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چیڕۆك، ئامرازێك بۆ نووسینەوەی هەستەكان..
خوێندنەوەیەك بۆ )چیڕۆكی چیڕۆكنووسێك(

سەمەد ئەحمەد
)سلێمانی(

سەرەتایەكی كورت
دەیەمیــن  نــاوی  چیڕۆكنووســێك(،  )چیڕۆكــی 
كۆمەڵــە چیڕۆكــی ڕەئــووف بێگــەردە، كــە بریتییــە 
لــە هەشــت چیــڕۆك و پێنــج كورتیلــە چیــڕۆك، 
ــات.  ــاوی دەب كــە نووســەر بــە )ڕۆژانــە چیــڕۆك( ن
ــە، ئەمســاڵ )2021(، دەزگای چــاپ  )105( الپەڕەی

ــەوە. ــاوی كردووەت ــەردەم، ب ــی س و پەخش
كــە  كەســێك  ئەزموونــی  لەبــارەی  قســەكردن 
زیاتــر لــە نیــو ســەدە ئەزموونــی چیڕۆكنووســین 
و باوكردنــەوەی چیڕۆكــی هەبێــت و جیــاواز لــە 
ــڕۆك  ــە چی ــان ب ــە بەردەوامیی ــی ك ــە هاوڕێكان زۆر ل
نووســن نــەدا و ڕوویــان لــە ڕۆماننووســین كــرد، 
ــە و  ــین بەردەوام ــە چیڕۆكنووس ــەر ل ــەم ه ــەاڵم ئ ب
ــەالی ڕۆماننووســیندا نەڕۆیشــت، كارێكــی ئاســان  ب
نییــە، چونكــە ئەمــە دەبێتــە پــرۆژە و پــرۆژەش 
لەالیــەك حەوجێــی بــە پــان و نەخشــەی ئەكادیمــی 
و زانســتی هەیــە، لەالیەكــی تریشــەوە پێویســتی 
ــەش  ــە، لەمان ــردن هەی ــەكات و خۆتەرخانك زۆری ب

ــەرزی ڕۆشــنبیری  ــە ئاســتێكی ب ــر پێویســتی ب زیات
و ســەلیقە و شــارەزایی نــەك هــەر لەبــارەی توخــم 
گێڕانــەوە  هونــەری  ڕەگەزەكانــی  و  پێكهاتــە  و 
)چیــڕۆك و ڕۆمــان( هەیــە، بەڵكــوو پەكیــان لەســەر 
دەكەوێــت. ئێمــە ئێســتا كــە دەرفەتی كاتمــان نییە، 
هــەوڵ دەدەین هەڵوەســتەیەك، بەســەركردنەوەیەك، 
موتااڵیــەك بــۆ چەنــد چیڕۆكێكــی ئــەم كۆمەڵــە 
چیڕۆكــە بكەیــن، بــەاڵم لەپێــش ئەمــە بــە پێویســتی 
دەزانیــن كــە ئامــاژە بــە هەندێــك تایبەتمەنــدی 
هونــەری و بابەتــی بكەیــن، كــە ئێمــە وای دەبینیــن 
ــە  ــەرد بوون ــووف بێگ ــی ڕەئ ــە چیڕۆكەكان ــە زۆر ل ل

ــڵەت. ــنامە و خەس ــە ناس ب

فۆرم.. ناسنامەی چیڕۆك
ئەگەرچی كەرەســتەی دەســتی هەموو نووسەرێك، 
هــەر پیــت و وشــە و ڕســتەیە، بــەاڵم دواجــار لــەم 
كەرەســتانە، هەیــە شــیعر و هەیــە چیــڕۆك و ڕۆمــان 
و شــانۆنامە، هەشــە لێكۆڵینــەوە و ڕەخنــە و...
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تــاد، لــێ بەرهــەم دەهێنێــت، واتــە ئــەوە فۆرمــە كــە 
ــە  ــاری دەكات ك ــە دی ــین و بەرهەمەك ــری نووس ژان
یەكێكیــان دەبێتــە شــیعر و ئــەوی تریــان چیــڕۆك و 
ــەك قەســت و حــەزی نووســەر،  ــاد، ن ــان و...ت ڕۆم
هــەروەك چــۆن دار و تەختــە، دارتاشــێك دەرگا 
و یەكێكــی تــر كورســی و یەكێكیــش دۆاڵب و...
ــە  ــە ب ــش ئێم ــت دەكات، دوا جاری ــێ دروس ــاد، ل ت
ــان  ــان دەرگا و ئەوی ــە ئەمی ــن ك شــێوەكەیدا دەزانی

ــز و دۆاڵب نیــن. ــان مێ كورســییە و هیچی
هــەر بــەم ئاوایــە، ئەگــەر بــە پێوەرەكانــی ڕەخنــە 
موتــااڵی  ئــەدەب  تیورەكانــی  و  لێكۆڵینــەوە  و 
بەبــێ  بكەیــن،  بێگــەرد  ڕەئــووف  چیڕۆكەكانــی 
هیــچ زۆر لــە خۆكردنێــك ئــەوە بــەدی دەكەیــن 
هەوڵێكــن  بابەتــی چیڕۆكــەكان  و  نــاوەرۆك  كــە 
بــۆ نووســینەوەی هەســتەكان، مەبەســتیش لــەم 
دەربڕینــە ئەوەیــە كــە تەنیــا ئــەو ڕووداوانــە )بەتــاڵ 
ــادەوەری مرۆڤــدا دەمێننــەوە  ــە ی و شــیرینیانەوە( ل
ــووە،  ــتەكانمان هەب ــەر هەس ــان لەس ــە كاریگەریی ك

چیڕۆكەكانــی  فۆرمیشــەوە،  ڕووی  لــە  هەروەهــا 
ڕەئــووف بێگــەرد هەمــوو توخــم و ڕەگــەز و پێكهاتــە 
هونەرییەكانــی چیــڕۆك )ڕووداو، گێڕانــەوە، بیرۆكە، 
تێــدا  تاد(یــان  گــرێ، شــاكەس، كارەكتــەر و... 
ــۆرم  ــە ف ــەش دەبن ــوو ئەمان ــت، هەم ــەدی دەكرێ ب
و ناســنامەی چیڕۆكــەكان، كــە بەداخــەوە لــەالی 
هەندێــك نووســەری تــر ئەمانــە بــە شــێوەیەكی 
زانســتی و هونــەری مامەڵەیــان لەگەڵــدا نەكــراوە و 
ــەوە  ــڕۆك بخوێنرێن ــت وەك چی ــش دەیانەوێ دواجاری

و هەڵســەنگاندنیان بــۆ بكرێــت.

ئاسان و قووڵ، سفت و پاراو
یەكێكــی تــر لــە تایبەتمەندییەكانــی چیڕۆكەكانــی 
شــێوەیەكی  بــە  كــە  ئەوەیــە  بێگــەرد  ڕەئــووف 
ئاســان نووســراون، كاتێــك ئەمــە دەڵێیــن، دەبێــت 
ســەلیقەی ئەوەشــمان هەبێــت و جیــاوازی لــە نێــوان 
ئاســان و ســادەدا بكەیــن، چونكــە ڕەگــەزی ئاســان 
موتوربەیــە بــە هونــەر و هونــەركاری، بــەاڵم ســادە 
لــە هونــەر خاڵییــە و تەنیــا ڕیزكردنــی پیــت و وشــە 

و ڕســتەیە. 
جگــە لەمــە، پێویســتە جیاوازییەكــی تریــش بەیان 
ــینە.  ــین و تەمومژنووس ــش قووڵنووس ــن، ئەوی بكەی
بــە چەنــدان بەڵگــە و بــێ دوودڵــی دەتوانیــن ئــەوە 
بســەلمێنین كــە چیڕۆكەكانــی ڕەئــووف بێگــەرد، 
ــن،  ــەری لیپ ــی و هون ــری و بابەت ــی فیك ــە قوواڵی ل
نــەك تەمومــژاوی كــە خوێنــەر جگــە لــەوەی تووشــی 
سەراســێ دەبێــت و هیــچ تێنــاگات، لــە چێــژ و 
چەشــەی ئەدەبیــش بــێ بــەش دەبێــت و دەكەوێتــە 
گومانــەوە، لەمــەش زیاتــر ڕەنگــە هــەر لەبەرچــاوی 
بكەوێــت، هەروەهــا پێویســتە ئــەوەش بەیــان بكەیــن 
كــە لــە ســایەی زمانــی نووســیندایە، كــە زمانێكــی 
ســفت و پــاراوە، چیڕۆكەكانــی ڕەئــووف بێگــەرد 

ــە بەرهــەم. ئاســان و قــووڵ هاتوونەت

ڕەئووف بێگەرد
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لــە پەراوێــژی ئــەم چەنــد دێــڕەدا، هــەوڵ دەدەیــن 
لــە چەنــد گۆشــەنیگایەكەوە خوێندنــەوە بــۆ چەنــد 

چیڕۆكێكــی ئــەم كۆمەڵــە چیڕۆكــە بكەیــن.

فەنتازیای چیڕۆكی بووكی دەریا
)بووكــی دەریــا( چــوارەم چیڕۆكــی ئــەم كۆمەڵــە 
چیڕۆكەیــە. نووســەر لــە دەقەكــەدا بــە شــێوەیەكی 
واقیعــی  و  فەنتازیــا  ســەرنجڕاكێش  هونەریــی 
ــەی  ــە بوون ــەم ئاوێت ــردووە، ئ ــەك ك تێهەڵكێشــی ی
فەنتازیــا و واقیــع وای كــردووە خوێنــەر ناچــار بێــت 
بــەدوای ڕووداوەكانــدا بچێــت و لەســەر خوێندنــەوەی 
چیڕۆكەكــە بــەردەوام بێــت، كــە ئەمــە لــە ڕەخنــەی 

ــت دەســەاڵتی دەق. ــی دەگوترێ ــدا پێ ئەدەبی
ــڕەرەوە،  ــەوە گێ ــەوە دەخوێنین ــەدا ئ ــەم چیڕۆك ل
و  چیڕۆكەكەیــە  شاكەســی  خۆیشــی  هــەر  كــە 
دەیەوێــت چیڕۆكێــك بنووســێت، بــەاڵم لەبــەر ئەوەی 
بارێكــی دەروونیــی پەشــێو و ئاڵــۆز و نائارامــی 
ــد  ــۆی نانووســرێت، چەن ــد دەكات ب ــە، هەرچەن هەی
جارێــك و چەنــد الپەڕیــەك ڕەش دەكاتــەوە، بــەاڵم 
ســەركەوتوو نابێــت.. لەپــڕ كچێــك كــە لــە جوانیــدا 
شــەنگ لــە ڕووی دەبارێــت، خــۆی بەژورەكەیــدا 
پــێ  خــۆی  ڕادەوەســتێت،  لەبەردەمــی  و  دەكات 
ــە و هاتــووە ببێتــە  دەناســێنێت كــە بووكــی دەریای
میوانــی! بــەاڵم ئــەم كــە كەســێكی نووســەرە و 
خــۆی بــە ڕۆشــنبیر دەزانێــت، بــڕوای بــە ئەفســانەی 

ــە. ــا نیی ــی دەری بووك
لــە دوای ماجەرایــەك لــە گفتوگــۆ، بابای ڕۆشــنبیر 
ناچــار دەبێــت بــڕوا بــەو دۆخــە بــكات كــە لــە 
ژوورەكەیــدا ڕوودەدات، بەوپــەڕی تاســووقەوە گــوێ 
ــە  ــت ك ــا دەگرێ ــی دەری ــی بووك ــە ڕاز و خەمەكان ل
دەڵێــت: مــن پێــش ئــەوەی ببــم بــە بووكــی دەریــا، 
ــووم،  ــك ب ــە هەژارێ ــاری ماڵ ــەژاڵ و لەب ــی ك كچێك
پــەرواو  بــێ  و  نابەرپــرس  و  ســەرەڕۆ  باوكێكــی 

مەســت و سەرخۆشــم هەبــوو كــە هەرگیــز نەیتوانــی 
ــۆ  ــار و ب ــكات، ناچ ــن ب ــان دابی ــوی خێزانەكەم بژێ
خۆبژێــوی خێزانــی و لەســەر پێشــنیاری دایكــم بووم 
بــە ســۆزانی! شــەوانە لەشــكرێك لــە ســەرمایەداران 
و دەســەاڵتدارانی سیاســی، بــوون بــە لەشــكڕ و 
ــە  ــەم ئاوای ــر ب ــن، ئیت ڕاوچــی جەســتەی ناســكی م
ــە  ــاڵ ل ــەڕ و ب ــێ پ ــی ب ــە نێچیرێك ــووم ب ــش ب منی
ــدا كــەوی و  ــە چڵێســی ئەوان ــڕ ل ــەردەم حــەزی پ ب

ــووم.. ــتەمۆ ب دەس
ــە درێــژەی گێڕانەوەكانیــدا ئــەوە  ــا ل بووكــی دەری
ــاڵ،  ــگ و س ــد مان ــە دوای چەن ــە: ل ــەڕوو ك دەخات
ویســتم شــكۆیەك، بەهایــەك بــۆ خــۆم بگەڕێنمــەوە، 
بۆیــە نــەك هــەر دەســتبەرداری لەشفرۆشــی بــووم، 
بەڵكــوو لــە داخــی دڕندەیــی و جانــەوەری هەندێــك 
ــتم  ــرت و ڕۆیش ــۆم هەڵگ ــەری خ ــەكان، س ــە مرۆڤ ل
ــاری  ــە كەن ــم، ل ــی بژی ــە ئاوەدان ــەوەی دوور ل ــۆ ئ ب
ــد  ــڕ چەن ــوویەكم دا، لەپ ــتم و پش ــك دانیش ڕووبارێ
بووكێكــی دەریــا لــە ڕووبارەكــەوە هاتنــە دەرەوە و 
ــان  ــش ڕازیی ــۆ ، دواجاری ــە گفتوگ ــدا كەوتن لەگەڵم
ــەفەریان وەك  ــاوڕێ و هاوس ــە ه ــم ب ــە بب ــردم ك ك
ئــەوان ببــم بــە بووكــی دەریــا، بــۆ ئــەوەش هەمــوو 
تەدارەكێكیــان بینــی، ســەرەتا ڕووتیــان كردمــەوە، 
ئەوجــا بــۆ پاكبوونــەوەم، دەســتیان بەجەســتمدا 
ــاو  هێنــا، ئیتــر وەك ئــەوان بــووم بــە بووكــی دەری
وەك  ڕووبارەكــەوە،  فڕێدایــە  خــۆم  بازێــك  بــە 

ــردن. ــە مەلەك ــرد ب شــارەزایەك دەســتم ك
بووكــی دەریــا، كــە جگــە لــە ئەفســانەیەك هیچــی 
تــر نییــە، نووســەر لــەم چیڕۆكــەدا بــە شــێوەیەكی 
لــە  هونــەری و وەك فەنتازیــا، بــۆ ڕەخنەگرتــن 
ئابــووری  و  سیاســی  و  كۆمەاڵیەتــی  سیســتمی 
ــع  ــەی واقی ــەو ئاوێتەبوون ــە ئ ــاوە، ئەم ــەكاری هێن ب
و فەنتازییەیــە كــە لــە ســەرێدا ئامــاژەم پــێ كــرد، 
چونكــە خوێنــەر لــە دەمــی بووكــی دەریــاوە ئاشــنای 
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بێدادییــە سیاســی و كۆمەاڵیەتــی و ئابوورییــەكان 
دەبێــت، بۆیــە دەتوانیــن بڵێیــن: ئــەم چیڕۆكــە 

ــە. ــدەش واقعیی ــە، ئەوەن ــدە فەنتازیی چەن
ڕەنگــە كەســێك بپرســێت: نووســەر چ پێویســتی 
بــە دروســتكردنی ئەفســانەی بووكــی دەریــا هەبــوو 
بــۆ خســتنەڕووی بێــدادی و نایەكســانییەكان؟ ئایــا 
نەیدەتوانــی بەبــێ خەیااڵتــی ئەفســانەی بووكــی 
دەریــا، ڕاســتییە تاڵەكانــی واقیعــی بخســتایەتە 
ــن:  ــیارانە دەڵێی ــەم پرس ــی ئ ــۆ وەاڵم ــە ب ڕوو؟ ئێم
بەڵــێ دەتوانــرا بەبــێ هاتنــە ئــارای ئەفســانەی 
بووكــی دەریــا، ڕەخنــە لــە واقیعــی كۆمەاڵیەتــی 
بگیرێــت، بــەاڵم ئــەو كاتــە وەك ئێســتا دەقەكــە 
ــتێتیكا و  ــە ئیس ــوو ب ــاوە نەدەب ــارگاوی و درەوش ب
ــدا  ــترین حاڵ ــە باش ــە ل ــەری، ڕەنگ ــكاری هون جوان
كــە هەڵگــری گوتارێكــی  بــە وتارێــك  بووبوایــە 
سیاســی، كۆمەاڵیەتــی بوایــە، ئــەو كاتــە لــە دنیــای 
ــەش  ــوو، ئێم ــی دەب ــەر خاڵ ــەدەب و هون ــی ئ فراوان
بــە پێــوەری ئــەدەب نەماندەخوێنــدەوە و مامەڵەمان 

ــرد. ــدا نەدەك لەگەڵ
ــە  ــە ل ــی گرنگ ــەر و تەكنیكێك ــە هون ــا ك فەنتازی
لــە  ڕۆمــان(دا،  و  )چیــڕۆك  گێڕانــەوە  هونــەری 
ــەلیقە  ــارەزایی و س ــە ش ــتی ب ــدا پێویس بەكارهێنان
هەیــە، هــەر ئــەوە نییــە كــە ڕووداوێكــی ســیحرئامێز 
ــە  ــت، جگ ــدا دروســت بكەی ــە ناوچیڕۆك و مەحــاڵ ل
كــە  زانســتی هەیــە،  بنەمــای  لەمــە، كۆمەڵێــک 

دیارترینیــان بریتیــن لــە:
1- لەگەڵ واقیعدا ناتەبا بێت

ــەم خاڵــە ئەوەیــە كــە ئــەو ڕووداوەی  مەبەســت ل
ــت  ــت، دەبێ ــت دەكرێ ــدا دروس ــی فەنتازی ــە فۆرم ل
بەرهەســتی  و  بەرجەســتە  واقیعــی  پێچەوانــەی 
مــاددی و مەعنــەوی و فیكــری بێــت، كــە لــەم 
چیڕۆكــەدا ئەمــە بەڕوونــی بــەدی دەكرێــت، چونكــە 
بووكــی دەریــا، بــە كوڵــك و پێســتەوە، بــە شــێوە 

و شــێوازەوە، بــە حــەز و خۆزگــە و قەســتەوە، 
ــی  ــە مرۆڤ ــی ل ــەوە هیچ ــەوە و ماریفەت ــە بیركردن ب

ئاســایی ناچێــت..
ــب  2- ســەیر و ســەمەرە و سەرســوڕمان – غەری

ــب و عەجی
بێگومــان جیــاوازی زۆر لــە نێــوان ئــەم دووەدا 
هەیــە، سەیروســەمەرە شــتێكە ئەگەرچــی ڕوودانــی 
ــەوە  ــە ڕوونكردن ــتی ب ــەاڵم زۆر پێویس ــە، ب زەحمەت
نییــە، چونكە پێشــتر بیســتراوە، بەاڵم سەرســوڕمان 
ئەوەیــە كــە هەتــا ئێســتا ئــەو شــتە ڕووی نــەداوە، 
بــەاڵم دەشــێ لــە ئایینــدەدا ڕووبــدات، واتــە بــە 

ــدارە. ــراوەوە پێوەندی ــتێكی نەناس ش
دوو  ئــەم  چیڕۆكــەدا  ئــەم  خوێندنــەوەی  لــە 
بنەمایــە بــە ڕوونــی هەســتییان پــێ دەكرێــت و 
هــەن، چونكــە بووكــی دەریــا، لەالیــەك خوێنــەر 
تووشــی سەرســوڕمان دەكات، لەالیەكــی تریشــەوە، 
ئەگەرچــی سەیروســەمەرەیە، بــەاڵم خوێنــەر لــە 
ــی  ــاوی بیســتووە و پێ ــە ئەفســانەییەكاندا ن چیڕۆك

ئاشــنایە.
3- خاوەنی لۆژیكی تایبەت بەخۆی بێت

ڕووداوی فەنتــازی، ئەگەرچــی مەرجــە پێچەوانــەی 
بــێ  هەرگیــز  بــەاڵم  بێــت،  بەرجەســتە  واقیعــی 
لۆژیــك نییــە، بەڵكــوو دەبێــت خاوەنــی لۆژیكێكــی 
تایبــەت بەخــۆی بێــت، تەنانــەت ئەگــەر ئــەو لۆژیكــە 
بێــت.  باویــش  كولتــووری  لۆژیكــی  پێچەوانــەی 
ــەم  ــت ب ــی هەس ــە ڕووت ــەر ب ــەدا خوێن ــەم چیڕۆك ل
بنەمایــەش دەكات. بــۆ نموونــە كاتێــك بووكی دەریا 
بــاس لــەوە دەكات كــە چــۆن بووە بە بووكــی دەریا، 
یەكســەر ناڵێــت منیــش خــۆم خســتە ڕووبارەكــەوە 
و ئیتــر بــووم بــە بووكــی دەریــا، نەخێــر، وەك لــە 
ــەدارەك  ــەو ت ــاس ل ــرد، ب ــێ ك ــاژەم پ ــەرێدا ئام س
ــر  ــی ت ــە دەریاكان ــە بووك و ئامادەباشــییە دەكات ك
بــۆ ئــەم كردوویانــە بــۆ ئــەوەی ئەمیــش ببێــت بــە 
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ــاس  ــەم شــێوەیە ب ــا ب ــا. بووكــی دەری بووكــی دەری
لــەو تەدارەكــە دەكات: )لــە چركەســاتێكدا ڕووت 
و قووتیــان كردمــەوە، هەموویــان دەســتیان بەســەر 
جەســتەمدا هێنــا وەك ئــەوەی لــە گوناهـــ پاكــم 
بكەنــەوە وا بــوو، منیــش چــوون ئــەوەی دەریاچەكــە 
ئاســمانێكی زۆر هێــور و بێدەنــگ بێــت و تەنیــا 
ــدا  ــا بدرەوشــێتەوە، لەگەڵیان ئەســتێرەی ماســی تی
و  ماســی  لەگــەڵ  ئاوەكــەوە.  هاویشــتە  خــۆم 
گیانــدارە ســەدان ڕەنــگ و قەبــارەی جیــاوازدا بوویــن 
ــە هــاوڕێ..(. )چیڕۆكــی چیڕۆكنووســێك، ل42(.  ب

4- باوەڕهێنان بەڕووداوەكان
تــر  لەوانــی  بنەمایــە  ئــەم  بەكارهێنانــدا،  لــە 
زیاتــر پەكــی لەســەر ســەلیقە و شــارەزایی نووســەر 
ــڕوا  ــت ب ــار بێ ــەر ناچ ــەوەی خوێن ــۆ ئ ــت ب دەكەوێ
بــەو ڕووداوە فەنتازییــە دوور لــە واقیعــە بــكات 
ــەم  ــە دەقەکــەدا دروســتی كــردووە، ئەگــەر ئ ــە ل ك
ســەلیقەیە نەبێــت، زەحمەتــە خوێنــەر بــڕوا بــە 
شــتی ســیحرئامێزی خەیاڵــی و ئەفســانەیی بــكات.
فەنتازیــا، ئەمانــە و چەنــدان بنەمــای تــری هەیــە، 
كــە ئێمــە وای دەبینیــن نووســەر زۆر لێزانانــە هەموو 
بەرجەســتە  لــەم چیڕۆكەكــەدا  بنەمایانــەی  ئــەم 
ــن: بووكــی  ــەم ســۆنگەیەوە دەڵێی ــە ل ــردووە، بۆی ك
ــدەش  ــە، ئەوەن ــی واقیعیی ــدە چیڕۆكێك ــا چەن دەری

ــە. فەنتازیی

بەرد وەك شاكەسی چیڕۆك
ــزی  ــش ئێســتا ناوونیشــانی تێ ــد ســاڵێك پێ چەن
دوكتۆرایەكــم بەرچاوكــەوت و خوێندمــەوە، پێــی 
بــە جێگــەی ســەرنجم،  بــوو  و  بــووم  سەرســام 
بطــا  )المــكان  لــە  بــوو  بریتــی  ناوونیشــانەکە 
پاڵــەوان  وەك  )شــوێن  اللبنانیــة(،  الروایــة  فــي 
ــا  ــینی )وەف ــە نووس ــە ل ــدا(، ك ــی لبنانی ــە ڕۆمان ل

بــوو. عەبدولنــوور(  مجاعــس 

ــەوەی  ــش ئ ــە پێ ــرد، چونك ــەم بەیانك ــە ئەم بۆی
ئــەو تێــزە ببینــم و بیخوێنمــەوە هــەر وام بیســتبوو، 
وام بینیبــوو، وام خوێندبــووەوە، واتێگەیشــتبووم 
ئەدەبیــدا  ڕەخنــەی  لــە  ئێســتا  كــە  )پاڵــەوان( 
)شــاكەس(ی پــێ دەگوترێــت، دەشــێت كچێــك، 
مەرجــە  واتــە  بێــت،  منداڵێك...تــاد  كوڕێــك، 
بنیــادەم، یــان گیانلەبەرێــك بێــت، دوای ئەمــە، 
زانیــم و تێگەیشــتم دەكرێــت جەســتەیەكی بێگیانیش 

ببێتــە شاكەســی چیڕۆكێــك، یــان ڕۆمانێــك.
كاتێــك چیڕۆكــی )چیڕۆكــی چیڕۆكنووســێك(م 
خوێنــدەوە، ئــەم ڕاســتییەم زیاتــر بــۆ دەركــەوت كــە 
مــەرج نییــە شــاكەس هــەر بنیــادەم بێــت، چونكــە 
ــە..  ــك شاكەســی چیڕۆكەكەی ــەم چیڕۆكــەدا بەردێ ل
ــەو  ــگ مەیل ــی نیمچــە الكێشــەی ڕەن )بەردێكــی پان
ــە  ــك ب ــی خــۆی درزێ ــە درێژای ــوو، ب خۆڵەمێشــی ب
ناوەڕاســتیدا هاتبــوو، لــە ناوەڕاســتی درزەكــەدا 
چاڵێــك دەمــی كردبــووەوە هــەر لــە دەم و لێوێكــی 
قــوت دەچــوو كــە شــیاوی ئــەوە بێــت لەگەڵیــدا ڕاز 
و گلەیــی بكەیــت. چــاوی تێبــڕی و گوتــی:...(. 

)چیڕۆكــی چیڕۆكنووســێك، ل 28(.
وەك دەبینیــن، بــەرد لــەم چیڕۆكــەدا هەڵگــری 
خەســڵەتێكە تــەواو جیــاوازە لــەو خەســڵەتەی كــە 
بــەردی ئاســایی هەیەتــی و هەیبــووە، كــە بریتییــە 
ــە بــێ دەنگــی و بــێ جووڵەیــی و بــێ ئیرادەیــی،  ل
بــە پێچەوانــەی ئەمانــەوە بــەرد لــەم چیڕۆكــەدا نەك 
ــری و  ــە فیك ــە ڕەخن ــوو ب ــە، بەڵك ــە قس ــەر دێت ه
فەلســەفییەكانی دەكەوێتــە سەرزەنشــكردنی مــرۆڤ، 
ــی  ــە ڕوو كــە ئەگەرچــی مــرۆڤ خاوەن ــەوە دەخات ئ
ئیــرادە و زمــان و جووڵەیــە، بــەاڵم بــە دیوێكــی تردا 
هەتــا بڵێــی گەمــژە و نەفامــە، ئەگــەر وا نییــە، جگە 
لــە مــرۆڤ خــۆی كێــی تــر بەرپرســە لــە كوشــتار و 
ــێ  ــردن و برســیكردن و ســووككردن و ب ــە كۆیلەك ل

بەهاكردنــی مــرۆڤ!؟
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نووســەر لــەم چیڕۆكــەدا ئەركێكی گــەورە و قورس 
و زۆریــش نــاوازەی خســتووەتە ئەســتۆی بەردێــك، 
بــەاڵم ئــەوەی وای كــردووە كــە ئێمــەی خوێنــەر 
ــارە  ــەو گوت ــن، ئ ــەند بكەی ــە پەس ــن ئەم ــار بی ناچ
ــە  ــە ل ــی و بریتیی ــك هەڵگریەت ــە بەردێ ــە ك مرۆییەی
بەرگریكــردن لــە بەهــا بااڵكانــی وەك خۆشەویســتی، 
ســۆز، میهرەبانــی، لێبوردەیــی، ڕاســتگۆیی و...تــاد. 
ــە  ــن ك ــەوە بكەی ــش ب ــت دەركی ــە، دەبێ ــە لەم جگ
ــی  ــای گەردوون ــێ بەه ــە، كۆمەڵ ــەم بەهایان ــادام ئ م
و  ســەردەم  هەمــوو  لــە  مــرۆڤ  هەمیشــەیین، 
ــەریان  ــی لەس ــە و پەك ــی پێیان ــدا، حەوجێ زەمانێك
ــدی  ــت، ئی ــێ بكرێ ــان ل ــت بەرگریی ــت، دەبێ دەكەوێ

ــك! ــان بەردێ ــت، ی ــك بیانڵێ ــە مرۆڤێ ــگ نیی گرن
بەقســە هێنانــی مــادەی بێگیانــی وەك دار و بــەرد 
و ئــاو و شــاخ و گــەاڵ و .. تــاد، لــە شــیعردا هەبــووە 
و بەرچــاو كەوتــووە و كارێكــی نــەك هــەر ئاســایی، 
ــە  ــووە. ڕەنگــە هەڵ ــەری و جوانكاریــش ب بگــرە هون
نەبیــن گــەر بڵێیــن )شــیركۆ بێكــەس( كــەم شــیعری 
ــەك، شــەپۆلێكی  ــك، گەاڵی ــك، دەوەنێ ــە بنچكێ هەی
ــاییبوونەش  ــەم ئاس ــۆنگەی ئ ــە، س ــە قس نەهێنابێت
مەجازییــە  زمانێكــی  شــیعر  زمانــی  كــە  ئەوەیــە 
و  تێگەیشــتن  زمانــی  لــە  دوورە  تاڕادەیــەك  و 
ــەری  ــۆ هون ــەاڵم ب ــاو، ب ــووری ب ــی كولت بەكارهێنان
گێڕانــەوە )چیــڕۆك و ڕۆمــان(، كــە بریتییــە لــە 
ــاڵ و  ــی خەی ــە زمان ــەك ل ــی و تاڕادەی ــی واقیع زمان
مەجــازی شــیعری دوورە، كارێكــی ئاســان نەبــووە و 
نییــە، بــەاڵم لــەم چیڕۆكــەدا، ئــەم یاســا و ســنوورە 
ــە ســەرێدا ئاماژەمــان پــێ كــرد،  شــكێنراوە، وەك ل
بــە  دەبێــت  دواجاریــش  و  قســە  دێتــە  بەردێــك 

ــە. ــی چیڕۆكەك شاكەس
بێجگــە لــەم الیەنــە هونــەری و تەكنیكیانــە، ئــەم 
چیڕۆكــە لــە ڕووی فیكــر و بابەتــەوە زۆر ناوازەیــە، 
پــڕە لــە ڕاز و ڕەمــز، كــە مــن لــەم كورتە نووســینەدا 

دەرفەتــم نییــە هەمــوو كۆدەكانــی وااڵ بكــەم.

پاییز وەك جەستە و ناخی مرۆڤ
ئــەم  چیڕۆكــی  پێنجەمیــن  نــازێ(،  و  )پاییــز 
كۆمەڵــە چیڕۆكەیــە، ئەگەرچــی تەنیــا لــە دوو پــەڕە 
و نیــودا خراوەتــە ڕوو، بــەاڵم لــە ڕووی فیكــر و 
بابەتــەوە، فــرە ڕەهەنــدە و پەیامێكــی گــەورەی 
و  هونــەر  و  تەكنیــك  ڕووی  لــە  پێیــە،  مرۆیــی 
ــە،  ــتێكی بەرزدای ــە ئاس ــەوە، ل ــی چیڕۆك ڕەگەزەكان
بۆیــە شــایانی ئەوەیــە لــە چەنــدان گۆشــەنیگای 
ــت. ــۆ بكرێ ــیكاری ب ــەوە و ش ــاوازەوە بخوێنرێت جی
پاییــز لــەم چیڕۆكــەدا هــەر تەنیــا وەرزێــك نییــە 
ــە  ــە، ب ــاواز لەم ــوو جی ــی ســاڵ، بەڵك ــە وەرزەكان ل
شــێوەیەك ئاوێتــە بــووە بــە ناخــی مــرۆڤ، زەحمەتە 

لــە یــەك جیابكرێنــەوە.
تایبەتمەندییەكانــی  و  خەســڵەت  بەكارهێنانــی 
وەرزەكانــی ســاڵ، بــۆ گوزارشــتكردن لــە بــاری 
دەروونــی و هەڵچوونــی مــرۆڤ، لە بەرجەســتەكردنی 
دەقــی ئەدەبیــدا، كارێكــی تــازە نییــە، بــەاڵم لەگــەڵ 
ئــەم ڕاســتییەدا، هەمــوو نووســەرێك وەك یــەك 
نەیانتوانیــوە بــە شــێوەیەكی هونــەری ئــەم كارە 

ــەن. بک
ــش، زۆر  ــە دوای )گۆران(ی ــۆران و ل ــش گ ــە پێ ل
شــاعیری تــر وەســفی پاییزیــان كــردووە، هەوڵیــان 
ــەن  ــتەی بك ــەن، بەرجەس ــی دەرخ داوە جوانییەكان
ــەاڵم  ــەوە، ب ــی خۆیان ــاخ و دەروون ــاو ن ــە ن و بیهێنن
ــردووە. ــەی نەك ــە ئەم ــۆران لێزانان ــان وەك گ هیچی

گــۆران لــە شــیعری پاییــزدا، پاییــزی بــە بووكێكــی 
قــژ زەردی شــان و مــل ڕووت چووانــدووە، بــەاڵم 
ــن  ــە نازانی ــازاندووە، ئێم ــەی س ــوان ئەم ــدە ج هێن
كامیــان لــە كامیــان دەچێــت؟ كامیــان ئیلهــام و 
ــە  ــز ل ــا پایی ــووە. ئای ــان وەرگرت ــەنگییان لەكامی ش
ــت،  ــل ڕووت دەچێ ــان و م ــژ زەردی ش ــی ق بووكێك
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ــەوە؟ ــە پێچەوان ــان ب ی
ــر  ــەدا زیات ــەرزە باس ــەم ت ــژەی ئ ــە پەی ــەر ب ئەگ
كــە  ڕوو  بخەینــە  ئــەوەش  دەبێــت  هەڵزنێیــن، 
ــن و  ــەاڵ وەری ــەزان و گ ــز وەرزی خ ــی پایی ئەگەرچ
ڕووتبوونــەوەی دار و درەختــە، بــەاڵم دەتوانیــن 
تایبەتییەكــەی،  جوانییــە  لــە  جگــە  بڵێیــن: 
ڕاســتگۆترین وەرزی ســاڵە، چونكــە بەبــێ دەمامــك 
و ڕووپــۆش، بەبــێ ماكیــاژ، وەك ئــەوەی هەیــە 
ــن  ــە دەبێــت بزانی خــۆی نمایــش دەكات. جگــە لەم
ــە وشــكهەاڵتن و مــردن و  كــە پاییــز بریتــی نییــە ل
لەناوچوونــی یەكجارەكــی، بــە پێچەوانــەوە، بریتییــە 
لــە نوێبوونــەوە و خۆداماڵیــن لــە پۆخڵــی و ئەوجــا 
ــەم ســۆنگەیەوە  ــە ل ــوێ، بۆی ــی ن لەدایكبوونەوەیەك
دەتوانیــن بڵێیــن: پاییــز ئــەو وەرزە شــەنگەیە كــە 
ڕازی نییــە چڵــك و پیســی لێــی بنیشــێت، هەمیشــە 
كەوابێــت  خۆیدایــە،  پاكبوونــەوەی  هەوڵــی  لــە 
پاییــز وەرزی عەشــق و كامڵبــوون و ئەزموونكردنــی 
ژیانیشــە، هــەر ئــەم خەسڵەتەشــە كــە نەمــری پــێ 

بەخشــیوە.
نووســەر لــەم چیڕۆكــەدا پاییــزی بــە نــاخ و بــاری 
دەروونــی و فیكــری و ڕوحــی مــرۆڤ چوانــدووە، زۆر 
لێزانانــە ئەمــەی لە كەســێتی )باپیرە(دا بەرجەســتە 
كــردووە. )باپیــرە( كــە شاكەســی چیڕۆكەكەیــە، 
لەالپــەڕە )46(دا ئاوهــا ئــەم ڕازە دەدركێنێــت و 
بــەم شــێوەیە گوزارشــت لــە پەیامــی پاییــز دەكات: 
و  ناوازەتریــن  پاییــز  پەیامــی  دەزانــن  )ئێــوە 
ڕاســتگۆترین پەیامــە بــۆ هەمــوو ئــەو بوونەوەرانــەی 
بــە تەمــای ژیانێكــی تــازە و خۆشــترن لــەوەی كــە 

ــە..(. هەی
ئێمــە وای دەبینیــن كــە گوزارشــتكرن و ناســاندنی 
پاییــز بــەم شــێوەیە، كارێكــی هەڕەمەكــی نەبــووە، 
ــەی  ــان ئەم ــە پ ــت و ب ــە قەس ــەر ب ــوو نووس بەڵك
كــردووە، بــۆ ئــەوەی لــەم دەروازەیەوە نــرخ و بەهای 

زیاتــر بــە عەشــق و خۆشەویســتی ببەخشــێت، كــە 
ــەم  ــرە( ل ــۆ )داپی ــرە( ب ــقی )باپی ــە عەش ــە ل ئەم
چیڕۆكــەدا بەجوانــی و بــە ڕوونــی ڕەنــگ دەداتــەوە.
ــەش  ــەم پەیامان ــەدا ئ ــەم چیڕۆك ــە، ل ــە لەمان جگ
دەخوێنینــەوە؛ باپیــری گێــڕەرەوەی چیڕۆكەكــە، 
كەســێكی فامیــدە و بــە ئەزموونــە، تەمەنــی لــە 
وەرزی پاییزدایــە، بــۆ نازێــی خێزانــی، كــە دەكاتــە 
ــڕەرەوەی چیڕۆكەكــە، وەســێت دەكات  ــرەی گێ داپی
و دەڵێــت: )لەكــوێ مــردم هــەر لــەوێ بمنێــژن، دوو 
كێلی بەرزم بۆ دابنێن، كێلەكان بە قوماشــی زەردی 
ــەی  ــاران ڕەنگەك ــك نەب ــە جۆرێ ــەوە، ب ــۆخ بپێچن ت
بشــواتەوە و نــە خــۆری هاویــن دایبڕزێنێــت. چەنــد 
بــۆ  بــەدەوری گۆڕەكەمــدا بڕوێنــن،  نەمامێكیــش 
ســاڵی  و  درەخــت  بــە  ببــن  وردە  وردە  ئــەوەی 
جارێــك بــە وەرزی پاییــز شــاد ببمــەوە(. )چیڕۆكــی 

چیڕۆكنووســێك، ل 48(.
ــی  ــۆ نازێ ــێتەكەیدا ب ــژەی وەس ــە درێ ــرە( ل )باپی
خێزانــی دەڵێــت: لــەدوای مردنــم بــە نەوەكانــم بڵــێ 
ــدا زۆر عاشــقی دوو شــت  ــە ژیانی ــان )ل ــە باپیرت ك
ــەو دوو شــتەش  ــن، ئ ــوەش واب ــت ئێ ــوو و دەیەوێ ب
؛ یەكەمیــان ئەوەیــە بــە ڕوح عاشــقی وەرزی پاییــز 
بــووە و لــە وەرزەكانــی تــر جیــای كردووەتــەوە، 
دووەمیــان بــەدڵ نازێــی نەنكتانــی خۆش ویســتووە(. 

)ل 49(.

چیڕۆكی بەدحاڵیبوون
ــە  ــەم كۆمەڵ ــی ئ ــن چیڕۆك ــە درێژتری ــەم چیڕۆك ئ
چیڕۆكەیــە، لــە كــۆی )105( الپــەڕە، )30( الپەڕەی 

بــۆ تەرخــان كــراوە.
نووســەر لــەم چیڕۆكــەدا، كێشــەیەكی كۆمەاڵیەتــی 
و مرۆیــی، چەنــدە دێریــن، ئەوەندەش نــوێ، دەخاتە 
ــە شــوودان و  ــە زۆر ب ــچ ب ــش كێشــەی ك ڕوو، ئەوی

ئاكامــە خراپەكانییەتــی.
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كــە  زینــدوو،  كەســایەتی  چــوار  چیڕۆكەكــە 
ــوڕە  ــك، ك ــێك، باخەوانێ ــە )چیڕۆكنووس ــن ل بریتی
ــردوو،  ــەڵ دوو كەســی م ــك(، لەگ ــک، ڕەزا ناوێ الوێ
كــە بریتیــن لــە دایــك و باوكــی كــوڕە الوەكــە، 

دەگێڕنــەوە. ڕووداوەكان 
ــەر  ــە ه ــە و ل ــە ڕوون ــینی چیڕۆكەك ــی نووس زمان
تەمومژییــەك دوورە، ئەگەرچــی نووســەر دەرفەتــی 
تــەواوی بــۆ كەســەكانی چیڕۆكەكــە بەتایبەتــی و 
بەجیــا ڕەخســاندووە كە ڕووداوەكان لە گۆشــەنیگای 
خۆیانــەوە بگێڕنــەوە، بــەاڵم چونكــە بــە شــێوەیەكی 
درامــی و بەهێڵێكــی ڕاســتدا دەڕۆن، واتا ڕووداوەكان 
ســەرەتا و ناوەڕاســت و كۆتاییــان هەیــە، بۆیــە 
خوێنــەر بەبــێ تێفكرینــی قــووڵ، بــە ماجــەرای 

ــت. ــنا دەبێ ڕووداوەكان ئاش
لــە ســەرەتای چیڕۆكەكــەوە ئــەوە دەخرێتە ڕوو كە 
دایكــی كــوڕە الوەكــە مــردووە، باوكیشــی كــوژراوە. 
كــێ كوشــتوویەتی؟ هــۆكار و شــێوەی كوشــتنەكەی 
ئەگەرچــی  نییــە،  ڕوون  ســەرەتا  بــووە؟  چــۆن 
پەنجــەی تۆمــەت بــۆ )ڕەزا( ڕادەكێشــرێت، ئەمــەش 
ئــەو گرێیەیــە كــە نووســەر لــەم چیڕۆكــەدا دروســتی 
ــی  ــە كۆتای ــت و ل ــێ ناچێ ــەاڵم زۆری پ ــردووە، ب ك
چیڕۆكەكــەدا )ڕەزا( هەمــوو گرێــكان دەكاتــەوە، 
ئــەوە بەیــان دەكات كــە ڕاســتە ئــەو كۆنــە عاشــقی 
دایكــی بــووە، بــەاڵم بكــوژی باوكــی، دایكێتــی، 

ــەك )ڕەزا( ! ن

چیڕۆكی ماچی سوێر..
ئاوێتەبوونی تراژیدیا و كۆمیدیا

ماچی ســوێر، دوا چیڕۆكی ئەم كۆمەڵە چیڕۆكەیە 
ــەم  ــە. ئ ــە چیڕۆكەكانەوەی ــج ڕۆژان ــش پێن ــە پێ و ل
و  خەمهێنــەر  ســەرەتایەكی  ئەگەرچــی  چیڕۆكــە 
ــەاڵم كۆتاییەكــەی  ــە، ب ــای هەی ناوەرۆكێكــی تراژیدی
تژییــە لــە كۆمیدیــا و دەم و دڵ لــە ئاســتیدا دێنــە 

ــن. پێكەنی
ــردووە،  ــك م ــی دای ــە هەرزەكارێك ــنێ( كچ )دەش
ئاشكراشــە كــە خۆشەویســتی و ســۆز بــۆ دایــك بــێ 
ســنوورە، بۆیــە لــە دڵــەوە بــە كــوڵ دەگــری، بە هیچ 
ــر نابێتــەوە.. كــوڕە  شــتێك ســەبووری نایــەت و ژی
الوێكــی هاوســێیان، كــە دەمێكــە عاشــقی دەشــنێیە، 
ــت و  ــەو ڕازە بدركێنێ ــۆن ئ ــت چ ــت و ناتوانێ نازانێ
ــە  ــەم كۆســتە ب خــۆی پــێ بگەیەنێــت، كــوڕە الو ئ
دەرفــەت دەزانێــت بــۆ نزیــك بوونــەوە لــە یــار، 
ــە دەشــنێ زیاتــر دەكەوێتــە  بۆیــە دەڕواتــە الی و ل
قوڕپێــوان.. لەمــەش زیاتــر لێــی نزیــك دەبێتــەوە و 
بــاوەش بــە دەشــنێدا دەكات و تونــدی بــە خۆیــەوە 
ــە  دەگوشــێت، ئەوجــا وەك هاوســۆزییەكی دەكەوێت
ماچكــردن و لیســتنەوەی ڕوومــەت و گۆنــای.. دیــارە 
)دەشــنێ(ش پێزانینــی بــۆ هاوســۆزییەكەی گەنجــۆ 
دەبێــت و بــە شــێوەیەك دۆخەكــەی لــە گیــان خــۆش 
ــردن  ــك م ــاتێك دای ــۆ س ــن ب ــە بڵێی ــت، وەخت دەبێ
لــە بیــر دەكات.. كــوڕەی هــەرزەكار بــە مانــەش 
ــاوی  ــە ن ــی دەگەیەنێت ــە دەم ــەت، بۆی تەســەالی نای
بــەاڵم  دەكات،  ناودەمیشــی  ماچێكــی  و  دەمــی 
ــت:  ــوڕە الو دەڵێ ــت، ك ــە ســوێر دەبێ ــی ماچەك تام
ماچەكــە ســوێر بــوو، )دەشــنێ(ش دەڵێــت: چــۆن 
ســوێر نابێــت، بۆچــی تــۆ فرمێســكت بــە گۆنامــەوە 
هێشــتەوە، خــۆ هەموویــت لیســتەوە! بــەم شــێوەیە 
تراژیدیــا و كۆمیدیــا تێكــەڵ بەیــەك دەبــن و دەبــن 

بــە یــەك پاكێــج..
ــەم  ــەی كــە خســتمانە ڕوو، ئ ــەم چیڕۆكان جگــە ل
كۆمەڵــە چیڕۆكــە، ســێ چیڕۆكــی تــر و پێنــج ڕۆژانــە 
ــە  ــن ل ــت، هیواداری ــە خــۆ دەگرێ ــش ل چیڕۆكــی تری
دەرفەتێكــی تــردا بتوانیــن خوێندنــەوە بــۆ ئەوانیــش 

بكەیــن.


