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چەمەدانێك پڕ لە ئازار

قادرعەلیخا
)بۆکان(

ڕۆمــان،  نێــوی،  ژێــر  لــە  هــەن  دەق  هەندێــك 
ڕۆمانــە شــیعر، چیــرۆك، كۆمەڵــە شــیعر، یــان 
باســێكی فەلســەفی بــاو دەكرێنــەوە، بــەاڵم كاتێــك 
خوێنــەر دەســت بــە خوێندنەوەیــان دەكات، هــەر زوو 
لێیــان مانــدوو دەبــێ و بــێ ئــەوەی بگاتــە كۆتایــی، 
ــان  ــۆش بــە اللووتێكــەوە وەالی ــتێكی ناخ وەك چێش
دەنــێ و ئیتــر بــە هیــچ كڵۆجێــك ناچێتــەوە ســەریان. 
نووســەری ئــەو دەقانــە بەبــێ پێشــینەی خوێندنــەوە 
و ئەزمــوون كردنــی نووســین و خۆمانــدوو كــردن 
یــەك خســتنی  ئەزمــوون و ســەر  بــە ڕاهاتــن و 
زانیــاری، هــەر بــە شــەوێك و لــە پڕێكــدا دەســتیان 
داوەتــە نووســین و بــێ ســامانی زانســت و ڕاهاتــن، 
بوونەتــە ڕۆماننــووس و شــاعیر و فەیلەســووف. 
هــەر ئــەوەش وای كــردووە كارەكانیــان بــۆ خوێنــەر 
شــیرین و بــە چێــژ نەبــێ و ئەویــش بــە اللووتێكــەوە 

ــەوە. ــێ و نەیانخوێنێت ــان ن وەالی
نووســین،  بــۆ  قەڵــەم  دەدەنــە  دەســت  ئەوانــەی 
دەبــێ تــەواو شــارەزای ئــەو زمانــە بــن كــە پێــی 
دەنووســن، تەنیــا توانایــی ئاخافتــن بــە زمانێــك 
ناتوانێــت پێوەربــێ بــۆ نووســین و نووســەر دەبــێ 
ــە ئیدیــۆم و  ــە، ب زۆربــەی تواناییەكانــی ئــەو زمان
ــەڵ و تەمســیل و قســەی نەســتەق و  ــد و مەت پەن
ــە تەنــزی و تراژدییەكانــی ئــەو  دەســتەواژە و الیەن
زمانە بناســێت و لە توێی نووســینەكانیدا كەڵكیان 
لــێ وەرگرێــت و بیانهێنێتــە خزمــەت دەقەكەیــەوە 
ــراوەكانیدا  ــە نووس ــە ل ــەو ئەزمــوون و زانیارییان و ئ
ڕەنــگ بداتــەوە. ئەوەنــدە بــە جوانــی كەڵــك لــە 
ــە  ــە وەربگرێــت كــە هــەر ب ــەو زمان ــی ئ تواناییەكان
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ــەوەی ڕســتە و پەڕەگرافــی نووســراوەكانی  ڕازاندن
سەرنجی خوێنەر بۆ الی نووسراوەكەی ڕابكێشێت 
و بــە وردەداوی جوانــكاری، خوێنــەر بــە خۆیــەوە 
ببەســتێتەوە و ســەری لــێ بســتێنێت و بــە یارمەتــی 
پەیامــی  و  مانــا  شــیرین،  و  ڕەوان  زمانێكــی 
نووســراوەكەی خــۆی دەرخــواردی هــزری بــدات، 
بــە ســەر زمانــی نووســیندا  زانیــن و شــارەزایی 
ــاكات،  ــوان ن ــراوەكە ج ــی نووس ــی زمانی ــەر الیەن ه
بەڵكــو شــارەزابوونی نووســەر لــە تواناییەكانــی ئــەو 
پێكهاتەیــی  الیەنــی  دەنووســێت،  پێــی  زمانــەی 
و هونــەری و داڕشــتەیی پەیامگەیەنــی دەقیــش 

ــەرێ. ــە س دەبات
 ئــەو نووســراوانەی زمانــی داڕشــتەكەیان الوازە، 
بێجگە لەوەی خۆیان هیچ بەهرەیەكیان بۆ خوێنەر 
و ســامانی نووســینی ئــەو واڵت و زمانــە نییــە، 
زەرەر و زیانــی زۆریشــی هەیــەو خوێنەریــش لــە 
خوێندنــەوە دڵســارد دەكەنــەوە و كارێــك دەكــەن، دەقە 
باشــەكانیش هــەر بــە چــاوی ئەوانــە هەڵســەنگێنن و 
لــە ئاكامــدا وەك مەلێــك لــە هێالنــەی خوێنــدن دەڵــە 
دەبــن و هیــچ كاتێــك نایەنــەوە ســەر خوێندنــەوە، 
ئــەم نووســەرانە چونكــە خــاوەن ئەزموونــی زمانــی 

و پێكهاتەیــی نووســین نیــن، نووســراوەكانیان لــە 
هەمــوو چێژەكانــی نووســین بــێ بەشــە و ســەرەڕای 
ــا دەئافرینــن،  ــێ وات ــام و ب ــێ ت ــەوەی دەقێكــی ب ئ
ــدەن  ــەوەی وا نیشــان ب ــۆ ئ ئاوەكــە لیــڵ دەكــەن و ب
كــە دەریــای هــزر و نووســینیان قــووڵ و پــڕ ماســی 
ــۆزی و  ــە ئاڵ ــڕ دەكــەن ل ــە، نووســینەكانیان پ مانای
شــێواوی و كارێــك دەكــەن بــێ واتایــی بــاڵ بــە 
ســەر هەمــوو كەلێــن و قوژبنەكانــی نووســراوەكەدا 
بكێشــێت و لــە وەاڵمــی ڕەخنەگرانیشــدا دەڵێــن: 
دەریاكــە قووڵــەو ئێــوە ناگەنــە بنــی، بۆیــە هیچــی 

لــێ تێناگــەن. 
بەداخەوە جاری وا هەیە هەندێك كەســیش دەســت 
دەكــەن بــە پێــدا هەڵگوتنیــان و ئــەم نووســراوانە وەك 
كاری شــاز و دەگمەن ناو دێنن و بە باشــقەو ســەر 
باشــقە بــە خەڵكیــان دەفرۆشــن. دیــارە ئەوانــەی بــەو 
دەقــە بــێ نێــوەرۆك و بــێ واتایانــە دا هەڵدەڵێــن، 
بەڵكــو  نیــن،  زمانەكــە  و  ئــەدەب  خەمخــۆری 
مەبەســتی خۆیــان هەیــە و بــەو كارەیــان وا دەنوێنــن 
كــە ئــەوان بــە فرەزانــی و ئەدەبناســییەوە لــەو دەقــە 
ئاڵۆزانــە دەگــەن و هــۆی تێنەگەیشــتنی كەســانی 
ــدە  ــینی ڕەهەن ــە ناس ــاری و ن ــی زانی دیكــە نەبوون
تازەكانــی نووســینە و دەبــێ بــە خۆیانــدا بێنــەوە و 
بــۆ ئــەوەی وەك ئەوانیــان لــێ بێــت، ڕێگایەكــی 
ســەخت و دژوار و پــڕ گــەو ببــڕن. ئەمانــە تــا 
ئێســتا هیــچ بەرهەمێكــی بــە بایەخیــان بــە ئەدەبــی 
ــەوەی بووشــە، هــەر گــڕ و  كــوردی نەبەخشــیوە، ئ
گڤێــك بــووە و دوای ماوەیــەك كوژاونەتــەوە و گــڕ 
ــە،  ــی نووســینی ئەمان ــاوە، زمان ــان نەم و دووكەڵی
زمانێكــی بــێ گیــان و الوازە و بــە هیــچ شــێوەیەك 
ــك وەرگــرن و  ــی زمــان كەڵ ــە تواناییەكان ــن ل ناتوان

لــە ئاكامــدا بــێ نێــوەرۆك و كــز دەردەچــن.
ــەن  ــانێك ه ــە كەس ــەی ئەوان ــە پێچەوان كەچــی ب
كــە بــە ئەزموونــی زۆری خوێندنــەوە و نووســین، 
لــە ســەر شــێوەیەك لــە نووســین ســاغ بوونەتــەوە 
و بــە ناســینی تواناییەكانــی زمانــی پێــوەر و بــە 
نووســین،  كردنــی  ئەزمــوون  و  بــەردەوام  هەوڵــی 
دەقگەلێكیــان خوڵقانــدووە كــە هــەم بــۆ خوێنــەرەكان 

خەبات ڕەسووڵی
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و  زمــان  بــۆ  هــەم  بــوون،  و چێژبەخــش  شــیرین 
ئەدەبــی نەتەوەكەیــان بوونەتــە ســامانێكی گــەورە و 
لــەو ڕێگەیــەوە خزمەتێكــی زۆریان بــە ڕووناكبیری 

و پێشــكەوتنی گەلەكەیــان كــردووە.
خەبــات ڕەســووڵی یەكێكــە لــەو چیرۆكنووســە 
خــاوەن بەهــرە و زانیارییانــەی كــە كارەكانــی بەڵگەن 
بــۆ بــە ئەزموونــی دڵســۆزی نووســەرەكەیان. بــە 
چاوخشــاندنێك بــە نووســراوەكانی ئــەم نووســەرەدا 
بۆمــان دەردەكەوێــت كــە ئەم چیرۆكنووســە، یەكێكە 
بــە بەرپرســایەتی  بــە هەســت  لــەو نووســەرانەی 
كردنــەوە دەســتی بــۆ قەڵــەم بــردووە و دڵســۆزانە 
ئــازار و  لــە گێڕانەوەكانیــدا باســی  دەنووســێ و 
ژانەكانــی مرۆڤــی ســەردەم ـ بەتایبــەت مرۆڤــی 
كــورد ـ دەكات و بــە شــوێن خەیاڵــی خــاو و كاوی 
ــە خــۆی  ــە زمانــی خــۆی ل ــەو ب ــووە، ئ الر نەكەوت
و  دەدوێــت  خــۆی  دەروونــی  كەڵكەڵەكانــی  و 
خوێنــەر دەباتــە دنیــای ئەزموونەكانــی خــۆی و بــە 
یارمەتــی ئــەو دنیــا زەنگینــە، جوانــی و ناحــەزی و 
شــیرینی و تاڵــی و ئازایــی و ترســەكانی ژیانیــان 
ــەك،  ــە بیانووی ــرۆك دەكات ــێ نیشــان دەدات و چی پ
ژیانــی  لــە  نووســینەوەیانەوە  ســۆنگەی  لــە  تــا 
مــرۆڤ بدوێــت. چیرۆكەكانیشــی ئاوێنــەی ژیانــی 
خــۆی و كۆمەڵگاكەیــن و دوورن لــە گێڕانــەوەی 
فەنتازیایــی و كەســایەتی ئەفســانەیی. لــە ســەردەم 
و ڕۆژگاری خــۆی دەدوێــت و لــە زمانــی ژیــان 

ــێتەوە. ــێ دەنووس ــان پ ــت و ژیانی ــان دەگرێ وەری
خوێنــەر  بــۆ  نووســراوانە،  بــەو  ســەرنجدان  بــە 
دەردەكەوێــت كــە نووســەرەكەیان خــۆی بــە ناســینی 
بــۆی  و  ماندووكــردووە  زمانــەوە  تواناییەكانــی 
گرینــگ بــووە، بۆیــە هــەر باســێك دەگێڕێتــەوە 
كەرەســتەی زمانــی ئــەو باســەی لــە بــەر دەســتدایە 
و بازنــەی وشــەكانی بەرینــە و كەمــی نەهێنــاوە 
و بــە ڕســتەی جەڵتــە لێــدراو و ناتــەواو كارەكانــی 
خۆیــدا  جێــی  لــە  و  نەكــردووە  بەنــدی  ســەرهەم 
كەڵكــی لــە ئیدیــۆم و پەنــد و قسەنەســتەقەكان 
خزمــەت  هێناونییەتــە  وەســتایانە  و  وەرگرتــووە 
گێڕانەوەكانــی و ئاســتی زمانیــی چیرۆكەكانــی 

ــەوەش كارێكــی كــردووە  ــد كــردووە، ئ پــێ دەوڵەمەن
كــە خوێنــەر چێــژ لــە گێڕانەوەكانــی وەربگرێــت و 

بیانخوێنێتــەوە.  تامەزرۆییــەوە  بــە 
بەلێوردبوونــەوە لــە زمــان و پێكهاتــەی ئــەم ســی 
»چەمەدانــی  كتێبــی  لــە  چیرۆكــەی  یــەك  و 
بەتــاڵ«دا بــاو بوونەتــەوە، دەردەكەوێــت نووســەر 
خاوەنــی ئەزموونێكــی قووڵــی خوێندنەوە و ڕامان و 
بیر كردنەوەیە و بە نووســینەكانی لە كەڵكەڵەكانی 
دەروونــی خــۆی دەدوێت. دابەشــكردن و گێڕانەوەی 
بــە  تاكەكەســییانە  و  نەتەوەیــی  بەســەرهاتە  ئــەم 
ســەر كۆمەڵەچیرۆكێكــدا كارێكــی وای كــردووە 
بــۆ هەمــوو ڕووداوەكان خــۆی تەیــار كات و بــە 
زمــان و شــێوازی تایبــەت بــە خۆیــان لێیــان بدوێــت. 
گێڕانەوەشــیرینەكانی نووســەر، خوێنــەر تێكــەڵ بــە 
دنیــای هەنــاوی چیرۆكــەكان دەكات و لەگــەڵ 
نووســەردا تــا ســەر، بــە شــوێن ئاكامــی گێڕانــەوە و 
ــی  ــە چاوەڕوان ــت و تامەزرۆییان ڕووداوەكان دەكەوێ

ــەوە.  كۆتایــی چیرۆكەكــە دەمێنێت
لــە زۆربــەی ئــەم چیرۆكانــەدا، خەبــات ڕەســووڵی 
خەریكــە بــە شــێوەیەك لــە شــێوەكان خۆیمــان بــۆ 
دەگێڕێتــەوە، ئەگــەر چاوێــك لــە ڕێچكــەی ژیانــی 
نووســەر بكەیــن بۆمــان دەردەكەوێــت ئــەو تێمانــەی 
بەشــێك  لێــوەدەكات،  باســیان  چیرۆكەكانیــدا  لــە 
بــوون لــە بەســەرهاتی ژیانــی و وەســتایانە تێكــەڵ 
بــە ڕوحــی چیرۆكەكانــی كــردوون. چیرۆكەكانــی: 
»پــەروەردە« »جندۆكــە« »ڕادیــۆ« »ڕەمــەزان« 
»ئەوبــەری فەنــەر« نموونەیەكــن لــەو چیرۆكانــەی 
بەشــێكن لــەو ژیانــەی نووســەرلە مــاوەی تەمەنیــدا 

ئەزموونــی کــردووە.
چەنــد  یــان  یــەك،  چیرۆكێــك  كۆمەڵــە  هــەر 
چیرۆكێكــی دەبنــە شــامەلی نێــو چیرۆكەكانــی و 
لــەم كتێبــەی )خەبــات ڕەسووڵی(شــدا چیرۆكــی 
» شــەوی ئیعــدام« یەكێكــە لــە شــاچیرۆكەكانی. 
نووســەر لــەم چیرۆكــەدا بــاس لــە برینێــك دەكات كــە 
لــە دوای بیســت و پێنــج ســاڵ ســەر لــە نــوێ دەم 
دەكاتــەوە و خوێناوەكــەی بــە هەنــاوی »ڕەعنــا«دا 
قەڵبــەزە دەكات و تێكــەڵ بــە ژیانــی ســەردەمی 
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ئێســتای دەبــێ و چنــگ دەنێتــە بینــی باپیــرەی و 
ــاڵ دەكات. ــش ت ــان لەوی ــدەی دیكــە ژی ئەوەن

»لەپڕ جووڵەیەك دەكا و ســەری هەڵدێنێ. دەســت 
دەكات بە ڕشــانەوە. خوێن دەڕشــێتەوە، نێوماشــێنەكە 
لەتــە  نێــو خوێنەكــەدا  لــە  خوێــن.  لــە  دەبــێ  پــڕ 
گۆشــتی ســپی چكۆلــەی تێدایــە، بۆنــی خوێــن 
كاســی دەكات. قڵــپ قڵــپ خوێــن دێنێتــەوە، پــاش 
ــێ  ــە دەســتە ب ــك ڕشــانەوەكەی ڕادەوەســتێ، ب كەمێ
هێزەكانــی دەمــی دەســڕێت و زۆر بــێ هێزانــە ســەری 

هەڵدەبــڕێ و ســەیری دەكات.«
ــەی  ــەو ئازاران ــەم چیرۆكــە یەكێكــە ل هەوێنــی ئ
كــە بــەردەوام دەبــێ بــە ڕۆمــان و چیــرۆك و شــیعر 
پەڵەیەكــی ڕەش  تــا وەك  و فیلــم بگێڕدرێتــەوە. 
بــە نێوچاوانــی زۆردارانــەوە بمێنێتــەوە و ئەوەنــدە 
كەســانی  تــا  بكرێنــەوە  بــارە  ســەت  و  دووبــارە 
داهاتــوو لــە ترســی نێــوزڕان، نەوێــرن كارێكــی لــەو 
چەشــنە دووپاتــە بكەنــەوە بــۆ ئــەوەی ئــەو پەڵــە 
ــەو  ــان ل ــت، خۆی ــەوە نەدرێ ــە نێوچاوان ــەرمەیان ب ش

تــاوان و ئــاكارە دزێوانــە بــدەن.
ژیانێكــی  ڕاســتییەكە،  زانینــی  پێــش  ڕەعنــا 
ئاســایی هەیــە و لــەو پــەڕی ئاســوودەییدا خەریكــە 

ڕۆژگاری ژیانــی تێپــەڕ دەكات.
»گوێــی داوەتــە قــادر دیــالن و ئــاگای لــە دنیــا 

نییــە.
قژكاڵی لێو ئاڵ...«

بــەاڵم دوای زانینــی چیرۆكــی ژیانــی دایكــی، 
و  دەگۆڕدرێــت  یەكجــاری  بــە  هەمووشــتێكی 
ــی دەپســێ و ئاســوودەیی دەشــێوێت  هــەودای ژیان
و دۆخێكــی تــاڵ و ناخــۆش، بــاڵ بــە ســەر ڕوح و 
ــە  ــە گرێژەن ــدا دەكێشــێت و هەمووشــتێكی ل هەناوی
ــێ دەســتێنێت. ــدا ژیانیشــی ل ــە كۆتایی ــات و ل دەب
»لــەو شــەوەی بابەحاجــی ڕاســتییەكەی ژیانــی 
ــووە، هەســت دەكات ســەر  ــێ گوت ــی پ ــك و باب دای
دڵــی خــڕ بۆتــەوە. ـ وەرهــەم هەڵێنــان ـ جــار ناجــار 
ــژەوە دێ. ئەگــەر  ــە گێ هێڵنجــی دێ و ســەری ل
گومانــی  نەبووایــە،  دڵنیــا  خــۆی  كچێنــی  لــە 
دووگیانــی بوونــی لــە خــۆی دەكــرد. جــاری وایــە 

ترســێك ڕوحــی دادەگــرێ، بــەاڵم زۆرزوو خــۆی 
ــێ؟« ــە ك ــە ل ــەركۆنە دەكات. باش س

ــدام« وەك چیرۆكێكــی  چیرۆكــی »شــەوی ئیع
ئــەم كۆمەڵــە چیرۆكــە، هەمــوو  نێــو  گرینگــی 
ــە باشــەكانی چیرۆكێكــی ســەردەمی  تایبەتمەندیی
ــان  ــەوەدا چێژی ــە كاتــی خوێندن ــە و خوێنــەر ل تێدای
نێــو  كەســایەتییەكانی  لەگــەڵ  و  دەبینێــت  لــێ 
دێڕەكانــی ئــەم گێڕانەوەیــە تێكــەڵ دەبــێ و هەســت 

بــە ئازارەكانــی دەروونیــان دەكات.
زمانــی گێڕانــەوە، زمانێكــی دەوڵەمەنــدە. شــێوە و 
داڕشــتەی گێڕانــەوە لــە ئاســتێكی بــەرزی هونەری 
و تەكنیكاڵیدایــە، بەســتێنی گێڕانــەوە، ئــەو كێشــە 
و ملمالنێیــەی لــە نێــوان ڕووداو و كەســایەتییەكاندا 
خوێنــەر  هێشــتنەوەی  هەڵپەســاردن،  دەدەن،  ڕوو 
ــاكام گەیشــتنی  ــە ئ ــا ب ــدا ت ــە دۆخــی چاوەڕوانی ل
چیرۆكەكــە و بردنــە ســەرێی تــام و چێــژی هەســتی 
بــە ئــاكام گەیشــتن. خوڵقاندنــی هەندێك كەســایەتی 
كــە هــەر یەكەیــان نوێنــەری توێژێــك لــە كۆمەڵگان. 
ئەمانــە هەموویــان لــەم گێڕانەوەیــەدا دەبینرێــن و بــە 
ــەری  ــای یەكــدا، ئاســتی هون ــە پەن هەمووشــیان، ل
و زمانــی و گێڕانەوەیــی چیرۆكەكەیــان بردووەتــە 

ســەرێ.
ئــەم ســی و یــەك چیرۆكــە، بــاس لــە ســی و یــەك 
تایبەتمەندی ژیانی خەڵكی ئەم واڵتە بە زمانێكی 
ڕەوان و شیرین و سەرنجڕاكێش و چێژبەخش دەكەن. 
ــە  ــە دێــڕی چیرۆكەكانیــدا هەســت ب ــڕ ب ــە نێــو دێ ل
ئازار و ژان و نەهامەتییەكانی كورد دەكرێت. دەست 
بــۆ هەركەســێك لــە كەســایەتییەكانی نێــو ئــەم كتێبــە 
دەبــەی، خوێــن لــە هەنــاوی هەڵدەقوڵێــت. ئاســمانی 
ــڕە  ــاوە پ ــێ خوڵق ــەی ل ــەو چیرۆكان ــەی ئ ــەم واڵت ئ
لــە هــاوار و زریكــەی چیمەنــەكان و مریەمــەكان و 
ــی  ــەر كەســێكیان دەدوێن ــاكان. ه ــاكان و ڕەعن ڕوقی
ــن،  ــازاری ئەوی ــت، ئ ــەوە دەناڵێنێ ــە دەســت ئازارێك ب
ئــازاری نیشــتمان، ئــازاری نــا دادگــەری و ئــازاری 
دابونەریتــی نابەجــێ. هــەر چیرۆكێــك بــە شــێوەیەك 

چــززە لــە هەنــاوی خوێنــەر هەڵدەســتێنێت.
یەكێك لە تایبەتمەندییە بە نرخ و سەرنجڕاكێشەكانی 
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ــدوو و  ــی كەســایەتی زین ــە بوون ــە چیرۆك ــەم كۆمەڵ ئ
هەســت پێكــراوە. كەســایەتییەكان لــە نێــو چیرۆكەكانــدا 
بــاری واتایــی گێڕانەوەیــان لــە ئەســتۆ دایــە. خوێنــەر 
هەســت بــە بوونیــان دەكات و تێكــەڵ بــە كەڵكەڵەكانیان 
دەبــێ و بــە ئازارەكانیانــدا دەچێــت و بــە خۆشــییەكانیان 
بوونــی  ـ  تایبەتمەندییــە  ئــەم  دەبــێ.  شاگەشــكە 
كەســایەتی لــە كورتــە چیرۆكــدا ـ الیەنێكــی گرینگــە 
لــە ژانــری كورتەچیــرۆك و خەبــات ڕەســووڵی زۆر 
شــارەزایانە و وەســتایانە هێناویەتییە نێو چیرۆكەكانی 
ــەم ســی و  ــوون. ل ــێ وەرگرت ــی كەڵكــی ل ــە جوان و ب
یــەك چیرۆكــەدا یــازدە چیرۆكیــان بە نێوی كەســایەتی 
ســەرەكی چیرۆكەكــە دەســت پێدەكــەن و هــەر لــە یەكــەم 
دەكات  كەســایەتییەكە  بــە  هەســت  خوێنــەر  وشــەوە 
ئاكامــی  دوای  بــە  و  هەڵدەگرێــت  پێــی  شــوێن  و 

گێڕانەوەكــە دەكەوێــت.
بــووم  خەریــك  تــازە  هــات،  كــە  »فەرهــاد 
تەماتــەكان ورد بكــەم و بیكەمــە نێــو تاوەكــەوە. 

)١٣ ل  )پــەروەردە. 
بــە  بــە خــۆی دەنگــی هەڵێنابــوو  یــەك  ناســر 
هەســتەوە باســی تۆپێنی ئێوارەی خۆیانی بۆ كاك 
تاهیــر و كاك ســولەیمان دەگێڕایــەوە. )جندۆكــە، ل 

)١٩
ــم  ــام كەری ــی م ــات و كوت ــگە ه ــعەدی پرس ئەس
ــۆ هاتــووە. )چــرووك، ل  مزگێنیــم دەیــە میوانــت ب

)٣
ئەســرینی پــوورت خوداگیربــێ، دانەنیشــت. )دیوار 

ل ٤٥(
تەنانــەت  كوبــڕا،  ســەیدباپیر،  بووكەكــەی 
نەیهێشــت بــۆ ناشتنەكەشــی ماڵــی ســەید ڕەحمــان 
)٤٦ ل  بەتــاڵ  )چەمەدانــی  گۆڕســتان.  بێنــە 

ئامۆژنــم لــە پشــتەوەی خانووەكەیــان لــە ســەر 
دابــوو  دیــوارەوە  بــە  پاڵــی  دانیشــتبوو  عــەرزی 
ســیگاری دەكێشــا. )كــوڕە لــە كــۆڵ كارل ماركــس 

بــەوە پیــاو. ل ٧٥(
ســەروان ڕووی كردە ســەربازەكە و كوتی. )گورگ 

ل ٨١(
ڕۆڵە ڕەحمان. )گورگە زێ.ل ٨٤(

ئــارام بــێ گوێدانــە هاتــو هــاواری یاریكردنــی 
دەگەیشــتە  حەســارێوە  لــە  كــە  نــادر  و  كەمــاڵ 
نهۆمــی ســەرێ. )لەچكەیەكــی ســووری گــوڵ 

)٩٠ ل  ورد. 
ســەیدژن دەڵــێ: فاتمــم لــە دوورەوە ناســییەوە. 

)داوێــن پیــس. ل ١١١(
مەهتــاب دڵنیایــە ئــەم جــارە عەتــا شــەهید نابــێ. 

)مەهتــاب. ل ١١٨(
خەبــات ڕەســووڵی لــەم چیرۆكانــەدا خۆیەتــی. لــە 
ــۆی  ــی خ ــەم و دەرد و جیهانبینییەكان ــاوات و خ ئ
دەدوێــت. ســێبەری هیــچ كەســی بــە ســەرەوە نییــە و 
ســەربەخۆیانە دەنووســێت و بــاس لــە ژیانــی خــۆی 
و گەلەكــەی دەكات و كەڵكەڵەكانــی مرۆڤــی كورد 
ــدا  ــڕ و وشــە و داڕشــتەی چیرۆكەكانی ــو دێ ــە نێ ل
بــە تــەواوی ڕەنگــی داوەتــەوە، هیــچ ڕووداوێــك لــەم 
چیرۆكانــەدا نییــە كــە خوێنــەری كــورد لــە گەڵیــان 
نامــۆ بێــت. هیــچ كەســایەتییەك لــەم چیرۆكانــەدا 
ــە ناســینیان  ــەر هەســت ب ــت كــە خوێن ــەدی ناكرێ ب
خوێنــەر  نییــە  تێــدا  ئازارێكیــان  هیــچ  نــەكات. 
یانــی كۆمەڵــە  ئەمــە  نەكردبێــت.  پــێ  هەســتی 

چیرۆكێكــی كوردانــە و ڕەســەن.
زمانــی  بــە  ئــەوەی  بــێ  ڕەســووڵی  خەبــات 
ــە  ــە نێوەرۆكــی چیرۆكەك ــەك ل ــن وێنەی پێداهەڵكوت
بكێشــێتەوە، یەكســەر خوێنــەر دەباتــە چەقی ڕووداو 
و پاشــان بــەرە بــەرە بــەرەو قوواڵیــی گێڕانەوەكــەی 
دەكێشــێت، لــە كۆتایــی هــەر ڕســتەیەكدا پرســیارێك 
ســازدەكات و خوێنــەر تامــەزرۆی وەاڵمــی ئــەو 
پرسیارە دەكات و بۆ خوێندنەوەی ڕستەی داهاتوو 
دڵگەرمــی دەكات. لــە ڕەوتــی گێڕانەوەكەیــدا هــەم 
ــە.  ــە ڕووداوەك ــەم ل ــت ه ــایەتییەكان دەدوێ ــە كەس ل
پێوەنــدی  ئــەوەی  بــۆ  لــەم چیرۆكانــەدا خوێنــەر 
لەگەڵ كەســایەتی و ڕووداو و شــێوەی گێڕانەوەكە 

بگرێــت، دەبــێ تــا كۆتاییــان بخوێنێتــەوە.
»ئەســعەدی پرســگە كــە هــات و گوتــی مــام 
كەریــم مزگێنیــم دەیــە میوانــت بــۆ هاتــووە، وەك لــە 

ئاســمان ڕا بەربووبێتــەوە خــوارێ تاســا.«
ئەمــە ســەرەتای چیرۆكــی »چرووك«ە. نووســەر 
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بــەم ڕســتەیە خوێنــەر بــە درێــژەی چیرۆكــەوەوە 
ــی  ــەر زەین ــیارێكی گــەورە لەب ــتێتەوە و پرس دەبەس
بــێ  پرســیارە  ئــەو  دەكاتــەوە.  قــوت  خوێنــەردا 
وەاڵمــە تــەواو ســەرنجی خوێنــەر بــەرەو دێڕەكانــی 
درێــژەی  زانینــی  بــۆ  و  ڕادەكێشــێت  خوارتــرەوە 
كێیــە؟  ئەســعەد  دەكات.  تامەزرۆتــری  بابەتەكــە 
پرســگە كوێیە؟مام كەریم چ كەســێكە؟ میوانەكان 
كێــن و چۆنــن؟ دەبنــە ماكــی پرســیار و خوێنەریــش 
وەك مــام كەریــم دەڵــێ: »میوانــی چــی؟ كــێ 

هاتــووە.«
 ئەم پرســیارانە كارێك دەكات خوێنەر بە تاســەوە 
هەڵكوتێتــە ســەر خوێندنــەوەی چیرۆکەكــە و تــا 
كۆتایــی ســەرەداوی باســەكە بــەر نــەدات. نووســەر 
لــە ســەرەتاوە هیــچ پێناســەیەك لــە میوانــەكان و 
مــام كەریــم و ڕابوردوویــان و شــێوەی ڕوخســار 
و تەمەنیــان نــادات بــە خوێنــەر، بــەاڵم خوێنــەر 
هەمــوو  وەاڵمــی  خوێندنەوەكــەی  درێــژەی  لــە 
دەردەكەوێــت  بــۆی  و  وەردەگرێــت  پرســیارەكانی 
ــە  ــی كەســێك دەكات ك ــە ژیان ــاس ل »چــرووك« ب
لــە پێنــاو خــاك و بــڕوا و نیشــتمانەكەیدا ـ بــێ 
ئــەوەی توێژكاڵێــك پەشــیمانی لــە ورەیــدا هەبــێ ـ 
ــەت پیاوەتیشــی  ــی و تەنان ســۆمای چــاو و جەوان
دانــاوە. تــەواوی ســامانەكەی ژیانیشــی بریتییــە 
مووكێتێــك،  بچــووك،  ئــاوی  كولێرێكــی  لــە: 
ــت  ــەك دوو دەس ــك و ی ــەو، ڕەختاوێزێ تەختێكــی خ
ــەك دوو قــاپ و  ــەرگ، چــەك و ڕەختێــك، ی جلوب
ــەر  ــم ه ــام كەری ــی م ــك. »ماڵ قاچــاخ و پیكنیكێ

ئەوەنــدە بــوو.« 
ئەمــە گێڕانەوەیەكــی تەســەلە و خوێنــەر تا كۆی 
باســەكەی  ئاكامــی  نەخوێنێتــەوە،  چیرۆكەكــە 
دەســت ناكەوێــت و تــا كۆتایــی بــە هەڵپەســێردراوی 
دەمێنێتــەوە. ئــەوەش كارێكــی وا دەكات تــا خاڵــی 
كۆتایــی چیرۆكــە چێــژ لــە گێڕانەوەكــە وەربگرێــت، 
یــەك  و  ســی  هــەر  جوانــن.  هەموویــان  جوانــن، 
دانەیــان. هەموویــان لــە جێــو قــەوارەی خۆیانــدا 

ــن. جوان
بەتــاڵ  بەتــاڵ«  »چەمەدانــی  ڕاســتییەکەی 

ڕەنــگ،  ڕەنــگاو  بەســەرهاتی  لــە  پــڕە  نییــە. 
پــڕە لــە ژیــان، كــە خوێنــەر ســەر دەكێشــێتە نێــو 
بیــری  ڕەســووڵی(یەوە  )خەبــات  چەمەدانەكــەی 
ســندووقی وردەواڵە فرۆشــەكانی قەدیم دەكەوێتەوە. 
ئــەو ســندووقانەش پــڕ بــوون لــە كەلوپەلــی ڕەنــگاو 
عەتــر،  شووشــە  بۆنخــوش،  ســابوونی  ڕەنــگ. 
ــە،  ــغ، گــۆرەوی، ئاوێن ــراش، تی ــەی چــاو، خۆت كل
ــان  ــۆ ژی ــەو شــتانەی ب ــە، گــوارە. بەگشــتی ئ بازن
ئــەو  دەكــەوت.  دەســت  تێیانــدا  بــوون،  پێویســت 
لــە ژیــان دەدوان. باســی دڵــداری و  ســندووقانە 
كار و ژیانیــان دەكــرد. ئاوێنــەكان ئاوێنــەی ژیــان و 

شووشــە عەتــرەكان دیــاری دڵــداران بــوون. 
لــەو  ڕەســووڵی(یش  )خەبــات  چەمەدانەكــەی 
كڕیارێــك  هیــچ  دەچێــت.  ســندووقانە  چەشــنە 
بــێ بــەش نــاكات. ئەمیــش پــڕە لــە تامــی ژیــان. 
بــەر  تێــدا  ژیانــی  ئــازاری  باســی  هەرچەنــدە 
ژانــی  ئێمــەش  ژیانــی  ئەوەنییــە  ئاخــر  چاوتــرە. 
زۆرتــرە؟ ئەویــش دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو ژیانــەی 
نووســەر ئەزموونــی کــردووە. ژیانــی هــەژاری، 
پێشــمەرگایەتی، ئاوارەیــی و دوورە واڵتــی. ئەمانــە 
هەموویــان پــڕن لــە ماندووبــوون و ئــازار و هەناســە 
ســاردی. هــەر یەكەیــان بەشــێوەیەك. بــە زۆر بــە 
شــوودان، چەوســاندنەوەی نەتەوەیی و كۆمەاڵیەتی 
و ڕەگــەزی و دەســتدرێژیكردن. خەبــات و ئــازار و 
ئازایەتــی و دڵســۆزی و ڕق و تۆڵــەو ترســاندن، 
ئەوانــە ئــەو هەوێنانــەن كــە چیرۆكەكانــی )خەبــات 

ڕەســووڵی(یان لــێ بەرهــەم هاتــووە.

سەرچاوە:
كۆمەڵــە چیرۆكــی چەمەدانــی بەتــاڵ، ٢٠١٨ خەبــات 

ڕەســووڵی.


