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سەاڵح حەسەن پاڵەوان

ئەو تین و تەوژمەی ئەدەبی كوردی لە سەرەتای هەشتا و نەوەدەكاندا هەیبوو ئەمڕۆ بەرەو كوێ دەچێت؟ 
ئایا توانای نوێبوونەوەی هەیە، یان تووشی باری جێگیری بووە و نە دەچێتە پێشێ و نە دێتە خوارێ؟ 
بەردەوام؟  دووبارەبوونەوەی  لە  نێو شێوەیەك  دەكەوێتە  و خەریكە  بووە  نووشستی  باری  تووشی  یان 
ئەمانە ئەو پرسیارانەن ئەمڕۆ دەبێت هەر ئەدیب و دەزگەیەكی ئەدەبی لە خۆی بكات و كەم تا زۆر 

پێداچوونەوەی بۆ هەبێت.

سانسۆری وەرگر یان سانسۆری رۆشنبیر
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زۆر  تا  كەم  كە  پرسێكن  الوازی  و  بوونی سستی 
دەمانخەنە نێو خانەی بەرپرسیارییەوە، لەبەرئەوەی 
كە  بەرپرسیارییەكە،  هەڵگری  رۆشنبیر  كەسی 
دەبێت رێز لەو بەرپرسیارییە بگرێت، لێرەدا نامەوێ 
تەنیا ئەم بەرپرسیارییە بە تاق و تەنیا بخەمە سەر 
شانی رۆشنبیر، بێگومان هەندێ الیەن و هۆكاری 
دیكەش بەرپرسیاری بوونی هەر شێوە ناكۆكییەكی 
رۆشنبیران  رۆشنبیرین،  سستیی  و  رۆشنبیری 
بەشێكین لەو بازنەیەی كە بوارەكانی تری سیاسەت 

و كۆمەاڵیەتی و زانستی دەگرێتەوە.
بەرپرسیارییەكیان  هیچ  ئێمە  رۆشنبیرانی  لە  زۆر 
بەرامبەر بە حەز و ئارەزووی وەرگرەكانیان نییە، 
زۆریان بە ئاستی نزم دەڕواننە خوارەوەی خۆیان و 
وا دەزانن تەنیا ئەوان كۆگای زانیاری و مەعریفین 
قوتابی  گوێگری  كۆمەڵێ  تەنیا  تر  كەسانی  و 
ئاسان و لەوە كەمتریش كۆمەڵێ گەمژە و نەزانن. 
رۆشنبیران وا دەزانن كە هەر خۆیان هەڵگری ئااڵی 
رۆشنبیریین و ئەوانی تریش دەبێ پاشكۆی ئەوان 
بن، هەندێكی تر لەو رۆشنبیرانە ئەوەندە بێئاگان لە 
وەرگر )خوێنەر یان گۆێگر یا تەماشاكار( وا دەزانن 
بەسەر  بنووسن  هەرچییەك  و  بڵێن  هەرچییەك 
ئەواندا دەڕوا و هیچ گوێ بە پەرچدانەوەی ئەوان 
سانسۆری  بەبوونی  هەست  رۆشنبیر  واتە  نادەن، 

وەرگر ناكات.
 نەبوونی سانسۆری وەرگر وا لە رۆشنبیر دەكات بێ 
ئەوەی گوێ بە هیچ پەرچدانەوەیەك بدات دەست 
و  توانا  ئاگاداری  یان  بەرهەمهێنان،  كاری  بداتە 
زانیارییەكانی وەرگر نین و لەو گۆڕەی شتیان پێ 
دەفڕۆشن، ئەمەش بۆخۆی دەبێتە مایەی دروست 
تری  بەشەكانی  كە  دیوارانەی  ئەو  دیوار،  كردنی 

مەعریفیش لە كۆمەڵگەی ئێمەدا دروستی دەكەن، 
سیاسەت،  و  میللەت  نێوان  دیوارەكانی  وەك 

فەلسەفە و گوێگرانی فەلسەفە.
رۆشنبیر  بە  بەرامبەر  وەرگر  كۆمەڵی  و  كەس 
و  وێرگوڵێكە  وەرگر  نییە،  داخراو  كەوانەیەكی 
خۆیەوە،  نێو  دەخاتە  گرنگەكان  شتە  بەردەوام 
سەردەم لە دوای سەردەم دەیەها رۆشنبیر دروست 
دەبن و هەر زوو لە پڕ دەپووكێنەوە، ئەو رۆشنبیرانە 
دەشێ بتوانن بۆ ماوەیەك حەز و سۆز و ورووژاندنی 
بكەن  لێ  وایان  و  بكەن  پاوان  خۆیان  بۆ  وەرگر 
بەرهەمەكانیان،  بڕواننە  ترسەوە  بەچاوی  تەنیا 
ئەوەندە  رۆشنبیرەكە  كە  نا  لەوە  ترس  بەاڵم 
مەزنە، نەخێر، بەڵكو گومانكردن لە خودی خۆی، 
دەڕوانێتە  گومانەوە  بە  زۆر  ماوەیەكی  بۆ  وەرگر 
توانای ئەو نووسەرە، بەاڵم چركەیەك یان ساتێك 
بەرامبەری ترساوە،  دێت كە هەست بكات ئەوەی 
دیكتاتۆرێكی بۆش و فش بووە و تەنیا سێبەرەكەی 

بووە ئەوی ترساندووە.
لەم سااڵنەی دواییدا هەندێ رۆشنبیر پەیدا بوون، 
گێلی و نەزانی، هەندێ وەرگریان بۆ خۆیان پاوان 
كردووە و بەڕاست و چەپدا گروپی پێداهەڵدان بۆ 
رۆژنامەیەكدا  لە  زوو  هەر  بەاڵم  پێكدێنن،  خۆیان 
ئەو  نووسیبووی  خوێنەرێك  كە  خوێندمەوە، 
نەبوو،  جیهانی  ئەدەبی  شارەزای  زۆر  ماوەیەكی 
نووسینی هەندێ نووسەر ئەوەندە سەرسامی كردبوو 
كە مەزەندە ناكرێ، بەاڵم كاتێك بە قووڵی چووەتە 
نێو ناخی خوێندن و داهێنانە دانسقەكانەوە، ئینجا 
تێگەیشتووە شێوەیەك گێلی هەبووە لە پشتەوەی 

بڕیارەكانی لەپێشینەی.
نابێ خۆی سانسۆر بێت بۆ سەر وەرگر  رۆشنبیر 

وتار
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ببینێ،  سانسۆرێ  وەك  وەرگر  ئەو  دەبێ  بەڵكو 
وەك  واتە  نەرێنی،  نەك  ئەرێنی  سانسۆرێكی 
ئەو  كە   بكات،  وەرگر  تەماشای  سەرچاوەیەك 
شیكردنەوەی  و  لێكدانەوە  سەرچاوەی  وەرگرە 

بابەتەكان و نووسین و داهینانەكانی بێت.
ژمارەی ئەو رۆشنبیرانەی  كە الی ئێمە بە ئاسانی 
باڵوكردنەوە  میدیاكانی  نێو  بۆ  خۆیان  رێگەی 
دەكەن زۆرن، بێئەندازە رۆشنبیری نوێ و كۆڵكە 
رۆشنبیر وەك قارچك سەر لە زەویی میدیاكانەوە 
دەردەهێنن، هەر خێرا دەبنە خاوەنی بەرهەم و هەر 
خێراش چاوپێكەوتن و بەرهەم و بگرە تیئۆریزەش 
دەكەن و دەبنە تیئۆردانەر و بیركەرەوەی مەزن. 

ئەمە دیاردەیەكە پێوەندیی بە زۆر الیەنەوە هەیە، 
پێ  دەست  شوێنێكەوە  لە  هەمیشە  هەڵەكان 
دەكەن، زنجیرەی هەڵەكان لەگەڵ خۆیاندا كۆمەڵێ 
تا  كەم  هەاڵنە  ئەو  ئاراوە،  دێننە  دیكە  هەڵەی 
زۆر كار دەكەنە سەر رەوتی بیركردنەوە. زۆربەی 
نووسەرە جیهانییەكان كاتێ هاتوونەتە نێو دنیای 
دەنگ،  ببنە  تا  هاتوون  هێزەوە  بەو  كاركردنەوە 
بەاڵم هەر لە سەردەمی خۆیاندا تووشی نائومێدی 
بوون. رۆشنبیری چاك و داهێنەر گوێ بەوە نادات 
كێ دەستخۆشی لێ دەكات و كێ دەستی ئافەرین 
بەسەر شانیدا دەهێنێ و بەدووی ئەوەشدا راناكات 
شوێنێك،  چ  دەگاتە  باڵوبوونەوەی  ئاستی  كە 
نییە  گرووپكاری  و  گرووپ  بە  پێویستی  هەروەها 
تا ببێتە رۆشنبیرێكی خاوەن ناو. داهێنەر لە نێو 
ئەزموون و ژیانی خۆیدا دەژی و پێدەگا و گەورە 

دەبێت.
سروشت و كرداری بەڕۆشنبیربوون پرۆسەیەكە كات 
دەكەن،  پێگەیشتنەكانی  دەستنیشانی  سەردەم  و 

تا  دەبەخشێ  پێ  هێزەی  ئەو  سەردەم  و  كات 
بتوانێ لە نێو پڕۆسەی بەڕۆشنبیربووندا جێگەیەك 
پێودانگی  لە  وەرگریش  داگیربكات،  خۆی  بۆ 
و  بیركردنەوە  كە  دەگات  تێ  بەرهەمەكانییەوە 
بەرهەمەكانی ئەو كەسە لە چ ئاستێكدایە، نەگۆڕی 
و چەسپاویی گوێگر هەندێ كات زیانی كووشندە بە 
داهێنەران دەگەیەنێت، رۆشنبیری داهێنەر پێویستی 
مەودا  بینەرەكانی  و  و خوێنەر  گوێگر  كە  بەوەیە 
جۆراوجۆرەكان بناسن و پێڕەوی ئەو دەنگانە بكەن 
كە میلۆدیای گۆڕاوی تێدایە و سەردەم دەیگۆڕێ، 
دوای  لە  سەردەم  و  بمێننەوە  قاڵبێكدا  لە  نەك 

سەردەم هیچ گۆڕانێك بە خۆیانەوە نەبینن.
داهێنەر  كەسانی  تێبینییە  جێگەی  كە  ئەوەی 
پێویستیان بە وەرگری رەهەندی هەمەچەشن هەیە، 
دەست  بە  وەرگر  ئێمەدا  سەردەمەی  لەم  بەاڵم 
یەك رەهەندییەوە دەناڵێنێ و هەروەها لە ئاستی 
بەردەوامی  بە  هەست  بیركردنەوەدا  شێوە  یەك 
وردبینی  خۆی  بۆ  ئەمەش  دەكرێت،  نەپچڕاوی  و 
نێو  لە  كە  نادۆزرێنەوە  رەهەندانە  ئەو  و  دەكوژێ 

بەرهەمە داهێنەرەكاندا دەردەكەون.
رۆشنبیری داهێنەر پێویستی بە وەرگری فرە رەهەند 
هەیە، بیركردنەوە و ئاسۆی روانینی بەرفراوان بێت، 
تا نهێنییەكانی بدۆزێتەوە، ئەو ناتوانێ جێگەیەك 
ئەو  نەیدۆزێتەوە،  وەرگر  گەر  بدۆزێتەوە  خۆی  بۆ 
دۆزینەوانەش دەبێ بە توانای عەقڵی و رۆشنبیری 
بگاتە ئەنجام، نەك كەسی وەرگر هەڵگری سۆزی 
بارگەكراو بە هەست بێت، پاشان ئەو وەرگرە نابێ 
دەرەوەی  لە  و  بێت  كاریگەرییەكدا  هیچ  ژێر  لە 
بكات،  بەرهەمەكەدا  لەگەڵ  كار  كاریگەرییەكان 
رۆشنبیر دەبێ بزانێ چۆن رێگەی خۆی دەدۆزێتەوە 

زۆر لە رۆشنبیرانی 
ئێمە هیچ 
بەرپرسیارییەكیان 
بەرامبەر بە 
حەز و ئارەزووی 
وەرگرەكانیان 
نییە، زۆریان بە 
ئاستی نزم دەڕواننە 
خوارەوەی خۆیان 
و وا دەزانن تەنیا 
ئەوان كۆگای 
زانیاری و مەعریفین 
و كەسانی تر تەنیا 
كۆمەڵێ گوێگری 
قوتابی ئاسان و 
لەوە كەمتریش 
كۆمەڵێ گەمژە و 
نەزانن

رۆشنبیران وا دەزانن كە هەر خۆیان هەڵگری ئااڵی 
رۆشنبیریین و ئەوانی تریش دەبێ پاشكۆی ئەوان بن
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و چۆن پێوەندییەكان دەستنیشان دەكات.
پەی پێبردن یەكێكە لەو پرسانەی كە زۆر گرنگە 
جار  هەندێ  بەاڵم  وەرگر،  لەالی  هەبێت  بوونی 
كەسی وەرگر بەتەنیا ناتوانێ بەو ئەركە هەستێت، 
رەنگە هەندێ جار بكرێت لەسەر ئاستی هونەری و 
ئەدەبیی تاك ئەمە رووبدات، بەاڵم وەك ئاستێكی 
بەرفراوان وەرگر پێویستی بە پەیبردنە، پێویستی بە 
هەڵوەشاندنەوە و لێكجیاكردنەوەی ئەو بۆچوونانەیە 
كە لە مێشكیدا هەن، تا بتوانێ تێكستەكەش لەبەر 
رۆشنایی ئەو هەڵوەشاندنەوە و جیاكردنەوەیە لێك 
بداتەوە، هەروەها دەنگە دەربڕدراوەكان بخاتە نێو 
لێكدانەوەیەك و شیانبكاتەوە، كە ئەمەش بۆ خۆی 

پرسیاری هەمەچەشن قووت دەكاتەوە.
بۆیە وەرگر و رۆشنبیر بەرامبەر بە یەكتری ئەركی 
تواناكان  و  هێز  گۆڕینەوەی  هەیە،  گۆڕینەوەیان 
لەگەڵ یەكتریدا، پێویستە رۆشنبیر، وەك سانسۆرێ 
بەوەیە  پێویستی  وەرگریش  ببینێ،  وەرگر  هێزی 
خۆی بداتە دەست حەز و ئارەزووە دەروونییەكانی 
لە  بدا  و هەوڵ  كۆیلە  بە  نەبێ  بەومەرجەی  خۆی 
پێوەندییەكی داپچڕاو لە كاریگەرییەكانی دەرەوەی 
كە  بدات،  ئەوە  لەسەر  بڕیار  خۆی،  خوودی 
ئەمانە چۆن بوونیادێكن و چ پێوەستێكی فیكری 

پێكەوەیان دەبەستێتەوە.
دروست  وەرگر  و  رۆشنبیر  گرفتی  زیاتر  ئەوەی   
هەندێ  كە  دەرەكییانەن  پێوەندییە  ئەو  دەكات 
دەدەن،  نووسین  هێزی  و  توانا  لە  بڕیار  جار 
و  سەرەتا  دەبنە  جار  هەندێ  بڕیارانەن  ئەو  یان 
بابەتێكی  هەر  هەڵبژاردنی  لە  بڕیاردەر  كۆتایی 
هەندێ  سارددا  جەنگی  سەردەمی  لە  رۆشنبیری، 
تەنیا  كە  مەزن  رۆمانی  نموونەی  بە  كران  رۆمان 

ملمالنێ سیاسییەكان دروستی كردن، بەاڵم هەستی 
راستییەكان  كە  برا  ئاڕاستەیەدا  بەو  وەرگریش 
نەڕوانێ،  تێی  واقعبینانە  و  زیندوو  شێوەیەكی  بە 

هەندێ نموونەی مەزنی جیهانیش پەراوێز كران.
ئەو  كوردیشدا  رۆشنبیریی  كایەی  نێو  لە  ئەمڕۆ 
پێوەندی  زۆر  و  هەیە  خۆیان  رۆڵی  كاریگەرییانە 
هەن ناتوانن وا بە ئاسانی لە مەسەلە گرینگەكان 
ببنەوە، رۆشنبیری ئێمە بەهۆی دابڕاوی لە  نزیك 
بێ  بەر  كەوتووەتە  وەرگرەوە  و  خۆیی  سانسۆری 
چەواشەی  مەسەلەكان  خێراش  هەر  و  پەروایی 
رۆشنبیر  تەنیا خوودی  لەو چەواشەییەدا  دەكەن، 
دەرەوەی  كاریگەرییەكانی  بەڵكو  نییە،  تاوانبار 
رۆشنبیر  بەشدارن،  تێیدا  وەرگریش  و  رۆشنبیر 
بەهۆی نەزانین و دووركەوتنەوەی لە خوێندنەوەیەكی 
قوڵی زانستییانە بۆ هەموو ئەو بوارانەی كە هەڵی 
دەستنیشانی  نامێنێ  ئەوەی  توانای  دەبژێرێ، 
پێوەندییەكان بكات و توانای بینینی قوڵی پرسە 
گەورەش  قەیرانی  نابێت،  رۆشنبیری  ئاڵۆزەكانی 
رۆشنبیر  ڕادەیەك  چ  تا  كە  هەڵدەدا  سەر  لەوێدا 
نارۆشنبیرییەكانی  كاریگەرییە  ژێر  كەوتووەتە 
دەوروبەری خۆی، كاتێك ئەو كاریگەرییە مەزن بووە 
ئەوە كاریگەری گەورەتر دەكاتە سەر رای گشتیی 
تەندروستییەكەی  بارە  لە  پێوەندییەكە  و  خوێنەر 

خۆی دەردەچێت.
وەرگری ئێمە دەبێ لەو قاوغە بێتە دەرێ كە خۆی 
بۆ خۆی داناوە، واتە دەبێ شێوەی روانینی بگۆڕێ، 
دی،  نایەتە  ئاسایی  كردەیەكی  بە  هەروا  ئەمەش 
ئەم كردەیە كە دەیڵێین پڕۆسەیەكی دوورودرێژی 
هەموو  بە  كۆمەڵگە  و  كولتوورییە  و  پەروەردەیی 
دەوڵەت  بەشدارن،  تێیدا  توێژەكانییەوە  و  چین 

وتار
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ئەو  كوچكەی  سێ  دەبنە  پەروەردە  و  مێدیا  و 
بڕیاردانە.

لێكدانەوەی  و  بیر  وشە  وەك  هەرچەندە  سانسۆر 
كۆتكراو لە بیر و هزردا راست دەكاتەوە، بەاڵم لێرەدا 
مەبەست لە بوونی رووە راستەقینەكەی سانسۆرە، 
واتە بوونی پێوەندییەكی ئاڵوگۆڕكارییانە لە شێوەی 
لەگەڵ خود و دەرەوەی خوودا وەك  مامەڵەكردن 
رێگرتن لە شێوەی بیركردنەوە و بەخۆداچوونەوە و 
بە  پێویستی  رۆشنبیر  بۆچوونەكان،  داڕشتنەوەی 
بڕوانێتە  وا  دەبێ  واتە  هەیە،  خود  كۆنترۆڵكردنی 
فیكری  توانایەكی  و  هێز  بە  كە  دەوروبەری خۆی 
بڕوانێتە  دەبێ  ئابڵوقەدراوە،  پتەو  رۆشنبیریی  و 
وەرگر وەك هێزێكی هەمیشە ئامادە و هەمیشە تەیار 
پاشان  كەموكوڕییەكان،  گشت  ئاشكراكردنی  بۆ 
و  بیركردنەوە  و  مامەڵەكردن  شێوەی  لە  دەشبێ 

داهێنانەكاندا سانسۆری خودی خۆی بێت.
سانسۆری وەرگر واتە بوونی ئەو توانا و هێزە الی 
بدۆزێتەوە  پێوەندییەكان  هەموو  بتوانێ  كە  وەرگر 
و خوێندنەوەیان بۆ بكات، وەرگر سانسۆری توانا 
رۆشنبیرییەكانی خۆی بكات، فلتەرێكی رۆشنبیری 
بێت تا بتوانێ توانا و هێزەكانی خۆی بەرامبەر بە 
وەرگر  كەسی  بكات،  مومارەسە  رۆشنبیر  كەسی 
لەبەردەم  كە  دەچێ  دیوارە  لەو  رێك  كەسێكە 
ئاوەكانی  شەپۆلی  بە  هەست  ئاودایە  شەپۆڵی 
ئاوەكە  تەڕیی  بە  هەست  بەاڵم  دەكات،  داهێنان 
ئەو  هەموو  بە  بەرامبەر  دەتوانێ  وەرگر  ناكات، 
هەبێت،  دەیڵێ سانسۆرێكی  رۆشنبیر  كە  شتانەی 
بەاڵم لە هەمان كاتدا دەتوانێ توانای ئەوەشی هەبێت 
كە حەز و ئارەزووەكانی خۆی بۆ چێژوەرگرتن لەو 

تێكستانە بەكار بهێنێت.

ئەم  دەرەوەی  لە  كە  تێكستانەی  ئەو  زۆربەی 
تووشی  دەبن،  لەدایك  سانسۆرییەدا  پەیوەندییە 
دەبن،  نادڵنیابوون  و  دڵەڕاوكێ  لە  شێوەیەك 
دەبن  لەدایك  بڕیاردان  بێ  بە  زۆربەیان  هەروەها 
بوون  لە  نین  دڵنیا  و  دەڕوا  بەسەریاندا  زەمەن  و 
هێزی  و  توانا  كە  نین  دڵنیا  خۆیان،  توانای  و 
مانا  بە  سانسۆر  بوونی  بۆیە  هەیە،  داهێنانیان 
سلبییەكەی ناشكێتەوە، بگرە مانایەكی ئیجابی و 
ئەو  چوارچێوەی  لە  زۆر  تا  كەم  و  هەیە  گرنگی 
مەسەلەیەدا دەسوڕێتەوە، كە دەبێ كەسی رۆشنبیر 
و  دەسوڕێتەوە  بۆشاییدا  لە  كە  نەكات  هەست  وا 
بگات،  ئەو  نووسینی  نهێنییەكانی  لە  نییە  كەس 
و  نووسین  توانای  نهێنیی  زۆر  تا  كەم  بوونە  ئەم 
داهێنانی رۆشنبیر دەردەخات، هەروەها یارمەتیدەرە 
بۆ  یارمەتیدەرە  پێداچوونەوەی خۆی،  دووبارە  بۆ 
دووبارە دامەزراندنەوەی پێوەندی لەگەڵ وەرگردا.

بە  بەكارهێنا  وەرگرمان  وشەی  سەرەتادا  لە 
مەبەستی جیانەكردنەوەی هەموو ئەو كەسانەی كە 
مامەڵەی رۆشنبیری لەگەڵ رۆشنبیردا دەكەن، جا 
ئەو وەرگرە چ خوێنەر بێت یا تەماشاكەر یا بیسەر، 
رۆشنبیر لە میانەی كاركردنیدا پێویستی بە شێوە 
وەرگردا،  و  خۆی  نێوان  لە  هەیە  هاوسەنگییەك 
بە  بەرامبەر  بنوێنێ  پەرچدانەوەیەك  دەبێ  وەرگر 
كەسە  ئەو  رۆشنبیر  رۆشنبیر،  داهێنانی  كردەی 
نییە كە تەنیا بۆ خۆی بژی و هیچ بەشداربوونێكی 
و  خۆی  نێوان  كارلێكردنەی  لەو  كردارییانەی 

دەوروبەرەكەیدا نەبێت.

وەرگری ئێمە دەبێ 
لەو قاوغە بێتە 
دەرێ كە خۆی 
بۆ خۆی داناوە، 
واتە دەبێ شێوەی 
روانینی بگۆڕێ، 
ئەمەش هەروا بە 
كردەیەكی ئاسایی 
نایەتە دی، ئەم 
كردەیە كە دەیڵێین 
پڕۆسەیەكی 
دوورودرێژی 
پەروەردەیی 
و كولتوورییە 
و كۆمەڵگە بە 
هەموو چین و 
توێژەكانییەوە تێیدا 
بەشدارن

رۆشنبیر ئەو كەسە نییە كە تەنیا بۆ خۆی بژی و هیچ 
بەشداربوونێكی كردارییانەی لەو كارلێكردنەی نێوان خۆی 
و دەوروبەرەكەیدا نەبێت
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زایەڵەی مناڵی و زەمان
عەباس بۆسکانی

ئەو پارالێڵەی بە ئاشکرا لەم قەسیدەیەدا کاردەکات لە ئاستێکەوە وەک ئۆتۆبایۆگرافیایەک دەبینرێت، 
خۆی  مێژوویەتی  چونکە  ئۆتۆبایۆگرافییانەیە،  قەسیدیەکی  بڵێین  ناکرێت  سەرسوڕهێنەرانە  بەاڵم 
لە  بەڵکو  دیاریکراوەوە،  ونبووی  مناڵێکی  ژیانی  بە  نییە  تاق  ڕوووداوەکانی  لە  کام  هیچ  لەدەستداوە، 
ئەم  سیاسیدا  عوقمی  و  مێژوویی  بەرجەستەنەبوونی  لە  ونبووە  نەوەیەکی  حیکایەتی  ئەوەوە  تەنیشت 
لێکۆڵینەوەیە هەوڵدەدات کەشفی دەنگە شیعرییە جیاوازەکان بکات، لە پاڵیا مانا بۆ دەالالتە سایکۆلۆژی 

و ئیستاتیکییەکانی تێکستەکە بکات لە ئاستە جیاوازەکانی بەتێکستبوونیدا.

»پرسیارە بێوەاڵمەکان«ی 
رەفیق سابیر
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دەنگی گێڕەرەوە:
دەنگی گێێڕەرەوە دەنگی شاعیرە لە دیدگای مناڵیی 
خۆیەوە کە بەسەر پاشخانێکی تراژیدی لە بیرەوەریدا 
کەوتووە. هەرەمییەتی مانا لەم قەسیدەیەدا لە چوار 
پێکهاتەی سەرەکی پێکهاتووە، کە دەنگی هەنووکەیی 
شیعرەکەی پێکهێناوە. شایانی باسە هەر ئاستێک لەو 
ئاستانە لەسەر بنەمای ئاستی پێشووتری پێکهێنراوە. 

 
دەنگی مێژوو:

دەنگەکانی  هەموو  کە  مەزنەیە  هەرە  ئەو چوارچێوە 
ئاستەکانی  هەموو  تێکهەڵپژانی  بۆتەقەی  و  تێدایە 
ڕوانگەی  قەدەرییەت  لە  جۆرێک  ئاستەدا  لەم  دییە. 
ڕووداوەکانی بەرەو ئەو دەرەنجامە درامییانە ئاراستە 
و  سیاسییەکان  پێکهاتە  کە  قەدەرییەتێک  کردووە، 
شکستە سیاسییەکان پێکیهێناوە. دەنگی مێژوو تەنها 
نییە،  سیاسییەکاندا  بەرجەستەنەبوونە  ئاستی  لە 
سەرەڕای ئەمە، لە ئاستی ئاڕاستەکردنی ژیانی باوکێکە 
زنجیرە  لەو  بەشێکە  و  قایلە  خەسارەتەکانی  بە  کە 
لە  سیلسیلەیەک  وەک  یادەکانی  کە  مێژوو،  درێژەی 
نەهامەتی وێنا دەکات، سەرەڕای نەهامەتی سیاسیی، 
نەهامەتی ڕۆحیی باوکێک و مناڵێکیش لە کۆنتێکستە 

مێژووییەکەیدا. 

دەنگی هەنووکەیی شاعیر:
قەسیدەکە  بایۆگرافییەکەی  ئاستە  لە  ئەگەر خوێنەر 
بدات  ئەوە  حوکمی  بوێرێت  لەوانەیە  نەبوورێت، 
ناوەندی  کردووەتە  خۆی  سابیر  ڕەفیق  خودی  کە 
نوقسانییە  تەواوی  و  هەژموون  تەواوی  تێکهەڵپژانی 
رۆحییەکانی هەم لە ئاستە مێژووییەکەیدا و هەم لە 
ئاستی هەنووکەی شیعرەکەدا. بەم خود بەشاهیدکردنە 
میسداقییەتێکی مێژوویی دەدات بە گێڕانەوەکەی کە 

لەوانەیە پێداویستی لە مەودا ئیستاتیکییەکەیدا نەبێت. 
»بەشاهیدبوون«  و  »بەمناڵبوون«  پاراڵێلەی  ئەو 
دەباتە  شیعرەکە  ئاستێک  تا  دەکەن  دروستی 
لە  کە  وەها  هیومانیستی  بەدیزاینکردنێکی  کەناری 
نە  هەیە  گێڕدراوە  چیرۆکێکی  ڕووداوەکانەوە  پشتی 
تێکەڵەیەکی  بەڵکو  یۆتۆپیاییە،  نە  و  بایۆگرافیایە 
سەرنجڕاکێشە لە تێکهەڵپژانی ترادیژیاکان بەیەکتریدا. 
مەرجیش نییە ئەم جۆرە لە ئەندازیارکردنی تراژیدیاکان 
پرۆسەیەکی  نێگەتیڤانە بێت، بەاڵم هەندێک جار و لە 
نێوان کۆنتێکستی گشتیی شیعرەکەدا ڕۆڵی ئەندازیارە 
شیعرییەکە زۆر ڕوونە زۆر ڕەوانە و زۆرباش دەزانێت 

قەدەری شیعرەکەی بەرەو کوێ دەئاژوێ.

دەنگی بیرەوەری- مناڵی:
گرنگترین و تراژیدیترین دەنگی ناو شیعرەکەیە. هەر لە 
سەرەتاوە ئەم بەمناڵبوونە بە تەکنیکی پێشکەشکردنی 
شیعرەکە »بۆ باوکم« خوڵقێنراوە. جێگەی سەرنجە 
شاعیر«  هەنوکەی  »دەنگی  ئێستای  تەمەنی 
خولقاندنی  پرۆسەی  لە  نییە  ئەوتۆی  کاریگەرییەکی 

دەنگی ئەو مناڵەی لەم ئاستەدا دەگێڕێتەوە:
پێکدادانی ئەم دوو ئاستە لە دەنگی ناراتیڤی دەنگی 
لە  کە  پێکدەهێنێت  شیعرە  ئەم  هەنووکەی  مناڵیی 
ئەنجامدا و لە ڕێی ئاوێتەبوونی لەگەڵ ئاستەکانی تری 
دەنگدا دەنگی گشتیی ڕەهای شیعرەکە دروستدەکات. 
یەکێک لە هێما ئیستاتیکییەی کە ئەم شیعرە وێنای 
چانی  دوو  لەو  کە  مناڵێتییەیە  دەنگی  ئەو  دەکات 
لە  قافییە(  وەک  جار  تەفعیلکراوانەدا)هەندێک  بە 
لەپڕ وەک  باوکی مردوودا  پرۆسەی ئاخاوتنی لەگەڵ 

جۆرێک لە الواندنەوە دەردەکەون:
•»ئاشقێکە وێڵ بەزەمان نامۆ

حیکایەتێکە پڕ خەم و نسکۆ
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.................................... چاوی دەبڕێتەئێوارە و ئاسۆ«
•هەردوکمان تەنیاین بەزەمان نامۆ
دوو حیکایەتین پڕ خەم و نسکۆ

....................دوو بەرزەفڕین بە خۆیشمان نامۆ!«
وێڵ«  »ئاشقێکە  باوکە  الواندنەوەی  ئەم  پرۆسەی 
لە الواندنەوەی دووەمدا دەبێتە پرۆسەی الواندنەوەی 
»هەردووکمان  پێکەوە  مناڵ  »خود«ی  و  باوک 
پردێک  دەبێتە  باوک  فەنابوونی  تەنیاین« هەقیقەتی 

بۆ بەقوربانیکردنی باوک و مناڵ پێکەوە.

دەنگی هەنووکەیی شیعرەکە:
شیعرییەت  دەنگی  ئاستەکانی  گشت  ئاوێتەبوونی 
سەرنجە  جێی  پێکدەهێنێت.  ئاستە  ئەم  سیماکانی 
بە  ئاستەکان  هەموو  تایبەتمەندێتیی  دەتوانرێت  کە 
ئاشکرا ببینرێن و لە هەمان کاتدا سیمای ئەم دەنگە 

پێکهاتووە نوێیە بە ڕوونی بەرجەستە بکرێت.
•»منداڵێک بوویت لە مناڵیت بێزار. لە کۆڕەو 
و شەوە قەترانییەکاندا منداڵیت دەگۆڕییەوە بە 

جامێک شیر و لەتێک نان«. )دەنگی میژوو(
•»داهاتووی خۆم ونکردووە«. )دەنگی هەنوکەی 

شاعیر(
جەستەت  تابلۆی  منااڵنەم  پەنجەی  بە  •»من 

لەسەر بەفر دەکێشم« )دەنگی مناڵی(
•»بەسەر جیهانێکدا کەوتیت لەنێوان ڕاستی و 

ئەفسانەدا بوو« )دەنگی مناڵی(
)دەنگی  نامۆ«  زەمان  بە  وێڵ  •»ئاشقێکە 

هەنوکەی مناڵی(
دەسوتێم،  گوناهێک  ئاگری  بە  من  •»ئێستا 
گوناهی من نییە«  )دەنگی هەنوکەی شیعرەکە(

دەنگی  ئاوێتەبوونەی  و  تێکەڵبوون  پرۆسەی  ئەم 
مەودا  لە  مێژوو  لەوەدایە  گرنگییەکەی  شیعریی 

نەفەسێکی  هیچ  دەرنەچووە،  خۆی  واقیعییەکەی 
وێنا   )Epic( پاڵەواننەخش  یان  ئەفسانەئاسا 
نەکراوە و ئەو هەموو ئاستەش لە ناراتیڤ چاالکانە 

لە جوڵەدان.

سیمبۆلیزمی سپێتی:
ئەو هەستەی ڕەنگی سپی دروستی دەکات هاوکێشەیەکی 
داڕێژراوە بە بەرائەت وەک پرسیارەکانی مناڵێک کە 
بە  بەرامبەر  قوربانییبوونی خۆی دەکات،  بە  هەست 
مردووی  جەستەیەکی  کە  بەرائەت  لە  دی  جۆرێکی 
داپۆشراوە بە »کلوە بەفرەکان«. ئەم هاوکێشەیە بە 
زانینەوە تێکشکێنراوەکە هەر لەسەرەتاوە پرۆسەی ئەو 
داڕمانە داڕێژراوە بۆ نەهێشتنەوەی مانا بۆ ئەو سپێتی 
و ئەو بەرائەتەی وا لە جەستەی باوکی مردوودا کە 
لێرەدا بیرەوەریی شکستە سیاسی و سایکۆلۆژییەکان 
وەک زەنگی مێژوویەکی بە ئازار حازر دەکات و بەفرێک 
جارانە  ناشرینییەکانی  شاردنەوەی  چەرچەفی  کە 
و  کەشفبوون  و  ڕووتبوونەوە  واقیعێکی  لەوەی  زیاتر 

مناڵیبوون بێت.
و  باڵقی  زەمەنی  لە  کە  سەیرە  شتێکی  بەاڵم 
قسەکەرە  مناڵە  ئەم  وا  شاعیردا  گەورەبووی 
دڵشکانەکانییەتی.  سیلسیلەی  گێڕانەوەی  داینەمۆی 
یان  مناڵی  بۆ  پەتییە  سایکۆلۆژی  گەڕانەوەیەکی 
زەمەنی  لە  بەردەوامە  گەورەنەبوونێکی  پرۆسەی 

هەنووکەیی قەسیدەکەدا؟
 Thomas( مۆر  تۆماس  ئایرلەندی  شاعیری 
More(  لە قەسیدەی »میلۆدییە ئایرلەندییەکان« 

دا  لەبارەی الشەی مردووی باوکییەوە دەنووسێت:
»ئاخ ئەوە تۆ مردوویت! ئاخ تۆ مردوویت

کە  بریقەیەی  بەو  کەسەی  ئەو  تۆ 
دەتناسینەوە، دەماندەیتێ  لەچاوانتەوە 

لێکۆڵینەوە
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پیاوە  ئەو  هی  وەک   ئێستاش  چاوانەی  ئەو 
دەجووڵێیتەوە کە دەژیا« 

زەمەنێک  زیندووە،  هێشتا  باوک  مۆر  تۆماس  الی 
هەژموونێکی  سەرچاوەی  و  ئێستایە  کە  دەجوڵێنێ 
پێکیدەهێنێت.  باوکی  مردووی  الشەی  کە  نەفسییە 
لەوە  تەئکید  لەسەریەک  جاران  دوو  سەرەڕای 
دەکاتەوە لێی بپرسێ »تۆ مردوویت؟« دوو جاران بە 
خۆی دەڵێت باوکی مردووە، بەاڵم هێزێکی سایکۆلۆژی 
هەیە هێشتا بەزیندوو دەیچوێنێت. الی رەفیق سابیر 
لە  مردن  بەرجەستبوونی   لە  نییە  ئینکارکردن 
ئیعترافێکی ڕاستەوخۆ هەیە، بەاڵم  باوکییدا،  الشەی 
لە  قووڵ  زۆر  چاڵێکی  سەرقاپی  باوەڕپێکردنە  ئەم 
بۆ  سەرەتایەک  دەیکاتە  و  هەڵدەداتەوە  یادەوەری 
لە  ژیاو  مێژوویەکی  لە  درێژ  داستانێکی  گێڕانەوەی 
باوکیدا و لە دۆڕانێکی زۆر قورس بە مێژوو کە ئێستا 

لە الشەیەکی ساردوسڕی ژێر بەفردا وێنا کراوە.
بە پێچەوانەی تێگەشتنە باوەکانمان بۆ سپێتی، لەم 
ڕەمزییەتی  و  مانا  وەک  قووڵ  ئاستێکی  تا  شیعرەدا 
مەرگە.  نیشانەی  کە  خەوندا  لە  وایە  سپی  ڕەنگی 
لە کولتووری ڕۆژئاوادا ڕەنگی سپی نیشانەی بوکێنی 
مردنە،  و  کفن  نیشانەی  ڕۆژهەاڵت  لە  بەرائەتە،  و 
لەوانەیە بە جۆرێک لە جۆرەکان ئەم پرۆسەی مردنە 
ڕۆژئاوا  »بەرائەت«ی  چەمکی  ئەو  بگاتەوە  دیسان 
ژیاندا کە مردنە. ڕەفیق  ئەوبەری  پاراڵێڵی  لە  بەاڵم 
سابیر بە تێگەیشتنە ڕۆژهەاڵتییەکەی ئەم سپێتییەی 
وێناکردووە، بەاڵم تێکشکانی مانایی وەهای پێکهێناوە 
کە نەتوانین ڕەهاگوزار حوکمی ئەوە بدەین مەبەستی 
»کلووە  جاران  زۆر  نموونە  بۆ  نەپێکاوە.  تری 
شیعرەکە  هەقیقیی  گفتاری  دەرەنجامی  بەفرەکان« 
نوقسانییە  نیشاندانی  بۆ  شێوازێکن  بەڵکو  نین، 
گەورەکانی شیعرەکە، بەمانای گەیشتن بەم ڕەنگە بەم 

سپێتییە گەیشتن نییە بەو مانا هەقیقییەی شیعرەکە 
دەیەوێ بمانباتە سەری.

•»کلوە بەفرەکان دەبارێن بەسەر تەنهاییتدا« 
•»نە ئێوارە لە پەیڤینم تێدەگات
نە ئەو درەختە تەنیایەی ژوور سەرت

کە بەفرە گەاڵی گرتووە«
»کلوە  بارینی  چەندبارەکردنەوەی  ئەوەی  سەرەڕای 
بەفرەکان« جۆرە ئیقاعێک دەدات بە زەمەنی ڕوودانی 
ڕووداوەکان، جا چەند لەگەڵ زاکیرەی مێژوویی  یان 
بەفرەکان  »کلوە  ڕستەی  دووربکەوینەوە،  مناڵیدا 
هەنووکەیی  زەمەنی  ڕاماندەکێشێتەوە  دەبارێن« 

شیعرەکە.
لەوانەیە زیادەڕەوی نەبێت ئەگەر باس لە پێشڕەویی 
  ) James Joyce(لە جەیمس جۆیس هەردووک 
 William Butler( یتس  باتڵەر  ولییەم  و 
نووسەری  کاریگەرترین  هەرە  دوو  Yeats(وەک 
هەرچەندە  بکرێت.  ئەوروپا  مۆدێرنەی  سەردەمی 
لە  یەکتری  لە  جیاواز  بەشێوازی  نووسەرە  دوو  ئەم 
هەڵوێستەکانیان  لە  و  خولقێنراوەکانیان  کاراکتەرە 
بۆ  تر  ئیستاتیکی  ئیحتیماالتی  دەرگای  توانیویانە 
بەکارهێنانی  بکەنەوە.  خۆیان  دوای  داهێنەرانی 
بە  تایبەتممەند  شیوازی  بە  ئەمان  الی  سیمبوڵ 
تێکستەکانیان بووە. لەکاتێکدا یتس سیمبۆڵی ئاڵۆز 
و هەقیقەتی زۆر بەرینی وەک باکگراوندی تێکستەکانی 
بەکارهێناوە بۆ ئەوەی هەقیقەت و دیدگای ئایدیۆلۆژی 
دەها گەورەتر کەشفبکات. لەالی جۆیس وەگەڕخستنی 
بینراوەکانی  مەتیریاڵە  لەگەڵ  کەمتر  سیمبوڵ 
کارامانە  جۆیس  دەبێت،  بەرجەستە  دەوروبەردا 
لەگەڵ  و  بەکاردەهێنایەوە  بینراوەکانی  کەمتر  شتە 
ئاوێتەی دەکردن، ئەفسانە و  فابریکی تێکستەکانیدا 
هەمووی  کولتوور  ناو  میتافیزیکییەکانی  کاریگەرییە 

الی رەفیق سابیر 
ئینکارکردن نییە 
لە بەرجەستبوونی  
مردن لە الشەی 
باوکییدا، 
ئیعترافێکی 
ڕاستەوخۆ 
هەیە، بەاڵم ئەم 
باوەڕپێکردنە 
سەرقاپی چاڵێکی 
زۆر قووڵ لە 
یادەوەری 
هەڵدەداتەوە 
و دەیکاتە 
سەرەتایەک 
بۆ گێڕانەوەی 
داستانێکی درێژ 
لە مێژوویەکی 
ژیاو لە باوکیدا 
و لە دۆڕانێکی 
زۆر قورس بە 
مێژوو کە ئێستا 
لە الشەیەکی 
ساردوسڕی ژێر 
بەفردا وێنا کراوە

بە پێچەوانەی تێگەشتنە باوەکانمان بۆ سپێتی، لەم 
شیعرەدا تا ئاستێکی قووڵ وەک مانا و ڕەمزییەتی ڕەنگی 
سپی وایە لە خەوندا کە نیشانەی مەرگە
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داهێنەرەکانی  تێکستە  بۆ  خام  کەرەسەیەکی  وەک 
بەکار دەهێنانەوە.

الی ڕەفیق سابیر، بە چەشنی یتس کەرەسە خامەکەی 
داهێنان دەوروبەرە پانوبەرینەکەیەتی، دیدگای ئەمیش 
مناڵێکەوە.  هزری  لە  زڕەمێژوویەکە  خوێندنەوەی 
ئەو  و  پڕشکستە  و  سارد  حیکایەتێکی  گێڕانەوەی 
کەشفکردنەش گەیاندوویەتییە ئەوەی تراژیدییەی خود 
لە بازنەی پانوبەرینی خولیا پڕ سێکسییە پڕتاوانەکان 

لە دیدگای مناڵێتییەوە بدۆزێتەوە.
ڕەنگی سپی زۆر نابات لەژێر زەبری زاکیرەی شیعرییدا 

دەدڕێت:
دڕاو  کفنێکی  وەک  بەفرەکانیش  »کلوە 

جەستەت دادپۆشن« 
باوکە  وێنەی  تەعبیر شێواندنی  ئەم سیمبۆڵە  دڕانی 
لە  بەرجەستەبوو  ئەتککردنی  لە  جۆرێکە  هزردا  لە 
دیدگای  لە  کە  ئەتککردنەکەش  باوکدا،  جەستەی 
ئەو دۆڕاندنە سەرتاسەرییەیە کە لە لە الشەی باوکی 
مۆتەکەی  و  بیرکردنەوە  کەرەسەی  بووەتە  مردوودا 

دوواندنی خود و جیهان لە مناڵێتیدا.

گڕێی ئۆدیپیۆس- ڕەفزکردنی گەورەبوون:
وێناکردنی  لە  ڕۆڵی  و  کاراکتەر  سەربەخۆبوونی 
کۆمەڵگەدا هاوکێشەیەکی گرنگی ئەو لێکۆڵینەوانەن 
کە لە پاراڵێڵی سەربەخۆبوونی کاراکتەر و هەقیقەتی 
پارسنز  تالکۆت  هەیانە.  کۆمەاڵیەتی  بوونەی 
ئەنالیزەکەرێکی  وەک   )Talcot Parsons(
ئیستیقاللییەتە  »ئەو  لەسەر  تەئکیدکردن  بۆ  گرنگ 
بچوکنەکراوەیەی کە سیستیمی کۆمەاڵیەتی هەیەتی«  
سەرەڕای ئەوە پارسنز لە گرنگیی ئەو کاریگەرییەی 
کاری  بۆ  دەرەنجامە  کە  پێکهاتوەی  »زاتە  ئەو  کە 
بونیادی  لەسەر  هەیانە   »)Individual( تاکانە 

سۆسیۆلۆژی کاراکتەرەکان وەک کۆیەکی هۆمۆجین. 
و  هزری  گەشەی  لە  لە سەربەخۆیی  لێرەدا جۆرێک 
زاتە  ناواخنیی  پێکهاتەی  بە  مەحکومن  پەیوەندی 
ثیۆدۆر  کۆمەاڵیەتییەکانیان.  چاالکییە  و  تەنهاکان 
پەرەی   )Theodor Adorno( ئەدۆرنۆ 
گرفتە  چۆن  کە  داوە،  پەرەسەندنە  ئەو  گرنگی  بە 
کۆمەاڵیەتییەکان وەک هاندەرێک ڕۆڵی گرنگیان هەیە 
لە فۆرمیلەکردنی کاراکتەری کۆمەاڵیەتیی تاکەکاندا .
لە »پرسیارە بێ وەاڵمەکان«دا بۆتەقەی کۆمەاڵیەتی 
و سیاسی وەک دوو ڕووی دراوێکی بێنرخ وێنا کراوە، 
تاقە بەهای ئەو وێناکردنە ئەو چیرۆکە تراژیدییایانەیە 
لێرەشەوە  تێدەپەڕن،  بیرەوەری  برووسکە  وەک  کە 
پەیوەندن  کە  قووڵ  سایکۆلۆژی  گرفتێکی  چەند 
هەنوکەی  شاعیر-  مناڵبوونیی  شاعیر-  زاتی  بە 
نوێنەری  دەبێتە  باوک  کاتێک  هەیە.  گێڕەرەوەوە 
شکستە  تێیدا  کە  قەبوڵنەکراو  زەمەنیی  مەودایەکی 
بە چاالکی سێکسواڵی  و سیاسییەکانی  کۆمەاڵیەتی 

باالنس دەکات:
بیرچوونەوە  و  ئەڤین  بە  خۆت  •»داهاتووی 

دەسپارد و
لە نێو گوناهەکانتدا دادەگیرسایت«

•»ئەمە ڕێکەوتە یان چارەنووس
ئێستا من بە ئاگری گوناهێک دەسووتێم

گوناهی من نییە
باجی هەژانێک دەدەم کە تۆ ساردترین شەوانی 

زستان و 
هەرێمەکانی ڕۆحت پێ گەرم دەکردەوە«

گرێی مناڵبوون لەم شیعرەدا پەیوەندییەکی پێشبڕکێی 
ڕوون نییە بۆ مەوقیعییەتی باوک، یانی هاوکێشەکە 
لە دوو زەمەنی جیادا کاردەکات، زەمەنی باوکبوونی 
»باوک« لەپاڵ زەمەنی گەورەبوونی »مناڵ« لەسەر 

لێکۆڵینەوە
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گاڵتەئامێزەی  پەیوەندییە  ئەو  »باوک«.  مەرگی 
باوکییەوە  فەنابوونی  هەقیقەتی  بە  هەیەتی  مناڵەکە 
سەرکەوتنییەتی  پیشاندانی  جۆرەکان  لە  بەجۆرێک 
بەسەر ئەو خولیا ئۆدیبیەی لە نائاگامەندی مناڵەکەدا 

هەیە:
درێژترین  کە  نەمرەکان  لەزەتە  کوێن  •»لە 

شەویان
لە چرکەیەکدا چڕدەکردەوە؟

لە کوێن ڕەوە گوناه و
تەزوە ئەبەدییەکان؟

لەکوێن؟..

لەکوێن؟..
بۆ هیچیان ترسی سەر ڕوخسارت ناسڕنەوە؟

بۆ هیچیان »سکااڵیەک لەگەڵ ڕۆحی کڵۆڵت 
ناکەن« و

جەستەی تەزیوت گەرم ناکەنەوە؟.«
•»ئێستا ڕووتیت لە بەرامبەر چارەنووسدا«

بە  دەیکردیتەوە  شەوانە  ئامێزەی  ئەو  •»کوا 
منداڵ و

لە نێو جۆالنەی تریفەدا ڕای دەژاندیت؟«
لە ئاستێکی تردا خود یەکسانکردنێکی بە پیالن هەیە 
بە باوک، خودیەکسانکردنێک بە مانای خودقوربانیبوون 

خودخەسارەتبوون:
•»هەردووکمان تەنیاین بەزەمەن نامۆ

دوو حیکایەتین پڕخەم و نسکۆ
بە  بەرزەفڕین  دوو  ........)هەتا(.......................... 

خۆیشمان نامۆ!«
•»لەژێر ئەم فەزا لێڵەدا

دەڵێی دوو دیلین.. دوو کۆیلەین
ڕێکەوت پێکمان نامۆ دەکات

چارەنووسیش، لە دووڕیانێکی ئەبەدییدا،

بەرەو دوو ونبوونمان دەبات« 
ئاستە  لە  تەنها  ناتوانرێ  هاوتاکردنە  خود  ئەم 
مێژوویەکی  بە  پاساوی  و  بخوێندرێتەوە  مێژویەکەیدا 
سەرەڕای  بکەین،  ناداپەروەر  جیهانێکی  و  نەزۆک 
ئەمانە، خودئامادەکردنێکی ڕۆحییە بۆ ئەو پرۆسەی 
مناڵی  لەناخی  کە  ئۆدیپییەی  ئەوجێگرتنەوە 

قسەکردوودا لە شیعرەکەدا.
ئەبولعەالء ئەلمعەری عەرەب دەڵێت:

وما جنيت على  بە عەرەبی:  »هذا ما جناه علي أبي 
أحد«

بە کوردی: »ئەمە ئەو گوناهە بوو کە باوکم 
بەرامبەرم کردی

من گوناهم لە کەس نەکرد«
ڕەفیق سابیریش دەنوووسێت:

•»تۆ لە شەوی زوقماویدا بە گوناه خۆت گەرم 
دەکردەوە. لە خۆڵباراندا بە ئەڤین تینوویەتیی 

خۆت دەشکاند و.........«
•»تۆ لە گەرمەی دیالۆگی جەستەدا

لە ساتێکی ورووژانی گیاندا
زللەیەکت دا لە زەمان و

نێو  و  قواڵیی  نێو  لە  شوێنەوارێکت جێهێشت 
زەماندا،

لەسەر جەستەی شەوە قەترانییەکە«
•»ئەمە ڕێکەوتە، یان چارەنووس؟

ئێستا من بە ئاگری گوناهێک دەسووتێم 
گوناهی من نییە

باجی هەژانێک دەدەم کە تۆ ساردترین شەوانی 
زستان و 

هەرێمەکانی رۆحت پێ گەرم دەکردەوە«
شیعرەکەدا  لە  مناڵێتی  دەنگی  ناوەکی  باالنسی 
تاوانبارکردنی  بە  تەنها  نەک  خۆی  هەیکەلییەتی 

الی ڕەفیق سابیر، بە چەشنی یتس کەرەسە خامەکەی 
داهێنان دەوروبەرە پانوبەرینەکەیەتی، دیدگای ئەمیش 
خوێندنەوەی زڕەمێژوویەکە لە هزری مناڵێکەوە

لە »پرسیارە بێ 
وەاڵمەکان«دا 
بۆتەقەی کۆمەاڵیەتی 
و سیاسی وەک 
دوو ڕووی دراوێکی 
بێنرخ وێنا کراوە، 
تاقە بەهای ئەو 
وێناکردنە ئەو چیرۆکە 
تراژیدییایانەیە 
کە وەک برووسکە 
بیرەوەری تێدەپەڕن، 
لێرەشەوە چەند 
گرفتێکی سایکۆلۆژی 
قووڵ کە پەیوەندن 
بە زاتی شاعیر- 
مناڵبوونیی شاعیر- 
هەنوکەی گێڕەرەوەوە 
هەیە. کاتێک باوک 
دەبێتە نوێنەری 
مەودایەکی زەمەنیی 
قەبوڵنەکراو کە تێیدا 
شکستە کۆمەاڵیەتی 
و سیاسییەکانی بە 
چاالکی سێکسواڵی 
باالنس دەکات



16

طةالويَذى نوىَ
56-57

بە  دات  بوو  واڵت  »ئەمە  مێژوو:  نەزۆکی  لە  باوکە 
تاوانبارکردنە  ئەو  بازنەی  بەڵکو  تاتەشۆر«  یان  من 
سێکسییەکانیشی!  )گوناهە!(  بۆ  دەبێتەوە  پان 
لە  تاوانبارکردن  لە  پارالێڵە  ئەم  کە  سەرنجە  جێی 
هەردوو مەودا مێژوویی و سایکۆلۆژییەکەیدا لە یەک 
کاتدا ڕۆڵی ئیستاتیکیی خۆیان دەبینن. ئیشارەتێکی 
ئەویش  نییە،  کێشەکەدا  ئەودیوی  دەرهەق  ڕوون 
دایک  »دایک«ەوە،  بە  لەمانە  هەردووک  پەیوەندیی 
گلەیی  هاوکێشەی  ئەم  نەخراوەتە  هۆشدارییەوە  بە 
و  کوڕ  نێوان  سایکۆلۆژییەی  پێشبڕکێ  و  نەزۆکی  و 
باوکەوە. دایک ئەو بازنە گەورەیەیە کە چیرۆکەکانی 
و  زەوتکراوە  کە  نیشتیمانەیە  ئەو  هەڵگرتووە، 
بیرچووەتەوە. ئەم شیعرە پارادۆکسێکی عەنتیکە لە 
دایکدا  شاردنەوەی  و  مێژوو  نەزۆکیی  حزوری  نێوان 
الپاڵییەکدا  هەردووکیان  لەکاتێکدا  دەخولقێنێ، 
شیعرەکە  کە  مەزنەن  نائومێدییە  ئەو  تەواوکەری 

دەینوێنێت.
بەسەر  دەبارێن:  بەپرتاو  بەفرەکان  •»کلوە 

تەنیاییتدا
بەسەر فرمێسکەکانی دایکمدا

بەسەر مناڵیمدا
بەسەر ئەو خەڵکە تۆقیوەداکە لە حەوشەکەمان

ئاپۆڕەیان داوە
بەسەر خەمناکترین ئێوارەدا دەبارێن و 

دەبارێن«
مناڵەکە  مناڵێتی  بە  کراوە  هاوشان  دایک  لێرەدا 
توشبوونە  لە  جۆرێک  وەک  هەردووک  جۆرێک  بە 
بەقەدەرێکی هاوبەشەوە و بە دەرەنجامێکی هاوبەشەوە 
منداڵەکە.  »مناڵی«  و  دایکی  »فرمێسکەکانی« 
ئیدانەکردنی باوک لەم حاڵەتەدا ڕاستەوخۆ نییە، بەاڵم 
ئەم ئیحتیمالییەتە وەالش نەخراوە. جێگەی سەرنجە 

لە   )Duality( دووجەمسەرەیی  جۆرێک  مناڵێتی 
کاراکتەری مناڵەکەدا دەخوڵقێت، گەهێ لەگەڵ باوک- 

مێژوودا هاوشانە:
•»هەردووکمان تەنیاین بە زەمەن نامۆ«

•»دوو بەرزەفڕین بە خۆیشمان نامۆ!«.
 گەهێ:

•»بەسەر تەنهایی دایکمدا، بەسەر مناڵیمدا«.
ئەم دوو جەمسەرییە، ئەم بە باوکبوون و ڕەفزکردنە، 
ئەم هاوشانبوونە بە دایک و ئەم خودنەبوونە کێشەی 
ئەو مناڵە زیاتر دەکات کە لە ساتێکی مردنی باوکیدا 
بێپیالنانەی  پرسیاری  ژێر  دەخاتەوە  مێژوو  تەواوی 
بۆ  نییە  بەالنس  گێڕانەوەی  خەمی  هیچ  کە  منااڵنە. 
هەمووی  کە  هەنووکەیەک،  و  قووڵەکان  دۆڕاندنە 

تەنهایی و پرسیاری بێ وەاڵمە.
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عەبدوڵاڵ عەباس

)شاهیدی ئەدەم... کە ژیاوم!(تان لەبیرە؟ یادداشتی ژیانی شاعیری چیلی، خاوەن پاداشتی )نۆبڵ( لە 
شیعردا )پاپلۆ نیرۆدا(، یەكەم جار ئەم یادداشتانە ساڵی 1974 لە )بەرشلۆنە(ی ئیسپانیا چاپكرا، دوای 
رابووردنی چەند مانگێك بەسەر كۆچی دوایی شاعیردا و دوای ئەوە چەندان جاری دی چاپكرایەوە و بۆ 
زۆربەی زمانە زیندووەكانی دنیا وەرگێڕدرا، كتێبەكە بریتییە لە دوانزە بەش: )الوێكی الدێی، ونبوویەك 
لە شاردا، رێڕەوەكانی دنیا، تەنیایی رووناك،، ئەسپانیا لە دڵدا، بەدوای شەهیداندا گەڕام، مەكسیك و 
گوڵی دڕكاوی،، نیشتمان لە تاریكیدا، سەرەتا و كۆتایی لە غەریبی، گەڕانەوە لە رێی دەریاوە، شیعر و 

سوتان، نیشتمانی سازگار...(

پیاچوونەوەیەك لەوانەیە وەختی بێت..

شاعیری مەزن 
شیعری پیرۆز
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بیرەوەرییانە،  ئەم  یانزەهەمی  بەشی  لەوانەیە 
لە  باس  نیرۆدا  بەشەدا  لەو  بێ ،  بەش  گرنگترین 
رووداو  ئەو  بەشەدا  لەو  ئەكات،  شیعر  كاریگەریی 
تیایاندا  شیعر  كە  ئەگێڕێتەوە،  بیرەوەرییانە  و 
گرەو ئەباتەوە! ئەیگێڕێتەوە كە نەیئەزانی ئەوەی 
دایهێناوە و پێی ئەوترێ  )شیعر(، رۆژانێ دێن خۆی 
لە  گشتییەكاندا  شوێنە  و  شەقام  لە  ئەبینێتەوە 
سەرزاری خەڵك ئەوترێ  و ئەوترێنەوە! تا گەیشتە 
رۆژانێ خۆی بینییەوە لەسەر خواست و بە حەزی 
خەڵك بە هەموو واڵتی شیلیدا گەڕا و شیعرەكانی 

ئەخوێندەوە، لەو بەشەدا نیرۆدا ئەیگێڕێتەوە:

1
)با باسی ئەوەتان بۆ بكەم لە گەورەترین بازاڕی 
لەگەڵ  بازاڕە  لەو  دا:  رووی  شیلی  لە  میللیدا 
هەڵهاتنی تیشكی خۆردا ئۆتۆمبێلی گەورە گەورە 
ئەوەستن، بارە میوەیان تیا دائەگیرێ ، حەماڵەكان 
رووتەڵەن  و  پێپەتی  زۆریان  و  زۆرە  ژمارەیان  كە 
نیوە  كەالوە  لە  و  هیالكن  و  برسی  و  هەژار  و 
ئەژین،...  بازاڕەكەدا  دەوروبەری  داڕماوەكانی 
رۆژێ  لە رۆژان، چەند پیاوێك هاتنە الم و لەگەڵ 
خۆیاندا بردیانم و سواری ئۆتۆمبێلێكیان كردم بەبێ  
ئەوەی بزانم بۆ كوێ  ئەچین، ئەو رۆژە نوسخەیەك 
بوو،  گیرفانما  لە  دڵدا(  لە  )ئیسپانیا  دیوانی  لە 
حەماڵەكان  نادیی  لە  گوایە  وتم  پێیان  رێگە  لە 
داوەتكراوم، شیعریان بۆ بخوێنمەوە! كاتێ  چوومە 
ناو هۆڵە گەورەو رووت و نیوە وێرانەكە، موچركەی 
وەرزی  لەبەر ساردیی  نە  هات،  لەشمدا  بە  تەزین 
لە  دیمەنەی  ئەو  لەبەر  بەڵكو  رۆژە،  ئەو  زستانی 

هەندێكیان  زۆر،  عەشاماتێكی  بینیم،  هۆڵەكەدا 
لەسەر سندوقی شكاو دانیشتبوون و لەوان زیاتر بە 
لەبەردا  پێوە وەستابوون و زۆربەیان جلی شڕیان 
بوو، تیایاندا هەبوو وەك بە رووی تۆفانی زستاندا 
الساری بكات، سنگیان رووت و وەستابوون، منیان 
لەسەر كورسییەكی پشت مێزێكی بچوك رووبەڕووی 
ئەوان  ئەكرد  هەستم  دانا،  دیمەنەدا  لەو  و  ئەوان 
چاوی تێڕامانی قوڵیان تێبڕیبووم، لە دڵی خۆمدا 
پرسیم: چی بكەم لەگەڵ ئەم خەڵكە و لەم دیمەنە 
زۆر تایبەتییەدا؟ چیم پێیە بتوانێ  كاربكاتە سەریان 
و سەرنجیان رابكێشێ ؟ لە هێنان و بردنی ئەوەدا 
رابكەم...!  و  ئەوەیە هەستم  بووم چاكترین چارە 
بەاڵم زوو لەو ئیختیارە پەشیمان بوومەوە و دەستم 
كرد بە گیرفانمدا و و كتێبەكەم دەرهێنا و كەوتمە 
لە  لەمەوبەر  ماوەیەك  وتم:  بۆیان،  قسەکردن 
ئیسپانیا بووم، لەوێ  شەڕ و ملمالنێیەكی خوێناوی 
رووی دا، گوێم لێبگرن دەربارەی ئەو رووداوە چیم 

وتووە..
هەرگیز بە بیرما نەئەهات كۆمەڵە شیعری )ئیسپانیا 
لە دڵدا( دیوانێكە وا بە ئاسانی هەزم ئەكرێ  و خەڵك 
وا زوو تێی ئەگات. راستە هەندێ  رووناكیی ئاسان 
ئەو  بەاڵم  دیارە،  دیوانەدا  ئەو  هەندێ  شیعری  لە 
هەندەش لە ژانێكی گەورەڤ و هەمەالیەندا چەقیون، 
لێكدانەوە و هەزمكردنیان ئاسان نییە! لەبەر ئەوە 
من وا دەستم دایە خوێندنەوە، كە شیعرێ  دووان 
و خواحافیزییان لێ ئەكەم و بۆی دەرئەچم،، بەاڵم 
گوێگرتنی  یەكانگیریی  لە  هەستم  نەڕۆی،  وا  كار 
شیعردا  بەدوای  شیعر  دام  هانی  ئەواندا  قوڵی 
بەسەر  دەستی  بێدەنگییەك  خوێندنەوە،  كەوتمە 

وتار
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شیعر  دەنگدانەوەی  و  دەنگ  كێشابوو،  هۆڵەكەدا 
هیالكەكاندا  رووە  لە  تیشكی  سەروەربوو،  تەنیا 
شیعرەكانم  تێگەیشتم  رۆژە  ئەو  ئەدرەوشایەوە، 
نیشانەیان پێكاوە، خوێندمەوە و هەر خوێندمەوە 
و خوێندمەوە، هەتا وای لێهات خۆم، ئاوازی شیعر 
پەیوەندییەكی  كرد  هەستم  ئەوسا  ئەیالواندمەوە، 
موگناتیسی لە نێوان من و شیعرەكانم و ئەو رووە 

هیالكانەدا درووستبووە 
خوێندنەوە زیاتر لە سەعاتی خایاند، كاتێك خەریك 
بوو هەستم، حەماڵێ  كە كۆپانی كوڵهەڵگرتنەكەی 

هەر بە پشتەوەبوو، لەناو هۆڵەكەوە هاواری كرد:
بكەم..  سوپاست  هەمووانەوە  بەناوی  -ئەمەوێ  
دیسان حەزئەكەم پێت بڵێم ئێمە لە هیچ بۆنەیەكدا 
نەخرۆشاوین، وەك شیعرەكانی  ناخمانەوە  لە  ئاوا 
بووەوە،  قسەكانی  لە  ئەو  كە  خرۆشاندینی!.  تۆ 
بیست،  هەندێكیانم  گریانی  دەنگی  و  غەڵبەغوڵب 
هیالكانەدا  رووە  ئەو  چاوی  بە  ناویانەوە،  چوومە 
زبرەكانیاندا  دەستە  لەگەڵ  تەوقەم  و  ئەمڕوانی 
ئەكرد  هەستم  ئەگوشیم،  دەستیان  توند  ئەكرد، 
دەرەوە  بەرەو  ئەچۆڕێ .....  لێ  خۆشەویستییان 
دوای  پرسی:  خۆم  لە  گرتەبەر،  رێم  شەقام  و 
و  گوڵ  بەناو  رێكردن  لە  كە  تاقیكردنەوەیە،  ئەم 
ئاسایی  خۆی  وەك  ئەتوانێ   شاعیر  ئەچێ،  ئاگر 

بمێنێتەوە؟(

2
ئەڵێ :  ئەگێڕێتەوە،  نیرۆدا  دیدا  رووداوێكی  لە 
لە  مەلهایەك  چووینە  هاوڕێیەكمدا  چەند  )لەگەڵ 
مەلها ناوزڕاوەكان، ئەوسا باوی تانگۆ و بەرەاڵیی 

نەبرد  زۆری  دانیشتین،  كە  بوو!  خوێڕیەتی  و 
مۆسیقای  قەوانی  ئەو  وەستا،  لەسەر شانۆ  سەما 
تانگۆیەی لەسەر گرامەفۆنەكە بوو وردوخاش كرا! 
لە  كە  شانۆكە،  دیواری  گیرایە  پەرداخێ   لەوالوە 
ناوەڕاستیدا دوو خوێڕی یەكترییان دایە بەر بۆكس 
و کەللەی توند و خەڵكەكە لە ترسا بەیەكا هاتن و 
دیمەنەكە لە تابلۆی سەمایەكی بەرەبەیانی مێژووی 

ئەكرد لە دارستانێكی چڕدا....
بێهێزی  لەڕوو  لەشوالری  لە  بیكردنەوە  بێ  منیش 
نەڕاندم  و  چووم  روویان  بەرەو  و  هەستام  خۆم 
بۆ  چەتوونەكان،  بێشەرمە  خوێڕییە  بەسەریاندا: 
دانانیشن و واز لەم خەڵكە ناهێنن بۆخۆیان كەیف 
و سەمای خۆیان بكەن؟ ئەم خەڵكە هاتوون سەما 
بكەن، نەك سەیری سەروفەساڵی ئێوەی شەڕانی 

بكەن!
هەردووكیان لێك بوونەوە و كەوتنە روانین بەیەكدا، 
هەروەك باوەڕنەكەن من توانیبێتم ئەو جنێوانەیان 
ویستی  و  هات  رووم  بەرەو  یەكێكیان  بدەم.  پێ 
تێم بسرەوێنێ ، بەاڵم سەیر ئەوەبوو شەڕانییەكەی 
بەناوبانگە،  بۆكسوەشێنێكی  زانیم  دوایی  كە  دی 
گرمۆڵەی  و  سرەواند  تێی  و  هێنا  لێ  فرسەتی 
كرد!. من رزگارم بوو، دوو كارگێڕی مەلهاكە هاتن 
بردیان.  دەرەوە  بەرەو  و  هەڵگرت  بەزیوەكەیان  و 
كابرای شەڕانی لەسەر شانۆكەوە داوای لێبووردنی 
لە خەڵكەكە كرد و وتی گوایە خەتای ئەوی دی 
بەر  دامە  من  بەاڵم  فرۆشتووە،  پێ  شەڕی  بووە 

جنێو پێم وت: بڕۆ.. تۆ لەو خوێڕیتری...!
سەماكەران  لە  پڕبووەوە  شانۆ  سەر  بەهەرحاڵ 
وام  من  و  پێكهەڵدان  كەوتنەوە  دانیشتوان  و 

نووسینەوەی 
یادداشت، ئەوەی 
سیاسی یان شاعیر 
و هونەرمەند و 
داهێنەرەكانی تری 
دنیای رۆشنبیری 
و سیاسی و هەتا 
كۆمەاڵیەتیش و 
بەڵكو هەتا ئەوەی 
هاوواڵتیی ئاسایی 
ئەینووسنەوە، 
ئەشێن ببن بە 
بەڵگەی ژیان 
و مێژووی ئەو 
سەردەمانەی تیایدا 
نووسراون و ئەكرێ  
ببن بە بەڵگەنامەی 
قۆناغەكانی ژیانی 
كۆمەاڵیەتی 
و سیاسی و 
رۆشنبیری الی 
گەلەكانی خۆیان 
و سەرچاوەی 
ناسینیان الی 
گەالنی دی
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هەموان  بۆ  خۆشیی  من  ئازایەتیی  ئەكرد  هەست 
بڕۆین،  ویستمان  و  هەستاین  كە  دوایی  گێڕایەوە، 
لە رێڕەوە تەنگەكەی بەرەو دەرەوە تەماشام كرد 
بۆم  دا،  پێی  جنێوم  دوایی  بۆكسوەشێنەكەی 

وەستاوە  هاواری كرد:چاوەڕێم ئەكردی....!
گلۆری  دەرگاكە  بەرەو  سوك  مستەكۆڵەیەكی  بە 
كردمەوە. هاوڕێكانم بێ سێ و دوو كردن رایانكرد 
و بە تەنیا رووبەڕووی جەلالدێك جێیان هێشتم، بە 
خێرایی چاوێكم گێڕا، بەڵكو دارێ  بەردێ  بدۆزمەوە 
نەهاتە  هیچم  رابكەم،  دەستی  لە  و  بگرم  تێی  و 

بەرچاو، ئەو وتی: با قسە بكەین....!
هەستم كرد قسەكردن لەگەڵ كەسێكی وا بێسوودە، 
و  چووم  رووی  بەرەو  گیڤكردەوە،  خۆم  بۆیە 
مستەكۆڵەیەكم تێسرەوان، هەر جوڵەی بۆ نەكرد، 
دەستی  و  نەدامەوە  وەاڵمی  ئەوەبوو  سەیر  بەاڵم 
لێم  و  زەقكردووە  چاوی  كرد  سەیرم  و  نەجواڵند 

دەڕوانێ  و هاواری كرد:
-تۆ پاپلۆ نیرۆدای شاعیر نیت؟

-بەڵێ  ئەوم 
لە  دەست  خەریكم  خوێڕیم،  من  ئەكەی،  -راست 
چەندەم  ئەزانم  هەرخۆم  ئەوەشێنم،  شاعیرێك 

خۆش ئەوێ .
من  وتی:  و  قسە  هاتەوە  شۆڕكردەوە،  سەری 
گەوادم.. ناڕەسەنم، ئەو خوێڕییەش شەڕی لەگەڵ 
من  ناڕەسەنین،  هەموومان  قاچاخچییە...  كردم 
ئەویش  هەیە،  ژیانما  لە  جوان  شتی  یەك  تەنیا 
ئەوێ،   خۆش  منی  بۆیە  ئەویش  دەزگیرانەكەمە، 
چونكە شیعرەكانی تۆم لەبەرە و بۆی ئەخوێنمەوە.
لە گیرفانی كراسەكەیدا رەسمێكی دەرهێنا و دایە 

دەستم، رەسمی كیژێكی جوان بوو، دووبارە وتی: 
ئەو منی لەبەر شیعرەكانی تۆ خۆش ئەوێ .

وای وت و كەوتە خوێندنەوەی هەندێ  لە شیعرەكانم:
لە هەناوما

تۆوێك چێنراو
وەك من خەمبارە و 

تەماشام ئەكات ........
لەم كاتەدا پاڵێک  نرا بە دەرگاكەوە، هاوڕێكانم هاتنە 
بوو،  بەدەستەوە  تێاڵیەكی  هەریەكەو  و  ژوورەوە 
بەاڵم دیمەنی رووبەڕوو وەستانی ئێمە سەرسوڕماوی 
كردن. منیش بە بەردەم ئەو بۆكسوەشینەی شیعر 
چۆكی پێ دادا رەت بووم و.. ئەو بەردەوام بوو لە 

وتنەوەی شیعرەكان:
بە فیدای ئەو ژیانە بم

لە دەمارەكانییەوە 
كڵپە ئەكات...!(

پاپلۆ نیرۆدا یەكەم شیعری لە تەمەنی 14 ساڵیدا 
بیستەمدا  سەدەی  حەفتاكانی  لە  و  باڵوكردەوە 
پاداشتی نۆبڵی وەرگرت، دوا دیوانی شیعریی ساڵی 
هەڵوەشاندنەوە(  )جوغرافیای  ناوی  بە   1972
باڵوكرایەوە، رێكەوت لەگەڵ كودەتاكەی )بینۆشیت( 
و  كرد  دوایی  كۆچی  ئەلەندی  حكومەتەكەی  دژی 
كودەتاچییەكان  ڕاگەیاند  وایان  سەرچاوە  هەندێ  

كوشتیان!

3
ئەدەبدۆستەكانی  و  ئەدیب  لە  نییە چەند  زانیاریم 
خۆمان یادداشتەكانی )نیرۆدا(یان خوێندووەتەوە، 
بەندە دووجار و بە وردی خوێندوومەتەوە و هەندێ  

وتار
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بەشی تایبەتم لێ كردووە بە كوردی و لە رۆژنامەی 
باڵوكراونەتەوە،  )رووناكی(دا  و  )هاوكاری( 
بیر  یادداشتانەم  ئەو  ناونیشانی  كە  هەمووجار 
ژیام!(  كە  ئەدەم...  )شاهیدی  ئەكەوێتەوە 
ناونیشانی یادداشتەكانی ئەم شاعیرە، كە تیشكی 
مرۆڤێكە  راستگۆیانەی  گێڕانەوەی  ئەداتەوە،  ژیان 
كە نەك هەر وەك شاعیر بەهرەدار و لێهاتووبووە، 
ژیانی  سااڵنی  و  مانگ  رۆژو  گێڕانەوەی  لە  بەڵكو 

ئینسانیدا راستگۆتر دوواوە.
نووسینەوەی یادداشت، ئەوەی سیاسی یان شاعیر 
و هونەرمەند و داهێنەرەكانی تری دنیای رۆشنبیری 
هەتا  بەڵكو  و  كۆمەاڵیەتیش  هەتا  و  سیاسی  و 
ئەشێن  ئەینووسنەوە،  ئاسایی  هاوواڵتیی  ئەوەی 
ببن بە بەڵگەی ژیان و مێژووی ئەو سەردەمانەی 
بەڵگەنامەی  بە  ببن  ئەكرێ   و  نووسراون  تیایدا 
و  سیاسی  و  كۆمەاڵیەتی  ژیانی  قۆناغەكانی 
سەرچاوەی  و  خۆیان  گەلەكانی  الی  رۆشنبیری 
ئەم  بەداخەوە  بەاڵم  دی،  گەالنی  الی  ناسینیان 
لەالی  نووسینەوە(  )یادداشت  دیاردە شارستانییە 
نەبێ (  و )دەگمەنیان  هەرەزۆریان  بەشێكی  ئێمە، 
شەرم  یادداشتانەدا،  ئەو  بەسەر  زاڵە  ئەوەی 
و  كۆمەاڵیەتی  گێڕانەوەی  لە  دووفاقی  و  لەالیەك 
پێوە  شەخسییان  لێهاتوویی  و  توانا  و  سیاسی 
هەروەك  یادداشتەكانیشمان  ئەوە  لەبەر  دیارە، 
)ناوەوەی  لەگەڵ  بەراورد  بە  دەرەوە  دیوی  چۆن 
تووشی  هاوواڵتییەكانمان  و  خوێنەر  وایە  خۆمان( 
الی  یادداشتانەی  ئەو  ژمارەی  ئەكات.  نائومێدی 
ئێمە باڵون، كەم نین كە خاوەنەكانیان ئەوەی بە 
بە  ئەوان  و  بكرێن  نابێ   كۆمەاڵیەتی  عورفی  پێی 

یادداشتەكاندا  لە  كردوویانە،  قووڵەوە  ئارەزووی 
زۆریان  قسەی  بەوە  بەرامبەر  الداوە،  لێی  خۆیان 
ئەوەی  زۆری  و  نەیانكردووە  كە  نووسیوەتەوە، 

كردوویانە ئەیشارنەوە.
شاعیرێكی  وەك  نیرۆدا  یادداشتەكانی  بایەخی 
داهێنەر و سیاسی و مرۆڤ لەوەدایە وای نەكردووە، 
شیرینییەوە  و  تاڵ  بە  ژیان  تەوژمی  ئەوە  لەبەر 
پێ  هەستی  بیرەوەرییەكانیدا  دێڕەكانی  هەموو  لە 
و سیاسی  ئینسان  و  وەك شاعیر  نیرۆدا  ئەكرێ . 
خەڵكی  بە  خۆیی  ژیانی  هۆنینەوەی  پەیوەندیی 
دیارە  پێوەی  و  نووسیوەتەوە  وردی  بە  خاك  و 
بۆیە  نەیشاردووەتەوە،  ژیاوە  تیایدا  لەوەی  هیچی 
الی  بەاڵم  ژیاوە!،  ئەوەی  بەڵگەی  بە  كردوویەتی 
بەڵكو  بیرەوەری،  نووسینەوەی  هەر  نەك  ئێمە 
كە  رۆژنامەنووسیدا،  گفتوگۆی  لە  جار  هەندێ  
دەممان  ئەبینەوە،  تایبەتی  پرسیاری  رووبەڕووی 
توانایە و  دانا  بەاڵم كە پرسیاری  ئەكات،  تەتەڵە 
توانا دانایەمان لێ ئەكەن، قسە ئەڵێی بەڕووە لە 
دەمماندا ئەتەقێتەوە، لەكاتێكدا بۆ ئەتەكێت نەبێ  
لە دوو یان سێ  پەند بەوالوەمان لەبەر نییە، لەبەر 
ئەوە قسە و باسمان دەربارەی ژیان، كە خۆمان بە 
نووسینەوەی یادداشتەوە خەریك ئەكەین، زۆربەی 
زۆریان وەك )ئاو( بێ  تام و بێ بۆنە! نە شاهیدی 
ترسی  ترسا:  لە  هەمووی  داهێنان...  نە  ژیانە 
ناوەوەی خۆمان، بەر لە ترسی دەركیی خۆمان...

الی ئێمە نەك 
هەر نووسینەوەی 
بیرەوەری، 
بەڵكو هەندێ  
جار لە گفتوگۆی 
رۆژنامەنووسیدا، 
كە رووبەڕووی 
پرسیاری تایبەتی 
ئەبینەوە، دەممان 
تەتەڵە ئەكات، 
بەاڵم كە پرسیاری 
دانا توانایە و 
توانا دانایەمان لێ 
ئەكەن، قسە ئەڵێی 
بەڕووە لە دەمماندا 
ئەتەقێتەوە
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حسەین لەتیف

لە تەواوی چیرۆك و رۆمانەكانی شێرزاد حەسەندا باوكساالری سەنتەرە، تەواوی دیمەنە سێكسییەكانی 
ناو تێكستەكانی ئەو بۆ كەمكردنەوەی شكۆی باوك و نێرساالرییە، لە ڕێگەی تێكستەكانییەوە دەیەوێت 
بەندە، سیستمێك  هێز  لەسەر  كە  بدات، سیستمێك  نیشان  كوردی  كۆمەاڵیەتیی  حەقیقەتی سیستمی 
پێكردووە  دەستی  مێیینەكانەوە  خواوەندە  كەوتنی  لە  هەیە،  دووردا  ئێجگار  مێژوویەكی  لە  ڕەگی  كە 

ونبوونی رەهەندی ئیرۆتیك
لە رۆمانی )وەرزی كۆچ بۆ باكوور( و چیرۆكی )لۆزان(دا
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ونبوونی رەهەندی ئیرۆتیك

خواوەندە  كەوتنی  لە  بەردەوامە،  ئەمرۆش  هەتا  و 
نێرساالری  سیستمی  ئەو  ئەمرۆ  هەتا  مێینەكانەوە 
شێرزاد  رەگداكوتانە،  خەریكی  باوكساالرییە  و 
سیستم  ئەو  دەستكاریكردنی  لەسەر  كار  حەسەن 
چوارچێوەی  لە  خۆی  كە  دەكات  شارستانییەتە  و 
پەیوەندیی  دەبینێـتەوە،  نێرساالریدا  و  باوكساالری 
نێوان كەسەكانی ناو تێكستی ئەو پەیوەندیگەلێكن 
لەسەر بنەمای هێز دامەزراون، هەر كاراكتەرە و چەندە 
هێزی هەبێت ئەوەندە خاوەن زمانە، تا ئەو سنورەی 
لە  بەوێ ،  دەگات  گوتاری  و  زمان  بڕدەكات  هێزی 
مەودای  و  سنور  هێز  حەسەندا  شێرزاد  دەقەكانی 
بیركردنەوە و زمان دیاری دەكات، تا هێز زیاتربێت 
ئەگەری بەقوربانی بوون كەمتر دەبێتەوە، قوربانیی 
یەكەمی دەقەكانی شێرزاد حەسەن مێیینەن، چونكە 
لێ  هێزی  و  ئیلهام  نییە  پاشخانێك  نییە،  هێزیان 

وەربگرن.
بەهێز و الواز  نێوان  لۆزاندا پەیوەندیی  لە چیرۆكی 
فۆرمۆلە  تر  جۆرێكی  بە  ترەوە،  ئاستێكی  دەچێتە 
دەبێتەوە، ئەو پەیوەندییەی لەم تێكستە »لۆزان«دا 
یەك  ناو  كارەكتەری  دوو  نێوان  پەیوەندیی  هەیە، 
دوو  نێوان  پەیوەندیی  بەڵكو  نییە،  فەرهەنگ 
لەیەكتر  فەرهەنگی  دوو  ناو  جیاوازی  كارەكتەری 
هێندەی  لۆزان  و  الس  نێوان  جیاوازیی  جیاوازە، 
ئەگەر  رۆژئاوایە،  و  رۆژهەاڵت  نێوان  جیاوازیی 
پەیوەندیی نێوان نێر و مێ لە سیستمی كۆمەاڵیەتی 
و رۆشنبیریی كوردیدا لەسەر هێز دامەزرابێت، ئەوا 
پەیوەندیی نێوان رۆژهەاڵت و رۆژئاواش لەسەر هەمان 
بنەمایە، چەندە بۆشایی لە نێوان نێر و مێدایە هێندەش 
بۆشایی لە نێوان رۆژهەاڵت و رۆژئاوادایە، وەك چۆن 
لە سیستمی كۆمەاڵیەتیی كوردییدا پەیوەندیی نێوان 
نێر و مێ  سروشتی دوو هێڵی تەریبی هەیە، ئاوەهاش 

و  رۆژهەاڵت  نێوان  پەیوەندیی 
رۆژئاوا هەمان سروشتی هەیە.
ئەدەبی  دەقی  چەندین 
لۆزانی  دەقی  هاوشێوەی 
رووبەری  لە  حەسەن  شێرزاد 
دەبینین  عەرەبیدا  ئەدەبی 
نێوان  پەیوەندیی  لە  باس  كە 

رۆژئاوای بەهێز و رۆژهەاڵتی بێ  هێز دەكەن، ئەو دەق 
بەرمەبنای  شێرزاد  ئەوەی  هەروەك  تێكستانەش  و 
بەیان  بێهێز  و  هێز  پەیوەندیی  پەیوەندیی سێكسی 
دەكەن. نەجیب مەحفوز لە رۆمانی »بدایە و نهایە« 
ق«  ال�رش من  »عصفور  رۆمانی  لە  حكیم  توفیق  و 
و  تی�« 

آ
الل »ایحل  رۆمانی  لە  ئیدریس  سوهەیل  و 

ار واغتیال  ج
رش

�
آ
عەبدولڕەحمان مونیف لە رۆمانی »أل

املرزوق«دا لە ڕێگای سێكسەوە باس لە پەیوەندی 

نێوان  دووركەوتنەوەی  لێك  و  بەریەككەوتن  و 
ناوازەترین  لە  یەكێك  دەكەن،  شارستانییەت  دوو 
دەقەكانی ئەدەبی عەرەبی رۆمانی »وەرزی كۆچ بۆ 
باكوور«ی تەیب ساڵحی نووسەری سودانییە كە لە 
سااڵنی شەستەكانی سەدەی رابردوودا نووسیوویەتی، 
و هەندێك لە رەخنەگرانی عەرەب ئەو دەقەی تەیب 
تاریكی«دای  جەرگەی  »لەناو  دەقی  قەرزاری  بە 
جۆزیف كۆنراد دەزانن. من لەم نووسینەدا هەندێك 
تەیب  رۆمانەكەی  نێوان  جیاوازی  و  هاوبەش  خاڵی 
ساڵح  و چیرۆكی لۆزانی شێرزاد حەسەندا دەخەمە 

ڕوو.
باكووردا  بۆ  كۆچ  وەرزی  رۆمانی  لە  ساڵح  تەبیب   
مستەفا  كارەكتەری  خۆلقاندنی  رێگەی  لە 
رۆژئاوادا  كچانی  لەگەڵ  بەسێكسكردن  سەعیدەوە 
دەكاتەوە،  رۆژئاوا  لە  سودان  داگیكردنی  تۆڵەی 
ئافرەتێكی  چەند  لەگەڵ  ساڵح  تەیب  پاڵەوانەكەی 
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و  دەبەستێت  پەیوەندی  رۆژاوایی 
لەگەڵ  زەواجیان  دەداتی  بەڵێنیان 
ناباتە  خۆی  بەڵینی  بەاڵم  بكات، 
سەر و ئافرەتەكان خۆیان دەكوژن، 
كۆچ  وەرزی  رۆمانی  پاڵەوانی 
بەگژی  نەك  دەیەوێت  باكوور  بۆ 
رۆژئاوای  یان  رۆژئاوا  ئێستای 
بەگژی  بەڵكو  بچێتەوە،  ئێستادا 
لە  رۆژائاوا  كە  دەچێتەوە  هەواڵنەشدا  ئەو  تەواوی 
وێنەیەكی  ویستوویەتی  فەرهەنگییەوە  كاری  ڕێگەی 
نادروست بۆ دەرەوەی خۆی دروست بكات، ئۆتیلۆ 
خودی  و  شەكسپیرە  ولیام  مەزنی  شاكارێكی  كە 
دەموچاو  مەغریبی  كەسێكی  شاكارەدا  لەو  ئۆتیلۆ 
لە  گومانكردن  دەكەوێتە  یاگۆ  بەفیتی  و  رەشە 
دیزدەمونەی هاوسەری، گوایە دەستی لەگەل یەكێك 
لە ئەفسەرەكانی سوپای دانیماركدا تێكەڵ كردووە، 
گومانە  ئەو  سوپاكەیە،  سەرۆكی  خۆی  ئۆتیلۆ  كە 
یەكێك  بكوژێت،  خۆی  هاوسەرەكەی  لێدەكات  وای 
لەو تەفسیرانەیە كە بۆ كەسایەتیی ئۆتیلۆ دەكرێت 
ئەوەیە شەكسپیر كە دەموچاوێكی رەش بۆ ئۆتیلۆ 
لە  ئەوانەی  بڵێت  مەبەستەیە  بەو  دەكات  دروست 
رادەیەی  بەو  رەشە  ناخیان  رۆژئاوان  دەرەوەی 
مەبەستەوە  بەو  ساڵح  تەیب  رەشە،  دەموچاویان 
شانۆیی ئۆتیلۆ لە رۆمانەكەیدا تەوزیف دەكات هەتا 
بەرهەمی  رۆژئاوا  و  رۆژهەاڵت  نێوان  ملمالنێی  بڵێت 
مێژوویەك  مێژووە،  بەرهەمی  بەڵكو  نییە،  ئێستا 
سەردەمی  ئەوروپای  شارستانێتیی  لەناو  رەگی 
شارستانێتی  ئەوروپای  لە  ئێستاش  فیوداڵیدایە، 
لە  بەاڵم مستەفا سەعید  بەردەوامە،  سەرمایەداریدا 
نیم،  عوتەیل  »من  دەڵێت  دادگاییكردنەكەیدا  كاتی 
دڵۆپێك  من  »بەڵكو  گەورەیە«.  درۆیەكی  عوتەیل 

مێژووتاندا«.  دەمارەكانی  لە  ئێوە  كە  ژەهرەم  لەو 
كورت  بەاڵم  قوڵ  موفارەقەیەكی  تەرابیشی  جۆرج 
كەسایەتیی  لەگەڵ  ئۆتیلۆ  كەسایەتیی  بارەی  لە 
ناكرێت  وایە  »پێی  ئەو  دەكات،  سەعید  مستەفا 
مستەفا سەعید هەمان كەسایەتیی ئۆتیلۆی هەبێت، 
و  شەخسی  هۆكارێكی  بە  خۆی  ژنەكەی  چونكە 
تایبەت نەكووشتووە، هەروەها ئۆتیلۆ ناكرێت ئۆتیلۆ 
ناتوانێت  رەشپێست  ئەفریقییەكی  چونكە  بێـت، 
و  مۆرس  جین  یان  دێزدەموونە،  خاوەنی  بە  ببێت 
بێت،  ئاوێزانیان  و  جیهانەكەیان  خاوەنی  بە  ببێت 
شەكسپیر درۆ لەگەڵ مێژوودا دەكات، چونكە ئۆتیلۆ 
مەغریبییەكی رەشپێست، سەركردەی سوپا، ژنێكی 
ئەرستۆكراتی سپیپێستی هێناوە، بەهۆی دڵپیسییەوە 
داستانییە،  كەسایەتییەكی  ئۆتیلۆ  كوشتوویەتی، 
ئۆتیلۆ  مەحاڵێكە،  شارستانییەوە  رووی  لە  بەاڵم 

حەقیقەتێكی شانۆییە، بەاڵم درۆیەكی مێژووییە.
 

چیرۆكی لۆزان
دوو  تەنها  حەسەنە،  شێرزاد  چیرۆكێكی  لۆزان 
كارەكتەری لە خۆی گرتووە، كارەكتەرێكی كوردی 
ئەم  »لۆزان«  فەڕەنسی  كارەكتەرێكی  »الس« 
لە  فەلسەفەن  بەشی  خوێندكاری  كارەكتەرە  دوو 
هاوڕێیەتی  پەیوەندییەكی  و  سۆربوون  زانكۆی 
فەڕەنسییە  كچە  ئەو  بووە،  دروست  نێوانیاندا  لە 
ئەنجامدانی  لە  حەز  و  رۆمانسییە  ئێسك  سەر  تا 
الس  بەاڵم  دەكات،  الس  لەگەڵ  سێكسی  كردەی 
ئەو  ناهێنێت،  بەدی  حەزەی  ئەو  پێچەوانەوە  بە 
بەدینەهێنانەش پەیوەندیی بە ئەوەوە هەیە كچەكە 
)الس.. دەپرسێت  الس  لە  لۆزان  لۆزانە،  ناوی 
ناگۆڕیت.. خۆت  ناوی  بۆ  وتم:  پێت  شەوە  ئەو 
داوایەكی سەیرە بەالمەوە.. تێنەگەیشتم.. ناوی من 
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چیەتی..؟ الس )لۆزان ناوێكی خۆش و مۆسیقییە، 
بەاڵم ناوێكە، نەك هەر بۆ من، بۆ هەموو كوردان بە 
پەیوەستە(  خیانەتێكەوە  بە  بگرە  كارەساتێكەوە.. 
لە  لۆزان تێدەگات كە اڵس مەبەستی  لێرە بەدواوە 
ئارای  هاتنە  و  سیڤەر  پەیمانی  هەڵوەشاندنەوەی 
كرا،  بەش  بەش  تیادا  كوردی  كە  لۆزانە  پەیمانی 
منەوە  بە  پەیوەندی  ئەوەیان  )بەس  دەڵێت  لۆزان 
تۆ دەبم.. موعجیزەم  بمزانییایە تووشی  نییە.. من 
دەخواست لەو ساتەی كە دایك و باوكم ناویان لێنام 

لۆزان نەمدەهێشت.(

كۆدەكانی وەرزی كۆچ بۆ باكور و لۆزان
كردنەوەی  ئەدەبی  دەقی  خوێندنەوەی  وەزیفەی 
كۆدەكانێتی، لە وەرزی كۆچ بۆ باكوردا تەیب ساڵح 
دەڵێت مستەفا سەعید لە 16ی ئۆگەستۆسی ساڵی 

1898 لەدایك بووە.
سەعید  مستەفا  بوونی  لەدایك  بەروارەی  ئەم 
كارەكتەری رۆمانەكە دەكرێت وەك كۆدێك تەماشای 
بۆ  دەكات  زۆرمان  كۆمەكی  كۆدێك  بەاڵم  بكەین، 
كۆدەش  ئەو  رۆمانەكە  فەلسەفەی  لە  تێگەیشتن 
بریتییە لەوەی لەو بەروارەداكە مستەفا لەدایك بووە 
سوپای بەریتانیا بە سەركردایەتیی كۆشنەر هێرشی 
هەزار  بیست  نزیكەی  و  سودان  سەر  كردووەتە 
كەسی لە سودانییەكان كوشتووە .بەكارهێنانی ئەم 
مێژووە سیستمی رەمزی رۆمانەكە بەهێزتر دەكات، 
بڵێت  بەروونی پێمان  نەهاتووە  چونكە تەیب ساڵح 
بوونی  لەدایك  بۆ  هەڵبژاردووە  بەروارەی  ئەو  بۆ 
بەدوای  دەكات  ناچارمان  بەڵكو  كارەكتەرەكەی، 
ئەوەدا بگەڕێین چی لە پشتی ئەو بەروارەوە هەیە، 

بۆ بە دروستی ئەو ساڵە و ئەو رۆژەی هێناوەتەوە و 
كردوویەتی بە رۆژی لەدایكبوونی پاڵەوانی رۆمانەكە، 
دیارە باكگراوندێكی مێژوویی لە پشت ئەو كارەوە هەیە 
و هاوكاتیش بارگاوییە بە تێروانینێكی شۆرشگێرانە، 
لەدایك  بۆ  ئاماژەیەك  بوونە  لەدایك  مێژووی  ئەم 
نەك  بەگژداچوونەوەی  توانای  كە  نەوەیەك  بوونی 
سوپایەكی سەربازی هەیە بەڵكو ئەگەر ئەم دەربرینە 
شیاو بێت بەگژی شارستانییەتی رۆژئاوادا دەچێتەوە.
وەرزی  رۆمانی  پاڵەوانی  سەعید  مستەفا  ئەگەر 
كۆچ بۆ باكوور تەواوی ئەو مێژووە بەنەفرەت بكات 
پاڵەوانی  الس  ئەوا  كراوە،  داگیر  تێدا  سودانی  كە 
مێژووە  ئەو  تەواوی  حەسەن  شێرزاد  چیرۆكەكەی 
كە  ئەوەی  لۆزانە،  پەیمانی  كە  دەكات  بەنەفرەت 
وەرزی  رۆمانی  و  لۆزان  چیرۆكی  نێوان  لە  جیاوازە 
حەقیقەتێكی  لۆزان  كە  ئەوەیە  باكووردا  بۆ  كۆچ 

مێژوویی و خەیاڵكردێكی ئەدەبییە.
دەگەڕێتەوە  باكوور  بۆ  كۆچ  وەرزی  پاڵەوانەكەی 
بە  دەدات  ژیان  بە  درێژە  و  خۆی  نیشتمانی  بۆ 
بە  كە  لۆزان  چیرۆكی  پاڵەوانی  السی  پێچەوانەی 
جێدەهێڵێت. بە  لۆزان  ژوورەكەی  هەالهەالیی 
ئاماژەیەكە  بۆ سودان  گەرانەوەی موستەفا سەعید 
بۆ ئەوەی كە رۆژئاوا توانای هەزم و قبوڵ كردنی 
ئەوێكی ئەفەریقی نییە، هەر لێرەشەوە جارێكی تر 
شانۆگەری  كردنەوەی  تەوزیف  بایەخی  بە  هەست 
كە  )عوتەیل(  دەڵێت  عەرەب  وەك  یان  ئۆتیللۆ 
كۆچ  وەرزی  رۆمانی  لە  نووسیویەتی،  شەكسپیر 
كردنەوەی  تەوزیف  بەبێ   دەكەین،  باكوردا  بۆ 
توانایەی  و  هێز  ئەو  ئۆتیللۆ )عوتەیل(  شانۆگەری 
ئێستەی نەدەبوو، چونكە شەكسپیریش ئۆتیللۆ بە 

قوربانیی یەكەمی دەقەكانی شێرزاد حەسەن 
مێیینەن، چونكە هێزیان نییە، پاشخانێك نییە 
ئیلهام و هێزی لێ وەربگرن

چەندین دەقی 
ئەدەبی هاوشێوەی 
دەقی لۆزانی 
شێرزاد حەسەن لە 
رووبەری ئەدەبی 
عەرەبیدا دەبینین 
كە باس لە 
پەیوەندیی نێوان 
رۆژئاوای بەهێز و 
رۆژهەاڵتی بێ  هێز 
دەكەن، ئەو دەق 
و تێكستانەش 
هەروەك ئەوەی 
شێرزاد بەرمەبنای 
پەیوەندیی سێكسی 
پەیوەندیی هێز و 
بێهێز بەیان دەكەن
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مەغریبییەك ناو دەبات، پاڵەوانەكەی وەرزی كۆچ 
زانكۆیەی  لەو  هەمیشە  سودانییە،  باكووریش  بۆ 
چەندین  سەرپەرشتی  پاشان  و  دەخوێنێت  كە 
هەمیشە  بەاڵم  دەكات،  دكتۆرا  و  ماستەر  تێزی 
دەڵێن سەرەرای  پێی  زانكۆوە  راگرایەتیی  لەاڵیەن 
لە تۆدا خەرجمان كردووە هەڵگری  ئەو هەواڵنەی 
عەقڵیەتێكی دواكەوتوانەیت، كە هەریەك لەو دوو 
واڵتەش مەغریب كە شەكسپیر شوناسی ئەو واڵتەی 
كە  سودانیش  و  ئۆتیللۆوە  گیرفانی  خستووەتە 
دەنێرێت  لێوە  نەتەوەیی  پاڵەوانێكی  ساڵح  تەیب 
ئەفریقان،  بە  سەر  رۆژئاوا  بەگژداچوونەوەی  بۆ 
كەواتە ملماڵنێی نێوان ئەفەریقا/ رۆژئاوا، رۆژهەاڵت 
بەیەك  و  بووەو،  مێژوویی  رۆژئاوا حەتمیەتێكی  و 
و  سیاسی  مەحاڵێكی  چۆن  وەك  گەیشتنیشیان 
ئابوورییە، بە هەمان شێوە مەحاڵێكی ئەدەبیشە.

هەروەك جۆرج تەرابیشی دەڵێت »مستەفا سەعید 
هەتا  بدات  پەاڵمار  و  بكوژێت  بەوەیە  پێویستی 
لەسەر  جەخت  نییە  »درۆ«  خۆی  بیسەلمێنێت 

ئینتیمای خۆی بكاتەوە«.
»پەیوەندیی كۆلۆنیاڵی سروشتی وەهایە لێكترازانی 
پیاوی  دەهێنێت:  خۆیدا  بەدوای  هەستی سێكسی 
سپی پێست پێی وایە و وەها رەفتار دەكات هەموو 
ژنانی كۆلۆنیالكراو بۆ ئەو فەراهمن، لە بەرانبەریشدا 
و  پەرگیرانە  پەرچەكرداری  كۆلۆنیالكراو  پیاوانی 
هاوشێوەی ئەوەیان هەیە: هەموو ژنێكی سپیپێست، 
رووپاكییەكەی بانكردنێكی هەمیشەیە بۆ القەكردن.
تەیبدا  رۆمانەكەی  و  شێرزاد  چیرۆكەكەی  لە 
نێوان هەردووكیاندا  لە  خاڵێكی گرنگتر هەیە، كە 
هاوبەشە، ئەویش ئەوەیە لە هیچ كامیاندا سێكس 
نییە، سێكس  تێدا  ویستی  ژیان  و  ڕەهەندی چێژ 

ڕەهەندە ئیرۆتیكییەكەی خۆی لەدەست داوە، زیاتر 
لەوەش لە هەردوو دەقەكەدا سێكس ئامرازێكە بۆ 
تۆڵەكردنەوەو زەلیل كردنی بەرانبەر، بەاڵم ستایڵی 
لە  جیاوازە  تۆڵەكردنەوە  بۆ  سێكس  بەكارهێنانی 
پاڵەوانی  ئەوەیە  ئەویش  تێكستەكەدا،  هەردوو 
لە  تۆڵە  سێكسكردن  بە  باكوور  بۆ  كۆچ  وەرزی 
لۆزان  چیرۆكی  پاڵەوانی  بەاڵم  دەكاتەوە،  رۆژئاوا 
تۆڵە بە سێكس نەكردنەكە دەكاتەوە، هەریەك لە 
پاڵەوانی رۆمانەكەی تەیب ساڵح و وەرزی كۆچ بۆ 

باكوور ویژدانی نەتەوەكەی خۆیانن.
ئاستی  دەقەكەدا  هەردوو  لە  پەیوەندی  چەمكی   
دەگوێزرێتەوە  و  تێدەپەڕێنێت  مێ   و  نێر  نێوان 
جیاواز،  شارستانییەتی  دوو  نێوان  پەیوەندیی  بۆ 
پەیوەندیی  تیایدا  كە  رۆژهەاڵت  شارستانییەتی 
لە  ئەمە  هێزە،  بنەمای  لەسەر  مێ   و  نێر  نێوان 
كاتێكدا لە شارستانییەتی رۆژئاوا پەیوەندیی نێوان 
نێر و مێ  رەهەندێكی مرۆڤدۆستانە و ژیان ویستی 
بەو  ساڵح  تەیب  و  شێرزاد  پاڵەوانەكەی  هەیە. 
لۆجیكەی پەیوەندیی نێوان نێرو مێی لە رۆژهەاڵتدا 
پێ ڕێكخراوە، دەڕواننە پەیوەندیی نێوان رۆژهەاڵت 
نێوانەدا  لەو  هارمۆنیایەك  هیچ  و  ئاوا  رۆژ  و 

نامێنێتەوە.

ژێدەر:
*گەڕەكی داهۆڵەكان – شێرزاد حەسەن

ل- طیب صاحل *مومس اهلجرە ایل ال�رش

ق و غرب رجولە وانوثە – جورج گرابی� *�رش

لێکۆڵینەوە
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گفتوگۆی ڕامینی جیهانبەگلو
لە فارسییەوە: كاروان حەسەن

)والت وێتمان(ی شاعیری سەدەی نۆزدەهەمی ئەمریکی لەو باوەڕەدابوو، بۆ هەبوونی شاعیرانی گەورە 
دەبێ  خوێنەری گەورەمان هەبێت. ئێران هەمیشە سەرزەمینی بەرفراوانی شاعیرانی گەورەی وەك حافز و 
سەعدی و خەیام و فردەوسی و مەولەوی بووە و ئێرانییەكانیش هەمیشە هۆگرییەكی تایبەتیان بۆ شیعر 
و شاعیران نیشان داوە. )گۆتە(ی شاعیر و نووسەری سەدەی حەڤدەهەمی ئەڵمانی، حافزی بە یەكێك 
لە مەزنترین ئەدیبانی جیهان دەژمارد و لەو باوەڕەدا بوو ئەگەر گوتەزایەك بە ناوی ئەدەبیاتی جیهانییەوە 

شیعری ئێران و 
پێگەی جیهانی 

لەگەڵ خانمی سیمین بەهبەهانی و دكتۆر زیائی موەحید_دا
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كۆڵەكە  لە  یەكێكە  حافز  بێگومان  هەبێت،  بوونی 
شیعری  كاریگەریی  شێوەیە  بەم  گرنگەكانی. 
و  شاعیران  و  نووسەران  لەسەر  ئێران  كالسیكی 
فەیلەسوفانی ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوا لە سەدەی نۆزدە 
و بیستی میالدیدا، مەسەلەیەكە كە مێژوونووسان و 
ڕەخنەگرانی ئەمڕۆی جیهان لەسەری هاوڕان. بەاڵم 
بە پەیدابوونی شیعری نوێ لە ئێران و تازەگەرییەك 
كە لە دۆخ و شێواز و واتا لەسەر دەستی كەسێكی 
كە  نوێخوازییەك  وەرگرت،  فۆرمی  نیما  وەك 
سوهراب  و  شاملو  ئەحمەد  و  تەوەلی  فەرەیدون 
سپێهری و فروغ فەروخزاد و نادر نادرپوری هێنایانە 
گۆڕێ، شیعری ئێرانی  لەنێو ئەدیبان و ڕۆشنبیرانی 
شاعیرانی  پەیداكرد.  ناوبانگی  كەمتر  ڕۆژئاواییدا 
كەمتر  زۆر   )1360-1350-1340( دەیەكانی  ئێرانیی 
گرنگییان  جیهاندا  لە  ئێران  كالسیكی  شاعیرانی  لە 
كەوتووەتە  كەمتر  شیعرانە  ئەم  وەرگێرانی  و  پێدرا 
بەردەستی ئارەزوومەندانی شیعری جیهانییەوە. ئەم 
ئامادەنەبوونەی شیعری ئیرانی لە كۆڕە ئەدەبییەكانی 
شاعیرانی  كە  ئەوەی   لەگەڵ  بووە  هاوڕا  جیهاندا 
و  سیاسەت  كاریگەریی  ژێر  كەوتوونەتە  ئێرانی 
ئایدیۆلۆژیاوە، كە لە سەردەمی پێش و پاش شۆڕش 
لە  و  بوون  خۆیان  تایبەتی  ئامانجخوازیی  یەخسری 
شێوەیە  بەم  بەجێمان.  جیهانی  شیعری  كاروانی 
بە  نوێ  سەردەمی  ئێرانیی  شاعیرانی  لە  زۆرێك 
بەرهەمی شاعیرانی ناچەپ و ناشۆڕشگێری جیهانی 
ئاشنا نەبوون و بەم پێیە تێڕوانینێكی لوت و گوێ 
بڕاویان سەبارەت بە شیعری جیهانی بەدەست هێناوە. 
نەبوونی گفتوگۆیەكی هەمیشەیی لە نێوان شاعیرانی 
جیهانی،  شیعری  بزوتنەوەی  و  ئێرانی  هاوچەرخی 
شیعری نوێی ئێرانی دووچاری دۆخێك كرد كە ئەمڕۆ 
ئامادەنەبوونی  گرنگەكانی،  شوێنەوارە  لە  یەكێك 

نۆبڵی  بردنەوەی خەاڵتی  ڕیزی  لە  ئێرانە  شاعیرانی 
ئەدەبیات. ئەوەی كە چۆن دەتوانین شیعری ئەمڕۆی 
كە  بابەتێكە  بگەیەنین،  جیهانی  پێگەی  بە  ئێران 
هێشتا بە شێوەیەكی جدی لەنێو شاعیرانی ئێرانیدا 
ئەمە  پێداویستییەكانی  ئایا  گۆڕێ.  نەهاتووەتە 
وەرگێڕانی  لە  بەرفراوانە  بزوتنەوەیەكی  وەدیهێنانی 
شیعری ئەمڕۆی جیهان بۆ فارسی و شیعری ئەمڕۆی 
ئێران بۆ زمانە بیانییەكان؟ گفتوگۆی زیندوو لە نێوان 
شاعیرانی ئێرانی و شاعیرانی جیهان بە چ شێوەیەك 
و لە چ چوارچێوەیەكدا بەدی دەهێنرێت؟ ئایا شیعری 
ئێرانی دەتوانێت پەیوەست بێت بە ڕەوتی ئەدەبیاتی 
)گۆتە(ی  پێش  لەمەو  ساڵ   250 كە  جیهانییەوە؟ 

شاعیر لە بارەیەوە دەدوا.

*خانمی بەهبەهانی بە بڕوای ئێوە تایبەتمەندییەكانی 
بابەتەی  ئەو  ئایا  كامانەن؟  ئێرانی  نوێی  شیعری 
لە  كە  بزوتنەوەیەی  ئەو  و  نیما  سەردەمی  لە  كە 
كولتووری  كاریگەری  ژێر  لە  نیما  پاش  سەردەمی 
هەروەك  ئەمڕۆكەش  هاتەگوڕێ،  ئێران  لە  ئەوروپا 
ڕابردوو بۆ پێشكەوتنی خۆی وزە لە كولتووری ڕۆژئاوا 
وەردەگرێت؟ یان ئەوەیە لە یەكێك لە سەردەمەكاندا   

ئەمە ڕاوەستاوە؟
ڕێكەوت پرسیارێكی جوانە،  بە  بەهبەهانی:  سیمین 
ئەم   كە  ڕوانینەی  و  ئەزموون  بەو  بڵێم  دەمەوێت 
هەمە،  ئێرانی  وێنەی شیعری  لەسەر  چەندین ساڵە 
پێویستە بڵێم ڕەنگە لە دەیەكانی ڕابردوودا واتە سێ 
دەیە و چوار دەیە و پێنج دەیە لەمەو پێش ئەم وزە 
منەوە  ڕوانگەی   لە  دەرەكی  شیعری  لە  وەرگرتنە 
زیاتر بووە. واتە شاعیرانی ئێمە بەزۆری ئاشنایەتییان 
و  فەڕەنسی  وەك  دەرەكییەكانی  زمانە  لەگەڵ 
وەردەگرت.  سوودیان  لەوانەوە  و  هەبووە  ئینگلیزی 

گفتوگۆ
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و  كۆن  شاعیرانی  لە  و  زمانانە  ئەو  شیعری  لە 
هاوچەرخی ئەوروپا سوودیان وەردەگرت. لە ئێستادا 
ئەم سوودوەرگرتنە گەلێك كەمترە و ئەگەر هەشبێت 
بۆ  نموونەیەكتان  من  نییە.  دروست  شێوەیەكی  بە 
ئەدەبیاتی  لەگەڵ  ئاشناییەتی  نیما  دەهێنمەوە. 
وەرگرتووە،  لێ   سوودی  زۆریش  هەبوو،  فەڕەنسیدا 
ئەڵبەتە السایی نەدەكردەوە و خودی نیما بە جۆرێك 
بوو كە السایكەرەوە نەبوو، ئەگەر شتێكی وەربگرتایە 
میللی  بەشێوەیەكی  و  دەبرد  ڕۆی  خۆیدا  ناخی  بە 
یان تەنانەت ناوچەیی دایدەڕشتەوە. قوتابییەكانیش 
وەختەی  لەو  هەر  بوو.  لەسەر  كاریگەرییەیان  ئەم 
و  قوتابیگەلێك  و  كردبوو  پەیدا  برەوی  نیما  كە 
بزوتنەوەكانی  لە  ئێرانییەكان  هەبوو،  پەیڕەوانێكی 
نموونە  بە  وەردەگرت.  سوودیان  دەرەكی  دیكەی 
من بزوتنەوەی )كەڵەشێری شەڕانی( بە نموونە بۆ 
ئێوە دەهێنمەوە، ئەم )كەڵەشێرە شەڕانی(یانە چوار 
كەس بوون، هۆشەنگ ئێرانی و غەریب و شیروانی و 
وێنەكێشەكەیان كە )زیا ء پور(بوو. باڵوكراوەیەكیان 
دەردەكرد كە ناوەكەشی بەهەمان شێوە )كەڵەشێری 
كاریگەریی  لەژێر  باڵوكراوەیە  ئەم  بوو.  شەڕانی( 
بزوتنەوەی داداییەكان و سوریالیستەكانی فەڕەنسادا 
بوو لەو سەردەمەدا گەلێك نوێ بوو. پاش تێپەڕبوونی 
ئەم ماوەیە كە ڕەنگە نزیكەی  45 ساڵ بێت. ئەمڕۆ 
و  هەمان شت  الواكانمان  دیسانەوە شاعیرە  دەبینم 
هەمان وشە و هەمان ئەو كۆمەڵە بزوتنەوەیەی كە 
لە واڵتانی خۆیاندا شكستیان هێناوە یان ئەوەیە لە 
واڵتانی خۆیاندا ئەم بزوتنەوانە دووچاری ئەوە بوون 
كە بكەونە ژێر كاریگەریی كۆمەڵێ بزوتنەوە یان ئاوێتە 
الوەكانی  ئەمڕۆ  دیكە،  بزوتنەوەی  كۆمەڵێ  بە  ببن 
ئێمە السایی ئەم بزوتنەوانە دەكەنەوە، بەبێ ئەوەی 
بزانن چی دەكەن. من ناڵێم ئەمە خراپە. چونكە هەر 

ئەزموون و هەر كارێك بەهەرحاڵ بەرهەمێكی دەبێت، 
ئەگەر سەرنەكەوێت لەناودەچێت و ئەگەر سەركەوێت 
گەلێك  ئێران  دەڵێم  من  بەهەرحاڵ  دەمێنێتەوە. 
ڕۆژئاوا،  بزوتنەوەكانی  كاریگەریی  ژێر  كەوتووەتە 
ئەوان  لەسەر  كاریگەریمان  ئێمە  بۆچی  كە  ئەوەی 
دانەناوە بابەتێكی دیكە و ئەگەر دەرفەت هەبێت لە 

بارەیەوە قسە دەكەین.
*بەرێز دكتۆر موەحید، ئایا لە ڕوانگەی ئێوەوە لە 
كردیان،  بەهبەهانی  خانمی  كە  قسانەی  ئەو  پاش 
جیهانی  شیعرێكی  بە  ئێرانی  شیعری  دەكرێت 
شاعیرانی  و  ئێران  ئەمڕۆی  شیعری  دابنێین؟ 
ئەمڕۆی ئێران ئەگەر وەك شاعیرێك ناویان بهێنرێت 
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زۆربەی  ئەمڕۆدا،  جیهانی  لە  نەناسراون  كەسانێكی 
ئێراندا  ئەمڕۆی  سیاسەتی  لەگەڵ  ناویان  كات 
دەهێنرێت. مەبەستم ئەوەیە بڵێم ئەمڕۆ لە زۆربەی 
ئەو  یان  شیعر  ئارەزوومەندانی  ئەوروپدا،  واڵتانی 
هەیە،  سەروكاریان  شیعردا  لەگەڵ  كە  كەسانەی 
نیرۆدا(  یان )پابلۆ  كەسانێكی وەك )ئۆكتاڤیوپاز( 
زیاتر لە كەسانێكی وەك ئەحمەد شاملو یان سوهراب 

سپێهری دەناسن.
دكتۆر موەحید: بنواڕە ڕامین من هەر لە بنەڕەتەوە 
واتە  هەیە،  كێشەم  تۆدا  پرسیارەكەی  لەگەڵ 
بەجیهانیبوونی شیعر. من دەتوانم لەوە تێبگەم كە 

بەجیهانی  لە  دەبێت،  جیهانی  بە  وێنەكێشی  چۆن 
بوونی میوزیك و سینەماش تێدەگەم، بەاڵم كەمێك 
كێشەم لەگەڵ بەجیهانیبوونی شیعردا هەیە. چونكە 
بەڕادەیەك بە زمانی واڵتێكەوە نووساوە كە قسەكردن 
ئەوە  وەك  لەڕاستیدا  بەجیهانیبوونییەوە  بارەی  لە 
لە  تێبگەین كە فاڵنە شاعیر  لەوە  ئێمە  وەهایە كە 
فاڵنە واڵت  گەلێك ڕێزی لێدەگرن. بەڵگەی منیش 
گەلێك ڕوونە، شكسپیر شاعیرێكی جیهانییە، بەاڵم 
كە  شانۆنامەكانی  و  شكسپیر  ناوی  لە  جگە  ئێمە 
و  دەكەین  وەرگێڕانیان  بێت  نرخێك  هەر  بە  ئێستا 
شكسپیر  سۆناتایانەی  ئەو  یان  دەكەین،  نمایشیان 
كە وەردەگێڕدرێن، لە كولتووری ئێمەدا شكسپیر چ 
شكسپیر  لەگەڵ  ئێمە  لەڕاستیدا  هەیە؟  پێگەیەكی 
ئایا  بكەین؟  بەرقەرار  پەیوەندی  دەتوانین  چەندە 
بەریتانییەكان  یان  ئەوروپییەكان  كە  ڕادەیەیە  بەو 
ئێمە  بێگومان  بەرقەراردەكەن؟  لەگەڵدا  پەیوەندیی 
جیهانیدا  شیعری  لەگەڵ  كە  واڵتانەی  لەو  یەكێكین 
كراوینەتەوە، واتە ئێمە زۆربەی شاعیرانی فەڕەنسی 
وەرگێڕاوە،  ئەوانمان  بەرهەمەكانی  و  دەناسین 
)رنەشار(  و  )ڕامبۆ(  تاكو  بیگرە  )بۆدلێر(ەوە  لە 
بەاڵم  بەریتانی.  شاعیرانی  یان   دیكە  شاعیرانی  و 
ئەم شاعیرانە چەندە كاریگەرییان لەسەر كولتووری 
)تەدهیوز(  بەڵێ،  جیهانین  ئەمانە  داناوە؟  ئێمە 
جیهانییە، بەاڵم ئایا دەكرێت بارودۆخی )تەدهیوز( 
ئینگلیزیدا  لە  كە  زمانییەی  توانا  بەو  فارسیدا  لە 
بارەی شیعرەوە  لە  پێیە  بەم  بگێڕین؟  وەری  هەیە 
ئێمە  یەك كێشە و یەك لەمپەری زمانیمان هەیە، 
هەم ئەوان هەیانە لە بەرامبەر ئێمەوە و هەم ئێمە 
شیعر  بەجیهانیبوونی  ئەوانەوە.  بەرانبەر  لە  هەمان 
و  ئاڵۆزە  گەلێك  مەسەلەیەكی  منەوە  ڕوانگەی  لە 
واڵتی  شیعری  بارەی  لە  دەیانەوێت  كە  كەسانێك 

گفتوگۆ
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ئێمەوە داوەری بكەن، ئەگەر بە پێوەر جیهانییەكان 
بیانەوێت داوەریی بۆ بكەن بە چ جۆرێك دەتوانن ئەم 
داوەرییە بكەن؟ تەنانەت لە بارەی مەولەوییەوە چۆن 
دەكرێت داوەری بكەن؟ نەناسراوترین شاعیری ئێمە 
لە ڕۆژئاوادا حافزە. حافز لە ڕۆژئاوادا نەناسراوە و 
شاعیرە  ئەم  شیعری  چونكە  ناناسرێت.  هەرگیزیش 
نووساوە  فارسییەوە  زمانی  و  بە سونەت  بەجۆرێك 
كە ناكرێت وەرگێڕان بكرێت. بەم پێیە دەبێت دڵمان 
كەسانە  لەو  باش  نیەتێكی  كە  بكەین  خۆش  بەوە 
زۆرباشە  بڵێن  و  هەیە  شیعریان  زەوقی  كە  هەبێت 
كاریگەری،  پێوەری  پێوەرانە:  بەم  شاعیرە   ئەمە 
پێوەری شاعیرێكی مەزن بوون لە سەردەمی خۆیدا، 
تا ئەو نوێكارییەی كە كردوویەتی، بەم پێوەرانە ئەمە 
شاعیرێكە كە لە واڵتێكدا بەو سونەتە شیعرییەی كە 
ئێمە هەمانە ئەمە كەسێكی هەڵكەوتووە، وەك شاملو 
كە لە شیعری ئێمەدا كەسایەتییەكی هەڵكەوتوو بوو، 
خانمی بەهبەهانی لە غزەلدا كەسێكی هەڵكەوتووە، 
كارێكی تازەی كردووە و نوێگەرییەكی تازەی كردووە. 
پێویستە ئەمانە لەپێش چاو بگرین. ئەگینا ئەوەی 
یانی  تێناگەم.  لەمە  من  بێت  بەجیهانی  شیعر  كە 
بەجیهانیبوونی شیعر  لە  بێت؟ من  بەجیهانی  چی  
تێناگەم. واتە تاڕادەیەك وا بیردەكەمەوە بانگەشەیە. 
فارسی  زمانی  بۆ  دیكەوە  زمانێكی  لە  كە  شیعرێك 
وەردەگێڕدرێ، من نازانم چەندە هەمان ئەو شیعرەیە 
كە لە ڕاستیدا ئەوان لێی تێدەگەن وەك شیعر.  من 

ئەم كێشەیەم لەگەڵ پرسیارەكەی ئێوە هەبوو.
جیهانیبوونی  كە  بابەتەتان خستنەڕوو،  ئەو  *ئێوە 
خستنەڕووی  بنەڕەتدا  لە  بێت،  بێمانا  ڕەنگە  شیعر 
قسە  بارەیەوە  لە  دەمەوێت  كە  باسێك  بێمانایە. 
بكەین و دەمەوێت ڕای خانم بەهبەهانی لەمبارەیەوە 
بزانم، مەسەلەی گفتوگۆی شیعری ئێرانییە  لەگەڵ 

هزری ڕۆژئاوادا، كە سەردەمانێك شیعری كالسیكی 
هزری  لەگەڵ  گفتوگۆیە  ئەم  توانیویەتی  ئێران 
گفتوگۆیە   ئەم  ئێستا  بكات.  دروست  ئەوروپیدا 
ئەم  بەهەرحاڵ  بەاڵم  ناتەواوە،  نیوەو  گفتوگۆیەكی 
گفتوگۆیە دروست بووبوو. من چەند نموونەیەك بۆ 
و  هێنایەوە  )گۆتە(  بە  نموونەم  دەهێنمەوە،  ئێوە 
ئەو ئاماژەیەی كە لە دیوانی )ڕۆهەاڵت و ڕۆژئاوا( بۆ 
حافز كردوویەتی ئاماژەیەكی گرنگە. ئەوەی كە ئێوە 
لە  تەنانەت  خەیام  كۆمەڵێ شیعری  و  خەیام  ناوی 
سینەمای هۆلیووددا دەبینیت، كە بۆ وێنە نموونەی 
بەرچاوی كە لە زەینی مندایە فیلمی )پاندۆرا(یە كە 
)ئاڤاگاردنەر( لەو فیلمەدا ڕۆڵ دەگێرێت. ئەوەی لە 
بارەی شاعیرگەلێكەوە كە من  لەگەڵ زۆرێك لەوان 
ئەمریكا،  و  فەڕەنسا  لە  دەرەوە،  لە  كردووە  قسەم 
عەتاریان  شیعرەكانی  و  دەناسن  عەتار  نموونە  بۆ 
خوێندووەتەوە. ئەگەر ئێوە لەگەڵ ئەواندا لە بارەی 
كە  )تاگۆر(  لە  بێجگە  بدوێن،  ڕۆژهەاڵت  شیعری 
دەیهێننەوە،  نموونە  بە  ناوێك  وەك  هندستان  بۆ 
بەدڵنیاییەوە لەگەڵیدا ناوی یەكێك لە شاعیرەكانی 
من  كە  بابەتێك  دەهێنرێت.  ئێرانیش  كالسیكی 
لە  من  پرسیارێك  و  بدوێین  بارەیەوە  لە  دەخوازم 
ڕاوبۆچوونیان  دەمەوێت  و  هەیە  بەهبەهانیم  خانمی 
نێوان  لە  گفتوگۆیە  ئەم  ئایا  كە  ئەوەیە  بزانم، 
دونیادا  دیكە  واڵتانی  شیعری  و  ئێرانی  شیعری 
بێتەوە  مومكینە  دیسانەوە  ئایا  پچڕاوە؟  بەتەواوی 
دروست  چۆن  پێویستە  مومكینە   ئەگەر  گۆڕێ؟ 
ببێت؟ ئەگەر مومكین نییە لەبەرئەوەیە كە ئەسڵەن 
شیعری  لەبەرئەوەیە  یان  ببێت،  دروست  ناتوانرێت 
ئێرانی شیعرێكە  تەنیا بۆ ئێرانییەكان دەهۆنرێتەوە؟ 

هۆكارەكەی چییە؟
پرسیارێكی  ئەمەش  دیسانەوە  بەهبەهانی:  خانمی 

ئەگەر ناوەندە 
زانستییەكانی 
ئێمە بیان 
توانیایە شیعری 
هاوچەرخی ئێمە 
بەباشی بە دونیا 
بناسێنن، یەكەم 
بە منداڵەكانی 
خۆمان و قوتابیانی 
خۆمانی بناسێنن 
و نیشانی بدەن، 
لەوانەیە لە 
دونیاشدا شیعری 
ئێمە پێشكەوتنێكی 
زیاتری بەخۆیەوە 
دەبینی یان باشتر 
دەناسرا



٣٢

طةالويَذى نوىَ
56-57

جوانە. ئەوەی كە شیعر بەشێوەیەكی گشتی قابیلی 
ڕاستیدا  لە  كە  حەقیقەتێكە،  ئەمە  نییە  وەرگێڕان 
زمانێكەوە  لە  وردەكاریی شیعری هەیە كە  كۆمەڵێ 
بەاڵم  بگوازرێتەوە.  ناكرێت  دیكە  زمانێكی  بۆ 
ڕابردوودا  لە  هەربەوجۆرەی كە ئێوە گوتتان، چۆن 
توانیویانە شاعیرانی ئێمە بناسن و چۆن لە ئێستا 
ئێمە دەتوانین شاعیرانی واڵتانی دیكە بناسین؟ واتە 
تەنانەت لە وەرگێڕانی بەرهەمەكانیان چێژ وەربگرین؟ 
كەوایە ئەم ئاڵوگۆڕە بە تەواوەتی یاساغ نییە، واتە 
دەكرێت ئەم ئاڵوگۆڕە هەبێت لە هەلومەرجێكدا، ئێستا 
ئەو هەلومەرجە چییە؟ دەڵێین كە بۆچی مەولەوی و 
خەیام و حافز و سەعدی و....لە دونیادا بەناوبانگن؟ 
ئێوە دەبینن كە ناوی خەیامیان لە ڕستۆرانتێك ناوە، 
ئەمە بەڵگەی ئەوەیە كە خەیام بە باشی دەناسن، 
فرۆشێكی  ئەمریكا  لە  مەولەوی  شیعرەكانی  یان 
ئەوەیە  بەڵگەی  ئەمە  دیارە  هەیە،  لەڕادەبەدەریان 
كە مەولەوی دەناسن. كەوایە دەبینین پەیوەندییەك 
هەبووە. ئێستا دەپرسین بۆچی ئەم پەیوەندییە كە 
شیعری كۆنی ئێمە لەگەڵ دونیادا هەیبووە لە ئێستادا  
نییە؟  پەیوەندییەی  ئەو  نوێمان  و  تازە  شیعری 
هەندێك  دەیناسن،  دونیادا  هەموو  لە  نیما  ئەڵبەتە 
لە شاعیرانی وەك ئەحمەد شاملو و بەرێز موەحید 
و....هتد دەناسن، بەاڵم نەك بەڕادەی پێویست. من 
وا بیردەكەمەوە هۆكارە سەرەكییەكەی پێویستە لە 
زانكۆكاندا بەدوایدا بگەڕێین. گەلێ ڕۆژهەاڵتناس هەن 
كە دێن و لەسەر شیعری واڵتێكی وەك ئێران ئیش 
دەكەن، یان كار لەسەر شیعری هندی یان عەرەبی 
باشی  بە  كۆنیان  فارسیی  زمانی  ئەمانە  دەكەن. 
بەكاردەهێنا.  كۆنیشیان  فارسیی  هەمان  دەزانی.  
بەم پێیە دەیان توانی بەرهەمی شاعیرانی كۆن زۆر 
بكەن  بارەیەوە  لە  توێژینەوە  باڵوبكەنەوە،  بەباشی 

و بە دونیای دەرەوەی بناسێنن. ئەم پەیوەندییەی 
كوێدا  لەگەڵ  ئێستادا  لە  پێویستە  ڕۆژهەاڵتناسان 
تاكو  هەبێت  پەیوەندییان  كوێ  لەگەڵ  واتە  بێت؟ 
ناوەندە  لە  ئەمە  دەتوانن  بكەن؟  كارە  ئەم  بتوانن 
زانستییەكاندا بكەن. لە كۆندا ناوەندە زانستییەكان 
تایبەت بوون بە ژمارەیەك لەو كەسانەی كە زانا بوون، 
لە ڕاستیدا گەلێ كتێبخانەی  پێكەوە كۆدەبوونەوە، 
بااڵ و قوتابخانەگەلی بااڵ بوون. ڕۆژهەاڵتناسان لەگەڵ 
ئەوان و مامۆستاكانیاندا ئاشنا دەبوون، سەروكاریان 
زانكۆكاندا  لە  كارە  ئەم  پێویستە  ئێستا  دەكرد. 
ئەم  ئێمەدا  زانكۆكانی  لە  بگەیەنرێت.  ئەنجام  بە 
ئێستاش  تا  وەرنەگیراوە.  بەجدی  زۆر  مەسەلەیە 
شاعیرانی  شیعری  ئێمەدا  خوێندنی  كتێبەكانی  لە 
بڵێنەوە  وانە  دەیانەوێت  كاتێك  واتە  نابینیت،  نوێ 
زانكۆكانیشدا  لە  هەر سەعدی و حافز دەخوێنرێت. 
شتێك  هاوچەرخەوە  شاعیرانی  بارەی  لە  نابینین 
كوێیە  دەستپێكی  خاڵی  ڕۆژهەاڵتناسێك  بگوترێت. 
كە پێویستە لەگەڵیدا كاربكات و سوودی لێوەرگرێت؟ 
زانكۆیە. زانكۆكانی ئێمە لەم ڕووەوە كەمتەرخەمیان 
كردووە. الم وایە ئەگەر ناوەندە زانستییەكانی ئێمە 
بەباشی  ئێمە  هاوچەرخی  شیعری  توانیایە  بیان 
خۆمان  منداڵەكانی  بە  یەكەم  بناسێنن،  دونیا  بە 
بدەن،  نیشانی  و  بناسێنن  خۆمانی  قوتابیانی  و 
پێشكەوتنێكی  ئێمە  شیعری  دونیاشدا  لە  لەوانەیە 
زیاتری بەخۆیەوە دەبینی یان باشتر دەناسرا. بەاڵم 
بەدبەختانە ئەمە نەبووە، من تاوانی ئەمە دەخەمە 
بەاڵم  خۆمان.  زانستییەكانی  ناوەندە  ئەستۆی 
ئێمەیە.  كێشەی  كە  هەیە  دیكەشمان  مەسەلەیەكی 
ئێمە  شیعری  واتە  زمانە.  كێشەی  ئێمە  كێشەی 
پەرەدەسێنێ.  ئێرانییە  ملیۆن  هەفتا  شەست  بەم 
نەخوێندەوارن.  زۆربەیان  ئەمانە  بڵێم  دەتوانم  كە 

گفتوگۆ
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زمانە  ئەم  زۆرە،  نەخوێندەواری  ئێمەدا  واڵتی  لە 
نیشان  خۆی  دونیادا  لە  كە  نییە  ئەوەی  توانای 
بنواڕە چەند  عەرەبی،  زمانی  كە  كاتێكدا  لە  بدات. 
ملیۆن بە زمانی عەرەبی قسە دەكەن و وەرگێڕێكی 
لە  عەرەبی  شیعری  شێوەیە  بەم  هەیە،  زۆریشیان 
ئێستادا لە دونیادا لە شیعری ئێمە ناسراوترە. چەند 
دونیادا  لە  كە  هەن  عەرەب  ناوسراوی  شاعیرێك 
هەن،  كەممان  زۆر  ئێراندا  لە  بەاڵم  بەناوبانگن، 
بەڕادەیەك كە نزیكە لە نەبوونەوە. بەم پێیە  زمانی 
لەگەڵ  پێدەكرێت.  قسەی  كەمتر  كە  زمانێكە  ئێمە 
ڕۆژهەاڵتناسانیشدا پەیوەندیی شیعری مۆدێرنی ئێمە 
هێشتا دروست نەبووە. ئەگەر پەیوەندییەك هەبێت  
جێگەی  كەوایە  پێیە  بەم  كۆنمانە.  شیعری  هەمان 
ڕوانگەی  لە  دیسانەوە  نەناسرابێت.  كە  خۆیەتی 
منەوە كێشەیەكی دیكەش هەیە. ئەویش مەسەلەی 
بە  ئەگەر  بەنموونە  دیكە  واڵتانی  بنواڕە  وەرگێڕە. 
و  ئیسپانی  شیعری  بناسرێت،  شیعر  التینی  زمانی 
ئیتالی و فەڕەنسی و ئەڵمانی و ئینگلیزی ئەمانە لە 
بەم  نییە،  یەكدی  لەگەڵ  زۆریان  جیاوازیی  ڕیشەوە 
باشی دەتوانێت  بە  پێیە وەرگێڕێكی فەڕەنسی زۆر 
وەرگێڕێكی  وەربگرێت.  ئیسپانی  و  ئیتالی  شیعری 
ئەڵمانی  شیعری  ئەتوانێ  بەباشی  زۆر  ئینگلیزی 
وەربگێرێت، وەرگێڕێكی سویدی دەتوانێت بە باشی 
ئەمانە  وەربگێڕێت.  فەڕەنسی  یان  ئەڵمانی  شیعری 
ئەوروپا  دانیشتووی  كە  هەركەسێك  زمانن  كۆمەڵێ 
بێت بەزۆری لەگەڵ ئەم زمانانەدا ئاشنایەتیی هەیە. 
)زمانی  یەكەمەوە  زمانی  لە  كە  وەرگێڕ  پێیە  بەم 
بۆ  یەكەم  زمانی  دەتوانێت  پێدەكات  دەست  دەق( 
زمانی  لە  ئێمە  بگوازێتەوە.  باشی  بە  دووەم  زمانی 
فارسیدا وەرگێڕێكی لەم جۆرەمان نییە كە بتوانێت 
زمانی یەكەم بە دروستی بە زمانی دووەم بگەێنێت. 

بە پێچەوانەوە گەلێ وەرگێڕمان هەن كە زۆر بەباشی 
دەتوانن زمانی واڵتانی دەرەكی بۆ ئێمە بگوازنەوە. 
ئێمە  بۆ  دەبینین كە شیعری دەرەكی  بەم شێوەیە 
بە باشی ناسراوە، بەاڵم شیعری ئێمە بۆ زمانەكانە 
ئەم  وابیردەكەمەوە  من  نەناسراوە.  دەركییەكان 

هۆكارانە بێت. 
*زۆر سوپاس خانمی بەهبەهانی، بەڕێكەوت درێژەی 
قسەكانم لەگەڵ دكتۆر موەحید لەسەر فەرمایشتەكانی 
ئێوەیە، لە بارەی هەمان بزوتنەوەی وەرگێڕانەوەیە. 
چونكە ئەوان خۆیان یەكێك لەو وەرگێڕانەی بەدەر 
وەردەگێڕن،  شیعریش  دەنووسن،  شیعر  كە  لەوەی 
وەرگێڕاوە  باتراكەر(یان  و   ڕیكلە)سالن  كتێبكی 
لەگەڵ ئەبازری و فەرهاد پور.  لەگەڵ ئەو بابەتەدا 
كۆكن كە وەرگێڕانی شیعر لە زمانەكانی دیكەوە بۆ 
بێت.  گرنگ  زۆر  بزوتنەوەیەكی  دەتوانێت  فارسی 
و  هەمە  بەرێزیان  لە  من  كە  پرسیارەی  ئەو  ئێستا 
بۆچی  كە  ئەوەیە  بزانم،  ڕاوبۆچوونیان  دەمەوێت 
شاعیر و وەرگێڕەكانی ئێمە ئەوەیان هەڵبژاردوە لە 
50 ساڵی ڕابردوودا  ژمارەیەك لە شاعیرانی جیهان 
دیكەی  شاعیری  كۆمەڵی  لە  بێدەنگی  و  وەربگێڕن 
وەرنەگێڕن؟  شیعرەكانیان  ئەسڵەن  و  بكەن  جیهان 
بەبڕوای من ئەم هەڵبژاردنانە، هەڵبژاردنێكی سیاسی 
بوون، واتە بە گریمانە شیعرەكانی )لۆركا( و )پابلۆ 
چونكە  وەرگێڕاون،  زیاتر  سەردەمانێكدا  لە  نیرۆدا( 
شاعیری چەپ بوون و كۆمۆنیست بوون. ژمارەیەك 
)ماندل  یان  بتاڤوا(  )مایناس  وەك  شاعیرانی  لە 
یان  وەرگێڕاون،  درەنگتر  یان  وەرنەگێڕاون،  شتام( 
شاعیرەیەكی زۆر گرنگی ڕووسی وەك  )ئاخماتڤا(  
زۆر درەنگتر وەرگێڕاوە. بەرێز موەحید من دەمویست 
بزانم كە تا چ ڕادەیەك ئێوە لەو باوەڕەدان كە ئەم 
بزووتنەوەی وەرگێڕانە، كە خودی ئێوە بەشداریتان 
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ئێمە  كە  لەوەدا  دەكات  هاوكاریمان  كردووە،  تێیدا 
زیاتر بزانین لە بزوتنەوەی شیعری جیهانیدا وەرگێڕان 

چۆن فۆرم وەردەگرێت؟
دكتۆر موەحید: لەم پرسیارەدا زۆر مەسەلە جیاواز 
دەخرێنەڕوو كە هەركامێكیان پێویستە بە جیا باس 
ناساندووە  ژنم  شاعیرەی  دوو  خۆم  بۆ  من  بكرێن. 
لە ئێراندا كە خۆشبەختانە بووەتە هۆی ئەوەی كە 
شیعری  كۆمەڵێ  و  بڕۆن  بەدوایاندا  دیكە  كەسانی 
یەكێكیان )سیلڤیا پالت(  وەربگێڕن.  ئەوان  دیكەی 
بوو و ئەوی دیكەیان)ین دیكنسن(، كە هیچ كامیان 
شاعیری سیاسی نین. زۆر شاعیری عەرەب هەن ئێمە 
دەیان ناسین و وەرمان گێڕاون. بەاڵم لەالیەكی دیكەوە 
عەرەبیدا  واڵتانی  لە  دەبینن،  بكەین  تەماشا  ئەگەر 
شیعری ئێمە ناناسن، واتە كەسانێك كە لە دەرەوە 
لە  دەبینین جگە  و  دەكەن  تەماشا  دێن،  ئێران  بۆ 
نیما یوشیچ كەسی دیكە ناناسن، نیماش تەنها بەناو 
دەناسن  نەك وابزانی شیعرەكانی  دەناسن یان لە 
بواری چیرۆكدا كە باشتر بۆ وەرگێڕان دەست دەدات، 
»هیدایەت«ە،  ئەویش  دەناسن،  كەس  یەك  تەنها 
كە دیسانەوە ئەمیش هەر بە ناو دەناسن. لێگەڕێن 
یەكەمین  بڵێم.  پێ  سەرنجكێشتان  زۆر  خاڵێكی 
شیعری نوێی ئێرانی واتە شیعری )قەقنەس(ی نیما 
یەكەمین  بەاڵم  باڵوكراوەتەوە،   )1937( ساڵی  لە 
سەیاب(ەوە  )شاكر  لەالیەن  عەرەبی  نوێی  شیعری 
واتە  باڵوبووەتەوە.   )1947( ساڵی  لە  و  نووسراوە 
ئێمە )10( ساڵ پێش واڵتانی عەرەبی شیعری نوێمان 
بونیاد ناوە. هۆكاری ئەوەی كە بۆچی شیعری ئێمە 
نەناسراوە، بەاڵم شیعری واڵتانی عەرەبی ناسراوە؟ 
زمانی  عەرەبی  واڵتانی  كە  ئەوەیە  لەبەر  ڕێك 
دووەمیان تەنانەت زمانی یەكەمیشیان دەكرێ بڵێین 
ئینگلیزییە و لەگەڵ شاعیران ڕۆژئاوادا پەیوەندییان 

گۆڤارە  سەرنووسەری  دەرەوە  لە  زۆربەیان  و  هەیە 
لەبەر ئەوە بێت  شیعرییەكان بوون، ئەمەش ڕەنگە 
واڵتانی  دەستەی  ژێر  واڵتانە  ئەم  سەردەمانێك  كە 
زمان  فەڕەنسی  و  زمان   ئینگلیزی  وەك  دەرەكیی 
بوون. بەم پێیە ئەوان بەڕووی دونیادا كراونەتەوە، 
من  ساعدی(،  )غالمحسین  و  )شاملو(  لەكاتێكدا 
لە  ئەوان  شۆڕشدا  سەردەمی  لە  كاتێك  لەبیرمە 
كەسدا  هیچ  لەگەڵ  ڕاستیدا  لە  بوون،  بەریتانیا 
پەیوەندییان نەبوو، ئەمانە لەڕاستیدا زمانزانییان بەو 
ڕادەیە نەبوو، كە بڕۆن و لەگەڵ شاعیرانی ڕۆژئاوادا 
بناسێنن.  بەوان  و خۆیان  بكەن  دروست  پەیوەندی 
نەك  پەیوەندییە  مەسەلەكە  زۆر  بەڕادەیەكی  واتە 
كە  نییە  گرنگ  بەوڕادەیە  شیعر   شیعر،  خودی 
دونیا  لەگەڵ  پەیوەندیمان  ئێمە  گرنگە.  پەیوەندیی 
كەمتر  شۆڕشیش  پاش  لە  كەمە،  گەلێك  دەرەوەدا 
بووەوە، بە هۆكاری جیاواز كەمتر بووەوە. دیسانەوە 
ناسینی  پێشووم.  قسەكانی  سەر  دەگەڕێمەوە  من 
تەواوی  و  تۆكمە  پەیوەندییەكی  واڵتێك  شیعری 
لەگەڵ كولتووری ئەو واڵتەدا هەیە، ناسینی سونەتی 
ئەو واڵتە و زمانی ئەو واڵتەیە و ئەمەش وەرگێڕانی 
ڕەنگە  نەكردەنییە.  تاڕادەیەك  دیكە  زمانێكی  بۆ 
ئێمە لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا تەنها واڵتێك بین كە 
زۆرترین شاعیری ڕۆژئاوا بناسین. شاعیرانی فەڕەنسا 
دەڵێم  كە  كاتێك  دەناسین،  بەباشی  بەریتانیا  و 
دەزانین،  ناوەكانیان  واتە  ناسین،  دەیان  بەباشی 
چ  تا  كە  ئەوەی  بەاڵم  وەرگێڕاوە،  شیعرەكانیانمان 
ئەمە  چییە؟  پێگەیان  و  شاعیرن  ئەمانە  ڕادەیەك 
دەردەچێت.  لەدەست  و  دەبێت  ون  وەرگێڕاندا  لە 
بە  هەیە  پەیوەندیی  كە  ئەو شوێنەی  تا  پێیە  بەم 
نەهێناوە  كەممان  ئێمە  دیكەوە،  شاعیرانی  ناسینی 
ئاشنا  بەرهەمەكانیان  بە  وەرگێڕانەوە  ڕێگەی  لە  و 

گفتوگۆ
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بووین و بێگومان هەرچەندە ئەم وەرگێڕانانە ناتوانن 
كاریگەرییان  بەاڵم  بدەن،  نیشان  شیعر  جەوهەری 
هەبووە. بەدبەختانە ئێمە لە فارسییەوە بۆ ئینگلیزی  
زمانەكانی  بۆ  فارسییەوە  لە  یان  هەیە،  كێشەمان 
دوایانەوە  لەم  خۆشبەختانە  هەیە.  كێشەمان  دیكە 
بۆ  ڕەنگە  زانیارییە  ئەم  گۆڕێ،  هاتووەتە  ڕەوتێك 
ئێوە سەرنجكێش بێت كە لە واڵتانی عەرەبیدا هیچ 
نەبێت.  شیعر  واڵتی  عێراق  ئەندازەی  بە  واڵتێك 
ئابووری  گەمارۆی  ژێر  كەوتە  كە  كاتێك  واڵتێكە 
لە  و  باڵودەبێتەوە  ساڵە  پەنجا  كە  االداب(  )مجلە 
گۆڤارە بەناوبانگەكانی ئەدەبیاتی عەرەبە، تیراژەكەی 
ئابووری درا و خەڵكی  لەبەرئەوەی گەمارۆی  نیوە، 
نەیان دەتوانی بیكڕن. خۆشبەختانە )مجلە االداب(  
و  ئێرانییەوە  شیعری  بە  كرد  تایبەت  ژمارەیەكی 
یەكێك لە وەرگێڕە باشەكانی زمانی عەرەبی )موسا 
ئەسوار( كە زمانێكی عەرەبی باش دەزانێت هەروەكو 
زمانی دایكی، بەرێزیان لەسەر داوای سەرنووسەری 
ئەم گۆڤارە بڕیاری دا كە شیعری ئێرانی بناسێنێت. 
شاعیرانی  لە  بڕێك  و  كرد  ئەومان  هاوكاری  ئێمە 
وەریگێڕان،  ئەو  و  هەڵبژارد  شیعرمان  و  ئێرانی 
ئێرانمان  شیعری  گۆڕانی  ڕەوتی  نووسی،  گوتاری 
وردە  وردە  ڕۆژئاواش  گۆڤارەكانی  دواتر  كرد.  باس 
خەریكن ئەمە بە گرنگ دەگرن و دەیانەوێت كارێكی 

لەم چەشنە بكەن. 
من هیوادارم ئەم بزوتنەوانە ببنە هۆی ئەوەی شیعری 
ئێرانی بە دەرەوە بناسرێت. بەاڵم دیسانەوە ئەوەش 
دەڵێمەوە كە وەرگێڕانی شیعر و ناساندنی شیعر بە 
واڵتانی دیكە گەڵێك جیاوازیی هەیە لەگەڵ وەرگێڕانی 
ڕەوانبێژی  هونەری  بە  خۆم  من  ئێستا  چیرۆك. 
وەك  ئێرانیی  چیرۆكنووسێكی  دەكەم.  سنوردار 
)سادق هیدایەت( دەتوانرێت بە تەواوی بخرێتەڕوو، 

بەاڵم مەولەوی بەو ڕادەیە  كە خراوەتەڕوو  تەنیا بە 
ناو خراوەتەڕوو. تەنانەت فیردەوسی كە لە دەرەوە 
بیستوومە   تەنانەت  و  كراوە  بۆ  وەرگێڕانی  زۆرترین 
چیرۆكی )ڕۆستەم و زۆراب(  چووەتە نێو بەشێك 
لە كتێبی مندااڵنەوە، بۆ نموونە )نیزامی، ئادەمی، 
دەرەوە  لە  ناویان  دەتوانن  ئەمانە  حافز(  خاقانی، 
هەبێت. ئێوە خۆتان لە فەڕەنسا بوون و ئەوە دەزانن 
ڕۆشنگەریی  سەردەمی  شاعیری  بە  )سەعدی(  كە 
 )Enlightenment( واتە سەردەمی فەڕەنسا، 
دادەنێن. خێزانێكی فەڕەنسی سێ پشت منداڵەكانیان 
ناونا )سەعدی(، كە یەكێكیان بووە سەرۆك كۆماری 
فەڕەنسا، بەاڵم لەگەڵ ئەمەشدا ئەگەر ئێوە وا بزانن 
ئێمە  كە  جۆرەی  بەو  )سەعدی(  فەڕەنسا  لە  كە 
ئەمەیە،  شیعر  بیناسن.........  ئەوان  ناسین  دەی 
بە  شێوەیەك  بە  كە  ئەمەیە،  شیعر  تایبەتمەندیی 
زمانەوە نووساوە، بە هۆی وەزن، بەهۆی وشەسازی 
لە   شاعیرێك   ناكرێت  كە  زمانییەكانەوە،  گەمە  و 
واڵتێكدا كە جێگەی خۆی كردووەتەوە و ڕیشەی لە 
سونەتیی ئەو واڵتەدا هەیە و  بەهێزە، لە واڵتێكی 
حەزدەكەین  ئێمە  كە  ئەندازە  بەهەمان  دیكەدا 
بناسرێیت. بەهەمان شێوە شاعیرانی واڵتانی دیكەش 
و   وەردەگێڕێن  شیعرەكانیان  كە  ئێمەدا،  واڵتی  لە 
ئەمانە خودی  ڕاستیدا  لە  بەاڵم  خوێنینەوە،  دەیان 
بزوتنەوەی  پێیە  بەم  نیین.  ئەوان  شیعرەكانی 
وەرگێڕان یارمەتی دەدات كە ناوەكان ئاڵوگۆڕ بكرێن، 
بەاڵم ئەوەی كە تا چەندە خودی شیعر و جەوهەری 

شیعر ئاڵوگۆر بكرێت من هەندێك بەگومانم.
*یەكێك لەو مەسەالنەی لە شاعیرانی دیكەی دونیا 
وەك شاعیرانی ڕووسیا و ئەمریكای التین و شاعیرانی 
واڵتانی ئەنگلۆساكسۆنی دەیبینین و بە شێوەیەكی 
زۆر  كەمیش لە شاعیرانی عەرەبدا  وەك )ئەدۆنیس( 

ڕەنگە ئێمە لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا تەنها واڵتێك 
بین كە زۆرترین شاعیری ڕۆژئاوا بناسین
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دەیبینین، بەدڵنیاییەوە ئەو گرنگییە كە خودی ئەم 
شاعیرانە لە پەنای كاری شاعیرییاندا بە مەسەلەی 
شیعر و جەوهەری شیعری دەدەن و كۆمەڵێ كتێبیان 
گوتار  ئەم  ڕەنگە  نووسیووە.  شیعر  بە  سەبارەت 
زیاتر  و  بووبێت  ئاسانتر  وەرگێڕانیان  نووسینانە  و 
توانیبێتیان بە دونیا بگەن و وەربگێڕێن. ئێمە لەنێو 
شاعیرانی ئێرانیدا ئەم جۆرە كەسانەمان زۆر كەمە، 
واتە شاعیرانی ئێرانی زۆر بە كەمی خۆیان بە باسی 
شیعر و جەوهەری شیعرەوە مەشغول كردووە. خانمی 
بەهبەهانی ئێستا من ئەو پرسیارە لە ئێوە دەكەم، 
ئەو ئاڵوگۆڕەی كە ئێمە خەریك بووین لە بارەیەوە 
قسەمان دەكرد، كە بە بڕوای من دەتوانێت ڕۆڵێكی 
لە  ئێمەیە  شیعری  ڕۆشتنی  بگێڕێت،  گرنگ  زۆر 
ئێرانەوە بۆ واڵتانی دیكەیە و بینینی شیعری جیهانی 
و هاتنی شیعری واڵتانی دیكەیە بۆ ئێران، كە لەم 25 
ساڵەی ڕابردوودا زۆر بە كەمی ڕووی داوە. بە بڕوای 
ئێوە تا چەندە ئەم ئاڵوگۆرە دەتوانێت یارمەتیمان 
بدات كە ئێمە بچینە نێو فەزایەكی دیكەی شیعرەوە 
شیعرییەدا  جیهانییە  بزوتنەوە  لەم  حەقیقی  بە  و 

بتوانین بەشداری بكەین؟
كەس  كاریگەرە.  زۆر  ئاڵوگۆڕ  بەهبەهانی:  خانمی 
ناتوانێت نكۆڵیی لێ بكات. كاتێك شاعیرانی واڵتێكی 
ئاڵوگۆڕی  پێكەوە  دیكەدا  واڵتێكی  لەگەڵ  دەرەكی 
یەكدی  لەگەڵ  كولتوور  و  هزر  دوو  دەكەن،  هزری 
بە  كولتوورە  دوو  ئەم  ئاوێتەبوونی  و  دەبن  ئاوێتە 
نوێیە،  كولتوورێكی  و  ڕیفۆرم  لەدایكبوونی  واتای 
لەمەدا ناتوانین گومان بكەین. بەاڵم ئێستا كە بەرێز 
كە  ئەوەی  لەبارەی  دەكرد  قسەیان  موەحید  دكتۆر 
دروستی  بە  و  نییە  وەرگێڕان  قابیلی  ئێمە  شیعری 
و بە باشی وەرنەگێڕاوە و وەرناگێڕێت، منی خستە 
كە  ئەوەی  دەرەكی  شاعیرانی  واتە  تێفكرینەوە، 

بووە  كە  جۆرەی  بەو  بەوردی  ڕەنگە  وەرگێڕاوە 
نووسینی  رۆحی  بەهەرحاڵ،  بەاڵم  وەرنەگێڕابێت، 
شكسپیر كە بەنموونە هێنایەوە یان كەسانی دیكە، 
وای دابنێ )ئالیوت(، شاعیرانی دیكە یان شاعیرانی 
فەڕەنسا بە نموونە )ئاراگۆن(  و )ئیلوار(، ئەمانە 
هەموویان لە فارسیدا بەباشی سەرنجیان ڕاكێشاوە، 
كارەكانیان  بۆ  ناسینێكمان  دەتوانین  ئێمە  واتە 
موەحید  دكتۆر  بەرێز  هەروەكو  كاتێكدا  لە  هەبێت. 
فەرموویان ئێمە ناتوانین خۆمان بەوجۆرەی كە هەین 
بخەینەڕوو، واتە شیعری ئێمە بەو جۆرەی كە هەیە 
خستەوە،  من  بیری  خاڵێكی  ئەمە  وەرناگێڕدرێت. 
بیر دەكەمەوە ڕەنگە دروست بێت و ڕەنگە جێگەی 
ئێران  شیعری  ڕاستیدا  لە  ئایا  بێت.  قسەوباسیش 
وەرگێڕانی   لە  من  خوازەیە؟  شیعرێكی  بنەڕەتدا  لە 
تێگەشتم  لەوە  فەڕەنساوە  شاعیرانی  بەرهەمەكانی 
واتە  بەكاردەهێنن.  خوازە  كەمی  بە  زۆر  ئەوان  كە 
قسەكانیان لە ئێمە ڕوونتر دەكەن. بێجگە لە شاعیرانی 
مۆدێرن، چونكە ئەڵبەتە ئێستا زۆر لەژێر پەردە و 
خوازەدا قسەدەكەن، بەاڵم ئەو شاعیرانەی كە تاكو 
شیعرەكانیان  ئەمانە  ناسێنراون،  ئێراندا  لە  ئێستا 
ڕوونە و لە سۆز و هەستی بزواو و لە ئامانجەكانیان  
دەدوێن، بەجۆرێك كە ئێمە دەتوانین لێیان تێبگەین. 
لە  ئێمە  كاتێك  نییە.  جۆرە  بەم  ئێراندا  لە  بەاڵم 
قاڵبی خوازەدا دەدوێین، شیعرەكانمان چەند الیەن 
ڕووكاری  شیعرێكی  لەڕاستیدا  واتە  هەیە،  ڕووی  و 
نییە. شیعرێكە كە لەژێر هەر وشەیەكیدا خوازەیەك 
خۆی شاردووەتەوە و مانایەكی دیكە و تێگەشتنێكی 
زۆر كێشەیە   ئەم شیعرە وەرگێڕانی  تێدایە،  دیكەی 
گریمان  فەڕەنسیدا  زمانی  لە  بەنموونە  ناكرێت.  و 
كاتێك  وەردەگێڕم،  پرێس  ژۆن  سان  شیعرێكی  من 
دەڵێت  بدوێت،  ئاشتییەوە  بارەی  لە  دەیەوێت  كە 

گفتوگۆ
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واتا  بە  ئاسمان  ئاسمان، سافی سمبولی  كادوسەی 
بەرقەرارییە،  شتێك  هەموو  و  بزاوتی  بێ  و  ئارامی 
ئەو كادوسەی ئاسمان بە هەورەتریشقە دەڵێت. ئەو 
بروسكەیەی كە لێی دەدات دەیچوێنێت بە كۆمەڵێ 
ماری تێكئااڵو. مرۆڤ زۆر بە كەمی ئەم جۆرە خوازە 
یان چواندنە لە شیعری ڕۆژئاوادا دەبینێت، زۆر بە 
كە  بنووسێت  دەبێت  ناچار  نموونە  بە  دەگمەن،  
مەبەست لە كادوسەی ئاسمان هەمان هەورەبروسكە 
و هەورە تریشقەیە. ئەو بروسكەیەی كە لێی دەدات 
پێچ  یەكدیدا  دەوری  بە  كە  مارانەیە،  ئەو  وەك 
دەخۆن. بەاڵم لە شیعری فارسیدا هەر بەیتێكی حافز 
لە ژێریدا چەند مانایەكی خۆی شاردووەتەوە، كاتێك 
تەماشای خاقانی دەكەین گۆبەندێكە بۆ خۆی، كاتێك 
كە چیرۆكەكانی مەولەوی دەخوێنینەوە، دەبینین كە 
هەركامێكیان ڕاڤەیەكیان هەیە كە مرۆڤ ڕاڤە بكات. 
بەم پێیە ئەدەبیاتی فارسی چ لە سەردەمی كۆن و 
چ لە ئێستادا، بەنموونە من لەسەر شیعرەكانی بەڕێز 
دەكرد  تەماشام  بوو،  نووسی  ڕەخنەیەكم  موەحید 
كە  ڕواڵەتییەی  مانا  ئەو  ئەسڵەن  كە  دەمبینی  و 
مرۆڤ بیەوێت لێی تێبگات، دەتوانێت چەندین مانا 
لە ناویدا دەربهێنێت. شیعری لەم جۆرە وەرگێڕانی 
دژوارە، بە ئاسانی وەرگێڕان ناكرێت، بەاڵم شیعری 
وەربگێرێت.  فارسی  زمانی  بۆ  دەكرێت  ڕۆژئاوا 
بەاڵم  بناسین،  باشی  بە  ڕاهاتووین كە خوازە  ئێمە 
ڕۆژئاواییەكان كاتێك ئێمە بە خوازە لەگەڵیان بدوێین 
هەرگیز تێناگەن ئێمە چی دەڵێین. ڕەنگە یەكێك لە 

هۆكارەكانیش ئەمە بێت.
ئێوەوە  ڕوانگەی  لە  ئایا  موەحید  دكتۆر  *بەرێز 
هەیە  فەلسەفی  ڕۆژئاوا شیعری  كە  بەوجۆرەی  هەر 
فەلسەفییانەیان  ڕۆڵی  كە  هەن  شاعیرانێكیان  و 
فەیلەسوفانی  و  رنەشار  و  سالن  بەنموونە  گێراوە 

وەك هایدگەر، ئایا ئێوە لەو بڕوایەدان لە ئێرانیش 
)ئەڵبەتە  فەلسەفی  شیعری  بتوانین  ڕۆژێك  ئێمە 
شیعری  چونكە  ئێرانە،  نوێی  شیعری  لە  مەبەستم 
كۆنی ئێمە  شیعری عیرفانی ئێران پەیوەست بووە 
بە فەلسەفەوە( ئایا شیعری نوێی ئێران بەبڕوای ئێوە 

دەتوانێت بە پێگەی فەلسەفی بگات یان نا؟
دكتۆر موەحید: من هیوادارم كە ئەم كارە بە ئەنجام 
بگەیەنرێت و من بابەتێكی تێروتەسەلەم هەیە لەسەر 
كە  كۆن،  سەردەمی  شاعیرانی  مانای  خستنەڕووی 
ئەوان conceptualization یان هەیە، مەولەوی 
و حافز و خەیام هەیانە. بەاڵم بەدبەختانە لە شیعری 
سیاسەتەوە  كاریگەریی  ژێر  كەوتنە  هاوچەرخدا 
زیاترە و لە شیعری دەیەی 70 و شاعیرانی دیكەدا 
بابەتەوە  كۆمەڵێ  بە  بوون  مەشغوڵ  و  ڕێژەگەرایی 
ناتوانین  كە  بەڕادەیەكە،  تیایاندا  پەرتەوازەیی  كە 
جوگرافیایی مانای بۆ وێنا بكەین، بەو واتایەی كە 
بەدبەختانە هزر لە شیعری هاوچەرخی ئێمەدا گەلێك 
الوازە. شیعرە هەیە، وێنە هەیە، دیدگای شاعیرانە 
بۆ جیهان هەیە، بەاڵم ئەوەی كە شاعیرێك بە گشتی 
خستنەڕووی مانایەكی بۆ جیهان هەبێت، بەدبەختانە 
ئەو  دیسانەوە  بەاڵم  الوازە،  زۆر  ئێمەدا  شیعری  لە 
ڕوانینەی كە ئێستا نەوەی نوێ بۆ فەلسەفە هەیانە و 
ئەو شەوق و زەوقەی من وەك مامۆستایەكی فەلسەفە 
لە زانكۆ دەیبینم، بەهیوام ئەم ڕەوتە بەرەوپێشەوە 
بڕوات و ئێمە شاعیرانێكمان هەبێت، كە ڕوانینێكی 
بەرانبەر جیهانەوە هەبێت و هەم  لە  گشتییان هەم 

دیدێكی فەلسەفییان لە بەرانبەر جیهانەوە هەبێت.

سەرچاوە:
ایران در جستجوی مدرنیتە.

بەدبەختانە 
لە شیعری 
هاوچەرخدا كەوتنە 
ژێر كاریگەریی 
سیاسەتەوە زیاترە 
و لە شیعری دەیەی 
70 و شاعیرانی 
دیكەدا ڕێژەگەرایی 
و مەشغوڵ بوون بە 
كۆمەڵێ بابەتەوە 
كە پەرتەوازەیی 
تیایاندا بەڕادەیەكە، 
كە ناتوانین 
جوگرافیایی مانای 
بۆ وێنا بكەین، 
بەو واتایەی كە 
بەدبەختانە هزر لە 
شیعری هاوچەرخی 
ئێمەدا گەلێك 
الوازە. شیعرە 
هەیە، وێنە هەیە، 
دیدگای شاعیرانە 
بۆ جیهان هەیە، 
بەاڵم ئەوەی كە 
شاعیرێك بە 
گشتی خستنەڕووی 
مانایەكی بۆ جیهان 
هەبێت، بەدبەختانە 
لە شیعری ئێمەدا 
زۆر الوازە
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سەباح ڕەنجدەر

ئەدیب لە جەوهەری خۆیدا بۆ مرۆڤ و ئەو بەشەی سروشت دەنووسێت، كە سیما و خەسڵەتی مرۆڤیان 
وەرگرتووە، یان لە سیما و خەسڵەتی مرۆڤدا بوونی خۆی دەدۆزێتەوە و دایدەڕێژێت. بەو شێوەیە ئەدەب 
مرۆڤ دەخاتە چەقی گەردوون و زەمینێكی تاك و شایانی بۆ تەرخان دەكات. ئەو دێڕە تیژانەی لە ناو 
شیعرەكانی )جەاللی میرزا كەریم(دا دەردەكەون و ون نابن، ئەوە داڕمانی بەها و ناكۆكی و پێوەندییە 
تەواوكردنی  بە  بارێكی دیاریكراودا دەردەكەون و هاوسەنگیی هێما و هێماپێكراوێك  لە  هاوسۆزەكانن، 
یەكتری دەدەن. زۆر لەسەر ڕستەی سەرەتا و كۆتایی  ڕادەمێنێ، وەك بڵێی سەرەتا و كۆتایی بكاتە 
هونەرێك  وەك  كۆتاییشدا  و  دێڕەكانی سەرەتا  نێوان  لە  گرژی  دۆخگۆڕین.  بینینی  نوختەی  و  ناوەند 

دەروون ڕازێكی 
جەاللی میرزا كەریم
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و  سەرەتا  وەردەگرێت.  مەودایەك  و  دەمێنێتەوە 
كۆتایی دەبێتە بەشێك لە بنیادی پێكهاتەی واقیعی 
بنەڕەتی  ئاڵوگۆڕێكی  دەخرێتەڕوو،  و  شیعرەكە 
لەودا پێكهێناوە. دەكرێت ئەم تین و تاوەی سەرەتا 
و كۆتایییە وەربگرین و بڵێین جۆرێكی زۆر تایبەتە 
بۆ دامەزراندنی پێوەندییەك. ئەم پێوەندییە سەر 
دووبارە  هەوڵی  و  دەستنیشانكراوە  دەقێكی  بە 
دەدات.  دەق  ناو  مانای  و  ڕەوت  ڕێكخستنەوەی 
كولتووری  پەرەپێدراوی  فۆرمێكی  و  شێواز  خۆی 
هەستی  وەك  كوردی  بەیتی  نموونە،  خۆماڵییە. 
كۆتاییدا  و  سەرەتا  لە  زۆر  خۆی  ڕاستەقینەی 
ڕادەمێنێ. كەواتە ئەم شێواز و فۆرمە پرسیارێكە لە 
بارەی ئاكامی بەردەوامبوونی كولتوورەوە. دەتوانین 
نوێبەخشی  هەقیقەتێكی  بە  فۆرمە  و  شێواز  ئەو 
بزانین، چونكە سەرەتا و لە پێشتردا بووەتە هۆی 
هەموو  نوێبەخشی.  پێویستییەكانی  بەدیهێنانی 
بااڵی  هەقیقەتی  خاوەنی  نوێبەخش  ئەدیبێكی 
فۆرمی  و  تەنیا شێواز  ئەم هەقیقەتەش  خۆیەتی. 
نووسینەكەیەتی. لەم جۆرە نووسینەدا ئەدەب زۆر 
لە ڕۆژانەی واقیع دوور ناكەوێتەوە و هەموو شتێك 
پێكدەهێنێ.  وردبوونەوە لە وردەكارییەكانی ژیانی 
شێوەی  بە  بیندراوی  ئێستێتیكایەكی  كە  رۆژانە، 
لە  یەكێكە  پەخشكراوە  و  پێشكێش  تێدا  جوواڵو 
بۆ  ناخ  ختووكەدانی  و  بەهرەوەرگرتن  كانگاكانی 
دۆخی شیعری، دۆخی شیعریی جیهان و جەوهەری 
مرۆڤە و بە قووڵی ڕێزی ژیانی تێدا دەگیرێت. شیعر 
ئەگەر بە قووڵی ڕێزی ژیانی تێدا نەگیرا، بێ بگرە 

و بەردە ڕووكەش و یەكئاستە.
 زمان الی وەك موگناتیس وایە ئامانجی دەربڕین 
و كەرەستەكانی داهێنان لە بیركردنەوەی داهێنەر 
خۆدەربڕین.  و  جوواڵندن  بۆ  دەرەوە  دێنێتە 

زەینی  وێنەی  و  هەستی  وێنەی  نێوان  پێوەندیی 
ویستی  وێنەی  و  دەبا  هەڵوەشانەوە  بەرەو 
كۆمەڵگەی كوردی دەكێشێ، كە ویستێكی كۆواتایە 
و بە دوای داگیرسانی هێڵێكی سەوز سەرگەردان و 
ماندووە، كە وەرچەرخان و گۆڕانێك دروست بكات، 
شیعر دەكاتە جێگرەوە و جێگرەوەش دەكاتە شیعر 
و خۆی تێدا دووبارە دەكاتەوە، وەك چاالكییەكی 
ناو  لە  خۆی  كارای  بەشداربوونی  بیندراویش 
ئەگەرچی  وەردەگرێت.  پێكهاتە  و  دەدات  پێشان 
جۆرە  جێگۆڕكێكردنە  و  پێودانگ  و  بۆچوون  ئەو 
بۆ  بێگەردە.  شیعریی  هەڵخەڵەتێنەری  ڕایەڵێكی 
هەیە  ڕێگە  هەزار  بێگەرد،  شیعری  بەرهەمهێنانی 
داهێنان  بۆ خۆدەربڕین و خۆهێنانە  سەر دۆخی 
بەناو  ڕۆچوون  و  دان  شتەكان  دڵی  لە  دەست  و 

سەرزەمینی شیعردا.
مرۆڤ شیعر بنووسێت و سیاسەتیش بكات، بێ هیچ 
گومان و دڵ لە دڵدانێك لە یەكێكیاندا ساختەكارە. 
لە  خەریكن  هێندەی  ئەمڕۆ  شاعیرانی  لە  بەشێك 
لەوە  كەمتر  دەبنەوە،  نزیك  ناوەندە سیاسییەكان 

خەریكی شیعری بێگەردن.
داهێنەر  تایبەتیی  بارێكی  شیعری  دەقێكی  هەر 
دەهێنێتە ئاوێنەی بەرانبەر بۆ خۆناساندن و جۆرێك 
گفتوگۆ و لێوردبوونەوە، پێویستیشە بەو پێودانگە، 
بارە  چونكە  وردببینەوە،  لێی  تایبەتە  بارێكی  كە 
دەرهاوێشتەیەیە  و  ئامانج  و  هۆ  ئەو  تایبەتەكە 
دەقە شیعرییەكەی لێوە بەرهەم هاتووە و بووەتە 
بوو  كە  تایبەتیش،  باری  بووندا.  لە  ئامادەبوون 
ئاگایی  بەدەستهێنانی  بە  دەگات  بەرهەم،  بە 
خودی،  سروشتی  بۆ  ئاكارێك  دەبێتە  و  نووسین 
لەبارە  هەستیاری  و  دڵگەرمی  خودیش  سروشتی 
هێماپێكراو  و  هێما  دەكاتە  نووسەر  تایبەتییەكەی 

هەموو ئەدیبێكی نوێبەخش خاوەنی هەقیقەتی بااڵی 
خۆیەتی. ئەم هەقیقەتەش تەنیا شێواز و فۆرمی 
نووسینەكەیەتی

وردبوونەوە لە 
وردەكارییەكانی 
ژیانی رۆژانە، كە 
ئێستێتیكایەكی 
بیندراوی بە 
شێوەی جوواڵو 
تێدا پێشكێش 
و پەخشكراوە 
یەكێكە لە 
كانگاكانی 
بەهرەوەرگرتن 
و ختووكەدانی 
ناخ بۆ دۆخی 
شیعری، دۆخی 
شیعریی جیهان 
و جەوهەری 
مرۆڤە و بە 
قووڵی ڕێزی 
ژیانی تێدا 
دەگیرێت
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بیر  بچووككراوی چۆنیەتیی  یان  گەورە،  وێنەی  و 
خودی  كردەیەدا  و  ئاڵوگۆڕ  لەم  بیركردنەوەی.  و 
نووسەر دەبێتە خودی ئەدەب و نیشانەی هونەریی 
هونەری  بارەدا  و  حاڵ  لەم  دەدۆزێتەوە.  ئەدەب 
دۆزراوە بۆ بەرانبەر شیاوی تێگەیشتن دەبێت و بە 

بااڵترین پلەی خۆی گەیشتووە. 
سۆفی لە دەروونی خۆیدا بە دوای ئازادیی خوداییدا 
دەگەڕێت و لە ئازادیی خوداییدا هەقیقەت داپۆشراو 
میرزا  جەاللی  دەروون(ی  )ڕازێكی  شیعری  نییە. 
كەریم، گۆڤاری تووتن، ژمارە )4(ی ئایاری 1970، 
بەغدا. ل: 61. بە شێوەیەكی پڕشنگدارانە دەربڕین 
لە هەڵبەز و دابەزی ڕۆحێكی پڕ گومان و پەرێشان 
و  فڕێداوە  دەقەكەدا  لە  كەمی  و  زیاد  دەكات. 
و  سەرەكی  جومگە  واتا  هێشتووەتەوە،  كاكڵەی 
و  تێڕامان  ئەزموونێكی  خاوەنی  پێویستییەكان. 
ئەزموونی  ژیانێكی جەنجاڵدا،  لە  لێخوردبوونەوەیە 
ڕۆح ڕایەڵ و هەستێكی ڕەسەنە لە ئامادەبوون لە 
بووندا، بوونێكی پڕ گومان و پەرێشان. ئەم شیعرە 
شتە  ئەو  و  كاریگەرەكان  ڕوخسارە  لە  تایبەتێكە 
دەردەبڕێ، كە شاعیر لە ڕۆحیدا، یان لە شوێنێكی 
نزیك ڕۆحییەوە بە دوای سەرهەڵدانیدا عەوداڵە و 

سەرسام و چاوەڕوان لە پێشوازیدا وەستاوە.
و  گومان  پڕ  ڕۆحێكی  كاكڵەی  نیشاندانی  بۆ 
و  تاو  و  تین  بە  بژاردەیە،  ئەم شیعرە  پەرێشان. 
دەڕوانێت  دەروون  ڕیشاڵی  لە  تەواوەوە  سەرنجی 
دەكات.  ئەزموون  هەستەكانی  جەوهەری  و 
كەرەستە  لەگەڵ  مامەڵە  و  ئەزموونكردن  پاش 
پانتاییەكی  دەیگوازێتەوە  ئەزموونكراوەكەدا 
پیشاندراو. بە بوونێكی دیار و ئامادە و ئازادەوە لە 
نوختەی بینینی نەمری و درەوشانەوەدا دەوەستێت. 
وەك سۆفی لەگەڵ بنەڕەتی بوونی خۆیدا گفتوگۆ 

بیركردنەوەی  یارمەتیی  گفتوگۆش  پێكدەهێنێت، 
بەناو  سروشت  و  خود  وەك  شیعر  و  زمان  دەدا، 
هەموو  بەرامبەر  تێدەپەڕێنێت،  شتەكاندا  هەموو 
شتەكانیش دەیانوەستێنێت، هەریەكەیان لە ڕێگای 
هۆی  دەبێتە  و  پێدەكرێت  هەست  تریانەوە  ئەوی 

ڕوودان و چاالكیی بوونی بااڵ.
دەخات  بەگەڕ  واقیع  و  خەیاڵ  نووسین  ئامانجی 
دەهێنێتە  واقیع  خەیاڵ  ملمالنێ.  و  پێشبڕكێ  بۆ 
دەوڵەمەند  و  تیشكدار  خەیاڵ  واقیعیش  و  یاد 
دەكات. لەم شیعرەدا تیشكی دەروون دەوڵەمەندی 
و بەهێزی و باوەڕبەخۆبوونی بە شاعیر داوە و لە 
بە  وێنە  كردووە.  رزگار  دەرەوەی  كاریگەرییەكانی 
هێزێكی جۆراوجۆری، ویستی و نەستی و نیشانەی 
پێوەندییەوە، خۆی زاڵ دەكات و خەیاڵ زاخ دەدا، 
دەبن،  پەخش  وێنەكان  لە  پەنهان  هەستیارییەكی 
بە هۆی زاوزێكردنی یەك بە دوای یەكی وێنەكان 
دەتوانین دەست لە هەستیارییەكان بدەین و فەزای 
چوار دەوری ویستی و نەستی و نیشانەی پێوەندیی 
وێنەكان ببینین. بەم جۆرە كەسایەتییەكی پڕ گومان 
و پەرێشان لە ملمالنێ لەگەڵ خۆیدایە و دووچاری 
لەناو  ئەنجام  دەكات.  بەردەوامی  خۆخواردنەوەی 
بە  دەكاتەوە،  خاو  گومانەكە  و  دێتەدەرێ  گومان 
»تێئەگەیت  یان  جێت«،  »بڵندە  دەستەواژەی 
و  دەكات  خۆشحاڵ  و  بەختەوەر  خۆی  كێیت« 
پیرۆزییەك بە خۆی دەدات، خودی پیرۆزییەكەش 
نابێت.  ون  و  دەردەكەوێت  دەقەكەدا  ڕەوتی  لە 
تێیدا هەقیقەتی ڕۆحی خۆی بەرجەستە دەكات و 
ئەم  لەگەڵ  دەسەلمێنێت.  خۆی  بوونی  ئەوپەڕی 
ئەدەبی.  بۆ سازدانی جیهانی  بەرجەستەكردنەشدا 
لە  بابەت  وەك  سروشت  مرۆڤە،  هاوتای  سروشت 

ئەزموونی ئەم شاعیرەدا كەم مامەڵەی لەگەڵ 

وتار
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كراوە، یان البەال هاتووەتە ناو دەق و پەیوەستێكی 
و سەردەم  بارودۆخ  نییە.  قووڵبوونەوەی  و  قووڵ 
ڕووداوە جیاجیاكانی كات و شوێن دەبنە هۆی  و 
ڕێگای  لە  نووسەر  كە  بەاڵم  نووسەر،  پێكهێنانی 
بارودۆخ و  نووسینەوە گەڕایەوە سەریان، ئەوكاتە 
سەردەم و ڕووداوە جیاجیاكانی كات و شوێن دەبنە 

ئامانجی نووسین.

نیسانی 2012 هەولێر

ڕازێكی دەروون
1

گوێ شلی ئەو وتانەم لە شەوەزەنگدا 
چرپەیانە لە خامۆشیی تاری سینگدا

ئەو سكااڵ تاڵەی هەردەم
هەڵدەڕێژێ زووخاوی خەم

ئەو پرسیارە بێ وەاڵمەی ڕێی پێنابەم 
نە تێی دەگەم 

نە دەشتوانم لێی هەڵبێم و خۆم دەربازكەم 
2

چیم لە بوونمدا ئاخۆ دەسكەوت 
بڵێسە و گڕ 

یان هێنمیی گیانی نەسرەوت 
شادمانی یان خەمی دڕ 

3
دنیا و تەمەنی لەمەودوام 

ئاخۆ چۆن بێ 
پڕ جریوەی ئەستێرەبێ 

ئاسمانەكەی دوێنێی بڕوام 

4
ئەی خۆم كێ بم 

بەزەیی بم یان شەڕخواهی 
خۆشەویستی یان ڕقاوی 

ئاخۆ چی بم 

5
تەزوویەكیش بەگیانمدا دێت 
فرمێسك و بزەی لێدەتكێت 

كاتێك دەروون 
دێتە گڕ و كفت و هەڵچوون 

وێنەیەكی پرسیاراوی 
دەخەمە بەرچاوی وێڵم 

 تێیدا دڕكی ئاگراوی 
پڕ لە چزەی ژین دەشێلم 

مرۆڤ شیعر بنووسێت و سیاسەتیش بكات، بێ هیچ 
گومان و دڵ لە دڵدانێك لە یەكێكیاندا ساختەكارە

بۆ 
بەرهەمهێنانی 
شیعری 
بێگەرد، هەزار 
ڕێگە هەیە بۆ 
خۆدەربڕین 
و خۆهێنانە  
سەر دۆخی 
داهێنان و 
دەست لە دڵی 
شتەكان دان و 
ڕۆچوون بەناو 
سەرزەمینی 
شیعردا
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6
لە فرمێسكدا 

لە بزەی یادی جارانمدا 
لە هەنسكدا 

لە شااڵوی بیرسووتانمدا 
لە ناخەوە

لە ناخێكی بە داخەوە 
ڕوخساری خۆم بەدی دەكەم 

رووم تێ دەكات
ڕووی تێ دەكەم 

دێینە دووان 
لەمن یەك و لەو بەسەدان 

7
جا لە ڕوخسارم تێ دەگەم 

بۆ وتەیەك گوێ شل دەكەم 
لە قوواڵیی دڵمەوە دێت 
دەنەڕێنێت و پێم دەڵێت 

نازانیت كێیت 
پایەت چەندە 
كامەیە جێت

8
تۆ مرۆڤیت 
بڵندە جێت 

چەند بەژان بێ ژینی دوێنێت 
ئەمڕۆ ئازاد ملی ڕێگات 
بگرە بەرەو دنیای هیوات 

ئەوسا هەر وێنەی ڕووی دوێنێت 
هەزار و یەك ڕەنگ دەنوێنێت 

باخی وشكی زەردی سیسبوو
بە دەریای گواڵ دەنەخشێنێ 

بە هەزاران وتەی نووستوو 
لە خەوی قورس هەڵدەسێنێ 
پەڵە هەوری ڕەشی سینگت 

دێتە ڕەوینەوە و نەمان 
لێڵیی گۆمی خولیای مەنگت 

ڕوون دەبێتەوە گەش و جوان 
تێدەگەیت كێیت 

بۆچی دەژیت 
كامەیە جێت 

بەرەو كوێیە هەنگاوی ڕێت   
تێدەگەیت كێیت

 
1970/2/12 بەغدا

وتار



4٣

طةالويَذى نوىَ
56-57

تابلۆی کێشه کانی شانۆی کوردی

رزگار که ریم سه عید – له نده ن

هه ر که سێك له  هه چ بوارێکدا بووبێت له  ئه وروپاوه  چووبێته وه  کوردستان توشی کێشه و ده رده سه ری 
و بێزار بوون کراوه و گه ڕاوه ته وه  بۆ ئه وروپا.. ته کنۆقراته کان، هونه رمه نده کان، په روه رده شوناسه کان، 

ئایتییه کان... هتد زۆر که س ده ناسم به  ئه وپه ڕی دڵسۆزییه وه  گه ڕاوه ته وه  تا »یارمه تی و ڕێنومایی« 

کاتێك  هونه رمه ند 
ده که نه  تارمایی!
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به اڵم  ده وڵه ت،  و  حیزبییه کان  داموده زگا  به   بدات 
یه کده گرنه وه   مه سه له دا  یه ك  له   هه موویان  هه ر 
ئه وروپای  ئه وانی  نایانه وێت  ئه مڕۆ  کوردستانی  که  
یارمه تیان  و  بێنه وه   پسپۆڕان  و  شارستانییه ت 
هۆیه ك  چه ند  بۆ  ده گه ڕێنمه وه   ئه مه ش  بده ن... 
له م  حیزبی  که سانێکی  که   ئه وه یه :-  یه کێکیان  که  
نه خوێندووه   هیچیان  چوونه ته وه  و  ئه وروپایه وه  
یان هیچ شتێکی ئه وتۆ فێر نه بوون  و له وێ هه ست 
و  شاره زاترن  و  پسپۆڕتر  له وان  خۆیان  که   کراوه  
که سانه    ئه و  هاتنه وه ی  به   بوون  نائومێدی  تووشی 
که  ئه گه ر شه هاده یه کیشیان هه بووبێت له  مسته وای 
ئه و به رپرسیاریه تیه دا نه بوون که  بۆی چوونه ته وه .. 
یه قین ده زانم که  پسپۆڕانی ڕاسته قینه  به   دووه م:- 
و  به رز  دانشگای  شه هاده ی  خاوه ن  که سانی   و 
یان  کوردستان  بۆ  نه هاتوونه ته وه   ئێستا  تا  به توانا 
له   ئه وروپا  سیسته مه ی  ئه و  یان  بێنه وه   نایانه وێت 
ده ڤه ری  دوو  چونکه   جێبه جێناکرێت،  کوردستان 
ڕاسته قینه کانتان  پسپۆڕه   که سه   که واته   جیاوازن.. 
مانگانه ی  چونکه   نه کردووەته وه ،  تاقی  و  نه دیوه  
ته کنیکییه   کێشه یه کی  ئه مه   که   پێنادرێت  ئه وانتان 
و چاره سه ری ده وێت تا ئه وانه  بتوانن بێنه وه .. ئه وا 
کێشه یه کی  که   بێنه   منداڵه کان  قوتابخانه ی  له   واز 
زۆر مه زنه  بۆ ئه و خێزانانه ی که  دێنه وه  کوردستان.

کوردستان  له   جه نگ  و  چه ك  به زۆری  زۆربه مان 
ئێستا  له   به ر  ساڵ   27 به نده   ده ربه ده رکراوین، 
کوردستانم جێهێشت ئه و کاته  ده رچووی ئه کادیمیای 
به غداد بووم به شی شانۆ. پاش چوار ساڵ و نیو به  
به   و  ئینگلته را  گه یشتمه   سه ری  ده رده   به   ڕێگاوه  
له  چاکترین ئه کادیمیایی دێرینی سینه مادا  برسێتی 
باسی  هێنا.  ترم  به کالۆریۆسێکی  ئینگلته را  له  
ناوه ڕاستی نه وه ده کان ده که م ئه و کات غه می ئه وه م 

بوو، که  کوردستانه که م بوو به  ده وڵه ت پێویستیان 
ده بێت.  ئێمه مانان  ئه زموونی  و  توانا  و  به هره   به  
تا  نه بووم  دۆالر  ڕاوه   و خه ریکی  نه دا  به فیڕۆ  کاتم 
تواناش  ئه وپه ڕی  تا  بکڕم  پێ  خانووی  و  زه وی 
و  که سوکار  یارمه تیی  کورداندا  نه هامه تی  له  کاتی 
هاوڕێکانم ده دا، چونکه  پێویستیه کی سه ر شانم بوو. 
له نده ن  له   دووه مم  به کالۆریۆسی  که   سااڵنه ی  ئه و 
بۆچی  ده گوتم:  پێیان  هه بوون  که سانێك  ده خوێند 
شه هاده ی  بڵێن  کوردستان  له   ئه وه ی  بۆ  ده خوێنی 
هه یه ! سه یر له وه دایه  هه ر ئه و که سانه  ئێستا هه وڵی 
ماسته ر و دکتۆرا ده ده ن نه ك بۆ کاری مه عریفی نا 
ته نها بۆ پۆست وه رگرتنی حیزبی. ئه م هه موو سااڵنه  
له بری  کرد  چی  حیزب  بڵێین  با  کرد  چی  ده وڵه ت 
کورد  ڕه سه نی  هونه رمه ندی  هاتنه وه ی  بانگه شه ی 
بکه ن هه ستان کارگه ی هونه رمه ندانیان دروست کرد.
نەدەیت.  تێک  خۆتی  لە  مەبە.  توڕە  ده ڵێن:  پێم 
ئەگینا  باڵونەکەیتەوە  نووسینانه   جۆره   ئەم  تکایە 
لە پاشەڕۆژدا نایەڵن زنجیرە دراماکەت و فلیمەکانت 
کتێبخانەکەتدا  لە  سیناریۆکانت  بکەیت.  دروست 
هیچت  دی  چی  ئیتر  و  دەنیشێت  لێ  تۆزیان 
ئەم  پاش  لەوانەیە  نەگرێت  پێم  خوا  ناکەن.  بۆ 
خێزان  نازدارانەی  شەهیدە  ئەو  و  سااڵنە  هەموو 
له م  بکەن!  دروست  بۆ  شتێکت  بنەماڵەکەشتان  و 
له   ده که ن  ده وڵه ت  جیاکردنه وه ی  باسی  ڕۆژانه دا 
زۆر  گوته نی:  ئینگلیز  تازه   مه خابن  به اڵم  حیزب، 
به الیه نی  ڕابووردودا  ساڵی   21 له   چونکه   دره نگه ! 
گرنگه کانی  جێگا  له   حیزبیتان  نه وه ی  دوو  که مه وه  
ناو ده وڵه ت چه سپاندووه .. له  ڕووی هونه ری و میدیا 
و شانۆ و سینه ما و ته له  فزیۆنه کانه وه  هه موو پۆسته  
هونه رمه ندی  و  فه رمانبه ر  ساده ترین  و  گرنگه کان 
ناو ئه م ڕێکخراوانه  له  سه دا 98 یان حیزبین.. تاك 

وتار
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تا  خه سێنراوه   ئه ویش  که   تێدایه   که سێکی  ته را  و 
هیچ ڕه خنه  و گازنده یه کی نه بێت که واته  بۆیه  کاری 
به هۆی  ده ڵێن  تۆراوه ..  بینه ر  نه ماوه  و  داهێنان 
ته له فزیۆن و ئایپاد و ئای فۆن و ئینته رنێت و یوتوب 
و فه یس بووکه وه  خه ڵک تاقه تی نییه  بێته  سه یری 
ئه وروپایه دا  له م  ئێستاش  نه خێر  نا  شانۆییه کان.. 
خه ڵکی هه موو ئه و گاجیتانه  وه الوه  ده نێت تا ئێواره ی 
هه ینی یان شه ممه   و یه كشه ممه  خۆی و ئه ندامانی 
خێزانه که ی بچنه  ده ره وه  بۆ ته ماشای شانۆییه ك و 
کاتێکی خۆشی دانسقه ی خێزانی به رنه  سه ر!! بلیتی 
سێ  تا  له نده ن  میوزیکییه کانی  شانۆییه   زۆربه ی 
فرینجه کان  تیپه   بلیتی  نییه ..  و  پڕبووەته وه   مانگ 
به ر له  دوو هه فته  هه مووی بڕراوه  و ڕیزێرف کراوه .. 
ئه مه  ده الله ت له  چی ده کات؟! ده الله ت له وه  ده کات 
ده کات  ئیش  به توانا  ئه کته ری  هه یه   داهێنان  که  
ئه کته ری  مانگانه ی  پاره ی  ئێستاکێ  هه رچه نده  
باردایه ..  هه رزانترین  له   مه مله که ته دا  له م  شانۆیی 
سه ده ها شانۆیی هه ن که  پاره ش ناده ن به  ئه کته ر 

به اڵم ئه کته ران هه ر به خۆبه خشی نواندن ده که ن..
ده رباره ی  خوێنده وه   نووسینم  دوو  ڕۆژانه دا  له م 
کێشه کانی شانۆی کوردی یه کێکیان په ڕتوکی )شانۆ 
و ناسنامه (ی کامه ران سوبحان بوو، که   ساڵی 2004 
ده زگای سه رده م چاپی کردووه  و من که  به داخه وه  
نووسینه که ی  و  که وت  به ده ستم  ماوه یه دا  له م 
تریشیان )نیهاد جامی( به ناوی )چه مکی گوتار له  
ڕه خنه ی شانۆییماندا( بوو، که  له  ماڵپه ڕی چراکان 
په رتوک  ئه م  ڕاستی  باڵوکرابووەوه ..  ده نگه کاندا  و 
و  دڵخۆش  زۆر  کورد  الوه ی  دوو  ئه م  نوسینه ی  و 
شادمانی کردم.. زۆر نووسینی تریشم خوێندبووەوه   
که  پسپۆڕانی شانۆی مندااڵن له  گۆڤاری تیپی شانۆی 
ساالردا نووسیبوویان ده رباره ی شانۆی مندااڵن. زۆر 

خۆشحاڵم که  الوی کورد به و شێوه  جوانه  ئه مڕۆکه  
و  کایه وه   دێننه   کێشه کانیان  و  شانۆ  مشتومڕی 
ئه مه ش بۆ دواڕۆژی نه وه کانی داهاتوومان گرنگییه کی 
چاک و به پیتی ده بێت.. و ده شڵێم شانۆی کوردی 

ئه مڕۆش نه بێت ڕۆژێك هه ر دێت که  به خێر ده بێت!
زۆر  کوردیمان،  شانۆی  خێزانی  خوشکانی  برایان، 
به کار  کوردیمان  شانۆی  خێزانی  وته ی  من  جار 
ده به م، چونکه  ئێمه  یه ک خێزانین و جیا جیا نین له 
 یه کتری، من که  له  دووره وه  ده ڕوانمه  شانۆی کوردی 
ئێوه   له  ده ره وه ی واڵت ده ژیم وه ک  و 27 ساڵێکه  
کێشه کانی شانۆی کوردی نابینم. به اڵم له به ر ئه وه ی 
دوورم له  شانۆکه وه  به  تێڕوانینێکی تره وه  ده یبینم..  
یه کێک له  کێشه کان که  من له  ژیانی هه رزه کاریمدا 
هیچ کاتێک به  عه قڵما نه ده چوو مه سه له یه کی وه ها 
ڕۆژێک له  ڕۆژان بێته  ناو کایه ی شانۆی کوردیمانه وه  
کێشه ی پیران و گه نجانه ، که  زۆر مشتومڕی له سه ر 
کراوه .. له  هیچ کون و قوژبنێکی دونیادا ئه م جۆره  
کێشه یه م)به و شێوه یه ( نه دیوه  شانۆییه کان له  نێوان 
خۆیاندا ببن به  دوو تیپ: گه نجان و پیران.. ده بن به  
قوتابخانه  و ڕێبازی جیا جیاوه  به اڵم نابن به  شانۆی 
سه قه ت  خه له لێکی  که واته   گه نجەکان..  و  پیره کان 
که   به نده   سه ر..  بخه ینه   په نجه ی  ده بێت  هه یه  و 
ده ڵێم خێزانی شانۆییمان مه به ستم ئه وه یه  له  یه ک 
خێزاندا داپیره  و باپیره  هه ن، پاشان باوک و دایک 
له  کوڕه زاکه ی  باپیره  ڕقی  بۆچی  منداڵه کانیان..  و 
ناته ندروست  ده وروبه ره  که ی  و  یاریگاکه   گه ر  بێت 
ساده یه   هاوکێشه   ئه م  ته ماشای  گه ر  نه بێت..؟!! 
و  کوڕه زا  خێزانن  یه ک  ئه ندامانی  هه موویان  بکه یت 
کوڕ ده بێت ڕێز له  توانا و به هره مه ندی باپیره  و باوک 
و دایکان بگرێت و مشتومڕی نێوان خۆیان بکه ن گه ر 
کێشه یه ک له ئارادا بوو نه ک هه رکه س پشت له وی تر 

له  هیچ کون 
و قوژبنێکی 
دونیادا ئه م جۆره  
کێشه یه م)به و 
شێوه یه ( نه دیوه  
شانۆییه کان له  
نێوان خۆیاندا 
ببن به  دوو تیپ: 
گه نجان و پیران.. 
ده بن به  قوتابخانه  
و ڕێبازی جیا 
جیاوه  به اڵم نابن 
به  شانۆی پیره کان 
و گه نجەکان.. 
که واته  خه له لێکی 
سه قه ت هه یه  و 
ده بێت په نجه ی 
بخه ینه  سه ر.
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ئه وانی  به توانای  بوه ستێته وه  و ددان  بکات و دژی 
یەکەمدا  و  بیست  له  سه ده ی  ئێمه   نه نێت..  تردا 
 ،Simplicity ،ده ژین، که  شوناسنامه ی )ساکاری
له گه ڵمایه  کێش دژی ئه م  و تاک و قه ومیه ته ( کێ 
گوته یه یه  ده توانم تا سه ر ئێسقان ده مه ته قێی بکه م، 
دوور  که سێکی  وه ک  ده که م!!  چی  باسی  ده زانم 
خاوه نی  »کورد  ده بینم  من  کوردییه وه   شانۆی  له  
له دایک  گوتارو  بزووتنه وه و  له   خۆیه تی«  شانۆی 
یان  عه ره بێک  بووه ..  ڕزگاری  و  ڕسکاوه   بوون 
ده ڵێت:  ده کات  کوردی  شانۆی  باسی  که   فارسێک 
شانۆی کوردی.. ناڵێت بزووتنه وه ی شانۆی کوردی 
و گوتاری شانۆی کوردی، چونکه  ده زانێت که  ئه م 
ده بێت  ساڵ  سه د  که  هه یه   مێژوویه کی  شانۆیه  
تێپه ڕیوه و  نه هامه تیدا  و  سه رکه وتن  و  داڕمان  به   
سه رمایه و  خاوه نی  کورد  که   ده بات  ئێره ییش 
هونه رمه ندی  گه لێک  خاوه نی  و  خۆیه تی  ده وڵه تی 
به رزو تێکستی شانۆی شیعری و خۆماڵی خۆیه تی.. 
ده باشه  تۆ بۆ نایبینیت که  خۆت له ناویدا ده ژیت..؟ 
شانۆی  ئه زمونی  و  کوردی  شانۆی  بزووتنه وه ی 
کوردی قسه ی به عسییه  قه ومه چییه کانی عه ره ب بوو 
که  ده یانویست شوناسنامه ی ئه م میلله ته  بسڕنه وه .. 
تێکستی  خاوه نی  ده بێت:-  کوردی  شانۆی  ڕاسته  
بێت..  خۆی  ڕێبازی  قوتابخانه  و  و  خۆی  شانۆیی 
خاوه نی  ز(ه وه   له )612 ی پ.  کورد  ئازیزان  به اڵم 
ڕووخساری شانۆیی بووه  له  سه رده می ماده کانه وه .. 
شه ڕی  تابلۆکانی  و  به ریتانی  مۆزه خانه ی  بۆ  بڕۆن 
بزانن چه ند  بکه ن  ته ماشا  ماده کان  و  ئاشورییه کان 
 15 پڕۆپۆزه ڵه م  ئه م  به ڵگه داره ..  قسه یه م  ئه م 
سینه ما  کۆلێژی  پێشکه شی  ئێستا،  له   به ر  ساڵ 
ناوه   پێدا  دانی  پرۆفیسۆره که م  له نده ن،  له   کردووه  
پۆز  جواڵنه وه  و  و  سه ربازی  جلو به رگی  ڕاسته   که  

تابلۆکان  ناو  کاراکته ره کانی  له شوالری  و  باالنس  و 
ڕووخساری  خاوه نی  کورد  که   ده که ن  ئه وه   هێمای 
واڵتی  ناو  هێنایه   سینه مای  کورد  بووه ..  درامایی 
میسره وه  یه که م 5 فیلمی عه ره بی )سه الح کوردی و 
کوڕه کانی – کۆمپانیای دۆالر فیلم( دروستی کردن.. 
له  ساڵی)1899(ه وه  تا ئه مڕۆ سه ده ها کورد کاری 
ده رهێنانی  و  و سینه ماتۆگرافی  ماکیاژ  و  جلو به رگ 
ئه و  تا چه ندێ  له  میسرو واڵتانی عه ره بیدا،  کردوه  
زاتانه  خۆیان به  کورد ده زانن یان به  هاوواڵتییه کی 
نمو نه :-  بۆ  لێره دایه ..   کێشه که   یا سوری  میسری 
به ر له  17 ساڵ ئه کته رێکی ئینگلیزم ناسی و باسی 
ئه وه م بۆ کرد که  ئێمه ی کورد شانۆیی شه کسپیرمان 
زۆر کردووه .. ئه و خانمه  گاڵته ی پێکردم و گوتی:- 
کوردی  به    )To Be or not to be( باشه  
چۆن ده گوترێت.. به نده  توڕه  بووم گوتم:- به کوردی 
کوردییه که   له   زۆر  عه ره بیش  به   ده گوترێت  وه ها 
جوانتر و پڕماناتره  و بۆم گوت.. که چی ئێستا له  
و  شه کسپیر  گڵۆبی  شانۆی  پێدێت  سه یرم  2012دا 
شانۆی ڕۆیاڵ شه کسپیر 37 شانۆیی به  37 زمانی 
جیهانی شه کسپیر دێننه  سه ر شانۆکانی به ریتانیا.. 
له  10  به ر  ئه و مه سه النه ی که   له  گۆڕاندایه   جیهان 
ساڵ ئینگلیز لێی ده ترسا ئێستا نه ماوه .. مه سه له ی 
پیره کان و فه لسه فه ی گه نجان پۆڵینێکی زۆر ناقۆاڵ 
جیاوازی  ده بێت  تره وه   له الیه کی  ناژیرانه یه ..  و 
هه بێت له  نێوانی شانۆی کوردی و ئه ده بی شانۆیی 
کوردیدا که  تێکست و نووسینی خۆماڵیمانه .. )جۆن 
ئۆزبۆرن( به  یه ک شانۆیی )شانۆی توڕه ی( هێنایه  
شانۆیی  یه ک  به   به ریتانیاوه ..)ئه ره یتسۆفانیس( 
شانۆی کۆمیدیای هێنایه  ناو شانۆی یۆنانه وه  ته نها 
مانیفێستۆ ی شانۆی کوردی ماوه  که  بنوسرێته وه  و 
هیچی تر.. ئێوه  ڕه نج و مێژووی ده یه ها که س ده نێنه  

وتار
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چاڵه وه  له م بواره دا کاکه  گیان )شێرکۆ بێکه س  و 
فوئادی مه جید میسری و شێخ سه الم و بێکه س و 
ئه حمه د  و  حه سه ن  ڕه ووف  و  حه سه ن  حه مه فه ریق 
ساالر و خوشکه  گه زیزه  و... هتد( تێکستی شانۆی 
کوردیان نووسیوه  و ڕه نگه  که سانێکی تریش هه بن 
نییه .. له  بیرم  لێده کات و  که  من مێشکم خیانه تم 
گه ر  هه یه   مندااڵنی  تێکستی  خانی..  )ئه حمه دی 
لێی وردبیته وه (  که سانێکی وه ک)قاسم محه مه د و 
یو سف عانی و دکتۆر عه ونی که رومی(  که  دان به  
که واته   ئه ی  بنێن  کوردیدا  شانۆی  بوونی   و  شانۆ 
که   هه یه   کورددا  مێشکی(  )جیناتی  له   خه له لێک 
ددان به  توانای خۆیدا نانێت. یان خۆبه سووک زانی 
باربه  سه مایه کی  بۆته  مۆده  الی ئێمه ! گه ر یوگینا 
له قه ڵه م  به  ڕوخساری شانۆیی  الدێیه کی مه کسیکی 
بدات که واته  بووکه  به بارانێ و ڕۆژباش ئه ی پاشاکه ی 
مه زاهیری  ده بێت  خۆشماندا  مندااڵنی  له مه ڕ  یاری 
له   نییه   جیاوازیه کیان  هیچ  چونکه   بن  شانۆیی 
و  دیالۆژ  و  تێدایه   کاراکته ریان  ئه مانیش  یه کتری.. 
دراما و جلو به رگ و نواندن و گرێ و لوتکه  و وێنه  و.. 
هتدیان تێدایه  ئه ی گه ر ئه م یارییه  فۆلکلۆرییانه مان 
بووکه   باسی  باربا  یوگینا  چین؟!  ئه ی  نه بن  دراما 
به   و  ده کات  مه کسیك  یه کی  الدێ  به بارانێی 
ده دات.  له  قه ڵه م  ئه نثرۆپۆلۆجی  ڕوخساری شانۆی 
ئێمه   قه یناکا  پێکردووه   ده ستی  وا  ئه وروپاش  برام 
هه یه ..  شانۆمان  هه یه ..  شتمان  به اڵم  له دوواوه ین 
گیان  کاکه   هه یه ..  مێژوومان  و  کولتورین  خاوه نی 
کورد خاوه نی پسپۆڕی خۆیه تی له  هه موو ئه وروپا و 
ڕۆژئاوادا ئێمه  خاوه نی )پڕۆفیسۆر که مال سه یدۆ(ی 
سورین که  مامۆستای زانکۆی به رلینه  له  سینه مادا 
خێزانه که ی ئه ڵه مانییه وه  پسپۆڕی مۆنتاژه،  خاوه نی 
ئه کادیمیای  له   جوانڕۆیی(ین  )جه الل  مامۆستا 

)تیچ – فیلم( له  نیویۆرك خاوه نی ده یه ها که سی 
جه عفه ر(  )شوان  دکتۆر  که س  چه ند  شاره زاین. 
کردووه  و  ته واو  فه ڕه نسا شانۆی  له   که   ده ناسێت، 
ده رچووی ئه کادیمیای به غدایه  و کاتێك ئه و شانۆیی 
به  فه ڕه نسی له  )پاریس( پێشکه ش کردووه  ئێمه ، 
کاکه  )شوان  که س  چه ند  لێنه بووه .  ئاگاشمان 
نه ته وه یی  نێو  عازفێکی  که    ده ناسێت  سباستیان( 
کورده  و ئه وروپای هێناوه ته  زه ل زه له  و یه کێکه  له  
زه مان(  که س)هیشام  چه ند  دونیا..  پیانۆژه نه کانی 
دونیادا  له   که سێك  هیچ  فیلمه کانی  که   ده ناسێت 
نه یتوانیوه  68 خه اڵتی جیهانی به ده ست بهێنێت ئه و 
الوه  هێشتا ته مه نی خۆی نادات له  35 ساڵی به ده ستی 
هێناوه ؟  چه ند که س )پێشڕه و بابان( ده ناسێت که  
پادشای  لێده دات  میوزیك  کۆبنهاگن  ئۆرکسترای  له  
کۆنسێرتانه ؟!  ئه و  بۆ  دێن  خێزانه که ی  و  دانیمارك 
سه دامی  که   ده ناسێت  قه زاز(  )عه تا  که س  چه ند 
)قادر  مامۆستا  ئیتالیا..  له   سه ما  هه له که   هێنایه  
دیالن(تان کوشت به  ئازاره وه  چه ندی تر ده کوژن و 
چه ندی تر ده که نه  هونه رمه ندی تارمایی و مێژووه که یان 
ده سڕنه وه ؟!!  بۆ دێن و ڕوو ده که نه  چه ند که سێکی 
بۆ  شۆپتان  وۆرک  و  لێکچه ر  که   ئه وروپا  بێتوانای 
بکات که  لێره  هیچی نه خوێندووه ..  کێشه یه کی تریش 
ئه وه یه  که  گه نجان کاتێک له  په یمانگا خوێندوویانه  کێ 
وانه ی شانۆی پێ گوتوونه ته وه .. با بڵێم:- پێم بڵێ 
مامۆستاکه ت کێیه ، پێت ده ڵێم تۆ کێیت!! کێشه یه کی 
هونه ره   ئه کادیمیای  که  له   ده رچووانه ی  ئه و  تریش 
کێ  ده کرد..  چیان  ده هاتنه وه   به غداوه   جوانه کانی 
مامۆستایان بوو )سه الح قه سه بی شانۆی وێنه یی و 
پانتاییه کان. دکتۆر عه ونی ئاشقی شانۆی برێخت و.. 
شار  بۆ  ده برده وه   ئه مانه یان  تاقیکردنه وه کانی  هتد( 
و + ڕۆشنبیری تاکی خۆیان + به هره ی خۆیان و له  

کورد سینه مای 
هێنایه  ناو واڵتی 
میسره وه  یه که م 
5 فیلمی عه ره بی 
)سه الح کوردی 
و کوڕه کانی – 
کۆمپانیای دۆالر 
فیلم( دروستی 
کردن.. له  
ساڵی)1899(
ه وه  تا ئه مڕۆ 
سه ده ها کورد کاری 
جلو به رگ و ماکیاژ 
و سینه ماتۆگرافی 
و ده رهێنانی کردوه  
له  میسرو واڵتانی 
عه ره بیدا، تا چه ندێ 
ئه و زاتانه  خۆیان 
به  کورد ده زانن یان 
به  هاوواڵتییه کی 
میسری یا سوری 
کێشه که  لێره دایه
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شاره که دا هه وڵیان ده دا بیڵێنه وه .. )ڕۆژێکیان دکتۆر 
عه ونی که رومی له  له نده ن داوای لێکردم که  یارمه تی 
بده م شانۆیی بکات و داوا له  حکومه تی کوردستان 
بکه م بۆی، پێم ڕاگه یاند ئێمه  بووینه ته  تارمایی زۆری 
پێ سه یر بوو دڵی پڕ بوو، وه ك عاده تی خۆی که  
کوچکه یه کیان  قوتابییه کانی  که   ده دا  ئازاری  دڵی 
نییه  که  هونه ره که یانی تێدا پێشکه ش بکه ن ده ستی 
وه ختی  له   من  گوتی:-  داخه که م   گریان..  ده کرده  
ته نها  کردووه   دڵم  عه مه لیاتی  دوو  ده ژیم  زایه عدا 
یارمه تیم  کوردی  حکومه تی  ئه ڵه مانیا  له   ده مه وێت 
له و  بوو  ده رهێنا  کوردی  شانۆیی  ئه و  بده ن(.. 
سااڵنه دا له  ئه ڵه مانیا.. ده بوا وه فامان بۆی هه بوایه  
پێش مردنی.. من له  نووسینی )کێشه کانی شانۆی 
له   بوو  لێکچه رێک  که   1984دا  ساڵی  له   کوردی(دا 
ئه کته ری  نه بوونی  باسی  ئه وکاتانه   گرتم  به غداد 
پڕۆفێشناڵم ده کرد و ده مگو ت ئه کته ری )هاوی(مان 
پێکراومان هه بێت  باوه ڕ  ئه کته ری  پێویسته   و  زۆره  
نه بوونی  له   باس  نه ماوه ..  کێشه یه مان  ئه و  ئێستا 
ئافره ت ده کرا ئێستا ئه و کێشه یه مان نه ماوه ، باس له  
نه بوونی ڕه خنه گری ئه کادیمی ده کرا و ناچار به نده  
و فازیل جاف و فازیل قه ساب و یاسین به رزنجی و 
عوسمان  به رزان  و  عوسمان  که ریم  و  قادر  ئه نوه ر 
و دالوه ر قه ره داغی و دانا ڕه ووف و ئازاد به رزنجی 
ئیسماعیل  و  خان  عه لی  حه مه   و  عومه ر  و شه ماڵ 
رۆژنامه ی  له   ده ینووسی  عه ره بی  به   هه ورامی 
ده ستمان  هتد  و..  باسکردنه   شایانی  که   عێراقدا 
کرد به  باڵوکردنه وه یه کی زۆر و بێشوماری نووسینی 
ئه کادیمی ڕۆشنبیری شانۆیی و ئێستا ئه و کێشه یه مان 
نه ماوه،  په ڕتووکی شانۆی کوردی به  په نجه ی ده ست 
و  نیۆیۆرک  و  له نده ن  له   ئه ڵێی:  ئێستا  ده ژمێررا 
و  شانۆیی  په ڕتوکی   30 تا   10 ساڵی  و  تۆکیۆوین 

هو نه ری به گشتی ده رده کرێن و وه رده گێڕڕین.. باسی 
ڕووناکی  و  جلوبه رگ  و  دیکۆر  پسپۆڕی  نه بوونی 
ئێوه   ئه ی  نییه ..  کێشانه مان  ئه و  ئێستا  ده کرا 
چیتان گه ره که ؟!! کاروانه که  به باشی ده ڕوات و ئێوه  
له ناوه وه  شه ڕو شۆڕی داهێنانی خۆتان به  نادروستی 
و ناته ندروستی ده ست پێکردووه  و هه ر که سه  خۆی 
به خواوه ندی شانۆ ده زانێ و ڕێزو خۆشه ویستیی تێدا 
میلله ته که تان  داهێنه ری  که سانی  نه هێشتووەته وه .. 
به  بڕیارێکی سیاسی کردووەته   تارمایی.. ته نانه  ئه و 
نه خۆشییەشتان گوازتووەته وه  بۆ ئه وروپای یه کسانی 
ئێمه ین..  خه له له که   گه نده ڵه وه  ..  کۆمه ڵێ  به هۆی 
خۆمانین..  کابرایه کی ساده ی سوڵته  له  سه رده می 
ئه و  گوتبووی:-  ساڵحدا  به رهه م  دکتۆر  کابینه که ی 
ڕۆژه ی که  نیو ملیۆن دۆالره که مان به خشیوه  به سه ر 
دونیا  هونه رمه ندانی  هه موو  له   ڕقم  هونه رمه نداندا 
نه ک  هه یه   به  خوده وه   په یوه ندیی  که واته   هه ڵسا.. 

داهێنان.. ئه مه  کێشه که یه  ئازیزان.. 
من بیستوومه  که  تیپی شانۆی ›با‹ شانۆیی ده کات 
بینه ری تایبه تی خۆیان هه یه .. که  زۆربه یان ڕۆشنبیر 
›با‹  شانۆی  تیپی  ده باشه   ئه ی  هونه رمه ندن..  و 
خه له له که   که واته   ئه وروپا؟!  نێردراوه ته   جار  چه ند 
به    په یوه ندیی  هه یه ..  داهێنانه وه   به   په یوه ندیی 
کێ  و  بێ  بۆر  و  بێ  زۆر  نه ك  هه یه   ئیستاتیکاوه  
به ته ڵی ساحه که  وه  هه یه  و کێش ڕێگری لێده گیررێت.. 
له  بنی هه مانه که  بده  بزانه  له  دوو سێ ساڵدا شانۆی 
ده ست  ڕاناوه ستێت..  خۆی  پێی  له سه ر  کوردی 
ڕسوای  مه هێڵه   ماستاوچی  برینه کان..  سه ر  بخه ره  
که .. ئه مه  چاره ی کێشه کان ده کات برام، خوشکی 
ئازیزم.. فێستیڤاڵی شانۆیی ده کررێت له  ئه وروپادا بۆ 
مه به ستی خۆ بردنه  پێشه وه  الی که سانی سوڵته  له  
کوردستان، له پڕێکا فێستیڤاڵ ده مرێت و ئیتر ده نگی 

وتار
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نامێنێت، بۆ، چونکه  ئه و که سانه ی که  لێبوونه ته وه  
خۆیان  تا  نییه   خوێندنیان  توانای  و  داهێنان  له  
ده مه زه رد بکه نه وه  یان تا ئێستاش زمانی واڵته که یان 
شاره وانی  ماڵی  له سه ر  و  فێرنه بوون  باشی  به  
کۆمیدیایانه وه   ئه م  به هۆی  ده یانه وێت  لێره   ده ژین، 
خۆی  که سه ی  هه ر  پاشان  کوردستان..  بگه نه  
ده گه یه نێته  سوڵته  و شت وه رگرتن و به رژه وه ندیی 
تایبه تی، فێستیڤاڵ ده مرێت و داموده زگا و مۆره کان 
مێژوو  ئه وه   لێده کرێت..  ئاشبه تاڵی  ده پێچرێته وه  و 
ئه و  کاتدا  هه مان  له   قسه یه مه ،  ئه م  شایه تحاڵی 
که سانه  که  به داخه وه  ده رچووی په یمانگەکانی عیراق 
فێستیڤاڵه کاندا  و  کۆنفرانس  له   دێن  کوردستانن  و 
بکات  قسه   خوله ک   5 ئه کادیمی  کابرایه کی  نایه ڵن 
کاتژمێر  نیو  و  خوله ک   10 به   خۆیان  که سانی  و 
باری  له   ئاگایان  و  ده که ن  په له ق  و  هه له ق  قسه ی 
شانۆی ئه وروپا و کێشه کانی نییه  و نازانن باسی چی 
ده که ن ته نها قه ره باڵغی دروستکردن و پرێس و میدیا 
ئه و  سه رۆکایه تیی  کۆمیته ی  هه ر  پاشان  و  نه بێت 
ڕێکخراوانه  ده رگاکه ی داده خات و ده بێت به شه ر له  
نێوان ئه ندامه کانیدا.. پێـم بڵێن:- ئه م قسانه م ڕاست 
و دروستن یان نا؟! خۆ هێشتا ماوین و شایه تحاڵی 
ئه م ڕووخساره  به دکارانه   بووین.. بڵێن که  وانییه .. 
بڵێن به ری چاوت کلی پێوه یه  و بوختان ده که یت.. 
خۆیان  مه رامی  به   که سه   چه ند  ئه و  ئه وه ی  پاش 
ده گه ن له  کوردستان ئیتر که س باسی فێستیڤاڵ و 
مێستیڤاڵ ناکاته وه ، چونکه  گۆڵه که  یان خزمه تکردنی 
شانۆی کوردی نییه،  به ڵکو گۆڵه که یان گه یشتنه  به  

سوڵته  و به رژه وه ندیی تایبه تی..
به   ئێستا  تا  دراوه   زه وی  پارچه    600 بیستوومه    
با  باشه   به ڕێگەوه یه ..  تر  169ی  و  ڕۆژنامه نووسان 
سه رۆك وه زیران نێچیره ڤان بارزانی سه رۆکی کابینه ی 

کابینه ی  سه رۆکی  ساڵح  به رهه م  دکتۆر  و  حه وته م 
بده نه وه ..  ساده م  پرسیاری  یه ك  وه اڵمی  شه شه م 
نووسی  ڕۆژنامه    769 ئه مه ریکادا  هه موو  له   ئایا 
پرۆفێشناڵ  هه یه  تا له  »سلێمانیدا« ئه و هه مووه  
هه بێت.. ئایا له  به ریتانیادا یا له  که نه دادا ئه و ژماره یه  
تکایه ،  برایان  پڕۆفێشناڵ هه ن؟!  ڕۆژنامه نووسی  له  
نازانم تا چه ند ئه و زانیارییه  ڕاسته  به اڵم له  که سێکی 
به ئه مه کی خاوه ن هه ست و نه ستی ناسکه وه  ئه مه م 
بیستووه ..  کاکه  لیژنه ی پارێزگاتان هه بوو بۆ هونه ر 
تکایه   شاره دا..  له و  ده ده ن  گه وره   بڕیاری  شانۆ  و 
بزانین که  کێن.. چه ند  له م غه ریبییه وه   ده مانه وێت 
رێزی  به رنامه   چۆن  و  تێدایه   ئه کادیمیان  پسپۆڕی 
ده که ن  به خشینه وه   خه اڵت  و  فێستیڤاڵ  و  بودجه  
هونه ره   په یمانگای  و  ئه کادیمیا  شه هاده ی  چه ند  و 

جوانه کانیان تێدایه ..؟  
هه بوو  کێشه یه کی  هونه رمه ندێک  گه ر  به ریتانیادا  له  
له وێ  گه ر  هونه رمه ندانه  وه   سه ندیکا ی  ناو  ده یباته  
چاره سه ر نه کرا ده یباته  ناو »لیژنه ی چاودێریکردنی 
ده یباته   نه کرا  چاره سه ری  له وێ  گه ر  سه ندیکاوه « 
پالنه دا  له و  مه حاڵه   هونه ره وه« ..  بااڵی  »بۆردی 
هه یه ..  دادوه ری  چونکه   بۆ  نه کرێت،  چاره سه ر 
نه ک  به نیئاده مه کانه   خه له له که   هه یه ..  یه کسانی 
به   ده ده م  پاره   من  به سه ر..  خاک  کوردیی  شانۆی 
سه ندیکا  هه موو مانگێک ئه ویش هه ندێک خزمه تگوزاری 
گرنگی ژیان هه یه  بۆم ئه نجام ده دات.. که چی ئێوه  
پاره  و زه وی و ڕێزلێنان وه رده گرن و که چی هه زاره ها 
ته واو  دادوه ری  و  یه کسانی  چونکه   هه یه ،  کێشه تان 
نییه .. ساموێل بێکیت ئاسا بناغه که  سه قه ته !! ئه گه ر 
هه ر یه که  له الی خۆیه وه  بنووسێت به بێ بریندارکردنی 
به   کێشه کان  تێنه خات  ده ستی  حیزب  و  یه کتری 
با  ده کرێن..  چاره سه ر  شانۆکاران  کۆنفرانسی  یه ك 

کاروانه که  
به باشی ده ڕوات 
و ئێوه  له ناوه وه  
شه ڕو شۆڕی 
داهێنانی خۆتان 
به  نادروستی 
و ناته ندروستی 
ده ست 
پێکردووه  و هه ر 
که سه  خۆی 
به خواوه ندی شانۆ 
ده زانێ و ڕێزو 
خۆشه ویستیی 
تێدا 
نه هێشتووەته وه
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تێبگه ین بزانین خه تای خۆمانه  یان سوڵته  یان حیزب 
و یان چی و چی؟! بابزانین ڕێکخراوی هونه رمه ندان 
بابزانین  رێگه وه ؟!  به   ده ڕوات  چۆن  و  چییه   کاری 
هونه رمه ندی کورد بۆ پێناکه نێت و غه مباره ؟!  که ی 
شانۆیی  هونه رمه ندانی  هه موو  مه زنی  کۆنفڕانسێکی 

کوردستان گیراوه ؟
و  گرانت  مه به ستی  بۆ  ده کرێت  پۆلێن  تێپه کان 
مێژوویی  تیپێکی  کرد  زاتتان  چۆن  وه رگرتن،  پاره  
بۆ  بکه ن  پۆلێن  سلێمانی(  نوانی  )پیشڕه و  وه ك  
یان  نه ماوه   شانۆییان  کاری  ڕاسته   مه به سته ..  ئه و 
که   هه یه   به وه وه   په یوه ندیی  ئه مه   بووەته وه   که م 
له   نوێیه کانیان  نه وه   پیربوون  و  زۆریان  نه وه یه کی 
وه ها  پۆلێنکردنه کان  له  به ریتانیا  واڵتن..  ده ره وه ی 
نین ئاغا گیان.. چۆن زات ده که ن تیپێکی که  کوڕی 
غازی  یان  چێوار  عوسمان  و  ناکام  وه ک)سمکۆ 
ئه حمه د  کاوه ی  و  به رزنجی  تالیب  و شێخ  بامه ڕنی 
میرزا و ئازاد جه الل و فازیل قه ساب و فازیل جاف 
و.. هتد(  تێدا بووه  پۆلێن بکه ن به  دی و ئی.. ئه ی 
له  ده ست مێژووه که یان بۆ کوێ ڕاده که ن؟! نه وه کانی 
ده پرسینه وه ..  لێتان  ده کەن..  دادگاییتان  داهاتوو 
ئائه مه یه  که  باسی تارمایی ده که م.. به  تارماییکردنی 
تیپ و کۆمه ڵ و هونه رمه ندان سیسته مێکی بۆ دانراوه  

و بڕیارێکی سیاسییه ..
شه هاده ی  سێ  دوو  که   بوو  کێ  پڕۆفیسۆره   ئه و 
په یمانگە و ئه کادیمی هه بوو تا ئه م پۆلێنانه  بکات.. 
که  شانۆیی ده که ن چه ند که س له  هۆڵه که دایه  20 یان 
30 چه ند که س له  سه ری ڕه خنه ی زانستی ده نووسێت 
یان چه ند که س کۆڕێكی له سه ر ده گرێت وه ك سااڵنی 
ڕابووردوو یان شایانی ئه و مه سه النه  نییه ، که  باسی 

بکرێت و وزه ی تێدا به کاربهێنرێت؟!
 کۆمه ڵێک الوی کوڕ و کیژ هه ن له م ئه وروپایه دا هونه ری 

شانۆ و سینه مایان خوێندووه  و له  ناو ئه وروپییه کاندا 
شانۆی  کێشه کانی  بزانن  ده یانه وێت  و  ده که ن  کار 
بوون  له دایک  لێره کانه   له م دووره وه ..  کوردی چین 
نایانه وێت  و  دێت  به هه ندێک مه سه له   پێکه نینیان  و 
بچنه  ناو کێشه کانه وه ، چونکه  ئه وان شتی وه هایان 
ئێوه ش  و  پێشکه وتووانه دا  واڵته   له م  نه بینیوه  
میلله ته که یان  هونه ری  شاره زای  ده یانه وێت  ناناسن 
بن، چونکه  ده یانه وێت به  زمانه کانی ئه و روپا باسی 
ئه وروپییه کان..  بۆ  بکه ن  میلله ته که یان  که ڵچه ری 
بکه ن..  واڵته که یان  با سه ردانێکی  بکه نه وه   بانگیان 
له م  هه ن  دڵسۆز  که سانی  بکه ن..  باس  بۆیان 
بگه یه ننه   کوردی  هونه ری  ده یانه وێت  ئه وروپایه دا 
و  کوردستان  باکووری  کوردی  زۆربه شیان  جیهان.. 
ڕۆژئاوا و ڕۆژهه اڵتی کوردستانن و ده یانه وێت ئاشنای 
کێشه کانمان  بۆیان..  تینوون  و  بن  میلله ته که یان 
هێنا  وازی  به هره مه ند  قوتابی  چه ند  بنووسن..  بۆ 
کۆلکه   دروستکردنی  کاریگه ریی  به هۆی  شانۆ   له  
هیچیان  که   حیزبه وه ،  کارگه  کانی  نێو  هونه رمه ندی 
له بارا  نییه  جگه  له  گه نده ڵی نه بێت..  چه ند ساڵه  
 – زانستی  توێژینه وه ی  )بنکه ی  که   ده که ین  هاوار 
ئێمه   چونکه   بکه ین  دروست  با   )Think Tank
ده وڵه تین.. )نیهاد جامی( باسی نه بوونی ڕه خنه ی 
دوواوه   بگه ڕێینه وه   ساڵ   30 گه ر  ده کات..  شانۆیی 
به ریتانیا  له   و  هه یه   شانۆییمان  ڕه خنه ی  چاکترین 
ده رباره ی  ده نووسن  هه روا  به ریتانیشدا  پرێسی  و 
ڕه خنه ی شانۆیی الی خۆیان.. کاتێک )ئه نوه ر قادر 
و  ئاباڵخی  محه مه د  و  به رزنجی  یاسین  و  محه مه د 
نه گبه تی  گه ر  ده نوسی  شانۆییمان  ڕه خنه ی  به نده ( 
دونیادا  تری  واڵتێکی  له   و  نه بوایه   میلله ته که مان 
دوکان  و  ڤێال  خاوه نی  ئێستا  ببوینایه   له دایک 
که   ده کرێت  له وه   باس  ده بوین.  دۆالر  ملیۆنه ها  و 
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گه ر  نه خێر  بۆچوونن..  و  )سه رنج(  ڕه خنه کانمان 
و  به یان  گۆڤاره کانی  بۆ  دوواوه   بگه ڕێیته وه   تۆزێک 
ڕۆشنبیری و هاوکاری ده بینیت ڕه خنه  شانۆییه کانمان 
و  زامدار  )مه حمود  ڕیپۆرتاژه کانی  له   جگه  
ڕۆژنامه نووسه کان( ئه وانی تری ڕه خنه ی شانۆیی بوون 
به  هه موو بنه ما و پێکهاته کانی ڕه خنه ی زانستییه وه و 
)جه مال  وه ک  نوسی  ده یان  تریش  که سی  گه لێک 
غه مبار و مامۆستا ڕه ووف و ته نانه ت فوئادی مه جید 
له گه ڵ  ئه و ڕه خنانه  ده که م  به راووردی  میسری( که  
ڕه خنه ی شانۆی ئینگلیزیدا له  )گاردیان و تێمس و 
ئیندپێندنت و گۆڤاری شانۆو.. هتد( هیچیان له وانه  
ئینگلته ره  له   ئه وه یه   جیاوازیی  ته نها  نییه   که متر 
ده نووسن  پێداچوونه وه (   –  Review(یان 
یان   )Critic( تێکسته که   ئه ده بی  ڕه خنه ی  یان 
سه رنجه کانی  پێشکه شکردنه که ..  )هه ڵسه نگاندن(ی 
ڕه نگه   ده رهێنه رێک  یان  هونه رمه ندێک  یان  که سێک 
شانۆییه ک  بۆ  بێت  خوێندنه وه یه   یان  پێداچوونه وه  
به  عه قڵ و بۆچوونی ئه و که سه وه  نه ک به  بۆچوون 
ڕه خنه گر  که   شانۆییه که وه   ده رهێنه ری  ڕویای  و 
ده ڵێت: خۆزگا وا نه بوا وا بوایه .. به اڵم ڕه خنه مان 
به   ئه کادیمییه وه   ڕوو یه کی  هه موو  له   که   هه بووه  
ڕه خنه  له  قه ڵه م ده درێت.. به اڵم ئه و زاتانه  یان له  
بیکه ن..   تریان هه یه   کارێکی  یان  نین..  کوردستان 
گه ر بێینه وه  سه رباسی خێزانی شانۆییمان خه له لیکی 
ئه وه یه   ئه ویش  تێڕامانه کانماندا  له   هه یه   سه قه ت 
تیپ  و  که س  هه ندێ  له سه ر  تاپۆکراوه   )شانۆ  که  
بیری  له سه ر  ده کرێن(  پۆلێن  تیپه کان  و  شانۆ   –
ته سکی حیزبایه تی و بۆ مه به ستی به رژه وه ندی پاره  
ئه و  یان  تیپه   ئه و  مێژووی  و  توانا  نه ک  وه رگرتن 
بکات..  چی  نازانێ  سوڵته   هونه رمه ندانه وه ..  زاته  
چونکه  له  شانۆ تێناگات.. سوڵته  دوو هه وڵی داوه  

هه ندێک  به اڵم  بکات،  خزمه ت  ده یه وێت  یه که میان 
به رژه وه ندیی  بۆ  و  وه رده گێڕن  مێشکی  خۆپه رست 
تره وه   له الیه کی  تێکده ده ن..  هاوکێشه که   خۆیان 
سوڵته ی حیزبیش هه وڵ ده دات هونه رمه ندی حیزبی 
دروست بکات ئیتر مه به ستی نییه  که  چی پێشکه ش 
»شانۆ  هاوکێشه ی  بۆیه   کێشه که یه   ئه مه   ده کات.. 
داهێنه ران  و  شانۆ  تێکچووه   بینه ر«   = داهێنان   +
کار بۆ بینه ر ده که ن، به اڵم بینه ر تۆراوه .. ئه مه ش 
کێ  که   هه یه   به وه   سۆسیۆلۆژیای  په یوه ندیی 
له و  کوردی  کۆمه ڵگای  ده ژی؟  شاره دا  له و  ئێستا 
به ریتانیا ده وڵه ت  له   له  کێ؟  شاره دا پێک هاتوون  
گه وره کان  شانۆییه   تیپه   به   ده دات  سااڵنه   پاره ی 
چو نکه   نه وه ستێت،  شانۆیی  وه رزی  به رده وام  که  
خێزان و ئه ندامانی کۆمـه ڵگە ده یانه وێت له  پشووی 
هه فته دا بێن بۆ سه یری شانۆییه کان، گه ر شانۆییه ک 
بینه ری که م بوو سوڵته  زیانه که ی ده بژێرێت، چونکه  
به   شارستانییه دا  واڵته   له م  شانۆ  چوونه   و  شانۆ 
)خۆشگوزه رانی( پۆلێنکراوه ..  ده وڵه ت و شاره وانی 
که   باش  گروپێكی  هه ر  به   ده ده ن  پاره   و  گرانت 
له کار نه وه ستن به تایبه تی شانۆی الوان پێگه یاندن.. 
که   هه یه   نه ته وه یی(  )شانۆی  به   پێویستمان  ئێمه  
هه رجاره ی ده رهێنه رێکی کورد کارێک بکات و چ الو 
شانۆی  به   پێویستمان  نییه ..  گرنگ  پیر  یان  بێت 
وه رزی هه یه ، که  هه ر وه رزه ی له  ناو شانۆی نه ته وه ییدا 
بکرێت و ڕانه وه ستێت و حکومه ت پاره که ی بدات.. 
ئه وه ی  و  بێت  حیزبێنه   حیزب  تیپێنه و  تیپ  نه ک 
له  سوڵته وه  نزیکه  پاره  ببه خشڕێته وه  و هو نه رمه ند 
شانۆیی  ڤێستیفاڵی  یان  بکرێت   سواڵکه ری  فێری 
ناپڕۆفێشناڵی  زۆر  لیژنه یه کی  میزاجی  به   و  بکرێت 
خه اڵت بدرێت به  ئه کته ران و ده رهێنه ران که  گوێت 
لێی ده بێت کێ وه ریگرتووه  تووشی شۆک ده بیت و 

پێویستمان به  
شانۆی وه رزی 
هه یه ، که  هه ر 
وه رزه ی له  
ناو شانۆی 
نه ته وه ییدا بکرێت 
و ڕانه وه ستێت 
و حکومه ت 
پاره که ی بدات.. 
نه ک تیپ تیپێنه و 
حیزب حیزبێنه  
بێت و ئه وه ی له  
سوڵته وه  نزیکه  
پاره  ببه خشڕێته وه  
و هو نه رمه ند فێری 
سواڵکه ری بکرێت  
یان ڤێستیفاڵی 
شانۆیی بکرێت و به  
میزاجی لیژنه یه کی 
زۆر ناپڕۆفێشناڵی 
خه اڵت بدرێت 
به  ئه کته ران و 
ده رهێنه ران که  
گوێت لێی ده بێت 
کێ وه ریگرتووه  
تووشی شۆک 
ده بیت
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ئه و  له ناو  نه ماوه   داهێنه ر  کاکه   ئه رێ  ده پرسیت:- 
میلله ته دا به س ئه مانه  نه بێت!..

کردووه   دروست  خه ڵکتان  کۆمه ڵگه لێك  ئه وروپا  له  
نییه  شانۆوه   و  فێستیڤاڵ  و  سینه ما  به   فڕیان  که  
هایجاکی  ئه وه ی  بۆ  ده که ن  دروست  ڕێکخراو   و 
چه ند  بن  رێگریان  و  بکه ن  ڕاسته قینه   هونه رمه ندی 
جار کۆبووینه وه  له گه ڵیاندا هه ر ده ڵێی خه ڵکی ئه م 
تاڵه بانه وه   و  ئه فغانستان  له   ده ڵێی  نین  واڵته ش 
ئێمه ی  جار  چه ند  ئه وانه   الی  سه رمایه که   هاتوون 
هه یه   شه هاده مان  که   )تارماییه کان(  هونه رمەندی 
کرد  ئه وروپی  و  به ریتانی  ده وڵه تی  له   داوامان 
نه داینێ و گوتیان:- فاڵن ڕێکخراوی کوردی  پاره ی 
پاوه ندیان  هه زار  ئه مه نده   کوردی  بنکه ی  فیسار  و 
وه رگرتووه  بۆ چاالکی فیلم و شانۆیی و که چی هیچ 
دوو  له م  کورد  هونه رمه ندێکی  نه کرا..  شانۆییه ک 
سێ ساڵه ی دواییدا ڕقی هه ڵسا و چوو خانوویه کی 
سه نته رێکی  بێت  تا  فرۆشتی  کوردستان  له   هه بوو 
له   پاره ی خۆی، کسپه   به   بکاته وه   شانۆی کوردی 
جه رگمه وه  هات بۆ ئه و ئازایه تی و مه ردایه تییه ی که  
سێ ساڵه  ئه و سه نته ره  ده بات به ڕێوه .. ئاخر گوناه 
چونکه   بکات،  وه ها  شتی  ئه کته ر  کابرایه کی  نییه  
پێویسته   نه ته وه که یه تی..  و شانۆی  الوان  دڵسۆزی 
سوڵته و ده وڵه ت به  دوای ئه و تارماییانه دا بگه ڕێت و 
یارمه تیان بدات نه ک گرنگی به  که سانی به رژه وه ند 
حاڵی  هیچ  کابرایه کی  که واته  چۆن  بدات..  په رست 
که   ده درێتێ  دۆالری  ملیۆن  نیو  له  سینه ما  نه بوو 
میزاجی  و  بڕیار  به   بکات  دروست  فیلمێکی کوردی 
له خۆیدا  خۆی  ئه وه   ناسیاو  ئه و  یان  سیاسی  ئه م 
بنیوه   سکراپ  هونه رمه ندی  زۆرمان  نادادپه وه رییه .. 
سااڵنه  7جار بانگ ده کرێنه وه   که  لێکچه ر بڵێنه وه  و 
سه ره  واوێکیشیان له سه ردا نییه  و ده یه ها هونه ر مه ندی 

خاوه ن شه هاده ی به رز و ڕاسته قینه  هه ن  که  حیزب  
ڕازی نییه  بانگیان کاته وه  ئه مه  نادادوه رییه  به رامبه ر 

ڕوشنبیری و هونه ری کوردی ده کرێت..
کاکه  گیان هیچ بۆ من مه که ، چونکه  »پێویستم پێی 
ده که م  و  دادوه ری  و  یه کسانی  داوای  ته نها  نییه« 
خزمه تی نه وه کانی داهاتووم مه به سته  تا ئه و زانیاری 
بووین  فێری  لێره کانه   ته کنیکییانه ی  مه سه له   و 
ده گریت؟!   ڕێگە  بۆ  داهاتوو..  نه وه کانی  به   بیده ین 
هونه ری  و  شانۆ  خزمه تکردنی  له   نیت  ڕاستگۆ  بۆ 
میلله ته که تدا.. بۆ زنجیره  دراما ده ده یت به  که سانێک 
بێ  و  به رباد  ئه مه نده   بکه ین  ته ماشای  ناتوانین  که  
تامن.. بۆ ئێمه  میلله تێکی نزیککوژی دوورپه رست و 
مردووپه رستین؟! کاتی ئه وه  هاتووه  که  پسپۆڕان و 
به رێوه به ران و خاوه نی پۆسته  گه وره کانی داموده زگا 
کێشانه دا  به م  چاوێک  کوردستان  هونه رییه کانی 
بخشێنن و چاره یه ك بۆ ئه م نادادوه ری و گه نده ڵییه ی 
شانۆ  ده ڵێت:-  بێنتلی  ئێریك  بدۆزنه وه .  هونه ر 
مه بادیئه  )Principles(؟..  باوه ڕ ناکه م کێشه ی 
چاره سه ر  زووانه   به م  هونه ری  و  سیاسی  گه نده ڵی 
بکررێت و هه روا ده مێنێته وه  و هونه رمه ندانی تارمایی 
ڕووه  و نه مان و سڕێنه وه  ده برێت و باوه ڕمان نه ماوه  
سه ده ها  ڕۆژدا  له یه ك  نییه .    ڕووناک  پاشه ڕۆژ  و 
له سه ر  ده رکران  ڕووسی  ژه نه ڕاڵی  ناودارو  که سی 
گه نده ڵی، وه ره و سه یری ڕوسیا بکه  چیی لێهاتووه  

بزانه  چه ند باری ئابووری پێشکه وتووه .
الفاو  بە  مناڵیمان  بووین،  بەدبەخت  زۆر  نەوەیەکی 
و  قڵیشانەوە  و  تەجەوول  مەنعی  و  بوومەلەرزە  و 
شەڕی براکوژی  بەسەر برد. خۆشیمان لە شەوانی 
سلێمانی و گەڕان و سەفا نەدەبینی وەک مناڵێک، 
کە گەورەش بووین مەرگەسات لە دوای مەرگەسات 
دەهاتە پێش، زانکۆمان تەواو کرد بەو هیوایەی کە 
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ڕۆژێک ببینە خزمەتکارێکی بە ئەمەکی گەلەکەمان، 
بە  کەسی  هەزارەها  باسی  من  ئەفسوس..  بەاڵم 
ئەمەکی خاوەن شەهادە دەکەم. ڕۆژێکیان منداڵێکی 
بۆ  نامه یه ك  بۆ  باشه   ئینگلیزی دراوسێمان گوتی:- 
سه رۆکی کوردستان نانوسی و باسی ئه م کێشانه ی 
تێدا بکه یت؟! ئه و که  ته مه نی 11 سااڵن بوو دووجار 
وه اڵمی  نووسیبوو  وه زیران  سه ره ك  بۆ  نامه ی 
درابووەوه ، نامه کانی نیشان ده دام و فه خری ده کرد 
که  سه رۆك وه زیران وه اڵمی داوه ته وه .. منی نه گبه ت،  
نامه ی بۆ بنووسم.. بینێرم بۆ ئه درێسی مه ریخ. کوا 
ئیش  لێپرسراوه کان  ته له فۆنی  و  ماڵپه ڕ  و  ئیمه یڵ 

ده کات؟! به س بۆ دیکۆر دانراون و هیچی تر..
ئێمه  پێویستمان به  )بنکه ی توێژینه وه ی نه ته وه یی  
- Think Tank ( هه یه  که  پسپۆڕان کاری تێدا 
شانۆکاران  )کۆنفڕانسی  به   پێویستمان  بکه ن.. 
ناو  له   جارێک  دوو ساڵ  که   هه یه   و سینه ماکاران( 
خاکی کوردستاندا بگیررێت و پڕ بێت له  لێکچه ری 
باش و ڕه خنه  و باسی کێشه کانی شانۆی کوردی و 
کێشانه ..  ئه و  بۆ  بکررێت  که  چی  بکات  پیالندانان 
 National – پێویستمان به  )شانۆی نه ته وه یی
و  فێرکه ران  و  وۆرک شۆپ  که   هه یه    )Theatre
شانۆیی   4 ساڵی  و  بکه ن  تێدا  کاری  ده رهێنه ران 
مندااڵن  )شانۆی  به   پێویستمان  بکات..  پێشکه ش 
Children Theatre( هه یه  که  پسپۆڕانی   –
کاری  مندااڵن  و  ده رهێنه ران  و  شوناسی  په روه رده  
تێدا بکه ن بۆ پاشه ڕۆژی نه ته وه که مان.. پێویستمان 
به  )شانۆی بوکه ڵه  - Dummy( هه یه  پێویستمان 
پێشکەشکردن( هۆڵی  و  مندااڵن  )سینه مای  به  
به   پێویستمان  هه یه ..  مندااڵن  به   تایبه ت  ی 
)سه ندیکایه کی هونه رمه ندان( هه یه  که  به  دادوه ری 
به   پێویستمان  بکات..  هونه رمه ندان  خزمه تی 

ناردنی تیپی شانۆی  نه ته وه یی و مندااڵن هه یه  بۆ 
فێستیڤاڵه  جیهانییه کان تا شانۆیی خۆماڵی کوردی 
پێشکه ش بکه ن.. پێویستمان به  یه ك )فێستیڤاڵی 
نه ته وه یی شانۆیی( هه یه  که  له  کوردستاندا بکررێت 
به   پێویستمان  شانۆیی..  فێستیڤاڵی  جۆر   10 نه ک 
)یه ك فێستیڤاڵی سینه مایی نه ته وه یی( هه یه  که  چ 
له  ئه وروپا یان له  کوردستان بکررێت با گه ڕۆك بێت 
با دوو هه فته  له  کوردستان بێت و دوو هه فته  بێته  
)له نده ن( چونکه  له نده ن دڵی ئه وروپایه  و ده زگای 
سینه مایی  فێستیڤاڵێکی  گوێزانه وه ی  دابنرێت   بۆ 
ڕێکخستنی  به   پێویستمان  شانۆیی..  له   ئاسانتره  
وه زاره تی  له   هه یه   میوزیك  و  نواندن  وانه ی 
کێشه کانی  بتوانین  تا  ئه وروپا  وه ك  په روه رده دا 
شانۆمان چاره سه ر بکه ین له بری ئه وه ی که  خه ریك 
بین به وه ی که  کێ بکه ینه  تارمایی و بیسڕینه وه  یان 
کێ بکه ینه  ئه ستێره ی به تاڵ و زلی بکه ین، چونکه  
سه ر به  ئه م گروپ یان ئه و کۆمه ڵه یه . پێویستمان 
ڕاسته قینه   سینه مایی  و  شانۆیی  گۆڤارێکی  به  
ئه وکارانه   هه موو  ڕێوه ..  بیبه نه   پسپۆڕان  که   هه یه  
ئه وه نده ی تێناچێت که  ئێستاکێ به گه نده ڵی به  فیڕۆ 
ده ڕروات بۆ ده سته  و تاقمێکی تایبه تی که  کۆنتڕۆڵی 
هه موو شتێکیان گرتووەته  ده ست.. پێویسته  جارێ 
سه ره تانی گه نده ڵی نه مێنێت و کێشه کان به  شه فافی 
چاره سه ر بکرێن. سه ره تانی گه نده ڵی به  پاراسیتامۆڵ 
دوان،  یان  که سێك  به  البردنی  ناکررێت  چاره سه ر 
ده بێت له  ڕه گ و ڕیشه وه  چاره سه ری بۆ بدۆزرێته وه . 
پێویستمان به  شانۆی نه ته وه یی هه یه  که  پسپۆڕان 
ببنه  باڵیۆزی شانۆی کوردی له  فێستیڤاله  مه زنه کانی 
فێستیڤاڵی  نه ك  هه یه   قورساییان  که   ئه وروپادا 

ناوچه یی و بچووك و بێ کاریگه ر.

زۆرمان هونه رمه ندی سکراپ بنیوه  سااڵنه  7جار بانگ 
ده کرێنه وه   که  لێکچه ر بڵێنه وه  و سه ره  واوێکیشیان 
له سه ردا نییه
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ناساندێکبۆبکهرورهههندهکانیگێڕانهوهلهنێوتێکستهجیاوازهکاندا

سۆران ئه حمه د چۆمانی

شه هره زاد تا حیكایه ته كه  بگێڕێته وه،  به ره و نهێنی مه عریفه مان ده بات... میشێڵ فوکۆ

هونه ری گێڕانه وه  )The Art of Narrative(  یان )Narrative Art( بونیادێکی سه ره کییه  بۆ 
چیرۆک، رۆمان، داستان، کورته  چیرۆک ... تاد. زۆرجار ئێمه  له  شیعیریشدا رووبه ڕووی زمانی گێڕانه وه  
ده بینه وه . ئایا گێڕانه وه  چییه ؟ گێڕانه وه  چی دروست ده کات؟ ڕه گه زی گێڕانه وه  له  به رانبه ر چیدایه ؟ 
هه موو ئه م پرسیارانه  له  لێکۆڵینه وه ی ئه ده بیی جیهانییدا پانتاییه کی به رفراوانیان داگیر کردووه . یه کێک 
له  پێناسه  گرنگه کان بۆ هونه ری گیرانه وه ، پێناسه ی ئینسکلۆپیدیای جیهانی )ویکیپدیا(یه ، به م شێوه یه  

گێڕانه وه  وه کو بونیادی سه ره کیی 
)چیرۆک، رۆمان( 
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هونه ری  )گێڕانه وه   پێده ناسێنێت.  گێڕانه وه مان 
رێگه ی  له   ئه وه   ئایا  کردنه (1.  دروست  چیرۆک 
گێڕانه وه  نییه  ئێمه  ده توانین وێنا بۆ ڕووداوه کانی 
له   خۆی  گێڕانه وه   بونیادی  بکه ین؟  چیرۆکێک 
له   دانه بڕاوه   به شێکی  زمانیش  هاتووه ،  زمانه وه  
فیکر و گوزارشت له  ئاستی تێڕامان و بیرکردنه وه  
و ده ربڕینی ئێمه  ده کات. گێڕانه وه  له  ڕۆماندا هه ر 
له   ئاماده یی خۆی  تاوه کو کۆتایی  له  ده سپێکه وه  
دروستکردنی وێنه ، که  ئێمه  مه به سیمان له  وێنه ی 
خه یاڵه  )imagination( هه یه . به اڵم با بزانین 
چ هۆکارێک ئاڕاسته ی گێڕانه وه ی  تێکستێک دیاری 
به هۆی  رۆماندا  له   فره ده نگی  چۆن  ئایا  ده کات؟ 

گێڕانه وه  دێته  کایه وه ؟
کورته   و  چیرۆک  بونیادی  گیڕانه وه   کاتێکدا  له  
به الی  زیاتر  مه به ستمانه   ئێمه   به اڵم  چیرۆکیشه ، 
رۆماندا بچین، چونکه  هه ست ده که م له  رۆماندا زیاتر 
بابه ته دا  ئه و  رووی  به   مه به سته کانمان  ده توانین 
که متری  پانتایه کی  ئه گه ر چیرۆک  بکه ینه وه .  شی 
هه بێت بۆ فره ده نگی، ئه وا له  رۆماندا ئه و پانتاییه  
به رفراوانییه کی گه وره ی هه یه  و ئاراسته کانی خۆی 

وه رده گرێت.
و   )accident( ڕووداو  شتێک  له هه ر  به ر 
سه ره تان  پێشمه رجی   )Imagination(خه یاڵ
سه یر  رووداوێک  وه ک  بوون  ئه گه ر  گێڕانه وه ،  بۆ 
ئێستا  رووداوه وه   ئه و  به هۆی  ئێمه   که   بکه ین، 
رووداو  بڵێین  ده بێت  ئه وا  ده ژین،  جیهاندا  له  
وێنه یه   ئه م  گێڕانه وه یه .  سه ره کیی  پێشمه رجی 
تاکو  پێده کات،  ده ست  سه ره تاییه وه   مرۆڤی  له  
به اڵم  ده بێت.  به رده وامی خۆی  مێژوو  درێژایی  به  
که سێک  که   دایه ،  ته کنیکانه   له و  جیاوازییه که یان 

له کاتی گێڕانه وه  به کاری دێنێت. هه رچی بۆ رۆمانه ، 
بێ  سه لیقه یه کی  خاوه ن  رۆماننووس  ده ڵێین  ئه وا 
وێنه یه  بۆ گێڕانه وه . له  رێگه ی گێڕانه وه  ئاڕاسته ی 
زمانی ئه و رۆمانه  دیاری ده کرێت، ئاخۆ ئه و زمانه  
ئایا  دیالۆگه .  و  ده نگی  فره   زمانی  یان  مۆنۆله گه  
بزانین  چۆن  چین؟  گێڕانه وه یه   ئه و  بکه ره کانی 
گێڕانه وه ی  به   ده کات  ده ست  کارا کته رێک  کاتێک 
به سه رهاته کان، بزانن ئاخۆ ئه و کارا کته ره  باکگراوند 
و کاریگه ریی رووداوه کانی به سه ره وه یه ، یان زمان 
و فیکری رۆماننووسی له پاڵه ؟ ئایا ئه م کارهاکته ره  
رزگار  نووسه ر  مه عریفی  باکگراوندی  له   ده توانێت 
بۆ  سه ربه خۆی  زمانێکی  و  بێت  ئه گه ر  بێت، 
گوزارشتکردنی له  رووداوه کان نه بێت؟ یان ئایا زمانی 
گێرانه وه  توانیویه تی بگاته  ئاستی گوزارشتکردن له  
رووداوه کان؟ به رجه سته بوونی خه یاڵ به م زمانه وه  
پرسیاری  چه ندین  و  ئه مانه   دایه ؟  ئاستێک  چ  له  
گێڕانه وه   ئه ده بی  خوێندنه وه  ی  کاتی  له   دیکه  
بۆ  ده که ن  په لکێشمان  و  ده بنه وه   رووبه ڕوومان 
دۆزینه وه ی نهێنییه کانی گێڕانه وه  و به رجه سته بوونی 
گیڕانه وه دا.  ئه ده بی  ئاست  له   زمانه وه   به   خه یاڵ 
دواجار گێڕانه وه  ته نیا چه ند که مه  ئه نجامێک نادات 
به  ده سته وه ، هه موو ئه و مانا و ئایدیایانه ی رۆمان 
ئاراوه ،  ده یهێنێته   خۆی  له گه ڵ  چیرۆکێک  یان 
که   گێڕانه وه یه ،  پرۆمبالیتکه یه ی   به و  پێوه ندییان 
ئه و  ره نگه   ده کات.  دیاری  تێکست  ئاڕاسته کانی 
رۆماندا،  ئاست  له   کامۆ(  )ئه لبێرت  بۆچوونه ی 
بۆچوونه که مانی  و  بیهێنینه وه   بێت  شیاو  لێره دا 
نییه ،  هیچ  رۆمان  ده ڵێت:  که   بسه لمێنین،  پێ 
نه بێت.  چیرۆکدا  قالبی  له   فه لسه فه یه ک  له   جگه  
گێڕانه وه   که   ده ڵێت،  پێ  ئه وه مان  بۆچوونه   ئه م 

له  رۆماندا 
زیاتر ده توانین 
مه به سته کانمان 
به  رووی ئه و 
بابه ته دا شی 
بکه ینه وه . ئه گه ر 
چیرۆک پانتایه کی 
که متری هه بێت بۆ 
فره ده نگی، ئه وا له  
رۆماندا ئه و پانتاییه  
به رفراوانییه کی 
گه وره ی هه یه  و 
ئاراسته کانی خۆی 
وه رده گرێت
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په یامی  گه یاندنی  له   هه یه   راسته وخۆی  سیحرێکی 
فه لسه فییه کان  په یامه   ئاسته ی  ئه و  تا  فه لسه فی، 
ئه م  له ژێر  ده بن.  به رجه سته   گێڕانه وه   رێگه ی  له  
گه یاندنی  گێڕانه وه   بڵێین  ده توانین  بۆچوونه دا 
ئه مه ش  که   مێتافۆریانه ،  زمانێکی  به   مه عریفه یه  
واده کات ئه م په یامه  فه لسه فییه  له  ته نیا دیدگایه ک 
ببنه   جیاواز  دیدگای  چه ندین  و  نه کرێت  قه تیس 
پشت  له   مانایانه ی  ئه و  خوێندنه وه ی  هه وێنی 
بۆچوونه ی  ئه م  مه اڵسداوه.  خۆیان  گێڕاوه دا 
)فوکۆ(، که  له باره ی چیرۆکه کانی )هه زار و یه ک 
تا  »شه هره زاد  وایه   پیێ  و  ده ریبڕیوه   شه و(ه وه  
نهێنی مه عریفه مان  به ره و  بگێڕێته وه،   حیكایه ته كه  
ده بات.« هه مان ئه و مه به ستانه ن، که  پێمان ده ڵێن: 
جێگه ی  فه لسه فییه .  په یامی  گه یاندنی  گێڕانه وه  
بۆ  فه یله سووفان  له   بڵێین زۆرێک  لێره دا  خۆیه تی 

گه یاندنی په یامه  فه لسه فییه کانی خۆیان، په نایان بۆ 
ئه ده بی گێڕانه وه  بردووه . له وانه  )ژان ژاک رۆسۆ(، 
)فرانتز  دۆستۆیڤسکی(،  میخایلۆڤیچ  )فیۆدۆر 
کافکا(، )فریدیش ولیام نیتشه (، )ئه لبێرت کامۆ(، 
)ژان پۆل سارته ر(، )سیمۆن دی بۆڤوار( ... تاد 
و  گرنگه کان  نموونه   له   یه کێکه   )دۆستۆیڤسکی( 
له  رێگه ی ئه ده بی گێڕانه وه  په یامه  فه لسه فییه کانی 
خۆی ده ربڕیوه . کاراکته ره کانی ئه و کاتێ چیرۆک 
بۆچوونی  و  ده گێڕنه وه   خۆیان  به سه رهاته کانی  و 
له رێگه ی  ده رده بڕن،  کێشه کان  ئاست  له   خۆیان 
سایکۆلۆجییه تی  و  ناخ  به   هه ست  ئێمه   گێڕانه وه  
گومان  له نێوان  چۆن  که   ده که ین،  کاره کته ره کان 
نموونه   بۆ  ده رده بڕن.  بۆچوونه کانیان  دوودڵی  و 
له  رۆمانی )گه مژه کان( )پرێنس شا(ی کاره کته ر 
ده ڵێت:  و  میشکین(  )پرینس  رووده کاته  

لێکۆڵینەوە
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»پرێنسی ئازیز .... دروستکردنی به هه شت له سه ر 
به   ئه مه   تۆ  وادیاره   و  نییه   ئاسان  کارێکی  زه وی 
بابه تێکی زۆر ئه سته مه .  ئاسان ده زانی: به هه شت 
پرێنسی ئازیز زۆر ئه سته متره  له وه ی، که  له ناو ئه و 

دڵه  جیاوازه ی تۆدا هه ستی پێ ده کرێ.«
بده ین،  گێڕانه وه   شێوه   ئه م  سه رنجی  ئه گه ر 
)پرێنس  که   ده رده که وێ،  بۆ  ئه وه مان  راسته وخۆ 
ئێمه   بۆچوونه که ی،  ده ربڕینی  رێگه ی  له   شا( 
رووبه ڕووی کۆمه ڵێک کێشه ی فه لسه فی ده کاته وه . 
شێوه ی گێڕانه وه  ئه و کاره کته ره  جۆرێک له  بێهیوایی 
به  ده ستهێنانی  به رانبه ر  له   مرۆڤی  بێهووده یی  و 
هه سته ی  ئه م  هه یه ،  خۆشبه ختی  سه رزه مینی 
کارا کته ر کارلێکێکی مێتافۆریانه ی پێک هێناوه ، بۆ 

گوزارشتکردن له  بۆچوونه کانی. 
ده توانین )ژان ژاک رۆسۆ(یش به  نموونه  بهێنینه وه ، 
ده بڕینی  بۆ  جار  زۆرترین  فه یله سووفه ی  ئه و 
بۆچوونه  فه لسه فییه کانی خۆی، په نای بۆ ئه ده بی 
گێڕانه وه  بردووه . رۆمانی )ئێلۆئیزی نوێ( یه کێکه  
و  شار  ژیانی  گێڕانه وه ی  سیحری  نموونه کان،  له  

نغرۆبوونی )سه ن پرۆ(ی کاراکته ر 
 له ناو ئاژاوه  و ناکۆکییه کی هه ڕه مه کی شاریبوون، 
ئه و  سه رسوڕهێنه ری  به رجه سته بوونێکی 
بۆچوونانه ی )رۆسۆ(یه  له  به رانبه ر ژیانی مۆدێرن و 
ئاکاره کانی، که  )رۆسۆ( له رێگه ی ئه ده بی گێڕانه وه  
ئه م کێشه  و بیروبۆچوونه  فه لسه فیانه ی به رجه سته  

کردووه .
شاکاره   له   فه لسه فییه کانی  بۆچوونه   )نیتشه ( 
گوت  )وه های  خۆی  مه زنه که ی  فه لسه فییه  
زه راده شت( له  رێگه ی ئه ده بی گێڕانه وه ، ده ربڕیوه . 
گێڕانه وه   زمانی  فه لسه فییه   ئه م شاکاره   سه راپای 

به سه ریدا زاڵه  و له رێگه ی مێتافۆره وه  وێنای جیهانه  
)زاراده شت(ی  کردووه .  خۆی  فه لسه فییه که ی 
کاره کته ر خۆی رووداو و به سه رهاته کان ده گێڕێته وه  
و هه ر له  ڕێگه ی زمانی مۆنۆلۆگی خۆیه وه ، که  له  زۆر 
بیرووبۆچوونه کانی  ده بینه وه ،  رووبه ڕووی  شوێندا 
شاکاره   ئه م  گیڕانه وه   سیحری  ده رده بڕێت.  خۆی 
بێسنووره  و هه ست به  قووڵبوونه وه یه کی یه کجاری 
زۆری فه لسه فییانه  ده کرێت. ئه مه ش پێمان ده ڵێت، 
له   شێواز  و  ته کنیک  فه لسه فیی  بۆچوونی  که  
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گێڕانه وه دا ده هێنێته و کایه وه  و دروستیان ده کات. 
که   ئه وه یه ،  ئه ویش  ده ورژێت،  لێره دا  پرسیارێک 
ئاخۆ )نیتشه ( بۆچی له  رێگه ی )ئه ده بی گێڕانه وه ( 
بۆ  ده ربڕیوه ؟  خۆی  فه لسه فییه کانی  بۆچوونه  
هه ندێک  بۆ  پێویسته   پرسیاره   ئه م  وه اڵمدانه وه ی 
زمان  به   سه باره ت  )نیتشه (  بۆچوونه کانی  له  
زمان  )نیتشه (  بڕوای  به   نموونه   بۆ  بگه ڕێینه وه ، 
به  زیندانی ماناکانه . بۆ ده ربازبوون له  زیندانی ئه و 
ئه و  بردووه ،  مێتافۆر  بۆ  په نای  )نیتشه (  زمانه ، 
بووه .  به رجه سته   گێڕانه وه   رێگه ی  له   مێتافۆره ش 
بڵێین  ده توانین  بۆچوونه دا  ئه م  رۆشنایی  له ژێر 
مێتافۆر  ته کنیکه وه   و  فیکر  له رێگه ی  گێڕانه وه  
ده هێنیته  ئاراوه  و ماناکان له  کۆت و به ندی زمان 

رزگار ده کات.
زۆترین  فه یله سووفێکه   سارته ر(یش  پۆل  )ژان 
جار بۆ گه یاندنی بۆچوونه  فه لسه فییه کانی په نای 
ئه گه ر  نموونه ،  بۆ  بردووه .  گێرانه وه   ئه ده بی  بۆ 
ئازادییه وه   له باره ی  )سارته ر(  دیدی  بمانه وێت 
 The Age of( رۆمانی  بۆ  ناکرێت  بزانین، 
بکرێته   شێوه یه   به م  ده کرێت  که    ،)Reason
له وێدا  نه گه ڕێینه وه .  هۆش(،  )ته مه نی  کوردی 
)سارته ر( سێ کاره کته ری جیاوازی خوڵقاندوون. 
)برۆنیت(ن.  )ماتیۆ(،  )دانیاڵ(،  ئه وانیش 
کۆمه ڵ  کاتێ  نێربازه ،  کاره کته رێکی  )دانیاڵ( 
ده بێته  رێگراییه کی سه خت له  به رانبه ر پرۆژه کانی، 
رابردوو و حه ز  ویستێکی  له  گه شت  بریار ده دات 
و هیواکانی هه ڵگه ڕێته وه ، به وه ی زاڵبوون به سه ر 
سه ربه ستیی  به ده ستهێنانی  خود،  ویسته کانی 
خودییه . )برۆنیت(یش ئه ندامی پارتی کۆمۆنیسته  
و پرۆژه کانی بوونی خۆی به و پارته  گرێ داوه ته وه . 

ئه و ره هه نده  فه لسه فییانه ی، که  )سارته ر( له  رێگه ی 
وایکردووه   و  کردوون  به رجه سته ی  کارا کته ره کانی 
سێ کارا کته ری جیاواز رۆڵ له  رۆمانه که یدا بگێڕن، 
)سارته ر(  که   ده گه ڕێته وه ،  ئه وه   بۆ  به شێکی 
و  شێوه   جیاوازه ،  کارا کته ره   ئه و سێ  له  رێگه ی 
بۆچوونی سێ جۆر له  بوون نیشان بدات، که  ئاخۆ 
ئه وان چۆن بڕیار ده ده ن پرۆژه کانی بوونی خۆیان 
هه ڵبژێرن و چۆن بژین. له ڕێگه ی هونه ری گێڕانه وه  
رووداوه کان  کاریگه ریی  و  رووداو  ئاشنای  ئێمه  
له م  ده بینین.  کارا کته ره کان،  دیدگای  له سه ر 
ئامانجێکی  ده کاته   ئازادیی  )سارته ر(  رۆمانه دا 
ئۆنتۆلۆجیانه . پرسیارێک دێته  به رده ممان، ئه ویش 
ده ربڕینی  بۆ  ئه گه ر  )سارته ر(،  ئاخۆ  ئه وه یه  
ئازاییدا  به رانبه ر  له   فه لسه فییانه ی  بۆچوونه   ئه م 
ناخی  له   و  نه بردبا  گێڕانه وه   ئه ده بی  بۆ  په نای 
نه کردبا،  به رجه سته   ئه مه ی  کارا کته ردا  سێ 
ده یتوانی په یامه که ی به م شێوه یه  بگه یه نێت؟ ئایا 
و  هۆکارێکه   که   گێڕانه وه ،  هونه ری  ده ره وه ی  له  
پێ  پشتی  بۆچوونه کانی  ده رنڕینی  بۆ  )سارته ر( 
به ستووه ، به بێ ئه م سێ کارا کته ره  ئه م بۆچوونه  
ده بوو؟  به رجه سته   یان  ده گه یشت؟  شێوه یه   به م 
هه ر )سارته ر( له  شانۆنامه ی )No Exit(  به  
کوردی ده کرێت بڵێین )بێ ده رچوون(، باس له  سێ 
که س ده کات، که  له ژوورێکدان و کات ناتوانێت هیچ 
گۆڕانێک له  شته کاندا بکات، چونکه  ئه و شوێنه  هی 
ئه و که سانه یه ، که  پاش مردن بۆ سزادان، داندراوه . 
)گارسن(ی کارا کته ر، که  خۆیشی له و ژووره دایه ، 
 The دیکه   )ئه وانی  که   بڕوایه ی،  ئه و  ده گاته  
به سه ر  ده ستیان  و  دۆزه خن  ئه و  بۆ   )others
بوونیدا گرتووه . جگه  له م شانۆگه رییه ، )سارته ر(
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 )The Transcendental Ego( له  کتێبی
ئه وانی  بۆ  )بوون  ده سته واژه ی  مه به سته   ئه م  بۆ 
دیکه  Being-for-Others,(ی به کار هێناوه ، 
ئه ده بی  که  شانۆنه مه یه ،  ئه م  بڵێم  ده توانم  به اڵم 
گێڕانه وه یه ، )سارته ر( توانیویه تی به  قووڵی ئه م 

بۆچوونه  فه لسه فییه ی به رجه سته  بکات. 
)ئه لبێرت کامۆ( له  کۆی به رهه مه  ئه ده بییه کانی، 
به   به رانبه ر  ده کات،  سه رسوڕمانمان  تووشی 
سایکۆله جییه تی  و  ته کنیک  و  گێرانه وه   هونه ری 
کاره کته ره کان له  کاتی گێڕانه وه دا. ئه گه ر ده سپێکی 
رۆمانی )نامۆ - The Stranger( بهێنینه وه ، 
که م به م شێوه یه  ده ست پێده کات: »ئه مرۆ دایکم 
له وه   بووبێت«  دوێنێ  له وده چێت  نازانم  مرد، 
تێده گه ین، که  هه ستی و شێوه  ژیان و بۆچوونی 
رووداوه کانیدا  و  ژیان  به رانبه ر  له   کاره کته ره   ئه و 
چۆنه . بێهووده یی و پووچگه رایی سه راپای شێوه  
ژیانی ئه م کاره کته ره ی داگیر کردووه . ئه مه  زیاتر 
سه ره کییه که دا  کاره کته ره   گێڕانه وه ی  هونه ری  له  

ده رده که وێت.

بکه ره کانی گێڕانه وه :
بکه ری  دوو  گێڕانه وه یی،  تێکستێکی  له هه ر 
نووسه ر  گێڕانه وه ی  یه کێکیان  هه ن،  گێڕانه وه  
گێڕانه وه   ئه وی دیکه   یان حیکایه تخوان خۆیه تی، 
کاراکته ره کانه . گێرانه وه ی حیکایه تخوان به  رووداو 
نموونه   بۆ  ده ناسێنێت،  شته کانمان  شێوه ی  و 
چۆن رووداوه کان ده ست پێده که ن و کارا کته ره کان 
کارا کته ره کانه ،  هی  که   دووه م،  گێڕانه وه ی  کێن. 
هیچ جیاوازییه کی نییه ، ئه گه ر که سێک یان چه ند 
)مه به ستمان  بگێڕنه وه   چیرۆکه کان  کاراکته رێک 

گێڕانه وه یه (.  ته نیا  ئاستی  له سه ر  جیاوازیی  له  
ئه وه  نه بێت، که  ئه گه ر ته نیا کارا کته رێک شته کان 
ده بێته   گێڕانه وه که   زمانی  ئه وا  بگێڕیته وه ، 
بن،  کاره کته رێک  چه ند  و  بێت  ئه گه ر  مۆنۆلۆگ. 

ئه وا زمانی گێڕانه وه که  ده بێته  فره  ده نگی.
گێڕانه وه ،  جۆر  دوو  ئه و  وێنه کانی  پیشاندانی  بۆ 
شێوه یه   به م  )کافکا(  ده هێنمه وه .  نموونه   چه ند 
 The Metamorphosis رۆمانی )به دگۆڕان
گریگۆر  به یانییه کدا،  “له   پێده کات:  ده ست   )  –
هه ڵده ستێک،  خه و  له   نیگه رانییه وه   به   سامسا 
له  جێگاکه یدا ئه وه ی تێبینی کرد، که  گۆڕاوه  بۆ 

مێشووله یه کی به د )قالۆنچه ()2(”.
له وه   ئه وا  بده ین،  ده سپێکه   ئه م  سه رنجی  ئه گه ر 
 )Narrator(حیکایه تخوان که   تێده گه ین، 
کاره کته ر.  نه وه ک  گێڕانه وه   به   ده کات  ده ست 
نموونه   بۆ  هه یه ،  خۆی  تایبه تمه ندی  ئه مه ش  که  
گێڕانه وه ی  به   کردبا  ده ستی  کاره کته ره وه   ئه گه ر 
رووداوه که ، ئه وا خاسڵه تێکی دیکه ی ده بوو، ره نگه  
به الی کێشه  ده روونییه کانی  زیاتر  ئه و کاره کته ره  
ئه م  له گه ڵ  رووبه رووبوونه وه ی  له کاتی  خۆی، 
گێڕانه وه که   ئاراسته ی  ئه مه ش  کردبا،  رووداوه  

ده گۆڕێت.
یان رۆمانی )خۆشه ویستیی له  زه مانی کولێره دا(
گیڕانه وه   زمانی  مارکیز(  گارسیا  )گابریل  ی 
هه میش  گێرانه وه ن،  بکه ری  کاره کته ره کان  هه م 
گێڕانه وه ی نووسه ر. هه ر وه ک له  ده سپێکدا هاتووه :
بۆنی  البدات:  له وه   خۆی  نه یده توانی  »هه رگیز 
دارچواله ی تاڵ هه میشه  چاره نووسی خۆشه ویستییه  
خۆڤیناڵ  دکتۆر  به یادده هێنایه وه .  نامراده کانی 
ماڵه   به و  خۆیکرد  خێرایی  به   که   هه ر  ئۆربینۆ 
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بۆ  که   به مه کرد«،  و خامۆشه دا »هه ستی  تاریک 
به ده نگه وه چوونی حاڵه تێکی زۆر به په له  بانگرابوو، 
پێشووی  سااڵنی  خێرایی  حاڵه ته   ئه و  به الیه وه  

له ده ست دابوو.«3)ل7(
له م ده سپێکه دا حیکایه تخوان که سی دووه مه ، واته  
جێناوی )ئه و( بۆ کاره کته ر به کار هاتووه . ئه مه ش 
حیکایه تخوان  به ڵکو  نییه ،  کارا کته ر  گێڕانه وه ی 
که سێکه  له  ده ره وه ی رووداو. ئه م جۆره  گێڕانه وه یه  
نیشان  کارا کته ر  رووداوه کانی  ده ره وه ی  شێوه ی 

خۆیه وه   ناخی  و  دید  له   کارا کته ر  واته   ده دات، 
حیکایه تخوانێک  به ڵکو  ناگێڕێته وه ،  رووداوه کان 
و  کاره کته ر  ناخی  و  گێڕانه وه   به   ده کات  ده ست 

شێوه ی ده ره کی رووداوه کانمان نیشان ده دات.
له  باره ی جۆری دووه می گیڕانه وه ، که  گێڕانه وه ی 
)ژیانی  رۆمانی  ده توانین  ئه وا  خۆیه تی،  کاراکته ر 
نوێ(ی )ئۆرهان پاموک( وه ک نموونه  بهێنینه وه . 
کتێبێکم  “رۆژێک  شێوه یه :  به م  ده سپێکه که ی 

خوێنده وه  و سه رتاپای ژیانم گۆڕا”4
ئه م ده سپێکه  گێڕانه وه ییه ، ده مانخاته  به رده م سێ 
دۆخی جیاواز، دۆخی یه که م: ئه و کاته یه ، که  پێێ 
ده ڵێن )رابردوو(ی کارا کته ر، واته  به ر له  خوێندنه وه ی 
ئه و کتێبه  کاره کته ر له  دۆخێکی جیاوازتر بووه ، که  
رۆمانه ،  ئه و  گێڕانه وه ی  هونه ری  درێژایی  به   دواتر 
دووه م:  دۆخی  ده بین.  رابردوو  ده می  ئاشنای  ئێمه  
ده می ئێستای کارا کته ره ، که  له  دوای خوێندنه وه ی 
ئه و کتێبه  ده ست پێده کات. له م دۆخه دا کاراکته ر له  
به رانبه ر بڕیارێکدایه ، که  پێویسته  بیدات و ئاراسته ی 
بڕیاره   ئه م  هه ر  بکات،  دیاری  پێیه وه   خۆی  ژیانی 
ده بێته  )ژیانی نوێ(. واته  له  رێگه ی ئه و بڕیاره وه  
دۆخی  پێده کات.  ده ست  نوێ  ژیانێکی  کارا کته ر 
سێیه م: ئه و کاته یه ، که  پێێ ده ڵێن داهاتوو، واته  
کارا کته ر له  رێگه ی بڕیاری ئێستایدا، به ره و داهاتوو 
هه نگاو ده نێت و ده رئه نجامی پرۆژه ی خوێند نه وه ی ئه و 
کتێبه  ده بینێت، که  خوێندوویه تییه وه  و ژیانی پێیه وه  
گۆڕاوه . به  سه رنجدانی ئه م ده سپێکه ، له  گرنگی و 
نووسه ر  په یامی  گه یاندنی  له   گیڕانه وه   کاریگه ریی 
ده سپێکه   له م  چۆن  وه ک  تێده گه ین.  خوێنه ر،  بۆ 
کورتترین گێڕانه وه  گوزارشتی له  چه ند دۆخێکی جیاواز 
کردووه . ئه م گێڕانه وه یش پێێ ده ڵێن )گێڕانه وه ی 
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 .)Narrative of character  – کارا کته ر 
واته  کارا کته ر رۆڵی حیکایه تخوانی بینیووه  و ده ست 
ده کات به  گێڕانه وه  دۆخه  جیاوازه کان و له  دیدی 
خۆیه وه  گوزارشت له  که شه  تایبه تییه کان ده کات. 
 self( ئه م گێڕانه وه یه  زیاتر شێوه ی ناوه وه ی خود
قوواڵیی  له   کارا کته ر  واته   هه یه ،  inside -(ی 
و  گێڕانه وه   به   ده کات  ده ست  خۆیه وه ،  ناوه وه ی 
گوزارشت له  دۆخی خۆی ده کات. جگه  له م رۆمانه ، 
سووره «دا5،  ناوم  »من  رۆمانی  له   )پاموک( 
بهێنێته   فره ده نگی  گێڕانه وه ی  زمانی  توانیویه تی 
گێڕانه وه ی  زمانی  کاره کته ره کان  واته   کایه وه ، 
زمانی  به   هه ریه که یان  و  هه یه   خۆیان  به   تایبه ت 
بۆ  ده که ن.  بۆچوونه کانیان  له   گوزارشت  خۆیان 
دێته   شێوه یه   به م  کاره کته ر  )مردوو(ی  نموونه  

ئاخاوتن:
بیرێکدا.  بنی  له   ته رمێکم  مردووێکم،  من  »ئێستا 
دڵم  ده مێکه   زۆر  و  داوه   هه ناسه م  دوا  له مێژه  
نامه رده که م،  بکوژه   له   جگه   به اڵم  ڕاوه ستاوه ، 

که سی تر نازانێت چیم به سه ر هاتووه .« )ل11(.
شێوه یه   به م  کاره کته ر  )سه گ(ی  شێوه   به هه مان 

ده ست به  گیڕانه وه ی خۆی ده کات:
و  تیژ  هێنده   که ڵبه کانم  ده بینن،  ئێوه ش  »وه ک 
ده زانم  ده بێته وه .  جێیان  ده ممدا  له   به زۆر  درێژن 
به اڵم  ده به خشێت،  پێ  ترسناکم  دیمه نێکی  ئه مه  

چێژی لێ وه رده گرم.« )ل23(
)دار(ی کاره کته ریش به م شێوه یه  دێته  گۆ:

»من دارێکم، زۆر ته نیام. له گه ڵ باران ده گریم. بۆ 
ڕه زای خوا گوێ له م قسانه م بگرن« )ل77(

ده که وێت،  به رچاو  )پاموک(  رۆمانه ی  له م  ئه وه ی 
خۆیان  چیرۆکه کانی  کاره کته ره کان  که   ئه وه یه  

کارا کته ره کان  حیکایه تخوان  واته   ده گێڕنه وه ، 
تێدا  نووسه ری  گێڕانه وه ی  زمانی  نه وه ک  خۆیانن، 
جێناوی  کاراکته ره کانیش  هه موو  بکرێت.  به دی 
 )I am )من   واته   تاک  سه ربه خۆی  یه که می 
راسته وخۆ  ئێمه   واده کات  ئه مه ش  هاتووه .  به کار 
رۆمانه که ن  کارا کته ره ی  حیکایه تخوانه کان  بزانین 
و خۆیان له ناو چه قی رووداوه کاندا ده ست ده که ن 
به  گێڕانه وه ی چیرۆکه کانیان. یه کێک له و داهێنانه  
زمانی  له  رێگه ی  پاموک(  قوواڵنه ی، که  )ئۆرهان 
گێڕانه وه وه  له م رۆمانه دا دایهێناوه ، زمان به خشینه  
به  شته  بێگیانه کان، وه کو )سه گ(، )دار(، )پاره ( 
)مردوو(یش  به   گێڕانه وه ی  زمانی  له مانه ،  جگه  
که   ئه وه یه ،  داهێنانه   ئه م  پارادۆکسی  به خشیوه . 
واته   ده بینێت،  شته کاندا  خودی  له   مانا  نووسه ر 
شته کان خۆیان گوزارشت له  خۆیان بکه ن، نه وه ک 
له   و  دایه   له ژیان  که   کاره کته رێک،  روانگه ی  له  
رێگه ی تیڕوانینی خودی خۆی بڕوانێته  شته کان و 

زمانیان بخاته  پاڵ. 
چه ندی  کوردییدا،  گێڕانه وه ی  ئه ده بی  له  
کار  توانیویانه   هونه ریانه   نموونه یه کمان هه یه ، که  
له  گێڕانه وو بکرێت و په یامی نووسه ر بۆ خوێنه ر 
بگه یه نێت. بۆ نموونه  )کاروان عومەر کاکه سوور( 
له  رۆمانی )ئای له  ڤیلیا له  ڤیلیا(6، پاش دانانی 
چه ند خاڵێک وه ک ده سپێک، به م شێوه یه  ده ست 

پێده کات:
ده چێته   هه رچه ند  خان(  )نه خشه   »)مه هاباد(ی 
دیواره کانی  و  بنمیچ  له   و  ئازووقه   ژووره ی  ئه و 
ساڵ  چه ند  ته مومژاویه کی  ئێواره   ده ڕوانێت، 
خه یاڵی  ده چێته   و  بیرده که وێته وه   له مه وبه ری 
جابر(ی  )نه وال  تیایدا  که   قووڵه وه ،  قووڵ 
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گۆرانیبێژ به  دزیی خه ڵکه وه  دوانه  له یه کچووه که ی 
وه کو  نه رمی  سپییی  په ڕۆی  به   دایکی  و  بوو 

سه رتوێكی گامێش پێچاینی..«
خاڵێکی  چه ند  ده سپێکه ،  له م  سه رنجدانمان 
پێده ناسێنێت،  گێڕانه وه مان  هونه ری  گرنگی 
کارا کته ر،  دوو  ناوی  به   ده ستپێکردن  چونکه  
رووده چنه   بنمیچ  و  دیوار  سه یرکردنی  به   که  
مانه وه ی  ئه میش  که   بیره وه رییه کانیانه وه ،  ناو 
بیره وه رییه  له  یاده وه ری کاره کته ر و کاتێک که سه که  
به هۆی شتێکه وه  بیره وه رییه کی خۆی بیر دێته وه ، 
ئه مه یش کارلێکی نێوان شتێک له  ده ره وه ی خۆمان 
کایه وه .  ده هێنێته   نه ستماندا  له   بیره وه رییه ک  و 
ره نگه  کتێبی )لێکدانه وه ی خه ونه کان(ی )سمیگۆد 
فرۆید( جوانتر گوزارشت له م بۆچوونه مان بکات، که  
زۆربه ی ئه و شتانه ی ده یانبینین ده چینه  نه ستمان 
ساڵێک  بیست  ده   پاش  ده بن،  جێگیر  له وێ  و 
به هۆی بیستنی شتێک له  خه وێکی قووڵدا خه ونی 
پێوه  ببینین، به اڵم به  شتێکی جیاوازتر و تێکه ڵتر، 
که   هه ڵوه شاندنه وه یدایه ،  له و  خه ون  کاریگه ریی 
خۆی  وه ک  خه ون  رۆشنایی  له ژێر  شتێک  هیچ 
نامێنێت. جگه  له مه ش له  به رانبه ر وشه ی )په ڕۆی 
ته کنیکه کانی،  و  گێڕانه وه   هونه ری  به هۆی  سپی( 
به کار  گامێش(ی  )سه رتوێکی  حیکایه تخوان 
هێناوه ، که  ره نگی ره شه ، یان بڵێین مانگا ره نگی 
ره شه . به درێژایی هونه ری گێڕانه وه ی ئه م رۆمانه ، 
ئێمه  رووبه ڕووی ئه و ته کنیکه  ده بینه وه ، که  راڤه ی 
جۆراوجۆری هه یه . ملمالنێی نێوان ره نگی )ره ش، 
سپی، سوور( به  شێوه یه کی هونه ریانه  له و رۆمانه دا 
دابه شکراوه . له نێوان )ره ش، سپی(  ده توانین ئه م 

نموونه یه  بهێنینه وه :

و  ده ستیه وه   به   گرت  ڕه شه که ی  شووشه   »قاپه  
چووه  پشت ده رگا سپیه که ی حه وشه وه .« )ل 15(

له   یه کێکه   ئه مه   ره ش(  )سوور،  له نێوان  یان 
نموونه کان:

»له و ته له  سووره ی ده ڕوانی و سه ری لێ ده برده  
پێشه وه ، که  سه رێکی به  ده رگاکه  و سه ره که ی تری 
به  پارچه  نانێکی ڕه شی چه وره وه  به سترابووه وه ..« 

)ل279(
ئه م ته کنیکه  له  فیکر و ئایدیای شته کانی ناو ئه م 
رۆمانه  سه رچاوه ی گرتووه ، واته  له رێگه ی دوو شتی 
ناجۆر له یه کتر، گوزارشت له  چه نده ها شتی دژبه یه ک 
چه قبه ستووی  ره گێکی  ئادیایه   ئه م  ده کرێت. 
له مێژوودا هه یه ، بۆنموونه  له  ئایینی )زه رده شت( 
له  به رانبه ر خوای شه ڕ و خراپه کاری )ئه هریمه ن( 
)ئه هامه روزاده (  سوودمه ندی  و  چاکه   خوای 
هاتووه . ئه م ملمالنێیه  چه ندین ئاراسته ی جیاوازی 
خوێنده نه وه ی خۆی هه یه ، که  له  رێگه ی گێڕانه وه  

به رجه سته  کراون. 
له   خۆی  سه لیقه یی  به هۆی  نووسه ر  له مه،  جگه  
ته کنیکه کانی گێڕانه وه دا توانیویه تی تاقوواڵییه کانی 
وێنا  دنیابینیان  و  بچێت  کارا کته ره کان  هه ستی 
ئه و  که   بهێنیه وه ،  )دیالۆگ(ێک  ده توانین  بکات. 

رووچوونه  به ناو کاره کته رمان بۆ ده رده خات:
-تۆ درۆزنی هاله .. تۆ ده ته وێت به  ڕۆژی ڕووناک 
تۆ  بشاریته وه ..  لێ  ڕاستییم  و  بکه یت  چاوبه ستم 
ئه گه ر باوه ڕت به م شتانه یه ، که  ده یانڵێیت، بۆچی 
شووتکرد..؟! که  شووتکرد، بۆچی هێشتت سکت 

پڕبێت..؟!
ئه گه رچی  منیش..  شازه   تاوانبارم  -منیش 
خوڵقاندن  هۆی  ببمه   تا  نه کرد،  شووم  ئه وه   بۆ 

لێکۆڵینەوە
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هه ر  بکوژم..  هه ر  به اڵم  تر،  رۆحی  له ناوبردنی  و 
گیان..  شازه   بردم  خشته ی  له   پیاو  تاوانبارم.. 
پیاو زۆری لێ کردم ده ستم به  خوێن سوورکه م تاقه  
شه زه مانی شاره  بۆگه نه که م.. ناخی منیش وه کوو 

هی تۆ بۆگه نیکردووه  ڕۆحی شیرینم.
ناتوانی  بۆیه   هه ر  ئا،  کردووه   بۆگه نی  تۆ  -ناخی 
بهێنیته   من  نابم  ڕازیی  به اڵم  خۆشبوێت،  که ست 

ڕیزی خۆت.
به سه رچووه   ڕابردووێکی  -مرۆڤ 
شازه  گیان.. ڕق و خۆشه ویستی له  
ئاستی مه رگدا هه مان شتن گوڵم.. 
و  داستان  ئه و  وه کوو  ئێمه   ژیانی 
چیرۆ کانه  وایه ، که  باس له  سه ردمه  
زووه کان ده که ن.. ئه و پاڵه وانانه ت 
و  ده چه وسێنه وه   که   خۆشده وێن، 
ڕقیشت له وانه یه ، که  چه وسێنه رن.. 
حه ز به  سه رکه وتنی ئه مان و دۆڕانی 
ئه وان ده که یت، به اڵم هه ر هه موویان 
ئه نجام  شازه که م..  مردوو  مردوون 
هه ر ئه نجامه ..«..... تاد )ل 159(
له م شێوه  گێڕانه وه یه دا، هه ست به  
ناخ و جووڵه  و نائومێدی و دنیابنینی 
دوو کاراکته ر ده کرێت، که  یه کیان 
رابردووه وه   ئه زموونی  له  رێگه ی 
که   خۆیه وه ،  بوونی  له  رێگه ی 
ده روانێته   بێهووده ییانه   تێیدا 
خۆی  تاوانباریی  به   هه ست  ژیان، 
خوڵقاندنی  ئه نجامی  له   ده کات 
ئه نجامی  مردن  چونکه   منداڵێک، 

ئه و وه چه  خستنه وه یه . کارا کته ره که ی دیکه  هێشتا 
شێوه   به و  باوه ڕی  و  نه کردووه   ئه زموونه ی  ئه و 
ئه مه   ئه گه ر  وایه ،  پێێ  چونکه   ناهێنێت،  روانینه  
وای  بۆچی  که واته   ئه ی  بێت،  که سه که   بۆچوونی 
ده گه ڕێنێه وه   ئه وه   دیکه   کارا کته ره که ی  کردووه ؟ 
بۆ ئه ستۆی پیاو، که  زۆری لێ کردووه . ئه م شێوه  
هونه ریانه   رۆمانه دا  له و  نووسه ر  که   گێڕانه وه یه ی، 
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قوواڵیی  تواندراوه   به هۆیه وه   کردووه ،  تێدا  کاری 
دیالۆگه وه   زمانی  به هۆی  کارا کته ره کان  ئاوه زی  و 
وێنا بکرێت و گوزارشت له  ناخیان بکات. به بڕوای 
من زمانی گێڕانه وه ی دیالۆگی، که  له م نموونه یه دا 
که   هونه رایانه ی،  ئاسته   له و  یه کێکه   نیشندراوه ، 

ئه م رۆمانه  هه ڵگریه تی.
له  رۆمانی )مامزێر(ی )کاروان عومەر کاکه سوور( 
ئه گه رچی  مۆنۆلۆگه ،  کاره کته ر  گێڕانه وه ی  زمانی 
حیکایه تخوانێکی  زمانی  که   دووه میش،  زمانی 
هه یه ،  بوونی  رووداوه کاندا  ده ره وه ی  له   دیکه یه  
ئه مه ش بۆ ئه و مه به سته یه ، که  جگه  له  کارکته ر، 
کارا کته ر  دیکه ی  شاراوه ی  دیوێکی  ئاشنای  ئێمه  
ئه و  کارا کته ر،  ناخی  له ده ره وه ی  به وه ی  بین، 
کارا کته ره  چۆن وێنا بکرێت بۆ ئه وانی دیکه ؟ جگه  
له وه ی زمانێکی زۆر کورت و پوخت و ته کنیکدار 
به ندن  ته کنیکانه   ئه و  دواجار  که   هاتووه ،  به کار 
به و ئایدیایانه ی ئه و رۆمانه  له خۆیدا هه ڵیگرتووه . 
نموونه یه ک  وه ک  رۆمانه که   ده سپێکی  ده توانین 
بهێننه وه ، که  ده ڵێت: »له  ڕێگا، کاتێ جه نگاوه ره  
داخبووه که دا  لمه   به سه ر  ڕووتوقووت  ڕیشنه کان 
ده یانهێناین، له ناو سه رجه می دیله کاندا ته نها چاوی 
منیان نه به ستبوو... ئێستایش، که  ئه وه تا شه که ت 
و ماندوو خراوینه ته  ناو ئه م قه فه زه  گه ورانه  ی به ر 
ته نها  پڕووکێنه ره وه ،  هاوینه   ئه م  چله ی  هه تاوی 
له م  به ته واوی  ئه گه رچی  ناکه ن...  من  له   پرسیار 
ئه وانیش  ده چم  بۆ  وای  به اڵم  تێناگه م،  نهێنییه  
وه کو  ڕووداوه کان  ناتوانم  هه رگیز  من  زانیبێتیان 
گۆڕانیان  که سه کان  هه میشه   بگێڕمه وه ...  خۆیان 
شوێن  و  کات  سنووره کانی  دێت...  به سه ردا 
خۆیانه وه   به   ئه فسانه یی  سیمای  نامێنن...  دیار 

ده گرن...« )له  رۆمانه که وه (
کۆمه ڵێک  بده ین،  ده سپێکه   ئه م  سه رنجی  ئه گه ر 
بۆ  کۆبوونه ته وه ،  پوختدا  گێڕانه وه ی  له یه ک  دۆخ 
نموونه  ئه و شوێنه ی کارا کته ری به  ڕووتوقوتی تێدا 
ده هێندرێت، لمی داخبووی بیابانه ، بیابانیش رۆژی 
سه ره کییه تی.  خاسڵه تێکی  سارد  شه وی  و  گه رم 
کاتی  ده می  سێ  هه ر  ده سپێکه   ئه م  ده مه کانی 
له خۆوه  گرتووه ، وه کو )رابردوو، ئێستا، داهاتوو(، 
بۆ نموونه  کاتێ بەڕێگەیاندا ده هێنن، ئه وا ده کەوینه  
ئه و  رابردوو، ئێستای کاره کته ریش  به رده م ده می 
قه فه زێکی  له ناو  و  شه که ت  و  ماندو  که   کاته یه ، 
داهاتووشی  پڕوکێنه ره .  هه تاوی  به رده م  گه وره ی 
گێڕانه وه ی  و  زه مه ن  دوو  ئه م  پاش  ده که وێته  
خودی  »دنیای  گشتی  به شێوه یه کی  رووداوه کان. 
مامزێر، له  ده ره وه ی فه زای شوێن و کاته ، نه  مێژووی 
بوونێکی  ئه ویش  )ئێستا(ی  ئایینده ،  نه   و  دیاره  
گوماناوییه ، به اڵم به  هۆی ته کنیکه کانی گێڕانه وه  
»techniques Narrative« دنیای کاراکته ر 
و ده ره وه ی کارا کته ر تێکه ڵ به  یه کتر ده بن.«7. 
بووکیان  به قاچاغ  )سوواره کان  رۆمانی  به اڵم 
حیکایه تخوانی  جۆری  هه ردوو  گواسته وه (، 
گێڕانه وه   یه که میان  که   ده کرێت،  به دی  تێدا 
یان  رووداوه کان،  له ده ره وه ی  حیکایه تخوانێکه  
کاره کته ر،  زمانی  ده ره وه ی  له   بڵێین  ده توانین 
کارا کته ره کان  دووه میش،  حیکایه تخوانی  جۆری 
رۆمانی )مامزێر(  له گه ڵ  خۆیانن، جیاوازییه که یان 
حیکایه تخوان  کارا کته ر  یه ک  ته نیا  که   ئه وه یه ، 
نییه ، به ڵکو چه ند کارا کته رێک رۆڵی حیکایه تخوانی 
رۆمانه دا  له و  ده بینن.  جیاکاندا  جیا  به شه   له  
فره نده نگییه کی  گێڕانه وه ،  ته کنیکه کانی  به هۆی 

لێکۆڵینەوە
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تا  بووه ،  دروست  کارا کته ره کان  نێوان  قووڵی 
نهێنی  ئاشنای  ئێمه   گێڕانه وه   له  ڕێگه ی  ڕاده یه ک 
دیدی  له   جیاوازه کان،  به سه رهاته   و  چیرۆک  و 
کاراکته ره  جیاوازه کان، ده بین. ئه مه ش کاریگه ریی 
راسته وخۆی و ناراسته وخۆی به سه ر زهن و شێوازی 
گێرانه وه   ئه گه ر  جێهێشتووه .  کارا کته ره کان  ژیانی 
مه به ستێک بێت بۆ مانه وه ی به سه رهات و چیرۆکه کان، 
ئه وا له م رۆمانه دا هه ست ناکه ین سه روکارمان له گه ڵ 
چه ند چیرۆکێک دایه ، به ڵکو هه ست به وه  ده کرێت 
ئێمه  له ناو ژیانی ئه و کارا کته رانه  ده ژین و شێوه ی 
ژیانکردنیان ده بینین، هه ست به  ژیان ده که ن، له  
قوواڵیی گوته  و گیڕانه وه کانی کارا کته ره  به سه رهات 
جیاوازه کان. ئه مش وایکردووه  کاراکته ره کان ئاسان 
گێڕانه وه ی  له   واته   به ده سته وه ،  نه ده ن  خۆیان 
به  خۆپاراستن  هه ست  به سه رهاته کانی خۆیشیاندا 
له  هه ندێک کۆتی سایکۆلۆجی ده کرێت، بۆ نموونه  
هه یه ،  نهێنی  دیوه ی  دوو  کارا کته ر  )سه نگه ر(ی 

شه رم و ترس.
هه رچی )به ختیار عه لی(یه ، له  رۆمانه کانیدا هه ست 
به  هه ندێک کێشه ی گێڕانه وه  ده کرێت، بۆ نموونه  
ئه ویش  هه یه ،  به رچاوی  کێشه یه کی  )به ختیار( 
گێڕانه وه وه   رووی  له   کارا کته ره کانی  که   ئه وه یه ، 
باکگراوندی  به ڵکو  نییه ،  سه ربه خۆیان  زمانێکی 
زۆربه یان  دایه ،  له پاڵ  نووسه ریان  مه عریفه ی 
خۆیان  باسی  و  ده دوێن  شاعیرانه   زمانێکی  به  
ته کنیک  هه ندێک  ئه مه دا  له پاڵ  به اڵم  ده که ن، 
رۆمانه کانیدا  له   کێشه یه   ئه و  چاره سه رکردنی  بۆ 
رۆمانی  حیکایه تخوانی  نموونه   بۆ  هاتووه ،  به کار 
که   بچکۆله (یه ،  )خه ندانی  په روانه (،  )ئێواره ی 
الیه نی  له گه ڵ  سه روکاری  راده یه ک  تا  کچێکه  

هه یه ،  به سه رهاته کاندا  گێڕانه وه ی  و  مه عریفه  
بۆمان  ده دوێت،  بچکۆله(   )خه ندانی  کاتێک  بۆیه  
له پاڵ  شیعرئامێز  زمانێکی  که   ده رده که وێت، 
ده کردێت.  پێ  هه ست  به سه رهاته کاندا  گێڕانه وه ی 
یان له  رۆمانی )شاری مۆسیقاره  سیپییه کان( دوو 
حیکایه تخوان هه ن، که  یه کیان »عه لی شه ره فیار«ی 
دیکه یان )جه الده تی کۆتر( ئه وی  و  چیرۆکنووسه  

زمانی  و  هونه رمه ندێکه   کۆتر(  که  )جه الده تی  ه ، 
گوزارشتکردنی له  خۆ، جیاوازه  له  که سێکی ئاسایی، 
که  سه روکاری له گه ڵ هونه ر و ئه ده بدا نییه . )عه لی 
بێگومان  چیرۆکنووسه ،  چونکه    ، شه ره فیار(یش 
ئه ویش بۆ ته عبیرکردن له  شته کان ته کنیک و فێڵی 
رێگه ی  له   بۆیه   به کارده هێنێت،  به خۆی  تایبه ت 
چاره سه ری  عه لی(  )به ختیار  ته کنیکه وه   ئه و 
کارا کته ره کانی  زمانی  که   کردووه ،  کێشه یه ی  ئه و 
)عه لی  نموونه   بۆ  ئاسایی.  که سانی  له   جیاوازه  

شه ره فیار( له  به شی سه ره تادا ده ڵێت:
دوکانی  له   هه فته یه ک،  به   گه ڕانه وه م  دوای  »من 
دۆستێکه وه  ته له فونم بۆ ئه و ژماره یه  کرد که  له سه ر 
زه رفه  سپییه که  بوو، کچێکی ئێجگار ده نگ ناسک 
له سه رزه مینێکی  ئه وه ی  وه ک  هه ڵیگرت،  هێمن  و 
تره وه  قسه بکات، وه ک ئه وه ی له  خه ونێکی قووڵدا 
له   ته لیسماوی  مۆسیقایه کی  ئه وه ی  وه ک  بێت، 
فریوتبدات  مۆسیقایه   به و  بیه وێت  و  بێت  ده نگیدا 

وه اڵمیدایه وه .«8 )ل10(
له م به شه  که مه ی گێڕانه وه یه دا هه ست ده که ین، که  
)عه لی شه ره فیار( زمانێکی جیاوازتری له  که سێکی 
بۆ  به سه رهاته کان.  گێڕانه وه ی  بۆ  هه یه   ئاسایی 
تره وه (،  زه مینێکی  )له سه ر  ده سته واژه ی  نموونه  
ته لیسماوی(،  )مۆسیقایه کی  قووڵ(،  )خه ونێکی 
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له   حیکایه تخوان  که   شیعریانه نه،  ده سته واژه   ئه و 
ده توانین  جیاده کاته وه .  گێڕه ره وه   ئاسایی  که سێکی 
به وه ی  بکه ین،  ده ستنیشان  کێشه یه ک  وه ک  ئه مه  
یان  مه عریفی  کۆتی  به هه ندێک  کاراکته ره کان 
ئه ده بییه وه  بۆ گێڕانه وه ی به سه رهاته کان، به ند کراون، 

که  مه به ستم به ندی زمانییه . 
»له   ده ڵێت:  کۆتر(  )جه الده تی  شوێنێکدا  له   یان 
سه ر  ده چێته وه   هه یه   ڕێگەیه ک  شاره کاندا  هه موو 
دواجار  جوانی  ده مگوت:  من  جاویدانه کان.  جوانییه  
ئه و  ناو  بۆ  ڕێگای مرۆڤ  له و شه ڕه دا دروستده بێت، 
باغه  ڕێگەیه ک نییه  مرۆڤ ته نیا له  خه یاڵدا بیبڕێت، 
تێده په ڕێت.  ژیاندا  هه موو  ناو  به   ڕێگایه که   به ڵکو 
ڕێگایه که  مرۆڤ به  عه قڵ و به  ویژدانی ده یدۆزێته وه ، 

نه وه ک ته نیا به  هه سته وه ره کانی.«)ل442(
په رگرافه   ئه م  گێڕانه وه ی  زمانی  سه رنجی  ئه گه ر 
جیا  که سێکه   کارا کته ر  ده رده که وێت،  بۆمان  بده ین، 
ناخی خۆی  زمانی  به   ئاسایی، که   له  که ره کته رێکی 
ده دوێت. جگه  له وه  ئه و شتانه ی کاره کته ر له باره یانه وه  
ده دوێت، به نده  به  هه ندێک کێشه ی فکرییه وه ، که  پێم 
رووداودا  له شێوه ی  فکرییه   پێکهاته   ئه م  ده کرا  وایه  
به رجه سته  ببا نه وه ک له  ئاست زماندا گوزارشتی لێ 

بکرێت. 
به اڵم له  )کۆشکی باڵنده  غه مگینه کان(دا، تاڕاده یه ک 
رووداو  گێڕانه وه ی  له   کارا کته ره کان  سه ربه ستیی 
له   نموونه   بۆ  ده کرێت.  هه سته کانیان،  ده ربڕینی  و 

شوێنێکدا )مه نگوڕی بابه گه وره ( ده ڵێت:
له   پیاو  نییه   ره وا  ئه وه ش  نییه ،  ره وا  »هیچ شتێک 
شارێکی وا پیس و پۆخڵی وه ک ئه م شاره ی ئێمه دا 
و  شێلم  بۆنی  ده ڕۆیت  بازاڕدا  به   که   بێت،  له دایک 

که له ره می رزیو کاست ده کات. کچه که  له سه ر هه قه ، 
ده یه وێت تۆزێک کوڕه کان شه ڕواڵه کانیان له پێ بکه ن 
له م  ئێمه   ئه وه یه   ناهه قی  گه وره ترین  بجووڵێن،  و 

شاره دا له  دایک بووین...«
تێدا  سه ربه ستیی  جۆرێک  کارا کته ر،  گووتانه ی  ئه م 
زمانی  چونکه   زماندا،  ئاستی  له سه ر  ده کرێت  به دی 
ژیانی  شێوه   و  رۆژانه یی  زمانی  له   زیاتر  کارا کته ر 
ئه مه ش  نووسه ر.  زمانی  نه وه ک  نزیکه ،  خۆیه وه  
خاڵێکی پۆزه تیڤه  له  هونه ری گێڕانه وه ی ئه م رۆمانه دا 

و کارا کته ره کان به  زمانی خۆیان ده دوێن.
باخه کانی  و  )غه زه لنووس  رۆمانی  له باره ی  هه رچی 
زمانی  کێشه ی  هه مان  رووبه ڕووی  ئه وا  خه یاڵ(، 
له   کارا کته ره کان  زمانی  که   ده بینه وه ،  گێڕانه وه  
ئاست شێوه  یان ئه و کات و شوێنه ی رۆماننووس له  
رۆمانه که یدا وێنای کردووه ، کێشه داره  له سه ر ئاستی 
و  بۆچوون  له گه ڵ  ئه گه ر  زمانه ،  به رزه   ئه و  زماندا. 
هه سته کانی کارا کته ره کان بگونجێت، ئه وا بۆ زه مینه ی 

و جیهانی ئه و رۆمانه  نه گونجاوه .
له   کارا کته ر  سه ربه ستیی  وایه   پێم  ده رئه نجامدا  له  
گێڕانه وه  جیاوازیی ئاڕاسته کانی گوزارشتکردن له  خۆ 
و ده وورووبه ر به  شێوه یه کی قووڵ به رجه سته  ده کات، 
زمانی  و  بن  جیاوازتر  دیدگاکان  هه رچه ند  چونکه  
کاراکته ره کان سه ربه خۆتر بێت، ئه وا ئاڕاسته ی قووڵتر 
و کاریگه رتر به رمان ده که وێت. به  بڕوای )باختین( 
کاراکته ر له  رێگه ی زمانه وه  ده خوڵقێت، ئه گه ر بێت 
ئه وا  نه بێت،  سه ربه خۆی  زمانی  کارا کته ره   ئه و  و 
نه خوڵقاوه . ئه و خاڵه  جه وهه رییه ی )میکایل باختین( 
له  رۆمانه کانی )دۆستۆیڤسکی( پێی له سه ر داده گرێت، 
ئه مه ش  که   زماندا،  له   کاراکته ره کانه   سه ربه خۆیی 

لێکۆڵینەوە
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له   کارا کته ر  درستبوونی  سه رکه وتووی  ڕاده ی 
رێگه ی زمانه وه  نیشان ده دات. یه کێک له و مشتومڕه  
ڕه نگدانه وه ی  و  ده کرێت  به رده وام  ئه ده بییانه ی 
ئه ویش  هه یه ،  جیهانییدا  ئه ده بیی  ره خنه ی  له  
خاڵێک  نووسه ره .  و  کاراکته ر  نێوان  پێوه ندیی 
ئه وه یه   ئه ویش  سه رنجه ،  جێگه ی  زۆر  لێره دا  که  
کارا کته ره کان ده توانن له  نووسه ره کان جیاواز بن، 
به  ته نیا و ته نیا له  رێگه ی زمان و ده ربڕینه وه ، که  
چۆن گوزارشت له  خۆیان ده که ن. ئه م له  رێگه ی 
هێنانه وه ی دوو نموونه ، که  ئه وانیش )کاروان عومەر 
کاکه سوور( و )به ختیار عه لی(یه ، مه به ستمان بووه  
بچینه  خاڵی جه وهه ری گێڕانه وه ی تێکسته کانیان و 
بۆ  بدۆزینه وه .  جیاوازی  به رهه مه کانیشیاندا  له نێو 
له   عه لی(  )به ختیار  کارا کته ره کانی  ئه گه ر  نموونه  
رۆمانی )شاری مۆسیقاره  سپییه کان( له  گێڕانه وه دا 
نه یانتوانه وه  سه ربه ست بن، ئه وا ئه م هاوکێشه یه  بۆ 
رۆمانی )کۆشکی باڵنده  خه مگینه کان( پێچه وانه یه . 
پێمان  کاکه سوور(ه وه یه   له باره ی )کاروان  هه رچی 
وایه  کارا کته ره کانی تا ئاستێکی به رز سه ربه ستن و 
له  رێگه ی زمانه وه  هه ست به  جیاوازییان ده که ین. 
رۆمانه کانی  دۆخی  و  زه مه ن  وایه   پێشمان  به اڵم 
له یه کتر جیاوازن، ئه و دۆخه ی کارا کته ره کانی )ئای 
له  ڤیلیا له  ڤیلیا( تێیدا گوزارشت له  بۆچوونه کانیان 
ده که ن، زۆر جیاوازه  له  دۆخی کارا کته رێکی وه کو 
)مامزێر( که  دیله  و له نێو قه فه ز دایه . هه رچی ئه م 
باسێکی  به ڕووی  بچووکه   ده روازه یه کی  نووسنه یه  

گه وره دا.

سه رچاوه  و په راوێزه کان:
http://en.wikipedia.org/wiki/Narrative_.1
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به   شارییه .  هونه رێکی  و  دیارده یه ک  هونه ر،  و  ته کنۆلۆژیا  وه ک  چ  و  فێنۆمێن  و  دیارده   وه ک  چ  سینه ما 
جگه   بکات،  گه شه   و  ببێت  دایک  له   شاردا  له   ده توانێ  ته نها  سینه ما  دیکه ،  هونه ره کانی  زۆربه ی  پێچه وانه ی 
پێش  هه روه ها  راوه ستاوه ،  زانستییه کان  پێشکه وتنه   و  ته کنۆلۆژیا  له سه ر  پێیه کی  سینه ما  ئه وه ی  له به ر  له وه  
شاری  و  ژیان  به   راسته وخۆی  پێوه ندیی  هاته گۆڕێ.  زانستی  داهێنانێکی  وه ک  بێت  هونه ری  میدیۆمێکی  ئه وه ی 
بڵێین ته نها له و چه شنه  شارانه دا سه ریهه ڵده دا و گه شه ی ئاسایی خۆی ده کرد  مودێرنه وه  هه یه ، النی که م ده کرێ 
بکه ین  سینه ما  سه یری  لێره وه   هه ر  ئه گه ر  بووبێت.  تێدا  مودێرنیزاسیۆنیان  و  ئامرازی  پێشکه وتنی  له   به شێک  که  
کوردستاندا.  له   هه بێت  سینه ماوه   له دایکبوونی  مێژووی  نیسبه تی  به   ئه وتۆمان  چاوه ڕوانییه کی  نابێ  که   تێده گه ین 
له   ئاسته   ئه و  کوردنشینه کان  شاره   له   کام  هیچ  ده بێت،  له دایک  سینه ما  که   کاته یدا  له و  ئه وه ی  له به ر  ئه مه ش 

سینه ما، 
کورد، 
سینه ما

رەزا عه لی پوور
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پێشکه وتنیان تێدا نه بووه  که  بتوانن ببن به  میوانداری 
به رهه مهێنانی سینه مایی  نوێیه .  پیشه   و  هونه ر  ئه م 
له  کوردستاندا گه لێک دره نگ ده ستی پێکرا، گه رچی 
هه ندێ هه وڵدراوه  که  سه ره تایه ک له  ئه رمه نستان بۆ 
و  بکرێت  دیاری  کوردستاندا  له   سینه ما  ده سپێکی 
فیلمی »زارێ« که  به شێوه ی بێده نگ و ساڵی 1926 
له  الیه ن حه مۆ به یک نه زه رۆفه وه  سازکراوه  به  یه که م 
فیلمی کوردی دابنرێت. زارێ مێلۆدرامێکه  سه باره ت به  
عه شقی کوڕێک به  ناوی سه یدۆ و خۆشه ویسته که ی به  
ناوی زارێ و باس له  ژیانی عه شایه ری کوردی ئیزه دی 
ده کات. ئه م فیلمه  جگه  له وه ی به  به شێک له  مێژووی 
سینه مای ئه رمه نستان داده نرێ، ته نها سه ره تایه که  بۆ 
له به ر  بۆیه   سینه ماوه ،  رێی  له   کورد  ژیانی  نواندنی 
بڵێین  ده کرێ  فوڕمیک  و  ناوه ڕۆکی  ده لیلی  چه ندین 
سینه مای  ناوی  به   ئه وه ی  بۆ   نییه   سه ره تایه ک 
کوردی بناسرێت، لێره وه  به  بازدانێکی گه وره  )تا ئه و 
گۆنای وه ک  یه ڵماز  تا الی  بم(  ئاگادار  شوێنه ی من 
کورده کانه وه ـ  خودی  الیه ن  له   ـ  فیلم  به رهه مهێنانی 
شتێکی ئه وتۆ نه کراوه  که  جێگه ی سه رنج و دیتنه وه  

بێت. 
ئه گه ر الیه نی به رهه مهێنانی فیلم ئه و دۆخه ی بووبێت، 
دیتن و سه ردان له  سینه ما مێژوویه کی دیکه ی هه یه  
له   سینه ما  هه یه .  ورد  توێژینه وه ی  به   پێویستی  که  
گرفتدا  هه ندێ  له گه ڵ  له  سه ره تاوه   هه ر  کوردستاندا 
ره گوڕیشه ی  وه ک  هه ندێکیان  که   بووه   به ره وڕوو 
به شێک له  گرفته کانی ئێسته شی ده رده که ون. سینه ما 
کوردستاندا،  له   وابوو  ناواده   و  نامۆ  میوانێکی  وه ک 
میوانێک که  تا سااڵنێک ته نها ده بینرا و پاشان قسه ی 
ده کرد به  بێ ئه وه ی راسته وخۆ وێنه یه ک له  بینه رانی 
نه بوونی  دیاره   بدات.  نیشان  کوردستاندا  له   خۆی 
سینه مایه ک که  له  هه ناوی خودی ئه و کۆمه ڵگەیه وه  

به   بنوێنێت  کۆمه ڵگەیه   ئه و  وێنه ی  و  ده ر  هاتبێته  
سانایی بینه ر به ره و فیلمانی ده ره کی راکێش ده کات. 
ئه مه ش به  نیسبه تی کورده وه  به  دوو شێوه  ده کرێت؛ 
هه م ببێت به  بینه ری فیلمانی ناوه ند و هه م هه ندێ 
له   ناوه ندیش  فیلمانێک که   بینه ری  به   ببێت  کاتیش 
ده زانرێ  وه ک  وه ریده گرت.  دیکه   واڵتانی  و  ئه مریکا 
تا سااڵنێک له وه  پێش نه  سینه مای ئێران به  فیلمی 
زه به الحیی  به   تورکیا  سینه مای  نه   و  فارسییه وه  
خۆیه وه  له به ر ناهاوسه نگ بوون و وه ک ده یڤید ئێی 
کوشنده ی،  داچوونی  و  هه ڵچوون  له به ر  ده ڵێ  کۆک 
هه روه ها  و  نه بووه   سه ربه خۆیان  و  گرنگ  بوونێکی 
سینه ما له  عێراق و سووریا به  ئێسته شیانه وه  جێگه ی 
تێڕامانێکی ئه وتۆ نه بوونه ، له مالشه وه  ئه و فیلمانه ی 
تێر  واڵته ی  ئه و  بینه رانی  خودی  ده هێنا  به رهه میان 
نه ده کرد و به  ناچار فیلمانی هێندی و ئه مریکایی و 
بازاڕێکی به رچاویان هه بوو. کوردیش جگه   میسریش 
له و فیلمانه ، بینه ری فیلمه کانی ناوخۆی واڵتیش بوو 
که  به  ده گمه ن نه بێ وێنه ی خۆی تێدا نه ده بینیه وه . 
که   خاڵێک  یه که م  له سه ره تاوه   هه ر  خاڵه   له و  جگه  
مه ودای بۆ درووست ده کرد زمانی فیلمه کان بوو که  
وه رده گێڕدرانه  سه ر زمانی فارسی و تورکی و عه ره بی، 
لێره دا به له به رچاوگرتنی راده ی خوێنه واربوونی کورد و 
راده ی ئاگادارییان له  زمانی ناوه ند، ره نگه  سانا بێت 
بڵێین به شێکی گه وره ی کوردان به  شێوی ئوتوماتیکی 

له  سینه ما دوور ده که وتنه وه . 
به ده ر له  هۆکاری دواکه وتوویی شاره  کوردنشینه کان و 
ئاماده  نه بوونی ئه و به ستێنه  پێویسته  بۆ سه رهه ڵدانی 
سینه ما، ره نگه  بکرێ گرنگترین هۆکار بۆ جێنه که وتنی 
سینه ما له  الی خه ڵک بگه ڕێنینه وه  بۆ هه ندێ زه ینییه ت 
و کێشه ی کولتووری. دیاره  له  شوێنێکدا که  نه کرێ 
گوترا  وه ک  سکرین،  سه ر  بخرێته   خۆ  له   وێنه یه ک 

دۆسیە
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به  ناچار په نا بۆ هه ندێ فیلمی ده ره کی ده بردرێت، 
ئاساییه  ئه و فیلمانه ش ره نگده ره وه ی هه ندێ خواست و 
تایبه تمه ندیی کۆمه ڵگەی دیکه  بن و له  هه ندێ کاتیشدا 
فیلمانی فارسی و میسری و تورکی به  کاریگه رێتی له  
وێنه یان  هه ندێ  په سه ند،  جه ماوه ر  سینه مای  فه زای 
باس  هه ندێ  سه ر  ده خسته   ده ستیان  و  نیشانده دا 
و  خۆیان  کۆمه ڵگای  خودی  نیسبه تی  به   ره نگه   که  
ده ربکه وتایه ن.  تابۆ  وه ک  داخراوتره وه   کوردستانی 
له   ئوتوماتیکی  کوردستاندا  له   سینه ما  لێره وه  
ده سه اڵتێکی  که   کونسێرڤاتیسته کانه وه   هێزه   الیه ن 
وه ک  دیاره   هێرش.  به ر  ده که وته   هه بووه   گه وره یان 
ده زانرێ سینه ما وێڕای گرفتی زمان و کولتوور و... 
دیسان ئه و ده سه اڵته ی هه یه  که  خه ڵکانێک له  خۆی 
کۆ بکاته وه  و کاریگه رێتی دابنێ، لێره وه  هه ندێ الیه ن 
مه ترسییه ک  به   سینه مایان  بۆ  رۆیشتن  و  سینه ما 
بینیوه ، به  زاڵکردنی ئه و زه ینییه ته   بۆ سه ر خۆیان 
بڵێین  ده کرێ  سینه ما،  به   سه باره ت  کوردستاندا  له  
بۆ ساڵۆنی سینه ما _ فیلم دیتن و رۆیشتن  خودی 

هه ندێ حاڵه تی لێ به ده ر بێت_ وه ک بابه تێکی شاز 
سه یری ده کرا و ئه م روانینه  تا ئه مڕۆش ده رده که وێت. 
بۆیه  ده توانین جۆرێک له  دژه  سینه مابوونی نه رم له  
کولتووری کوردیدا بدۆزینه وه ، یان النی که م ده توانین 
بڵێین بێ موباالتییه کی گه وره  له  هه مبه ر سینه ما الی 
ئێمه  بووه  و ته نانه ت هه ندێجاریش به  سووکی سه یری 
ساڵۆنی سینه ما کراوه  و هه ندێجاریش فیلم وه ک درۆ 
و ناڕاست که  فه ڕی به سه ر حه قیقه ته وه  نییه  بینراوه . 
کوردستاندا  له   که   کاتانه ی  ئه و  بۆ  گه ڕانه وه   دیاره  
سه ردانی  خه ڵک  و  کراوه   سینه ما  له   پێشوازی 
هۆڵه کانی سینه مایان کردووه  به شێکی ده گه ڕێته وه  بۆ 
کونجکۆڵی و هه روه ها هه ندێ تاکه  فیلم له  ئاست و 
ناوبانگێکی به رباڵوی ئه و سه رده مه دا، بۆیه  به ده ر له و 

حاڵه ته  شازانه ، به  جورئه ته وه  ده کرێ بڵێین هه رگیز 
کولتوورێکی  به   نه بووه   رۆیشتن  سینه ما  ئێمه   الی 
گشتی و وه ک عاده تێکی کولتووری، یان بنه ماڵه یی 
بۆ  رێگه   باشترین  ره نگه   لێره وه   نه هاتووه .  لێ 
په یبردن به  خاوبوونی ره وتی سینه ما له  کوردستاندا 

هه ر  ئێمه   که   بێت  خاڵه دا  له و  په ڕگیرنه بوونی،  و 
له گه ڵ  هه ڵه   و  ناقس  شێوه یه کی  به   سه ره تاوه   له  
سینه مادا ئاشنا بووین و له به ر ئه وه ی که مترین وێنه ی 
بابه تێکی  وه ک  بینییه وه ،  تێدا  خۆمان  راسته قینه ی 
و  ساڵۆن  هه ندێجاریش  و  ناگرنگ  و  رازێنه ره وه یی 
ئه مه   دانرا.  سووک  که سانی  شوێنی  وه ک  هۆڵه کان 
وێنه ی  جار  که مترین  کورد  گوترا  وه ک  له وه ی  جگه  
وا  وێنه یانه ش  ئه و  و  بینیوه ته وه   له  سینه مادا  خۆی 
سه ر  له   کورده کانه وه   غه یره   له الیه ن  سینه مادا  له  
پێوه بێت_  ئێسته شی  _تا  ده هاتن  به رهه م  کورد 
وێنه یه کی شێوێندراو بوون و ره نگدانه وه ی ئایدیۆلۆژیا 
وێنه ی  نه ک  بوون،  جێکه وتوو  و  باو  زه ینییه تی  و 
سه باره ت  متمانه یی  بێ  جۆرێک  بۆیه   کورد،  خودی 
نازه رووری  پاڵ  له   سینه ما  و  سینه مایی  وێنه ی  به  
نه بوونی  له مالشه وه   دیاره   بووه .  درووست  بوونیدا 
له   سینه ما  دامه زراندنی  و  جێخستن  بۆ  ده سه اڵتێک 
کوردستاندا و نه بوونی پالنێک بۆ گه شه ی ئه م هونه ره  
بینه رانی،  خواسته کانی  و  نیاز  له به رچاوگرتنی  به  
بوونی  کوردی  سینه مای  ناوی  به   شتێک  واده کات 
نه بووبێت و ئه وه ی بووه  هه وڵی تاکیی هه ندێ ده رهێنه ر 
و  گۆڕان  پاشان  و  وه رگرتن  کاریگه رێتیی  به   بێت 
ده ستکاریکردن له  سینه مای ناوه ندیی ئه و واڵتانه ی وا 
تێیدا ژیاون. به هه رحاڵ هه ر کام له م هۆکاره  نێگه تیڤانه  
ده توانن  ته نها  به   دیکه ،  کێشه ی  چه ندین  پاڵ  له  
له مپه رێکی گه وره  بن له به رده م گه شه کردنی سینه مادا 
ببێت. ئێسته شی  بوونی  له سه ر  کاریگه رێتییان  و 

سینه ما وه ک 
میوانێکی نامۆ 
و ناواده  وابوو 
له  کوردستاندا، 
میوانێک که  تا 
سااڵنێک ته نها 
ده بینرا و پاشان 
قسه ی ده کرد به  بێ 
ئه وه ی راسته وخۆ 
وێنه یه ک له  
بینه رانی خۆی له  
کوردستاندا نیشان 
بدات. دیاره  نه بوونی 
سینه مایه ک که  
له  هه ناوی خودی 
ئه و کۆمه ڵگەیه وه  
هاتبێته  ده ر 
و وێنه ی ئه و 
کۆمه ڵگەیه  بنوێنێت 
به  سانایی بینه ر 
به ره و فیلمانی 
ده ره کی راکێش 
ده کات

بێ موباالتییه کی گه وره  له  هه مبه ر سینه ما الی ئێمه  
بووه  و ته نانه ت هه ندێجاریش به  سووکی سه یری ساڵۆنی 
سینه ما کراوه 
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عەبدوڵاڵ تاهیر بەرزنجی

لەم نووسینەدا سەرەتا كەمێك باسی سینەما و شیعر دەكەین  و پرسیاری بوون  و چۆنێتیی پەیوەندیی 
ناو شیعری كوردییەوە و  هاتووەتە  ئایا سینەما  نێوان شیعری كوردی  و سینەما دەكەین  و دەپرسین: 
شیعری ئێمە وەك تەكنیك سوودی لێ بینیووە؟ دوای ئەوە چەند نموونەیەك لە شیعری نوێی كوردی 
هەڵئەبژێرین، بێجگە لەمانە نموونەی تریشمان ئامادەكردووە، بەاڵم ئەوانە لە دووتوێی كتێبێكدا دەبینن، 

بەشێكی تری تێدایە دەربارەی چیرۆكی كوردی  و سینەما.

 شیعری 
كوردی و 
سینەما
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بە  نییە  ئەوە  لێكۆڵینەوە،  لەم  مەبەستیشمان 
تاكڕەگەزیی  هونەرە  دوو  ئەم  نزیكبوونەوەی 
تیشك  ئەمانەوێت  بەڵكو  بسڕێنەوە،  هەریەكەیان 
شوناسی  كە  پەیوەندییانەی  ئەو  سەر  بخەینە 
هونەرە جیاوازەكان دەوڵەمەنتر و فراوانتر دەكەن. 
شیعر سیحرێكی شاراوەی خۆی بە سینەما ئەدات  و 
سینەمایش ئەو ناوچە هەستپێنەكراو  و نادیارانەی 
و  هێز  یارمەتیی  بە  دەكات  و  بەرجەستە  شیعر 

كەرەستە و زمانی خۆی دەیانخاتە بەرچاومان. 
بۆچوون  و  را  زۆری  زۆربەی  بیست  پێش سەدەی 
كە  دەپارێزرێت،  بەوە  شیعر  شوناسی  وابوون 
لەسەر  جەخت  پتەوبكات  و  خۆی  زاتیی  رەگەزی 
تر  تێكەاڵوی رەگەزی  بكات. دەگوترا  تاكڕەگەزیی 
نەدات  و  سنووریان  لە  خۆی  بكرێت  تا  نەبێت  و 
پەخشان  لە  نە  شیعرە  شیعر  نەكەوێت.  توخنیان 
نزیك دەبێتەوە و نە تێكەاڵوی چەشن  و جۆرەكانی 
ئەدەب  تیۆری  لە  بۆچوونە  ئەم  بەاڵم  دەبێت،  تر 
سەرەتاكانی  لە  هەر  نەبوو.  بەردەوام  رەخنەدا   و 
لە سەدەی  رۆژئاواییەكان  بیستەوە )الی  سەدەی 
هەژدە و نۆزدەوە( شیعر بەسەر پەخشاندا كرایەوە. 

لەمەش چەندین جۆری شیعریی پەیدابوو. 
ئیتر وردە وردە لە قۆناغی پەرەسەندیا لە رەگەزی 
هونەری  گشتی  و  بە  گێڕانەوە  رۆمان  و  و  شانۆ 

شێوەكاری  و سینەما نزیكبووەوە.
كوردی،  شیعری  پەیداكردندا،  پەیوەندی  لە 
تاڕادەیەك سوودی لەو رەگەز و هونەرانە بینیوە، 
و  قسە  سینەما  لە  نزیبوونەوەی  لەبارەی  بەاڵم 

بۆچوونی زۆر هەڵئەگرێت. 
سینەما خۆی هونەرێكی نوێیە  و مێژووی داهێنانی 
بۆ ساڵی 1895 دەگەڕێتەوە، كە فیلمی )كرێكاران 

پیشاندرا.  و  ئامادەكرا  دەرەوە(  دێنە  كۆمپانیا  لە 
شیعری میللەتان وەك سوودوەرگرتن لە هونەرەكانی 

تر سوودی لە سینەما بینیوە.
هەرچەندە  نزیكترە،  سینەماوە  لە  شانۆ  هونەری 
لێكچوونی  هەمانكاتدا  لە  بەاڵم  زۆرە،  جیاوازییان 
دیاریش لە نێوانیاندا هەیە، بۆ نموونە ئەو شتانەی 
بوونی  بە  پەیوەندییان  دەكەنەوە   نزیك  لێكیان 
هەیە.  ئەكتەرەوە  بوونی  روناكی  و  دیكۆر  و 
و  ئەوەیە سینەما جێگۆڕە  گەورەترین جیاوازییش 
دەجوڵێت، بەاڵم شانۆ شوێنێكی دیاریكراوی هەیە 
فالشباكیش  ناكرێت.  دیمەنەكانی  بە  جێگۆڕكێ    و 
یەكێكە لەو تەكنیكانەی رۆمان  و چیرۆك  و سینەما 

لێكتر نزیك دەكاتەوە... هتد.
شیعری نوێ ، بەتایبەتی لە قۆناغە پێشكەوتووەكانیدا، 
لەگەڵ  گفتوگۆی  داوە،  وێنەیی  الیەنی  بە  بایەخی 
وزەی  پابەندی  ئەوەندە  رەخساندووە.  چاودا 
)بیستن(نەبووە، كە هەر لە سەرەتای سەرهەڵدانی 

شیعرەوە، شیعر كەوتبووە ژێر دەسەاڵتییەوە. 
لە شیعردا هۆیەكی  بینین  كاریگەریی  بەهێزكردنی 
هەرچەندە  سینەما،  لە  خۆنزیككردنەوە  بۆ  زیاترە 
هەر زوو وتراوە شیعر وێنەكردنە یاخود وێنەیەكی 
قسەكەرە. بوونی شیعر لە دەرەوەی زماندا یەكێكە 
جەختی  كوهین  جان  كە  گرنگانەی  خاڵە  لەو 
لەسەر كردووە. چۆن وشە شیعرییەتی خۆی هەیە 
هەیە  خۆیان  شیعرییەتی  شتەكانیش  ئاوەهایش 
نێوانیاندا شیعرییەتی  لە  تر، سینەما  هونەرەكانی 

تایبەتی خۆیان هەیە.
فەرهەنگی  ناو  دەكەونە  زاراوە  دوو  لێرەوە  هەر 
سینەما و شیعرەوە، تێكەاڵوبوونی سینەما  و شیعر 
وەدەردەخەن، ئەوانیش سینەمای شیعری  و شیعر 

شیعر سیحرێكی 
شاراوەی خۆی 
بە سینەما ئەدات 
 و سینەمایش 
ئەو ناوچە 
هەستپێنەكراو 
 و نادیارانەی 
شیعر بەرجەستە 
دەكات  و بە 
یارمەتیی هێز و 
كەرەستە و زمانی 
خۆی دەیانخاتە 
بەرچاومان

بەهێزكردنی كاریگەریی بینین لە شیعردا 
هۆیەكی زیاترە بۆ خۆنزیككردنەوە لە سینەما
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یا فیلمی سینەمایین. هەردوو سوود لە كەرەستەی 
دەوڵەمەند  دەبینن  و شوناسی خۆیانی پێ  یەكتر 

دەكەن.
شیعر(دا  نوێی  )رۆحی  وتاری  لە  ئەپۆلۆنیر 
كە  كردووە،  ئەوەی  پێشبینیی  خۆی  وەختی 
دەبێت  سینەمادا  لە  شیعر  نوێی  وزەی  رۆح  و 
جێگەی  تر  بینراوی  فەزایەكی  هەر  یا  شاشە   و  
 1916 ساڵی  هەروەها  دەگرێتەوە.  سپی  الپەڕەی 
سینەما  دەربارەی  خۆی  رای  چاوپێكەوتنێكدا  لە 
هونەرێك  ئەمڕۆ  وتوویەتی:  روو،  خستووەتە 
مەلحەمی  ویژدانی  لە  جۆرێك  توانایدایە  لە  هەیە 
لە رێگەی عەشقی شاعیران بۆ لیریكی  و راستیی 
درامیی بارودۆخەكان وەبەربهێنێت، ئەویش هونەری 

سینەمایە)1(.
بایەخیان  سەرەتاوە  لە  هەر  سوریالیزم  شاعیرانی 
ئەراگۆن لەسەر  بە سینەما دا. ساڵی 1917 لوی 
دیكۆری سینەمایی نووسی. ئەوەی دەربڕی كامێرای 
سینەمایی چەند بە توانایە بۆ چوونە ناو جەرگەی 
شتەكانەوە، تا نرخ  و بەها  و بڵندی ببەخشێتە ئەو 
باوانەی وێنەیان دەگرێت. سینەما شاعیرانی  شتە 
بە  فیلمیان  رادەیەی  ئەو  تا  كەمەندكێشكرد)2(، 
لەوانە  فیلم،  بە  دەكرد  شیعریان  و  دەكرد  شیعر 
مان رای شاعیر، كە ساڵی 1928 فیلمێكی كورتی 
بە ناونیشانی )چرای دەریا(وە لە شیعرێكی روبیر 
سوریالیی  فیلمێكی  بە  ئامادەكرد  و  دیسنۆسەوە 
لە  بریتی بوو  دانا. رووداوێكی درامیی تیا نەبوو، 
سەرنجی  كە  مۆتیف،  و  تیمە  و  كردار  كۆمەڵێك 

تایبەتییان لە چاوی بینەردا دەچان. 
سوریالیستەكان هەر زوو دركیان بەوەكرد، سینەما 
لە  پەیداكردووە،  دەربڕین  بۆ  تری  رێگەیەكی 

مێشكدا  بە  ئەوانەی  ناخ  و  شتەكانی  بینینكاریدا 
سینارێۆیان  چەندین  ئەوان  دەخاتەڕوو.  دێن 
نووسی  و چەندین شیعریان كرد بە فیلم. كارەكە 
بنووسن  سینەمایی  قەسیدەی  ئەوەی  گەیشتە 
ژێر  كەوتنە  شێوەیەك  بە  )سوریالیستەكان 
كاریگەریی سینەماوە، تا رادەی نووسینی قەسیدەی 
سینەمایی لە شێوەی دەقگەلێكدا، كە ئیلهامیان لە 
فیلمەوە وەردەگرت، وەك لە ئەزموونەكانی فیلیپ 
قەسیدەی  دەیانبینین.  بیریەدا  بنجامان  و  سۆبۆ 
سینەماییش دەقێكی ئەدەبییە لە شوێن  و زەمان  و 
یاسای جازییەت رزگاری بووە، هەستێكی گەورەتر 
بە جوولە و هەرەكەت بۆ شاعیر زامن دەكات()3(. 
زمانی  شیعری  و  زمانی  بەیەكاچوونی  كەواتە 

سینەمایی پێداویستی  و دەوڵەمەندكردنە.

دۆسیە
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شوناسجوانكردن  و فراوانكردنە، نەك قەتیسبوونی 
زمانی  بە  لە جوغزی خۆیدا. سینەما  هەریەكەیان 
بینین وا لە خوێنەری شیعر دەكات ببینێت. مانا 
هەواڵ  نەك  هەڵێنجێنێت،  وێنەكان  دیمەن  و  لە 

دەربارەیان ببیستێت.
سینەما  لە  كوردی  شیعری  ئایا  دەپرسین،  ئێستا 
نزیكبووەتەوە؟ ئایە شاعیری كورد  و شیعری كوردی 
تەكنیك  و  لە  سوودیان  كردووە؟  لێ  پێشوازییان 

كەرەستەكانی بینیووە؟
زیاتر،  دووەمەوە  یەكەم  و  نوێگەریی  قۆناغی  لە 
واتە سەردەمی پێشەنگایەتی  و شاعیرانی سااڵنی 
حەفتای سەدەی رابردووەوە، شیعری كوردی بەسەر 
و  هونەر  تەكنیكی  و  كەرەسە   چەمك  و  هەندێك 
پێ  خۆی  شوناسی  كراوەتەوە،  تردا  رەگەزەكانی 
ئەوە  چۆنە  رادەیان  ئاست  و  دەوڵەمەندكردوون. 
و  كەرەستە  لە  سوودبینین  وەك  ترە.  بابەتێكی 
تەكنیكی رەگەزی تر، چیرۆك  و شانۆ و هونەری 
هاتووەتە  شێوەكاری... هتد، جۆرە كەرەستەیەك 
ناو شیعرەوە، چەشنی دەمامك  و گفتوگۆ  و مەودای 
كە  هتد،  هونەریی..  چەمكی  و  مەودا  درامی  و 
نەبوون بەوەی لە شوناسی شیعر كەم بكەنەوە و 
جەوهەری بشێوێنن، بە پێچەوانەوە ئەمانە بوون بە 
وەسیلەیەك بۆ دۆزینەوەی چەندین رێگە دەربرینی 

شیعری. 
پێشەوەیش  لە  وەك  سینەما،  بە  سەبارەت 
لێی  شیعر  تازەیە،  هونەرێكی  پێدا،  ئاماژەمان 
نوێ   هونەریی  هێزێكی  وەك  دوورنەكەوتووەتەوە، 
و  كەمدا  ئاستێكی  لە  نواندووە،  خۆی  كاریگەریی 

بە دوو شێوە:
و  راستەوخۆ  كاریگەرییەكە  شێوەیەك   -1

تەماشاكەر  یا  خوێنەر  تێیدا  نەبووە.  مەبەستدار 
بە  راستەوخۆ  دەكات.  فەزایەك  بوونی  بە  هەست 
ناوی فەزای  زاراوەی سینەمایی  و  زمان  و چەمك  
نەوزاد  شیعری  هەندێك  لە  نانێت.  لێ  سینەمایی 
محەمەد،  قادر  ئەنوەر  بێكەس،  شێركۆ  رەفعەت، 
سابیر،  رەفیق  مەال،  ئەحمەدی  پیرباڵ،  فەرهاد 
لەتیف هەڵمەت، جەالل بەرزنجی، بەختیار عەلی، 
عەباس  سەڕاج،  هاشم  عوسمان،  عومەر  محەمەد 
كەریم  عەبدوڵاڵ.  عەبدولموتەڵیب  عەبدوڵاڵ، 
دەشتی، دڵشاد عەبدوڵاڵ دالوەر قەرەداغی، جەمال 
سینەماییان  ناوێكی  هیچ  دەبینرێن.  غەمبار..... 
لێ نەنراوە،  ئێمەی خوێنەر  و رەخنەگر دەتوانین 
كاریگەرییەكەی ببینین. لە هەندێك دەقی كۆمەڵە 
یا  سابیردا  رەفیق  گۆڕستانی(  )چرای  شیعری 
كۆمەڵە شیعری )سەمای بەفری ئێواران(ی جەالل 
فەزایەكی  دیمەن  و  لەبەر  هەستەكەین  بەرزنجیدا 
ئەشكەوت(  )شەوانی  نموونە  بۆ  سینەماییداین. 

یەكێكە لەو دەقانەی رەفیق سابیر:
بەدێژایی شەو باران دەباری

سەگێك لە نزیك ماڵیانەوە دەوەڕی
لەناو جێگاوە، پەردەی پەنجەرەكەی الدا

تاریكایی  لەناكاو  تریشقەیەك  هەورە 
شڵەقاند پێش چاوی رووناك كردەوە. 

راچڵەكی و پەردەكە دادرایەوە. 
بەاڵم خێرا بەخۆدا شكایەوەو وتی:

)گرمەی هەور لەنێو ئەشكەوتدا سامناكترە(
ئەو ئەشكەوتەی شەوان زاركەكەیان بەتاوێر 

دەبەست و تارۆژ دەبوەوە
یەكتری  ئارامیی  پڕ  خەوی  لە  ئێشكیان 

دەگرت

سینەما بە زمانی بینین وا لە خوێنەری شیعر دەكات 
ببینێت
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ئێشكیان لە ئاگر و خۆشەویستی  و
لە كۆمەڵە ئیسقانێكی بەجێماو دەگرت

كۆمەڵە ئێسقانێك
تەواو لە قامیش دەچوو

بۆنی سەردەمێكی تاریكی لێ  دەهات
)وەك  ئەشكەوتەكە،  دیواری  وەك 

دەموچاوێكی ئاواڵوی( كون كون بووبوو. 
1980
دەكرێ   سیناریۆیەكە  نیمچە  ئەمە  بڵێین  دەتوانین 
بۆ  سینەمایی   دەرهێنانی  فیلم  و  بە  بكرێت 
سیناریۆ  جۆر  دوو  سینەمادا  هونەری  لە  بكرێت. 
هەن، نووسینێك  كە نووسەرێكی سینەمایی خۆی 
رۆمانێكەوە  یان  چیرۆكێك  لە  یاخود  دەینووسێت 
سیناریۆ،  بە  دەیكات  دەكات  و  ئامادە  كارەكەی 
بەاڵم ئەمە قۆناغی یەكەمە. رەنگە تا ئەوكاتە هەر 
نووسینێك بێت لە شێوەی سیناریۆدا، واتە لەسەر 
دیاری  بۆ  تری  شتی  زۆر  نووسراوی،  بە  كاغەز 
نەكرابێت، كە پەیوەندیی بە كاتی جێبەجێكردنەوە 

هەیە.
ئامادەیە  تەواو  شێوەیەكی  بە  هەیە  سیناریۆ 
قۆناغی  دەخرێتە  وردی  بە  دەرهێنان،  بۆ 
پێناسەیدا  لە  وەك  سیناریۆ  جێبەجێكردنەوە، 
گفتوگۆ،  )بۆ  نەخشەیەك  لە  بریتییە  هاتووە 
وەسفی كردار )هەمیشە لە زەمەنی ئێستادا( جگە 
لە چەند رێنماییەكی تر، كە پەیوەندییان بە كەس  
و جلوبەرگ  و دیكۆر و كاریگەریی بینین  و دەنگ  و 

مۆسیقاوە هەیە.()4(*
شیعرەوە  لە  دەقێكە  سابیر،  رەفیق  دەقەی  ئەم 
ئەوەیە  لەمە  مەبەستمان  دەڕوات.  سینەما  بەرەو 
خەسڵەت  و سیمای جەوهەری شیعرە، بەاڵم بەرەو 

ئەوەی  بێ  رێدەكات،  سینەمایی  دیمەنی  و  كەش 
زاراوەیەكی سینەمایی  بە  ئاماژە  ناوبنێت  و  خۆی 
سەر  بمانباتە  راستەوخۆ  رێنمایی  و  بە  بدات  و 

جیهانی سینەما.
شیعرەكە بۆ خۆی بنیادێكی حیكایەتئامێزی هەیە، 
دیمەنێك دروستدەكات چاومان دەخاتەگەر، شتمان 

وەك تەنی مادی بۆ بەرجەستە دەكات.
دەكات.  دەستنیشان  بۆ  شوێنمان  زەمان  و 
بێ  تێدایە،  نموونانەی  لەم  كوردی  شیعری 
بەاڵم  نووسراون،  سینەماچووندا  بە  مەبەستی 
هێڵی  دەبەن.  سینەما  لە  نزیكبوونەوەمان  بەرەو 
تێدایە بۆ ئەوەی بكرێن بە سیناریۆ.  سەرەتاییان 
جیان لەو جۆرە سیناریۆیانە، كە پێیان دەگوترێت 
سیناریۆی تەسویری  و گەیشتوونەتە ئەو قۆناغەی 
بەردەستی دەرهێنەر و كاری دەرهێنانیان  بخرێنە 
)سیناریو  وێنەگرتن  سیناریۆی  بكرێت.  تێدا 
بۆ  )ئامادەیە  كە  سیناریۆیەیە،  ئەو  التصویر( 
هەروەها  تێدایە،  رووداوی  و  گفتوگۆ  وێنەگرتن  و 
دەرهێنەر  كە  تێدایە،  گشتییانەی  زانیارییە  ئەو 
ئەم  پێیەتی.  پێویستیان  سینەمایی  وێنەگری  و 
شوێنی  و  ژمارە  گرتەكان  و  وەسفی  زانیارییانە 
بەوە  ئاماژەیش  تێدایە،  كاتەكانی  وێنەگرتن  و 
كەرەستەی  بە  پێویستی  دیمەكەنە  ئایا  دەكرێت 

كاریگەری تر هەیە؟.
ئەو چەقە هونەرییەیە كە دەرهێنەر كاتی وێنەگرتن 
لێ   رێنمایی  مۆنتێریش  دەبەستێت،  پێ  پشتی 
وەك  فیلمەكە،  مۆنتاژی  كاری  بۆ  وەردەگرێت، 
دەكات،  باسی  سینەماییش  هونەری  فەرهەنگی 
سیناریۆی وێنەگرتن دواشێوەی چیرۆكی سینەماییە، 

پاش تەواوبوون لە قۆناغەكانی ئامادەكردنی  و 

دۆسیە
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گفتوگۆی  دانانی  سینەمایی  و  جێبەجێكردنی 
پێویست بۆی، روونكردنەوەی تەواو  و زانیاریی ورد 
لە  لەخۆگرتووە،  هونەریی  وردەكارییەكی  هەموو  و 
رووی دانانی كامێرا و جموجوڵی  و قەبارەی گرتەكان 
 و دیاریكردنی گواستنەوەكان لە هەموو دیمەنێك  و 
هەموو گرتەیەكدا. بریتییە لە فیلم  و لەسەر كاغەز 

نووسراوە()5(
تری  دەقی  زۆر  وەك  شاعیر،  وتمان  پێشەوە  لە 
هیچ  بە  ئاماژەی  ئاشكرا  بە  راستەوخۆ،  كوردی، 
بە  ببن  تا  نەداوە،  سینەمایی  تەكنیكی  و  زاراوە  
دەلیل  و راستەوخۆ بەرەو سینەمامان ببات. نە باسی 
وشەی سیناریۆ دەكات لە ناونیشاندا، نە باسی گرتە 
جۆری  نە  دەكات.  سینەمایی  دیمەنی  یا  مۆنتاژ  و 
بەاڵم  هەبێت،  ئەگەر  دەكات،  دیاری  بۆ  گرتەمان 

نیمچە  دیمەنێكی  لەبەر  و  دەمانبات   ناڕاستەوخۆ 
سینەماییدا دەمانوەستێنێت. 

پێكەوە  وێنەیەك  چەند  لە  بریتییە  كە  دیمەنێك 
وێنەیەكی گەورە و تەواو دروستدەكەن، پێی دەوترێت 
كەڵەكەبوونی چەند  ئەنجامی  لە  كە  وێنەی گشتی، 
كۆیان  گێڕانەوە  هێڵێكی  دروستدەبێت.  دیمەنێك 
دەكاتەوە. لەو جۆرە وێنانە ناچێت كە لە رەوانبێژیی 
دروستدەبوون،  شت  دوو  لێكچوواندنی  لە  كۆندا 
وا  دەقەكەدا  بونیادی  لە  گێڕانەوەكە  هێڵی  بەڵكو 
دەكات وێنە گشتییەكە، كە وەك دیمەنێك وایە، بە 
سنووری  تا  نەبێت  بچكۆلەكان  وێنە  كەڵەكەبوونی 
كۆتایی، تەواو نەبێت، واتە وێنە بچكۆلەكان بۆخۆیان 
سەربەستیی رەهایان نییە، چونكە ئامانج لە بوونیان 
وایە  پێم  گشتییەكەیە.  دیمەنە  و  وێنە  پێكهێنانی 
كاریگەریی رەگەز و هونەرەكانی تر زیاتر بوونی ئەم 
هونەری  بەتایبەتی  چەسپاندووە،  وێنەیەیان  جۆرە 
سینەما. سینەماخوازیی وێنە گشتییە شیعرییەكە، وا 
دەكات وەرگری شیعرەكە هەر بیر لە الیەنی بیستنی 
دەق نەكاتەوە، بەڵكو بایەخی سەرەكی بە هەستی 
بینین بدات، چونكە ئەو لەبەر وەرگرتنی كارێكدایە 
لە هونەرێكی گەورەی بینینكاریدایە، بۆیە وەرگرتنی 
وەرگرتن  و  سیستمی  لە  ئەمەوە  لەالیەن  دەقەكە 
بۆ سیستمی  بیستنكارییەوە دەگۆڕێت  خوێندنەوەی 
بەاڵم  سیناریۆیەك،  وەك  وێنەیەكە  بینینكاری. 
مێشكی  لە  هەر  هێشتا  سەرەتایی،  سیناریۆیەكی 
شاعیردا بێت  و نەگەیشتبێتە دەست سیناریستێكی 

بوارەكە، یا دەرهێنەرەكە.
جیا  دیمەنی  قەسیدەیەكە  سیناریۆ:  )قەسیدەی 
جیا  گرتەی  چەمكی  بە  پشت  تێدایە،  جیاوازی  و 
خۆیدا  لە  خۆی  گرتەیەكیش  هەموو  دەبەستێت، 
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پەیوەندی لەگەڵ گرتەی پاش خۆیدا دەدركێنێت و 
لە  گرتەكان،  تێكەاڵوكردنی  كۆكردنەوەو  كاری  بە 
دەكەوێت( دەست  شیعریمان  شریتێكی  كۆتاییدا 

)6(
لێرەدا شریتی شیعری لە شریتی سینەمایی نزیك 
كۆكردنەوەی  دەرهێنەر،  لە  گێڕەرەوە  دەبێتەوە، 
هەموو دیمەنەكان لە مۆنتاژی سینەمایی، رستە یا 
رستەی وێنەیی لە گرتەی سینەمایی. ئەگەر وشە لە 
شیعردا یەكەی سەرەكی بێت لە پێكهێنانی شریتی 
سەرەكییە  )shot(یەكەی  گرتە  ئەوە  شیعریدا، 
لە پێكهێنانی فیلمدا. هەموو گرتەیەكیش لە رووی 
نزیك،  گرتەی  هەیە:  جۆری  قەبارەوە  درێژی  و 
گرتەی گشتی، گرتەی دوور، گرتەی زۆر نزیك...
باسەكەمان  پێویستیی  لەبەر  دواییدا  لە  كە  هتد، 
دێینە سەریان، لە كۆی گرتەكانیش دیمەن پێكدێت:
پێكدێن،  هەڵوێست  دیمەن  و  گرتەكان  كۆی  )لە 
گرتە  پێكدێت،  فیلم  دیمەنەكانیش  كۆی  لە 
زمانە  یەكەی  وشەیش  سینەماییە،  زمانی  یەكەی 

ئەدەبییەكەیە()7(
رای تر هەیە ئەوە رەتدەكاتەوە كە هەر تەنها وشە 
ئەدەب  یا  شیعر  لەناو  زمانەوانی  یەكەیەكی  وەك 
بەرامبەر گرتەی سینەمایی بێت،  تەواو  بەگشتیدا 
هەر  دەچن  بۆی  كەسانێك  وەك  وشە،  چونكە 
لەگەڵ  تەنها  دەرببڕێت،  شتێك  ناتوانێت  بۆخۆی 
سینەمایی  گرتەی  بەاڵم  نەبێت،  تردا  وشەكانی 
وەك  گرتە  چەمكی  )ئەگەر  پێچەوانەوەیە  بە 
وشەیش  وەربگرین  و  زمانی سینەمایی  یەكەیەكی 
ئەم  هەڵەی  ئەوە  ئەدەبی،  زمانی  یەكەی  وەك 
چەمكەمان بۆ دەردەكەوێت، چونكە گرتە بۆخۆی 
بە  وشە  بەاڵم  دەرئەبڕێت،  رووداوێك  لە  زۆرتر 

تردا  وشەكانی  لەگەڵ  تێكەاڵوبوونی  پەیوەندی  و 
نەبێت ناتوانێت()8(

لەم بۆچوونەدا جۆرێك راستی هەیە، بەاڵم لە هەمان 
كاتدا پێویستی بە وردەكاریی زیاتر هەیە. خاوەنی 
رایەی سەرەوە چاكی كردووە، كە وتوویەتی  ئەو 
زمانی ئەدەبی، ئەگینا وشە، هەموو وشەیەك وەك 
دال مەدلولی تایبەتی خۆی هەیە، كە دەڵێین شاخ، 
دەكات،  دروست  ال  زەینیمان  وێنەیەكی  وشەكە 
بەاڵم هەر تەنها ئەوەیە و بەس، خۆ ئەگەر بخرێتە 
رستەیەكەوە، ئەوە ئەركێكی تری دەبێت. كەواتە 
چاكترە بەرامبەر گرتە، پەیوەندیی نێوان وشەیەك 
دابنێین، بچین بۆ رستە و   و چەند وشەیەكی تر 

وێنە و سەرووتر لێیان. 
لە سینەمادا وێنە جوڵەدارە، شیعری نوێش بۆ خۆی 
بە شێوەیەكی سەرەكی پشت بە وێنە دەبەستێت، 
رەوانبێژییە  شێوە  شیعریدا  قۆناغێكی  لە  رەنگە 
باوەكە دەسەاڵتداربووبێت. جۆرێك وێنەی بێجووڵەی 
لە  واتە  نوێتردا،  قۆناغی  لە  بەاڵم  دروستكردبێت، 
قۆناغی نزیكبوونەوە لە سینەما یا كاریگەریی سینەما 
بەسەر هونەرەكانی ترەوە، شیعر بۆ وێنەكارییەكەی 
كەڵكی لە خەسڵەتی وێنەی جووڵەدار وەرگرتووە. 
هەر لێرەوە جۆرێك وێنە دێتە ناو شیعرەوە دەكرێت 
ناوی )وێنە- سیناریۆ(ی لێ بنرێت، مەبەستیش لەم 
جۆرە وێنەیە )ئەو وێنە شیعرییەیە، كە لە بونیادیدا 
پشت بە چیرۆكێك دەبەستێت. ئەم بونیادە تەواو 
نابێت تا ئەو كاتەی ئەم چیرۆكە تەواو دەبێت، لەگەڵ 
رەچاوكردنی ئەوەی كە دەبێت وەرگرتنی چیرۆكەكە 
لە  بنەمای سەرەكی  بێت،  وەرگرتنێكی شیعرییانە 
گێڕانەوەدا ئەوەیە، كە چیرۆكێك هەیە دەگێڕدرێتەوە، 
هەروەها شێوەی گێڕانەوەی چیرۆكەكەیش، هەموو 

دۆسیە
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بۆ  بێت  تێدا  چیرۆكێكی  دەبێت  سیناریۆیەكیش 
گێڕانەوەو وەسیلەی تەكنیكیی خۆیشی هەبێت بۆ 

گەیاندنی ئەم چیرۆكە)9(.
دابەشكردنی  رێگەی  لە  سیناریۆیش  دیارە 
وەسفی  مەنزەرەدا  شێوەی  لە  دیمەنەكانەوە، 
دیمەنەكە  دەكات، هەروەها لە رێگەی رێكخستنی 
بنیادنانی  بۆ  دیمەنەكە  رووبەری  لەسەر  كادرەوە 

پێكهاتەی گشتی. 
سابیر  رەفیق  ئەشكەوت(ی  )شەوانی  شیعری 
بونیادێكی  جووڵەدارە،  گشتیی  وێنەیەكی 
حیكایەتئامێزی هەیە، شیعرەكە بە تەواوبوونی ئەم 

حیكایەتە نەبێت تەواو و كامڵ نابێت. 
دایڕشتووە،  خۆیدا  مێشكی  لە  سیناریۆیەكە 
چیرۆكێكی تێدایە دەگێڕێتەوە. شاعیر كامێرایەكی 
بەدەستەوەیە لە وێنەیەكەوە دەمانبات بۆ وێنەیەكی 
شوێنێكی  بۆ  دەمانگوێزێتەوە  شوێنێكەوە  لە  تر. 
تر. لەناو ژوورەكەوە كە كەسەكەی تێدا تەنیایە بۆ 
ناو ئەشكەوت، كە جاران ئەمی تێدا تەنیا نەبوو، 
هاوبیر  و  هاوڕا  كە  تردا،  كۆمەڵێك كەسی  لەگەڵ 
دەقە  ئەم   . كردووە  دڵنیایی  بە  هەستیان  بوون، 
پێكهێنانی  بۆ  وایە  وێنەكێشانێك  سیناریۆی  وەك 
دیمەنێك. دیارە ئەو وێنە گشتییانە زیاتر هونەری 
سابیر  رەفیق  دەهێنرێت.  بەدی  تێدا  سینەمایان 
تەكنیكی  لە  سوودوەرگرتن  بە  كە  زۆرە،  شیعری 

سیناریۆی نەخشەكێشانی دیمەن پێكهاتوون. 
دیمەنەدا دوو  تاك  ئەم  لەناو  شاعیری سیناریست 
وێنەی  كە  دیمەنێك  دروستكردووە،  تری  دیمەنی 
و  تەنیادایە  ژوورێكی  لەناو  دەدات   كەسێك 
هەورەتریشقە ئاگاداری دەكاتەوە و دەیهێنێتە سەر 
ئەشكەوتێكە  دیمەنی  دووەمیشیان  دیمەنی  خۆی. 

هاوڕێی  هەندێك  و  كەسە  ئەم  وێنەی  تێیدا 
دەخاتەڕوو. لەناو هەریەك لەم دوو دیمەنەدا، وێنەی 
دیمەنە  دوو  لەو  یەك  هەر  كە  دەبینرێن،  بچوكتر 
پێك دەهێنن، سیناریۆ، گرتەی سینەمایی، مۆنتاژ 
لە  سینەماییە،  زمانی  یەكەی  گرتە  بەكاردەبرێن. 
كۆی گرتە دیمەن یا هەڵوێست پێكدێت  و لە كۆی 
شریتی  زمان  و  دەبێت.  دروست  فیلم  دیمەنەكان 
شیعرییش هەر وەهایە. لە وشە و پەیوەندیی لەگەڵ 
وشەی تردا، با بڵێین رستە  و وێنە و كۆكردنەوەیان 

دیمەنێك یا وێنەیەكی گشتی دروستدەبێت.
كات  و شوێن دیاریكراون: شەو لە دیمەنی یەكەمدا 
بریتییە  شوێنیش  دووەمدا،  دیمەنی  لە  شەو   و 
و  یەكەمدا  دیمەنی  لە  تەنگ  ژووری  دوالیزمی  لە 
ئەشكەوت لە دیمەنی دووەمدا، واتە چاوی كامێرا 

لەنێوان ئەم دوو شوێنەدا دێت  و دەچێت.
ئەتوانین لەالیەن خۆمانەوە كاری دەرهێنەر بگرینە 
جۆرەكانیان  و  گرتە  هەندێك  و  خۆمان  ئەستۆی 

دیاری بكەین:
1-بە درێژایی شەو باران دەباری سەگێك لە نزیك 

ماڵیانەوە دەوەڕی.
دامەزرێنەرانەیە،  گرتەیەكی  یا  گشتی،  گرتەیەكی 
دیمەنێكی دەرەكی پیشاندەدات، زەمەن  و جێگەی 
گرتەیەك  بە  كامێرا  پاشان  دەكرێت.  دیاری  تێدا 
دەرهێنەر  رەنگە  سەگێك.  سەر  بۆ  دەگوازرێتەوە 
هەموو لەشی سەگەكە پیشان نەدات، بەڵكو تەنها 
دەمی یا لە سەرییەوە تا ملی پشان بدات، ئەمیش 

بە گرتەیەكی ناوەنجیی نزیك.
2-لەناو جێگەوە پەردەی پەنجەرەكەی الدا. 

گرتەیەكی  وێنەگر  شاعیری  ناوەوەیە،  دیمەنێكی 
وێنەگیراومان  بابەتی  واتە  لە لەشی كادر،  نزیك  

لە سینەمادا وێنە 
جوڵەدارە، شیعری 
نوێش بۆ خۆی 
بە شێوەیەكی 
سەرەكی پشت بە 
وێنە دەبەستێت، 
رەنگە لە قۆناغێكی 
شیعریدا شێوە 
رەوانبێژییە باوەكە 
دەسەاڵتداربووبێت. 
جۆرێك وێنەی 
بێجووڵەی 
دروستكردبێت، 
بەاڵم لە قۆناغی 
نوێتردا، واتە لە 
قۆناغی نزیكبوونەوە 
لە سینەما یا 
كاریگەریی سینەما 
بەسەر هونەرەكانی 
ترەوە، شیعر بۆ 
وێنەكارییەكەی 
كەڵكی لە 
خەسڵەتی 
وێنەی جووڵەدار 
وەرگرتووە
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پیشان دەدات. لە سینەمادا گرتەی ناوەنجی سەری 
كەسەكە تا ناوتەنەی دەگرێت. 

شڵەقاند  تاریكایی  لەناكاو  تریشقەیەك  3-هەورە 
پێش چاوی رووناك كردەوە. 

دیمەنێكی دەرەوە، بەاڵم كامێرا بە گرتەیەك دێتەوە 
لە  و  دوورە  تریشقە  هەورە  هەرچەندە  ناوەوە. 
ئاسمانە و خۆی دەهاوێت، بەاڵم گرتەی زۆر نزیك 
بەكاردەبرێت، بەتایبەتی كە پێش چاوی كەسەكە 

رووناك دەكاتەوە. 
گرتەی زۆر نزیك، زۆر لە كادر یا كەس یا بابەتی 
بكاتە سەر  تا جەخت  دەبێتەوە،  نزیك  وێنەگیراو 
لێرەدا  وردبێتەوە.  لێی  و  بابەتەكە  لە  بەشێك 
بكاتە  جەخت  تەنها  مەبەستێتی  وێنەگر  شاعیری 
تیشك  و  دەقەكە  باسكراوی  كەسی  چاوی  سەر 
وردبێتەوە.  دەوروبەریشی  لە  نەك  سەری،  بخاتە 
ئێجگار  گرتەی  جۆری  ئەمە،  بۆ  گرتە  باشترین 
نزیكە، كە تەنیا لە لەشی كەسەكە سەری گرتووە 

و لەسەریشی لە چاو وردبووەتەوە.
4-راچڵەكی  و پەردەكە دادرایەوە.

رەنگە  یەكێكیان  بەخێرا  یەكدا  بەدوای  دووگرتە 
تەنها شانی كەسەكە بێنێتە پێشەوە بۆ دەربڕینی 

حاڵەتی راچڵەكین.
5-بەاڵم خێرا بەخۆدا شكایەوەو وتی: )گرمەی هەور 
لەنێو ئەشكەوتدا سامناكترە( لێرەدا دیمەنی یەكەمی 
لە  دیمەنە گشتییەكە پێكدێت  و تەواو دەبێت كە 
دوو بەش پێكهاتووە. ئەگەر وردبینەوە دەرئەكەوێت 
لە چەند وێنە و دیمەنێكی بچووك پێكهاتووە، بە 
بۆ  دیكۆرمان  شوێن  و  و  زەمەن   گرتەیەك  چەند 
بۆ  نووستوومان  كەسێكی  وێنەی  دەكات.  ئامادە 
دەگرێت، كە هەورەتریشقە رایدەچڵەكێنێت. دیارە 

ئەم دیمەنە لە هەندێك كەرەستە و وەسیلەی دەنگ 
خاڵی نییە )وەڕینی سەگ، هەورە تریشقە(.

دیمەنی دووەمی وێنە یا دیمەنە گشتییەكە لە )ئەو 
ئەشكەوتەی شەوان زاركەكەیان بە تاوێر دەبەست( 
دەست پێ دەكات، بەاڵم مەنەلۆژی ناوەوەی كەسەكە 
)گرمەی هەور لەنێو ئەشكەوتدا سامناكترە( بۆ ئەم 
دەكات.  ئامادەمان  سینەماییە  گواستنەوە  بڕین  و 
ئیتر شاعیری وێنەگر بڕینێك بەكاردێنێت بۆ ئەوەی 
دەاللەتە  وەك شوێن  كە  )ژوورەكە  لەم شوێنەوە 
بۆ ئاوەدانی  و جێگیربوون( بمانباتە ناو شوێنێكی 
سروشتی  بۆ  دەلیلە  كە  )ئەشكەوتەكە(  ترەوە 
داخراو  و چۆڵەوانی  و بیدائییەتی ئینسان(. دیمەنی 
دەكات  و  پێ  دەست  ئەشكەوتەكەدا  لەناو  دووەم 
تەواو دەبێت. یەكسەر كامێرای شیعری  دەمانباتە 
ناو ئەشكەوتێكەوە شوناسی كەسی ناو ژوورەكەی 
پێش  دێنێتە  هاوەڵێكمان  چەند  و  یەكەم   دیمەنی 
چاو، ئێشكیان لە ئاگری خۆشەویستی  و ئێسقانی  
وێنەیی  شیعری  خەسڵەتی  دەگرت.  بەجێماو 
جووڵەدار ئەوەیە هەواڵمان لەبارەی شتەكانەوە پێ 
وا  ئەمەیش  دەدات،  پیشانمان  بەڵكو  نابەخشێت، 
دەكات كردار و جوولە زۆر ببن، نەك بەكارهێنانی 
ناو و ئاوەڵناو. رەفیق سابیر بۆ ناساندنی كەسی 
جاران،  ئەشكەوتەكەی  ناو  كەسانی  و  ژوورەكە 
و  وێنە  كۆمەڵێك  لەوان،  بوو  یەكێك  ئەمیش  كە 
یا  شۆڕشگێر،  نابات  ناویان  دەبات،  بەكار  كردار 
تەكنیكە  لەو  یەكێك  گروپێك.  بە  سەر  هاوەاڵنی 
تەكنیكی  بەكاربراون،  دەقەدا  لەم  سینەماییانەی  
دەقەكە،  ناو  وێنەگراوی  كەسی  كە  )فالشباك(ە، 
بەهۆی راچڵەكین لە وەختی هەورەبروسكەی شەودا، 
سینەمادا،  لە  )ئەگەرچی  رابردوو  بۆ  دەگەڕێتەوە 

دۆسیە
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ترسی  و  ژوورەكەدا سام  لە  ئێستادان(،  لە  شتەكان 
جارانی  ئەشكەوتەكەی  ناو  هەورەبرووسكەی شەوانی 

دێنێتەوە یاد.
فالشباك زیاتر لە حەفتاكانەوە هاتووەتە ناو ئەدەبی 
كوردییەوە، چیرۆك بەتایبەتی  و پاشانیش لە چەندین 
نموونەی شیعریدا الی نەوزاد رەفعەت، شێركۆ بێکەس، 
شاعیرانی سااڵنی نەوەد بەدواوە دەبینرێت. شاعیران 
مۆنتاژ،  گرتە،  تەكنیكی سینەمایی وەك:  رێگەی  لە 
فالشباك، دیمەن... تا رادەیەك سوودیان لە هونەری 
چوارچێوەیەكە  دیمەن  وێنەی  بینیوە.  سینەمایی 
نزیك  لێك  تێیدا  سینەما  و  شیعر  هونەری  هەردوو 
شاعیری  نموونەیەكی  چەند  لە  ئەتوانین  دەبنەوە. 
و  گرتە  لە  جۆرێك  مەریوانی(دا  )دڵشاد  كۆچكردوو 

مۆنتاژ بەدی بكەین. 
بۆ نموونە: لە شیعری )من  و تۆ(دا، دوو رووداوی جیا 
و دژ بە یەك لە یەك كاتدا روو دەدەن  و بە هاوسەنگی 

رێدەكەن.
پەرەسەندنی  دەگوترێت  پێی  ئەمە  سینەمادا  لە 
دوو  پەرەسەندنی  المتوازی(.  )التطور  هاوسەنگ 
رووداوی جیایە یا زیاتر لە دوو رووداو لەناو رێڕەوی 
پەرەسەندنی  روودەدەن،  كاتدا  لەیەك  فیلمەكەدا، 
هاوسەنگ لە رێگەی بڕینی هاوسەنگەوە، لە شوێنی 
بە  بەدیدێت،  تر  رووداوێكی  شوێنی  بۆ  رووداوێكەوە 
مەبەستی وێنەگرتنی دوو رووداو كاتی روودانیان()10(

شیعرەكەی دڵشاد مەریوانی:
من  و تۆ

لە كاتێكدا بۆ یەكتری پێ  دەكەنین
لەمسەر گێتی. . منداڵێك دادەنەوێ 

پارچە شووشەیەك لەرێی رێبوارەكان الدەدا. 
لەو سەرگێتی. . پیاوێك  دادەنەوێ 

بەردێك هەڵدەگرێ . . دەیگرێتە  كۆترێك. 
لە كاتێكدا یەكتری دەگرینە باوەش

وەردەگرێ  و  كتێبەكانی  منداڵێك   . لەمال. 
بەرەو قوتابخانە دەچێ 

بۆ  هەڵدەگرێ  و  چەكەكەی  دزێك   . لەوال. 
بڕینی ماڵێك دەچێ 

بیر لەوە بكەوە من و تۆ
لە چ سەردەمێكدا یەكتریمان خۆشدەوێ . 

لەم شیعرەدا دوو رووداوی سەرەكی لە یەك كات  و 
دوو شوێنی جیاوازدا روو دەدەن. هەر یەك لەو دوو 
رووداوە سەرەكییە لە چەند رستە و وێنە و گرتەیەكی 

بچووك پێكدێت.
ئەمسەرگێتی  و ئەوسەرگێتی دوو شوێنە جیاوازەكەن، 

كە رووداوەكانی تێدا دەرئەكەون.
دوالیزمێكن  بە  سەر  یەكن.  بە  دژ  رووداوەكان 
خۆشەویستی  و  لە  خراپە،  و  چاكە  لە  بریتییە  كە 
سەر  كردارانەی  ئەو  زیاتر  روونكردنەوەی  بۆ  قین. 
دەخەینە  میهرەبانین  و  سۆز  خۆشەویستی  و  بە 
كە  كردارانەیشی،  ئەو  و  )أ(  ناوی  بە  خشتەیەكەوە 
پەیوەستن بە قین  و ركەوە دەخەینە خانەیەكەوە بە 

ناوی )ب(:

خەسڵەتی شیعری وێنەیی جووڵەدار ئەوەیە هەواڵمان 
لەبارەی شتەكانەوە پێ نابەخشێت، بەڵكو پیشانمان دەدات

با
پارچە  دادەنەوێ   منداڵێك  گێتی..  1-لەمسەر 

شووشەیەك لە رێی رێبواران الدەدا.
2- لەمال.. منداڵێك كتێبەكانی وەردەگرێ   و بەرەو 

قوتابخانە دەچێ.

1-لەوسەر گێتی.. پیاوێك دادەنەوێ  بەردێك 
هەڵدەگرێ .. دەیگرێتە كۆترێك. 

2-لەوال.. دزێك چەكەكەی هەڵدەگرێ   و بۆ بڕینی 
ماڵێك دەچێ.
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گرتە،  و  وێنە  كۆمەڵێك  لە  بریتین  دیمەنەكە  دوو 
ئەوسەر  گێتی/  )لەمسەر  شوێنەكە  هەردوو  بەاڵم 
دەكەنەوە.  جیایان  كردارەكانیش  جۆری  و  گێتی( 
بە  جیاوازدا  شوێنی   دوو  لە  رووداو  جۆر  دوو 
دروستدەبن  و  كاتدا  لەیەك  یەكسان  و  شێوەیەكی 

پەرەدەسێنن  و كۆتاییان پێ دێت.
لە  گواستنەوە  بۆ  دروستدەبێت،  هاوسەنگ  بڕینی 
ئەوەی  بۆ  تر،  بۆ شوێنێكی  و شوێنێكەوە  رووداو 
پێكەوە  جیاوازەكان  رووداوە  وێنەی  كاتدا  لەیەك 

بگیرێن.
شاعیری وێنەگر بە رستەی لەمسەر گێتی  و لەوسەر 
گێتی بڕینەكە ئەنجام دەدات، تا بە ئاسانی  لەیەك 
كاتدا لەنێوان ئەم دوو دیمەنە جیاوازەدا بگوازێتەوە و 
بێت  و بچێت، بەاڵم لە سینەمادا بۆ ئەم گواستنەوەیە 
مۆنتێر قۆناغێك لەگەڵ گرتنی رووداوێكدا دەبڕێت  و 

دەوەستێت تا بچێت بەالی رووداوەكەی ترەوە، كە 
لە شوێنێكی تردا روودەدات، بە مەبەستی گرتنی.

شێركۆ بێكەس خاوەنی دەیەها شیعرە، كە بریتین 
نیشانەی  بە  یا  ژمارە  بە  دیمەنێك،  چەند  لە 
خاڵێك دوو خاڵ دیمەنەكان لێك دائەبڕێت، بەاڵم 
دیمەنێكی  مۆنتاژەوە  رێگەی  لە  كۆكردنەوەیان  بۆ 
و  وێنە  دێنێت.  بەرهەم  بۆ  گەورەمان  گشتی  و 
زۆر  كردارێكی  دیارە.  پێوە  سینەماییان  ئیقاعی 
فەزای  ناو  دەمانبەنە  هەن،  بینراوانەدا  وێنە  لەو 
سینەماییەوە. بەتایبەتی لەو نموونانەیدا، بابەتێك 
خەسڵەت  و  لە  گێڕانەوەیەك  گێڕانەوە،  بۆ  هەیە 

سات  و هەناسەی شیعرییەوە هەڵقواڵوە. 
كۆمەڵێك  مۆنتاژی  كە  دەگەڕێین،  نموونانەی  لەو 
جۆرە  لەم  تریشمان  شاعیری  چەندین  دیمەنن. 
شیعرانە بیبەش نین. باشتر وایە نموونە لە شیعرە 

كورتەكانی وەرگرین. 
هەست  و هێزە بینینكارییەكە لە شیعرە كورتەكانیشیدا 
وا لە خوێنەر دەكەن مەنتیقی خوێندنەوەی بگۆڕێت 
بۆ بینین، هەرچەندە تا ئێستایش سیستمی بیستن 
دەقە  شوێنی  زۆر  لە  تەنانەت  زاڵە،  شێركۆ  الی 
زۆر  ئەمە  بەاڵم  نابێت،  وااڵكانیشیدا دەستبەرداری 
شیعرانەی  ئەو  بینینكاریی  سینەمایی  هێزی  لە 
بێكەس  شێركۆ  بە  دەكرێت  نەكردووەتەوە.  كەم 
لەو  اللقطە(  و بە زۆر  بڵێین شاعیری گرتە )شاعر 
شیعرە كورتانەی بڵێین شیعری گرتە )شعر اللقطە(. 
گەردونێكی  بچوكدا  ئێجگار  گرتەیەكی  لە  دەبینین 
بە  و  شیعرین   ساتی  دەكات،  بەند  بۆ  گەورەمان 

گرتەیەك بەرجەستەیان دەكات. 
ئێمە پێمان باشە بە زۆر لەو شیعرە كورتانەی كە 
گرتەی  شیعری  بڵێین  پۆستەر،  ناون  ناوی  خۆی 

دۆسیە
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سینەمایی، چونكە زۆربەیان پڕن لە كردار و جوولە، 
لە  كار  زیاتر  و  هەیە  حیكایەتئامێزیان  بونیادێكی 
پتەو  خوێنەر  بینین الی  هێزی  دەكەن  و  چاومان 
دەكەن. ئەگەرچی پۆستەریش گفتوگۆ لەگەڵ چاودا 
دەكات، بەاڵم زیاتر خەسڵەتی هونەرە شێوەكارییەكە 
زاڵە. جیاوازیی نێوان وێنەی ناو هونەری شێوەكاری 
 و وێنەی جیهانی سینەما ئەوەیە، كە لە یەكەمیاندا 
دووەمیاندا،  لە  بەاڵم  بێدەنگە،  بێجووڵەیە،  وێنە 
بە  شێركۆ  جووڵەدارە.  وێنە  سینەمادا  لە  واتە 
كامێرا و گرتە زۆرجار دیمەن  و پەیوەندیی نادیار و 
نەبینراومان بۆ بەرجەستە دەكات. هەندێك جار لەو 
جیهانە  لە  دەخاتەڕوو،  جیهانێك  بچوكانەدا  گرتە 

گەورەكانی شیعرە درێژەكانی گەورەترە.

حەوز
لەم حەوزی خانەقایەدا

شەوان درەنگ
كە مانگ ئەگاتە خوارەوە و

ئەچێتە ناو ئاوەكەوە. 
رێك بە تەنیشتی مانگەوە

من سەری )مەحوی(یش ئەبینم
پێكەوە ئەلەرێنەوە!

شوێن لەم شیعرەدا بە گرتەی دامەزرێنەر )اللقطە 
گرتەیەكە  ئەمیش  دەكرێت،  دیاری  التاسیسیە( 
پیشان  )حەوزەكە(  مەبەست  شوێنی  تەنها  كە 
دەدات  و لە دەوروبەری خۆی دای ئەبڕێت. پاشان 
گرتەیەكی تر بەكاردەهێنرێت لە خوارەوە چاومان 
بەرەو ئاسمان دەبات، تا بڕوانین  و سەرووی خۆمان 
ببینین، دیارە بۆ بینینی شتێكی بەنرخ  و بەها و 
بۆ  مرۆڤ   مانگە.  ئەویش  كە  بەرز  و شكۆمەند، 

شتی بەرز و سەیر، چاوی بەرز دەكاتەوە و نیگا 
لە  )گرتە  دەوترێت  گرتەیە  جۆرە  بەم  دەهاوێت. 
بەم  سینەمادا  هونەری  لە  نزمەوە(  و  گۆشەیەكی 

شێوەیە پێناسە دەكرێت:
)ئەو گرتەیە كە بۆ سەروو دەڕوانێت، بەرەو كەسەكە 
یا كەسەكان، بەرەو ئەو شتەی كە مەبەستە وێنەی 
خوارەوەیە  لە  وێنەگرتنەكە  گۆشەی  بگیرێت. 
بەرەو سەرەوە. بۆ نموونە زۆر جار بنمیچی ژوور 
نزمەوە  گرتەیەكی  رێگەی  لە  ناوەكیدا  دیمەنی  لە 

دەرئەكەوێت()11(
وێنەی  شیعرەدا  ئەم  سەرەتای  لە  شتەی  ئەو 
بەرەو  بەرزاییەوە  لە  مانگیش  )مانگە(،  دەگیرێت 
حەوزەكە دێت، كەواتە بۆ گرتنی وێنەكەی، گرتەی 
)لە گۆشەی نزمەوە( بەكار دەهێنرێت، چونكە لە 
وێنەی شتێكی  گرتنی  بۆ  دەبرێت  بەكار  خوارەوە 

بەرز )مانگ(. 
بەرز  گرتەیە  ئەم  خەسڵەتەكانی  لە  یەكێك 
نزم،  بەركارهێنانی گۆشەی  بە  نرخاندنە. )ئەشێ  
یا نزمە گۆشە لە وێنەگرتندا، هەستكردن بە بەرزی 

 و خۆبەزلزانین بەدی بهێنرێت()12(.
شێركۆ لەم دیمەنەدا مانگ لە مەدلولی خۆبەزلزانین 
لە  جۆرێك  بەڵكو  بارناكات،  لووتبەرزی  و  فیز  و 
بەخشندەیی  و خاكیبوون  و خۆبەمرۆڤكردنی دەداتە 
پاڵ، بە دەلیلی گرتەی دووەم كە تێیدا مانگ لە 
پاڵ سەری مەحویدا دەبینرێت، پێكەوە ئەلەرێنەوە، 
بەرزیی  لە مەدلوولی  لێدێت  وەك مرۆڤی شاعیری 
دووردەخرێتەوە بۆ بەیەكسانی كردنی لەگەڵ زەوی  

و شتەكانی )سەر(.
ئەم گرتەیەیش گرتەی نزیكە كە )تا رادەیەك لە 
نزیك  وێنەگرتنەكە  بۆ  مەبەست  بابەتی  یا  كادر 

شاعیری وێنەگر 
بە رستەی لەمسەر 
گێتی  و لەوسەر 
گێتی بڕینەكە 
ئەنجام دەدات، 
تا بە ئاسانی  
لەیەك كاتدا 
لەنێوان ئەم دوو 
دیمەنە جیاوازەدا 
بگوازێتەوە و بێت  
و بچێت، بەاڵم 
لە سینەمادا بۆ 
ئەم گواستنەوەیە 
مۆنتێر قۆناغێك 
لەگەڵ گرتنی 
رووداوێكدا دەبڕێت  
و دەوەستێت 
تا بچێت بەالی 
رووداوەكەی ترەوە، 
كە لە شوێنێكی 
تردا روودەدات، بە 
مەبەستی گرتنی

جیاوازیی نێوان وێنەی ناو هونەری شێوەكاری  و وێنەی 
جیهانی سینەما ئەوەیە، كە لە یەكەمیاندا وێنە 
بێجووڵەیە، بێدەنگە، بەاڵم لە دووەمیاندا، واتە لە 
سینەمادا وێنە جووڵەدارە
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پیشان  كەسەكە  سەری  نموونە  بۆ  دەبێتەوە. 
نزیكیش  گرتەی  سەرەكیی  خەسڵەتی  ئەدات، 
ئەوەیە كە بینەران لە كەس  و شتی مەبەست نزیک 
بكرێت،  لەسەر  جەختی  گەرەكە  كە  دەكاتەوە، 
یا  كەسەكە  دەوروبەری  دوورخستنەوەی  لەگەڵ 

شتەكە لە دەرەوەی سنووری وێنەكەدا()13(
پیشان  سەری  تەنها  مەحوی  لە  گرتەكەدا  لە 
ئەدرێت  و لەپاڵ مانگدا لە حەوزەكەدا ئەلەرێنەوە. 
وێنەكەدا  لە  مانگ  هەم  مەحوی  و  سەری  هەم 
تر  واتایەكی  بە  دائەبڕێن،  خۆیان  دەوروبەری  لە 
تیشك ناخرێتە سەر دەوروبەریان  و پیشان نادرێت، 
گرتەی  ئەركی  وتمان  سەرەوە  لە  وەك  ئەمەیش 
نزیكە، كە لە كەس یا شتی مەبەست تەنها سەر یا 

شتێكی بچووكی دەگرێت. 
لەم شیعرەدا بە هەردوو گرتەی )گرتە لە گۆشەیەكی 
نزمەوە( و )گرتەی نزیك( لێكدانی دوو هێڵ دروست 
دەبێت، هێڵێكی شاقوڵی لە سەرەوە بۆ خوارەوە، 
لە سەرەوە  رێكردنی  و  مانگ   وێنەی جووڵەی  كە 
بە  كە  نزیك  گرتەی  دەكێشیت  و  خوارەوە  بۆ 
هاوتاكردنی مانگ  و سەری مەحوی لە حەوزەكەدا 
هەردووكیان  لێكدانی  دەكێشێت.  ئاسۆیی  هێڵێكی 
الدانی هونەری  و دەاللی  و ستاتیكی بەرهەمدێنێ .

ئەگەر لە رەوتی نوێی شیعری كوردیدا دیقەت بدەین 
و وردببینەوە، ئەتوانین نموونەی چاك لەو شیعرانە 
بەسەرەوە  سینەمایان  كاریگەریی  كە  هەڵبژێرین 
ئەوەندە  خاوەنەكانیان،  لە  هەندێك  رەنگە  دیارە، 
تەكنیكەكانیشی  و  سینەما  هونەری  ئاگاداری 
لە پێكهێنانی شیعرەكانیاندا  تیایشاندایە  نەبووبن. 
لە  وەرگرتووە،  سینەمایی  مۆنتاژی  لە  كەڵكیان 

رێگەی كۆكردنەوەی دیمەن وێنەو گرتەكانەوە.

شیعری  بڵێین  شیعرەكانیان  بە  دەكرێ  هەن 
وایە  سەرەتایەك  وەك  هەیە  نموونەیش  )گرتە(. 
بۆ سینارێۆ.. لەالیەن خۆمانەوە ئەتوانین تەكنیكی 
سینەمایی تێدا ببینین  و جۆری گرتەی بۆ دیاری 
بكەین. ئەمە هەنگاوێكە بۆ دۆزینەوەی كاریگەریی 
سینەما لە شیعردا، بێ ئەوەی ئەو شاعیرانە ناوی 
سینەما یا كەرەستەكانی ببەن، قۆناغی سەرەتایە. 
شیعریی  نموونەی  هەندێك  لە  گرتە  مۆنتاژ  و 
سینەمایشدا  پەسەرەندنی  و  لەدایكبوون  پێش 
ژیاون  سەردەمێكدا  لە  شاعیرانە  ئەو  دەبینرێن. 
كەرەستەی بینینی جوڵەدار نەبووە. بە خەیاڵیاندا 
نەهاتووە رۆژێك ئامێرێكی سیحراویی وەك سینەما 
بەڵكو  ئەدەب،  رەخنەگرانی  نەك  دەبێت،  دروست 
سینەما  هونەری  دەرهێنەرانی  تیۆرداڕێژەران  و 
ئاماژەیان  دوواون  و  نموونە شیعرییانە  لەو  خۆی، 

پێ داون. 
سینەمایی گەورە )مارسیل مارتن( باسی مۆنتاژ لە 
شیعری )دەریای تیشكەكاندا(ی شاعیری فەڕەنسی 
رووسی  بەناوبانگی  دەرهێنەری  دەكات.  رامبۆ 
)ئیزنشتاین( لە شیعری )بولتافا(ی شاعیری رووسی 
پۆشكین دەكۆڵیتەوە، لە تەنها بڕگەیەكدا سێ  گرتە 
دەدۆزێتەوە، پاشان لە مۆنتاژ دەكۆڵێتەوە كە ئەو 
ماریای  هەاڵتنی  دیمەنی  كۆكردووەتەوەو  وێنانەی 
پێشخستووە. ئەو دوو شاعیرە پێش سەرهەڵدان  و 

دامەزراندنی سینەما  و مۆنتاژ و گرتە ژیاون. 
ئەتوانین لە شیعری كۆنی كوردیشدا نموونەی گرتە 
لە  مەولەوی  بدۆزینەوە.  مەولەوی  الی  مۆنتاژ  و 
نەبینیوە،  سینەمای  و  كامێرا  ژیاوە  سەردەمێكدا 
كەرەستانەی  ئەم  ژیاوە  هەوراماندا  دێیەكی  لە 

بەخەیاڵیشدا نەهاتوون.

دۆسیە
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دێڕێكی هەیە رەنگە هەر شیعرێك بێت  و لە یەك 
رۆژهەاڵتدا  كۆنی  شیعری  لە  پێكهاتبێت.  بەیت 
شاعیر هەبووە لە ژیانیدا تاكە بەیتێكی نووسیووە. 
هەن شیعری زۆریان هەیە، بەاڵم شیعریشیان هەیە 

لە تەنها بەیتێك پێكهاتووە. 
د. ئەنوەر قادر محەمەد بۆ ئەوە دەچێت )شین 

بێت بۆ عەنبەر خاتوون()14(.
قازان قەتاران قوڵنگەن حەوایی/ حەیفەن بااڵكەت 

شەو بە تەنیایی 
دیمەن  و  گرتە  دوو  بەیتەدا  لەم  ئەتوانین 
مردوو  سرووتی  وێنەی  شیعرەكە  بكەین.  دیاری 

بەڕێكردنمان پێ دەبەخشێ . 
گرتەی یەكەم: قازان قەتاران.

یەك  قازان  جاران  مردووشۆردنە.  كاتی  وێنەی 
لەدوای یەك ریز دەكران  و ئاویان تیا گەرم دەكرا، 
رەنگە  بشۆردرێت.  پێ  مردووەكەی  ئەوەی  بۆ 
شوێنی گرتەكە ماڵ یا مزگەوت بێت، ئەمە گرتەی 

یەكەمە.
گرتەی دووەم: قوڵنگەن حەوایی.

شاعیری وێنەگر یەكسەر  و زۆر بە خێرا، بە گرتەی 
دووەم لە ماڵ  و دیمەنی شۆردن دەمانگوازێتەوە و 
دەمانباتە سەرقەبران. بە گرتەی دووەم دیمەنێكی 
تری سرووتەكەمان بۆ ئامادەدەكات، ئەویش كات 
 و سات  و دیمەنی گۆڕهەڵكەندن  و بەخاكسپاردنە. 
بەو چوار وشەیە و چوار گرتەیە سرووتی بەڕێكردنی 
كۆچكردوومان پێ دەگەیەنێت، كە لە دوو گرتە و 

دوو دیمەن پێكدێن. 
وەك زمانی ئاخاوتن چوار ئاماژەی كورتن، وەك 
زمانی سینەما دوو گرتە و گواستنەوەی خێرا لە 
دوو شوێنەوە، دوو دیمەن لە دوو شوێنی جیاوازدا 

)ماڵ/ سەرقەبران(، 
مۆنتاژ  و  بەاڵم 
نی  ا ێد گر ە و پێكە
دیمەنەكە  هەردوو 
گشتییەكە  سرووتە 
واتە  پێكدەهێنن، 
چۆنێتیی  سرووتی 
نی  د ێكر ڕ بە
بەپێی  مردوویەك 
یستیی  و ا پێد

ئێرە  تا  ئەشێ   میللەتێك.  ئایینی  كۆمەاڵیەتی  و 
هەموو  بۆ  بێت،  گشتی  شتێكی  وێنەگرتنی 
مردوویەك.  لە بەشی دووەمی دێڕەكەدا پەیوەندیی 
وێنەگر/ گێڕەرەوەی شیعرەكە لەگەڵ كۆچكردوودا 
خۆشەویستی  بنەمای  لەسەر  كە  دەرئەكەوێت، 
بە  شەو  بااڵكەت  )حەیفەن  دروستبووە.  سۆز   و 

تەنیایی(. 
دەکرێت،  تەفسیر  تریشدا  بارێکی  بو  ئەو شیعرە 
گوایە شاعیر ئاماژە بە کۆچی بە کۆمەڵی باڵندە 
دەدات و حەسرەت بۆ ئامادەنەبوونی یار و تەنیایی 
مۆنتاژی  و  گرتە  بارەشدا  بەم  دەکێشێت.  خۆی 

سینەمایی هەن.
بێگومان ئەم سەردەمە سەردەمی وێنەیە، زمانی 
هێزی  بوارێكدا  هەموو  لە  روو،  هەموو  لە  وێنە 
دەرباز  لێی  شیعریش  هەیە،  خۆی  كاریگەریی 
نەبووە. ئەگەر شاعیری كورد هەوڵی مەبەستداری 
سینەمایی  تەكنیكی  بەكاربردنی  بۆ  نەبووبێت 
مەنتیقی  ئەوە  دیار،   و  راستەوخۆ  بەشێوەیەكی 
رۆشنبیریی وێنە رێگەی نەداوە دوورەپەرێز بێت. 
بەشێوەیەكی ناڕاستەوخۆ، بە شێوازی بینینكاری، 
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شیعری خۆی لەو هونەرانە نزیك كردووەتەوە، كە 
رەگەزی سەرەكییان هێزی بینینە. 

ئێمە مەبەستمان لەمە، ئەوەیە كە هێشتا شاعیرانی 
دەركەوێت  تێیاندا  قۆناغێكەوە،  نەچوونەتە  كورد 
تەكنیكی  و  چەمك   لەگەڵ  مامەڵە  راستەوخۆ 
بۆ  مەبەستەوە دەستیان  بە  واتە  بكات،  سینەمادا 
تایبەتی  و  ئەزموونێكی  تێیاندا هەبێت،  یا  بەرێت. 
دیاری هەبێت، بە چەند شیعرێك یا كۆمەڵە شیعرێك 
راستەوخۆ، بە ناوهێنان بمانباتە سەر سینەما. واتە 
ناوی زاراوە و تەكنیكی سینەمایی لەو ئەزموونەدا 
ببات. ئەم ئەزموونە لە شیعری نوێی عەرەبدا هەیە. 
حەیدەری   بڵند  الی  پێشەنگەكان  لە  نموونە  بۆ 
عێراقی  شاعیری  الی  حەفتاكاندا  شیعری  لە  و 
چەند  حەیدەری  بڵند  دەبینرێت.  ئەلحەجاج  كازم 
شیعرێكی هەن راستەوخۆ دەمانبەنە سەر هونەری 
سینەما. ئەمەیش بۆ ئەوە نا شیعرەكەی ببێت بە 
مەودایەكی  ئەوەیە  بۆ  بەڵكو  سینەمایی،  فیلمێكی 
تر بۆ دەربڕینی شیعر بڕەخسێنێت. لە شیعرێكدا بە 

چوار  لە  )خەونێك  ناونیشانی 
گرتە(دا بە ئاشكرا و بەناوهێنانی 
چوار  بەسەر  دەقەكە  )گرتە( 
)گرتەی  ئەكات  دابەش  گرتەدا 
گرتەی  دووەم،  گرتەی  یەكەم، 

سێیەم  و گرتەی چوارەم(. 
بڵند باسی گرتە دەكات، بەاڵم 
نەكردووە،  دیاری  جۆرەكانی 
عێراقی  رەخنەگری  وەك 
سەعید ئەلغانمی دەڵێت: رەنگە 
دەرهێنەر  بۆ  ئەركەی  ئەو 
جێهێاڵبێت. هەرچەندە وەك ئەو 

دیاری  گرتەكە  جۆری  خۆی  دەقەكە  ئەچێت  بۆی 
دەكا)15(. 

كازم حەججاح شیعرێكی هەیە بەناوی )سیناریۆی 
مردنی سەربازێك لە زەوییەكی تر(دا بەئاشكرا ناوی 

كۆمەڵێك تەكنیكی سینەمایی بردووە. 
هەر لە ناونیشانەوە زاراوەی سیناریۆ دەمانباتە سەر 
پەیوەندیی دەقەكە بە سینەماوە. كازم ژمارەی بۆ 
دەبات،  بەكار  گرتە   )10  -1( داناوە  دیمەنەكان 
و  )تێكەاڵوكردن(دەبات   و  )بڕین(  زاراوەی  ناوی 
دەكاتەوە،  جیایان  دەبڕێت  و  پێ  دیمەنەكانیان 
هەبێت.  گواستنەوەی  توانای  بتوانێت  ئەوەی  بۆ 
)تێكەاڵوكردن(  تەكنیكی  بەر  دەباتە  پەنا  پاشان 
لە  هەندێك  بڕاوەكان.  دیمەنە  كۆكردنەوەی  بۆ 
حەجاج  كازم  شیعرەی  بەم  عێراق  رەخنەگرانی 
دەڵێن قەسیدەی سیناریۆ، لەوانە فازل سامر و د. 

ئەسیر محەمەد شهاب)16(. 
رەخنەگر و نووسەر جەبرا ئیبراهیم جەبرا بایەخنەدانی 
شاعیرانی عەرەب بە تەكنیكی سینەمایی بۆ الوازیی 
خەیاڵی شاعیر و هەژاری لە دید 

و بینیندا دەگەڕێنێتەوە.
ئێمە  لە پاڵ ئەمانەدا، دواكەوتنی 
كورد  شاعیری  الی  بایەخدانەكە 
لە روویەكەوە، بۆ دیدی شاعیری 
شیعر  شوناسی  دەربارەی  كورد 
سێ   دوو  تا  دەگەڕێنینەوەوە، 
رەخنە  چ  ئێستایش،  پێش  دەیە 
چ شاعیری كورد بۆ ئەوە دەچوون 
تاكڕەگەزیی  شیعر  دەبێت  كە 
خۆی بپارێزێت، ئەگەر خەسڵەتی 
پێوە دەركەوت  تری  رەگەزەكانی 

دۆسیە
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ئەدات.  دەست  لە  خۆی  شیعریی  شوناسی  ئەوە 
ئەم بۆچوونە لە بەردەم دەوڵەمەندكردنی رەگەز و 
هونەرە جۆراوجۆرەكان بە خەسڵەتی یەكتری، رێگر 
بووە و سنوورێكی تەسكی هەم بۆ پێناسەی شیعر 
و هەم بۆ خەیاڵ  و جموجوڵی شاعیر دروستكردووە. 
پەرەسەندنی جۆر  لەگەڵ  بەدواوە،  نەوەدەكان  لە 
وااڵكرا.  دەرگە  وێنە  رۆشنبیریی  چەشنەكانی  و 
بەڕادەیەك ئەمڕۆ چەندین جۆر و زاراوەی ئەدەبی 
پەیدابوون،  وێنەوە  وزەی  خەیاڵكراوەیی  و  لەم 
وەك ئەدەبی ژمارەیی، شیعری ژمارەیی، چیرۆكی 

ژمارەیی، شانۆی ژمارەیی...هتد. 
بیروبۆچوونی شاعیرانیش لەمەڕ پۆیتیكای )شیعر( 
گۆڕاوە. مەرج نییە شیعر هەر لەناو بازنەی هونەر 
لە  شیعر  بەڵكو  ببێت،  پەیدا  شیعردا  رەگەزی  و 
هەموو رەگەزەكانی تردا پەیدا دەبێت، تەنانەت لە 

دەرەوەی ئەدەب  و دەقی ئەدەبیشدا.
ناونیشانی  بە  شیعرێكم   1987 ساڵی  من 
سینەماییدا(  دیمەنی  چوار  لە  )چاوەڕوانیی 
گۆڤاری  چواری  ژمارە  لە   1992 ساڵی  نووسی، 
پرۆژەدا ئامادەبوو بۆ چاپ، بەاڵم بەهۆی كێشەی 
ساڵی  راوەستا.  و  راگیرا  چاپخانە  لە  داراییەوە، 
بە  رۆژنامەكە  رۆژنامەیەك.  بۆ  ناردم   )1996(
بەردەوامی داوای ئەوەی لێ دەكردم كە نەوەستم 
شتەكانیان  هەموو  لەگەڵیاندا،  بەشداریكردن  لە 
نەبێت.  دەقە  ئەم  باڵودەكردەوە،  بەرێكوپێكی 
پاش دوو مانگ لە بەرپرسی رۆژنامەكەم پرسی، 
لە وەاڵمدا وتی: مامۆستای بەرێز بەداخەوە ئێمە 
الپەڕەی سینەماییمان نییە، هیوادارم بە بەردەوامی 

شتمان بۆ بنووسی!.
بۆ  شیعرم  من  خۆ  كاكە  وتم:  وەاڵمدا  لە  منیش 

و  شیعرە  سینەمایی.  بابەتێكی  نەك  ناردوون 
سوودی لە تەكنیكی سینەما بینیوە. ئەویش وتی: 

مامۆستا شیعر شیعرە و هیچی تر. 
ئەم گفتوگۆیەی نێوان من  و ئەو بەرپرسە دەری 
و  شیعر  بۆ  بۆچوونمان  ئەوكاتەیش  تا  ئەخات 

شوناسی شیعر چۆن بووە. 
بێگومان زاڵبوونی بیركردنەوەیەكی وەها لە رۆژنامە 
و گۆڤار و میدیا و زانكۆ و قوتابخانە و نێوەندی 
رۆشنبیریدا دەبێتە رێگر لەبەر پەرەسەندنی رەوتی 

ئەدەبی  و شیعریدا. 

چاوەڕوانیی لە چوار دیمەنی سینەماییدا

1
لە پشت پەنجەرەی چاوەڕوانیدا

ئافرەتێك
بۆ دەشت

بۆ   گرد
بۆ

شاخی دوور دەڕوانێت

2
پیاوێك  و
ئەسپێك، 

لە هەگبەكەیدا
دەسماڵێك

 و
شووشەیەك عەتر

و تەنها
دوو سێو

بێگومان ئەم 
سەردەمە 
سەردەمی وێنەیە، 
زمانی وێنە لە 
هەموو روو، لە 
هەموو بوارێكدا 
هێزی كاریگەریی 
خۆی هەیە، 
شیعریش لێی 
دەرباز نەبووە. 
ئەگەر شاعیری 
كورد هەوڵی 
مەبەستداری 
نەبووبێت بۆ 
بەكاربردنی 
تەكنیكی سینەمایی 
بەشێوەیەكی 
راستەوخۆ و دیار،  
ئەوە مەنتیقی 
رۆشنبیریی وێنە 
رێگەی نەداوە 
دوورەپەرێز بێت
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3
روبارێك

دەمئەكاتەوە!!

4
شەوە

ئافرەتێك
پشت پەنجەرەی چاوەڕوانی گرتووە. 

بەرزبوەتەوە،  بینینكاری  بنەمای  لەسەر  شیعرەكە 
لەچوار دیمەن پێكهاتووە. 

النص(  )عتبە  دەق  ئاستانەی  وەك  ناونیشان 
ئاماژەن،  و  نیشانە  كە  لەخۆگرتووە،  شتی  دوو 
)خوێنەر/  خزمەتی  جۆر  دوو  بە  سیمۆلۆژییانە 
بینەر( دەكەن، یەكەمیان ئەوەیە لە پێكهاتەیدا، واتە 
و  )دیمەن   هەن  وشە  دوو  ناونیشانەكە،  پێكهاتەی 
سینەما( تێكەاڵوكردنی دوو رەگەزمان بۆ دیاردەكەن 
بینین( و راستەوخۆ  یا )وشە و  )شیعر+ سینەما( 
هەواڵەی سینەمامان دەكەن  و رەگەزی دووەممان لە 
شیعرەكەدا بۆ دەدۆزنەوە )رەگەزی سینەما(. ئەرك 
 و خزمەتی دووەم، كە ناونیشان پێشكەشی دەكات، 
تیمە و بابەتی دەقەكەیە واتە وشەی )چاوەڕوانی(، 

كە بەشێكە لە پێكهاتەی ناونیشانەكە.
داگیركردووە،  دەقەكەی  سەرتاسەری  چاوەڕوانی 
دەسپێك چاوەڕوانییە و كۆتاییش چاوەڕوانی پیاوێك 
لە شار دێتەوە، هەگبەكەی دیاریی بچوكی بۆ ژنەكەی 
ئافرەتەكە  بۆی.  كەمینایە  لە  رووبار  بەاڵم  تێدایە، 
رووبار  گرتووە،  چاوەڕوانیی  پەنجەرەی  پشتی  هەر 

كاری خۆی كردووە. 

مەرگی كارەساتی
زەردیی  سەر  وەریوەتە  پەپوولەیەك  باڵی 

گەاڵكان
بەسەر لقی درەختێكیشەوە بازێك

لە پاڵ بەردێكدا: پڵنگ  و
لەناو خێمەیەكدا مرۆڤێ  نووستووە. . 

بێدەنگیی هاوار دەكات:
)گومان لە پاكیی ئەم دیمەنە ئەكەم!(

كورتی  شیعرێكی  سیوەیلی  رێبوار  دەقەی  ئەم 
 -1997( سااڵنی  )شیعرەسات(ە.  شیعری  كۆمەڵە 

2000( نووسیونی. 
ئەو شیعرەی سەرەوە ژمارەی )52(ی هەڵگرتووە.. 
دەڵێ   خۆی  شاعیر  وەك  )شیعرەسات(  چەمكی 
بە  كارەسات  و  یان  مەرگەسات  كێشی  )لەسەر 
سات  و  شیعر  وشەی  هەردوو  تێهەڵكێشكردنی 
جیادەبنەوە:  لێكدی  لەمانادا  بەاڵم  بەكارهێناوە، 
شیعرەسات  و وشەیەكە بۆ تەعبیركردنی شیعریی لە 

سات، یاخود بەشیعركردنی ساتەكان()17(.
لە  و  ئەو شیعرەی سەرەوە ساتی شیعرییە  راستە 
دیمەنێكی  بەاڵم چەند  بەندكراو،  دەقێكدا  قەفەسی 
نموونەیەكی  وایە  پێمان  مۆنتاژكراون.  و  جیاوازە 
پێشكەوتووی بواری بەیەكاچوونی شیعر و سینەمایە، 
مۆنتاژدا  و  گرتە  بەكاربردنی  لە  رێبوار  شارەزایی 
دەرئەخات. لە یادمە رێبوار لە هەشتاکانەوە بایەخی 

بە سینەما و سیناریۆش دەدا.
و  وێنە  بۆ  دەقەدا  لەم  راستەوخۆ  كە  ئەوەی 
تەكنیكی سینەما رێنمایمان دەكات، ناوبردنی وشەی 
لە  )گومان  شیعرەكەدا  رستەی  دوا  لە  )دیمەنە( 
زاراوەیەكی  دیمەنیش  دەكەم(  دیمەنە  ئەم  پاكیی 
سەر بە هونەری بینینە، سینەما، شانۆ. پاشان هەر 

دۆسیە
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رستەیەك لە دەقەكە گرتەیەكە دیمەنێكی بچووك 
ئەدات.

دیمەن لە پێناسەكردنیدا هاتووە )دیمەن، سكان، 
یەكەیە، ئەو بڕگەیە كە لە فیلمی سینەماییدا لە چەند 
گرتەیەكی كەڵەكەبوو پێكدێت، شوێنێكی وێنەگرتن 
یا تاكە رووداوێكی درامی كۆیان دەكاتەوە()18(. 

ئەم دیمەنەی رێبوار لە چوار گرتە پێكهاتووە:
1-رستەی یەكەم: باڵی پەپوولەیەك وەریوەتە سەر 

زەردیی گەاڵكان. 
لێرەدا پشت بە گرتەی )زۆر نزیك( دەبەسترێت. لە 
سینەمادا وەك پێشتر ئاماژەمان پێ دا، بەشێكی 
بچووك لە كەس یا بابەتی مەبەست دەگرێت، وەك 
دەمی یا چاوی و زۆر لێی نزیك دەبێتەوە، یا دێتە 
سەر سەر و لە چاو یا لووت یا گوێ  ورددەبێتەوە. 
كامێرای شیعری بە گرتەیەك زۆر زۆر لە پەپوولەیەك 
نزیك دەبێتەوە، بە مەبەستی ئەوەی جەخت لەسەر 

بەشێكی بچووكی  بكات، ئەویش باڵەكەیەتی.
درەختێكەوە  لقی  )بەسەر  دووەم:  2-رستەی 

بازێك(.
بەكاردەبرێت،  نزیك(  )زۆر  گرتەی  دیسانەوە 
لە  درەختێك،  لە  نزیكبوونەوە  مەبەستی  بە 
درەختەكەیش بەشێكی بچووكی )لقێكی( كە بازێك 

بەسەرییەوە نیشتووەتەوە.
)دوور(  گرتەیەكی  پڵنگێك  بەردێكدا:  پاڵ  3-لە 
كەسەكە  وێنەی  دوورەكەیش  گرتە  بەكاربراوە، 
شوێنی  لە  بەشێك  لەگەڵ  پێی  تا  لەسەرەوە 

دەوروبەری دەگرێت.
وێنەگری شاعیر لە بابەتی مەبەست كە )پڵنگەكە(
یە دووردەكەوێتەوە بۆ ئەوەی بەشێك لەو شوێنەیش 
پیشان بدات، كە پڵنگەكەی تێدایە، ئەویش )پاڵ 

بەردێكە(. 
4- لەناو خێمەیەكدا مرۆڤێكێ  نووستوو. 

ناو  ناوەكی،  دیمەنی  گرتنی  بۆ  شیعری  كامێرای 
كەسێكی  وێنەی  گرتنی  بۆ  دەبرێت،  خەیمەكە 

نووستوو. 
 )the one- shot گرتە  )تاك  لێرەدا 
بەكاردەبرێت، تاك گرتەیش ئەو جۆرە گرتەیە، كە 

وێنەی تاكە كەسێك دەگرێت. 
شیعریی  وێنەی  سەرەوە  رستانەی  لەم  هەریەكە 
سینەمایین، بە گرتەی هەمەچەشن گیراون. هەریەك 
لەوانە، بۆ خۆیان، بە پێی رێزمانی زمانی شیعری و 
سینەمایی مانایەك دەبەخشن، وەك دال مەدلولیان 
هەیە، بەاڵم مەدلولێكی ئاسایی، رەنگە تەنها رستە 
و گرتەی یەكەم پڕ لە سات و ستاتیكای شیعری 
زەردیی  سەر  وەریوەتە  پەپوولەیەك  )باڵی  بێت 
یابانی  هایكۆیەكی  جوانیی  هێزی  لە  گەاڵكان( 
ئاسایین  و  تر  وێنەكانی  و  رستە  بەاڵم  دەچێت، 
مەدلوولی بەهێزیان نییە )بەسەر لقی درەختێكەوە 
بازێك، لە پاڵ بەردێكدا پڵنگێك، لەناو خێمەیەكدا 

مرۆڤێكی نووستو.(
سەیریان  وێنە  یا  رستە  وەك  تاك  و  بە  ئەگەر 
پێكهاتەی  هەم  ئاسایی  و  زمانێكی  هەم  بكەین، 
دێنە  ئاسایشمان  گرتەی  هەم  و  ئاسایی  وێنەی 
بەرچاو. لەم دەقەدا رستە رستە و وێنە وێنە، بە 
تەنها و دوور لە یەكتر، هێزی شیعری فرە ناكەن، 
پەیوەندیی  گرتەكانە،  و  وێنە  كۆكردنەوەی  بەڵكو 
وێنەیەك لە تەك وێنەیەكی تردایە، جوانی و هێز 

بەو دەقە دەبەخشن.
لە بنەڕەتدا ئەم وێنە و رستانە بۆ ئەوە ئامادەنەكراون 
بەجیا ببینرێن  و تاك تاك بخوێنرێنەوە، كۆكردنەوەی 
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لێ  دیمەنەیان  ئەو  گرتەكان  رستە و مۆنتاژكردنی 
پێكهێناون، كە بێدەنگی گومان لە پاكی دەكات.

دیمەنێك كۆمەڵێك وێنە و هەڵوێستی دژ بە یەكی 
كۆكردووەتەوە  و بە كۆی وێنەكان، واتە ئەنجامی 
دیمەنەكە، الدانی شیعری لە واقیع دروستكردووە، 

بێگومان بۆ بەخشینی ساتی ستاتیكیی شیعری.
گومان لەوە دەكرێت لە ژیاندا ئەو وێنە و هەڵوێستە 
دژانە كۆبكرێنەوە، بەاڵم ئەركی شیعر بە هاوسێكردن 
كۆتایی شیعرەكەدا  لە  دژانەیە.  ئەو  گونجاندنی   و 
دیمەنە  ئەو  بەرامبەر  بێدەنگییش  دەرئەكەوێت 
بووە بە بینەر یا تەماشاكەرێك  و كەوتووەتە دوو 
حاڵەتەوە: حاڵەتی سەرسوڕمان و هاوا،ر كە تێیدا 
هەست  دەقە  ئەم  دەرەوەی  بینەرێكی  هەر  وەك 
بە سیحری ئەم دیمەنە دەكات  و تەبایی دژەكانی 
ناوەوەی دەبینێت، ئەمەیان بە وەسیلەی سەیركردن 
دەرئەبڕێت. حاڵەتی دووەمیش ساتی دڵەراوكێ   و 
دوودڵی  و گومانێتی، گومان لە پاكیی دیمەنەكە، 
لە كۆبوونەوە و هاوماڵی  و گونجانی دژەكانی ناوی. 
گێڕەرەوەی وێنەگر، لە دەرەوەی دیمەنەكە بێدەنگی 
بە مرۆڤدەكات )انسنە الصمت( ئەیهێنێتەگۆ، وەك 
لە  مەبەستیش  دەكات.  لەگەڵ  مامەڵەی  زیندوو 
قسەكردنی بێدەنگی  و بە مرۆڤكردنی ئەوەیە رۆڵی 

را و تالیقدان و روونكردنەوەی پێ  ببەخشێت.
ئاماژەكردن  بۆ  لە سینەمادا )زاراوەیەكە  تالیقدان 
بە وشەكان یا روونكردنەوەی ئەو شتەی كەسێك 
زانیاریی  بەخشینی  مەبەستی  بە  دەیگێڕێتەوە، 
ناو  كەسەكانی  یا  چیرۆكەكە  لەسەر  راستەوخۆ 
ئەشێ   گفتوگۆوە.  رێگەی  لە  نەك  فیلمەكە، 
گێڕەرەوەیش كەسێك بێت لەناو فیلمەكەدا بێت یا 
دەنگی مرۆڤێكی نەناسراو بێت گوێمان لێیەتی بەاڵم 

نەبینراوە  كەسێكی  دەنگی  واتە  نایبینین()18(. 
دەنگدار  زانیاریی  بێت،  مۆنتاژیش  پاش  دەكرێ  
دیمەنە  لەم  گێڕەرەوە  وێنە.  زانیاریی  سەر  بخاتە 
و  هەڵوێست   دەرناكەوێت،  سینەماییەدا  شیعرییە 

رادەربڕین بە بێدەنگیی ناو دەقەكە دەبەخشێت. 
كەسێكی  قوبادیدا  بەهمەن  فیلمێكی  سەرەتای  لە 
شیعرەدا  لەم  دەكات.  قسە  نادیار  و  نەناسراو 
لەجیاتی كەسێك، بێدەنگی دەنگی پێ دەبەخشرێت 

و وەك مرۆڤێك هاوار دەكا  و رای خۆی ئەدات. 
رادەی  و  نابێت   تەواو  مانا  رێبواردا  دەقەكەی  لە 
شیعری بەرزنابێتەوە، تەنها لە رێگای مۆنتاژكردنی 
مۆنتاژی  جۆرەكەیشی  نەبێت.  گرتەكانەوە 
گێڕانەوەیی نییە )المونتاج السردی(، كە حاڵەتی 
بەڵكو  دەپارێزێت،  مەنتیقی  و  زەمەنی   زنجیرەیی 
كە   ،)coneptutual montage( مۆنتاژی
زیاتر مەبەست لە بەكاربردنی بەرهەمهێنانی فیكر و 
كارتێكردنە. واتە گرتەكان بەشێوەیەك رێكدەخرێن 
یا  بەرهەمبهێنن،  فیكر  هەڵچوون  و  كاریگەریی 
بەخشینی  لێی  مەبەست  كە  فیكری،  مۆنتاژی 
چەند  هاوماڵكردنی  رێگەی  لە  هەستێكە  یا  فیكر 
وێنەیەكەوە، ئەو فیكر و مەبەستە ویستراوە بە تاك 

تاك دانانی وێنەكان وەدەستنایەت. 
لە  روووندەبێتەوە  بۆمان  بدەین  دیقەت  ئەگەر 
گێڕانەوە  هێڵی  پەرەسەندنی  مەبەست  شیعرەكەدا 
نییە،  نێوانیاندا  لە  وا  پەیوەندیی  گرتەكان  نییە، 
پەپوولە، پڵنگ، باز، پیاوێكی نووستوو، هەر یەكە 
پەرەسەندنی  لێیەوە  نییە  پنتێك  ئاوازێكە،  لە 
زنجیرەیی پەیدا ببێت، بەڵكو مەبەست گونجاندنی 
بەهایەكی  كە  مۆنتاژەوە،  رێگەی  لە  دژەكانە، 

هەستی  و فیكری هەڵئەرێژێت. 

دۆسیە
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مەبەستی ئێمە لەم لێكۆڵینەوەیەدا ئەوە نەبوو باسی 
سینەما و فیلمی شیعری  و شیعری سینەمایی بكەین، 
كە هەردووكیان بەرهەمی نزیكبوونەوەی سینەما و 
شیعرن، بەڵكو گەرەكمان بوو تیشك بخەینە سەر 
بەسەر  كرانەوەیان  و  شیعر  و  سینەما  پەیوەندیی 
لە  سوودی  كوردیش  شاعیری  بزانین  تا  یەكتردا، 
جیهانی  فراوانكردنی  بۆ  سینەمایی  كەرەستەی 

شیعریی خۆی بینیووە.
زووە  بۆیە  سەرەتادایە،  لە  كورد  الی  سینەما 
فیلممان  ئایە  هەیە؟  بپرسین سینەمای شیعریمان 
هەیە تێیدا مامەڵە لەگەڵ دەقێكی شیعریدا كرابێت؟ 
هەروەها مەبەستیشمان ئەوە نییە شیعرمان هەبێت 
بۆ  سینەمایی  دەرهێنانی  هاتبێت  دەرهێنەرێك   و 
كردبێت. زیاتر بیرمان الی ئەوە بوو چۆن سستمی 
بینینی سینەمایی وەك هونەرێكی نوێ   و سیحراوی 
كاری لە شیعر كردووە  و تەكنیكی خۆی خستووەتە 
بەردەستی تا ئاسۆی هونەرێكی نووسراو، گەش  و 

جوانتر بكات.
سینەمای شیعری بەشێوەیەكی قووڵی فەلسەفییانە 
وەك پازۆلینی دەرهێنەری بەناوبانگی ئیتاڵی بۆی 
بەشێوەیەكی  دەرئەبڕێت،  هەست  و  فیكر  دەچێت 
فەلسەفی لە بارودۆخی كۆمەاڵیەتی قووڵدەبێتەوە. 
یا جان كۆكتۆ روونی دەكاتەوە سینەمای شیعری، 
سینەمایە  جۆرە  ئەم  بیركردنەوەیە،  سینەمای 
خەمی نییە بینەر تەنها چاوەڕوانی شتێك بێت بۆ 
وەرگرتنی بەشێوەیەكی ئاسان، بەڵكو وا لە بینەر 
تەئویلی بۆ خەون  و خەیاڵی  بكاتەوە  بیر  دەكات 

بابەتی نێردراو هەبێت.
دەرهێنەرەكانی فیلم  و سینەمای شیعری، بەتایبەتی 
ئەوانەی كە خۆیان شاعیرن، مەبەستیانە خەون  و 

و  خەیاڵ   هەست  و  قووڵ  و  قورس  و  پرسیاری 
ناوەوەی خۆیان بگەیەنن. ئەمانە چەشن  و شێوازی 
لە  لەو حاڵەتە شیعرییانەی، كە  تایبەتن  و جیان 
بابەتی چەندین فیلمدا دەیانبینین  و دەرهێنەرەكانیان 
سەرەكیی  بنەمای  بە  نەكردووە  تێدا  شیعریان 
فیلمەكان یا مەبەستیان نەبووە كاری دەرهێنان بۆ 

شیعرێكی تایبەتی بكەن. 
الی عەرەب، كە لە ئێمەوە نزیكن، وەك سینەما، 
شیعرێكی  چەند  لەگەڵ  راستەوخۆ  مامەڵەی 
دیاریكراودا كراوە. دەرهێنانی سینەمایی بۆ شیعری 
مەحمود دەروێش، حەسەب شێخ جەعفەر، شاعیری 
یەمەنی عەبدولعەزیز مەقالیح كراوە. راستە ئەمەیش 
جەختكردنە لەسەر بەیاكاچوونی ئەم دوو هونەرە، 
بەاڵم بەدەرە لە مەبەستی ئێمە لەم لێكۆڵینەوەدا. 
لە كۆتاییدا ئەڵێین، ئەم لێكۆلینەوەیە بەشێكە لە 
كتێبێك، بەشەكەی تری لەسەر چیرۆكی كوردی و 
سینەمایە، چیرۆكەكانی )محەمەد فەریق حەسەن(
ئەم  وایە،  پێیشمان  نموونە.  بە  كردووە  مان 
لە  زوو  پێشەنگە،  بوارەدا  لەم  چیرۆكنووسەمان 
كۆتایی حەفتاكانی سەدەی رابردووەوە، بەئاگاییەوە 
جۆراوجۆری  تەكنیكی  لە  سوودی  چیرۆكدا  لە 

سینەمایی بینیووە. 

پەراوێز:
دار  وإعداد  ترجمە  المرایا،  عیون  فی  السوریالیە  صالح:  1.أمین 
الفارابی ودار الفراشە للنشر والتوزیع، لبنان/ الكویت، سنە2012م، 

ص174. 
2.هەمان سەرچاوە، ال 176. 

3.هەمان سەرچاوەی پێشوو، ال 177. 

سینەما الی كورد 
لە سەرەتادایە، 
بۆیە زووە 
بپرسین سینەمای 
شیعریمان هەیە؟ 
ئایە فیلممان هەیە 
تێیدا مامەڵە لەگەڵ 
دەقێكی شیعریدا 
كرابێت؟ هەروەها 
مەبەستیشمان 
ئەوە نییە 
شیعرمان هەبێت 
 و دەرهێنەرێك 
هاتبێت دەرهێنانی 
سینەمایی بۆ 
كردبێت. زیاتر 
بیرمان الی ئەوە 
بوو چۆن سستمی 
بینینی سینەمایی 
وەك هونەرێكی 
نوێ   و سیحراوی 
كاری لە شیعر 
كردووە  و تەكنیكی 
خۆی خستووەتە 
بەردەستی تا 
ئاسۆی هونەرێكی 
نووسراو، گەش  و 
جوانتر بكات.
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9.بڕوانە: د. حمد محمود الدوخی: المونتاج الشعری فی القصیدة 
فی  السینمائی  اللسان  مفردات  أثر  فی  دراسة  المعاصرە.  العربیە 

القول الشعری، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2009م، ص66. 
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13.د. محمد الصفرانی: التشكیل البصری فی الشعر العربی الحدیث 
)1950 – 2004م(، النادی اآلدبی بالریاض والمركز الثقافی، الدار 

البیضاء، 2008م، ص232. 
كورد  شاعیری  لیریكای  محەمەد:  قادر  ئەنوەر  14.بڕوانە: 

مەولەوی، سەردەم، سلێمانی، چاپی3 \3، 200، ال 149. 
15.بڕوانە: سعید الغانمی: منطق الكشف الشعری، المٶسسە العربیە 

للدراسات والنشر، بیروت، 1999م، ص 138. 
16. بۆ ئەمە بڕوانە: فاضل ثامر: شعریة الحداثة، من بنیة التماسك 
ص217-.   .2012 بغداد،  المدی،  دار  التشظی،  ف ضاء  إلی 

هەروەها: د. أثیر محمد شهاب، سینمائیة النص الشعر، ص80. 
17.رێبوار سیوەیلی، زمانی عەشق، زەمەنی ئەنفال، چاپخانەی 

رەنج، سلێمانی، 2000، ال 186. 
18.معجم المصطلحات السینمائیة، ص 169. 

19.هەمان سەرچاوە، ال 146. 

دیوانەكان:
20.رفیق سابیر: راز و گومان، سەرجەم شیعرەكانی، چاپخانەی 

رەنج، سلێمانی، 2006، بەرگی دووەم، ال 263 – 264. 
21.دڵشاد مەریوانی: كۆبەرهەم، دەزگای ئاراس، هەولێر، 2009، 

ال 176. 

22.شێركۆ بێكەس: هەست  و نەست: دەزگای سەردەم، سلێمانی، 
2010، ال 103.

23.رێبوار سیوەیلی، زمانی عەشق، زەمەنی ئەنفال: چاپخانەی 
رەنج، سلێمانی، 2000، ال 178. 

لەم  دەربارەی سینەما سوود  زانیاری  هەندێك  بۆ 
سەرچاوانەی تریش بینراوە:

مجید  ترجمة:  السینما،  الی صناعة  دلیلك  بریست:  *كریستوفر 
یاسین، دار الشٶون الثقافیة، 1986. 

*نومی غرین: بییر باولو بازولینی/ السینمای كبدعة، ترجمة د. 
سمیرە بریك، وزارة الثقافة السوریة، دمشق 2001. 

التخییل،  إلی  الصورة  من  المجازی  االنتقال  جونیت:  *جیرار 
ترجمة: د. زبیدە بشار – القاضی. وزارة الثقافة السوریة، دمشق 

 .2009
*طاهر عبد مسلم، عبقریة الصورة والمكان / التعبیر – التأویل – 

النقد، الشروق، عمان – اآلردن، 2002م. 
ترجمە،  سینما،  زیباشناسی  شناسی  و  نشانە  لوتمان:  *یوری 

مسعود أحمدی، سروش، تهران، 1375. 
*دكتر سید حسن حسینی: مشت در نمای درشت / معانی وبیان 

در أدبیات وسینما، انتشارات سروش، تهران 1383. 
*استیفان شارف: عناصر سینما، ترجمە: محمد شهباز و فریدون 

خامنە بور، چاپ دوم، انتشارات هرمس، تهران، 1382.

دۆسیە



٩٣

طةالويَذى نوىَ
56-57

عه لی عوسمان یاقووب

جیهاندا،  ئاستی  له سه ر  ڕابردوو،  ساڵی  سی  له   مێژوو  و  سینه ما  نێوان  په یوه ندیی  له   لێکۆڵینه وه  
په ره سه ندنێکی به رچاوی به خۆیه وه  بینیوه . چه ندین کتێب له م باره یه وه  نووسراون، بێجگه  له و تێبینی 

ڕابردوو.. 
چیڕۆکێک بۆ 
مێژوونووس، 
بابه تێک بۆ 

سینه ما
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و سه رنجانه ی، که  به رده وام له  گۆڤاره  جیهانییه کاندا 
مامه ڵه کردنی  شێوه ی  ده رباره ی  ده کرێنه وه   باڵو 
فیلمه  مێژووییه کان له گه ڵ ڕووداو و که سایه تییه کانی 
فیلمانه    ئه و  جیانه کردنه وه ی  ئه گه رچی  ڕابردوودا. 
و  ستایشکردنه   مایه ی  مێژووییه کان  لێکۆڵینه وه   له  
به   ده گه ین  چۆن  ئایا  به اڵم  هه یه ،  به جێی  هۆکاری 
شاراوه کانی  توانا  ده رباره ی  ژیرانه تر  تێگه یشتنێکی 
ڕاکێشانی  له   هه روه ها  ڕابردوو،  لێکدانه وه ی  له   فیلم 
پرسیارێکه ،  ئه مه    مێژوو.  بۆ  خه ڵک  سه رنجی 
تایبه تی  به   مێژوونووسه کان  و  گشتی  به   خه ڵک 
ده یکه ن. پرسیاره که  بۆ مێژوونووسه کان ڕه نگدانه وه ی 
نیگه رانییه کانی ئه وانه  سه باره ت به  په یوه ندیی نێوان 

سینه ما و مێژوو.  
هه ڵبه ت مێژوونووسه کان، له  بایه خدانیان به و شێوازه ی 
و  تێگه یشتن  گه یاندنی  بۆ  دێنێت  به کاری  فیلم  که  
گرته   ڕاستێتی  له   ڕابردوو،  ده رباره ی  بینینه کان 
سینه ما،  چه ند  تا  به اڵم  ده کۆڵنه وه،  سینه ماییه کان 
رێک له  کاتی به رهه مهێنانی فیلمی مێژووییدا، حه ز و 
خولیاکانی کۆمه ڵگه ی تێدا ڕه نگ ده داته وه ؟ ده شێ ئه مه  
هێنده  جێگه ی بایه خپێدان نه بێت بۆ مێژوونووسه کان. 
کاتێ  مێژوویی،  فیلمێکی  هه موو  ئه مه یش،  سه ڕای 
کۆده کانی ڕابردوو ده خوێنێته وه ،  ئاماژه  به  »ئێستا« 
ده که ن. فیلمسازه کان هه وڵ ده ده ن ئه و په یامه  به  بینه ر 
بگه یه نن، که  لێکدانه وه کانیان بۆ مێژوو په یوه ندیی به  
سه رده می ئێستاوه  هه یه . ئه وان، بۆ ئه وه ی وا بکه ن 
ئاماژه ی  چه ندین  بێت،  مانابه خش  بینه ر  بۆ  سینه ما 
شاراوه ی په یوه ست به مه سه له  هه نووکه ییه کان  به به ر 
شێوه یه   به م  بیرکردنه وه   ده که ن.  چیڕۆکه کانیاندا 
له   »ئێستا«  به   ڕابردوو  په یوه ندییه کانی  ده رباره ی 
سه رنجڕاکێشه ،  و  ته مومژاوی  مێژووییه کاندا  فیلمه  
ئایا ئاستی ئه م په یوه ندییانه تا چ ڕاده یه که ؟  به اڵم 

وایه   پێی  سۆرلین«  »پیار  فڕه نسی  پرۆفیسۆری 
مێژووه ی،  ئه و  چونکه   به هێزه ،  زۆر  په یوه ندییه که  
چوارچێوه یه   »ته نها  دێت  به کار  سینه مادا  له   که  
پاڵ  بیروباوه ڕێکی  ده خرێته   یان  بنه ما  به   ده بێت  و 
به   »سۆرلین«  بۆچوونی  به پێی  مێژوو  سیاسی«. 
کۆمه ڵگه کان  ده کرێت.  پێناسه   کۆمه ڵگه وه   زاکیره ی 
نێو  جیاجیاکانی  گرووپه   و  ده که ن  دروست  مێژوو 
کۆمه ڵگه یش وه کو یه ک دیوه  جیاوازه کان و شێوه ی 
گێڕانه وه ی ڕووداوه کانی ڕابردوو نابینن. هه ڵبه ت هه ر 
گرووپێک چی له  زاکیره دا بێت ده رباره ی ڕابردوو، ئه وه  
به کار دێنێت بۆ داڕشتنی بیروڕا و دیالۆگ ده رباره ی 
بواری  له   ئه ڵمانی  تیۆریستی  و  نووسه ر  »ئێستا«. 
فیلمسازییه وه  »سیگفرید کراکورا« پێی وایه ، ئه گه ر 
ببه ستێته وه ،  به  مه سه له  رووکه شه کانەوە  فیلم خۆی 
کاتێکدا  له   ده دات،  ئه نجام  داڕشتنه وه   کاری  ته نها 
له   ده جووڵێنێت  ئێستا  واقیعی  که   فیلمه ی،  ئه و 
ڕه هه ندێکی فراوانتره وه کار ده کات، له وه ی، که  ته نها 
وێنه کان بکێشێت2.  پاشان، هه موو جووڵه یه کی مێژوو 
که   ده دات،  ڕوو  بارودۆخێکدا  له   فیلمه وه   ڕێگای  له  
به رده وامییه ک له  هزری خه ڵکدا له  نێوان »ئێستا« و 

ڕابردوودا هه بێت.
 فیلمی مێژوویی ژماره یه ک به روار و ڕووداو و کارا کته ری 
له وه   بینه ران  و  زانراون  بینه ران  بۆ  که   تێدایه ، 
ڕاسته قینه   شتێکی  نییه ،   له وه دا  گومان  که  ده گه ن، 
ئه گه ر  مێژووه .  ئه ویش  داوه ،  ڕووی  شتێکه   هه یه. 
سه ره کی  خه می  بێت،  گشتی  تێگه یشتنێکی  ئه مه  
فیلمسازه کان هه رده م ئه وه  نییه  ڕابردوو سه رله نوێ به  
وردی دووباره  بکه نه وه . »سۆرلین« پێی وایه  پێویسته  
مێژوونووسه کانیش  ئه م بۆچوونه  په سند بکه ن و به و 
پێشاندانی  له   که  نه بن،  نیگه ران  که موکووڕییانه  
»سۆرلین«  ده رده که ون.   ڕابردوودا  ڕووداوه کانی 

دۆسیە
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برێنت  »ڕۆبێرت  مێژوونووس  له گه ڵ  بۆچوونه دا  له م 
سووکه زیاده ڕۆیی  وایه   پێی  که   هاوڕایه ،  تۆپڵین«3 
یان ڕێکخستنه وه ی ڕه گه زه کانی ڕابردوو پاساوی هه یه . 
ڕاستییه که ی، وه کو »تۆپڵین« روونی ده کاته وه  فیلمه  

مێژووییه کان به رهه می هونه ریین و زاده ی خه یاڵن4.
به  وردبوونه وه  له و فیلمه  مێژوویانه ، ده رده که وێت، که  
چیڕۆکێکه وه   ڕێگای  له   فیلمه کان  هه ره زۆری  زۆربه ی 
ڕابردوو ده خه نه  ڕوو و جه خت له سه ر ئه وه  ده که نه وه ، 
سینه ماییانه   دیمه نه   ئه و  چیرۆک  پێکهاته کانی  که  
مێژوو  ڕووداوه کانی    له  گوزارشت  که   داده ڕێژن، 
سینه ماییانه   فیلمه  ئه و  تر،  واتایه کی  به   ده که ن. 
فۆرمه   له گه ڵ  بۆیه ،  وه رده گرن،  چیرۆکێک  شێوه ی 
ده گونجێن،  مێژوونووسیندا  به   تایبه ت  هونه رییه کانی 
»ئه لیاده «ی  بۆ  ده گه ڕێته وه   سه رچاوه که یان  که  
ده ره وه ی  له   خۆ  به هه رحاڵ،  »هۆمیرۆس«. 
سینه ماشدا،  بواری  به سه ر  ئه ده ب  بااڵده ستی 
ئاساییه   کارێکی  ڕابردوو  له سه ر  چیرۆک  کارکردنی 
مێژوونووسه   نییه ،  نکۆڵیلێکردن  به   پێویست  و 
پرۆفێشناڵه کان به رده وام فۆرمه ڵه ی چیرۆکیان وه کو 
سه رچاوه ی زانیاری به کار هێناوه  بۆ ئه وه ی پشێوی و 
پاشاگه ردانیی ڕووداوه  مێژووییه کان له  چوارچێوه یه کی 
ڕێکوپێک و مانابه خشه وه  به یه کترییەوە ببه ستنه وه . 

و  فیلمساز  پێشه وه :  دێته   ڕاستییه ک  لێره دا 
مێژوونووس پالنی چیرۆک به کار دێنن بۆ سه رله نوێ 
به   نه ک  هه ڵبه ت،  به اڵم،  ڕابردوو،  دروستکردنه وه ی 
مێژوونووسه کان  ئه نجام.  هه مان  بۆ  و  ئامانج  هه مان 
بپشکنن،  ڕابردوو  زانستیانه   شێوه یه کی  به   پێویسته  
جوان  شێوازێکی  زیاتر  فیلمسازه کان  کاتێکا  له  
دێنن.  به کار  هۆنراوه ئاسا  و  زمان  باری  له   به رز  و 
ڕێکخستنی  له سه ر  بڕیار  مێژوونووسه کان  کاتێک 
ده ده ن  چیرۆکئامێز  شێوازێکی  به   لێکۆڵینه وه کانیان 

شێوازێکی زانستییانه هه ڵده بژێرن ، که  چه ندین ڕه هه ند 
له خۆ ده گرێت سه باره ت به  سه رچاوه ی زانیارییه کان. 
له گه ڵ ئه وه شدا، به  پێچه وانه ی ڕوونکردنه وه  پراکتیکییه  
پێشانی  ده دات  هه وڵ  زانست  که   لۆژیکییه کان، 
بدات، ناکرێت پێکهاته کانی چیرۆک بشێوێندرێت. له  
ئه نجامدا، مێژوونووسه کان، که  چیرۆکه کان داده ڕێژن، 
بڕگه کانی  گونجانی  پێکه وه   به   ئاماژه   ده توانن  ته نها 
له و  بکه ن  مانابه خش  ڕیزبه ندییه کی  و  ڕووداوه کان 
ڕێسا  ئه و  ناتوانن  ڕوو.  ده یخه نه   که   ڕووداوانه ی، 
زانستییانه  بخه نه  ڕوو، که  له  پشت ئه م ڕیزبه ندی و 

پێکه وه گونجانه ی بڕگه کان دایه .
به هایه کی  هیچ  مێژوونووسه کان  مشتومڕی  که واته  
تا  که م  ده کرێت  به ڵکو  نییه ،  ڕه های  به ڵگه ئامێزی 
زۆر متمانه یان پێ بکرێت. فیلمسازه کان هه وڵ ده ده ن 
ناکات   پێویست  به اڵم  بن،  متمانه پێکردن  جێگه ی 
بایه خ به  کێشه کانی تایبه ت به  شێوازی زانستییانه ی 
ده یکه ن.  مێژوونووسه کان  وه کو  بده ن  لێکۆڵینه وه  
هونه ری  خه یاڵی  تواناکانی  وابه سته ی  کاتێ  ئه وان 
ته نها  زانستییانه ،  لۆژیکی  ڕێساکانی  له   زیاتر  ده بن 
گێڕانه وه   دراماتۆرییه کانه وه ،  هۆکاره   به   سه باره ت 
به کار دێنن و به و »هۆ«یه وه   ڕابردووه  مێژووییه که به  
که   فه زایه کی سه مبوڵئامێزه وه،  نێو  ده خه نه   ته واوی 
تێیدا، زۆر جار، ڕووداوه  ڕاسته قینه  و خه یاڵییه کان به  
ئاسانی تێکه ڵی مه ترسیی بانگه شه  مێژووییه کان ده بن. 
شێوه یه ،  به م  ڕابردوو  وێناکردنی  بۆ  جڵه وشلکردن 
بواره کانی  بۆ  په ل  ده کات  مێژووییه کان  فیلمه   له   وا 
بهاوێن،  چاالکییانه یش  ئه و  هه روه ها  زانست  هونه ر، 
ئه مانه یش  دیاره   به  مایه ی چێژلێوەرگرتن.  که  ده بن 
به پێی ده ستوور و نه ریتی هونه ر و وێژه دا به  ته واوی 
له  یه کتر جیاکراونه ته وه . به مه یش ئه و تۆمه ته  قووڵتر 
ده بێته وه ، که  مێژوونووسه کان ده یخه نه  پاڵ سینه ما، 

کۆمه ڵگه کان 
مێژوو دروست 
ده که ن و گرووپه  
جیاجیاکانی نێو 
کۆمه ڵگه یش 
وه کو یه ک دیوه  
جیاوازه کان 
و شێوه ی 
گێڕانه وه ی 
ڕووداوه کانی 
ڕابردوو نابینن. 
هه ڵبه ت هه ر 
گرووپێک چی 
له  زاکیره دا 
بێت ده رباره ی 
ڕابردوو، ئه وه  
به کار دێنێت بۆ 
داڕشتنی بیروڕا و 
دیالۆگ ده رباره ی 
»ئێستا«

مێژوونووسه کان پێویسته  به  شێوه یه کی زانستیانه  ڕابردوو 
بپشکنن، له  کاتێکا فیلمسازه کان زیاتر شێوازێکی جوان و 
به رز له  باری زمان و هۆنراوه ئاسا به کار دێنن
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که  گوایه  سینه ما زۆر به  ده گمه ن ده چێته  ژێر باری 
ڕاستییه  مێژووییه کانه وه .

بینینه   ئه م  سه رچاوه ی   که  سه رنجه ،  جێگه ی 
مێژووییه کان  فیلمه   بۆ  مێژوونووسه کان  نه گه تیڤه ی 
ئه و  ناتوانن  که   له وه دایه ،  سه ره کی  شێوه یه کی  به  
جیاوازییه  ساده یه  ببینن له  نێوان ئه وه ی، که  وێنه کان 

و  ئاشکرا  مانا  ڕێگای  له  سینه ماییه کاندا  فیلمه   له  
ساده کانیانه وه ، له  ده ره وه ی فۆرمه  مێتافۆرییه کانه وه ،   
گوزارشتی لێوه  ده که ن له گه ڵ  ئه و مانایه ی، که  هه وڵ 
مێتافۆرییه کانه وه    فۆرمه   چوارچێوه ی  له   ده ده ن 

بیگوازنه وه .
و  ڕووداو  فیلمسازه کان  ده ڵێت  که   ڕاستییه ی،  ئه و 
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ئه وه   مانای  ده شێوێنێنن،  مێژووییه کان  که سایه تییه  
نییه ، که  ئه وان ناکارامه ن، به ڵکو ئاماژه یه کی ڕوونه  
بۆ ئه و ڕاستییه ی، که  ئه وان هێنده  به دوای ڕاستییه  
مێژوونووسه کان  پێویسته   ناگه ڕێن.  مێژووییه کاندا 
له وه  بگه ن یان ئه وه  له به رچاو بگرن، که  کاتێ فیلمه  
ئه کادیمییه کانی  پێوه ره   ده گمه ن  به   مێژووییه کان 

مێژوونووسین جێبه جێ ده که ن، له  باری پراکتیکییه وه  
زیاتر  مێژوویی  ڕاستییه کی  ده ده ن  هه وڵ  هه رده م 
سه مبولئامێز بگوازنه وه . بۆیه »ویڵم هێسڵینگ« پێی 
نموونه ،  بۆ  مێژوو،  بواری  شاره زاکانی  له   زۆر  وایه  
»نیکسۆن«ی  فیلمی  که   بگه ن،  له وه   نه یانتوانیوه  

»ئۆڵیڤه ر ستۆن«5، ئێستاش بینینێکی مێژوویی 
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به نرخ به رجه سته  ده کات،  ئه و فیلمه ی، که  سه ره ڕای 
ئه و هه موو لێکۆڵینه وه یه ی له خۆی ده گرێت، ناکرێت 
متمانه پێکراوی  بیۆگرافیی  به   مێژووییه وه   باری  له  
سیوحه وته مین سه رۆکی ئه مریکا دابنرێت. به هه رحاڵ، 
ئێجگار  گشتییه   کاریگه رێتییه   ئه و  هه ر  دیاره  
کردووه ،  وای  مێژووییانه یه ،  فیلمه   ئه و  گه وره یه ی 
سوورن  که   ئه وانه ی،  تایبه تی  به   مێژوونووسه کان، 
له سه ر بیروباوه ڕی خۆیان، وه کو »ڕۆبه رت برێنت« 
له ال  وایان  تێگه یشتنێکی  ڕۆزنستۆن«  »ڕۆبه رت  و 
شێوازی  به   ناتوانێت  مێژوونووس  که   بێت،  دروست 
ئه کادیمیانه ڕابردوو قۆرخ بکات. ئه وان له و ڕاستییه  
ده گه ن، که  له  سه رده مێکدا، میدیای بینین و بیستن 
ئاسته کانی  هه موو  به سه ر  پراکتیکی  شێوه یه کی  به  
به و  سه باره ت  مێژووییه کان،  فیلمه   زاڵه ،  گه یاندندا 
نیمچه خه یاڵییه ی  چیرۆکئامێزه   درامییه   پێشاندانه  
شێوه یه کی  به   توانیویانه   ده که ن،  به رجه سته ی 
هۆشیاریی  به سه ر  گرینگ  کاریگه رێتیی  به رده وام 
مێژوویی کۆمه ڵگەدا جێبه جێ بکه ن، به  واتایه کی تر 
ئێمه وه   بینینی  و  تێگه یشتن  به سه ر  کاریگه رێتییان 
سه رقاڵ  به وه   مێژوونووسه کان  ڕابردوو.  بۆ  هه یه  
نین، ئاخۆ سینه ماکاران، له  ڕوانگه ی هه ستکردن به  
ئه رکی سه رشانیانه وه ، ڕێز له  ڕاستییه  مێژووییه کان 
ده گرن یان نا، به ڵکو به  دوای ئه وه دان بزانن ئاخۆ 
مامه ڵه   خۆیانه وه   به  و شێوازه  سه یره ی  ئه وان چۆن 
ده رباره ی  مشتومڕکردن  ده که ن.  ڕابردوو  له گه ڵ 
ئاڕاسته یه ک  چ  به   مێژووییه کان  فیلمه   ئاخۆ  ئه وه ی 
لێ  سوودبه خشی  شیکردنه وه یه کی  ده که ن،  کار 
له   فیلمه کان  شێوازی  ده رباره ی  ده که وێته وه  
ڕوانگه ی  له   ڕابردوو.  ڕووداوه کانی  خستنه ڕووی 
ئه مه وه ، با هه ندێک له  ڕه هه نده کانی ئه و شێوازه ی، 
بۆ  چیڕۆک  پالنی  به کارهێنانی  به   سینه ما  که  

بکه ینه وه شی  دێنێت،  به کاری  ڕابردوو  داڕشتنی 
چیرۆکدا  له   نابێت.  کاره کته ر  به بێ  چیرۆک  دیاره  
هه روه ها   protagonist سه ره کی  کاراکته ری 
هه ڵبژاردنی  هه یه .   antagonist دژ  کارا کته ری 
مێژوویی  شێوازی  هه ڵبژاردنی  گێڕانه وه ،  ته کنیکی 
تاکه که سێک  کرداره کانی  تێیدا  که   زانستیانه یه ، 
بۆ  و  فیلمساز  بۆ  ئه مه   ده بێت.  سه ره کیی  ڕۆڵی 
له گه ڵ  مامه ڵه کردن  به اڵم  شته ،  هه مان  مێژوونووس 
کاره کته ر و هه ڵبژاردنی شێوازی گێڕانه وه   جیاوازه . 
فیلمساز به  شێوازێک کارا کته ره  سه ره کییه که  ده خاته  
له   جیاوازه   زۆر  که   مێژووییه وه ،  هه ڵومه رجێکی  ناو 
له گه ڵ  مێژوونووسان  زۆربه ی  مامه ڵه کردنی  شێوازی 
کارا کته ره کان. فیلمسازه کان خۆیان ته نها به  گێڕانه وه ی 
سه رکێشی و کرداره  مه ترسیداره کانی کارا کته ره کانیان  
چڕ  له مه دا  مێژووییه کان  ڕاستییه   و  ده به ستنه وه  
ئه مه شدا،  له پاڵ  مێژوونووسه کان،  به اڵم  ده که نه وه ، 
هه وڵ ده ده ن لێکدانه وه  بۆ کرداره کانی کارا کته ره کان 
بکه ن. له وانه یه ڕه وتی پڕ جۆش و خرۆشی کردار و 
ره فتاره کانی تاکه  که سێک باری سه رنجی  بینه ری فیلمه  
مێژووییه کان داگیر بکات، له  کاتێکدا مێژوونووسه کان 
هه وڵ ده ده ن سه رنجی خوێنه ر بۆ ئه وه  ڕابکێشن، که  
ئه م ڕه فتار و کردارانه  به شێکن له  پرۆسێسێکی مێژوویی 
ئاڕاسته   کاراکته ره کان  ڕه فتاری  و  کردار  که   نادیار، 
مێژووییه کان،  لێکۆڵینه وه   له مه ش،  بێجگه   ده که ن. 
بدرێت،  ئه نجام  ڕه خنه گرانه وه   شێوازێکی  به  ئه گه ر 
په ره  به  هه ڵوێستێکی ڕوون و باری سه رنجێکی دیار 
ئه م هه ڵوێست و  به اڵم  ڕابردوو،  به  به رامبه ر  ده ده ن 
باری سه رنجه  ڕوون و دیاره  له  فیلمه مێژووییه کاندا  
هه ڵکێشراوه   کاراکته ره کاندا  حیواری  و  ڕه فتار  له  
ده گوازرێنه وه .  سینه ماییه کانه وه   وێنه   ڕێگه ی  له   یا 
چیرۆکئامێزه وه   سینه مایی  شریتی  له ودیو  که واته ، 

دۆسیە
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»ڕێکخه رێک« هه یه ، که  مانا ده به خشێته  دیمه نه کان 
ده کرێت.  بینا  له سه ر  سه رنجی  باری  و  هه ڵوێست  و 
ده ڵێت:  گرێیه«  ڕۆب  »ئااڵن  فڕه نسی  ڕۆماننووسی 
دیار  سه رنجه که   باری  ناچاره   ته واوی  به   »سینه ما 
نه بێت  یان  هه بێت  کارا کته رێک  ئه گه ر  ئینجا  بکات، 
تا ئه رکی پێشاندانی باری سه رنجه که  بگرێته  ئه ستۆ. 
هه رده م  ده یگرێت،  کامێراکه   وێنه یه ی،  که  ئه و 
هه ڵبه ت  و  دیاریکراوه   مه سه له یه کی  ڕه نگدانه وه ی  
کامێراکه ش له  شوێنێکی دیاریکراوه وه  ده یگرێت. هه ر 
ڕوو  بینینیدا  له   وێنه گرتندا  کاتی  له   گۆڕانکارییه ک 
بدات چاوی کامێراکه ئاگای لێیه تی و به  شێوه یه ک له  

شێوه کان پاساوی خۆی هه یه «5
فیلمه   فیلمسازییه وه ،  پره نسیپه کانی  به پێی  ڕاسته ، 
مێژووییه کان وا به  باشتر ده زانن، که  په یوه ندییه کی 
ڕاسته وخۆ به  ڕابردووه وه  بکه ن به  ڕاده یه ک، که  هه سته  
مێژووییه که  بۆ بینه ر بگوازنه وه ، به اڵم مێژوونووسه کان 
به کارهێنانی تواناکانی مێشک و لێکدانه وه  هزرییه کان 
ڕاسته وخۆیه   په یوه ندییه   له م  دوورخستنه وه   خۆ  و 
هه ڵبه ت  ده زانن.  باشتر  به   گه یاندنه وه   هه ست  و 
بڵێین  بۆچوونه وه ،  ئه م  له به رچاوگرتنی  به   ناکرێت، 
و  سه رنج  به   په ره   ده توانن  مێژوونووسه کان  ته نها 
بینینی ڕه خنه گرانه  بده ن. ڕاستی، هه ندێک له  فیلمه  
به کار  مێژووییه کان پێشانیان داوه  چۆن حه کایه تبێژ 
ده رباره ی  ڕه خنه گرانه   تێبینی  بۆ خستنه ڕووی  دێنن 
ڕه وتی ڕووداوه کان و هه ندێک فیلمیش، وه کو فیلمی 
سه لماندوویانه ،  که نه دی«  ئێف.  جۆن.   JFK«
ڕوونیش،  و  دیار  حه کایه تبێژێکی  به بێ  ته نانه ت  که  
ده رباره ی  ڕه خنه گرانه  بیروڕایه کی  به   په ره   ده کرێت 
نکووڵی  ناتوانێت  مرۆڤ  به هه رحاڵ،  بده یت.  ڕابردوو 
ئه و حه زه ی  ئاسانی  به   مێژوونووس  بکات، که   له وه  
له ال په یدا نابێت، که  بینینی خۆی به  ته واوی له سه ر 

له   که   دابمه زرێنێت،  مێژووییه کانه وه   کارا کته ره  
شوێنی ڕووداوه کاندا دایانده نێت، له  کاتێکدا له  فیلمه  
مێژووییه کاندا، ڕۆڵی سه ره کیی کاره کته ر، به  ئاسانی 
بتوانێت  مرۆڤ   که  پێشه وه ،  ناهێنێته   ڕابردووه   ئه و 
ته نیا له  ڕێگه ی ڕه فتار و پاڵنه ره  که سێنییه کانه وه تێی 
بگات. نموونه یه کی زه ق بۆ ئه مه یش فیلمی »هه موو 
جه ی.  »ئااڵن.  که   کۆمار«ه ،  سه رۆک  پیاوه کانی 
پرۆفیسۆری  بۆچوونی  به پێی  ده ریهێناوه.  پاکیواڵ« 
مێژوو »ڕۆبێرت بێنت تۆپلین«، ئه م فیلمه  بۆ بینه ر 
به هۆی  نیکسۆن«  »ریچارد  که   ده دات،  پێشان  وا 
ڕیپۆرتاژه کانی »بۆب ودوارد« و »کارل بێرنشتاین«، 
کرایه وه ،  باڵو  پۆست«دا   ڕۆژنامه ی »واشنتن  له   که  
له  سه رۆکایه تیی ئه مریکا هێنرایه  خواره وه   بێئه وه ی 
ڕاسته قینه کانی  ده سه اڵته   توانای  به   بایه خ  فیلمه که  
و  کۆنگرێس  ئه ندامانی  دادوه ره کان،  وه کو  بدات،  تر 
مێژووییه که ی  چوارچێوه   هه روه ها  گشتی،  دادوه ری 

ئه و دراما سیاسییە6.  
لێکۆڵینه وه   رێبازی  و  پره نسیپ  ڕووی  له   ئه گه رچی 
مێژووییه کانه وه  ده کرێت مشتومڕ له سه ر ئه وه  بکرێت، 
سه ر  بکه نه   کار  ده توانن  که سێنییه کان  ڕه فتاره   که  
وایه   پێیان  مێژونووسه کان  به اڵم  مێژوو،  ڕه وتی 
 خستنه ڕووی ڕووداوه  مێژووییه کان له  ڕێگه ی ڕه فتاره  
که سێنییه کانه وه  فۆرمێکی ساده ی مێژووه  و شاره زایی 
پێوه  دیار نییه . به  هه رحاڵ، له  سینه مادا دیوه  خراپه  
به رچاوه  کانی ئه م بینینه  که سێنییه  بۆ مێژوو، که  له  
بینینێکی  نه بوونی  وه کو  ده رده که وێت،  ڕووه وه   زۆر 
پێشکه وتنه   بۆ  تێگه یشتنێک  نه بوونی  سه رتاسه ری، 
کۆمه اڵیه تییه کان و گۆڕانکاریی پێکهاته کانی کۆمه ڵگە  
بۆ ماوه یه کی دوور و درێژ، هه روه ها بچووککردنه وه ی 
هه رده م  کۆمه ڵگه ،  سه رووی  چینی  ژیانی  بۆ  مێژوو 
بینینه    جۆره   ئه م  باشه کانی  دیوه  له   هه ندێک  به  

ئۆلیڤەر ستۆن

مێژوونووسه کان 
به وه  سه رقاڵ 
نین، ئاخۆ 
سینه ماکاران، 
له  ڕوانگه ی 
هه ستکردن 
به  ئه رکی 
سه رشانیانه وه ، 
ڕێز له  ڕاستییه  
مێژووییه کان 
ده گرن یان 
نا، به ڵکو به  
دوای ئه وه دان 
بزانن ئاخۆ 
ئه وان چۆن به  و 
شێوازه  سه یره ی 
خۆیانه وه  مامه ڵه  
له گه ڵ ڕابردوو 
ده که ن
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شێوازی  که   ئه وه یه ،  گرینگترینیان  بووه،  هاوسه نگ 
کارکردن له سه ر ڕابردوو له  ڕێگەی مێژووی تاکه کان 
وا ده کات مرۆڤ هه ست به ڕابردوو بکات و تێی بگات، 
هه روه ها وه کو درامایه کی سه رنجڕاکێش، بینه ر تێکه ڵی 
ده بێت و ده توانێت به  ئاسانی هاوسۆزی بێت. سینه ما 
نایه وێت مێژوو وه کو تێکڕای پرۆسه یه کی کۆمه اڵیه تی 
ئه بستراکت پێشان بدات، به ڵکو وه کو ڕیزبه ندییه کی 
هه ندێک  که   ده دات،  پێشانی  ڕووداوه کان  کۆنکریتی 
که سی تایبه ت ده یبزوێنن و پێیان باشتره  که سانێکی 
گرنگ و به رچاو بن له  دونیای سیاسه ت، هونه ر یان 
زانستدا. هه ر بۆیه ، بۆ نموونه ،  فیلمه کانی شۆڕشی 
فەڕه نسا له  ڕوواڵه تدا وا پێشان ده ده ن، که  له  ئه نجامی 
که ڵه که بوونی ملمالنێی نێوان چه ند که سێکی مێژووییه  
ئه نتوانێت«،  »ماری  شانزه هه م«،  »لوێسی  وه کو 
»ڕۆبسپێر« و »دانتۆن«، به و هۆیه وه  هۆکاره کان له  
قوواڵییه وه  ناپشکنن، که  به  ئاسانی نابیندرێن. له گه ڵ 
ئه مه شدا، بینینی مێژوو به م ئاڕاسته  که سێنییه ، به  
پێچه وانه ی هه ندێک بۆچوونه وه ، پێویست به وه  ناکات 
فیلمساز به وه  تاوانبار بکرێت، که  فۆرمێکی ساده ی 
نییه .  دیار  پێوه   شاره زایی  و  دێنێت  به کار  مێژوو  
دواجار، ئه وان ده توانن کارا کته ره کانیان به  شێوه یه کی 
فراوانتره وه   کۆمه اڵیه تیی  چوارچێوه یه کی  له   وردتر 
پۆڵه ندی  فیلمسازی  چۆن  وه کو  ببه ن،  به ره وپێش 
ده یکات.  »دانتۆن«دا  فیلمی  له   ڤایدا«  »ئه ندرێ 
فیلمه کان  کارا کته ری  نییه   مه رج  له مەش،  بێجگه  
ده قاوده ق گوزارشت له  که سه کان بکه ن، به ڵکو ده شێ 
ئه رکێکی سه مبوڵئامێز جێبه جێ بکه ن. هه ڵبه ت ئه م 
مانا  له   مێژووییه کان  فیلمه   ئاستی  سه مبۆلیزمه  
مێژووییه  ده قاوده قه که  به رزتر ده کاته وه  و وا له  بینه ر 
ده کات به  دوای دیوه  شاراوه کاندا بگه ڕێ. »تۆپڵین«، 
ده رباره ی فیلمه که ی »JFK جۆن. ئێف. که نه دی« 

هێنده   فیلمساز  ستۆن«ی  »ئۆڵیڤه ر  که   وایه ،  پێی 
به  ته نگ ئه وه وه    نییه ، که  گوزارشتێکی ده قاوده ق 
و ڕاسته قینه ی که سایه تیی »جیم گاریسۆن« بکات، 
ئه و پارێزه ری، که به  هۆکاری  پیالنی کوشتنی »جۆن 
که   بوو،  ئه وه وه   ته نگ  به   به ڵکو  زانی،  که نه دی« 
گوزارشتێکی سه مبولئامێز له  کاره کته رێک بکات، که  
سووره  له سه ر گه ڕان به  دوای ڕاستی له  جیهانێکی پڕ 
له  درۆ و فریودان7. مێژوونووس و تیۆریست له  بواری 
وایه ، که   فیلمی ئه مریکی »جانێت سته یگه ر« پێی 
ئامانجی »ستۆن« ئه وه  نییه  شیکردنه وه  بۆ ڕووداوه  
داستانێکی  ده یه وێت  به ڵکو  بکات،  مێژووییه کان 
کۆمه اڵیه تی دابڕێژێت، که یارمه تیی خه ڵکی ئه مریکا 
شێواندنی  بۆ  خراپ  بیرۆکه یه کی  که    له وه ی  بدات 
له   مه به ست  دیاره   هه یه .  ئه مریکا«  »خه ونی 
مێژوونووسی  بۆچوونی  به پێی  ئه مریکا«،  »خه ونی 
ئه مریکی »جه یمز تروسڵۆ ئاده مز«  وه ک له  کتێبی 
»ئه فسانه ی ئه مریکا«دا باسی لێوه  ده کا، بریتییه  له  
»فه راهه مکردنی ژیانێکی خۆشتر بۆ هه موو خه ڵک«8 
له  سه رێکی تره وه ، کێشه ی تاک و مێژوو ته نها له سه ر 
ـ  نایه ت. سیمیۆڵۆگیسته کان  به کار  ئاستی چیرۆکدا 
ئه وانه ی له بواری زمانی ئاماژە  شاره زان ـ ڕوونیان 
کردووەته وه ، که  زمانی فیلم سیسته مێکه  له  کۆمه ڵێک 
کۆدی جیاواز، که  چه ندین کۆدی تر له خۆ ده گرێت. 
به  واتایه کی تر له  سینه مادا چیڕۆکه  ئه بستراکته که  له  
ڕێگەی کۆده کانی دیمه ن و ده وروبه ر و نواندنه کانه وه  
ده بیندرێت، به اڵم ئه م بینینه یش له  ڕێگه ی کۆده کانی 
زیاتر،  له مه ش  کامێرا و مۆنتاژه وه  پێشان ده درێت. 
و  مۆسیقا  وه کو  بیستن،  و  بینین  ئاڵۆزه کانی  کۆده  
تێبینییه کانی ده نگی پشت په رده، به پێی مانا وا له  
فیلمه  مێژووییه که  ده که ن ده نگ و شێوه  ببه خشێته  
ئه م  جێبه جێکردنی  شێوازی  هه ڵبه ت  ڕابردوو. 

دۆسیە
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پره نسیپه  له  هه موو فیلمێکدا وه ک یه ک نییه . وه ک 
چۆن هه ر مێژوونووسێک به  زمانێکی تایبه ت گوزارشت 
شێوازی  ده کات،  مێژووییه که   ڕاستییه   هه مان  له  
مێژووییه کان،  کاراکته ره   پێشاندانی  بۆ  ئه کته ره کان 
به   سه باره ت  ده کات  جیاجیا  بینینی  له   گوزارشت 
هه مان ڕووداو یا که سایه تییه  مێژووییه که . بۆیه  ناکرێت 
کاراکته رێکی  یان  بابه تێک  بۆ هه ر  زاڵ  هه ر ڕۆڵێکی 
ئه و  بێئه وه ی  بکه ینه وه   شی  فیلمدا  له   مێژوویی 
چوارچێوه که یه وه   له   که   بکه ینه وه ،  شێوازه یش شی 
ئه و بابه ته  یا کارا کته ره  مێژووییه  ده بینرێت، هه روه ها 
ناکرێت کۆده کانی کامێرا و مۆنتاژیش له  پێشاندانیاندا 
ئه م  یارمه تیی  به   هه رده م  فیلم  بکه ین.  فه رامۆش 
هه ڵبه ت  ده گوازێته وه .  مێژووییه که   مانا  کۆدانه وه  
به   په یوه ندییان  و  ته کنیکین  کۆدانه   له و  هه ندێک 
شێوازی به کارهێنانی کامێراوه  هه یه   له  جووڵه پێکردن 
و پاش و پێشخستنی ڕووداو و دوورونزیکردنه وه  و...

کۆده   له   مه به ست  سه مبوڵن.  هه ندێکیشیان  هتد،  
له ودیوی  که   شاراوه ن،  ئاماژه   ئه و  سه مبوڵییه کان 

شته  بینراوه کانن.
له گه ڵ ئه وه شدا، ناکرێت شیکردنه وه ی ڕۆڵی تاک له  
فیلمه  مێژووییه کاندا ته نها له  چوارچێوه ی میکانیزمێکی 
ئه نجام  فیلمه که وه   کۆده کانی  ئه ودیو  سێمیۆتیکی 
بده ین. پێویسته  دیوه  پراگماتیکییه کانی ئه م کۆدانه  
ڕوون بکرێنه وه. وه ک چۆن هه ڵومه رجه  سایکۆڵۆژی 
ئاڕاسته ی  و سۆسیۆڵۆژی و کو لتوورییه  جیاوازه کان 
به کارهێنانی زمانی مێژوونووسه کان   دیار ده که ن، هه ر 
ئاواش شێوازی پێشاندان و ده رخستنی کارا کته ره کانی 
تێکه ڵ  کاریگه رێتیی  کۆمه ڵێک  ژێر  ده که وێته   فیلم 
لۆژیکه کانی  له   یه کێک  نموونه ،  بۆ  ئاڵۆزه وه .  و 
که   ئه وه یه ،  بازرگانی،  وه کو  سینه ما،  پیشه سازیی 
ئه کته ره  گه وره  و به ناوبانگه کان ده بێ ڕۆڵی کاراکته ره  

مێژووییه کان ببینن. دیاره  ئه مه یش وا ده کات وێنه ی 
ئه کته ره که  به سه ر ئه و کارا کته ره  مێژووییه دا زاڵ بێت. 
نموونه یش بۆ ئه مه  یه کجار زۆره  له  دونیای سینه ما. 
که   ده زانن،  مێژووییه کانن،  فیلمه   ئاگاداری  ئه وانه ی 
وێنه ی »کیرک دۆگاڵس«، ئه و ئه کته ره  ئه مریکییه ی 
کارا کته ری  به سه ر  بینی  »سپارتاکۆس«ی  ڕۆڵی 
هه ندێک  که واته   زاڵه .  »سپارتاکۆس«دا  مێژوویی 
هۆکاری به هێز هه ن کار ده که نه  سه ر کۆده کانی فیلم. 
مرۆڤ له  نموونه که ی »کیرک دۆگاڵس«دا ده توانێت 
به سه ر  که   بکات،  کاریگه رێتییه   ئه و  مه زه نده ی 
به   هونه رمه نده که   کاتێک  دێت  فیلمدا  کۆده کانی 
هه مان ته کنیکی پێشوو ڕۆڵی کارا کته رێکی مێژوویی 

تر ده بینێت.
شێوازی  له    مرۆڤ  ئه وه ی  بۆ  شێوه یه،  به م 
فیلمه   له   بگات  مێژووییه کان  کارا کته ره   کارکردنی 
جیاوازانه یش  هۆکاره   له و  پێویسته   سینه ماییه کاندا، 
بگات، که  کار ده که نه  سه ر کۆده کانی فیلم. دۆزینه وه  
کارێکی  هۆکارانه   ئه م  ڕێکوپێکی  دیاریکردنێکی  و 
هۆکارانه  له م  هه ریه ک  سه نگی  نه   چونکه  ئاڵۆزه ، 
نه   و  ده کرێت  مه زه نده   ڕوونی  به   کاتێک    هه موو 
ته نیا  ڕه نگه   به هه رحاڵ،  کارلێکه کانیان.  شێوازی 
شیکردنه وه ی پراگماتیکی ئه و کۆدانه ی، که  یارمه تیی 
به رهه مهێنانی مێژوو ده ده ن، پێکه وه  له گه ڵ لێکدانه وه  
سێمیۆتیکه کان بوار بۆ ده ربازبوونی فیلم له  ڕه خنه ی 
به   سه باره ت  بڕه خسێنێت  مێژووییه کان  لێکۆڵینه وه  
مامه ڵه کردن له گه ڵ ڕابردوودا. به م جۆره  ده رفه تێک 
له و  ڕاسته قینه   تێگه یشتنێکی  بۆ  ده بێت  دروست 
داڕشتنی  بۆ  دێنن  به کاری  فیلمه کان  که   شێوازه ی، 

ڕۆڵی کاراکته ره  مێژووییه کان.

وه ک چۆن 
هه ڵومه رجه  
سایکۆڵۆژی و 
سۆسیۆڵۆژی 
و کو لتوورییه  
جیاوازه کان 
ئاڕاسته ی 
به کارهێنانی زمانی 
مێژوونووسه کان   
دیار ده که ن، هه ر 
ئاواش شێوازی 
پێشاندان و 
ده رخستنی 
کارا کته ره کانی 
فیلم ده که وێته  
ژێر کۆمه ڵێک 
کاریگه رێتیی تێکه ڵ 
و ئاڵۆزه وه
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سەرەتایەك بۆ بەراوردكاریی رەگەز و پەیوەندییەكان

دڵشاد مستەفا*

كرانەوەی خەیاڵی ئینسان بەودیو سروشت و واقیعی بینراوی بەردەمی خۆی هێندەی تر پانتاییەكانی 
گوزارشتی لە نێو ئەدەبدا وااڵكرد و لەوێوە نووسین پێی نایە قۆناغێكی تری جیاوازتر لەوەی هەیە. ئەم 
گریمانە لە سەرەتاكانی دووركەوتنەوە لە ناچرالیزمەوە دەست پێدەكات و تا هەنووكەش بەردەوامە، ئەو 
لە  بێنێتە بوون تامی ژیان شیرینتر دەكات، گەرنا وەرسبوون  لەوەی هەیە  نوێتر  خولیایەی دەیەوێت 

دووبارە بوونەوە ئەو عیشقەی ئینسانی بۆ مانەوە خەفە  دەكرد و ئیدی بڕستی بەرگەگرتنی نەدەما.
دەكەوێتە  پێیان  ئەوەندە  هەڵبنێن  حەقیقەت  توندەكانی  تەلیسمە  بۆ شكاندنی  هەنگاو  چەند  ئەدیبان 
نێو كێڵگە ئەفسووناوییەكانی خەیاڵەوە و ئیدی ئەو دنیا نوێیە لەگەڵ وەرگردا مامەڵەی خۆی دەكات 
هەموو  خوێنەر  دەوەستێت.  دیدا  ئەوی  بەرامبەر  لە  و  دێت  خۆیەوە  بەكەرەستەكانی  هەریەكەیان  و 

ئەفسوونی 
ئەدەب.. 

فەنتازیای  
سینەما
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بۆ  گەڕ  دەخاتە  هۆش  و  سەلیقە  كەرەستەكانی 
دۆزینەوەی رایەڵەكانی ئەو دنیایە و بەرهەمهاتووە 
ئەدەبیەكانیش بەردەوامن لە بەرهەمهێنانی چێژ ئەو 
فاكتەرەی بە رای رۆالن بارت  وەرگر گیرۆدە دەكات 

و ناچاری مانەوەی دەكات.
نزیكترین ستایڵی ئەو جۆرە لە تێپەراندن بە زەینی 
و  بیناسین  ئەفسوونی  ریالیزمی  بە  دەشێت  ئێمە 
و  ئەستۆریاس  و  )ماركیز  تەلیسماوییەكەی  دنیا 
بەختیار  و  بەرەكات  سەلیم  و  ئۆكرێ   و  بۆرخیس 
عەلی و عەباس مەعروفی و خوان تۆبار و چەندەهای 

تر(. 
لە  روانین  بۆ  ئەدەب  هەواڵنەی  لەو  زۆر  بەشێكی 
فەزای  دۆزینەوەی  نوێ ،  دیاردەیەكی  وەك  ژیانە 
لەوان  باوانەی بەر  لەو روانینە ئاسایی و  جیاوازە 
ئەم  لەگەڵ  هاوكات   . وەرگر  بەردەم  كەوتوونەتە 
هەوڵەی ئەدەبدا بۆ ناسینی دنیا لە وێنەیەكی تردا 
چەندین كایەی تری ژیاریش كەوتوونەتە هەنگاونان 
بگرین،  بەدوور  كاروانە  لەو  زانستیش  ناكرێت  و 
نووسینەیە  ئەم  مەبەستی سەرەكیی  ئەوەی  بەاڵم 
ئەفسوونەی  ئەو  كاریگەرییەكانی  دۆزینەوەی 
ئەدەبە لەسەر بەرهەمهێنانی دنیایەكی فەنتازی لە 
سینەمادا  بە پرسیارگەلێكەوە كە دەشێت هەندێك 
جارێكی  ئەدەب  گەر  چونكە  بكاتەوە،  بزر  كۆدی 
نووسەر  خودی  ئەزموونی  بەرهەمهێنانەوەی  دی 
بۆ  نووسەرەوە  جیهانبینی  زیادكردنانەی  بەو  بێت 
سەر وێناكردنەوەی واقیع ئەوا سینەما وەك جیل 
دیلۆز وادەبینێ  گەلێك لەوە ئاڵۆزترە بەهۆی ئەوەی 
توانای  كە  ئامێرێكە  تەكنیكی  چاالكیی  سینەما 
بەرهەمهێنانەوەی ئەو  واقیعەی هەیە كە بەوردی 
كاتدا  لەهەمان  دەكات  لەسەر  كاری  بابەتییانە  و 
چاالكییەكە بەو ئاراستەیە كاردەكات كە دەرهێنەر 

هونەرێكی  وەك  فیلم  ئەوەی  لەگەڵ  دەیخوازێ . 
كۆكەرەوەی رەگەزەكانی تر هەلی گوزارشتەكانی لە 
هەندێك دۆخدا فرەترن بەتایبەتی ئەو دەمەی دەنگ 
ئەتمۆسفیر  خولقێنەری  تەواوی  رەگەزێكی  وەك 
بەاڵم  فیلم،  دەبەخشێتە  تەواو  درامی  رەهەندی 
رەگەزی  بەهۆی  رۆمان  بەتایبەتی  و  ئەدەب 
لەگەڵ  تواناكانی  و  خۆی  دی  جارێكی  وەسفەوە 
ئەو  پارسەنگی  دەتوانێ   دەكاتەوەو  هاوتا  فلمدا 
كاریگەرییانەی دەنگ بۆ خۆی بدۆزێتەوە. وەسف 
دەچێتە بونیادی وێنەوە و لەوێوە كاریگەرییەكانی 
بەگەڕ  سینەمادا  لەگەڵ  هاوتابوون  بۆ  خۆشی 
دەخات، وەلێ  وێنەی سینەمایی دەتوانێ  بینراوێك 
دیدەی  بەر  بخاتە  خۆیەوە  وردەكارییەكانی  بە 
وەرگرەكەی و ئیدی ئەوە واقیعە و دەبینرێ ، بەاڵم 
نمایش  ئەندێشەكراو  وێنەیەكی  ئەدەب  وەسفی 
ئەفراندنانەی زمان وەك پێكهاتەیەكی  بەو  دەكات 

گرنگ بەشداری دەكات لە داڕشتنیاندا.
بەدڵنیایی هەوڵ دەدەین خۆمان لەو پرسیارە سانا 
كەوتوون  كامیان  پێش  كامیان  كرۆنۆلۆجییەی 
تێپەراندنانە  ئەو   شوێن  لە  گەڕانمان  و  ببوێرین 
بەدیهێنانی  پێناو  لە  دنیا  فیلمسازانی  كە  بێت، 
سینەمایەك  هەڵیانگرتووە،  ناباودا  سینەمایەكی 
دنیایەك  ئەندێشەی  ئەدەبەوە  ئەفسونی  نێو  لە 
قسە  كە  ناگەیەنێت  ئەوە  ئەمە  فەنتازی.  دەكات 
لەسەر كاریگەرییەكانی ئەو جۆرە لە ئەدەب نەكەین 
تەواوی  و  فیلمسازان  ئەندێشەی  پێكهاتنی  لەسەر 
بەرهەمانەی  ئەو  تایبەتی  بە  بەرهەمهێنراوەكانیان 
پێوە  ئاشكرا  بە  ئەفسوونگەراییان  سروشتی 
دەگوزەرێ   ئاقاردا  بەكام  ئاكام  ئیدی  دەبینرێت، 
ئەوەندە  سەرەتایەوە  لەم  ئەوە  پێشبینیی  رەنگە 

ئاسان نەبێت. 

لەگەڵ ئەوەی فیلم 
وەك هونەرێكی 
كۆكەرەوەی 
رەگەزەكانی 
تر هەلی 
گوزارشتەكانی لە 
هەندێك دۆخدا 
فرەترن بەتایبەتی 
ئەو دەمەی دەنگ 
وەك رەگەزێكی 
تەواوی خولقێنەری 
ئەتمۆسفیر 
رەهەندی درامی 
تەواو دەبەخشێتە 
فیلم، بەاڵم ئەدەب 
و بەتایبەتی 
رۆمان بەهۆی 
رەگەزی وەسفەوە 
جارێكی دی 
خۆی و تواناكانی 
لەگەڵ فلمدا هاوتا 
دەكاتەوەو دەتوانێ  
پارسەنگی ئەو 
كاریگەرییانەی 
دەنگ بۆ خۆی 
بدۆزێتەوە

وێنەی سینەمایی دەتوانێ  بینراوێك بە 
وردەكارییەكانی خۆیەوە بخاتە بەر دیدەی وەرگرەكەی 
و ئیدی ئەوە واقیعە و دەبینرێ
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ئەفسوون _ ریالیزم 
بە درێژایی مێژووی ئەدەب هیچ دیاردەیەك هێندی 
شوێن  بە  گەڕان  ئامێزنەبووە.  مشتومڕ  واقیع 
چەمكەكانی ئەودا ژمارەیەك گروپی دۆست و نەیار 
رادەیەك  بە  بنەماكانی  و  كرد  دروست  بەیەكدی 
پێویستی  جیاكردنەوەیان  گەلێك  كرد  تەمومژاوی 
بە وردبوونەوەی زیادەتر بێت. سەركەوتنی شۆڕشی 
یەكێتیی  هاتنەگۆڕێی  و  رووسیا  لە  بەلشەفیك 
سۆڤیەت پاڵپشتییەكی تری بۆ چەندایەتی كردنی 
لەوێوە  ئیدی  و  كرد  پەیدا  ریالیزم  چەمكەكانی 
رەخنەگرانە  ریالیزمی  و  سوشیالیستی  ریالیزمی 
تر  چەمكێكی  چەند  و  شۆڕشگێڕی  ریالیزمی  و 
هاتنەگۆڕێ . وەلێ  لە الیەك تاڵیی ئەو ریاڵە خۆی 
و سنورداركردنی سروشتی ئینسان و ئازادییەكانی 
خۆیان   كەسەكان  خەیاڵی  فرەیی  تر  لەالیەكی  و 

پەییان بە دەربازی تر برد.
نێو  شارستانییەتی  سەرەتای  ترادسیۆنەكانی 
وەك   ئەفسانە  سەرهەڵدانی  و  مرۆڤایەتی  مێژووی 

مرۆڤی  بیركردنەوەی  شێوازی 
دێرینەی  را  ئەو  سەرەتایی 
گەورەی  پاڵپشتی  شتراوس 
چێژی  خۆی  بەشی  لێدەكات، 
مرڤەكاندا  یادەوەریی  نێو  لە 
بە  گەڕان  جێهێشتووە. 
ئەو  ئەلتەرناتیفی   شوێن 
نەگۆرەی  و  بەردەوام  بوونە 
زۆپی  و  زەق  بە  وێنەكانی 
دووبارە دەبوونەوە فاكتەرێكی 
تر  پانتایی  دۆزینەوەی  تری 
خەیاڵ،  رەهابوونی  بۆ  بوون 
رەهابوونێك رایەڵەكانی هێشتا 
لێی  و  بەستراون  واقیعەوە  بە 
دوورنەكەوتوونەتەوە. ئیدی لێرەوە سروشتی روانین 
لە تێكست دەگۆڕدرێت و گروپێكی دی لە نووسەران 
دێنە گۆڕێ  و ئەوانەی لەژێر كاریگەریی چێژەكانی 
ئەفسانە و ئەو یادەوەرییە قاڵبووە بە حكایەت و 
)ماركیز  لێرەڕا  دەنووسن  پێشین  ترادسیۆنەكانی 
ماریۆ  و  ئۆكرێ   و  بۆرخیس  و  ئەستۆریاس  و 
ڤارگاس یۆسا( و ئەوانی دی  دێن و دەروازەكانی 
و  خۆی  نووسین  خودی  لەبەردەم  دی  دنیایەكی 

دواتر وەرگریشدا  وااڵ دەكەن.
بەر  قۆناغەی سەرەتایدا  لەو  ئەوەشی وەك ئەرك 
رەخنە دەكەوێت ناونانی ئەو دیاردە ئەدەبییەیە بە 
ریالیزمی ئەفسوونی. ئەو شێوازە نوێیە لە ئەدەب، 
كە دەتوانێ  دەرگای مەزن بەسەر خەیاڵدا بكاتەوە 
بە  خۆی  ئەندێشەیی  سەفەری  وەرگر  لێگەڕێ   و 
نێو رێگاكانی هەر دەقێكدا بكات و ئەوەندەی تر 
ئەفسوون  ئیدی  بێت.  وااڵتر  بۆی  وێناكردنەكانی 
چوارچێوە  ئەو  كە  برد  شوێنێك  بەرەو  ریالیزمی 

دۆسیە
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كۆنكرێتییەی پێشتری نەمێنێ  و خۆی لە چەندەها 
رەنگ و شێوەی تردا پیشان بدات.

دۆزینەوەی  و  ئازادی  وێناكردنەوەی  بۆ  ئەفسوون 
لەو  بەتایبەتی  پانتایی جیاواز كاری خۆی دەكات 
سەردەمانەی ئازادی لە خەون دەچێت و تانوپۆی 
بە روونی دیار نییە، بۆیە ئەدەب لە دەمی گوزارشتە 
دەكاتەوە  دووپات  ئەوە  خۆیدا  ئەفسوونییەكانی 
تر  ناوچەی  بنێنە  پێ   دەتوانن  تەلیسمەكانی  كە 
ئەو ناوچانەی ئیدی بینینیان بە چاوی حەقیقەت 

ئاستەمە.
لەسەر  دنیا  رەخنەگرانی  زۆرینەی  رێكکنەكەوتنی 
ئەدەب  لە  جۆرە  ئەم  بۆ  یەكگرتوو  پێناسەیەكی 
گۆڕاندا  لە  بەردەوام  و  ناجێگیری  نیشانەی  خۆی 
نموونە  بۆ  هاتووەكانە،  بەرهەم  خودی  بوونەی 
دنیای ماركیز و بەرهەمەكانی جیاوازن لە و دنیا و 
سروشتەی خوان روڵفۆ بنیاتی دەنێت، روانینەكانی 

بۆرخیس بۆ وێناكردنی رووداو و كاراكتەر لەوانەی 
ئەستۆریاس ناچێت و بۆیە تۆدۆرۆف لە قسەكردنی 
لەسەر )سەدساڵ تەنیایی( ماركیز بە ئاشكرا لەوە 
و  واقیع  نە  دەیكات  ماركیز  ئەوەی  كە  دەدوێت، 
نەفەنتازیایە، نە خوارفە جڵەو دەكات و نە بەرگی 
وەرگر  كەچی  لەبەردایە،  رووتی  ئەفسانەیەكی 
باوەڕ بە هەموو ئەو رووداوە  ئەو ئاستەی  دەباتە 

سەروو سروشتییانە بكات كە روودەدەن.

سینەما و فەنتازیا 
دنیای  هێنانە  بۆ  پێشترمان  گریمانەی  ئەو  گەر 
نوێ  لە رێی ئەفسوونەوە بۆ ئەدەب دروست بێت 
ئەوا بۆ سینەما و هونەری فیلمسازی تەواوتر دێتە 
كایە و سینەما كەرەستەكانی خۆی بەگەڕ دەخات 
واقیعەی  لەو  گوزارشت  سنوورەكانی  ترازانی  بۆ 
بەچاو دەبینرێت وەلێ  هەنگاوەكانی بە كەرەستەی 
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دنیا  ئەو  كاریگەری  لەژێر  و  پێش  دەهێنێتە  تر 
زمانی  ئەدەب  ئەگەر  ئەدەبدا.  ئەفسوناوییەی 
گوزارشتەكانی وشە بن ئەوا سینەما بە وێنە مامەڵە 
دەكات بە تایبەتی لە سەردەمێكدا كە كاریگەریی 
تێپەراندووە.  وشەی  كاریگەرییەكانی  لە  وێنە 
هەرچەندە لە سەرەتای سەرەتاوە ئەم هونەر خۆی 
وەك جۆرێك لە تەلیسم و ئەفسوون تەماشای كرا، 
چونكە كاریگەرییەكانی وێنەی جواڵو لەسەر دەروونی 
مرۆڤ كردەی ئەفسوونێك جێبەجێ دەكەن، بەاڵم 
دواتر هێدی هێدی ئەو تەونە رەوییەوە و فیلمسازان 
گەڕان  خولی  ناباودا  نەكردنی  پێشكەش  پێناو  لە 
و  تردا  دنیایەكی  بەنێو  گەڕان  كردن.  پەلكێشی 
واقیعی  بۆ  تر  راڤەكردنێكی  پێشكەشكردنی جۆرە 

بینراو، هەڵبەت كاریگەریی باكگراوندی رۆشنبیری 
لەسەر كەسەكان بەشی خۆی هەژموونی هەیە و ئەو 
باكگراوندەش بەشێكی لە دنیای بەرینی ئەدەبەوە 
سەرچاوە دەگرێت. فلمسازانی نموونەی )ozu(ی 
ژاپۆنی، كە لە هەوڵی بەردەوامدا بووە بۆ شكاندنی 
بەسەریدا  رووداو  ئاسایی  گێڕانەوەی  تەوقەی  ئەو 
دەسەپێنێ   بە  یەكێك لە پێشەنگانی  دۆزینەوەی 
ئەژمار  واقیع  لە  گوزارشتكردن  بۆ  پانتایی جیاواز 

دەكرێت.
ئۆزو كاركردنی لەسەر چنین لە فیلمدا شێوازێكی 
مامەڵەی  دەوترێت  پێی  لەوەی  بوو  جیاواتر 
كالسیكییانە یان سستمی هۆلیود بۆیە بووە جێی 
پۆل  سینەما.  رەخنەگرانی  زۆری  بەشی  سەرنجی 
شریدەر شێوازی مامەڵەی ئۆزو لەگەڵ چنین دا بەم 

شێوەیە بەش دەكات:
1-ژیانی رۆژانە: وێناكردنەوەی وردی  بێزارییەكانی  

ژیانی رۆژانە و دووبارە بوونەوەیان .
لە  مرۆڤ  بێگومانی  دابڕانی  2-جیاوازبوون: 

دەوروبەرەكەی كە گەلێك جار دەگاتە ترۆپك .
ژیان  بۆ  چەقبەستوانە  روانینێكی  3-چەقبەستن: 
تێی  بەاڵم  بكات،  چارەسەر  دابران  ناتوانێ   كە 

دەپەڕێنێت.  
لێرەوە روانین لەو بەرهەمانەی ئۆزو دەمانباتەوە بۆ 
ئەو دنیا جیاوازەی لە بابەتە ئەدەبییەكانی ریالیزمی 
دۆخانەی  لەو  گوزارشت  دەیبینین،  ئەفسوونیدا 
گوزارشتیان  تەقلیدییەكان  و  سانا  كەرەستە  بە 
گوزارشتكردن  بۆ  تر  ستایڵێكی  بەڵكو  ناكرێت  لێ  
و  دیمەن  ناكرێت  وایە  پێی  ئۆزو  دەدۆزێتەوە. 
گرتەكانی فلم لێوانلێو بن لە دراما و ئەكشن )كردار( 
دەشێوێنن  نمایانە  ئەو  شیعرییەتی  ئەوانە  چونكە 
پیشان  واقیع  زیادرەوانەی  و  رووت  وێنەیەكی  و 

دۆسیە
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دەدەنەوە. ئەم شێوازی كاركردنەی ئۆزو بنەماكانی 
لەگەڵ  دەگەڕێتەوە  پتەوەی  پەیوەندییە  ئەو  بۆ 
هونەری ژاپۆنی و نزیكبوونەوەكانی لە سروتەكانی 
بودایزم  ئەندێشەییەی  رەوتە  ئەو  بودایزم.  زین 
دەهێنێت  پێك  ئۆزو  كارەكانی  پتەوی  رەگێكی 
وێنە  لە  دووركەوتنەوە  بۆ  سەرەتایەك  بووەتە  و 
راستەوخۆكانی واقیع . جگە لەوە كاریگەرییەكانی 
ئەو هونەرانەی دی كە بەهەمان شێوە زین بودایزم 
بنەمایانە وەك )شیعری هایكۆ( و شانۆی )نو( بە 

ئاسانی بە بەرهەمەكانی ئۆزاوە دەناسرێنەوە.
بە  ئاماژە  دەتوانین  بوارەدا  لەو  ئۆزو  لە  جگە 
مایكڵ  و  دراێر   كارل  و  تاركۆڤسكی  و  )برێسن 
ئەنجیلیۆ ئەنتۆنیۆنی( بكەین كە بە هەمان هەنگاوی 
ئەو بەرەو خولقاندنی دنیایەكی تر بۆ گوزارشت لە 
ژیان كاردەكەن. لەگەڵ ئەوەی ئەوان لە سەردەمی 
لێكدی جیاوازدا كاریان كردووە، بەاڵم نزیكایەتیی 
سەر  دەیانباتەوە  یەكەوە  لە  كاركردنیان  فەزای 

هەمان رێگە. 
كالسیكییانەی  شێوازی  لەو  دەرچوون  بۆ  برێسن 
بەتاڵ  درامی  كرداری  لە  نماكانی  گوزارشت  
ژیان  نێو  بچوكەكانی  شتە  بە  بایەخ  و  دەكاتەوە 
دەدات، لە نمایەكدا بە تەنها دەستێك دەبینی یان 
بەرجەستە  نیگەرانی  و  دوودڵی  كاراكتەرێك  پێی 
دەكات، بەتەنها دەرخستنی بەژنی كەسێك بەسە بۆ 
ئەوەی هەڵوێستی كاراكتەرەكە لە بەرامبەر كرداردا 
دەربكەوێت، هەموو ئەوانە بۆ ئەوەیە سەرنجی وەرگر 
بەرەو ئەو شتە بچووك و ناوازانەی ژیان بەرێت كە 
لە  ئەوانە  بەدڵنیایی  دەكرێن..  فەرامۆش  زۆرجار 
جێی  ئەوەندە  هۆلیووددا  كالسیكییانەی  شێوازی 
دنیای  نێو  وردەكارییانەی  ئەو  گەر   . نین  بایەخ 
برێسن لە فەزای گوزارشتی هەركام لە نووسەرانی 

لە  تایبەت  بە  بكەین  بەراورد  ئەفسوونی  ریالیزمی 
بایەخدان بەو شتە بچووكە فەرامۆشكراوانەی ژیاندا 
هێندە نموونە دەدۆزینەوە تا ئەوەندەی بۆ هەموو 

جۆرە بەراوردێك پراو پڕ و گونجاو بن.
دیاری  ناوێكی  »تاركۆڤسكی«  برێسن  لە  جگە 
ئەو شێوازی كاركردنە، بەاڵم بەمیكانیزمی جیاواز 
وا  نەدسن  ئیریك  پرۆفیسۆر  لەوەوبەر  لەوانەی 
دەبینێ  كە ئەو سروتانەی نێو كارەكانی تاركۆڤسكی 
تەقلیدییەكانی  ئایكۆنە  باكگراوندی  كاریگەریی 
مەسیحییەتی ئەرسەدۆكسی و شیعر و دیمەنەكانی 

سروشتی رووسیای لەسەرە.
ناوەوەی  وێناكردنی  هەوڵی  لە  تاركۆڤسكی 
كاراكتەرەكانیدا بە رستێك كردەی جیاوازدا تێپەڕ 
و  ئێستا، خەون  رابردوو  دەرخستنی  بە  دەبێت  
ئەندێشەكردنی  گوزارشت،  و  بیركردنەوە  واقیع 
لە  رۆژانە  لەوەی  تر جیاواز  دنیایەكی  بەردەوامی 
هەڵبەت  دەبێتەوە.  دووبارە  كەسەكاندا  بەردەم 
بەبێ   ناكەن  گوزەر  سانا  هەروا  كردانەش  ئەم 
و  بگرێت  خۆیان  لە  تا  ئەتمۆسفیرێك  خولقاندنی 
ئەو ئەتمۆسفیرە ئەفسونییەی هەموو شتەكان لە 

واقیع بااڵتر دەكات.

سینەمای سێیەم و خەونی ئەفسووناوی:
لە  و  سیاییە  چەمكێكی  سێیەم  جیهانی  چەمكی 
بنەرەتدا بۆ پۆلێنكردنەكانی دوای جەنگی دووەمی 

جیهان دەگەڕێتەوە.  
یەكەم بەكارهێنانی زاراوەكە بۆ لێكۆڵیاری ئابوری 
سۆفی  )ئەلفرید  فەڕەنسایی  سۆسیۆلۆجستی  و 
1889-1990( دەگەڕێتەوە و بەو واڵتانە دەگوترێت 
كە لە سەردەمی جەنگی سارددا بێ  الیەن مانەوە 
. ئەو واڵتانە لە فەرهەنگی هەندێك لە دەوڵەتاندا  

ئەگەر ئەدەب زمانی گوزارشتەكانی وشە بن ئەوا سینەما 
بە وێنە مامەڵە دەكات بە تایبەتی لە سەردەمێكدا كە 
كاریگەریی وێنە لە كاریگەرییەكانی وشەی تێپەراندووە

ئەدەب چەندێك 
بە كوچەكانی  
فەنتازیادا 
گوزەردەكات، 
سینەماش هێند بە 
یاسا و رێساكانی 
ئەفسوونەوە بەندە 
و گەلێك جار 
ئەویان دەبێتە 
ئەلتەرنایڤی ئەوی 
دی و هەندێك 
جاریش بەشێوەیەك 
ئاوێتە دەبن 
كە ئیدی لێك 
جیاكردنەوەیان 
گرانە
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بەواڵتانی پاشكەوتوو یان تازە پێشكەوتوو ناسراون 
و  التین  ئەمریكای  واڵتانی  لە   120 لە  خۆیان  و 
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و ئاسیا و ئەفریقا پێك دێن 
كە بنچینەی ئابووریان كشتوكاڵە و هەندێك خاڵی 

هاوبەش كۆیان دەكاتەوە لەوانە:
1-هەژاری و نەداری و كەمیی داهاتی سااڵنەی تاك.

2-باڵوبوونەوەی نەخوێندەواری بەشێوەیەكی گشتی 
و لە گوندەكاندا بە تایبەتی.

كۆنترۆڵنەكردنی جۆرەكان  و  دانیشتوان   3-زۆری 
و رەگەز.

4-نەبوون یان كەمی سەرچاوەكانی وزە.
5-نەبوونی خزمەتگوزارییەكان. 

6-كۆچی بەردەوام لە گوندەوە بۆ شارەكان.
7-باڵوبوونەوەی بێكاری و سەرگەردان بوونی بەشی 

زۆری الوەكان.
رای  و  تاك  ئازادی  چەمكەكانی  8-نەبوونی 

سەربەست و غیابی چەمكی دیمۆكراسی.
ئەو بوونە بەزەبرەی زاراوەی جیهانی سێیەمە لەگەڵ 
بەرهەم  تر  زاراوەی  و  گوزارشت  هەندێك  خۆی 

دەهێنێت كە )سینەمای سێیەم( یەكێكە لەوانە.
سینەمایی   پرۆژەیەكی  سێیەم  سینەمای 
واڵتانی  لە  پرنسیپەكانی  و سیاسییە،  ئیستاتیكی 
سەرچاوە  ئاسیاوە  و  ئەفریقا  و  التین  ئەمریكای 
لە  گروپێك  هەوڵەكانی  بۆ  سەرەتاكانی  دەگرێت. 
سەدەی  هەفتاكانی  و  شەستەكان  سینەماكارانی 
ئارای  هێنانە  خولیای  كە  دەگەڕێتەوە  رابردوو 
گەورەی  داهێنانی  بەرەو  تایبەتمەند  سینەمایەكی 

بردن. 
هۆلیوود  بەرهەمەكانی  بە  یەكەم  سینەمای  ئەگەر 
بوترێ  و سینەمای دووەم سینەمای بەرهەمهێنراوی 
ئیستاتیكییانەی ئەوروپا بێ،  ئەوا سینەمای سێیەم 

ئەو جۆرەیە لە بەرهەم كە بە چەمكەكانی شۆڕش 
و سیاسەتەوە خەریكە  و بەرانبەركێ  لەگەڵ ئەو 
بەشەی  سینەمای یەكەمدا دەكات، كە بە سینەمای 
رۆژگاری  ئەوەی  لەبەر  ناودەبرێت.  بازرگانی 
داگیركراو  گەالنی  خەباتی  هاوزەمانی  پەیدابوونی 
لەو  هەر  ئازادی،  بەدەستهێنانی  لەپێناو  بووە 
سەرەتایانەوە  شانبەشانی چەمكەكانی  شۆڕش و 

دەربازبوون لە كۆڵۆنیاڵیزم كاری كردووە. 
و  كرد  دنیا  لە  رووی  گەورانەی  گۆڕانكارییە  ئەو 
بەتەواوی لە دوای پرۆژەی بیرۆستۆیكای میخائیل 
ئاكامی  دیارترین  و  كە سەرەكیترین  گورباتشۆف، 
لەبەریەك هەڵوەشانی یەكێتیی سۆڤێت و هەرەسی 
بلۆك بەندی خۆرهەاڵت و سەرهەڵدانەوەی چەمكی 
هونەرەش  ئەم  ئاراستەكانی  ئیدی  بوو،  نەتەوە 
گرنگترینیان  كە  نا  هەنگاویان  تر  ئاقاری  بەرەو 
گوزارشتی  فاكتەری  وەك  سینەمایە  مامەڵەكردنی 
كولتووری نەتەوە جیاوازەكان و ئەمەش ئەو بنەمایە 
پتەوتر دەكات كە رەگی چیرۆكەكان لە كولتووری 
میللییەوە نزیك بێتەوە و بەرەو ئەو دنیایە بڕوات، 

كە ئەفسون تەونی خۆی بەدەوردا گێڕاوە.
لەمێژە رەخنەگرانی ئەدەب لەسەر ئەوە كۆكن كە 
سەرهەڵدانی  سەرەكیی  نیشتمانی  سێیەم  دنیای 
ئەفسوونەكانی ئەدەبە، بۆیە رەخنەگرانی سینەماش 
هەمان هەنگاو هەڵدەگرن و كاریگەرییەكانی ئەدەبی 
و  سەرەكی  فاكتەری  بە  ناوچانەش  ئەو  میللیی 
كاریگەریی خولقانی ئەو ستایڵی كاركردنە دەزانن. 
بە  ئەدیبان  ئەندێشەی  كە  ئەتمۆسفیر  هەمان 
حكایەت و سەربووردە ئەفسوناوییەكان تێر دەكات 
دەتوانێ  ببێتە بونیادی كاركردن بۆ سینەماكاران، 
و  ئەدیبان  ئەندێشەی  بونیادی  تر  بەواتایەكی 
سینەماكاران لەو زەمینە بەپیتەی حكایەتی میللی 
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و ئەدەبی زارییەوە سەرچاوە دەگرێت و ئەو فاكتەریە 
هێندەی تر لێك نزیكیان بە ئاشكرا دەردەخات.

 زۆرینەی سینەماكارانی سینەمای سێیەم  داكۆكی 
بەتەنها  سینەما  لە  جۆرە  ئەو  كە  دەكەن  لەوە 
ستایڵێكی كاركردن نییە، بەڵكو هەڵگری پەیام و 
تەواوی  و  گرنگ  هۆكارێكی  و  تایبەتە  گوتارێكی 
سەرچاوە  ژیانەوە  چیرۆكەكانی  لە  كە  گوزارشتە 
پێشتر  كە  خاوەنین،  نەتەوانە  ئەو  و  دەگرێت 
لەسەر نەخشەی ملمالنێ  سیاسییەكان جێگەیەكی 

ئەوتۆیان نەبووە. 
روانین لە ژیانی ئەو نەتەوانە و كولتووریان چەند 
بەرجەستە  ئەفسوونە  تەلیسمی  ئەو  بەسانایی 
دەكات، كە دەبێتە بنەمای كاركردن بۆ ئەدیبان و 
سینەماكارانیش، ژیانێك بە تەمی خورافەیەك دەورە 
ناتوانێت  لێكردنێكی  گوزارشت  هەموو  بۆیە  دراوە 
وەك واقیعێكی رووت خۆی دەربخات. ئەم گریمانە 
ئێراندا  سینەمای  فیلمەكانی  لە  سانایی  بە  زۆر 
)رەنگی  فیلمی  لە  نموونە  بۆ  دەبێت.  بەرجەستە 
خودا(ی مەجید مەجیدیدا سروشت و ژیان هەمان 
ئەو شتانەن كە لە دەروبەری كاراكتەرە ئاساییەكانی 
ژیاندا هەن، بەاڵم جیهانبینیی دەرهێنەر و شێوازی 
گوزارشتكردن و وێنەكردنی ئەو واقیع و سروشت و 
ژیانەیە كە بەرگێكی تری جیاوازی پێ  دەبەخشێت، 

بەرگێك لە ئەفسوونەوە نزیكتر.
بەهەمان شێوە لە فیلمەكانی )تامی گێالس( و )با 
لەگەڵ خۆی دەمانبا(ی كیاڕوستەمیدا ئەو دنیایەی 
ناوەوەی كاراكتەرەكان و كاریگەرییان لەسەر واقیعی 
چۆن دەتوانێت خودی ئەو سروشتەی ژیان بگۆڕێت 
و ئەتمۆسفیرێك دێتە كایەوە، كە ئیدی هەستەكانی 
وەرگر دەخاتە ژێر هەژموونی خۆیەوە و دەتوانێت 

بەو ئاقارەدا بیبات، كە دەرهێنەر دەیخوازێت.

ئەدەب  كە  لەبەرچاوە  حەقیقەتەش  ئەو  هەڵبەتە 
خودی  و  بەرهەمانەیە  ئەو  سەرەكیی  بنەمای 
كە  ملمالنێیە،  و  رووداو  و  كاراكتەر  و  چیرۆك 
لە  گێڕانەوە  پێشچوونی  بەرەو  سەرەكیی  هێڵی 
زۆری  بەشی  بەاڵم  دەكەن،  بەرجەستە  فیلمەكەدا 
هەموو  تەكنیكەی  ئەو  ئەستۆی  دەكەوێتە  ئەرك 
ئەوانە دەگۆڕێتە وێنەیەكی جواڵو لەبەردەم وەرگردا 
بەشداری  خۆی  بەشی  و  دێت  دەنگ  دواتر  ئیدی 

پرۆسێسی گەیاندن و كاریگەری دەكات.
فیلمی  بەرهەمهاتوانە  جۆرە  ئەم  دی  نموونەیەكی 
 Fernando( دەرهێنانی   City of God(
Meirelles and KAtia Lund( كە رەنگە 
فیلمەشدا  ئەو  لەگەڵ  ئاشنایەتی  كورد  خوێنەری 
بڕوایەی  ئەو  دەتگەێنێتە  لێی  روانین  كە  هەبێت، 
توندوتیژییەكانی ژیان ئەوەندە بەرجەستەن خۆالدان 

لێیان كارێكی ئەستەم و تاڕادەیەك خەیاڵییە. 
ئەوەی دەرهێنەرانی ئەم فیلمە دەیكەن پیشاندانی 
ئەو  ئەتمۆسفیری  بەاڵم  بەرازیلە،  ژیانی  واقیعی 
دەكەیت  هەست  كە  خولقاوە  بەشێوەیەك  فیلمە 
تەنكیش  توێژاڵێكی  گەر  ئەفسوون  لە  بەشێك 
كاركردنەكەوە  تەواوی  بەدەوری  خۆی  بێت 
بەرهەمهێنەرانی  باكگراوندی  چونكە  داوە،  مەاڵس 
شوێنانەی  ئەو  لە  رووداوەكان  شوێنی  و  فیلمەكە 
هەڵدەگرن.  ئەفسوون  لەناوخۆیاندا  كە  دنیان 
چیرۆكە  مندااڵنەش  ئەو  و  جانیرۆیە  رۆدی  ئەو 
راستەقینەكانی ژیان بەرجەستە دەكەن بە هەموو 
هەموو  ئەو  شایەتی  ئەوان  توندوتیژییەكانییەوە، 
رووداوەی كوشتن و دزی و دەستدرێژیی سێكسی و 
ئەوانەی ترن، بۆیە بە زیادكردنی ئەو جیهانبینییەی 
شتەكان نمایش دەكاتەوە جیاوازبوونەكان لە واقیعی 
جیاوازبوونە  ئەو  ئەوەی  واتە  دەردەكەوێت،  رووت 

لەمێژە رەخنەگرانی 
ئەدەب لەسەر ئەوە 
كۆكن كە دنیای 
سێیەم نیشتمانی 
سەرەكیی 
سەرهەڵدانی 
ئەفسوونەكانی 
ئەدەبە، بۆیە 
رەخنەگرانی 
سینەماش هەمان 
هەنگاو هەڵدەگرن 
و كاریگەرییەكانی 
ئەدەبی میللیی 
ئەو ناوچانەش بە 
فاكتەری سەرەكی 
و كاریگەریی 
خولقانی ئەو 
ستایڵی كاركردنە 
دەزانن. 
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تەكنیكە  دەنەخشێنێت 
خودی  نەك  سینەماییەكەیە 

چیرۆكەكان.
خاڵی  ئەوە  رەنگە 
جۆرانەی  ئەو  جیاوازبوونی 
سینەمای  لە  بن  گوزارشت 
ئاراستەی  بە  سێیەمدا 
كە  ئەتمۆسفیرێك  خولقاندی 
و  بێت  بنەمای  ئەفسوون 
ئێراندا  سینەمای  لە  ئەوەی 
روودەدات بەشی زۆری ئەدەب 
لەو  بەاڵم  دەكا،  جڵەوگیری 
نموونەیەی رابردووی سینەمای 
تەكنیك.  التیندا  ئەمریكای 
پشتگیركردنی  بۆ  دەتوانین 
بۆ  پەنا  رایەمان   ئەو 
)I am Cuba( فیلمی 
لەگەڵ  ببەین  دەرهێنەر  ی 
دەرهێنەری  بەرهەمی  ئەوەی 
 Mikhail« بەنەژاد جۆرجی
 ، ە »K a l a t o z o v
دنیای  لە  گوزارشت  بەاڵم 
هەموو  بە  دەكات  سێیەم 
ماناكانییەوە، لەم بەرهەمەشدا 
ئەفسوونەكانی كاركردنە سەر 
دەیخولقێنن  تەكنیك  وەرگر 
نەك رووداو. چیرۆكە فیلمەكە 

گوزارشتە لە شۆڕش و بەرخودانی گەلی كوبا و ژیان 
لەو  گوزارشت  تەكنیكەكانی  بەاڵم  گوزەرانیان   و 
بكات  هەست  بینەر  دەكات  وا  فلمەكە  پێكهاتانەی 

لەژێر كاریگەریی ئەفسوونێكدایە.

پایان:
دنیای  ئەزموونی  گەورەی  بەشێكی  بەدڵنیایی 
سینەما ستایڵی هاوشێوە و نزیكی ئەوەیان تێدایە 
كە ئێمە وەك نموونەی نزیكبوونەوە لە ئەفسوون 

دۆسیە
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شێوازەكان   لە  شێوازێك  بە  یان  دەبەین،  ناویان 
تێدا  ئەفسوونیان  بەرجەستەبوونی  بنەماكانی 
و  چیرۆك  ستایڵی  لە  ئیدی  دەبێت  بەرجەستە 
بێت،  بەرهەمهێناندا  تەكنیكی  لە  یان  گێڕانەوەدا 
بۆ ئەمەش تەوژمی ریالیزمی نوێی ئیتاڵی باشترین 
فیسكۆنتی  و  )ئەنتۆنیۆنی  كارەكانی  نموونەیە 
خەونەوە  لە  دنیایەكن  تۆرناتۆری(  و  پازۆلینی  و 
نزیكترین وەك لە واقیع لەگەڵ ئەوەی چیرۆكەكان 
یاساكانی  بە  كاركردنەكەش  سروشتی  و  واقعین 
تەكنیكی  وەلێ   كاردەكات،  واقیع  وێنەكردنی 
كارەكان و بینایی ئەوانەی لە پشتی ئەو كارانەوەن 
جۆرێكە لە واقیع بااڵتر. جگە لەوان دەكرێت ئاماژە 
بەكاركردنی )ئەمیر كۆترسیكا( بكەین كە ئەوانیش 
پیشاندانی  لە  دووركەوتنەوە  و  بااڵبوون  گیانی  بە 
ستایڵی  گێڕانەوەدا  لە  و  كاردەكەن  هەیە  ئەوەی 
ئەڵتەرناتیفی  و  دەبەزێنن  هۆلیوود  كالسیكییانەی 

تر بۆ گوزارشتەمانیان دەدۆزنەوە.
كەواتە ئەدەب چەندێك بە كوچەكانی  فەنتازیادا 
گوزەردەكات، سینەماش هێند بە یاسا و رێساكانی 
دەبێتە  ئەویان  جار  گەلێك  و  بەندە  ئەفسوونەوە 
ئەلتەرنایڤی ئەوی دی و هەندێك جاریش بەشێوەیەك 

ئاوێتە دەبن كە ئیدی لێك جیاكردنەوەیان گرانە.
بێگومان  و  گریمانێكە  تەنها  سەرەوە  ئەوەی 
و  جاردا  زۆر  لە  رەنگە  و  نییە  رەها  سروشتێكی 
و  نەگرێ   بەرگە  ئەزمووندا  هەندێك  لەبەردەم 
كە  حەقیقەتێك  تەنها  بەاڵم  لەبەریەكهەڵوەشێ ، 
دیاردە  هەردوو  ئەوەیە  ئەستەمە  لێكردنی  نكوڵی 
ژیارییەكە بێ  ئەو سیفاتانەی ئەفسوون و فەنتازیا 
هێند باو و سادە دەبنەوە كە تینووێتیی رێبوارێك 

نەشكێنن.

سەرچاوە:
 The Dispassionate Mirror,.2002  .Kundsen,E-1
 Towards a Transcendental Narrative iFilm

, Practice .University of Salford
 Transcendental Style in.1972  ,.Schrader, P-2
Film: Ozu, Bresson, Dreyer ,New York, Da

. Capo

*خوێندكاری دكتۆرا لە هونەری سینەما، زانكۆی سالفۆرد،  
بریتانیا.
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بابەک ئەحمەدی
لە فارسییەوە: هاما قادر

»بە واقیع، واقیع لەمس بكە« رۆبێرت بریسۆن

1.هەڵهاتن لە نمایشی ئەدەبی
گوزارشت  و   )La Narration( گێڕانەوە  بە  پشت  بنەڕەتی  بەجۆرێكی  ڕیوایی(  )ئەدەبی  ئەدەبیات 
دەبەستێت )وشەی Rocit هەردوو مانای گوزارشت و چیرۆكبێژی دەگەیەنێت(. هەورەك »رۆالن بارت« 

ئەدەبیات 
و 

سینەماتۆگراف
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پێمان دەڵێت ئەدەبیات بەرهەمی پەیوەستبوونە بە 
گێڕانەوە یاخود گوزارشتی رێوایی و هەڵهاتن لێی. 
تاچەندیش ئەدەبیات نزیك بێتەوە لە رەنگدانەوەی 
لە  فلوبەر  كاركردنی  )وەك  واقیع  زیهنییانەی 
گەران  لە  پرۆست  و  قدیس  ئەنتوان  وەسوەسەی 
دەربڕ،  دەبێت،  دەیسان  ونبوودا(  زەمەنی  بەدوای 
تاچەندیش  بمێنێتەوە.  چیرۆكبێژ  و  گێرەرەوە، 
 Finnegans« چیرۆك  بناغەی  بە  پەیبردن 
بێت،  و سەخت  دژوار  Wake«ی جیمس جۆیس 
وەك  تەنها  بەرهەمە  ئەم  ناهێڵێت  ئەوەی  دواجار 
بونیادی  و  تانوپۆ  بكرێت،  سەیر  وشە  فەرهەنگی 
ریواییە  بنەڕەتە  ئەم  بەرهەمەكەیە.  ریواییانەی 
كتێبەكە  بونیادی  و  رستەكان  وشەكان،  بە  مانا 
هەیە  پۆرتری  بەناوی  پیاوێك  دەبەخشێت: 
و  ئیرۆكار  چیمپدەن  هەمفری  بە  هەندێجار  كە 
هەندێجاریش H.C.E  ناوەكەیەتی. خانمێك هەیە 
كە هەندێجار پێی دەڵێن ئانا لیۆیا. ئەم دوانە دوو 
كوڕیان بە ناوی كیڤن و جێری هەیە و  كچێكیش 
رەچەلەك  »بە  پۆرتەر  بەرێز  ئیزۆبل.  ناوی  بە 
پۆرتەر  خانمی  باوباپیرانی  ئەسكەندەنافییە«. 
دۆبلین  فونیكس  باغی  الی  ئەوان  بوون.  رووسی 
ماڵێكیان لە تەنیشتیدا هەیە. لە دۆبلین رواری لیفی 
تێپەر دەبێت و دەنگی ئاوەكان دەبیسترێت. كەمێك 
مەیخانەكەیان پەرستگەیەكی  و  ماڵەكە  لە  دوورتر 
دەست  ئێوارەیەك  كتێبەكە  چیرۆكی  هەیە.  كۆن 
پێدەكات،  لە ژیانی ئاسایی ئەم خێزانە لە وانەی 
ئێوارە  نانی  و  مەیخانە  قەرەباڵغی  و  منداڵەكان 
خەوتن  كاتی  تا  و  نانخواردن  دوای  گفتوگۆی  و 
بەردەوام دەبێت. زۆبەی كتێبەكە چیرۆكی خەونی 
خەونەكانیان  و  كابوس  خێزانەكەیە.  ئەندامانی 
پێكەوە ئاوێتە دەبێت. بەبێ  ئەم كەسە واقیعیانە، 

ئەم شوێن و كاتە واقیعە و ئەم چیرۆكەش، ئەم 
كتێبەی جۆیسیش بوونی نەدەبوو.

گێرانەوە  بە  ناچارە  سینەماتۆگرافیش* 
یادەوەرییەك  هەستێك،  رووداوێك،  )چیرۆكێك، 
كە  ئەوشوێنەی  تا  و  بیركردنەوەیەك(  تەنانەت  و 
ئەوەندەش  گوزارشتكارە،  و  چیرۆكبێژ  گێڕەرەوە، 
بە  نزیكییە  ئەم  بەاڵم  ئەدەبیاتەوە.  لە  نزیكە 
نایەت.  شوێنكەوتن  و  بوون  پەیوەست  مانای 
نییە  ناچار  شێوەیەك  بەهیچ  سینەماتۆگراف 
بە  بكاتەوە.  ئەدەبیەكان«  »تەكنیكە  السایی 
وتەی بریسۆن، سینەماتۆگراف »نمایشی ئەدەبی« 
نییە و دەبێ  شێوازی تایبەت بەخۆی لە تەعبیر، 
لۆك  ژان  بدۆزێتەوە.  گوزارشتكردن  و  گێرانەوە 
گۆدارد و سینەماكارەكانی دیكەی »شەپۆلی نوێ « 
ئەوەیان كەشفكرد كە تا سەردەمی ئەوان سینەما 
هیچ نەبوو جگە لە »نمایشێكی ئەدەبی« و زانییان 
كە ئەم حوكمە تەنانەت ژمارەیەك بە بەناوبانگترین 
)تەنانەت  دەگرێتەوە  سینەماییەكانیش  بەرهەمە 
زۆرجار بۆ ئەو بەرهەمانەش زیاتر دروستە(. ئەوان 
سەیریان كرد كە بونیادی هەر فیلمێك چیرۆكێكە 
وێنەی  دەگونجێت.  ئەدەبی  لۆجیكی  لەگەڵ  كە 
و  سایكۆلۆژی/ئەدەبی  چەمكی  بە  پشتبەستوو 
ئەوان  سینەما.  نەك  كتێبەكانن  ناو  كارەكتەری 
كە  كرد  بەوە  هەستیان  بەسەرسوڕمانەوە  زۆر 
پەیوەستبوونی سینەماكار بە سیناریۆ زیاتر لە وفا 
بۆ چیرۆك، وەفا بۆ شێوازی چیرۆكبێژی ئەدەبییە. 
گۆدارد و هاوڕێكانی دژ بەم خۆسەپاندنە توندەی 
هونەری گێرانەوەی چیرۆك بەسەر هونەری فیلمدا 
سینەمایی«  »گێڕانەوەی  هەولیاندا  و  ڕاپەرین 
بخەنە جێگەی گێڕانەوەی ئەدەبی و لەم كارەشدا 
سەركەوتن، بەاڵم نهێنیی ئەم سەركەوتنە تەنها لە 
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بلیمەتی هونەری، مەعریفەی جوانیناسی 
نایەت.  ئەوانەوە  فیكریی  ئازایەتیی  و 
قەرزداری  لەالیەكەوە  ئەوان  داهێنانی 
مێژووی  و  پێشینە  بە  بوو  گرنگیدان 
ئەو  سۆراخی  ئەوان  سینەماتۆگراف. 
لە  بەر  كە  كرد  سینەماكارانەیان 
خزمەتی  خستبووە  ئەدەبییان  خۆیان 
سینەماتۆگرافەوە. گەڕان و سۆراخكردنی 
بێ   بەاڵم  بوو،  دژوار  و  سەخت  ئەوان 
1926(ی  )دایك  فیلمی  نەبوو.  ئەنجام 
دایكی  )نەك  دۆزییەوە  پۆدۆفكین-یان 
)نانا 1926(ی  فیلمی  گۆرگی(.  ماكیسم 
رێنوار-یان دۆزییەوە نەك )نانای ئەمیل 
تر  لە هەر سینەماكارێكی  بااڵتر  زۆال( و 

رۆبێرت بریسۆنیان دۆزییەوە.
بریسۆن سینەماتۆگرافی لە شانۆ و ئەوەی 
ناوی  كراو(  فیلم  بە  )شانۆی  بە  خۆی 
چیرۆكبێژی  زمانی  لە  هەروەها  و  دەبرد 
ئەدەبیەكان(  بەرهەمە  )كۆپیكردنی  و 
كە  سەلماندین  بۆی  ئەو  كرد.  رزگار 
تەعبیری،  تواستی  دەبێ   فیلم  هونەری 
و  بدۆزیتەوە  خۆی  گوزارشتی  و  ڕیوایی 

نمایش  بخاتە ڕوو: »سینەما  نوسینەوەیەكی نوێ  
نییە، بەڵكو پتر جورێك نووسینە. نووسینێك لەگەڵ 
سەختی و دژواریی زۆر ترسناك«. هەموو فیلمێك 
تێكستێكە و دەبێ  بەشێوەیەك بیخوێنینەوە وەك 
شتێك  لەهەر  زیاتر  بخوێنینەوە.  دەقێك  ئەوەی 
سینەماتۆگرافە، هونەری پەیوەندیی نێوان وێنەكان 
و نێوان دەنگ و وێنە: »دەبێ  وێنەكان لەوشوێنەدا 
كە دەگۆڕێن بۆ شتی تر پێكەوە هەڵبەسەنگێنین 
بوونی  هونەر  گۆڕانە  ئەم  بەبێ   كە  بزانین  )و 

نابێت(«. چیرۆكبێژی ئەدەبی و سینەماتۆگراف دوو 
هونەری سەربەخۆن. رەنگە كاریگەری لەسەر یەكتر 
دروست بكەن، بەاڵم بەهیچ شێوەیەك ئاستی ئەم 
بەرهەمەكەی  ئاراستەی  ئەوەی  ناگاتە  كاریگەرییە 
رۆمانی  لە  دەتوانێت  خوێنەر  بكەن.  دیاری 
مالرۆ،  ئەندرێ   بەرهەمی  مرۆڤ(  )چارەنووسی 
بدۆزێتەوە.  سینەماتۆگراف  وێنەی  لە  نیشانەیەك 
بەاڵم ئەم بەرهەمەی مالرۆ كارێكی ئەدەبییە نەك 
سینەمایی، هەروەها دەتوانین نیشانەی »چیرۆكی 
نوێ « لە بەرهەمەكانی ئاالن رێنەدا بدۆزینەوە، بەاڵم 

دۆسیە
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ئاشكرایە كە فیلمی )ساڵی رابردوو لە مارین باد 
1961( یان ) مۆرێا 1963( بەرهەمی ئەدەبی نین.
چیرۆك،  ئەدەبیی  تەعبیری  لە  خۆمان  ئەوكاتەی 
شانۆیی،  بینای  واقیع،  بەرهەمێهنانەوەی  
دیكۆراسیۆن، نواندن و ورووژاندنی هەست بەدوور 
بریسۆن  دەمێنێتەوە؟  شتێك  چ  كەواتە  بگرین، 
دەڵێت سینەماتۆگراف دەمێنێتەوە و رێك ئەوەی 
كە لەم شتانەدا بوونی نییە واتە زمانی گونجاو لە 
نێوان وێنەكاندا، لە نێوان دەنگ و وێنە: »واقیع 
چیرۆك  شانۆ،  واقیعی  هەمان  سینەماتۆگرافدا  لە 
سینەماتۆگراف  ئەوەی  نییە.  نیگاركێشان  یاخود 
بە كەرەستەی تایبەت بەخۆی دەیخاتەڕوو جیاوازە 
لەوەی شانۆ، ئەدەب یان نیگاركێشان دەیخەنەڕوو«.  
لە راستیدا »نمایشە ئەدەبییەكان« نە ئەدەبیاتن 
لەم  بەڵكو ڕەگەزی هەركام  و نە سینەماتۆگراف، 
هونەرانە دژ بە یەكتری بەكاردەبەنەوە. لە بەرامبەر 
)ئیهانە  فیلم  وەك  بەرهەمێكی  چەند  ئەمەشدا 
دوای  نادیار  مانگی  )چیرۆكی  گۆدارد،  1953(ی 
باران 1962(ی میزۆگۆشی،  و )دادگایی 1962(ی 
ئۆرسۆن وێڵز، ئەگەرچی زۆر لە یەكتر جیاوازن و 
بەهای جیاوازیان هەیە، بەاڵم پێكەوە رەهەندێكی 
ئەدەبیان  لە:  بریتییە  كە  هەیە  هاوبەشیان 
سینەما  ئەوەی  نەك  سینەما  خزمەت  خستووەتە 

بخەنە خزمەت ئەدەبەوە.
بریسۆن پێی وایە ئەوەی كە پێی دەوترێت ئەدەب 
بهێنێن و  زیانی سینەماتۆگراف بەكاری  بە  ناكرێ 
بەخۆی  تایبەت  قسەی  سینەماتۆگراف  بە  دەبێ  
بكەین. ئەو كەسەی بە »نمایشی ئەدەبی« ڕاهاتووە 
دوو  بە  هاوشێوە  قسەیەكی  دەكرێ   كە  وایە  پێی 
بیرۆكەیە  ئەم  بكەین.  جیاواز  تەعبیریی  میتۆدی 
تەنها جیاوازی نێوان سینەما و ئەدەب بە جیاوازیی 

نێوان  بەاڵم جیاوازیی  دەزانێت،  میتۆد  دوو  نێوان 
نییە.  شێوازەكاندا  و  میتۆد  لەنێوان  هونەرەكان 
ناكرێ قسەی پارچەیەك مۆسیقا بە زمانی ئەدەبی 
_ئەو  زمانەدا  لەو  تەنها  قسەیە  ئەو  بوترێت. 
سیستەمە لە نیشانە و هێماكا_ قابیلی تەعبیرە. 
پەیامی  نووسین  و  هەیە  خۆی  پەیامی  دەنگ، 
جیاوازیی  و  نێوانیان جەوهەرییە  جیاوازیی  خۆی. 
جیاوازییەكانیان.  لە  بەشێكە  تەنها  میتۆدۆلۆژی 
جیاوازە  بەتەواوەتی  سینەماتۆگراف  لە  نووسین 
ئەدەبی  بەرهەمی  ئەگەر  ئەدەبی.  نووسینی  لە 
ئیدی  سینەماتۆگرافەوە،  قاڵبی  و  پەیكەر  بچێتە 
و  تازەیە  ژیانێكی  نییە.  نووسەرە  ئەم  بەرهەمی 
بەهیچ شێوەیەك  لێرەدا  هی سینەماكارە. پرسیار 
لەسەر وەفاداری و بێوەفایی نییە بەرامبەر تێكستە 
ئەدەبی و چیرۆكەكە. بریسۆن لە گۆڕینی بەرهەمە 
وەفایەكی  سینەماتۆگراف  فیلمی  بۆ  ئەدەبییەكان 
هەیە.  ئەدەبییەكان  رەگەزە  بۆ  سەرسوورهێنەری 
بە  تەنانەت  دەتوانین  كە  سەلماندووییەتی  ئەو 
نوێ   قسەیەكی  ئەدەبییەكان  رەگەزە  پاراستنی 
بكەین. روانگەی بریسۆن بۆ بەرهەمە ئەدەبییەكان 
نموونەیەكی باشە لە دیالێكتی وەفاداربوون بۆ دەق 
بەرهەمی  بریسۆن  ئەدەبی.  فۆرمی  لە  هەڵهاتن  و 
تۆڵستۆی  و  دۆستۆیڤسكی  بێرنانسۆس،  دیدرۆ، 
هەموویاندا  لە  و  سینەماتۆگراف  فیلمی  كردووەتە 
و  ئەدەبی  دەقی  بۆ  وەفاداری  نێوان  هاوسەنگیی 
پاراستووە.  سینەماتۆگرافی  دنیای  دروستكردنی 
بۆ  پەنا  ئەدەبی«  »نمایشی  لە  هەڵهاتن  بۆ  ئەو 
بەپێچەوانەی  و  نابات  نوێ   و  ئەزموونی  پێدراوی 
پابەندە  گۆدارد،  و  دۆراس  مارگێت  رێنە،  ئالن 
چیرۆكەوە.  تەعبیری  و  كالسیكی  شێوازی  بە 
–تەنانەت  ئۆڤەر(  ڤۆیس  كادر  دەروەی  )دەنگی 

بریسۆن پێی وایە 
ئەوەی كە پێی 
دەوترێت ئەدەب 
ناكرێ بە زیانی 
سینەماتۆگراف 
بەكاری بهێنێن 
و دەبێ  بە 
سینەماتۆگراف 
قسەی تایبەت 
بەخۆی بكەین. 
ئەو كەسەی بە 
»نمایشی ئەدەبی« 
ڕاهاتووە پێی 
وایە كە دەكرێ  
قسەیەكی هاوشێوە 
بە دوو میتۆدی 
تەعبیریی جیاواز 
بكەین. ئەم 
بیرۆكەیە تەنها 
جیاوازی نێوان 
سینەما و ئەدەب 
بە جیاوازیی نێوان 
دوو میتۆد دەزانێت

ئەگەر بەرهەمی ئەدەبی بچێتە پەیكەر و قاڵبی 
سینەماتۆگرافەوە، ئیدی بەرهەمی ئەم نووسەرە نییە
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ئەگەر نزیكبوونەوەی لە رادەبەدەر بە زمانی ئەدەبی_ 
لە  بریسۆن  كردووەتەوە.  سادە  گێڕانەوەی  كاری 
قارەمانەكانی  و  پێكردووە  دەستی  واقیعگەراییەوە 
و  بەرهەستن  مێژووییەكاندا  تایبەتمەندییە  ناو  لە 

دەیانناسینەوە. 
لە  واقیع  تێكشكاندنی  بەبێ   بریسۆن  راستیدا  لە 
واقیع بااڵتر دەچێت. ئارسن لە چیرۆكی )موشێت( 
بەاڵم  ئاساییە،  شەقاوەیەكی  بیرنانۆس  بەرهەمی 
بریسۆن كاتێ  ئەم كتێبەی كرد بە فیلم، شەقاوەكانی 
بوونی  لە  بیر  كە  دروستكردووە،  نامەلموس  بە 
»ئارنۆڵد«ی  دەكەنەوە.  نامادی  و  ناكۆمەاڵیەتی 
بریسۆن  وەك  »بەلتازار«دا  فیلمی  لە  شەقاوەش 
مەسیح،  تێدایە،  مەسیحی  لە  شتێك  دەڵێت  خۆی 
لە  میشێل  پیرۆز.  سەرزەمینی  هەژاریی  موسافیری 
فیلمی )گیرفانبڕ( دزێكی ئاسایی نییە، ئەو گیرفانبڕ 
قەشە  دەچێت.  راسكۆلینكۆف  لە  و  فەیلەسوفە  و 
گەنجەكەی ناو رۆمانەكەی بیرنانۆس كەسێكە ئازاری 
فیلمی  لە  بریسۆن  گەنجەكەی  قەشە  و  چەشتووە 
مۆشێتدا، نموونەیەكی ئازار چەشتنە. ژنە ئارامەكەی 
و  بێدەنگ  ژنێكی  دۆستۆیڤسكی،  رۆمانەكەی  ناو 
بێدەنگییە.  خودی  بریسۆندا  فیلمەكەی  لە  و  ماتە 
قارەمانەكانی  جوڵەی  ئاساییترین  لە  تەنانەت 
مێتافیزیكی  هێزێكی  ئامادەیی  دەتوانین  بریسۆن 
بایەخ  بێ   جوڵەی  بەاڵم  ببینین.  هەستپێنەكراو  و 
وەك  گەورەی  نووسەرێكی  قارەمانەكانی  ئاسایی  و 
لە  سەرسوڕهێنەرەی  هێزە  )بەو  دۆستۆیڤسكی 
و  ناكەن  هێزە  لەم  تەعبیر  هەمیشە  نووسیندا( 

ناشتوانن وابن.
بریسۆن،  بەرهەمی  یەكەمین  گوناه«  »فریشتەكانی 

لەسەر  سیناریۆكەی  نییە.  ئەدەبی  ئیقتیباسێكی 
بنەڕەتی فیكری »ر.پ. برۆكرگەر« نووسراوە. ئەم 
سیناریۆیە خۆی بەرهەمێكی ئەدەبی جوان لە قەڵەم 
لە  سیناریۆكە  ناو  ئەدەبییەی  الیەنە  ئەم  دەدرێت. 
الیەكەوە بۆ زەوق و مەعریفەی بریسۆن دەگەڕێتەوە و 
لەالیەكی ترەوە بەرهەمی كاری نووسەرێكە كە دیالۆگی 
فیلمەكەی نووسیوە. نووسەرێك بەناوی ژان ژیرۆدۆ 
سەرەتای  لە  بریسۆن  راستیدا  لە   .)1882-1944(
بوو  ناڕازی  دیالۆگەكانی  لە  سیناریۆكەدا  نووسینی 
و بڕیاری دا یارمەتی نووسەرێك وەرگرێت و ئەركی 
نووسینی دیالۆگەكانی خستە ئەستۆی ژیرۆدۆ. ژیرۆدۆ 
یەكێك لە بەناوبانگترین نووسەرەكانی فەڕەنسا بوو 
و شێواز و میتۆدی تایبەت بە خۆی هەبوو. ئەو لە 

دۆسیە
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بواری نمایش و چیرۆكنووسی و هەروەها پەخشانی 
نووسەرە  لەسەر  زۆری  كاریگەرییەكی  فەڕەنسادا 
بە وردی  ئێمە  ئەگەر  ئەمڕۆ  گەنجەكان جێهێشت. 
نووسینی  كاریگەریی  بخوێنینەوە  سیناریۆیە  ئەم 
بریسۆن  دواتری  بەرهەمەكانی  لەسەر  دیالۆگەكان 
سیناریۆیەدا  لەم  كە  بەومانایەی  دەدۆزینەوە. 
بەرهەمێكی  رستەكان.  لە  زیاترە  وشەكان  بەشی 
لە  نیشانەیەك  لەمەش  گرنگتر  كە  شاعیرانەیە 
بە  ژیرۆدۆ  خودی  نابینین.  تێدا  دەروونناسی 
پێمان  و  دەبات  ناوی  فەلسەفی«  »پەخشانی 
دەڵێت كە هەوڵی ئەو دووركەوتنەوە بووە لە زمانی 
باوی سینەمایی. دیالۆگی فریشتەكانی گوناه زیاتر 
لە نزا و دۆعاكردن دەچێت و وشەی زۆر كۆنی تێدا 

حكومەتی  سەردەمی  لە  فیلمەكە  هاتووە.  بەكار 
ڤیشی دروستكراوە. هەرچەند دووربوو لەو چەمكە 
ددانی  حكومەت  كە  هونەرییانەی،  سەرەكییە 
پێدادەنا، بەاڵم لەگەڵ سیاسەتی »دینگەرا«ی ئەم 
حكومەتەدا هەماهەنگ بوو و لەبەر ئەمەش كەم تا 

زۆر بەبێ  كێشەی سانسۆر نمایش كرا.
دیالۆگی  نووسینی  دوای  ساڵێك  ژیرۆدۆ  ژان 
دەتوانین  كرد.  دوایی  كوچی  گوناه  فریشتەكانی 
و  ئەخالقی  پەیامی  دوا  بە  فیلمە  ئەم  گوتاری 
ئەم  تێروانینی  بزانین.  نووسەرە  ئەم  مەعنەوی 
نیشانەی  سینەماتۆگراف  بۆ  گەورەیە  نووسەرە 
گرنگیدانییەتی بۆ ئەم هونەرە. لەكاتێكدا هەندێك 
)وەك  سەردەمە  ئەو  ناوداری  »ئەدیبان«ی  لە 
قبوڵ  هونەر  وەك  سینەمایان  دۆهامل(  جۆرج 
شانۆ  و  نمایش  وەك  سینەمای  ژیرۆدۆ  نەبوو. 
روون  كۆكتۆ  ژان  لەالیەن  دواتر  )ئەمە  دەبینی 
كرایەوە( و پێی وابوو، كە »هونەرە نمایشییەكان 
بڕیارە  ئەم  هەرچەندە  جیاناكرێنەوە«.  یەكتر  لە 
نادروستە جیاوازیی گرنگیی نێوان سینەما و شانۆی 
رەتدەكردەوە. بەاڵم نابێ  ئەوەمان لەیاد بچێت، كە 
دەربڕینی ئەم قسەیە لەالیەن نووسەری هەندێك لە 
گرنگترین شانۆنامەكانی پێش جەنگ )وەك ئامفی 
تریۆن 38 و ئەلكتەر( وەك ستایشێكە بۆ سینەما. 
تاكە  »نمایش«  وابوو  پێی  كە  ئەو  بەتایبەت 
جوانیناسانەی  و  ئەخالقی  پەروەردەی  شێوازی 

میللەتێكە«. 
بریسۆن لە یەكەم بەرهەمی درێژیدا زۆر بەسادەیی 
خۆی  ئەدەبیات  دیاریكراوەكانی  سنوورە  لە 
دەرباز كرد. ئەو جیهانی داخراوی زیندان ئاسای 
قەشەكان،  بچووكی  حوجرەی  كڵێسا،  وەك 
بۆ  گوڵخانەكانی  و  سەحن  و  گەورەكان  هۆلە 
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باكگراوندێك گۆڕی كە تیایدا تەنهایی دژواری ماری 
_وەك راهیبەكانی تر_ بە شێوەیەكی بەرجەستە 
بێوێنەی  وێنەگرتنی  بەیارمەتی  ئەو  نمایشكرا. 
ڕووناكیی  خوڵەمیشی،  بەرەنگی  و  ئاگۆستینی 
وردەكاری،  بە  گرنگیدان  و  تاریك  دیمەنی  و  كەم 
دروست  دۆمتیكەن-ی  كلێسای  ساردی  فەزایەكی 
نەریتی  و  رێوڕەسم  زەمینەیە،  ئەم  لەسەر  و  كرد 
نێوان  ساردوسڕیی  پەیوەندیی  ئایینی،  سەختی 
دایكە  نێوان  »نازەمینی«  پەیوەندیی  راهیبەكان، 
كرد.  بەرجەستە  رەاهیبەكانی  و  رۆحانییەكان 
لەسەر  كاریگەیی  كەم  النی  بریسۆن  فیلمەی  ئەم 
نووسەرێكی گەورە فەڕەنسا دانا، جۆرج برناس لە 
دوابەرهەمیدا »دەربارەی كارمل 1948( كاریگەریی 

ئەم فیلمەی پێوە دەبینرێت.

2. بریسۆن و دیدرۆ
ساڵەكانی  دوا  لە  بۆلۆنی«،  دارستانی  »خانمانی 
لە  و  كرا  دروست  دژواردا  سەردەمێكی  و  جەنگ 
نمایشكرا.  فەڕەنسا  ئازادبوونی  رۆژانی  یەكەمین 
فریشتەكانی  لە  سینەماتۆگراف  تایبەتیی  زمانی 
گوناهدا، لەم فیلمەشدا وردتر و سەختر بوو و لە 
رێگە بەراوردكردنی ئەم دوو فیلمەوە رێگەیەك بەرەو 
رەخنەگراندا  بەسەر  بریسۆن«  دنیای  »كەشفی 
لەم  بینەران  پێشوازیی  ترەوە  لەالیەكی  كرایەوە. 
گوناە.  فریشتەكانی  فیلمی  لە  بوو  زیاتر  فیلمە 
»خانمانی دارستانی بۆلۆنی« لە نووسینێكی دیدرۆ 
كۆكتۆ-وە  ژاك  لەالیەن  دیالۆگەكانی  و  وەگیراوە 
نووسراوە. ئەم فیلمە فۆرمێكی نوێی لە ئیقتباسی 
ئەدەبی لە سینەماتۆگرافدا دروست كرد، الی ئەو 
كەسانەی كە دیدرۆیان خوێندووەتەوە، دۆزینەوەی 
رەگەزی سەرەكیی بەرهەمەكانی ئەم نووسەرە لەم 

بەرهەمە  ئەم  هاوكات  و  ئاسانە  كارێكی  فیلمەدا 
نموونەی بەرهەمێكی سینەماتۆگرافیكە و نیشانەی 
بریسۆنی  تایبەتی  میتۆدی  و  تەعبیر  شێوازی 
پێی  بازن  ئەندرێ   لەبەرئەمەش  هەر  لەگەڵدایە. 
سنووری  لە  بەسادەیی  كە  »ئێقتیباسێك  دەوت: 
دەنوسێت:  گەنج  ترۆفۆی  و  دەرچوو«  ئییقتباس 
»ئەمە بەرهەمێكە هەم وەفادارە بە دیدرۆ و هەم 
خیانەتی لێ كردووە«. ترۆفۆ بۆمان روون دەكاتەوە 
كە وەفاداری بریسۆن بۆ دیدرۆ لە رێگەی پاراستنی 
رۆحییەتی بنەڕەتی و كرۆكی راستەقینەی فیكری 
خیانەتیش  و  پارێزراوە  بەرهەمەكەوە  مەعنەوی  و 
لەوێدایە كە فیلمەكە بە تەواوی خۆی لە ئەدەبیات 
ئەدەبی  نمایشی  لە  ئاسەوارێك  هیچ  و  دادەماڵێت 
دەبێتە  ئاسانی  بە  زۆر  ئیدی  نامێنێتەوە،  تێدا 

فیلمێكی سینەماتۆگرافیك.
و  )ژاك  چیرۆكی  لە  بۆلۆنی  جەنگەلی  خانمانی 
سااڵنی  لە  كتێبە  ئەم  وەرگیراوە.  سەرۆكەكەی( 
1773 تا 1775 لە هۆڵەندا و رووسیا نووسراوە، 
دوای  ساڵ  شانزە  واتە   1796 ساڵی  لە  بەاڵم 
مردنی نووسەرەكەی و حەوت ساڵ دوای سەرەتای 
دیدرۆ  باڵوكرایەوە.  پاریس  لە  فەرەنسا  شۆڕشی 
لەم بەرهەمەدا تاڕادەیەك كاریگەریی داهێنانەكانی 
ئیستەرن-ی نووسەر لە رۆمانی )تریسترام شندی(
تێدا  ئیستەرنی  تەنزی  شوێنەواری  و  دیارە  پێوە 

دەبینین.
بەرەو سەفەری درێژ  لەگەڵ سەرۆكەكەی  ژاك كە 
و دوور دەڕۆن لە رێگەدا چیرۆكی بۆ دەگێرێتەوە. 
بەسەرهاتی  گێڕانەوەی  ئەو  چیرۆكی  گرنگترین 
تۆڵەسەندنەوەی ماركیز دۆالپۆ-یە لە مەعشوقە بێ  
ئەم  بنەڕەتی  دارسیس.  ماركی  بەناوی  وەفاكەی 
فەڕەنسی  كۆنی  چیرۆكێكی  لە  خۆی  بەسەرهاتە 

دۆسیە
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لەبارەی ژنێكەوەیە، كە لەبەر ئیرەیی و حەسودی 
خۆشەویستەكەی  كە  درەخسینێت  ئەوە  بواری 
لەگەڵ  نەجیبزادەكانە  بە  سەر  سوارچاكێكی  كە 
چیرۆكی  بكات.  هاوسەرگیری  »بەدناو«  ژنێكی 
سەرۆكەكەی  و  ژاك  لەالیەن  هەندێجار  كە  دیدرۆ 
و  الپەرەیە  پەنجا  نزیكەی  تێدەكەوێت،  بڕینی 
دەگێڕدرێتەوە،  هیالكبوون  بەبێ   بەسادەیی  زۆر 
هەرچەندە زمانەكەی لە رادەبەدەر ئەدەبییە، ژنی 
لە  ئاینس  پێچەوانەی  بە  چیرۆكەكە  ناو  بەدناوی 
لەگەڵ  هاوسەرگیری  پێش  تا  بریسۆندا  فیلمی 
ماركی رۆلێكی ئەوتۆی نییە و چەند وشەیەك زیاتر 
لە  چیرۆكەكە  رووداوەكانی  زۆربەی  ناكات.  قسە 
ماڵی ماركیزدا روودەدات و لە كۆتایی چیرۆكەكەدا، 
دوای گوێگرتن لە ددانپێدانانەكانی هاوسەرەكەی و 
تێپەراندنی شەوێكی ناخۆش لە ژنەكەی دەبوورێت. 
ئەم چیرۆكە وەك بەرهەمەكانی دیكەی دیدرۆ رەخنە 
و هەجوكردنی ئەخالقی چینێكی كۆمەاڵیەتییە، كە 

خەریكە لەناو دەچێت.
خانمانی  فیلمی  بۆ  كۆكتۆ  ژان  كە  دیالۆگێك 
جەنگەڵی پۆلۆنی نووسیویەتی، پشت بە چیرۆكەكە 
نووسینی  شێوە  زۆر  تاڕادەیەكی  و  دەبەستێت 
زمانی  كۆكتۆ  بەاڵم  بیردەخاتەوە.  دیدرۆمان 
ئەدەبی دیدرۆی گۆڕیوەتە سەر زمانێكی شاعیرانە، 
رۆحییەتی  بریسۆن  خواستی  لەسەر  هەرچەندە 
لە  كۆكتۆ  پاراستووە.  دیدرۆی  شێوازی  گشتی 
دەقەكەی  لە  زەڕوورەت  بەپێی  كە  حاڵەتدا،  زۆر 
بۆ  بێت  وەفادار  هەوڵیداوە  دیسان  الیداوە،  دیدرۆ 
رۆحیەتی قسەكردن )و شێوازی تەعبیری سەدەی 
پۆل گۆت-ی وت  بە  دواتر  ئەو  بەاڵم  هەژدەیەم(. 
كە لە كاتی نووسینی دیالۆگی فیلمەكەدا بریسۆن 
بریسۆن  ئەنجامداوە.  بۆی  كردبێت  هەرچی  داوای 

هەروەك كۆكتۆ فیلمی خانمانی جەنگەڵی پۆلۆنی 
هەلومەرجی  بۆ  دیدرۆ  چیرۆكی  گۆڕینی  بە  تەنها 
لە  دەبێ   فیلمەكە  نابێت.  رازی  بیستەم  سەدەی 
بنەڕەتە  بۆ  قارەمانەكانی  پابەندبوونی  روانگەی 
خوێندنەوەی  دیدرۆ  سەردەمی  ئەخالقییەكانی 
جەوهەری  لە  تێگەیشتن  بە  بریسۆن  بكرێت.  بۆ 
نوێی خوڵقاندووە،  چیرۆكەكەی دیدرۆ بەرهەمێكی 
كە لەگەڵ پاراستنی ئەم جەوهەرە، پرسیاری نوێ  
دەخاتەروو و لە چیرۆكەكە دەترازێت. وەك ئەندرێ  
بازن دەڵێت: »بریسۆن لەم فیلمەدا ڕیسك دەكات 
و چیرۆكێكی واقیعی بۆ زەمینەی چیرۆكێكی واقیعی 
دیكە گواستووەتەوە. لە ئەنجامدا ئەم دوو نموونەیە 

واقیعیبوونی یەكتریان پۆچەل كردووەتەوە«.
ئانجیلۆ  مایكل  دەرهێنەرە گەورەكان وەك  لە  زۆر 
ماری  ژان  بیكەر،  ژاك  دێمی،  ژاك  ئەنتۆنیۆنی، 
وەك  كە  بەوەداناوە  ددانیان  خۆیان  سترۆب، 
فیلمی  لە  سوودیان  نموونەیەك  و  سەرمەشق 
خانمانی دارستانی پۆلۆنی وەرگرتووە. ژاك دێمی 
و  نهێنی  پڕ  ئاراستەی  و  سیناریۆ  ستراكتۆری 
ئیسترۆن  بوو.  گرنگ  بەالوە  فیلمەكەی  عاریفانەی 
دەڵێت »كاری  پێی  كە خۆی  دەدا،  بەوە  گرنگی 
فیلمی شەودا  لە  ئەنتۆنیۆنی  بریسۆن«.  ئەخالقی 
رووناكی  و  وێنەگرتن  لە شێوازی  )1961( سودی 
وەرگرت.   بریسۆن  البردن(ی  شێوازی  )هەروەها 
بەاڵم گرنگترین كاری بریسۆن لەم فیلمەدا شێوازی 
نوێی ئیقتیباسی ئەدەبییە لە بەرهەمێكی بەناوبانگی 
ئەدەبی لە سینەماتۆگرافدا و كاریگەریی ئەو لەسەر 
سینەماكاری دیكە لەم گۆشەنیگایەوە خوێندنەوەی 
بۆ دەكرێت. بۆ نموونە ئەتوانین فیلمی ژان ماری 
سترۆب بەناوی ئۆتۆن )1969( بە نموونە وەرگرین 
كە لە شانۆنامەیەكی پێر كێرنی وەرگیراوە. سترۆب 
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گۆڕیوە،  رووداوەكانی  زەمەنی  بریسۆن  هەروەك 
چیرۆكەكەی  ناو  سەرەكییەكانی  پەیوەندییە  بەاڵم 
رێگەی  لە  ئەو  هێشتووەتەوە.  خۆی  وەك 
تێكەڵكردنی جلوبەرگ و ماكیاژی ئەریستۆكراتەكانی 
لە  رۆمای كۆن و شوێنی رۆمای ئەمڕۆ )فیلمەكە 
گردۆڵكەكانی شاری رۆما وێنە گیراوە( و هەروەها 
كاركردن بە دەنگی ئازاد )دەنگی ژیانی مۆدێرنی 
مێژوویی  زەمەنی  دوو  توانیویەتی  ئەمرۆ(  رۆمای 
كە  بەسە  ئەوەندە  بكات.  ئاوێتە  پێكەوە  جیاواز 
دیالۆگ( )شێوازی  و  جیهانبینی  و  كێرنی  زمانی 
حەڤدەیەم  سەدەی  لە  فەرەنسی  بیرمەندانی  ی 
تەواو  مانایەكی  تا  تێكەڵكردنە  ئەم  ریزی  بخەینە 
نوێ  لە زەمەنی مێژوویی لە سینەمادا دروست بێت. 
مانا  توانیویەتی  خۆیەوە  هێزی  بەوپەڕی  سترۆب 
بریسۆن  كاركردنی  میتۆدۆلۆجی  بنەڕەتییەكانی 

خانمەكانی  فیلمی  لە 
پۆلۆنی  جەنگەلی 
فراوانتر بكات. سترۆب 
»دەقی  دەڵێت: 
هەمان  فیلمەكە، 
نمایشەكەی  دەقی 
بەاڵم  كێرنی-یە، 
سەرلەنوێ   دەقەكە 
لێرەدا  خوێندراوەتەوە، 
ئاخاوتنی  ریتمی 
ئەكتەرەكان  زمانی 
خودی  ئەندازەی  بە 
و  گرنگە«  وشەكان 
هاوشێوەی  ئەمەش 
بریسۆنە  قسەكەی 
»لە  دەڵێت:  كە 

ئەندازەی  بە  شتێك  هیچ  فیلم  دروستكردنی 
ریتمەكەی گرنگ نییە، ریتمی جوڵەی فیلمێك دەبێ  

ریتمی نووسینەكەی بێت«.
رۆمانەكەی  ناو  گرنگەكانی  ساتە  هەموو  بریسۆن 
دروست  پۆلۆنی  جەنگەڵی  خانمانی  لە  دیدرۆی 
كردووەتەوە. ددانپێدانانەكانی سەرەتا، یەكتربینینی 
ناو باخەكە، ئەو ماڵەی كە ماركیز بۆ كچە الوەكەی 
بەكرێ دەگرێت، نامە، دیارییەكە، سەفەری ماركی، 
گەڕانەوەی ماركی، پاساوی كچە الوەكە بۆ درۆكانی 
هێڵی  لە  بریسۆن  هەرچەندە  لێخۆشبوونی.  و 
كردووە،  وێنەی  دیدرۆ  كە  رووداوەكان  تەعبیری 
ئیقتباسێكی  ئەو  كارەكەی  بەاڵم  نەداوە،  الی 
بۆ  رووداوەكانی  ئەو  بەرهەمە.  ئەم  بۆ  ئازادانەیە 
سەردەمی ئێمە گواستووەتەوە. كەواتە لەالیەكەوە 
بەپێی وەفاداری بۆ جەوهەری ئەساسی و ئەخالقی 
فیلمەكەی  فەزای  چیرۆكەكە، 
نزیك  حەڤدەیەم  سەدەی  بۆ 
كردووەتەوە، و لەالیەكی ترەوە 
فیلمەكە  وێنەییەكانی  رەگەزە 
لە سەردەمی مۆدێرندا دروست 
دەنگەكانی  و  پاریس  كراون. 
ماكیاژی  جلوبەرگ،  ناوی، 
ئەم  ..هتد.  و  ئەكتەركان 
گواستنەوەی زەمەنی روودانی 
سەردەمی  بۆ  چیرۆكەكە 
ئێستا و بەكارهێنانی رەگەزی 
لە  ئێمە  كە  نوێ   وێنەیی 
ژیانی رۆژانەماندا دەیانناسین، 
دراماتیكی  رۆحییەتی 
بەرهەمەكەی دیدرۆ تەریب بە 
فەزایەكی تراژیدی بەرەو پێش 

دۆسیە
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دەبات. بریسۆن ئەم كارەی لەگەڵ چەند چیرۆكێكی 
بۆ  بەاڵم  پێدا.  درێژە  تۆڵستۆی  و  دۆستۆیڤسكی 
زمانی  بۆ  بیرنانۆس  بەرهەمی  دوو  ئیقتباسی 

سینەماتۆگراف، رێگەیەكی دیكەی گرتەبەر.

2.بریسۆن و بیرنانۆس
لە   )1888-1948( برنانۆس  جۆرج  جیهانی 
بریسۆن.  جیهانی  لە  نزیكەوە  زۆر  الیەنەوە  زۆر 
پرسیاری  لەگەڵ  نووسەرەش  ئەم  قارەمانەكانی 
بەدوای  دەكەن.  نەرم  دەستوپەنجە  میتافیزیكی 
و  ئازار  لەودیو  هەوڵدەدەن  دەگەڕێن،  خوادا 
خودایی  رەحمەتی  و  بەختەوەری  كێشەكانەوە، 
كەشف بكەن. ئەوانیش بە  وەسوەسەی گوناه و 
هەڵبژاردن لە نێوان چاكە و خراپە و ئازاری ژیان 
لەگەڵ ئەوانی دی و دابڕان لە گفتوگۆی دەروونی و 
دینی، ئاشنان. بیرنانۆس بە زمانێكی شاعیرانە و 
بەهێز لە رێگەی چیرۆكی سادەوە )بەخۆدوور گرتن 
ورووژاندن(  و  سایكۆلۆجی  تەعبیرێكی  هەموو  لە 
ئەم  چوارچێوەی  لە  لێكدانەوەیەك  هەوڵدەدات 
باوەڕە  بۆ  راستەقینە  لێكدانەوەیەكی  جیهانەدا، 
بونیادی  كە  روو،  بخاتە  كۆنەكان   و  هەمیشەیی 
ئایەتەكانی كتێبی پیرۆزن. هەر دوو قەشەكەی ئەو، 
واتە قارەمانەكانی كتێبی )یادەوەرییەكانی قەشەی 
خەمی  بە  شەیتاندا(  هەتاوی  ژێر  )لە  و  گوند( 
فیكری  بەریەككەوتنی  و  گرژی  و  ئاشنان  گومان 
ئەم دوو كەسە لەبەرامبەر هێزی مەعنەوی ئیماندا 
و  گەنج  كچە  كلێرجێری،  دۆ  دەڕەوێتەوە. شانتال 
هەروەك  )شادومانی(  چیرۆكی  ناو  نەخۆشەكەی 
لە  )موشێت(،  رۆمانی  ناو  قارەمانی  )موشێت( 
پاكیزە  رۆحێكی  تەنهاییدا،  و  كارەسات  دوائاستی 
و بێگوناهی هەیە و لە بەرامبەر هێزی وێرانكەری 

دەكاتەوە.  مردن  ئاسودەیی  لە  بیری  ژیاندا 
بیروباوەڕی  بەپێی  و  بوو  كاتۆلیك  بیرنانۆس 
سیاسی بە »راستڕەو« لە قەڵەم دەدرێت، بەاڵم 
ئەخالقییەكانی  هەڵوێستە  پابەندی  جۆرێك  بە 
بوو، كە لە سااڵنی جەنگی ناوخۆیی ئیسپانیا دژی 
ئەوكات وەستایەوە  فرانكۆ و هێزە كۆنپارێزەكانی 
لەگەڵ  ئەوروپا  بەهۆی سازشكردنی  هەمیشەش  و 
هیتلەر و بەتایبەت دوای واژۆی پەیماننامەی مونیخ، 
ئەوروپی  دیموكراسی  ئاراستەی  توندی  رەخنەی 
فەڕەنسادا  داگیركردنی  سااڵنی  لە  ئەو  دەكرد. 
رووی لە بەرازیل و ئەمریكای باشوور كرد و بوو بە 
پیتن، حكومەتی  مارشال  رەخنەگری سەرسەختی 
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هەر  راستڕەوەكان.  سیاسیی  دەسەاڵتی  و  ویشی 
لەسەر  كاتێك  جەنگ،  لەدوای  ئەمەش  لەبەر 
بانگهێشتی جەنەراڵ دۆگۆل گەرایەوە بۆ فەرەنسا، 
زۆریان  چەپەكان  و  میانرەو  و  ئازادیخواز  هێزە 
خۆش دەویست. لە مەراسیمی ناشتنی تەرمەكەیدا 
كە  ئامادەبوون،  گروپێكی سیاسی  نوێنەری  تەنها 

نوێنەری كۆماریخوازەكانی ئیسپانیا بوو.
نووسینی بیرنانۆس ناوێنەییە. ئەو وشە شیعرییانەی 
ئاوێتەكردنێكی  لە  هەیە،  نووسینەكانیدا  لە  كە 
لە  نەك  دەخوڵقێنن  جوانی  زمانەوە  داهێنەرانەی 
هۆگری  هەمیشە  بیرنانۆس  بەاڵم  وێنەسازییدا. 
ڤالری  رۆبێرت  بوو.  سینەماتۆگراف  هونەری 

بەناوی  كتێبەكەیدا  لە  بیرنانۆس  هاوڕێی  رادۆ، 
بیرنانۆس  نووسیویەتی  هاوڕێیەك  یادەوەرییەكانی 
بە  هەمیشە  و  دەویست  خۆش  زۆر  سینەمای 
»ژوری تاریكی خەونەكان« ناوی دەبرد. بیرنانۆس 
ئەفراندنی  سەرچاوەی  »خەون  كە  وابوو،  پێی 
ئەدەبییە« و لە نامەیەكدا بۆ هاوڕێكەی » 1926« 
نووسیویەتی: من چیرۆكنووسم، واتە كەسێك كە لە 
خەوندا دەژی و ناهۆشیارانە خەریكی خەونبینینە. 
خەون  هەموویان  بەرهەمەكانیش  ناو  قارەمانەكانی 
و  هێور  خەونێكی  لە  زیاتر  چارەنووسیان  دەبینن. 
لەسەرخۆ و زیاتر لە كابوسێك دەچێت«. دواهەمین 
نووسینی بیرنانۆس یاخود باشترە بڵێن وەسیەتنامە 
مەعنەوییەكەی بەناوی »گوتاری پەیڕەوانی كارمل« 
برۆكبەرگەر  پێشنیاری  لەسەر  و  بوو  سیناریۆیەك 
ئاگاداری  بریسۆن  نووسیبووی.  بریسۆن(  )هاوڕێی 
لێ   زۆر حەزی  و  بوو  نووسینی سیناریۆكە  رەوتی 
راهیبەكانی  كێشەكانی  باسی  )چیرۆكەكەی:  بوو. 
ناو پەرستگایەك لەسەردەمی حكومەتی ستەمكار و 
بیرنانۆس  فەڕەنسا(.  ترسناكی سەردەمی شۆڕشی 
لە  یەكێك  بیەوێت  سینەماكارێك  ئەگەر  دەیوت 
بەرهەمەكانی ئەو بكات بە فیلم، دەبێ  ئەو خەونە 
نوسینیدا  كاتی  لە  نووسەر  وەك  ئەم  كە  ببینێت، 
دوو  سیناریۆی  دووجار  ئەو  هەربۆیە  بینیویەتی. 
بەرهەمی رەتكردەوە، هەرچەندە زۆر رێزی لە )ژان 
ئۆرنیش، پیر بۆست( نووسەرەكانی ئەم سیناریۆیانە 
دەگرت، بەاڵم رازی نەبوو بەوەی ئەوان بەرهەمەكەی 
مردنی  لە  بەر  كەمێك  ئەوكاتەی  فیلم.  بە  بكەن 
)یادەوەرییەكانی  فیلمی  دەربارەی  بریسۆن  لەگەڵ 
لێ  ئەوەی  بەڵێنی  كرد،  قسەی  گوند(  پزیشكی 
وەرگرت كە »راستگۆیانە و بەوەفاوە مامەڵە لەگەڵ 
پێدا  بەڵێنی  بریسۆن  بكات«.  ئەسڵییەكەدا  دەقە 

دۆسیە
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تەنانەت یەك دێر بۆ دەقەكە زیاد نەكات و هەموو 
البردنێك لە دەقەكە )وەك البردنی كەسایەتیی پلە 
و... چیرۆكەكە  ناو  سیاسی  الیەنی  البردنی  دوو، 
بیركردنەوەی  و  باوەڕ  بەپێی  و  وەفاوە  بە  هتد( 
بیرنانۆس ئەنجام بدات.  ئەگەرچی بیرنانۆس پێش 
بەاڵم  كرد،  دوایی  كۆچی  فیلمەكە  بەرهەمهێنانی 
ئەدەبیی  لێكۆڵەرانی  گرنگترین  لە  یەكێك  )وەك 
رەخنەگری  كە  ئیستۆ  میشێل  بەناوی  بیرنانۆس 
سینەماییشە( دەڵێت: »بریسۆن بە تەواوی بنەڕەتە 
فیكرییەكانی بیرنانۆسی پاراستووە«. بەمجۆرەبوو 
خەونەكەی  سەرلەنوێ   دی  جارێكی  بریسۆن  كە 

بیرنانۆسی بینییەوە.
بیرنانۆس لە كۆتایی ساڵی 1934 یادەوەرییەكانی 
قەشەی گوند-ی نووسی. رەگوڕیشەی سەرهەڵدانی 
نووسەر  منداڵیی  یادەوەریی  بۆ  نووسینە  ئەم 
دەگەرێتەوە. ئەو خۆی چەند كەسێك وەك كۆنت 
و قەشەی تۆرسی دەناسی و لەسەردەمی گەنجیدا 
گەنج  قەشەیەكی  چیرۆكی  لە  بیری  هەمیشە 
دەكردەوە كە » ژیان و مردنی وەك مەسیح بێت«. 
بیرنانۆس ئەم بەرهەمەی خۆی زۆر خۆش دەویست 
و جارێك نوسیبووی: »ئەمە تاكە بەرهەمی منە كە 
ئەم چیرۆكەم  نەبووم،  بێهوا  نووسینی  لە  هەرگیز 
نووسینی  ئەوەی  وەك  بەجۆرێك  دەوێت،  خۆش 
بۆ  كە  گەنج  قەشەیەكی  چیرۆكی  نییە«.  خۆم 
دواجار  و  هێشتووە  جێی  خودا  وایە  پێی  ساتێك 
وەك پاسكاڵ دەڵێت كە هەموو شتێك رەحمەتی 
بەرەو  مەسیح  مردنی  ئازاری  بە  تەریب  خودایە، 
پێشەوە دەڕوات. لە بەرامبەر ئازارە جەستەییەكانی 
خاچدا، قەشە گەنجە بە ئازاری شێرپەنجەی گەدە 
خەمی  لە  مەسیح  لەبەرئەوەی  و  دەبێت  ئاشنا 
تێدەگات،  دی  ئەوانی  ناباوەڕیی  و  خۆی  تەنهایی 

پێی  چونكە  دەچێژێت،  ئازار  گەنجەكەش  قەشە 
وایە خەڵكی ناتوانن لە رەحمەتی خودایی تێبگەن. 
ئەوان لەوە حاڵی نابن كە لە ژیانی نزم و پوچی 
خۆیاندا هەست بە رەحمەتی خواوەند بكەن«. ئەم 
ئیمانە قوڵە كە تێگەیشتن لە رەحمەت بە نیشانەی 
راستیدا قەشەكەی  لە  رەحمەتی خودایی دەزانێت 
وەك قدیسێك بەرجەستە كردووە. ئەمە جوانترین 
وەسفیدا  لە  پۆل  جۆرج  لە  نووسەرێكە  بەرهەمی 

دەنووسێت: »سەرەتا شەو بوو«.
بیرنانۆس خۆی لەالیەكەوە بڕوای بە مەسیح هەبوو 
نیچەوە  دوای  جیهانی  لە  دیكەشەوە  لەالیەكی  و 
گیرۆدەی بێباوەڕی و گومان و دوودڵییەكی قوڵ. 
»چیرۆكی  گوند-یش  قەشەی  یادەوەرییەكانی 
مردن  تیایدا  كە  تاریكە«.  و  خامۆش  شەوێكی 
لە  جگە  نییە  هیچ  ژیان  و  رزگاربوونە  دەرچەی 
»دزێویی  دەنووسێت:  گەنجەكە  قەشە  دڵەراوكێ . 
دڵەڕاوكێ ، بە بڕوای من دزێویی شتێكی ناپاكە... 
ساختەكارییەك  هەموو  لە  بەدەر  چێژ  روخساری 

كتومت روخساری دڵەڕاوكێیە«.
تا  فێبرایەر  لە  گوند  پزیشكی  یادەوەرییەكانی 
فەرەنسا  باكووری  گوندێكی  لە   1950 ئەپرێلی 
بەهۆی  گوندە  )ئەو  درا  ئەنجام  بۆ  وێنەگرتنی 
زۆر  سیناریۆكە،  بووبوو(.  وێران  بۆردومانەوە 
ئەسڵییەكە  تێكستە  رەوتی  لەگەڵ  بەوردی 
گەیشتوومەتە  »من  وتوویەتی:  بریسۆن  دەڕوات. 
قەشەی  یادەوەرییەكانی  لە  كە  باوەڕەی،  ئەو 
ئەزموونی شەخسی  كۆكردنەوەی  گرنگیی  گونددا، 
و ئەو رێگەیەی كە پێیان دەگەیت، زۆر زیاترە لە 
كارەكەی  بنەڕەتی  كەواتە  ئەزموونەكان...  خودی 
ئەسڵییەكە«.  دەقە  رۆحی  بۆ  بوو  وەفاداری  من 
فیلمەكە لە سی و حەوت دیمەن دروستكراوە. كە 
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1.دیمەنی  بكەین.  پۆلێنی  بەمشێوەیە   دەتوانین 
یەك تا یانزە: یەكەمین قۆناغی ناوەڕۆكی سەرەكیی 
فیلمەكە )نەخۆشی، ئازار، خەم(. 2.دیمەنی دوانزە 
سەرەكی  ناوەڕۆكی  قۆناغی  دوەمین  شانزە:  تا 
3.دیمەنی حەڤدە تا بیست: هەماهەنگی گومان و 
و  بیست  تا  یەك  و  بیست  4.دیمەنی  بێهیوایی. 
هەشت: قوڵبوونەوەی تەنیایی. 5.دیمەنی بیست و 

نۆ تا سی و حەوت: بەرەو مەرگی پیرۆز.
و  رۆحییەت  پاراستنی  لەسەر  بریسۆن  پێداگریی 
فەزای چیرۆكی بیرنانۆس لە یەكەم گرتەوە هەستی 
قوتابخانە،  دەفتەرێكی  گرتەیەدا  لەم  پێدەكرێت. 
)دەفتەری یادەوەرییەكانی قەشەكە( دەبینین، وەك 
ئاماژەیەك بە پاك و بێگەردیی مندااڵنەی قەشەكە. 
دواتر دەستی قەشەكە دەرگاكە دەكاتەوە، الپەرەكان 
هەڵدەداتەوە و كامێرا لە الپەرەی دەفتەرەكە نزیك 
لە  الپەرەیەك  كلۆز-دا  گرتەیەكی  لە  و  دەبێتەوە 
دەفتەرەكە دەبینین. ڤۆیس ئۆڤەر )دەنگی قەشە 
گەنجەكە( چەند دێڕێك لەسەرەتاوە دەخوێنێتەوە: 
لەم  كە  بێت  نادروست  كارێكی  وانییە  »پێم 
بچوكترین  راستگۆیی،  بە  زۆر  و  رۆژانە  دەفتەرەدا 
نرخەكانی  بێ   نهێنییە  رووداوەكان،  ناچیزترین  و 
بێ   مانایەك  بەهەموو  كە  بنووسمەوە،  ژیانێك 
نهێنی و راز و رەمزە«. بە درێژایی فیلمەكە گرتەی 
دووبارە  دەفتەرەكە چەندین جار  گەورە )كلۆز(ی 
دەبێتەوە و دەنگی دەرەكی )دەرەوەی كادر( تا دوا 
چیرۆكی  نابێتەوە.  كەم  گرنگییەكەی  لە  گرتەكان 
بە  گێڕانەوە  و  جیاناكاتەوە  بەشەكانی  بیرنابۆس 
پێی رێكخستنی ناو یادەوەرییەكانی قەشەكە بەرەو 
پێشەوە دەڕوات. لۆجیكی سەرەكیی فیلمەكە هەمان 
گرنگیی  لە  »تێكەیشتن  واتە  بیرنانۆسە  لۆجیكی 
و  دوور  گوندییانەی  ژینگەیەكی  لە  ئینجیلەكان 

پەراوێزدا«.. بەاڵم هەموو شتێك لەگەڵ پرەنسیب، 
گونجێنراوە.  بریسۆندا  جوانیناسیی  و  تێڕوانین 
خراونەتە  دەقەكە  ناو  سەرەكییەكانی  رەگەزە 
رەگەزی  و  سینەماتۆگرافەوە  تەعبیری  خزمەتی 
لە  بەتەواوی  )كە  دیالۆگ  دەكەن.  دروست  نوێ  
ئۆڤەر  ڤۆیس  كە  ئەوەی  و  هاتووە(  چیرۆكەكەوە 
بونیادێكی  هاتووە،  یادەوەرییەكانەوە  دەقی  لە 
یادەوەرییدا  و  هۆشیاری  نێوان  لە  ئینزمامیان 
نووسیویەتی:  شارنسۆل  جۆرج  خوڵقاندووە. 
»فیلمەكەی بریسۆن نە دروستكردنەوەی تەواوەتی 
دەقەكە و نە دووركەوتنەوەیە لە دەقەكە، لەكاتێكدا 
گواستووەتەوە،  بیرنانۆسی  رۆحییەتی  بەوەفاوە 
كەرەستەی  لە  جیاواز  زۆر  كەرەستەی  بە  بەاڵم 
دەڵێت  شارنسۆڵ  راماندەچڵەكێنێت«.  ئەدەبی 
بیرنانۆس و فیلمەكە  كە لە راستیدا بەرهەمەكەی 
»دوو بەرهەمن لەگەڵ یەكتر دەجوڵێن، بەاڵم ناگەن 
بەیەك« ئەو پێی وایە كە لەم فیلمەدا ژانستیسم-ی 
رۆمانتیكی  رۆحییەتی  جێگرەوەی  بووەتە  بریسۆن 
ئەم  بەرهەمی  وەك  دڵەڕاوكێ    هەربۆیە  بریسۆن، 
دەبێتەوە  رووبەڕووی  قەشەكە  كە  هەلومەرجانەی 
بریسۆن  كە  مامەڵەیەك  دەكات«.  نمایش  خۆی 
ئەمبریكۆردا  قەشە  یادەوەرییەكانی  لەگەڵ 
كردوویەتی بریتییە لە: نمایشكردن و تەعبیركردنی 
بە زمانی سینەماتۆگراف )دابەشكردنی بۆ وێنەكان، 
مانای  ئەمەش  و  دیالۆگ(  و  دەرەكی  دەنگی 
دوورخستنەوەی ئەم دەقەیە لە كرۆكە ئەدەبییەكەی 
و گۆرینی لە »دەقێك بۆ خوێندنەوە« بۆ فیلمێكی 

سینەماتۆگراف«.
بەرهەمێكی  پێی  بە  بریسۆن  كە  تر  فیلمێكی 
موشێت-ە.  فیلمی  كردووە  دروستی  بیرنانۆس 
نوێی  چیرۆكی  رۆمانی  لە  ئیقتباسێكە  فیلمە  ئەم 
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موشێت. بەرهەمێكە كە بیرنانۆس لە ساڵی 1936 
نووسیویەتی.  گوند  قەشەی  یادەوەرییەكانی  دوای 
تەنها  بەرهەمە  ئەم  سەرهەڵدانی  سەرچاوەی 
پەنابەرە  لەناو  كچێك  وێنەی  بوو.  »وێنە«  یەك 
ناوخۆی  جەنگی  بەهۆی  كە  ئیسپانییەكان 
واڵتەكەیانەوە بەرەو فەرەنسا هەڵهاتبوون. هەموو 
)كە  ئاوارەیە  خەڵكە  لەم  زۆر  ژمارەیەكی  رۆژێك 
زۆربەشیان الیەنگری كۆماری بوون( لە شاخەكانی 
دەكرد.  فەڕەنسا  لە  روویان  و  دەپەڕینەوە  پیرنە 
بیرنانۆس لەناو ئەمانەدا موشێتی دۆزییەوە. ئەو لە 
گفتوگۆیەكدا لەگەڵ ئەندرێ  رۆسۆ، كە لە رۆژنامەی 
بە  »من  دەڵێت:  باڵوبووەتەوە،   )1937( كامدید 
بینینی ئەو بونەوەرە بچكۆلە بەدبەختە دەستم بە 
بچوك  كچێكی  كرد.  موشێت  چیرۆكی  نووسینی 
كە لە  ئۆتۆمبێلێكدا لەگەڵ پیاوەكان دانیشتبوو، 
دەستی لەسەر ئەژنۆ و دەموچاوی بە تۆزی خەڵوز 
جوان  راستی  بە  بوو،  جوان  بەاڵم  بووبوو،  رەش 
بوو. بە خۆمم وت ئەم روخسارە دەبەخشمە كچێكی 
بچكۆلە، تێكشكاو بەدەست خەم و ناعەدالەتییەوە«. 
پێشتر بیرنانۆس  لە رۆمانی ژێر هەتاوی شەیتاندا، 
موشێتێكی دیكەی خوڵقاندبوو كە ئەویش دواجار 
ئەو  یەكەمی  بەشی  ناونیشانی  دەكوژێت.  خۆی 
هەربۆیە  بوو.  موشێت«  »چیرۆكی  بەرهەمە 
خۆیدا  تازەكەی  كتێبە  سەرەتای  لە  بیرنانۆس 
چیرۆكەوە  ئەم  الپەڕەكانی  یەكەم  »لە  نووسی: 
ناوی موشێت بەرادەیەك الی من ئاشنا و سروشتی 
موشێتی  بیگۆرم.  نەمتوانی  ئیدی  كە  دەردەكەوت 
ئەم چیرۆكە جیاوازە لەگەڵ ئەو موشێتەی ناو ژێر 
خەمناكەدا  تەنیاییە  لەو  تەنها  شەیتان.  هەتاوی 
هاوبەشن كە لە ژیان و مردندا لەگەڵیاندایە«.  ئەم 
دوو موشێتە تەنها دوو خۆكوژن لەناو دە خۆكۆژی 

بەرهەمەكانی بیرنانۆسدا.
موشێتی  دووەمین  هەروەك  بریسۆن،  موشێتی 
هەیە.  نادیاری  و  تەمومژاوی  مردنێكی  بیرنانۆس 
هەردووكیان گوێ  لە دەنگێكی )هەزارانجار ئارامتر 
لە هەردەنگێك( دەگرن. هەردووكیان لە ئاودا پاك 
خۆیان  پرئازاری  ژیانی  كۆتوبەندی  لە  و  دەبنەوە 
رزگار دەبن. ئازارێك كە لە كتێبی پیرۆزدا باسكراوە: 
مرۆڤ سوودی  درۆیە.  و  ناڕاست  »هەموو شتێك 
چی لەو هەموو ئازارە دەبینێت كە لەژێر ئاسماندا 
نوێ   شتێك  هیچ  هەتاودا  ژێر  لە  و  دەیچێژێت... 
بەخت  كچە  پاش  كە  وتویەتی  بیرنانۆس  نییە«. 
پرسیوە: »سوودی  لە خۆی  ئیسپانییەكە،  رەشە 
ئەم  ئازارەكانی  بەرگەی  ئەبێ   بۆچی  چییە؟«. 
كە  بین  ژیان  پابەندی  دەبێ   بۆ  بگرین؟  جیهانە 
جگە لە موسیبەت و ئازار هیچی تێدانییە و جگە لە 
لەمپەر و ئاستەنگی ئارامی پڕ لە نهێنیی خودایی 
بەاڵم  خەمناكە،  پرسیارە  ئەم  نییە؟  تر  هیچی 
جەوهەرییە لەناو دڵی فیلمەكەی بریسۆنیشدا خۆی 
ئازارە »سوودی چیە؟«   حەشارداوە. ئەم هەموو 
و نهێنی ئیقتباسە گەورەكەی بریسۆنیش ئەمەیە: 

دەبێ  دوا پەیامەكە بدۆزینەوە.
لە ناو دەقەكەی بیرنانۆسدا رووداوەكان لە كەمتر 
لە بیست كاژێردا روودەدەن. بریسۆن لە فیلمەكەیدا 
ناكات.  رووداوەكان  كاتی  گوزەری  بە  ئاماژە 
)باشووری  پادۆكالە  لە  بیرنانۆس  چیرۆكەكەی 
بریسۆن  بەاڵم  دەگوزەرێت.  فەڕەنسا(  خۆرئاوای 
فەڕەنسا(  )باشووری  ڤیكلۆس  لە  فیلمەكەی 
لە  چیرۆكەكە  دەیویست  ئەو  بەرهەمهێناوە. 

ناوچەیەكی پڕ دارستاندا بێت.
ورووژاندن  كۆمەاڵیەتییەكان،  ئاماژە  لە  هەندێك 
فیلمەكەدا  لەناو  كەسایەتییەك  چەند  تەنانەت  و 
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واقیعگەرایی  و  سادەیی  پاراستنی  بە  البراون. 
ناو  هێناوەتە  نوێی  رەگەزی  بریسۆن  چیرۆكەكە، 
فیلمەكەوە. بۆ نمونە گوزەری لۆرییەكان كە گوندەكە 
وتویەتی:  خۆی  بریسۆن  دەگەیەنێت.  بەشارەكان 
»ئەم چیرۆكەی بیرنانۆس زۆر سەرنجی راكێشام، 
و  دەرونشیكاری  رەگەزی  دەقەكەدا  لەناو  چونكە 
لێكدانەوە و شیكردنەوەی رووداوەكان بوونی نییە، 
موشێت  وەردەگرم:   چیرۆكەكە  جەوهەری  من 
شوێنێك  هەر  دەدۆزینەوە،  شوێنێك  هەموو  لە 
بوونی  كوشتار  و  ئەشكەنجە  كەمپ،  جەنگ،  كە 

هەبێت«.
بریسۆنەوە  خودی  لەالیەن  بالتازار،  چیرۆكی 
نووسراوە. ئەم فیلمە لە هیچ بەرهەمێكی ئەدبییەوە 
لەالیەن  هەر  دیالۆگەكانیشی  و  وەرنەگیراوە 
كە  بڵێین  دەتوانین  بەاڵم  نووسراوە.  بریسۆنەوە 
ژێر  لە  دیالۆگدا  و  چیرۆك  نووسینی  لە  بریسۆن 
ژینگەی  بیرنانۆسدایە.  بەرهەمەكانی  كاریگەریی 
گوندنیشن، ئەو مرۆڤانەی كە لە نێوان هەڵبژاردنی 
بوونی  تیاماون،  و  بوون  ماندوو  خراپەدا  و  چاك 
كەسێكی وەك ئەرنۆڵد كە ئارسنی شەقاوەی ناوی 
ناوازە،  بیردەخاتەوە. )وەك شتێكی  موشێت-مان 
لە بەرهەمەكانی بریسۆندا، یەك ئەكتەر رۆڵی ئەم 
گرنگتر  هەموویشی  لە  دەبینێت(.  كەسایەتییە 
فیلمەكەدا،  لە  پیرۆز  كتێبی  گەورەی  كاریگەیی 

جیهانی  بیردەخاتەوە.  بیرنانۆسمان  بەرهەمەكانی 
فیلمی بالتازار، جیهانێكی پر كارەسات، كینە و ڕقی 
فەرەنسای شەستەكانە. جیهانی ئەو گەنجانەی كە 
چاكەتی چەرمیان لەبەردایە، سواری ماتۆڕ سیكل 
كەوتوون  تاوان  بێ   كەسێكی  دوای  پۆلیس  دەبن، 
تاوان،  قاچاخ،  جیهانی  دەكەن،  دەستگیری  و 
گەنج،  كچانی  سەر  بۆ  دەستدرێژی  ئەشكەنجە، 
كە  جیهانێك  خراپە.  و  شەڕ  دنیای  بەكورتی:  و 
بالتازار تیایدا بونەوەرێكی زیادەیە و پاش شەوێكی 
درێژ لە ئازار، سپێدەیەك الی گردەكان و لەناو ڕانە 

مەرێكدا دەمرێت«.

3.بریسۆن و دۆستۆیڤسكی
یەك  دۆستۆیڤسكی  بچوكی  رۆمانی  دوو  بریسۆن 
»ژنێكی  فیلمی  فیلم.  كردووەتە  یەك  لەدوای 
هێمن« بەپێی چیرۆكی »رۆحی هێمن« و فیلمی 
چیرۆكی  بەپێی  بینێك«  خەون  »چوارشەوی 
شەوە سپییەكان دروست كراوە. بریسۆن هەر دوو 
بەرەو  پیترزبۆرگەوە  سان  فەزای  لە  چیرۆكەكەی 
رۆمانەكەشی  ناو  زەمەنی  گواستووەتەوە.  پاریس 
رەخنەگران  لە  زۆر  ئێستا.  زەمەنی  بۆ  گۆڕیوە 
ئاوێتەی  بە  »گیرفانبڕیش«  فیلمی  سیناریۆی 
و  دەزانن  دۆستۆیڤسكی  بەرهەمەكانی  رۆحییەتی 
تاوان  كاریگەریی  لەژێر  بەرهەمە  ئەم  پێیانوایە 
میشێلی  راستی  بە  كراوە.  دروست  سزادا  و 
راسكلۆلینكۆفە.  هاوشێوەی  زۆر  گیرفانبڕ 
خراپە  و  گوناه  وەسوەسەی  بە  ئاشنایە  چونكە 
بێگەردی  و  پاكی  بوونی  بە  برواشی  هاوكات  و 
گشتی  بە  بەاڵم  هەیە.  مرۆڤەكان  پەیوەندیی 
بریسۆن  بەرهەمەكانی  هەموو  بڵێن  دەتوانین 
هەریەكە و تا رادەیەك پەیوەستن بە بیركردنەوەی 
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دۆستۆیڤسكییەوە.
دۆستۆیۆفسكی  قوڵی  بە  زۆر  هەمیشە  بریسۆن 
ستایش دەكرد، هۆكاری ئەمە تاڕادەیەك ئاشكرایە، 
د ۆستۆیڤسكیش بەو پرسیارانە ئاشنایە كە بریسۆن 
رەحمەتی  دەكردن،  نەرم  لەگەڵ  دەستوپەنجەی 
خواوەند، ئیمان، تەنیایی، هەڵبژاردن لە نێوان چاكە 
و خراپەدا. هەڵبەت ناتوانین تێڕوانینی عارفانە و 
لە  رەگوڕیشەی  )كە  دۆستۆیڤسكی  مەسیحییانەی 
بە  ئۆرتۆدۆكسیدایە(  ئایینزانی  كۆنەكانی  نەریتە 
بەاڵم  بزانین.  ژانستیستەكان  تێڕوانینی  لە  نزیك 
هەڵەیە ئەگەر لەكاتی باسكردنی رەچەڵەكی دینیی 
واتە  بونیاد،  یەك  لە  ئاوڕ  تەنها  دۆستۆیڤسكیدا 
ئایینزای ئۆرتۆدۆكسی بدەینەوە. دۆستۆیڤسكی بە 
باسوخواسی  و  بوو  ئاشنا  پاسكال  بەرهەمەكانی 
دەناسی.  ژزۆڤیستەكانی  و  ژانستیستەكان  نێوان 
ئاگاداری  نووسەرە  ئەم  دیكەوە  )لەالیەكی 
زۆری  كاریگەریی  و  بوو  رووسی-یەهودی  عیرفانی 
ئەوەش  دەبێ   بەاڵم  داناوە(.  بەهەمەكانی  لەسەر 
بزانین كە هۆگری بریسۆن بۆ دۆستۆیڤسكی تەنها 
كورت  نووسەرەدا  ئەم  دینییەكانی  رەهەندە  لە 
جوانیناسانەیشەوە  روانگەی  لە  بریسۆن  نابێتەوە. 
زۆر  بریسۆن  لەسەرە.  دۆستۆیڤسكیی  كاریگەریی 
ستایشی شێوازی ئەوی دەكرد كە چۆن بە ناخی 
ڕۆدەچێت.  رۆمانەكانیدا  ناو  كەسایەتییەكانی 
بەكاربردنی  بەبێ   رووسە  گەورە  نووسەرە  ئەم 
رێگەی  لە  دەروونناسییەكان  چەمكە  راستەوخۆی 
ئێمە  بە  پاڵەوانەكانی  دەروونییانەوە،  ناسینی 
دەروونی  بری  لە  ئەو  راستیدا  لە  دەناسێنێت. 
دەخاتەڕوو.  ئەوان  دەروونی  بوونی  پاڵەوانەكان، 
لە  نیتشە  هەروەك  دۆستۆیڤسكی  ترەوە  لەالیەكی 
رێگەی خستنەڕووی پرسیاری نەهیلیزم رێگەیەكی 

نوێی بەسەر بیرمەندانی دوای خۆیدا كردووەتەوە و 
هەموو بەشێك لە مرۆڤی یاخیی ئەلبێر كامۆ بێگومان 
دۆستۆیڤسكیدایە.  بیركردنەوەی  كاریگەریی  لەژێر 
ئەوروپا  بیرمەندانی  زۆربەری  وەك  بریسۆن-یش 
نووسەرە  ئەم  بیركردنەوەی  لە  جەنگ،  لەدوای 
»بێ   راستەوخۆ  خۆی  چونكە  كەوتەوە.  نزیك 
و  بوون« )دۆستۆیڤسكی(  زەمینەی  بوونی  بایەخ 
»بێ  بەهابوونی هەموو بەهاكان« )نیچە( ئەزمون 
ستەمكاری،  مانای  لە  نزیكەوە  لە  زۆر  و  كردبوو 

فاشیزم، دەمارگیری، جەنگ تێ  گەیشتبوو.
بریسۆن بەمجۆرە دۆستۆیۆفسكی ستایش دەكات: 
هەموو  ئەگرێت،  هەست  لە  رێز  »دۆستۆیڤسكی 
بەڕەهایی  و  هەمیشە  دروستە،  ئەو  الی  شتێكی 
هەمیشە ئەو ڕاست دەكات، من رێگە بەخۆم نادەم 
دەست بۆ رۆمانە گەورەكانی ببەم. ئەو بەرهەمانە 
لە رووی وێنەییەوە لە لوتكەی جوانیدان. من تەنها 
چونكە  هەڵبژاردووە،  ئەوم  كورتی  بەرهەمی  دوو 
دەمتوانی بیانخەمە خزمەتی خۆمەوە، لەبری ئەوەی 
خۆم بخەمە خزمەتیان«. دیسانەوە لە گفتوگۆیەكی 
تردا دەڵێت: »دۆستۆیڤسكیم هەڵبژارد لەبەر ئەوەی 
الی من گەورەترینە، خۆم لە رۆمانە گەورەكانی كە 
لە رووی جوانییەوە لە لوتكەدان، نزیك نەخستەوە. 
بەرهەمی  بەتەواوی  و  ئاڵۆزن  زۆر  بەرهەمانە  ئەو 
من  كاری  بۆ  سادەیە  بەرهەمە  دوو  ئەو  ڕووسین، 

باش بوو«. 
فیلمی )ژنێكی هێمن( لە )كرۆتكایا: رۆحی هێمن( 
نۆڤەمبەری  لە  دۆستۆیڤسكی  كە  ئئیقتباسكراوە. 
نووسەرێكدا  یادەوەرییەكانی  كتێبی  لە   1877
پێشەكییەكی  لە  دۆستۆیڤسكی  كردووە،  باسی 
ناچاربووە  بۆچی  كە  دەكاتەوە  ڕوونی  كورتدا 
قاڵبی چیرۆكێكی  لە  یادەوەرییەكانی  بەشەی  ئەم 

بە گشتی دەتوانین بڵێن هەموو بەرهەمەكانی 
بریسۆن هەریەكە و تا رادەیەك پەیوەستن بە 
بیركردنەوەی دۆستۆیڤسكییەوە
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كورتدا بگێرێتەوە و بۆچی شێوازێكی هەڵبژاردووە 
دووەمی  ناونیشانی  نائاساییە.  رادەیەك  تا  كە 
دۆستۆیڤسكی  خەیاڵی(.  )چیرۆكێكی  لە  بریتییە 
هەر لەم پێشەكییەدا پێداگری لەسەر ئەوە دەكات 
كە چیرۆكەكە الی ئەو زۆر واقیعگەرایە و رەهەندە 
ئەو  فۆرمەكەیدایە.  و  دەربرین  لە  خەیاڵییەكەی 
دەنووسێت كە شێوازی تەعبیری ئەم چیرۆكە تازە 
لە )دوارۆژی  لەالیەن ڤیكتۆر هۆگۆ  نیە و پێشتر 
خوێندنەوەی  لەكاتی  بەكارهێنراوە.  مەحكومێك( 
كە  تێدەگەین  نووسەرێك،  یادەوەرییەكانی 
»خۆكۆژی«ی  پرسیاری  لەناكاو  دۆستۆیڤسكی 
رووسیای  »لە  نووسیویەتی:  ئەو  ورووژێنرا.  ال 
واتە  ژیان،  هێزی  دەڵێن  پێی  كە  ئەوەی  ئێمەدا 
هەستی زیندووبوون خەریكە بەرەو مردن دەڕوات«. 
لە خەسڵەتەكانی  بوو  یەكێك  كە  نائومێدییە  ئەم 
رەنگدانەوەی  ئەو سەردەمەی رووسیا،  بیرمەندانی 
الیەنەكانی  هەموو  لە  بوو  دواكەوتوویی  واقیعی 
ژیان كۆمەڵگەی رووسی. دۆستۆیڤسكی لەدرێژەی 
گرنگیدان بە پرسیاری »مەرگ وەك هێزی ژیان« 
كەس  هەندێك  خۆكوژیی  لەسەر  راپۆرتی  چەندین 
كۆكردەوە، كە لە كتێبی یادەوەرییەكانی نووسەرێك 
خۆكۆژیی  یەكەمین  كراوە.  باس  نموونەیان  سێ  
و  بیست  تەمەنی  كە  )پیساروا(  ناوی  بە  ژنێكە 
پێنج سااڵن بوو و لە نامەی پێش خۆكوشتنەكەیدا 
پێویستم  ماندووم  رادەیەك  »بە  نووسیویەتی: 
ئەم  باشی  بە  چەند  دۆستۆیڤسكی  پشووە«.  بە 
مرۆڤە ماندووانەی دەناسی: »هەموو شتێك پرە لە 
ماندوویەتی كە مرۆڤ ناتوانێ  تەعبیری لێ  بكات.. 
ئەوەی  دەبێت،  كە  ئەوەیە  هەر  هەبووە  ئەوەی 
بوون«  دێتە  داهاتوودا  لە  كە  ئەوەیە  هەر  بووە 
)كتێبی پیرۆز، بابی یەكەم 8(. دووەمین حاڵەتی 

خۆكوژی نامەیەكە كە هاوڕێیەكی دۆستۆیڤسكی لە 
روونكردنەوەیەك  تیادا  و  ناردووە  بۆی  تاراوگەوە 
هێرتسن  گەنجەكەی  كچە  خۆكوژیی  لەسەر 
)بیرمەند و شۆڕشگێری بەناوبانگی رووسی( باس 
بە  راپۆرتەكەدا  كۆتایی  لە  دۆستۆیڤسكی  كراوە. 
دەستوخەتی خۆی نووسیویەتی: »لەم خۆكوژییەدا 
هەموو شتێك پڕنهێنی و ئاڵۆزە، كچەكەی هێرتسن 
بێزارییەوە  و  تاریكی  تاو  لە  سادەیی  بە  زۆر 

مردووە«.
كە  خۆكوژییەكە  راپۆرتی  سێیەمیش  حاڵەتی 
بەهەمان هۆكاری )تاریكی( مردووە. دۆستۆیڤسكی 
دەنووسێت: »نزیكەی مانگێك بەر لە ئێستا هەموو 
دێڕێكیان  چەند  تەنها  پیترزبۆرگ  رۆژنامەكانی 
دەربارەی خۆكۆژییەكەوە نووسیوە، كە لەم شارەدا 
ڕووی داوە. ماری بۆرسۆف كچێكی گەنجی هەژار 
و پیشەی بەرگدورین بوو، لە پەنجەرەی ژورەكەی 
هەڵداوەتە  خۆی  بینایەك  چوارەمەی  نهۆمی  لە 
لە  بدۆزێتەوە.  كارێك  نەیدەتوانی  ئەو  خوارەوە. 
دۆزییەوە.  پیرۆزیان  مریەمی  پەیكەری  دەستیدا 
مرد.  ئەو  بێت،  زیندوو  ئەو  نەیدەویست  خوا 
لەكاتێكدا دۆعایشی كردبوو. لەم چیرۆكەدا شتێك 
بوونی هەیە كە ماوەیەكی زۆر بیركردنەوەی ئێمە 
یەكەم  لە  )هەرچەندە  دەكات  سەرقاڵ  بەخۆیەوە 
بڵێی  وەك  دیارە(  سادە  رووداوێكی  تەماشادا 
و  هێمن  رۆحە  ئەم  تاوانبارین.  مردنەدا  لەم  ئێمە 
خۆی  ویستی  بێ   بردووە،  لەناو  خۆی  كە  ئارامە 
بیركردنەوەمان ئەشكەنجە دەدات«. دۆستۆیڤسكی 
ئارام  ژنە  داوە.  گرێ   پێكەوە  حاڵەتەی  سێ   ئەم 
كە  دۆستۆیڤسكی  چیرۆكەكەی  ناو  هێمنەكەی  و 
خۆی دەكوژێت ئەو سێ  ژنەی دیكەی تێدا كورت 
ژنە  هاوسەری  لەالیەن  چیرۆكەكە  كراوەتەوە. 

دۆسیە
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گەنجەكەوە دەگێردرێتەوە. لەكاتێكدا تەرمی ژنەكە 
لەسەر دوو مێزی یاری لە ناو ژوورەكەدا دانراوە، 
پیاسە  چیرۆكەكەوە  گێڕانەوەی  بەدەم  پیاوەكەش 
دەكات و ددان بە شتەكاندا دەنێت. ددان بەوەدا 
لە  ژنەكەدا  لەگەڵ  هاوبەش  ژیانی  لە  كە  دەنێت 
رەگەزێكی  )ددانپێدانان  خەتابارە.  شوێنێكدا  چ 
گرنگیی ناو بەرهەمەكانی دۆستۆیڤسكییە(. شێوازی 
گێڕانەوەی پیاوەكە لە ئەدەبی سەدەی نۆزدەیەمدا 
بە  ئەمەی  دۆستۆیڤسكی  هەرچەندە  بێوێنەیە. 
شێوازی ڤیكتۆر هۆگۆ بەراورد كردووە. بەاڵم ئەمرۆ 
لەبەر پێشكەوتنی تەكنیكی نووسین لەم سەدەیەدا 
زۆر بە سادەیی دەتوانین بڵێین كە دۆستۆیڤسكی 
هۆش«  »شەپۆلی  نموونەی  یەكەمین   1870 لە 
جیمس  پێش  یادەوەری«–تەنانەت  خرۆشانی  و 
جۆیس و ڤێرجینیا ڤۆلف- كەوتووە. ئەو گوزارشتی 
وێنەی  و  تێكشكاندووە  ئەدەبی  »لۆجیكی« 
تێكەڵوپێكەڵ ئەو رووداوە دەخاتە ناو بیركردنەوەی 
پیاوەكەوە. پیاوەكە بە دەنگی بەرز بیركردنەوەی 
خۆی دەڵێتەوە و بەپێی خرۆشانی یادەوەرییەكان، 
وایە  پێی  )كە  دەكات  خۆی  گوناهەكانی  باسی 
كاریگەرییان لەسەر خۆكوژی ژنەكە هەبووە(: »تا 
لەجێی  و  باشە  شتێك  هەموو  لێرە   ئەو  كاتێك 
نزیك  لێی  بمەوێت  ساتێك  هەر  ئەتوانم  خۆیەتی. 
و  دەیبەن  سبەی  بەاڵم  بكەم.  سەیری  و  بمەوە 
من بەتەنیا چی بكەم؟ ئێستا ئەو لەم ژووەردا و 
یارییەكەیان  مێزی  دوو  ڕاكشاوە.  مێزەكە  لەسەر 
تابووتەكە  سبەی  كردووەتەوە.  نزیك  لەیەكتر 

ئامادە دەبێت«.
رۆژێك  كە  سااڵنە  پەنجا  زێڕنگەرێكی  پیاوەكە، 
بااڵ  و  قەدباریك  ساڵ،  شانزە  گەنج،  كچێكی 
مامناوەند بە جوتێك چاوی شینەوە، بۆ فرۆشتنی 

بە  پیاوەكە  دوكانەكەی.  دێتە  بازنە  تاك  چەند 
خۆی دەڵێت: »ئەبێ  ئەم كچە هی من بێت«. لە 
دوای  دەدات.   یارمەتی  پارە  بە  دووەمدا  دیداری 
چەند جارێك یەكتر بینین پێشنیاری هاوسەرگیری 
بۆ دەكات. كچەكە رازی دەبێت و ژیانی هاوبەش 
دەست پێدەكات. پیاوەكە تەنها بیر لەوە دەكاتەوە 
كە باشتربوونی خۆی بەسەر كچەكەدا بسەلمێنێت. 
كچەكە  وشك  و  سارد  رەفتاری  بە  هەوڵدەدات 
ناكات.  قبوڵی  ژنەكە  بكات.  گوێڕایەڵی  بە  ناچار 
سەرەتا بێدەنگ دەبێت، بە رۆژدا دەچێتە دەرەوە 
و بە پیاوەكە ناڵێت لەكوێ  بووە و چی كردووە. 
سەرلەبەیانییەك، پیاوەكە تاقیكردنەوەیەك ترسناك 

بریسۆن لە روانگەی جوانیناسانەیشەوە 
كاریگەریی دۆستۆیڤسكیی لەسەرە

بریسۆن
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دەكات. تفەنگێك دەخاتە بەردەست كچەكە و خۆی 
وادەردەخات كە خەوتووە. ژنەكە هەوڵ دەدات بە 
شتكستی  ژنەكە  ناتوانێت.  بیكوژێت.  تفەنگەكە 
هێناوە و لەپێ  دەكەوێت: »لە یاریی مەرگ و ژیاندا 
بەسەریدا سەركەوتم«. كچەكە نەخۆش دەكەوێت، 
بەزەیی  هێناوە  شكستی  دەبینێت  كە  پیاوەكە 
پێدادێتەوە، بەاڵم هەمیشە چێژ لەسەركەوتنەكەی 
دەبینێ، بەهار دێت، كچەكە بەتەواوی نەخۆش و 
الواز بووە، بەاڵم بەیانییەك هەموو شتێك دەگۆرێت. 
ژنەكە بەبێ  هیچ شتێك هەر لە خۆیەوە دەست بە 
گۆرانی وتن دەكات: »وەك ئەوەی لەبیری كردووە 
دەكاتەوە  لەوە  بیر  پیاوەكە  بووم«.  لەوێ   من 
پەیوەندیی  ئازاری  و  كێشە  لە  پڕ  الیەنی  كە 
هەست  لەناكاو  ژنەكەیە.  كەمتەرخەمیی  نێوانیان 
دەكات خۆشی دەوێت. پیاوەكە بەتەواوی شكست 
بە  و  ژنەكەی  پێی  بەر  دەخاتە  خۆی  دەهێنێت. 
شێتی و خۆشییەوە قاچەكانی ماچ دەكات. ژنەكە 
دێتە  كاتێك  دەبێت،  عەسەبی  حاڵەتێكی  تووشی 
هۆش خۆی، رستەیەكی زۆر سەرسووهێنەر دەڵێت: 
»بەاڵم من پێم وابوو تۆ بەمجۆرە جێم دەهێڵی«. 
پیاوەكە هیچ لەم قسەیە ناگات. لە بەردەم ژنەكەدا 
راستیدا  لە  بەاڵم  دەنێت.  شتێكدا  بەهەموو  ددان 
ئێستا:  و  خۆی  شوێنی  نەچووەتەوە  شتێك  هیچ 
»ئەو كوێرە، كوێر. ئەو مردووە و ناتوانێت گوێی 
»ئەی  دەڵێت:  پیاوەكە  بێت«.  شتێك  هیچ  لە 

سروشت، مرۆڤ لە سەر زەوی چەند تەنیایە«.
كارەكەری  لۆكریا،  لەالیەن  ژنەكە  خۆكوشتنی 
و  دیوارەكە  الی  »لەوێ   دەگێڕدرێتەوە:  ماڵەكەوە 
نزیك پەنجەرەكە وەستابوو، سەری لەناو شانەكانیدا 
دەكردەوە،  بیری  و  دیوارەكەوە  بە  دابوو  پاڵی  و 
بەجۆرێك لەناو بیركردنەوەدا بوو كە هاتمە ژوورەوە 

و لە تەنیشتییەوە سەیرم ئەكرد گوێی لە دەنگی 
پێم نەبوو و هەستی بە بوونی منیش نەكرد. هەستم 
و  بیردەكاتەوە  وەستاوە،  لەوێ   پێدەكەنێت،  كرد 
ئەوال  بۆ  ئاوڕی  كرد.  سەیرم  دیسان  پێدەكەنێت. 
گوێم  لەناكاو  دەكەوتەوە.  دوور  لێم  و  دابوویەوە 
لە دەنگی كردنەوەی پەنجەرەكە بوو. ویستم بیری 
بكەوێت،  نەخۆش  رەنگە  و  ساردە  هەوا  بخەمەوە 
كە لەناكاو سەیر ئەكەم لەسەر لێواری پەنجەرەكە 
لەمن  پشتی  بەرزاییە،  ئەو  لەسەر  ئەو  وەستاوە. 
بوو و پەیكەرەكەی لەناو دەستیدا دەگوشی. هاورام 
كرد: »خانم، خانم!«. گوێی لە دەنگم بوو. هەستم 
كرد جوڵەیەكیشی كرد بۆئەوەی سەیرم بكات. بەاڵم 
هەڵگرت،  پێشەوە  بەرەو  هەنگاوێكی  نەكرد.  وای 
پەیكەرەكەی لەسەر سنگی گوشی و خۆی هەڵدایە 

خوارەوە«.  
من بە ئەنقەست ئەم بەشەی چیرۆكەكەم گێڕایەوە 
و  دیمەنە  ئەم  نێوان  لە  بەراوردێك  ئەوەی  بۆ 
خۆكوژییەكەی ناو فیلمی)ژنێكی هێمن(دا بخەمەڕوو. 
ئەمانە  بریسۆندا  فیلمەكەی  كۆتایی  و  سەرەتا  لە 
دەبینین. دەستی كارەكەرەكە دەرگاكە دەكاتەوە. 
دەرگاكە دەكرێتەوە، كارەكەرەكە سەیری پەنجەرە 
كراوەكەی سەر باڵكۆنەكە دەكات، با لە پەردەكان 
لە  گوێمان  و  دەلەرێتەوە  كورسییەك  دەدات، 
هەڵدەگەڕێتەوە،  بچووك  مێزێكی  دەنگییەتی. 
دەنگێكی  بەاڵم  زەوی  سەر  دەكەوێتە  ئینجانەكە 
لە  دەرەوە:  گرتەی  نابێتەوە.  بەرز  لێ   گەورەی 
وەك  هێواشی،  بە  سپی  پەڕۆیەكی  ئاسماندا 
دەنگی ستۆپی  دێتە خوارەوە.  لەهەوادا  پەرییەك 
ئۆتۆمبێل و دەنگەدەنگی خەڵك. لەناو شەقامەكەدا 
لە بەر قاچی خەڵك، لەسەر جادەكە، تەرمی ژنێكی 
گەنج كەوتووە. بەدەمدا كەوتووە و گۆنای چەپی 

دۆسیە
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لەسەر قیرەكەیە.
بە  پەی  دەتوانین  دۆستۆیڤسكیدا  چیرۆكەی  لەم 
گرنگترین رەگەزەكانی جیهانی ئەم نووسەرە ببەین.  
ژێرزەمینی«  »مرۆڤێكی  خەسڵەتی  كە  پیاوێك 
و  گەورەیی  سەلماندنی  بۆ  ئەو  هەوڵدانی  هەیە. 
تردا، جیابوونەوەی  ئەوانی  ئاست  لە  بااڵیی خۆی 
دواجار  و  لەیەكدی،  مرۆڤەكان  دەروونی  و  قوڵ 
پێداگری لەسەر ئەو بۆچوونەی كە »دەكرا هەموو 
شتێك بەجۆرێكی دی بێت«. كەسایەتیی ژنەكە، 
و  ئەو  دینیی  باوەڕی  و  نەهاتوو  بن  لە  بێدەنگی 
هەڵبژاردنی »گوناهی خۆكوژی« چەند نموونەیەكی 
گەورە  نووسەرە  ئەم  گرنگەكانی  تێما  لە  دیكەن 
روانگەی  لە  لە هەر شتێك  بەر  بریسۆن  ڕووسیە. 
جیابوونەوەی رۆحیی ژنی هێمن و هاوسەرەكەیەوە 
خستۆتەڕوو و تەریب بەمەش الیەنە مێتافیزیكی و 
ئازارە مەعنەوییەكانی ژنەكەی باس كردووە. ئەمە 
ژن  بریسۆندا  بەرهەمەكانی  لە  جارە  یەكەمین  بۆ 
دیالێكتیكی  نێوانیاندا  لە  هەیە.  گەنج  مێردێكی  و 
رۆح و جەستە بوونی هەیە )وەك چۆن لە فیلمی 
دیالێكتیكی رۆح و دەست هەیە(.  بڕیشدا  گیرفان 
لە فیلمەكەی بریسۆن، جوانییەكی بێوێنە، جۆرێك 
ژیانێكی  حەسرەتی  لەگەڵ  گەنجی،  كاتی  ناسكی 
ناكامی ژنەكە گەنجەكە دەبینین. بریسۆن گێڕەرەوە 
پیاوێكی  وەك  چیرۆكەكەی  ناو  ساڵەكەی  پەنجا 
گەنج نیشان داوە و ژنە هێمنەكەش زۆر جوانتر لە 
بریسۆن  سەردەمێك  وێناكراوە.  ئەسڵییەكە  دەقە 
وتبووی: »هەموو فیلمێك بە شێوەیەكی سەرەكی 
پشت بە بژاردە و بونیادێك دەبەستێك«. ئەم فیلمە 
قسەیەی  لەم  تێگەیشتن  بۆ  سادەیە  نموونەیەكی 
دواوە.  بۆ  گەڕانەوەیە  فیلمەكە  بونیادی  بریسۆن. 
دوای یەكەم گرتەكانی خۆكوژیی ژنەكە، ئێمە زۆر 

چیرۆكەكە  و  دەگەڕێینەوە  دواوە  بەرەو  قوڵی  بە 
بە شێوەیەكی ئۆرگانی و بێ  پچرانی بیركردنەوەی 
گێڕەرەوە بەردەوام دەبێت. بە درێژایی فیلمەكە دە 
ئەو  واتە  دەگەڕێینەوە،  ئێستا  سەردەمی  بۆ  جار 
دانراوە.  مێزەكە  لەسەر  ژنەكە  تەرمی  كە  كاتەی 
لە  كاوەخۆترە  و  خاوتر  زۆر  فیلمەكەی  ریتمی 
خرۆشان  فیلمەكەدا  لە  دۆستۆیڤسكی.  دەقەكەی 
تۆنی  نادرێت.  نیشان  پیاوەكە  هەستەكانی  و 
سارد و هێمنی ئاخاوتنی پیاوەكە قوڵی و توندی 

كارەساتەكە دەسەلمێنێت.
زۆر بەخێرایی دوای كۆتایی وێنەگریی ژنێكی هێمن، 
شەوی  »چوار  دروستكردنی  بە  دەستی  بریسۆن 
شەوە  لە  ئیقتباسێكە  كە  كرد،  خەونبینێك« 
ساڵی  لە  فیلمە  ئەم  دۆستۆیڤسكی.  سپیەكانی 
هاوشێوەی  الیەنەوە  زۆر  لە  و  كرا  نمایش   1971
ساڵی  لە  دۆستۆیڤسكی  هێمن-ە.  ژنێكی  فیلمی 
بوو،  سااڵن  شەش  و  بیست  تەمەنی  كە   1847
 1849 ساڵی  لە  نووسیوە.  سپییەكانی  شەوە 
هەیە:  ناونیشانی  دوو  چیرۆكەكە  كردەوە.  باڵوی 
یادەوەرییەكانی  یاخود  هەستبزوێن  چیرۆكێكی 
خەونبینێك. ئەم چیرۆكە لەناو هەموو بەرهەمەكانی 
دۆستۆیۆفسكی جیاوازە. پڕ لە شادی، گەنجانە و 
نووسەرێكی  رۆحییەتی  رەنگدانەوەی  عاشقانەیە. 
بە  قوڵبوونەوە  نەداوەتە  دەستی  هێشتا  كە  گەنج 
و  واقیعییە  چیرۆكێكی  مرۆڤەكاندا.  رەشی  ناخی 
كە  كردووە  ئەوە  لەسەر  پێداگری  دۆستۆیڤسكی 
ژیانی  لە  »بەتەواوی  ناونیشانەكەی  سەرباری 
لەبەر  هەر  رەنگە  وەریگرتووە«.  راستییەوە 
ئەمەش بێت هەندێك لە رەخنەگرەكان هەوڵیانداوە 
هاوشێوەی  رووداوێكی  لە  چیرۆكەكە  رەگوڕیشەی 
بەهەرحاڵ  بدۆزنەوە.  دۆستۆیڤسكیدا  ژیانی 
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چیرۆكەكە رۆحییەتی گەنجانەی خەونبینەكەمان بۆ 
خەونبین  كەسێكی  دۆستۆیڤسكیش  و  دەخاتەڕوو 
نێوان چیرۆكەكە  لە  پەیوەندی  دروستكردنی  بوو. 
هێڵێكی  خەونبینەكەی،  نووسەرە  گەنجبوونی  و 
سەرجەم  و  بەرهەمە  ئەم  نێوان  لە  جیاكەرەوەی 
كردووە.  دروست  نووسەردا  دیكەی  بەرهەمەكانی 
گێڕەرەوەی چیرۆكەكە گەنجێكی تەنها، ئایدیالیست 
بەرهەمی  لە  بیرمەندانە  ئەمجۆرە  ئامانجە.  بێ   و 
سەردەمەدا  ئەو  رووسییەكانی  نووسەرە  زۆربەی 
دەبینرێت. ئەوان بەهیچ شێوەیەك لەگەڵ سیستەمی 
سیاسیی ستەمكاریی رووسیادا كۆك و تەبا نەبوون، 
نەیاندەتوانی رێگەچارەی دەربازبوونی کۆمەڵگە لە 
كێشەكان بدۆزنەوە. بەرامبەر بە نەریتی كولتووری 
هۆگری  رادەیەك  تا  و  بوون  كەمتەرخەم  رووسیا 
ئازادیخوازانەكەی  رۆحییەتە  و  خۆرئاوا  ئەوروپای 
بوون. مرۆڤی بێ  چین، گونجاو بە ژیانی رۆمانتیكی 
ئەوروپی، بەاڵم هەرچۆنێك بێت دیوە رووسییەكەی 
و  توند  غەریزەیەكی  جۆرە  بوون.  رۆحییەتە  ئەو 
سەركەش لە ناخیاندا هەبوو. ئەم ئایدیالیستانە لە 
بازارۆڤی پاڵەوانی باوكان و كوڕانی تۆرگنیۆف تا 
پیوتەر ترۆفیموف باخی گێالسی چیخۆف، هەموو 
پێشویان  سەدەی  دووەم  نیوەی  رووسی  ئەدەبی 
شەوە  خەونبینەكەی  پاڵەوانە  كردووە.  داگیر 
سپییەكانیش هاوشێوەی پاڵەوانەكانی تۆرگینۆفە. 
)مرۆڤێكی  گێڕەرەوە  ئەوەی  لەبەر  تەنها  نەك 
رۆح  دوو  نێوان  عاشقانەی  پەیوەندیی  زیادەیە(، 
دەزانێت،  بەباشتر  جەستە  دوو  پەیوەندی  لە 
بەڵكو لەبەرئەوەی كە فەزای چیرۆكەكە )سپییە/
رووناكە(.  رووداوەكان لە جیهانی دەرەوەدا بونیان 
هەیە و رەنگدانەوەی زیهن نین. سادەیی و ئارامی 
سادەكەی،  و  بەهێز  پەیكەرسازی  چیرۆكەكە، 

چیرۆكەكانی تۆرگنیۆفمان بیردەخاتەوە.
تەنهایە  ئایدیالیستە،  گەنجی  پیاوێكی  گێرەوە 
بێ   خەونە  لە  ئەو  دەوێت.  خۆش  پترزبۆرگی  و 
رووناكدا.   شەوێكی  لە  دەژی.  خۆیدا  ئاكامەكانی 
گێڕەرەوە لە كەنار رووبارێكدا كچێك بە ناوی ناستنكا 
دەبینێت. پێكەوە ئاشنا دەبن و باسی خەونەكانی 
خۆی بۆ دەكات: »ناستنكا ئایا دەزانی كەسێكی 
خەونبین چ جۆرە كەسێكە؟« چوارچێوەی سادەی 
چیرۆكەكە كە لە چوار شەو و بایەنییەكدا روودەدات، 
گەنجەكە  پیاوەكە  هۆگریی  گێڕانەوەی  لە  بریتییە 
بە ناستنكا، خۆشەویستی كچەكە بۆ پیاوێكی تر 
خۆشەویستیی  گەڕانەوەی  هێشتووە.  بەجێی  كە 
كچەكە و جیابوونەوەی گێڕەوە لە كچەكە. لە پشت 
ئەم چیرۆكە سادەیەوە، باسی خەونەكانی كورەكە 
رووناكیی  لە  ئەمەش  و  هەیە  )ددانپێدانانەكانی( 
كە  رووئەدات،  پترزبۆرگ  سپییەكانی  شەوە  كزی 
تێكدەشكێنێت. بێداری  و  خەون  نێوان  سنوری 
بۆ  گێڕەوە  ناكامی  عەشقی  لە  بەدەر  چیرۆكە 
نورانییە. گێڕەوە  ناستنكا، چیرۆكێكی پڕ هیوا و 
دەڕوات.  سروشت(  ناو  شار)بۆ  دەرەوەی  بەرەو 
لەگەڵ ناستنكا گۆرانی رۆسینی دەڵێنەوە، گۆرانی 
لە  تەنانەت  سڤیلیا.  سەرتاشەكەی  سەرەتاكانی 
بووە،  ناكام  خۆشەویستیەكە  ئەگەرچی  كۆتایشدا 
بەدەم  تاستنكا  نابینین.  خەمێك  هیچ  بەاڵم 
جێهێشتنی گێڕەوە دەڵێت: »ئاه خوایە.. خۆزگە 
بوێت...  خۆش  پێكەوە  هەردووكتانم  بمتوانیایە 
هەموو  لەگەڵ  بویتایە«.  ئەو  لەبری  تۆ  خۆزگە 
ئایا  دەمێنێت:  بەجێ   جوان  گومانێكی  ئەمانەش 
كورە  خەونەكانی  لە  یەكێك  چیرۆكە  ئەم  هەموو 
ناو  ناكامییەكانی  وابێت،  ئەگەر  و  نییە  گەنجەكە 
خەون زۆر سەخت نییە. هەمیشە ئەگەری گۆڕینی 
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ن  كا ە و ا د و و ر
بریسۆنیش  هەیە. 
كۆتایی  دەربارەی 
چوارشەوی  فیلمی 
لە  خەونبینێك 
گفتوگۆیەكدا دەڵێت: 
كۆتایی  »دیمەنی 
نائومێدانە،  زۆر 
هیچ  بەبێ   بەاڵم 
هونەرمەند  خەمێكە. 
نێگاركێشان  بەرەو 
دەگەڕێتەوە تا دیسان 
سەرقاڵی خەونەكانی 
ئەمە  بێت،  خۆی 
ی  كە ییە تا كۆ

تەمومژاوییە«.
دیكەوە  لەالیەكی 
سپییەكان  شەوە 
لۆچینۆ  لەالیەن 
ساڵی  ڤیسكۆنتی 
1957 كراوە بە فیلم. 

بۆ  خەونەوە  لە  گوزەر  ڤیسكۆنتیدا  فیلمەكەی  لە 
واقیع وە ك جوانی شیعرێك كراوە بە وێنە. فیلمێكی 
رەش و سپیە بە مۆسیقای نینۆرۆتا و بە بەشداریی 
فیلمەكەی  ماسترۆیانی.  مارچێلۆ  و  شێل  ماریا 
چیرۆكەكە،  بۆ  وەفاوە  بەوپەری  ڤیسكۆنتی 
و  بكاتەوە  دروست   1870 پترزبۆرگی  هەوڵدەدات 
نموونەیەكی شاكاری ئەم بەرهەمە ئەدەبییە دروست 
بكات. بەاڵم فیلمەكەی بریسۆن بەجۆرێكی دیكەیە: 
سگین  لویس  وەك  سینەماتۆگرافە.  بەرهەمێكی 
دەڵێت ئەگەرچی ڤیسكۆنتی لە رووی وێنەییە زیاتر 

بەوەفاوە  بریسۆن  لە 
لەگەڵ  مامەڵەی 
كردووە،  دەقەكە 
لە  بریسۆن  بەاڵم 
بەكاربردنی  رێگەی 
نی  كا ە مز ە ر
هاوچەرخ،  دنیای 
دەنگ  جیاكردنەوەی 
یارمەتیی  و  وێنە  و 
توانیویەتی  ڕەنگەكان 
شەفافییەت و ڕوونیی 
چیرۆكەكە  سەرەكیی 
كەشف بكات. بریسۆن 
شوێنگەیی  رەگەزی 
گۆیوە.  چیرۆكەكەی 
قەرەباڵغی  شاری 
بۆ  پترزبۆرگی 
هاوچەرخ  پاریسی 
و  گواستووەتەوە 
هێمنیی خەیاڵی كەنار 
بە  زۆر  رووبارەكەی 
بەهێزی خوڵقاندووە. رووبار و شەقامەكانی تەنیشتی 
لە  گرنگن،  زۆر  دۆستۆیڤسكیدا  دەقەكەی  لە  كە 
فیلمەكەی بریسۆنیشدا دەبن بە زەمینەی بنەڕەتی 
فیلمەكە  دیكۆری  چیرۆكەكە.  بەرەوپێشچونی  بۆ 
سروشتییە )شەقامەكانی تەنیشت رۆدسەن، پردی 
چوارەم،  هێنری  پەیكەری  نەف،  پۆن  بەناوبانگی 
شەقامی سان میشێل، باخێكی بچوك(. مرۆڤەكانی 
ناو فیلمەكەش هەرئەو كەسانەن كە هەموو رۆژێك 
زانكۆ،   خوێندكاری  دەیانبینین.  »كارتیەالتن«  لە 
هونەرمەندی بێ  ناوبانگ. هەر هەمان خەونبینەكان. 
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هەمان دەنگ و مۆسیقا، هەمان شێوازی جلوبەرگ، 
لە هەمووی گرنگتر هەمان شێوازی نیگاكردن.

باخی  لە  ژاك  بەرەبەیانی  پیاسەیەكی  لە  بریسۆن 
ناو كۆاڵنەكەدا، شوێنگوڕكێ لە شارەوە بۆ فەزای 
باس  چیرۆكەكەدا  لە  كە  شار  دەرەوەی  كراوەی 
خستنەڕووی  بری  لە  ئەو  دەكات.  نمایش  كراوە، 
خەونەكانی گێڕەوەی چیرۆكەكە، وا بەباشتر دەزانێت 
خەونانە.  ئەم  ببەخشێتە  بەرهەستتر  شێوەیەكی 
نیگاركێشێك دەناسێنێت  لەبەر ئەمەش ژاك وەك 
فیلمەكەدا  گرتەكانی  جوانترین  لە  هەندێك  لە  و 
دەیبینین كە لە شوقە گەورە و چۆڵەكەی خەریكی 
كێشانی وێنەی ئەبستراكتە. بەاڵم خاڵی گرنگ لە 
بەرهەمەكەی بریسۆندا بوونی پەیامە سەرەكییەكەی 
دۆستۆیڤسكییە. بریسۆن، نهێنیی تەنیایی، گەڕانی 
لە  خەون  ناكۆتای  رەوتی  و  رۆژەكان  دەروونیی 
شەودا، پاكیزەیی و تەقوای مرۆڤ و دەربازبوونی لە 
واقیعی كەشف كردووە. ئەو نهێنییەكی دۆزیبووەوە 
وروژاندبوو:  قوڵی  بە  زۆر  فەیلەسەفی  كانتی  كە 
»هیچ شتێك لەوە شۆڕشگێڕانەتر نییە، كە مرۆڤ 

بگاتە پاكیزەیی و بێگوناهیی خۆی«.
چیرۆكەكە  ناو  الوەكییەكانی  ناوەرۆكە  بەمجۆرە 
ئەوانی  ژیانی  لە  مرۆڤێك  زیادەبوونی  )وەك 
نێوان  عەشقی  و  لێكتێگەیشتن  مەحاڵبوونی  تردا، 
ئەوانی  لەبەرچاوی  بایەخبوون  بێ   تاكەكان، 
رەهەندێكی  فیلمەكەدا  لە  هەموویان  ئەمانە  تردا( 
بنەڕەتییە  كە  ئەوەی  هەیە.  پەراوێزیان  و  الوەكی 
و لە تێپەرینی خەون بەرەو واقیع و )واقیع بەرەو 
كە  گرنگەیە،  كەشفە  ئەو  دەبێتەوە  روون  خەون( 
لە دەروونی خۆیدا پاكیزە و بێ  گوناهە و  مرۆڤ 
فیلمەكەش پێداگری لەسەر ئەم بۆچوونە دەكات. 
بۆ  گەنجێتی،  بۆ  ستایشێكە  فیلمەكە  هاوكات 

لەپەراوێزی  كە  گەنجانەی  ئەو  ستایشی  عەشق. 
كۆمەڵگەدا دەژین، گوێ  بەپارە نادەن، ناوبانگ و 
شتەكانیان بەالوە گرنگ نییە و خەریكی كاری بێ  
ئاكام و ئەنجامی خۆیانن. )ئەم گەنجانە لە فیلمی 
دەكرێنەوە(.  وێنا  دیسان  شەیتان«دا  »رەنگە 
بریسۆن ئەم گەنجانە زۆر بەباشی دەناسێت. ئەو 
و  هەڵدەبژێرێت  كەسانەدا  ئەم  لەناو  ئەكتەرەكانی 
وەك خۆی دەڵێت بروای بە »بلیمەتی گەنجانە«ی 
ژیانی  و  تەنیایی، خەم  هیوایی،  بێ   هەیە.  ئەوان 
»چیرۆكەكەی  دەوێت:  خۆش  ئەوانی  عاشقانەی 
دۆستۆیڤسكی چیرۆكی عەشقێكی گەنجانەیە، ئەم 
هەر  سەردەمەیە.  ئەم  هی  من  بەبروای  عەشقە 
چەندە ئەو نیگەرانیی گەنجانی ئەمرۆی نەدەناسی، 
بەاڵم بەبروای من هەستی ئەو ئالۆزییەكانی عەشقی 
گەنجی ئەمرۆی تێدابوو«.  باوەڕكردنی مەحاڵە كە 
بریسۆن لەكاتی دروستكردنی ئەم فیلمەدا شەست 

و چوار ساڵ بەسەر تەمەنیدا تێپەڕی بوو.

4.بریسۆن و تۆلستۆی
دەقی  دوو  ئیقتباسی  لە  بریسۆن  كە  ئەوەی 
چیرۆكی  و  كێشا  درێژەی  كردی،  دۆستۆیڤسكی 
فیلم.  كردە  تۆلستۆشی  ساختە«ی  »كۆبۆنی 
دروست  چیرۆكە  ئەم  بەپێی  »پارە«كە  فیلمی 
باسی  خۆی  وەك  و  بریسۆنە  فیلمی  دوا  كراوە، 
دەكات دروستكردنی خەون و بیرۆكەیەكی زۆر كۆنە 
و الی كەس باسی نەكردووە. فیلمی پارە هەروەك 
»گێرترۆد«ی كارل درایەر، شاكارێكی سادەیە لە 

الیەن مامۆستایەكی پیرەوە.
ساڵی  لە  ساختەی  كۆبۆنی  چیرۆكی  تۆلستۆی 
پیرە  نووسەرە  ئەم  كاتەدا  لەو  نووسی.  1903دا 
كۆمەڵێكی  دەیویست  و  دەژیا  یاسنایاپۆلیانا  لە 
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دەربارەی  بونیادی  »دەقی  لە  هەڵبژێردراو 
ئەخالق« باڵو بكاتەوە.  چیرۆكی كۆبۆنی ساختە 
لەگەڵ دوو شانۆنامەی كورت و وتارێكی دەربارەی 
شكسپیر وەك پاشكۆكانی ئەم كۆمەڵەیە بوو. ئەم 
زیاد  كرۆیتنز  سۆناتای  چیرۆكی  هەروەك  چیرۆكە 
ئەخالق(  دەربارەی  )نامەیەكە  تر،  شتێكی  لەهەر 
و بۆ ئەوەی خوێنەرەكان زیاتر پەیوەندیی لەگەڵ 
وەك  نووسراوە.  چیرۆكدا  شێوەی  لە  دروستبكەن 
بە  زۆر  چیرۆكە  ئەم  دەیویست  تۆلستۆی  دەڵێن 
باڵوی  رۆمانێك  وەك  و  بنووسێت  تێروتەسەلتر 
لە  كە  زۆرانەش،  پاڵەوانە  ئەو  رەنگە  بكاتەوە. 
الی  فیلمەكەیدا  لە  )بریسۆن  هەیە  چیرۆكەكەدا 
بردوون( پەیوەندیی بەم پالنەی تۆلستۆیەوە هەبێت. 
زەمینەی  بتوانێ  كورت  چیرۆكێكی  كە  ئەوەی 
بە  بینیوە(  زۆرمان  ئەدەبدا  لە  )و  بێت  رۆمانێك 
هیچ شێوەیەك خاڵێكی باش نییە بۆ چیرۆكەكە. 
تەكنیكی  كەموكوڕی  و  هەڵە  چیرۆكە  ئەمجۆرە 
ساختە  كۆبۆنی  چیرۆكی  بۆ  ئەمە  بەاڵم  دەبێت، 
دروست نییە. هەڵبەت دەتوانین بڵێن ئەم چیرۆكە 
زۆر لە چیرۆكە كورتەكانی دیكەی تۆلستۆی ناچێت 
و زیاتر لە دوا چیرۆكەكانی دۆستۆیۆفسكی نزیكە. 
چیرۆكەكە باسی دووپیاو دەكات. یەكێكیان بەناوی 
ئیڤان و تۆمەتی دزی دەخەنەپاڵ، هەرچەندە ئەمەی 
بڕیاردەدات  دادگا  بەاڵم  نابێتەوە  ساخ  بەسەردا 
بیخاتە زیندانەوە. ئەو لە زینداندا بیر لە بێ  تاوانی 
دەدات  بڕیار  دەكاتەوە.  دادپەروەری  چەمكی  و 
»ئەو خراپە و گوناهەی بخاتە حاڵەتی كردارییەوە، 
بینیوە«. كردارە  ئەم  سزای  بەهەرحاڵ  چونكە 
چاكەی  ناوی  سەرەكییەكە  »كێشە  دەڵێت:  ئەو 
من بوو، كە لە دەستچوو و ئێستا دەبێ  بەدناویی 
خۆم بكەم بە كردار«. هەر بۆیە لە زینداندا دەست 

بەناوی  پیاوێك  پارەی  و  كردن  دزی  بە  دەكات 
و  تاوان  هیچ  بەبێ   ستیپانیش  دەدزێت.  ستیپان 
گوناهێك كەوتووەتە زیندانەوە و پیشە و هاوسەر و 
داهاتووی ژیانی لەدەستداوە. ستیپان ناتوانێت ئەو 
كەسە بدۆزێتەوە كە پارەكانی دزیوە، بیردەكاتەوە: 
یاسای گشتیدا  لە  بەدناویی من  »گوناه گشتییە، 
كرادرییەوە«.  حاڵەتی  ئەیخەمە  كەواتە  هەیە. 
ئیستیپان لە زیندان ئازاد دەكرێت، دەست دەداتە 
بە  زۆر  قوربانییەكەی  دواهەمین  بەاڵم  كوشتن، 
تێدەگات كە خراپە و گوناه  قوڵی دەیهەژێنێت و 

شتێكی گشتی نییە«.
ئەو پرسیارە سەرەكییەكانی كە تۆلستۆی لە كاتی 
نووسینی ئەم چیرۆكەدا بیری لێ  دەكاتە هەر هەمان 
پرسیارەكانی دۆستۆیڤسكی و بیرنانۆس و بریسۆنە: 
چەند  تا  مرۆڤ  خراپە؟  و  چاكە  نێوان  سنووری 
ئازادە لە نێوان ئەم دووانەدا هەڵبژێرێت و كرداری 
ئایا  نێوەندەدا رۆڵی چییە؟  لەم  ئەو  هۆشیارانەی 
بەبێ  بڕواكردن بە خوا دەكرێت بگەینە چاكە؟ ئەی 
دەرۆن؟  خراپە  بەرەو  دیسان  بڕوادارانیش  بۆچی 
خراپە  رۆڵی  گرنگ:  و  نوێ   پرسیارێكی  دواجار 
چییە؟  كۆمەڵگەكەیدا  لەگەڵ  تاك  هەماهەنگی  لە 
كۆمەڵێك  پیر  ئەخالقگەرایەكی  وەك  تۆلستۆی 
وەاڵمی بۆ ئەم پرسیارانە ئامادە كردبوو بەاڵم لەم 
ئەو  )هەرچەندە  نابینین.  واڵمانە  ئەم  چیرۆكەدا 
خۆی پێی وابوو ئەم چیرۆكە پێش ئەوەی پرسیار 
بێت، خستنەڕووی ئەو واڵمانەیە(. لە چیرۆكەكەدا 
لەكاتی  مرۆڤ  سەختی  و  دژوار  بارودۆخی  تەنها 
نادڵنیایی  ئەم  هەر  و  كراوە.  وێنا  هەڵبژاردندا 
تەمومژدا  و  نادیاری  لە  راشكاوییە  نەبوونی  و 
وادەكات كە چیرۆكەكە رۆحییەتی ئەخالقگەرایانەی 
تۆلستۆی نەگوازێتەوە و زیاتر لە فەزای تەمومژاوی 
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بێت.  نزیك  دۆستۆیڤسكییەوە  بەرهەمەكانی 
لەالیەكی دیكەوە لەگەڵ ئەم چەمكە ئەنتۆلۆجییانە 
بەاڵم  دڵەڕاوكێ (،  و  پەراوێزخستن  )هەڵبژاردن، 
هەیە.  ئینجیلییانەی  رۆحییەتێكی  چیرۆكەكە 
كە  دەنووسێت  دیڕێك  تۆلستۆی  سەرەتادا  لە 
تێرت  بووم،  »برسی   : نزیكە  ئینجیلەوە  لە  زۆر 
كردم«. ئەمە ئایەتێكی بەناوبانگمان بیردەخاتەوە: 
»برسییەكانی بە شتی باش تێر كرد« )ئینجلیی 
لۆقا، بابی یەكەم 53( و »خۆزگەمان بە برسی و 
دەبن«.  تێر  ئەوان  چونكە  عەدالەت،  تینووەكانی 
)ئینجیلی مەتیۆ، بابی شەشەم 5(. ئەم رۆحییەتە 
ئینجیلییە چیرۆكەكەی لە بنەماكانی بیركردنەوەی 
لە  تۆلستۆی  خستووەتەوە.  نزیك  دۆستۆیڤسكی 
رایەڵی كتێبی پیرۆز و بیركردنەوەی دۆستۆیڤسكی 
دواساڵەكانی  لە  تۆلستۆی  كەوتبووەوە.  نزیك 
تەمەنیدا هەموو شەوێك چەند الپەڕەیەك لە برایانی 

كارامازۆڤی دەخوێندەوە.
ئەگەر لە ناوەرۆكی ئەخالقیی چیرۆكەكەی تۆلستۆی 
سەرنجمان  تازەكەی  فۆرمە  دووربكەوینەوە، 
نووسینی  لەكاتی  خۆی  تۆلستۆی  رادەكێشێت. 
كۆبۆنی ساختەدا وتوویەتی: »خاڵی سەرنجڕاكێش 
هەیە،  نوێی  فۆرمێكی  كە  ئەوەیە  چیرۆكەدا  لەم 
ناو  كردەكانی  رازاندنەوە«.  بەبێ   چیرۆكێكە 
كە  بێت  راست  ئەمە  ئەگەر  خێران.  چیرۆكەكە 
بۆ خێرایی  پاساو  بوو، دەكرێ   رۆمانێك  بیرۆكەی 
تێپەڕینی رووداوەكان و شێوە سەرسوڕهێنەرەكەی 
سەرنجی  چیرۆكەدا  لەم  ئەوەی  بەاڵم  بهێنینەوە. 
ناوەرۆكەكەیەتی. بێگومان  رادەكێشێت  بریسۆن 
كۆبۆنی ساختە، بێگوناهی سروشتی و زاتی مرۆڤمان 
كە  پاسكالیانەیە  چەمكێكی  ئەمە  بیردەخاتەوە. 
هەموو گوناهێك بە شایانی بەخشین دەزانێت. ئایا 

هەمان باسی مەسیح نییە كە مژدەی ئەوەی بە دوو 
دز دابوو، كە الی خۆیەوە لە خاچ درابوون: »ئەمڕۆ 
لۆقا،  دەبن«. )ئینجیلی  فیردەوس  لە  لەگەڵ من 
بابی بیست و چوارەم 43(. ئەو دێڕەی كە ماریا 
ستیپان  بە  تۆلستۆی  چیرۆكەكەی  لە  سمیۆنۆڤا 
دەیڵێت: )بریسۆن بەبێ  دەستكاری لە فیلمەكەدا 
بەكاری هێناوە( بە راستی دێڕێكی زۆر هەژێنەرە و 
لەگەڵ بنەما ژانسنیتییەكانی بیركردنەوەی بریسۆندا 
دەگونجێت.  ئەو دوای گوێگرتن لە ددانپێدانانەكانی 
ستیپان دەڵێت: »ئەگەر من لەبری خوا بووایەم، 
ئێوەم دەبەخشی. ئەگەر من بوایەم هەموو جیهانم 
دەبەخشی«. ئەم قسەیە رێك لەوكاتەدا دەكات كە 

ستیپان دەیەوێت بیكوژێت.
ناو  سەرەكییەكەی  كەسایەتییە  هەردوو  بریسۆن 
چیرۆكەكەی تۆلستۆی واتە ئیڤان و ستیپان لەناو یەك 
كەسدا بەناوی ئیڤۆن كۆكردووەتەوە. ئیڤۆنی بێگوناه 
بە تۆمەتی ساختەكاری و دزی دەكەوێتە زیندانەوە. 
ئازاد دەكرێت و لە دزییەكی گەورەدا بەشداری دەكات. 
دیسانەوە دەستگیر دەكرێت و دەخرێتە زیندانەوە. 
جێی  هاوسەرەكەی  و  دەمرێت  بچوكەكەی  كچە 
دهێڵێت. كاتێ  دیسان لە زیندان ئازاد دەكرێت دەست 
چێژوەرگرتن،  لەبەر  ئەمكارە  ئەو  كوشتن.  دەداتە 
یان سودی ماددی یاخود تەنانەت تۆڵەسەندنەوە لە 
كۆمەڵگە ناكات، بەڵكو بۆ مەبەستی ئەوەی خۆی 
لەگەڵ ئەو وێنەیە هەماهەنگ بكات كە كۆمەڵگە بۆی 
دروست كردووە. پاڵنەری ئەو كردەیەكی ئەخالقییە: 
و  یاساكانی كۆمەڵگە  لەگەڵ  خۆ هەماهەنگ كردن 
پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان. هەربۆیە هەوڵی ئیڤۆن 
بۆ دەستخستنی پارە )كە رۆڵی هەماهەنگكردنی تاك 
و كۆمەڵگەی هەیە( لەگەڵ كردەوەكانی دیكەی، واتە 

دۆسیە
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هەوڵی لەناوبردنی ئەوانی تر و خۆی، یەكدەگرێتەوە. 
ئەم هەڵبژاردنە هۆشیارانەیەی خراپە، ئیڤۆن تەنها 
و  نائومێدی  لوتكەی  لە  ئەو  دەكات.  گۆشەگیر  و 
ئەوانی  لەگەڵ  ناتوانێت  ئیدی  و  دەژی  تەنیاییدا 
بەندیخانەكە  لە  بكات.  دروست  پەیوەندیی  دی 
زیندانییەك پێی وتبوو: »ئێمە لە مەرگ دەترسین، 
چونكە حەزمان لە ژیانە«. ئیڤۆن كە خۆی حەزی 
بۆچی  كە  تێبگات  لەوە  ناتوانێ   نییە،  ژیان  لە 
فیلمەكەدا  كۆتایی  لە  ژیانن.  هۆگری  تر  ئەوانی 
دەڵێت: »نازانم، ئیدی بڕوام بە هیچ نییە«. لێرەدا 
دێتەئاراوە:  دۆستۆیڤسكی  بیركردنەوەی  هەمان 
ڕەوا  شتێك  هەموو  نەبێت  بوونی  خوا  »ئەگەر 
نییە؟« ئیڤۆن لە ناباوەڕی و بێ  ئیمانیی خۆیدا، 
بەوپەڕی هۆشیارییەوە خراپە هەڵدەبژێرێت تا خۆی 
لەگەڵ »یاسای گشتیدا« هەماهەنگ بكات و پارە 
فەرمانی بەسەردا دەكات. لەبەرئەوەی پاڵنەری ئەو 
پارەدا،  كۆكردنەوەی  )ناشەریفانەی(  شێوازی  بە 
هەمان پاڵنەرە كە دواجار ئەخالقی كۆمەڵگە قبوڵی 
تێر  مناڵەكەم  و  ژن  سكی  »دەبێ   واتە:  دەكات، 

بكەم«.
دژوارەی  پەیامە  ئەم  بەدوای  بریسۆن  فیلمەكەی 
ئەم  نووسینی  بە  تۆلستۆی  دەچێت.  تۆلستۆیدا 
لە  كە  كرد  قبوڵ  مەتریسەكی  و  ریسك  چیرۆكە 
بەشێوەی  )النیكەم  تر  نوسەرەكانی  نوسیندا، 
هۆشیارانە( خۆیانی لە قەرە نادەن: ئەگەر پەیامەكە 
بڵێم، بێ  بایەخی دەكەم و ئەگەریش ئاماژەی پێ  
نەكەین خوێنەر بە ئاسانی لێی تێ  ناگات و رەنگە بە 
هەڵە و پێچەوانە لە پەیامەكە تێدەگات.  تۆلستۆی 
مەترسییەی  ئەم  خۆی  ئەدەبیانەی  بلیمەتیی  بە 
وەك  پارە  بەكاربردنی  رێگەی  لە  ئەو  تێپەراند. 
بەڕێ   ئاسانتر  زۆر  مەترسییەی  ئەم  مێتافۆرێك 

كرد. بریسۆنیش هەستی بەمە كردبوو. ناونیشانی 
و سەڕاحەتی  توندی  لەسەر  پێداگری  بە  فیلمەكە 
دەگوازێتەوە.  فیلمەكە  پەیامی  ئاسانتر  بە  پارە، 
بۆ  شتێك  ناوی  جارە  یەكەمین  بۆ  بریسۆن 
فیلمێكی دادەنێت. بەاڵم دەبێ  ئەوەمان بیر نەچێت 
ماركس  چۆن  )وەك  شتێك  بەرلەهەر  پارە  كە 
لە  كۆمەاڵیەتییە.  پەیوەندییەكی  سەلماندوویەتی( 
پەیوەندییەكی  وەك  پارە  بریسۆنیشدا  فیلمەكەی 
كۆمەاڵیەتی خراوەتەڕوو. پەیوەندییەك كە دەتوانێ  
هەموو شێوازەكانی دیكەی ژیان و پەیوەندییەكانی 
رێكبخات.  مرۆیی  و  كۆمەاڵیەتی  بەرهەمهێنان، 
لەگەڵ  دەستێكمان  فیلمەكە،  گرتەی  یەكەمین 
دەبینین  مرۆڤەكان  دواتر  دەدات.  نیشان  پارە 
نێوان  پەیوەندیی  نێوانیان،  پەیوەندییەكانی  و 
دوانە  ئەم  نێوان  لە  هاورێكەی،  و  گەنج  فۆربەری 
و  هاوسەری،  ئەلیزی  )ئیڤۆن،  قوربانییەكانیان  و 
و  دەكرێتەوە  شەیتانی  بازنەیەكی  كچی(،  ئیۆتی 
ئەم  خێزانەكە،  كوشتنی  بە  فیلمەكە  كۆتایی  لە 
بازنەیە دادەخرێت. پارە چەندین جار لە فیلمەكەدا 
بەرچاو دەكەوێت. لەكاتی ئاڵوگۆڕ لە دەستێكەوە 
دەشاردرێتەوە،  گیرفانەكاندا  لە  تر.  دەستێكی  بۆ 
لە دەستەكاندا دەنوشتێنرێتەوە. و هەروەك فیلمی 
)بەلتازار( پرە لە جیاوازی. مرۆڤەكان، لە تەمەن، 
كەسایەتی، پیشە، پابەندی بە رێسا ئەخالقییەكان 
جیهانبینیدا  لە  كۆمەاڵیەتی«،  و  »شەخسی 
مرۆڤەكان  وەك  شتەكانیش  و  شوێن  جیاوازن. 
ناچێت.  دی  شتێكی  لە  شتێك  هیچ  جۆراوجۆرن. 
بونیادییە،  گشتێكی  فیلمەكە  وێنەگرتنی  بەاڵم 
دادەخرێت،  و  دەكرێتەوە  تێدا  بێشوماری  دەرگای 
بەاڵم هەمویان بەسەر ژووری بەرتەسك و بچوكدا 
دەكرێنەوە. گرتەی درێژ و یەكلەدوای یەكی ناوەوە، 
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رەنگی رەش باوی فیلمەكە، لەگەڵ تێمای تەنیایی 
لە  كە  دەبینین  دنیایەك  گونجاوە.  توندوتیژیدا  و 
ژێر دەستەاڵتی پارەدایە. لە فیلمەكەدا چەندین جار 
ناوی پارە دەبیستین. )وەك چۆن لە رەنگە شەیتان 
ناوی فیلمەكە لە زمانی چارلەوە دەبیستین، یان لە 
دەپرسێت:  ژان  لە  هێلن  بۆلۆنی  جەنگی  خانمانی 
بۆلۆنی  جەنگەلی  خانمانی  لە  لێیانە؟  »حەزت 
هاوار  توندییەوە  بە  بكوژ/قوربانی  ئیڤۆنی  من؟(. 
دەكات: »پارەكە لە كوێیە؟«. تۆلستۆی هەمیشە 
بۆ  گونجاوە  ناوێكی  )بكوژ(  ئایا  كە  بوو،  دوودڵ 
ناوی  دانانی  بە  بریسۆن  نا،  یاخود  چیرۆكەكەی 
بكوژە  پارە  هێنا.  دوودڵییە  بەم  كۆتایی  پارە، 
نەك ئیڤۆن. لە خانمانی جەنگەلی بۆلونی-دا پارە 
پێگەی  بەهۆی  هێلن  بوو.  گرنگ  زۆر  رەگەزێكی 
تایبەتی كۆمەاڵیەتیی خۆیەوە و پارەكەی دەیتوانی 
پەلكێش  خۆی  فێاڵوییەكەی  یارییە  بەرەو  ئاینس 
بكات. دایكی ئاینس پێی دەڵێت: »بەاڵم ئاینسە 
بچكۆلەی من، ئێمە بەبێ  هێلن دەبێ  لەسەر جادە 
كامێرای  پارەدا،  فیلمی  لە  دواجار  بخەوین«. 
لەسەر  دەكرێت  چۆن  كە  داین  نیشانی  بریسۆن 
برینەكانی  بە  داماو  تەنیا،  ئیڤۆنی  بژین.  جادە 
دەروونییەوە، تێدەگات كە لە كۆمەڵگەی مۆدێرندا، 
هەمووان  چارەنووسی  كە  شاراوەیەی  رەگەزە  ئەو 
تایبەتیی  شێوازی  بەهۆی  پارەیە.  دەكات  دیاری 
ئێمە  بێژییەكانیدا،  كورت  و  ئاماژە  لە  بریسۆن 
نابینین.  توندوتیژی كوشتن  بە  ئیڤۆن، پەیوەست 
دەناسینەوە.  پارە  واتە  راستەقینەكە  بكوژە  ئێمە 
خوێناوییەكانییەوە،  دەستە  شۆردنی  رێگەی  لە 
ئێمە تێدەگەین كە ئیڤۆن یەكەمین كوشتنی ئەنجام 
داوە و دواهەمین كوشتنیش زۆر كورت و خێرایە: 
ئیڤۆن جانتاكەی دادەنێت، خانم فەرمووی شتێكی 

لێدەكات، ئیڤۆن بە تەورێكەوە دەردەكەوێت، تاریكە 
لە دوورەوە بەرگوێ  دەكەوێت.  و دەنگی سەگێك 
تەورەكە  ئیڤۆن  دەبیستین.  لێدانێك  كپی  دەنگی 

دەخاتە ناو ئاوەكەوە!
»... ئیدی بیر لە سبەی مەكەنەوە، چونكە سبەی 
ئەمرۆ  بۆ  ئەمرۆ  خراپەی  بیردەكاتەوە.  بۆخۆی 

بەسە«. )ئینجیلی مەتیۆ، بابی شەشەم 34(

لەناو  نوێی  روانگەیەكی  بریسۆن  كە  *بەوپێیەی 
زاراوە  كۆمەڵێك  بێگومان  كرد،  دروست  سینەمادا 
هەیە كە لە كاتی قسەكردن لەسەر بریسۆن دەبێ  
بیزانین. پێناسەی بریسۆن بۆ سینەما جیاواز بوو، 
هەر بۆیە ئەو بڕوای بە سینەماتۆگراف هەیە نەك 
سینەما، زۆر بیروبۆچوونی تری تایبەت بەخۆی كە 
روونكردنەوەیان پێویستی بە وتاری تایبەتی هەیە 

)و.ك(

سەرچاوە: 
بابك احمدی، باد هرجا بخواهد می ورزد، اندیشە ها و فیلمهای 

روبر بریسۆن، چاپ اول مهرماە 1364 تهران.

دۆسیە
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سید عبدالمجید

لە عەرەبییەوە: هێمن مەحمود حەسەن

لە  كە  كۆنە،  پەیوەندییە  ئەو  ئەوەندەی  قسەیەكە  ئەمە  نەدەبوو(  سینەماش  نەبوایە  ئەدەب  )ئەگەر 
بەستووەتەوە،  بەیەكەوە  هەردووكیانی  ساڵ  سەد  لە  زیاتر  پێش  سینەماوە  لەدایكبوونی  ساتەوەختی 
تەنانەت هەندێ كەس –وەك لە دواییدا دەبینین- گەیشتوونەتە ڕادەیەك، كە وتوویانە سینەما بووەتە 
هۆی دەركردنی ناوبانگ و باڵوبونەوەی چیرۆك و ڕۆمانەكان، بەاڵم ئەوانەی كە خاوەنی دەقە ئەدەبییەكان 

بوون بۆچوونێكی تریان هەیە.
پێدەچێت سكااڵی بەردەوامیان سەبارەت بەوە بێت كە كارەكانیان گۆڕاون بۆ زمانی هونەری حەوتەم 
ساختەكاریان تێداكراوە، بۆ نموونە، كە ئەمە بۆچوونی یەكێك لە گەورە ڕەخنەگرانی سینەمای میسرییە- 

ئەدەب 
         و 
سینەما..

 
كامیان كاریگەریی 

لەسەر ئەویتر هەیە؟ 
دەقی نووسراو یان 

زمانی سینەما؟
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هەمنگوای  )ئارنست  ئەمریكی  ڕۆماننووسی 
خەاڵتی  1954دا  ساڵی  لە  كە   )1961-1899
بەناوبانگەكەی  ڕومانە  كاتێك  بەدەستهێنا،  نۆبڵی 
سینەما  شاشەی  لەسەر  دەریا(ی  و  )پیرەمێرد 
هاتە  بێت  تەواو  فیلمەكە  ئەوەی  پێش  بینی، 
و  كرد  هاواری  هۆڵەكەدا  ناو  تاریكی  لە  دەرەوە، 
وتی: )ئەوە چیرۆكەكەی من نییە(، بەاڵم )جۆن 
1962دا  ساڵی  لە  كە   )1967-1902 شتنایبك 
خەاڵتی نۆبڵی بەدەستهێناوە، كاتێك چیرۆكەكەی 
)پەرداخی زێڕین یا جامی زێڕین( كرا بە فیلم بە 
وتی  و  دەرەوە  هاتە  سینەما  هۆڵی  لە  گریانەوە 
)ئەوەی جامەكەی من نییە، بەڵكو ئەوە جامێكی 
مسیی ساختەیە(. هەروەها فەیلەسوفی بوونگەرایی 
فەرەنسی )جان پۆل سارتەر 1905-1964( كە لە 
ساڵی 1964دا خەاڵتی نۆبڵی بەدەستهێناوە و بەاڵم 
ڕازی نەبوە وەریبگرێت كاتێك شانۆیی )بەندكراوانی 
الگونە(ی لە شاشەی سینەمادا بینی هەمان قسەی 

ئەوانەی پێشووی كرد.
مۆرافیا  )ئەلبێرتۆ  بەناوبانگ  ڕۆماننووسی  ئەوەتا 
دەسوڕێتەوە  فەلەكەدا  هەمان  لە   )1990-1907
بكات  دوایی  كۆچی  ئەوەی  پێش  ساڵی  چەند  و 
چاكەی  ئەدەب  كە  كردەوە  ئەوە  لەسەر  جەختی 
زۆری بەسەر سینەماوە هەیە و وتی: ئەو فیلمانەی 
كاری  باشترین  وەرگیراون  ڕۆمانەكانەوە  لە  كە 
دەرهێنەرەكانیان بوون وەكو: فیلمی )ئۆگۆستینۆ(
)فرانسیسكۆ  )بێباكەكان(ی  )پۆلۆنینی(،  ی 
سیكا(،  دی  )ڤیتریۆ  ژن(ی  )دوو  ماتسیالی(، 
پاشان  و  گۆدار(  لۆك  )جان  )قێزهاتنەوە(ی 
)ئەكتەری(ی )بێرتۆلۆچی(، بەاڵم دواتر )ئەلبێرتۆ 
مۆراڤیا( گەڕایەوە و وتی: من سینەمام خۆشدەوێت 

و سینەماش بەردەوام منی خۆشدەوێت.
نوسەرانی  و  ئەدیبان  بە  سەبارەت  دۆخەكە 
دكتۆر )تەها حسین  نییە،  جیاواز  زۆر  عەرەبیش 
كارە  تێكدەری  )سینەما  دەیوت   )1973-1889
)نەجیب  ڕۆماننووس  كاتێكیش  ئەدەبییەكانە(، 
مەحفوز 1911-2006( كە لە ساڵی 1988دا خەاڵتی 
ئەو  بارەی  لە  پرسیارێكیان  بەدەستهێناوە  نۆبڵی 
كارە ئەدەبییانەیەوە لێكرد كە كراون بە فیلم ، لە 
لەو كارانەی ڕازی  وەاڵمدا وتی كە )بە تەواوەتی 

نییە، كە كراون بە فیلم(. 
ڕۆماننووس )ئیحسان عەبدولقەدوس 1990-1908( 
بڕ  شوێنە  ئەو  تا  من  )كاری  دەیوت  هەمیشە 

دۆسیە
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دەكات، كە چیرۆكەكە یا ڕۆمانەكە باڵودەبێتەوە(. 
 )1991  -1927 ئیدریس  )د.یوسف  كۆچكردووش 
هەمان قسەی هەیە، كاتێك كارەكانی ئەدیب )تۆفیق 
پێشكەش  شاشە  لەسەر   )1987-1898 الحكیم 
كران وەكو )فیشەكێك لە دڵدا، دەستە نەرمەكان، 
ڕۆژەكانی  بەهەشت،  نێچیری  پیرۆز،  پەیوەندیی 
پەرلەمانتارێك لە گوندەكان( لە تێڕوانینی )تۆفیق 
ئەدەبییەكەدا  كارە  ئاستی  لە  هیچیان  الحكیم(ەوە 

نەبوون.
ڕەخنەگرانی  زۆری  بەشێكی  لەگەڵ  سینەماكاران 
ئەوە  جیهاندا  الیەكی  هەموو  لە  حەوتەم  هونەری 
دووپات دەكەنەوە كە سینەما ڕۆڵێكی گەورەی لە 

بەرزڕاگرتنی هەندێك لە دەقە ئەدەبییەكانی وەك 
)ڕۆمان و شانۆیی( هەیە، ئەو جەماوەرە زۆرەی، 
كە ڕوودەكاتە سینەما لە چاو ئەدەبدا وای كردووە 
دەیان  لەسەر  باشی  كاریگەرییەكی  سینەما  كە 

كاری ئەدەبی و نووسەرەكانیان هەبێت.
مێژویی سینەما لە جیهاندا ئەو داستانە سینەماییە 
مەعنەوییەی لە بیرناچێت كە ناوی )لەگەڵ )با(
دا ڕۆیشت( بوو، سەركەوتنی فیلمەكە لە ئەنجامی 
ناوەڕۆكی كارە ئەدەبیەكە نەبوو، بەڵكو لە ئەنجامی 
خودی فیلمەكەدا بوو، كە هەڵگری ناوەڕۆكی ئەو 
چیرۆكە بوو، كە ژنە نوسەری ئەمریكی )مارگرێت 
دەتوانین  بووی،  نووسی   )1946-1900 میتچل 
كیوكۆر(  )جۆرج  سینەماییەی  فیلمە  ئەو  بڵێین 
لە ساڵی 1939دا دەریهێنا و )كالرك گیبڵ 1901-

1960( و )ڤیڤیان لی 1967( و )لیزلی هیوارد( 
ڕۆڵی پاڵەوانییەتییان بۆ گێڕا ڕۆمانەوكەی خستە 
بە  و  جیهانەوە  ڕۆمانەكانی  باشترین  لیستی  ناو 
هۆی ئەو فیلمەوە تا ئێستاش لە جیهاندا فروشی 
دەگاتە ملیۆنەها دۆالر هەرچەندە ئەو ڕۆمانە تاكە 
ڕۆمانێكە كە ئەو ژنە نووسیویەتی، جگە لە هەموو 
ئەوانەش فیلمەكە بووە هۆی ئەوەی كە نووسەری 
ڕۆمانەكە )مارگرێت میتچل( لە نەمری بمێنێتەوە. 
و  ڕۆمانەكە  چارەنوسی  نەبوایە  سینەما  ئەگەر 
كارەكە  كە  بەتایبەت  دەبوو،  نادیار  نووسەرەكەی 
لە ڕووی ئەدەبییەوە ناچێتە ڕیزی كارە ئەدەبییە 
ئەفسانەیی  ئەكتەری  ئەگەر  ئایا  مەزنەكانەوە. 
نەبوایە   )1989-1907 ئۆلیڤیێ  )لۆرانس  بەریتانی 
پاڵەوانی  »هیسكلیف«ی  وەك  كەسایەتییەكی 
لە  نەمریی  وزرینگ(  )بەرزاییەكانی  ڕۆمانی 
برۆنتی  )ئێمیلی  ئەوەتا  دەنووسرا،  چارەنووسی 

سینەماكاران 
لەگەڵ بەشێكی 
زۆری ڕەخنەگرانی 
هونەری حەوتەم 
لە هەموو الیەكی 
جیهاندا ئەوە 
دووپات دەكەنەوە 
كە سینەما 
ڕۆڵێكی گەورەی 
لە بەرزڕاگرتنی 
هەندێك لە دەقە 
ئەدەبییەكانی 
وەك )ڕۆمان و 
شانۆیی( هەیە، 
ئەو جەماوەرە 
زۆرەی، كە 
ڕوودەكاتە سینەما 
لە چاو ئەدەبدا وای 
كردووە كە سینەما 
كاریگەرییەكی 
باشی لەسەر دەیان 
كاری ئەدەبی و 
نووسەرەكانیان 
هەبێت.

 سكااڵی خەڵكی ناو ئەدەب، كە گوایە كارەكانیان 
لەالیەن سینەماوە شێوێندراوە شتێكە ناكرێت زۆر بە 
هەند وەربگیرێت
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1818 – 1848( نووسەری ڕۆمانەكە دەگاتەوە بۆ 
)میتچل(ی هاوڕێی و ناویان بە نەمری لە مێژوودا 
لەوانە  كام  هیچ  نەبوایە  سینەما  دەمێنێتەوە. 
بەدینەدەهات كە ناوە ناوە ئەو ڕۆمانە بۆ سینەما 
لە چەند  زیاد  میسریش  دەردەهێننەوە. سینەمای 
وەك  میسراندوە  كارەیان  ئەو  سینەماییدا  كارێكی 
)خۆشەویستی و فرمێسك( ساڵی 1955، )نامۆ( 
ساڵی 1956، كە لە دەرهێنانیدا )فطین عبد الوهاب( 

لە دەرهێنانیدا بەشداریی كردووە.
ئەگەر سینەما نەبوایە خودی )ولیام شكسپیریش 
كە  نەدەكرد  ئەوەی  پێشبینی   )16161  –  1564
)هاملێت  وەك  كارەكانی  ناو  كەسایەتییەكانی 
قەیسەر(  یۆلیۆس  و  ئۆتێال  و  ماكبێس  و  لیر  و 
باڵودەبنەوە.  و  دەردەكەن  ناوبانگ  ئەوەندە 
مێژووی  ئەكتەرانی  بەناوبانگترین  و  گەورەترین 
وێڵز(  ئۆرسۆن  و  ئۆلیڤیێ  )لۆرانس  وەك  سینەما 
گێڕاوە.  لەسەر شاشە  ئەو كەسایەتییانەیان  ڕۆڵی 
تەنانەت سینەما یەكێك بوو لە هۆكارەكانی نەمریی 
شانۆگەری  )رۆمیۆ و جولیێت( كە )شكسپیر( لە 

ناوەڕاستی تەمەنی ئەدەبیدا نووسی.
سینەما  و  ئەدەب  نێوان  پەیوەندیی  كەواتە 
هۆكەشی  بەیەكداچووە،  ئاڵۆزی  پەیوەندییەكی 
سینەما  خودی  كە  ئەوەی  بۆ  دەگەڕێتەوە 
شێوەیە  بەو  كەم  النی  نییە  ئەدەب  دواكەوتەی 
بێدەنگ  سینەمای  قۆناغی  مۆركی  بووبووە  كە  نا 
بابەتدا  ئەم  تری  بەشێكی  لە  كە   )1927-1895(
باسی دەكەین، هەروەها دەركەوتنی تێڕوانینی نوێ 
بۆ مامەڵەكردن لەگەڵ ئەدەبدا، ئەوەتا سینەما لە 
سەرەتای سییەكانی سەدەی ڕابردوودا هەندێ جار 
بەرەو  هەنگاو  خێرا  جاریش  هەندێ  و  لەسەرخۆ 

دروستكردنی ئامڕازە تایبەتەكانی خۆی دەنێت بە 
ئامانجی سەرەبەخۆبوون و جیابوونەوە، شتی واش 
ئەو كاتە دروست دەبێت كە داڕشتە و دەستەواژەی 

ستاتیكی و تەعبیری تایبەت بە خۆی بدۆزێتەوە.
كەهەنوتێكی  چیتر  ئەدەب  هەیە،  تریش  شتێكی 
پیرۆز نییە كە پیرۆز بێت و دەرهێنەر وەك خۆی 
تێڕوانینێكی  سینەمایی  دەرهێنەری  بیگوازێتەوە، 
كارە  لەسەر  ڕەنگدانەوەی  دەبێت  كە  هەیە 
ئەدەبییەكە هەبێت. ئەوەتا )جان رینوار( یەكێك 
جیهانی  و  فەرەنسی  سینەمای  دامەزرێنەرانی  لە 
دەڵێت )كەسێك نییە بتوانێت بەبێ فەلسەفەیەكی 
نوێ  فیلمێكی  تایبەتی  كەسایەتییەكی  و  تایبەت 
دەربهێنێت(، بۆ نموونە )شكسپیر( ئەو قسەیەمان 
بۆ  )شكسپیر(  پێگەی  گرنگیی  دەسەلمێنێت، 
ڕێگەی  كارەكانی  هەمو  كە  ناگەڕێتەوە  ئەوە 
خۆیان بەرەو شاشەی سینەما دۆزیوەتەوە، بەڵكو 
لە  كارێك  هەر  كە  دەگەڕێتەوە  ئەوە  بۆ  هۆكەی 
لە دەرهێنەرانی  زۆر  ژمارەیەكی  لەالیەن  كارەكانی 
بۆ  زمانیانەوە  و  ڕەگەز  جیاوازیی  بە  سینەمایی 
لە  زیاد  جولیێت(  و  )رۆمیۆ  دەرهێنراوە.  سینەما 
دەیان  سینەمایی،  فیلمی  بە  كراوە  جار  چەندین 
جار دەستكاری كراوە بۆ ئەوەی لەگەڵ ئەو ژینگە 
كۆمەاڵیەتییەدا بگونجێت كە تێیدا نمایش دەكرێت، 
كە  هەن  ئەمریكی  سینەمای  نموونەی  دوو  تەنیا 
هەردووكیان بە دەقی ڕاستەقینەی شانۆگەرییەكەوە 
پابەند بوون. بەاڵم هەر یەكە لەو دوو دەرهێنەرە 
نموونە  بۆ  هەبووە،  جیاوازیان  زۆر  تێڕوانێكی 
)جۆرج كیۆكۆر( لە بەكارهێنانی دەقە شانۆییەكەدا 
چیرۆكی خۆشەویستیی نێوان )رۆمیۆ و جولیێت(
ی كردە بناغەی كارەكەی، بەاڵم )فرانكۆ زیڤیرللی( 

دۆسیە



14٣

طةالويَذى نوىَ
56-57

بۆ هەمان شانۆیی لە ساڵی 1968دا ملمالنێی نێوان 
كردە  كوپلێت(ی  و  )مۆنتاگۆ  بنەماڵەی  هەردوو 
بناغەی كارەكەی و چیرۆكی خۆشەویستییەكەی لە 

باكگراوەندا هێشتەوە.
لە  یەكێكە  )ماكبێس(  شانۆیی  تر..  نموونەیەكی 
هەریەكە  دەبینین  )شكسپیر(،  نایابەكانی  كارە 
و  وێڵز(  )ئۆرسۆن  بەریتانی  دەرهێنەری  لە 
پۆڵەندی  ڕەگەز  بە  ئەمریكی  بۆالنسكی(  )رۆمان 
كردووە.  لەسەری  كاریان  جیاواز  شێوەیەكی  بە 
)ئۆرسۆن وێڵز( –كە هەر خۆشی ڕۆڵی كەسایەتیی 
توندوتیژییە  ئەو  نەكرد  حەزی  گێڕا_  ماكبێسی 
خوێناوییەی ساتەوەختی كوشتنی پاشا دەربخات. 
)رۆمان  بەاڵم  دا،  پشانی  ئاماژە  و  هێما  تەنیا 
بەو  زەقكردەوە.  توندوتیژییەكەی  پۆالنسكی( 
دەبینین  دەرهێنەرەكان  نێوان  جیاوازیی  شێوەیە 
ڕاستەقینەی شانۆییەكەشەوە  بە دەقی  هەرچەندە 

پابەند بوون. 
لێرەوە دەتوانین بڵێین سكااڵی خەڵكی ناو ئەدەب، 
كە گوایە كارەكانیان لەالیەن سینەماوە شێوێندراوە 

چونكە  وەربگیرێت،  هەند  بە  زۆر  ناكرێت  شتێكە 
زۆر  و  باوە  شتێكی  بیروبۆچوون  جیاوازیی 
پێویستیشە. بۆ نموونە كاتێك )جۆن شتنایباك( 
ڕۆمانی )ڕۆژهەاڵت(ی )ئیلیا كازان(ی بۆ سینەما 
نەبوو.  كۆك  كازان(  )ئیلیان  لەگەڵ  دەرهێنا 
)ئیلیان( بەوە تۆمەتباری كرد كە كارەكەی وەك 
سەرەڕای  سینەما.  بۆ  نەگواستووەتەوە  خۆی 
ئەوەش ڕەخەگران فیلمی )ڕۆژهەاڵتی عەدەن(یان 
سااڵنی  ئەمریكی  سینەمایی  فیلمی  گرنگترین  بە 
پەنجاكانیان لە قەڵەم دا. گێڕانی ڕۆڵی كەسایەتیی 
سەرەكیی ناو كارە ئەدەبییەكەش لەالیەن )جیمس 
ناوازەیە  ڕۆڵگێڕانێكی  كە  وەسفكرا  وا  دین(ەوە 
ئەوەیان  ڕەخنەگران  بێتەوە.  دووبارە  ناكرێت  و 
عەدەن(  )ڕۆژهەاڵتی  فیلمی  كە  دوپاتكردەوە 
و  ئەدەب  نێوان  بەیەكگەیشتنی  بااڵی  نمونەیەكی 

سینەمایە. مشتومڕەكە تاكو ئێستاش بەردەوامە.

سەرچاوە:
اآلهرام المسائی 

پەیوەندیی نێوان ئەدەب و سینەما پەیوەندییەكی 
ئاڵۆزی بەیەكداچووە، هۆكەشی دەگەڕێتەوە بۆ 
ئەوەی كە خودی سینەما دواكەوتەی ئەدەب نییە
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ئەحمەد تامر جهاد
لە عەرەبییەوە: عەلی شێخ عومەر

فیلم  نیوان رۆمانە  بەیەكگەیشتن، خاڵەكانی جیابوونەوەی  لە رەگەزەكانی  بۆ سەردەمانێكی زۆر جگە 
و فیلمی تۆمارگەری، لە كاتێكدا ئەوەی یەكەم بە تەواوەتی مەیلی ئەفراندنی یەكەی خەیاڵ دەكات بۆ 
ئەو بابەتانە كە بە توانایەكی بێ سنوورەوە چارەسەریان دەكات، هەوڵی ئەوی تریان گرەوە لە سەر 
كاریگەریەتی دیار كە دیسانەوە وێنەگرتنی ریاڵ  بە گورزێ تیشكی پوخت و رێككراو بێئەوەی مەبەستی 
بێ بەرهەمیهێناوە،  لە بەردەم فیلمی تۆمارگەری هەلی بێ هێز هەیە تاكو بەدەستهێنان ببێتە هونەری 

داهێنانی پێش وەخت و بەهرەداربێ لە وەرگرتنی بیرۆكەیەك یاخود بابەتێكی دیاریكراو. 

دەربارەی 
بونیادی 

ستاتیكی لە 
فیلمی تۆماریدا
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ئەوەی ناسراوە خاڵەكانی جیابوونەوە كە ئەدەبی 
سینەمایی ئاماژەی پێیداوە بە دیاری كراوی خۆی 
راگری  و  دەبینێ  هونەردا  پێكهاتەی  سروشتی  لە 
تۆماری«یە  و  »رۆماننووسی  نموونەكانی  هەردوو 
لە دەرەوەی لێكدانەوەی هزرەگۆیی كە بە چاوێكی 
چاو  لە  دەكات  تۆمارگەری  فیلمی  سەیری  كەمتر 
كەمتر  بینەرێكی  سینەمادا   تری  جۆرەكانی 
بەكێشدەكات، ئەم بۆچوونە تا رادەیەكی زۆر وای 
ئەفراندنی  لە  تواناكانی سەركەوتن  كە  دەردەخات 
شێوەی هونەریدا بە دەست نایە لە سەرپشكایەتی 
ئەم یان ئەو جۆرە هونەرە، بڕواش بەو چۆنێەتییە 
ناكات  كە لەژێر ڕۆشناییەكانیدا بلیمەتی و لێهاتووی 
لە بەرهەمهێنانی شیعرێك یەكسان دەكات لە تەك  
كاركردن بۆ بەرهمهێنانی هاوشێوەكەی لە مەزنیی 
و  قەشەنگ  تابلۆیەكی  لە  یاخود  رۆمانووسێكدا 

جواندا.  
لێرەوە دەبینین چۆن ئەم دوو جۆرە سینەماكارانە 
نزیكایەتییەكانیان  و  تێپەراند  دژایەتیبوونیان 
گەشەكردنە  ئەو  خستنەرووی  لە  بەرهەمهێنا 
شێوازەكانی  گشت  سەر  هاتە  كە  بێشومارەی 
و  تازەگەری  جاویدانی  و  سینەما  پیشەسازیی 
دیاریان  سینەمای  نموونەی  كە  ئامرازەكانی 

بەرهەمهێنا.
ئیمڕۆ داڕوخا سنوورەكانی دابڕان  چ وەك پۆلینكردن 
و ستاتیكا لە نێوان ستایلە جیاوازەكان سینەما لە 
روویەكەوە داهێنانەكانی دیكەی ئەدەبی و هونەری 
دەرنجامی  بەر  لە  ئەمەش  دیكەوە،  الیەكی  لە 
ئەم  سەرجەم  نێوان  بەیەكداچوونی  كارتێكردنی 
شێوازێكی  بەدەستهێنانی  بۆ  هەوڵدان  و  جۆرانە 
جۆرایەتییەوە   و  قەبارە  بە  كە  تۆكمە،  هونەریی 
پتر گوزارشت لە تەنگەژەكانی مرۆڤـ دەكەن، زیاتر 

نزیكمان دەكاتەوە بە  لە زمانی جیهانی هاوچەرخ 
سەرجەم ئەو بۆچوون و چەمكانەی كە لە گوتارێكی 
داهێنەرانەی ستاتیكدا بەرهەمی دەهێنێت، خودی 
بە  ئاخاوتن  دێتە  راستگۆییەوە  بەوپەڕی  خۆی 
تاکڕەوانە و بە پازەكانی لەمەر قەیرانەكانی مرۆڤ 
دەكات،  بەختەوەرییەكانی  بانگەشەی  و  جیهان  و 
پێویستیمان  ئیمرۆدا  رۆماننووسی  فیلمی  لە  بۆیە 
بە  یان  نییە  تۆمارگەری  پیشەی   سەلماندنی  بە 
پێچەوانەوە، هەروەك لە رۆمان یاخود لە هۆنراوەی 
بوونیادی سینەماسازی بەردەستدا هەیە، هەروەها 
سروشتی  پێی  بە  كە  راستە،  ئەمەش  پێچەوانەی 
سیستەمی زمان روودەدات، كە وێنە و وشە دەكاتە 
رەوشی  ئەوەش  سەربەخۆ،  هونەرێكی  تیكستی 
كارەكانی خەیاڵ و ریالیستە بە یەكەوە، بەتایبەت 
داهێنانەكانمانە  سەرجەم  بۆ  خاو  كەرەستەی 
یان  راستەقینەمانە  ژیانی  لێوارەكانی  خۆی   كە 
ئەدەبی  شێوازێكی  بە  دووبارە  خەیاڵكراومانە، 
وەك  تا  دادەرێژرێ،  سنووردار  هونەریی  یاخود 

پێویست كاریگەری بەجێبهێڵێ. 
 

فیلمی تۆماری یان درامای ژیانی ریاڵیستی
رەگەزەكانی  تۆمارگەری  فیلمەكانی  ئەوەی  لەگەڵ 
برەوپێدان و خۆشكردنی تێدا نییە و پێكنەهاتووە لە 
رستێكی لۆژیكی رووداوە پێشاندراوەكان،  هەروەها 
بە گوێرەی خۆی لە ریاڵدا هەڵچن دەكات، وەلێ لە 
هەمان كاتدا دەتوانێ لە ناو جەرگەی ژیان خۆیدا  
ئەوەندە  گەر  بدات،  ئەنجام  راستەقینە  درامایەكی 
پەیدا بێت بۆ پیشەوەریی ستاتیكی بۆ وەرگرتنی 
بابەت و بایەخدانی الیەنەكانی هزری نمایشكراو كە 
بۆ گەیاندنی پەیامەكەی روونبوونەوە لە دەرهێنەر 
فیلمی  بۆ دروستكەری  دەخوازێت، كەواتە دەكرێ 

لەگەڵ ئەوەی 
فیلمەكانی 
تۆمارگەری 
رەگەزەكانی 
برەوپێدان و 
خۆشكردنی تێدا 
نییە و پێكنەهاتووە 
لە رستێكی 
لۆژیكی رووداوە 
پێشاندراوەكان،  
هەروەها بە گوێرەی 
خۆی لە ریاڵدا 
هەڵچن دەكات، 
وەلێ لە هەمان 
كاتدا دەتوانێ لە 
ناو جەرگەی ژیان 
خۆیدا  درامایەكی 
راستەقینە ئەنجام 
بدات
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پیشەكەی  كە  البدات  بیرۆكەیە  لەو  تۆمارگەری 
هەژمار  كامێرا  زمانی  بە  نووسراوە  راپۆرتێكی 
دەكرێ، دەربارەی داكەوتێكە كە  دژوارە بێ دابران 
سەرنجی بەها ستاتیكییەكانی بدەی و لە فۆرمێكی 
تەنیا  بە  یان  بخەیت،  دەری  هونەریی سنوورداردا 
راندنی فیلمە كە زیادەڕۆیی دەكات لە پاڵپشتكردنی 
ئەو بیرۆكەیەی، كە لەسەر سكرین پیشان دەدرێ، 
بە پشت راستبوون بە خۆی رێگەی تێپەڕاندن بۆ 
پرۆژەی تۆمارگەری بەهرەدار خۆش دەكات، بە مانای 
چارەسەركردن  ستایلەكانی  پێدراوەكان  داكەوتی 
دیاری ناكات بۆ هونەرمەند، كە هەڵبژاردەی خۆیین 
ئافەریندەدار.  ئەزموونەكانی  لە رۆنانی سینەمای 
سینەمای  نۆێ ئیمڕۆ كاری لەم جۆرە هونەرە كرد 
زۆرینەی  دەڵێت  كە  تێكشكاند  تێروانینەی  ئەو  و 
چاكخوازە،  سینەمایەكی  تۆمارگەری  سینەمای 
خولیایەتی،  و  ئامانج  گشتی  سوودی  هێنانەدیی 
فێركارییە،  رووناكبیری  هەندێ  بەرهەمهێنانی  یان 
هۆی  بە  ئایدلۆژییە،  یان  هەواڵئامێزییە،   یاخود 
لە  و  دەكات  پێشكەش  فیلم  كورتە  كە  ئەوەوە 
تواناكانی خەیاڵ بەدەرە  كە خەسڵەتی رێكخستنی 
قووڵی  سیحری  بیرۆكەی  و  هونەرییەكان  نیشانە 

پێدەبەخشێت.
رووبەڕووی  كامێراكانی  تۆمارگەری  دەرهێنەری 
لە  ریاڵ دەكات و هەوڵ دەدات خۆی  رووداوەكانی 
سینەمای سەركەوتوو بخشێنێ و ئەوەی مەئلووف 
كە  سەرسامبوون،  رەگەزەكان  بۆ  بیگوێزێتەوە  بێ 
بانگەشەی هزر و دیتن دەكات. هەروەها لە توانایدایە 
بكات  دەستەبەر  تۆمارگەری  سینەماییەكانی  كارە 
جیاوازەكانی  وێنە  تێكەڵكردنی  رێگەی  لە  ئەویش 
ریالەتی بە شێوازی هەڵسان بە گریدانی نێوان  ئەو 
یەكانەی كە هاوچەشن نین، ئەو یەكانەی سەر بەو 

سیستەمانەن كە دیارن، دەكرێ دووبارە لە مییانەی 
گوزارشتی  بە  ئەویش  دانرێن،  و  دابرێژرێنەوە  نوێ 
)یوری لوتمان( ناوكۆیی فیلمە، ئەو كاتە دەرهێنەر 
وێنە  لە  حاشاهەڵنەگر  پێدراوی  مانای  دەتوانی 
پێویستی  لێرەدا  بگۆرێت،  ژیان  ریالیستییەكانی 
داینێت  كە  رووداوەكانە،  وێنەی  دەرئەنجامی  بە 
لە ریزبەستنی ژیر و ستاتیكایەك كە بەبێ رابینی 
وااڵ و كراوە بێ، ئەگەر كەرستە بنەڕەتییەكەی لە 
راستەوخۆ  و  وەرگیرابێت  راپۆرتگەراییەوە  خامەی 
دەست بەسەر هەموویدا بكێشێت و گەمارۆی واقعی 
لە  گوتەیەمان  ئەو  نابێ  بێ.  ئادەمیزاد  رۆژانەی 
نیوان  لە  یەكگرتنە  خاڵی  سیناریۆ  كە  بچێت  یاد 
لە كاتێكدا تۆمارگەری  رۆماننووسی و تۆمارگەری، 
پابەندە بە گواستنەوەكانی سیناریۆی نووسراو هەتا 
سیستەمێكی  شوێنكەوتنی  لە  كارەكانی  كۆتایی 
هەلەكانی  دیاریكراو.  ستاتیكی  رۆنانێكی  و  هزری 
هەتا  هەمەجۆرن  و  گەورە  تۆمارگەریی  داهێنانی 
و  ریسا  و  بەرهەمهێنان  بنەماكانی  فیلمەكە  گەر 
پێوەرەكانی تێپەرێنێ، كە گەورە تۆمارگەرییەكانی 
)گریسۆن،  وەك  كردووە  دیاری  بۆیان  جیهان 
فالهەرتی، بازێل رایت( و ئەوانی تر، بە پشتبەستن 
هەڵبژاردنی  لە  هێوری  و  رامان  و  سەرنجدان  بە 
ژیانی  دۆڵمەندكردنی  لە  شێوازەكەی  و  كەرەستە 
بۆ  زیرەكانە  دەنگهاتنەوەیەكی  بە  لە  ریالیزمی 
تێگەیشتنی دەرهێنەر و تواناكانی كە رێخۆشكەرن 
لە بەردەم دروستكردنی تیلماسكە* سینەماییەكەی 
پێشبڕكێ  دۆزینەوەی  یان  داكەوتەكان  هاودەمی 
هەڵبژاردنەكانی فیلمی تۆمارگەری بە فراوانی خودی 
ژیان بەر فراوانە، هەڵبەت لە دامەزراندنی توخمەكانی 
بزوتنەوەی ژینگە و رفتارەكانی رۆتین و كارتێكەریی 
لە  ئاماژەیە بۆ شێوەیەك  كەسایەتیی وێنەكان كە 

دۆسیە



14٧

طةالويَذى نوىَ
56-57

بچێت  بەسەر  دەشێ  دیسانەوە  ژیان،  شێوەكانی 
گەر رێكخەرە ناوكۆییەكەی گوم بكات و تا بە تەنیا 
بگوێزێتەوە،  نەژمێردراوەكان  دیمەنە  كەڵەكەی 
بەوەی  بەبیرهێنانەوە  بۆ  دەمانگێرێتەوە  ئەوەی 
ریزبەستنی  لە  پێكهاتووە  تۆمارگەری  فیلمی  كە 
پێشنیارێك كە رەگەزە هاودژەكان یەك دەخات و 
پەیوەستدارە  لە بونیادی رەهەندەكانی ستاتێكی 
تەكنیكێكی  رێك  سینەما  كۆتاییدا  لە  بەرچاو، 
ستاتیكییە لێرەدا دەبینین كاری تۆمارگەری هەوڵی 
و  داهێنەرانە  میلۆدییەك  ببێتە  كە  دەدات،  ئەوە 
بێ الیەن بێت لە هەڵبژاردنی رێگە ئاسانەكان كە 
لەبەرگرتنەوەی  ناوچەكانی  لە  ریاڵە  راكێشانی  بۆ 
فۆتۆگرافیدا، بەڵكو داهێنانی راستەقینەیی دەبێتە 
میلۆدی  بە  و  هۆزنەڤانی  خودی  بە  وەسفكراو 
ئەمەش  تایبەتە،  بابەتەكی  كە  بەهێزێك  و  دیتن 
داوای كارێك دەكات داوایەك كە توانایەكی باشی 
لە ئوقرەیی و وریایی و لە سوسەكردن و  دەوێت 
پێشبینیكردنێكی هونەری و توانای شكاركردنێكی 
گەوهەری لە بزووتی ژیان لە مییانەی وێنە و دیمەنە 

كەڵەكەبووەكان و كاروباری رۆژانەی باو.
لە سۆنگەی پراكتیكی و هونەری ئەم پێداویستییانە، 
رەچەڵەكە  و  توخم  بە  تۆمارگەری  فیلمەكانی 
جیاوازەكان حەز بە دووڕەگیی كارەكانیان دەكەن 
بە شێوەیەك كە خزمەتی كەرەستەی وێنەگرتنەكەی 
و دۆكیۆمێنتەرەكانیش هەلی جواڵندنی رەگەزەكانی 
ریالی بۆ رێكخستن  دەرەخسێنن، بە مەبەستێكی 
دیاریكراو كە خزمەتی بە سەركردنەوە ئامانجییەتی، 
لە  بەتایبەت  ناوەڕۆكەكانیدا،  دەستهێنانی  بە  لە 
كاتی پەیدابوونی تێكستی فیلمی تۆمارگەرییدا لە 
بە  ئاماژە  كە  كەسایەتییەك  تاكایەتی چەند  سەر 
لە  تا  دەكات،  فیلمەكە  تەوەری  بیرۆكەی  توانای 

نامەیەكی پەتی دوورتر بێ لە میانەی بەكارهێنانی 
تۆمارگەییدا، هەڵبەت سیمبولی سینەمایی ملكەچی 
یاخود  وێنەدا  لە  هزرە  لێكدانەوەی  ئەگەرەكانی 

زیادكردنی كارتێكردنەكانی سۆزە.
وەلێ لە چوارچێوەی ئەم گفتوگۆیەماندا، گەر زۆربەی 
یەكگرتنی  بە خەسڵەتی  رۆماننووسی  فیلمی  كات 
رێك پۆشی بناسرێت، ئایا فیلمی تۆمارگەیی ئادگار 

و بەها بنەڕەتییەكانی بونیادگەری گووم دەكات؟
ئەركێكی  هیچ  فیلمانە  جۆرە  ئەم  بۆ  بێگومان 
چەسپاو یان جێگیری نییە، كە بكرێ هەمیشە وەك 
سنوورێ خۆشنوود پشتی پێ ببەسترێ كە بە وانە 
ستاتییەكییەكەی بۆ وەرگر رەت دەكات بێ ئەوەی 
پێویستی بە بەكارهێنانی مكیاژ و رازاندنەوەی تر 
هەبێت، بەڵكو بە زیادەڕۆیی وێنەكەی كە پێدەچێ 
گرتنەخۆی  لە  بێ  تواناكانی  مەرجداری  هەمیشە 
جیهانی چواردەوری و سەرلەنوێ چاكردنی لە ژیر 
پێشگر  بێ  ئەوكاتە  سینەمایی،  كامیرای  سیحری 

دەتوانێ پتر بە دەست بهێنێ.

ژێدەر:
مجلە   مسارات   عدد الرابع    السنە أالولی   سنە 2006    

صحیفە    129
*تیلماسك: شریت

فیلمەكانی تۆمارگەری بە توخم و رەچەڵەكە جیاوازەكان 
حەز بە دووڕەگیی كارەكانیان دەكەن
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جەین فلیپ
لە فارسییەوە: حەمە قادر

همینگوای وتوویەتی )باشترین رێگەی مامەڵەكردن لەگەڵ سینەماكارەكانی هۆلیووددا ئەوەیە كە لە سنووری 
ویالیەتی كالیفۆرنیا بیانبینی و كتێبەكەت فڕێ  بدەیت بۆ ئەوان و ئەوانیش پارەكەیان بۆ الی تۆ هەڵبدەن(. 
همینگوای لە رێگەی ئەم تەعبیرەوە دەیەوێت ئەو خاڵەمان بۆ روون بكاتەوە كە بەفیلمكردنی بەرهەمەكانی 
نووسەرێك دەتوانێت دەرامەتێكی باش مسۆگەر بكات، بەاڵم ئەنجامی ئەم كارە كەمێك جیاوازە لەوەی كە 
لە بنەڕەتەوە چاوەڕێمان دەكرد. ئەم نووسەرە كە نووسینی سیناریۆی وەرگیراو لە چیرۆكەكانی بە تەواوی 

گرنگینەدانی همینگوای بە سینەما
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ئەو نووسەرەی  رەت دەكردەوە، دەربارەی هەستی 
بڵێی  »وەك  ئەڵێت:  ئەكات،  هۆلیوود  لە  روو  كە 
لە پشت لێنزی كامێراوە تەماشای جیهان دەكەی. 
تەنها وێنەكان مێشكی تۆیان داگیر كردووە، بەاڵم 
همینگوای  بكەیتەوە«.  مرۆڤەكان  لە  بیر  دەبێ  
بڕیارەكەی خۆی الیدا و هاوكاری  لە  یەكجار  تەنها 
كرد،  زەریا«ی  و  »پێرەمێرد  فیلمی  دروستكردنی 

بەاڵم دواتر زۆر بە دڵتەنگییەوە پەشیمان بووەوە.

رەهەندی هاوبەشی ئەدەب و سینەما
ناڕەزایی همینگوای بەرامبەر ئەو فیلمانەی كە لەسەر 
»كارلۆس  و  دروستكراون  بەرهەمەكانی  بنەمای 
بەڵگەیەكە  پێدەكات،  ئاماژەیان  بیكەر«یش 
لە  جۆرە  دوو  ئەم  نێوان  لە  مەودایەك  بوونی  بۆ 
بەلەبەرچاوگرتنی  تەنانەت  هونەری:  گوزارشتی 
لە  زیاتر  سینەما،  گشتی  بەشێوەیەكی  كە  ئەوەی 
چیرۆك  لەگەڵ  هونەر،  دیكەی  فۆرمەكانی  هەموو 

الیەنی هاوبەشی هەیە.
كە  ئەوەی  كەڵكەڵەی  بكەونە سەر  هەندێك  رەنگە 
نزیكترە.  سینەما  لە  چیرۆك  بە  بەراورد  شانۆنامە 
نمایش  فیلم  هەم  و  شانۆنامە  هەم  لەبەرئەوەی 
دەكرێن. بەاڵم رەهەندی هاوبەشی ئەم دووانە تەنها 
چیرۆكدا،  و   فیلم  لە  دەمێنێتەوە.  ئاستەدا  لەم 
و  وەسف  بە  پشت  زیاتر  سەرەكی  بەشێوەیەكی 
لە  لەكاتێكدا  گفتوگۆ،  نەك  دەبەسترێت  گێڕانەوە 
پێچەوانەوەیە.   بە  رێك  گرنگ  بنەڕەتی  شانۆنامەدا 
»رۆبێرت نائان«  بۆ جەختكردنەوە لە نزیكایەتیی 
سینەمایی  تەعبیری  دەربارەی  چیرۆك،  و  فیلم 
دەڵێت: »چیرۆكێك كە لەبری بیستن، دەبینرێت«. 
كە  شوێنەی  ئەو  تا  چیرۆك  وەك  سینەماش 
بكرێت سنوورەكانی فراونتر دەبێت، خوێندنەوە بۆ 

ئەكات.  سەربەخۆكانی  كەسایەتییە  كاردانەوەكانی 
پەیوەندی بە وەسف و دەربڕینی حاڵەتەكانەوە هەیە 
و لە رێگەی كامێراوە بەدوای ئەو مانا ئەبستراكت و 
تاقانانەوەیە كە نووسەر خستویەتیە ڕوو. دەكرێ  لە 
هەموو چیرۆكێكی نووسراودا جێگرەوەیەك بۆ چەند 
تەكنیكێكی وەك »لۆنگ شۆت«)1(،  »كلۆزئاپ«، 
بەو  ببینین.  »دیز ولڤ«)3(  »تراكینگ«)2(، 
دەنێردرێن  كە  وێنانەی  ئەو  لەبری  كە  جیاوازییەی 
بۆ چاو، ئەم مانا و چەمكانە بە وشە بەرەو گوێ  

ڕەوانە دەكرێن«.

جیاوازییەكی بەڵگەنەویست
لەگەڵ ئەوەی پەیوەندییەكی نزیك و حاشاهەڵنەگر 
نابێت  هەیە،  بوونی  سینەمادا  و  چیرۆك  نێوان  لە 
فیلم،  و  چیرۆك  كە  بچێت  لەیاد  خاڵەشمان  ئەو 
دوو ئامرازی تەعبیری و وەسفیی جیاوازن. كەواتە 
جیاوازی حاشاهەڵنەگر و بەڵگەنەویست لە نێوان ئەو 
میتۆدانەی كە چیرۆكێك لە كتێبێكدا بەكاری دەهێنێت 
دەیبینین  سینەما  پەردەی  لەسەر  ئەوەی  لەگەڵ 
لە  كاریگەرە  هۆكارێكی  چڕكردنەوە  هەیە.  بوونی 
چیی  نووسەر  فیلمدا،  نمایشكردنی  و  دروستكردن 
بووێت بەبێ  هیچ سنوورێك بۆ درێژەدان بە بیرۆكەی 
چیرۆكەكانی،  كاراكتەرەكانی  وەسفی  و  چیرۆك 
لە  سیناریۆنووس  بەاڵم  لەبەردەستدایە.  كاغەزی 
لەبەردەستدایە.  كاتی  سەعات  دوو  یەك  مەودای 
رێگەچارەی دیكە بۆ سیناریۆنووس ئەوەیە كە بڕگە 
جەوهەری و بنەڕەتییەكانی سەرچاوە ئەدەبییەكەی 
توانای  بەوپەڕی  سیناریۆدا،  لە  و  هەڵبژێرێت 
ئەوەوە  بەدوای  و  بكات  پیادەی  دراماتیكییەوە، 
سەرەكیی  دەقی  رووداوەكانی  هەموو  كە  نەبێت، 
سیناریۆكەدا  لە  خۆی  وەك  كتومت  گێڕانەوە 

لە فیلم و  چیرۆكدا، بەشێوەیەكی سەرەكی زیاتر 
پشت بە وەسف و گێڕانەوە دەبەسترێت نەك گفتوگۆ، 
لەكاتێكدا لە شانۆنامەدا بنەڕەتی گرنگ رێك بە 
پێچەوانەوەیە
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ئەی.هاچتز«،  »ئارۆن.  نموونە  بۆ  بخاتەڕوو، 
ئادامز«ی  »نیك  چیرۆكی  كۆمەڵە  سیناریۆنووس، 
تا ئەو رادەیەی كە بۆ فیلمێكی سینەمایی بشێت، 
پوخت و چڕ كردەوە. بە شێوەیەك كە دە چیرۆكی 
جەوهەری  بەشی  ئەو  بەبڕوای  كە  كۆمەڵەیەی  ئەو 
داڕشت  گرتەی  هەندێك  دواتر  و  هەڵبژارد  بوون 
بۆ  بەسەرهاتێكەوە  لە  گوزەركردن  وەك  دەكرا  كە 
بكەین. )بەسەرهاتەكانی  تر سەیری  بەسەرهاتێكی 

پیاوێكی گەنج بەگێڕانەوەی همینگوای(.

كێشەی چیرۆك و فیلم
»جۆرج بالستۆن« لە كتێبەكەی خۆیدا »چیرۆك بۆ 
فیلم« كێشەكانی پراكتیزەكردنی چیرۆك بە فیلم لە 

چەند خاڵێكدا بەمشێوەیە دیاری دەكات:
»چیرۆك و فیلم وەك دوو هێڵی یەكتربڕ لە خاڵێكدا 
یەك دەگرن و بەیەك دەگەن و دەستبەجێ  لە یەكتر 
جیادەبنەوە، لە خاڵی یەكتربڕیندا، چیرۆك و فیلم لە 
یەكدی جیاناكرێنەوە، بەاڵم لەوشوێنەی كە لە یەكتر 
جیادەبنەوە... هەموو لێكچونێكی نێوانیان لەدەست 
دەستەواژە  چەندین  نووسەر  رەنگە  دەدەن«. 
بابەتێكدا  لە  وەسفەكانی  لە  گوزارشتكردن  بۆ 
بەكاربهێنێت. لەكاتێكدا كە فیلمساز بابەتەكە لەسەر 

پەردە، بە وێنەیەكی سەربەخۆ دەخاتەڕوو.
لە  بنەڕەتی  هۆكارێكی  پوختی  و  چڕی  ئەگەر 
فیلمی  وەك  فیلمدا،  لە  بێت  چیرۆك  پراكتیكردنی 
كێ   بۆ  )زەنگەكان  یاخود  چەك(  لە  )ماڵئاوایی 
وەك  كورتی  چیرۆكێكی  لە  بەاڵم  دەدرێت(  لێ  
كلیمانجارۆ(  )بەفرەكانی  یان  )بكوژەكان(، 
چیرۆك  بابەتی  فراوانتركردنی   و  پەرەپێدان 
پەردەی  خستنەسەر  لە  سەرەكییە  رەگەزێكی 
چیرۆكەكەدا. ئەركی سەرەكی و گرنگی سیناریۆنووس 

لە نووسینی سیناریۆی چیرۆكی كورتدا، داهێنان و 
زیادەكان،  بابەتە  لە  توانستی پێویستە  خوڵقاندنی 
بۆ فراوانتركردن چیرۆكی سەرەكی. واتە تێكەڵەیەكی 
لەم  ئەوەی  بێ   فیلمدا،  لە  درێژەدار  و  بەردەوام 
سەرەكییەكانی  خاڵە  كۆی  زەمەنییەدا،  چوارچێوە 
كورتە چیرۆكەكە لە كاتی ئاوێنەبوونی هێلێ  چیرۆكە 
بەرهەمهاتووەكە لەناو دەچێت. ئەو سیناریۆنووسەی 
كە كار لەسەر چیرۆكی كورت ئەكات، زیاتر دەیەوێت 
ئەو رووداو و پێشهاتانە كۆبكاتەوە و بەكاربهێنێت 
كە یارمەتیی فروانكردنی سیناریۆكە دەدەن نەوەك 
لەسەر كاراكتەر و چوارچێوەی سەرەكیی چیرۆكەكە، 
كە یارمەتییەكی زیاتر بە بینەر پێشكەش دەكات بۆ 

تێگەیشتنی قوڵتر لە بابەتەكە.

رەهەندە ئەدەبی و درامییەكان
كێشەیەكی دیكە كە لە كاتی بەفیلمكردنی چیرۆكدا 
لەم  چیرۆكەكە  درێژی  كە  ئەوەیە  پێشەوە،  دێتە 
ئاڵۆگۆڕەدا زیاتر یاخود كورتتر دەبێتەوە. ئایا تا چ 
رادەیەكیش دەكرێت سود لە دیالۆگە سەرەكییەكانی 
ناو چیرۆك وەربگرین. بۆ سودوەرگرتن لە ئاراستەی 
ناو  گفتوگۆکانی  )نەیچرالیستی/سروشتگەرایی( 
بتوانین  رەنگە  سینەمادا،  لە  هیمنگوای  بەرهەمی 
هەمان گفتوگۆی نووسراوی سەر كاغەز بگوازینەوە 
بۆ ناو فیلمەكە، بەاڵم هەروەك لە فیلمی )ماڵئاویی 
دەیبینین  سلزنیگ_دا  دەرهێنانی  لە  چەك(  لە 
سودوەرگرتن لەم شێوازەی دیالۆگ زیاتر رەهەندی 

ئەدەبی هەیە تا دارماتیكی. 
گراهام گرین لەمبارەوە دەڵێت: »ئەوەی لە كتێبدا 
رەوتی تەندروستی خۆی بەڕێ  ئەكات، رەنگە لەسەر 
پێویستی  و  دەربكەوێت  ناواقیعی  سینەما  پەردەی 
بە دەستكاریكردن بێت. دیالۆگ لە چیرۆكدا دەبێ  

دۆسیە
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واقعی  ئەوەی  بێ   هەبێت،  واقیعگەرایانەی  تامێكی 
لەسەر  جەخت  كامێرا  سینەمادا،  لە  دەربكەوێت. 
هەلومەرجی واقیعی دەكاتەوە و دیالۆگەكان دەبێ  لە 
ژیانی رۆژانە و واقعی نزیكتر بێت. لەراستیدا دیالۆگ 
لە فیلمدا دەبێ  لەگەڵ ئەو كەرەستانەدا كۆك بێت 
كە لە فیلمەكەدا سوودیان لێ  وەردەگرین و ئەمانەش 

سەرجەمیان واقعین.
لەسەر  هەردووال  سینەمایی،  و  ئەدەبی  رەخنەگری 
همینگوای  گێڕانەوەی  شێوازی  كە  بڕوایەن  ئەو 
سینەماییە. بەاڵم راستییەكە ئەوەیە كە هەمووجۆرە 
و  ئەو  چیرۆكی  نێوان  لە  پەیوەستی  و  پەیوەندی 
و  رەواڵەتی  بەرهەمەكانی  سینەمایی  گێڕانەوەی 
بەزۆری، گێڕانەوەی هیمنگوای  وێنەیین. راستە كە 
دیاریكراو  و  بیرۆكەی سادە  و  بە چوارچێوە  پشت 
دەبەستێت و كاراكتەری ناو چیرۆكەكانی بە روونی 
و ئاشكرایی وەسف دەكات و دەتوانین بەشەكانی، 
گفتوگۆ و وردەكاری بابەت و كردارەكانیان بخەینە 
»ئیدوارد  هەروەك  بەاڵم  سینەما،  سەرپەردەی 
 )1972 لەسینەمادا  )وێنەكاری  كتێبی  لە  مۆرای« 
پێداگری لەسەر ئەم بابەتە ئەكاتەوە، لە كارەكانی 
همینگوایدا كە مۆنۆلۆگی دەروونی كارەكتەرەكانی، 
و  هەستەكانیان  و  بیركردنەوە  دەربڕینی  لەكاتی 
لە  ئێستا،  یان  رابردوو  بۆ  خۆیان  هەڵسەنگاندنی 
دروست  كێشە  سینەما  بۆ  بەرهەمانە  ئەم  گۆرینی 
لەالیەن  ئەگەر  دەروونییانە  گفتوگۆ  ئەم  دەكات. 
ئەكتەرەوە بە وشە تەعبیر بكرێت، حاڵەتێكی زۆر 
شارەزایی  ئەوەی  لەبەر  دیارە.  پێوە  ساختەكاریی 
لە  ئەو  توانایی  و  هێز  نووسەر،  وەك  همینگوای 
نووسینی ئەو وشانەدا زیاتر دەكات كە بارگەیەكی 
زیاتر لە مانای ئەدەبیان تێدایە. »پیتەر واڵش« لەم 
بارەوە دەڵێت: »چەند بابەتێكی وەك خۆشەویستی، 

سێكس، مەرگ و ئازایەتی كە همینگوای لەسەریان 
بەاڵم  تەفسیركراون،  بەدەگمەن  زۆر  دەنووسێت، 

هەمیشە قابیلی تێگەیشتنن«.
وشەكاندا،  نووسینی  و  دەرهێنان  لە  تواناییە  ئەم 
پەیامنێر  وەك  همینگوای  كە  هاتووە،  كاتەوە  لەو 
خۆڕاهێنان  خەریكی  راستیدا  لە  و  دەكرد  كاری 
زیاتر  كە  خۆی  تواناییەی  ئەم  همینگوای  بوو. 
سەهۆڵین  شاخێكی  بە  دەچوو،  چاوبەستێك  لە 
دەچوێنێت كە تەنها یەك لەسەر هەشتی شاخەكە 
نووسەرێك  كاتێك  دەكەوێت.  بەرچاو  و  لەسەرئاوە 
بدات،  كارەكەی  بە  درێژە  و  بنووسێت  واقیعی 
بردووە  بەكاری  كە  مانایانەی  ئەو  خوێنەریش 
لەم  مانایەك  راستیدا  لە  كە  تێدەگات  جۆرێك  بە 

وشانەدا بوونیان هەیە.

سەرچاوە: و پەراوێزەكان:
مجلە گردون، شمارە سوم، 1،دی، 1361 

لە  گرتەیەكە  لە  مەبەست   :long shot شۆت،  1.لۆنگ 
دوورییەكەی تا رادەیەك زۆرەوە وێنەی بابەتی دیاریكراو بگرین. 
بە پێچەوانەی میدیەم شۆت medium shot كە تەنها نیوەی 
بۆ  ئەژنۆكان(  وێنە دەگیرێت )لە سەروو  ئەكتەرێك(  نمونە  )بۆ 
سەرەوە و هەروەها كلۆز ئاپ close up  كە روخساری ئەكتەر 

وەردەگرین. )و.ك(
2.یەكێك لە جوڵە سەرەكییەكانی كامێرا لە سینەمادا تراكینگە: 
نزیك  مانای  بە  كە  ئین«  »تراگ  و   )tracking shot(
كەوتنەوەی لەسەرخۆی كامێرا لە بابەتی وێنەگرتنەوەكەوە دێت و 

»تراگ ئاوت« كە لێی دووردەكەوێتەوە. )و.ك(
گواستنەوە  بۆ  سینەماییە  تەكنیكێكی   :dissolve shot.3
گواستنەوەیە  بەم  )زۆرجار  تر.  گرتەیەكی  بۆ  گرتەیەكەوە  لە 
تێكەڵ  گرتە كەم كەم  دوو  بەجۆرێك  سكانسەكانیش دەگۆڕێن(. 
بە یەك دەین و گرتەی دووەم بە هێواشی جێگەی گرتەی یەكەم 

دەگرێتەوە. )و.ك(

رەخنەگری ئەدەبی و سینەمایی، هەردووال لەسەر ئەو 
بڕوایەن كە شێوازی گێڕانەوەی همینگوای سینەماییە



1٥٢

طةالويَذى نوىَ
56-57

لە فارسییەوە: شوان عەباس بەدری

جۆرە  چ  ئاخۆ  كە  ئەمەیە  سینەمایی،  فیلمێكی  سیناریۆی  پەسەندكردنی  دوای  لە  بابەت  گرنگترین 
كەسانێك دیاری بكرێن بۆ بەرجەستەكردنی كەسایەتییەكانی ناو فیلمەكە. هەر وەك دەزانین ئەكتەرەكان 
دەتوانن دیمەنێكی جوان و سەرنجڕاكێش بەرجەستە بكەن و یان خود بە پێچەوانەوە بە تەواوی ڕۆڵەكە 

بشێوێنن.

پەیوەندیی 
نێوان 

دەرهێنەر و 
ئەكتەر
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ناو  لە  سەرنجڕاكێش  زۆر  دیمەنێكی  كە  ڕەنگە 
نووسرابێت و دەرهێنەریش  فیلمەكەدا  سیناریۆی 
بە باشی كاری بۆ بكات، بەاڵم بە هۆی هەڵبژاردنی 
بەرجەستەكردنی،  بۆ  ناشایستە  ئەكتەرێكی 
دیمەنەكە وەك پێویست و هونەرییانە بە بینەران 
ناو  كەسایەتیی  ڕەنگە  جاریش  هەندێك  نەگات. 
بێت،  بێبنەما  و  الواز  كەسایەتییەكی  سیناریۆكە 
بەاڵم بە هۆی هەڵبژاردنی ئەكتەرێكی بە ئەزموون 
سەرنجڕاكێش  زۆر  شێوەیەكی  بە  كارامە  و 
بكات. بەرجەستە  ڕۆڵەكەی  سەركەوتوو  و 
هەر لەبەر ئەم هۆكارانەشە كە زۆربەی دەرهێنەرە 
سینەماییەكان ئارەزوو دەكەن كە لە هەڵبژاردنی 
ئەكتەرەكان  خۆیان  و  بن  سەربەست  كەسەكان 
هەڵبژێرن، هەروەها هەندێك دەرهێنەری دیكەش 
چەند ڕاوێژكارێكی كارامە و ئەكتەرناس ڕادەسپێرن 

هەندێك  تەنانەت  و  بدەن  ئەنجام  كارە  ئەم  تا 
كەسایەتیی  پێی  بە  فیلمەكە  سیناریۆی  جاریش 
ئەكتەرێكی دیاری كراو دەنووسرێت، بەاڵم لەگەڵ 
سینەماییەكان  دەرهێنەرە  ئەمانەشدا  هەموو 
هەڵبژاردنی  كاتی  لە  كە  یەكڕان  هەموویان 
ئەكتەرەكاندا، كەس دەست نەخاتە كاروباریانەوە.
ئەنجامی  دەرهێنەر  پێویستە  كە  كار  یەكەمین 
ناو  كەسایەتیی  ئاخۆ  بزانێت  كە  ئەمەیە  بدات، 
بڕیارە  كە  ئەكتەرەی  ئەو  و  فیلمەكە  سیناریۆی 
ئەندازەیەك  چ  تا  بكات  بەرجەستە  ڕۆڵەكە 
هاوشێوە و وێكچوون، چ لە ڕووی شێوە و چ لە 
ڕووی كاردانەوە و تایبەتمەندییە جەستەییەكان.
ئارەزوو  سینەماییەكان  دەرهێنەرە  گشتی  بە 
دەكەن  دیاری  كە  ئەكتەرەی  ئەو  دەكەن 
و  سەرنجڕاكێش  و  خێرا  كاردانەوەیەكی  خاوەن 

گرنگترین بابەت لە دوای پەسەندكردنی سیناریۆی 
فیلمێكی سینەمایی، ئەمەیە كە ئاخۆ چ جۆرە كەسانێك 
دیاری بكرێن بۆ بەرجەستەكردنی كەسایەتییەكانی ناو 
فیلمەكە

یەكەمین كار 
كە پێویستە 
دەرهێنەر 
ئەنجامی بدات، 
ئەمەیە كە بزانێت 
ئاخۆ كەسایەتیی 
ناو سیناریۆی 
فیلمەكە و ئەو 
ئەكتەرەی كە 
بڕیارە ڕۆڵەكە 
بەرجەستە بكات 
تا چ ئەندازەیەك 
هاوشێوە و 
وێكچوون، چ 
لە ڕووی شێوە 
و چ لە ڕووی 
كاردانەوە و 
تایبەتمەندییە 
جەستەییەكان
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كە  بتوانێت  دەبێت  ئەكتەر  واتە  بێت،  كارامە 
و  ڕووخسار  كاردانەوەی  لە  سوودوەرگرتن  بە 
دەربڕینەكانی و شێوازی ڕۆیشتن و هەڵسوكەوت 

كردنی، بە ئاسانی ڕۆڵەكەی بەرجەستە بكات.
ئەركی سەرەكیی دەرهێنەر لە كاتی بەرهەمهێنانی 
یارمەتیدانی  لە  بریتییە  سینەماییدا  فیلمێكی 
لە  باشی  بە  تا  كردنی  ئامۆژگاری  و  ئەكتەر 
ناوەڕۆكی سیناریۆكە تێبگات، چونكە هەندێك لە 
ڕۆدەچنە  ئەندازەیەك  بە  ئەكتەرە سینەماییەكان 
ناو ئەو كەسایەتییەی كە بەرجەستەی دەكەن ئیتر 
كەسایەتییەكانی  لەگەڵ  هەماهەنگییەك  ناتوانن 
دیكەی ناو فیلمەكە دروست بكەن و لەم كاتانەشدا 
بەو كەسە دەوترێت دەرهێنەرێكی لێزان و پسپۆر 
لە  ئەكتەر  زیادەڕەوییەكی  هەرجۆرە  لە  ڕێ   كە 

كاتی بەرجەستە كردنی ڕۆڵەكەیدا بگرێت.
و  سینەما  لە  بینین  ڕۆڵ  كە  بزانین  دەبێت 
چونكە  شانۆدا،  لەگەڵ  جیاوازە  زۆر  تەلەفزیۆن 
لە  سوودوەرگرتن  لە  جگە  سینەمایی  ئەكتەری 
تەكنیكی  چەند  بە  پێویستی  شانۆیی  تەكنیكی 
ئەكتەر  بێتو  ئەگەر  كە  هەیە،  دیكەش  تایبەتی 
شارەزایان نەبێت ئەوا ناتوانێت ڕۆڵێكی كاریگەر و 

سەركەوتوو لە سینەمادا بەرجەستە بكات.
و   كەرەستە  لە  سوودوەرگرتن  بە  دەرهێنەر 
بە  دەتوانێت  سینەما  بواری  ناو  داهێنانەكانی 
شێوەیەكی بەرچاو یارمەتیی ئەكتەرەكانی بدات، 
بە  سینەمایی  ئەكتەری  هەندێك  كە  جۆرێك  بە 
بێ  ئەوەی كە هێچ جۆرە پێشینەیەكی شانۆییان 
تایبەتمەندییانە  لەم  سوودوەرگرتن  بە  هەبێت، 

بوون بە ئەستێرەی سینەمایی.

جیاوازییەكانی نێوان شانۆ و سینەما بریتین لە:
)continkity( بەردەوامی

ئەكتەرە سینەماییەكان بۆ ماوەیەكی دڕێژخایەن 
دەبێت هاوسەنگیی ئەو كەسایەتییە بپارێزن، كە 
كە  كاتێكدایە  لە  ئەمەش  دەكەن،  بەرجەستەی 
ڕەنگە لەو ماوەیەدا بەشێكی زۆر كەم لە رۆڵەكەی 

وێنە بگیرێت.
كاری  سەرەتای  لە  هەر  ئەكتەرێك  جار  هەندێ  
بەرجەستە  فیلمێك  بەشی  دوا  وێنەگرتنەوە، 
دیمەنێكی  چەند  ڕۆژێكدا  لە  خود  یان  دەكات، 
تایبەتیدا  دەروونیی  بارێكی  چەند  لە  جیاواز 
بەرجەستە دەكات، بەاڵم لە شانۆدا ئەم كارە تەواو 
لە  ڕۆڵەكەی  شانۆیی  ئەكتەرێكی  و  پێچەوانەیە 
ماوەی یەك كاتژمێر یان زیاتر پێشكەش دەكات، 
لە كاتێكدا كە ئەكتەری سینەمایی ڕۆڵەكەی قۆناغ 
بە قۆناغ و لە ماوەیەكی درێژخایەندا بەرجەستە 

دەكات.

)angle( گۆشەنیگا
دەكات  ئارەزوو  خۆی  كە  جۆرەی  بەو  بینەر 
بەاڵم  تێدەگات،  لێی  و  دەڕوانێت  نمایشێك  لە 
بە  ئەوا  سینەماییدا  فیلمێكی  بینینی  كاتی  لە 

ئارەزووی دەرهێنەرەكە لە فیلمەكە دەڕوانێت.
لەسەر  جەختكردنەوە  بۆ  شانۆییدا،  نمایشی  لە 
سوودوەرگرتن  بە  ئەكتەر  نمایشەكەدا،  بەشێكی 
الی  بۆ  بینەر  سەرنجی  فیزیكییەكان  جووڵە  لە 
خۆی ڕادەكێشیت، بەاڵم لە سینەمادا ئەم كارە 
لە الیەن دەرهێنەرەوە ئەنجام دەدرێت لە ڕێگەی: 
گرتەكە  ئەندازەی   ،brek down )بڕین 
جووڵەی   ،set-up كامێرا  شوێنی   ،scale

دۆسیە



1٥٥

طةالويَذى نوىَ
56-57

كامێرا mouing camera، جۆری هاوینەی 
كامێراكە lense، رووناكی lighting، مۆنتاژ 
  ،special effect دیمەنی تایبەتی ،editing
 ،musical score ناوەڕۆك  موزیكی 
بە  كارانەش  ئەم  هەموو   ،)dubbling دۆبالژ 
شێوەیەكی ڕاستەخۆ یان ناڕاستەوخۆ كاریگەری 
دەخەنە سەر ڕۆڵ بینینی ئەكتەر و گشت ئەم 
كارانەش لە ژێر چاودێریی دەرهێنەرەكە ئەنجام 
دەدرێت و ڕای كۆتایی دەگەڕێتەوە بۆ خودی 

دەرهێنەر.
تەكنیكی  لە  جگە  دەرهێنەر  ئەوەی  لەبەر 
پەیامێكی  كە  هەوڵدەدات  فیلمسازی، 
دەبێت  ئەوا  بگەیەنێت،  بینەر  بە  مرۆڤانەش 
و  مرۆڤ   سروشتی  لە  شارەزایی  تەواوی  بە 
تا ڕادەیەكیش زانستی دەروونناسیدا هەبێت و 
وەك باوكێك لەگەڵ ئەكتەرەكانیدا هەڵسوكەوت 
بۆ  ئەكتەرەكانی  كە هەستی  بتوانێت  و  بكات 

بەرجەستەكردنی ڕۆڵەكانیان ببزوێنێت.
دیارە هەموان ئارەزوو دەكەن كە لە كاتی بە 
دەستخۆشیان  باش  كارێكی  گەیاندنی  ئەنجام 
لێبكرێت و هەر لەبەر ئەمەش دەرهێنەر دەبێت  
لە كاتی گونجاودا دەستخۆشی لە ئەكتەرەكانی 
بكات، كریشتۆن لەم بارەیەوە دەڵێت: )پێویستە 
دەرهێنەران لە گەڵ ئەكتەرەكانیان هاورێ  بن (. 
هەڵبەتە ئەم قسەیە ئەو واتایە ناگەیەنێت كە 
دەبێت دەرهێنەر هەموو ئەكتەرەكانی بناسێت 
و پەیوەندیی هاوڕێیەتی لە گەڵیاندا ببەستێت، 
بتوانێت  ئاسانی  بە  دەرهێنەر  دەبێت  بەڵكو 
هەستیان ببزوێنێت و ڕێنوماییان بكات، تا لە 
بەرجەستە كردنی ڕۆڵەكەیاندا سەركەوتوو بن، 

بەبێ ئەوەی كە هەستیان بریندار بكات.
كاتی  لە  ئەكتەرێك  جار  هەندێك  ڕەنگە 
وێنەگرتنی دیمەنێكدا خۆبەخۆ ترس دەروونی 
داگیر بكات و دیارە كە لەم كاتانەشدا كێشە 
وێنەگرتنەكە  ستافی  و  ڕۆڵەكە  و  ئەكتەر  بۆ 
دروست دەبێت و دەرهێنەر دەبێت یەكسەر ڕێگە 

چارەیەكی گونجاو بۆ ئەم دۆخە بدۆزێتەوە.
یەكێك لەو هۆكارانەی كە دەبنە هۆی سەرهەڵدانی 
دەرهێنەرەكە  كە  ئەوەیە  كێشانە  جۆرە  ئەم 
گرنگییەكی زۆری بە ڕاهێنانەكانی ئەكتەرەكەی 
نەداوە و بە پێی پێویست ئەكتەرەكەی ڕێنومایی 
ئەكتەرەكەی  ئەندازەیەك  بە  یاخود  نەكردووە، 
سەرزەنشت كردووە كە كەم كەم ئەم ترسە لە 
دەروونیدا دروست بووە، هەروەك كالرك گیبڵ 
دەڵێت: )دەرهێنەرە نەشارەزا و دیكتاتۆرەكان، 
كە  كاتێك  و  دەكەن  زەوت  ئەكتەر  لە  ئارامی 
ئەوا  دیمەنەكان  وێنەگرتنی  بە  دەكەن  دەست 
دەروونی  و  هەست  شێواندنی  ماییەی  دەبنە 
ئەنجامیشدا  لە  فیلمەكە،  ناوەرۆكی  و  ئەكتەر 
سەرنەكەوتوو  ئەكتەرێكی  و  خراپ  فیلمێكی 
لە سەر پەردەی سینەما دەخرێتە بەر دیدەی 
خاوەن  خۆیدا  لە  خۆی  فیلم  بینەران.(. 
هاوسەنگیی  و  خۆیەتی  بە  تایبەت  جیهانێكی 
ناو فیلمەكەش گرنگترین بابەتی ناو فیلمەكەیە، 
كە  كەسەیە،  ئەو  سەركەوتوو  دەرهێنەری 

بتوانێت هاوسەنگیی ناو فیلمەكەی بپارێزێت.
بەرهەمهێنانی  كاتی   لە  بابەت  ترسناكترین 
فیلمێكی سینەماییدا ئەمەیە كە كاتێك بە نیازن 
بكەن،  كار  سینەمایی  ئەستێرەیەكی  گەڵ  لە 
هەموو تایبەتمەندییەكانی ئەو ئەكتەرە لە بەرچاو 

ئەكتەر دەبێت بتوانێت كە بە سوودوەرگرتن لە 
كاردانەوەی ڕووخسار و دەربڕینەكانی و شێوازی ڕۆیشتن 
و هەڵسوكەوت كردنی، بە ئاسانی ڕۆڵەكەی بەرجەستە 
بكات

دەبێت بزانین 
كە ڕۆڵ بینین 
لە سینەما 
و تەلەفزیۆن 
زۆر جیاوازە 
لەگەڵ شانۆدا، 
چونكە ئەكتەری 
سینەمایی جگە لە 
سوودوەرگرتن لە 
تەكنیكی شانۆیی 
پێویستی بە چەند 
تەكنیكی تایبەتی 
دیكەش هەیە، كە 
ئەگەر بێتو ئەكتەر 
شارەزایان نەبێت 
ئەوا ناتوانێت 
ڕۆڵێكی كاریگەر 
و سەركەوتوو 
لە سینەمادا 
بەرجەستە بكات
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نەگرن، وەك: دەنگ و هەڵسوكەوت و جووڵە.
بۆ نموونە )گری كۆپەر و كالرك گیبڵ و ئۆرۆل 
فلین و جۆن ڤین و جیمی ستیوارت( هەر یەكەیان 
خۆیان  بە  تایبەت  شێوازێكی  خاوەن  جیا  بە 
ڕۆڵەكانیاندا  كردنی  بەرجەستە  كاتی  لە  بوون  
و هەر ئەمەش بووبووە هۆكارێك تا بینەران بە 

تامەزرۆییەوە بچن بۆ بینینی فیلمەكانیان.
هەروەها دەبێت ئاگاداری ئەوەش بن كە چ كەسێك 
ئەستێرەیەكی سینەمای بازرگانییە )تجاری( و چ 
كەسێك دەتوانێت بە سەركەوتوویی كەسایەتیی 
ناو فیلمەكەتان بۆ بەرجەستە بكات، بە بێ  ئەوەی 
كە گوێبدەنە پەیوەندیی خزمایەتی و هاوڕێیەتی 
و ئارەزووی بەرهەمهێن و بەرپرسانی ناو كۆمپانیا 
كارە  ئەم  بێتوو  ئەگەر  چونكە  فیلمسازییەكان، 
و  ڕووبدات  كارەسات  ڕەنگە  ئەوا  بدەن  ئەنجام 
ناشایستە  یان  نەشارەزاوە  ئەكتەرێكی  هۆی  بە 
ناو  كەسایەتیی  ڕۆڵەكە  كردنی  بەرجەستە  بۆ 

فیلمەكە بە تەواوی بشێوێنرێت.
سینەماییەكان،  دەرهێنەرە  دیكەی  كێشەیەكی 
بێگومان  هەرزەكاران،  و  منداڵ  لەگەڵ  كاركردنە 
ئەكتەرێكی مناڵ یان هەرزەكار لە ڕووی دەروون 
ئەكتەرە  لەگەڵ  كۆمەاڵیەتییەوە،  هەستی  و 
كە  بەتایبەتیش  جیاوازن،  زۆر  كامڵەكان  و  پیر 
شوێنی  و  ببن  زیز  بابەت  بچووكترین  لە  ڕەنگە 
كارەكە بە جێبهێڵن. هەر لەبەر ئەمەش دەرهێنەر 
و  وتووێژ  وریاییەوە  بە  دەبێت  كاتانەدا  لەم 
هەڵسوكەوتیان لەگەڵ بكات، تا بەم جۆرە بتوانێت 
بە  ڕۆڵەكەیان  و  ببزوێنێت  دەروونیان  و  هەست 
سەركەوتوویی بەرجەستە بكەن. هەروەها دەبێت 
خوێندكارێكی  بێتو  ئەگەر  كە  بزانین،  ئەوەش 

تازەكار  دەرهێنەرێكی  یاخود  دەرهێنان  بواری 
ناوەڕۆكی  و  سكانس  لە  باشیان  شارەزاییەكی 
سیناریۆكەدا هەبێت، بەاڵم هەڵسوكەوتی لەگەڵ 
ئەكتەرەكانی باش نەبێت و لە بچووكترین هەڵە 
ناتوانێت  هەرگیز  بێگومان  ئەوا  بێت،  توڕە 

فیلمێكی سەركەوتوو بەرهەم بهێنێت.

دۆسیە
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سامان حوسێنی

فیلمی »كوێستانی قەندیل« دوا بەرهەمی سینەمایی نووسەر و هونەرمەندی كورد »تەها كەریمی«یە، 
ئەم ئەزموونە سینەماییە ئەگەر بۆ سینەمای ئێستای كورد بەهرەیەكی تەواو جیاواز نەبێ،  النی كەم لە 

جۆری خۆیدا كەم وێنەیە.

فیلمی كوێستانی قەندیل
ناوەڕۆكێكی هیومانیستی، رواڵەتێکی ناسیونالیستی
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كوردە،  فەقێی  سێ   سەبردەی  فیلمەكە  چیرۆكی 
مجێوری  كچی  نەسرینی  ئەڤینداری  وێكرا  كە 
مزگەوتەكەیان دەبن ، بەاڵم دواجار و دوای ئەوەی 
مزگەوتەكە  لە  دەزانێ   فێركاریان  مامۆستای 
وەدەریان دەنێ،  بەم جۆرە ژیانێك درگا بەسەریاندا 
لە  دەگەیەنێ، جگە  زۆر شتیان  بە  كە  دەكاتەوە، 

)نەسرین(.
پەنجەرەكەی  ئێواران  نەسرین  شەماڵ:  دەنگی 
ئەكردەوە، بۆ ئەوەی عەیندین بۆ هەزارویەك ماڵی 

تازیەدار دەف لێ  بدا و گۆرانی بڵێ .
پەنجەرەكەی  ئێواران  نەسرین  رەسول:  دەنگی 
هەزارویەك  لە  گوێ   شەماڵ  ئەوەی  بۆ  ئەكردەوە، 

ژنی ترساو بگرێ  و دۆعایان بۆ نووسێ ...

زیندانی  یەك  هەزارو  ئەوەی  بۆ  شەماڵ:  دەنگی 
هەواڵی زیندووبوونیان بگەیەننەوە بە كەسوكاریان.

دەنگی عەینەدین: بۆ ئەوەی سااڵنێك دواتر بچینەوە 
ناو هەزارو یەك داستان.

دەنگی شەماڵ: داستانی ئەو ژنانەی بە چوار زمان 
قسە دەكەن، بەاڵم بە یەك زمان دەگرین و فرمێسك 

دەرێژن. 
رەسوڵی  و  دەف  عەینەدینی  دۆعا،  شەماڵی 
و  وەیالن  و  ئەڤیندار  فەقێی  سێ   فرمێسك 
حوجرەی  لە  دەرچوونیان  دوای  لە  پەرتەوازە، 
مزگەوتی فەقێیان، سەوداسەری نەسرین وێڵ دەبن 
لەم  سەرهەڵدەگرن،  دۆزینەوەی  ئامانجی  بە  و 
ئەم  عەشقی  و  ئەڤین  )نەسرین(ی  ئەوە  الشەوە 
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سێ  فەقێ  دەركراوە بۆتە پێشمەرگە و وا پێدەچێ  
بووبێ.   بێسەروشوێن  شەڕێكدا  میانەی  لە  دواتر 
كاراكتەرە سەرەكییەی  ئەم سێ   ژیانی  لێرەوە  ئا 
فیلمەكەی كوێستانی قەندیل دەبێتە رێبواری رێگەی 
رەوت  لە  كە  ئەوەی  ونبوو،  نەسرینی  دۆزینەوەی 
ئەڤینیاندا  نەسرینی  دوای  بە  گەڕان  پرۆسەی  و 
مزگێنی  و  دڵخۆشكەر  و  سەبوور  سەنگی  دەبنە 
دەری هەزاران رۆڵە كوژراو و رۆڵە بێسەروشوێن... 
كورد  دایكانی  كوژراون،  قەندیل  لە  كە  ئەوانەی 
دەف  بە  عەینەدین  عەرەب.  و  تورك  و  فارس  و 
پێ   سوكناییان  دۆعا  بە  شەماڵ  دەیانالوێنێتەوە، 
و  دەكاتەوە  ئارام  و  هێور  دڵیان  و  دەبەخشێ  
رەسولیش نامە و ناونیشانەكانیان بە نهێنی و بە 

شێوازی تایبەت بەخۆی ئاڵوگۆڕ دەكا...
دژی  بەاڵم  یەكێكە،  هەرسێكیان  ئەڤینی  و  خەون 
دەڵێن(  خۆیان  بۆ  )وەك  نییە  ساڵ  و  یەكترین 
یەكتر لەالیەنی بەرامبەر بە گرتن نەدەن... خەون 
هەركامەیان  بەاڵم  یەكێكە،  هەرسێكیان  ئەڤینی  و 
بەوی دیكە دەچێتە  روانگەیەكی دژ  ئاراستە و  بە 
پێش و رێبازێكی دژ بە هاوڕێ  كۆنەكەی دەگرێتە 
بەر، خەون و ئەڤینێكیان هەیە، كەچی رواڵەت و 
و  خەون  ئەم  سەرەڕای  جودایە،  لێك  دەروونیان 
خەمساردی،  لە  تەژین  و  پڕ  هاوبەشەش،  ئەڤینە 
درۆ  هاوبەشەش،  ئەڤینە  و  خەون  ئەم  سەرەڕای 

لەگەڵ یەكتر دەكەن و دەبنە خائین بە یەكتر...
رەنگە  و  دەدا  لێ   بۆ  دەفیان  دەف  عەینەدینی 
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دۆعایان  دۆعا  شەماڵی  هەبێ.   دیكەشی  مەبەستی 
بۆ دەنووسێ  و ئەهوەنیان ئەكاتەوە و فەرامۆشییان 
بۆ  دێنێ ، رەسولی فرمێسكیش ناسنامە و كەلوپەل 
ئەمە  بەاڵم  دێنێتەوە..  زیندوبوونیان  هەواڵی  و 
و  نییە  دیار  كە  ئەوەی  چونكە  رووپەردەكەیانە، 
ناخیاندا  لە  هەرسێكیان  كە  ئەوەیە  ناكرێ ،  بەدی 
دەكوڵێن بۆ شتێكی دیكە، بێئاگا لەوەی كە ئەوەی 
دەیكەن نوێنگەی خودی هەر ئەو ئامانج و ئەڤینەیە 

كە بە دوایەوەن و بۆی دەگەڕێن.
دیكەوە  لەالیەكی  قەندیل«  فیلمەكەی »كوێستانی 
زوومە لەسەر وتەزاكانی ئەڤین و نەفرەت و دەرد و 
مرۆڤبوون، ئەو فیلمە لە ئاسمان و زەوی براوە و 

هانای بردووەتە بەر دەف و دۆعا و چاوەڕوانی...
دەكردە  رووم  فەقێیەتی  رۆژانی  دۆعا:  شەماڵی 
ئەكردمەوە..  بۆ  باوەشیان  هەورەكان  ئاسمان.. 
خودا پێدەكەنی بە روومەوە.. كە بە شوێن نەسریندا 
چوومە كوێستان و لەگەڵ كۆمۆنیستەكان ئاشنابووم، 
شەرمم لە خۆم كرد ئەوەندە چاوم بریبووە،ئاسمان، 
زەویم نەناسیبوو، رۆمانی دایك_ی ماكسیم گۆركیم 
دەخوێندەوە، گڕم دەگرت شەرمم لە خۆم دەكرد، 
كە نەمزانیبوو دەستی بەهێز و ئیرادەی مرۆڤ تا 
بژی  كرێكار...  بژی  وابێ   كە  بەهێزە،  رادەیە  ئەو 
گیڤارا... بەاڵم زۆری پێ  نەچوو زانیم دەستی مرۆڤ 
ئەوەندەش كە بڵێی بەهێز نییە.. كە نەسرین ونبوو 
ئەوەم زانی كە ژنانی دەردەدار روویان لە ماڵەكەم 
خۆم  لە  شەرمم  ناسی،  دەرمانم  بێ   دەردی  كرد 
دەكرد ئەوەندە چاوم بڕیبووە زەوی، ئاسمانم لەبیر 
بە  رۆژێك  ئەوەتا  ئێستا  بۆیە  هەر  چووبووەوە.. 
بە  رۆژێكیش  و  دەكەم  ئاسمان  سەیری  شەرمەوە 

شەرمەوە سەیری زەوی...

كاتێ  كە ئەڤیندار نامراد دەبێ  و بە ئامێزی ئەڤینەكەی 
شاد نابێ،  یەكجار بێ  دەسەاڵت و دەستەوسان دێتە 
مانایەكیش  و  ئامانج  و  ئایدیۆلۆژیا  هیچ  و  بەرچاو 
ناتوانێ  ئەو دەسەاڵتەی پێ  ببەخشێ،  هەر بۆیە ئا 
بەر وەهم  پەنا دەباتە  ناكام  ئەڤینداری  لێرەدا كە 
ئەم  سەرچاوەی  هەر  ئەگەر...  رەنگە  و  گومان  و 
فەقێكانی  رۆژان  لە  رۆژێك  بێ  دەسەاڵتییەشی كە 
و  دۆعا  و  دەف  بەرەی  بردووەتە  چیرۆكەی  ئەم 
مراد  گەیشتن  سەردەمانێك  ئەگەر  چاوەڕوانی.. 
كردووە،  كاری  زۆر  نەگەیشتن  ئێستا  ئەوەتا  بوو، 
نەگەیشتن سێ  ئەڤیندارەكەی كوێستانی قەندیلی بە 
رۆمانێك بەسەرهات و سەربردەدا تێپەڕاندووە، كە 
ئەگەر ئەو ئەڤینە نامرادە نەبوایە، رەنگە هەرگیز ئەم 
بەسەرهاتانەش نەدەبوون. مرۆڤبوون تایبەتمەندیی 
هەموو رۆلە كوژراو و كەس بێسەروشوێنەکانی ئەم 
و  تورك  و  فارس  یان  بن  كورد  چ   جا  فیلمەیە، 

عەرەب، بەاڵم مرۆڤبوون چییە؟
هیچ  بە  مرۆڤ  كە  شتەیە،  ئەو  راست  مرۆڤبوون 
مرۆڤ  ئەوەی  مەگەر  نابێ،   دەرباز  لێی  چەشنێك 
دڵەخورپەیە،  گریانە،  مرۆڤبوون  نەمابێ ... 
رەشپۆشییە، خەمە، مزگێنییە و لە هەمووان زیاتر 
چاوەڕوانییە.. ئەرێ چاوەڕوانی، مرۆڤبوون سام و 
نیگەرانی و دڵەراوكەشە.. لە هەمان كاتدا مرۆڤبوون 
زۆرتر  لەوانەش  و  دڵداریشە  و  نەفرەت  و  بێزاری 
كە  تاڵەی  راستییە  ئەو  نائومێدییە،  و  هیوابڕوای 
ناهێنن،  پێدا  نانێن و ددانی  لێ  نائومێدەكان پێی 
هێزییەوە  هەموو  بە  كە  روونترە،  رۆژ  لە  بەاڵم 

داڵدەی داون.
كوێستانی  بەرزایی  بە  قەندیل(  فیلمی )كوێستانی 
ژنە  ئەو  تێنەگەیشتنیشە،  و  تێگەیشتن  قەندیل 

دۆسیە
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بۆ  دەفیان  عەینەدین  كە  چاوەڕوانانەی  و  غەریب 
لێ  دەدا و شەماڵ دۆعایان بۆ دەنووسێ  و رەسول 
بۆ  گۆڕەكانیان  و  دێنێ   بۆ  ناونیشانیان  و  نامە 
بێدەسەاڵتی  لە  باشی  بە  زۆر  دەكا،  دەستنیشان 
بەرامبەر  لە  ئاگادارن  خۆیان  دەستەوستانیی  و 
بەاڵم  كەوتوون،  تێی  قەدەرەی  و  چارەنووس  ئەو 
هەزار ئەوەندە بێ  هەواڵ و تێنەگەیشتوون لەوەی 
كە نە سەرچاوەی نەهاتی و دەردەكانیان جیاوازە 
بیریان  لە  ئەوان   خەونەكانیان..  و  رەگەز  نە  و 
بەاڵم  دەدوێن،  زمان  چوار  بە  ئەگەرچی  كە  نییە 
تەنیا یەك زمانی هاوبەشیان هەیە، ئەویش زمانی 
كەلێن  لە  كاتدا  هەمان  لە  چاوەڕوانییە،  و  گریان 
فیلمەكەی  دەمارەكانی جەستەی  وردە  و  قوژبن  و 
كوێستانی قەندیلدا نەفرەتێكی شاردراوە و پەنهان 
سەیر خۆی حەشار داوە، نەفرەت لەو كاتە كە ژنە 
هاوبەشەكان  خەمە  و  جیاواز  زمان  رەشپۆشەكان 
خواردنەكانیان پێشكەشی یەكتر دەكەن، كەچی لە 
لێڕەوارەكانی  و  چڕ  بە  یەكتر  دزیی  بە  و  بنەوە 
كاتەی  ئەو  نەفرەت  دەكەنەوە،  گلۆریان  قەندیلدا 
پێ   بەاڵم شەڕی  دەفلێدان،  دەچێتە  عەینەدین  كە 
كاتەی  ئەو  نەفرەت  دەنێن..  وەدەری  و  دەفرۆشن 
سەروشوێنی  سۆراغی  بۆ  شەماڵ   هەوڵی  هەموو 

نەسرینە، بەاڵم موقەدەم پێی دەڵێ :
بەڵكو ئەگەر  لە كوێیە،  ناڵێم، كە  نەك هەر پێت 
لە دەستم بێ  ونتریشی دەكەم، پێی دەڵێ  )هەموو 
ناكەن.(  پێ   دەست  بەمراگەیشتنە  لە  دەردەكان 
كوێستانی  چیرۆكەكەی  فەلسەفەمی  پەیامی  بەاڵم 
قەندیل؟ بە بێگومان ئەگەر پەیامی ئەم سیناریۆیە 
دەرخستنی تێنەگەیشتنە قووڵ و خراپ تێگەیشتن 
و فەرامۆشكردنەكان نەبێ  لەو بەشە لە رۆژهەاڵتی 

ناڤین كە كورد تێیدا نیشتەجێ  و جێگیرە، بە دڵنیاوە 
ئاشكراكردنی زۆربەی ئەو نهێنیانەیە كە مرۆڤی ئەو 
دەڤەرە كەمتر سەرنجی داوە یان رەنگە هەر سەرنجی 
نەداوە... ئەوەی كە ئێمە لە بینینی دەروبەرماندا 
هێشتاش هەر لە رووكەش داین و قواڵیی رووداو و 
دیاردەكانمان بە وردی بەدی نەكردووە، هەوڵیشمان 
بنكۆڵ  بنەماكان  و  رەگەز  و  بینەوە  قووڵ  نەداوە 
بەكجار  پرسیارەكانمان  كە  بۆیەشە  هەر  بكەین، 
زۆر ساكار بوونەوە، لە هەمان كاتدا لەم پرسیارانە 
مندااڵنی  لە  كە  وەاڵمەكانن،  ساكارتر  و  سادەتر 
بەرهەم  گەرم  و  قووڵ  پرسیاری  بەردەوام  خۆیاندا 
لەالیەكی  قەندیل(  فیلمەكەی )كوێستانی  دەهێنن، 
دیكەوە زوومە لەسەر وێناكردنی كورد و كەسایەتیی 
جیاوازییەكانی،  و  هاوبەشی  و  نەتەوە  ئەم  تاكی 
لەگەڵ دیكەی گەالن و بەدگومانی و توندوتیژی لە 

مێژووی سەرزەمینی ئەم گەلەدا..
ئەڤینەكە كە نەسرین توندوتیژە، ئەڤیندارەكان كە 
بەعسییەكان  توندوتیژن،  بن،  فەقێكە  كونە  سێ  
هێزەكانی  توندوتیژن،  پێشمەرگەكان  توندوتیژن، 
سەر بە سێ  دەوڵەت توندوتیژن، ژنەكان زۆربەیان 

توندوتیژن...
لێرەدا ئەم پرسیارە دێتە ئاراوە، كە ئایا جوگرافیای 
بە  توندوتیژە؟  قەندیل_یش  كوێستانی  فیلمەكەی 
بێگومان، بەاڵم خۆ توندوتیژیش هەر لە خۆوە بەرهەم 
بە  تایبەت  رەگەزی  و  سەرچاوە  توندوتیژی  نایە، 
خۆی هەیە.. ئەگەر بە خوێندنەوەیەكی سەمبولێك 
پارتی  هێمای سێ   وەك  فەقێكە  هێماییانە سێ   و 
وەك  نەسرینیش  و  دابنێین  كوردخواز  و  مافخواز 
هێمای كورستان داگیركراوی مەبەست و ئامانجیان 
هەڵسوكەوتی  چۆنیەتیی  دەكرێ   ئایا  بناسین، 

فیلمی )كوێستانی قەندیل( بە بەرزایی كوێستانی 
قەندیل تێگەیشتن و تێنەگەیشتنیشە

لە كەلێن و 
قوژبن و وردە 
دەمارەكانی 
جەستەی 
فیلمەكەی 
كوێستانی قەندیلدا 
نەفرەتێكی 
شاردراوە و پەنهان 
سەیر خۆی حەشار 
داوە، نەفرەت 
لەو كاتە كە ژنە 
رەشپۆشەكان 
زمان جیاواز و 
خەمە هاوبەشەكان 
خواردنەكانیان 
پێشكەشی یەكتر 
دەكەن، كەچی 
لە بنەوە و بە 
دزیی یەكتر بە چڕ 
و لێڕەوارەكانی 
قەندیلدا گلۆریان 
دەكەنەوە
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ئەڤینەكەیان  لەگەڵ  و  خۆیان  لەگەڵ  ئاشقەكان 
پارتە  رووبەڕووبوونەوەی  چۆنیەتیی  وێنگەی  بە 
بۆچی  بزانین؟  كوردێكدا  لەگەڵ  كوردییەكان 
پێمان  كورد  رامیاریی  خەمی  مێژووی  ئەوەتا  نا؟ 
الیەنە  هەموو  رامیاریی  ئەڤینی  كاتێكدا  لە  دەڵێ  
هەر  سینارۆیە  ئەم  وتەی  )بە  كوردە  مافخوازەكە 
16 پارتەكە( رزگاریی واڵتەكەیان بووە، كەچی تا 
رادەیەكی زۆر جگە لەوەی خوێنی یەكتریان رشتووە 
بەرپاكردووە  خۆكوژییان  شەڕی  خوول  چەندین  و 
كەمتر  بەرهەمهێناوە،  نەخۆشیان  كوردستانێكی  و 
كاری كارامە و نیشتمانی و مرۆڤخوازانەیان كردووە، 
بۆ مەگەر داخوازیی كورد چییە؟ رەنگە تا ئێستا 
بۆچی  ئەی  مافە،  ئەگەر  چونكە  نییە،  روون  زۆر 

پێشێلی دەكەن؟
ئەگەر خاكە بۆچی رێزی ناگرن؟ ئەگەر مرۆڤە بۆچی 
ئەتكی دەكەن؟ بۆچی سوكی دەكەن؟ ئەگەر ژیانە 
بۆچی بۆ هەموو الیەك وەك یەك و دۆست و دوژمن 
تێیدا هاوبەشن؟ دیاردەی دۆشاو و خوێ  و بەسەر 
گومان لێ  كراوەكان لەم فیلمەدا بە مانای چییە؟ 
ئایا نووسەر و دەرهێنەر بەهۆی ئەم وێنەوە دەیەوێ  
چ پەیامێك بداتە بینەر و خوێنەر؟ لەمەشدا دیسان 
گومانی تێدا نییە، كە دوو هۆی سەرەكی دنەدەری 
بێمتمانەییە  و  بێزاری  یەكەمیان  كردارەن،  ئەم 
متمانەی  و  ئەڤین  نەبوونی  دووهەمیشیان  و 
راستەقینەیە، ئەوەتا مێژووی ئەم گەالنە كە لە زۆر 
بواری چارەنووسەكەیاندا هاوبەشی یەكترن، هاوكات 
مێژووی ناكۆكی و دژبەری یەكتریشە، چونكە ئەم 
ئاوە لەمێژە رژاوە و ئەم هەستە لەمێژە پێكهاتووە.. 
شوێنێكدا  لە  قەندیل(  )كوێستانی  دەرهێنەرەكەی 
دەردەكە  وتبووی:  فیلمەكەیدا  ئیكرانی  لەكاتی 

لە  گوێ   كە  ناڕەخسێنین  بوار  و  دەرفەت  ئەوەیە 
و  هەست  بە  كە  ئەوەندەی  بگرین،  یەكتر  قسەی 
سۆزێكی ساكار و سادەوە بەرەنگاریی یەكتر دەبین 

و لە یەك بێزار و قین و لە دڵین...
لەو وێنەدا كە خۆاڵو و دۆشاو بەسەر دژبەرەكانیاندا 
دەكەن، لەجیاتی ئەو كارە ئامادەنین درگایەك لە 
ئاخافتن بەسەر یەكتردا بكەنەوە، ئەم راستییە تااڵنە 
ئەگەر  بێگومان  بە  ئێوارەدا  لەم  كە  دەیسەلمێنن، 
بەردەكەوێ،   تاوانی  كەمترین  بێ   تاوانباریش  كورد 
بە بەراورد لەگەڵ تورك و عەرەب و فارسدا، ئەوەتا 
رەواو  دیالۆگێكی  بەسەر  درگاكانیان  هەموو  ئەوان 
لە  كاتیشدا  لەهەمان  داخستووە،  راستەقینەدا 
روانگەی ئەوانەوە كورد بوونەوەرێكی دڕندەیە، كە 
ئەم  وێنەی  تاكو  دەدەن،  خۆیانی  گەلی  نیشانی 
گەلە بەشكراوە بەشخوراوە ئاوا ببینن و بناسن بەو 
یەك  بە  الیەك  هەموو  فیلمە  ئەم  هەمووەشەوە  
چاو سەیر دەكا و نایەوێ  الیەک بە رەوا و الیەك 
بە ناڕەوا پێناسە بکا، كە بەشكم بتوانێ  درگایەكی 
كە  مرۆڤانەی  ئەو  روانگەی  بەسەر  بكاتەوە  دیكە 
لە پێناوی هاوژیانییەكیدا و پەروانە و ئاشتییانەی 

گەالنی ناوچەكەدا هەوڵ دەدەن و تێدەكۆشن.
ژیان  سەر  پەرژاوەتە  دیكەوە  لەالیەكی  فیلمە  ئەم 
هۆكارە  واتە  بێسەروشوێنی،  و   كولتوور  و  ژن  و 
و  كۆمەڵگە  سازدەری  دەرەكییەكانی  و  دەروونی 
هەموو  لەنێو  بۆ  باشە  یەكسان...  كەسایەتییەكی 
رەگەز و گەلە جۆراوجۆرەكاندا ئەوە هەر ژنەكانن كە 
دێنە سەر گۆڕەكان و شین دەگێڕنە سەر لەهەش 
بارمتەكە  بۆ  رەشپۆشن؟  ژنەكان  هەر  بۆ  دەنێن؟ 
ژنە؟ بۆ رزگاركراوەكە ژنە؟ بۆ ئەڤینەكە ژنە؟ بۆ 

هۆكاری خیانەتی نەقیب ژنە؟

دۆسیە
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بێگومان  بە  بن؟  كارەساتەكان  بەهانای  ژنەكان 
بەاڵم  كوردیكایە،  فیلمە  ئەم  چیرۆكی  جوگرافیای 
سەیر ئەوەیە یان رەنگە پرسیار ئەوەیە كە باشە بۆ 
میوانە زرۆدار و بێ  زۆرەكانی ئەم جوگرافیایایەش 
جا چ میوانە  بێ  چەكەكان واتە ژنە رەشپۆشەكان 
و  بەعس  عەسكەری  واتە  چەكدارەكان  میوانە  و 
هیچ  عەرەب  و  فارس  سوپای  و  تورك  ئەرتەشی 

تەوفیر و جیاوازییەكیان لەگەڵ كوردەكان نییە...
وەك یەك ترساون، وەك یەك تەختەی سەر ئاون، 
وەك یەك دەستیان دەلەرزی، وەك یەك دەنگیان 
دەلەرزێ .. وەك یەك ژێر چاویان ماسیووە و وەك 

یەك ئەژنۆیان هیالك بووە ...

بێسەروشوێنی،  شەڕە  ئاوایە...  دەڤەرە  لەم  ژیان 
تەرمی بێ  خاوەن، هەژاری، رەشپۆشی، بێ  دەسەاڵتی 
و پەنا بردنە بەر دەف و دۆعاو چاوەڕوانی، سەیرە! 
چ  چەكە  بێ   میوانە  چ  جا  هەروان   میوانەكانیش 

میوانە چەكدارەكان.
بە  كوردی  كۆمەڵگەی  كۆمەاڵیەتیی  پێكهاتەی 
بەشكراوی  و  هەڵەبجە  و  ئەنفال  كارەساتەكانی 
درێژایی  بە  خەڵكەكەی  بەشخوراویی  و  خاكەكەی 
مێژوو لەگەڵ ئەم جۆرە كوێرەوەری و نەهامەتییانە 
ئەمە  دەردەکەوێ   و  دیارە  وەك  بەاڵم  ئاشنایە، 
قەندیل(  )كوێستانی  نییە،  كورد  تایبەتەندی  هەر 
كەمن  تاقمێكی  دەكەن،  پێ   گاڵتەیان  دەینوێنێ  
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كە هیچ تەوفیرێكی نییە كورد بن یان نەبن! هەر 
ژیان  فیلمی  دەرهێنەری  و  گاڵتەكار  رەنگە  بۆیە 
تا  قەندیلیش  كوێستانی  فیلمەكەی  دەڤەری  لە 
رادەیەكی زۆر جێگەی بەزەیین، چونكە وەك یەك 
ماندوون، وەك یەك تینویانە، وەك یەك پەلەیانە، 

وەك یەك دەترسن!
ژێرخانی  بەرهەمی  مرۆڤ  و  كۆمەڵگە  كاتێك 
بێ ،  ژیانە  جۆرە  ئەو  بڕیاردەرانی  بیروبۆچوونی 
كۆمەڵگەیە  ئەم  كەسەكانی  هەموو  بێگومان  بە 
لەخۆ دەگرێ  و پریشكی ئەم ئاگرە دەگاتە هەموو 

الیەك؟...
ئەگەر ونبوونێك هەیە، بۆ هەموانە و ئەگەر كوژرانێك 
هەیە بۆ هەموانە، هەر بۆیە ئەگەر ژیانێكی شیاویش 
دیسانەوە  بۆ  هەموان  بۆ  هەر  ئەویش  هەڵدەگرێ ، 
دەچینەوە سەر پرسیارە سەرەكییەكەمان و دووپاتی 
ئەم  دەرهێنەری  و  نووسەر  راستی  بە  دەكەینەوە 
فیلمە بەم وێنە دەیەوێ  چ پەیامێك بگەیەنێتە بینەر 
و خوێنەر؟ گومان لەوەدا نییە كە دوو هۆی سەرەكی 
یەكەمیان  هەڵسوكەوتەن،  جۆرە  ئەم  دنەدەری 
بێزاری لە یەكتر و دووهەمیشیان بێ  متمانەیی بە 
یەكتر... ئەوەتا مێژوویەكە ئەو گەالنەی كە لە زۆر 
دوژمنی  كراونە  هاوبەشن،  چارەنووسیاندا  الیەنی 
لە  ئەم هەستە  رژاوە و  لە مێژە  ئاوە  ئەم  یەكتر، 
مێژە پێكهێنراوە، دیسانەوە با بە دەستەواژە و لە 
دیسكۆرێكی دیكەدا بەدوای وەاڵمی ئەو پرسیارەدا 
وێڵ بینەوە، كە ئاخۆ ئەم فیلمە لە ناخی چیرۆك 
و سینارۆیۆكەیدا چ راز و نهێنییەكی حەشار داوە؟ 
تێنەگەیشتن لە ئەیڤن و خەم و خەون یان لە بە مراد 
نەگەیشتن و ناكامی، قسە لە دەردێكی مرۆڤانە یان 
دەردێكی كوردانەی تایبەت بەم جۆرە ئادەمیزادە؟

ئەگەر سێ  كاراكتەرە سەرەكییەكە بە وێنەی سێ 
روانگەی راست و نێوڕاست و چەپی رامیاریی كورد 
و  سەرەكی  ئامانجی  بە  )نەسرین(یش  و  دابێین 
دوا ئامانج و مەبەستیان پێناسە بكەین، ئەوا هەم 
و  بریندارن  و  كێشەدار  ئامانج  رێگەی  رێبوارانی 
هەم ئامانجەكە، كە لە نەسریندا خۆی دەبینێتەوە، 

نەخۆش و شكستە و بێ دەسەاڵتە.
ئەگەر عەینەدینی دەف بە وێنەی راست و رەسوڵی 
فرمێسك بە وێنەی نێوەڕاست و شەماڵی دۆعاش بە 
وێنەی چەپ بناسین، ئەوەتا ئێستا هیچ كام لە پێناوی 
رێبازەكەیان  چوارچێوەی  و  سنور  ئەڤینەكەیاندا 
وەك مەرهەمێك بۆ سەر زام و برینی بریندارەكان 
واتە كەسوكاری ونبووە بێسەروشوێنەكان ئەوانەی 

هاودەردی خوێن...
هەر  ئەوانیش  و  ونكردووە  نەسرینی  خۆی  بۆ 
لە  دۆعا  شەماڵی  ونكردووە.  ئازیزیكیان  كامەیان 
پێناوی نەسریندا ئاموشۆی هەموو الیەك، تەنانەت 
دۆزینەوەی  پێناو  لە  ئەوەتا  دەكا.  دوژمنەكانیش 
نەسریندا دەستەودارین بەعسییەك بووە، رەسوڵی 
فرمێسكیش هەر هەڵوەدای نەسرینە، بۆیە راسپاردە 
زەحمەت   بە  بێسەروشوێنەكان  گۆڕی  نیشانەی  و 
تەنیا  پێناوەشدا  لەم  و  شاخ  دێنێتە  شارەوە  لە 
هەر گوێی سپاردوەتە دڵە خەمناكەكەی خۆی، دڵە 
پەیامی  تەنیا  پێیە  بەم  نامرادەكەی،  و  چاوەڕوان 
قوڵی بیریارانە و فەلسەفی، كە بكرێ  لە كوێستانی 
بە  ئەڤیندارانە  نەگەیشتنی  هەڵێنجین،  قەندیلی 
ئەڤینەكەیان ئەویش  بەبێ  ئەوەی بە خۆیان بزانن 
واتایەكی  بە  تاوانبارن،  تێیدا  كە  وابێ  پێیان  یان 
دیكە ئەگەر هۆكاری سەرەكیی ئەم نەیشتنە نەبێ،  

النی كەم هۆكاری پەراوێزخستنەكەیەتی....

دۆسیە
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جیاوازی  پاردەکانی  و  لەالیەن  دیكە  یەكێکی 
ئەزموونە  لە  بەرچاو  بەشێكی  لەگەڵ  فیلمە  ئەم 
فیلمییەكان زمانەكەیەتی، دیالۆگ و مۆنۆلۆگەكانی، 
سینتاكسی  و  داڕشت  و  زمان  هەمووەشەوە  بەو 
سیناریۆكەی »كوێستانی  نێو  وێنەكانی  و  دیالۆگ 
قەندیل« ئاسایی و رۆژانە نییە، بەڵكو ئەمرازێكی 
نییە  ناسروشتی  زۆر  دیارە  هۆنەرانەیە  و  ئەدەبی 
كە زمانی ئەكتەر و كەوشەنی فیلمێك زۆر ئاسایی 
رۆتین  و  زمانێكی سروشتیدار  بەاڵم  بێ ،  رۆژانە  و 
كەمتر دەتوانێ  شۆڕبێتەوە بە ناخی ئەكتەرەكانیدا و 
بەوجۆرە كە شیاوە هەستەكان بنوێنێ،  دیارە چ بە 
ڕوانگەیەكی زمانەوانی و ئەدەبی چ بە روانگەیەكی 
ناسیونالیستی و كوردیخوازانەوە دەكرێ  وردبینەوە 
لە زمانی ئەم سیناریۆیە، بەاڵم بە بێگومان ئەو خاڵە 
بەرچاوە هەر تەنیا لە بەراورد لەگەڵ چەند فیلمێك 
كە لە چەند ساڵی رابردوودا بەرهەم هاتوون، باشتر 

خۆی دەردەخا و روون دەبێتەوە.
دیارە بە سەرنجدانی چیرۆكنووس بوون یا چیرۆكخواز 
بوونی نووسەری ئەم فیلمە هەڵدەگرێ  ئەم سیناریۆیە 
بە زمانێكی ئاوا داڕێژرابێ،  بەشێكی زۆری بەرهەمی 
كوردیكا  لە  فیلم  نوێیەی  وەرزە  و  نوێ   بەرە  ئەم 
جیاوازی  دارشتنی  سەر  پەرژاوەتە  كەمی  بە  زۆر 
زمانەوانی لە سیناریۆی فیلمەكاندا، هەر ئەوەش كە 

كەوشەنی گشتیی فیلمەكان و سیمای پرسناژەكان 
لەگەڵ یەكتر زۆر گەرم و هاودەنگ نایەنە بەرچاو... 
لە  زمانە،  كۆمەڵناسی  راڤەكارێكی  كە  دریدا  ژاك 
رستەی  ئەو  تێدەگەم  باش  من  دەڵێ   وتووێژێكدا 
كە لە زمانی كەسێكەوە دەردەبردرێ  هی خۆیەتی 
یان نا؟ چونكە زۆر قسەی كەسێك دەكرێ  قسەی 
خۆی نەبێ،  بەڵكو دۆخێكی كۆمەاڵیەتی ئەو قسەی 
لەم  توڕەم  دەڵێم »زۆر  من  وێنە  بۆ  بنێ  دەم  لە 
هەڵوێستە« ئەوە لە كاتێكدایە، كە من هیچ توڕە نیم 
لەم هەڵوێستە، دەتوانم بڵێم توڕەم، بەاڵم هەرگیز 
ناتوانم توڕەبم و توڕەبوون لە دەروون و داڕشتنی 
رستەكەمدا ئاسەواریشی هەبێ ، كاتێك تۆ دەتوانی 
بە  بنوێنێ،   خۆی  وەك  ناوەڕۆكێك  رستەیەكدا  لە 
مەرجێك بارێكی رواڵەتیی تێگەیاندنی نەبێ،  بەڵكو 
دەبێ  هەڵگری هەموو ئەو بارە ماناییانەش بێ،  كە 
مەبەستی سەرەكیی ئەو داڕشتەیە، جا چ لە دیالۆگدا 
سیناریۆیەدا  لەم  وێنە  بۆ  مۆنۆلۆگدا،  لە  یان  بێ  
وشەكانی  و  وتە  لەگەڵ  دۆعا  كەسایەتیی شەماڵی 
بینەر  دواجار  چونكە  هاوسەنگە،  و  هاودەنگ  زۆر 
سەرهەڵگرتنی  دۆعا  شەماڵی  كە  تێدەگا  زوو  زۆر 
بێسەروشوێنێك یان بێسەروشوێن گەلێكی جیاوازە، 

لە عەینەدینی دەف و ڕەسوڵی فرمێسك.....
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شەهیدۆلۆگی
ئەندرێ تارکۆڤسکی.... پیاوێک پڕ لە ناکۆکی

بەاڵم هەر حەوتیان  دەرهێنا،  درێژی  فیلمی  تەنها حەوت  ڕووسیایی  دەرهێنەری  تارکۆڤسکی  ئەندرێ 
شاکارن، دوایین فیلمی خۆی کە )قوربانی(یە، ساڵی 1986 لە سوێد پیشان دا، کە ئێرالند یوسپسۆن 

ڕۆڵی سەرەکیی تێدا دەبینی.

بە بۆنەی 
دەرچوونی کتێبی 

)شەهیدۆلۆگی(
یاداشتەڕۆژانەکانی ئەندرێ تارکۆڤسکی بە سویدی

دالوەر قەرەداغی
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لەدایکبوونی  ساڵەی  هەشتا  یادی  ئەمساڵ 
بۆ  ئاتریوم  چاپەمەنی  دەزگای  تارکۆڤسکی_یە، 
لە  بریتییە  کتیبی )شەهیدۆلۆگی(، کە  یادە،  ئەو 
 1970 ساڵی  لە  تارکۆڤسکی  رۆژانەکانی  یاداشتە 
هۆکان  دەکاتەوە.  باڵو  و  چاپ   ،1986 ساڵی  تا 
لۆڤگرین کتێبەکەی بۆ سویدی وەرگێڕاوە. ئەم کتێبە 
هەم بۆ چاپەمەنییەکە و هەمیش بۆ وەرگێڕەکەی 
900 الپەڕەیە  نزیکەی  کتێبەکە  مێژووییە،  شتێکی 
بارەی  لە  تارکۆڤسکی  تێڕوانینەکانی  سەرجەم  و 
خەونەکان،  نووسینەوەی  ئایین،  فەلسەفە،  فیلم، 
قسەهێنانەوە لە دۆیستۆڤیسکی و هێرمان هیسە، 
هەرگیز  کە  فیلمانەی  ئەو  سیناریۆی  ڕەشنووسی 
چاویان بە ڕووناکیدا هەڵنەهێناوە، لیستی شت کڕین 

و ئەو قەرزانەی کە لەسەری بوون، لەخۆگرتووە.
ئەندرێ تارکۆڤسکی وەک پارادۆکسێکی مێژوویی، 
دەکەوێت.  وەدیار  هونەری  و  کۆمەاڵیەتی 
هونەرمەندێکی مۆدێرینی خۆرئاوایی کە لە جەستەی 
هاوواڵتییەکی ڕووسیدا دیل کرابوو. ناوێکی جیهانی 
وی  دەکرد.  تێر  خۆی  زگی  قەرز  پارەی  بە  کە 
بەرهەم  واڵتێکدا  لە  ئەزموونگەریی  فیلمگەلێکی 
هێنان کە هونەر تەنها بە ئاراستەیەکی ڕیالیستییدا 
دەسەاڵت  بێ  کەسێکی  ئەو  دەدرا.  پێ  مۆڵەتی 
هاوکاتیش  و  بەرگەنەگیراویی  سنووری  لەسەر 

هەمیشە لە سەنتەردا بۆ چاوی دەسەاڵت.
پێشبینی  بە  باوەڕیان  ئەرتەدۆکسەکان  کریستانە 
بە  شەفابەخشیندا  لەگەڵ  و  هەیە  ئایندە  کردنی 
ڕیتواڵی ئایینی سەروکاریان هەیە، ئەمەی دواییان 
شتێکی تازە و سەرنجڕاکێش نییە، چونکە هەموو 
نزیک  خەڵک  باوەڕی  لە  میللی  بیروباوەڕێکی 
بیروباوەڕی  تارکۆڤسکی،  الی  بەاڵم  دەبێتەوە، 

خەرافیی بۆ کات بەسەربردن نەبووە، ئەو بە مانای 
وشە و بە شێوەیەک کەسێکی خەرافی بووە، کە 

تەنها مەگەر هونەرمەند بتوانێ وا بێت. 
هێندە  تارکۆڤسکی  ئەندرێ  کە  ئەوەی  هۆکاری   
لە  لە  فیلم  پیشەسازیی  کە  ئەوەیە  کەمن  فیلمی 
یەکێتی سۆڤێتیی جاراندا لەسەر ›داوا و ڕاسپاردەی 
کە  ڕۆنرابوو  ئەوە  لەسەر  ڕۆنرابوو،  کۆمەاڵیەتی‹ 
ئەرکی  )گۆسکینۆ(  فیلم،  دوڵەتیی  دەزگای 
تارکۆڤسکی  بەاڵم  دەدا،  دەرهێنەرەکاندا  بەسەر 
کاری  ترادیسونی خۆرئاوایی  ئاوتێر-  پێودانگی  بە 
و خەسڵەتی  بکات  کار  دەیویست خۆی  و  دەکرد 
ئیندیڤیدۆاڵنەی خۆی بە فیلمەکانی بدات، ئەو کە 
دەیویست ئاوها ئیش بکات، بۆیە رێگەکەی بەناو 

بیرۆکراتییەت و گیانبەخشیندا تێدەپەڕی.
کۆنگرەی  نووسینگەی  بۆ  نامەی  تارکۆڤسکی   
گشتی  سکرتێری  بۆ  نامەی  دەنووسی،  حیزب 
حیزب دەنووسی، نامەی بۆ سەرەک وەزیرانی واڵتە 
بااڵترین  لە  فیلمەکانی  دەنووسی،  ئەوروپییەکان 
دەکرا.  لەسەر  وتووێژیان  حیزبدا  بەڕێوەبەرایەتیی 
دەورانی  لە  هونەرەوە  بە  دەسەاڵت  پەیوەندیی 
و  دڵڕەقانە  گەلێک  سۆڤییەتدا،  ئیمپراتۆریەتی 
تراژیدیی بوو، بەاڵم بە شێوەیەکی پارادۆکساڵییانە 
مێژوویەکی زۆر مەزنیشی هەبوو. هەموو شیعرێک، 
دەبوو  فڵچۆکەیەک  هێڵی  هەموو  و  فیلم  هەموو 

لەالیەن دەسەاڵتەوە کێشانە بکرێت و بپێورێت.
مانای  ساڵڤیی  کڵێسای  زوبانی  بە  شەهیدۆلۆگی 
حەکایەتی ژیانی کریستیانێکی شەهید دەگەیەنێ. 
ژیانی تارکۆڤسکی لێوانلێو بوو لە سوێ و عەزاب، 
جیابوونەوەی  عەزابانە  و  سوێ  ئەو  گەورەترینی 

ناچارییانەی بوو لە ئەندرێ-ی کوڕی.

ئەندرێ تارکۆڤسکی وەک پارادۆکسێکی مێژوویی، 
کۆمەاڵیەتی و هونەری وەدیار دەکەوێت
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 بە درێژایی ئەو ماوەیەی کە تارکۆڤسکی لە ئیتاڵیا 
بوو،  فیلمەکانی  و سوێد سەرگەرمی دروستکردنی 
بارمتە  بە  کوڕەکەیان  سۆڤییەت  دەسەاڵتدارانی 
گرتبوو، پێنج ساڵی دوور و درێژ لە ژیانی منداڵێکدا 
لە  کوڕ  و  باوک  دواجار  کاتێ  ئەبەدییەتێک.  واتە 
باوک  ئەوکات  ئیدی  بینییەوە،  یەکتریان  پاریس 

نەخۆشییە کوشندەکەی لێ دیاری دابوو.
فیلمی  هەردوو  کە  تێبگەین  قورسە  راستیدا  لە   
بوون.  دروست  چۆن  قوربانی  و  نۆستالگیا 
تاراوگەیدا  دەورانی  لە  تارکۆڤسکی  یاداشتەکانی 
باس لە سەفەرێک بە ناو دۆزەخدا دەکات، باسی 
ماڵێک  چ  فیلمسازە  ئەو  کە  دەکات  زەمەنێک 
نەبووە تیایدا بژی، لە خێزانەکەی جیابۆتەوە، ژیان 
مانا  بێ  ڕاکەڕاکەیەکی  و  ترسناک  چاوەڕوانییەکی 

بووە بە دوای پارەدا.

کەمتر  زۆر  یاداشتەکانیدا  ڕۆژانە  لە  تارکۆڤسکی   
باسی ژیانی تایبەتی خۆی کردووە، دوایین ساڵەکان 
دۆخیی خێزانیی ئەو لە سۆڤێت بەختەوەر نەبووە، 
لە  کاتێ  دەدا،  شەڕوشۆڕ  و  دڵپیسیی  بە  ئاماژە 
پێیانوابووە  خەڵکانێک  دەرەوە،  دەچێتە  سۆڤێت 
بۆیە وا دەکا تا دووچاری جیابوونەوە لە خێزانەکەی 
نەبێت، جیابوونەوە بە ڕووسی واتە ئیدی مناڵ الی 
دایک دەمێنێتەوە و باوک هەموو جۆرە پەیوەندییەکی 
بۆ  تارکۆڤسکی  دەدات،  لەدەست  مناڵەکەیەوە  بە 
خۆیشی مناڵی جۆرە جیابوونەوەیەکی ئاوها بووە، 
شاعیری بەناوبانگ ئارسێنیج تارکۆڤسکی باوکیشی 
ژیاننامەکەی  فیلمە  جێهێشتووە،  خێزانەکەی 

)ئاوێنە( سەبارەت بەو بابەتەیە.
تارکۆڤسکی  هەردوو  یاداشتەکاندا  ڕۆژانە  لە   
ناکۆکییەکی  لە  مرۆڤ  تارکۆڤسکی  و  هونەرمەند 
ئاشتەوە نەبوودان، کەم هاوڕێ و هاوکاری هەبوون 
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بە کونە دەرزیی ڕەخنەکانیدا تێپەڕیبن، بەاڵم بە حاڵ 
خۆی، ئەو هەموو قاڵفەتێکی باوکێتیی لەخۆدەگرت، 
لەگەڵ ئینگمار بێرمان – دا پەیوەندییەکی درێژ و 
و  ئاماژە  هەموو  هەبوو،  مەودای  بە  بەختەوەریی 
بەرز  بێرمانی  پێخۆشبوونەکانی  و  هەڵسەنگاندن 
دەنرخاندن، بەاڵم دوای دانیشتنێکی هاکەزاییان لە 
بێرگمان  بۆ  پێشووی  نرخاندنەی  لەو  ستۆکهۆڵم، 

نائومێد و پاشگەزبووەوە.
 لە یاداشتە رۆژانەییەکانیدا، لە 29 ی سێپتێمبەری 
1985 و بە ڕێگەوە لە ستۆکهۆڵمەوە بۆ فلۆرەنسا، 
نووسیویەتی: »هیچ حەزم لەوە نییە کە ئەوانیتر 
ئەنجامی دەدەن، من چیتر ستایشی هیچ شتێکی 

بێرگمان و نیکڤیست  لە فیلمەکانیدا ناکەم.«
ئەمەیە:  ڕۆژانەییەکان  یاداشتە  ڕستەی  دوایین    
»نێگەتیفی فیلمەکان / ...... / لە ژمارەیەک شوێندا 
هەمان  دەتوانێ  مرۆڤ  بڕدراون.«  هەڕەمەکی  بە 

شتیش لەبارەی کتێبی یاداشتە ڕۆژانەییەکەیشەوە 
کەرت  و  بڕین  باوەڕبەدەری  لە  سامانێکی  بڵێت. 
گەرچی  پێموایە  مەزن،  پرتکەی  و  خرتکە  کردن، 
نێگەتیفەکەش لێی قرتێنرابێ، کەچی هەر دەکرێ 

فیلمەکە بشۆردرێتەوە.

ئینگا- لینا نیکڤیست
ڕۆژنامەی ئافتون بالدێت 2012/4/4

ژێرنووسی فۆتۆکە:
فیلمی )قوربانی( دوایین فیلمی تارکۆڤسکی ساڵی 1986 
ڕۆڵی  یوسیپسۆن  ئێرالند  بەناوبانگی سوێدی  ئەکتەری  کە 
سەرەکی تێدا بینی. تارکۆڤسکی هەمان ساڵ لە پاریس بە 
نەخۆشی شێرپەنجە، لە تەمەنی 54 ساڵییدا کۆچی دوایی 

کرد.
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مەحمود نەجمەدین

زاوا
من جونەیدم، زاوا تازەكەی سەفوەت بەگ، وا بۆ 
كەسێ  تاریكەدام.  گۆڕە  لەم  دەچێ  هەفتەیەك 
كوشت؟  تۆی  كێ  كوژرای؟  چۆن  تۆ  ناپرسێت 
ئاگام لێیە پۆلیسەكان دۆسێیەكیان كردووەتەوە، 
لێكۆڵینەوە لەگەڵ نارینی سەفوەت بەگ دەكەن. 
لێ  گوشاری  كوشتووە.  منی  نارین  وایە  پێیان 
دەكەن ددان بە تاوانەكەدا بنێ، ئەویش خەریكە 
بڵێت بەڵێ من جونەیدم كوشتووە. وابڕیارە ئەمڕۆ 
بنكەی  بۆ  بكرێت  بانگێشت  بەگیش  سەفوەت 

پۆلیس بۆ لێكۆڵینەوە.  
بەلێوەوەیە،  جگەرەیەكی  لێكۆڵینەوە  ئەفسەری 
یەك  بەدوای  یەك  و  كردووە  نارین  لە  رووی 
كوشت؟  جونەیدت  بۆچی  دەكات.  لێ  پرسیاری 
بەزۆر شووت پێ كردووە؟ حەزت لێ نەبووە؟ پێم 

بڵێ چەند ساڵە دەیناسی؟ چۆن ناسیت؟ 

 

من جونەیدم، 
زاوا تازەكەی 
سەفوەت بەگ
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هۆكارێك لە پشت ئەم رووداوەوە  هەیە؟ ئەگەر نا 
كەس نییە لە یەكەم شەوی هاوسەرگیریدا مێردی 

خۆی بكوژێت! وەاڵمم بدەرەوە بۆ كوشتت. 
نا، نەخێر من نەمكوشتووە... كەس هەیە  نارین: 

مێردی خۆی لە یەكەم شەوی... نانا... 
پەنجەرەی  بەردەم   چووە  لێكۆڵینەوە  ئەفسەری 
گەڕایەوە  و  روانی  ئاسمانی  لە  تاوێك  و  ژوورەكە 
و  داگیرساند  دیكەی  جگەرەیەكی  خۆی.  شوێنی 
گوتی باشە ئەوكاتەی جونەید كوژرا، لە ماڵەكەدا 
بوونی  بە  هەستت  یەعنی  نەكرد؟  بەدی  كەست 
بووە.  شەو  دوانزەی  كاتژمێر  نەكرد؟  كەسێك 
دەرگای ماڵ كڵۆم دراوە و تەنها هەردووكتان لەو 
كردووە؟! خۆ  كارەی  ئەو  كێ  ئەی  بوون،  ماڵەدا 
دەتەوێت  تۆ  كردبێت؟  كارەی  ئەو  كەسێك  ئەبێ 
جونەیددا،  كوشتنی  لەكاتی  بكەیت.  ماندوومان 

تەنها تۆ لەوێ بووی. 
كارەی  ئەو  چۆن  بیردەكاتەوە  و  دەگری  نارین 
بووە.  سەرسووڕمان  توشی  خۆشی  بۆ  كردووە! 
ئەو پتر لە شەش ساڵ منی خۆشدەویست، هەموو 
خەونی ئەوە بوو بەمن بگات، سەفوەت بەگی باوكی 
سااڵنێك رێگربوو لە بەردەم هاوسەرگیری ئێمەدا، 
بەگ  سەفوەت  و  باوكم  بوو  ئەوە  هۆكارەكەشی 
لەیەك  سەربازیدا  خزمەتی  لە  ساڵ،  بیست  پێش 
خواردن  سەرەی  لەسەر  رۆژێك  بوون.  سەربازگە 
بووە بە شەڕیان و هێشتا ئەو رقە كاڵ  وەرگرتن 
باوكم دوای كوشتنی من، هاتە سەر  نەبووەتەوە. 
گۆڕەكەم و بە گریانەوە گوتی ها كوڕی بەدبەختم 

نەمگوت ئەمانە بێشەرەفن و جێی متمانە نین.
ئەفسەری  ژووری  لەبەردەم  باوكم  ئەوەتا   
لێكۆڵینەوەدا وەستاوە و چاوەڕێی هاتنی سەفوەت 

كوشتووە،  منی  ئەوەی  پێیوایە  دەكات،   بەگ 
ئەوكارەی  باوكی  بەگی  سەفوەت  فیتی  بە  نارینە 
ئەفسەری  دەڵێت،  دەكات،  هاوار  بۆیە  كردوووە. 
تۆڵەی  خۆم  ناكەیتەوە،   بۆ  تۆڵەم  ئەگەر  بەرێز 
خۆم دەكەمەوە. ئەفسەری لێكۆڵینەوە توڕەبوو و 
بانگی پۆلیسەكانی كرد. كوڕەكان وەرن  ئیحسان 
دووربخەنەوە. نارین دۆشداماوە، نازانێ چی بڵێت. 
سەیری  چاوەتەڕەكانی  بە  دەبوورێتەوە،  خەریكە 
خۆیدا  دڵی  لە  و  دەكات  لێكۆڵینەوە  ئەفسەری 
دەڵێت من كوشتم، هەر من لە ژوورەكەدا بووم و 
كەسی لێ نەبووە. من چەقۆكەم هەڵگرت و كردم 

بەسەر دڵیدا و كوشتم. من.. من.. من بووم. 
ئەوەی كە  لەسەر  لێكۆڵینەوە سووربوو  ئەفسەری 
كە  ئەوەبوو،  بەڵگەشیان  كوشتووە.  منی  نارین 
كێشەیەكی كۆن لە نێوان بنەماڵەی من و ناریندا 
خۆشویستووە.  نارینم  ساڵ  شەش  من  هەبووە، 
بەو  بوون  ناڕازی  ئیحسان  و  بەگ  سەفوەت 
ئەو  لەبەردەم  ناچاربوون  دواجار  و  خزمایەتییە 
لێرەدا  ببن.  رازی  و  بدەن  خۆشەویستییەدا چۆك 
بەگ  سەفوەت  لە  گومان  لێكۆڵینەوە  ئەفسەری 
و  رووخسارێكی شێواو  بە  بەگ  دەكات! سەفوەت 
غەمگینەوە تازە وا لە ماڵ دەرچووە بەرەو بنكەی 
پۆلیس دەچێت. بیر و هۆشی الی ئەو رووداوەیە، 
خۆی  لە  بەردەوام  بووە،  سەرسووڕمان  تووشی 
بە  خۆشدەویست،  جونەیدی  نارین  دەپرسێت 
بۆ  كەوایە  ئەی  پێكرد،  شووی  نەكرد  منی  گوێی 

دەیكوژێت؟
دایكم هێشتا لە ژوورەكەمدا دانیشتووە، دەگری و 
خزمایەتییە  ئەم  خۆ  باشە  دەڵێت  لێوەوە  لەژێر 
هێنابوو،  نێوانمان  شەڕەی  بەو  كۆتایی  بەحیساب 
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ئەم كچە كە مەعشوقی كوڕەكەم بوو چۆن توانی 
ئەو كارە بكات؟! 

بێدەنگی  بە  ئەفسەرەكە  و  بەردەوامە  لێكۆڵینەوە 
جگەرە دەكێشێ و لە رووخساری نارین دەڕوانێت، 

چاوەڕێی سەفوەت بەگە.

سیحرێك لە شەوی بووكێنی ناریندا
نارین لە بەرانبەر ئەفسەری لێكۆڵینەوە دانیشتووە، 
لەژێر  و  خوار  دێنە  چاوەكانییەوە  لە  فرمێسك 
لێوەوە دەڵێت من چۆن جونەید دەكوژم؟ سااڵنێك 
ئاواتم  بووە.  خەیاڵم  و  خەون  و  خۆشمویستووە 
نییە  رۆژێك  ساڵەدا  شەش  ئەو  ماوەی  لە  بووە. 
نەمدیبێت، ئیتر چۆن دەتوانم بیكوژم؟ ئەی كەوایە 
كێ كوشتی؟ ئەی ئەوە من نەبووم چەقۆكەم لەسەر 
هات،  كەسێك  نەبووم  من  نا  نا..  چەقاند؟  دڵی 
شتێكم  زاكیرەم  بدە  یارمەتیم  خودایە  و...  هات 
بووكێنی  شەوی  لە  سیحرێك  دەشارێتەوە.  لێ 
گەیشت،  بەگ  سەفوەت  لەوكاتەدا  هەبووە.  مندا 
نارین وەك ئەوەی ساڵێك بێت نەیدیبێت، بەهاتنە 
ژوورەوەی سەفوەت بەگ گەشایەوە، بەرزەپێ هەستا 
و خۆی هەڵدایە باوەشی باوكییەوە. سەفوەت لەژێر 
بۆ  بەدبەختییە چییە؟  ئەم  گوتی خودایە  لێوەوە 

وامان لێ بەسەرهات. 
كرد:  پۆلیسەكانی  بانگی  لێكۆڵینەوە  ئەفسەری 
فەرموو  زیندان،  بۆ  ببەنەوە  نارین  وەرن  كوڕەكان 

سەفوەت بەگ دانیشە. 
 

بەرگەی  بەگ  سەفوەت  باوەڕەدان  لەو  ئێوە 
لێكۆڵینەوە بگرێ

سەفوەت بەگ كوڕی عوسمان بەگە، تەمەنی پەنجا 

و هەشت ساڵە، قژی ماش و برنجییە و پیاوێكی بااڵ 
بەرز و باریكەلەیە، كۆلێژی ئابووری تەواوكردووە. 
نێوانیان  باوكم  لەگەڵ  سەربازیدا  سەردەمی  لە 
تێكچووە، لەوكاتەوە  حەزی لە باوكم نییە. جەاللی 
حاجی كەریم كە هاوڕێی سەربازیی باوكم و سەفوەت 
)شەڕەكەیان  دەیگوت  جارێك  هەموو  بوو،  بەگ 
لەسەر ئەوەبووە كە سەفوەت بەگ خۆی بە خانەدان 
زانیوە و بێزی نەهاتووە لەگەڵ هەموو كەسێ قسە 
بكات، هەموو كەسێكی بە خزمەتكاری خۆی زانیوە 
بكرێت.  خزمەت  سەربازگەدا  لەناو  ویستویەتی  و 
لە  تەنانەت  بووە،  چەقاوەسوو  كوڕێكی  ئیحسان 
ئەفسەر و كاربەدەستانی دەوڵەتیش نەترساوە. ئەو 
شەڕ و رق  و كینەیە دەگەڕێتەوە بۆ ئەو رۆژگارە. 
سەفوەت بەگ بەزەبری پارە زۆر شتی رایی دەكرد. 
لە هەموو كەسێك كەمتر خزمەتی سەربازی كرد، 
بە پارە ماوەكەی كەم كردەوە. ئیحسانیش پتر لە 

پێنج ساڵ خزمەتی سەربازیی كرد(.
 سەفوەت بەگ زۆرجار قاتی چاكەت و پانتۆڵی لەبەر 
دەكرد، هەندێك جار ستارخانی رەشی دەپۆشی و 
هەر بۆ فیز چاویلكەكەی دەهێنایە سەر نووكی لوتی 
و زۆر بە كەمی دەستی تەوقەكردنی بۆ خەڵك درێژ 
بكردایە،  درێژ  بۆ  دەستی  كەسێك  ئەگەر  دەكرد. 
تا  دەردەهێنا  لەگیرفانی  دەستی  بەقورسی  ئەو 
تەوقەی لەگەڵ بكات. جگەرەی كەسی نەدەكێشا، 
ماركە  قاتەكانی  هەبوو.  خۆی  تایبەتی  جگەرەی 
پێاڵوەكانی  نەمبینیبوو،  بەریشەوە  هیچكات  بوو، 
تایبەت بوون لە ئەوروپاوە بۆیان دەهێنا. زاواكانی 
تەنها  بوون،  بازرگان  كوڕە  هەموو  بەگ  سەفوەت 
من نەبێت. ئەوەش هۆكارێك بوو بۆ ئەوەی رازی 
نەبێت من ببم بەزاوای. سەفوەت بەگ جگە لە  من، 

دەق
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سێ زاوای دیكەی هەبوون. هەرسێكیان دەوڵەمەند 
بوون، كوڕی سێ بازرگانی گەورە بوون لە شارەكەدا. 
لە سەفوەتە  بۆیە رقم  باوكم زۆرجار دەیگوت من 
چونكە دەوڵەمەندە و بە پارەوە دەنازێ، لەبەرئەوە 
حەزناكەم ببیت بە زاوای، تۆ لەناو ئەوانەدا بەكەم 
ئەوانە  سەیر دەكرێیت و بە خەفەتەوە دەتكوژن. 

خوای فیز و تەكەبوورن.
پێشكەش  جگەرەیەكی  لێكۆڵینەوە  ئەفسەری 
وەرنەگرت،  لی  جگەرەكەی  بەگ  سەفوەت  كرد. 
ناكێشم،  جگەرانە  ئەو  من  بەفیزێكەوە  گوتی 

جگەرەی تایبەتیی خۆم هەیە. 
ئەفسەری لێكۆڵینەوە: ئەوە مارلیبۆرۆیە! 

سەفوەت بەگ: جا مارلیبۆرۆ كەی جگەرەیە.
ئەفسەرەی لێكۆڵینەوە: لەم جگەرەیە باشتر نییە. 

سەفوەت بەگ: هەیە. 
سەر  دەچینە  حاڵ  بەهەر  لێكۆڵینەوە:  ئەفسەری 
تاوانەوە؟  ئەو  لەبارەی  دەزانیت  تۆ چی  باسەكە.  
و  خۆشویستووە  جونەیدی  ساڵ  شەش  كچەكەت 
باشتر  و  پێكردووە  ئێوە شووی  رەزامەندیی  بەبێ 
شەوی  لە  بوون.  رازی  لەناچاریدا  ئێوە  بڵێم 
بووە،  نارین  بووكێنیی  شەوی  كە  رووداوەكەشدا، 
كەس لەو ماڵەدا نەبووە،  جگە لە بووك و زاوا. تۆش 
بنەماڵەیە.   بەو  بەرانبەر  دڵدایە  لە  كۆنت  رقێكی 

كەوایە تۆ هانی كچەكەتت نەداوە بۆ ئەو كارە؟
سەفوەت بەگ گڕی گرت، من؟  بۆ من بێزم دێت 
بێز  بەجۆرێك  بكەم!  كارە  ئەو  تا  بكەم  باسیان 
داواكردندا  لەشەوی  كە  دەكەمەوە،   بنەماڵەیە  لەو 
لێ  بێزیان  چونكە  بكەن،  ماچ  دەستم  نەمهێشت 

دەكەمەوە. تۆ لەوە دەچێت هێشتا من نەناسیت.
دەناسم  باشت  بەڵێ  لێكۆڵینەوە:  ئەفسەری 

سەفوەت بەگ كوڕی عوسمان بەگ. بەاڵم یاسا بۆ 
هەموو كەسێكە و جیاوازی ناكات. تۆ ئێستا گومان 
یەكێكتان  كچەكەتدا  و  خۆت  نێوان  لە  لێكراوی، 

تاوانەكەتان ئەنجامداوە.
كاتی  نەكردووە.  كارەم  ئەو  من  بەگ:  سەفوەت 
میوانم  بووم،  خۆم  لەماڵی  من  جونەید  كوشتنی 
ساڵ  شەش  و  ناكات  وا  شتی  نارینیش  هەبوو. 

خۆشیویستووە چۆن كاری وا دەكات!
ئەفسەری لێكۆڵینەوە: ئەی ئەمە كاری كێیە؟ نارین 
من  و جونەید  و  نەبووە  ماڵەدا  لەو  دەڵێت كەس 
تەندروستیم  لەپڕ  روویدا،  چی  نازانم  و  بووین 
تێكچوو، وەك ئەوەی كەسێك هاتبێتە ناومەوە و 
هانم بدات بۆ كوشتن، كاتێك هۆشم هاتووەتەوە، 
جونەیدم بینی لەسەر سیسەمەكە كەوتبوو خوێنی 

لەبەر دەڕۆیشت . 
سەفوەت بەگ: بەڕێز ئەو ماڵە خۆیان سەربەگۆبەند 
هەزار  و  هەیە  سەرێكیان  پەرچین.  و  هەرچی  و 
سەودا. ئەشێ كەسێك هاتبێتە ژوورەوە و كچەكەی 
ئەو  پاشان  و  كردبێت  بێهۆش  بەدەرمانێك  منی 
كێشەی  كە  كەسێك  دابێت،  ئەنجام  كارەی 

لەگەڵیاندا هەبێت. 
ئەفسەری لێكۆڵینەوە: ئەو كەسە كێیە؟

سەفوەت بەگ: من نازانم! چووزانم ئەوە لە خۆیان 
بپرسە.. لە بنەماڵەكەی.

كرد:  پۆلیسەكانی  بانگی  لێكۆڵینەوە،  ئەفسەری 
و  ژوورەوە  هاتنە  پۆلیس  دوو  وەرن.  كوڕەكان 
بفەرموو  وەستان.  قیت  ئەفسەرەكەدا  لەبەردەم 

گەورەم. 
بۆ  ببەن  بەگ  سەفوەت  لێكۆڵینەوە:  ئەفسەری 

ژوورەكەی تر. ئیحسان بێنن بۆ الم. 
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ئیحسان پیاوێك هەمیشە یاخی
 ئەفسەری لێكۆڵینەوە بەخێرهاتنی ئیحسانی كرد و 
فەرمووی لێكرد دانیشێت. ئیحسان بەغەمگینییەوە 
جگەرەیەكی  لێكۆڵینەوە  ئەفسەری  دانیشت. 

پێشكەش كرد. ئیحسان جگەرەكەی وەرگرت. 
ئێوە  ئیحسان  كاك  لێكۆڵینەوە:  ئەفسەری 

دووژمنایەتیتان لەگەڵ كەس هەیە؟
كەس  لەگەڵ  ژیانمدا  لە  قوربان  نەخێر  ئیحسان: 
شەڕم نەكردووە، تەنها ئەو سەفوەتە بێ شەرەفە 
نەبێت كە خۆی بە خوا دەزانێ و خەڵكی بە كۆیلە. 
گومانیشی تێدا نییە ئەو كوڕەكەمی كوشتووە. من 

هەرگیز وجودم بۆ دانەناوە، بۆیە رقی لێمە.
تۆی  كوڕەكەی  ئەو  باشە  لێكۆڵینەوە:  ئەفسەری 

كرد بە زاوای خۆی، ئیتر چۆن دەیكوژێت؟
نەبێت  كەسێك  لەهەر  حەزی  ئەو  ئیحسان: 
دەیكوژێت، رۆحی خۆشی بێت. دۆستی ئەو پارەیە 

و دووژمنیشی پیاوی هەژارە.
ئێستا  ئیحسان  باشە  كاك  لێكۆڵینەوە:  ئەفسەری 
تۆ بڕۆ، خەمت نەبێت ئێمە بكوژەكە دەدۆزینەوە.

ئەوە تۆی لە زمانی من و حەسەن فلفل و سەلیم 
جەودەت و سوهەیب ئەڵماس حاڵی دەبیت

هەفتەیەكە لەم گۆڕە سارد و تاریكەدا مردووم و ئاگام 
لە هەموو شتێكە. باش دەزانم كێ كوشتوومی، غەم 
هەستمەوە.  بمتوانیبایە  خۆزگە  دەخۆم،  نارین  بۆ 
دەنگم ناگاتە گوێی ئەفسەری لێكۆڵینەوە. ئەوكاتەی 
باوكم  بوو،  گەرم  هێشتا جەستەم  كوژرابووم،  كە 
لەسەر تەرمەكەم وەستابوو دەگریا و دەیگوت خۆ 
بپرسم  لێی  تا  بكات  قسە  ناتوانێ  خۆی  جونەید 
بكەم.  قسە  دەمتوانی  من  كردووی.  لێ  وای  كێ 

لێكۆڵینەوەكان  و  خۆم  كوشتنی  چیرۆكی  ئەوەتا 
بەاڵم  بكەم،  قسە  دەتوانم  من  بەڵێ  دەگێڕمەوە. 
ئەفسەری  و  باوكم  گوێی  بە  ناگات  دەنگم  ئاخ 
لێكۆڵینەوە،  تا راستییەكەیان بۆ باس بكەم. ئەوە 
بە  ناوە  گوێت  نەجمەدین،  مەحمود  تۆی،  تەنها 
ئەو  راستەقینەی  چیرۆكی  تا  گۆڕەكەمەوە،  سەر 
رووداوە بزانی.. ئەوە تۆی چیرۆكنووسی لە زمانی 
مردووەكان حاڵی دەبیت، حیكایەتی مردووەكان لە 
ئەوە  دەیگێڕیتەوە.  و  وەردەگری  خۆیانەوە  دەمی 
سەلیم  و  فلفل  *حەسەن  و  من  زمانی  لە  تۆی 

جەودەت و سوهەیب ئەڵماس حاڵی دەبیت. 
تا  ناگرم  ئارام  شێدارەدا  گڵە  ئەم  لەژێر  من 
بەسەر  هەفتەیەك  نەبێت.  ئاشكرا  راستییەكان 
حەسەن  زوو  بەیانییەكی  و  تێپەڕی  مندا  مەرگی 
كەڵەشێرەكەیەوە  و  بەخۆی  دراوسێمان  قەرەی 
چەند  پۆلیسەكان  پۆلیسدا.  بنكەی  بە  كرد  خۆی 
پاڵیان پێوەنا سوودی نەبوو، ملی نا بۆ ژوورەوە. 
لەبەردەم ئەفسەری لێكۆڵینەوەدا راوەستا و گوتی 
قەرەم  حەسەن  من  هەیە،  رێزت  باشی..  قوربان 
رەحمەتی.  جونەیدی  چەپی  دەستە  دراوسێی 
شایەت حاڵێكم هێناوە تا باسی كوشتنی جونەید 

بكات. 
ئەفسەرەكە بەسەرسووڕمانەوە گوتی: كوا، كامەیە 

شایەتحاڵ؟ ئەم كەڵەشێرە چییە؟ 
حەسەن قەرە: قوربان ئەم كەڵەشێرەیە! 

گاڵتەم پێ  پووچ   و  هیچ  لێكۆڵینەوە:  ئەفسەری 
دەكەیت؟ كەڵەشێر كوا قسە دەكات؟

من  كەڵەشێرەی  ئەم  قوربان  قەرە:  حەسەن   
قسەدەكات، دەتۆ پرسیاری لێ بكە، بزانە وەاڵمت 

ناداتەوە!

دەق
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كەڵەشێرە زۆڵەكەی حەسەن قەرە
قەرە  حەسەن  دانیشت.  لێكۆڵینەوە  ئەفسەری 
كەڵەشێرەكەی لەسەر كورسی بەرانبەر ئەفسەرەكە 
با  بكە  تەقدیم  جگەرەیەكی  قوربان  گوتی  و  دانا 

قسە بكات. 
تۆ  بێقیمەت  هەی  كورە  لێكۆڵینەوە:  ئەفسەری 

گاڵتەم پێدەكەیت.
حەسەن قەرە: نەبەخوا قوربان دەتۆ پرسیاری لێ 

بكە.
باوەڕ  نەیدەتوانی  نەدەكرا،  بۆ  ئەفسەرەكە قسەی 
هەرچەندی  دەكات.  قسە  كەڵەشێر  بكات،  بەوە 
جگەرەیەكی  بكات.  پرسیار  نەیدەتوانی  دەكرد 
كرد،  قوقەقوقێكی  كەڵەشێرەكە  داگیرساند. 

ئەفسەرەكە راچڵەكا. حەسەن قەرە پێكەنی. 
بێ  پێدەكەنی  بەچی  لێكۆڵینەوە:  ئەفسەر ی 

شەرەف؟ 
حەسەن قەرە: قوربان داوای لێبووردن دەكەم. 

ناوچاوی  سەیری  لێكۆڵینەوە  ئەفسەری 
كەڵەشێرەكەی كرد و گوتی: كەڵەشێری  حەسەن 
كوشتنی  بارەی  لە  دەزانی  چی  بكە،   قسە  قەرە 

جونەیدەوە.
كەڵەشێرەكە، سەرێكی سوڕاند و سەیری ناوچاوی 
ئەفسەرەكەی كرد و گوتی: قوربان گیان. هەركەوای 
گوت ئەفسەری لێكۆڵینەوە یەك گەز بەرز بووەوە. 

كەڵەشێر قسە دەكات! 
زۆر  ئیحسانە  جونەید  ئەم  قوربان  كەڵەشێرەكە: 
دەمێكە دراوسێی حەسەن قەرەی خاوەنمە، بەاڵم 
ناسیوومە،  ئەوەندەی  دەیناسم.  مانگە  سێ  من 
كوڕێكی زۆر بێدەنگ و بێ كێشەبووە. بە بێدەنگی 
هاتووچۆی دەكرد. دڵی كەسی نەئێشاندووە، رقی 

ئەو  نارینی خۆشدەویست.  تەنها  نەبوو،  لە كەس 
ماڵەكەیان  لەسەر دیواری  ئەو كوژرا، من  شەوەی 
وەستابووم و لە درزی پەنجەرەی ژوورەكەوە سەیرم 
ماڵی  بەسەر  بازبازێنەی  ئەو  لەسەر  دەكردن. 
دراوسێكاندا دەمكرد، حەسەن قەرە زۆری لێدەدام، 
تەرك  بۆم  و  منە  خویەكی  ئەوە  نەبوو  فایدەی 
ناكرێت. پێشتر من كەڵەشێری پیاوێك بووم ناوی 
پێیان دەگوت عەلی شامی، هیوایەتی  بوو،  عەلی 
كەڵەشێری شامی بوو. هەر لەبەر ئەوەش بوو رقی 
لە من بوو، چونكە من كەڵەشێرێكی ئاسایی بووم. 
عەلی خۆی بە بیانوو بوو، منیش سەركێشیم دەكرد. 
سواری  و  دراوسێكەمانەوە  ماڵە  چوومە  رۆژێك 
مریشكەكەیان بووم، ئیتر نازانم عەلی چۆن بەمەی 
زانیبوو، هاتەبەر كوالنەكەم و باڵی گرتم و بردمی 
بۆ بازار، فرۆشتمی بە حەسەن قەرە و تا ئێستا لە 
ماڵی ئەودا دەژیم و ئێستاش ئەوەتام لە خزمەتی 
ئەو  نەئێشێنم  سەرت  گیان  قوربان  جا  جەنابتدا، 
پەنجەرەكە  پەردەی  كوژرا،  جونەید  كە  شەوەی 
ناریندا  بە  باوەشی  دانەخرابوو. جونەید  بەتەواوی 
هاواری  خۆشیدا  لە  نارین  ژن.  بە  بیكات  تا  كرد 
من  دا،  نارینی  پەالماری  بەجۆرێك  ئەو  دەكرد. 
زەوقم هەڵسا، بەزاتی خوا ئا لەوكاتەدا مریشكێك 
پشتی  جونەید  دەبووم.  سواری  بوایە   ناوە  لەو 
داكەند،  جلەكانی  پارچە  پارچە  و  كرد  نارین  لە 
كرابێت،  لێ  سیحرێكی  ئەوەی  وەكو  لەوكاتەدا 
ژوورەكە  ناو  دیمەنی  پێستێوە،  چووە  گورگێك 
گۆڕا. تەمێك ژوورەكەی تەڵخ كرد. ئیتر نازانم ئەو 
تارماییە كێ بوو دەستێكی سیحریی چەقۆی لەسەر 
دڵی جونەید چەقاند و كوشتی. وەی خوایە تۆبە، 
چی ببینم... خوێن.. خوێن.. زۆر ترسام، ئەرەوەاڵ 
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رامكردەوە  و  بەجێهێشت  ئەوێم  خێرا  ترسام.  زۆر 
بۆ ماڵ، لەترسا قوقاندم، قوقاندم، چەند قوقاندم 
خۆ  دەترسام  منیش  هەڵنەسا.  لەخەو  حەسەن 
ئیتر خەبەری  كاولە كە خەوت  ئەم حەسەنە  ماڵ 
دێت.  پرخەی  و  دەكەوێت  مانگا  وەك  نابێتەوە، 
ئەمە حیكایەتی كوشتنی جونەید بوو، من ئەمەم 
بینیوە. ئا قوربان گیان ئامادەم لە دادگا لەبەردەم 

دادوەریشدا ئەم قسانە بكەم.
ئەفسەری  بوو،  تەواو  قسەكانی  كەڵەشێرەكە 
هەردوو  بوو.  سەرسوڕمان  توشی  لێكۆڵینەوە 
سەری  كردبوو،  جێگیر  مێزەكە  لەسەر  ئانیشكی 
خستبووە ناو دەستەكانییەوە. شتی وای نەدیبوو. 
لە  هەموویان  بوو  بنكەكە  ناو  پۆلیسی  هەرچی 
سەرسووڕمانەوە  بە  دەرگاوە،  درزی  و  پەنجەرە 

گوێ لە كەڵەشێرەكە دەگرن. 
چ سەیرە كەڵەشێر قسە دەكات! لەدوای ئیفادەی 
ئەوەندە  لێكۆڵینەوە  ئەفسەری  كەڵەشێرەكە،  
بوو.  ژانەسەر  تووشی  كردەوە،  بابەتە  لەو   بیری 
قسە  چۆن  سەیرە  بەالمەوە  منیش  راستییەكەی 
كەڵەشێرەم  ئەو  بوو  مانگێك  سێ  من  دەكات؟ 
كەوتە  چۆن  رۆژە  ئەو  نەكردووە.  قسەی  دیبوو، 

قسە!؟
تەنها كەڵەشێرەكەی حەسەن قەرە لە راستییەكان 
حەسەن  بە  لێكۆڵینەوە  ئەفسەری  بووەوە.  نزیك 
قەرەی گوت خۆت و كەڵەشێرەكەت بڕۆنەوە ماڵ. 

خۆم ئاگادارتان دەكەمەوە.
 حەسەن باوەشی بە كەڵەشێرەكەدا كرد و رۆیشتن. 
هەربۆ رابواردن لەبەردەرگای ژوورەكە كەڵەشێرەكە 
بە یەكێ لە پۆلیسەكانی گوت كوڕی قەحبە ئەوە 
بۆ پاڵت پێوەنام واتدەزانی درۆ دەكەم! هەر ئێوە 

دەتوانن قسە بكەن! هەر كە وای گوت پۆلیسەكە 
بە  لە حەزرەتا هاواری كرد و سەری خۆی كێشا 
قەرە،   حەسەن  كەڵەشێرە  زۆڵەكەی  دیوارەكەدا. 
ئەفسەری  و  پۆلیس  هەرچی  كرد  وای  كارێكی 
بنكەكە هەبوو تووشی سەرسووڕمان بوون. گێژووێژ 

بووبوون. دەتگوت سەرخۆشن.  
 

نەنكە مەنیج بۆ من دەگریا
لەنێو  ئێستا  بەدبەخت.  مردوویەكی  جونەیدم  من 
ئەم گۆڕە سارد و شێدارەدا بیر لە حیكایەتەكانی 
نەنكم دەكەمەوە، تازە بۆم روون بووەتەوە بۆچی 
زاوا  گورگی  حیكایەتی  نەنكم  كاتێ  منداڵی  بە 

خۆرەی بۆم دەگێڕایەوە، لەگەڵیدا دەگریا.
تەمەنم پێنج ساڵ بوو، تا نەنكم حیكایەتی گورگی 
زاوا خۆرەی بۆم نەگێڕایەتەوە،  نەدەخەوتم. هەموو 
شەوێك ئەو حیكایەتەی بۆ باس دەكردم و دەگریا،  
تا خەوم لێ دەكەوت. نەنكم بۆیە دەگریا دەیزانی 
دواجار  و  دەبێت  ئەفسانە  بە  تێكەڵ  من  ژیانی 

مەرگی من دەبێت بە حیكایەتێكی ئەفسوناوی.

حیكایەتی گورگی زاوا خۆرە لە شەوەكانی نەنكە 
مەنیجدا

نەنكم دەیگێڕایەوە و دەیگوت: لە دێیەكی بیچكدا، 
كوڕێك هەوی ناوی سامی بی، هەر لە مناڵییەوە 
هاروهاج و دەست نەسرەوتبی. باوكی دایمە  بۆی 
دەگیریا. ئەوەنە خۆشی گەرەك بی، كەس نەیئەوێرا 
بڵێت سامی هارە،  باوكی شتێكی ئەزانی و بەكەسی 
دێكە  عەزیزەكەشی. خەڵك  بەژنە  حەتا  نەئەوت. 
ئەیانوت ئەم كوڕە سەرەڕۆ و بزێوەی حاجی غەنی 
هەر بەجەحێڵی ئەمرێت، سەرەڕۆیی ئەیكوژێت. ئێ 

دەق
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ئەیزانی  دەگیریا.  ئەوە  بۆ  باوكیشی  غەنی  حاجی 
ئۆقرەیە.  بێ  مێوانێكی  كورتە.  نەفەسێكی  سامی 
ئەرۆیشت  ئەبی.  گەورە  هێواش  هێواش  سامی 
لەكوێیە،   نەیئەزانی  كەس  ئەوی،  گوم  بەحەفتە 
باوكی نەیئەوت بۆ كوێ ئەچی. هیچی پێ نەئەوت 
ئەوت  لەگەڵ  زۆری  دایكی  دەگیریا.  بۆی  هەر  و 
فایدەی نەوی. سااڵنێك تێپەڕی، سامی تەمەنی بی 
وە بیست و هەشت ساڵ و حەزی  لە كەنیشكێك 
ناوی  كەنیشكەكە  سەرسنوور،  دێیەكی  لە  كرد 
بی،  ساڵ  دوو  و  بیست  عومری  سەمیرەبی، 
باوكی  بەرزبی.  بااڵ  و  رەنگ  گەنم  كەنیشكێكی 
داوای  سامی  لەسەرسنوور.  كۆڵبەربی  سەمیرە 
لەباوك و دایكی كرد خوازبێنی سەمیرەی بۆ بكەن. 
دایكی زۆری پێخۆشبی وای ئەزانی  كوڕەكەی عاقڵ 
ناكات.  عەجولی  و  دائەنشێت  رەحەت  ئیتر  بییەو 
بەاڵم حاجی غەنی  خەمباربی، هەربەو خەمبارییەوە 
خوازبێنی كەنیشكەی بۆ سامی كرد. ئاخر حاجی 
دوای  خواوە.  قەدەری  دەست  داوییە  خۆی  غەنی 
بۆ  بەبووكی هاورد  چەند حەفتەیەك  سەمیرەیان 
دڵ  ئەوەنە  سامی  سازكرد،  بۆ  ئاهەنگیان  و  دێ 
ماچ  باوكی  و  دایك  دەس  لەسەریەكە  خۆشبی، 
ئەیوت  دایكی  ئەگیریا.  هەر  غەنی  حاجی  ئەكرد. 
لەمە خۆشتر هەس؟  وائەكەیت حاجی رۆژ  بۆ  تۆ 
كوڕەكەمان ژن تێرێ و تۆ ئەگیری! ئەم گیریان و 
شینە بەدبەختی لەدوایە. غەنی هەر خۆی ئەیزانی 

بۆ وەها ئەكا.
لە یەكەم شەوی پەردەیا سامی و سەمیرە  چوونە 
ماڵەوە.  گەڕیانەوە  ئاهەنگگێڕان  خۆیان.  ماڵی 
قەیرێك دوای ئاهەنگ، دەنگی قیژە و فیزاح گشت 
خەڵكی دێكەی راچڵەكاند. هەموو هاتنە دەرەوە و 

بۆ الی دەنگی قیژ و هوڕ رایانكرد. هاوار و گیریان 
و  ئەگیریا  بووكەخان  بی.  سامی  ماڵی  لەبەردەم 
زاواییدا  دۆشەكی  لەسەر  سامیش  ئەكرد،  هاواری 
سەیری  غەنی  حاجی  بی.  خۆی  خوێنی  غەرقی 
جەنازەی كوڕەكەی ئەكرد و ئەگیریا. دایكی سامی 
دەستی ناوێیە قژی سەمیرە و ئەیوت: قەحبە پێم 
كردە؟  كوڕەكەم  لە  وای  كێ  چییە؟  ئەمە  بێژە 
سەمیرە بە گریانەوە وتی نازانم نازانم من بێ هۆش 
ئێوە  كە  ئەدینم  ئەوە  هاتەوە  هۆشم  كاتێ  بیم، 
ئەیدینن. حاجی غەنی باش ئەیزانی چییە، هیچی 
نەئەوت خەڵكی دێ خڕبینەوە، كەس و كاری سامی 
پەالماری سەمیرەیان دا، حاجی غەنی چەند هاواری 
كرد مەكەن بۆخاتری خوا مەكەن دەستی لێ مەدەن 

سەمیرە بێ گوناحە...
ئەو قسانە فایدەی نەوی، دایكی سامی و خزمەكانی 
سەمیرە  جەنازەی  بەرەبەیان  كوشت.  سەمیرەیان 
هەردووكیان  و  بریان  دێ  قەورسانی  بۆ  سامی  و 
لەتەك یەكەوە نریانە چاڵ و هەموو شتێك تەواو 

بی.
ئەی  كوشتی؟  كێ  سامی  مەنیج  نەنكە  جونەید: 

سەمیرەیان بۆ كوشت؟
نەنكە مەنیج : كوڕەزای عەزیزم  سڕی ئەو حیكایەتە 
الی حاجی غەنییە. سامی كاتێ عومری دەسااڵن 
بییە، رۆژێك  ئەچێتە بان دارێكی بەرز، باوكی هاوار 
ئەكا داوەزە سامی داوەزە ئەكەفیتە خوارەوە. لەو 
وەختەیا عزرایل لە پشت حاجی غەنییەوە وێستاوە 
شیرینی  و  عەزیز  عەبدی  ئەی  ئەڵێ  غەنی  بە  و 
خوا، مەترسە جارێ وەختی مردنی نەهاتگە. غەنی 
رائەچڵەكێ عزرایل ئەڵێ مەترسە منم، سامی جارێ 
لە  عومریا  رۆژەكانی  خۆشترین  لە  سامی  نامرێ، 
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خوا  نایكوژێ  كەسیش  و  ئەمرێ  قوەتیا  جۆش 
ئەمری مردنی ئەدا. 

حاجی غەنی: پێم بێژە بۆ ئەوێ بمرێ.. ئەو تاقە 
كوڕەم هەیە. 

عزرایل: ئەوێ بمرێ، ئەمری خوای گەورەیە. شەوێك 
خۆیەتی،  عەزیزی  دۆستی  بكوژەكەی  ئەكوژرێ!  
ئەچێتە  گورگێك  عومریا   شەوی  لەخۆشترین 

روحێوە. قەپ بەقوڕگی سامیا ئەكاو ئەیكوژێ.
جونەید: یەعنی چۆن؟ چۆن چۆنی؟ 

ئەژێ  سامی  خواگیان  بەقەدەری  مەنیج:  نەنكە 
ئەوێت  بووكەخان  شەوەیا  لەو  زاوایی.  تاشەوی 
سەمیرەش  ئەكاو  پیا  باوشی  سامی  و  گورگ  وە 
تەواو  خنكێنێ.  ئەی  خۆرەو  زاوا  گورگی  ئەوێتە 

تەواو بخەوە درەنگە.
دەگێڕامەوە،   بۆ  حیكایەتەی  ئەو  نەنكم  كاتێ 
باش  نەنكم  دەگریا.  بۆ  دەزانم  ئێستا  دەگریا. 
دەیزانی چارەنووسی من وەك چارەنووسی سامییە. 

هەر واش بوو. 
ژیانی من تێكەڵ بە ئەفسانە بوو.

دۆسێی كوشتنی من چووە دادگا و نارین و چووە 
زیندانەوە سەفوەت بەگیش تا رۆژی دادگایی كردن 
بە كەفالەت ئازادكرا . سێ رۆژ بەرلە دەستپێكردنی 
دادگایی، كەڵەشێرەكەی حەسەن قەرە ون دەبێت، 
كەس نازانێ چی لێدێت و كێ دەیبات. ئەفسەری 
كوشتنی  دۆسێی  ڕەوانەكردنی  دوای  لێكۆڵینەوە 
لە  و  دەبێت  دەروونی  نەخۆشی  تووشی  من، 
بیمارستان دەیخەوێنن. ژنەكەی شەو تا بەیانی بە 
دیارییەوە دەگریا و جەنابی ئەفسەریش بە دەنگی 
بەرز دەڵێ دادوەری بەرێز ئەسڵی رووداوەكە الی 
كەڵەشێرەكەی  قەرەیە.  حەسەن  كەڵەشێرەكەی 

ئاشكرا  شتێك  هەموو  ئیتر  بدۆزنەوە،   حەسەن  
دەبێت... لە ژوورەكەی تەنیشت جەنابی ئەفسەر، 
و  بەستراوەتەوە  قەروێڵەكەوە  بە  قەرە  حەسەن 
هاوار دەكات سەفوەت بەگ سەفوەت بەگی سەگباب 
كەڵەشێرەكەم  كوشتووە...  كەڵەشێرەكەمی 
ئەیكوژم سەفوەت بەگ. سەفوەت  كەڵەشێرەكەم. 

سەگ هەر ئەیكوژم...

دۆسێی كوشتنی من  رەوانەی دادگا كرا 
پێكەنیناویترین  من،  كوشتنی  رووداوی  دادگایی 
ئیفادەی  سەیری  كاتێ  دادوەر  بوو.  دادگایی 
قاقا  دەكرد،  قەرەی  حەسەن  كەڵەشێرەكەی 
پێدەكەنی. سەفوەت بەگ خەریك بوو دڵی دەتەقی 
دەیویست  سەفوەت  پێدەكەنی.  دادوەریش  و 
قسە بكات، رێگایان نەدەدا. باوكیشم  بێ ئۆقرە 
دەكرد.  دادگای  بڕیاری  چاوەڕێی  دانیشتبوو، 
ئیفادەی  بە  هێشتا  دادوەر  دەگریا.  نارینیش 
كەڵەشێرەكەی حەسەن قەرە پێدەكەنی و جارجارە 

دەیگوت ئافەرین ئەفسەری لێكۆڵینەوە... 
وردە وردە دادگایی كردن دەستی پێكرد و گفتوگۆكان 
گوتی:  دادوەردا  لەبەردەم  نارین  بوون.  چڕوپڕ 
قوربان گیان من ئاگام لە كوژرانی مێردەكەم نییە، 
ئەو ویستی بێتە المەوە و بمكات بە ژن، لەوكاتەدا 
جونەیدم  بوومەوە،   بێدار  كاتێك  بووم،  هۆش  بێ 
لەبەر  خوێنی  كەوتبوو.  بینی  سیسەمەكە  لەسەر 
دەڕۆیشت. ئیتر نازانم چۆن بوو، كێ كوشتویەتی، 

منیش خەریكە شێت دەبم... نازانم... نازانم...
ئەوكاتەی  كرد:  بەگ  سەفوەت  لە  رووی  دادوەر 
ماڵی  لە  تۆ  ئیفادەكەت  بەپێی  كوژراوە،   جونەید 

خۆت بوویت و میوانت هەبووە؟  

دەق
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دادگا پەتی تاوانی خستە ملی نارینەوە
دادوەر سەفوەت بەگی ئازادكرد و نارینی بەتاوانی 
كرا.  بەڕێ  زیندان  بەرەو  و  سزادا  من،  كوشتنی 
نارینی  كوشتوومی!  كێ  دەزانم  هەرخۆشم 
مەعشوقی شەش ساڵەی من چۆن كاری وا دەكات. 
خۆزگا توانیبام.. خۆزگا توانیبام لەم گۆڕەتاریكە 
هەستمەوە. بچوومایەتە الی دادوەر تا  ئیسپاتی بێ 

تاوانی نارینم بكردایە.
 

مردن چۆن هات
نارین  بە  كاتێ  بووم  ئاسوودە  و  خۆشحاڵ  زۆر 
گەیشتم. ئەوە خۆشترین ساتەكانی ژیانم بوو. زۆرم 
سەفوەت  ناخۆشەكانی  قسە  بەرگەی  بەرگەگرت، 
بەگ و قسە تاڵەكانی باوكمم گرت. سەفوەت بەگ 
تۆی  و پێ سپی...  تۆی دەست  دەیوت  هەمیشە 
بەخێو  من  كچی  دەتوانی  چۆن  سواڵكەر  كوڕە 
بكەیت! تۆ ناتوانی خۆت بژێنی، ئیتر چۆن دەتوانی 
ماڵ و منداڵ بەخێو بكەیت. ئەزانی من بێزم نایەت 
كچە  چیبكەم  بەاڵم  خۆم،  زاوای  بە  بكەم  تۆ 
بەدبەختەكەم تۆی لێ بووە بە سیامەند، فەرهاد، 

مەجنوون... چی بكەم. 
بە  دەوێت  هەرچییەكت  جونەید  دەیگوت  باوكیشم 
بەس  هەركچێك  كچێك،  بخەسەر  پەنجە  چاوان 
كەس  رسوا  سووكی  ئاخر  نا.  خوێڕییە  ئەو  كچی 
نەما ئەو نامەردە نەبێت... ئەم قسانە زۆری ئازار 
هەموویم  نارین  زەردەخەنەی  بەیەك  بەاڵم  دەدام، 
و  خۆمان  ماڵی  چووینە  كاتێك  دەچووەوە.  بیر 
كە  بەوەی  خۆشبەختبووین  داخست.  دەرگامان 
هێشتا  من  پێكرد.  دەستی  كامەرانیمان  ژیانی 
تامی نارینم نەكردبوو. نارین هێشتا جلی بووكێنی 

دانەكەندبوو. مردن هات. 
مردن هات... مردن لە كەوڵی گورگێكی برسی هات 
و چووە رۆحی نارینەوە. نارین هاتە المەوە و گوتی 
جونەیدی من بۆ بێدەنگی؟ قسەیەك بكە ئازیزەكەم. 
من بە بێدەنگی ئاوڕم دایەوە و باوەشم پێدا كرد، 
باوەشم بە مەرگی خۆمدا كرد، گورگێك قەپاڵی بە 
گەروومدا كرد تا نەیخنكاندم وازی نەهێنا، مردم، 
مردم و ئەوەتام لەم گۆڕە تاریك و نوتەكەدا، كرم و 
مار و مێرۆ تێم ئااڵون، خەریكن دەمخۆن. نارینیش 

ئەوەتا لە زینداندا . 

*ناوی سێ  پاڵەوانی سێ  چیرۆكی مەحمود نەجمەدینە
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هەژار عوسمان

سیگارەکەش پاش یەک دوو سێ مژی دیکە  ئیدی کاتی خۆی هاتووە…  چرک…  چرک…  چرک… 
نا، وەک چقڵ دەیکەم بەچاڵی  دەگاتە قونکەکەی و دەبێ تا دەستم گوڕی تێدایە دوور هەوای بدەم… 
لە گەروومەوە  دەمەوێ بڕشێمەوە- قوڵپ…  چاومدا و ناشڵێم ئۆفـــــ…! هێڵنج دەدەم، ئووــــ ع… 
بدەمە  بوێری  ئەوەی  بەبێ  ئاوێنەکە  بەردەم  دەڕۆمە  دەبەستێ…؟!  جۆگەلە  رەشاو  نا،  زەرداو… 
ئێستا نا، تۆزێکی دیکە چەشنی  دڵەکوتە دەمگرێ…  بەر خۆم و تەماشای چەقی ئاوێنەکە بکەم… 
پێیە  بەر  دەکەوێتە  و  دەدڕێ  سنگم  چەپی  الی  دیواری  دەتەقێ…  قارچکێ  پێگەیینی  سەروەختی 

دوا مژی 
سیگارێ
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سوور  شتێکی  دەمگرێ…  قاقا  پیسەکانم…! 
لەچەشنی  شتێک  زەوییەکە…  بان  کەوتۆتە 
درووست  دڵ  لەشێوەی  شروبییانەی  لوقمە  ئەو 
ئەوەی  بەبێ  دەمفرۆشتن،  منداڵی  بە  و  دەکران 
کڕیارەکان ئاگایان لە قوونی خۆیان بێ دەمخستنە 
سووچەکانیان  ببینن  نەبادا  زەرفەکانیانەوە،  نێو 
کرتاندوومە…!  کرتاندبێتنی،  ئەوەی مشک  وەک 
هەست  و  سنگم  چەپی  الی  دەخەمە  دەست 
دەچێتە  مستم  دەکەم…!  گەورە  بەبۆشایییەکی 
دەژمێرم…!!  پەراسووەکان  قواڵیی سنگمەوە… 
خەنینە  مرۆڤ  هیچیی  بە  سێ…  دوو  یەک 
بۆ دەرەوە  مستم  لەناویاندا خۆیشم…  دەمگرێ، 
نوقاندووە…  هێشتا  چاوەکانم  دەکەم…  کێش 
دەیانکەمەوە…  و  خۆم  بەر  دەدەمە  بوێریی 
دەڕوانمە زەوییەکەی بەر پێم… لەنێو ئەو حەمکە 
لیقە،  کرمە  تایەفەیەک  چەشنی  دڵم  ڕشانەوەدا 
ڕەنگی سووری  چێژ  بۆ  هەر  زیندەوەرناسێک  کە 

کردبن، فلیقاوه  بە زه وییه که دا...!
دانا...!  له  کوێت  نازانی  چرک...  چرک... 
ده ستت ده ماشێنی به مال و ئه والدا، وه ک ئه وه ی 
چاوی  بکه یته وه ...  نووقاوه کانت  چاوه   نه ته وێ 
له  په ڕیووه ...  ته واو  ته واو  ره نگت  نوقاو...؟! 
و  داوه   ده م  سیگارت  چوار  و  بیست   به یانییه وه  
له و سیگاره شی، که  یه ک دوو مژی دیکه  ده گاته  
گوڕیان  ده سته کانت  تا  ده ته وێ  و  قونکه که ی 
توند  نایده یت…!  و  بده یت  هه وای  ماوه   تێدا 
ده یچه قێنیته   به عه وره تدا...؟!  ده یچه قێنی  توند 
به بێ  ئاخـــــ...!  بڵێی  ئه وه ی  به بێ  ناوی،  ناوی 
ئه وه ی بڵێی ئۆفـــــ...!! ده ته وێ هه ستیته  سه ر 
له تاو  ده ستشۆره که ...  الی  بۆ  بڕۆیت  و  پێیان 

ئازار ناتوانی خۆت هاوسه نگ بکه ی... به  پشتدا 
جاران  دوو  یه ک  زرم  زرم  سه رت  و  ده که ویت 
ئه و  مینا  ڕاست  هه ر  به زه وییه که دا،  ده کێشێته وه  
بوو،  ته مه نت  سااڵن  سیازده   ته نیا  تۆ  کاته ی 
کچه  خوو کوڕانی و الساره که ی دراوسێ کۆاڵنتان 
تێدابوو  هێزی  تا  و  نایت  پێوه   پاڵێکی  به پشتدا 
قاقا  لێدا و تێی قوچاند...  قایمی بۆت  جڕتێکی 
به بێ ویستی خۆت وه خته  بتخنکێنێ...! قاقا به  
توخمی  له   که   به خۆیشت  قاقا  مرۆڤ...  الوازی 
هه موو  شتێ...!  به هه موو  قاقا  ئه وانی...؟! 
شتێ...؟! چارت نییه  ده بێ هه ستیت و بچیته وه  
ده ستشۆره که...!  کن  گه وره که ی  ئاوێنه   به رانبه ر 
چرکه ساته کانی  دوا  هه میشه   ئاوێنه یه    ئه و  ئاخر 
له  ته واوی  ڕاستگۆیانه تر  تۆزقاڵێک  بێقه راریتی 
ئاوێنه کانی دیکه ، پێنیشانداوی...؟! گووڕت تێدا 
هه ڵده ستیت  بێ  هه رچۆنێک  دواجار  نه ماوه ... 
لێ  ئاوێنه که ...!  به رانبه ر  نه ک  کن،  ده چیته   و 
باش  پێشووتر  جارانی  وه ک  ناتوانی  ئه مجاره  
ژووره که ت  ده ڕۆی...  به  گه ڵه گه ڵ  بکه ی...  ڕێ 
به  ڕشانه وه ...!  لێره وه  بۆن  یه ک پارچه  کردووه  
وه خته  کاسم بکا...! هه ر جارێ په نجه  ده نێم به 
بنووسم،  پیتێک  ئه وه ی  بۆ  پیتچنەکەدا   دوگمه ی 
تۆوه   ڕشانه وه که ی  ناو  بچه قێته   ده ستم  دامناوه  
نه توانم  و  بڕشێمه وه   ع...  ئووــ  بده م،  هێڵنج  و 
ئه م گێڕانه وه یه  به  کۆتا بگه یه نم...! کۆتایی...؟! 
بوێری  له به رئه وه ی  تۆ  پێده دا...  تلت  عه وره تت 
ئاوێنه که ،  به رانبه ر  بچیته   به رخۆت   ناده یته   ئه وه  
به قه د  که   ده بینم،  باشی  من  لێ  نایبینی...! 
هه اڵوساوه ...!  که متر  شتێ  زه مان«  »تۆپی 
به  دوو  لێ  قرژاڵ،  به چه شنی  کردوویت  لێ  وای 
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پێیان ڕێ بکه ی...!  
دانا...؟  له کوێم  کرد...؟  لێی  چیم  چرک... 
گوڕی  خه ریکه   وا  ده ستیشم  بیت...  نه فره ت  به  
هیچ  بۆ  به اڵم  کراوه ن،  چاوه کانم  نامێنێت...  تێدا 
نابینم...؟! ده شێ ڕووناکی له م ژووره دا مردبێ...! 
ئاخر  مردوون...!  که   منه ،  چاوه کانی  ئه وه   نا، 
جیهانه   ئه م  له وه ی  ده بێته وه   نێزیک  که  مرۆڤ، 
له   به ر  چرکه یه ک  به  چه ند  بهێڵێ،  جێ  دڵڕه قه  
به   ده مرێ  ناویدا  له   شتێک  هه موو  مردنه که ی، 
ڕووناکیشه وه ...! به  قنگه  خلیشکێ هێندێک ئه مال 
و ئه وال ده که م... تینی کۆتا مژی سیگاره که  له نێو 
هه ردوو قامکمدا به  ئاگام دێنێته وه ، که  بستێکیش 
له  جێی خۆم نه جواڵوم...! به  گه رمییه که یدا هه ست 
مژی  کۆتا  و  ماوه   مژی  یه ک  سیگاره که   ده که م 
بیست و پێنجه مین سیگاری کۆتا ساته وه خته کانی 
درووست   و  ڕاست  لێره دایه ...  منه ...!  بوونی 
»دیسفه نکشنی زمان« ئا ئه م دوا چرکه  ساتانه یه، 
بۆ  مرۆڤێکت  دۆخی  ده یشمه وێ  و  ناتوانم  من  که  
کۆتایی  هه ناویدا  له   شتێک  هه موو  که   بگێڕمه وه  
مردوویه ک  لێ  ئه گه ر هه بێت...؟!  دێ... کۆتایی، 
چ کاری به وه یه  حیکایه تی جێهێشتنی ئه م جیهانه  
ساردوسڕه  بۆ زیندوویه ک بگێڕێته وه ...؟ کۆتا مژی 
سیگاره که  ناکێشم و ده ینێم به  سه ری زمانمدا، تا 

ئیدی له  فره  ڕێسی نێو ئه م پووچییه  بکه وم... 
مـــ... 

   ر... 
      ۆ...!

ده ته وێ  ده که وی...!  کردن  گۆ  له   و  زمان  له  
به رده م  بچیته وه   جار  دوایه مین  بۆ  و  هه ڵبستیت 
ئاوێنه که  و ناتوانی...!! به  قه د سه ری ده رزییه کیش 

گوڕت تێدا نه ماوه ... هێڵنج ده ده ی... کۆتا هێڵنجته ، 
لێ هێنده ی پانتایی ژووره که ت و که مێکیش زیاتر 
گوێ  هه ڵده کێشیت...  ئاهـ  کۆتا  ده ڕشێیته وه ... 
کۆتا  له   گوێت  دوایه مین جار  بۆ  تا  هه ڵده خه یت، 
چەشنی  ناچاریی،  به   بێت...  کاتژمێره که   چرکی 
چاوه ڕێی  که   گوناهکارێک،  چاوه ڕوانییه کانی  دوا 
ملی  تاڵه مووی  له   شمشێرێک  نێزیکبوونه وه ی 
ڕشانه وه کانی  چاوه ڕێی  ئاوهایی  تۆیش  ده کا... 
خۆتی له  ئاستی ده م و لوتت سه ر بکا و له  نێویدا 

بخنکێیت...!

دەق
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ئومێد حاجی عوسمان

وەک هەمیشە، کە لەسەر مێزی خواردنەوە دادەنیشتم داوای چارەکێکم کرد.
سەیرکە هەر بەدوامەوەیە، ڕەزات خواتەوە چەند ناشرینە، چەند قێزەون، هەمیشە پێمەڵێ »بڕۆ سەفەرکە 
ئەمە کەی شارە..؟ چارەکە سەدەیەکە تۆ ئەڵێی ئەڕۆم! درۆزن، ئەم شارە دەستی لە تۆ بووەتەوە ئەی 
تۆ چی؟ بۆ دەستبەرداری نابیت.. پێم بڵێ تاکەی لەسەر ئەم شەقامانەدا ئەسوڕێیتەوە، ئەڵێی........«
ئەوەتا سەیرکە وامەزانی بەس من لەبەرخۆمەوە قسە ئەکەم، وا بزانم »نیوەی ئەم شارە لەبەرخۆیانەوە 

وڕێنە ئەکەن« تۆبڵێی لەگەڵ منی بێ؟ بۆ ئاوا سەیرم ئەکا خۆ نایناسم..

چارەکێک ژیانی تر
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بەخوا شێت بووی قسەی چی؟ ئەو لەگەڵ خۆیدا 
ئەدوێ؟

-بەسە بەس! تکایە لەکۆڵم بەرەوە، ئەگەر بۆ تەنیا 
دەرچۆ،  خەیاڵم  لە  و  بهێلە  جێم  بووە  چارەکێک 

تکایە تا ئەگەمە ئەوسەری ئەم شەقامە..
دەربچی؟  شەقامە  لەم  چارەکێک  بە  نیازی  -بە 
هەرگیز.. ئیدی تۆ و ئەم شەقامە دەبنە یەک و بە 

سەدان چارەک  دەر....
قسەکم پێ بڕی وتم »ئەم شەقامی شاعیرانە کتومت 
لە ڕێگا باریک و چەتوونەکانی دۆزەخ ئەچێ؟ نە 

سەرەتا و نە کۆتای هەیە.
مندا  وەک  بەدبەختی  کوڕێکی  لەگەڵ  -هەڵبەتە 
تێکچوون؟ دەنا بۆ ئەوها تووڕە و ماندوو دیارە، خۆ 

ئەم پاسە کۆنە، نازانم چۆن ئاوها خێرا دەڕوات؟
دڵم  هەمیشە  وەک  و  بەرەجەژنانە  ئەمڕۆ  ئا….. 
تووندە بە جەژن! ئێستا لەالی باخە گەورەکەوەم، 
جۆرە  »ئەم  دیارە  قەرەباڵغ  بەرامبەرم  شەقامی 
یادەوەریدا  لە  هەمیشە  شەقامانەن  لەو  شەقامە 
شێوە  بە  سەرەتای  هەرچەندە  دەمیننەوە« 
کۆتاییەکەی  بەاڵم  کەوانەیەک دەست پێ دەکەن، 
شارەدا  لەم  دوورودرێژە  شەقامە  کام  نادیارە! 
چارەکێک  خواردنەوەی  هێندەی  هەر  پیاسەکەی 

عارەق دەبێت!
لەدوای دواوەی ئەم پاسە چۆڵەدا ئەو  -ئەم کچە 

قسەکردنەی لەبەرخۆوە، لە چییە؟
ئەنقەست  دەستی  بە  بوویەوە،  کاڵتر  شەقامەکە 
شانبەشانی کۆتا کورسی پاسەکە ئەڕۆم، بۆ ئەوەی 

سەیرم بکا.
هەر  و  داخستووە  نەفرەتییەی  جامە  ئەم 

گوێم  چرپە  وەک  خورتەکا  خورتە  لەبەرخۆیەوە 
لێبوو »دەبێ لێرە ڕابکەم خۆ من و ئەو ئیدی لێرە 
جێمان نابێتەوە، دەبێت بڕۆین، گەر بۆ دۆزەخیش 
لێک  بووە«.. پەنجەکانی دەستی چەپ و ڕاستی 
دەئااڵند و لەسەرخۆ و بەنەرمی، بەاڵم دڵی تووند و 
پڕ لە گریان دەردەکەوت، وەک بڵێی مردن ڕەنگی 

چاوی بردبێت.
-ئەم کچە هەر دەڵێ دەڕۆم، خەیاڵ وتەنی خۆ من 
چارەکە سەدەیەکە دەڵێم ئەڕۆم و بەاڵم هەر لێرەم!
پێدەچێ  کردەوە،  خێرای  پاسەکە  دیسانەوە 
توڕەبێ،  نائاساییە  قەرەباڵغییە  لەم  شۆفێرەکە 
کۆتا  لەسەر  بینایم  و  کرد  خێراتر  هەنگاوەکانم 
کورسییە، باشە ئەم ئاسمانە دەیەوێت چی بڵێت؟

»ببوورە نەمبینیت خۆم پێدا کێشایت« ببوورەی 
چی ئەمە نیشانەی بەدبەختییە بۆ من! تۆ زەرفی 
بەخۆشی  جەژنە  ئەم  وادیارە  دڕاندم،  نقوڵەکانت 
بەدواوەیە؟  نازانی دڕانی زەرف کارەساتی  ناکەم، 

لێگەڕێ خۆم کۆیان دەکەمەوە..
- هەمیشە کارەساتەکان... منداڵیم بیر ئەخەنەوە، 
ئەوکات یەکجار بۆ بەرات چووم، زەرفی نقوڵەکەیان 
ئێستاش  تا  من  بەڕاست  گەڕامەوە..  کە  دڕاندم، 
ژیانە  لەم  خێر  کاتەوە  لەو  بۆیە  گەڕاومەتەوە؟ 

نابینم.. ئەو پیاوە ڕاست دەکا!  
پاسەکە  ئەوە  منداڵییە..؟  وەختی  ئێستا 
لەبەرخۆتانەوە  هەر  بۆ  ئێوە  باشە  دوورکەوتەوە، 

قسە ئەکەن؟
وشەکانی  گوێزەرەوەی  و  نێردە  بووە  هەوا  لێرەدا 

نێوانمان.........
نەوتووە،  بەکەسمان  نهێنییەکە  ئەمە  بگرە  گوێ 

دەق
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لەبەرئەوەی تۆ تەواوی ئەم شەقامە خۆت بەنقەست 
ئەم  تا  بوو،  قسەکانم  لە  گوێت  و  دوادەخست 
ترافیکە، ئەوا پێت دەڵێم »بە نیازین دوو کراسی 
ڕەش کە گوڵی سووری قەترانیان  تیابێت پێکەوە 
شەقامەکەیە  لەوسەری  ئێستا  ئەو  ئا..  بیانکڕین، 
پاڵی داوە بە ڕەسمی پیاوچاکانەوە و چاوەڕێی من 
ئەکات، ئینجا لەوێوە بە شەقامی بەرامبەردا و ....
قسەکەم پێ بڕی وتم »ئەزانم لەوێوە بۆ سەر گردی 

مردووان«..!
بەاڵم بۆ ئەوێ؟ بەو کراسە ڕەش و سوورەوە؟

- دەزانی هەر ڕەنگە و چەندین مانای هەڵگرتووە، 
بەاڵم ڕەش و سوور دوو ڕەنگی خوێناوی و مردوون، 
لە هەمانکاتدا  و  بەیەک دێ  هەمیشە سووکناییان 
دیارن.....  لەچێژ  پڕ  تێکااڵو  رەنگی  دوو  وەک 
ماوە،  سەرزەمینە  لەم  چارەکێکمان  تەنها  ببوورە 
سوپاس دوا هاوڕێم بوویت و ئەمە دواهەمین جارە 

لەم شەقامە دەبم...
ئیدی  فڕی؟  کێوی  باڵندەیەکی  وەک  پاسەکە 

نەمبینییەوە.
- بەڕێز گیان، چی ترت بۆ بێنم؟

-چارەکێک عارەقی تر.

)پەیکەری ست ڕافۆن( 
تازەترین چیرۆکی 

کاروان عومەر کاکەسوور
 لە ژمارەی داهاتوودا
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پانیك مۆرفی
لە عەرەبییەوە: جەلیل كاكەوەیس

گوێی لە ورچەكە بوو، كە وەك كونەپەپوویەك بە دەنگێكی نزم پەپووانە دەی بۆاڵند، دەنگەكە وەك 
دەنگی كونەپەپوویەك لە قوواڵیی بیرێك یان ئەشكەوتێكەوە بێت وابوو، لە پەنجەرەكەوە هەڵیڕوانی، 
لەنێو كیڵگەكەدا بەسەر دارسێوێكی دیارگۆمیلكەیەكەوە لەسەر هەردوو پاشووی وەستابوو  و  ورچەكە 
درەختەكەی رادەوەشاند، كوڕەكەی لەناو كیڵگەكەدا ئاگای  لە ورچەكە نەبوو، كوڕەكە لە نزیك گۆماوەكە 
بوو. ورچەكە زۆر نزیك نەبوو، كوڕەكەش زۆر دوور نەبوو، ورچەكە گەر ویستبای ئەوا دەیتوانی بەرەو 
كوڕەكە بڕوات و لە چاوتروكانێكدا بگاتە سەری. ئەمەش هەر بەقەد كەوتنەخوارەوەی سێوێك لە لقێكی 

لە چاوی ورچدا
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درەختەكەوەی دەخایاند كە دەكەوێتە سەر زەوی 
كێڵگەكە.

بەخۆ و تفەنگەكەیەوە لە ماڵ دەركەوت و كەوتەڕێ .
قژی مەیلەو رەشی كوڕەكەی لە تاوسان بۆ رەنگی 
زەرد دەگۆڕا. وای بۆ چوو كە رەنگی قژی كوڕەكەی 
لەبەر تیشكی تاوەكە وەك زێڕ دەنوێنێت. ئەمەش 
لەودەمەدا دەردەكەوت كە دەجوواڵ، چونكە هەرگیز 
لە جووڵە ناكەوێت. ئاوهاش رەنگی قژی سەرنجی 
هەركەسێك رادەكێشێت، تەنانەت گە ورچیش بێت.
ئاوها  رەنگێكی  بۆ  قژەكەی  ویستی  بەكچێنی 

بگۆڕێت.
ئیدی چەند لەتە لیمۆیەكی لە بێخی تاڵە قژەكانی 
گوشی  لیمۆكانی  لەتە  توندی  بە  و  كرد  چەسپ 
بۆ  لەچكێك  لەسەر  پرچی  راكشا.  هەتاو  لەبەر  و 

پشتەوە هەڵدایەوە.
بێخی تاڵەقژەكان لینج بوون، تۆوەكانی لیمۆكەش 
لە بڕێ  شوێن تێك ئااڵبوون. مێشەنگ بە دەوری 
قژیدا فڕین. رەنگەكە هەر بە خۆڵەمێشییەكی كاڵ 

مایەوە.
تفەنگەكە وەك بیری لێدەكردەوە لەوە قورستربوو، 
رەنگە ئەو دەمەی كە لەگەڵ شووەكەیدا لە هەموو 
وەرزێكدا لە دارستانەكە راوی كاڵوكوڕەیان دەكرد، 
ماسولكەی بازووەكانی بەهێزتر بوون، لێ  ئەمێستا 
كوڕەكەی.  بگاتە  تا  الوازترن  لەوە  ماسولكەكانی 
پەرژینە  پشت  لە  جار  یەكەم  گەرەكە  دەزانێت 
وەك  ئینجا  بكات  جێگیر  خۆی  بەردینەكەوە 
سەربازێك بخزێت و لە پشت درەختەكانەوە خۆی 
پەنا بدات، پێویستە بەهەرجۆرێكە وەك مار بێت و 

وەك ماریش رەفتار بكات.
مار  وەك  دەبوو  ناڵێت؟  هەروا  سەربازیش  ئێ  

مەودای  بە  كە  بڕوات  درەختانە  ریرزە  ئەو  بەرەو 
لە  بیری  داوە.  كێڵگەكەیان  دەوری  سەدپێیەك 
ئەمە  دەتوانێت  ئاخۆ  كە  نەكردەوە  خۆی  توانای 
بكات، رەنگە لە كۆتاییدا هەر بكەوێتە بەرچاو. بۆی 
هەیە ورچەكە لە راوەشاندنی دارسێوەكە بوەستێت 
و ئاوڕێك بداتەوە و هەوایەك هەڵمژێت. لەگوینە بۆ 

الی ئەم هاتبا.
و  دەپێكا  كاڵوكوڕەكانی  هەمیشە  شووەكەی 
ئەم  كەچی  بوو،  دەستڕاست  ئامانجدا  لەپێكانی 
ئەم  كاتێ   دەكرد.  سەری  نیشانەكەی  بەردەوام 
مێردەكەی دەستی دەخستە سەر  دەگرت  سێرەی 
تفەنگەكەی تا سەرنەكات لێ  هەرگیز كاڵوكوڕەیەكی 

نەپێكا.
بەردێكی  چەند  گۆماوەكەدا  رۆخی  لە  كوڕەكە 
بچووكی هەڵگرت، وەستا و دەستی بە هاویشتنی 

بەردەكان كرد بۆ ناو ئاوەكە.
بە دەنگێكی چیە ئاسا كە لە دەنگی خۆی نەدەچوو 
وتی )دانیشە(. كوڕەكە لە قوتابخانە سەركەوتوو 
خوێندنەوە  لە  حەزی  وانەكاندا  كاتی  لە  نەبوو. 
كورسییەكەی  لەژێر  كراوەیی  بە  كتێبێكی  بوو. 
پەپوولە  و  سەگاڵو  دەربارەی  كتێبەكە  دادەنا. 
بۆ  تێبینی  هەندێ   قوتابخانە  بوو.  جاڵجاڵۆكە  و 
ماڵەوە بۆ دایكی نارد. لە تێبینییەكاندا داوای ئەوە 
هەندێ   بێت،  گوێڕایەڵ  كوڕەكە  دەبێت  كە  كرابوو 
جار لەكاتی نان خواردنی ئێوارەدا كوڕەكەی  بڕێ  
بابەتی لە كتێبەكانی بۆ دەخوێندەوە، ئەم هەرگیز 
ئاوریشم  كرمی  نەدەزانی.  شتانەی  ئەم  بەكچێنی 
ئەم  دەخاتەوە،  بێ دەم  مێینەی  پەپوولەیەكی 
پەپوولەیە ئەوەندە ناژی تا ئاتاجی خواردن بێت، 
هەر بایی ئەوە دەژی كە پێش مردن جووت بێت 
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و  دەكرد  هەڵوەستەی  كوڕەكەی  دابنێت.  گەرا  و 
وێنەی پیشان دەدا، رەنگە سەری بۆ لەقاندبێت و 
لەم  كوڕەكەی  چۆن  كە  بووبێت  بەوەش سەرسام 
تەمەنەدا ئەو شتانە دەزانێت، كەچی ئەم بەكچێنی 
نەیزانیوە. ئاخۆ بەزۆری هەر خەریكی گوشینی لەتە 
لیمۆ بووە بەسەر قژیدا؟ كوڕەكەی هەرگیز نەیدەوت 
كە بەهۆی مردنی باوكییەوە، مێردەكەی خەمبارە، 
لێ  ئەو دەیزانی غەمگینە، مێردەكەی وەك كتێبێك 
دەدوا، لەسەر مێزی نان خواردن دەربارەی زانست و 
بیركاری بۆ كوڕەكەی قسەی دەكرد دەربارەی سفر 
)هیچ( دەدوا، مێردەكەی وتبووی: سفر پێشوونانی 
راچڵەكاند كەسێك نەی دەویست بڕوا بەوە بكات 
ئاوی  بەرەو  رۆژێكیان  نییە،  هیچ  سفرە  ئەم  كە 
ئۆقیانووس شۆڕبووەوە و لە ڕۆیشتن نەكەوت. پێت 
خۆشە لەو باوەڕەدابیت، كە ئەو هێشتا بەژێر ئاودا 
دەڕوات، ماسیی سكاتی پەڕەكەدار رووەو سەرەوەی 
ئاو  لەالیاندا تێدەپەڕێت  ئاو بەرز دەبنەوە،ئەمیش 
پشتەوەی  و  كراسەكەی  پێچێكی  هەموو  گەیشتە 
كراسەكەی هەاڵوسا، هەندێ  جار خۆی و كوڕەكەی 
باسی ئەمەیان دەكرد، كوڕەكەی وتبووی كە چۆن 
قژی وەك گەاڵی درێژ بەسەر رووەكە دەریاییەكاندا 
چۆن  كە  وتبووی  كوڕەكەی  داوە،  شەپۆلی 
درێژكردووە.  ژەهردار  ماسیی  بۆ  دەستی  باوكی 
ویستوویەتی بیبینێت كە چۆن بۆ تۆپۆكەیەكی پڕ 
لە دڕك دەگۆڕێت، باوكی بەدەم رێوە دەستی بە 
زبرەكانی  تەنیشتە  وەك  هێناوە،  شتێكدا  هەموو 
دەمی ئەشكەوت، كە ماسی گرۆپێر تێیدا رۆدەچیت 
بە  دەستی  هەروەها  هەڵدەگێڕێتەوە،  چاوەكانی  و 
كە  هێناوە  ماسیدا  شەیتانە  شۆڕەوەبووی  دامێنی 
دروست  خۆیەوە  لەسەرووی  هەورامێز  سێبەرێكی 

ئێستا  )دەبێت  گوت:  دایكی  بە  كوڕەكە  دەكات 
باوكم لە چین بێت(.

كوڕەو  باوكەكە،  مردنی  دوای  چونكە  چین، 
پاك  باوكەكەیان  جێماوەكانی  و  كتێب  دایكە 
كردەوە. رێنوێنی سەفەرێكیان بۆ چین دۆزییەوە. 
باوكەكە  كە  نەبوو  ئەوە  دەربارەی  بیرۆكەیەكیان 
بایەخی بە سەفەركردن بۆ چین دابێت. لە رووكاری 
)تەماشای  نووسرابوو:  رێنوێنییەكە  دەرەوەی 

شوورەكە بكە(.
پشت  لە  خۆرەكە  چۆن  كە  بینی  دایكەكە 
پۆاڵ  لە  تیشكی  دوا  و  شۆڕبووەوە  تەپۆڵكەكەوە 

ڕەشەكەی تفەنگەكەی دا.
سەر  كەوتە  تیشكەكەی  ئاوابوونی  پێش  هەروەها 
بووەوە،  كارەكەی  لە  ورچەكە  كوڕەكەی،  قژی 
و  زەوییەكە  سەر  بەردایەوە  سێوەكانی  هەموو 

دەستی بە خواردنیان كرد.
دایكەكە بینی كوڕەكەی لە مەترسی دووركەوتەوە، 
رەنگە  دەڕوات.  و  دەخوات  تێر  ورچەكە  ئیدی 
كارەكە ئەوە نەخوازێت تا درەخت بەدرەخت بڕوات 
نزیك  ورچەكە  لە  تەقەكردنێكدا  چاوەڕوانیی  لە  و 
ببێتەوە، كە لە گوینە لە پێكانیدا هەڵەش بكات، 
چونكە شووەكەی لەوێ  نییە تا دەست بخاتە سەر 
تفەنگەكەی و نزمی بكاتەوە و نەهێڵێت نیشانەكەی 

زۆر سەر بكات.
كوڕەكەیدا  مامۆستای  هاتنی  بەسەر  ئەوەندە 
بە  دەرگاكەی  ئەوەبوو  بینینی.  بۆ  بوو  تێنەپەڕی 
وااڵیی بۆ مامۆستاكە هێشتەوە و داوای لێكرد بێتە 
ژوورەوە لە ژووری نان خواردن دانیشتن و مامۆستاكە 
لە كوڕەكەی پرسی، كە ئاخۆ دەكرێ  بەتەنها لەگەڵ 
دایكیدا بدوێ . كوڕەكە سەری بۆ لەقاند و كتێبەكەی 

دەق
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لەسەر مێزی نان خواردن هەڵگرت و ژوورەكەی جێ  
لە هەنگاوەكانی كوڕەكەی  دایكەكە گوێی  هێشت. 
بوو كە بەسەر پەیژەكەدا سەردەكەوێت و دەرگای 
ژوورەكەی دادەخات، مامۆستاكە وتی: )كورەكەت 
شۆكێك  ئەو  بۆ  باوكەكە  مردنی  بێگومان  زیرەكە 

بووبێ ، شتێ  دەمێنێتەوە ئەویش قوتابخانەیە(.
مامۆستاكە،  بداتە  شتێ   تا  كردەوە  یەخچاڵەكەی 
رۆژێ   چەند  چونكە  نەبوو،  تێدا  وای  شتێكی  لێ  
دوو  و  كردەوە  دواخانەی  نەكردبوو.  بازاریی  بوو 
مێزەكە  لەسەر  و  هێنان  دەری  دۆزییەوە،  لیمۆی 
مێزەكەدا  بەسەر  كەمەكێك  لیمۆكە  دوو  داینان. 
دوو  و  هێنا  تەختەیەكی  دایكەكە  غلۆربوونەوە، 
كردە  لیمۆیەكی  هەر  و  خستنەسەری  لیمۆكەی 
بە  پاڵی  مامۆستاكە  الی  بەرەو  و  چوارلەتەوە 

تەختەكەوە نا، )تكایە هەندێكیان لێ  هەبگرە(.
مامۆستاكە هیچی نەوت. دوای كەمەكێك مامۆستاكە 
بارەی  لە  تا  دێمەوە  دی  رۆژێكی  )بمبوورە  وتی 
كوڕەكەتەوە بدوێم( كە مامۆستاكە رۆیشت، دایكەكە 
خەریكی  كوڕەكە  كوڕەكەی سەركەوت.  كن  بەرەو 
جاڵجاڵۆكە.  دەربارەی  بوو  كتێبێك  خوێندنەوەی 
و  راكشان  پێكەوە  تەختەخەوەكە  لەسەر  ئیدی 

تەماشای وێنەكانیان دەكرد.
كوڕەكەی بۆ گەشتێك دەبات، بەرەو چین دەڕۆن و 
نیشانەكانی  بەدوای  شوورەكەیشی دەبینن، رەنگە 
مامۆستاكە  بە  گەرەكە  بگەڕێن،  سەرشوورەكەش 
بڵێت كە كوڕەكەی چەند رۆژێ  بۆ قوتابخانە نایات، 

لەوەشە چەند هەفتەیەك بخایەنێت.
هەوڵبدات،  بوو  بەنیاز  كوڕەكە  گۆماوەكە  كن  لە 
لەسەرخۆ رۆیشت، ئەو پێاڵوەی كە بۆ یاریی تەنس 
لەپێی بوو پڕ بوو لە ئاوی لیخن، هەواكەی ساردە، 

كوڕەكە لە كتێبەوە فێر بووە كە سەگاڵو لە پشت 
لەو  هەیە،  پێستێك  زیادە  پێشەوەی  دانەكانی 
دەمەیدا كە لەژێر ئاودایە دەتوانێت زیادەپێستەكە 
و  دەم  نێو  ئاوی  دەرچوونی  لە  رێگە  و  دابخات 

سییەكانی بگرێت.
بە  وای  سەری،  و  چاوانی  سەر  كەوتە  ئاو  كاتێ  
خەیاڵدا هات كە ئەمیش ئەو زیادە پێستەی هەیە، 
لەبن ئاوەكە چاوەكانی كردەوە. تاریكی وەك چوار 
دیوار دەوری دا، وای بۆچوو رەنگە بتوانێت دەست 

درێژ بكات و دەست بە تاریكییەكەدا بهێنێت.
هەڵمژی  هەوایەكی  بووەوە،  خواردن  لە  ورچەكە 
جما.  گۆماوەكە  بەرەو  ئینجا  كرد،  كێل  و سەری 
بە  پیاوێك  وا دەركەوت كە وەك  كاتێ  دەرۆیشت 
كە  نەیدەزانی  پێشتر  دایكەكە  دەڕوات،  سەنگینی 
ورچ وەك كونەپەپوو دەخوێنێت و وەك پیاوانیش 
بە سەنگینی رێدەكات. دوای كەوت، لە درەختێكەوە 
راست  و  راست  بەڵكو  نەرۆیشت،  درەختێك  بۆ 
رۆیشت، )نا.. نا، گەر بەم شێوەیە بجووڵێت، هیچ 
شتێك ناپێكێت( دەتوانێت گوێی لە پیاوەكەی بێت 
كە دەڵێت كوڕەكەی لە كوێ  بوو؟ ئەی پیاوەكەی 

لە كوێ  بوو؟
لەو شوێنەوەی كە كوڕەكەی دابەزییە نێو ئاوەكە 
كرد،  بەدی  گۆماوەكە  لەسەر  بڵقەبڵقێكی  چەند 
لە  سپی  پەڵەیەكی  سینگیشی  لەسەر  ئینجا 
شێوەی مەعینێكی ناتەواو هەبوو، مەعینەكە كشا، 
مەعینەكە توایەوە، تفەنگەكە لە دەستی بەربووەوە 

بەلەز بەنێو گژوگیای شیرداردا رۆیشت.
جەستەی  كە  رۆیشت  بڵقانە  بڵقە  ئەو  بەرەو 
كوڕەكەی دروستی كردبوون. دەیەوێ  رزگاری بكات 
دەیەوێ  پێی بڵێت دەبێ  نەخنكێت، لە بن ئاوەكە 
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مەلەی كرد و بە نیازبوو لەژێر ئاوەكەدا بانگی بكات، 
بەهەویا بوو لە درزێكی تاریكییەكەوە بیبینێت، بەر 
لەو  و  هەڵنەمژێ   هەوا  بكات،  نوقم  خۆی  لەوەی 
بڕوایەشدا نەبوو كە پێویستی بە هەناسەدان نییە، 
و  كردەوە  بیری  پێویستییەك  وەك  چركەساتێك 
وای بۆچوو كە هەموو هەڵەن و لەژێر ئاودا پێویست 
هەر  ئەمەیشی  ناكات.  كردن  قەتیس  هەناسە  بە 
لەو ساتەدا زانی وای بۆچوو كە كوڕەكەیشی ئەمە 
كرد.  ئاشكرا  نهێنییەكیان  هەردووكیان  دەزانێت 
توانی جووڵەی دەستەكانی لەناو ئاوەكەدا رابگرێت 
دەبێت،  ئامادە  كاتێ   بگەڕێت،  كوڕەكەی  ولە 
هاتە  كە  دەرەوە،  دێتە  و  دەكەوێت  سەرئاوەكە 
دەرەوە زانی گۆمەكە قووڵ نییە. بەپێوە وەستا، 

ئاوەكە تەنها دەگەیشتە ناو قەدی.
لەسەر  بوو،  گۆمەكە  تری  الیەكەی  لەو  كوڕەكەی 
دانیشتبوو،  درزبردووی رۆخی گۆمەكەدا  تاوێرێكی 
تەماشایان  ورچەكەش  بوو،  دەستەوە  بە  شتێكی 
دەكات ئیدی لمۆزی لووی نەخواردبوو، ئەو هێشتا 
جوواڵ،  كوڕەكەی  الی  بەرەو  ئاوەكەیە  لەنێو 
لنگی  هەردوو  و  هەڵكرد  كراسەكەی  سەرقۆڵی 
لەسەر  پرچی  هەڵكێشا  دوا  بەرەو  پانتۆڵەكەی 

چاوەكانی دوورخستەوە.
كە  بوو  كوڕەكەیەوە  دەست  بە  قوڕولیتە  هەندێ  

لەبن گۆماوەكە رای ماڵیبوو.
وتی: ئەمە چییە؟

لەپیدا  لەنێو  قوڕەلیتەكەی  كوڕەكە  لەكاتێكدا 
بێت(  زێڕ  هەندێ   )رەنگە  وتی:  هەڵدەگڵۆفی، 
دایكەكە ئاماژەی بۆ ورچەكە كرد و وتی ) تەماشای 

ئەوێ  بكە(.
و  رێ   كەوتە  سەنگینی  و  دایەوە  ئاوڕی  ورچەكە 

دووركەوتەوە.
كوڕەكە وتی: )بەڵێ  دەمێكە بینیوومە ئەو حەزی 

لە سێوی درەختەكەی ئێمەیە(.
لەوشەوەدا دایكەكە بە كوڕەكەی راگەیاند سەرەڕای 
هەموو شتێك رەنگە باشتر وابێت بۆ چین سەفەر 
بكرێتەوە،  قوتابخانە  لە  بیر  گەرەكە  نەكەن. 
كوڕەكە سەری لەقاندو وتی: )باشە( دایكەكە بیری 
لە چۆنێتیی لەدەستدانی مێردەكەی كردەوە بیری 
كردەوە كە پێویستە بۆی خەمبار بێت هەر وەك 
مردووەكانیان خەمبار دەبن.  پیاوە  بۆ  ژنان  چۆن 
ژنانی  ئێ   بكات،  لەبەر  پیاوەكەی  كراسەكانی  دێ  
تریش هەر وایان نەكردووە؟ مەودایەكی درێژ دەرۆن 
ئارەقە  كاتێ   دەكەنەوە،  پیاوەكانیان   لە  بیر  و 
دەكەن، ئەو بۆنەی لێیان دێت بۆنی خۆیان نییە، 

بەڵكو بۆنی پیاوەمردووەكانیانە.

تێبینی:
1( ئەم چیرۆكە عبدالمقصود عبدالكریم بۆ عەرەبی وەریگێراوە.

2( یانیك مۆرفی نووسەری ئەم چیرۆكە، خانمە چیرۆنووسێكی 
ئەمریكاییە. ئەم چیرۆكە لە كۆمەڵە چیرۆكی )جائزە او هنری( 

وەرگێڕدراوە.

دەق
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هارۆكی مۆراكامی
لە فارسییەوە: مستەفا زاهیدی

چراكانیان كوژاندبووەوە بۆ ئەوەی دەست بگرن بە هەواوە و تاریكی بە سەریاندا زاڵ بوو. كەس متەقی 
لێوە نەدەهات. تەنها شتێك لەو تاریكییەدا دەبیسترا دەنگی دڵۆپە ئاوەكان بوو، كە هەر پێنج چركە 

جارێك لە میچەكەوە دەتكا.
كرێكارە پیرەكەی كانەكە وتی: »زۆر باشە، هەوڵ بدەن زۆر هەناسە نەدەن. هەوایەكی زۆرمان بۆ نەماوەتەوە.« 
زۆر بە ئارامی و وەك ئەوەی سرتە بكات بۆ كەسێك ئەمەی وت، بەمەشەوە دارەڕای تۆنێلەكە چركەچركیان 

كارەساتی 
كان 
لە نیۆیۆرك
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یەكەوە  بە  پاڵیان  تاریكیدا  لە  كرێكارەكان  دەهات. 
دابوو، گوێیان هەڵخستبوو بەوەی دەنگێك ببیستن: 

دەنگی پاچ، دەنگی ژیان.
بەرەبەرە  واقیع  بوون.  چاوەڕێ  سەعات  چەند 
شت  هەموو  ئەوەی  وەك  دەبوو.  نوقم  تاریكیدا  لە 
ماوەیەكی زۆر لەوە پێش رووی دابێت، لە دونیایەكی 
دوور یان رەنگە  لە داهاتوودا، لە دونیایەكی دوورتردا.
بوون  لە دەرەوە، خەڵك خەریكی هەڵكەندنی زەوی 

بۆئەوەی پێیان بگەن. لە دیمەنی فیلمێك دەچوو.
بەوەوە گرتووە هەركات  هاوڕێكانم خووی  لە  یەكێك 
ساڵە  دە  ئاژەاڵن.  باخچەی  بۆ  ئەڕوات  بێت  تۆفان 
خەڵك  زۆربەی  كاتەی  ئەو  دەكات.  كارە  ئەم 
ئاوی  یان  داخستوووە،  تۆفانگرەكانیان  پەنجەرە 
كانزایی پاشكەوت دەكەن، یان سەرنج ئەدەن بەوەی 
هاوڕێكەم  نە،  یان  دەكات  ئیش  الیتەكانیان  و  رادیۆ 
كە  ڤێتنام،  شەڕی  سەربازی  بارانی  پانچۆیەكی  بە 
دادەپۆشێت،   خۆی  كڕێویەتی،  پێش  لەوە  ماوەیەك 
دوو قوتووە بیرە دەخاتە گیرفانی و دەڕواتە دەرەوە. 
لە ماڵەكەیەوە تا باخچەی ئاژەاڵن بە پێ، چارەكێك 

رێگەیە.
ئەگەر بەختی لەگەڵ نەبێت، باخچەی ئاژەاڵن داخراوە، 
»بە هۆی خراپیی كەشوهەواوە«  درگاكان داخراون. 
هەركات بەم جۆرە بێت، هاوڕێكەم لە سەر پەیكەرەی 
بەردینی سمۆرەیەك كە لە بەردەم درگای دەرەوەدایە، 
دواتر  دەخواتەوە،  گەرمەكانی  بیرە  و  دادەنیشێت 
دەگەڕێتەوە بۆ ماڵەوە. بەاڵم كە كاتی خۆی دەگاتە 
ئەوێ، پارەی چوونەناوەوە دەدات، جگەرەیەكی تەڕ 
دادەگیرسێنێت و چاو لە ئاژەڵەكان دەكات، یەك بە 
یەكیان. زۆربەی ئاژەڵەكان خزاونەتە كوالنەكەیانەوە. 
ژمارەیەكیان  ئاسمان.  بڕیوەتە  چاویان  هەندێكیان 
زیاتر هاتوچۆ دەكەن و لە بەرامبەر تۆفانەكەدا هەڵخەو 

داخەیانە. ژمارەیەكیان لە دابەزینی كوتوپڕی پەستانی 
 )Atmospheric pressure( ئەتمۆسفێر 

دەترسێن و هەندێكیان وەحشی دەبن.
هاوڕێكەم هەوڵ دەدات بە هەرشێوەیەك بێت یەكەم 
بیرەی لە بەرامبەر قەفەسەی بەبری بەنگالدا بخواتەوە. 
)بەبری بەنگال هەموو دەم وەحشیانەتر پەرچەكردار 
دەنوێنێت(. گووریلەكان هەر خۆیان ناشڵەژێنن و لە 
تۆفانەكە ناترسێن. گووریلەكان لێی دەڕوانن، كە وەك 
پەرییەكی دەریایی لە سەر الدیوارێكی )چیمەنتۆیی( 
دانیشتووەو ئارام ئارام بیرەكەی دەخواتەوە، دەكرێ 

سوێند بخۆیت بەڕاست بەزەییان پێیدا دێتەوە.
ئاسانسۆر  كاتانەی  ئەو  »وەك  ئەڵێت:  هاوڕێكەم 
لەوێدا  نەناسراو  كەسانی  لەگەڵ  تۆ  و  دەبێت  خراپ 

دەمێنیتەوە.«
هیچ  هاوڕێكەم  الوە،  بنێینە  تۆفانەكە  بابەتی  ئەگەر 
جیاوازییەكی لەگەڵ خەڵكانی تر نییە. بۆ كۆمپانیایەكی 
بەشی  بەرپرسی  و  دەكات  كار  هەناردەكردن 
راستە  واڵت.  دەرەوەی  لە  سەرمایەیە  بەگەڕخستنی 
ئەو كۆمپانیا لە ریزی یەكەمی كۆمپانیا ناودارەكاندا 
نییە، بەاڵم بەڕادەی پێویست سەركەوتووە. هاوڕێكەم 
لە شوقەیەكی بچووكی خاوێندا دەژی و  تەنهایی  بە 
بە  دەبێت  كچێك  لەگەڵ  جارێك  مانگ  شەش  هەر 
لەسەر  بۆچی سوورە  نەمزانی  كات  هیچ  هاوڕێ. من 
شەش  هەر  )رێك  جارێك  مانگ  شەش  هەر  ئەوەی 
مانگ جارێك( كچە خۆشەویستێكی تازە بگرێت. ئەو 
كچانە هەموویان وەك یەكتر وان، وەك ئەوەی كۆپیی 
یەكتر بن. تەنانەت ناتوانم لە یەكتریان جیابكەمەوە.

بەرهەمەكانی  كۆمەڵە  كۆن،  سەیارەكی  هاوڕێكەم 
بەلزاك، قاتێكی رەش، بۆینباخێكی رەش و جووتێك 
سەرەخۆشی  و  پرسە  بۆ  كە  هەیە،  رەشی  پێاڵوی 
تەلەفۆنی  دەمرێت  كەسێك  هەرجارەی  باشن.  زۆر 

دەق
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بۆ دەكەم و لێی دەپرسم، دەتوانم بە ئەمانەت لێت 
وەربگرم، هەرچەند قات و پێاڵوەكانی یەك ژمارە بۆ 

من گەورەترن. 
»بمبورە  وتم:  كرد  بۆی  تەلەفۆنم  كە  جار  دوایین 
دووبارە كاتم گرتی، دەبێ بڕۆم بۆ پرسەی كەسێك.«. 
وەاڵمی دایەوە: »تكا دەكەم. رەنگە زۆر بە پەلە بیت! 

بۆچی هەر ئێستا ناییت بۆ ئێرە؟«
میزەكە  سەر  لە  بۆینباخەكەی  و  قات  گەیشتم،  كە 
دانابوو. زۆر بە جوانی ئوتوو كرابوون، پێاڵوەكان بۆیە 
هاوردەكراوی  بیرەی  لە  پڕبوو  بەفرگرەكە  كرابوون و 
حاڵێكدا  لە  وەهایە.  كەسێكی  هاوڕێكەم  ئەو  فێنك. 
وتی:  هەڵدەپچڕی  بیرەی  قوتوویەكی  بوو  خەریك 

»رۆژێك لە باخچەی ئاژەاڵن پشیلەیەكم بینی.«
»پشیلەیەك؟«

»ئەرێ. دوو هەفتە لەوە پێش. بۆ سەفەرێكی كاری 
رۆشتبووم بۆ هۆكایدۆ و سەردانێكی باخچەی ئاژەاڵنی 
قەفەسەكەدا  لە  پشیلەیەك  كرد.  هۆتێلەكەم  نزیك 

خەوتبوو و لە سەر تابلۆكەی نووسرابوو پشیلە.«
»چ جۆرە پشیلەیەك بوو؟«

»پشیلەیەكی عاددی بە هێڵی قاوەیی و كلكی كورت 
شانا  بە  قەڵەو.  چاوەڕواننەكراو  شێوەیەكی  بە  و 

راكشابوو.«
»رەنگە هۆكایدۆ پشیلەی زۆر لێ نەبێت.«

دەكەیت؟  »گاڵتە  پرسیی:  سەرسووڕمانەوە  بە 
دەبێ لە هۆكایدۆش پشیلە هەبێت. ناكرێت ئەوەندە 

نائاسایی بێت.«
وتم: »زۆر باشە لە گۆشەنیگایەكی ترەوە بۆی بڕوانە. 
بێت؟  لێ  پشیلەی  نابێت  ئاژەاڵن  باخچەی  بۆچی 

ئەوانیش ئاژەڵن. وا نییە؟«
ئاژەڵە  لە  بەشێكن  پشیلەكان  و  »سەگ  وتی:  ئەو 
ئاسایی و هەموو دەم بەردەستەكان. كەس پارە نادات 

دەورووبەری  لە  چاو  بەسە  ئەوە  ئەوان.  بینینی  بۆ 
خۆت بكەیت. لە هەموو شوێنێك هەن. هەموو كات 

لەگەڵ مرۆڤەكان.«
بۆینباخ  و  قات  من  خواردەوە،  بیرەمان  شەش  كە 
گەورەی  پاكەتێكی  خستە  پێاڵوەكانم  پاكەتی  و 
كاغەزییەوە. وتم: »دوای لێبوردن دەكەم هەموو دەم 
بكڕم.  خۆم  بۆ  قاتێك  ئەبێت  ئەزانم  دەگرم.  كاتت 
بەاڵم هیچ كات دەرفەتی ئەوەم نییە. هەست دەكەم 
ئەگەر جلوبەرگی سەرەخۆشی بكڕم، واتە زۆر باشە 

كیشە نییە با كەسێك بمرێت.« 
كاری  بە  هەر  من  خۆ  نییە.  »كێشەیەك  وتی:  ئەو 
بە  بهێنێت  بەكاریان  كەسێك  وایە  باشتر  ناهێنم. 
جێگەی ئەوەی لە كەنتۆرەكەدا هەڵیانواسم. وا نییە؟

بۆ  قاتەكەیان  دەچوو  ساڵ  بۆ  ئەوە  ئەكرد.  راستی 
دووریبوو و تەنانەت جارێكیش لە بەری نەكردبوو. 

ئەو دواتر وتی: »زۆر سەیرە. بەاڵم لەو كاتەوەی ئەم 
قاتەم كڕیوە تەنانەت یەك ناسراویشم نەمردووە.«

»گشت جار بەم شێوەیە.«
ئەو وتی: »ئەرێ، هەمیشە وایە.«

بۆ من بە پێچەوانەوە، ئەم ساڵ، ساڵی سەرەخۆشی 
دوای  بە  یەك  پێشترم  ناسراوانی  و  هاوڕێیان  بوو. 
لە  كە  گەنمەشامی  گوڵە  وەك  مردن.  یەكتردا 
وشكەساڵیدا سیس دەبن و هەڵدەوەرێن. من بیست و 
هەشت ساڵم تەمەن بوو. هەموو هاوڕێكانم تەمەنیان 
بیست  حەوت،  و  بیست  بوو.  من  تەمەنی  بە  نزیك 
بۆ مردن زۆر  ئەو تەمەنەی  نۆ،  و هەشت، بیست و 

گونجاو نەبوو.
شاعیرێك لە تەمەنی بیست و یەك ساڵیدا دەمرێت، 
و  بیست  لە  رۆك  ئەستێرەیەكی  یان  شۆڕشگێڕێك 
چوارساڵیدا. بەاڵم دوای تێپەڕاندنی ئەو تەمەنە الت 
وایە هەموو شت لە جێی خۆیدایە، الت وایە توانیتوتە 
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لە  و  بكەیت  گوزەر  ئینسانەوە  مەرگی  كەوانێكی  لە 
تۆنێلەكەوە بێیتە دەرەوە. ئێستا لە شاڕێیەكی شەش 
سایدیدا راست بەرەو ئامانجەكەت لێدەخوڕیت. بتەوێت 
و نەتەوێت قژت كورت دەكەیتەوە، هەموو بەیانییەك 
یان  شۆڕشییەك  یان  شاعیر  ئیتر  ئەتاشیت.  ریشت 
ئەستێرەیەكی رۆك نیت. لە كیۆسكی تەلەفۆنەكاندا لە 
بەدمەستیدا كەلەال ناكەوێت یان سەعات چواری بەیانی 
دەنگی »Doors« بەرز ناكەیتەوە. بە پێچەوانەوە 
زەمانی  هاوڕێكەت،  )زەمان(ی  بیمە  كۆمپانیای  لە 
دەخۆیتەوەو  هۆتێلەكاندا  باڕی  لە  ئەكڕیت.  تەمەن 
ئەزانی تێچووی چاككردنەوەی ددانت چەند بووە. ئەم 

شتانە لە بیست و هەشت ساڵیدا سروشتییە.
كوشتوبڕێكی  كە  بوو  كاتە  هەرئەو  راست  بەاڵم 
چاوەڕواننەكراو لە ژیانی ئێمەدا دەستی پێكرد. وەك 
هێرشێكی كوتوپڕ لە رۆژێكی بەهارییدا- چما كەسێك 
قازیفەیەكی  میتافیزیكی،  تەپۆڵكەیەكی  سەر  لە 
فیشەك  بارانی  دەستەوەو  بە  گرتووە  میتافیزیكی 
خەریكی  ئێمە  ساتێك  بۆ  دەبارێنێت.  بەسەرماندا 
گۆڕێنی جلوبەرگەكانمان بووین، بۆ ساتێكی تر جلەكان 
بۆمان نەدەبوون: قۆڵەكانی هەڵگەڕابوونەوە، القێكمان 
ترمان  القێكی  و  پانتۆڵێكدا  دەرەقولی  بە  كردبوو 
كردبوو بە پانتۆڵێكی تردا. هەموو شت تێكچووبوو. 
بەاڵم مەرگ هەر بەم شێوەیە. كەروێشك، كەروێشكە، 
زۆپا  گەنم.  مەزرای  لە  چ  بێتەدەرەو  كاڵوێك  لە  چ 
زۆپایەو ئەو دووكەڵە رەشەی لە دووكەڵ كێشەوە دێتە 
دەرەوە، هەر ئەو شتەیە كە هەیە، دووكەڵێكی رەش 

كە لە دووكەڵ كێشەوە بەرز دەبێتەوە.
شقڵی  )یان  خەیاڵ  و  واقع  شقڵی  لە  كەس  یەكەم 
تری  پێكەی  و  ئەمبەر  نایە  پێیەكی  واقع(  و  خەیاڵ 
زانكۆم  سەردەمی  هاوڕێكی  ڤوودی،  ئەوبەر،  نایە 
ناوەندی. سێ  مندااڵنی  بە  دەوتەوە  ئینگلیزیی  بوو، 

ژنەكەی  هاوسەرییەوەو  ژیانی  چووبووە  بوو  ساڵ 
چووبوو بۆ ماڵی دایك و باوكی لە شیكۆر بۆ ئەوەی 
منداڵی ببێت. دوای نیوەڕۆی دووشەممەیەكی مانگی 
جێنیڤەری، كە بە شێوەیەكی ناسروشتی گەرم بوو، 
ئەو رۆیشتە فرۆشگایەكی زنجیرەیی، دوو قوتوو كەفی 
چەقۆكە  كڕی،  ئەڵمانیی  چەقۆیەكی  و  تاشین  ریش 
ئەوەندە گەورە بوو، كە دەكرا گوێی فیلی پێ ببڕیت. 
رۆشتە ماڵەوەو وانەكەی پڕكرد لە ئاو. بڕێك سەهۆڵی 
خواردەوە،  سكاچی  بتڵێك  هەڵگرت،  بەفرگرەكە  لە 
رۆشتە وانەكەوە، شاڕەگی دەستی خۆی بڕی. دوو رۆژ 
دواتر دایكی تەرمەكەی دۆزییەوە. پۆلیسەكان هاتن و 
رەسمێكی زۆریان گرت. خوێن حەمامەكەی كردبوو بە 
مەرگەكەی  هۆكاری  پۆلیس  تەماتە.  دۆشاوی  رەنگی 
بە خۆكوژی زانی. بەدەر لەمەش هەموو درگاكان لە 
كوژراوەكەش خۆی چەقۆكەی  و  داخرابوون  ژوورەوە 
كڕیبوو. بەاڵم بۆچی دوو قوتوو كەفی ریشی كڕیبوو، 

كە نەیدویست بەكاریان بێنێت؟ كەس نازانێت.
بووە،  زنجیرەییەكەدا  فرۆشگا  لە  كاتەی  ئەو  رەنگە 
نەیزانیوە دوو سەعاتی تر دەمرێت یان رەنگە ترساوە 

ژمێریارەكە دەزانێت دەیەوێت خۆی بكوژێت.
خۆی  دوای  نووسراوێكی  یان  وەسییەتنامە  هیچ 
تەنها  چێشتخانەكە  میزی  سەر  لە  نەهێشتبوو.  جێ 
بتڵێكی لێبوو، بتڵی بەتاڵی ویسكی و قاپی سەهۆڵ 
چاوەڕوانی  كاتەی  ئەو  ریش.  كەفی  قوتوو  دوو  و 
پڕبوونی وانەكە بووە، پێك لە دوای پێك »هیك ئان 
دراكس«ی خواردەوە. رەنگە چاوی لەو دوو قوتووە 
كەفی ریشە كردبێت و بە وتنی ئەم رستە »ئیتر ناچار 
كردووەتەوە.  شتێك  لە  بیری  بتاشم.«  ریشم  نیم 
ساڵیدا  هەشت  و  بیست  تەمەنی  لە  پیاوێك  مەرگی 
وەك بارانی زستانی ناخۆشە. لە دوازدە مانگی دواتردا 

چوار كەسی تریش مردن.

دەق
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یەكیان مانگی مارس لە رووداوێكدا لە مەیدانێكی نەوتی 
عەرەبستان سعوودییە یان كوێت گیانی لە دەست دا- 
جەڵدەی دڵ و رووداو. لە جوالیەوە تا نۆڤامبەر هەموو 
شت ئارام بوو، بەاڵم دواتر لە دێسەمبەردا هاوڕێیەكی 

تر مرد، ئەویش بە رووداوی هاتوچۆ.
بە پێچەوانەی هاوڕێی یەكەمم كە خۆی كوشت، ئەم 
بیرلەوە  نەبوو  ئەوەشیان  كاتی  تەنانەت  هاوڕێیانە 
وەك  ئەوان  بۆ  مەرگ  دەمرن.  خەریكە  كە  بكەوە 
جار  هەزار  كە  بوو،  پلیكانەیەك  لە  چوونەسەرەوە 
لێی سەركەوتوون، بەاڵم كتوپڕ پلیكانێكی ژێر پێیان 
چۆڵ دەبێت. ئەو هاوڕێیەی بە هۆی جەڵدەی دڵەوە 
مرد، بە ژنەكەی وت: »دەكرێت تەختی خەوەكەم بۆ 

ئامادە بكەیت؟« 
ئەو دیزاینەری مۆبل بوو. سەعات یازدەی بەیانی بوو. 

سەعات نۆ لە خەو هەستابوو. 
ماوەیەك لە ژوورەكەی كاری كردبوو و دواتر وتبووی 
و  چێشتخانە  دەڕواتە  دێت.  خەوی  دەكات  هەست 
بەاڵم  دەیخواتەوە،  و  دەكات  دروست  قاوەیەك 
وایە  »باشتر  دەڵێت:  نادات.  یارمەتیی  قاوەكەش 
وەنەوزێك بدەم. هەست بە سەرئێشە دەكەم.« ئەمە 
خەوەكەی  تەختی  ناو  لە  بوون.  قسەكانی  دوایین 
پێچی دا لە خۆی و خەوی لێ كەوت، ئیتر هیچ كات 
خەبەری نەبووەوە. ئەو هاوڕێیەی لە دێسەمبەردا مرد، 
لە هەموویان گەنجتر بوو و تەنها ژنی ناو ئەوان بوو. 
بیست و چوار ساڵی تەمەن بوو. وەك شۆڕشگێڕەكان 
یان ئەستێرەكانی رۆك دەچوو. لە دوای نیوەڕۆیەكی 
ساردی بارانی، رۆژێك بەر لە كریسمەس، لە فەزایەكی 
نێوان  لە  سروشتی  تەواو  هەمانكاتدا  لە  و  دڵتەزێن 
دارتێلێكی چیمەنتۆیی  بیرەو  ترۆمبیلی گواستنەوەی 

تەلەفۆندا كەپس بوو. 
رۆشتمە  ناشتن  رێوڕەسمی  دوایین  دوای  رۆژ  چەند 

ئەپارتمانی هاوڕێكەم بۆ ئەوەی قاتە ئۆتووكراوەكەی 
بتڵ  دوو  لێكردنیش  دەستخۆشی  بۆ  بدەمەوەو  پێ 
ویسكیی پێ بدەم. وتم: »زۆر سوپاس. جارێكی تر 

یارمەتییەكی گەورەت دام.«
وەك هەموو كات بەفرگرەكەی پڕبوو لە بیرەی سارد و 
تیشكی كەمی هەتاو دەیدا لە مۆبلەكان. تەپڵەكەكەی 
بێنت  گوڵدانێكی  و  ژێرسیگارییەك  بەردەستی، 

كۆنسولی كریسمەسی لە سەربوو.
وەرگرت.  لێم  پالستیكییەكەیدا  كاڤێرە  لە  قاتەكەی 
بەئاگا  زستانە  خەوی  لە  تازە  كە  ورچێك  وەك 
هاتبێتەوە خۆی كێشایەوەو بە ئارامی لە سووچێكەوە 
داینا. وتم: »هیوادارم قاتەكە بۆنی رێورەسمی پرسەو 

ناشتنی نەگرتبێت.«
»جلوبەرگ گرنگ نییە. گرنگ ئەو شتەیە لە ناویدایە.«

وتم: »ئەرێ !«
بیرەكەی  چەمابووەوە  مۆبلەكە  سەر  لە  حاڵێكدا  لە 
كردە ناو پەرداخەكەوەو وتی: »ئەمساڵ هەر پرسەبوو 
چەند  چوویتە  گشتی  بە  هات.  یەكتردا  شوێن  بە 

پرسەوە؟«
قامكەكانی دەستی چەپم كردەوەو وتم: »پێنج پرسە. 

بەاڵم الم وایە ئیتر تەواوە.«
»دڵنیای؟«

»خەڵكانێكی زۆر مردوون.«
شتێك  یان  ئەهرامەكانە  نفرینی  و  نزا  »وەك  وتی: 
لەو  شتێكم  شوێنێك  لە  یادم  هاتەوە  ئەوان.  وەك 
بارەوە خوێندبووەوە. نزا و نفرینەكە درێژەی دەبێت 
بمرن،  ئەبێت  كە  ئەندازەی  بەو  كاتەی  ئەو  تا 
ئەستێرەیەكی  كاتەی  ئەو  تا  یان  بمرن،  خەڵكانێك 
سوور لە ئاسمان دەردەكەوێت و سێبەری مانگ خۆر 

دادەپۆشێت.«
كە شەش بیرەمان خواردەوە، دەستمان كرد بە ویسكی 
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خواردنەوە. خۆری زستانە دەیدا لە ناو ژوورەكە.
وتی: »ئەم ڕۆژانە تۆزێك خەمۆك دیاریت.«

وتم: »بەڕاست؟«
من  بكەیتەوە.  بیر  زۆر  نیوەشەوان  »رەنگە  وتی: 

بیركردنەوەی نیوەشەوانم ناوەتە الوە.«
»چۆن توانیت ئەم كارە بكەیت؟«

لەوانەیە تووشی  ئەو وتی: »هەركات هەست دەكەم 
خەمۆكی بم، دەست دەكەم بە خاوێنكردنەوەی ماڵەوە، 
تەنانەت ئەگەر سەعات 2 یان 3ی نیوەشەویش بێت. 
گسك  ژوورەكان  دەسڕم.  گازەكە  ئەشۆرم.  قاپەكان 
وایتێكس،  ناو  دەخەمە  قاپەكان  دەسڕەی  ئەدەم، 
تیكە  هەر  و  دەكەم  رێكوپێك  میزەكان  چەكمەجەی 
جلێك بكەوێتە بەردەستم ئۆتۆی دەكەم.« لە حاڵێكدا 
بە قامكی خواردنەوەكەی تێكد دەدا، لە درێژەدا وتی: 
»ئەوەندە ئەم كارە ئەكەم تا بە تەواوی ماندوو ئەبم، 
خەو  لە  بەیانی  دەخەوم.  دەخۆمەوەو  شتێك  دواتر 
پێم  دەكەمە  گۆرەوییەكانم  كاتەی  ئەو  و  هەڵدەستم 
چی  لە  بیرم  پێشتر  شەوی  یادم  نایەتەوە  تەنانەت 

كردووەتەوە.« 
جارێكی تریش چاوم لەو دەرووبەر كرد. ژوورەكە وەك 

هەمیشە خاوێن و رێكوپێك بوو.
شتی  لە  بیر  نیوەشەو  سێی  سەعات  »مرۆڤەكان 
هەربۆیە  واین.  هەموومان  دەكەنەوە.  جۆراوجۆر 
هەركامەمان ئەبێ شێوەی رووبەڕووبوونەوەی تایبەت 
بە خۆمان دژ بەو خەیااڵت و بیركردنەوانە بدۆزینەوە.«

وتم: »رەنگە تۆ راست بكەیت.«
» من تەنها جارێك رۆیشتم. یەكێك لە هاوڕێكانم لە 
بێڵێت  لێكرد  داوام  و  دەكرد  كاری  ئاژەاڵن  باخچەی 
شەوێك كە لەوێیە سەردانی باخچەی ئاژەاڵن بكەم. 
بكەیت.«  كارە  ئەم  نەتدەتوانی  تۆ  راستییدا  لە 
»ئەزموونێكی  وتی:  و  راوەشاند  پەرداخەكەی  دواتر 

سەیربوو. نەمدەتوانی وەسفی بكەم، بەاڵم چما زەمین 
دەخزایە  لێی  شتێك  كردبووەوەو  دەمی  ئارامی  بە 
دەرەوە. دواتر ئەو شتە نەبینراوە لەمالوە هێرشی كرد 
بووبێت  شەو  ساردی  هەوای  ئەوەی  وەك  ئەوال.  بۆ 
پێی  هەستم  بەاڵم  بیبینم،  نەمدەتوانی  سەهۆڵ.  بە 
ئەمە  دەكرد.  پێی  هەستیان  ئاژەڵەكانیش  دەكرد. 
وای لێكردم بیر لەو خاڵە بكەمەوە ئەو زەوییەی لە 
سەری رێ دەكەین تا ناوكی ناوەند درێژەی هەیە و 
چاوەڕواننەكراو  بڕێكی  ناوكە  ئەو  تێگەیشتم  كوتوپڕ 

كاتی هەڵمژیوە.«
هیچم نەگوت.

ئەوێ .  بۆ  بڕۆم  نامهەوێت  ئیتر  من  »بەهەرحاڵ 
مەبەستم باخچەی ئاژەاڵنە لە نیوەشەودا.«

»تۆ حەز ئەكەی لە تۆفاندا بڕۆیت؟«
وتی: »ئەرێ. هەر رۆژێك تۆفانی بێت ئەو رۆژە بە 

دەرفەت دەزانم و دەیقۆزمەوە.«
ژووری  رۆشتە  هاوڕێكەم  و  لێدرا  تەلەفۆن  زەنگی 
خەوەكەی بۆ ئەوەی وەاڵم بداتەوە. كەسێك بوو كە 
وابزانم هاوڕێ كچەكەی بوو. بە پێوەندییە تەلەفۆنییە 
بەردەوام و ناكۆتاكانی. ویستم پێی بڵێم ئیتر كاتت 
نەدەبوو.  تەواو  هەر  قسەكردنەكەی  بەاڵم  ناگرم، 
ئەوەندە چاوەڕێ بووم ماندوو بووم و تەلەفیزیۆنەكەم 
رەنگی  تەلەفیزیۆنێكی  تەلەفیزیۆنەكەی  هەڵكرد. 
ئیشی  كۆنتڕۆل  بە  كە  بوو  ئینچ  حەوت  و  بیست 
دەكرد. لەوانەی بەس دەستی پێدا بنێیت كەناڵەكان 
دەگۆڕێت. تەلەفیزیۆنەكە بە شەش مكەبەرە دەنگێكی 
باشییەم  بەو  تەلەفیزیۆنی  كات  هیچ  هەبوو.  بەرزی 
نەدیبوو. جارێكی تر لە سەرەوە بۆ خوارەوە سەرجەم 
بینی.  هەواڵەكانم  سەرەنجام  و  گەڕام  كەناڵەكان 
هەڵچوون  ئاگركەوتنەوەیەك،  سەرسنوور،  جەنگێكی 
مەللەی  پێشبڕكێی  مامەڵەكان،  ئاستی  داچوونی  و 

دەق
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زستانی لە مەلەوانگەی كراوە، خۆكوژییەكی خێزانی. 
هەموو ئەم هەواڵە بچووكانە بە شێوەیەك پێوەندییان 
هەیە لە گەڵ یەكتر، وەك ئەو كەسانەی لە رەسمێكی 
تەنیشت  بە  ناوەندیدا  دوا  دەرچوونی  رێوڕەسمی 

یەكترەوە وەستاون.
پرسیی:  دەرەوە،  هاتە  ژوورەكە  لە  كە  هاوڕێكەم 

»هەواڵێكی سەرنجڕاكێش هەیە؟«
وتم: »نە وەاڵ هیچ نییە.«

»زۆر تەماشای تەلەفیزیۆن دەكەیت؟«
سەرم راوەشاند: »من تەلەفیزیۆنم نییە.«

دوای چەند سات وتی: »یەك شتی تەلەفیزیۆن باشە. 
هەر كات پێت خۆش بێت دەیكوژێنیتەوەو ناڕازی نییە 

بەوەی دەیكوژێنیتەوە.«
»كوژاندنەوەی«  سەردوكمەی  بە  نا  دەستی 
بوو.  رەش  شاشەكە  دەمودەست  تەلەفیزیۆنەكەدا. 
ژوورەكە بێ جووڵە مایەوە. لە دەرەوەی پەنجەرەكە 

چرای ماڵەكانی تر یەك بە دوای یەكدا هەڵكران.
ویسكیمان  دانیشتین،  لەوێ  دەقەیەك  پێنج 
وتن.  بۆ  هەبێت  هیچمان  ئەوەی  بێ  خواردەوە. 
وا  ئەو  بەاڵم  دا،  لێ  زەنگی  تەلەفۆنەكە  تر  جارێكی 
خۆی نیشان دا كە دەنگەكەی نابیستێت. راست ئەو 
كاتەی دەنگی تەلەفۆنەكە بڕا دەستی نا بە دوكمەی 
كوتوپڕ  ئەوەی  وەك  و  تەلەفیزیۆنەكەدا  هەڵكردنی 
وێنەكە  تر  زوو جارێكی  زۆر  یاد.  هاتبێتەوە  شتێكی 
دیاگرامێك  بە  بەرامبەر  شارەزایەك  دەركەوتەوە. 
وەستابوو و بە دارێك كە بە دەستییەوە بوو گۆڕانی 

نرخی نەوتی شی دەكردەوە.
دەقە  پێنج  ئێمە  نەیزانیوە  تەماشا!  »تۆ 

تەلەفیزیۆنەكەمان كوژاندبووەوە.«
»بۆچی؟«

بیركردنەوە لەم بابەتە زۆر دژوار بوو، هەربۆیە سەرم 

راوەشاند.
دوو  لەو  یەكێك  دەكوژێنێتەوە،  تەلەفیزیۆنەكە  »كە 
تەنها  تۆ  ئەو؟  یان  ئێمەین  ئەمە  نامێنن.  الیەنە 
پێوەندییەكە  دواتر  و  دوگمەكەدا  بە  دەنێیت  دەست 

دەكوژێتەوە. زۆر ئاسان.«
من وتم: »دەكرێ بەم شێوەیەش بیری لێ بكرێتەوە.«
جارێكی تر تەلەفیزیۆنەكەی كوژاندەوەو وتی: »سەدان 
لێكی  بكەینەوەو  لێ  بیر  دەكرێت  تر  جۆری  هەزار 
بدەینەوە. لە هیند خەڵك گوێزی هیندی دەچێنن. لە 
ئەرژانتین زیندانییە سیاسییەكان لە فڕۆكەوە دەخەنە 
بكەم،  قسە  كەسانیتر  دەربارەی  نامەوێت  خوارەوە. 
كە  هەیە  مەرگ  زۆر  كە  بكەوە  شتە  لەو  بیر  بەاڵم 
رێوڕەسمی ناشتنی نییە. ئەو مەرگانەی تۆ هیچت لە 

بارەیانەوە نەبیستووە.«
لە بێدەنگەدا سەرم رادەوەشێنم. هەستم كرد ئەزانم 
لە هەمانكاتدا هەستم  بە چ حەقیقەتێك گەیشتووە. 
تا  و  بووم  ماندوو  ناگەم.  مەبەستەكەی  لە  دەكرد 
رادەیەكیش گێژو مەنگ. دانیشتم و خەریكی یاریكردن 
بووم بە یەكێك لە گەاڵ سەوزەكانی )زبێنتی كنسۆل(.
شامپاینم  تۆزێك  »من  وتی:  هاوڕێیانە  زۆر  ئەو 
لە  كاریم  سەفەرێكی  لە  پێش  لەوە  ماوەیەك  هەیە. 
الم  بەاڵم  نیم،  شامپاین  شارەزای  زۆر  كڕیم.  پاریس 
وایە ئەمەیان شتێكی زۆر باشە. حەز ئەكەیت تۆزێك 
دوای  كە  بێت  شتە  ئەو  شامپاین  رەنگە  بخۆێتەوە؟ 
زنجیرەیەك سەرەخۆشی و پرسە ئەبێت بیخۆیتەوە.«
پەرداخی  دوو  لەگەڵ  شامپاینەكەی  ساردە  بتڵە 
و  دانان  میزەكەی  لە سەر  ئارامی  بە  هێناو  خاوێندا 
دواتر بە شێوەی شەرمنانە پێكەنی و وتی: »ئەزانی 
شامپاین هەر بە كەڵك نایەت. تەنها خۆشییەكەی ئەو 

كاتەیە تەپەتۆری سەرەكەی دەردێنێ.«
بكەم.« لەگەڵ  مشتومڕت  لەمبارەوە  »ناتوانم  وتم: 
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دەربارەی  بڕێك  دەرەوە.  كێشایە  تەپەتۆرەكەی 
باخچەی ئاژەاڵنی پاریس و ئەو ئاژەاڵنەی لەوێ دەژین 

قسەی كرد. شامپاینێكی زۆر باش بوو.
ئاخری ساڵ میوانییەك رێكخرابوو، میوانیی سااڵنەی 
بۆ  كە  راپۆنگی  لە  بارێك  لە  نوێ،  ساڵی  سەری 
پیانۆی  پارچەیەك  دەدرا.  كرێ  بە  رێوڕەسمەكان 
سێ كەسی دەژەندرا و خواردن و خواردنەوەی باش 
ماوەیەك  ئەبینی  ناسراوێكمان  كە  ئامادەكرابوو. 
قسەمان دەكرد بە یەكەوە. پیشەكەم ئەوە دەخوازێت 
هەموو سەری ساڵێك بڕۆمە ئەوێ و خۆم دەربخەم. 
ئەم  بەاڵم  نییە،  قەرباڵغەكان  میوانە  لە  حەز  زۆرم 
میوانییە بێ سەرئێشە بوو. شەوی سەری ساڵی تازە 
میوانییەكەدا  لە  بدەم.  ئەنجامی  نەبوو  كارێكم  هیچ 
بكەم،  رەها  خۆم  راوەستم،  سووچێك  لە  دەمتوانی 
وەربگرم.  مۆسیقاكە  لە  چێژ  بخۆمەوەو  مەشرووبێك 
بووم  ناچار  نە  و  لێبوو  بێزاركەری  كەسێكی  نە 
نەناسراوەكان بناسێندرێم و نیو سەعات گوێ بدەمە 
قسەكانیان دەربارەی گیاخواردن و كاریگەرییەكەی لە 

سەر چارەسەركردن شێرپەنجە.
بەاڵم ئەو شەوە كەسێك منی بە خانمێك ناساند. دوای 
بگەڕێمەوە  دووبارە  دا  هەوڵم  كورت،  قسەكردنێكی 
حاڵێكدا  لە  ژنەی  ئەو  بەاڵم  هۆڵەكە،  سووچی  بۆ 
پەرداخێك ویسكیی بەدەستەوە بوو تا كورسییەكەم 
بە شوێنم كەوت. ژنە زۆر هاوڕێیانە وتی: »خۆم داوام 

كرد بە یەكترمان بناسێنێت.«
بوو.  بێگومان سەرنجڕاكیش  بەاڵم  نەبوو،  زۆر جوان 
الم  لەبەركردبوو.  گرانبەهای  ئاورێشمیی  جلێكی 
وابوو سی و دووساڵی تەمەنە. دەیتوانی زۆر ئاسان 
الی  دیاربوو  بەاڵم  بێت،  دیار  گەنجتر  بكات  كارێك 
وابوو پێویست ناكات ئەوەندە خۆی بخاتە ئەزیەتەوە. 
سێ ئەنگوستیلە جوانییەكی سەرنجڕاكێشی کردبووە 

قامكەكانی و زەردەخەنەیەكی جوان لە سەر لێوەكانی 
بوو.

ژنە وتی: »تۆ بە تەواوی وەك یەكێك لە هاوڕێكانم 
قسەكردنت،  جۆری  دەموچاوت،  شێوەی  دەچیت. 
سەیرە.  وێكچوونێكی  خەدەت.  و  خوو  و  رەفتار 

لەوكاتەوەی هاتووم بەردەوام چاوم لێ نەبڕیویت.«
»حەز ئەكەم بزانم بینینی كەسێك كە راست وەك من 
دەچێت چۆنە.« بۆ ساتێك پێكەنینەكەی زیاتر بوو 
و دواتر گەڕایەوە بۆ حاڵەتە ئارامەكەی پێشتر. وتی: 
»بەاڵم ئەوە ناكرێت. ئەو هاوڕێیەم پێنج ساڵ لەوە 
پێش مرد. ئەو كاتەی هاوتەمەنی ئێستای تۆ بوو.«

وتم: »بە راستتە؟«
»من كوشتم«

هەر ئەو كاتەی پارچەی دووهەمی پیانۆی سێ كەسی 
تەواو بوو و ئامادەبووان بێ مباالتانە چەپڵەیان لێدا.

ژنە پرسیی: »حەزت لە مۆسیقایە؟«
وتم: »ئەرێ . ئەگەر مۆسیقای باش لە دونیای باشدا 

بێت.«
ئەو وەك ئەوەی رازێكی گەورەم گوتبێت. وتی: »لە 
دونیای باشدا مۆسیقای باش بوونی نییە. لە دونیای 

باشدا هەوا نالەرێتەوە.«
نەمدەزانی چ وەاڵمێك بدەمەوە. وتم: »تێدەگەم.«

»ئەو فیلمەت بینیوە ڤارۆن بیتی لە باڕێكی شەوانە 
پیانۆ ئەژەنێت؟«
»نا.. نەمدیوە.«

»ئەلیزابێت تەیلۆر یەكێكە لەو كەسانەی هەموو دەم 
سەردانی ئەو باڕە دەكات و بەڕاستی نەدار و هەژارە.«

»ئممم.«
تەیلۆر  ئەلیزابێت  لە  داوا  بیتی  ڤارۆن  »هەربۆیە 

دەكات، شتێكی دەوێت.«
»دەیەوێت.«

دەق
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ئەنگوستیلەكانی  خواردەوە.  ویسكییەكەی  ژنە 
زۆر  فیلمەكە  نییە.  »لەبیرم  لێوەهات:  دەنگیان 
هەموو  داواكاری  داواكارییە.  لە  ڕقم  زۆر  من  كۆنە. 
لە  كتێبێك  كاتانەی  ئەو  وەك  ئەكات.  نیگەران  دەم 
كتێبخانە هەڵدەگرم. لەگەڵ ئەوەی دەست دەكەم بە 
بكەمەوە  لێ  بیری  دەتوانم  شتێك  تەنها  خوێندنەوە 

كەی كتێبەكە تەواو ئەبێت.«
شقارتەیەكم  لێوەكانییەوە.  نێوان  نایە  جگەرەیەكی 
وتی:  ژنە  جگەرەكەی.  بەردەم  بردمە  و  داگیرساند 
»ئێمە دەربارەی كەسێك قسە دەكەین كە زۆر وەك 

تۆ دەچێت.«
»چۆن كوشتت؟«

»خستمە ناو كوورەیەكی هەنگەوە.«
»گاڵتە دەكەی. وا نییە؟«

وتی: »ئەرێ .«
بحەسێمەوە،  بدەمەوەو  پاڵ  ئەوەی  جیاتی  لە 
توابووەوەو  سەهۆڵەكە  خواردەوە.  ویسكیم  قومێك 

خواردنەوەكە ئیتر تامی ویسكیی نەدەدا.
بە پێی  نە  و  یاسا  پێی  بە  نە  ژنە وتی: »هەڵبەت 

ئەخالق من بكوژ نیم.«
نەمدەویست بچمەوە سەر ئەو باسە، بەاڵم ئەو خاڵەی 
ئاماژەی پێ كردبوو، دووبارەم كردەوە: »نە بە پێی 
یاسا و نە بە پێی ئەخالق بكوژ نیم. بەاڵم كەسێكت 
كوشتووە؟« ئەو بە خۆشحاڵییەوە سەری راوەشاند: 

»راستە! كەسێك كە زۆر لە تۆ دەچوو.«
كەسەكانی  پێكەنی.  كەسێك  هۆڵەكەوە  سووچی  لە 
بوو،  دوورەوە  لە  دەنگەكە  پێكەنین.  تەنیشتیشی 
لێدانی  بۆچی  نەمدەزانی  دەبیسترا.  جوانی  بە  بەاڵم 
دڵم چووەتە سەرەوە. چما دەهاتە یەك یان هەڵبەز 
رێ  زەوییەك  سەر  لە  كرد  هەستم  دەكرد.  دابەزی 

دەكەم كە لە سەر ئاوە. 

ژنە وتی: »كوشتنی كەمتر لە پێنج چركەی خایاند.«
بۆ ماوەیەك بێدەنگ بووم. زۆر بە خێرایی خۆی دا بە 
دەست بێدەنگییەكەوەو چێژی لەو بێدەنگییە وەرگرت.
رەهابوون  لە  بیرت  كات  »هیچ  كرد:  پرسیاری 

كردووەتەوە؟«
وتم: »هەندێ جار. بۆچی دەپرسی؟«
»دەتوانی گوڵێكی مینا بكێشیتەوە؟«
»الم وایە تاقیكردنەوەیەكی تایبەتە؟«

بە پێكەنینەوە: »رەنگە شتێكی لەوجۆرە.«
»دەی دەرچووم؟«

دەبێت.  باشت  ژیانێكی  »ئەرێ.  دایەوە:  وەاڵمی 
خەمی هیچت نەبێت. هەستی دەروونیم پێم دەڵێت تۆ 

ژیانێكی درێژ و خۆشت دەبێت.«
وتم: »سوپاست دەكەم.«

 Auld« :گرووپە مۆسیقاكە دەستی كرد بە ژەنینی
كاتژمێرە  تەماشایەكی  ژنە   .»Lang Synge
زێڕینەكەی خۆی كرد و وتی: »یازدەو پەنجاو پێنج 
خولەك.« من بەراست » Auld Lang Synge«م 

پێخۆشە. ئەی تۆ؟«
بە  »من )home on the range(م پێخۆشترە. 

هەموو ئەو بزنەكێوی و ئاسكانەوە.
جارێكی تر پێكەنی: »ئاژەڵەكانت خۆش دەوێت؟«

وتم: »بەڵێ وایە«و بیرم چوو بۆ الی ئەو هاوڕێیەم 
كە باخچەی ئاژەاڵنی خۆشدەوێ و بیرم لە قاتەكانی 

رێوڕەسمی ناشتنی ئەو كردەوە.
لە  قسەكردن  و  ناسینتان  بە  بووم  خۆشحاڵ  »زۆر 

گەڵتان.«
وتم: ›كاتێكی خۆش.«

سەرچاوە:
1823=id&3=http://dibache.com/text.asp?cat
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ماجدولین ئەلروفاعی
لە عەرەبییەوە: سەنگەر زراری

sangarzrary@gmail.com
ئەمە یەكەم سەردانم نییە بۆ شاری حەلەب، ئەو شارەی سەرەڕای كۆنی و مێژووە دێرینەكەی، شوێنەوارەكانی 
شارەكە  دێرینیی  و  كۆنی  حیكایەتی  بینیووە،  بەخۆوە  نشێویان  و  هەوراز  چەندین  كە  بەرزەكەی  قەاڵ  و 

دەگێڕنەوە. بەاڵم من رۆژێك لە رۆژان هەستم بە سۆز و دڵگەرمیی ئەم شارە نەكردووە.
سەرەڕای ئەو یادەوەرییە جوانانەی لەو شارە هەمە، بەاڵم نازانم بۆ عاشقی ئەو شارە نەبووم، دیارە هەر ئەو 
چیرۆكی مەرگی خۆشەویستییەشە بووەتە یەكێك لە هۆكارە سەرەكییەكان و وای لێكردووم لەم شارە رابكەم 
و هیچ ئارەزووێكم بۆی نەبێت، باخچە و قاوەخانەكانی ئەم شارە، گەواهی مردنی ئەو خۆشەویستییەم دەدەن، 
حەلەب،  بۆ  جارەم  ئەم  سەردانی  هەڵدەكۆڵێت.  یادەوەرییەكانم  تائێستاش  و  مرد  دیمەنێكدا  لە  و  لەوێ  كە 
لەسەر بانگهێشتی چەند برادەرێك بوو، هەرچەندە زۆر هەوڵم دا لەم بانگهێشتە رابكەم و سەردانێك نەكەم كە 

وێنەیەكی ترس
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زیاتر  لەوە  نەمتوانی  بەاڵم  دەكوڵێنێتەوە،  برینەكانم 
لێی رابكەم. لەگەڵ گەیشتنم بەم شارە، خەم و پەژارە 
و دڵتووندییەكی سەیر دایگرتم، بەاڵم من فێڵم لە خۆم 
كرد و بەهانەم بۆ ئەم هەستەم هێنایەوە. گۆڕەپانی 
گرنگەكانی  گۆڕەپانە  لە  یەكێكە  جابری،  سەعدوڵاڵ 
شارەزام،  لێی  زۆر  ناوچانەی  لەو  یەكێكە  و  حەلەب 
بۆیەش یەكسەر چوومە ئەوێ، بەڵكو لەوێوە سواری 
تاكسییەك بم و بمگەیەنێتە ئەو شوێنەی مەبەستمە. 
ئێوارانی ئەم شارە زۆر خەمناك و ساردە.. نەمتوانی 
درێژكرد،  ئۆتۆمبێلێك  بۆ  دەستم  راوەستم،  زۆر 
كاغەزەكەم دایە شوفێرەكە، كە بە وردی ناونیشانی 
ئەو شوێنەی لێ نووسرابوو كە من بۆی دەچووم، وام 
پێشبینی دەكرد شوێنەكە یەكێك بێ لە گەڕەكەكانی 
حەلەب، شوفێرەكە لە ئاوێنەكەی پێشییەوە سەیرێكی 

كردم و پرسی: شوێنەكە پێدەزانی؟
لە وەاڵمدانەوەی دوودڵ بووم، پاشان گوتم: نا..
بە بێدەنگی لەسەر رۆیشتنەكەی بەردەوام بوو.

شەو  هاتنی  دەرەوە،  چووە  شار  لە  ئۆتۆمبیڵەكە 
ترسەكەی زیاتر دەكرد، سەرنجی ئەو كێڵگانەم دەدا 
بووبوون...  دابەش  شەقامەكەدا  الی  هەردوو  بە  كە 

ئەم شوفێرە بۆ كوێم دەبات؟!
فێڵباز  دا،  چاوەكانیم  سەرنجێكی  ئاوێنەكەوە  لە 
دیاربوو، دەموچاوی مرۆڤێكی بەدفەڕی نیشان دەدا، 
خۆی  و  دەیخوارد  بوو،  لەبەردەمدا  فستقی  زەرفێك 
پێ خەریككردبوو، دەنگی قرتاندنی دەنكە فستقەكان، 
سەرەگێژەی  تووشی  و  دەهێنام  پێدا  مووچڕكی 
دەنگی  ئۆتۆمبێلەكەدا،  مسەجەلی  لە  دەكردم، 
گۆرانییەكی عەرەبی بەرز دەبووەوە، كە لە وشەكانی 
تێنەدەگەیشتم، وام هەست دەكرد گۆرانییەكە توركییە، 
لێرە زۆربەی خەڵك گوێ لە گۆرانیی توركی دەگرن.

و  بوەستێ  لێرە  بكەم  لێ  داوای  و  بكەم  هاوار  ئایا 

دابەزم؟ ئایا رازی دەبێ؟ ئەگەر رازیش بوو چۆن لە 
شوێنێكی وا ترسناك رزگار دەبم؟ ئایا ئەگەر هەوڵی 
دا دەستدرێژیم بكاتە سەر، دەتوانم بەرگری لە خۆم 
بكەم؟ ئەگەر نەمتوانی، ئایا لە الیەن كاربەدەستانی 
ئایا  ببەم؟  خۆم  ئابڕووی  و  بكەم  لێ  شكاتی  ئێرە 
بە مێردەكەم بڵێم؟ هەموو ئەوانەم بە مێشكدا هات 
هەڵچوونانە  و  لەناكاو  شتە  ئەو  لەگەڵ  دا  هەوڵم  و 

بەرەوڕوو ببمەوە كە روو دەدەن.
شوفێرەكە بە فێڵ دەیەوێ وام تێبگەیەنێ كە گرنگی 

بە من نادات.
لە دڵی خۆمدا گوتم: ئای لەو فێڵبازە؟!

بە بێدەنگییەكەی دڵتەنگ بووم و گومانەكانم زیادی 
دەكرد، لە ترسان جەستەم دەلەرزی و نەمدەزانی كەی 
ئەم گەشتە كۆتایی دێت، خەریكبوو دڵم بتەقێ كاتێ 
نووسرابوو،  لەسەر  شوێنەكەی  ناوی  بینی  تابلۆیەكم 
كرد:  لە شوفێرەكە  هاوارم  ناو شوێنەكەوە.  چووینە 
راوەستە، لێرە دادەبەزم. بە هێمنی ئاوڕێكی دایەوە: 
خوشكی بەڕێز ئەم ناوچەیە ترسناكە، نابێ بە تەنیا 
دەتەوێت،  تۆ  شوێنەی  ئەو  دەتگەیەنمە  من  بڕۆی، 
پاشان ئۆتۆمبێلەكەی راگرت و ناونیشانی شوێنەكەی 
لە كەسێكی پیادە پرسی، بەرەو شوێنەكە رۆیشت و 
جانتاكانمی  زۆرەوە  رێزێكی  بە  ئەوێ.  گەیاندە  منی 
سەیرێكی  خواحافیزییەوە  بەدەم  خوارەوە،  هێنایە 
خۆشی  چەند  رووێكی  گیان..  خوایە  ئەی  كردم. 
هەبوو، چاوەكانی نەرمی و میهرەبانییان لێ دەباری.

من بۆ پێچەوانەی ئەمەم دەدی.. ئاە... لەوانەیە ئەمە 
وێنەیەكی ترس بێت.

سەرچاوە:
 #http://www.syrianstory.com/refaiy.htm

صورە_للخوف_
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فەسڵێک لە ڕۆمانێک

بوهیومیل هرابال
لە سویدییەوە: دالوەر قەرەداغی

بوهیومیل هرابال لە 28 ی مارتی ساڵی 1914 لە Brono-Zidenice لە چیکۆسلۆڤاکیا لەدایک بووە 
و لە 3 ی فێبەیوەری 1997 لە پراگ مردووە. هرابال یاسای لە پراگ خوێندووە بەاڵم قەت وەک پیشە 
لە یاسادا کاری نەکردووە، بەڵکو بە ئیشی کاتیی وەک کرێکاری شانۆ، پۆستەچی، فرۆشیاری کۆگە و 
پەستێوەری کاخەزی گەڕاوە خۆی ژیاندووە. لە دەیەی سی سەدەی ڕابردووەوە کەوتۆتە چیرۆک نووسین 

تەنیاییەکی 
ئێجگار 

دەنگ بەرز
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چاپ  دا   1962 ساڵی  لە  کتێبی  یەکەمین  بەاڵم 
کردووە. هرابال لە سەردەمی دیکتاتۆرییەتدا هەر 
لە چیکۆسلۆڤاکیا مایەوە و وەک کەسێک ناسرا کە 
دانووی لەگەڵ دەسەاڵتدا نەدەکواڵ. مردنی هرابال 
بەهۆی کەوتنەخوارەوەیەوە بوو لە نهۆمی پێنجەمی 
پراگ،  لە  وە   Na Bulovce نەخۆشخانەی 
گەرچی دەگوترێ ئەو ڕووداوە ڕووداوی خۆکوشتن 
لە  نەبۆتەوە.  بارەیەوە ساخ  لەو  هیچ  بەاڵم  بووە 
کارەکانی هرابال کە تا ئێستا بە سوێدیی دەرچوون: 
ئەدرێسی ئەو ماڵەی کە من ئیتر حەز ناکەم تیایدا 
ئینگلیستانم  پادشای  خزمەتچی  من   ،1968 بژیم 
لێگەڕێ   ،1988 بوو  کورت  سەدە  کاتێ   ،1985
 ،1990 نۆڤەمبەر  بورکانی   ،1988 بڕوا  قەتارەکە 
وانەی سەما بۆ پیر و پێگەییشتوان 1992، غەمە 
بەرز  دەنگ  ئێجگار  تەنیاییەکی   ،2006 خۆشەکە 

2006، نامە بۆ دوبێنکا 2007. 
هرابال رۆمانی تەنیاییەکی ئێجگار دەنگ بەرز- ی 
لە بارودۆخێکی زۆر قورسدا نووسیوە، لە سەرەتای 
دەیەی حەفتادا لە کاتێکدا کە ئەو یەکێک دەبێ 
لە نووسەرە چیکییە فرە خوێنەرەکان، کەچی لە 
ناکاوڕا لە سزای الیەنگرێتیی کردنی لە بەهاری پراگ 
- ئەو بزاڤ و پرۆسەی دیموکراتیزەکردنەی کە لە 
الیەن حیلفی وارشۆی ئەوکاتەوە لە ساڵی 1968 دا 
لە چیکۆسلۆڤاکیا ڕاگیرا - هیچی بۆ باڵوناکرێتەوە 
بەڕوودا  و دەرگای هەموو دەزگا چاپەمەنییەکانی 

دادەخرێت.
تەرجەمەی  چاپبوونی  لە  بەر  بوو  خۆش  پێم 
ڕۆمانەکە بە کوردی، وەک بەرکوڵێک، یەکێک لە 

فەسڵەکانی بخەمە بەرچاوی خوێنەرانمان.

دەپەستێوم  گەڕاوە  کاخەزی  ساڵە  پێنج  و  سی 
جوان  جوان  کتێبی  ئەوەندە  ماوەیەدا  لەو  و 
سێ  ئەگەر  کە  ژێرزەمینەکەمەوە  تووڕدراونەتە 
ئەمبارم هەبان ئەوا هەرسێیانیانی لێی پڕ دەبوون. 
کاتێ جەنگی جیهانی دووەم تەواو بوو رۆژێکیان 
کەسێک سەبەتەیەک کتێبی لە جوانترین کتێبەکان 
خۆم  کە  هەڵڕژت،  هایدرۆلیکەکەمدا  مەنگەنە  لە 
هێور کردەوە و یەکێک لە کتێبەکانم کردەوە، بینیم 
پێوەیە،  پروسیای  پادشایەتی  کتێبخانەی  مۆری 
بەرگ  کتێبە  لەو  زیاتر  کتێبی  کاتێ  دواتر  رۆژی 
فڕێدرانە  ژێرزەمینەکەمەوە  ساپیتەی  لە  چەرمانە 
خوارەوە و فەزای ژێرزەمینەکە بە قەراغ و تایتڵە 
و  سەرێ  رامکردە  ڕووناکبۆوە،  زەڕکەشەکەیان 
لەوێ دوو کەسم بینین راوەستابوون، هەرچۆنێک 
بوو لێم دەرهێنان کە لە جێگەیەکی نزیکی نوڤێ 
ستراسیچی  ئەمبارێکی لێیە و بنیادەم باوەڕ ناکا 
لەو ئەمبارەدا چەند کتێبی زۆر لە کای ئەمبارەکەدا 
هەڵڕژاون. ئەوسا ڕۆیشتم بۆ الی کتێبەوانی سوپا 
ستراسیچی  نوڤێ  بۆ  چووین  قۆڵی  دوو  ئیدی  و 
بەڵکو  ئەمبار،  یەک  تەنها  نەک  بینیمان  لەوێ  و 
سێ ئەمباری پڕ لە کتێبی کتێبخانەی پادشایەتی 
کتێبەکان  لە  تێر  ئەوەی  دوای  لێیە.  پروسیای 
ترومبێلی  کاروانێک  کە  ڕێککەوتین  وردبووینەوە، 
سوپا ئەو کتێبانە بۆ یەکێک لە بەشەکانی وەزارەتی 
لە  هەر  و  بگوێزنەوە  پراگ  لە  دەرەوە  کاروباری 
بارودۆخەکە  کە  پاشان  تا  دابنرێن  شوێن  هەمان 
هەمان  بۆ  کتێبەکان  ئەوسا  بۆوە،  هێور  کەمێک 
بەاڵم  هێنراون.  لێیەوە  کە  ببرێنەوە  جێگەیە  ئەو 
تۆکمەیەی  حەشارگە  ئەو  کەسێک  بەینەدا  لەو 
ئاشکرا کرد و کتێبەکانی کتێبخانەی پادشایەتیی 
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کتێبە  ئەوسا  راگەیەنرا،  جەنگ  دەسکەوتی  وەک 
بەرگ چەرمە بە قەراغ و تایتڵە زەڕکەشەکانیانەوە 
و  بردران  شەمەنەفەر  وێستگەی  بۆ  لۆری  بە 
بارکران،  بەتاڵ  سەر  باری  واگۆنگەلی  لە  پاشان 
تەواوی هەفتە باران وەک کونگەی سەربەرەوخوار 
بە  کتێبەکانیان  باری  دوایین  کاتێک  دەباری، 
دوایین لۆریی هێنان و لە شەمەندەفەر بارکران و 
شەمەندەفەرەکە بەو بارانە کەوتە ڕێ، لە واگۆنە 
سەر و ئەمالوال بەتاڵەکانەوە ئاوی ئاڵتوونی تێکەڵ 
بە مەرەکەبی چاپ و سوتوو دەچۆڕا.  من تەنها 
داو  سیلینگێکەوە  بە  پاڵم  و  راوەستابووم  لەوێدا 
کاتێ  دەنۆڕی،  دیمەنەم  لەو  واقوڕماو  و  مات  و 
باراناوییەدا لە چاوان  کە دوایین واگۆن لەو ڕۆژە 
بزربوو، باران لەسەر گۆناکانم تێکەڵ بە فرمێسک 
ببوو، کە لە وێستگەکە هاتمە دەرێ و پۆلیسێکم 
بەجلکی فەرمییەوە بینی، چوومە پێشێ و مەچەکی 
دەستم بە شێوەی نیشانەی زەرب دانا، دەستم برد 
لیبین   خەڵکی  یان  کەلەپچەکانی،  لێکرد  داوام  و 
یاخود خشڵەکانی دەربهێنێ و  گوتەنی موچەوانە 
لەبەرئەوەی  ببات  مەخفەرم  بۆ  و  دەستم  بیکاتە 
کاتێک  مرۆڤایەتی.  دژی  تاوانێک  کردووە،  تاوانم 
گەییشتینە مەخفەر و لە مەسەلەکە حاڵی بوون، 
هەڕەشەشیان  بەڵکو  پێمپێکەنین  تەنها  هەر  نەک 
لێکردم کرد کە لە زیندانم توند دەکەن. بەاڵم چەند 
تەواوی  ڕاهاتم،  ڕەوشەکە  بە  ئیدی  دواتر  ساڵێک 
کتێبخانەی کۆشک و قەاڵکانم بار دەکردن، کتێبی 
جوان جوانم بە بەرگی چەرم و پێستەی بزنەوە، 
شەمەندەفەرم  وێستگەی  واگۆنەکانی  تەواوی 
لە  پڕ  واگون  سی  کاتێ  دەکردن،  پڕ  کتێب  لە 
کتێبەکانی  شەمەنەفەرەکە  ئەوسا  دەبوون،  کتێب 

کتێبی  کیلۆیەک  دەبرد،  نەمسا  و  سویسرا  بەرەو 
جوان بە کرۆنێک و ئیدی نە کەس مێش میوانی 
منیش  خودی  تەنانەت  دەگریا،  کەسیش  نە  و 
لەوێدا  تەنها  نەدەڕشت،  فرمێسکێکم  چەند دڵۆپە 
تەماشای  و  دەهاتێ  زەردەخەنەم  و  ڕادەوەستام 
کتێبخانە  ئەو  باری  کە  دەکرد  واگۆنەکانم  دوایین 
نایابانەیان کیلۆی بە کرۆنێک بۆ سویسرا و نەمسا 
دەبردن. ئەوکات من ئیدی گوڕی ئەوەم پەیداکردبوو 
کە بە ئەعسابێکی ساردەوە لە بەدبەختیی بنۆڕم و 
هەستەکانم بچەپێنم. وردە وردە خەریک بووم پەیم 
بە جوانیی کارەسات و وێرانکردن دەبرد، زۆر باری 
کتێبم لە واگۆنەکان پڕ کردن و زۆر شەمەندەفەر 
هەر  بەجێهێشت،  خۆرئاوا  بەرەو  وێستگەکەیان 
داڤینچی  لیۆناردۆ  وەک  کرۆنێک،  بە  کیلۆیەک 
ڕادەوەستام و پاڵم دەدا بە کۆڵەگەیەکەوە و چاوم 
لە چرای سووری دوایین واگۆن دەبڕی، وەک چۆن 
ئەویش ڕادەوەستا و پاڵیدەدا بە کۆڵەگەیەکەوە و 
فەرانساییەکان  سەربازە  چۆناوچۆنی  کە  دەیبینی 
تابلۆی  کردبووە  ئەویان  ئەسپسواری  پەیکەری 
نیشانەلێگرتنەوە و چۆناوچۆنی ئەسپ و سوار بە 
گووللە دادەبێژران و هەپرون بە هەپرون دەبوون، 
ئەو جارە لیۆناردۆ وەک من ڕاوەستاو و قایلمەندانە 
ترسناکی  دیمەنێکی  تەماشای  دیقەتەوە  بە  و 
ئاوهای دەکرد، چونکە ئەو لەو کاتەدا دەیزانی کە 
نە ئاسمان مرۆڤانەیە و نە هیچ ئینسانێکیش کە 

بیردەکاتەوە مرۆڤانەیە. 
گیان  دایکم  کە  پێگەییشت  هەواڵم  کاتەدا  لەو   
دەدا، سوار پایسکیلەکەم بووم و رێگەی ماڵەوەم 
بوو،  تینووم  لەبەرئەوەی  ماڵەوە  لە  و  گرتەبەر 
ساردی  گڵینی  گۆزەی  و  ژێرزەمینەکە  ڕامکردە 

دەق
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ترشە شیرەکەم بە دوو دەست هەڵگرت و چڵێسانە 
نا، کتوپڕ چاوم بە دوو چاو کەوت  بە سەرمەوە 
کە لە بنی گۆزەکەدا لەبەر چاوانمدا سەر شیرەکە 
بوو،  تینووم  زۆر  لەبەرئەوەی  بەاڵم  کەوتبوون، 
تا  بووم  بەردەوام  خواردنەوەکەم  شیر  لەسەر 
چاوەکان وەک الیتی شەمەنەفەرێک کە لە شەودا 
خۆی بە تونێلێکدا بکات، بە شێوەیەکی خەتەرناک 
نزیک و نزیکتر بوونەوە، پاشان دیارنەمان و دەمم 
و  برد  دەستم  بزۆز،  زیندووی  لە شتێکی  بوو  پڕ 
القی بۆقەکەم گرت، لە دەممەوە هێنامە دەرێ و 
دوای ئەوەی لە باخەکە بەرەاڵم کرد، گەڕامەوە تا 
بخۆمەوە.  لەسەرخۆ  زۆر  شیرەکە  لیۆناردۆ  وەک 
گریام،  ناوەوەڕا  لە  بڵێی  وەک  مرد  دایکم  کاتێ 
بەاڵم تاقە یەک فرمێسکیش لە چاوانمەوە نەهاتە 
هاتمە  سووتاندنەکە  مردوو  شوێنی  لە  کە  خوار. 
دەرێ چاوم بە دووکەڵکێشەکە کەوت کە دووکەڵی 
بینی  دایکم  دەبۆوە،  بەرز  لێوە  ئاسمان  بەرەو 
منیش  و  بەرزدەبۆوە  ئاسمان  بەرەو  جوان  جوان 
کە دە ساڵ بوو کاخەزی گەڕاوەم لە ژێرزەمینێکدا 
ژێرزەمینی  بۆ  خوارێ  چوومە  دەپەستێوا، 
مردووسووتاندنەکە، بیرم کردەوە کە منیش هەمان 
چاوەڕێم  پاشان  کردووە،  کتێبەکاندا  لەگەڵ  شتم 
کرد و کاتێ ڕێوڕەسمەکە کۆتایی هات، بینیم چوار 
کە  سووتاندوون  کورەکەدا  لە  پێکەوە  الشەیان 
دایکم سێیەمیان بوو، هەر زۆر هێمن و لەسەرخۆ 
لە ڕووکاری دەرەوەی ئینسانم دەنۆڕی و دەمبینی 
و  دەردەهێنا  ئێسکەکانی  کارمەندێک  چۆن  کە 
دەستاڕە  بە  دەیهاڕی،  دەستییەکە  دەستاڕە  بە 
ئاسەوارە  دوایین  و  هاڕی  دایکیشمی  دەستییەکە 
من  تەنەکەوە،  قوتوویەکی  خستە  جەستەییەکەی 

ڕێک  دەمنۆڕی  زەق  زەق  و  ڕاوەستابووم  تەنها 
دەنۆڕین  قەتارانەم  لەو  شێوەیەی  ئەو  بەهەمان 
و  بەرەو سویسرا  نایابەکانەوە  کتێبخانە  بە  کاتێ 
نەمسا دەڕۆیشتن و دیار نەدەمان،  کیلۆی کتێب 
م  ساندبێرگ-  شیعرێکی  دێڕە  چەند  کرونێک.  بە 
کەوتەوە بیر کە دەڵێ هەموو ئەوەی لە مرۆڤێک 
پاکەتی  لە  کە  فۆسفۆڕە  نەختێک  دەمێنێتەوە 
ئاسنێکە  هێندەی  و  دەبێتەوە  شخارتەیەکدا جێی 
کە تەنها بەشی ئەوە دەکات زەالمێک قوالپێکی لێ 

دروست بکات و خۆی پێ هەڵواسێ. 
خۆڵەمێشەکەی  گۆزەڵەی  دواتر  مانگێک  کاتێ   
دایکم وەرگرتەوە، لەگەڵ خۆمدا بردم بۆ الی خاڵم، 
کاتێ بە گۆزەڵەکەوە چوومە باخەکەی و پاشان بۆ 
سەر تاوەری سیگناڵەکەی، خاڵۆم هاواری کرد:‹‹ 
ماڵەوە  بۆ  ئاوها  خوشکە چکۆڵەکەم، دەبوو هەر 
و  پێدا  خۆڵەمێشەکەم  گۆزەڵەی  بگەڕێییتەوە!‹‹ 
ماوەیەک بە دەست کێشانەی کرد و گوتی شتێکی 
کە  لەبەرئەوەی  ماوەتەوە،  خوشکەکەی  لە  کەم 
زیندوو بووە کێشی حەفتا و پێنج کیلۆ بووە،پاشان 
دانیشت  و  تەرازوویەکەوە  خستە  گۆزەڵەکەی 
دایە  لە  زیاتر  گرام  پەنجا  دەبوو  کە  ژماردی  و 
دانا،  دۆاڵبێکدا  لە  گۆزەڵەکەی  پاشان  بمایەتەوە. 
پاکدەکرد،  کەلەرمی  کاتێ  هاویندا  لە  جارێکیان 
بیرکەوتەوە  دایکمی  واتە  خوشکەکەی،  خاڵم، 
چوو  ئەوسا  بوو،  کەلەرم  لە  حەزی  زۆر  کە 
گۆزەڵەکەی هێنا و بە قوتووهەڵپچڕێک کردییەوە 
کەلەرمەکەدا  بەسەر  دایکمی  خۆڵەمێشەکەی  و 
خوارد.  کەلەرمەکەمان  ئێمەش  دوایی  و  هەڵڕشت 
کاتێ من لەو زەمەنەدا بە مەنگەنە هایدرۆلیکەکەم 
مەنگەنەکە  و  دەپەستێوا  جوانم  جوان  کتێبی 
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بە  کتێبەکانی  و  دەیزەنگاند  قۆناخدا  دوایین  لە 
دەنگی  دەکرد،  ورد  ئەتمۆسفێر  بیست  گوشاری 
دەکرد  و هەستم  دەژنەوت  مرۆڤم  ئێسکی  شکانی 
وردوخاشکراوەکان  کالسیکە  ئێسکی  و  کاسەسەر 
ئەوەی  وەک  دەهاڕم.  دەستی  دەستاڕێکی  بە 
کە  بێت  پەستا  تالمودم  وشەکانی  لە  پارچەیەک 
کاتێک  واین  زەیتوون  دەنکە  وەک  »ئێمە  دەڵێ: 
دەکرێین.«  ورد  کە  دەردەخەین  خۆمان  باشیی 
کاتێ ئەوە تەواو دەبێ، هەر مەڵۆیەک بە تەلێکی 
کانزایی دەبەستم و تەلەکە تا ئەوپەڕی دەجەڕێنم 
چەندێک  پەستێوراوەکان  کتێبە  ئەوەی  بۆ 
تەلەکە  نەتوانن  رابپسکێنن  خۆیان  و  بکەن  زۆر 
بپچڕێنن، بەاڵم تەلە پۆاڵکە لەوان بەهێزترە، لەم 
کاتەدا سینگی ژێر فشارهاتووی پیاوە بەهێزەکانی 
بۆ  تر  هەوای  نەختێک  کە  بیردەکەوێتەوە  سێرکم 
لەتوپوت  زنجیرەکە  ئیدی  هەڵمژن،  سییەکانیان 
دەبێ، بەاڵم مەڵۆکە توند توند لە ئامێزی بەهێزی 
وەک  ئامێزەدا  لەو  شتێک  هەموو  پۆاڵدایە،  تەلی 
خۆڵەمێشی جەستەی مردووی ناو گۆزەڵەیەک لە 
جووڵە دەکەوێ. من ئەو مەڵۆ دڵفراوانە بەرەو الی 
دەیسوڕێنمەوە  بە جۆرێک  و  دەبەم  تر  مەڵۆکانی 
کە دیوی کۆپییە نیگارە شێوەکارییەکە لەبەرچاوم 
کارەکانی  کۆپی  سەد  لەگەڵ  هەفتەیە  ئەم  بێت. 
رامبراندت ڕاین- دا خەریک بووم، سەد پۆرترەیتی 
قارچکییە،  ڕوخسار  پیرە  هونەرمەندە  ئەو 
روخساری مرۆڤێک کە هونەر و مەشروب ئەوی بۆ 
بەردەم دەروازەی ئەبەدییەت گەیاندووە و دەبینیت 
و  دەجووڵێ  دەرگەکە  دەسکی  چۆناوچۆنی  کە 
دەستێکی نادیار دەسکی دوایین دەرگە لەو دیوەوە 
روخسارە  خەریکم  کەم  کەم  منیش  دەکاتەوە. 

لەخۆدەگرم،  ئەو  هەاڵتووەکەی  هەویر  وەک 
روخسارێکی وەک دیوارێکی تەڕ و توێکڵ هەڵدراوی 
میزپێداکراو، منیش گەوجانە زەردەخەنە دەمگرێ 
و  ڕووداو  تری  دیوێکی  لە  ئەوەی کە  و دەکەومە 
بنۆڕم. ئەم ڕۆژانە  لە دونیا  ئینسانیەکانەوە  شتە 
ڤۆن  ڕامبراندت  پۆرترەیتی  بە  مەڵۆکانم  تەواوی 
راین- ی پیر لە چوارچێوە گیراون و منیش زبڵە 
کاخەزەکان و پاشان کتێبە کراوەکان دەنێمە سەر 

تەبەڵەکە. 
 ئەمڕۆ بۆ یەکەم جار سەرنجمدا کە هەر بە ڕاستی 
دەپەستێوم،  مشکەکانیش  کە  نییە  لەوە  ئاگام 
مشەکەکانەوە  خاووخێزانی  بە  کوالنەکە  هەموو 
کوێر  نیوە  مشکانێکی  بەچکە  کاتێ  دەپەستێوم، 
تووڕ دەدەمە ناو مەنگەنەکەوە، ئیدی دایکیشیان 
بە دوایاندا باز دەداتە ناوییەوە و دەستبەرداریان 
کتێبە  و  کاخەز  هاوچارەنووسی  دەبێتە  نابێت، 
لە  مشک  چەند  ناکات  باوەڕ  کەس  کالسیکەکان. 
ڕەنگە  سەد،  دوو  هەن،  ئاوهاییدا  ژێرزەمینێکی 
چکۆڵەی  بوونەوەرانی  زوربەشیان  سەد،  پێنج 
بەاڵم  دەبن،  لەدایک  کوێر  نیوە  کە  خۆشخوڵقن 
هەموو ئەو مشکانە شتێکی هاوبەشیان لەگەڵ مندا 
هەیە، ئەویش ئەوەیە کە کە ئەوانیش بە پیتەکان 
لە  شیللەر  و  گۆتە  کتێبەکانی  زیاتریش  و  دەژین 
ژێرزەمینەکەی  لە  دەکرتێنن.  پێستەبزندا،  بەرگی 
مندا هەمیشە پرشنگیی چاوتروکاندن و کرتەکرتی 
وەختی  لە  مشکەکان  هەیە،  کتێب  کرۆژتنی 
یاری،  دەکەونە  پشیلە  بێچووە  وەک  بێکارییاندا 
ئاسۆییەکەیدا  شانە  و  تەبەڵەکە  لێواری  بەسەر 
دەکەونە جرت و فرت، بەاڵم کاتێ دوگمە سەوزەکە 
دادەگیرسێ و دیواری تەبەڵەکە دەکەوێتە جووڵە 
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و شێلگیرانە کاخەز و مشکەکان پێکەوە دەجنێ، 
ئەوسا  دەبێ،  کزتر  مشکەکان  جوکەجوکی  ئیدی 
مشکەکانی تری ژێرزەمینەکەم لە ناکاوێکڕا جیددی 
و  ڕادەوەستن  دواوە  القی  دوو  لەسەر  دەبن،  تر 
گوێ تیژ دەکەن و گوێ بۆ دەنگەکە هەڵدەخەن، 
ئێستا  کە  هەر  مشکەکان  لەبەرئەوەی  بەاڵم 
ڕوویدابێت  هەرچییەک  ئیدی  ڕابردوو،  دەبێتە 
یاری  دەکەونەوە  هەمدیس  دەچێتەوە،  لەبیریان 
و کرۆژتنی تێکستی کتێبەکان، هەڵبەت کتێبیش 
وەک پەنیری کۆن و شەرابی کۆن، چەندێک کۆنتر 
بێت تامی پەڕەکانی خۆشترە. ژیانی من هێند بەو 
مشکانەوە پەیوەند بووە کە ئەگەرچی شەوانە بە 
و  دەکەم  ئاورشێن  کاخەزەکان  تەپۆڵکەی  سۆندە 
هەموو  کە  دەکەم  ئاورشێنی  دیقەتەوە  بە  هێند 
ڕۆژێک مشکەکان دەخوسێن وەک ئەوەی سەراپای 
ژێرزەمینەکەم بۆ ساتێک لە ئەستێرکێکدا بن ئاو 
خستبێ، گەرچیی من ئاویان پیادا دەکەم و تەوژمی 
لە  هەمیشە  ئەوان  کەچی  دەدا،  تووڕیان  ئاوەکە 
خوڵقێکی خۆشدان، تەنانەت چاوەڕوانی خۆشتنیش 
دەکەن، لەبەرئەوەی پاشان خۆیان دەلێسنەوە و بە 
سەعات لە حەشارگە کاخەزییەکانیاندا خۆیان گەرم 
دادێنن. هەندێک جار کۆنترۆڵم بەسەر مشکەکاندا 
بیرە  بۆ  خایلەکانمدا  لە  غەرق  دەدەم،  لەدەست 
لەبەردەم  دەرەوە،  دێمە  لەژێرزەمینەکە  کڕین 
لە  کاتێک  و  دەبینم  خەون  باڕەکەدا  کارمەزەلی 
دەکەمەوە  پاڵتۆکەم  قۆپچەی  فیکرەوەچووانە 
ژێر  دەداتە  باز  مشکێک  بدەم،  بیرەکە  پارەی  تا 
بەلوعەی بیرەی سەر مەزەلەکە، هەندێ جاری تر 
و  دەردەپەڕن  پانتۆڵەکەمەوە  القی  لە  مشک  دوو 
لەخۆدەچن،  تەواوێک  پێشخزمەتەکان  ژنە  ئیدی 

کونی  بە  پەنجە  کورسییەکان،  سەر  دەدەنە  باز 
گوێیاندا دەکەن و وەک شێت لە بێخی گەرووەوە 
دەکەم  زەردەخەنەیەک  تەنها  منیش  دەزریکێنن. 
بۆ  خوداحافیزییان  بێباکانەی  دەستێکی  تەنها  و 
ئەوەی  خایلەی  لە  لێوانلێو  ئەوسا  و  ڕادەوەشێنم 
کە دەبێ ئاخۆ مەڵۆی داهاتووم چۆناوچۆنی بێت، 

ڕێگەی خۆم دەگرمە بەر. 
 سی و پێنج ساڵە هەر مەڵۆیەک بەوپەڕی تواناوە 
مانگ  و  بە ساڵ  بەسەر ساڵ  دەپەستێوم، خەت 
کاتەی  ئەو  تا  و  دێنم  ڕۆژدا  بە  ڕۆژ  و  مانگ  بە 
هەردووکمان خانەنشین دەبین، خۆم و مەنگەنەکەم، 
هەموو ئێوارەیەک کتێب لە جانتا دەستییەکەمدا بۆ 
ماڵەوە دەبەمەوە، باڵەخانەکەم لە نهۆمی سێ لە 
گەڕەکی هۆلیسۆڤیچ  تەواوێک سیخناخە بە کتێب، 
کلۆختەکەش  چیدی  و  پڕە  هەر  ژێرزەمینەکەش 
جێگەی کتێبی تری لێ نابێتەوە، موبەقەکەشم هەر 
پڕ و  دۆاڵبی خواردەمەنی و ئاودەستەکەش، تەنها 
لە  چۆڵن،  تەباخەکە  و  پەنجەرەکە  دیوارەکانی 
ئاودەستەکەدا تەنها شوێنی ئەوە هەیە کە دانیشم، 
مەتر و نیوێک لە سەروو کورسیی ئاودەستەکەوە 
ڕەفە و پارچە تەختەی درێژکۆلەم داناوە و کتێبم 
کیلۆ  پێنج سەد  لەسەر هەڵچنیون،  تا ساپیتەکە 
کتێب، کە دادەنیشم دەبێ زۆر بە وریاییەوە بجوڵێم، 
تەن  نیو  تا  بجووڵێم  خێرا  نەختێک  بەسە  هێندە 
کتێب بکەوێ بە سەرمدا و بە پانتۆڵی داکێشراوەوە 
تاقە  جێگەی  لێرەش  بەاڵم  بکاتەوە.  پانوپلیشم 
تەختەی  و  ڕەفە  هەربۆیە  نابێتەوە   تر  کتێبێکی 
درێژکۆلەم بە ژوور ئەو دوو تەختەنوێنەوە داکوتیوە 
یەکدییەوە  تەنیشت  بە  ژوورەکەدا  لە  سفت  کە 
دانراون، بەو جۆرە من قوبەیەک و تەختەنوێنێکی 
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تا  کتێبانەی  ئەو  کە  کردووە  دروست  ئاسمانییم 
ئەو  ماوەی  لە  کە  کەڵەکەبوون  لەسەر  بنمیچەکە 
سی و پێنج ساڵەدا بۆ ماڵەوەم هێناونەتەوە، کاتێ 
دەنووم ئەو دوو تەن کتێبە وەک دوو هەزار کیلۆ 
مۆتەکە لە خەونەکانمدا دێنە وێزەم، هەندێک جار 
کە نائاگا تل دەدەم یان لە خەوندا هاوار دەکەم، 
دەخزێن،  کتێبەکان  کە  دەبیستم  زەندەقچووانە 
هاوارێک  تەنها  ڕەنگە  ئەژنۆ،  جووڵەیەکی  سووکە 
بەس بێت تا هەموو ئەو کتێبانە وەک هەرەسێک 
لە ئاسمانەوە بەسەرمدا بڕمێن، هەرەسی نیعمەتی 
پڕ لە کتێبی گرانبەها بە سەرمدا بکەوێ و وەک 
دەگەمە  ناوبەناو  بکاتەوە.  پانوپلیشم  ئەسپێیەک 
ئەو بڕوایەی کتێبەکان خەریکن گەلەکۆمەم لێدەکەن 
لەبەرئەوەی من ڕۆژانە جیق و فلیقی سەدان مشکی 
بیگوناهم دەرهێناوە، بۆیە کتێبەکانی ژوور سەرم 
چونکە  بکەنەوە،  لێ  هەقم  تا  ناوەتەوە  خۆیان 
زوڵم بەسەر کەسەوە ناچێت. سووکە مەست لەژێر 
و  درێژبووم  تێکستدا  کیلۆمەتر  چەندین  قوبەی 
ڕاستیی  هەمدێک  ڕووداو،  هەندێک  لە  بیر  ناوێرم 
ترسناک و ناخۆش بکەمەوە، هەندێ جار پاسەوانی 
جارێکیان  کە  بیردەکەوێتەوە  دارستانەکەم 
لەنێو  خانووەکەیدا  کۆڵەگەیەکی  لەژێر  دەڵەکێکی 
سەرقۆڵی بەری چاکەتەکەیدا گرت و لەبری ئەوەی 
مریشکێکدا  چەند  خواردنی  تۆڵەی  لە  دادوەرانە 
چکۆالنەی  سەری  بە  بزمارێکی  هەستا  بیکوژێت، 
کرد،  بەرەاڵی  پاشان  و  داکوتی  ئاژەڵەدا  ئەو 
ئاژەڵەکە تا مرد هەر دەقروسکایەوە و بە باخەکەدا 
ڕایدەکرد، بیرم دەکەوێتەوە کە ساڵێک دوای ئەو 
ڕووداوە، کوڕی هەمان ئەو کارمەندی دارستانە لە 
رووتی  تەلی  چیمەنتۆ،  خەباتەی  بە  کاردا  کاتی 

کارەبا بەر سەری کەوت و کوشتی، هەر دوێنێشەو، 
قاڵفەتی  کتێبەکانمدا  قوبەی  لەژێر  لەناکاوێکڕا 
بەڕێوەبەری دارستانەکەم کەوتەوە یاد کە هەمیشە 
تا هەر کاتێک  بوو  خەریکی تیژکردنەوەی میلێک 
ڕێکەوتی ژیژکێکی پەپکەخواردووی وەک گوڵۆکێک 
کردبا، ئەو میلە تیژەی بە زگی ژیژکەکەدا ڕۆدەبرد 
خەسار  تێدا  گوللەیەکی  نەیدەویست  لەبەرئەوەی 
بکات، بەو جۆرە ئەو پیاوە هەر ژیژکێکی بینیبا 
ئەوکاتەی  تا  دەگەیاند،  چارەنووسی  هەمان  بە 
نەخۆشی شێرپەنجەی جگەر لێیدا و خوای هەموو 
زگ  لە  وەرەمێک  مرد  تا  و  نواند  پێی  ژیژکەکان 
مانگ  سێ  ماوەی  بۆ  مێشکیدا،  لە  ساوێک  و 
ئەو  ئەمانە  لە جێگەدا خستی...  گوڵۆکێک  وەک 
گوێم  کاتێک  دەترسم  لێیان  ئێستا  کە  خایالنەن 
لێیە کتێبەکانی ژوور سەرم بیر لە تۆڵە لێکردنەوەم 
دەکەنەوە و ئەوەش بە ڕادەیەک هەڕەشەیە لەسەر 
لەسەر  دانیشتنەوە  بە  ناچارم  کە  ئارامم  ڕۆحی 
فرە  بنووم،  پەنجەرەکەدا  پاڵ  کورسیلەکەی 
لەو خایلەیەی کە چۆن کتێبەکان  زەندەقم چووە 
هەرەس دێنن و یەکەم جار لەسەر تەختەنوێنەکە 
کون  ژوورەکە  ئەرزی  پاشان  و  دەمفلیقێننەوە 
دەکەن و دواتر وەک ئەسانسۆر بۆ نهۆمی خوارەوە 
و تا ژێرزەمینەکە دەگەن. دەشبینم کە چۆن هەموو 
لەبەرئەوەی  هاوگونجاوە،  لە چارەنووسمدا  شتێک 
لە ئیشەکەم و لە دەالقەی ژێرزەمینەکەوە نەک هەر 
تەنها کتێب دەکەوێتە خوارەوە، بەڵکو بتڵی بەتاڵ 
ڕێک  دەرزیش،  مەکینەی  و  مەرەکەب  شووشە  و 
وەک کتێبەکانی ژوور سەرم کە شەوانە هەڕەشەی 
لە  دەمکوژن،  و  خوارەوە  دەکەونە  دەکەن  ئەوە 
باشترین حاڵەتدا بە قورسی بریندارم دەکەن. من 
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بە  کە  داموکلیسەی  شمشێری  ئەو  دەژیم،  ئاوها 
بە  نووستندا  ژووری  و  تەوالێت  لە  خۆم  دەستی 
بنمیچەکەدا هەڵمواسیوە، لە ماڵەوە ڕێک وەک لە 
ئیشەکە، ناچارم دەکەن بچمە دەرەوە و بە جەڕە 
بیرە بهێنم تا خۆم لە کارەساتێکی جوان بپارێزم. 
 هەفتەی جارێک دەڕۆم سەردانی خاڵم دەکەم تا لە 
باخەکەیدا بە دوای جێگەیەکدا بگەڕێم تا کاتیک کە 
خۆم و مەنگەنەکەم خانەنشین دەبین، لێی دانێم. 
کڕینەوەی  و  پارە  کردنی  پاشەکەوت  بیرۆکەی 
خانەنشینیی،  کاتی  بۆ  هایدرۆلیکەکەم  مەنگەنە 
خاڵمە  هی  بیرۆکەیە  ئەو  بەڵکو  نییە،  خۆم  هی 
کاری  شەمەنەفەردا  هێڵی  لە  لە  ساڵ  چل  کە 
کردووە، ئیشەکەی بەرزکردنەوە و هێنانەخوارەوەی 
لە  بووە  هێڵەکان  ئاراستەگۆڕینی  و  ئاسنبەنگ 
تاوەری ئاماژەدا، چل ساڵ وەک ئاماژەدار ئیشی 
کردووە و چل ساڵ تاقە خۆشیی و چێژی خاڵۆم ئەو 
کاتە بووە کە بۆ سەر ئیشەکەی چووە، ڕێک هەر 
وەکو من، کاتێک خانەنشین بووە، نەیتوانیوە بە بێ 
تاوەری ئاماژە بژی، ئەوسا تاوەرێکی کۆنی ئاماژەی 
هێڵی شەمەنەفەر  لەکارکەوتووی  وێستگەیەکی  لە 
باخەکەی  بۆ  پاشان  کڕیوەتەوە،  سنوور  لەسەر 
بورجەکەی  و  ڕۆناوە  کوختێکی  و  گواستۆتەوە 
دانایەکی وەک هەمان ئەوەی کە ئیشی  لێداناوە، 
لەسەر کردووە، لەبەرئەوەیش هاوڕێی هەبوون کە 
شۆفێری شەمەنەفەر بوون و ئەوانیش خانەنشین 
لۆکۆمۆتیڤ   ئاسنەواڵيفرۆشیی،  الی  بۆیە  بوون، 
ێکی مارکەی ئۆرینستان ئاند کۆپیل  یان کڕیوە 
کە کاتی خۆی لە کارگەی ئاسن، بەرمیلی گەورە 
ئاسنەواڵەفرۆشیی،  لە  هەر  ڕاکێشاوە،  واگۆنی  و 
هێڵێکی بچوکی ئاسن و سێ واگۆنی سەربەتاڵیان 

کڕیوە، هێڵە ئاسنەکەیان لەنێوان درەختەکاندا لە 
باخە کۆنەکەدا ڕاکێشاوە و ئیدی هەموو شەممە و 
ئۆرنیستان  مارکەی  لۆکۆمۆتیڤە  یەک شەمموانێک 
و  دەبن  و سوار  ئیش  دەخەنە  ەکە  کۆپیل-  ئاند 
عەسرانیش مندااڵن سەردەخەن، پاشان کە خۆرئاوا 
تێدا دەخۆنەوە و گۆرانی دەڵێن و  بیرەی  دەبێ، 
لێدەخوڕن  واگۆنەکان  یەکە  یەکە  دەژەنن،  چەنگ 
یاخود پێکەوە لە لۆکۆمۆتیڤەکەدا ڕادەوەستن، لەو 
ڕووبار  پەیکەری خودای  لە  لۆکۆمۆتیڤەکە  کاتەدا 
ڕووتیی  بە  ئەدۆنیسێکی  دەڵێی  نیلدا،  لە  دەچێ 
ڕاکشاوە کە فیگۆری بچووک بچووکی پێوە بێت. 

تا  خاڵم  الی  بۆ  چووم  ڕۆژێکیان  ئاوها  ئیتر 
لێدابنێم.  مەنگەنەکەمی  کە  بدۆزمەوە  جێگەیەک 
خەریک بوو تاریک دادەهات و من شەمەنەفەرەکەم 
بە  داگیرساوەوە  الیتی  بە  و  پێچەکاندا  لە  بینی 
دارهەرمێ  و  دارسێو  دەوری  بە  زۆر  خێراییەکی 
لە  بینی  خاڵۆم  دەکردەوە،  دەوری  دێرینەکاندا 
ژووری ئاماژەداریی دانیشتبوو ئاراستەی هێڵەکەی 
جێگۆڕکێ پێدەکرد، دەمبینی کە چەندێک خەنیی 
مارکەی  لۆکۆمۆتیڤە  وەک  ڕێک  خۆشحاڵە،  و 
هەڵمی  خاڵۆیشم  ەکە   – کۆپیل  ئاند  ئۆرینستان 
ئەلەمینیۆمی  سوراحی  لەوێ  و  لێرە  لێهەڵدەسا، 
بەنێو  دەدایەوە،  بریقەی  بیرە  لیتری  دوو  یەک 
خانەنشینەکاندا  و  منداڵ  هەراهەرای  و  قاووقیژ 
بچمە  نەدەکردم  لێ  فەرمووی  کەس  و  دەڕۆیشتم 
الیان یاخود پرسیارم لێبکەن کە ئاخۆ حەز دەکەم 
شتێک بخۆمەوە، هەمووان بە گەمەکەیانەوە سەرقاڵ 
بوون، وەک ئەوەی لە دونیادا هیچ شتێکی تر شک 
ژیانیان  درێژایی  بە  کە  ئیشەی  لەو  جگە  نەبەن 
پیاسەم  ناوەدا  بەو  هەر  منیش  خۆشیانویستووە، 
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دەکرد، وەک هابیل نیشانەی خۆم بە نێوچەوانەوە 
کە  ئەوەی  کەوتمە  سەعاتێک  دوای  هەڵگرتبوو، 
سەرەڕای  بەڵکو  تا  دایەوە  ئاوڕم  جێبێڵم،  ئەوێ 
بەاڵم کەس  بکات،  بانگم  هەموو شتێک، کەسێک 
خۆی تێنەدەگەیاندم، کاتێ لە پەرژینەکەوە چوومە 
ڕۆشنایی  لەبەر  دایەوە،  ئاوڕم  هەمدیس  دەرێ، 
جووڵەی  ئاماژەدا،  ڕووناکی  ژووری  و  گڵۆپ 
مناڵەکانم  و  پیرەمێرد  سێبەری  تێکەڵپێکەڵی 
و  شەمەنەفەرەکە  شووتی  ڕایاندەکرد،  کە  بینین 
گوێم  دەهاتە  هێڵەکە  لەسەر  واگۆنەکانی  جیڕەی 
هێلکەییەدا  تێکقرژاوە  بارستە  بەو  خۆی  کاتێ 
و  دووبارە  ئۆرکیسترایەک  ئەوەی  وەک  دەکرد، 
گۆرانییەکی  بژەنێتەوە،  گۆرانی  هەمان  دووبارە 
حەز  قەت  بنیادەم  کە  هێند خۆش  دڵناییەوە  بە 
بێت. گەرچی  تر  لە هیچی  لەوە گوێی  ناکا جگە 
لەو مەودا دوورەوە، کەس نەیدەتوانی من ببینێت، 
بەاڵم زانیم کە خاڵۆم بینیومی،  زانیم هەموو ئەو 
کاتەی کە بەناو درەختەکاندا پیاسەم کردووە، ئەو 
منی بینیوە، لە ژووری ئاماژەکەوە دەستی لەسەر 
نوێڵەکە البرد و  پەنجەکانی بە شادمانییەوە، وەک 
ئەوەی بیەوێ هەوا بلەرزێنێ، بۆ ڕاوەشاندم. منیش 
دەچوو  لەوە  ڕاوەشاند.  بۆ  دەستم  تاریکییدا  لە 
هەردووکمان لە دوو شەمەنەفەرەوە دەست بۆ یەکتر 
ڕاوەشێنین کە پێچەوانەی ئاراستەی یەکتر دەڕۆن. 
 کاتێ گەییشتمە نزیکی پراگ، سۆسیجێکم کڕی و 
کاتێ کەوتمە خواردنی، زەندەقم چوو، لەبەرئەوەی 
چ پێویست نەبوو سۆسیجەکە بەرزبکەمەوە بۆ دەمم، 
چونکە هەر کە چەناگەم داگرت سەری سۆسێجەکە 
ناوقەدەوە  لە  سۆسیجەکەم  کاتێ  دام،  لێوی  لە 
و  کرد  خوارەوەم  تەماشای  ساوگرتووانە  گرت، 

بینیم کە نیوەی سۆسێجەکە لەبەر پێاڵوەکانمدایە. 
گرت،  دەست  هەردوو  بە  سۆسیجەکەم  کاتێ 
ئەوە  بەڵکو  ئاساییە،  سۆسیجێکی  کە  بینیم 
خۆمم کە چوومەتەوە ئاو و چکۆاڵنە بوومەتەوە. 
لەبەر  کتێبێکم  چەند  ماڵەوە،  گەییشتمەوە  کاتێ 
ئەو  و  ڕاماڵیی  موبەقەکەدا  دەرگەی  چوارچێوەی 
جێگەیەم دۆزییەوە کە لەسەر دەرگەکە بە قەڵەم 
ئیشارەتم لەسەر کێشاو و لە وەختی جۆراوجۆردا 
پێوانەی بااڵمی پیشان دەدا. کتێبێکم هەڵگرت و 
کتێبەکەم  و  دا  دەرگەکەوە  چواچێوەی  بە  پشتم 
سفت لەسەر سەرم جووت کرد، پاشان لە جێگەی 
ترم  نیشانەیەکی  قەڵەم  بە  و  وەرسووڕام  خۆم 
تەماشاکردنێکی  بە  دانا،  چوارچێوەکەوە  لەسەر 
هەشت  لەگەڵ  بەراورد  بە  دەرکەوت  بۆم  ئاسایی 
ساڵ لەوەوبەردا کە بۆ دوایەمین جاردا درێژی بااڵم 
پێوانەکردبوو، نۆ سانتیمەتر چکۆڵەتر بوومەتەوە. 
تەماشای سەرەوەم بۆ الی قوبەی کتێبەکان کرد و 
گەییشتمە ئەو دەرەنجامەی کە لەبەرئەوەیە کورت 
باری ئەو  بوومەتەوە چونکە وەک بڵێی بەردەوام 
دوو تەن کتێبە قورسە ئاسمانییانەم بە کۆڵەوەیە.  

دەق
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نەوزاد ڕەفعەت 

دارەكانیش دەپرسن: )بۆ لەنێو مێرگ و مێرخوزاری ئەو هەموو ئەستێرەیەدا
جیلوەی شكۆی گەالوێژت لەسەرزارە؟!

ڕووی لە مانگ نوورانیتریت لە كانیلەی چاودا دیارە؟!(
دەپرسن: )بۆ لە كزی و ئاوابوونیدا... زەمین پێاڵوێكی تەنگە؟!

                                                               ژیان ژارەو
                                                            هەتاو تارە؟!(

دەڵێم: )كاتێك دێوی دۆزەخی خەمۆكی گەمارۆی دام
قرچ قرچ لە سەرگەردانی و ونبووندا هەڵدەقرچام

هێالنەی هەمێزێك... دڵێك داڵدەی نەدام

 جیلوەی 
شكۆدار
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بوونە زەقنەبووت نان و چام
تەنیا خواژنە ئەستێرە: تاقانەی ئاسمان و ئێرە

تاجی داگرت 
عەرشی تووڕدا و

بەرەو ڕۆحی تێكشكاوم سەری هەڵگرت
زریوەزریوی زەردەخەنەی دڵدانەوە سپییەكانی 

خولیای ڕەشی خۆكوشتنی ڕەواندەوە و
گوڵی خۆشویستنەوەی دنیای ڕواندەوە
بۆیە پەنگر ببارێت یا كوللە و تەزرە

ڕووەو ڕووگە و سایەی دەڕۆم
لە دەوری سەری دەگەڕێم 
خۆڵی دەوروپشتی دەخۆم

بەردێكیشم پێ  ببەخشێت...
بەردێكی هێندی قلێك نۆك

بۆ مەزنی دێمە سەرچۆك
هەر ئەو بەردەی هەتوانی هەزاران دەردە 

پاش سەدان ماچ 
لە دەموچاو

لە تەوقی سەرەوە تا قاچ
لە برین و جێ  ئێشەكانم هەڵدەسووم

لە شمشێری پیری دەسووم
یان دەیگرمە ئەو كوندەپەپووە شوومانەی

بەسەر خەونی جەژنوارەوە دەخوێنن
                             تووك)*( 

دەق



٢1٣

طةالويَذى نوىَ
56-57

دەڕوێنن
لە ئەمبەرە و ئەوبەرەی ڕێی
          پەرستگەشیدا پەیكەری بەران ڕیز ڕیز 
دادەتاشم 
لەم بیابانەی تاسە و سۆزدا
لە زەماوەندی پیرۆزدا
لە النكی میهرەبانترین ئامێزدا
شیرەی شەوق
شیرەی زەوق
شیرەی شكاندنی تەوق
شیری خەوی كۆرپەی بەرمەمكان دەنۆشم!(
                                             *نەفرەت
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ئەمجەد محەمەد سەعید
لە عەرەبییەوە: ئاوات حەسەن ئەمین

شێركۆ..
پێشتر من تۆم نەدیبو، بەدواتا ئەگەڕام

وەلێ  شیعرەكەت دەستی گرتم و
پێی وتم:

لێرەدا لەسەر زەوییەكە دانیشە.
بە تەنیا لەسەر پارچەیەك مەڕمەڕ دانیشتم

تەماشای سەمای تەنورەكەم ئەكرد و

چەند وشەیەك بۆ شاعیری كورد 
شێركۆ بێكەس
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گوێم لە مەقامی ئاسمانی گرتبوو.
لە یەكێ  لە كۆشكە كۆنەكانی قاهیرەدا،
پیاوێك هات و لە تەنیشتم دانیشت
پاش كەمێك تەماشام كرد
پێم وت:
توخوا تۆ شێركۆ بێكەس نیت؟
وتی: بەڵێ .
***
شێركۆ..
چەند سەیرە كاتەكان!
چەند عەجایەبە رێگەكان!
قەسیدەكانمان مەجبووركران
كە كۆچ بكەن!
دوور لە چیاو لە حاجیلەقالەقەكان!
تا لێرەدا..
لە قاهیرەی ئازیزدا یەكتر بناسن.
***
شێركۆ..
كاتێ  لە خوێندنەوەی شیعرەكانت بوویتەوە
ئامادەبووان،
چەپڵەیان زۆر بۆ لێ  دای.
منیش كاتێ  لە دواوەی هۆڵەكە
هاوارم كرد:
»زۆر باشی« بە كوردی.
پەنجا تیشك لە چاوانت دەرچوون
دوو مانگیشت بەرەاڵ كرد
لەگەڵ چوار هەتاو و
دوو رووبارەكە،
نازانم، لەگەڵ چەند قەسیدەشدا؟!
شێركۆ بێكەس:
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كاتێ  تۆم بینی،
مامۆستاكەی پۆلی دووی

سەرەتایی خۆمم بیركەوتەوە
لە زاخۆ،

لە نزیك پردە دەاللە عەباسییەكەدا.
باوكم ئەوسا فەرمانبەری تەندروستی بوو

لە باكووری نیشتمان.
***

شێركۆ بێكەس:
پیاوچاكێكی كورد كە ناوی )عەبدوڵاڵ 

هەولێری بوو(
لە نەحوصەرفی عەرەبی فێركردم!

***
شێركۆ:

تامەزرۆی ماستی هەولێرم!
***

شێركۆ:
لە كونجێكی دووری پەراسوی شاخێكا

لەالی كانییەك
لەژێردار هەنارێكا

چێشتخانەیەك هەیە لە قامیشی شەونم
ئەخۆیت ئەخۆیت

تا تێر ئەبی.
كەس پسوڵەی پارەت پێشكەش ناكا

ئەگەر ئەتەوێ  تۆ پارە بدەیت،
ئەوا.. بەخشندەیی خۆتە.

***
شێركۆ:

باوكم بەردەوام بە زمانی كوردی
بە هاوڕێ  كوردەكەی ئەوت:

دەق
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ئەمجەد محەمەد 
سەعید: 
شاعیرێكی 
عێراقییە و ساڵی 
1947 لە موسڵ 
لەدایك بووە.
خاوەنی چەندان 
دیوانی شیعرییە 
لەوانە )نافزە 
للبرق 1976، بالد 
اولی 1983، جوار 
السور 1988، 
قهوە ادونیس 
2007 و چەندان 
دیوانی تر(
ئێستا لە میسر 
نیشتەجێیە 
و ئەندامی 
»ئەتیلێی 
قاهیرە«یە 
كە شوێنێكی 
رۆشنبیریی 
گرنگە.
لە بواری 
رۆژنامەوانیدا 
كار دەكات 
و لە عەممان 
و قاهیرە و 
خەرتوم لە بواری 
دیبلۆماسیدا كاری 
كردووە.
چەندان خەاڵتی 
رێزلێنانی 
وەرگرتووە لە 
عێراق و دواتر لە 
میسرو ئەردەن و 
سودان.

هاوڕێكەشی بەردەوام وەاڵمی ئەدایەوە
)ولله اتو خرابا(!
***
شێركۆ:
گەر زۆرتر ئازا بوومایە لە خۆشەویستییا
كاتێ  لە زانكۆ بووم،
ئەوا ئێستا مناڵەكانم نیوە كورد ئەبوون
***
شێركۆ:
ئێمە ئیتر سنووری تری زیادەمان ناوێ 
ئەمانەوێ  وەكو ئاوبین
كاتێ  لە كوردستانەوە دێتە خوارێ .
وەكو _ با _ بین
كە هەڵئەزنێ  بۆ كوردستان.
سنوور- قەفەزێكە لە ئاسن
گیان ئەخنكێنێ  و
دڵ ئەگوشێ .
***
شێركۆ:
پێش زایین بە چوار سەدساڵ
زەینەفون لە كتێبی دە هەزار میلەكەیدا وتی:
كوردان ئازان،
بەسەر سوپای داگیركەرا
لە بەرزایی چیاكانەوە
بەردیان باراند!

2009/3/24
قاهیرە
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مرۆ 
لە ژیانیدا 

یەكجار بریندار 
دەبێت

ئەویتری ژیان 
ئەزموونكردنی برینە.

بە جەستەیەكی خوێناوییەوە
دەكەویتە بەردەم خەڵك

ئەوان بیر لە سڕینی خوێنەكەت دەكەنەوە
نەك شكاندنی ئازارەكەت.

بڕیار نەبوو وەها بژیم
داستان بەرزان
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هەندێك برین لە ناوەوەن
ئەوانە ئەو جۆرەن كە هەڵتدەكۆڵن 
لە ناكاو جەستەت تێكدەشكێنن.
***

بەختەوەری خۆفریودانە
هەوڵێكی جوانە بۆ لەبیرچوونەوە

لەبیرچوونەوەم بیركەوتەوە
یەكێك لە شتە گرنگەكان
دەبێت سوپاسگوزاربین
بەهرەیەكی وەهامان هەیە
دەنا بیرەوەری دەیكوشتین
***

مێشك دیسكێكی گەورە نییە
بەوەدا چەند یادەوەرییەك سەریان قورس كردووم
بە جۆرێك توانای هەڵگرتنیانم نییە
دەڵێم: ئێستا نا تۆزێكی تر كەللەم دەتەقێت.
***

زمان هاواری ناوەوە ناگەێنێت
هاوار لە ناوەوە دەسووڕێتەوە
لە ساتێكدا درز دەبەیت و
هەر پارچەیەكت دەبێتە چۆلەكەیەك.
***

مرۆ دەبێت لە ئاسمانەوە سەیری خوارەوە بكات
تا تووشی وەهمی گەورەیی زەوی نەبێت.
***
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ئەوەندەی كەوتیتە دەرەوەی ژیان
هاتنە ناوەوەت زەحمەتە

ناچار خۆت ڕادێنیت
حەزت لە ژیان نەبێت.

دەبێت ئاگات لە خۆت بێت
ڕۆژەكانت نەچنە یادەوەریتەوە

دەنا لەت لەت دەبیت.
***

جیهان  ئەوە نییە تێیدا دەژین
جیهانی ڕاستەقینە دەبێت بدۆزرێتەوە.

***

ژیان كابووسێكی نەبڕاوەیە
خەونە خۆشەكانت دەزڕێنێت

لەژێر قورسایی خۆیدا دەتپچڕێنێت.
***

گەردوون گرفتی گەورەی زۆرە
زبڵخانەكانی ئەمریكا پریەتی لە ژیان

بۆ خەڵكی ئەفریكا
ئەمە لە هەمووی گەورەترە.

***

سەرم دێشێت
ئەم نووسینە تەواو ناكەم.

دەق و ڕەخنە
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سۆران ئازاد 

هه رچه ند ئه که م، ئه و خه یاڵه ی پێی مه ستم،
بۆم ناخرێته  ناو چوارچێوه ی هه ڵبه ستم!

لێکدانه وه ی ده روون، قسه ی زمانم:
بۆچی وه ها دوورن له  یه ک؟ نازانم!

.……
به اڵم ئه فسووس! که  ئه و شیعره  جوانانه 

باڵدارێکن جێناهێڵن هێالنه ،
له  ناوه وه  ئه جریوێنن، ئه خوێنن

هه رگیز قه ڵه م به  کاغه زا ناهێنن!

                                   هه ڵبه ستی ده روون.. گۆران

بڕیار، زمان، شێوازی ژیان 
وه ک رووبه رێک بۆ تێڕامان

خوێندنه وه یک بۆ شیعری )بڕیار نه بوو وه ها بژیم(ی داستان به رزان
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فراوانی  به   به نده   تێڕامان  و  بیرکردنه وه   پرۆسه ی 
خه یاڵ  ئاڵۆزه کانییەوە،  ئاراسته   و  خه یاڵ 
ئه فراندنی  و  دۆزینه وه   سه ره کیی  که ناڵی  یه که م 
شته کانی ده ورووبه ره ، ئه م راستییه مان کاتێک بۆ 
مانای  بۆ  لێکدانه وه   بمانه وێت  که   ده رده که وێت، 
بوونی خۆمان له  نێو جیهاندا بکه ین، به وه دا، که  
مرۆڤی سه ره تایی هه میشه  ویستیوویه تی له  خۆی 
و  الیه ن  چه ندین  له  ئه وا  تێبگات،  ده رووبه ری  و 
ئاڕاسته ی جیا جیادا وێنای کردووه . کاتێ ده بینین 
الی مرۆڤی سه ره تایی شته  بێگیانه کان وه کو به رد، 
دار، زه وی... تاد، خودانی گیانن و له نێو خۆیاندا 
هه ستدارن، ئه وا بۆمان روون ده بێته وه  سه رچاوه ی 
خودییه   هێنابه رچاوی  هاوکێشه یه   ئه م  سه ره کیی 
و  زمان  کێشه ی  له مه وه   دیارده کان.  به   به رانبه ر 
نێوان  پێوه ندیی  که   سه رهه ڵده دات،  ده ربڕین 
له   فیکرییه   نه بڕاوه ی  کێشه یه کی  خه یاڵ  و  زمان 
ئاستی شیکارکردندا. تێگه یشتن له  قسه کردن وه ک 
ئه وه مان  یارمه تی  ده ربڕین  سه ره کیی  به شێکی 
ده دات له  که ناڵێکی هه ره  گرنگی زمان بکۆڵینه وه ، 
راسته وخۆی  گه یه نه ری  وه ک  ده نگه   ئه ویش 
مه به سته کان بۆ ئه وی دیکه ، به اڵم زمانی  هێما، که  
سمبول و وێنه کان ده گرێته وه ، ئه و که ناڵه  گرنگه ی 
زمانه ، که  جیاوازی ده ئافرێنێت. لێره دا نووسینیش 
ده کرێت وه ک به شێک له و زمانه  هێماییه  بناسین، 
له   مه به ستمان  ئێمه   که   شیعر،  زمانی  به تایبه ت 
ئاماده یی  لێره دا  بکه ر  که   ئامرازانه ن،  ئه و  هێما، 
نییه ، به ڵکو له  جێگه ی ئه و هێماکان ده دوێن، ئه مه  
رێگه یه وه   له   که   نووسینه ،  گرنگه ی  که ناڵه   ئه و 
ده توانین ئازادانه  ده رببڕین، بۆیه  پێم وایه  گرنگیی 
له   خۆی  مانای  نه خشاندن،  کێشان،  نووسین، 
دیکه   مه به ستێکی  ده بینێته وه .  بکه ردا  نائاماده یی 

ئه وه یه ، که  ئه و هه وڵ و رۆچوونه  ناو دیوه  شاراوه  
و نهێناییه کانی خود، له  الیه ن ئه م نه وه یەوە ، که  
ویستی هه وڵدا بۆ جیاوازییان تێدا به دی ده کرێت، 
به رده وامی پێ بده ین، له پێناو داهێنان و هزراندن 
ئه ده بدا،  جیاوازه کانی  ئاراسته   و  تێکست  له نێو 
بێوێنه ی  دژایه تییه کی  سڕینه وه   کو لتووری  چونکه  
له گه ڵ  ده نگی نوێ و داهێنانەدا هه یه ، پێم وایه  
له گه ڵ  دوورودرێژی  ئه زموونێکی  کوردیش  ئه ده بی 
ئه م کو لتووره دا هه یه  و قوربانیی یه که میه تی. به اڵم 
ئایا ئه وه  چ هێزێکه  په لکێشمان ده کات بۆ نووسین؟ 
ئه گه ر نه نووسین چی ڕووده دات؟ بۆچی پێوسیته  
خودانی ده ربڕینی سه ربه خۆ بین؟ ئه مانه  و چه ندین 
پرسیاری دیکه  له کاتی خوێندنه وه ی هه ر تێکستێک 
المان ده ورووژێت. هۆزانی )بڕیار نه بوو وه ها بژیم( 
نووسینه وه ی ئه زموونی قووڵی ئازاره  له  نێو ژیاندا، 
که  سه رچاوه یه کی له  )بڕیار(ه وه  هاتووه . ده توانین 
بڵێین )بڕیار( یه کێکه  له  که ناڵه  سه ره کییه کان که  
دیاره   ده کات.  دیاری  بوون  و  ژیان  ئاراسته کانی 
ناوی  و  ئه زموون  ده ره وه ی  له   مه به ستمانه   ئێمه  
وایه   پێم  چونکه   بدوێین،  هۆزانه که   له   هۆنه ردا 
له هه ر  تێکسته   راسته وخۆی  مامه ڵه کردنێکی  ئه مه  
دیارده یه کی ده ره کی. ئه وه  به و مانایه  نایه ت، که  
به ڵکو  نه دوێین،  ده ره کییه کانەوە  هۆکاره   له باره ی 
تێکستەوە،  ناوه کییه کانی  هه ڵچوونه   رێگه ی  له  

ده مانه وێت ئاراسته  ده ره کییه کان بدۆزینه وه .
مرۆ لە ژیانیدا یەكجار بریندار ئەبێت

ئەویتری ژیان ئەزموونكردنی برینە.
مانای چی  برینداربوون  ئایا  چییه ؟  ئه زموون  ئایا 
ده گه یه نێت؟ ئه گه ر به  شێوه یه کی فیزیکی له  )برین( 
بکۆڵینه وه ، بۆمان ده رده که وێت )برین( پچڕاندن یان 
شه قکردنی دوو که رتی پێکه وه  لکاوه  و به هۆیه وه  
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برین  بۆیه   ده ترازێن.  لێک  سه ره کی  به شی  دوو 
وه ک مێتافۆرێک بۆ وێناکردنی که رتبوونی ناخ وێنا 
کراوه . هه رچی له باره ی ئه زموونه  ئه وا وه کو )کانت( 
ئه زموونه وه کانه وه   له   زانینێکمان  وایه  هه موو  پێی 
سه رچاوه ی گرتووه . به اڵم من پێم وایه  جیاوازییه کی 
)هه بوونی  و  )ئه زموونکردن(  له نێوان  بنچینه یی 
پرۆسه یه کی  یه که میان  چونکه   هه یه ،  ئه زموون(دا 
تێنه په ڕێندراوه ، هه رچی دووه مه  ئه و  به رده وامه  و 
ئه زموونه  تێپه ڕێندراوه  و ده توانین به  ئه زموونێکی 
کامڵ پێناسه ی بکه ین، چونکه  ده کرێت رۆژانه  له ناو 
ده یان ئه زمووندا بین و هه ستی پێ نه که ین، بۆیه  

ئه وه  نابێته  ئه زموون، چونکه  تێمان نه په ڕاندووه .
بە جەستەیەكی خوێناوییەوە

دەكەویتە بەردەم خەڵك
ئەوان بیر لە سڕینی خوێنەكەت دەكەنەوە

نەك شكاندنی ئازارەكەت.
ئه و  هه مان   The others دیکه   ئه وانی 
هه ست  رێگه یانه وه   له   که   سارته رییه ن،  دۆزه خه  
له وه ی  جگه   که واته   ده که ین،  خۆمان  بوونی  به  
کاتدا  هه مان  له   ئۆنتۆلۆجین،  پێشمه رجی  ئه وان 
جگه   دیکه   ئه وانی  کۆپله یه دا  له م  دۆزه خیشن. 
له وه ی دۆزه خن، ئه وا له  هه وڵی سڕینه وه ی یه کێکی 

تریشدان، که  خه ریکی ئه زموونکردنی برینه .
هەندێك برین لە ناوەوەن

ئەوانە ئەوجۆرەن كە هەڵتدەكۆڵن و
لە ناكاو جەستەت تێكدەشكێنن.

هه ر به شێکی ناوه کی، کارلێکی راسته وخۆی له گه ڵ 
ئه و دیارده  ده ره کیانه دا هه یه ، بۆیه  هه ر دیارده یه ک 
ناسینه وه ی  ناوه کییه کان  پاڵنه ره   زانینی  به بێ 
ناته واوه ، چونکه  ئه م دوو پرۆسێسه  پێوه ندییه کی 

دانه بڕوایان له گه ڵ یه کتردا هه یه . 

زمان هاواری ناوەوە ناگەێنێت
هاوار لە ناوەوە دەسوڕێتەوە
لە ساتێكدا درز دەبەیت و

هەر پارچەیەكت دەبێتە چۆلەكەیەك.
وه کو له  سه ره تادا ئاماژه مان پێدا، پێوه ندیی نێوان 
فه لسه فییه ،  ئاڵۆزی  کێشه یه کی  خه یاڵ  و  زمان 
ده ربڕین  به بێ  ناوه کیانه   برینه   ئه و  که واته  
کێشه یه کی  رووبه رووی  و  تێکده شکێنن  )بوون( 
له ناوچوونی  ئه ویش  ده کاته وه ،  ئۆنتۆلۆجیمان 
)بوون(  خۆ  له   گوزارشتکردن  بەبێ  ئایا  بوونه ، 
ناوه وه   هاواری  زمان  ئه گه ر  پێدێت؟  کۆتایی  ئاوا 
دیارده کانه وه   له  رێگه ی  بگه یه  نێت چۆن ده توانین 

شرۆڤه ی ئه و هاواره  ناوه کییه  بکه ین؟ 
بەختەوەری خۆ فریودانە

هەوڵێكی جوانە بۆ لەبیرچوونەوە
ئۆنتلۆجییه دا جێگره وه یه ک  برینه   ئه و  به رانبه ر  له  
به خته وه ری  )به خته وه رییه (،  ئه ویش  هه یه ، 
پرۆسه یه کی رۆژانه یی بوونه  و به شێکی دانه بڕاویه تی، 
پرۆسه یه   ئه م  بڵێین  ده توانین  هه مانکاتدا  له  
بوونی  له کاتێکدا  چونکه   هه یه ،  نه رێنی  ئاکامێکی 
مرۆڤ له نێو جیهاندا ڕوو له  کۆتاییه ، چۆن خودی 
ئێمه  توانای خۆبه خته وه رکردنی هه یه ؟ ئه م وێنه یه  
پێوه ندییه   ئه م  ئاشکراکردنی  بۆ  ده بات  ده ست 
به و  فریودان(ه ،   – )خۆ  ئه ویش  که   پێچه وانه یه ، 
مانایه ی ئه گه رچی خودی ئێمه  هه ست به  راستییه  
تراجیدییه کان ده کات، به اڵم هه وڵی له بیرچوونه وه  و 
خۆ – فریودان ده دات، ئه مه ش راستییه کی دیکه ی 

بوونی ئێمه یه  له نێو جیهاندا. 
مرۆ دەبێت لە ئاسمانەوە سەیری خوارەوە بكات

تا تووشی وەهمی گەورەیی زەوی نەبێت.
گومانکردن له  توانای هه سته کان سه ره ڕای ئه وه ی 

پرۆسه ی 
بیرکردنه وه  و 
تێڕامان به نده  
به  فراوانی 
خه یاڵ و ئاراسته  
ئاڵۆزه کانییەوە، 
خه یاڵ یه که م 
که ناڵی سه ره کیی 
دۆزینه وه  و 
ئه فراندنی شته کانی 
ده ورووبه ره ، ئه م 
راستییه مان کاتێک 
بۆ ده رده که وێت، 
که  بمانه وێت 
لێکدانه وه  بۆ مانای 
بوونی خۆمان له  
نێو جیهاندا بکه ین، 
به وه دا، که  مرۆڤی 
سه ره تایی هه میشه  
ویستیوویه تی له  
خۆی و ده رووبه ری 
تێبگات، ئه وا له 
چه ندین الیه ن و 
ئاڕاسته ی جیا 
جیادا وێنای 
کردووه 

کو لتووری سڕینه وه  دژایه تییه کی بێوێنه ی له گه ڵ  
ده نگی نوێ و داهێنانەدا هه یه 
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بۆ  ڕووبه رێکه   له  هه مانکاتدا  هزرییه ،  کێشه یه کی 
تێڕامان له  کێشه  ئۆنتۆلۆجییه  نه بڕاوه کان، چونکه  
به  دانه بڕاویان  پێوه ندییه کی  هاوکێشه یه   ئه م 
 یه که وه  هه یه . هه سته کان فریومان ده ده ن و وامان 
لێده که ن به خته وه ر بین، ئه و زه وییه ی مرۆڤ تێیدا 
به هۆیه وه   و  ده زانێت  خودانی  به   خۆی  و  ده ژیت 
هه ست به  بااڵیی خۆی ده کات، له م وێنه یه دا هه وڵی 
و  دراوه   چه قبه ستووه   راستییه   ئه م  تێکشکاندنی 

خراوه ته  به ر رۆشنایی هه ڵوه شاندنه وه. 
گەردوون گرفتی گەورەیی زۆرە

زبڵخانەكانی ئەمریكا پریەتی لە ژیان
بۆ خەڵكی ئەفریكا

ئەمە لە هەمووی گەورەترە.
ریتمی  له   که   ئه وه یه ،  ده ربڕینه   ئه م  جیاوازیی 
به گرنگ  شته   و  ده رده چێت  هۆزانه که   ئاسایی 
له وه ی  پرسیاره وه ، جگه   ژێر  ده خاته   زاندراوه کان 
له   که   واڵتەوە،  دوو  به راوردکردنی  رێگه ی  له  
شێوازی ژیان و مرۆییدا له  یه کتر جیاوازن، هه وڵی 
خود  له سه ر  ده ره کییه کان  کاریگه رییه   دۆزینه وه ی 
ده دات، به وه ی هه سته کان چه نده  به  ئاسانی مرۆڤ 
هه ڵده خه ڵه تێنن، زبڵخانه کانی ئه مریکا الی خه ڵک 
مانادارتره .  ئه فریکا  له   ژیان  و  سرووشت  له   زۆر 
بگه ڕێم،  هۆکارانه دا  ئه و  به دوای  لێره دا  نامەوێت 
چونکه  ئه مه  باسێکی درێژه  و به شێکیم له  نووسینی 
ده سته اڵت«دا  فۆبیای  و  ئاسمان  »فه نتازیای 
و  فۆبیای  له و  جۆرێکه   ئه مه   به اڵم  باسکردووه ، 
زلهێزی  ده سته اڵتێکی  هه ڵخه ڵه تێنه ره ی  فه نتازییه  
ده یه وێت  دیکه   واڵتێکی  هه ر  یان  ئه مه ریکا  وه کو 
سه رزه مین  له   دیکەدا   که سانی  هزری  و  ئاوه ز  له  
و شوێنه  دووره کانی تر بسه پێنێت. بۆیه  پێم وایه  
ئه م وێنه یه  هه وڵی وێناکردنی ئه و هزراندنه ی داوه . 

له گه ڵ هه موو ئه مانه دا، له م هۆزانه دا ده کرێت بڵێم 
وێنه ی هۆزانی )image - poem( تێر نییه ، 
پڕاوپڕ  وێنه کان  زماندا،  ئاست ده ربڕین و  له   واته  
نین، چونکه  وێناکردنی خاسیه تی ره سەنانه ی هه ر 
شیعرێکه  و به هۆیه وه  هۆنه ر ده توانێت بااڵده ستیی 
نیشان  پێچه وانه شه وه   به   و  زمان  به سه ر  خه یاڵ 

بدات. بۆ نموونه  کاتێ )نالی( ده ڵێت:
»گه ر ده پرسی من له به ر چی که م ده خۆم

قەت مەزانە من به  برسی ، غه م ده خۆم«
له و  بکات،  خۆی  له   گوزارشت  توانیویه تی  ئه وا 
ئه زموونی  )نالی(  وه کو  هۆنه رێکی  که   ئازارانه ی، 
ده کات، به اڵم وێناکردنی ئه و ئازار و خه مانه ی زیاتر 

له م به یته  ده رده که وێت:
»تا سه ری زوڵفت له سر رۆ حه ڵقه دا

من وه کو ماری سه ر ئاگر خه م ده خۆم«
یه که مدا  به یتی  له گه ڵ  دووەم  به یتی  جیاوازیی 
به یتی دووه مدا )نالی( هونه رییانه   له   ئه وه یه ، که  
توانیویه تی وێنای ئه و خه م و ئازارانه ی بکات. وه کو 
ئه و ماره ی له سه ر ئاگره ، چونکه  ناخۆشترین و پڕ 
ئازارترین خه م الی )مار( سووتانه و ئاگربه ربوونه  
جه سته یه تی. لێره دا )نالی( ئه وه مان نیشان ده دات، 
که  به هۆی ئازاری گیانله به رانی دیکەوە ، خه می خۆی 
وێنا ده کات، چونکه  خه می مرۆڤ شتێکی جێگیر 
نییه  و ناتواندرێت پڕئازارترینی دیاری بکرێت، به اڵم 

بۆ گیانله به ران ئاسانتره ئه مه  ده کرێت. 
له   یه کێکه   وێناکردن  کێشه ی  ده بینم،  وای  من 
دیارده  نێگه تیڤه کان له  شیعری ئه م نه وه یه دا، که  
له  ئاست ئه و تێڕامان و هه واڵنه ی بۆ هزراندن له  
که   کراوه ،  فه رامۆش  وێناکردن  ده کرێت،  هۆزاندا 

خاسیه تی بنه ڕه تیی هه ر شیعرێکه .
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سازدانی: هەرێم عوسمان

نيازی ديدارێك لەگەڵ عەتا محەمەد لەمێژە هەیە، بۆ ئەم هاتنە دیی ئەم نيازە چەند جارێک داوام لێيان 
كردووە، بەاڵم بە هەر پاساوێك بووە رازی نەبوون، بەاڵم بۆ دواجار ئەم ديدارە هاتە بوون. ئەو يەكێكە 
لە رۆماننوس و چيرۆكنووسە بێدەنگەكان، كە بێدەنگیی، بەرزيی دەنگی بەرهەمەكانی نەشاردووەتەوە، 
هۆی رازيبوونی نووسەريش بۆ ئەم ديدارە لە پرسيارەكانەوە هاتبوون، كە تايبەت بە دنيای عەتا خۆی 
و زارەكانی خەون بەتايبەتی. زارەكانی خەون بريتيیە لە چڕبوونەوەیەکی سەير لە هەموو ئاستەكان، 
هەروەك بەختيار عەلی دەڵێ )ئەزموونی عەتا شايستەی لەسەروەستانێکی قوڵە. لە زارەكانی خەوندا 
عەتا جۆرە زمان و ئەزموونێکی دی دەهێنێتە ناو چیرۆکی ئێمەوە، كە ئێمە پێی نائاشناين، بابةتگەلێکی 
نوێ، الی عەتا چڕیی خەياڵ و گەورەیی مەوداكانی دەگەنە ئاستی بااڵ، بەر لە عەتا من چيرۆكنووسێكی 
ديكەی كوردم نەبينيوە، وەك ئەو بێباکانە خەياڵ بكات(. بەاڵم تاكە شتێک كە بە عەتا و خوێنەرانی 
نەدەكرد  باوەڕم  خوێندەوە  وەاڵمەكانم  كاتێ  زۆر سەيربوو  ئەوەيە  ئامادەكار،  وەك  بڵێم  ديدارەی  ئەم 
دەقەكانی هێندە لەژێر سێبەری واقعدا بن، چونكە تەنانەت لە كۆتا بەرهەميشيدا خواجە نەسرەدين.. 
باسی ياخيبوونی خۆی دەكات لە گێڕانەوەی واقع، لەبەر ئەوە هەميشە سيحرێک هەيە لە گێڕانەوەی واقع 

الی عەتا، كە ئاخۆ بەبێ ئەم سيحرە دەقی ئەدەبی دروست دەبێت؟

عەتا محەمەد: من لەو نووسەرانە نیم، 
کە بمەوێت هەموو شتێک بە خوێنەر بڵێم
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*هه ندێک ده ق و په رتووك زۆر كاریگه رییان له سه ر 
كه لیله  یه ك شه وه ،  هه زارو  به  نموونه   هه یه ،  ئێوه  
مرواری...  رشته ی  ته به ری،  مێژووی  دمنه ،   و 
پرسیاره كه ی من به  تایبه ت له سه ر رشته ی مروارییه ، 
كه  زۆرجار بیر له  دزینی یان فراوانكردنی ده كه نه وه ، 
بۆ  )زۆرجار سەرسامیم  دەڵێن:  2000(دا  له   )ئێوه  
لەدزینی  بیر  رادەیەی  ئەو  ئەم کتێبە دەمگەیەنێتە 
کە  بەرگەی  هەشت  ئەو  دوای  لە  یاخود  بکەمەوە، 
پاش  بنووسم(.  بۆ  تری  بەرگێکی  چەند  چاپکرا، 
ئه م چه ند ساڵه  هیچیانت نه كردووه  )نه  زیادكردن 
چیدایه   له   مرواری  رشته ی  به های  دزینیشی(؟  نه  
ئاشکرایە  بۆی؟  تاسوقن  به   هێند  كه   ئێوه ،  بۆ 
پێت  دیارنین،  نووسەرەکانیان  پەرتووک  هەندێک 
بۆچی  دەقانە،  ئەو  نووسەری  دیارنەبوونی  وایە 
دەگەڕێتەوە، کە هی کەس نین  و هی زۆر کەسیشن؟ 
بۆ  بەشێکی  کتێبانە  ئەو  گرنگیی  پێتوانییە  پاشان 

ئەوە بگەڕێتەوە، کە نووسەرەکانیان دیار نین؟ 
قسە  کەمێک  بە  پێویستی  پرسیارە  _ئەم 
بە  ئێمە  پەیوەندیی  چونکە  هەیە،  لەسەرکردن 
لەو  پاشان  ڕازە.  لە  پڕ  پەیوەندییەکی  کتێبەوە، 
باوەڕەدام خوێندنەوە یەکێکە لەو پرۆسانەی کە بە 
خوێندنەوە  بەمانای  ناکرێت،  خۆیدا  لەپێناو  تەنها 
لەپێناو خوێندنەوەدا. بەڵکو هەر خوێنەرە و ئامانج 
یاخود مەبەستێکی هەیە لە خوێندنەوە. بەهەرحاڵ 
مەودایەک  یاخود  دوورییەک  زۆرجار  باوەڕەدام  لەو 
هەیە  کاریگەریی  کتێبانەی  ئەو  لەنێوان  هەیە 
لەسەرمان ، لەگەڵ ئەزموونی نووسینماندا. واتا مەرج 
نییە کاریگەربوونمان بە دەقێک یاخود زیاتر، وابکات 
خۆبەخۆ بەو شێواز یاخود دنیابینییە بنووسین کە 
لەو کتێبانەدا پێیدەگەین. من بۆخۆم لەو کەسانەم 

کە هەمیشە دەمەوێت یاسایەک یاخود قاڵبێکم نەبێت 
بۆ لە دەق روانین  و چێژبینینم لە دەق، نامەوێت بە 
پێوەری پێشوەخت سەیری دەق بکەم. بەو مانایەی 
و  راز  ئەو  خوێندنەوەدا  لەکاتی  دەمەوێت  هەمیشە 
کە  بدۆزمەوە،  دنیابینییە  و  پرسیار  ئەو  نهێنیانە، 
دەق هەڵگریەتی  و وا دەکات دەقەکەم ال جوان بێت 
 و چێژی لێ ببینم، یاخود بە پێچەوانەوە، بۆ نموونە 
دەپرسم ئەوە چییە وا دەکات ئەم دەقە چێژنەکەم، 

کە ئێستا دەیخوێنمەوە؟ 
ئەگەر هەر کتێبێکی نەخوێندراوە، وەک دوورگەیەکی 
خوێنەرێکی  کە  وادەکات  ئەوا  بۆت،  بێت  پەنهان 
بکەیت،  دەق  سەیری  فراوانتر  و  دۆگمانەبیت  
کە  نەبیت،  مۆدەیی  یاخود  وەرزی  خوێنەرێکی 
بنیات  رۆژنامەنووسانە  ئەو  رانانی  لەسەر  چەشەت 
هەیە  مەدحکردنیان  رستەی  کۆمەڵێک  کە  بنێیت ، 
ئەوە  بوو،  کتێبێک  چ  باوی  ئەمڕۆ  و  دەقێک   بۆ 
خوێنەرەیە  ئەو  بەدبەخت  من  لەالی  بخوێنیتەوە. 
بەدوای  بێت  گەڕان  کتێبدا،  بەدوای  گەڕانی  کە 
بیرکردنەوەو  خۆی،  رەنگدانەوەی  یاخود  وێنە 
پێشوەخت  من  دەقەکاندا.  لە  خۆی  تێڕوانینەکانی 
بڕیارم نەداوە، کە هەموو دەقێکی ریالیزمی جوانە 
یاخود ناشرینە، هەرواش سەیری ئەو دەقانەی تری 
دنیا دەکەم، کە بەپێی توانا دەستم پێیان دەگات. بۆ 
نموونە کاتێک رۆمانی )راوچیی قۆزاخەکان(ی ئەمیر 
کارێکە  بڵێم  دەتوانم  کە  خوێندەوە،  ئەلسرم  تاج 
زۆر پەیوەستە بە واقیعەوەو هەوڵی وێناکردنی ئەو 
واقیعە دەدات کە ئینسانی عەرەبی تێیدا دەژی لە 
چاودێریکەرەکانەوە،  نهێنی  و  دەزگا  بە  پەیوەندی 
کاتێک  بەهەمان شێوەش  بینی.  لێ  زۆر چێژم  من 
رۆمانی )تاوان  و هونەر و فەرهەنگی بەغدا(ی عەلی 

گفتوگۆ
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بەدرم خوێندەوە، کە کارێکی زۆر جیاوازە لەوەی تاج 
ئەلسرو گەڕاوەتەوە ناو مێژوویەکی دوور، زۆر چێژم 
جیاوازن  زۆر  دنیای  دوو  ئەگەرچی  بینی،  لەویش 
میناس  خوان  سادەکانی  کارە  هەرچۆن  یەکتر.  لە 
سەرسامی کردووم. تەنانەت یەکێک لەو رۆمانانەی 
زۆر کاریگەریی هەبێت لەسەر ژیانم، )سوکی بەرگە 
لەسەر  کاریگەریی  هیچ  کە  کۆندێرایە،  نەگیراو(ی 
نەوەدەکاندا  کۆتایی  لە  کە  بیرمە  نییە.  نووسینم 
کۆندێرا  دەکرد  هەستم  وا  خوێندەوە،  رۆمانەم  ئەو 
ئەو رۆمانەی تەنها بۆ من نووسیبێت، تەنها بۆ من. 
رۆمانی  لە  من  سەیرە.  خەیاڵێکی  ئەمەش  دیارە 
نوێی فەڕەنسیشم خوێندووەتەوە و تیاشیاندا بووە 
بەسەر  کاریگەریی  هیچ  بەاڵم  بینیوە،  لێ  چێژم 
کە  هیسە،  هێرمان  یاخود  نەبووە.  نوسینیشمەوە 
)گەمەی کەال شووشەییەکان(ی بەالی منەوە یەکێکە 
لە رۆمانە گرنگەکانی دنیا. ئێدواردۆ گالیانۆ و دەقە 
و  مۆنتیروسۆ  ئۆگستۆ  بۆرخیس  و  کورتەکانی.. 
کورتە چیرۆکەکانیان، ئیمبەرتۆ ئیکۆ و )وەرگێڕی 
خائین(ی فەواز حەداد و )کاغەزسازی خۆشەویستی( 
سەعدی  گوڵستانی  و  کالفینۆ  سوەیلح،  خەلیل 
شیرازی  و برناندۆ ئاچاغای ئیسپانی  و زۆر ناوی تر 
کە هەریەکەو بە جۆرێک کاریگەریی خۆیان هەیە و 
دنیاکانیشیان زۆر جیاوازن لە یەکتر. با بە راشکاوی 
خوێنەری  من  ئێستا  تا  تردا  بەالیەکی  بڵێم  پێت 
خالید حوسەینی  و عەتیق رەحیمی  و ماریۆ بارگاس 
یۆسا و عەال  ئەسوانی  و بزورگی عەلەوی  و دۆراس  
و زۆری تر نیم، بەو مانایە نا کە ئەوان نووسەرنین، 
چونکە لەوانەیە لە دنیای ئێمەدا وا راڤەی ئەم قسەیە 
مانای  نەبیت،  کەسێک  خوێنەری  تۆ  کە  بکرێت، 
وایە بەالتەوە نووسەر نییە. نا.. ئەوان نووسەرن  و 

خوێنەری خۆشیان هەیە، بەاڵم من چێژ لە کاریان 
بە  پەیوەندیی  تێکستیش  هەڵبژاردنی  نابینم  و 
مومارەسەی ئازادیی خوێنەرەوە هەیەو من نامەوێت 
بەدوای مۆدەی کتێب بکەوم. یاخود لەسەر چەشەی 
ئەدەبیی کەسانی تر لە دەق بڕوانم. بەبارێکی تردا 
کە  کتێبێک  بۆ  دەستبەرین  دەکەوێت  رێک  زۆرجار 
چەند دەیە یاخود سەدە پێش ئێستا نووسراوە و بە 
چێژەوە دەیخوێنینەوە. دیارە ناو زۆرن ، کە هەریەکەو 
بەشێواز و دنیابینیی جیاوازییەوە کاریگەرییان هەیە 
لەسەرم. تەنانەت ئەو دەقانەش کەم نین، کە حەزم 

دەکرد من بمنووسیبانایە.
ئەوەی مەبەستمە بیڵێم ئەوەیە کە من زیاد لە کتێبێک  
لەسەرم  کاریگەریی  دنیابینییەک  شێوازێک  و  و 
هەبووە و هەیە. بەاڵم ئەم کاریگەرییە لەنووسیندا 

بۆ لە دەق روانین 
 و چێژبینینم لە 
دەق، نامەوێت 
بە پێوەری 
پێشوەخت 
سەیری دەق 
بکەم. بەو 
مانایەی هەمیشە 
دەمەوێت لەکاتی 
خوێندنەوەدا ئەو 
راز و نهێنیانە، 
ئەو پرسیار 
و دنیابینییە 
بدۆزمەوە، کە 
دەق هەڵگریەتی 
 و وا دەکات 
دەقەکەم ال جوان 
بێت  و چێژی لێ 
ببینم، یاخود بە 
پێچەوانەوە، بۆ 
نموونە دەپرسم 
ئەوە چییە وا 
دەکات ئەم 
دەقە چێژنەکەم، 
کە ئێستا 
دەیخوێنمەوە؟
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بەجۆرێکی تر بەدەرکەوتووە. پاشان بیرمان نەچێت 
کورت  ئەدەبییەکاندا  تێکستە  لە  تەنها  خوێندنەوە 
ئینسان  ئەو خوێندنەوانەدا،  لەپاڵ  دیارە  نابێتەوەو 
کتێب لە زۆر بواری تردا دەخوێنێتەوەو ئەوانیش بە 
هەرچۆن  دادەنێن،  لەسەرمان  کاریگەرییان  جۆرێک 

فیلم  و موزیک  و.. کاریگەرییان هەیە لەسەرمان. 
پەیوەست  کردن،  باست  کتێبانەی  بەو  سەبارەت 
دەبن بەو شێوازی گێڕانەوەیەی رۆژهەاڵتەوە، کە من 
نایشارمەوە سەرسامم پێی. ئەگەر وردتر قسەبکەم، 
من لە تەمەنێکدا بڕیارم دا ببمە چیرۆکنووس، واتا 
پێشتر ئەزموونی شیعر یاخود نووسینی رۆژنامەییم 
گێڕانەوەدا  دنیای  لە  خۆم  وردە  وردە  تا  نەکردو 
ئەم  بنووسم.  چیرۆک  دا  بڕیارم  بەڵکو  ببینمەوە، 
بۆ  هەیە  شتێکم  من  دەهات  لەوەوە  کە  بڕیارەم، 

گێڕانەوە، وای کرد وردتربم 
لەگەڵ  مامەڵەکردنم  لە 
دنیای گێڕانەوەدا و هەوڵ 
بدەم بزانم دەمەوێت چی 
بگێڕمەوەو بۆچی بەکاری 
هەڵدەستم،  گێڕانەوە 
بۆ  تر،  شتێکی  نەوەک 
دەستبەرداری  دەمەوێت 
ژیان  فراوانی  رووبەرێکی 
گێڕانەوەدا.  لەپێناو  ببم، 
دیارە ئەمەش پەیوەندیی 
بەو بەشەی ترمەوە هەیە، 
من  نووسەربوونەو  کە 
خۆمدا  لە  ساتێکدا  لە 
دروستم کرد. بەو مانایەی 
ئۆرۆگوایی  نووسەری 

ئەوی  و  )نووسەر  کتێبی  لە  لیسکانۆ(  )کارلۆس 
)هەموو  دەڵێت:  لیسکانۆ  دەکات .  باسی  دی(دا 
نووسەرێک داهێنراوێکە. کەسێک هەیە، کە رۆژێک 
خۆی  بۆ  ئیدی  دادەهێنێت  و  لەخۆیدا  نوسەرێک 
دەبێتە خزمەتکاری. ئیدی لەو ساتەشەوە، ئەو کەسە 
وا دەژی، وەک ئەوەی دوو کەس بێت. ئەو کەسەی 
کەسە  ئەو  پێویستە  نووسەر،  بە  ببێت  دەیەوێت 
ئەو  یاخود  دەنووسێت،  کە  دروستبکات  خۆیدا  لە 
کەسەی کە هەڵدەستێت بە نووسینی بەرهەمەکانی 
ئەوەی خزمەتکارەکەی خەلقی  پێش  نووسەر  ئەم. 
هەمیشە  نووسەر  نییە...  بوونێکی  هیچ  بکات، 
دەکڕێت ،  پرتەقاڵ  نان  و  یەکێکیان  کەسە:  دوو 
کار،  بۆ  دەچێت  دەکات  و  تەلەفۆنی  پەیوەندیی 
دراوسێکانی  لە  دەدات، ساڵو  کارەبا  و  ئاو  پارەی 
تریشیان  ئەوی  دەکات. 
ئەوەیە کە خۆی بۆ نووسین 
تەرخان دەکات(. پاشان من 
شێوازی  ئەو  خوێنەر  وەک 
بینی  رۆژهەاڵتییەم  گێڕانەوە 
حیکایەتەکاندا  لە  کە  بوو، 
خۆی نیشان دەدا. لەالیەکی 
ئەو  لەبەردەم  من  تریشەوە 
شتەی پێی دەڵێن )چیرۆکی 
گرفتم  پرسیارو  هونەری( 
هەستم  کە  لەگەڵیدا.  هەبوو 
خۆخاڵفاندنێکی  دەکرد 
کێشە  بە  هەیە  زۆر 
چیرۆکی  تەکنیکییەکانی 
وەستاوی  زمانی  و  هونەری  
کوردیی  بەناوی  وەسف، 

گفتوگۆ
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سەرەکیترین  ئەمە  کە  داهێنان  گرفتی  و  پاراوەوە 
خەونی چیرۆکنووسانی کوردە. زۆر سەیرە لە دنیای 
خەونی  دەنووسێت  و  نووسەرێک  هەموو  ئێمەدا 
یەکەمی ئەوەیە بە داهێنەر ناوببرێت. دیارە ئەمەش 
کە  هەڵدەگرێت،  لەخۆیدا  شاردراوە  تەڵەزگەیەکی 
دنیابینی  و پرسیارەکان فەرامۆش دەکرێت  و ئەوەی 
کەس  کە  بکەیت  کارێک  ئەوەیە  پێدەدرێت  گرنگی 
تۆ  غەمی  سەیرە.  قسەیەکی  ئەمەش  نەیکردبێت. 
بەکارهێنانی  گێڕەرەوە،  دووەمی  کەسی  هێنانی  لە 
فالشباک  و مەنەلۆگ  و کۆتایی چیرۆک  و بەکارهێنانی 
تەکنیکی سیناریۆ.. کورت ببێتەوەو خۆت بخافڵێنیت 

لەوەی دەق دەیەوێت چی بڵێت. 
من دەزانم بیرکردنەوەیەکی وا، پێویستی بە جورئەت 
هەیەو دەبێت لەگەڵ خۆتدا راستگۆبیت  و نەترسیت 
لەوەی ئەوانی تر چیت پێ دەڵێن  و چۆن سەیری 
چیرۆکی  سوپای  لەبەردەم  واتا  دەکەن.  ئەزموونت 
بۆ  هەیە  شتێکت  ئەگەر  نەترسیت  و  هونەریدا، 

گێڕانەوە، بیڵێیت.
کولتوورێکی  کە  پرسیاربوو  من  بۆ  ئەوە  پاشان 
کوردیش  و  هەیە  گەورە  رۆژهەاڵتیی  گێڕانەوەی 
تیایدا،  بەشدارە  بەجۆرێک  پێی  و  نییە  نامۆ 
چیرۆکنووسی  سەیرکردنی  سوک  مایەی  بەاڵم 
ئایدیۆلۆژیاو  گرفتی  بەهۆی  دەزانین  دیارە  کوردە. 
وەک  کولتوورە  ئەو  عەقڵەوە،  بااڵدەستیی  بەناوی 
چیرۆک  )ئەمە  دەستەواژەی  و  سەیرکراوە  خورافە 
سوک  بۆ  وەهمەوە  نەزانی  و  لە  حیکایەتە(  نییە، 
ئەو  بینراوە  وا  بەکارهاتووەو  دەقێک  سەیرکردنی 
بۆ  کە  وێناکردنەن،  ئەو  دەرەوەی  لە  دەقانەی 
بەو  خراپن  و سەر  دەقی  کراوە،  هونەری  چیرۆکی 

رووبەرەی گێڕانەوەیەن، کە حیکایەتە.

ئەو  هەوڵی  کەسێک  سەردەمەدا  لەو  من  بەبڕوای 
رۆژهەاڵتییەی  کولتوورە  ئەو  بۆ  داوە  گەڕانەوەیەی 
گێڕانەوە، بێ ئەوەی ترسی لە ئایدیۆلۆژیستەکان  و 
سەجادییە.  عەالدین  هەبێت،  تۆمەتبارکردنەکانیان 
ئێمە دەزانین لە رابردووداو لە کولتووری ئیسالمیدا 
لەم  کراوەو  گێڕانەوە  لەسەر  کار  بەفراوانی  زۆر 
رێگەیەوە بەشێک لە مێژووش پارێزراوە. بۆ نموونە 
چەند  مردووە،  868ز  کە  جاحظ،  )البخال ء(ی 
چیرۆک  و بەسەرهاتی بەخیلەکانی ئەو سەردەمەی 
ابن  والمغفلین(ی  الحمقی  )اخبار  نووسیوەتەوە، 
لەو  و  بووە  لەدایک  1116ز  ساڵی  لە  کە  الجوزی 
گێلەکانی  و  گەمژە  بەسەرهاتی  چەند  کتێبەدا 
فەرەج  ئەبو  االغانی(ی  )کتاب  نووسیوەتەوە، 
ئەم  و  مردووە  967ز  لەساڵی  کە  ئەلئەسفەهانی 
گۆرانی  و  ئاواز  زۆر  بەسەرهاتی  هەواڵ  و  کتێبەی 
کە  ئەلنەدیم ،  ئیبن  فەهرەستی  دەگرێت  ،  لەخۆی 
زۆریان  کە  گێڕاوەتەوە،  کتێبی  زۆر  بەسەرهاتی 
هەواڵی  کتێبەوە  ئەم  رێگەی  لە  ئێمە  فەوتاون  و 
الکبری«ی  الحیوان  »حیاە  دەزانین.  کتێبانە  ئەو 
ئەلدەمیری )1341ز( کە بەرگدروو بووە لە میسر و 
لە پێناو زانستدا وازی لە کارەکەی هێناوە و چەندین 
کتێبی نووسیوە )من وا هەست دەکەم ئەم کتێبە 
بێت  وا  بۆرخیس  کتێبەی  ئەو  ئیلهامبەخشی  وەک 
ئەندێشەییەکان«ەو  بوونەوەرە  »کتێبی  ناوی  کە 
بەاڵم  دەکات،  ئاژەڵ  زۆر  باسی  دەمیری  وەک 
ئەفسانەیی  و  ئاژەڵەکان  دەزانین  بۆرخیس  الی 
ئەندێشەیین. ئەوەی دەمیری لە سەرەتای سەدەی 
بیست لە هیندستان وەرگێڕانە ئینگلیزییەکەی چاپ 
دەکرێت(. پاشان زۆر کتێبی تر... کە ژمارەیەکی 
زۆر رووداو و حیکایەت بەناوی خاوەنەکانیشیانەوە، 

زۆرجار دوورییەک یاخود مەودایەک هەیە لەنێوان ئەو 
کتێبانەی کاریگەریی هەیە لەسەرمان 
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جا  پۆلێنکراون،  ناوێکدا  لەژێر  کۆکراونەتەوەو 
بەخیل، دەبەنگ یاخود عەشق، تەنانەت بابەتگەلی 
وەک کتێب ، ئاژەڵ، بەرد و شا رو واڵتەکان. تەنانەت 
بیستووە،  ئەسفەهانیمان  بەسەرهاتی  هەموومان 
دەستنووسی  حوشترێک  چەند  باری  دەڵێن  کە 
حیکایەت  و  کۆکردنەوەی  بۆ  گەڕاوە  کە  پێبووە، 
دەڵێن  وەک  کە  االغانی،  کتێبی  بەسەرهاتەکانی 
نزیکەی پەنجا ساڵ خەریکی نووسینی بووە. دیارە 

نموونەکان زۆرن.
ئاشکرایە کارەکەی سەجادی زیاتر لەگەڵ ئەم جۆرە 
رووداو  کۆکردنەوەی  هەوڵی  دێتەوەو  نووسینەیاندا 
لەو  جیاوازە  کارە  ئەم  بەاڵم  داوە.  بەسەرهاتی  و 
بیرۆکەکانیاندا،  راڤەکردنی  پەندو  لەپێناو  کارانەی 
یاخود  دروستکردووە،  حیکایەتیان  بۆخۆیان 
کەسانیتر  شیرازی و  و  عەتار  وەک  نووسیوەتەوە 
مرواری  رشتەی  من  الی  هەربۆیە  هەستاون.  پێی 
کورت  ئیرۆتیکییەکاندا  سێکسی  و  بەسەرهاتە  لە 
زمانە چڕەی  لەو گێڕانەوە سادەو  بەڵکو  نابێتەوە، 
گێڕانەوەدا، کە بەناوی وەسف  و فالشباک  و شتی 
ترەوە نەکوژراوە. ئێمە رەنگدانەوەی ئەم کەلەپوری 
کە  دەبینینەوە،  ئیسپانییەکان  لەالی  گێڕانەوەیە، 
کورت  زمانە  ئەو  سەر  بگەڕێنەوە  دەتوانن  ئەوان 
پێ  سەیری  کاری  فراوانەو  خەیاڵە  ئەو  چڕە،   و 
گالیانۆ  ئیدواردۆ  کاتێک  من  تەنانەت  بنووسن. 
بینیومە،  من  کتێبیەی  حەوت  لەو  دەخوێنمەوە، 
لە هەر هەموویدا ئەم نەفەسەی نووسین دەبینین، 
رووداوەکان  بەسەرهات  و  کۆکەرەوەی  ئەوەی  وەک 
حیکایەتی  چیرۆک  و  لە  بریتین  کتێبەکانی  بێت  و 
لە رێگەیەوە خۆی  و مێژوویەکی  کورت کورت، کە 
فراوانی ئەمریکای التین دەگێڕێتەوە. بەاڵم ئەم وەک 

سەجادی تەنها کۆی نەکردوونەتەوە، بەڵکو بۆ خۆی 
خۆی  بۆ  و  هێناوە  رووداوێکی  یاخود  نووسیونی، 

نووسیویەتییەوە.
بەکورتی کولتوورێکی تر کەشفی ئەم جوانی  و قوڵییەی 
نووسەرەکانی  و  دەکات   گێڕانەوەیە  شێوازی  ئەم 
کاری گەورەی پێ دەنووسن، بەاڵم ئێمە تا ئێستا 
کۆیلۆیە  ئەوە  نەنگییە.  پێمان  دەژین،  لەناویدا  کە 
کیمیاگەر  شەوە،  یەک  هەزارو  حیکایەتێکی  لەسەر 
بینادەکات، ئەوە بۆرخیسە بە قوڵی رۆدەچێتە ئەم 
تەنها  کە  هەیە،  چیرۆکی  گێڕانەوەیەو  کولتووری 
نووسیویەتییەوە...  ئیسپانی  بە  کردووەو  نەقڵی 
بکەین،  نووسینەکان  سەیری  چاوەوە  بەم  ئەگەر 
دەبینین تا چەند نوسەری ئیسپانی زمان بناسیت، 
رۆژهەاڵتییەت  کولتوورە  ئەم  جوانیی  ئەوەندە 
جوبران  تەنانەت  دەردەکەوێت.  بۆ  گێڕانەوەدا  لە 
خەلیل جوبران هیچ کاریگەرییەک لە دنیای ئێمەدا 
باسی  ئەوە  پێی.  سەرسامە  کۆیلۆ  و  جێناهێڵێت  
ئەو کەلەپورە سەیرە ناکەین کە تەسەوف و عیرفان 
بووین  دوور  ئێمە  گێڕانەوەداو  دنیای  لە  هەیەتی 
کارەکانم،  زۆری  بەشێکی  من  ئەگەرچی  لێیەوە. 

گەڕانەوەبووە بۆ سەر ئەم کەلەپورە دەوڵەمەندە. 
نووسین  بۆ  هەیە  زۆرم  ئارەزوویەکی  من  هەربۆیە 
لەو  خەیاڵەی  بەو  کتێبانە،  ئەو  بەشێوازی 
کە  دواتر  زۆر  کاتێک  بەاڵم  هەیە،  حیکایەتانەدا 
بۆرخیس  و ئێدواردۆ گالیانۆو...م ناسی، قوڵیی ئەو 
ئێستا هیچ  تا  ئەگەرچی من  بینی.  زیاتر  شێوازەم 
کەسێکم نەبینیوە باسی ئەو رەگەی کردبێت، کە من 
لە گالیانۆدا دەیبینم  و تارمایی ئەو شێوازی گێڕانەوە 
بەسەر  دەبینم  مرواری  رشتەی  وەک  رۆژهەاڵتییەی 

کارەکانییەوە. 

گفتوگۆ
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نووسیندا خەونێکمان  دنیای  لە  دەبێت  پاشان خۆ 
نەبێت  مەرج  بین  و  بەردەوام  بتوانین  تا  هەبێت، 
ئەو  واش،  کتێبێکی  نووسینی  هەستین .  کارە  بەو 
مرواری  رشتەی  وەک  ناکرێت  ئایا  منە.  خەونەی 
ئەنفال،  سەیرەکانی  حیکایەتە  گالیانۆ،  ئێدواردۆ   و 
حیکایەت  تەنانەت  کورد،  شۆڕشی  ناوخۆ،  شەڕی 
گەندەڵی  و  سەرسوڕهێنەرەکانی  بەسەرهاتە   و 

لیژنەکانی کوشتن  و زۆر شتی تر بنووسینەوە؟ 
لەبارەی  کە  پرسیارەکەت  بەشەی  بەو  سەبارەت 
کتێبەکانەوە،  بەسەر  نووسەرە  ناوی  نەبوونی 
ئاسانترین  و ئاشکراترین راڤەکردن ئەوەیە کە پێمان 
دەڵێت لەبەر هۆکاری ترس بووە. کە لە زەمەنێکدا 
خۆی  ناوی  نەیوێراوە  کۆکەرەوە،  یاخود  نووسەر 

بخاتە سەر کتێبێک، بۆ نموونە )ئیبن ئەلموقەفەع( 
یەک  هەزارو  سەر  بخاتە  خۆی  ناوی  نەیوێراوە 
راڤەی  ناتوانێت  ئەمە  من  بەباوەڕی  بەاڵم  شەوە. 
تەواوەتیی ئەو حاڵەتە بکات. بەڵکو دەکرێت ئێمە 
کاری  نووسین  و  سەنگینیی  گرنگی  و  لەالیەکەوە 
زیاد  دانەر،  یاخود  نووسەر  لەالی  ببینین  گێڕانەوە 
لەوەی غەمی ئەوەی بووبێت ناوی خۆی لەسەر بێت. 
ئەوەندە  نووسین  ئیسالمیدا  کولتوورێکی  لە  ئەگینا 
لە  بەجۆرێک  و  بتوانێت  نووسەر  کە  تێدایە،  فێڵی 
شوێنێکدا ناوی خۆی بشارێتەوە لە کتێبدا. هەرچۆن 
ئێمە دەزانین شاعیرانی کۆن توانیویانە لە بەیتێکدا، 
ساڵی لەدایکبوونێک یاخود رووداوێک لە شیعرەکەدا 
بنووسنەوە. لەالیەکی ترەوە دەشێت ئەمە پەیوەندیی 
بەو نەرگسیەتەوە هەبێت کە الی ئەو نووسەر یاخود 
دانەرانە نەبووە و غەمی سەرەکییان کتێبەکە بووە، 
نەوەک ناوی خۆیان. واتا بەپلەی یەکەم گرنگ کاری 
یەک  هەزارو  کاتێک  نەچێت  بیریشمان  گێڕانەوەیە. 
شێوازێکی  چەند  ئاشکرا  بە  دەخوێنینەوە،  شەوە 
لەو  من  دەبینین  و  کتێبەدا  لەو  نووسین  جیاوازی 
نەکردووە.  کارەی  ئەو  کەس  یەک  کە  باوەڕەدام 
پاشان دەکرێت ئێمە جۆرە سیحر و جوانییەک لەو 
بەسەرەوە  نوسەری  ناوی  کە  ببینین،  کتێبانەدا 
نییە. لە کولتووری ئیسالمیدا، گرنگترین کتێب کە 
موسوڵمانان پێیان وایە هەموو شتێک لەخۆ دەگرێت   
و نە ناوی نووسەر نە ناوی نووسەرەوەی بەسەرەوە 
پێمان  ناڕاستەوخۆ  بە  ئەوەی  قورئانە. وەک  نییە، 

بڵێت کتێبە مەزنەکان ئەوانەن نووسەریان نییە. 
دیارە سەددام حوسەین بەو چەند رۆمانەی نووسیی، 
ویستی السایی هەمان حاڵەت بکاتەوە. بەوەی ناوی 
تەنها  بەڵکو  نەنووسی،  رۆمانەکان  لەسەر  خۆی 

لە دنیای ئێمەدا هەموو نووسەرێک دەنووسێت  و 
خەونی یەکەمی ئەوەیە بە داهێنەر ناوببرێت
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لەسەر بەرگەکەی نووسراوە )روایە لکاتبها( دەتوانین 
نووسەرەکەیەتی(.  هی  )رۆمانێک  وەریبگێڕین  وا 
ئەگەرچی دوای رووخانی رژێمەکەی، قسەو باسێکی 
زۆر کرا لەوەی ئایا ئەوانە رۆمانی سەددامن یاخود 
بە  نووسیوە  بۆ  رۆمانانەی  ئەو  کەسێک  ئایا  نا؟ 
جەمال  وەک  میسری  رۆماننووسی  تەنانەت  پارە؟ 
ئەلغیتانی تاوانبارکرا، کە ئەو لە پشت نووسینی ئەو 
رۆمانانەوە بێت. بە بڕوای من سەددام حوسەین لە 
پشت نەنووسینی ناوی خۆیەوە چەند مەبەستێکی 
هەبووە. یەکێک لەوانە لەژێر کاریگەریی ئەو خەونەدا 
و  نییە  نووسەریان  مەزنەکان  کتێبە  کە  بووبێت، 
تەمومژاوی  و  نادیار  شێوەیەکی  بە  ئاوا  هەربۆیە 
نووسراوە )رۆمانێک هی نوسەرەکەیەتی(. لەکاتێکدا 
ئێمە دەزانین دەسەاڵتی سەددام، زۆر لەوە زیاتر بوو، 
کە دەیتوانی هەرچییەکی بووێت، لە شار و گەڕەک 
 و شەقام بیکات بەناوی خۆیەوە و ئەم رۆمانانەشی 
وەک مەزنترین رۆمان و کارێکی مەزنیش باسبکرێت. 
لەالیەکی ترەوە لەوانەیە ویستبێتی بەجۆرێک بڵێت 
نییە  مەزنیی  دەردە  خۆپەرست  و  کەسێکی  ئەو 
بەوەی  نییە،  سەیرەکان  دیکتاتۆرە  لە  یەکێک  و 
لەسەر  خۆی  ناوی  کە  نییە،  نەرگسیەتەشی  ئەو 
رۆمانەکانی بنووسێت. بەاڵم بەبڕوای من سەیرترین 
بەوەی  هەیە،  سەددامدا  کارەی  لەم  نەرگسییەت 
دابنێت  مەتەڵێک  رێگەیەوە  لەو  ویستوویەتی  ئەو 
بۆ ئایندە. بەوەی چەند کتێبێک گومان بکرێت هی 
لەو  بیری  ئەو  لەوانەیە  بەاڵم  نا.  یاخود  سەددامە 
لە  زۆری  توانایەکی  مرۆڤ  کە  نەکردبێتەوە،  خاڵە 

فەرامۆشکردندا هەیە.
بۆ  هه یه   هه وڵ  به رده وام  ئێوه دا  *له  نووسینی 
له  خوێنه ر  واتان  خوێنه ر،  خه یاڵی  فراوانكردنی 

وه ك  ئه و  بێت،  راستیش  شتێک  گه ر  كردووه  
له   ته نانه ت  تێبگات.  لێی  خه یاڵی  به رهه مێكی 
زۆرجار  )كه   چیرۆکه کانتدا،  کۆمه ڵه   پێشه كیی 
پێشه کی بۆ هه ندێک روونكردنه وه  به کاردێت(، به اڵم 
چنینی  پێشه كییه وه   له   به پێچه وانه وه،  ئێوه   الی 
نهێنی  و كرانه وه ی خه یاڵ ده ستپێده كات، بۆ نموونه  
باسدەکەن،  بابان(  زاره كانی خه وندا )زاره كانی  له  
هێند  بۆچی  سازكه رن؟  نهێنی  به مجۆره   بۆچی 
په له تانه  له  سازدانی نهێنی  و خه یاڵكردنه وه دا، کە 
هەر لە پێشەکیی کتێبەکەوە ئەمە دەستپێدەکات؟ 
الی  چییە  )نهێنی(  نهێنی  و  سیحر  بپرسم  گرنگە 

ئێوە؟
کە  دەبینم،  دەقانە  لەو  چێژ  زۆر  خۆم  بۆ  _من 
دەهێڵنەوەو  خوێنەر،  وەک  من،  بۆ  رووبەرێک 
لەدوای خوێندنەوەی کارەکە، هەست بکەم خەیاڵی 
لەسنوری سەرسام  کە  هەژاندووە،  بەجۆرێک  منی 
بوونی من بە دەقەکە ناوەستێت، بەڵکو ئەو رازو 
من  دەگرێت،  هەڵی  لە خۆیدا  دەقەکە  نهێنییانەی 
پەلکێش دەکەن بۆ ئەوەی هەست بکەم بەشێکی تری 
دەقەکە الی منەو ئەوە خەیاڵی منە دەتوانێت پەی 
پێبەرێت، یاخود هەست بکەم بەشی نەنووسراوی 
لەو  جیاوازە  ئەمەش  منە.  الی  و  هەیە  دەقەکە 
دەقانەی دەیانەوێت خۆیان وەک کامڵ نیشانبدەن  و 
هەوڵدەدەن هەموو وردەکاری  و شتێک بڵێن. ئەمەش 
نووسینەوە  درێژ  نووسین  و  کورت  بە  پەیوەندیی 
نییە، بەڵکو پەیوەندیی بە توانای دەقەکەوە هەیە 
لەو  نموونەیەک  با  ئێمەدا.  خەیاڵی  کردنەوەی  لە 
خەیاڵی  لەگەڵ  باڵدار  ئەمین  کە  بهێنمەوە  فێڵە 
ئێمەدا کردوویەتی بە منداڵی، کاتێک دەڵێت: دارا 
دوو داری دی، دیارە ئێمە دەزانین ئەو ویستوویەتی 

گفتوگۆ
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دەستەواژەیە  ئەو  پیتێک  دووبارەکردنەوەی  بۆ 
بەکاربهێنێت، بەاڵم ئەو نەینووسیوە دارا لە باخێکدا 
تەنها دوو داری دی، یاخود لە دەشتێکدا تەنها دوو 
داری لێ بووە و ئەم بینیونی... بۆ دوانی بینی  و 
یەک یاخود سێ نەبوون؟ ئەو هیچ شتێک ناڵێت، 
دوو  دارا  دەڵێت  دڵنیاییەوە  لە  بەجۆرێک  بەڵکو 
ئەوەی  پێچەوانەی  زۆر  وێنەیەش  ئەم  دی.  داری 
ئێمەی  خەیاڵی  بە  ئاشنا  وێنەیەکی  کە  گۆرانە، 
کۆمەڵە  دەنووسێت:  کاتێک  دەهێنێتەوە،  کورد 

شاخێک بەرز و گەردن کەش... 
لەوە دەبینێت  تر هەیە چێژ  من دەزانم خوێنەری 
کە نووسەر توانیبێتی، وردەکاریی شوێن  و فەزای 
هەیە چێژ  یاخود  کردبێت.  بەرجەستە  بۆ  روداوی 
لە رۆچوون بە ناوەوەی کەسایەتییەکان دەبینێت. 
مانۆیل  جاڵجاڵۆکە(ی  )ماچی  رۆمانی  کاتێک  من 
هۆمۆسێکسوێل  زیندانییەکی  کە  خوێندەوە،  لیم 
یەکتر  بۆ  فیلمانە  ئەو  و  پێکەوەن   چەپێک   و 
دەگێڕنەوە، کە بینیویانە.. هەستم دەکرد خەیاڵی 
خوێنەر دەجوڵێنێت تا هەندێک فیلم دروست بکات 
بکاتەوە  فیلمانە  لەو  بیر  یاخود  بیگێڕێتەوە،   و 
تەنانەت  پێیان.  بووە  بینیونی  و سەرسام  رۆژێک 
ئێنشتاین(ی  )خەونەکانی  وەک  بچوکی  رۆمانێکی 
بۆ  هەژاندووە  منی  دەکرد  هەستم  الیتمان،  ئاالن 
ئەوەی بەجۆرێکی تر یاخود قوڵتر سەیری زەمەن 
باوەڕناکەم  بکەم  و وێنای ترم هەبێت بۆ زەمەن. 
)شارە  وەک  کارێکی  لەبەردەم  هەبێت  کەسێک 
نادیارەکان(ی کالفینۆدا، وێنای چەندین شاری تری 

نەکردبێت. 
نییە  کۆنکرێتیم  یاسایەکی  من  وتم،  پێشتر  وەک 
بۆ دەق، هەر بەم پێودانگە ئیکۆش، کە کارەکانی 

نیشان  خۆیان  کامڵ  وەک  دەیانەوێت  گەورەن  و 
حاڵەتم  هەمان  تووشی  تردا  رووبەرێکی  لە  بدەن، 
دابەشکارییەک  دەبینم  وای  من  هەربۆیە  دەکەن. 
بنچینەی  لەسەر  دەق  ناشرینی  و  جوانی   بۆ  نییە 
پەیوەستبوونی بە واقیع یاخود فەنتازیاوە، درێژی 
پەیوەندیی  بەڵکو  نا..  نووسینەوە.  کورتی  یاخود 
بە دۆزینەوەی ئەو رووبەرە سەیر و جوانانەوە هەیە 
لەسەر  بۆچوونە  ئەم  دەکات.  تێدا  کاری  دەق  کە 
نووسینم رەنگدانەوەی هەیە و هەمیشە هەوڵم داوە 
کە بتوانم خەیاڵی خوێنەر بەرەو ئاڕاستەیەکی تر 
بەرم یاخود تووشی هەژانی بکەم. من لەو نووسەرانە 
بڵێم.  خوێنەر  بە  شتێک  هەموو  بمەوێت  کە  نیم 
دیارە ئەمەش پەیوەندیی بە بۆچوونمەوە هەیە بۆ 
نووسین، کە الی من یەکێک لە کارە سەرەکییەکانی 
گوزارشتکردن و  نەوەک  سەرسامکردنە  نووسین، 
بەرجەستەکردن. بۆ سەرسام کردنیش خوڵقاندنی 
رازو پەنهان گرنگییەکی بێوێنەی هەیە. چۆن شتە 
سادەکان رازئامێز بکەین، کە من زۆرجار دەق دەبینم 
تووشی ئەو هەڵەیە کراوە، کە وا دەزانرێت لە رێگەی 
رووداوی  سەمەرەو  و  سەیر  فەزای  دروستکردنی 
دەکرێت.  دروست  سەرسامکردنە  ئەم  لەخۆوە، 
یاخود  نووسینەوە  هەوڵی  زۆرجار  رازئامێزی،  بۆ 
شێواندنی کارێکی تر دەدەم   و دەمەوێت ئەو توانای 
سەرسامکردنەی تێدا بدۆزمەوە. دیارە ئەم شێواندنە 
زۆرجار  من  و  هەیە  ئامادەیی  مندا  نووسینی  لە 
نووسینەوەی  سەرلەنوێ  و  شێواندن   بە  هەڵساوم 
چیرۆک یاخود رووداوێکی تر. ئەمەش زۆرجار بۆتە 
هۆی ئەوەی خوێنەری من، سنوری خەیاڵ  و مێژوو 
لە  یارییەش  ئەم  ببێت.  لێ ون  یاخود حەقیقەتی 
بەتایبەت  دەستپێدەکات،  کتێبەکانمەوە  پێشەکیی 

من بۆ خۆم زۆر 
چێژ لەو دەقانە 
دەبینم، کە 
رووبەرێک بۆ من، 
وەک خوێنەر، 
دەهێڵنەوەو لەدوای 
خوێندنەوەی 
کارەکە، هەست 
بکەم خەیاڵی 
منی بەجۆرێک 
هەژاندووە، کە 
لەسنوری سەرسام 
بوونی من بە 
دەقەکە ناوەستێت، 
بەڵکو ئەو رازو 
نهێنییانەی دەقەکە 
لە خۆیدا هەڵی 
دەگرێت، من 
پەلکێش دەکەن 
بۆ ئەوەی هەست 
بکەم بەشێکی تری 
دەقەکە الی منەو 
ئەوە خەیاڵی منە 
دەتوانێت پەی 
پێبەرێت
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چیرۆکێکم  کۆمەڵە  هیچ  کە  چیرۆکەکانم،  کۆمەڵە 
نییە بێ پێشەکیی تایبەت بەکارەکە خۆی، نەوەک 
لەوجۆرە پێشەکییانەی بیەوێت هەندێک روونکردنەوە 
وردی  بە  لێبکات  تکای  یاخود  بدات،  خوێنەر  بۆ 
هەروەک  کە  پێشەکییانەدا  لەو  من  بیخوێنێتەوە. 
دەقێکی سەربەخۆ مامەڵەیان لەگەڵ دەکەم  و زۆر 
گەمەیە  ئەو  تانوپۆی  دەبینم،  نووسینیان  لە  چێژ 
دادەڕێژم کە لەو کتێبەدا دەمەوێت خوێنەری بەرمە 
گەمەکە  سیمای  فەزاو  نەخشەسازیی  لەوێوە  ناو. 
چییە،  بابان  میرنشینی  دەزانێت  ئەو  دادەڕێژم. 
پەلکێش  رووبەرێک  بەرەو  پێشەکییەوە  لەو  بەاڵم 
نەچووبێت  و  بۆی  خەیاڵی  دەشێت  کە  دەکرێت، 
زارەکان دروستی دەکەن. دوای ئەوەش کە کارەکە 
دەخوێنێتەوە، خەیاڵی بۆ جێگەیەکی تر دەڕوات، کە 
دەشێت زیاد لە سنووری دەقەکە بێت  و دەشتوانێت 
بەردەوامی بدات بە کتێبەکەو لە هەڵدانی زارەکان 

بەردەوام بێت  و چیرۆکی تریان پێ دروست بکات. 
هەرچۆن لە تیناو چیرۆکە ئەندێشەکراوەکاندا، من 
دە چیرۆک بۆ یەک ناونیشان کە وێنەو ئاوێنەیە، 
دەنووسم  و خوێنەریش دەتوانێت درێژە بەو گەمەیە 
بدات  و چیرۆکی تر بۆ ئەو ناونیشانە بنووسێتەوە. 
ئەو  باسی  خۆحەشارداندا  و  فریو  پێشەکیی  لە 
بمنووسیبانایە  دەبوو  کە  دەکەم  چیرۆکە  دە 
دە  نەمنووسین  و  بەاڵم  بوونایە،  کتێبەدا  لەو  و 
خوێنەر  ساتەدا  لەو  ئایا  نووسی،  ترم  چیرۆکی 
هەیەتی   کە  بیردەکەوێتەوە،  خۆی  چیرۆکی  چەند 
بۆ  من  الی  گێڕانەوە  نەنووسراونەتەوە؟  و 
نییە،  شتەکان  پێناسەکردنی  تەفسیرکردن  و 
ترەوە،  چەمکێکی  هەر  و  کۆمەڵگە  و  ئینسان   بە 
ئەوەندەی دروستکردنی وێنایەکی ترە بۆیان. وەک 
ئەوەی هەوڵی پێناسەکردنی چاکەو خراپە نەدەیت، 
ئەوەندی وێنایەکی تری بۆ بکەیت. الی من توانای 
نەوەک  وەستاوە،  وێناکردنانە  ئەم  لەسەر  دەق 

پێناسەکردن. 
لەوانەشە ئەو کتێبە بچوکەی ئیتالۆ کالفینۆ )ست 
هەبووبێت  زۆری  گرنگییەکی  المقبلە(  لاللفیە  وصایا 
لەسەرم، کە لە تەمەنێکی زوودا خوێندمەوە و لە 
یەکێک لە بەشەکانیدا باس لە گرنگیی کورتنووسین 

یاخود چڕکردنەوە دەکات، الی رۆماننووس.
*تۆ پێت وایه  وشه كان ژیانیان خولقاندووه، وه ک له  
چیرۆکی ) ئەندێشەی پیت(دا ئه م قسه یه  ده که یت ؟ 
له  زۆربه ی  ئێوه   التان؟  چیدایه   له   وشه   سیحری 
هاوكات  ده ده ن،  وشه   به   گرنگی  زۆر  كاره كانتاندا 
ژماره ش. ده مه وێت له سه ر هه ردووکیان قسه بكه ن، 
چونكه  ناوی چه ندین چیرۆكی خۆتان هه یه  تایبه ته  

به  وشه   و ژماره ؟
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_دەمەوێت شتێک بڵێم لەبارەی خوێندنەوەمەوە. من 
زیاتر وەک خوێنەرێکی ئارەزوومەندم، بەو مانایەی 
بێت، من  لێکۆڵینەوە  وەک کەسێک کە سەرقاڵی 
کاری خوێندنەوەم نەکردووەو هەرگیز ئارەزووم لە 
ئەو  پەرەگرافی  دێڕو  ژێر  بە  نەبووە  هێنان  خەت 
دەقانەی دەیانخوێنمەوە. دەشێت ئەمە لەالیەنێکەوە 
زۆر  ترەوە  روویەکی  لە  بەاڵم  لێدابم،  زەرەری 
سودمەندبووم لێی  و یارمەتیدەرێکی باشم بووە بۆ 
چیرۆکنووسییەی  ئەندێشە  لەو  گەڕانم  تێڕامان  و 
هەمە. من حەزێکی زۆرم لە گرنگی دانە بەالیەنی 
مێژوویی یاخود گەشەکردنی چەمکێک، ئەمەش لە 
چیرۆک  و رۆمانەکانمدا رەنگی داوەتەوە. بۆ نموونە 
من رۆژانێک سفر بوو بە پرسیار لەالم. بیربکەرەوە 
ژمارە  رژێمی  لەسەر  و  نەبوایە  تێدا  سفری  ژیان 
نییە،  تێدا  سفری  کە  بڕۆشتینایە،  رۆمانییەکە 
سفر  ئاستە؟  ئەم  دەگەشتە  مرۆڤ  بیرکردنەوەی 
چییە، ئەم شتە بێبەها پڕ بەها سەیرە، کە جیاواز 
لە ژمارەکانی تر، نوێنەری بوون  و نەبوون دەکات 
لە یەک کاتدا. ئیدی بەدوایدا چووم  و ئەوەندەی پێم 
کراوە لەسەریم خوێندووەتەوە، کە بەراستی یەکێکە 
بەهەمان  مرۆڤ.  عەقڵی  سەیرەکانی  دۆزینەوە  لە 
شێوە سێگۆشە و سیحر و گرنگی.. یاخود سەفەری 
چەمکی خودا لە دیاردەی سروشتییەوە بۆ فیگۆری 
مادی  و دواجار بوونی بە وشە. تەنانەت بێکۆتایی، 
کە لە ماتماتیکدا هێمای خۆی هەیە و لێکۆڵینەوەی 
زۆر سەیر و جوان هەیە لەسەر چەمکی بێکۆتایی. 
رۆڵێکی  خەیاڵ  کە  فیزیا،  گەردوونناسی  و  یاخود 
گرنگی تێدا دەبینێت. باشە دەکرێت وێنای ژیانمان 
بکەین لە دەرەوەی زمان؟ تۆ وەک چیرۆکنووسێک 
لە  تێگەشتن  گەشەکردن  و  دروستکردن  و  لە  بیر 

هەیەتی،  مێژووەی  ئەو  بەدرێژایی  بکەرەوە،  وشە 
کە بێگومان هاوشانی مێژووی مرۆڤ خۆی نییە و 
لەگەڵ پەیدابوونی مرۆڤدا زمان نەبووە وەک زانست 
پێمان دەڵێت. بەاڵم ئەم رازە سەیرە، گرنگییەکی 
زۆری هەیەو ئاینیش کاری لەسەر کردووەو پێمان 
کرد  ئادەم  فێری  وشەکانی  خوداوەند  کە  دەڵێت 
هەندێک  چۆن  دیدەوە،  لەم  دەزانین  )ئێمە 
زمان   یەکەم  ئەوەی  لەسەر  کاردەکەن  عەرەب 
عەرەبییەو دایکی هەموو زمانەکانە و چۆن لە لەوح 
گفتوگۆیە  ئەو  ئێرە شوێنی  و  دێت   ئەلمەحفوزەوە 
لە  لۆژیکێک  هیچ  باوەڕ،  لە  جگە  دیارە  کە  نییە، 
ئەم  تەمی  سادە  زۆر  پرسیاری  و  نییە  پشتییەوە 
دەردەکەوێت  بۆمان  بەاڵم  دەڕەوێنێتەوە(.  وەهمە 
وشە یەکێکە لە تواناو دەسەاڵتە گرنگەکانی خوداو 

دەشزانین لە ئینجیلدا وشە چ پێگەیەکی هەیە. 
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توانای  ئەوە وشەیە  تێدەگەین کە  بۆچوونەوە  لەم 
خوڵقاندن  و رووداو دروستکردنی هەیە.

چۆن  مرۆڤ  بیرکردنەوەی  نەبوایە،  وشە  ئەگەر 
دەبوو؟  چی  خۆی  بۆ  مرۆڤ  بەڵکو  دەبوو؟ 
ئەوکاتە یادەوەریمان چۆن دەبوو؟ لە چ ئاستێکی 
بیرکردنەوەدا دەبووین  و زۆر پرسیاری تر. پاشان 
سەیری کاریگەری  و رۆڵی وشە لە سروت ، جادوو، 
ئایدیۆلۆژیا و تەنانەت زاراوەکان  و الیەنەکانی ژیاندا 
بکە. تەنانەت سەیری چەمکی ئیمان  و قوربانی  و 
خەونی نەمری بکە لە مێژوودا. لەالیەنێکدا دەتوانین 
ببینین.  زماندا  لە  گەشەکردنی،  مرۆڤ  و  مێژووی 
سەربەخۆ  رژێمێکی  وەک  زمان  کە  بڵێم  دەمەوێت 
گەشەدەکات  و ئەوە مرۆڤە لەناو ئەم رژێمەدا دەژی، 
نەوەک بە پێچەوانەوە. ئەوە زمانە شەڕ دەکات  و 
ملمالنێ دەکات  و وێنای ژیان  و جیهانمان بۆ دەکات. 
من گرنگییەکی زۆر دەدەم بەم چەمکە ئەبستراکتانە 
کە  دەیانبینم،  رووداوانە  ئەو چەمک  و  هەروەک  و 
وەک  هەیە،  ژیانمانەوە  بە  پەیوەندییان  راستەوخۆ 

خۆشەویستی، تاوان، دادپەروەری.
دەڵێن:  خەوندا  زارەکانی  کتێبی  پێشەکیی  *لە 
تێگەیشتین،  زارەکان  نهێنیی  لە  ئەوەی  )پاش 
نەهامەتییە  ئەو  سەختیی  بە  هەستمان  ئەوکات 
ئەویش  ژیاوە،  تێیدا  بابان  میرنشینی  کە  کرد، 
نەبینینی خەون بووە، کە لە رێگەی ئەم زارانەوە 
قەرەبوویان کردووەتەوە(، پرسیارەکە ئەوەیە، چۆن 
زاره كان ده بنه  نهێنییه کی میرنشینی بابان؟ زاره كان  
و نه بینینی خه ون په یوه ندییان به  چییه وه  هه یه ؟ 
خه ون  بۆئه وه ی  ده كه ین  دروستی  خۆمان  زاره كان 

ببینین. مه به ست له  خه ونبینین چییه ؟
_وێناکردنێک هەیە بۆ دەق، کە وەک ژیان یاخود 

بەاڵم  دەیبینێت،  تایبەت  و  سەربەخۆ  جیهانێکی 
کاتێک باس لە ئەزموونێک دەکەین، پێوستمان بەوە 
ناوی  لۆکاڵیانەی  یاخود  بچوک  جیهانە  ئەم  هەیە 
دەرەوەی خۆی  و جیهانەکانی  بە  ببەستین  دەقە، 
سەردەمەی  لەو  تێگەشتن  زۆرجار  دەرەوەی.  تری 
دەقێکی تێدا دێتە بوونەوە، کۆمەکمان دەکات باشتر 
ببینین. بۆ نموونە  لێی تێبگەین یاخود چێژی لێ 
چێژی خوێنەرێک کە هیچ لەو سەردەمی سوارچاکییە 
نەزانێت، کە دۆن کیخۆتەی تێدا نووسراوە، جیاوازی 
دەبێت لەو خوێنەرەی ئاگادارییەکی هەیە. تەنانەت 
جی  سوری(ی  )دەسماڵی  وەک  چینیی  رۆمانێکی 
لە  شارەزایی  هیچ  خوێنەر  ئەگەر  کە  یانج،  لی 
شۆڕشی رۆشنبیریی سەردەمی ماو نەبێت، کە چی 
چیندا،  لە  کراوە  ئینسان  کەرامەتی  ئینسان و  بە 
هەربۆیە  ببینێت.  لێ  چێژی  نەتوانێت،  لەوانەیە 
ئەو  کە  بدوێم،  سەردەمە  لەو  کەمێک  دەمەوێت 
کۆمەڵە چیرۆکەم تێدا نووسی  و ئەو زارانەم چۆن 

دروستکرد. 
لە  نووسی،  تێدا  خەونم  زارەکانی  کاتەی  ئەو 
بوو.  رابردوودا  سەدەی  نەوەدەکانی  ساڵی  دوا 
پێشەکییەکەی  و پێنج چیرۆکیم لە سلێمانی نووسی  
لە  ئەنکەرە  شاری  لە  تریم  چیرۆکەکەی  پێنج  و 
ترس  و  هەزار  بە  ئەوەی  دوای  نووسی ،  تورکیا 
لەرزی خاڵی پشکنیندا ئەو بەشە نووسراوەیم لەگەڵ 
خۆمدا دەرکرد، چونکە تورکەکان لەسەر وشەیەک، 
سووکایەتیی  وێنەیەک...  یاخود  کوردی  کتێبێکی 
دنیایان بە مرۆڤ دەکردو لەوانەبوو تووشی گێچەڵت 
پاسپۆرتی  نەوەک  کەسێک  بۆ  بەتایبەت  بکەن. 
واڵتێکی تری پێ نییە، بەڵکو پاسپۆرتێکی تەزویری 
خزمێکمدا  بە  دواتر  بەهەرحاڵ  کوردێکە.  و  پێیە 

گفتوگۆ
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ناردمەوە بۆ رامیار مەحمودو ئەویش لە ساڵی 2001 
لە چاپخانەی رەنج چاپی کرد. 

کەوتە  گەنجێتیمان  کە  بووین  نەوەیە  ئەو  ئێمە 
دۆزەخی بەعس  و نەوەدەکانەوە. بەشێکی ژیانکردن 
مەکینەیەکی  کە  تۆقێنەرەدا،  رژێمە  ئەو  لەناو  بوو 
گەورەی کوشتن  و وێرانکردنی ئینسان بوو، رژێمێک 
لە هەندێک خەون  بوو تەنانەت وای دەکرد مرۆڤ 
 و خەیاڵی خۆی بترسێت. بەشەکەی ترمان کەوتە 

دنیا  گۆڕانکارییانەی  ئەو  ناو 
هەر  گرتەوە،  ناوچەکەی  و 
بۆ  راپەڕینەوە  رووداوی  لە 
داڕمانی بلۆکی رۆژهەاڵت، بۆ 
هەڵکشانی شەپۆلی ئیسالمی 
واڵت  تااڵنکردنی  تا  سیاسی 
بۆ  ترسناک،  گرانییەکی   و 
و  کوشت  و  ناوخۆ  شەڕی 
و  هەڕەمەکییانە  کوشتارێکی 
سەرهەڵگرتن  و  شەپۆلەکانی 
ئیجە.  ئاوی  دەست  خۆدانە 
کە بە راستی تا ئێستاش کە 
دەکەمەوە،  سااڵنە  لەو  بیر 
دێتە  تاریک  تونێلێکی  وەک 
بەرچاوم. دۆزەخ بوو بەمانای 

تا ئێستاش  وشە. ئەوەی گرفتێکی گەورەبوو، کە 
تارمایی ماوە، داخران  و بێ ئاسۆبوونی ئینسانەکان 
کە  دۆخەی،  ئەو  کەوتینە  ئێمە  بەومانایەی  بوو. 
ئومێدی.  بێ  کۆمەڵگەی  بڵێین  پێی  دەتوانین 
ئایدیای چەپ لە قەیرانێکی قوڵدا بوو لە ناوچەکە 
و  شۆڕشگێڕی   بەناوی  ئەوانەش  جیهانیشدا،  و 
و  دەکرد  تااڵن  واڵتیان  دەکرد،  کاریان  نەتەوەوە 

وێران دەکرد، لە شەڕی ناوخۆ و کەرتکردنی واڵتدا 
و تا دەهات ئێمە وەک زیندانییەکمان لێدەهات لەو 
شارانەی تیایدا دەژیاین  و بووبووە موڵکی سیاسیی 
هەولێر  شاری  سەفەرێکی  سەردەمە  ئەو  الیەنێک. 
یاخود بەپێچەوانەوە، پڕ مەترسی  و زەحمەت بوو.. 
خەونێک بوو بۆ خۆی. شەپۆلێکی ئیسالمیی شەڕکەر 
بەردەوامەکانی  هەڕەشە  گرتبووەوە.  واڵتی  زۆر 
سلێمانی  ئەوکات  ئێران..  و  تورکیا  و  عێراق  
سەخت  و  زۆر  دۆخێکی 
چونکە  هەبوو،  مەترسیداری 
ئابووری  گەمارۆی  لەگەڵ 
عێراقیش  عێراق،  سەر 
سەر  خستبووە  گەمارۆی 
شەڕی  لەکاتی  کوردستان. 
لەالیەن  زۆرجار  ناوخۆشدا 
دەخرایە  گەمارۆ  پارتییەوە 
لەژێر  ناوچەیەی  ئەو  سەر 
بوو.  یەکێتیدا  دەسەاڵتی 
سلێمانی  ئەوەبوو  گرفتەکە 
سنوری بەو بەشەی عێراقی 
لە  بوو،  ئێرانەوە  و  ئەوکات   
و  مەسینە  زیاتر  ئێرانەوە 
دەهات،  وا  شتی  نەعل  و 
ئیتر  دەهات.  تورکیاوە  لە  خۆراک  زۆربەی  بەاڵم 
بوو..  کارەسات  ئەوا  بگرتایە،  رێگەی  پارتی  کە 
لەبەر  لێهاتبوو  وای  دەدا.  رووی  زۆرجار  ئەمەش 
گرانیی شەکر، زۆر ماڵ خورمای دەخوارد بە چاوە، 
ئیتر  گەچ..  لە  پڕبوو  ئارد  هەبوایە.  چای  ئەگەر 
ئینسانەکان خەونێکیان نەمابوو بۆی بژین جگە لە 
بیرکردنەوە لە هەڵهاتن  و خۆدەربازکردن، کارکردن 
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لە دەواجن  و کورە خشتەکانی ئێران یاخود خۆدانە 
دەست قاچاخچی  و بڕینی دەریا و سنورەکان بەرەو 
ئەوروپا. ئەو بەدبەختانەش زۆربوون کە لە بێکاریدا 
سوتەمەنیی  ببنە  هەڵبگرن  و  چەک  ناچاربوون 
بکەیت  ئەوە  وێنای  دەتوانی  تۆ  ناوخۆ.  شەڕی 
کە کۆمەڵگەیەک خەونێکی نەبێت بۆی بژی.. بێ 
ئومێدی  و بێ ئایندەیی باڵ بەسەر هەموو شتێکدا 
بەجۆرێک  دۆخە،  ئەم  خولقاندنی  دیارە  بکێشێت، 
تا ئێستاش تارمایی بەسەر کۆمەڵگەی کوردییەوە 
چرکەساتێکی  لە  سەیرە  چەند  شتێکی  ماوە. 
مێژووییدا ئازادی  و بێ ئومێدی پێکەوە گرێبدرێن. 
کاتێکیش مێژووی میرنشینەکان  و بەتایبەت بابان 
ئەو  هاوشێوەی  ساتیدا  زۆر  لە  دەخوێنیتەوە، 
مێژووەت دەستدەکەوێت کە ئێمە تیایدا ژیاین. ئیتر 
بیرکردنەوەی من لەوەوە بوو، کە لە کۆمەڵگەیەکی 
دەکرد،  گەورەی  ئۆردووگایەکی  بە  کە  وادا، 
خەونبینین  توانای  بژی،  بۆی  نەبێت  ئایدییایەکی 
ئینسانەکان  نەبێت  و  ئایندەی  بە  ئومێد     و 
زار  لە  جۆرێک  هەن  کەسانێک  کرابن..  بێئیرادە 
دروستدەکەن کە پیتەکانی لەسەر هەڵکۆڵدراوە تا 
و  دروستبکەن   چیرۆک  خەونببینن،  رێگەیەوە  لەو 
ئەو  پشت  لە  واتا  خۆیان.  بۆ  بگێڕنەوە  ئومێدێک 
زارانەوە، مێژوویەکی تاریک هەیە، کە ئینسانەکان 
ئاستێکدا  لە  بژین.  بۆی  نییە  ئایدییایەکیان 
تر،  بوونەوەرەکانی  لە  جیادەکاتەوە  ئێمە  ئەوەی 
ئایدیایانەیە،  و  ئایندە  بە  خەونبینین  توانای  ئەو 
ئایدیا،  یاخود  خەون  بوونی  دەشێت  هەمانە.  کە 
خاڵێکی جیاوازیی نێوان ئینسانی ئازاد و کۆیلەش 
کۆیلەبازییان  شارستانییانەی  لەو  دیارە  کە  بێت، 
کردووە، پایەی کۆیلە هیچ بەرزتر نەبووە لە ئاژەڵ. 

کۆیلەش ئەوکاتە لە کۆیلەیەتی کەوتووە، کە توانای 
خەونبینی هەبووبێت. 

چەند سەخت  و سەیرە هەست بکەیت ئەو ساتەی 
ناو  تری  ساتێکی  لەبەرگیراوەی  دەژیت،  تێیدا 
مێژووە. وەک ئەوەی تۆ لە نووسخەیەکی کۆپیکراوی 
لەو  من  ئەوەی  بۆ  ئیدی  بژیت.  باباندا  میرنشینی 
لە  بەوەبوو  پێویستم  دەربازببم،  ئازارە  بە  ساتە 
نووسخە ئەسڵییەکەدا، کە میرنشینی بابانە، خەون  
بۆ خۆم  و نەوەکەمان بگێڕمەوە، توانای گێڕانەوە 
رووداوەکانمان  بەسەرهات  و  نووسینەوەی  و 
هەبێت. هەربۆیە من باسی ئەو چیرۆک  و خەونانەم 
نەکردووە، کە لە رێگەی ئەو زارانەوە گێڕدراونەتەوەو 
بینراون، بەڵکو ئەو زارانەی نووسخە ئەسڵییەکە، 
واتا میرنشینی بابان، دەگاتە دەستی ئەم نەوەیەو 

ئەمان چیرۆکی خۆیانی پێ دەگێڕنەوە.
*مه به ست چییه  له وه ی كه  خه ڵك به  ئه فسانه كان 
ده ژین، نه ك به و رووداوانه ی سیحری حیكایه ته كان 
ئەمە  ئازاردا  یاقوتی  چیرۆکی  )لە  ده كوژێت؟ 
هه ر  به سه رچوونی  بۆ  وایه   پێت  دەڵێن(. 
ئه فسانه یه كی دی سازكرێ؟  ده بێت  ئه فسانه یه ك، 
ئایا )دۆزینه وه ی ئاڵتون له  چیرۆكی ئه فسانه یه كی 
تردا( خۆی له خۆیدا ئه فسانه یه ك نییه  بۆ ده رچوون 

له  ئه فسانه كه ی پێشوو؟ 
_دروست وایە. با پرسیارەکە بەم شێوەیە بکەین: 
ئایا ژیان لە دەرەوەی ئەفسانەکان  و بەبێ ئەفسانە، 
دەشێ؟ دیارە لێرەداو لە رووکەشدا چ زانست، چ 
ئایدۆلۆژیا فێڵێکمان لێدەکەن، بەوەی خۆیان وەک 
سەردەمێکدا  لە  دەدەن  و  نیشان  عەقڵ  نوێنەری 
کە بانگەشە بۆ بااڵدەستیی عەقڵ دەکرا، لەگەڵیدا 
خۆی  ئەفسانەکان  لە  ماڵئاوایی  سەردەمی  وەک 

گفتوگۆ
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هاوکێشەیە  لەم  کاتێک  بەاڵم  دەدا.  نیشان 
وەهمێکدا  لەگەڵ  ئێمە  دەبینین  دەبینەوە،  ورد 
بە  ئەفسانەکان،  کوشتنی  بەوەی  رووبەڕووین، 
ئەفسانەیەکی تر دەبێت  و زانست  و عەقڵیش دەبنە 
ئەفسانەیەکی نوێ. هەرچۆن لێدان لە دروشمێک، 
لە حیکایەتێکی سیاسی.. بە دروشم  و حیکایەتی 
تری سیاسی دەبێت. ئیتر دروشمەکان  و حیکایەتە 
ترن،  لۆژیکی  و  گونجاو  ماقوڵ  و  چەند  نوێکان، 
لە  ئێستا  نموونە  بۆ  ترە.  مەسەلەیەکی  ئەوە 
راسیزم  و  پەناهەندە  دژە  شەپۆلی  کە  ئەوروپادا، 
بەگشتی لە هەڵچووندایە، لەسەر ئەوە نەوەستاوە 
کە حیکایەتەکەیان یاخود ئەو ئەفسانەیەی هەیانە، 
ئەو وێناکردنەی بۆ کۆمەڵگە و تەنانەت پەناهەندە 
هەیانە، چەند لۆژیکیترە بۆ نموونە لە حیکایەت  و 
دروشمی سۆسیال دیموکرات یاخود پارتی سەوز. 
لەکاتێکدا وێران بوونی ئەوروپا لە جەنگی جیهانیی 
دووەمدا، مێژوویەکی زۆر دوور نییە و تا ئێستاش 
ژیاوە.  جەنگەدا  لەو  کە  جیهاندا  لە  هەیە  خەڵک 
راستڕەوەکاندا.  لەگەڵ  چەپەکان  دروشمی  یاخود 
خاڵی  شێوە.  بەهەمان  ئاینییەکانیش  گروپە  بۆ 
گرنگ لێرەدا، هێزی ئەفسانەو حیکایەتەکانیانە لە 
مرۆڤەکان،  نێوان  شەڕی  ئەوەی  وەک  وێناکردندا. 
شەڕی حیکایەت، دروشم  و ئەفسانەکان بێت  و لە 
رێگەی مرۆڤەوە بیکەن. هەرچۆن مرۆڤ لە یاریی 
شەترەنجدا، بە وێنەی قەاڵ و ئەسپ  و سەربازەکان 

دەجەنگێت.
دوای راپەڕین لەپاڵ گرفتە ئابورییە خنکێنەرەکاندا، 
لەپێناو  دەستکەوتەکان   و  بەناوی  هەن  زۆر  کە 
و  بەرنەوە  خۆیانی  لەبیر  دەیانەوێت  دروشمەکاندا 
باسکردنی دەکەن،  لە  یاخود شەرم  نەکرێت  باس 

کەرامەتی  ئەوەندەش  هێنا،  ئازادیی  چەند  ئەگینا 
لەپێناو  ڕادەیەی  ئەو  تا  شکێنرا،  تێدا  مرۆڤی 
یارمەتییەکدا،  پارەی  یاخود  خۆراک،  کەمێک 
خەڵک ناچارکراوە لەشی خۆی بفرۆشێت ، تەنانەت 
سەربازە  تەرمی  لەسەر  بژێویی  هەبووە  خەڵک 
عێراق-ئێراندا  شەڕی  لە  کە  بووە،  ئێرانییەکان 
کوژرابوون  و دوای ئەوەی لە دۆڵ  و قەدپاڵەکاندا 
دەدۆزرانەوە، لە رێگای مەدالیای ملیانەوە دەزانرا 
گوێنییەوە  دەکرایە  ئێسکوپروسکیان  ئێرانین و 
ئێران.  بە  دەفرۆشرانەوە  سنورەکان  لە  دەبران  و 
بەدبەخت  ئافرەتی  دەڕاسەیەکەوە چەندین  لەدوای 
دەکرد...  گوڵەوەچنێیان  دەڕۆشتن  و  سیاچارە   و 
سەیرانە  ئیشە  و  سەیر  حیکایەتە  ئەم  هەموومان 
دەزانین  و بیستوومانن، ئەمەش ئەو رووبەرەیە کە 
رووداوە  مێژوو  چونکە  دەکات ،  فەرامۆشی  مێژوو 
گەورەکان، دەسکەوت  و شکستەکان دەنووسێتەوە 
)دیارە زۆرجار بە درۆو شێوێندراوی(. ئەوە کاری 
ئەو  سەر  بگەڕێنەوە  رۆماننووسە  و  چیرۆکنووس  
تێدابکەن.  کاری  فەرامۆشکراوانە  و  رووبەرە 
بەهەرحاڵ لەو دۆزەخەدا، کۆمەڵگەی ئێمە بووبووە 
حیکایەتی  و  دروشم   شەڕی  سەیری  مەیدانێکی 
ئەوکات  باشترە.  رادەیەک  تا  ئێستا  حیزبەکان، 
دیوارەکان پڕ دەبوون لە نووسین، الفیتە بێشومار 
دەنووسرا، رێپێوان  و خوتبە و.. بە راستی دەتوانین 
ناوی ئەو سەردەمە بە )ژیانکردن لەناو دروشمدا( 
)خواجە  دواکارمدا  لە  من  تەنانەت  ناوبەرین. 
ئەو  سەر  بگەڕێمەوە  داوە  هەوڵم  نەسرەدین...( 

سەردەمە پڕ لە ئازارەی تێیدا ژیاین .
کارکردنی  لەوکاتەدا  تر(  ئەفسانەیەکی  )چیرۆکی 
چۆن  دۆزەخی.  ئاوا  دۆخێکی  لەسەر  بوو  من 

مێژوو رووداوە 
گەورەکان، 
دەسکەوت  و 
شکستەکان 
دەنووسێتەوە 
)دیارە زۆرجار بە 
درۆو شێوێندراوی(. 
ئەوە کاری 
چیرۆکنووس  
و رۆماننووسە 
بگەڕێنەوە سەر 
ئەو رووبەرە 
فەرامۆشکراوانە  و 
کاری تێدابکەن
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دۆزەخێک  جارێکیتر  نوێکان،  حیکایەتە  دروشم  و 
وێنادەکەن.  خۆیان  بەهەشتیش  بە  دەخوڵقێنن  و 
دروشمەکانی  دۆزەخی  لەناو  کۆمەڵگەیەک  چۆن 
کۆمەڵێک  ناو  دەکەوێتە  دەبێت  و  دەربازی  بەعس 
ئازادی  و  بەهەشت  و  بەناوی  کە  ترەوە،  دروشمی 
تر  بەجۆرێکی  بەاڵم  قسەدەکات،  دیموکراسییەوە 
کوشتوبڕ  و  دەشکێنرێت    تێدا  ئینسانی  کەرامەتی 
ئەوەی  دۆخەدا  لەم  ئاسایی.  دۆخێکی  دەبێتە 
ترسناک بوو، ئەوەبوو کە هەمیشە هەستێکیان دەدا 
بە مرۆڤ، کە چاوەڕوان بێت ئەم دۆخە تێدەپەڕێت. 
هەرچۆن دایک  و باوکی نوور لە چیرۆکەکەدا بەردەوام 
داوای لێدەکەن لەبەر خاتری خۆشگوزەرانیی ئەمان، 

ددان بەخۆیدا بگرێت  و تەحەمولی ئازاربکات.
ئەو چیرۆکە لە کتێبی زارەکانی خەوندا، واقیعیترین 
قسەی  بەرانبەر  لە  ئەوکاتە  چونکە  چیرۆکیانە، 
ئێمەدا  دنیای  لە  هەمیشە  کە  کەسدا،  هەندێک 
کەسانێک  و  هەیە  ئامادەیی  نوێنەربوون  هەستی 
شیعر  بۆ  ئیتر  نوێنەر،  دەبنە  خۆیانەوە  لە  هەن 
بێت یاخود چیرۆک  و.. تۆمەت دەبەخشنەوە بەوەی 
دەمویست  کارەدا  لەو  من  نەشارەزایت.  نەزان  و 
ئەوە نیشان بدەم کە دەتوانم چیرۆک بەو شێوەیە 
عەرەبیدا  رۆژنامەیەکی  لە  بگێڕمەوە.  و  بنووسم  
بیرم  نوورەوە،  بەناوی  کچێک  کە  خوێندبوومەوە، 
نەماوە لە چ واڵتێک بوو، چاوی شووشە دەردەکات. 
ئیدی من ئەو هەواڵە رۆژنامەییەم هێناو ئەو کارەم 
ئەفسانە  حیکایەت  و  چۆن  کە  بیناکرد،  لەسەر 
دەخوڵقێنن.  دۆزەخ  بەهەشتەوە  بەناوی  نوێکان، 
دەقێکی  بۆ  رۆژنامەیەک  هەواڵی  گۆڕینی  بەواتا 

ئەدەبی.
گرنگ  شتێكی  ئێوه دا،  به رهه مه كانی  زۆربه ی  *له  

هه یه ، ئه ویش چیرۆك له ناو چیرۆكدا. واته  كه مترین 
چیرۆكتان هه یه  كه  به  چیرۆكی تر بارگاوی نه بێت، 
ئایا  ئێوه ؟  الی  چییه   چیرۆكییه   فره   ئه م  بۆچی؟ 
دی  چیرۆكی  وا  نییه ،  یه كه م  چیرۆكی  به   بڕوات 
پێویستیی  ئه مه   وایه   پێت  یان  سازده كه یت؟ 

چیرۆكه کان خۆیانه ؟
_من نازانم تێگەشتنمان بۆ دەستەواژەی )پێویستی 
چیرۆک( چییە، چونکە دەشێت هەرکەسێک بەجۆرێک 
بەهەرحاڵ  تێبگات.  لێی  بڕوانێت  و  وشەیە  لەم 
پرسیارانەدا  جۆرە  ئەم  لەگەڵ  گرفتم  هەمیشە  من 
بپرسن  لێت  لەوەی کە  زۆر جیاوازە  بەوەی  هەیە، 
تۆ هاندەری چ تیپێکیت، کە بە یەک وشە، یاخود 
چونکە  دەدرێتەوە.  وەاڵم  کەم  روونکردنەوەیەکی 
پرسیارێکی وا پەیوەندیی بە بیرکردنەوە و دنیابینی  
و منداڵی  و خوێندنەوە و ئارەزوومان لە چۆنییەتی 
شت  زۆر  دەشێت  هەیە.  شتەوە  زۆر  و  گێڕانەوە 
نووسین  بۆ  دیدەی  ئەو  پێکهاتنی  لە  بەشداربێت 
یاخود گێڕانەوە هەمانە و تەنها یەک پاڵنەر نەبێت. 
مرۆڤ بوونەوەرێکی ئاڵۆزە و چەند زانست  و فکر 
و ئەدەب هەوڵی راڤەکردنی ئەم بوونەوەرە بدات  و 
رووە پەنهانەکانی ئاشکرا بکات، ئەوەندەی تر ئاڵۆز 
دەبێت. لە رووبەڕووبوونەوەی پرسیارێکی وادا، من 
دەبێت  بەوەی  دەبمەوە،  ئاڵۆزییە  ئەو  رووبەڕووی 
وەک کەسێکی تر لە خۆم بڕوانم  و بەدوای وەاڵمی 
زۆر  لە  رەگی  لەوانەیە  کە  بڕۆم،  پرسیارەدا  ئەو 

رووبەری شاراوەدا بێت. 
دەشێت زیاد لە رەهەندێک  و زیاد لە هۆکارێک، چ لە 
ئێستا یاخود لە رابردوومدا، پەیوەندییان بە دیدگای 
و  خوێندنەوە  کەڵەکەبوونی  مرۆڤ  هەبێت.  منەوە 

بیرکردنەوە و ئەزموونەکانییەتی.

گفتوگۆ
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لەوانەیە رەگی ئەم پارچە پارچە بوونەی گێڕانەوە و 
بە  پەیوەندیی  من،  الی  چیرۆک  لەناو  چیرۆک 
منداڵیمەوە هەبێت. یەکێک لەو شتانەی لە منداڵیمدا 
سەرسامییەکی زۆرم هەبوو بۆی، یاریی میکانۆ بوو، 
بچوک،  پارچەی  پێکەوەنانی  رێکخستن  و  لە  کە 
فۆرمی جیاواز جیاوازی پێ دروست دەکرێت . پاشان 
من ئارەزوویەکی زۆرم هەبوو بۆ سەیرکردنی نەخشە، 
بیرمە  پێکدێت.  جیاوازەکان  پارچە  ناوچەو  لە  کە 
بە  سەعات  بە  من  کە  هەبوو،  ئەتڵەسێکی  خاڵم 
سەیرکردنییەوە دادەنیشتم  و زۆر چێژم لێ دەبینی. 
کاتێک سەیری گۆی زەوی دەکەیت، چەند رووبەری 
جیاواز، بە رەنگی جیاواز دەبینیت. تۆ ئەگەر بتەوێت 
لەبارەی ئەفریقاوە بدوێیت، یاخود وردببیتەوە، ئەوا 
ناوچە  ئەو  سەیرکردنی  یاخود  دوان  بە  پێویستت 
ئەفریقا  کە  دەبێت،  جیاوازانە  واڵتە  جەنگەڵ  و  و 

رووداوێکی  لە  باس  کاتێک  هەرچۆن  پێکدەهێنن. 
مهاباد،  کۆماری  نموونە  بۆ  دەکەین،  مێژوویی 
وەک  تری  رووداوی  چەندین  بەسەر  بەناچاری  تۆ 
جیهانیی  جەنگی  کاتی  لە  ناوچانە  ئەو  بارودۆخی 
رووداوانە،  ئەو  کۆی  بە  و  دەکرێیتەوە  دووەمدا، 
دەتوانیت وێنای ئەوە بکەیت کە روویان داوە. من 
بەمنداڵی وا ناسرابووم کە یاری زۆر زوو دەشکێنم، 
لە  زۆرم  حەزێکی  بەڵکو  وانەبوو،  ئەمە  لەکاتێکدا 
سەیرکردنی نەخشەی ناو یاری  و رادیۆ و ئەو پارچە 
ئەم حەزەم ماوە  ئێستاش  تا  بچوکانە هەبوو، کە 
کە  دەبینم،  نەخشانە  ئەو  سەیرکردنی  لە  چێژ  و 
رادیۆ  بچوک،  بچوک  شتی  ترانسستۆرو  بە  چۆن 
یاخود ئۆتۆمبیلێک دروستدەکرێت. کە پارچەیەکی 
وا بچوک بەتەنها بەهایەکی نییە و لەو نەخشەیەدا 
کاری گرنگ دەکات. ئیدی ئەم دەستکاری کردنەی 
من دەبووە هۆی شکاندنی ئامێرەکە. من تا ئێستاش 
چۆنییەتی  لەبارەی  نەداوە  هەوڵم  یەکجار  بۆ 
ئامێرانەوە  نەخشەی  ئەو  کارکردنی  پێکهاتن  و 
ئەو  کوشتنی  هۆی  نەبێتە  تا  بخوێنمەوە،  شتێک 
مەبەستم  سەیرکردنیان.  بۆ  هەمە  سەرسامییەی 
گێڕانەوەدا  لە  پارچەیە  پارچە  دیدە  ئەم  لەوەیە 

پەیوەندییەکی بە منداڵیمەوە هەیە. 
ئەم  خوێندنەوەشدا،  گەورەبوون  و  لەگەڵ  ئیدی 
ئەو  ئاشنای  کە  بەتایبەت  بووە،  فراوانتر  بینینەم 
شێوازی گێڕانەوە رۆژهەاڵتییە دەبم، کە بەم جۆرە 
دواکارم،  ئێستاش  و  تا  تەنانەت  کردووە.  کاری 
ئامادەبوونی  ئەم پارچە پارچە بوونە لە گێڕانەوەو 
چەندین چیرۆک لە دەقەکەدا، ئامادەیی هەیە. بەاڵم 
گێڕانەوەدا  لە  گەمەکردن  بۆ  بوارێک  داوە  هەوڵم 
بخولقێنم، چونکە چێژ لەم یاریکردنە دەبینم. زۆرجار 

مرۆڤ کەڵەکەبوونی خوێندنەوە و بیرکردنەوە 
و ئەزموونەکانییەتی
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باسی  لەسەرەتادا  کە  ناگێڕمەوە،  چیرۆکە  ئەو 
وەک  چونکە  دەگێڕمەوە.  تر  چیرۆکێکی  دەکەم  و 
لە جێگایەکی تردا وتم، من لەپێناو سەرسامکردندا، 
بەو  زۆری  پەیوەندی  ئەمەش  دیارە  دەگێڕمەوە. 
شێوازەوە هەیە، کە من لە گێڕانەوەدا دەیگرمەبەر. 
لە  بەتایبەت  گێڕانەوە،  زۆری  بەشێکی  پاشان 
بچوکدا..  رووداوی  زۆر  بەسەر  کرانەوەیە  رۆماندا، 
کۆی  بە  کە  بچوکەکانە،  رووداوە  نووسینەوەی 
هەموویان رۆمانەکە پێکدەهێنن. تەنانەت مرۆڤیش 
و  بچوک   رووداوی  زۆر  کۆمەڵێکی  لە  بریتییە 
شۆڕشگێڕێک، عاشقێک، ئیماندارێک  و قوربانییەک... 
هیچیان لە یەک رووداو پێکنایەن. بەاڵم ئەم بەشانە 
چۆن دەگوازرێنەوە بۆ ناو نووسین، ئەوە دەکەوێتە 
بەش  ئەو  هەمیشە  من  چیرۆکنووس.  دیدی  سەر 
سەربەخۆ  رووداوی  وەک  بچوکانە،  رووداوە  یاخود 
و کامڵ دەبینم   و باسیان دەکەم، لەهەمان کاتیشدا 

پێکهێنەری رووداوە سەرەکییەکەن. 
کاری  ئەم  فەهرەستە،  ناوی  کە  کتێبەمدا  لەو  من 
تر کرد و  لە کارەکانی  زیاد  بوونەم  پارچە پارچە 
کتێبێک  بوو  ئارەزووم  کتێبەدا  لەو  دیارە.  پێوەی 
لەبارەی خۆمەوە بنووسم، وتم ئێستا کاتی ئەوەیە 
منی پەنهان بۆ خۆم ئاشکرابکەم، ئەویش لە رێگەی 
نووسینەوە. هەرزوو ئەو پرسیارەم بە خەیاڵدا هات 
کە: باشە من ئەو کەسە نیم کە پێش دە ساڵ یاخود 
بیست ساڵ لەمەوبەر بووم، بەڵکو زۆر شت لە مندا 
گۆڕاوە و دەگۆڕێت. ئایا نووسین لەبارەی خۆمەوە، 
نووسەرە،  کە  خۆم،  لە  نییە  بەشە  ئەو  نووسینی 
لەسەر ئەو بەشەی ترم کە واقیعییە و دەژی؟ بەاڵم 
من ئەندێشەی زۆر ژیانم بۆ خۆم کردووەو دەشێت 
زیاد لە ژیانێکم هەبووبێت لە زەمەنی جیاوازدا؟ ئیتر 

لەم بیرۆکەیەوە، کە بە هیچ جۆرێک باسی دۆناودۆن 
ژیانێکی  لە  زیاد  کەسێک  ئەوەی  گەشتمە  ناکەم، 
ئەندێشەکراوی هەبووبێت  و هێندەی ئەو ژیانانەشی 
یادەوەری هەبێت   و لە ساتێکدا ئەم یادەوەرییانەی 
بکەونەوە ئیش  و ژیانەکانی تری بیربکەوێتەوە. ئیدی 
پارچە  تووشی  کەسایەتییەکەم  روداوو  و  گێڕانەوە 
پارچەبوون بوون  و بەسەرهاتی 10 عەتا محەمەدم 

گێڕایەوە. دیارە ئەوەندەی بیرم کەوتنەوە. 
کەمتر  پێشوو  لەوانەی  گرنگیی  کە  تر  هۆکارێکی 
نییە، ئەوەیە کە من زۆرجار سەیری ئەو بیرۆکانە 
کاتی  لە  تا  نووسیوومن  تێبینی  وەک  کە  دەکەم، 
دەبینم  بکەم،  لەسەر  کاریان  چیرۆک  وەک  تردا 
زۆربوون ، ئیدی لەو رێگەیەوە کۆمەڵێک لەو بیرۆکانە 
لە تێکستێکدا جێدەکەمەوە. فەهرەست بێ لە کۆی 
بیرۆکانەی  لەو  زۆر  کۆمەڵێکی  توانیم  کارەکە، 
بکەم،  تێدا  کاریان  دەق  وەک  رۆژێک  تا  هەمبوون  
فەسڵێک  و حیکایەتێکی  هەر  نووسیمنەوە.  لەوێدا 
گێالسی  لە  لەالم.  بوون  دەقێک  بیرۆکەی  بچوک 
خوێن  و کۆی کارەکانمدا بەم شێوازە کارم کردووە. 
تەکنیکێک  لەناو چیرۆکدا،  ئەگەر چیرۆک  هەربۆیە 
بێت، ئەوا بۆ من ئامرازێکە تا لە رێگەیەوە بتوانم 
خۆم لە نووسینی زۆر دەق بدزمەوە. دیارە پاساوی 
ئەمەش تەنها تەمەڵی نییە، چونکە مەرج نییە هەر 
بیرۆکەیەک هەمانبوو، توانای ئەوەی هەبێت بکرێتە 

دەقێکی سەربەخۆ.
*چ كاتێك نووسین ده بێته  كارمه ندی ئایدیۆلۆژیا؟ 
پێشەکیی  له   وه ک  كێن؟  نووسین  فه رامانبه رانی 

)زارەکانی خەوندا( ئاماژه یان پێده که یت؟
_لەو باوەڕەدام نووسین بە گشتی  و دەقی ئەدەبی، 
هەبوویەکی بێالیەن یاخود پاکیزە و بێگوناه نین. 

گفتوگۆ



٢4٣

طةالويَذى نوىَ
56-57

هەیە.  خۆی  پەیوەستەگیی  بەجۆرێک  هەردەقێک 
ناکەم کە  لەو دەقانە  لێرەدا من باس  بەاڵم دیارە 
ئینتیمایان بۆ جوانی هەیە، یاخود بەشداردەبن لە 
قوڵتر روانینی ئینساندا و ئاسۆی تێگەشتنی فراوانتر 
دەکەم،  فراوانە  رووبەرە  لەو  باس  بەڵکو  دەکەن. 
دواجار  کە  دەکەن  داگیری  دەقانە  جۆرە  ئەو  کە 
خزمەتکاری ئایدۆلۆژیان. ئەمەش بەومانایە نا کە لە 
رۆژنامەی پارتێکدا باڵودەبنەوە، یاخود نووسەرانیان 
ئینتیمایان بۆ پارتێک یاخود ئایدیۆلۆژیایەک هەیە. 
نووسەرانێکی زۆر هەبوون  و  ئێمە دەزانین  چونکە 
پەیوەستبوون  بیروباوەڕ  وەک  کە  دنیادا  لە  هەن 
لە  فراوانتر  نووسینیاندا  لە  بەاڵم  بەئایدۆلۆژیاوە، 
ئینسان و  سەیری  ئایدیۆلۆژی  سیاسی  و  ئاسۆی 
ساتەکانی  دوا  تا  ئەمادۆ  جۆرج  کردووە.  دنیایان 
ژیانی هەر کۆمۆنیست بوو، بەاڵم دەقگەلێکی جوان  
ئەمیل  عەرەبدا  دنیای  لە  بەرهەمهێنا.  گرنگی  و 
ئەو  ناسراوەو  ئێمە  الی  کەم  کە  هەبوو،  حەبیبی 
1996دا  لە  ئەوەی  پێش  کەم  ساڵێکی  چەند  تا 
بمرێت، نەوەک هەر لە حیزبی شیوعیی ئیسرائیلیدا 
هەبوو،  پارتەدا  لەو  بااڵشی  پلەی  بەڵکو  بوو، 
لەسەر  قسەی  عەرەبەکانیش  لە  زۆرێک  ئەگەرچی 
فەلەستینییەکەی  بەشە  لە  مرد  تا  چونکە  ناکەن، 
هێزە  لەگەڵ  بوو  بەوە  باوەڕی  ژیاو  ئیسرائیل 
سااڵنێکی  کاربکات  و  جولەکە  ئاشتیخوازەکەی 
زۆر ئەندامی کنێستیش بوو، بەاڵم ناکرێت رۆمانی 
)الوقائع الغریبە فی اختفا ء سعید ابی النحس المتشائل( 
جوانەکانی  کارە  لە  یەکێکە  کە  بکرێت،  فەرامۆش 
لەبەردەم  عەرەب  شکستی  دوای  کە  عەرەب 
ئیسرائیلدا نووسراوە و ناوی رۆمانەکە بۆ وەرگێڕان 
ئەو  مەبەست  بە  کە  لەدەستدەدات،  جوانییەکەی 

وەربگرە  ئەمە  پێچەوانەی  تەنانەت  داناوە.  ناوەی 
ئەگەرچی  کە  ئۆرویلە،  جۆرج  وەک  کەسێکی  کە 
خوازەکاندا،  کۆماری  بەرەی  لە  بووەو  خۆی چەپ 
کردووە،  ئیسپانیای  ناوخۆی  شەڕی  بەشداریی 
رژێمی  لە  ئەوەندە  دۆکیۆمێنت،  هەندێک  بەپێی 
ستالین ترساوە، کاری لەگەڵ M16 )موخابەراتی 
بەریتانی(دا کردووەو ناوی چەندین کەسی داونەتێ، 
کەچی  بوون.  ستالین  رژێمەکەی  هاوسۆزی  کە 
توانیی  کە  گرنگانەی  کەسە  لەو  یەکێکە  ئۆرویل 
ئەدەبیی  دەقی  بکاتە  سیاسییەکانی  بۆچوونە 
ئاژەاڵن( )باخچەی  رۆمانی  تردا  بەبارێکی  گرنگ . 
باڵوکردنەوە  خانەیەکی  چەند  1943دا،  لە  ەکەی 
کە  دەبێت  ئەوە  لەوانە  یەکێک  دەکەنەوە،  رەتی 
لە  دەکات  و  تێدا  کاری  تازەگەر  ئیلیۆتی  ت.س. 
بۆی  ئیلیۆت  رۆمانەدا،  ئەو  رەتکردنەوەی  نامەی 
بۆ  رۆمانەی  ئەو  ناتوانن  ئەوان  کە  دەنووسێت، 
چاپبکەن، چونکە سۆڤییەت هاوپەیمانی بەریتانیایە 
بەکارهێنانی  بەاڵم  دووەمدا.  جیهانی  جەنگی  لە 
فەرمانبەری  و  ئایدیۆلۆژیا  کارمەندی  دەستەواژەی 
لەو جۆرە  مەبەست  زارەکانی خەوندا،  لە  نووسین 
نووسینەیە بە گشتی، کە وەک وەرگێڕی دروشمەکان 
وایە.. یاخود دەتوانین بڵێین راڤەکاری دروشمەکان 
دەبێت. ئەو دروشمانەی لەسەرو ئەو واقیعەی تێیدا 
نییە  مەرجیش  دەخولقێنن.  درۆ  واقیعێکی  دەژین، 
دیاریکراوی  سیاسیی  ئینتیمایەکی  نووسەرەکەی 
ناسیۆنالیستی،  سۆزی  دەکرێت  خۆ  هەبێت. 
مارکسی  و ئاینی وا لە نووسەرێک بکات، کە ببێتە 
کارمەندێکی ئایدیۆلۆژی، بەبێ ئەوەی ئینتیمای بۆ 

حیزبێک هەبێت. 
ئەمجۆرە لە نووسین هەمیشە لە هەوڵی دروستکردنی 

من لەپێناو سەرسامکردندا، دەگێڕمەوە. دیارە 
ئەمەش پەیوەندی زۆری بەو شێوازەوە هەیە، کە 
لە گێڕانەوەدا دەیگرمەبەر

ئەگەر چیرۆک 
لەناو چیرۆکدا، 
تەکنیکێک بێت، 
ئەوا بۆ من 
ئامرازێکە تا لە 
رێگەیەوە بتوانم 
خۆم لە نووسینی 
زۆر دەق بدزمەوە. 
دیارە پاساوی 
ئەمەش تەنها 
تەمەڵی نییە، 
چونکە مەرج نییە 
هەر بیرۆکەیەک 
هەمانبوو، توانای 
ئەوەی هەبێت 
بکرێتە دەقێکی 
سەربەخۆ
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وێنەیەکی درۆزنانەدایە بۆ واقیع  و لەژێر دروشمەکاندا 
سادە  بە  زۆری  پێویستییەکی  ئەمەش  کاردەکات. 
نووسینەوە هەیە. باشترین نموونە ئەدەبی رووسی، 
بەتایبەت کاتی ستالین سەیربکە، یاخود قادسیەی 
سەدام لە هەشتاکاندا. خۆ ئەمانە ئەدەبێک بوون تا 
رادەیەکی زۆر پەیوەستبوون بە واقیع  و ئەو ساتەوە 
کە تیایدا ژیاون، بەاڵم وێنەیەکی چەند درۆزن  و نا 
ئینسانییان بەرهەمدەهێنا.. خەڵکی وەک ئاژەڵ لە 
بەرەکانی شەڕو زیندانەکاندا، بێ ویست  و ئیرادەی 
خۆیان دەدران بەکوشت  و شارەکان وێران دەکران، 
ئەو  و  ئینسان   بۆ  تریان  وێنەیەکی  دەهاتن  ئەمان 
بوو،  درۆزن  وێنەیەکی  کە  دروستدەکرد،  رووداوانە 
لە گەرووی دروشمەکانەوە دەهاتە دەرەوە. هەربۆیە 
ئەو  دروشمەکانیاندا،  رژێمانەو  ئەو  کۆتایی  لەگەڵ 
لە  جۆرە  ئەم  تارمایی  ئایا  دەمرن.  نووسینانەش 
لە  جۆرە  ئەو  کەمە؟  ئێمەدا  دنیای  لە  نووسین، 
نووسین کەم نییە کە وێنەیەکی فریودەر بۆ واقیع 
دروستدەکەن، هەمیشە لە رتوشکردن  و جوانکردنی 
لەگەڵ  ئێمە  جیاوازیی  دەکرێت  بەاڵم  واقیعدان. 
دنیای  رووبەری  کە  ئەوەبێت،  تردا  کولتوورەکانی 

نووسینی ئێمە بچوکترە. 
بکەم  فەزایە  لەو  باس  بەتایبەت  دەمەوێت  من 
سەردەمی  کە  نووسی.  تێدا  خەونم  زارەکانی  کە 
کارمەندانەی  ئەو  ئێمە  بوو.  دروشمبازی 
گەرمبوونی  لەگەڵ  چۆن  دەبینی،  ئایدیۆلۆژیامان 
نووسینی حەماسییان دەنووسی  و  ناوخۆدا  شەڕی 
هەر بۆ بەیانی لەگەڵ ئاگربەست  و رێککەوتنەکاندا 
باسیان لە گرنگیی ئاشتی  دەکرد. لە نەبوونی یاسا 
و ئەو بێ بەهاییەی ئینسان  هەیبوو، تەوەری لەسەر 
ئازادی  دەکردەوە، لەو وێرانەیەدا باسی لە ئاوەدانی 

دەکرد. تەنانەت تا ئێستاش سەیربکە ئەم بوونەوەرە 
وێنەیەکی  دروستکردنی  هەوڵی  لە  بەردەوام  چۆن 
حیزبیانەدایە بۆ واقیعی ئێمە و چەند بەشدارە لە 
خولقاندنی قەیرانە سیاسییەکاندا، ئەویش بە وتارە 
سادەکانیان. لە کاتی شەڕی ناوخۆدا نووسەرانێک 
هەبوون لەم پۆلە، کە خۆشکەر و پاڵەوانی شەڕی 

ناوخۆ بوون .  
فەرمانبەری  لەوانەی  جیاوازن  دەستەیە  ئەم  دیارە 
کە  دەستەیەن  ئەو  ئەمان،  بەوەی  نووسینن، 
نووسیندا.  ناوەندی  لە  بااڵدەستیشن   نانوسن و 
و  نووسیندا  دنیای  لە  نییە  قورساییەکیان  هیچ 
دنیای  لە  دەسەاڵتە،  ئەم  دیارە  بەدەسەاڵتیشن. 
دنیای  دەرەوەی  لە  ئێمەدا،  هاوشێوەکانی  و  ئێمە 
تردا شەرعییەت  رووبەرێکی  لە  دێت  و  نووسینەوە 
وەردەگرێت. تۆ بزانە بە درێژایی ئەم چەند ساڵە، 
کەسانێک بەناوی شارەزاو راوێژکار لە دنیای ئێمەدا 
کە  داگیردەکەن،  شوێنەکان  هەبووەو  ئامادەییان 
و  نییە  ژمارەیەی  ئەو  ئەڵمانیاش  وەک  واڵتێکی 
ئەوەش بارودۆخی رۆشنبیریمانە، کە هەرکەسێک، بە 
فەرمانبەرانی نووسینیشەوە، هەڵدەستێت گلەیی لێ 
بارودۆخەکەوە.  دەکات  و دادوفیغانییەتی بەدەست 
باشترین  گازندە،  گلەیی  و  رۆحی  دەزانین  ئێمە 
خۆدزینەوەیە لە بەرپرسیارێتی لە بەرانبەر نووسین 
کۆمەڵە  جارێک  بەسە  ئەوەندەت  تۆ  کارکردندا.   و 
ئیتر  نووسیبێت  و  شیعرێکت  دیوانە  چیرۆکێک، 
ئەگەر بتەوێت، دەتوانیت تا مردن لەسەری بژیت  و 
ببیتە بڕیاردەر لە دنیای نووسینماندا و فێستیڤاڵ 
 و کۆڕو کۆبوونەوە رەسمییەکان داگیربکەیت، ئەمە 

وێنەیەکی ئاشکرای فەرمانبەرانی نووسینە. 
نمونەی کەسانی یەکەم ئەگەر خەریکی بەرهەمهێنانی 

گفتوگۆ
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لەسەر  دنیا،  و  واقیع   لەسەر  بن  درۆزن  وێنەیەکی 
ئەو دۆزەخەی تێیدا دەژین  و نووسین تا رادەیەی 
دەستەی  ئەوا  بکەن،  رووکەش  سادەو  بێمانایی 
باشترین  لە  نووسینن،  فەرمانبەری  کە  دووەم، 
لە  ئەگینا  بەرهەمدەهێنن،  دەقی خراپ  حاڵەتیاندا 
نییە  غەمێک  نووسین  نانووسن  و  ئەوانە  بنچینەدا 
لەالیان. دیارە من بە مەبەست دەڵێم دەقی خراپ، 
چونکە جیاوازیی هەیە لەگەڵ دەقی ناشریندا. دیارە 
تا  ئێمەدا،  دنیای  لە  نووسەر  لە  گرووپە  دوو  ئەم 

ئێستاش ئامادەییەکی زۆریان هەیە.
*له  کۆمه ڵه  چیرۆکی زاره کانی خه وندا، ناونیشانی 
)ئه فسانه یه كی  شیوه یه یه :  به م  هه یه   چیرۆک 
مه به ستته   بۆ؟  )تر(ه   ئه م  تر..(  حه الجێكی  تر- 
یه كدی  کۆنه که دا،  له گه ڵ  تۆ  چیرۆكه که ی  كه  
ته واوده كه ن، یاخود یه كدی په لكێش ده كه ن؟ یاخود 
ته نیا حه الج  و ئه فسانه یه ك نییه   و هی دیش هه ن؟
_من لەوەتەی دەنووسم، ئارەزوویەکی زۆرم هەیە 
بۆ شێواندن، شێواندنی حیکایەت  و ئەو وێنەیەی 
دروستدەکرێت.  بۆی  یاخود  هەیەتی،  واقیع 
کە  هەبێت،  بەوەوە  پەیوەندیی  ئەمە  لەوانەشە 
کەسانی  یاخود  خۆی  وەک  شتەکان  نەتەوێت  تۆ 
ترەوە،  لە گۆشەیەکی  بدەیت  هەوڵ  ببینیت  و  تر 
سەیری بکەیت. راستە من جوگرافیا یاخود سیاقی 
رووداوە مێژووییەکان ناشێوێنم ، بۆ نموونە سلێمانی 
بکەم بە دراوسێی سەمەرقەند، مەگەر وەک رۆمانی 
نیوەدوورگەی  چۆن  ساراماگۆ،  بەردینی  کەڵەکی 
دەبات  و  شەق  پورتوگال(  و  )ئیسپانیا  ئیبریا 
بۆ  هێمایەک  )وەک  دەبێتەوە،  جیا  فەڕەنسا  لە 
ترازانی کولتووری ئیسپانییەکان لە ئەوروپا(، ئاوا 
ئەگینا  شێواندنە،  ئەو  بۆ  بدات  پاساو  رووداوێک 

هەروایە.  مێژووش  بۆ  نییە.  لەوێدا  من  کارکردنی 
من دەق دەبینم بەناوی فەنتازیاو خەیاڵەوە، چۆن 
بێ پاساو شتەکان دەشێوێنن. کادارییە لە رۆمانی 
عوسمانییەکان  داگیرکاریی  مێژووی  )گەمارۆ(دا، 
هەیە  داگیرکارییەی  ئەم  بەرەنگاربوونەوەی   و 
دەکات  و  ئیش  سیاقەدا  لەو  ئەو  واڵتەکەی،  بۆ 
نەوەک  دروستدەکات،  خۆی  پرسیاری  و  رووداو 
کارە  لەو  یاخود  دروستبکات.  شت  لەخۆیەوە 
گرنگەیدا کە ناوی کۆشکی خەونەکانە، چۆن کۆی 
سیستمی عوسمانییە داگیرکەرەکان وێنا دەکات  و 
دەخوێنێتەوە. یاخود واسینی ئەلئەعرەج لە رۆمانی 
و  جەزائیر  نوێی  مێژووی  سێبەرەکاندا،  پاسەوانی 
دوای شۆڕشی رزگاریخواز، دەخوێنێتەوە، کە چۆن 
لە داڕزان  و گەندەڵیدا  بە دەستی شۆڕشگێڕانەوە 
جەزائیر  وێنەیەی  ئەو  ئەعرەج  دیارە  نغرۆبووە. 
سیاسی  و  و  دروستکراوە  بۆی  کە  دەشێوێنێت، 
دروشمسازەکان فووی پیادا دەکەن.. من بە بارێکدا 
چێژ لە شێواندنی حیکایەتەکان  و رووداوەکان دەبینم، 
تر،  بەجۆرێکی  نووسینەوەیان  سەرلەنوێ  یاخود 
لەو رێگەیەشەوە هەوڵدەدەم رەهەندێکی تری تێدا 
بدۆزمەوە. لەبەرئەوە زۆرجار بەم کارە هەڵدەستم 
 و بەجۆرێک کار لەسەر حیکایەتێک دەکەم. ئەمە 
وای لە ئاوات ئەحمەد کردبوو، هەمیشە پێم بڵێت 
نووسەرەوەی  ئەوەندەی  نیت،  چیرۆکنووس  تۆ 
چیرۆکەکانیت. وەک ئەوەی چیرۆکەکان لەوێدا بن  و 

تۆ ئەوەندەت لەسەر بێت،  بیانهێنیت.
گێڕانەوە  شێوازێکی  بە  ئاماژە  لێرەدا  حەزدەکەم 
و  دەبەم   ناوی  تێکست(  )هاپێر  بە  کە  بدەم، 
لەوباوەڕەدام کۆمەکم بکات لە وەاڵمی پرسیارەکەتدا. 
ئەم زاراوەیە بۆ دەقی پەیوەنددار یاخود پەیوەستدار 

لەوەتەی دەنووسم، ئارەزوویەکی زۆرم هەیە بۆ 
شێواندن، شێواندنی حیکایەت  و ئەو وێنەیەی واقیع 
هەیەتی، یاخود بۆی دروستدەکرێت
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بەکاردێت لە ئینتەرنێتدا. 
زیاتر  یاخود  دەق  دوو 
پەیوەندییەک لەنێوانیاندا 
بەم  ئەویش  هەیە، 
شێوەیە: کاتێک دەقێک 
وشە  دەخوێنیتەوە، 
لە  هەیە  دێڕ  یاخود 
ماوسەکە  کە  دەقەکەدا، 
دەچێتە سەری، ئەکتیڤ 
پشت  لە  واتا  دەبێت. 
دەقێکی  وشەیەوە  ئەو 
هەیەو  پەیوەست 
وردەکاری  دەتوانین 
روونکردنەوەی  یاخود 
زیاتر بزانین  و بە کلیک 
ئێمە  لەسەری،  کردن 
تردا  دەقێکی  بەسەر 
دەکرێینەوە. ئەم شێوازە 

لە دەقی پەیوەندیدار لە قورئاندا ئامادەیی هەیەو 
یارمەتییەکی زۆری داوە لە کورت نووسیندا. وەک 
دەزانین قورئان لە رێگەی ئایەتێک یاخود دوانەوە، 
پێغەمبەرێک  درێژی  بەسەرهاتێکی  یاخود  چیرۆک 
یاخود رووداوێک دەگێڕێتەوە، بێ ئەوەی چووبێتە 
ناو وردەکارییەکەیەوە. ئایا ئەمە چۆن روودەدات؟ 
پەیوەستدار  دەقی  شێوازی  بە  زۆر  شێوازە  ئەم 
ئینتەرنێتدا.  لە  دەچێت  تێکست(  )هاپێر 
دەوترێت  پێی  کە  ناکەم  ئەوە  باسی  من  دیارە 
نییە،  دەقئاوێزان  ئەمە  چونکە  )دەقئاوێزان(. 
ئەوەندەی ئامادەبوونی تەواوی دەقی ئەسڵییە لە 
پشت  لە  شاردنەوەیەتی  یاخود  دێڕێکەوە،  پشت 

بەواتا  دێڕەوە.  ئەو 
ئایەتێک  بە  تۆ 
بۆ  زیاتر،  یاخود 
تەنها  مەبەستێک، 
بە  پێویستت 
کورت  ئاماژەیەکی 
هەیە بۆ چیرۆکی بۆ 
تۆفانەکەی  نموونە 
چونکە  نوح، 
درێژەی ئەم چیرۆکە 
پێش  دەقی  لە 
ئامادەیی  قورئاندا 
هەیە، دیارە تەورات 
کی  یە ە و چا ر سە
تی  کییە ە ر سە
باس  لێرەدا  )من 
هەندێک  لەبوونی 
کە  ناکەم  جیاوازی 
دەشێت چیرۆکێک لەنێوان دەقە پەیوەستدارەکاندا 
رۆح  منداڵیدا  لە  عیسا  ئەوەی  یاخود  هەیبێت(، 
دروستی  قوڕ  لە  باڵندانەی  ئەو  بەری  بە  دەکات 
لە  ئەوەی  یاخود  کردوون  و دەقە شاردراوەکەی، 
کە  بارنابادایە،  ئینجیلی  لە  ئایەتەکەوەیە،  پشت 
زۆرینەی کریستانەکان باوەڕیان بەو ئینجیلە نییە. 
لە  ئایەتانە،  ئەو  کە  وایە  ئەوە  وەک  بەهەرحاڵ 
دەقی  بەسەر  بن   و  ئەکتیڤ  خوێندنەوەدا،  کاتی 
یاخود  بمانکەنەوە،  چیرۆکەکەدا  ئەسڵیی  دەقی 
دەقە ئەسڵییەکە لە پشتییەوە شاردرابێتەوە. دیارە 
ناونیشانی  لە  من  کاتێک  زۆرن.  زۆر  نموونەکان 
خوێنەر  تر،  حەلالجێکی  دەنووسم  چیرۆکێکدا 

گفتوگۆ
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لەسەر  زانیاری هەیە  بەجۆرێک  یاخود  پاشخانێک 
حەلالج، وەک ئەوەی لە پشت وشەی حەلالجەوە، 
دەقێکی پەیوەندار هەبێت  و چیرۆکی راستەقینەی 
لەهەمانکاتدا  بەاڵم  شاردرابێتەوە،  لەوێدا  حەلالج 
ئەم  بەوەی  هەڵدەوەشێتەوە،  زانیارییە  ئەم  کۆی 
دەقە  لە  کە  نییە،  ئەوە  ترەو  یەکێکی  حەلالجە 
کتێبی  لە  تەنانەت  شاردراوەتەوە.  ئەسڵەکەدا 
کەمێک  ئەوەی  کراوەو  کار  هەمان  )فەهرەست(دا 
شارەزای کولتووری ئیسالمی بێت، هەرزوو خەیاڵی 
لە  یاخود  دەچێت.  ئەلنەدیم  ئیبن  کتێبەکەی  بۆ 
کە  نەسرەدین ..  )خواجە  رۆمانی  کە  دواکارمدا 
دەقی  هەمان  دەکوژرێت(  پێکەنینێکدا  لەپێناو 
بەاڵم  هەیە.  ئامادەیی  پشتییەوە  لە  شاردراوە 
مەرج نییە کارکردنی من بەهەمان ئاڕاستەی دەقی 

ئەسڵی بێت.  
چییه،  ئێوه   بۆ  ته سه وف  رۆح  و  *په یوه ندیی 
به وپێیه ی هه م زۆر له م دنیایه دا کارده که یت، هه م 
زۆر له  فه زای کاره کانت پێکده هێنێت ؟ ئایا ئه وه ی 
باوه ڕتان  ئێوه   چه ند  تا  ده وترێت،  له ته سه وف 

پێیه تی یاخود پێی رازین؟
تۆ  ئەوەندەی  نییە،  رازیبوون  تەنها  _مەسەلەکە 
وەک چیرۆکنووسێک چۆن سەیری شتەکان دەکەیت 
 و دەیانبینیت، لەکوێدا ئەو رووبەرە دەدۆزیتەوە بۆ 
لەسەر بکەیت.  تا کاریان  گومان  و پرسیارەکانت 
راڤەی  باوەڕبوون،  یاخود  رازیبوون  تەنها  ئەگینا 
بەم جۆرە دەنووسین  و  بۆ  ئێمە  ناکات کە  ئەوە 
بەجۆرێکی تر نانوسین؟. ئەگەرچی من دەزانم ئەم 
رایە تا رادەیەک تەمومژاوییە و دەکرێت بە هەڵە 
لێکبدرێتەوە، چونکە لە رووکەشدا خەڵکانێکی زۆر 
وایە  پێیان  بیردەکەنەوەو  ئەمە  پێچەوانەی  هەن 

بێت کە  بەو شتەوە  قەناعەت  لە  دەبێت  نووسین 
نووسیندا  لە  ئەوەی  دەزانم  منیش  دەینووسیت. 
دەتەوێت بیڵێیت، پرسیار و گەڕانت.. پەیوەندیی 
بەاڵم  هەیە.  قەناعەتتەوە  یاخود  دنیابینی ،  بە 
بە  پەیوەندیی  دەکەیت،  تێدا  کاری  فەزایەی  ئەو 
بەو  پەیوەندیی  ئەوەندەی  نییە،  قەناعەتتەوە 
ئەوەی  رێگەیەوە  لە  دەتوانی  کە  هەیە،  دۆخەوە 
کافکا  لە  پرسیارە  ئەو  هەرگیز  بیڵێیت.  هەتە 
ناکرێت، کە باوەڕی بە دادگا هەبووە یا نا، چونکە 
کافکا لە دادگاییدا دەیەوێت شتێکی گرنگ بڵێت، 
کە ئەویش ئەوەیە لەم سەردەمەدا مرۆڤ تاوانبارە 
بەبێ ئەوەی تاوانێکی کردبێت، وەک هەڵگێڕانەوەی 
ئەو رایەی تر کە دەڵێت مرۆڤ بێتاوانە تا تاوانەکەی 
لە  سەیرە  فەزا  ئەو  دروستکردنی  دەسەلمێنرێت. 
کە  دەگەڕێتەوە  بۆئەوە  کافکادا،  دادگایی  رۆمانی 
سامناکەی  دیدە  ئەم  دەتوانێت  کافکا  رووبەرێکە 
تێدا بڵێت، نەوەک بۆ باوەڕبوون یاخود نەبوونی بە 
دادگا. یاخود کاتێک ماری شیلی رۆمانی فرانکشتاین 
نابێتەوە،  کورت  لەوەدا  پرسیارەکە  دەنووسێت، 
زانست  بەتوانای  باوەڕی  ماری  دەکرێت  ئایا  کە 
 و دروستکردنی مرۆڤێک هەبووبێت بەوجۆرەو بەو 
نا؟ بەڵکو ئەوەی ماری  پارچە پارچەییە، یاخود 
شیلی کاری لەسەر کردووە، پرسی نهێنیی ژیان  و 
پەیوەندیی خالق  و خوڵقێنراو، پاشان مرۆڤی کامڵ 
کە  لەو سەردەمەدا  مردنداو...  بەسەر  زاڵبوون   و 
عەقڵخوازەکان  سەردەمی  زانست  و  بانگەشەکانی 
رۆمانەدا  لەو  شیلی  ماری  تر.  دنیایەکی  بۆ  بوو، 
قوڵ  دیدێکی  یاخود  لێکدانەوەیەک  توانیویەتی 
بە  سەبارەت  کە  روو،  بخاتە  پرسیارانەی  ئەو  بۆ 
بانگەشەکانی زانست لەو سەردەمەدا، هەیبوون  و 
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چۆن دەکرێت ئەو ئومێدانەی زانست لەگەڵ خۆیدا 
هێنای، دواجار شەیتان بخولقێنێت، نەوەک فریشتە، 
خولقێنراو  دەیبینین  و  فرانکشتایندا  لە  وەک 

هەڵدەگەڕێتەوە بەسەر خالقدا.
لەو نموونانەوە ویستم ئەوە بڵێم، گرنگ دۆزینەوەی 
ئیش  بتوانین  لێیەوە  کە  رووبەرەیە،  فەزاو  ئەو 
ئەمەش  بکەین.  پرسیارەکانمان  گومان  و  لەسەر 
جیاوازە لەو گوتارەی دەق لە خۆیدا هەڵیدەگرێت. 
بەهێزە  شەپۆلە  ئەو  گەرمەی  لە  ئێمە  نەوەدەکان 
نەوەک  دەژیا،  تێیدا  ئایین  کە  ژیاین،  خوێناوییەدا 
تردا،  خەڵکانی  لەگەڵ  ئیسالمییەکان  شەڕی  هەر 
تر،  شوێنانی  و  جەزائیر  کوردستان  و  لە  وەک 
ئەورپای  لە  کە  ئەمان  سەر  بۆ  پەالماریش  بەڵکو 
رۆژهەاڵت قەتڵوعام دەکران. بەدڵنیاییەوە دۆخێکی 
ئەو  بۆ  ئەوکات  من  دروستدەکات.  ال  پرسیارت  وا 
پرسیارانەی سەبارەت بە ئیمان  و ئەو خوێنڕشتنە 
تەسەوف  کەلەپوری  سەر  گەڕامەوە  هەمبوون، 
رووبەرێکی  تەسەوفدا  گەردوونییەی  دیدە  لەو   و 
تا  بەجۆرێک  دۆزییەوە،  سەرسامکەرم  سەیرو  زۆر 
تێدا  لەسەر دەکەم  و جوانیی  کاری  ئێستاش هەر 
دیدی  ئایندا،  کایەی  لەناو  کارکردن.  بۆ  دەبینم 
ئیمان  ئیمان  و  پێکهێنەرەکانی  رەگەزە  بۆ  ئەوان 
خۆشی، شتێکی سەرسامکەرەو بواری زۆری تێدایە 
بۆ سەرلەنوێ خوێندنەوە. ئەمەش جیاوازە لەوەی 
کە من تا چەند الیەنگر یاخود دواکەوتەی بۆچوون  
پێچەوانە  نموونەیەکی  دەکرێت  ئەوانم.  دیدی  و 
بهێنمەوە. جۆرج ئەمادۆ هەر چەپ  و ئەندامی پارتی 
کۆمۆنیستیش بوو، بەاڵم لە رۆمانی )تیریزا باتیستا(
دا کاتێک چینەکانی خوارەوەو چەوساوەو هەژارەکان 
بەم  سەرەتا  سۆزانییەکانن  ئەوە  دەکەن،  راپەڕین 

دەکەن،  راپەڕینەکە  پێشڕەویی  هەڵدەستن  و  کارە 
وەک  شۆڕشن  پێشڕەوی  کە  کرێکاران،  نەوەک 
مارکسییەت باسی دەکات. ئایا ئەمادۆ لەو رۆمانەدا 
بۆ وا دەکات؟ قەناعەتی بە بیروباوەڕی خۆی نییە، 
لەناو  بەرازیلەو دەکرێت  تایبەتمەندیی  ئەوە  یاخود 
مارکسییەتدا، خوێندنەوەی جیاواز هەبێت بۆ واقیعە 
جیاکاری  ئێمە  دەبێت  لەبەرئەوە  جیاوازەکان؟ 
بکەین لەنێوان ئەوەی دەق دەیەوێت بیڵێت، لەگەڵ 
ناکرێت  دەکات  و  تێدا  کاری  دەق  رووبەرەی  ئەو 
سەردەمی  سەر  بۆ  رۆماننووسێک  گەڕانەوەی 
کە  کورتبکەینەوە  لەوەدا  خاچپەرستەکان،  شەڕی 
شەڕانە  بەو  باوەڕی  یاخود  الیەنێکە،  چ  الیەنگری 
هەبووە یاخود نا، ئەوەندەی لەو پرسیارە رابمێنین، 
رۆمانگەلێکی  ئەگەرچی  دەکات.  لەسەر  کاری  کە 
زۆریش هەن، کە لە گۆشەنیگای ئایدیۆلۆژیایەکەوەو 
شەڕە  ئەو  الیەنێکی  لە  الیەنگیری  مەبەستی  بە 
نووسراون  و من باسی ئەم جۆرە لە نووسین ناکەم.
*لە چیرۆکی )یاقوتی ئازار(دا، به شێوه یه ک كڕینی 
ئه و  وایه   پێم  من  چونکه   هه یه ،  ئاماده یی  مرۆڤ 
یاقوتانه ی له  چاوی نوور دێنه  ده ره وه ، هه ر به شێكن 
له  جه سته ی نوور. )واته  كڕینی شووشه كان وه ك 
کڕینی نوور وایه (. لەو چیرۆکەدا باسی ئەوە دەکەن 
کە مرۆڤەکانی تر و وەزارەتی پیشەسازی لە هەوڵی 
ئەوەدان ئەو شووشانە بکڕن. ئەمەش دەکاتە ئەوەی 
کە دەبێت نوور ئازار بچێژێت، بۆئەوەی ئەوانی تر 

دەوڵەمەند بن. ئەم ناکۆکییە بۆچی؟
من  ئەوەندەی  هەبێت،  ناکۆکییەک  _باوەڕناکەم 
مرۆڤ  و  نێوان  پەیوەندیی  لە  ویستبووم  ئەوکات 
رژێم،  دەوترێت  پێی  ئەوەی  یاخود  دامودەزگا، 
ئێمەدا  دنیای  لە  پەیوەندییە  ئەم  وردببمەوە. 

گفتوگۆ
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یاقوت  چاوییەوە  لە  نوور  چیرۆکەکەدا  لە  چۆنە؟ 
دێتەدەرەوە، ئەمەش ئازار لەگەڵ خۆیدا دەهێنێت، 
بەاڵم ئێمە دەبینین نە دەزگایەکی وەک خێزانەکەی، 
نە دامودەزگاکانی تر گوێ بە ئازاری ئەم ئینسانە 
نادەن  و تەنها لەبیرکردنەوەی ئەوەدان، نوور زیاتر 
لێی  بەردەوام  خێزانەکەی  بەرهەمبهێنێت.  یاقوت 
دەپاڕێنەوە لەبەر ئەمان ددان بەخۆیدا بگرێت  و ئارام 
بگرێت، وەزارەتی پیشەسازیش تەنها یاقوتەکانی بۆ 
ئازارەکانیدا  و  نوور  غەمی  لە  کەس  ئیدی  گرنگە. 
نییە. وەک ئەوەی نوور پرۆژەیەکی بازرگانی بێت. 
ئەگەرچی نوور وەک سۆزانی مامەڵە ناکرێت، بەاڵم 
لەپێناو  دەفرۆشرێت  ئەوە  لەشی  ئەوە  سەرئەنجام 
ئەوانی تردا. لەم جۆرە کولتوورانەدا مەترسییەکی 
دەیانەوێت  هەمیشە  دروشمانەی  لەو  هەیە،  گەورە 
ئەم  بەاڵم  کۆ،  بۆ  قوربانی  بە  بکات  خۆی  تاک 
دەکات،  لەسەر  کاری  گروپ  زۆر  کە  دەستەواژەیە 
جوان  ئەخالقی  و  رووکەشدا  لە  فریودەرەو 
لە  گەورە  فریوێکی  بەاڵم  دەکات،  نمایش  خۆی 

پشتییەوەیەتی. 
ئێمە ئەو دۆخانەمان بینیوە، کە دروشم فەرمانڕەوایی 
لە  دێت  و  نەڕەیان  هەر  بڵندگۆکان  دەکات  و 
یاخود  دەمانهێڵنەوە،  ژیاندا  باشبوونی  چاوەڕوانی 
دەیانەوێت ئەو خەونە الی ئینسان دروست بکەن، 
کە لە ئایندەدا دەگەین بە خۆشنودی، لەپاڵیشیدا 
کەسانێک هەن لەپێناو ئەوانی تردا، لەشی خۆیان 
لەبەردەم  بچێژن..  ئازار  دەبێت  دەفرۆشن  و 
خەستەخانەکاندا خوێنی خۆیان دەفرۆشن، تەنانەت 
نەوەدەکان  بوو  دیاردەیەک  ئەمە  کە  گورچیلەیان، 
گورچیلەیە  ئەو  دەزانین  هەمووش  هەبوو..  برەوی 
ژیانی چ کەسێکی رزگارکردووە. واڵت تااڵن دەکراو 

گومرگەکان وەک کانی پارەیان لێ دەڕژا، کە هەر 
کەسانێکی  کەچی  بوو،  خۆیان  خەڵکە  ئەو  هی 
کەسیش  بفرۆشن  و  لەشیان  بەجۆرێک  دەبوو  زۆر 
کۆوە  بەناوی  دەینەڕاندو  لەوەی  نەیدەگرت  شەرم 
قسەی دەکرد. ئەو چیرۆکە، واقیعیترین چیرۆکی ناو 
کتێبەکەیە، کە دەمویست لە رێگەیەوە ئەو دۆزەخە 
و  کۆمەاڵیەتی   دەزگا  لەناو  تاک  کە  بدەم  نیشان 
دەستگەشتن  دوای  ئێستا  دەژی.  سیاسییەکاندا 
بەردەوامە،  هەر  نوور  نەوتەکان، چیرۆکی  بیرە  بە 
بەاڵم دەکرێت لە فۆرمێکی تردا. بۆ نموونە دەبێت 
نەوتمژەکان دوعاخوازبێت کە  لە ترسی  جوتیارێک 

نەوت لەژێر زەوییەکەیدا نەبێت، ئەگینا...
كه   گێڕانه وانه ی  به سه رهات و  ئه و  وایه   *پێت 
رۆژانەدا  ژیانی  لە  و  راستین   یاخود  واقعین  زیاتر 
چیرۆك،  كه ره سته ی  ببنە   بتوانن  بەریاندەکەوین، 
کە  نووسراوه کان،  چیرۆکه    ئه فسانه  و  یاخود 
لە  نموونە  بۆ  دەکەینەوە؟  سازیان  دی  جارێکی 
هەواڵێکی  لەسەر  ئازار(دا،  )یاقوتی  چیرۆکی 
لە  یاخود  دروستدەکەن.  چیرۆکێک  رۆژنامەوانی، 
چیرۆکی )کتێبەکانی ئەندێشە(دا باسی ئەو رانان  و 
ناساندنی کتێبانە دەکەیت، کە لە گۆڤاری ئایندەدا 
نییە.  بوونیان  کە  کردووتن،  کتێب  هەندێک  بۆ 
یاخود خۆتان لە نامەیەکدا بۆ منتان نووسیوە، ئەم 
ئەوا  باڵونەکرایەوە،  ئەگەر  سازیدەکەن،  دیدارەی 
دەتوانن بیکەن بە چیرۆک یاخود کارێکی تر. من 
هەستدەکەم ئەمانە وەک بەرهەمی واقیعین، بەاڵم بۆ 
ئێوە دەبنە کەرەسە. هەربۆیە دەپرسم ئەو شتانەی 
واقیعین، یاخود حیکایەتە کۆنەکان زیاتر بۆ ئێوە 

ئیلهام بەخشن؟
_من باوەڕم بەوە هەیە، کە هیچ یاسایەک نییە بۆ 

هیچ 
یاسایەک 
نییە بۆ نووسین، 
یاخود رای 
پێشوەخت لە پشت 
ئەوەوە وەستابێت، 
کە دەبێت چی 
بنووسین  و چۆن 
بنووسین. چی 
باشە بۆ نووسین و 
سەرنجڕاکێشە و 
چیش نەگونجاوە. 
تەنانەت دەبێت چ 
جۆرە تەکنیکێک 
لە دەقدا هەبێت.. 
بەڵکو ئەوە 
دەکەوێتە سەر 
توانای نووسەر، 
دنیابینیی ئەو، کە 
وادەکات دەقێک 
بەرهەمبهێنێت 
توانای 
خوێندنەوەیمان 
هەبێت  و چێژی لێ 
ببینین

کاتێک بیردەکەمەوەو ئەندێشە دەکەم، هەموو ژیان  و 
گەردوون ، موڵکی منن  و رووبەرێک نییە بۆ من حەرام 
یاخود قەدەغەبێت
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ئەوەوە  پشت  لە  پێشوەخت  رای  یاخود  نووسین، 
چۆن  بنووسین  و  چی  دەبێت  کە  وەستابێت، 
سەرنجڕاکێشە  نووسین و  بۆ  باشە  چی  بنووسین. 
جۆرە  چ  دەبێت  تەنانەت  نەگونجاوە.  چیش  و 
تەکنیکێک لە دەقدا هەبێت.. بەڵکو ئەوە دەکەوێتە 
سەر توانای نووسەر، دنیابینیی ئەو، کە وادەکات 
خوێندنەوەیمان  توانای  بەرهەمبهێنێت  دەقێک 
هەبێت  و چێژی لێ ببینین، ئەمەش پەیوەندییەکی 
زۆری بە توانای قەناعەتپێکردن الی نووسەر هەیە. 
یاخود  فەرامۆشکراو،  و  بچوک   رووداوێکی  چۆن 
روداوو کارەساتێکی گەورە دەکات بە دەق. چی بە 
دەکات.  لەسەر  کاری  و  گرنگە  نووسەرێکەوە  الی 
من گرفتەکە لەوەدا نابینم کە نووسەر کاری لەسەر 
ئەفسانە.  یاخود  کردووە  واقیعی  بەسەرهاتێکی 
ئەو  لەگەڵ  کاری  چۆن  گرنگە  ئەوەی  بەڵکو 
پێدراوانەدا کردووەو دەتوانێت قەناعەت بە خوێنەر 
بکات. وەک )هیرنان ریڤیرا لێتێلیێر(ی شیلی، کە 
رۆمانی  لە  گەورەبووە،  کانەکاندا  ناوچەیەکی  لە 
کیژۆڵەیەک  بەوەی  دەیکات،  )فیلمگێڕەرەوەکە(دا 
کاری  کانێکدا  لە  کە  باوکی  هەیەو  برای  پێنج 
کردووە، تا نوقسان نابێت، زۆر حەزی بە چوون بۆ 
سینەما دەبێت. بەاڵم ئێستا لەبەر هەژاری ناتوانێت 
کە  دێت،  بۆ  بیرۆکەیەکی  فیلم.  سەیری  بۆ  بچێت 
هەرجارە و منداڵێکیان بچیت بۆ سەیری فیلمێک  و 
کە هاتەوە بیگێڕێتەوە. کامیان باشترین گێڕەرەوەی 
فیلم بوو، ئیتر ئەو دەتوانێت بچێت بۆ سەیری فیلم 
بێتەوە بۆ ئەمانی تری بگێڕێتەوە. لەناو هەموویاندا، 
کیژۆڵەکە باشترینیان دەبێت، بەوەی زۆر جوان فیلم 
دەگێڕێتەوە، تا وای لێدێت خەڵکی دێن بۆ ماڵیان تا 
بە پارە، گوێ لە گێڕانەوەکانی بگرن. ئەوە توانای 

نووسەرە کە قەناعەت بە خوێنەر بکات لەوەی شتە 
یاخود  نامەئلوف،  بکاتە  واقیعییەکان  مەئلوف  و 
بەپێچەوانەوە، شتە نامۆو نامەئلوفەکان بکاتە شتی 

ئاسایی  و مەئلوف بە خوێنەر. 
دەتوانین  قسەبکەین،  فراوانتر  کەمێک  ئەگەر 
بگەڕێینەوە سەر ئامادەیی چەمکی واقیع لە دنیای 
ئێمەدا، کە ئەوەندەی من بزانم زۆر قسەو گرفتی 
سەردەمی  لە  بەتایبەت  هێناوە.  خۆیدا  لەگەڵ 
دنیای  لە  چەپ ،  ئایدیۆلۆژیای  بااڵدەستبوونی 
نووسینماندا و تا ئێستا ئەم قسەو باسە ئامادەیی 
هەر هەیە، جا وەک الیەنگر یاخود دژ. من بۆخۆم 
بۆشاییدا  لە  نییە  تۆپێک  ئەدەب  لەوباوەڕەدام 
راگیرابێت، هەرچۆن ئەم چرکەساتەی ئێمە تیایدا 
دەژین، دابڕاو نییە لە مێژوویەکی دوورودرێژ کە لە 
پشتیەوەیەتی. منیش کاتێک بیردەکەمەوەو ئەندێشە 
منن  و  موڵکی  گەردوون ،  و  ژیان   هەموو  دەکەم، 
رووبەرێک نییە بۆ من حەرام یاخود قەدەغەبێت  و 
بکەم.  ئەندێشەی  یاخود  لێبکەمەوە  بیری  نەتوانم 
دەنووسم  من  کە  ئەوەیە،  من  الی  هاوکێشەکە 
لەبەر ئەوەی کۆمەڵێک پرسیار و راز و نهێنی هەن 
دەمەوێت کاریان لەسەربکەم. هەموو ئەم شتانەش 
پەیوەندیی بە بوونمانەوە هەیە. راستە دەشێت ئەو 
شتەی الی من پرسیارە، بۆ کەسێکی تر جێگەی 
بایەخ نەبێت  و ئەو شتێکی تری بەالوە گرنگ بێت. 
ئەمە گرفتەکە نییە، بەڵکو گرفتەکە ئەوەیە کە ئایا 
لەم گەڕانەماندا توانیومانە دەق بەرهەم بهێنین یا 
نا. ئەگینا پێوەر دابنێین، ئەوا تووشی گێژاو دەبین 
 و ئێمە دەبێت هەموو تەمەنمان خەریکی فڕێدانی 
پێوەرەکەماندا  لەگەڵ  کە  بین،  تێکستانە  ئەو 
نایەتەوە. ئەگەر کارکردن لەگەڵ رووداو و تەنانەت 

گفتوگۆ
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واقیع نەشیاوە، ئەوکاتە دەبێت چۆن سەیری مەدام 
بۆڤاری بکەین  و چی بڵێین، کە دەزانین ئەو رۆمانە 
واقیعی  پێدراوی  لەسەر  ئەو  وەک  رۆمانی  زۆر  و 
ژیانە  ئەو  بەرجەستەکردنی  هەوڵی  کاریانکردووەو 
خۆیاندا  سەردەمی  لە  کە  داوە،  واقیعییەشیان 
پەیوەندییە  خواردن  و  جلوبەرگ  و  بە  هەبوون، 
نێوان  خیانەتی  ئایا  دیکۆرو...  کۆمەاڵیەتییەکان و 
شتێک  و  دایهێناوە  فلۆبێر  خەیاڵی  هاوسەرەکان، 
نەبووە بوونی هەبووبێت؟ کەواتە بەناوی پەیوەندیی 
راستەوخۆ بە واقیع، یاخود گواستنەوەی واقیع بۆ 
تاوان   تەنانەت  بکەین؟  لەم رۆمانە  ناو دەق، چی 
و سزای دۆستۆیڤسکی سەیربکە، چۆن وردەکاری 
ژیان  و واقیع دەگوازێتەوە بۆ ناو دەق  و ئەمەش 
بۆ ساتێک نەبووەتە گرفت، چونکە هەریەکێک لەو 
و  هەبووە  خۆی  دنیابینیی  و  پرسیار  نووسەرانە، 
لە پشت بیناکردنی دەقەوە وەستاون. ئایا نەجیب 
لە  واقیعییە  کەم  گەڕەکدا،  مندااڵنی  لە  مەحفوز 
بینای رۆمانەکەیدا؟ بەاڵم لە پشت دەقەکەیەوە چی 
نەوتراوەکانی  دەوترێت  پێی  ئەوەی  )وەک  هەیە، 
ئەو  بۆ  هەیە  بێئەندازەی  گرنگییەکی  کە  دەق(، 

رۆمانە. 
دووفاقییەکی  لە  ئێمە  بەردەوام  هەستدەکەم  من 
سەیردا دەژین، لە زۆر بواری ژیاندا. با نموونەیەک 
بهێنینەوە. ئەو دەقەی لە دەرەوەی دنیای کوردییەوە 
بە باش وەریدەگرین ،  ئێمە بێ چەندوچوون  بێت، 
ئەگەر هەمان ئەزموون لە نێوەندی خۆماندا بێت، بە 
کۆمەڵێک پرسیاری نەشیاو بەر نەفرەتی دەخەین. 
قسەبکەین،  هێنانەوە  نموونە  بە  ئەگەر  دیارە 
تیژتێپەڕ  ناچار کەمێک  نابێت.  تەواو  نموونە  ئەوا 
بەسەریدا دەڕۆین  و قسە لەو ئەزمونانە دەکەین کە 

ئەزموونی  با  هەیە.  ئامادەییان  کوردییدا  لەدنیای 
خالید حوسەینی یاخود عەتیق رەحیمی سەیربکەین، 
ئایا ئەمانە ئەفسانەسازییان کردووە؟ ئایا ئەمان تا 
واقیعی  ئەمان  ئایا  رۆشتوون؟  خەیاڵ  دواسنووری 
لە  قوڵ  مەعریفەیەکی  ئایا  دروستکردووە؟  تریان 
لە  قسانە  جۆرە  ئەم  )دیارە  هەیە؟  پشتیانەوە 
دنیای ئێمەدا بەکاردێت  و وەک پێوانەی لێهاتووە بۆ 
سەیرکردنی دەق(. ئەی بۆ بەبێ رووبەڕووکردنەوەی 
کارانە  ئەو  ئێمە  ناوەندی  پرسیارانە،  جۆرە  ئەم 
وەردەگرن  و قبوڵی دەکەن، ئایا لەبەرئەوەیە ئەو 
رۆمانانە سەر بە دنیایەکی ترن  و تا رادەیەک بۆ 
نامۆ یاخود جیاوازن، کە ئەمەش وا دەکات  ئێمە 
)من  بیانبینین؟  قوڵ  یاخود  سەیر  کارێکی  وەک 
بکەم کە  ئەزموون  باسی هەندێک  نامەوێت  لێرەدا 
یاخود  دەنووسرێن،  رۆژئاوایی   خوێنەری  بۆ  چۆن 
لەسەر خواستی خانەی باڵوکردنەوەکان دەنووسرێن 
لە  ئەو دەقانەیان دەوێت، کە جەخت  ئەوانیش   و 
رۆژهەاڵت.  بۆ  دەکاتەوە  خۆیان  بینینی  دیدگاو 
بەناوی  کورد،  گەنجی  کوڕێکی  پارساڵ  سوید  لە 
نییە،  ناسراو  خۆمان  الی  کە  ئەسعەدەوە  ئەرکان 
رۆمانەیدا  لەو  ئەرکان  رۆمانێکی پڕفرۆشی هەبوو. 
دەیەوێت لە رێگەی کوڕێکەوە کە باوکی دەیباتەوە 
بۆ کەرکوک  و لەوێ بە زۆر ژنی بۆ دەهێنێت، بڵێت 
دەچەوسێتەوە  ئێمە  الی  نییە  ئافرەت  هەر  ئەوە 
پیاویش  بەڵکو  دەبڕدرێت،  لوتی  و  دەکوژرێت   و 
ئازادیی  دەکرێت  و  بێئیرادە  و  دەچەوسێتەوە 
وەک  کارە  ئەو  ئەگەرچی  دەسەنرێتەوە...  لێ 
حوسەینی  و رەحیمی رۆمانە و خوێنەرێکی باشیشی 
بۆ  وەربگێڕدرێت  ئەگەر  ئەوەیە  پرسیارەکە  هەیە، 
کوردی، چۆن پێشوازیی لێدەکرێت؟ ئایا هەروەک 

ئەو دەقەی لە 
دەرەوەی دنیای 
کوردییەوە 
بێت، ئێمە بێ 
چەندوچوون بە 
باش وەریدەگرین ، 
ئەگەر هەمان 
ئەزموون لە 
نێوەندی خۆماندا 
بێت، بە کۆمەڵێک 
پرسیاری نەشیاو 
بەر نەفرەتی 
دەخەین
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لەبەرئەوەی  یاخود  رەحیمی،  ئەوەی حوسەینی  و 
کوردە و سەر بەو دنیایەی ئێمەیە و ئاشناین پێی 
بکەین،  تێدا  قسەی  دەدەین  خۆمان  بە  رێگە   و 
رووبەڕووی ئەو پێوانانەی دەکەنەوە کە بۆ دەقیان 
کوردی  بە  بنچینەدا  لە  ئەگەر  یاخود  داناوە؟ 
بوون  و  واقیعی  پرسیاری  تووشی  بینووسیبایە، 
نەبوونی مەعریفە لە پشتییەوە و... دەکرایەوە یا 

نا؟(. 
وەک  ئەگەر  تەنانەت  کارێک،  ئەگەر  دڵنیابە 
واقیعدا  لەگەڵ  سەروکاری  راستەوخۆ  ئەوانیش 
نەبێت  و بیەوێت لە ژیان  و ئەو رووداوانە بدوێت، 
کە تیایدا دەژین، بە تۆمەتی واقیعی بوونی، دەیان 
ئەو  لەگەڵ  بەاڵم  دەکرێتەوە.  رووبەڕوو  پرسیاری 
پێوانانە  لەم  زۆرێک  دێن،  دەرەوە  لە  تێکستانەی 
ون دەبن. من بۆخۆم نە بەو گۆشەنیگا بچوکەوە 
بۆ  ئەوەی  دەشنووسم.  نە  دەکەم،  دەق  سەیری 
پرسیارانەی  بەو  دەقەکەیە،  کۆی  گرنگە  من 
ئەو  بۆ  منە  بردنی  یاخود  هەڵیدەگرێت،  لەخۆیدا 
رووبەرەی پێشتر نەمتوانیوە دەرکی بکەم  و خەیاڵم 
بۆی بچێت. ئەمەش وادەکات ئەو دەقانەش هەڵم 
دەقی  بڵێین  پێیان  دەکرێت  کە  نەخەڵەتێنن، 
خەیاڵ  و  و  فەنتازیا  بەناوی  بەوەی  فریودەر، 
دیمەنگەلی سەیروسەمەرەوە، کاری بێسەروبەرن  و 
ناتوانێت هیچت پێبڵێت. من الیەنگرانی ئەم تەرزە 

نووسینە و مەدح  و سەناکانیشیان دەبینم. 
دەمەوێت بڵێم ئاسۆی کارکردنی دەق زۆر فراوانە 
بکەین.  بارگرانی  پێشوەخت  بڕیاری  بە  ناکرێت  و 
یاخود بەو بۆچوونانەی ئێمە پێشوەخت لە دەقی 
پێوانەی  بۆ  دانابێت  کڵێشەمان  یاخود  دەخوازین. 
نووسەرێک  سەیرە  بەالمەوە  چەند  من  دەق . 

پێشوەخت بڵێت چیرۆکێکی ریالیزمی یاخود عیرفانی 
خوێنەرێک  سەیرە  بەالمەوە  ئەوەندەش  دەنووسم، 
پێشوەخت بڵێت من ئەو دەقانەم بەالوە جوانە کە 
واقیع  و  یاخود خەیاڵ   تر دروست دەکەن  واقیعی 
بەکاردەهێنن...  فالشباک  یاخود  دەکەن،  تێکەڵ 
تەنانەت بۆچوونێکی هەبێت سەبارەت بە چۆنییەتی 
پێی  نمونە  بۆ  دەق.  دەستپێکی  یاخود  ناونیشان 
وابێت دەستپێک دەبێت زۆر جوان بێت  و نهێنیی 
کارەکە لەخۆی بگرێت یاخود وەک کلیلی دەقەکە 
وا بێت. دەکرێت ئەمە قسەیەکی گشتی  و باوبێت، 
کە  ببینین  دەق  زۆر  نووسیندا  دنیای  لە  بەاڵم 
دەستپێکەکەی وا نەبێت، کەچی کۆی کارەکە جوان 
کەم  تێکستانە  ئەو  چونکە  بێت.  سەرنجڕاکێش   و 
ئاسایی  دەستپێکێکی  جوانن  و  تێکستی  کە  نین 
لێرەدا  هەبێت.  سادەیان  زۆر  لەوانەیە  یاخود 
حەزدەکەم ئەزموونی خۆم لەگەڵ ئەنتۆنیۆ تابۆکیدا 
بە گشتی  ئیتالی،  رۆماننووسی  تابۆکی  باسبکەم. 
بچوکانەی  رۆمانە  لەو  یەکێک  بچوکن،  رۆمانەکانی 
چاپە  لە  کە  هیندییەکانەوەیە،  شەوە  بەناوی 
عەرەبییەکەیدا بەوناوەوە وەرگێڕدراوە، کاتێک ئەو 
بوو،  سەیر  بەالمەوە  زۆر  دەخوێندەوە،  رۆمانەم 
چونکە  دەکرێت،  رۆمانە  ئەو  جوانیی  لە  باس  کە 
جۆرێک  بە  راستی  بە  بوو.  ئاسایی  زۆر  کارێکی 
خوێندنەوەی،  لە  بەردەوامبووم  کەللەڕەقییەوە  لە 
چونکە مەبەستم بوو تەواوی بکەم تا بزانم بۆ ئەم 
کارە بە گرنگ  و جوان دادەنرێت لە ئەزموونی ئەو 
نوسەرەدا، کە من سێ رۆمانی تریم خوێندبووەوە. 
هەرچۆن بوو تا نزیکەی الپەڕە 70 بەردەوام بووم، 
لەو چەند الپەڕە کەمەی دەقەکە مابووی، تابۆکی 
یارییەکی ئەوەندە سەیر و سەرسامکەری کردبوو، 

گفتوگۆ
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هەر  کردم.  حەپەسانی  تووشی  راستی  بە  کە 
ئەمەش وای کرد تەنها لەبەر چێژی کارەکە خۆی، 
کە  نموونەیە  ئەم  بیخوێنمەوە.  تریش  جارێکی 
بەسەر خۆم هاتووە، بۆیە هێنامەوە، تا ئەوە بڵێم 
کە هەر پێش داوەرییەک بۆ دەق، دەشێ تووشی 
هەڵەمان بکات. خۆ ئەگەر من بە رای پێشوەخت 
هەرزوو  دەبوو  ئەوا  بکردایە،  رۆمانەم  ئەو  سەیری 
دەستبەرداری ببم  و نەیخوێنمەوە. بەاڵم پێچەوانەی 

لە خۆرئاوا،  هەر  ئەمە 
رۆمانە بازرگانی یاخود 
کە  پڕفرۆشەکانن، 
وروژاندن  و  رەگەزی 
ئەوەندە  راکێشانیان 
بێشومار  زۆرە، 
خۆیان  لە  خوێنەر 
کە  کۆدەکەنەوەو 
دەست بە خوێندنەوەی 
ناتەوێت  دەکەیت، 
ببیت.  دەستبەرداری 
رۆمانانەی  ئەو  یاخود 
لە ئێران هەن  و باسی 
ئەو  و  ناکام   عەشقی 
کە  دەکەن،  شتانە 
باشیان  خوێنەرێکی 
دەقێک  کاتێک  هەیە. 
بەدەستمەوە،  دەگرم 
خۆم  وایە  ئەوە  وەک 
دارستانێکی  لەبەردەم 
ئیدی  ببینمەوە.  چڕدا 
رێگەیەکت  زوو  هەیانە 

دەبێت  هەشیانە  بڕۆیت،  پێیدا  تا  دەکاتەوە  بۆ 
مەشەقەت بچێژیت تا خۆت رێگەیەک دەکەیتەوە تا 
لێیەوە تێپەڕیت. هەیانە رێگەت بۆ دەکاتەوە و دواتر 
ونت دەکات. هەرچۆن هەشیانە ناتگەیەنێتە هیچ، 
هەیانە زیاد لە رێگەیەک  و گریمانەیەکت دەداتێ...

هەربۆیە لەوباوەڕەدام ئەگەر کەسێک توانای پێش 
دەق کەوتنی هەبێت، ئەوا گرفتەکە ئەوەیە دەشێت 
جوانی  بۆ  کە  پێوانەیەکدا  هەر  سایەی  لەژێر 
دەقی  دادەنێین، 
خراپ  جوان، 
ناشرین  یاخود 
جێگەی ببێتەوە. 

بەتەنها  بۆیە  من 
نووسەر  لە  قسە 
چونکە  ناکەم، 
گرنگی  بەشێکی 
دەق،  ژیانی 
ێتە  و کە ە د
نی  کا ە ر سنو
 . ە و ە ر ێنە خو
وادەکات  ئەمەش 
و  گرنگی   خوێنەر 
قورساییەکی زۆری 
الیەکی  هەبێت  و 
هاوکێشەیە  ئەو 
بکات،  تەواو 
پەیوەستە  کە 
و  دەقەوە  بە 
نووسەری  خوێنەر 
دەقە.  دووەمی 

چەند بەالمەوە 
سەیرە نووسەرێک 
پێشوەخت بڵێت 
چیرۆکێکی 
ریالیزمی یاخود 
عیرفانی دەنووسم، 
ئەوەندەش بەالمەوە 
سەیرە خوێنەرێک 
پێشوەخت بڵێت 
من ئەو دەقانەم 
بەالوە جوانە کە 
واقیعی تر دروست 
دەکەن یاخود 
خەیاڵ  و واقیع 
تێکەڵ دەکەن، 
یاخود فالشباک 
بەکاردەهێنن
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*له  نووسینی ئێوه دا هه ست به  نووسینی كالسیكی 
و  تیایە  زۆری  ره وانبێژیی  هونه ری  كه   ده كرێت، 
چیرۆکەکانتدا  لەنێو  کەرەستەکانیش  بەجۆرێک 
)سنوقی  چیرۆکی  وەک  کالسیکییە  زۆربەیان 
به  له  وشه دا،  ئابووریكردن  یاخود  ئەندێشە(. 
 كه مترین وشه  زۆرترین چیرۆك  و گێڕانه وه  و مانا 
ده كه ن؟  ئه مه   به مه به سته وه   ئێوه   سازده كه ن. 
به   زیانی  بێئه وه ی  به اڵم  كه مه ،  په سنتان  زمانی 
ده قه كان گه یاندبێت؟ ئه م نه فه س كورتییه  بۆچی 
ده گه ڕێته وه؟ ئایا  نووسه ر كه م توانایه  له  په سندا 
یان ئه وه  هونه ره بتوانیت بە کەمترین وشە زۆرترین 

مەبەست بگەیەنیت؟
مەبەستەوە  بە  زۆر  من  الی  _کورتنووسین 
کارێکی  کە  وانییە  مانای  ئەمە  بەاڵم  دەکرێت ، 
خۆش  و ئاسانە، چونکە لە کورتنووسیندا بواری 
هەندێک  ئاسانی  بە  کە  نامێنێتەوە،  بۆ  ئەوەت 
بە  پێویستی  بەڵکو  تێبپەڕێت ،  بۆشایی  و  گرفت  
وردبینییەکی زۆر هەیە و من چیژ لەم وردەکارییە 
دەبینم. کاتێک یەکەم کۆمەڵە چیرۆکم چاپکرد بە 
ناوی )پاشماوەی خێڵەکان(ەوە، لە پێشەکییەکەیدا 
باسی ئەمەم کردووە، کە دەمەوێت خۆم لەو زمانە 
وەسفییە وەستاوە البدەم، کە ئامادەییەکی زۆری 
ئەو  ئێمەدا )تەنانەت  گێڕانەوەی  دنیای  لە  هەیە 
بووبێت،  هۆکارێک  هەر  لەبەر  رەمزییەی  زمانە 
سەردەمانێک بااڵدەستیی هەبووە(، تەنانەت زمانی 
هەست  کە  حاڵیش،  دەردی  و  دادوفیغان   لە  پڕ 
ئەمەش  تیایدا.  دەکەیت  نووسەر  ئامادەیی  بە 
لە  بکەم   زمان  سەیری  تر  جۆرێکی  بە  وادەکات 
لە رستە بەرهەمبهێنم،  زیاتر ئەو جۆرە  دەقدا و 
کە پڕ جوڵە و رووداوە، نەوەک وەستاو و وەسفی. 

یەکالیی  تێڕوانینەدا  ئەو  لەگەڵ  خۆم  لەمەشدا 
کردووەتەوە، کە بەناوی کوردیی پاراوەوە دەدوێت  
و مەبەست لێی، بوونی زۆرترین وەسفە لە دەقدا، 
وەک چۆن لە پەخشاندا هەیە. بۆ ئەم تێڕوانینەشم 
هەم ئەزموونی چیرۆکی کوردیم سەیرکردووە، هەم 
لە دەرەوەی دنیای کوردیدا بەدوای ئەو دەقانەدا 
دێتەوە.  تێڕوانینەمدا  ئەم  لەگەڵ  کە  گەڕاوم، 
کۆنەکانە،  حیکایەتە  زمانی  نموونە  باشترین 
چینییەکان  و  کولتووری  لە  ئەوانەی  تەنانەت 
بە  گەشتووە  کەمێکی  و  هەن   تردا  میللەتی  زۆر 
چڕ  زمانەکەی  سەیر،  زۆر  سنورێکی  تا  کە  من، 
ئەوەی  داماڵراوە،  زیادە  وەسفی  لە  کراوەتەوەو 
هەر  بەگشتی  و  رووداوە  لە  پڕ  زمانێکە  هەیە 
دواتر  دەقدا.  لە  هەیە  خۆی  وەزیفەی  رستەیەک 
ئەمریکای  گێڕانەوەی  ئەزموونی  هەندێک  بە  کە 
ئەم حاڵەتەم  زیاتر جوانیی  ئاشنابووم،  التینیش 
بۆ کەشف بووە. لێرەدا من خۆم لە تێڕوانینێک الدا 
)تا ئێستاش( کە بەناوی شیعریبوونی دەق یاخود 
ئەدەبەوە دەدوێت  و هەستم دەکرد، بەکارهێنانێکی 
هەڵە هەیە بۆ ئەم چەمکە. بەوەی جیاکاری ناکات 
لە نێوان زمانی وەسفیی وەستاو لەگەڵ زمانێکی 
کە  شیعری  زمانێکی  یاخود  رووداو،  و  جوڵە  پڕ 
رەگی لە قواڵیی مانای تێکستدا هەیە، هەرچۆن لە 
زۆر نووسینی فەلسەفی یاخود زانستیدا ئامادەیی 

هەیە. 
لە  شاعیری  خەیاڵێکی  چ  تریشدا  بارەکەی  بە 
گەردوون  کشانی  یاخود  رێژەیی،  بیردۆزی  پشت 
زمانێک  یاخود  وەستاوە.  ژێکانەوە  بیردۆزی   و 
وەزیفەیەکی جوانکاری هەیە، بەاڵم لەسەر ئاستی 
ئەم  لەگەڵ  گرفتم  من  ناڵیت،  هیچ  دەق  مانای 

گفتوگۆ
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جۆرە رستانەدا هەیە وەک الی سەلیم بەرەکات، 
واسینی ئەعرەج  و سالم حمیش هەن. 

الی من ئەوەی ئامادەیی هەیە، گواستنەوەی ئەو 
شیعرییەتەیە بۆ سەر ئاستی رووداو. بەو مانایەی لە 
ئاستی رووداودا بتوانیت خوێنەر تووشی سەرسامی 
بکەیت. بە دەقێک کە پێویستی بە وشەی زیادە 
نەبێت، بتوانیت خوینەر بەریتە پانتاییەکەوە، کە 
حیکایەتی  سەیری  تۆ  بۆی.  بێت  سەیر  و  نامۆ 
حەماڵەکەی بەغدا یاخود ئەو حەکیمە بکە کە بە 
لە هەزارو  کتێبە ژەهراوییەکەی مەلیک دەکوژێت 
یەک شەوەدا. هەر وشەیەک وەزیفەی خۆی هەیە 
لە دەقەکەداو ئەو دەقانەش دەتوانن لە رووبەرێکی 
ئەوەی  بێ  بکەن،  تووشی سەرسامیمان  بچوکدا، 
هەبێت.  دەقەکە  درێژکردنەوەی  بە  پێویستیان 
بەپێی  بکە  خەلقکردن  کرداری  سەیری  تەنانەت 
درێژدادڕی  و  بە وەسف  و  پێویستی  ئاین، خودا 
دەبێت.  ببە،  دەڵێت  ئاو  بە  ئەو  نەبووە.  شەرح 
بوون،  پێکاتەیەکی  هەر  دەزانین  لەکاتێکدا 
تێگەشتن  بۆ  دەوێت  شەرحی  ئاڵۆزە،  ئەوەندە 
لێی، بەاڵم دیارە ئاو یاخود هەر شتێکی تر، لە 
خەیاڵی خودادا ئامادەیی هەیەو وشەی ئاو کۆی 
دەکات.  بەرجەستەی  دەگوازێتەوەو  خەیاڵە  ئەو 
بەم  ئاو کە  بڵێ  نەبووە  بەوە  هەربۆیە پێویستی 
تام  و...  رەنگ  و  ئەمە  پێکهاتوویت  و  جۆرە 
کە  ئینسانە  کاری  ئەوە  بەاڵم  ببە.  وردەکاریتە، 
بەدوای ئەوەدا دەڕوات بزانێت ئاو چییە، ئاسمان 
چییە کە لە خەیاڵی خوداوە سەرچاوەیان گرتووە. 
لەپێناو  کە  نەبووە،  بەوە  باکم  هیچ  من  هەربۆیە 
زمانێک  بەر  بەرمە  پەنا  دەقێکدا  درێژکردنی 
روونکەرەوە یاخود وەسفی بێت. لەوانەیە کەمێک 

سەیربێت ئەگەر بڵێم ئەوەی بۆ من گرنگە، ئەوەیە 
بتوانم رووداوێک دروست بکەم، کە خوێنەر تووشی 
سەرسامی بکات  و رایبگرێت. وەک ئەوەی شیعرییەت 
الی من لە ئاستی دروستکردنی رووداوەکاندا بێت، 
کە لە پشت دێڕەکانەوە پەنهانکراوە. بەو مانایەی 
لەسەر ئاستی رستە، رستە الی من سادە و بێ 
یەکترەوە،  بە  پەیوەندییان  لە  بەاڵم  ئاڵۆزین، 

رووداوێکی نائاسایی دەخوڵقێنن.
شتێک  دەمەوێت  من  کاتێک  نەچێت،  بیریشمان 
زۆر  کەسانێکی  و  کوردییە  زمانی  بە  بگێڕمەوە، 
بەم زمانە دەنووسن، بەاڵم من دەمەوێت لەناو ئەم 
زمانەدا، ماڵێک یاخود رووبەرێکی تایبەت بەخۆمم 
ماڵێک  بیناکردنی  نووسین  ئەوەی  وەک  هەبێت. 
بێت لەناو زماندا، نەوەک لە سێبەری زمان  و دەقی 
تردا کاربکەم. تۆ چەند زمان  و خەیاڵی شێرزاد 
حەسەنت بینیوەتەوە الی کەسانی تر، یاخود زمان 
 و بەکارهێنانی ناو چۆن الی بەختیار عەلی هەیە، 
ترەوە  نووسەرانی  دەقی  بەسەر  تارماییەکەی 
دەبینیت؟ من هەموو جارێک کە بڕیاری نووسینی 
دەقێک دەدەم  و بەخۆم دەڵێم دەی ئێستا دەتوانم 
دەست بە نووسینی، بۆ نموونە فەهرەست بکەم، 
و  بووە  لە خەیاڵمدا  زۆر  ماوەیەکی  ئەوەی  دوای 
دەکرێت تێبینی  و هەندێک سەردێڕیشم لەبارەیەوە 
نووسیبێت، رووبەڕووی کۆمەڵێک پرسیار دەبمەوە. 
تا  بگێڕمەوە  دەقە  ئەم  دەمەوێت  بۆ  لەوەی  هەر 
تری.  الیەنەکانی  و  دەقەکە  جوگرافیای  و  زمان  
دیارە دەرک بەوە دەکەم کە ئەوەی من دەمەوێت 
ناکرێت،  زیادە  بە زمانی وەسفی  و  لە گێڕانەوە، 
بەاڵم دەشێت بۆ کەسێکی تر وا نەبێت  و ئەو بە 

جۆرێکی تر ئەزموونی زمان بکات.

کورتنووسین 
الی من زۆر 
بە مەبەستەوە 
دەکرێت ، بەاڵم 
ئەمە مانای 
وانییە کە 
کارێکی خۆش  و 
ئاسانە، چونکە 
لە کورتنووسیندا 
بواری ئەوەت 
بۆ نامێنێتەوە، 
کە بە ئاسانی 
هەندێک گرفت  
و بۆشایی 
تێبپەڕێت ، بەڵکو 
پێویستی بە 
وردبینییەکی زۆر 
هەیە و من چیژ 
لەم وردەکارییە 
دەبینم

ئەوەی بۆ من گرنگە، ئەوەیە بتوانم رووداوێک 
دروست بکەم، کە خوێنەر تووشی سەرسامی بکات  
و رایبگرێت
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*ئاماده كردنی رۆح چییه ؟ ئایا به ڕاستی ئه مه تان 
پیت(دا  )ئەندێشەی  چیرۆکی  له   وه ک  كردووه ، 
باسیده که ن، واتا بۆ خۆتان به کاری ئاماده کردنی 

رۆح هه ستاون ؟
حەزدەکەم  بکەم،  ئەوە  باسی  ئەوەی  _پێش 
هاوڕێیەکی  لەگەڵ  ئەوکاتەی  بۆ  بگەڕێمەوە 
گشتی  کتێبخانەی  هاتووچۆی  فێری  ناوەندیمدا 
بووم  و سەروکارم لەگەڵ خوێندنەوەدا پەیدادەکرد 
و بەدوای کتێبدا دەگەڕاین. من لەوێ بۆ یەکەم جار 
ناوی هەندێک کتێبم بینی لەو چەکمەجەیەی کارتی 
تەمەنێکدا  لە  کە  تێدابوو،  کتێبەکانی  زانیاریی 
خەیاڵی زۆر گەنج  و الوی بەرەو خۆی بردووە و 
بوونیان  کتێب  ئەوانە وەک  راستی  بە  نەمدەزانی 
موگناتیسی  و  خەواندنی  کتێبەکانی  وەک  هەیە، 
پاراسایکۆلۆژی  و سیحری رەش  و سیحری سوور 
لەبارەی  و  مەنسور  ئەنیس  سەیرەکانی  کتێبە  و 
رۆح  و مردن  و شتی لەو بابەتانەوە. ئیدی جارجار 
دەکردن ،  سەیرمان  دەخواست  و  کتێبانەمان  ئەو 
ئافرەتێکی  کتێبێکدا،  خواستنی  لە  رۆژێک  تا 
فەرمانبەری کتێبخانەکە بۆمان هاتە دەرەوەو وتی 
من ماوەیەکە ئاگادارم ئێوە لەم کتێبانە دەخوازن، 
پێم بڵێن ئێوە ئەم کتێبانەتان بۆ چییە؟ ئێمەش 
خۆشی  بۆ  هەروا  کە  دەخوارد  بۆ  سوێندمان 
دەیانخوازین، بەاڵم ئەو باوەڕی نەدەکرد و دەیوت 
نا ئێوە ئیشتان پێیانە، ئێمەش بەوە قەناعەتمان 
ناکات  ئەوە  بەشی  عەرەبییەکەمان  کە  پێکرد، 
لێداین،  کۆڵی  ئیتر  تێبگەین.  لێی  جوانی  بە  تا 
ئەگەر  کە  وەرگرتین،  لێ  وەعدی  ئەوەی  پاش 
بکات.  دەرمان  داوابکەین،  وا  کتێبی  تر  جارێکی 
ئیبراهیم،  کاوە  نەوەدەکاندا  ناوەڕاستی  لە  بەاڵم 

کە کاری وەرگێڕان دەکات  و زۆر گرنگی بە بواری 
پاراسایکۆلۆژیا دەداو شارەزاییەکی باشی هەیە لەو 
هەیە،  لەنێوانماندا  خزمایەتی  ئەگەرچی  بوارەدا، 
بەاڵم زۆر هاوڕێیەتیمان خۆش بوو. ئیدی زۆرجار 
ئەزموونکردنی  هەوڵی  تا  دەدواین  بابەتانە  لەو 
ئامادەکردنی رۆحمان دا. من قسەم لەو بارەیەوە 
نییە کە ئەوە حەقیقەتی هەیە یاخود نا، چونکە 
من زیاتر وەک یارییەکی سەیر و پڕ چێژ سەیرم 
دەکرد، بەاڵم جار لەدوای جار و لەگەڵ سوڕانەوەی 
دەگەشتمە  پیتەکاندا،  بەسەر  گەڕانی  و  پیاڵەکە 
دەرئەنجامی سەیر و زانیاریی راست، کە بە راستی 
ئەو کارە  ئەوە بکەم، کە  راڤەی  ناتوانم  تائێستا 
گەمەیە یا نا، راستە یاخود نا، چۆن رووی دەدا. 
چونکە ئەو زانیاریانەی لێیەوە دەستمان دەکەوت، 
سەرسوڕمان  و  جێگەی  ئەمەش  بوون.  راست 
پرسیاربوو بۆم. دواتر من لەگەڵ سێ برادەری تردا، 
کە یەکێکیان هاوڕێی شاعیرم ئاراس عەبدولکەریم 
دەکرد،  لەوبارەیەوە  باسمان  ئەوەی  دوای  بوو، 
هەندێک شەو  بۆ خۆشی  گروپێک  وەک  خۆبەخۆ 
کارەمان  ئەو  کۆدەبووینەوەو  یەکێکمان  ماڵی  لە 
زانیاریی  چونکە  سەیربوو،  بۆمان  بەاڵم  دەکرد. 
لە  بەتایبەت  دەکەوت،  دەست  لێی  سەیرمان 
بارەی هەندێک کوشتنی نهێنیی ئامێز و رووداوی 
ئەمە  لەوەی  ترساین   زۆر  ئیتر  تەمومژاوییەوە، 
هەربۆیە  کەس،  شوێن  و  هەندێک  دەست  بگاتە 
و  نەکەین   کارە  ئەو  هەرگیز  دا  بڕیارمان  رۆژێک 

باسیشی نەکەین. 
وەک وتم من زیاتر وەک گەمەیەک ئەوەم کردووە 
لەوە  بیر  ئەوەی  بۆ  دانەنیشتووم  ئێستاش  تا  و 
چونکە  نا،  یاخود  بوو  راست  شتە  ئەو  بکەمەوە 

گفتوگۆ
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ئەوە  لەسەر  و  تێدایە  سەیری  شتی  زۆر  ژیان 
نەوەستاوە کە من  و تۆ باوەڕمان پێیەتی یاخود 
زۆر  لەگەڵ  درێژی  مێژوویەکی  مرۆڤ  پاشان  نا. 
کاری سەیردا هەیەو ئەویش یەکێکە لەوان. ئیدی 
زۆرجار ئەندێشەی ئەوەم کردووە، کە بکرێ رۆحی 
بزانرێت  بکرێت  و  ئامادە  کالفینۆ  وەک  کەسێکی 
ئەو چیرۆک یاخود رۆمانانە چیبوون لە خەیاڵیدا 
بوون  و نەینووسیون، یاخود ئەوانەی ئێستاو دوای 
بەوەی  سەیرە،  شتێکی  خەیاڵیدان..  لە  مردنی، 
مردووەکان هێشتا چیرۆکەکانیانمان بۆ بگێڕنەوە. 
وام  شتێکی  ئەزموونکردنی  هەوڵی  هەرگیز  بەاڵم 
نەداوەو تەنها چیرۆکێکم لەوبارەیەوە نووسی، کە 

لە زارەکانی خەوندایە.
*)تامی مه رگ( یه كێكه  له و چیرۆكانه ی  تایبه ته  
به  مه رگ، پێم باشه  له ناوی كتێبی كیمیاگه ره كه  
ژیاندا(،  سه روای  له   مردن  )کێشی  بپرسم: 

کتێبه که ی مردن بۆ ئه و ناوه ی هه یه ؟
چیرۆکەکە  فەزایەی  ئەو  بۆ  دەگەڕێتەوە  _ئەوە 
سەردەمێکی  بۆ  دەگەڕێتەوە  دیارە  کە  هەیەتی، 
کۆنی وەک سەردەمی خەالفەتی عەباسی، کە بەغدا 
هەوڵم  هەربۆیە  بووە.  خۆیدا  ناوبانگی  لەوپەڕی 
لە سەروای  ئەو کتێبە )کێشی مردن  ناوی  داوە 
ژیاندا(، کە مردن لەگەڵ خۆیدا هێناوییەتی  و لە 
رێگەیەوە کیمیاگەرەکە دەدۆزێتەوە، بەجۆرێک ئەو 
ریتم  و شێوە پێکهاتنەی هەبێت، کە لەوسەردەمەدا 

ناونیشانی کتێب هەیبووە. 
نامرن  و  هێماكان  به اڵم  ده مرێت،  *مرۆڤ 
لە  کە  چییه ،  قسه یه   له م  مه به ستت  ناكوژرێن.. 
دەڵێیت.  ئەمە  ئەندێشە(دا،  )سنوقی  چیرۆکی 
مرۆڤه وه   به  به های  هێماكان،  به های  وایه   پێت 

نه به ستراو نه ته وه ؟
_دەکرێت بیرکردنەوە لە پەیوەندیی نێوان مرۆڤ 
بێت،  فریودەر  و  ئاڵۆز  پەیوەندییەکی  هێما،   و 
ئەسڵەکەی.  وێنەو  نێوان  پەیوەندیی  هەروەک 
ئەوە  کە  بەدەردەکەوێت  وا  رووکەشدا  لە  چونکە 
مرۆڤە هێماکان دروستدەکات  و بەهایان پێدەدات. 
بەاڵم با ئێمە بەجۆرێکی تر پرسیارەکە بکەینەوە، 
ئەویش ئەوەیە ئایا مرۆڤ بەها دەدات بە هێماکان، 
مرۆڤ؟  بە  دەدەن  بەها  هێماکانن  ئەوە  یاخود 
هێمایانەوە  بەو  مرۆڤ  بەهای  کە  بڕوایەدام  لەو 
ئەوە  ژێر سایەیان  و  دەچێتە  کە  بەستراوەتەوە، 
دیاریدەکەن،  شوناسمان  بیرکردنەوەو  هێماکانن 
داس  و  دەکرێت  پێدەبەخشن.  بوونمان  یاخود 
چەکوشێک، جۆرێک جلوبەرگ، خاچێکی چەماوەو 
رەنگی جامانەو چۆنییەتی بەستنی، وەک کۆمەڵێک 
بیرکردنەوەی  ئاراستەی  ئێمەو  شوناسی  هێما، 
هەرچۆن  هەڵسوڕێنن.  ئێمە  و  بکەن   دیاری  ئێمە 
قەتلوعام  یاخود  قوربانی  دەبێتە  مرۆڤ  بەلێشاو 
دەکرێت لەپێناو ئەوەی هێماکان بژین  و بەردەوام 
بن. هەربۆیە دەکرێت شەڕ و ملمالنێکان لەنێوان 
مرۆڤەکانەوە  رێگەی  لە  کە  ببینین،  هێماکاندا 
سیمبولەکان  تەمەنی  وادەکات  ئەمە  دەکرێت. 
تەنانەت  مرۆڤ  و  تەمەنی  لە  بێت  درێژتر  زۆر 
جێگەی  وێنەکان  هەرچۆن  کۆمەڵگەکانیش. 
زیاتر  زۆر  تەمەنیان  و  دەگرنەوە  ئەسڵەکان 
دەبن  راستەقینەتر  و  ئەسڵەکانیان   لە  دەبێت 
سەر  بگەڕێینەوە  لێرەدا  دەکرێت  ئەسڵەکان،  لە 
)هاوشێوەکانی  بەناوی  کە  ساراماگۆ  رۆمانەکەی 
وەک  فیرعەونەکان  کوردی.  بە  کراوە  پیاوێک( 
ئێستاش تا  سمبولەکانیان  بەاڵم  نامێنن،  مرۆڤ 

رستە الی من سادە و بێ ئاڵۆزین، بەاڵم لە 
پەیوەندییان بە یەکترەوە، رووداوێکی نائاسایی 
دەخوڵقێنن

لەو بڕوایەدام 
کە بەهای مرۆڤ 
بەو هێمایانەوە 
بەستراوەتەوە، 
کە دەچێتە 
ژێر سایەیان  و 
ئەوە هێماکانن 
بیرکردنەوەو 
شوناسمان 
دیاریدەکەن، 
یاخود بوونمان 
پێدەبەخشن
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دەژین  و وەک لوغز وان بۆمان. لێرەدا هەستدەکەم 
نەمری  و  خەونی  لەنێوان  هەیە  پەیوەندییەک 
دۆزەخینی  روویەکی  دەکرێت  هەرچەند  سیمبولدا. 
ئەم سیمبولکارییە لە هۆلۆکۆستدا ببینین، کاتێک 
لەسەر  شین  بە  ژمارەیەک  زیندانییەکان  هەموو 
خۆیانەوە  بەناوی  هەرگیز  دەکوتراو  بازوویان 
ئەبەد  بۆ  خۆیان  ناوی  دەبوو  نەدەکران  و  بانگ 
بازویان  لەسەر  ژمارەیەی  بەو  بەڵکو  لەیادبکەن، 
تاتۆکرابوو، بانگدەکران  و دەناسران. لەو گرتووخانە 
و سەربازگەی کارو قەالچۆکردنانەدا، ئەوەی دەژیا 

ناوەکان نەبوون، بەڵکو ژمارەکان بوون. 
ئێمە پەیکەرە برۆنزییەکانی سەدام حوسەینمان لە 
یادە و دوای رووخانی، باس لەوە دەکرا کە چەندین 
پەیکەری برۆنزیی گەورەی هەیە و لە زۆر ناوچەو 
بەژێر  بیابانی عێراقدا شاردویەتییەوەو کردوویەتی 
ساڵ  چەندین  دوای  بێت،  رۆژگارێک  تا  خۆڵەوە، 
ئەو  چیرۆکی  تر  جارێکی  بدۆزرێنەوەو  سەدە،   و 
بەردەوام بکەن، هەروەک چیرۆکی پادشا کۆنەکان، 
دەمێنێتەوە.  سیمبولەکانیان  نامێنن  و  خۆیان  کە 
لە گەرمەی شۆڕشی لیبیادا، رۆژێک لەگەڵ کوڕێکی 
لیبیدا باسی ئەم خەونە سەیرەی سەدامم بۆ دەکرد. 
ئەویش  هەیبووە،  پەیکەرەکانیدا  وێنەو  لەگەڵ  کە 
وتی قەزافی شتێکی تری کردووە. ئەو بە چەندین 
خۆمان  الی  ئەوەی  دروستکردووە،  پارەی  تەن 
نین،  ئاسن  دەزانین  ئاسن  و  پارەی  دەڵێین  پێی 
ناکەن،  ژەنگ  کە  ماددەیەکن  یاخود  نیکلن  بەڵکو 
لەسەر ئەو پارانە وێنەی ئەو هەڵکۆڵدراوەو هەمووی 
تا  فڕێداوە،  سپیدا  دەریای  جیاجیای  شوێنی  لە 
خەونێکی  چ  ئەمە  بدۆزرێنەوە.   بێت  و  رۆژگارێک 
هەیەتی.  هێماکاندا  و  وێنە  لەگەڵ  مرۆڤ  سەیرە 

نیرۆن وەک مرۆڤ ئێسکوپروسکی نامێنێت، بەاڵم 
سوتاندنی رۆما بە دەستی ئەو، نیرۆن بە درێژایی 
ئەمە  دەکرێت  دەهێڵێتەوە.  سەدەکان  و  ساڵ  
بگوازینەوە بۆ نووسین  و ئەو خشتانەی بەجێمان. 
بەاڵم  نەماون،  نازانرێت  و  نووسەرەکانیان  کە 
نووسینەکانیان ماون. ئەوەی دەژی، وێنە و پەیکەر 

و سیمبولەکانن، نەوەک مرۆڤ. 
ژیان  )خه یاڵ(  بڕوانین،  ژیان  بۆ  *له خه یاڵه وه  
»ئەندێشەی  چیرۆکی  لە  وه ک  مانادارده كات؟، 
پیت«دا هاتووە، کە )ژیان مانای خۆی لەدەست 
دەدات، گەر لەخەیاڵەوە نەڕوانینە ژیان(، ئایا ژیان 

مانای خۆی له ده ستده دات یاخود به پێچه وانه وه ؟
لەپاڵ  مرۆڤ  سەیرەکانی  توانا  لە  _یەکێک 
بتوانین  باوەڕناکەم  خەیاڵکردنە.  بیرکردنەوەدا، 
وێنای ئەوە بکەین کە پێیگەشتووین لە دەرەوەی 
و  ئەفسانە  لە  تەنها  خەیاڵ  خەیاڵدا.  بوونی 
ئەدەبدا ئامادەیی نییە، بەڵکو لە پشت زانست  و 
تەنانەت  هەیە.  زۆری  ئامادەییەکی  فەلسەفەشەوە 
توانای  مرۆڤ  و  گریمانەیە  زانستدا  لە  ئەوەی 
رووبەری  لە  نییە،  تاقیکردنەوەی  ئەزموونکردن  و 
خەیاڵدان  و خەیاڵ پەیان پێ دەبات. تەنانەت لە 
وەک  بیردۆزە  زۆر  گەردوونناسیدا، سەرەتا  فیزیاو 
خەیاڵەوە.  سنوری  دەکەوێتە  کە  هەن،  گریمانە 
هەروەها لە سیحر و جادوودا، لە راڤەکردنی جیهان  
و خولقاندنی خواوەندەکان  و گەشەکردنی خواوەند 
لە دیاردەی سروشتی بۆ پەیکەر و تەوتەم، پاشان 
دابەزینی بۆ سەرزەوی تا دەگاتە ئەوەی دەگەڕێتەوە 
ناو وشە و نادیار دەبێت.. ئەم توانا سەیرەی خەیاڵ 
وادەکات زیاد لەسنوری دیاردە و چەمکەکان بڕۆین 
تەنانەت  بگەڕێین.  راڤەکردنیان  لە  جۆرێک  بۆ   و 

گفتوگۆ
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لەسەر ئاستی دروستبوونی نەتەوە، خەیاڵ رۆڵێکی 
تورک  وێناکردنی  سەیری  هەیە،  گرنگی  یەکجار 
الی  گورگەی  ئەو  ئەفسانەی  خۆیان  و  بۆ  بکە 
ناسیۆنالیستی تورک هەیە، کە چۆن رەگەزی تورک 
لە لەناوچوون رزگاردەکات  و تا ئێستاش هەست بە 
ئامادەیی ئەو گورگە دەکەین الی ناسیۆنالیستەکانی 
تورک. یاخود عەرەب چۆن هەوڵدەدەن لە رێگەی 
بەوەی  وێنابکەن،  خۆیان  عەرەبییەوە  زمانی 
زمانەکەیان زمانی خواوەند و ئەو دونیایە و لەوح 
لەکاتێکدا  نووسراوەتەوە.  عەرەبی  بە  ئەلمەحفوز 
خواوەند  هەم  ساڵ  هەزاران  بە  ئەوان  پێش  زۆر 
دەتوانن  ئەمان  بەاڵم  هەبوون.  تر  ئاینی  هەم  و 
لەوانەی ئەوان بخولقێنن.  چیرۆکێکی زۆر بەهێزتر 
تەنانەت وێناکردنی چەپ بۆ ئایندە. ئەو دنیاو وێنە 
بیردۆزی  دۆزەخ.  بەهەشت  و  سەیروسەمەرەکانی 

تەقینەوە گەورەکە و کشانی گەردوون  و...
هەرلەبەر ئەوە دەتوانین بڵێین ئەوەی مانای ژیانی 
قوڵتر کردووەتەوە، خەیاڵە. یاخود بەجۆرێکی تر 
دەتوانین بڵێین ئەوەی جیهانی خولقاند خەیاڵ بوو. 
لە  خەیاڵ  گرنگانەی  بوارە  لەو  یەکێکە  ئەدەبیش 
ئەوەی  توانای  کە  خەیاڵێک  وەستاوە.  پشتییەوە 
هەربۆیە  بکات.  نمایش  خۆی  راستی  وەک  هەیە 
هەرگیز پرسیاری ئێمە ئەوە نییە کە دۆن کیخۆتە 
راستی بووە یا نا، فاوست حەقیقەتی هەیە یا نا، 
بەڵکو خەیاڵ وادەکات ئێمە لەیەک کاتدا لە زیاد 
بیناکردنیانی  توانای  ئەو  کە  بژین،  جیهانێکدا  لە 
هەیە و هەمووشیان وەک یەک راستەقینەن  و وەک 
مومارەسەی  خۆشمان  ژیانەی  بەم  درۆن  یەکیش 
دەکەین، چونکە لە بنچینەدا خەیاڵ رۆڵی گەورەی 

هەبووە لە خوڵقاندنیدا.

خەیاڵ وادەکات 
ئێمە لەیەک 
کاتدا لە زیاد لە 
جیهانێکدا بژین، 
کە ئەو توانای 
بیناکردنیانی هەیە 
و هەمووشیان وەک 
یەک راستەقینەن 
 و وەک یەکیش 
درۆن بەم 
ژیانەی خۆشمان 
مومارەسەی 
دەکەین، چونکە 
لە بنچینەدا 
خەیاڵ رۆڵی 
گەورەی هەبووە لە 
خوڵقاندنیدا

ئەوەی مانای ژیانی قوڵتر کردووەتەوە، خەیاڵە
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 حەكیم مەال ساڵح

ئەم  بۆ  بە مۆسیقاو شانۆ،  تایبەتە  ئامێزی مێژوودا(م، كە  لە  بەرگی چوارەمی )هەڵەبجە  سەرگەرمی 
مەبەستە چەند مانگێكە بە كوردی، فارسی، عەرەبی - خەریكی خوێندنەوەی سەرچاوەكانم. یەكێك لەو 
سەرچاوانەی كە بە كوردی نووسراوە، یابڵێین  گرد و كۆكراوەتەوە)مێژووی موزیكی كوردی(یە، لە الیەن 

)محەمەدی حەمەباقی(یەوە.

چەند سەرنجێك لەسەر 
كتێبی

مێژووی موزیكی كوردی
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خوێندمەوە  یەكەمی  چاپی  دوای  لە  كتێبە  ئەو 
گەلێ سەرنج و تێبینیم لەال دروست بوو، ئەوانەم 
هەر هێشتنەوە تا لەم ماوەیەدا جارێكی تر چاپی 
بەرگەكەی  ڕووی  لە  كە  خوێندەوە،  سێیەمم 
و  دەستكاری  دوای  سێیەم-  نووسیویەتی)چاپی 

پێزیادكردنی(.
لەم جار خوێندنەوەیدا ژمارەی سەرنج و تێبینیەكانم 
بەزەییم  بە دڵ  لێهات كە  تربوون و وای  زۆر زۆر 
لە  چ  چونكە  مۆسیقاكەماندا،  مێژووی  بە  هاتەوە 
سەیرم  هونەرییەوە  ڕووی  لە  چ  و  مێژوویی  ڕووی 
وا  تێدایە،  هەڵەی  بێ  الپەڕەی  دەگمەن  بە  كرد 
پێش  هونەری  هەڵەی  ژمارەیەك  بەشەدا  لەم 
مۆسیقا  هونەرمەندانی  بەتایبەتی  خوێنەر  چاوی 
دەخەم و با هەڵە مێژووییەكان و هەڵەی بە هەڵە  
خوێندنەوەی  شیعرەكان  بمێنێ  بۆ دەرفەتێكی 

دی.
یەكەم پێم سەیرە كەسێك شان بداتە بەر ئەو كۆڵە 
قورسە و سەر لە زۆر ڕەگ و بنەماكانی ئەو هونەرە 
ئەم  )157(دا  الپەڕە  لە  نموونە  بۆ  نەكات.  دەر 

بەیتە شیعرەی بە نموونە هێناوەتەوە:
لحن اورمان و بیت پهلوی

زخمە رود و سماع خسروی
ئاوا  بەیتەی  ئەم  الپەڕەدا  هەمان  پەراوێزی  لە 
كردووەتە كوردی )واتە: ئەو شتانە بۆ ئەوە خۆشن 
ئاوازی هەورامان، شیعر بە  تا گوێیان لێ بگیرێ: 
بیستنی  ڕووبار،  ئاوی  خوڕەی  پەهلەوی،  زمانی 

خوسرەوی.. كە دەبێت ئاوازێك بوو بێ...(.
دووەمی  نیوەی  وشەكەی  چوار  لەسەر  قسەمان 
بەیتەكەیە: زخمە رود0= خوڕەی ئاوی ڕووبار نییە، 
بەڵكو »زخمە« ئامێرێكی گچكەی فلزیە كە دەنگ 

لە ژێ هەڵدەستێنێ،مەوالنای رۆمی دەڵێ:  
ماچو چنگیم وتو زخمە میزنی

واتە: ئێمە وەك چەنگ واین و تۆ زەخمەی  لێدەدەی.
»رودزن = ژێ ژەن«، »رودساز = ژێ لێدەر«، 

»رودگر = ژێ دروست كەر«)1(  یشیان هەیە.
»سەماع«یش وشەیەكی عەرەبییە و »بیستن«ە، 
واتە بەرباڵوەكەیەتی، بەاڵم لە مۆسیقای عیرفانیدا 
واتای »كەیف، وەجد، ئاوازی خۆش« دەگەیەنێت. 
بەم شێوە الی شاعیرە عاریف و سۆفییەكان گەلێ 

جار  بەكارهێنراوە. حافزی شیرازی دەڵێ:
مطرب چوپردە ساخت كە در پردە سماع
براهل وجدو حال درهای هوی ببست)2(

نێو  لە  كە  خوێند،  ئاوازێكی  چ  گۆرانیبێژ  واتە: 
ئاوازی سەماعدا دەرگای »های و هوی« لە ئەهلی 

وەجد و حاڵ داخست.
مەولەوی دەڵێ:

جەكۆن چریكەی سەدای دەنگی روح
سەماعش پێمان مدۆ سەد فتوح)3(

واتە: دەنگ و چریكەی ڕەنگڕێژی ڕۆح لە كوێیە؟ 
كە ئاوازی خۆشی سەد سەركەوتنمان پێدەبەخشێ 
بیدل  و  حافز  و  مەوالنا  وردی  بە  ئەوەی  »پێش 
بخوێنمەوە، منیش ئەم وشەیەم هەر بە )بیستن( 
لە  گومانەوە  بە  »خوسرەوی«یش  لێكدابووەوە«، 
پاڵیا نووسراوە – كە دەبێ ئاوازێ بوو بێ.. بەڵێ 
یەكێكە لەو ئاوازانەی كە بۆ شان و شكۆی خوسرە 

و پەروێزی پاشای ساسانی دانراوە.
»خوسرەوانە« و »خوسرەوانی«شی پێ دەگوترێ. 
ئەسپەكەی  »شەودێز-  بۆ  ئاوازیشی  »باربەد« 
خوسرەو« و »شیرین = هاوسەری خوسرەو«یش 
هەبووە مەولەوی چەند جوان ئاوازی »شیرین« و 
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»خوسرەوانی« هونەرمەندانە ناوبردووە:
نەبەزم »شیرین«، »خوسرەوانی« دەور

مامام نەگەردش هەر ساتێ  سەد تەور. دیوان: ل422
بەتایبەتی  كتێبەكەدا  شوێنی  هەندێ  لە  دووەم: 
الپەڕە )114( ناوی »یەسنا« هاتووە، كە بەشێكە 
بە  )یەسنا(  كە  دیارە  ئەوە  ئاڤێستا.  كتێبی  لە 
واتای جەژنێكی دینی دێت كە لە دینی زەردەشتدا 
ئەو جەژنە تایبەت كراوە بۆ پەرستن و پاڕانەوە لە 
ئاهۆرامەزدا، الری لەوەشدا نییە، كە لەو جەژنەدا 
بە  سەبارەت  حەمە  كاكە  هەبووە،  ڕۆڵی  مۆسیقا 
ئەویش  بووە،  گرفت  دووچاری  )یەسنا(  وشەی 
پێوە  یەزن«ی  »یەزن،  گۆرانی  كە  ئەوەیە 
و  چەپڵەیە  بەزمێكی  گۆرانییەش  ئەم  گرێدەدات، 
لە هەورامان سەری هەڵداوە، دەسپێكی گۆرانییەكە 

بەم شێوەیە:
ئەرێ یەزن یەزن یەزن

شێخەكان بیپارێزن
ئەم گۆڕیویەتی بە »هەر یەسن، یەسن، یەسن«، 

بەاڵم ئەمە وا نییە، چونكە:
1.یەسنا ئاوازی ئاورگایە و بە دەم چەپڵەلێدانەوە 

ناخوێنرێ.
واتای  بە  هەورامیدا  لە  »یەزن«  2.وشەی 
»زاوا«)4( دێت، لەو گۆرانییەشدا واتاكەی دەبێتە 

»ئەرێ زاوا زاوا زاوا«.
3.ئاوازەكە لە زۆر كۆن ناچێت، چونكە گۆرانیبێژەكە 
داوا لە شێخەكان دەكات كە زاوا بپارێزن، وشەی 
لە  بابا«دا  پیر،  سان،  »شا،  چاو  لە  شێخیش 

هەورامان مێژوویەكی تازەیە.
4.لە دێڕی سەرەوەی »هەر یەسن، یەسن«ەكەوە 
داوا  و  دەپاڕێتەوە  یەسنا  لە  كە  نووسیویەتی: 

دەكات دڵدارەكەی بپارێزێت.
تێناگەم.. یەسنا بۆ خۆی ناوی جەژنی ستایش و 
)یەسنا(  خودی  لە  دەبێ  چۆن  ئیتر  پاڕانەوەیە، 
بپاڕێتەوە؟ نازانم چەپڵەڕێزان و پاڕانەوە لە خودا و 

ستایشكردنی لە كامە دیندا هەبووە؟.
و  نەكیسا  ناوی  جار  سێ  مێژووەدا  لەو  سێیەم: 
دووجاریش ناوی باربەد هاتووە، كە دوو هونەرمەندن 
كاكە  بەاڵم  بوون.  پەروێز  خوسرەو  ناوێكەی  بە 
بەوە  ڕێگەی  مۆسیقاوە  هونەری  ڕووی  لە  حەمە 
گۆڕاون  عەرەب  الی  ناوە  دوو  ئەو  كە  نەبردووە، 
بە »ناقوس« و »بربگ« بەم چەشنە وەك گەلێ 

چشتی دیكەمان تەعریب كراون.
پێ  »عود«یشی  عەرەبیدا  لە  »بربگ«  هەروەها 
نییە،  عەرەبی  هیچ جۆرێ  بە  ئەمیش  كە  دەڵێن، 
بەڵكو لە »ئود«ی هیندییەوە وەرگیراوە، ئود ناوی 
درەختێكی بۆنخۆشە و »ئود كوماری« واتە: ئودی 

شاری كوماری لە هیندستان بەناوێیە)5(.
ئەو  تەختەی  لە  ئامێرە  ئەو  یەكەمجار  بۆ  دیارە 
بۆن و  لەگەڵ مۆسیقاكەیدا  دارە دروستكراوە، كە 

بەرامەی خۆشیشی بەخشیوە.
چوارەم: لە الپەڕە )120(دا پەیوەندییەك لە نێوان 
»گاتا« كە بەشێكە لە كتێبی ئاڤێستا و »قەتار« 
دروست  كوردەوارییە  گەرمەسێری  مەقامێكی  كە 
ڕیشەی  لە  قەتار  كە  ئەوەی  واتای  بە  دەكات، 
قەتار  وانییە و  ئەوە هەرگیز  بەاڵم  بێت.  »گاتا« 
كە  دەگوترێ،  پێ  »قەیتوولە«شی  كوردیدا  لە 
واتای »ڕیزبوون، ڕیزبەستن« دەگەیەنێت، ئەوەش 
پەیوەندیی بە سەردەمی ژیانی كۆچ و كۆچبارەوە 
هەیە، كە لە هەوارێكەوە بۆ هەوارێكی دیكە ڕیزیان 

بەستووە و ڕۆشتوون..

ڕەخنە
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قەتارێ هاتووە گەوهەر باریەتی
خورشیدی خاوەر سەر قەتاریەتی... فۆلكلۆر.

بەیتە شیعرەی پیرەمێرد، كە لە  یا نموونەی ئەو 
الپەڕە )123( نووسیویەتییەوە، دەڵێ:

ئەكەوێتە ڕێ بەڕیز و قەتار
بە سۆزی شمشاڵ، بە بەستە و قەتار.

مەولەویش دەڵێ: 
الرەی قەتارەی الو شەدەالران

ئیشارەی كەم كەم پەنجە و شاران... دیوان، ل414
لەم دوو نموونەیەدا واتای وشەی قەتار بە ڕوونی 
شێوێنراوی  قەتار  بیگوتایە  ئەگەر  خۆ  دیارە. 
وشە دوانەی »گات + تار«ە بە واتای ئەو »تار، 
ئەوە  ژەنراوە،  پێ  گاتای  سروودی  كە  ژێ«یەی، 
ناو ئەنرا بۆچوون. بەاڵم ڕاستییەكە لەوەدایە كە لە 
هیچ سەرچاوەیەكی زەردەشتیدا »ئاڤێستا، زەند، 
یا  تار«   + »گات  وشەی  نزیك  و  دوور  پازەند« 

»گاتار« نییە.
فراوان  شێوەیەكی  بە  كتێبەدا  لەو  حەمە  كاكە 
زانیاریی لەسەر ئەو گۆرانی و ئاوازانە كۆكردووەتەوە 
ئیتر گەلێكی ئێجگار  بە دینەوە،  كە پەیوەنددارن 
زۆر ئاواز و گۆرانییەكانی دیكەی پشتگوێ خستووە، 
یا زۆر بە دەگمەن ناوێكی لێ بردوون. بەاڵم هەموو 
ئەوە دەزانین كە ژمارەیەكی زۆر ئاواز و گۆرانیمان 
شایی،  جەنگ،  پیشە،  و  »كار  بە  تایبەتن  هەن 
سروشت«  پیاهەڵدانی  دڵداری،  ڕاو،  شیوەن، 
دوای  لەمانە  ئاوڕدانەوە  بێ  وایكردووە  ئەمەش 
خوێندنەوەی كتێبەكە هەست بە نووسینی مێژووی 
یا  پێش  خۆ  بەاڵم  دەكرێت،  دینی  مۆسیقایەكی 
لەگەڵ سەرهەڵدان و گەشەكردنی دیندا ئەو چەشنە 

ئاوازانەش _كە ناومان بردن_ هەبوون.

بە  هەندە  ئەم  سیاچەمانەدا  بەزمەكانی  لە  وەك 
نموونە دیاری دەكەین »واچدێ پاگەلیا« تایبەتە 
بەناو ڕان و مێگەل. »هەمیشە وەهار گیان، تەم و 
تەمەلول« ئاوازن بۆ پیاهەڵدانی سروشت. »قامەت 
وەزەرا«  »سەیری  دڵداریانەن.  میناوەی«  وەش، 
 = »وەز  بەتایبەتی  باخدارییەوەیە  بە  پەیوەندیی 

گوێز«. »شیخانە« سۆفیانەیە و...هتد.
پێنجەم: لە الپەڕە )128(دا ناوی بەزمەكانی هۆرەی 
هێناوە لە ناوچەكانی »كرماشان، ئیالم، لوڕستان، 
زەهاو« ناوی چواردە بەزمی نووسیوە، بەاڵم ئەگەر 
سۆراخی زیاتری بكردایە ئەوا بەزمەكانی دیكەشی 

دەستدەكەوت، كە بریتین لەمانە:
»سەركێویی، كزە، الچڕ، بەی چڕ، ئەركەوازی، بار 
بەد، نەكیسا« و »جافی« ئەم دوا بەزمە هەندێ 
تایبەتمەندیی خۆی هەیە و جافەكان لە سەردەمی 
گواستووەتەوە  هەواریان  كە  كۆچباردا،  و  كۆچ 
لەوانیان  زەهاو  دەشتی  و  دااڵهۆ  چیای  بناری  بۆ 

وەرگرتووە.
مەولەوی دەڵێ:

هەوای سیاماڵ  وێنەی جارانەن 
پەی سەمتی »زەهاو« »زەردە« و »یاران«ەن..        

دیوان ل 307
شەشەم: لەو كتێبەدا یازدە جار ناوی سیاچەمانە 
هاتووە، بەاڵم وەك لە هۆرەدا ناوی چواردە بەزمی 
بردووە، بۆ سیاچەمانە ئەوەی نەكردووە. ئەمەش 
دەكەوێت،  كتێبە  ئەو  كۆكەرەوەی  لەسەر  زۆر 
چونكە ساڵی 1994 دوای چاپی یەكەمی كتێبەكە 
بە توندی ڕەخنەی  لە الیەن جەلیلی عەباسییەوە 
ئاویەردا   هەفتەنامەی  23ی  ژمارە  لە  و  گیرا  لێ 

باڵوكراوەتەوە.
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خاڵێك لە ڕەخنەكانی قسەكردنە لەسەر سیاچەمانە 
و ناوی سێ بەزمی بردووە، بە ناوەكانی: »تەم و 

تەمەلول، سەیری وەزەرا، پێچەپێچەكا«.
دووجار  دوای  نەبوایە  هیچ  دەبوو  حەمە  كاكە 
ناوی  سیاچەمانەدا  لەپاڵ  كتێبەكە  چاپكردنەوەی 
ئەو سێ  بەزمەی بنووسیایە. جگە لەوەش ئەگەر 
هەورامان  زەوقی  بە  خەڵكی  هەندێ  لە  پرسیاری 
بەزمەكانی  لە  زۆرێك  یاخود  هەموو  ئەوا  بكردایە 
دەستگیر دەبوو، كە ئێمە لێرەدا بە سوودوەرگرتن 
پێشچاو  زمانە  بە  ئەو  ڕۆستەم  كوێخا  ئەیوبی  لە 

دەخەینەوە:
هەورامی،  2.بەزمی  پەسەك،  »1.بەزمی 
4.دەرەیی  )ڕەزبڕین(،  مێوبڕیەی  3.سیاچەمانۆ 
)سێ جۆرە(، 5.بەزمی ژەنانە )ژنانە(، 6.شێخانە 
8.خواڵە  ئەحلی،  7.بەزمی  بەزمێكن(،  )چەند 
10.ڕەفیق  عەرعەر(،  یا )هۆ  داد،  9.عەرعەر  داد، 
گیان،  خەنین  12.خاڵ  سیاوڵەی،  11.خاڵ  داد، 
15.تاقڵە  وەش،  14.قامەت  گیان،  13.خانمەلی 
17.حەلیم   )دووبەزمە(،  16.میناوەی  تەشانی، 
بەزمە(،  ڕۆ )دوو  19.ئایشێ  وەی،  داد، 18.نازار 
20.عەتیلێ، 21.پێچاپێچیا راو هەزارانی، 22.سەیری 
حەمە  24.بەزمی  هەیەر،  مام  23.بەزمی  وەزەرا، 
مورادی،  قالە  25.بەزمی  عەبوولە،  كەریمی 
26.بەزمی ئەوڕەحیم بەگ، 27.بەزمی مامۆ قادری 
جان  یوسۆلەی  28.بەزمی  گیان(،  )كاكە  پاوەیی 
29.بەزمی  یوسفە(،  ناوی  )یوسۆلە=سوكەڵە 
31.بەزمی  حەمەقولتە،  30.بەزمی  نازارێ،  ئەحەو 
حاجی یاقۆ، 32.بەزمی تۆفیق دزاوەر، 33.تەقەی 
و  35.تەم  تۆ،  زوڵفی  34.هەوای  میر،  تەوەن 

تەمەلول«)6(.

ڕەخنەییەكەیدا  وتارە  لە  جەلیل  كاك  هەروەها 
ژووری  ئەگاتە  سیاچەمانە  »ڕادەی  نووسیویەتی: 
ئەمەی  ڕۆستەم  كوێخا  ئەیوبی  كە  بەزم.   )100(
بۆ قبوڵ ناكرێ و دەڵێ: ئەگەر ژمارەیان لە سەد 

زیاترە كامانەن..؟. 
وەاڵمی ئەمە دەبێ الی كاك جەلیل بێت و ئەگەر 
لەمانەی كاك ئەیووب زیاتری لەالیە ئەوا بۆ خزمەتی 
هونەرەكەمان پێویستە پێشچاوی خوێنەرانی بخات.
كاك جەلیل لە وتارەكەیدا ئەوەشی باس كردووە، 
كە دەڵێ: »سەرجەمیش گۆرانیی هەورامان ئەبێتە 
بەرزە  سیاچەمانە،  لە:  بریتین  كە  دەستە،  چەند 
چڕ، چەپڵە، وردە بەزم، گووشی، شێخانە، دەرەیی، 
گێاڵیی«. بەاڵم دەبوایە كاكە حەمە وردە باسێكی 
»عوسمان،  هونەرمەندان  كەیمنەیی  برایانی  لە 
حەمەحسێن، شەفیع« بكردایە، كە كاتی خۆی لە 
حەفتاكاندا لە ڕێگەی ڕادیۆی كرماشان - مەریوانەوە 
گوێبیستی دەنگیان دەبووین و ئەوەمان لەال گەاڵڵە 
دەنگدا  لە  مەزنە  هونەرمەندە  سێ  ئەو  كە  بوو، 
سیاچەمانە،  بۆ  عوسمان  كاك  بوون،  گرەوبەرەوە 
كاك حەمە حسێن بۆ بەزمی خاو، كاك شەفیع بۆ 
بەزمی چەپڵە، كە بە هەرسێكیانەوە بەشێكی زۆر 
لە ئاوازەكانی هەورامانیان  كردبووە  دەستەگوڵ، 
ئەم سێ  هونەرمەندە ئێستاش لە ژیاندا ماون. خوا  

تەمەنی درێژیان پێ ببەخشێت.
پێیان  دەستی  ئاسانی  بە  دەیتوانی  حەمە  كاكە 
كاك  چ  سلێمانی،  لە  عوسمان  كاك  چ  بگات، 
و  »سنە  لەودیوو  شەفیع  كاك  و  حسێن  حەمە 
سێ  ئەو  ئەوەشی  و  نەیكردووە  بەاڵم  مەریوان«، 
بە  پەی  ناتوانێ  هەرگیز  دوێنێ   نە  هونەرمەندە 
ڕووەوە لەم  بەرێت،  هەورامان  سنوری  مۆسیقای 

ڕەخنە
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كاك جەلیل لە وتارە ڕەخنەییەكەیدا ڕووی تێدەكات 
و دەڵێ: با عەرزی كاكە حەمە بكەم كە برای من 
و  بەرز  كۆشكی  نازانستییانەت  كارە  بەو  جەنابت 
پەت  راستی  بە  ڕوخاندووە،  سیاچەمانەت  زێڕینی 

پەتیت پێ كردووە.
حەوتەم: لە الپەڕە )22- 23(دا جوگرافیای گۆرانی 
و ئاوازە دێرین و ڕەسەنەكانی دیاری كردووە، لەو 

خانەبەندییەدا ڕەخنەی لەسەرە، وەكو:
1-ناوی كۆتەڵی نەبردووە، كە بەزمێكە وەك »موور 
بووە، ئەم  باو  ناوجافدا  لە  و چەمەری« و زۆرتر 
تایبەتبووە  ئاوازەوە  و  شیعر  بە  شیوەنە  جۆرە  
دواین  سەردار«  ساالر،  »میر،  گەورەپیاوان  بە 
بێ  سازكرا  مورادیدا  جافی  قەڵەمڕەوی  لە  كۆتەڵ 
شۆڕشگێڕ  و  گەورە  ئەدیبی  بۆ  بووە  كۆتەڵە  ئەو 
ئەحمەد موختار جاف، لە هەڵەبجەوە بەرەو گوندی 

عەبابەیلێ.
لە  هەندێ  كە  بیستووە،  ناوچەكەمان  پیرانی  لە 
شیعری ئەم كۆتەڵەیان لە یاد مابوو، ئەوەش ئەم 

بەیتانەیە، كە بە دەستمان هێناون:
لە ناو سیروانام سواری كەڵەكم

دوژمن مەمكوژە من ئەحمەد بەگم
میرم ڕۆ..... میرم ڕۆ

هەر وەخۆت ئەكەوت شازادەكەی من
پڕدەیتە تفەنگ لە حەنای دوژمن

میرم ڕۆ..... میرم ڕۆ
دەورانی دنیا خراو گۆڕیاگە

میرم وەحیلەی ناحەز كوژیاگە
میرم ڕۆ..... میرم ڕۆ

الی  بەرزەچڕ  بەشێوەی  الواندنەوە  یا  كۆتەڵ، 
بەختیارییەكانیش هەیە و »گاگریوە«ی پێ دەڵێن: 

چەشنە  ئەم  گریان«   = گریوە  كات،   = »گا 
ئاوازەش سێ بەزمی هەیە:

 = دڵ«   = داڵ  دەنگ،   = »دەن  ا_دەنداڵ   .1
سۆزی دەروون.

ب_سوروو = گریانی بە كوڵ بە ئاوازی بەرز.
پ_ڤاڤەیال = واوەیال، )بە دەستەجەم دەیڵێن، بە 

دەم زوڕناژەندنەوە(.)7(
دیالن«ی  دڵسۆز،  »سەفەر،  2.ئاوازەكانی 
تایبەتی  ئاوازی  لەكۆنەوە  كە  لەبیركردووە، 
سنووری شارباژێڕن، یا بڵێین هەرێمی بابان، ئەم 
سێ ئاوازە ئەگەر یەكەم و دووەمیان كەنار كەوتبن 
و  شاعیر  دڵگیرەكەی  دەنگە  بە  سێیەمیان  ئەوا 
تۆماركراوە.  دیالن«  ساڵح  »حەمە  هونەرمەند 
ئەم ئاوازەش كۆنە و زۆرتر لە بەڕێكردنی بووكدا 

گوتراوە، مەولەوی دەڵێ:
تەنخوای نەی بەزم خەم وەیالنەوە

دیوان:  وە)دیالن(ەوە.  فەرد  چەند  ئەی  هۆردەر 
ل276

دەربارەی ئاوازی دووەمیش هەر مەولەوی دەڵێ:
بلند كەر مەقام )دڵسۆز( وەڕاسی

دیوان:  كۆماسی.  خاڵۆی  فەردگەل  تەنزیلەش 
ل428.

3.لە پاڵ حەیراندا نووسیویەتی: »قەرەچوغ، بێژنگ 
بەسەر، كەندیناوە، زوورگەزراو، شەمامك، هەولێر، 
سەفین، هەیبەت سوڵتان، ڕایات، زینۆی شێخان، 
ڕەواندز، هەندرێن، زۆزگ، گەلی عەلی بەگ، داری 
دەكەم   لێبوردن  داوای  خۆشناوەتی«  سەكران، 
ناو هۆنینەوە زیادە و  باوی نەماوە، چونكە  ئەو 
لەباتی هەموو ناوەكان بوترێ: »دەڤەری سۆران« 
ڕست ناو  گەلێ  »هۆرە«ش  ئاوازی  بۆ  بەسە 
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»باشوری  بگوترایە:  هەموویان  لەباتی  كە  كراوە 
كوردستان« ئەوا هەموو خوێنەرێك لە مەبەستەكە 
تێدەگەشت. چونكە باشووری كوردستان لە گەرمیان 
و كرماشانەوە دەستپێدەكات، تا كۆتایی لوڕستان.

4.بۆ ئاوازی سیاچەمانەش كە باستان لە جوگرافیای 
هەورامان كردووە )ل22( ئەوا بەو شێوە نییە و وا 

لێرەدا بۆ میژوو ڕاستی دەكەینەوە:
 = ت  ژاوەرۆ،   = پ  لهۆن،   = ب  تەخت،   = ا 

گاوەرۆ، ج = چەمی دزڵی، چ = چەمی
ئەوەشی  كەمەرە.  و  ڕەزا  چەمی  ح =  شامییان، 
كە ناوی لێبراوە بەناوی هەورامانی )سەخت( ئەوا 
ناوی بەو شێوە نەبووە و نییە، هەروەها نووسراوە 

)بەشێك لە ژاوەرۆ( تێناگەین مەبەست چییە؟! 
و  نشینە  هەورامی  هەمووی  هەر  ژاوەرۆ  بەشی 
تەنیا گوندێك نەبێ بەناوی: )كانی حسەین بەگ( 
كە جافن. ئەم جافانەش لە كاتی خۆیدا بە كۆچ 
ئیتر  و  نیشتەجێبوون  لەوەڕگەیەو  ئەو  چوونەتە 
كەواتە  گەرمیان،  و  شارەزوور  بۆ  نەگەڕاونەتەوە 

بەشێك لە ژاوەرۆ هیچ ناگەیەنێت.
»گەرمیان«یش  ناوچەی  جوگرافیاكەدا  5.لە 
كتێبەكەدا  شوێنی  هەندێ  لە  ئەگەرچی  پەڕیوە. 
براوە،  هەرێمە  ئەو  ئاوازەكانی  لە  هەندێك  ناوی 
بەاڵم دەبوو ئەویش وەك ناوچەكانی دیكە گۆشەی 
مامۆستا  چونكە  هەبوایە،  خۆی  كراوی  دیاری 
)عەلی مەردان( و بەدوایدا )سەالح داودە و حسەین 
تێدا  گەرمیانی(ی  حەسەن  خەیات،  شكور  عەلی، 
هەڵكەوتووە، بەتایبەتی مامۆستا عەلی مەردان بەو 
ئەو  ئاوازەكانی  بەری  بە  كردوویەتی  كە  ڕۆحەی 
بۆ  میرات  بە  ئەوەی  مەردانیش  عەلی  هەرێمەدا، 
ماوەتەوە، خوا دەزانێ پێشتر چەند عەلی مەردانی 

ترمان هەبووە..
هەشتەم: گۆرانی، بۆ پێناسەی ئەم وشەیە، كاكە 
كە  هێناوە،  نووسەری  هەندێ  بۆچوونی  حەمە 
هەركەس  كردووە،  وشەیە  ئەم  بنجی  لە  باسیان 
هەرچۆنی گوتووە، ئەم هەر ڕاگواستنی بە ئەركی 
سەرشانی خۆی زانیوە، لەگەڵ رێزمدا بۆ قەڵەمی 
كە  ئەوەیە،  راستتر  هەمووی  لە  نووسەرانە  ئەو 
گۆرانی لە ڕیشەی )گۆ +ران(ە و گۆرانیش بەشێكی 
گەورەن لە كورد و زاراوەی خۆیان هەیە، كە لەم 

بەشانە پێكهاتوون: 
زازا،  شەبەك،  زەنگنە،  باجەاڵنی،  »هەورامی، 
ڕێزم  ئەوانەی  كەنووڵەیی«،  كاكەیی،  ڕۆژبەیانی، 
سەر  بردووەتەوە  گۆرانییان  وشەی  هەیە  بۆیان 
»گاور، گەبر‹ لە جێگەی خۆیدا نییە، بەڵكو گۆران 
وشەیەكی گەلێ كۆنە و دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی 
هیندۆ  گەالنی-  كۆنی  دینێكی  كە  »گاپەرستی«، 
دینی  بە  پەیوەندییەكی  هیچ  و  بووە  ئەوروپی- 
مێژوودا  لە  وەكو  چونكە  نییە،  زەردەشتەوە 
ئەو  بۆ  ناوە  ئەوروپی«  »هیندو-  ساغكراوەتەوە 
ئەوپەڕی  و  هیندستان  نێوان  لە  كە  گەالنەی، 

ئەوروپادا ژیاون، كە ئیسپانیایە.
بنەمای دینی گاپەرستی تا ئێستەش لە هیندستاندا 
پێچەوانە  ئیسپانییەكان  الی  بەاڵم  ماوە،  هەر 
بووەتەوە و وەرزشی گا كوشتنیان هەیە. ئەم جۆرە 
ئیسپانییەكان  كە  داهاتووە،  ئەو دەمە  وەرزشەش 
دینی حەزرەتی مەسیحیان وەرگرت، كە پێغەمبەر 
وەرگرتنی  دوای  ئیتر  كتێبە.  خاوەنی  و  بووە 
گاپەرستی  لە  بێزیان  ئەندازەیەك  بە  دینە  ئەم 
هاتووەتەوە ئەو وەرزشەیان كردە نەریت، كە زۆر 

سوكایەتییە بە گا و بە سەختی ئازاری دەدەن.

ڕەخنە
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لە  ران«   + »گۆ  بڕگەییە  دوو  وشەیەكی  گۆران، 
ئاڤێستادا  لە  »گۆ«  سۆمەریدا  و  سانسكریت 
»گەوە« لە پەهلەویدا »گاو« بەكارهاتووە. بڕگەی 
دووەمیش »ران« ئەوە بە واتای شوێن و مەڵبەند 
دێ، كە هەندێك جار گۆڕاوە بە »الن« یا »اڵن«. 

نموونەش وەكو:
بە  سەر  گوندێكە  سەردەسیر،   = ران   + »زی 
بە  بەناوبانگە  چیایەكی  ران«   + »سەك  پاوە«. 
دیكەش  نموونەی  و  مەڵبەندی سەكاییەكان  واتای 
هەیە. لێرەدا نامەوێ بچمە ناو بابەتێكی زمانەوانیی 
قووڵەوە با هەر ئەوە بەس بێت، كە وتمان و گرنگ 
ئەوەیە »گۆران« گەلێ كۆنە و هیچ پەیوەندیی بە 

»گەبر و گاور«ەوە نییە.
سەروبەندی  لە  مۆسیقی  هونەری  وەك  گۆرانی 
لەوەوە  ئەوەش  و  ناو  كەوتووەتە  گاپەرستییەوە 
سەرچاوەی گرتووە كە لە ستایشكردن و پیاهەڵدانی 
گادا بەدەم ئاوازەوە ڕاز و نیازی خۆیان دەربڕیووە 

و ناونراوە گۆرانی.
لەسەر  خواسە  و  باس   )92  - الپەڕە)61  نۆیەم: 
هەڵە  هەموو  لە  با  حەق«  »ئەهلی  كاكەیی 
مێژووییەكان  بگەڕێین و الپەڕە )82- 85( بەسەر 

بكەینەوە، كە تایبەتن بە نووسینی ئەو ئاوازانەی لەم 
دینەدا مێژوویان هەیە، بەر لە ڕستكردنی ئاوازەكان 
یارمەتی و تەقەلالی  نووسیویەتی: بە هاوكاری و 
هاوڕێیانی  و  عەزیزی  فەرهادی  كاكە  دڵسۆزانەی 
كرماشان و لوڕستان توانیمان ناوی سەرلەبەری ئەو 
ئاوازانە لە ناو تێكڕای پەیڕەوكارانی ئەهلی هەقدا 

كۆبكەینەوە، كە ئەمە ناوی ئەو )72( ئاوازەیە.
وردەكاریی  شێوە  بەو  بەدواداچوونێكی  گیانەكەم 
زیاتری دەوێ. ئەوەی جەنابت ویستووتە بەدەستی 
شارستانییەت  چونكە  گیرنایەت،  شاردا  لە  بێنی 
لەوبابەتە،  چشتی  گەلێ  بینی  ناوەتە  دەستی 
مەبەستە  ئەو  بۆ  ڕەسەنایەتی،  و  فۆلكلۆر  واتە 
دەبوایە »توو شامی، كرند، جەیحوناوا، كۆزەران« 
بگەڕایتایە، كە هەموو دین و نەریتی كاكەییەكانی 
بۆ  بڕۆشتیتایە  ماوە.  تیایاندا  نەبراوی  بۆ  دەست 
چەپەكەكان  شارەدێ  و  دوورەدەستەكان  گوندە 
ئەو  ڕەسەنایەتی.  لە  دەكرد  پڕ  هەنبانەكەت 
ئاوازانەی تۆ ناوت ڕستكردوون ژمارەیان زۆر لەوە 
پێشچاویان  با  ئەلف  پێی  بە  لێرەدا  وا  زیاترە. 

دەخەین:
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1-ئاتەش بەگی، 2-ئەڵوان »ئەڵوەن« ئەو ئاوازەی 
خوداداد علی گیانی كردەوە بە بەردا پەیوەندیی بە 
]الوان[ی عەرەبییەوە نییە، بەڵكو لە خۆشەویستیی 

ڕووباری ئەڵوەندایە. مەولەوی دەڵێت:
واچە بەو مەقام )ئەڵوان(اتەوە

دیوان:  واتەوە.  مەعدوم  داد  بێ  هەی  داد  هەی 
مەردان  عەلی  »مامۆستا  3-ئەاڵوەیسی  ل330، 
سیحری لێكرد«، 4-ئامان یا داود دەخیلم یار- تا 
مەیلت نەبۆ بار نمە بۆ بار »نەبۆ = نەبێ، نمەبۆ= 
نابێ«، 5-ئارۆ زەماوەن مەكریۆ جەی ئەرگ نوینە- 
دەست زاماو زەماوەنی ئەز مەڕەژینە. »ئەرگ نوین 
= كۆشكی نوێ. زاما = زاوا. مەڕەژینە = لە ڕیشەی 
داڕشتنە بە واتای ڕەنگكردن، كە بە خەنە«، 6-ئاقا 
یار داودـ سان سان یار داود »بەدەم ئاوازەكەوە 
– سان سان ئەبێتە سەن سەن«، 7-ئامان سەد 
ئامان عەلی وەو ئامان تۆ- یەدەس منەن عەلی وەو 
دامان تۆ »یە= ئەمە«، 8-ئامان سەد ئامان شای 
یاران.  وەحاڵی  خەیرێكەر  كەرەم  داران-  كەرەم 
دالەكەی  ئاوازەكەدا  لە  بادە  »بادە،  بایە  9-بایە 
بەم  بەزمێك  هەورامانیش  لە  و  نانرێ  پێدا  ددانی 
ناوە هەیە«، 10-باوە سەرهەنگی، 11-باوە جەلیلی  
12-باوە فەقێ 13-باوا ناووسی، 14-بارەیە »كورت 
كراوەی بارەگایە یا بارگە، بارگە بارگە = بەشێكە 
-16 هاهاها.  15-بەڵێ،  سەرەنجام«،  كتێبی  لە 

باڵ وەشان كەن سوڵتان ئاما- گیان قوروان كەن 
 = وەشاندن  باڵ   = وەشان  »باڵ  ئاما  سوڵتان 
18-پاوەموری   17-پاتەرز،  نواندن«،  خۆشی 
19-پێشڕەوی -پەنجە ڕەژانە یا ڕەزبار - چەم باڵ 
دایە  ڕەز،  خاوەن   = »ڕەزبار  یاڕەزبار  وەشانە 
ڕەزوار= یەكێكە لە حەوتەوانە و نازناوی خاتوون 

دایراكیشە( 20-پیرم حەق دەور، پیرم حەق دەور، 
پیرم حەق، 21-تااڵ سوارەن كاوەم نەی وەنە هوو- 
باقی پەس گیان گیان نەی وەنەهوو »تااڵ = بێ 
هاوتا. نەی = لەم. وەنە = وەن = نیاز و نیەت«، 
یاعەلی،  یارەن  سەردار  یاعەلی-  سوارەن  22-تااڵ 
23-تەیمور گیان سەدای كەالمت نییە، 24-تەپڵی 
یا  ژەنیاوە  مەڕ  جەی  ئیسحاق  حەق  یا  جاویدی 
 = مەڕ  نەمریی«،   = »جاویدی  ئیسحاق  حەق 
ئەشكەوت مەبەست ئەشكەوتەكەی چیای شنروێیە، 
زەڕینە  كەمەر  داود  ڕەنگینە-  یار  25-تەیمور 
»زەڕین = زێڕین«، 26-تەپڵی یار داود ژەنیایە- 
ڕیشەی شەككاكان كە نیایە »ژەنیایە = ژەنراوە، 
شەككاكان = گومانداران، كە نیایە = كەنراوە«، 
27-تەنەمیری، 28-تەرزی یاری، 29-تەرزی گۆران، 
32-جەنگەرا،  31-جڵۆشایی،  ڕۆستەم،  30-تەرزی 
33-جەم نیان دۆسان نەویانە- حەق شەم و مەردان 
پەروانە »جەم نیان = كۆبوونەوە، نەویانە = لەو 
ماڵە«، 34-جەم چالنە داود، مەس و مەی نۆشەن 
داود- یەكێ وەنەشان داود، عابیدین چاوشەن داود 
 = چاوش  عابیدینی  لەگەڵیان،   = »وەنەشان 
یارانە-  زەماوەنی  و  35-جەژن  جاف[،  عابیدینی 
دێت«،   = »تێ  ئامانە  محەمەد  سەیی  تێ  یار 
میمانە چالنە  شا  تەن چالنە چالنە- شا  36-چل 
میوانە«،   = میمانە  شاشا،  خەلیفە   = »شاشا 
جافم-  ئاغای  هەی  هوو  هوو  حەق  و  37-حەق 
جاف  »ئاغای  گەزافم  بابێ  سەرتاقان  قۆنرەی 
بورجی   = كۆنگرە   = قۆنرە  جاف،  عابیدینی   =
حەقەن  های  حەقەن  38-حەقەن  تەالر«،  سەر 
دین  39-حەق  حەقەن،  شام  حەقەن،  مەوالم   -
نشینە، سەرجەم  سوڵتان  دینە-  حەق  دین  حەق 
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40-حەق سوڵتانە، گیان سوڵتانە – ڕەحمەیلە سان، 
یاسانەمن، سانە قوروان سوڵتانە، 41-خانە میری 
42-خامۆشە  كردووە«،  مەست  ڕەزازیی  »ناسری 
گیان »خامۆش = سەید ئەكابیری خامۆش«، 43-
خاس بیژەنە، 44-خواجای غواڵمان گیان- یارداود 
ئامان گیان، 45-دنیا فانیەن داودگیان – هەر هەق 
كەوسەر  كویرەی  46-داودژە  داودگیان،  باقییەن 
وەردەن ئاو- خواجای بنیامین هەر وێشەن ئافتاو 
»كویرە = چاوگە، وەردەن = خواردووە، وێشەن 
= خۆیەتی، ئافتاو = هەتاو، خۆر«، 47-دەردم 
ئەزیار دەی سا بۆ دەی سابۆ »لە ئاوازەكەدا دەی 
سا بۆ بەشێوەی دەی سە بۆ گۆ دەكرێ«، 48-
هاهاها  خاوەندكار  حەق  دیار-  هاهاها  دیار  دیار 
دیار، 49-دەس وێت وااڵ، یۆرت وەنەوشە )یۆرت 
= لەوەڕگە(، 50-دوو وااڵ »وااڵ = بااڵ«، 51-دۆس 
نەدلێ   یار  ڕاسانە  جەمی  بەرزەملێ-  بژەن،  بژەن 
 = راسان  زانا،  كینایەیەلە   - الناو  »بەرزەمل، 
ڕاستگۆیان، نەدلێ  = لەناو«، 52-زەوق زەماوەن 
53-زات  مەردانە،  جەم  وەشان  باڵ  سوڵتانە- 
كەسێ  وەحاڵ  خوەش  وەجەم-  حازرە  داود  یار 
بە  دیتی   = وەچەم  »دیدەنش  وەچەم  دیدەنش 
چاو«، 54-زەمزەمەی زینت باوەرین وەبیر، یاران 
شكور مەوالمان هات-بژەنیم وەعیشق زاتی شێخە 
یاران شكور مەوالمان هات »باوەرین وەبیر  میر، 
= وەبیر بێنینەوە«، 55-سارۆخانی، 56-سەماع، 
سەماع،  58-سەماعی  وەشان،  باڵ  57-سەماعی 
سەیی  60-سەحەریی  پردیوەری،  59-سەحەریی 
62-ساحەل  داود،  هەی  61-سەحەریی  خامۆش، 
تەمامێ  عالەم   – دەكەم  ساحەلێ  ساحەل  ئەی 
قوروانت دەكەم، 63-سوڵتانی سەرجەم هوو هوو 

دینە   64-سوڵتان  هوو،  هوو  وەجەم  زاتشەن   -
یاعەلی – پیر بنیامینە یاعەلی، 65-سەردا نەڕای 
تەیموور.  ئیمان  تەیموور  دین   - تەیموور  حەق  
شەفای   - یاعەلی  یاعەلی  مەردان  66-سوڵتانی 
67-سەرتەرز،  یاعەلی،  یاعەلی  دەردان  كول 
حەق  یاعەلی،  یاعەلی   مەردان  68-سوڵتانی 
دەردان  كول  شەفای   - یاعەلی  هوو  یاعەلی، 
»شاموبارەكی  69-شاخۆشێنی  یاعەلی،  یاعەلی 
ئەمیری«،  »شێخ  میری  70-شێخە  لوڕستانی«، 
مەوالی   - عاداڵن  مەوالی  داڵن  ڕۆشن  71-شای 
عاداڵن شای ڕۆشن داڵن، 72-شاهۆ، شنروێ جای 
ڕەزم مێردان-پەنامان سوڵتان پردیوەر مەكان. 73-
شادی هەی شادی یارسان موبارەك شەو - عەیدی 
موبارەك شەو »عەید= جەژن«  یارسان  یارانەن 
هووهووهوو مەوالم هووحەق حەق. 74-شای دین 
ئیسحاق، ڕەنگین ئیسحاق - هوو هوو مەوال ڕەنگین 
ئیسحاق. 75،عەلی هوو هوو هوو / مەوالم حەق 
هوو هوو 76-عەیدی یارانەن حەق حەق- ڕەحمەت 
-77 بارانە«،   = »وارانەن  حەق  حەق  وارانەن 

وەدای  مەیاوۆ   - هاوەدەسەوە  وێش  گورزی  عالی 
فرەی كەسەوە »وێش = خۆی، مەیاوۆ = دێت، 
دەگات، وەدای = بەدادی، فرەی = فرە = زۆر«، 
78-عابیدینی. 79-عەلی عەلی هوو، مەوالم عەلی 
80-عەلی  بوو،  بنیامین  پیر  وەدامان  هوو-دەسم 
عەلی عەلی- مەوالم عەلی عەلی عەلی، 81-عەلی 
-82 گیانان،  گیانی  عەلی   - گیان  عەلی  گیان.. 
وەجامە  جامە  یار-  ڕای  شەهیدی  قەلەندەر  عالی 
ئیقرار، 83-عەلی عەلیمەن حەق، عەلی  سەرداوە 
من  دیەی  حەق،  حازرەن  عەلی  حەق-  زەرورەن 
كوورەن حەق »دیە= دیدە، چاو، كوور = كوێر«،
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84-عەلی هوو حەیدەر مەدەد، مەوالم هوو هوو- یاشای 
پردیوەر مەدەد، مەوالم هوو هوو، 85-عەلی عەلیمەن 
یامەوال- یاعەلی كەی بۆ یاعەلی- شاخەی سەرمەسان 
یاعەلی بەن بۆ وەشاهۆ یامەوال »بەن بۆ = بەندبێ، 
87-فانی  86-غەریوی،  چڵ«،   = شاخە  گیربێ، 
فانیمەن یامەوال - فانی بەتاڵەن یاداود، 88-فانی 
داودگیان،  باقیەن  هەرحەق  داودگیان-  فانیمەن 
89-قەتار، 90-قەرەچۆپی، 91-كاكاردایی، 92-گیان 
خواجەی غواڵمان هاهاكاوەم - هەی یار داود ئامان 
 = بەلی  كەعبە،  كێو،     = »كاوە  ئەوبەلی  ها 
بەاڵ«، 93-گیان سەی محەمەو بەرئەودیوانی - گیان 
94-گڵەوەدەرە،  یارسانی،  پەی  هەن  رەوان  نازش 
95-گوڵ وەخار »وەخار = بەدڕك«، 96-الو هەی 

الو، مەولەوی دەڵێ: 
سەدای )الو هەی الو( زڕەی زەڕزنجیر 

دیوان:  والگیر..  زرێ  بەند  سەر،  پانی  سڵسڵەو 
ل411. 97-المی هەی المی سەروەشەن المی- شای 
خاوەندگار پیرش بینیامی »المی = ڕۆڵە، وەشەن 
98-الوە  پیربنیامین«،   = بنیامی  خۆشە،   =
الوەمەن ئازیزم الوە - جەزارییت مێردان گرد تاوییاوە 
»جەی زارییت = لەم شیوەن و گریانەت، تاوییاوە 
100-واڵەوێتانە،  99-مەجنونی،  تاوایەوە«،   =
وێتانە  واڵەوێتانە- عەشقی حەق وەدەس شێت و 
بام  101-وەقوروانت  =پااڵوتراوە(،  )واڵەوێتانە 
شای هەورامانی- خوای حەقیقەت دین و ئیمانی، 
102-وەقوروانت بام شای یادگاری، ئامان و دەخیل 
سەوزپۆش گیان- مەنزوورو مەقسوود خاوەندكاری 
یادگار=  »شا  گیان  سەوزپۆش  دەخیل  و  ئامان 
و  مەبەست   = مەقسوود  مەنزوورو  باوەیادگار، 
مەوال  هوو  هوو  104-هوو  103-هیجرانی،  مەرام«، 

هوو- دەسم وەدامان پیر بنیامین بوو، 105-هاهاها، 
106-هەروا بووە هەروا دەوێ »شیعری عێل بەگی 
-108 یاری،  هەق  و  هەق  و  107-هەق  جاف«، 
هەی داود، 109-هوو هوو هوو هوو هوویار – ڕابەر 
زاتش  گیان،  گیان، هەی  110-هەی  زامندار،  داود 
شێتە،  بلە  گیان  شێتە،  بلە  111-های  هامێتە،  
ئیبراهیم،  خاكی زەردەگڵ زاتش هامێتە »بلە = 
مەبەست  باوا ناووسی سەرگەتییە، هامێتە = ئاوێتە 
= تێكەڵ«، 112-هەی ئیمانم یار - هەی ڕەنگینم 
داود  114-هەی  داود،  گیان  داود،  113-هەی  یار، 
گیان حەق داود، 115-هانای فریادڕەس داود - وەی 
بێكەسان كەس داود، 116-های دەروێش دەروێش 
ئیمانم دەروێش، ئەز وەفیدات بام پا بنیەر وەپێش 
»بام = بم، پا بنیەروەپێش = پێ بنێ پێشەوە«، 
دااڵهۆ- وستەنش وە  ڕەژیان  دیدەكانی  117-هەی 
سێ  بااڵمۆ  شاهۆ،  »دااڵهۆ،  بااڵمۆ،  و  نەشاهۆ 
كاكەیەكانن، ستەنش وەنە =  بەڕێزی الی  چیای 
پێكیەوە بەستن، دیدەكانی = دەرووندار، بنەڕەت، 
خودا«،  دەستەاڵتی  پانتایی  بە  بۆچوون  و  ڕا 
پیروپادشا   – یاردیدەكانی  دیدەكانی،  118-هەی 
وەخەیر بیانی، 119-هەی وەیار، هەی وە یارەكەم، 
 = )میرەوان  دارەكەم.  كەرەم  میرەوان،  یاری 
دەباو-  ئازیزم  دەباو  دەباو  120-هەی  میهرەبان(، 
خەیلێ خوەش هاتی پات وەبانی چاو »دەباو = 
دیدەكانی  121-هەی  زۆر«،   = خەیلێ  دەوەرە، 
دەور گێڵۆ باقی- جەمی مەستانەن بنیامین ساقی، 
122-هەی یاری یاری ئیمانم یاری - ئەز وەفیدات 
ئیمانم  تەیموور  123-های  كەمانداری،  باش  بام 
سوور،  ئیبراهیمە  بام  وەفیدات  ئەز   - تەیموور 
سەی یارەن-  محەمەو  سەی  دیدەكانی  124-هەی 

ڕەخنە
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محەمەو سەری هەفت خانەدانەن، 125-هەی گیان 
خودام  بنیامین  دیدەگیانە-پیرم  هەی  گیان  هەی 
سوڵتانە، 165-هوو یاشای  مەرحەو كوژ حەق، دەر 
ژە خەیبەركەن – تۆ سەلمان وەدەس یا مەوال هوو 
شیر ڕەهات كەرد »مەرحەو = مەرحەب = نەیاری 
گەورەی پێغەمبەر و ئیسالم، دەر = دەرگا، خەیبەر 
دەرگای  عەلی  ئیمامی  بوو  سەخت  قەاڵیەكی   =
لەبن هێنا، سەلمان = سەلمانی فارسی كە ناوی 
ڕاستەقینەی بهروز بووە، شیر = شمشێر، ڕەهات 
مزگانی  یاران  127-هەی  كرد«،  ئازادت   = كەرد 
عەلی  بۆ  پەیا  وەختەن  خانە-  پێش  ئاما  عەلی 
ساحێو زەمانە »مزگانی = مزگێنی، موژدە، ئاما = 
هات، ساحێو = خاوەن«، 128-هەی یاران شكور 
دەنگێ  وەش  وەباتن  129-یاران  حەقە،  مەوالمان 
مەیۆ- سەدای هەی وەیار سەرهەنگێ مەیۆ. »باتن 
= ناخ، وەش = خۆش، مەیۆ = دێت،  سەرهەنگ 
= سەرباشقە = باوا سەرهەنگی دەوانی«، 130-
یار عەلی مەوال عەلییە - پاشای هەورامان عەلییە، 
حەقیقەت  دینەن-  حەقیقەت  131-یاردیدەكانی 
جەماڵ پیر بنیامینەن »جەماڵ = جوانی«، 132 
چادر  وەرمەدەی   - زنگان  شامەیۆ  مزگانی  -یاران 
 = زنگان  دێت،   = »مەیۆ  ڕەنگان  یەك  پەرێ 
ژیان، وەرمەدەی = هەڵدەدەی، پەرێ = بۆ، یەك 
133-یازاتی  ڕاستەقینە«،  خواناسانی   = ڕەنگان 
و  خێش  ئیلتیجای  جاگەی  چالنە-  ساقی  حسێن 
بردن،  پەنا   = ئیلتیجا  جێ،   = »جاگە  بێگانە 
ئیبراهیم  یاشا   -134 دۆست«،  و  خزم   = خێش 
یادگار  وەیاری  ئومێدەواریم   - سوار  بۆزە  شای 
»شا ئیبراهیم = شا ئیبراهیمی ئێوەت كەسایەتیی 
ناوداری كاكەییەكان،  بۆزە = ئەسپی دێز«، 135-

هەورامان  دەشتی  دای-  ئاگرم  ئامان  سوڵتان  یا 
وە وەرم دای، 136-یاران مزگانی حەیدەرەن مەیۆ 
مەیۆ »فەتكەر  فەتكەرەن  فەتاح  ئاوازەی   - مەیۆ 
= فەتحكەر، مەیۆ = دێت«، 137- یاردیدەكانی 
چ وەشەن مەیۆ گیان - مزگان مزگانەن خاوەند كار 
مەیۆ گیان، 138-یاردیدەكانی وەشی وەشەن وەش 
- بەشكەر بنیامین بەش مەكەرۆ بەش »مەكەرۆ= 
پااڵش   - شامەیۆ  شا  139-یاردیدەكانی  دەكات«، 
وەبانی دیدەم بابەیۆ بەیۆ »پااڵش =پێاڵوەكانی«، 
140-یار دیدەكانی بنیامین سازەن - پیر موسا سیم 
و داود ئاوازەن )ساز = ئامێری مۆسیقایی، سیم 
 - یاری  ئەو  بەیان  دیدەكانی  -یار   141 ژێ(،   =
142-یاردیدەكانی  دیاری،  نیشانش  داود  یار  مەیۆ 
كاالنەی چاو«،  باقی »كیڵ عەین =  كیڵ عەینم 
144-یاردیدەكانی  تەیمووریار،  143-یاردیدەكانی 
بنیامین، 145-یار هاوەشەن هاوەش، 146-یاران ئی 
خەمێ نیان وەشادی شاكەرمێ، شا شیەن وەرەو 
وەرەو  ڕۆشتووە،  چووە«،   = »شییەن  قۆڵگا 
قۆڵ  قەرار،  و  قەول  قۆڵگا = شوێنی  بەرەو،   =
دەستكاری كراوی »قول = قەول«ی عەرەبیە«)8(

***
پەردە یا دەسگا هەرەسەرەكییەكانی ئەو ئاوازانەی 

سەرەوە دابەش دەبن بەسەر:
یەكەم: شێخە میری »شێخ ئەمیری« ئەم پەردەیە  
دوازدە ئاواز لەخۆ دەگرێ!  كە بریتین لە »میرزا 
شێخە  ئاوازی  سێ  بەگی،  ئاتەش  خواكەرەم، 
میری گۆران، شا هەیاسی، دوو ئاوازی »سانەیی 
ڕۆژاوای  گۆرانییەكانی  ئاوازی  دوو  = سەحنەیی« 
كوردستان و لەگەڵ دوو ئاوازی تایبەت بە ناوەكانی 

حاجی نیعمەتی و شێخە میری«.
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دووەم: باوەناووسی كە دوای دەورانی شاخۆشێن دێ 
»سەدەی 11 و 12ی كۆچی«.

سێیەم: باوە سەرهەنگی »ئەم مەقامە چەپ وەسان 
= چەپڵەلێدانی لەگەڵدا نییە«.

چەپڵەی  ئاوازەش  )ئەم  جەلیلی  باوا  چوارەم: 
لەگەڵدا نییە كەاڵمبێژ لەگەڵ ژەندنی تەمبووردا هەر 

خۆشی ئاوازەكە دەچڕێ(.
پێنجەم: مەقامی قەرە چۆپی.

شەشەم: مەقامی تەنەمیری تەواو عاریفانەیە و بە 
دەنگێكی نەرم و لەسەرخۆ دەگوترێ.

حەوتەم: شاخۆشێنی = كۆمەڵێ ئاوازی تایبەت و 
سەربەخۆن و مێژووەكەی لەوان كۆنترە، ئەم ئاوازە 

بە تەمبوور دەژەنرێت و شیعریان لەگەڵدا نییە.
شێوەی  بەهەمان  ئەمیش  كاكاردایی=  هەشتەم: 

ئاوازەكانی شاخۆشێنیە.
نۆیەم: سەحەری سەید خامۆشی = مەقامی تایبەتی 

سەیید ئەكابیری خامۆشە.
دەیەم: باوا فەقێ = ئاوازێكی سەربەخۆیە و بەناوی 

داهێنەرەكەیەوە لە دەورانی شاخۆشێندا بووە.
یازدەیەم: عابیدینی = ئەم ئاوازەش سەربەخۆیە و 

عابیدینی جاف دایهێناوە.
دوازدەیەم: بەیاتی كورد ئەم مەقامە سەر بە دەسگا 
لە  كە  وایە  پێیان  هەندێك  )شۆر(ە  پەردەی  یا 

فارسییەوە وەرگیراوە.)9(
لە  هەندێ  مێژوویی  بەسەركردنەوەیەكی  دەیەم: 

دەسگا مۆسیقیەكان یا ئاوازە ڕەسەنەكان:
بۆ  دەگەڕێتەوە  و  كۆنە  ئاوازە  ئەم  •نەهاوەند: 
دەسەاڵتدارێتیی  سەردەمی  بڵێین-  دەتوانین   -
لە  دیكەمان  مێژووی  ئەمە  »پێش  ساسانییەكان 
لە  شارۆچكەیەكە  نەهاوەند  نییە«.  بەردەستدا 

لە سەردەمی ساسانییەكاندا  ڕۆژهەاڵتی كرماشاندا، 
بووە،  فراوان  قەاڵگایەكی گەورە و كاروانسەرایەكی 
كاتێ لە الیەن لەشكری ئیسالمەوە جەلەوالو پاشان 
»فتح   ناودەنرێ  سەركەوتنە  ئەم  دەگیرێن  ئێرە 
الفتوح«. ئەم ئاوەدانییە لەو دەمەدا ناوەندێكی نێوان 
»ناوەند«ی   وشەی  بووە،  »تیسفون«  و  »ڕەی« 
»نەهاوەند«ە.  ڕیشەی  لە  زمانەكەمان  ئێستەی 
كورد  لە  جگە  بووە،   كاروانسەرا  كە  پێیەش  بەو 
پەشتوو،  بلوچ،  »فارس،  گەالنی  بە  سەر  خەڵكی 
داوە  تێدا  وچانیان  گیلەك«یش  تاجیك،   ، ئوردو 
ئاوازەكە  پێیە  بەم  وەرگرتووە،  ئاوازەیان  ئەو  و 
ئەو  ناو  بەرەو  دەرچووە  كوردستان  جوگرافیای  لە 

گەالنە.
بەكار  ئاوا  ئەم وشەیە  فارسەكانن  ئەوە  •شەهناز: 
دەگوترێ،  »شاناز«  كوردیدا  لە  بەاڵم  دێنن، 
وشەیەكی دوو بڕگەییە »شا + ناز« بە واتای نازی 
هەیە  »شانازی«مان  وشەی  هەروەها  و  گەورە 
كە بەم شێوە الی  فارسەكان نییە، ئەوە ئێمە و 
هێناوە  بەكاری  كوردانە  مەولەویش  قاموسەكانیان. 

و دەڵێ:
موتریب بەونەغمەی »شانازی«تەوە

یا بەو پەردەی خاك »حیجازی«تەوە. دیوان: ل460
•ماهوور:  ئەم وشەیە الی فارسەكان جگە لە ئاوازێكی 
شیو،  و  دۆڵ  كەندولەند،  بەواتای »زەوی  مۆسیقی 
جۆرێ گوڵ« دێت. بۆ گوڵەكە بە شێوەی خەیاڵپاڵو 
دەڵێن: »جۆری گوڵەكە ماهووتی و كەروێشكەشی 
پێ دەڵێن،  چونكە گەاڵی گەورە و پانی وەك گوێچكە 
كەروێشكی هەیە و پەڕەكانی نەرمە، گوڵەكانی زەردە 
و گەاڵكانیشی الوازن، دەڵێن: ئەگەر لە الیدا ئاوازی 

ماهوور بخوێنن گەاڵكانی دەوەرێن«)10(. 

ڕەخنە
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ئەمانە هیچیان ئەو ڕاستییەمان لێ بزر ناكەن كە 
ماهوور وشەیەكی ڕەسەنی كوردییە بە واتای چیای 

ڕژد و هەڵەمووت)11( ئەمەش پێمان دەڵێ كە:
لە  ئاورگاكانیان  زەردەشتییەكان،   - 1.مادەكان 
كردووە،  دروست  بەرزاییەكاندا  و  سەخت  شوێنە 
لەو  كە  بووە  ئەوە  مەبەستەكانیان  لە  یەكێك 
واتە:  ئاسمانەوە  لە  بوون  نزیكتر  بەرزاییانەوە 
ئەی  توور«،  كێوی  و  مووسا  »وەك  ئاهۆرامەزدا 
خودادا  لەگەڵ  قسە  مووسا  نەمابوو  دەشت  گوایە 

بكات كێوی )توور( نەبێ.؟
ئاهۆرا  هەر  كە  بووە،  تێدا  ئەوەشی  2.مەبەستی 
پەرستێ چەند ڕێگەی زەحمەت دەبڕێ  بۆ چوونە 
ناو ئاورگا و هەروەها گەڕانەوەی ئەوەندە پاداشت  
الی  دی  شێوەیەكی  بە  دیاردەیە  ئەم  دەدرێتەوە، 
لە دەشتی چۆڵەوانیدا  سامییەكانیش هەیە، ئەوان 
كەسێ  ئەوەی  بۆ  كردووە،  دروست  پەرستگایان 
چەند ڕێگەی زەحمەت و بێ نان و ئاوی دەچێژێ 
زیاد لەوە خێری دەگات و بە چاكە بۆی دەنووسرێ، 
ئەمەش وەك كەعبە لەو بیابانە برینگ و بەرینەدا. 
ئەی بۆ لە كێوەكانی دەورووبەری مەككەدا نەبووە؟! 
الی فارسەكانیش بەم شێوە نییە، كە لە ناو كورددا 
هەیە و بە میرات بۆمان ماوەتەوە. فارسەكان هەر 
تەنانەت  و  ئاورگایەك  هەر  بەم چەشنە،  ئاوازێكی 
كتێبی ئاڤێستاش بە »ئێرانی = ئاریایی« دەدەنە 
قەڵەم، راستە مادەكانیش ئاریایی بوون، بەاڵم كورد 
جگە لە »ئیالمی- هۆری« ڕەگەزێكی مادیشی هەیە 
و فارسەكان بە بنەچە هەر هەخامنشین و هیچی تر. 
جا با مێژوو شایەت بێ، كە مادەكان چییان بۆ ژیار 

كردووە و هەخامنشییەكان چی؟.
-ئەمە بابەتێكی مێژوویی قووڵە و با بمێنێ بۆ وادەی 

خۆی.. تەنیا مەبەستم ئەوەیە فارسەكان  بەناوی 
ئێرانی یا ئاریایی تیكەی زلیان لە ئێمە داگرتووە.

3.ئەم ئاوازە لەو سەردەمەدا كۆنەدا بەدەم بڕینی 
رێگەی چیایەوە خوێنراوە و ناوی لێ نراوە.

فارسەكانەوە  لەالیەن  وشەیەش  ئەم  •شوور: 
فارسیدا  زمانی  لە  شوور   - كراوە  دەستكاری 
ئاژاوە،  خوێ،  زۆر  »سوێر،  هەیە  واتایانەی  ئەم 
ئاوازێكی   پەرێشانی،  جۆشوخرۆش،  زەنا،  و  هەرا 
»شۆر«  بەشێوەی  كوردیشدا  لە  ئێرانی«)12( 
ئەم واتایانەی هەیە: »سوێر، شۆرین، بەردەشۆرم 
ئەڤین،  خەمی  دەروون،  سۆزی  سكچوون،  كرد، 
زمانەكەدا  هەردوو  لە  گۆرانی«)13(.  پەردەیەكی 
»سۆزی  هەبێت  مۆسیقاوە  بە  پەیوەندیی  ئەوەی 
دەروون، خەمی ئەڤین«ـە و ئیتر واتاكانی دیكەی 

هەردووال بێ پەیوەندن.. مەولەوی دەڵێ:
ڕوو ئەو شیوەنان دەی ئەجەل بۆرێ

نەو بەزم شیرین مایەی هەر شۆرێ. دیوان: ل415
نەكراوە،  واتا  باش  بەداخەوە  دیوانەكەدا  لە 
نووسراوە، مەولەوی دەڵێ:   زەماوەند  بۆ  شیعرەكە 
لەو زەماوەندە  دەی ئەجەل وەرە بمكوژە، چونكە 
خۆشەدا بەشدار نیم و هەر شین و زاریمە و بۆ مردن 
باشم، چونكە لەو بەزمە شیرین و دڵگیرەدا ئاوازی 

شۆر هەڵدەستێ و من لێی دوورم.
سەید یاقوی مایەشتیش دەڵێ:

شۆرێ وەسەرم كەوتگە لەی مەستی چاوە
هیچ جێگە نەنیشم مەگەر ئەی جێ كەشەراوە)14( 
ئەڤینێ  خەمی  یا  دەروون  سۆزی  واتە: 
مەستیی  بەهۆی  ئەویش  كەللەم،  لە  داویە 
و  دانەنیشم  شوێنەدا  لەم  با  چاوێكەوەیە، 
-ی شەراب    - شەراو   - كە  شوێنەی  ئەو  بڕۆمە 
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تیایە تا لەبەر مەستێتی ئەو چاوە منیش خۆم بەو 
شەرابە مەست بكەم.

•هۆرە: لە ڕیشەی »هۆرا«یە بە واتای خودا. ئەم 
وشەیە پەیوەندیی بە دینی خۆرپەرستییەوە هەیە، 
كە بەر لە زەردەشت و ئاڤێستا لەناو ئارییەكاندا 
هەبووە و ئاڤێستاش بە رێزەوە ناوی دەبات، لە 
هەیە  واالرض(.  السموات  نور  )الله  قورئانیشدا 
زەوییە،  و  ئاسمانەكان  ڕووناكایی  خودا  بەواتای 
بۆ  ڕووناكییە  سەرچاوەی  گەورەترین  خۆریش 
زەوی و ئاسمانەكان. وشەی لێكدراوی »ئا + هۆرا 
+ مەزدا«مان هەبووە. »ئا« بە واتای گەورە دێت 
بۆ  دیارە،  وشەدا  هەندێ  لە  ڕیشەی  وەكو  هەر 
نموونە: »ئا + كۆ = كێوی گەورە«، »ئا + الن« 
بە واتای الن، یا  شوێنێكی گەورە«، »ئا + سۆ« 

بەواتای تروسكەی گەورە...هتد.
»مەزدا« واتە: زانای بێ هاوتا، كە هەرسێكیان 

پێكەوە دەبنە: خودای گەورە و زانای بێ هاوتا.
لە  ئەمەش  »هۆر«  بۆ  بووەتەوە  كورت  هۆرا 
شێوەی  لە  و  دەبینرێ  تر  زۆر  گۆراندا  دیالیكتی 
كورتبووەتەوە  گۆران  لە  بەشێكە  كە  هەورامیدا، 
بۆ »وەر«. »هۆرا« شێوەی هۆرەی وەرگرتووە 
ئەم  دەكەین.  لەسەر  قسەی  كە  ئاوازەیە  ئەم  و 
وشەیە سێ ناوی دیكەی هەیە. یەكەمیان: »كزە« 
كە هۆرەچڕ حاڵی پەرێشانیی خۆی تێدا دەردەبڕێ 
»كزە و كسپەی دەروون«. دووەمیان: »هەی« 
لەوەوەیە، كە هەندێكیان بە »هەی یای  ئەمیش 
یای یای یای« دەست پێ دەكات. مەولەوی دەڵێ:

پێم دەر تا پەی پەی  پێوە »هەی« كەروون
كەروون.  تەی  مەحشەر  سارای  سەختی  رای 

دیوان: ل460

لەم بەیتەدا شاعیر ڕووی دەمی لە »ساقی«یـە و 
داوای »مەی = شەرابی الهووتی« لێ دەكات و 
پێی دەڵێ: پێك لەسەر پێكم بدەرێ تابمهێنیتە 
هۆرەچڕین »موناجات« و  بەوەش ڕێگەی دژواری 

ڕۆژی دوایی  ببڕم  بەرەو بەهەشت.
لە  هەر  ئەمیش  هەو«  »هەو  سێیەمیان: 
و  موناجات  هۆرەیە »لە شێوەی  دەستپێكەكانی 

الاڵنەوەدا«. مەولەوی دەڵێ:
»هەوهەو« و »بەوبەو« تەڵمیت بارانەن

گەرمی بەزم نەزم سەر هەوارانەن .دیوان ل)307(
»بەو بەو« هەموو دەزانین ئاوازێكی مۆسیقاییە:

بەو بەو، بەوبەو، بەو بەو، خانمە خاسەكەم
پای چەپت وەبان دیە ڕاسەكەم.... فۆلكلۆر.

مەولەویدا  بەیتەكەی  لە  دڵداریانەیە.  ئاوازە  ئەم 
»تەڵمیت بار« هاتووە و واتای كۆچ و بارنان لە 
واڵخی بەرز دەدات، ئەمەش پەیوەندیی بە جافە 
كۆچەرییەكانەوە هەبووە و لە ڕێگە بڕینی كۆچدا 
لە هەوارێكەوە بۆ هەوارێكی دی، بۆ ئەوەی ڕێگەكە 
بە خۆشی ببڕن و هەست بە ماندووبوون نەكەن 
دیارە و  لە چریكەی گۆرانی.  داویە  بووە  تێیاندا 

)هەو هەو( و )بەو بەو(  زۆرتر گوتراون.
•لەو كتێبەدا چەمەری باسی تایبەتی لەسەر كراوە 
)251 - 269 ( باسەكەش قسە وەرگرتنە لەسەر 
ئەو نەرێتە. لەم بارەوە خۆ ئەوە ڕاستە كە ئەم 
ئاواز و نەرێتە لە باشووری كوردستاندا باوبووە، 
فراوانتری  جوگرافیای  كۆندا  لە  دیارە  بەاڵم 
دەردەكەوێت،  ناو  بەپێی  ئەمەش  هەبووە. 
گوتراوە  پێی  سۆراندا  ناوچەی  لە  هەروەك 
»چەمەر چۆپی«، لە نزیك شاری دەربەندیخانیش 
»چەمەرگە«،  بەناوی  هەیە  گوندێك 

ڕەخنە
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گوندی  سلێمانیش  شاری  نزیك  لە  هەروەها 
وایە هەر هەڵگەڕاوەی  )چەرمەگا( هەیە، كە پێم 
ڕێی  چونكە  بێ،  چەمەرگا«  یا  »چەمەرگە، 
تێناچێت گوندێ بە ناوی »چەرم + گا« ئاوەدان 

بكرێتەوە.
ئەم وشەیە لە ئاڤێستادا بەشێوەی »چەمرووش«  
و  »شین  لە  جگە  چەمەری  بەكارهاتووە)15(. 
وەرگرتووە كە  لە سروشتدا  واتایەكیشی  شەپۆڕ« 
جۆرێكی  ئەمەش  درەو«  »چەمەری  دەڵێن:  پێی 
نەخۆش  جوتیارێكی  بۆ  كە  چەمەری،  لە  دیكەیە 
و بێتوانا دەیگێڕن كە نەتوانێت درەو بكات، پاش 
بۆ  دروێنەكەی  هەرەوەزی  بە  ئەوەی خەڵكی خوا 
بەزمە  ئەو  زووڕناوە  و  دەهۆڵ  بە  دەدەن  ئەنجام 
دەگێڕن)16(، لەناو لوڕەكانیشدا واژەی »چەمەری 
یۆنە« هەیە، بە واتای ئاوازی دەهۆڵ و زووڕنا كە 
لە پرسەدا لێدەدرێن)17(، وشەی »چەمەری«یش 
بۆخۆی لە كوردیدا بەواتای ئەلقە = ئەڵقە بەستن. 
چەمەرە = ئەڵقەی دار. لە هەندێ شوێن »چەنبەر، 
نێوان  گۆرانیی  ئەوەش  بەكاردێنن، كە  چەنبەرە« 
كورتی  بە  و  كوردی  بە  »ن«ـە.  و  »م«  پیتی 
ئیتر  كرد،  باسمان  كە  لەمەی  بریتییە  چەمەری 
بە  داتاشیوە  بۆ  دیكەتان  واتای  ئێوە چۆن  نازانم 
لە  كە  دیومانە  هەموو  قوڕاوی«؟   »چاو  ناوی 
دراوە،  لێ  قوڕی  تەوێڵ  یا  شان  یا  سەر  پرسەدا 

بەاڵم چاولەقوڕگرتن نەبووە و نییە!
لەسەر  زانیاریی  زۆرترین  كە  سەرچاوە  باشترین 
محەمەد  »عەلی  وتارێكی  تێدابێ،  نەرێتە  ئەم 
گۆڤاری  )17-18(ی  ژمارە  لە  كە  خەلیلیان«ە،  
بە  كردووەتەوە  باڵوی   )1373( ساڵی  ئاوێنەدا 
و  ایالم  در  )چمری(  سنتی  ائین  »مراسم  ناوی 

پێ  ئاماژەی  هەروەكو  حەمەش  كاكە  لرستان«، 
كردووە سوودی لەم سەرچاوەیە وەرگرتووە، بەاڵم 
نەیتوانیوە  ئەم  نووسراوە،  فارسی  بە  وتارەكە 
سوودی تەواوی لێ وەربگرێ. وتارەكەی ئەو بەڕێزە 

لەسەر ئەم خااڵنە چەقی بەستووە:
1.واژەی چەمەری. 2.پێناسەی چەمەری. 3.ئامادەكاری 
بۆ ڕێوڕەسمی چەمەری. 4 دیاریكردن و هەڵبژاردنی 
5.وادەوكاتی  »چەمەرگە«.  چەمەری  شوێنی 
و  ئامادەبوون  6.شێوەی  چەمەر.  بەڕێوەچوونی 
بەشداریكردن لە چەمەردا. 7.پێشوازیكارانی پیاوانی 
بەشداربوو.  ژنانی  8.پێشوازیكارانی  بەشداربوو. 
10.ڕیزبەستن  چەمەر.  ڕێوڕەسمی  9.ئامادەكارانی 
11.ژنانی  چەمەر.  دەستپێكردنی  و  »ئەڵقەدان« 
لەگەڵ  شیوەنگێڕان«.  »مویە-  بۆ  بەشداربوو 
ئەمەشدا پێنج  وێنەی نەرێتەكەی باڵوكردووەتەوە، 
لە  خوێنەر  دەنوێنن  وا  نووسینەكەیدا  لەگەڵ  كە 

دیتنی چەمەریدا بێت.
•موور: بەزمێكی غەمگینە و وەك كۆتەڵ شینگێڕییە 
هۆرەدایە  شێوەی  لە  ئاوازە  ئەم  الو.  یا  پیاو  بۆ 
تایبەتە بە لەكەكان،  و بێ مۆسیقا دەخوێنرێ و 
هاوردن،  موور  موورهار،  موورچڕ،  زاراوەكانی 
 )Moura( التینیدا  لە  هەیە،  موور(یان  موورە 
بەكارهاتووە. بە یەكێك لە بەزمەكانی ئەم ئاوازە 
دەڵێن )لوورە( بە واتای الواندنەوە یا وردە بەزم 

لە شینگێڕیدا)18(.
یازدەیەم: بەسەركردنەوەیەكی مێژوویی هەندێ لە 

ئامێرە كوردییەكان.
1-لە الپەڕ )128(دا وشەی »چاغانە، چەقەوانە«ی  
ناوبردووە وەك یەكێك لە ئامێرە دیارەكانی ڕۆژگاری 
دووجۆرە بەو  وشەیە  ئەم  وەرگرتنی  زەردەشت، 
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وەرگرتنە لە فارسەكان هەردووكیان هەر یەكێكن و 
لە كوردیدا پێی دەگوترێ »چەقەنە« چەغانە – 

چەقانە - چەقەنە.
»ق«  پیتی  چونكە  چەقانە،  تا  ڕاستە  چەغانە 
لە ئاڤێستادا نییە، گۆڕانی پیتی »غ« بە »ق« 
 - سواغ  ئاقا،  »ئاغا-  وەك  هەیە،  كوردیدا  لە 

سواق..«.
چەقەنە لە كۆنیشدا هەر بە پەنجە لێدراوە، بەاڵم  
هەندێ   كە  كەوچكدا،  شێوەی  لە  ئامێری  دوو 
بەكارهێنراون،  كراوە  ئاوێزان  پێوە  زەنگۆڵەیان 
دوو كەوچكەكە پەیوەست كراون بە پەنجەبەرانە 
خۆشەكان  بەزمە  لە  و  دۆشاومژەوە  پەنجەی  و 
فارسەكان  لێدراون.  سەمادا  و  مەستی  حاڵی  و 
پێ  اصبوعین«ی  »طق  عەرەبەكان  و  »سنج« 
»تەق«ی  لە  هەر  عەرەبەكان  »طق«ی  دەڵێن: 
تەقەی  چەقەنەلێدان  چونكە  وەرگیراوە،  كوردی 
و  تاك  عەرەبیدا  لە  )طق(  وشەی  هەروەها  دێ. 
تەنیا واتە )تصریف( ناكرێتەوە، بەاڵم لە كوردیدا 
و..  تەقی  تەقاندی،  تەقی،  تەق،  )تەقە  وانییە 

هتد(.
پێكهاتووە  بڕگە  دوو  وشەلە  ئەم  2-تەپڵ: 
لێی  كە  ئامێرەكەیە،  دەنگی  تەپ  »تەپ+ڵ«. 
»ڵ«یش  پیتی  هەڵدەسێ.  لێ  تەپەی  دەدرێ 
دەمێكە بیری لێ دەكەمەوە تا ئێستاش نازانم لە 

ڕووی زمانەوانییەوە ناوی چیی لێ بنێم؟ 
دیكەی  وشەی  هەندێ  كۆتایی  بە  پیتە  ئەم  هەر 
واتە:  چەق،  »چەقەڵ«:  وەك  هەیە  كوردییەوە 
لەڕووكەم گۆشت، كە ئەو گیاندارەش وەهایە. یا 
لە كیسە دەچێ،  »كیسەڵ« گیاندارێكە شێوەی 
كۆمە و دەتوانێ خۆی دابخات. یا »گەندەڵ« بە 

كەسێك دەگوترێ كە كاری گەند بكات. گەند = 
خراپە و دەخەڵی و دزێو. یا »تۆپ + ە + ڵ« 
هەروەها وشەی  دێت.  گرد  و  واتای خڕ  بە  تۆپ 
دیكەی وەك »كز + ە + ڵ«، »كۆم + ە + ڵ«، 

»زەخ + ە + ڵ«و هتد. 
زیاتر  قسەی  زمان  بواری  پسپۆڕانی  هیوادارم 
لەسەر ئەم پیتی )ڵ(ە بكەن و ناوێكی لێ بنێن.

فارسیش  و  عەرەب  بزانم  ئەوەندەی  دەف:   -3
بەكاری دێنن. فارسەكان زۆرتر »دایرە«، دەڵێن: 
نەك  دایەرە - وەك كاكە حەمە نووسیویە »دایرە، 
بازنەیی(  )خڕ،  واتای  كە  عەرەبییە،  دائرە« 
دەگەیەنێت، دەفیش خڕە و فارسەكان بەو شێوە 
ناویان لێناوە.. مەولەویش جگە لە چەند جار دەف 

بەشێوەی )دائیرە(یش بەكاری هێناوە:
بەو نائیرەوە، بەو دائیرەوە

خاس بنیەر هەستیم وە ئایرەوە. دیوان ل40
عەرەبەكانیش وشەی )دەف(یان هەیە و بەم شێوە 
دیوێكی  و  خڕە  )تەختەیەكی  داوەتەوە  لێكیان 
ئەوان  شێوەی  بەم  كە  گیراوە()19(،  پێست  بە 
بەاڵم  هەروایشە،  و  دەكات  باسی  هەروا  كوردیش 
)تەخت(  بەواتای  لەوە  جگە  )دەف(  ئێمە  الی 
بەكاردێت، وەك دەڵێین:)دەفەی شان = تەختایی 
الی سەرەوەی شان(، )دەفەی سنگ = تەختایی 
ئامرازێكی   = )دەفە  سنگ(،  سەرەوەی  الی 
ئێمە  بەم شێوەی الی  ئەوەیە  جۆاڵییە( مەبەست 
لە زمانی فارسی و عەرەبیدا جێگەی نەگرتووە.. 

4. لەو كتێبەدا ناوی )سوورنای( هاتووە، ئەم ئامێرە 
)زوڕنا(یشی پێ دەگوترێ ، كە بە هەردوو شێوەكە 
قسەیان لەسەر هەیە، )سوور + نا( بەشی یەكەمی 
واتە )سوور( لەناو گەالنی ئاریدا بە واتای )جەژن، 

ڕەخنە
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میوانداری، زەماوەن( دێت، بەشی دووەمیشی )نا، 
نای، نەی( هەیە بە واتای )زەل( بۆ وشەی سوور. 

مەوالنای ڕۆمی دەڵێ:
خوان كشید اورا كرامتها نمود

ئن شب اندر كوی ایشان سور بود
واتە / ئەو سفرەی ڕاخست و كەرامەتگەلی نواند، ئەو 
شەوەی كە لە دەرماڵەكەیدا زەماوەن بوو، هەروەها 
هەیە  یان  دەستەواژەی )سورچران(  تەنیا  و  تەنیا 
بە واتای كەسێك كە لە جەژن و میوانیدا بەشداری 
بكات و كاتی زۆری خۆی لەسەر سفرە بەسەر بەرێت، 
)سووری(شی پێ دەگوترێ ، بەاڵم لە كوردیدا ئەم 
خۆشی  بەزمی   = )سووران  هەیە  دەستەواژانەمان 
دروستكردن بەهۆی بۆنەیەكەوە(، )خەتەنە سووران 
= بەزمی خۆشی و شادی لەو ڕۆژەدا، كە منداڵی 
تێدا خەتەنە دەكرێ ، ئەم بەزمە لە كۆندا باوبووە، 
دەسەاڵتدارانەوە  و  بووە  پیاوی  لەالیەن  بەتایبەتی 
سازكراوە(، )سوورانەی خەرمان = شادی كردن و 
میوانداری بەهۆی خەرمان هەڵگرتنەوە(، )سوورچی 

= هۆزێكی كوردە بە واتای جەژن و شادیگێڕ(.
مەولەوی بە شێوەی )سوورنا( بەكاری هێناوە،  )لە 

دیوانەكەدا ل492، مامۆستا سڕنا-ی نووسیوە(.
چریكەی سورنا و پریكەی خەندە

پەشێوی زوڵفان ڕیشەی دڵ كەندە
بەاڵم گۆران بە شێوەی )زوڕنا( ناوی بردووە، دەڵێ :

بڕوانە، شاییە، چۆپییە، لەو ماڵە،
گوێ  بگرە، زوڕنایە، دەهۆڵە، شمشاڵە. دیوان:ل16

لە زمانی كوردیدا زوڕناش قسەی خۆی لەسەر هەیە 
دێ ،  زوڕەی  زوڕ،  زوڕە  دەنگە،  زوڕ  نا(،   + )زوڕ 
زوڕەی لێ  هەڵسان، بەم پێیە وشەكە دەبێتە نەیەك 
هەردوو شێوەكە  بە  كەواتە  لێ  هەستێ ،  زڕەی  كە 

جێگەی لە زمانەكەماندا دیارە و كوردیبوونی دیاری 
الپەڕە  لە  وشەیە  ئەم  لەسەر  حەمە  كاكە  دەكەن، 
ئەحمەدەوە  وریا  لە  ڕستەیەی  چەند  ئەم  152دا 
كە  پشكنینانەی  )ئەو  دەڵێ :  كە  ڕاگواستووە 
كراون  موسڵیش  »حضر«ی  لە  دواییانەدا،  لەم 
بۆ  دەگەڕێتەوە  ئامێری سوورنای،  كە  دەیسلەمێنن 
سەردەمی »ئیالم« ـ نەك ئیسالم وەك كاكە حەمە 

نووسیویەتی( بۆ ساڵی 160 پێش زایین..
بڵێ :  نەیكردووە  حەمە  كاكە  مۆسیقاوە  ڕووی  لە 
لەو سەردەمەی دەسەاڵتدارێتی ئیالمدا موسڵ ناوی 
)نەی نەوا( بووە كە وشەكە خۆی هاوار دەكات فڕی 
وشەیەكی  بەڵكو  نییە،  عەرەبییەوە  زمانی  بەسەر 

كوردییە )نەوا = دەنگ و ئاواز( مەولەوی دەڵێ: 
)نەوات( وێرانەی داڵ كەرۆ ئاوا

چەنی بەستەی فەرد بێساران ماوا.. دیوان: ل107
موسڵدایە  جوگرافیای  لە  )حضر(  كە  پێیەش  بەو 
كە  سەر  دەكەوێتە  گومانی  دێرینیشە  شوێنێكی  و 
تەعریب كرابێت، وەكو دەیان ناوی تر و بە دەیان 
گۆڕانی  نموونە:  بۆ  دەوروبەرەدا،  لەو  شوێن  ناوی 
باشیك بە )بعشیقە(، شەنگار بە )سنجار(، ئامێدی 
 … تر  بە )عقرە( و هی  ئاكرێ   یا  بە )عمادیە(، 
تەعریبكراوی  كە)حضر(یش  نازانم  دووری  بە  هیچ 
وشەی )هەزیر(ی كوردی بێت بە واتای )خەمڵین(، 
هەروەها لە ڕووی مێژووییەوە ئەوە ڕاست دەردەچوو 
بە )هۆری  بیگۆڕیایە  ئیالم  باتی سەردەمی  لە  كە 
- میتانی(، چونكە ئەو سەردەم و ڕۆژگارە نەینەوا 
لە قەڵەمڕەوی ئەماندا بووە نەك ئیالم، ئەوەش زۆر 
ڕوون و دیارە كە ئەو دەمانە عەرەب  بە هیچ جۆرێ  
بۆ ئەوێ    نەبوون و مێژووی كۆچیان  لەو هەرێمەدا 

دەزانین.
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لە دوو  و  لێدەدرێ   بە فوو  ئامێرێكە  * دووزەلە: 
زەلی پێكەوەنووساو پێكهاتووە، لە هەندێك شوێندا 
بە هەڵە پێی دەڵێن: )جوزەلە( و لە زمانی عەرەبی 

و فارسیدا )مزمار( بەكاردێنن.

سەرچاوەكان:
1-فرهنگ عمید. ل552 – 553 

2- مەحرەمی راز – شەرحی غەزەلیاتی حافز. ئەكرەم عەنەبی 
بەرگی یەكەم. ل274 

 – باڵونەكراوە  شیعری  پشكنین،  لێكۆڵینەوەن   – 3-مەولەوی 
حەكیم مەال ساڵح. ل170.

ناوەڕاست – جەمال حەبیب  4-وشەنامەی – هۆرامی، كوردیی 
الله بێدار. ل1123 

5-فرهنگ عمید. ل737

6-سرووتە دینی و كۆمەاڵیەتییەكانی خەڵكی هەورامان. ئەیوب 
رۆستەم. ل133

عەباسی  فارسی(،   - كوردی  )كوردی-  باشوور.  7-فەرهەنگی 
جەلیلیان. ل554

8-تاریخ و فلسفە سەرەنجام. طیب طاهری. ل218- 221 
فەڕەنسییەوە:  لە  و-  هەق.  ئەهلی  دەربارەی  باسێك  9-چەند 

نەجاتی عەبدوڵاڵ. ل92 -95 
10- فرهنگ عمید. ل873 

11-هەنبانە بۆرینە. هەژار. ل799 
12- فرهنگ عمید. ل686

13-هەنبانە بۆرینە. ل476 
14-مێژووی ئەدەبی كوردی. عالدین سجادی. ل291 

15-فەرهەنگی باشوور. ل230 
16- هەمان سەرچاوە و الپەڕە.
17- هەمان سەرچاوە. ل633
18- هەمان سەرچاوە. ل597

19- المنجد- حرف )د(. 

ڕەخنە
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ئاوڕدانەوەیەك لە ڕۆمانی »هەربوونی« میالن كۆندێرا

ئیسماعیل قەهرمانلوو
لە فارسییەوە: بابەك سەحرانەوەرد

میالن كۆندێرا  لە رۆمانی »هەربوونی« بە ڕووبەندی  هەربوونی، بە ئەڤین، هەربوونی و مەرگ نەغمێ لێدەدا و 
ڕوانگەیەكی  تایبەت و دیاریكراو  ئاڕاستەی خوێنەر دەكات.

ئا لەم دەرفەتەدا بە نیازی  گێڕانەوەی چیرۆك و ڕووداوەكانی رۆمان نیم. ئەگەرچی بیشمانەوێ ناتوانین  بیكەین. 
هەروا  كە  كۆندێرا دەڵێت: )لە رۆماندا ئەوەی كە زاتی ئەوە، ڕێك و ڕاست، هەر ئەوەیە كە تەنیا لەو رۆمانەد 
دەگوترێ. كەواتە هەر جۆر هەڵگرتنەوە هەڵگری شتەگەلە زاتییەكانی ئەوە. ئەگەر كەسێك ئێستایش  ئەوەندە 
شێت بێ، كە بیەوێ چیرۆك بنووسێ و بیەوێ نووسراوەكانی بپارێزێ، دەبێ رۆمانەكانی بە شێوەیەك بنووسێ كە  

بە هیچ جۆرێ كەسی نەتوانێ ئەوانە بەیان بكات.( 
چەشنە  لەگەڵ  نووسەر  بوونی  ئاشنا  بێت.  خۆی  بیروبڕوایەی  ئەم  دەرەقەتی  توانیویەتی  كۆندێرا  هەڵبەت 
جۆراوجۆرەكانی كۆمەڵناسی و هەروا زانیاری كۆندێرا لە فەلسەفە بۆ وتە و گێڕانەوەی بابەتێ، كە بە جۆرێك لەگەڵ 

ئەڤین، هەربوونی، مەرگ
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تێكستانە  ئەو  زۆربەی  پێویستە.  تێكەڵە،  بەشانە  ئەم 
كە بە وتەیەكی گشتی و دروشمی دەگەن ئا لەم بەشە 
بابەتی  ناوەڕۆكی  هەڵبژاردنی  دەبن.  گەورە  زەبەیەكی 
چیرۆكە  ئەو  گۆڕەپانی  لە  كە  چیرۆكنووسێ  بۆ  باش 
كاشی  و  كڕ  بە  پێویست  دەڵێت،  نەگوتراوە  بابەتێكی 

پێشوو لەو بابەتەیە.
لە رۆمانی »هەربوونی« رەمزی سەركەوتنی كۆندێرا هەر 
نالەبار  ئەم مەسەلەیە. دەگینا دەبێتە خەرمانێ وشەی 
و گشتی و بێكەڵك. بەاڵم كۆندێرا بە كارزانی و زیرەكی 
لە رۆمان و چیرۆك هەر وەك ئامێرێ كەڵك وەردەگرێ. 
كۆندێرا لەم رۆمانەدا زۆرتر بیرۆكەوانە هەتاكو چیرۆكبێژ.
كۆندێرا تەواوی رێ و شوێنی چیرۆك نووسین دەخاتە 
وەها  چیرۆك  لە  بەربەستێ  هەر  لە  رزگار  و  ال  یەك 
كەڵك وەردەگرێ كە تا رادەیەك بە ئامانج و وتەی لە 
روونكردنەوەی شتێك كە دەیەوێ بیڵێت، یارمەتی  بدات. 
وەك  كەسایەتیی چیرۆكەكانی  لە  ئەنقەست  بە  كۆندێرا 
نموونەگەلێ بۆ قوتابییەكانی یاخود »خوێنەرانی رۆمان« 
بۆ  خۆناسینەوەیەك  دەبێتە  كۆندێرا  وەردەگرێ.  كەڵك 
تەنیشت كەسایەتیی چیرۆكەكانی  لە  و  رۆمانەكەی  نێو 
دادەنیشێ و لەگەڵیان دەكەوێتە ئاخافتن. بڕێ جار خۆی 
سەرقاڵی مێژوو دەكا و بڕێ جاریش لە مێژوو یارمەتی 
وەردەگرێ و كەسایەتییە مێژوویی و ئەدەبییەكان دەخاتە 
بەرامبەر یەك. تەنانەت دەكەوێتە نێو جەرگەی شەڕ و 

رامیاری و خۆی سەرقاڵی سەرمایەداری دەكات. 
چەن  بە  كەمتاكورت  دەتوانن  رۆمان  كەسایەتییەكانی 
رۆبێنز  و  بێڕتڕاند  پۆل،  لۆڕا،  ئەگنێس،  وەك  كەس 
پێناسە بكرێن و هەم تەواوی  كەسانێك كە لەوان ناو 
ستالین،  هەمەنگوای،  گۆتە،  وەك  كەسانێك  دەبرێ. 
هەرە  رۆمانەكانی  پاڵەوانانی  و  رامبۆ  دۆستۆیڤسكی، 
گەورە  وەك گێلۆكە، ناستاژیا، پڕەنس میشیكین كە بە 

درێژایی تەواوی رۆمان ئاماژەیان پێدەكرێ. 

بە  یەكتر  لەگەڵ  كەسانە  ئەم  كریاری  و  كردە  كۆندێرا 
چەشنێكی دەروون ناسانە و كۆمەڵ ناسانە لێكدەداتەوە. 
كاردانەوەی  و  وێكەوتەكان  هەڵسوكەوتی  لە  ئەو 
كەسایەتییەكانی چیرۆك بە دوای شتێكەوەیە.»تێكۆشان 
بێتینا  و  لۆڕا  كۆندێرا  واتە »هەربوونی«.  مانەوە«  بۆ 
بە شوێنێدا  ئەم دوو كەسە  ئەوەی كە  و  هەڵسەنگێنێ 
هەن، هەربوونی ناو لێدەنێ، بەاڵم هەر كام بە شێوەی 
خۆیان. )وەرن كردەوەی بێتینا و لۆڕا وەك كردەوەیەك 
بە نیشانەی هیوای هەربوونی ناو لێنێن، بێتینا تامەزرۆی 
هەربونییەكی گەورەیە. پێی خۆشە بڵێت: نامەوێ لەگەڵ 
ئەم چەرخ و دەورانە و داڵغەكانی تیا بچم. پێم خۆشە خۆم 
بكێشمە سەرەوە. ببم بە بەشێ لە مێژوو. چونكە مێژوو 
تاسەی  لە  ئەگەرچی  لۆڕا  هەتاهەتاییە.  زەینێكی  وەك 
هەربوونییەكی بچووكە، هەر ئەوەی بێتینای دەوێ: خۆی 
و ئەو چركەساتەی كە تێیدا ژیان دەكا بكێشێتە سەرەوە 
و كارێ بكا تا هەموو ئەو كەسانەی كە دەیناسێ، ئەویان 
لە بیر بێت.(.. ئەم حەزە هەتاهەتاییە لە بواری مێژوو 
هەرمانی،  چوارچێوەی  لە  چێژە  ئەم  ئاشكرابوونی  و 
بێجگە لە راڤەكردنی بۆ خەڵكی جۆراوجۆر،  رەنگە چۆن 
تەنانەت  مرۆڤ  بكا؟  هەستی  چۆن  مرۆڤ  و  بێ،  ژانێ 
لە جێگای ناهۆشیارییەوە، رێ و شوێنی هەربوونی زۆر 
ژیرمەندانە هەڵدەبژێرێ. بەاڵم بۆچی هەمیشە لە جێگای 
خۆحەشاردان و پەردەپۆشییە. بۆچی ناتوانێ، هەبوونی 

ئەم هەستە بدركێنێ؟
بۆچی بڕێ شت هەن كە پێناسەیەكی كۆبەندی بە خۆ 
ناوازە وەك ئامرازی هەربوونی دەزانین؟  ناگرن؟ بۆچی 
هەیە  یەك  دەگەڵ  الیەنێكی  چ  ناوبانگی  و  سەركەوتن 
كۆندێرا  دەگرن؟  یەك  پێكەوە  شتە  دوو  ئەم  ئاخۆ  و 
دەڵێت: )بەناوبانگی واتە زۆر كەس تۆ دەناسن كە تۆ 
ئەوان ناناسی و بۆ خو ماڤێكی زۆرتر لە وان دادەنێت.(. 
كۆندێرا بەناوبانگبوون بە شایانی ئەكتەران و گۆرانیبێژان 

کتێب
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كە:  هەیە  بڕوایەی  ئەم  و  دەزانێت  سیاسیكاران  و 
بۆ  نە  دەداتەوە،  واڵم  كە  كەسێكە  بۆ  )ئاوازەداربوون 
لەسەر  پروژیكتور  تیشكی  دەكات.  پرسیار  كە  كەسێ 
رووخساری ئەو كەسەیە كە واڵم دەداتەوە. لە حاڵێكدا 
ئەگنێس  و  لۆڕا  تاریكیدایە.(.  لە  هەمیشە  پرسیاركەر 
دوو خوشكن، هەردووکیان لە بارودۆخێكی جۆراوجۆر لە 
تێكۆشان بەرەو هەربوونیین. لۆڕا لە بەرامبەر ئەگنێس 
بە بیر و ڕای جۆراوجۆر بە شوێن هەرمانییە. ئەگنێسیش 

هەر بەو شێوەیە.
بە هەموو جیاوازیی رێگەی ئەم دوو كەسە، هەم لۆڕا هەم 
ئەگنێس بە هەمیشەمانەوە لە رەوتی مێژوو بیردەكەن. 
تەواوی  واتە  كە  هەتاهەتایی.  یان  بێ  كورت  ئێستا 
كەسەكان و ئیمكانەكانیان، پیشە و پلەیەك كە كۆمەڵگا 
پێیان دەبەخشێ... هەموو ئەمرازێكن بۆ یارمەتی دانی 
ئەو لەو رەوتەدا. ئێستا جیاوازی نییە كە ئەو بە مڵكی 
هی كەسێك بێ یا كەسانی دیكە هی ئەو بن. ئەو نازانێ 
لە  یان  دەدۆزێتەوە  بێرترانددا  پەنای  لە  هەربوونی  كە 

جێگایەكی تر؟
كۆندێرا و هەمەنگوای 27 ساڵ دوای مەرگی هەمەنگوای 
بەرامبەر یەك دەوێستن و لە خۆیان، لە داهاتوو و لە بیر 

و ڕایان دوای مەرگیان دەڵێن:
)ئێمە  دەڵێت:  مردووە،  هەمەنگوای  لە  زۆتر  كە  گوتە 
هەمەنگوای  بەاڵم  نییە،  بوونمان  چونكە  مردووین، 
كتێب  نووسینی  هۆی  بە  كە  بسەلمێنێ  بەو  دەیەوێ 
وا  هەر  عەشق  كۆندێرا  هەربوونییە.(.  بە  مەحكووم 
واتە  ئەڤین،  نووسەرانی پێشین دەیانبینی.  دەبینێ كە 
نەگەیشتن بەو عەشقە، واتە »هەرێم«. كۆندێرا حەزی 
بێتینا بە گۆتە بە عەشق دادەنێ، بەاڵم لەمەڕ كریستین 
عەشقی  وەك  كریستین  بە  هۆیە  بەو  )خەڵك  دەڵێت: 
گۆتە ناڕوانن، چونكە لەگەڵ گۆتە نزیكی كردووە، چونكە 
گەنجی عەشق و گەنجی نزیككردن لە زاتی خۆیان دژكۆن 

و زۆر جیاوازن و پێكەوە لە ئەژمار نادرێن.(
بە  باورۆڤسكی  لەگەڵ  ئاناكاڕنینا  عەشقی  )چونكا 

هەوەڵین نزیكی كردنیان تەواو دەبێت.(
ئەم  )مانای  دەڵێت:  گێڕانەوە  ئەم  درێژەی  لە  كۆندێرا 
وتە ئەمە نییە كە عەشقی ئەفالتوونی عەشقێكی خاوێن، 
پێچەوانە  بە  دەسنەڕەسە.  و  مندااڵنە  فیریشتەیی، 
عەشقێكە كە شەیدایییەكی دەرخۆر لەم جیهانە گەندەڵە 

تێدایە.(
ژیاندا  قوناغەكانی  لە  كۆندێرا  بڕوای  و  بیر  لە  مەرگ 
خوارترین و كەم بایەخترین پلەی هەیە، تەنانەت ئەگەر 
منداڵێكی ساوا لە پلەی هەوەڵدا بێ، كۆنەساڵ لە پلەی 
لەژێر  مردووەكان  و  دایە  بایەخە  ئەم  پەیژەی  ئاخری 
مافی  مەرگدا  ساتی  یەكەمین  لە  مرۆڤ  چونكە  ئەرزن، 
مردووەكان  بۆ  كە  ئاسانە  چەن  و  نامێنێ  كۆمەاڵیەتی 
ئەم  بەرەكانی  میرات  ئاخۆ  بكەین؟  ساز  بوختان 
مردووانە، هەر ئەوانەن كە ئەو مردووە دەیویست؟ ئاخۆ 
پارێزەرەكانی بیروبۆچوونی یەك مردوو، بیر و هزری ئەو 
ترس  بۆ  كەواتە  دەیویست؟  خۆی  كە  دەپارێزن  كەسە 
لە مەرگ، بۆ ترسی لە دەستدانی ماڤی ژیان لە رێگای 
هەربوونی تێدەكۆشین؟ ئاخۆ بە جێهێشتنی ناوی باش 
بمێنێ  ناوبانگ  بە  بۆ ئەوەی كە  ئامانج، خەباتگێڕی  و 
بە  گەیشتن  بۆ   هەموو  مەقام،  و  پلە  و  بوون   ناوازە 

هەربوونییە؟.

تێبینی: تەواوی ئەو دێڕانە كە نێو كەوانەدان و بە فۆنتێكی 
گەورەتر و رەشتر نووسراون، هەر لە رۆمانی )هەربوونی( 

هەڵبژێردراون.

سەرچاوە:
 ،5 ژمارەی  نوێ،  خولی  تكاپو«،   « ئەدەبیی  گۆڤاری 

الپەڕەی 74، تاران: 1372

كۆندێرا دەبێتە خۆناسینەوەیەك بۆ نێو رۆمانەكەی 
و لە تەنیشت كەسایەتیی چیرۆكەكانی دادەنیشێ و 
لەگەڵیان دەكەوێتە ئاخافتن

كۆندێرا تەواوی 
رێ و شوێنی 
چیرۆك نووسین 
دەخاتە یەك ال 
و رزگار لە هەر 
بەربەستێ لە 
چیرۆك وەها 
كەڵك وەردەگرێ 
كە تا رادەیەك 
بە ئامانج و وتەی 
لە روونكردنەوەی 
شتێك كە 
دەیەوێ بیڵێت، 
یارمەتی  بدات
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غەمگین بۆڵی

هیچ شتێكی نوێ لە ژێر رۆشنایی خۆردا روو نادات...
                                                               )تەورات(

لە ژیانی هەموو مرۆڤێكدا واقیع هەیە، دەشێت واقیعی هەر تاكێكیش بگێڕدێتەوە، جا چ لە ڕێگەی رۆمانەوە 
بێت، یاخود لە رێگەی چیرۆكەوە بێت. وەلێ ناشێت گێڕانەوەكە وەك ئاوێنەیەك بێت، بەڵكو دروستكردنی 
كە  واقیعەی  ئەو  كە  ئەوەیە،  و سەركەوتوو  هونەرییانە  گێڕانەوەی  واقیعەدا.  ئەو  لەناو  بێت  تر  دیمەنێكی 
بنێین  ناوی  بیڕوخێنێت و بە پارچەكانی ئەو واقیعە ڕووخاوە، واقیعێكی تر دروست بكات. دەشێت  هەیە 
دروستكردنی واقیعی خەیاڵی لە ناو واقیعی دونیادا، یاخود دروستكردنی واقیعی ئایندە و پێشبینی لە واقیعی 
ئێستا و گوماندا. بە شێوەیەكی گشتی رۆمان و چیرۆكی كوردی زیاتر خۆی لە نێوان دوو بازنەدا قەتیس 

كردووە.
بازنەی یەكەم: شێوازی گێڕانەوەكان زۆر واقیعین، هەروەك لە شیعری كوردیی سااڵنی حەفتاكاندا بوونی 

سۆفیا لۆرین بە هەوێداری

کتێب
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كوردی.  شەقامی  بۆ  بووە  ئاوێنەیەك  كە  هەبووە، 
هەلومەرجەكان  ئاوێنەی  كوردییش  چیرۆكی  زۆرجار 
بووە وەك خۆی و نەیتوانیوە لە ناو ئەو واقیعەی كە 

هەیە واقیعێكی تر دروست بكات.
خەیاڵین،  زۆر  گێڕانەوەكان  شێوازی  دووەم:  بازنەی 
بە واتەی دابڕانی واقیع لە چیرۆكەكەدا، یاخود الدانی 
چیرۆكنووس لە هەردووك واقیعەكەدا، بۆیە دەشێت 
شێوەیەكی  بە  كوردی  چیرۆكی  و  رۆمان  بڵێین: 
گشتگیر تەواو نەچووەتە ناو رۆحی مادە و كەرستە 
ئەو  دەرەوەی  لە  بڵێین:  دەتوانین  گیانەكانەوە.  بێ 
ئەوەی  وەك  كردووە.  مادەكانی  وەسفی  واقیعەدا 

باسی ساردوسڕی بەفر بكەی لە پشت پەنجەرەوە.
پرسیارە  ئەو  كوردیدا  ئەدەبیاتی  ناو  لە  زۆرجاران 
بۆچی  كە  دەكاتەوە،  قیت  لەبەردەمماندا  خۆی 
بە  نووسینیان  سەرەتای  كوردی،  ئەدیبانی  زۆربەی 
شیعرنووسین بووە و دواتر هەنگاویان ناوە بۆ لقەكانی 
و  بەرتەسكترین  شیعر  كاتێكدا  لە  ئەدەبیات.  تری 
چڕترین لقی ئەدەبیاتە. وەلێ خاڵی بنەڕەتی ئەوە، 
بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە كە شیعری كوردی هێندە هەژار 
بووە، هەموو شتێكی پێ نووسراوەتەوە. ئەمە وەك 
كولتوورێك.  بووەتە  كە  پرسیارەی  ئەو  وەاڵمی 
زمانی  دەنووسن،  چیرۆك  كە  شاعیرانەی  ئەو  وەلێ 
ناتوانێت  خوێنەر  تۆكمەیە،  هێندە  گێڕانەوەیان 
تەنانەت یەك تاكە وشەیش البەرێت، ئاخر چیرۆكەكە 
خۆی ئەوپەڕی كورتبڕی كردووە و بە كەمترین وشە 
كاتێك  چییە  شیعر  زمانی  كەواتە  نووسراوەتەوە. 
بەسەردا  شیعری  زمانی  چیرۆكە  ئەو  دەنووسین، 
تاكو  چیرۆكدا،  بەسەر  زمانی شیعر  زاڵبوونی  زاڵە؟ 
چ ئەندازەی خۆی شیاوە، ئەگینا لە فەزای چیرۆك 
كورتە  كە  شاعیرانەی  لەو  یەكێك  دەردەچێت. 
یوسف(ە،  عەبدوڵاڵ  )عەباس  دەنووسێت  چیرۆكیش 

كە لە كتێبی )سۆفیا لۆرێن بە هەوێداری(دا چل و 
پێنج كورتە چیرۆكی كۆكردووەتەوە)1(. زمانی شیعر 
لەسەروەختی  كردووە  باشی  كۆمەكی  شاعیرە  ئەو 
ئەزموونی  وەك  چیرۆكەكانیدا.  كورتە  نووسینی 
هەمیشەیی نووسینی ع، ع، یوسفدا كورتبڕی بوونی 
هەیە، كورتبڕی بە واتەی زۆرترین مانا و ڕووداو، بە 
كەمترین وشە و گێڕانەوە. ئەمە هەم لە شیعرەكانیدا بە 
شێوەیەكی گشتگیر، هەمیش لەم كورتە چیرۆكانەیدا. 
ئەگەرچی بە شێوەیەكی گشتگیر فەزای نووسینەكانی 
لە رەهەندی واقیعی دەرەوە و واقیعی دوورەپەرێزدا 
فەزاكان  نین!  بازنەیی  فەزاكان  وەلێ  دەخولێنەوە، 
ئەگەر  بەسەرەوەیە.  ئەویان  پەنجەی  جێ   و  مۆڕك 
و  بنووسین  ئەدەبدا  لقەكانی  لە  لقێك  لەهەر  بشێت 
تایبەتمەندی  و  مۆڕك  خاوەن  دەبێت  بین،  نووسەر 
خۆمان بین لە نووسیندا. نووسەر دەبێت خاوەن فەزای 
نەبێتە خاوەن  نووسەر  ئەگەر  بێت،  نووسینی خۆی 
فەزای نووسینی خۆی، باشترە زۆرتر بخوێنێتەوە و 

كەمتر بنووسێت.
چیرۆكەكانی  وەك  بنووسیت،  چیرۆك  بڕیارە  ئەگەر 
و  نووسەر  بۆرخیس(ی  لە  چیرۆكێك  و  لم  )كتێبی 
چیرۆكنووس خۆرخە لویس بۆرخیس و چیرۆكەكانی 
چیرۆكنووس  قواڵییدا(ی  بەدوای  )گەڕان  كتێبی  ناو 
فەزای  بدە  هەوڵ  و  بنووسە  زوسكیند  پاتریك 
ئەوانیشدا  چیرۆكەكانی  فەزای  لە  نووسینەكەت 
كە  مەنووسە  ئەوە  بۆ  چیرۆك  ئەگەرنا  تێبپەڕێت، 
كە  مەبە  ئەوەدا  هەوڵی  لە  دەنووسیت،  چیرۆكیش 
هەر دەبێت چیرۆك بنووسیت، ئاخر نەجیب مەحفوز 
توانیی  گەڕەك(ەوە  )كوڕانی  رۆمانی  بەهۆی  تەنها 
گەورەترین خەاڵتی ئەدەبیی جیهانی نۆبڵ بە دەست 
بهێنێت. محەمەد شوكری بەهۆی رۆمانی سەرگوزشتەی 
)نانی ڕووت(ەوە بەرهەمەكەی لەو زمان بۆ ئەو زمان 

زۆرجاران لە ناو 
ئەدەبیاتی كوردیدا 
ئەو پرسیارە خۆی 
لەبەردەمماندا 
قیت دەكاتەوە، 
كە بۆچی 
زۆربەی ئەدیبانی 
كوردی، سەرەتای 
نووسینیان بە 
شیعرنووسین بووە 
و دواتر هەنگاویان 
ناوە بۆ لقەكانی 
تری ئەدەبیات. 
لە كاتێكدا شیعر 
بەرتەسكترین 
و چڕترین لقی 
ئەدەبیاتە

ئەگەر نووسەر نەبێتە خاوەن فەزای نووسینی خۆی، 
باشترە زۆرتر بخوێنێتەوە و كەمتر بنووسێت
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مەغریبدا  واڵتی  لە  سەرەتا  ئەگەرچی  وەردەگێڕدرا، 
رۆمانی  بەرهەمەكەی  نەبوو  ئامادە  دەزگایەك  هیچ 
رۆماننووسی  باڵوبكاتەوە.  و  چاپ  بۆ  ڕووت(  )نانی 
رۆمانی  بەهۆی  ساراماگۆ(  )خۆزە  پورتوگالی 
وەرگرت.  جیهانی  نۆبڵی  خەاڵتی  »كوێری«یەوە 
رۆمانی كوێری لە ڕادەبەدەر ناوبانگی بەخشییە خۆزە 
دونیا.  زمانی   )30( سەر  وەرگێڕدرایە  و  ساراماگۆ 
ئاخر رۆمان و نووسینی جوان بە هۆی زمانی پاراوەوە 
باڵی لێ دەڕوێت و بەهۆی پڕۆسەی وەرگێڕانیشەوە 
دەفڕێت. ماكسێنس فێرمین لە رۆمانی )بەفر(دا بە 
زمانێكی هێندە چڕ و كوتبڕ باسی هایكۆی شیعری 
شیعری  میژووی  لەگەڵ  دەڵێی  هەر  دەكات،  یابانی 
هایكۆی یابانی تاوتوێ  دەكات و قسەكردنە لەبارەی 
شیعری هایكۆوە. ماكسێنس فێرمین هێندە بە كورتی 
و جوانی باسی هایكۆی كردووە، خوێنەر حەز دەكات 
ئارام  بخوێنێتەوە.  هایكۆوە  بارەی  لە  تریش  كتێبی 
رۆمانی )سەمای سڕبوون( كورتە  لە  وەسانی  شێخ 
تر  هێندەی  و  كردووە  پیادە  كورتبڕی  هونەری  دا 
لە  ئەحمەد  حوسێن  كردووە.  جوان  بەرهەمەكەی 
چیرۆكی )مریەم خانم(دا هێندە چڕوپڕ چیرۆكەكەی 
ناتوانێت  خوێندنەوە  بەجارێك  خوێنەر  نووسیوە، 
دەستبەرداری چیرۆكەكەی بێت. كەواتە كە نووسەریت 
متمانەت بە فەزای ناو نووسینەكانت هەبوو، بیر لەوە 
لەالیەن دەزگاكانەوە چۆن  بەرهەمەكەت  مەكەوە كە 
چۆنی پێشوازی لێدەكرێت، ئاخر رۆژگارێك كە چاپ 
هەموو  سەرەوەی  لەسەر  هۆشیار  خوێنەرێكی  بوو، 
بەرهەمێكی جوان چاوەڕێیە و چاوەڕێی بەرهەمەكەی 
كورتە  بۆ  بێت  ئاوێنەیەك  ئەمە  دەشێت  تۆشە. 
بێگومان  یوسف.  عەبدوڵاڵ  عەباس  چیرۆكەكانی 
تێڕامان و نووسین لە بارەی بەرهەمێكی وەك )سۆفیا 
لۆرێن بە هەوێداری(یەوە دەشێت كارێكی وەها ئاسان 

دیدگەوە خوێندنەوە  و  لە چەندین رەهەند  و  نەبێت 
هەر  سەر  بخرێتە  رۆشنایی  و  بكرێت  بۆ  ڕانانی  و 
شێوەیەكی  بە  چیرۆكەكانی.  كورتە  پێنچ  و  چل 
گشتگیر ئێمە چەند تێڕامانێك لە بارەی كۆی كورتە 
وەك  چیرۆكێك  كورتە  دواتر  و  دەكەین  چیرۆكەكان 
بەر  دەیخەینە  و  هەڵدەبژێرین  كارەكانی  نموونەی 
خوێندنەوەكەمانی  ڕانانی  و  تیفكرینمانەوە  رۆشنایی 

بۆ دەكەین.
كورتە چیرۆكەكانی نێو )سۆفیا لۆرێن بە هەوێداری( 
بە شێوەیەكی گشتگیر بەرجەستەبوونی چیرۆكەكانی 
ناو فەزای ژیاندۆستی دونیان. زۆرجار كورتە چیرۆكیش 
دەبیننەوە،  جیاوازدا  سروشتی  دوو  نێو  لە  خۆیان 
سادەنووسی  و  چڕ  زمانی  بە  چیرۆكنووس  كە 
دەیاننووسێتەوە. ع. ع. یوسف بە دیدگەیەكی فراوان 
و زمانێكی چڕ كاری لەسەر سروشتی دەرەوەی خۆی 
سروشتی  لە  هەروەها  كردووە.  خۆیدا  شتەكانی  و 
ناوەوەی خۆیشیدا دەرهاوێشتەی بوونی ئەو دونیایە 
لەنێو  نوێتر  فەزای  بەرجەستەیی  بۆ  هەڵبەتە  بووە، 
هەن.  چیرۆكەكانیدا  كورتە  لە  كە  دونیایەی  ئەو 
وشەی  دەربڕینی  و  سادە  زمانی  لەوەی  جگە  ئەمە 
هەولێرییانە لە زۆر شوێندا دەبینرێن، وەلێ لە شوێنی 
خۆیاندا و بۆ جوانتركردنی فەزای كورتە چیرۆكەكان.

نموونەیەك لە كورتە چیرۆكەكانی:
لە الپەڕە دوانزەدا كورتە چیرۆكێكی جوانی ژیاندۆستی 
هەیە، بە زمانی مندااڵنە نووسراوەتەوە، وەلێ كورتە 
چیرۆكە  كورتە  ئەم  مرۆیەكانە.  گەورەی  چیرۆكێكی 
دەكات،  هاوتەمەن  پارچەڵەی  منداڵی  دوو  لە  باس 
لە بەیانییەكی سارد و جواندا دەچنە سەر ئەو گۆمە 
خڕكە  بە  ئەوانیش  بەستوونی.  شەختە  كە  ئاوانەی 
بەردی بچووك بچووك شەختەی سەر گۆمەكە كون 

کتێب
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كون دەكەن، بۆ ئەوەی بۆقەكان لە ژێر شەختەكەدا 
بێنە دەرەوە و لەو زیندانییە رزگاریان ببێت. دواتریش 
هەردووك منداڵە خاكییەكە دەچنە سەر گۆمێكی تر. 
لەگەڵ خوێندنەوەی ئەو كورتە چیرۆكەدا شیعرە بەناو 
بانگەكەی ئیریش فرۆیدم بیركەوتەوە كە شیعرەكەیش 

ئەوەیە:
بێ گاڵتە

مندااڵن/ بۆ خۆشی/ بەرد دەگرنە بۆقەكان/ بۆقەكان/ 
بە ڕاستی دەمرن.2

لەم كورتە چیرۆكەی چیرۆكنووسدا ژیاندۆستی بوونی 
هەیە. دونیای پاكی منااڵنە، خۆشەویستیی مندااڵن بۆ 
ئاژەڵ. ئەگەر ئەم كورتە چیرۆكە لەگەڵ شیعرەكەی 
ئاڕاستەی  دوو  ئەوا  بكەین.  بۆ  لێكچوونیان  فرۆیددا 
فیكری جیاواز لە كرۆكی نووسینەكاندا بوونیان هەیە. 
ئەمەی عەباس گێڕانەوەی ژیانی تەنزستان و بە زمانی 
مندااڵنە، ئەمەی فرۆیدیش  گێڕانەوە ژیانی مەرگەسات 
بە زمانی مندااڵنە. وەلێ )مەرج نییە لە نێوان دوو 
شتی جیاوازدا ناكۆكی هەبن. هەموو بابەتێك، لەناو 
خۆیدا كۆمەڵێك ناكۆكی هەڵگرتووە.(3. ئەم كورتە 
چیرۆكە وێنای زەمەنێكی داگیركار دەكات، كە ئەمیش 
ڕژێمی  حوكمی  لەژێر  بووە  كورد  میللەتی  وێنای 
تری  دەالقەی  كورتە چیرۆكە چەندین  ئەم  بەعسدا. 
تێفكرینی هەیە، پێم وایە هەر ئەمەشە تەمەندرێژی 
بە كورتە چیرۆكەكە بەخشیوە. دەشێت لە چەندین 
رەهەندی ژیانەوە لەم كورتە چیرۆكە بنۆڕین. لێرەدا 
دەگەینە ئەو هەقیقەتەیش كە ئێمەی  میللەتی كورد 
ئاستی  و  كەمە  جددیمان  خوێنەری  كە  لەوەی  جیا 
عەولەمەوە)جوڵەی  جیهانی  بەهۆی  خوێندنەوە 
رەخنەگری  و  نووسەر  وەلێ  بووەتەوە،  كەم  خێرا( 
جددی  خوێنەری  ئەگەر  ئاخر  كەمە،  خوێنەریشمان 
و نووسەر و رەخنەگری خوێنەرمان هەبێت، ناشێت 

لە   هەوێداری(  بە  لۆرێن  )سۆفیا  وەك  بەرهەمێكی 
روانینی  و  خوێندنەوە  جیاوازەوە  دیدگەی  چەندین 
بۆی نەكرێت. پرۆسەی رەخنەگرتن لە قوڕ و لیتەی 
ساڵە  چەندین  و  چەقیوە  هاوڕێیەتی  و  شارچییەتی 
هەشە  ئەوەی  ئاخر  بكات.  رزگار  خۆی  نەیتوانیوە 
تەنانەت  بوونیانە!  نەبوونیان چەشنی  دەشكرێت،  و 
نالوێت هیچ دەقێكی ئەدەبی بە پێوەری چێژوەرگرتن 
رێژەییە.  چێژوەرگرتن  پێوەری  ئاخر  هەڵسەنگێنین، 
دەشێت الی تۆ ئەوە دەقەیە چێژی هەبووبێت و الی 
تریش  كەسێكی  نەبێت!  چێژەیەی  ئەو  تر  كەسێكی 
هیچ چێژێكی لێ نەكات. لێرەدا دەگەینە ئەو تیۆرەی 
بمەوێت  )ئەگەر  كردووە:  چیژی  بۆ  بارت  رۆالن  كە 
دەقێك بە پێوەری چێژ هەڵسەنگێنم، ئیدی ناتوانم 
بڵێم كە ئەم دەقە باشە و ئەم دەقە خراپە. ئیدی نە 

حورمەتێك هەیە و نە رەخنەیەك(4.

پەراوێز و سەرچاوەكان:
1.سۆفیا لۆرێن بە هەوێداری »كورتە چیرۆك« نووسینی عەباس 
كورد،  نووسەرانی  یەكێتیی  باڵوكراوەكانی  لە  یوسف.  عەبدوڵاڵ 

لقی هەولێر، زنجیرە 
)10(چاپی یەكەم )2011(. چاپخانەی رۆژهەاڵت.

2.غەمگینم بۆ هەموو شەوێكی بێ ئەڤین - شیعر- ئیریش فرۆید، 
باڵوكراوەكانی  لە  ڕەحیم.  سیروان  ئەڵمانییەوە:  لە  وەرگێڕانی 
بەڕێوەبەرایێتیی چاپ و باڵوكردنەوەی سلێمانی، زنجیرەی كتێبی 

هەنار)24( ساڵی )2010(، چاپی یەكەم.
لە  فەلسەفی،   - كەمال  محەمەد  د.   / هیگڵ  3.فەلسەفەی 
دووەم  چاپی  پەخشی سەردەم.  و  دەزگەی چاپ  باڵوكراوەكانی 

2009. سلێمانی .ال 31
4.چێژی دەق / رۆالن بارت – وەرگێڕانی لە فارسییەوە:  ئیسماعیل 
زارعی. لە باڵوكراوەكانی دەزگەی وەرگێڕان- زنجیرە)46( چاپی 

یەكەم 2007 هەولێر چاپخانەی منارە. ال34

*ناونیشانی بابەتەكەمان هەمان ناونیشانی كۆ كورتە چیرۆكەكەیە.
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فتح اللە حسینی 
لە عەرەبییەوە: ئاكۆ كەریم مەعروف 

لە نوێترین كتێبە چاپكراوەكانی بەڕێوەبەرێتیی گشتیی كتێبخانەكان، دیوانی »دەستێكم پڕە لە باران«ی 
شاعیر )كەژاڵ ئیبراهیم خدر( چاپ و باڵوكرایەوە.

لەم دیوانەدا )كەژاڵ ئیبراهیم( بەر ئەزموونێكی تر دەكەوێت، پاش ئەوەی كە دیوانێكی تری باڵوكرایەوە 
بەناوی )ئاونگی وەرینی گوڵەكان(ەوە.

دەستێكم پڕە لە باران 
بوونەوەرەكان لە قەسیدەكانی دەچن
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زەرورەتێكی  وەكو  پەرچەکردارێك  رووبەڕووی 
ئەم  هەر  دەبینەوە،  تەواو  شیعری  حاڵەتی 
لەناو  دەردەخات  شاعیر  تایبەتمەندیی  حاڵەتەش 
گشتی  شێوەیەكی  بە  كە  شاعیرانەی  خانمە  ئەو 

شیعر دەنووسن؟ 
تەنها  بە  شاعیر  ئەزموونی  شعرییەدا  دیوانە  لەم 
بەوەوە نەوەستاوە كە سات و كاتێكی هەبێت وەك 
گریمانەیەك بۆ بارینی بەفر و شەوبۆ و چرۆكردنی 
جوانییانەوە  بەو  بۆن  شاعیر  بەڵكو  نێرگز،  گوڵە 
بە  دەبەخشن  ژیانی  بە  رەنگەكان  كە  دەكات 
مانایەكی تر یاخود بە دەربڕینێكی تر  ئەم شاعیرە 
باران  بارینی  هەروەكوو  سەرسوڕماوە  سێبەرێكی 

غەمبارە«.
ئاسمان  بە  دەبەستێت  پشت  شاعیر  بنەڕەتدا  لە 
ئاسمان  لەبەرئەوەی  شیعرەكانی  نووسینی  بۆ 
هەمیشە  باران،  و  بەفر  بارینی  بۆ  سەرچاوەیەكە 
ژیاوە،  تێدا  كە  شارەی  ئەو  بۆ  هەیە  سۆزیكی 
وەكو شمشاڵێكی غەمناك ئاوازی بۆ دەچڕێت كە 
شارە  ئەو  بریندارە،  قەاڵدزێیەكی  شوێنەش  ئەو 
رژێمە  دەستی  لەسەر  بەردەوام  كە  بریندارەی 

سەركوت و دیكتاتۆرەكاندا كاول و وێرانكراوە. 
ئەوەتا لە دێرە شیعرێكدا كەژاڵ دەڵێت:

چۆن سێبەری درەختێكی سەوز
لە خەیاڵما، لە ناخمدا، بسڕمەوە

شاعیردان  كەژاڵی  خەیاڵی  لە  بوونەوەرانەی  ئەو 
لە  نەبینراون،  بوونەوەری  شەقامن،  بوونەوەری 
و  جووڵە  پڕ  بوونەوەرە  ئەو  حاڵەتدا   باشترین 
بزیون. گەشتەكانی لە گەشتی زستانەوە دەچن بە 

زریان و گەردەلوول و بەفربارینەوە.
دووانەی  سنووری  تا  گەشتە  ئەم  چۆن  هەروەك 

بارینی باران لەیەكدەچن.
كەژال وردە وردە ئەو بوونەوەرە لە ئامێز دەگرێت 
كە لە خەیاڵدانیدا هەیە، بوونەوەرەكان لە الی كەژاڵ 
لە شیعرێكی رەنگاوڕەنگاو دەچن دێڕە شیعرەكانی 

كێڵگەیەكن لە عەشق. 
ئاوازەكانی ئازاری بێ ئازارە لە شەفاعەتەكانی خودا 

ئەوەتا كەژاڵ دەڵێت:
دەزانم درەختی قژم 

هەر رۆژێك بێت
دەبێتە سەوزە گیایەكی وشك بوو

نە كەس دەتوانێ شانەی بكا و
نە كەسی تر بۆنی پێوە بكا؟

ئەمە قەدەری ژیانە 
هەر رۆژێك بێ 

بەدەم گرفتی رۆژگارەوە 
قژی من و دەنگ و رەنگم 

كۆتایی دێ؟
دەنووسێت  وشەكانەوە  بە  شعرەكانیدا  لە  كەژاڵ 
لەبەرئەوەی بێ ریاكاری وردە وردە بەرەو پێشەوە 
هەنگاو دەنێت، گەرچی هەندێك جار وشەكان دووبارە 
داگیردەكات،  تێكستەكە  ناوەڕۆكی  كە  دەكاتەوە 
دیوانە شیعرییەدا شیعرەكانی  لەم  ئەوەشدا  لەگەڵ 
روون و رەنگاوڕەنگن، هەروەكو جلوبەرگی ئاڵوااڵی 
كچە شۆخە كوردەكان لە رۆژی نەورۆزی جوانی و 
خۆشیدا، لە هەر سروشتێكی كوردستانیدا ژیانێكی 
پارچە  پارچە  نەخشەیەكی  بە  دەبەخشنەوە  نوێ 

كراو. 

*ئەم نووسینە لە رۆژنامەی االتحاد ژمارە 2855دا باڵوكراوەتەوە.
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كە  دەكات  توێژەرەوان  رەخنەگرو  و  ئەدیب  نووسەرو  سەرجەم  ئاگاداری  گەالوێژ  ڕووناكبیریی  بنكەی 
 2012/11/15 واتە  خۆیدا،  دیاریكراوی  لەكاتی  پێشوو  سااڵنی  شێوەی  بەهەمان  گەالوێژ  فێستیڤاڵی 
چیرۆك،  )شیعر،  بەرهەمەكانی   2012/10/10 تا  بەدواوە   2012/9/5 رێكەوتی  لە  بۆیە  سازدەكرێت. 

لێكۆڵینەوە( وەردەگیرێن.
وەك دەزانن پێویستە بەرهەمەكان پێشتر باڵونەكرابێتەوەو بەچاپكراوی بگاتە دەستمان لەڕێگەی ئەم 

ئەدرەسانەوە:
1.    بنكەی رووناكبیریی گەالوێژ - نزیك فولكەی خاڵەحاجی- بەرامبەر قوتابخانەی گەشەی نموونەیی.

2.    یان  لەڕێگە ئەم ئیمەیڵەوە:
hotmail.com@Bestoon2006       -

3.    ئەو بابەتانەی لەڕێگەی نوسەرانەوە بەدەستمان دەگات پێویستە لەسەر سیدی )c.d( بێت .

شانزەهەمین فێستیڤاڵی گەالوێژ
بانگەواز


