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زەمەنی چیرۆك

حوسێن شێربەگی
(بۆكان)

مامۆستا ڕەشید ئازدیخا ،یادیان بەخێر ،ئێمە مندااڵنی تەمەن ژێر پازدە سااڵنی بۆكان لە
سااڵنی ( 1340تا  1960 ،1325بۆ )1965دا ،شتێكمان بە نێوی كورتە چیرۆك نەبیستبوو،
ساڵی  1965مامۆستا لە پاش چەند ساڵێك ژیان بەسەربردن لە تاران گەڕانەوە بۆكان و بوونە
مامۆستای وانەی ئەدەب لە دواناوەندی (كۆرشی مەزن) .مامۆستا لە تاران لە ڕووناكبیریی
فارس و ئێرانی تاران كەڵكی باشیان وەرگرتبوو ،ئەدەبی چیرۆكیی فارسی و ئەوروپییان
باش موتااڵ كردبوو -و  -خۆی لە ناسینی چیرۆك و ڕۆماندا بەڕۆژ كردبوو ،هەر لە یەكەم
كۆڕی یانەكەماندا باسی ڕۆمان و كورتە چیرۆكی ڕووسیا و فەڕەنسە و ئینگلیزی بۆ كردین
و چەخماخەی بڕێ تامەزرۆیی بۆ ئەم چەشنە ئەدەبەی لە هۆش و زەینی ئێمەدا پێكهێنا و
لە وانە و كۆڕەكانی داهاتوودا كارەكەی خۆی بۆ ئەوینداركردنی ئێمە بۆ ئەدەبی ڕۆژ كامڵ
كرد ،یادی مامۆستا ڕەشید ئازادیخا سەوز و پڕ خێر و بەرەكەت بێ.
نەوەی ئێمەی منداڵی كوردی ڕۆژهەاڵتی (ڕۆمانس)مان بیستبوو ،خوێندبووەوە ،ڕۆمانی
پۆلیسی و تاوانكاریشمان خوێندبووەوە ،بەاڵم كورتە چیرۆكمان نەبیستبوو ،نەخوێندبووەوە بۆ
یەكەم جار هەر بە ڕێنوێنی مامۆستا ئازادیخا دەگەڵ ئەم وشە و ژانرە دیوناس بووین و لە
گۆڤاری فارسی و كتێباندا كورتە چیرۆكمان خوێندنەوە.
بەڕاستی كورتە چرۆك تاموچێژی تایبەت بە خۆی هەبوو -و  -هەیەتی! بۆ خودی من،
من لە هەر كورتە چیرۆكێكدا دەگەڵ تەكنیكێكی جیاواز و نوێ ئاشنا دەبم و لەم جیهانە
ڕەنگامە و هەمەچەشنە و جامی جیهان نومایە ،سەرسام دەبم و تاموچێژی سەرخۆشبوون
دەبینم ،ئێمە لە ڕۆمانێكی چوار بەرگی وەك (جان شیفتە) ،یان (ژان كریستێف)ی ڕۆمەن
ڕۆاڵن دا كە هەركامیان سێ هەزار الپەڕەن ،دەگەڵ تاقە تەكنیكێكی چیرۆكی ڕووبەڕوو
دەبین ،كەچی لە كۆچیرۆكێكی سەد الپەڕەدا كە بریتییە لە پازدە چیرۆك بێ لەگەڵ دە
تەكنیك و شێوازی جیاوازدا بەرەو ڕوو دەبین و ئەم گشتە تازەگەری و تازەخوازی و دیمەنە
جۆرانجۆر و ڕوانگە ڕەنگامانە سەرخۆشمان دەكەن و جیهان و گەردوونی ڕوانگەمان بۆ
ڕاوێژی ڕیوایە ساماندار و دەوڵەمەندتر دەكەن ،ڕوانگەمان بۆ گێڕانەوەی زارەكی و نویساری
بەرباڵوتر دەكەن ،زبانبازی و پوخت و پاراوی زبان و چەند دەنگی گێڕانەوە و فۆرم و نێوەرۆك
نەخشین و پڕشنگدارتر دەكەن.
ڕاستییەكەی كورتە چیرۆك ،هەم دەستپێكی مەشقكردنی چیرۆك و ڕۆماننووسینە ،هەم
گەیاندنە ئەشق و پەڕ پەڕۆچكەی تەكنیك و زبانبازی و ڕاوێژ و گێڕانەوەیە .جیهانی
بەرباڵوی كورتە چیرۆك و ئەو تام و چێژەی لە خوێندنەوەی كورتە چیرۆك هەست پێ
دەكرێ ،كەم وا هەیە لە ڕۆماندا ئاوا زوو بە زوو  -و  -بە خێرایی هەست پێ بكرێ.
لەالیەكی دیكەوە جیهانی ئەمڕۆ؛ ئەم كات و وەرزەی سەدەی بیست و یەك لەمێژە دەوران
و زەمەنی كەم دەرفەتی و خێرایی و كەم حەوسەڵە بوونە ،بەڕاستی بۆ كاران ،بە ڕاپەڕاندنی
كاران و نووسین و خوێندنەوە و موتااڵ و زۆر كار و ئیشی دیكە دەرفەت كەمە ،توانایی
كەمترە ،وزە كامڵ و تەواو نییە .هەروەك بەهاتنە مەیدانی ڕۆمانی لەپاش دەستپێكی دەورانی
ڕێنیسانس و عەقاڵنییەت و فەلسەفە ،ئیدی خول و زەمەنی ڕۆمانس بەسەرچوو؛ بە هاتنە
ئارای دەورە و زەمەنی ئەلیكترۆتەكتیك و ناسیاریی مینیماڵ و برووسكە چیرۆك و ساتیر
و كورتیلە و كورتە چیرۆك كە وەاڵمدەرەوەی هەوجێ و نیازی زەمەنن ،پێشوازی خوێندنەوە
و نووسینی ئەم ژانرە زۆر لە ڕۆماننووسین باوتر و بەرچاوتر و گرینگتربووە ،تەنانەت ئیدی
ئەژماری (پەڕە و قەوارەی ڕۆمانیش كەمتر و الوازتر بووە و ئەمە هەوجێ و نیازی دەورانە).
هەر زەمەن و دەورانێك تایبەتمەندی ئابووری ،كۆمەاڵیەتی و ڕامیاری و فەرهەنگی تایبەت
بەخۆی هەیە و ئەو كەسەی سەرەودەرەی ئەم تایبەتمەندییە نەكات و وەاڵمدەرەوەی نەبێ لە
جووڵە و بزاڤ و ڕەوتی ڕۆژ و ڕۆژگار و گەردوونی خۆی وەدوادەكەوێ ،بایەخ و گرینگی
كورتە چیرۆك لەم برگەیەی ئێمەدا ،ڕۆژ لە پاش ڕۆژ زیاتر لە پەرەگرتن و گەشە و نەشەدایە،
چونكە مینیماڵ و كورتیلە و كورتە چیرۆك ،وەاڵمدەرەوەی پێویستی و نیازی دەوران و زەمەنن
و لە یادمانا بێ :هەر گەشاوەترین ئااڵی ئەدەبی ،بە تایبەتی ڕۆمان و چیرۆك!
بەاڵم پێم وابێ لەسەر بابەتەكە زۆر دوام و درێژە دادڕیم كرد ،پیری زانای زەمەن پێم
دەڵێ :باشتر وایە كورتی ببڕێنییەوە و بڕۆینە سەر خوێندنەوەی كورتر چیرۆكەكەمان و بە
هەڵلووشین و پێك هەڵدانی پیاڵەی مەی و شەڕابی ئەم ژەمەمان سەرخۆش بین و دادوەری
بە پیری زانای زەمەن بسپێرین.
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