــە لەســایەیدا ژیانــی گوزەران ــە قوت هــەژاری  و نەبونی

گەنجێتــی   قۆناغــی  بــەرەو  لەســەرخۆ،  زۆر  شــوكری  رۆمانەیــدا  لــەو 

ده مانبــات و پاشــان دەگەڕێتــەوە الی ســەردەمی مێردمنداڵــی و دواتــر 

ــدا  ــەو نێوەندەش ــی. ل ــەردەمی گەنجێت ــۆ س ــەوە ب ــی دی دەگەڕێت جارێك

ــێ   ــە هــەژاری  و ب ــی خــۆی ب ــارەی ژیان ــاڵ   دەرب وردەكاری زۆر تفــت و ت

ــە  ــی ك ــازار و نەخۆش ــەوەر و ئ ــڕ و جان ــی  و ج ــی  و پۆخڵ ــی  و پیس نەوای
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لەژینگەكــەی ئــەودا نەخۆشــی ســیل ســوكرین نەخۆشــی بــووه ، یــان پەتــای 

بازەڵــەو هەروەهــا شــێتی و ئــەو نەخۆشــیانەی ئەندامــی زاوزێــی دووچــاری 

هاتــووە، بــاس دەكات. چونكــە شــوكری بــەردەوام بــاس لەپەیوەندیەكانــی 

ــەن،  ــەو كارە دەك ــەیەك ئ ــە وەك پیش ــۆزانیانەوە دەكات ك ــەو س ــۆی ب خ

ــكی. ــی پزیش ــچ چاودێریەك ــی هی ــێ  بون ــەاڵم بەب ب

ــە  ــان دەكــەن  و دەچن ــەو پیاوانــەی هامشــۆ و رۆتی ــەو ســۆزانیانە وەك ئ ئ

الیــان، ژیانێكــی پۆخــڵ  و پــڕ نەهامەتــی دەگوزەرێنــن.. ئــەوان جەســتەی 

خۆیــان بەرامبــەر پارەیەكــی كــەم دەفرۆشــن بــەو كەســانەی، زۆر پــارەدارو 

دەســت رۆیشــتوو نیــن. محەمــەد شــوكری باســی ســەردەمی منداڵــی  و رق 

ــی  ــرو زۆر و توندوتیژیەك ــەی زەب ــەو باوك ــی دەكات. ئ ــەوەی لەباوك بوون

ــە، دژی شــوكری و منداڵەكانــی دیكــەی  و هاوســەرەكەی بەگــەڕ  كــەم وێن

دەخــات.

باوكــی،  بــەردەوام  كــە چــۆن  لــەوە دەكات  بــاس  رووتــدا  نانــی  لــە 

لەقومــاردا  كــردووە  پەیــدا  هەرچــی  ئــەوەی  دوای  بەسەرخۆشــی و 

دۆڕاندویەتــی، گەڕاوەتــەوە ماڵــەوە. ئــەو باوكــە یــەك بینــە دەخواتــەوەو 

دەكەوێتــە  بــەرز  بەدەنگــی  دەبێــت،  ســەرخۆش  ســەروەختێكیش 

ــگ  ــت  و بێدەن ــەی بەخەبەردێ ــەو ژنەك ــی ئ ــە دەنگ ــودان... بەدەنگ جنێ

دەبێــت  و ناتوانێــت وەاڵمــی بداتــەوە، لەترســی ئــەوەی نەبــادا لێــی 

بــدات  و بكەوێتــە گیانــی  و شــوێنەواری ئــەو لێدانــەش بەجەســتەو دەم  و 

چاویــەوە دیــار بێــت.

ــە ئەزەلیەكــە  ــە یۆنانی ــرەدا بەنەفرەت ــاوك لەكــوڕی خــۆی، لێ ــەی ب ــەو رق ئ

دەچێــت. باوكــی شــوكری تەنهــا لەقۆناغــی منداڵیدا رقــی لێی نابێــت، بەڵكو 

تەنانــەت تــا ئەوكاتەشــی مــاڵ جێدێڵێــت  و دەبێتــە پیاوێكــی خوێنــدەوار و 

لەخوێندنگەیەكــی میریشــدا دەبێتــە مامۆســتا، به رده واده بێــت و هەرچــی 

ــەڵ  ــان، لەگ ــادە و ب ــان لەج ــت ی ــەكان بێ ــەوێ  لەمەیخان ــرەو ل ــك لێ جارێ

هــاوڕێ  و دۆســتەكانیدا بیبینێــت، دەكەوێتــە گاڵتەپێكــردن  و شــكاندنی... 

ــچ  ــی هی ــەوە كوڕێك ــت: )ئ ــیاوانەیدا دەڵێ ــاوڕێ   و ناس ــەو ه ــەردەم ئ لەب

ــت. وەك  ــش دەزانێ ــە لەهیچی ــەو ن ــی هەی ــای هیچ ــووەو نەتوان لەبارانەب

ئــەوەی نەیەوێــت دان بــەوەدا بنێــت كــە كوڕەكــەی، دڕی بــەو نەهامەتیانە 

ــاوە. ــەو نەم داوەو گــوێ لەمســتی ئ

بەپێچەوانــەی هەســت  و ویســتی باوكیــەوە، دایكــی شــانازی پێــوە دەكات  

و ســۆز و خۆشەویســتیەكی تایبەتــی بــۆی دەبێــت. رەنگــە هۆكارەكەشــی 

ئــەوە بوبێــت، شــوكری تەنهــا منداڵــی بــووە كــە رۆژانــی جــەور و جەفــای 

لەگەڵــدا بەشــكردووەو بەزمانــی دەشــتەكیانەی خۆشــی دواندویەتــی، نــەك 

بەشــێوە زاری مەراكیشــی. شــێوە زارێــك كــە تێینەدەگەیشــت  و منداڵەكانــی 

ــك  ــام  و بێمێش ــان بەنەف ــردو دایكی ــەیان پێدەك ــان، قس ــەی هەمووی دیك

دەزانــی.

ــارەی  ــووە ژم ــز نەیزانی ــە هەرگی ــەوە دەكات ك ــاس ل ــوكری ب ــەد ش محەم

خــــــوشك  و براكانــی یــان ئــەو مندااڵنــەی دایكــی بینیونــی چەنــد بــوون، 

چونكــە هەیانبــووە پێــش لەدایــك بــوون یــان راســتەوخۆ دوای هاتنــە 

دنیــای گیانــی لەدەســت داوە.. ســەروەختێكیش ماڵەوەیانــی جێهێشــتووە، 

نەیزانیــووە چەنــد خوشــك  و بــرای هەیــە. تەنانــەت دایكیشــی كــە لەســاڵی 

1984 كۆچــی دوای دەكات، نەیزانیــووە ژمــارەی ئــەو مندااڵنــه  چەنــدن كــە 

بینیونــی.

محەمــەد شــوكری گــەورە دەبێــت بەبــێ  ئــەوەی خوێندنــەوە یاخود نوســین 

بزانێــت، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا دەســتی بەســەر دوو زمانــدا دەشــكێت: 

ــی  ــی ئیســپانیش لەشــەقام  و مەیخانەكان ــی جڵفــە و ئیســپانی. زمان عەرەب

ــە چــاوی  ــەو شــوێنانەدا رۆژان ــت، چونكــە ل ــر دەبێ ســەبتە و تەنجــەدا فێ
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ســەركەوتنی  دوای  ئیســپانیانەی  ئــەو  دەكەوێــت،  ئیســپانی  بەدەیــان 

ــون. ــە واڵت هەاڵتب ــدا، ل ســوپاكەی فرانكــۆ بەســەر ســوپای كۆماری

ئەڵبەتــە لــەو دوو شــارەدا جگــە لــەوە، شــت گەلێكــی دیكــەش هەبــوون 

كــە خەســڵەت  و تایبەمتەنــدی ئیســپانیانەیان هەبــوو، وەك رێســتۆرانت  و 

نایــت كڵــەپ  و كافێــكان )ســەنراڵ كافــێ دی البالتــا كافــێ( . لەو شــوێنانەدا 

ــن و  ــكای التی ــی ئەمری ــی لەمیوزیكــی ئیســپانی و میوزیك شــوكری الو، گوێ

ــات  ــكا و ن ــەو ســەردەمەی وەك )لۆچــۆ جاتی ــی ئ ــە گەورەكان ــك زان میوزی

كیــن كــۆڵ  و ئەنتۆنیــۆ ماچیــن( دەگــرت...

بەكورتیەكــەی شــوكری زمانــی ئیســپانی لــەو شــەقامانەدا فێربــوو كــە 

جمەیــان دەهــات لــەو وێڵگــەرد و هەاڵتــووە ئیســپانیانەی لەترســی تۆڵــەی 

فرانكــۆ رایانكردبــوو، تەنهــا لەبەرئــەوەی لــەو ناوچانــەدا دەژیــان كــە 

ــوون. ــدا ب ــاری خوازەكان ــتی كۆم لەبندەس

هەڵدەوارسێــن،  قاوەخانەكانــدا  بەدیــواری  پۆســتەرانەی  ئــەو  لەڕێــی 

ــەو  ــی ئ ــك لەپاڵەوانەكان ــت  و زۆرێ ــازی گا دەبێ ــقی زۆرانب ــوكری عەش ش

ــی  ــۆ و برایان ــە )چیكۆیل ــاس ل ــەوە ب ــا لەوبارەی ــێت. ئەوەت ــەرە دەناس هون

برالتــا و گایــۆ( دەكات. هەمــوو ئەوانــەش الی ئێمــەی ئیســپانی نــارساون  و 

وەك زۆرانبــازی بەناوبانــگ ناویــان هەبــووه  و دواتــرو لەكاتــی ئاوارەبوونــی 

ئــەو خەڵكــەدا، وێنەكانیــان لەڕێــی ئەوانــەوە گەیشــتبوو بەمەراكیشــیەكان.

ئــەو كــۆچ  و خۆقوتاركردنــە، كۆچێكــی كۆمنــان بیردێنێتەوە كە لەســەدەكانی 

ناوەڕاســتدا رویــداوە. ئەوكاتــەی عەرەبــەكان لەئیســپانیا وەدەرنــران  و بــۆ 

قوتاربــوون لەدەســت تۆڵــەی پادشــای ئیســپانیای كاتۆلیكیــش، رویانكــردە 

باكــوری ئەفریقیــا. بــەاڵم لــەم ئاوارەبوونــەی دوایــدا ئەوانــەی رایانكــرد نــە 

عــەرەب بــوون  و نــە جولەكــە، بەڵكــو خەڵكانێكــی ئیســپانی بــوون...

فرانكــۆ وەك فەرمانڕەوایەكــی نــوێ ، خــۆی وەك فریادڕەســێك نیشــان 

دەداو به قســه ی خــۆی دەیویســت، واڵت لــە كۆمۆنیســت  و ماســۆنی و 

ــاوازی  ــی جی ــاوەڕەكان، پــاك بكاتــەوە... ئەڵبەتــە هەركەســێك بۆچون بێب

هەبوایــەو وەك ئــەو بیــری نەكردایەتــەوە، یــــــەكێك لــەو ناوانەی بەســەردا 

ــڕا. دەب

ــپی(  ــی س ــەرابی )خێریت ــەزی لەش ــدا، ح ــوكری لەژیاننامەكەی ــن ش دەبینی

بــووە، ئــەوەش جــۆرە شــەرابێكە خەڵكــی باشــوری ئیســپانیا حەزیــان 

پێیەتــی. هەروەهــا دەبینیــن وەســفی ژنانــی گەنــم رەنــگ دەكات، ئەوانەی 

چاورەشــن. ســەبارەت بەحەزیشــی بــۆ خوێندنــەوە، تــا ئــەو رادەیــە بــووە 

كــە پەالمــاری هەمــوو جــۆرە كتێبێكــی داوە: )عەرەبــی و ئیســپانی  و 

دەقــی تەرجەمەكــراوی ئەوروپیــش، رافائێــل ئەلربتــی  و ماچــادرۆ و ڤیســنتە 

محەمەد شوكری ئەگەرچی 
ژیانێكی سەخت  و دژوار 
ژیا، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا 
هەستی مرۆیی  و هاوسۆزی 
لەگەڵ ئەو هۆردووە 
لەكەسانی وێڵگەردو دزو 
سەر گەرداندا لەدەست 
نەدا، وەك چۆن هاوسۆز و 
پەرۆشی كیژۆڵەیەكی وەك 
حەبیبە دەبێت
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ــەوە. ــی(، دەخوێنێت ــەوقی  و مەنفەلوت ــران  و ش ــندرا و جوب ئەلكس

ــەد ســەباغی نوســەری  ــەڵ محەم ــداری لەگ ــن دی ــاس لەیەكەمی شــوكری ب

مەراكیشــیدا دەكات كــە چــۆن هانــی داوە، لەســەر نوســین  و خوێندنــەوە 

بــەردەوام بێــت. تــا رۆژێــك دێــت  شــوكری یەكێــك لەكورتــە چیرۆكەكانــی 

ــەو رۆژە  ــر ل ــەوە، ئی ــدا باڵوبۆت ــەی العلم ــە لەرۆژنام ــت ك ــۆی دەبینێ خ

ــی  ــت  و هامشــۆ و رۆت ــر و ســەنگین دەركەوێ ــدەدات ئۆغ ــەدواوە هەوڵ ب

ــن. ــاو و شــوێن گومان ــە بەدن ــەكات ك ــە ن ــەو جێگەیان ئ

محەمــەد شــوكری ئەگەرچــی ژیانێكــی ســەخت  و دژوار ژیــا، بــەاڵم لەگــەڵ 

ئەوەشــدا هەســتی مرۆیــی  و هاوســۆزی لەگــەڵ ئــەو هــۆردووە لەكەســانی 

ــۆز و  ــۆن هاوس ــەدا، وەك چ ــت ن ــدا لەدەس ــەر گەردان ــەردو دزو س وێڵگ

ــە كچــی بازرگانێكــی  ــە دەبێــت. حەبیب پەرۆشــی كیژۆڵەیەكــی وەك حەبیب

دەوڵەمەنــد دەبێــت و لەتەمەنــی حەڤــدە ســاڵیدا باوكــی بــەزۆر دەیەوێــت 

بیــدات بەشــوو ئەویــش بەپیاوێكــی پیــر، بــەاڵم هــەرزو و بەبیانــوی ئــەوەی 

ســك نــاكات، مێردەكــەی تەاڵقــی دەدات.

پاشــان شــووی دووەمــی بەگەنجێكــی هاوتەمەنی خــۆی دەبێــت و لەمەیان 

ــدا دەكات  و  ــەی لەگەڵ ــراپ مامەڵ ــیان خ ــت، ئەمیش ــی دەبێ ــوار منداڵ چ

ســەرەنجام لێــك جیادەبنــەوە. ئەمــەش وا دەكات ئەقڵــی لەدەســت بــدات  

ــەردانی دەكات  و  ــوكری س ــەن... ش ــێتخانەی دەك ــی ش ــوكاری داخڵ و كەس

دەبینێــت هیــچ چارەســەرێكی نادەنــێ ، جگــە لەهەنــدێ  كەپســول نەبێــت 

تــا هێــوری بكاتــەوەو خــەوی لێبخــات... 

ــەر  ــوودا بەس ــە لەداهات ــت ك ــەوەی بینیبێ ــەدا ئ ــەو رۆژان ــەوەی ل وەك ئ

خۆیــدات دێــت، چونكــە دواتــرو لەســەردەمێكی تــردا خۆشــی لــە تەتــوان، 

ــەو كچــە  ــە ئ ــایەنی باس ــت. ش ــی دەكرێ ــی بەشــی نەخۆشــی دەرون داخڵ

دوای ئــەوەی نەخۆشــخانە جــی دێڵێــت، شــوی ســێیەمی دەكاتــەوە، بــەاڵم 

كاتێــك ســكی شــەش مانــگ دەبێــت بەنەخۆشــی تاعــون دەمرێــت.

لەوێــدا  منداڵــی  و  ســەردەمی  الی  دەگەڕێتــەوە  بــەردەوام  شــوكری 
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چركەســاتێكی تراژیــدی هەڵدەگرێتــەوە كــە هەرگیــز بیــری ناچێتــەوە، 

ئەویــش چركەســاتی مەرگــی عەبدولقــادری بــرا بچوكیەتــی بەدەســتی 

باوكــی. عەبدولقــادر نەخــۆش بــوو، لەبەرئــەوە بەدرێژایــی شــەو دەگریــا. 

ــەو  ــی ئ ــووەوە، تەحەمول ــە گەڕاب ــی لەمەیخان ــە بەسەرخۆش ــی ك باوكیش

شــین  و فوغانــەی نابێــت. بۆیــە ئامبــازی ئــەو منداڵــە دەبێــت  و بەدەســتی 

ــكێنێ .  ــی ئەش ــۆی مل خ

هەروەهــا بیــری ئــەوەی دێــت  چــۆن جارێكیــان باوكــی، لەوپــەڕی توڕەیــی 

 و توندوتیژیــدا بەقازانێــك لەژنەكــەی )دایكــی محەمــەد شــوكری( دەدات ، 

ــت  ــێ  دروس ــیرینی پ ــە ش ــووه  ك ــواڵوی تێداب ــەكراوی ك ــەش ش ــەو قازان ئ

كــردووه  تــا شــوکری لەبــازاڕ بیفرۆشــێت.

ئــەو باوكــە ســەربازی لەشــكرەكەی ژەنــەراڵ فرانكــۆ بــووه ، ســەروەختێكیش 

ــدا كــە  ــۆ مەغریــب، لەگــەڵ ئــەو هــاوڕێ  بەكــرێ  گیراوانەی ــه وه  ب گەڕاوەت

لەجەنگــی ناوخــۆی ئیســپانیادا بەشــداربوو بــوون، ســه ریان نــاوه  به ســه ری 

ــەوەی ئازایەتــی  و شــكۆمەندی  و قارەمانێتــی  یه کــه وه  و دەســتیان بەگێڕان

خۆیــان كــردووه  لــەو جەنگــەدا. ئەگەرچــی زۆربەیــان ئــەو قارەمانێتیەیــان 

ــا لەگــەڵ كەســانی بێدەســەاڵتی وەك شــوكری و دایكــی  و خوشــك  و  ته نه

براكانیــدا، تاقــی دەكــردەوە.

ــر ســەردێڕی رۆســاریۆدا، شــوكری  ــەكان و لەژێ ــی ســەردەمی هەڵ لەرۆمان

بــاس لــە فرانكــۆ و هەڵســوكەوتە توندوتیژەكانــی دەكات، نــەك تەنهــا 

ــن، بەڵكــو لەگــەڵ ئەوانەشــدا  ــی دەزانی ــی خۆی ــەی بەدوژمن لەگــەڵ ئەوان

ــوون. ــت  و هاوڕێیب ــە دۆس ك

بریتــۆەوە،  فرهیــن  و  لەڕوانگــەی خاتــوو رۆســاریۆ  ئەڵبەتــە شــوكری 

بــاس لەدیكتاتۆرەكــەی ئیســپانیا دەكات. رۆســاریۆ خەڵكــی پارێــزگاری 

ئەستۆریاســه  لەباكــوری ئیســپانیاو فرهیــن بریتــۆش، لەهەمــان پارێزگاكــەی 

ــی  ــە دوای جەنگ ــت ك ــەی دێ ــاتە دژواران ــەو چركەس ــری ئ ــەو بی فرانكۆی

ناوخۆیــی، بەســەر ئیســپانیادا هاتــووەو بۆتــە  مایــەی ئــەوەی واڵتەكەیــان 

گۆشــەگیر بكرێــت  و واڵتانــی ئەوروپــی، پەیوەنــدی خۆیانــی لەگەڵــدا ببــڕن.

ــۆری  ــی دیكتات ــە بیرۆن ــاس ل ــزەوە ب ــۆ، بەڕێ ــن بریت ــە فرهی ــایەنی باس ش

ئەرژەنتیــن و تاكــە هاوڕێــی ژەنــەراڵ فرانكــۆ دەكات و بەهەمــان شــێوەش، 

ــەر  ــوكری ه ــاوكات ش ــوگال دەكات. ه ــۆری پرت ــاالزاری دیكتات ــی س ستایش

ــۆ  ــرۆن دەكات ب ــەردانێكی بی ــە س ــاس ل ــۆەوە، ب ــن بریت ــی فرهی ــه  زمان ل

ــن، هاوســەرە  ــەی ئەرژەنتی ــەدا دیكتاتۆرەك ــەو ســەردانە فەرمی ئیســپانیا. ل

بەناوبانگەكەشــی ئێڤــا لەگــەڵ خۆیــدا دەبــات.. ئــەو خامنــە ئیســپانیەكان  

ــام  ــەدەدا، سەرس ــك ن ــچ ئافرەتێ ــی بەهی ــە بایەخ ــۆش ك ــەت فرانك و تەنان

ــت  ــان بەردەس ــەزا مێژووییەم ــەو ف ــوكری ئ ــدا ش ــەو رۆمانەش دەكات و ل

ــات. دەخ

ــون  ــوكری بــاس لەب ــەردەمی هەڵــەكان(، ش ــەر لــەو بەرهەمەیــدا )س ه

ــاڵی 1955  ــەوەش لەس ــۆو ئ ــراوی نات ــی ئیســپانیا دەكات لەرێكخ بەئەندام

ــت  ــكا دەدرێ ــی ئەمری ــە یەكگرتوەكان ــە بەواڵت ــەوەی رێگ ــت، دوای ئ دەبێ

لەسەرتاســەری ئیســپانیادا، بنكــەی ســەربازی دابنێــت. هەروەهــا بــاس لــەو 

ــی  ــە و گۆڤارەكان ــە رۆژنام ــەردەمە دەكات ك ــەو س ــەی ئ ــە گرنگان هەواڵ

ئیســپانیا، دەربــارەی قارەمانێتیەكانــی فرانكــۆ لەراوكردنــی ماســی  و بــەرازە 

كێویــدا باڵویــان كردۆتــەوە، لەگــەڵ نیشــاندانی وێنەكانــی لەرۆژنامەكانــدا. 

یەكێــك لــەو وێنانــەش ئەوەیــە، فرانكــۆ راوەســتاوەو بەرازێكــی زەبەالحیــش 

لەژێــر پێیدایەتــی.

بەمجــۆرە شــوكری لەڕێــی كارەكتەرێكــی فاشــیی وەك بریتــۆەوە، ئــەو 

ــاو  ــامن بەرچ ــی ئیسپانیاش ــەاڵم وێنەیەك ــكەش دەكات. ب ــان پێش وێنەیەم

ــی  ــاوارەی واڵتان ــراون و ئ ــەو ئیســپانیانەیە، راوەدون ــەی ئ ــە وێن دەخــات ك
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ــون.  ــێ  ب دراوس

ــش  ــگڵ ئێرناندتی ــۆركا و مێ ــی ل ــۆ و تیرۆركردن ــە پیكاس ــاس ل ــا ب هەروەه

دەكات كــە لەزیندانــدا گیــان لەدەســت دەدات و قســە لەســەر چامــە 

بەناوبانگەكــەی )شــۆربای پیــاز(دەکات. لــەو قەســیدەیەدا ئێرنانــدت بــاس 

دەكات،  هاوســەرەكەی  ئامــۆژگاری  و  دەكات   منداڵەكــەی  لەبرســیەتی 

ــەكەیان. ــە جگەرگۆش ــاز بدات ــۆربای پی ش

ــە،  ــژوی سیاســی ئیســپانیا نیی ــاگاداری مێ ــا ئ ــە شــوكری هــەر بەتەنه كەوات

بەڵكــو شــارەزای مێــژوی كۆمەاڵیەتــی ئــەو واڵتەشــە. ئەوەتــا لەڕێــی 

ــی  ــۆلیتۆ و مانۆلیت ــی خۆس ــاس لەمەرگ ــەوە، ب ــپانی دیك ــەری ئیس كارەكت

دەكات. ئەوانــەش دووان لەبەناوبانگریــن زۆرانبــازی گان  و لەمەیدانــی 

شــەڕەگادا، گیانیــان لەدەســت داوە.

وەك  دەبــن،  شــوكری  بەژیانــی  تێكــەڵ  كارەكتەرانــە  ئــەو  هەمــوو 

مامۆســتایەك لەشــاری تەتــوان.. ئەڵبەتــە شــوێنی نیشــتەجێی بونــی لەئوتێل 

رۆیاڵــی ئــەو شــارەدا دەبێــت  و خاوەنەكەشــی، خامنێكــی ئیســپانی دەبێــت 

ــۆفینا. ــاوی خۆس بەن

ــی  و  ــەو شــارەی منداڵ ــۆ تەنجــە، ئ ــەوە ب ــەوە دەگەڕێت ــە تەتوان شــوكری ل

تەمەنــی گەنجێتــی تێــدا بەســەربردوەو لــەو گەڕانەوەشــیدا، بەراوردكاریەك 

ــاموەی  ــەر پاش ــازەدا دەكات. بەس ــۆن  و تەنجــەی ت ــەی ك ــوان تەنج لەنێ

ــەش  ــی ل ــەك لەماڵ ــچ ی ــی شــارەكەیدا شــیوەن دەكات  و دەبینێــت هی كۆن

فرۆشــەكان نەمــاون و هەمــوو ئەوانەشــی دەیناســین بزربــوون، بــەاڵم 

ــوەو  ــداری ب ــی خــۆی ئەڤین ــە كات ــەوە ك ــە دەبینێت ــەو وێڵگەردان ــك ل یەكێ

ــووە. ــەما كار ب ــدا س ــت كڵەپەكان ــك لەنای لەیەكێ

ــك  ــاس دەكات، كاتێ ــە ب ــە وێڵگــەرد و بێچاران ــەو ژن شــوكری چارەنوســی ئ

ــدا  ــەروەختێ  بەتەمەن ــە س ــت دەدەن. ئەوان ــان لەدەس ــی  و گەنجێتی جوان

دەچــن، دان لەدەمیانــدا نامێنێــت  و پرچیــان هەڵدەوەرێــت  و وەكــی 

لەكاتێكــدا  ئەمــە  دەبــن.  پاككردنــەوە  تەوالێــت  خەریكــی  كارگــوزار 

ــا و  ــۆ ئەوروپ ــن ب ــن، بچ ــج  و جوان ــە گەن ــە ك ــە هەی ــۆ ئەوان ــەت ب دەرف

ــەن.  ــوەرە بك ــەو كیش ــەردانی ئ س

لەالیەكــی دیكــەوە شــوكری ژیانــی گروپێكــی دیكــە لــەو كچە لەشفرۆشــانە 

پۆشــین  و  لەجلوبــەرگ  و  تازەتــرن   مۆدێلێكــی  كــە  دەدات  نیشــان 

گوزەرانیــان  مادیشــەوە  لــەڕوی  كراوەتــرن  و  زۆر  هەڵســوكەوتكردندا، 

ــە  ــە و رێســتۆرانتە گەوران ــەو میوانخان ــی ئ ــە هامشــۆ و رۆت باشــرە. ئەمان

ــەوە. ــازە كرابون ــە ت ــەن ك دەك

بەهــۆی ئەزمونــی خــۆی لەگــەڵ نەخۆشــخانە دەرونیەكانــدا، شــوكری 

شوكری تا ئەو تەمەنەش 
هەر عاشقی سێ  شت دەبێت: 
)كتێب  و ژن  و شەراب(، 
بەاڵم كتێبی بە دۆست  و 
هاوڕێی گیانی بەگیانی خۆی 
زانیووە... وەك نوسینیش 
بەردەوام  و لەهەر كوێیەك 
بێت نوسیویەتی
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بــاس لــەوە دەكات لــەو جێگایانــەدا چ مەرگەســاتێك هەیــەو نیشــانی 

دەدات، چــۆن چۆنــی پەرســتیارەكانی ئــەوێ   بەبەرچــاوی واق وڕمــاوی 

نەخۆشــەكانەوە، لەنــاو خۆیانــدا بەشــەڕ دێــن. ســەروەختێكیش دوای چــوار 

ــەوە،  ــی دەســت پێدەكات ــە دەرێ   و ژیان ــەو شــوێنەدا دێت ــەوە ل مانــگ مان

دەبینێــت هێــدی هێــدی ژیانــی رابــردوو كاڵ دەبێتــەوەو لەپاشەكشــەدایەو 

دەســت بــەرداری ئــەوە دەبێــت، ئێســتاو قۆناغــی نــوێ  جێگــەی بگرێتــەوە.

لێــرە بــەدواوە ئێمــە خۆمــان لەبــەردەم شــوكری یەكــی دیكــەدا دەبینینەوە. 

پیاوێكــی بەتەمەنــی پەنجــا ســااڵن كــە لــە خۆشەویســتی  و ســۆزداری 

ــداری، ســەرچاوەی هەمــوو  ــە خۆشەویســتی  و ئەڤین ــووەو پێیوای ــەوەال ب ت

ماڵوێرانــی  و بەدبەختیەكــن لەژیانــی مرۆڤــدا، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا 

ــە.. هێشــتا هــەر حــەزی بەڕەگــەزی مێی

ــەو تەمەنــەش هــەر عاشــقی ســێ  شــت دەبێــت: )كتێــب  و  ــا ئ شــوكری ت

ژن  و شــەراب(، بــەاڵم كتێبــی بــە دۆســت  و هاوڕێــی گیانــی بەگیانــی خــۆی 

زانیــووە... وەك نوســینیش بــەردەوام  و لەهــەر كوێیــەك بێــت نوســیویەتی، 

پارچــە  ئــەو  لەســەر  قاوەخانــەكان...  و  رێســتۆرانت   و  لەمەیخانــەكان  

ــی  ــتەو پەرەگراف ــێكی زۆری رس ــن، بەش ــتیدا دەب ــی لەبەردەس كاغەزانەش

شــیعر و نوســینەكانی بۆدلێــر و رامبــۆ و ئــەو گــەورە ئەدیبانــەی دڵخوازیــان 

ــوو، دەنوســێتەوە. ب

ــدا شــوكری،  ــەو لەوێ ــاوی مەرگــی دایكەوەی ــن بەشــی كتێبەكــەی بەن دوای

پەیوەنــدی پتــەوی خــۆی لەگەڵ رابــردوودا كۆتایی پێدێنێت و دوای دە ســاڵ 

جارێكــی دیكــە دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەبتە، تــا لەزەماوەنــدی خوشــكەكەیدا 

ئامــادە بێــت، چونكــە عــادەت وابــووه  بــرا دەســتی خوشــكەكەی بگرێــت  و 

بیبــات بــۆ ماڵــی هاوســەرەكەی.

رۆژێكیــان بەیانــی زوو، بەدەنگــی لێدانێكــی تونــدی دەرگاكــەی بەخەبــەر 

ــی  ــی مردن ــەو كەســە هەواڵ ــردی خوشــكەكەیەتی. ئ ــت مێ ــت و دەبینێ دێ

دایكــی پــێ  رادەگەیەنێــت، دوای ئــەوەی بۆمــاوەی چەنــد هەفتەیــەك 

توشــی خوێــن بەربونــی بــەردەوام دەبێــت. دواتــر شــوكری دەزانێــت دایكی 

ــا  ــت، تەنه ــۆی دەنێرێ ــەی ب ــەو نامان ــەاڵم ئ ــووە، ب ــی ب زۆر پەرۆشــی بینین

ــتی. ــه  دەس ــی ده گه ن ــا دەرچون دوای لەدنی

ــی  ــەوە: بیریەت ــردوی وەبیردێت ــەرەو ســەبتە و راب ــە ب ــەو ئێســتا بەڕێوەی ئ

چــۆن دایكــی گۆرانــی بەدەویانــەی بــۆ دەچــڕی، هــاوكات گوێبیســتی 

زاوەكەیانــە باســی ئــەو گۆڕســتانەی بــۆ دەكات كــە لــە ســەبتە كڕیویانــە، 

بــەوەش عەبدولقــادری بــرای بیردێتــەوە كــە چــۆن لــە ســەبتە بەژێرخاكەوە 

ــەوە ســەری. ــراوەو لەشــوێنێكدایە كــەس ناچێت ك

شــوكری ئامــادەی رێوڕەســمی ناشــتنی تەرمــی دایكــی دەبێــت  و زۆر 

ــن جــار  ــەكان چەندی ــە چــۆن گۆڕهەڵكەن ــەوە ك ــەژان  و ژاراوە دەیگێڕێت ب

الشــەكەیان دەرهێناوەتــەوە، لەبەرئــەوەی قەبرەكــەی تەســك  و تەنگــەاڵن 

ــكات،  ــووە... وەك ئــەوەی خاكیــش رازی نەبوبێــت پێشــوازی لەدایكــی ب ب

محەمەد شوکری
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ــرد. ــان پێشــوازی لێنەك وەك چــۆن ژی

ــزی  ــەر مێ ــەوەو لەس ــەوە ماڵ ــوان دەگەڕێن ــپاردنی، هەم ــاك س دوای بەخ

ــەوە  ــرژی  و توڕەیی ــەو بەگ ــەی خواردنیان ــن و هەڵپ ــه  دادەنیش نانخواردنک

ــان بەشــەڕ  ــوی خێزانەكەی ــی دەكــەن. لەســەر فرۆشــتنی خان ــاس لەمیرات ب

ــت  ــووە دەس ــك ب ــەر كلۆجێ ــت بەه ــان دەیویس ــی دایكی ــن، ئەگەرچ دێ

ــن. ــەرداری نەب ب

ــت و  ــزار دەبێ ــك  و براكانیــدا، بێ ــی خوش ــاح  و چاوچنۆك لەبەرامبــەر تەم

ــی  ــۆ رۆژی دوای ــە. ب ــەرەو تەنج ــت ب ــەڕێ  دەكەوێ ــەبتەوە ب ــە س ــەو ل ش

ــی گەیشــتۆتەوە  ــت چــۆن چۆن ــت بزانێ ــە لەخــەو هەڵدەســتێت، ناتوانێ ك

ماڵــەوە. بەخومــاری  و سەرخۆشــی خــەوی لێدەكەوێــت و كاتێــك بەخەبــەر 

ــیان  ــەوی دیكەش ــزو ئ ــووە لەمی ــڕ ب ــی پ ــە پێاڵوێك ــت تاك ــت، دەبینێ دێ

ــڕای  ــەكان وەك تێك ــەردەمی هەڵ ــی س ــن كتێب ــن بڵێی ــەراب. دەتوانی لەش

ــە.  ــی مردن ــان  و كاروان ــی ژی ــی كاروان ــوكری، وێناكردن ــی ش كتێبەكان

ــەاڵم هەمیشــە عاشــقی  ــا، ب ــەو ئەگەرچــی ژیانێكــی ســەخت  و دژوار ژی ئ

زیندەگــی  و ژیــان دۆســت بــوو. مردنیــش ســەرەڕای ئــەوەی شــتێكی 

حەمتیــەو رێــی پێناگیرێــت، بــەاڵم گوێــی پێنــەدەداو بەالیــەوە گرنــگ 

ــوو  ــك ب ــەو یەكێ ــوو... ئ ــان بەناخــی شــوكریدا رۆچووب ــوو. ئەشــقی ژی نەب

لەڕیــزی ئــەو هونەرمەنــد و نوســەرانەی، هەمیشــە لەســۆراخی جەوهــەری 

ژیانــدا بــوون، ئەگەرچــی ئــەو گــەڕان  و ســۆراخكردنەش، بەرەو گۆشــەگیری 

ــن. ــەت شێتیشــی بردب  و تەنان

ــێكە  ــێوازی كەس ــادەیە. ش ــوكری، رون  و س ــەد ش ــینی محەم ــتایلی نوس س

ــن  ــاكات. هەســت  و ســۆزەكانی چۆن لەوشــەكان ناترســێت  و شــەرمیان لێن

ــەو  ــین الی ئ ــدەكات... نوس ــتیان لێ ــردن گوزارش ــان  و بێامكیاژك وەك خۆی

پرۆســەیەكی ئۆرگانیــەو پێویســتە مــرۆڤ لەنوســیندا راســتگۆبێت  و تەعبیــر 

لەڕاســتیەكان بــكات، هەرچەنــدە بــەو كارەی رەنگــە خــۆی  و ئەوانــی 

ــكات. ــدار ب ــش برین دیكەی

ــی زۆر  ــدا، ماوەیەك ــەردەمی هەڵەكان ــی روت و س ــوان نان ــی لەنێ ئه گه رچ

هەیــە النــی كــەم ســی ســاڵێك دەبێــت، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا شــوكری 

هــەر بەهەمــان ســتایل دەنوســێت، ســتایلێك كــە بوێــری داهێنــان  و 

ــت. ــدا بێ راســتگۆی تێ

ــوكری  ــدا ش ــی روت ــە نان ــە، ل ــتە ئەوەی ــەو دوو تێكس ــی ئ ــاوازی نێوان جی

تەنهــا بــاس لــە ســەردەمی منداڵــی خــۆی دەكات، لەكاتێكــدا لــە ســەردەمی 

هەڵەكانــدا قۆناغــی گەنجێتــی پانتایەكــی گەورەتــری داگیــر كــردووە... 

ــووە  ــەدا ب ــەو كچان ــەڵ ئ ــووەو ســەروكاری لەگ ــتا ب ــەدا مامۆس ــەو قۆناغ ل

كاریــان  سەرشــەقامەكاندا  تیاترۆخانــەو  و  لەمەیخانــە  شــەوانە  كــە 

ــەوە  ــەو قۆناغەشــدا بەخەســتی خەریكــی خوێندن ــەاڵم هــەر ل ــردووە، ب ك

ــووە. ــەوە ب و خواردن

لــەو قۆناغــەی تەمەنیــدا هاوڕێیەتــی  و دۆســتایەتی لەپەیوەنــدی بەژنانــەوە 

شــوێنی ســێكس دەگرنــەوە، وەك ئــەوەی نەتوانێــت پەیوەندیەكــی پڕاوپــڕ 

ــدا  ــەو قۆناغەش ــاوكات ل ــكات. ه ــت ب لەگــەڵ رەگەزەكــەی دیــدا دروس

ــەق  ــە دەره ــت ك ــی بووبێ ــتەمە حاڵ ــم  و س ــەو زوڵ ــەڕادەی ئ ــارە، ل وادی

بەمــرۆڤ دەكرێــت. بۆیــە رێگــە بەخــۆی نــادات، چیــر ئەویــش ئــەو زوڵــم  

ــكات. ــە لەشفرۆشــەكان ب و ســتەمە لەژن

محەمــەد شــوكری وەك مــرۆڤ  و رۆماننوســێك، پێگەیەكــی تایبەتــی لەســەر 

نەخشــەی نوســینی عەرەبــی هەیــەو تایبەمتەنــدی دیــاری ئەویــش بریتیــە 

لــە: بوێــری، بوێــری لەئاشــكراكردن  و پــەردە هەڵامڵیــن لەڕووی شــتەپەنهان 

 و یاســاغەكان  و شــەرمەزاركردنیان.


