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ئــەوە ڕێــک وەک کاری هونــەری وایــە، هونەرمەندێکــی 
بینینــی  گواســتنەوەی  توانــای  گــەر  شــێوەکار 
فۆتۆگرافیانــەی بەهێــز بێــت، ئیــدی تابلــۆ گەورەکانــی 
ســەرنجی هەمــووان ڕادەکێشــێت و بــە نرخــی خەیاڵــی 
ــە ماڵەکانمــان هێشــتا  ــەوە بێنــە ل دەفرۆشــرێن، واز ل
ــن و  ــێوەکاری بکڕی ــۆی ش ــن تابل ــەوە نەبووی ــری ئ فێ
دیوارەکانمانــی پــێ بڕازێنینــەوە، مــن باســم لــە ماڵــی 
ــە پــڕ  بەرپرســی حزبــەکان، ئــەو سیاســيیانەیە کــە ل
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بــوون بــە وەزیــر و پەرلەمانتــار و ســەرۆکی رێکخــراوی 
توێژێکــی کۆمەڵگــه.

بــازاڕ  ئاژاوەیــەی  لــەو  نەبێــت  ئاســان  رەنگــە 
هونەرمەندێــک بــە کاری هونــەری دەربکەوێــت، مەگــەر 
کەســێک لەپــڕ لــە ژیانی خــۆی بێزار بێت، پۆســتەرێک 
ــاو  ــە حەوشــی زانکــۆ ب ــەی نووســەران، ل ــە چایخان ل
پیشــانگەیەکی  داهاتــوو  هەفتــەی  کــە  بکاتــەوە 
شــێوەکاری دەکاتــەوە بــۆ ڕســواکردنی دەســەاڵتداران.  

ئــەو دەمــە دەبێــت ئارەزووکــردن لــە مــەرگ.. وەک دوا 
ــر و  ــەر وەزی ــە ه ــکات، چونک ــۆی خــۆی ســەیر ب تابل
ســەرکردەیەک لــە تابلۆیــەک بکرێتــە مرۆڤــی ئەودیــوی 
ــۆن وا  ــە تەلەڤزی ــەوان ل ــە ش ــەی، ک ــات و ڕیباتەک ق
پێیــان ڕاهاتوویــن، بــۆ نموونــە ســەرکردەی حزبێکــی 
ژنەکــەی  چــوار  لــە  بخوێنێــت  دوعــا  ئیســامی 
ــا ســەباحی  ــێ لەی ــا بتوان ــدات، ت ــەاڵق ب ــان ت یەکێکی
ــە هاوســەری خــۆی، یاخــۆ ســەرۆکی  ــکات ب ــژەر ب بێ
دەوڵــەت لــە فڕۆکەیەکــی تایبەتــدا بێــت، تەنیــا خــۆی 
ــەک چــوار کچــی ناســکی  ــە ت ــن.. ل و فرۆکەوانەکــە ب
کارتۆنــی  کورسییەکانیشــی  فڕۆکەکــە..  کارمەنــدی 
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دۆالری بلــۆک بێــت، بــۆ ئــەوەی بیباتــە بانکێکــی 
ــی. ــی ئەوروپ واڵتێک

ببێتــە  وەزیرێــک  ژنــە  شــێوەکارە  ئــەو  رەنگــە 
ــۆ کــە  تابلۆیەکــی کــە هاوســەرەکەی پێــی بڵێــت »ت
ــۆن  ــت، چ ــن بخۆی ــەڵ م ــان لەگ ــک ن ــت ژەمێ نەتوانی
لــە وەزارەت ئیمــزا لەســەر پڕۆپۆزەڵــی یەکســانی ژن 
و پیــاو دەکەیــت« رەنگــە پیشــانگایەکی شــێوەکاری 
ببێــت،  گــەورەی  دەنگدانەوەیەکــی  شــێوەیە  لــەو 
ئەهلــی  بــە  ئەوانــەی  و  ئۆپۆزســیۆن  تەلەڤزیۆنــی 
دەرکەوتــوون، ڕاپــۆرت و بەرنامــەی تایبەتــی لەبــارەوە 
دروســت بکــەن، بــەاڵم ئاخۆ بەر لە ســوڕانەوەی ســاڵ، 
هونەرمەندەکــە بــە ڕووداوێکــی هاتووچــۆ نامرێــت؟ 
ڕووداوێــک کــە بەرپرســانی ئــەم واڵتــە دەســتێکی 

ــتکراوانەدا. ــیناریۆ دروس ــەو س ــە ل ــان هەی بااڵی

ئێســته ئــەو ژنــەی ڕۆمانێکــی خەیاڵــی نووســیوە کــە 
پــەردە لــە ڕووی ڕۆشــنبیران هەڵدەداتــەوە، چــۆن 
خەریکــی فریــوودان و سێکســکردنن، دەبێــت ئــەو 
ــە  ــت ب ــر دەتوانێ ــت؟ ئاخــۆ جارێکیت ــی چــۆن بێ ژیان
ــەت  ــکات، بەتایب ــە شــەقام پیاســە ب ــازادی خــۆی ل ئ
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ئــەوە دووەم ڕۆژی لەســەریەکە ڕێکخــراوی خانمــان 
کتێبــە  ئــەو  گوایــە  دەخــەن،  ڕێــک  خۆپیشــاندان 
ــی  ــە ژنان ــووکایەتییە ب ــێک س ــوو کەس ــە هەم ــەر ل ب
ســەربەرزی ئــەم واڵتــە، بۆیــە ئێســته شــەقامەکان 
جمەیــان دێــت لــە دەنگــی ئــەو ژنانــەی کــە بــە 
دادگەییکردنــی نووســەرێک ناوەســتن، هێنــدەی داوای 

حوکمــی لەسێدارەدانیشــی دەکــەن.

بــۆ  بێــت  ســەرەتایەک  کتێبــە  ئــەو  پێدەچێــت 
سیاســییەکانیش،  شــەوانی  نهێنــی  هەڵدانــەوەی 
هــەروەک مەهنــازی مــەال عەزیــز.. ئــەو ژنەی ســەرۆکی 
ڕێکخــراوی خانمــان لــە دیــداری کەناڵێکــی تەلەڤزیۆنــی 
دوێنــێ شــەو باســی کــردووە »هــەر هێنــدە مــاوە بــێ 
ــک لەســەر تێکۆشــەران و  ــەک ســبەینێ کتێبێ ئابڕووی

شۆڕشــگێڕانی واڵتیــش بنووســێت«.

ئــەو لێدوانــە لــە بۆمبێــک دەچێــت کــە داوای کوشــتنی 
ــی بنووســێت،  ــی دووەم ــەوەی کتێب ــەر ل کەســێکە، ب
ئــەوە ترســێکی ئــەو سیاســییانەیە کــە ئابــڕووی ژیانــی 
شــەوانیان بچێــت، مەهنــاز کــە پێدەچێــت خــۆی 
دەســتێکی لــەم چیرۆکــە نهێنیــەدا هەبێــت، کەســێک 
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دۆســیەی سیاســییەکان و ئــەو پێکــەوە هەڵبداتــەوە، 
ــی ژووری  ــە فەرمانبەرێک ــڕ ل ــەو لەپ ــە ئ ــەت ک بەتایب
کــەس  شــارەوانییەوه،  ســەرۆکایەتیی  مەلەفاتیــی 
نەیزانــی چــۆن تــا ســاڵ دەســوڕایەوە.. زەوی و خانــوو 
پلــەی موقەدەمیــش  بــە  و ئۆتۆمۆبیلــی وەرگــرت، 
ئەنجــام  ڕێکخراوەیــی  کاری  تــا  کــرا..  خانەنشــین 
ــی  ــە بودجەیەک ــراوەی ب ــەو ڕێکخ ــە حــزب ئ ــدات، ک ب

ــردەوە. ــۆ ک ــراوە ب ک

چ  لــە  ڕۆمانەکــە  نووســەری  نەیدەزانــی  کــەس   
شــوێنێکی ئــەو واڵتــە خــۆی شــاردووەتەوە، تەنانــەت 
کــەس ڕووخساریشــی نەبینیبــوو، جگــە لــە مەحموودی 
قــادری نەبێــت لــە ســەرهەڵدانی ئــەو کیشــەیە لەنــاو 
ــە ناشــیرینی  ــی دژ ب ــی »خانمان خۆپیشــاندەران گوت
ســوپاس بــۆ یەکدەنگــی یەکســانیتان، دیــارە هەمــوو 
ئەوانــەی لــەو کتێبــە بەنــاوی مــن نووســراون، لــە 
ــراون«.  ــار ک مێشــکی هاوواڵتییەکــی نەخۆشــەوە تۆم

قــادری بــۆ ئــەوەی خــۆی وەک شــاعیرێکی ئازادیخــواز 
کــە  کــرد  ئەوانــی  بەزەیــی  داوای  بــکات،  وەســف 
پێویســتە بەهەمــووان ئــەو نووســەرە بدۆزینــەوە و 
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بیخەینــە نەخۆشــخانەی دەروونییــەوە، تــا چارەســەری 
ــازادی  ــوە ئ ــت وەک ئێ ــت، بتوانێ ــۆ بکرێ ــی ب دەروون

ــەوە. ــۆی بدۆزێت ــتەقینەی خ ڕاس

ــەوەش کــرد  ــە درێــژەی قســەکانیدا باســی ل قــادری ل
ــە ژیانیــدا ئــەو خانمــەی یەکجــار بینیــووە، ئەویــش  ل
جارێــک هاتــووە دوو پرســیاری رۆژنامەوانــی لێکــردووە 
ــزم و  ــوان دادای ــی نێ ــە ئەدەبیەکان ــارەی جیاوازیی لەب

ســریالیزم.

ئەوانــە ســەرەتای ئــەو بیرۆکەیەیــە بــۆ مــن، تــا بتوانــم 
ــاری لەســەر ڕووداوەکان دروســت  ــی دیکۆمێنت فیلمێک
کتێبەکــە  نووســەری  بوونــی  بەبــێ  بــەاڵم  بکــەم، 
کارەکــەم پــێ دروســت نەدەکــرا، بــۆ دۆزینــەوەی 
بانگەشــە  ڕاســتەوخۆ  دەبــوو  کتێبەکــە  نووســەری 
ــەواڵ و  ــێک ه ــەر کەس ــا ئەگ ــەم، ت ــە بک ــۆ فیلمەک ب
ســۆراخی ئــەوی زانــی، بمگەیەنێتــە الی نووســەرەکە. 
هیــچ شــتێکم  و  تێدەپــەڕی  زۆر  ماوەیەکــی  بــەاڵم 
لــە هەواڵــی ئــەو نەدەزانــی، بێئومێدیــش دەبــووم 
ــم  ــە ئەنجام ــت ک ــە ش ــەم، تاک ــڕۆژە هونەرییەک ــە پ ل
دابــوو تۆمــاری ڤیدیۆیــی خۆپیشــاندەران بــوو، لەگــەڵ 
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لێدوانــی ئــەو نووســەر و هونەرمەندانــەی لە ڕۆمانەکەدا 
ناویــان هاتبــوو، بــەاڵم بەبــێ بوونــی ڕۆماننووســەکە، 

ــوو.  ــەواو دەردەچ ــن نات ــەی م فیلمەک

هەڵدەگــرت،  کارەکــە  لــە  دەســتم  بــووم  خەریــک 
خۆپیشــاندان و دیدارەکانم وەک ئەرشــیڤ دەپاراســت، 
ــارەی ژن  ــر لەب ــی ت ــە فیلمێک ــەوە ل ــە بیرکردن کەوتم
ــەو  ــەوە ســەر ئ ــک نەچم ــچ جۆرێ ــە بەهی ــب، ک و کتێ
ــە  ــر ل ــدان كاتژمێ ــە چەن ــە ڕۆژان ــتر، بۆی کارەی پێش
کتێبخانــەی گشــتی دەگەڕامــەوە ســەر ئــەو کتێبانــەی 
کــە ژن نووســیبووی، بەشــی هــەرە زۆریــان شــیعر 
بــوون، بەدەگمــەن چیــرۆک و ڕۆمــان یــا لێکۆڵینــەوە 
هەمبــوو  ســەرنجانەی  ئــەو  بەردەســتم،  دەکەوتــە 
ــە  ــک ل ــرد، کچێ ــارم دەک ــە تۆم ــی کتێبخانەک ــە هۆڵ ل
بەرامبــەرم دانیشــتبوو، هەڵبــەت درێــژی مێــزەکان 
بــە پانایــی هۆڵەکــە بــوو.. ئــەوەی تێگەیشــتم تەنیــا 
و  »ژن  کتێبــی  خوێندنــەوەی  خەریکــی  ئەوەبــوو 

ــوو. ــێکس« ب س

کچێــک تەمەنــی لــەوە دەچــوو ســی ســاڵ ببێــت، بەاڵم 
ــەو کچانــە نەدەچــوو کــە بــەدوای زانیــاری  شــێوەی ل
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ــی  ــەوزی تۆخ ــێکی س ــە کراس ــن، چونک ــەوە ب سێکس
لەبەردابــوو، دواتــر زانیــم تەنورەیەکــی کلۆشــی ڕەشــی 
ــی  ــه، لەچکێکــی پڕتەقاڵ ــی لەپێی ــا ســەر پێاوەکان ت
قــژی داپۆشــیبوو، ئەگــەر بەرگــی کتێبەکەیــم نەبینیایە 
بــڕوام وابــوو خەریکــی خوێندنــەوەی »شــەوی ئیســراو 
میعــراج« بێــت، یاخۆ کتێبی »چیرۆکــی پێغەمبەران« 
بخوێنێتــەوە، هەســتی دەکــرد بــەدەم تۆمارکردنــی 
ــک  ــەو، کاتێ ــەر ئ ــە س ــگام دەچێت ــەرنجەکانم.. نی س
ــش  ــەزەکان، ئەوی ــش ســەرم دەخســتە ســەر کاغ منی
ــەک ســاتدا هەردووکمــان  ــا لەی ــووەوە، ت ــم ورد دەب لێ
چاومــان کەوتــە ســەر یــەک، ئــەو خەندەیەکــی کــرد و 
منیــش بــە کۆڵێــک تەریقبوونــەوە کەوتمــە پێکەنیــن. 

ــەی خســتە  ــرت، کتێبەک ــەوە ســەری داگ ــە پێکەنین ب
نــاو جانتاکــەی، کتێبێکــی تــری بەدەســتەوە بــوو، 
ئــاگام لێبــوو بردیــەوە بــۆ فەرمانبــەری کتێبخانەکــە، 
کاتێــک ئــاوڕی لەمــن دایــەوە، مــن لــەوێ نەمابــووم.. 
لەبــەر دەرگاکــە ئــەوم بینــی کــە ئــاوڕم لــێ دەداتــەوە. 

بەردەمــی  بچکۆلەکــەی  باخــە  بــە  کــرد  خــۆم 
کتێبخانەکــەدا، ئەویــش وای دەرخســت لەژێر ســێبەری 
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درەختێــک دەوەســتێت چاودێــری هاتــن پیاســەکە 
دەکات.. نەدەکــرا لێــی نەڕۆمــە پێشــەوە، لــە کاتێکــدا 
هیــچ هۆکارێکیــش نەبــوو بــۆ قســەکردن، بــەاڵم دەکــرا 
بیانوویــەک بدۆزمــەوە تــا شــتێکی لەگــەڵ بڵێــم، ڕێــک 
ئــەوەم کــرد کــە لەوســاتە خێرایــە بــە مێشــکمدا هــات.

فیلمێکــی  خەریکــی  فیلمــم،  دەرهێنــەری  مــن 
ــی  ــەوەی تێبین ــب، ئ ــەر ژن و کتێ ــم لەس بەڵگەنامەیی
دەکــەم زۆربــەی ژنــەکان خەریکــی نووســینی شــیعرن، 
کەچــی کتێبەکــەی بەردەســتی تــۆ ســەرنجی ڕاکێشــام 
کــە پێــم وابــوو تــۆ کتێبــی »یارانــی ئەشــکەوت« 
بخوێنیتــەوە، ئــەو بــەدەم خەندەیەکــەوە باســی لــەوە 
ــۆی  ــاوا بەه ــک ئ ــەیرە هونەرمەندێ ــەو س ــۆ ئ ــرد، ب ک
پۆشــاکەوە حوکــم لەســەر ئاســتی خوێندنــەوە بــدات. 

کــە  قســەکردن،  بــۆ  دۆزییــەوە  ســەرەتایەکمان 
ڕێگەکانــی دوای ئــەوە پەکــم ناکەوێــت، چونکە ئێســته 
دەتوانــم لــە کافتریــای ئەوبــەری شــەقامەکە بەبیانووی 
قاوەیەکــەوە لەگەڵــی دابنیشــم، وەک ئــەوەی هەســتی 
بــە پانەکــەی مــن کردبێــت، نەیهێشــت دەم بکەمــەوە، 
ــن  ــت م ــات.. دەبێ ــەکە ه ــەوە پاس ــوورە ئ ــی »بب وت
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ــوو.  ــاوم ون ب ــدی لەبەرچ ــەوەی وت و ئی ــڕۆم« ئ ب

تەنیــا  نــەک  کتێبخانەکــە،  نــاو  کچــەی  رۆیشــتنی 
پانــی ئــەو فیلمەیشــی لــێ تێکــدام، بەڵکــو ناچــاری 
ــەوە، کەســێک  ــڕۆژەی ســێیەم بکەم ــە پ ــر ل ــردم بی ک
هەســتی بــە نیازەکانــی مــن بکردایــه، دەیــووت »تــۆ 
قســەت  تەنیــا  نەوتــووە،  دروســتکردنیان  فیلــم  و 
هەیــە، ناتوانــی فیلــم دروســت بکەیــت« ڕاســتییەکەی 
خۆشــم هەندێکجــار گومانــم لــە توانــای خــۆم دەکــرد، 
کەچــی دەنگێــک لــە ناخمــەوە، پێــی دەگوتــم توانــای 
دروســتکردنی فیلمێکــی گرنگــم هەیــە، بــەاڵم ئــەو 
دەنگــە کــێ بــوو ئــاوا هێــزی پێدەبەخشــیم؟ لــە 
ناخــی خــۆم بــوو یــا کەســێک بــوو وەک تارمایــی 
بەســەرمەوە بــوو؟ خۆیشــم نەمدەزانــی ئــەوە دەنگــی 
ــن  ــە م ــدە ب ــە هێن ــت دەنگەک ــتیتان دەوێ ــە، ڕاس کێی
نامــۆ بــوو، هەرگیــز خاوەنــی دەنگەکــە ڕووخســارێکی 

ــۆ ناســینەوە. ــوو ب نەب

ئێســته ئــەوەی بــۆ مــن گرنگــە بیرکردنەوەیــە لــە 
ــم، تکایــە شــۆخیم لەگــەڵ مەکــە، مەڵــێ  ســێیەم فیل
دوو فیلمەکــەی تــرت زۆر جــوان تــەواو کرد، جا نۆرەی 
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ســێیەمە. پێــش ئــەوەی بــاس لە فیلمی ســێیەم بکەم، 
ــە ناوەڕاســتی  ــە ل ــک ک ــە ســەر فیلمێ ــم دەڕوات خەیاڵ
هەشــتاکانی ســەدەی بیســتەم بینیوومــە، هەڵــە نەبــم 
ــا  ــەر ئۆڕنێل ــە ئەکت ــەری ســەرەکی ژن ــە ئەکت فیلمەک
موتــی بــوو، فیلمەکەیــش بەنــاوی »ســێ چیــرۆک لــە 
ــە  ــوو ل ــوو، ســیناریۆی فیلمەکــە بریتــی ب ئیتاڵیــا« ب
ســێ کورتــە فیلــم، هــەر فیلمێــک پێوەنــدی بــە فیلمــی 
تــرەوە نەبــوو، بــەاڵم لــە کۆتاییــدا ڕووداوێــک دروســت 
دەبــوو، هەمــوو ئەکتەرەکانــی هەرســێ فیلمەکــەی کــۆ 

دەکــردەوە. 

دەی منیــش دەتوانــم هەمــان شــت بکــەم، فیلمــی 
تــر  فیلمەکــەی  هــەردوو  کۆکردنــەوەی  ســێیەمم 
بێــت، بــە واتــای دوو کارەکتــەری ســەرەکی هەبێــت، 
یەکەمیــان نووســەری ڕۆمانەکەیــە، ئەویتریــش کچــەی 
لەنــاو کتێبخانــە گشــتییەکە کتێبــی »ژن وســێکس« 
کارەکتەرەکــە  هــەردوو  هەرچەنــدە  دەخوێنــدەوە، 
تــا ئێســته ونــن، یەکەمیــان نــاوی لەســەر بەرگــی 
ڕۆمانەکــەی نووســراوە، ئەویتریــش خــۆی کــرد بــە 

پاســەکەدا و ون بــوو.
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هەندێــک جــار پێویســتە بــێ شــەرم بیــت، دەبــوو 
ــانی  ــە ئاس ــەکە، ب ــاو پاس ــۆ ن ــە ب ــدا بچوومای بەدوای
دەســتبەرداری نەبوومایــە، ئێســته تاکــە ڕێگایــەک 
ــە  ــە ل ــە ڕۆژان ــا ئەوەی ــت، تەنی ــدا بێ ــە بەردەمــی من ل
کتێبخانــە دابنیشــم، بەڵکــو ڕێکەوتــی ئــەو بکــەم، 
بەدڵنیایــی ئەمجــارە بێــت بــە ئاســانی دەســتبەرداری 
نابــم، بــەاڵم ئەوانــە شــتێک نیــن، ئــەوە ســێ هەفتــەی 
تــەواو تێپەڕیــووە بەســەر دوا بینینــی، لــەوە دەچێــت 
لــەو کچانــە بێــت ســاڵی جارێــک ســەردانی کتێبخانــە 
ــی  ــاڵێك باس ــا س ــک ت ــەوەی کتێبێ ــکات و خوێندن ب

ــەوە.  بکات

لەبــەردەرگای کتێبخانەکــە وەســتاوم، بیســت و یــەک 
ــر  ــەم بی ــوو، پانەک ــرە ب ــەو لێ ــە ئێســته ئ ــەر ل ڕۆژ ب
دێتــەوە کــە نەمتوانــی بەبیانــووی قاوەخواردنەوەیــەک 
دابنیشــین، باشــتر وایــە قاوەکــەم بەتەنیــا بخۆمــەوە، 
ڕەنگــە هێمــن ببــم و بتوانــم باشــتر بــەدوای ڕێــگا 

ــم.  ــدا بگەڕێ چارەیەک

بــە  پەڕینــەوە  و  تێپەڕیــن  لــە  بیرۆکــە  هەمــان 
شــەقامدا، ژنــە ڕۆماننووســەکەم بیــر دێنێتــەوە، ئــەو 
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ــک  ــیویەتی »کتێبێ ــەدا، نووس ــەکی ڕۆمانەک ــە پێش ل
شۆســتەکان  لەســەر  و  دەردەچێــت  چاپخانــە  لــە 
دادەنرێــت، ئیــدی شــەقام لــە نووســەرەکەی قەدەغــە 
دەکرێــت« خەیاڵــم بــۆ ئــەو وێنەیــە دەچێــت، دەبینــم 
گەیشــتوومەتە بــەردەرگای قاوەخانەکــە، دەســتم نــاوە 
بــە دەرگاکــەوه تــا لێــی بچمــە ژوورەوە. قاوەخانەیەکی 
خانــم  دوو  تێدایــە،  خــڕی  مێــزی  پێنــج  بچکۆلــە 
ــاوە  ــدەوە ق ــە دەم خەن ــەن، ب ــوە دەب ــوێنەکە بەڕێ ش
لهســەر مێــزەکان دادەنێــن، لــەوە ناچێــت مێزێکــی 
بەتــاڵ هەبێــت، لــە ســووچەکەدا کــە مێــزی پێنجەمــی 
لێیــە، دەســتێک ئامــاژەم بــۆ دەکات کــە بچــم لــەوێ 
دابنیشــم، بەهــۆی ڕووناکــی کــزی قاوەخانەکــەوه، 
بــاش ناتوانــم ســیمای ببینــم، کەچــی وای دەردەخــەم 
ــە ســەر  ــی دروســتکراو دەخەم دەیناســم و خەندەیەک
لێــوم، بــێ هیــچ تەماشــاکردنێک بــەدەم ســاوهوه 
لــە کورســییەکەی بەرانبــەری دادەنیشــم، ئێســته کــە 
دەتوانــم باشــتر ببینــم و ســەربەرز بکەمــەوە، ئەوبــوو 
ــێکس«ی  ــی »ژن و س ــەرەکەی کتێب ــە لەچکبەس کچ
دەخوێنــدەوە. هێنــدەی نەمابــوو لــە خۆشــییا بــاڵ 
بگــرم و بفــڕم، لــە گەنجێکــی هــەرزەکار دەچــووم کــە 
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یەکەمجــار بێــت کچێــک لەگەڵــی بچێتــە کافتیریــا، 
هەڵســامەوە دەســتم بــۆ تەوقەکــردن درێــژ کــرد، لێــی 
ــک  ــی »کچێ ــتێتەوە، گوت ــەوەی هەس ــێ ئ ــم و ب ڕوانی
تەوقــە  بخوێنێتــەوە  ئەشــکەوت  یارانــی  کتێبــی 

دەکات؟«

کچێــک کتێبــی ژن و ســێکس بخوێنێتــەوە... ببــوورە 
ــەی  ــێ پەنج ــرە، س ــە وەرمەگ ــە هەڵ ــتەکەم ب مەبەس
ــەوەی  ــتم، وەک ئ ــاو دەس ــتە ن ــردن خس ــۆ تەوقەک ب
بترســێت ون بێــت دانیشــتمەوە، بانگــی فنجانێــک 
بێدەنگیــەک  کــردم.  بــۆ  ئێسپریســۆی  قــاوەی 
هەردووکمانــی داگیــر کــرد، وەک ئــەوەی نەزانیــن لــە 
کوێــوه دەســت پــێ بکەیــن، دەســتێک بــە فنجانێکــەوە 
فنجانەکــەی  کافتیریاکــە  کچــی  نێوانمــان،  کەوتــە 
پاســتیک  پەرداخێکــی  لەگــەل  بەردەمــم،  خســتە 
کــە تــا نیــوەی ئــاوی تێکرابــوو، ژێــری فنجانەکەیــش 

ــوو. ــەر ب ــی لەس نوقلێک

ئــەوە بیانوویەکــی بــاش بــوو بــۆ شــکاندنی بێدەنگــی، 
نوقڵەکــەم بــۆ ئــەو ڕاگــرت وتــم »مــن ڕاهاتــووم هــەر 
دەخۆیــن  نوقڵەکــە  ئێمــەش  بیخۆمــەوە«  بەتاڵــی 



19کچەی خوێنەر

پێکەنینێــک  بیــن.  شــیرین  کەمێــک  تــۆ  وەک  تــا 
دەنگمــان  هەوڵمانــدا  کــرد،  داگیــر  هەردووکمانــی 
دەرنەچێــت، دەبــوو هەرچۆنێــک بێــت ئــەو پێکەنینــە 

ــۆڕم. ــر بگ ــێکی ت ــە باس ــکاوە ب خن

لــە کتێبخانەکــە چاوەڕێــم  تــەواوە  ســێ هەفتــەی 
دەربکەویــت.. هیــوادارم قســەکانم بــە الڕێــدا نەتبــات، 
فیلمێکــی دیکۆمێنتاریــم.. دەکرێــت  مــن خەریکــی 
بەشــێکیان لەســەر ئــەو بابەتــەی تــۆ بێــت کــە شــیعر 
ناخوێنیتــەوە و بــەالی کتێبــی گێڕانــەوە و باســی 
لەبــارەی  تریشــی  بەشــەکەی  دەڕۆیــت،  فیکریــدا 

نووســەری کتێبــی ژن و سێکســە.        

چاوەکانــی  ڕووخســاری،  ســەر  کەوتــە  هێمنییــەک 
لەســەر کاغــەزی نوقڵەکــە هەڵگــرت، بــۆ تاوێــک لێــم 
ڕامــا، جــا نووســەری ئــەو کتێبــەت دەســت دەکەوێــت؟ 
نــا بێهیــوا بوومــە لــە ناســینی. کەچــی بــۆ تاوێــک بــە 
ــرم  ــن بی ــز م ــیارێک هەرگی ــم، پرس ــیارێک ڕایگرت پرس

لێــی نەکردبووهــوە: 

باشــە هەمــووان بــەدوای ئــەو ژنــەدا دەگەڕێــن، تــۆش 
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دەتەوێــت بیکەیــت بــە پاڵەوانــی فیلمەکــەت، تــا 
ــن زۆر  ــت؟ بەڕاســتی م ــە کوشــتنی بدەی بیناســن و ب
ســاویلکانە ســەیری ئــەو بابەتــەم کردبــوو. کــێ دەڵێت 
تــۆ لەالیهــن ڕێکخــراوی خانمــان ڕا نەســپێردراویت تــا 
ــەاڵم  ــم، ب ــە وا دەڵێ ــوورە ک ــەوە؟ بب ــە بدۆزیت ــەو ژن ئ
ــم  ــە بب ــای وا نیی ــن مان ــۆ م ــک ب ــەوەی کتێبێ خوێندن
ــی  ــت دەرکەوتن ــرت نەچێ ــک، بی ــی فیلمێ ــە پاڵەوان ب
مــن لەســەر شاشــە، قســەکردن لــە کتێبێــک لەبــارەی 
ــردن و  ــۆ فەالقەک ــم ب ــە تەیارکردن ــێکس، وات ژن و س

کووشــتن. 

نەمدەزانــی چــۆن ســەر مێزەکــە جێبێڵــم.. هێنــدە 
تەریــق ببوومــەوە، چــاوم دەگێــڕا کــە مــەودای مێزەکــە 
و دەرگاکــە چەنــدە، تــا بیانوویــەک بــۆ ڕۆیشــتن 
ــوو،  ــم شــەاللی ئارەقکــردن ب ــوو گیان ــەوە، هەم بدۆزم
لەپــڕ بــە ئــاگا هاتمــەوە، کــە چەنــدان مانگــە بەهــۆی 
ئــەو فیلمــەوە ژیانــم لــە خــۆم تێکــداوە، ئێســته 
هەرچۆنێــک بێــت دەبێــت بگەمــە ئەنجامێــک، بــەدوای 
بیرۆکــەی هونــەری دەگــەڕام، لــە پــڕ وا هاتــە مێشــکم 
پانــی دەرهێنانەکــەم بگــۆڕم، ئێســتە بــەو بڵێــم 
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ــەم. ــۆن دروســت دەک ــە چ فیلمەک

پشــتت  بیــت  کورســییەک  لەســەر  تــۆ  دەکرێــت 
لــە کادیــر بێــت، چاوەکانــی بەشــێوەیەکی ســەیر 
کرانــەوە، برۆکانــی بــەرز بوونــەوە »کادیــر چییــە؟« 
ــی وەک  ــە، کەچ ــەی کامێرای ــتم شاش ــوورە مەبەس بب
ئــەوەی ئــەو پێویســتی بــە تێگەیشــتن بێــت لــە 
هەمــوو وردەکارییەکــی کارەکــەم، پرســی »ئــەی ژنــە 
ــۆ  ــەوت ب ــۆ ئ ــت؟ خ ــێ دەکەی ــی ل ــەکە چ ڕۆماننووس

نادۆزرێتــەوە؟« 

بــەدوای ئــەو پرســیارە هەســتم کــرد ئــەو ڕازیــە ببێــت 
بــە پاڵەوانــی فیلمەکــەم، بــەاڵم ئــەوەی بــۆ مــن ســەیر 
بــوو پاڵەوانێــک ڕووخســاری دەرنەکەوێــت بــۆ ڕازییــە 
کارێکــی وا ئەنجــام بــدات؟ ئــەو وەک دەســتی ژنێــک 
نیشــان دەدەم کــە کتێبەکــەی دەنووســێت، دواتــر 
کتێبەکــەی بــە تەنیشــت فنجانێــک قــاوە و مۆمێکی کز 
دەخەمــە ڕوو.. کەســێکیتر قســە بــکات، ڕووخســاری 
لەنــاو تاریکــی ون بێــت و نەناســرێتەوە، گــەر تــۆ 
کارەکــەم لەگــەڵ بکەیــت ئەوانــە خەمــی منــن، دەزانــم 

چــۆن چارەســەری دەکــەم.                
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کردینــەوە،  داگیــری  بێدەنگیــەک  تــر  تاوێکــی 
فنجانەکــەی  ببــوو،  بەتــاڵ  بەردەمــم  فنجانەکــەی 
ڕاکێشــایه پێــش خــۆی »دەڵێــی چــی فنجانێکــت بــۆ 
ــا  ــر، ئێســته تەنی ــا کاتێکــی ت ــەوە؟« ئێســته ن بگرم
ــت.  ــام بدەی ــدا ئەنج ــەم لەگەڵ ــدەرێ، کارەک ــم ب بەڵێن

ــدە بەگرنگــی  ــێ، چەن ــۆ دەســتت داوەت ــەو کارەی ت ئ
دەزانــم.. هێنــدەش کارێکــی پــڕ مەترســییە، تەنانــەت 
ــە  ــەوە، جگ ــی دەکەیت ــەرووی سەرکێش ــت ڕووب خۆش
لــەوە پێویســتە لــە داڕشــتنی پانــی کارەکــە بەیەکەوە 
بینووســینەوە، گــەر تــۆ لــەوەدا کێشــەیەکت نەبێــت، 
مــن ناتوانــم کارێــک بکــەم کــە لــە ســەرکەوتنی دڵنیــا 

نەبــم.

ئــەوە یەکەمجــارە کەســێک بیەوێــت ســکێجی کارێکــی 
بــەاڵم  بنووســێتەوە،  مــن  لەگــەڵ  دیکۆمێنتــاری 
دەکــرد  هەســتم  چونکــە  ڕازیبــووم،  ڕاســتیدا  لــە 
ــەرەو  ــە ب ــەوەی هەی ــای ئ ــەو شــێوەیە توان ــە ب کارەک
کــە  بەتایبــەت  هەڵکشــێت،  درامــی  ئاراســتەیەکی 
دەمویســت لەپــاڵ دیکۆمێنتــەکان هێلێکــی درامیشــی 
تێــدا دروســت بکــەم. هەردووالمــان لەســەر ئــەوە 
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ڕێککەوتیــن هەفتــەی داهاتــوو لــە کتێبخانــەی گشــتی 
یەکتــر ببینیــن، گفتوگــۆی ســیناریۆکە بکەیــن.

هەفتەیەکــم لــە بەردەمــدا بــوو تــا بتوانــم هەمــوو 
ئەنجــام  کارەکــە  ســکێجی  لــە  گۆڕانکارییــەکان 
بــدەم، دوو ژن لــە فیلمەکــە دەبــن بــە کارەکتــەر، 
ئەویتریــش  کتێبەکەیــە،  نووســەری  یەکێکیــان 
ــزای  ــەکان، س ــی نهێنیی ــە، کتێب ــەری کتێبەکەی خوێن
نووســین و خوێندنــەوەی مەرگــە. لــەو ســاتە گــەر 
تــۆ خوێنــەری ڕۆمــان و بینــەری فیلــم بیــت، زۆر بــە 
ــۆی ڕاتدەکێشــێت،  ــەرەو الی خ ــەم ب ــانی فیلمەک ئاس
ئــەو چەنــد  لــەو ســاتە نووســینەکانی لۆرانــس و 
فیلمــە ســینەماییەت دێنێتــەوە یــاد کــە لەبــارەی 
مارکیــز دی ســاد دروســت کــراون، بەتایبــەت فیلمــی 
ــەوەی  ــزای خوێندن ــۆن س ــە چ ــەکان« ک »پەڕەمووچ
ڕووبــەرووی  نووسەرەکەیشــی  و  مەرگــە  کتێبێــک 
ئەشــکەنجە و زینــدان دەبێتــەوە. لــە کاتێکــدا هەمــوو 
ئەوانــەی لــە کتێبەکــەدا هــەن قەشــەکانی کلێســا 
ــە  ــەو کچ ــە ئ ــە نموون ــەن، ب ــادەی دەک ــیان پی خۆیش
ــە هاوســەری  ــکات ب ــی دەی ــکارەی پیاوێکــی ئاین مناڵ
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ــی  ــش فیلم ــەی منی ــەو کتێب ــت ئ ــەوە دەچێ ــۆی، ل خ
لەســەر دروســت دەکــەم، هەمــان زیندەگــی خــۆی 
بژیــی، لــە داهاتــوودا دوور نییــە لــە بــری فیلمــی 
دیکۆمێنتــاری، ڕۆمانەکــە وەک خــۆی بکرێتــە فیلمێکی 

ســینەمایی. 

و  نووســەر  یەکێکیــان  ونــن  کــە  ژن  دوو  ســیمای 
ئەویتــر خوێنــەر، نابێتــە خەوشــی کارەکــە، هێنــدەی 
وەک تــرس لــە مــردن ئــەوان ونــن، بــەاڵم لــە ڕاســتیدا 
چیرۆکــە ڕاســتەقینەکە و مرۆڤــە بکوژەکانــی شــەیدای 
خوێــن و سێکســن، بــۆ خۆیــان دەبنــەوە بینــەری 

ــە. فیلمەک
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پێشەکی
کتێبی ژن و
سێکس
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ئــەوە پیاچوونەوەیــە بــە الپــەڕە پەرشــەکان، ئەوانــەی 
لــە زهنــدا بــاو بوونەتــەوە، کتێبێــک کۆیــان دەکاتــەوە، 
شــکاندنی خەونــی کچێکــە، تێکشــکاندنی جەســتەیە 
لــە کردارێکــی خۆشەویســتیەوە.. بــۆ نیازخراپــی پیــاو، 
ئــەوە دانپێدانانەکانی ژووری نووســتنە، ئەوانەی هەرگیز 
نەگوتــران و لەنــاو نووســیندا دەوترێــن، دەرگاکردنەوەیە 
لەســەر کتێبخانــەی ژیانــی نووســەر و هونەرمەندانی ئەو 
واڵتــە، لەپــڕ هەندێــک چیــرۆک دەرگا لــە چیرۆکــی تــر 
دەکەنهــوە، پیاوێکــی ئاینــی قســەزان هێمنانــە دەدوێت، 
ــۆ خــۆی ڕابکێشــێت، بتوانێــت  ــەکان ب ــا ســەرنجی ژن ت
ژنێکیتــر بکاتــە هاوســەر، کــە ژمــارە لــە چــوار تێپــەڕی، 
یەکێکیان بە بیانووی نەخۆشــی یان منداڵنەبوون تەاڵق 
ــەروەک  ــش ه ــەو وردە چیرۆکانەی ــەرەنجام ئ ــدات، س ب
ــن دروســت  ــۆ م ــە ب ــەک وێن ــە ســەرەکییەکان ی چیرۆک
ــت،  ــان ناوێ ــە ســێکس هیچیتری ــە ل ــاو جگ ــەن، پی دەک
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ــەرمەوە  ــەی بەس ــەو کاتان ــەت ئ ــیان تەنان ــەاڵم کەس ب
بــوون کــە ڕەحەتیــش دەبــوون، قــەت نەیانپرســی ئــەو 

ژنــە چــی دەوێــت؟. 

سەرســامی مــن بە کتێــب و کارە هونەرییەکان دنیایەکی 
پڕ لە شــاعیری و جوانیناســی لەال دەخولقاندم، ناســینی 
ئــەوان دۆزینــەوەی خــۆم بــوو لەنــاو تابلــۆی یەکێــک لــە 
ڕۆمانێکــدا ئــەو عەشــقە خەیاڵیــەی ویســتویەتی مــن بــم 
ئــەو کچــە، ســەرەنجام شــیعر و تابلــۆکان ونیــان کــردم، 
منێــک کــە دەمویســت لە بەهــاردا مۆســیقاژەنێک بمباتە 
ــەی  ــم، کەمانەک ــەدەم ســەیرکردنی چاوەکان ســەیران، ب
بگرێتــە دەســت و مۆســیقای جوانیــم بــۆ بژەنێــت، نــەک 
ســێ ســێت بیرە دابنێت و وردە وردە دەســت بۆ لەشــم 

بەرێت. 

پەنجــەی  پەنجەکانــی  دەبــرد  دەســتی  کــە  ئاخــر 
مۆســیقارێک نەبــوو، پەنجــەی فەرماندەیەکــی ســەربازی 
بــوو کــە بەتوڕەییــەوە ژێــی مۆســیقای دڵمــی ڕادەکێشــا 
و دەیپچڕانــد. کاتێــک پیــاوەکان خاڵیــان کردمــەوە 
لــە خــۆم، بوومــە بوونەوەرێــک لــە ئەزموونــی هــەر 
ــاوە شــاعیرە  ــەو پی ــەوەی ئ ــی دۆزین ــان چاوەڕێ یەکێکی
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ــان یــەک شــتیان دەویســت،  بــووم، ســەرەنجام هەمووی
ــقە  ــەو عەش ــن ئ ــت، م ــتیان دەویس ــەک ش ــن ی وەک م
خەیاڵیــەم دەویســت، ئەوانیــش جەســتەمیان دەویســت، 

ــوون.  ــم تێردەب ــەی لێ ــەو کات ــا ئ ت

ــە  ــان بەشــێک ل ــەر یەکێکی ــدی ه ــان دەشــکاندم ئی وای
ــدەکان  ــەر و هونەرمەن ــتم، نووس ــدا دەکووش ــی تێ جوان
بــوون جوانیــان لــە منــدا کووشــت، سیاســییە دینیــەکان 
بــوون تووشــی بــێ بڕواییــان کــردم، لــە منــدا خودایــان 
کووشــت، هەموویــان پێکــەوە لــە زهنمــدا تابلۆیەکیــان 
دروســت دەکــرد، تابلۆیــەک بــە قەبــارەی گــەورە پڕبــوو 
ــە  ــووم، ل ــدا ب ــی لەنێویان ــە ڕووت ــش ب ــاو.. منی ــە پی ل
هــەر کۆالنــی ڕەنگێکــی تابلۆکــەدا.. ڕەنگێکــی پڕتەقاڵی 
تــا شــەهوەتی هونەرمەندێــک  مــن،  ماڵــی  دەبــووە 
بــە  دەکــرد  پرتەقالــی  و  ڕەنگەکــە  ســەر  دەڕژایــە 
ڕەنگێکــی خۆڵەمێشــی، خۆم دەخالەتی شــارۆچکەیەکی 
ڕەنگێکــی ســوور دەکــرد، کــە لــە شــێوەی گوڵێــک بــوو، 
لــە فاالنتایــن شــاعیرێک دەیــدا لە قــژم، ئێــوارەی هەمان 
ــا ڕۆحیشــم بەدەســتی  رۆژ هێنــدەی ڕووت کردمــەوە، ت
ڕووت بووهــوە، ڕەنگــی ســووری نــاو تابلۆکــە بووبــوو بە 
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پنتێکــی ڕەش. 

ــوو.. کەچــی دەمویســت  ــاڵ ب ــە زادەی خەی ــەو تابلۆی ئ
بــە ڕەنــگ بیکێشــم، نەبوونــی توانــای نیگارکێشــان 
وەک  نەشــدەکرا  دەکــردەوە،  پــووچ  هەوڵەکەمــی 
کچێکــی ترســنۆک ڕەفتــار بکــەم و خــۆم بکــوژم، ئاخــۆ 
ــە  ــان بخەم ــەی ژی ــەو قۆناغ ــم، ئ ــگ ب ــی بێدەن دەمتوان
نــاو تاریکییــەوە؟ ئاخــر ڕاســتە ئــەو هەمــوو داهێنــەرە 
ــەو  ــەروا ئ ــت، ه ــکرا نەبێ ــتییەکانیان ئاش ــە ڕاس درۆزن
وێنــە بااڵیــە بــۆ کچانــی وەک مــن دروســت بکــەن، کــە 

ــە.  ــاختەکارو درۆزنانەی ــی س ــدا وێنەیەک ــە بنەڕەت ل

ــەو  ــا ئ ــردم، ت ــاو نووســینی ب ــەرەو ن ــە ب ــەو بیرۆکەی ئ
چیرۆکــە نهێنیانــە وەک بەڵگــەی ژیانــی نووســەر و 
هونەرمەنــدی ئــەو واڵتــە بنووســمە، چونکــە دەزانــم 
خۆیــان ئــەو بوێرییەیــان نییــە.. لــە دیمانەکانــدا بچنــە 
ســەر ئــەو بەشــە تاریــک و شــاراوەیەی نــاو ژیانــی 
خۆیــان، بۆیــە لەبــری ئــەوان ئــەو ئەرکــەم گرتە ئەســتۆ، 
چیرۆکــی ژیانــی سێکســییانم نووســییەوە، تــا جگــە لــە 
نووســین و هونــەر، وێنــەی واقیعیشــیان بــۆ جوانی و ژن 
بکەوێتــە بەرچــاوی هەمــووان. هیــچ گومانــم لــەوە نییــە 
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چەنــدە ئــەوان حــەز بــەو کارە ناکــەن، تــۆی خوێنەریش 
ســەرەتا بــە حەســرەتەوە دەیخوێنیتــەوە، دواتــر تــۆش 
دەکەویــە گلەیــی و بــڕوات وایــە نەدەبــوو کتێبــی وا 
ــە  ــەوە بزان ــانەت ئ ــەو قس ــش ئ ــەاڵم پێ ــرێت، ب بنووس
ئــەو کتێبــە پێویســتییە و هــەر نەبێــت بــا ژنەکــەت یــا 
کچەکــەت وەک مــن فریویــان پــێ نەخــوات. لێــرەوە ئــەو 
چەنــد وشــەیە وەک پێشــەکییەک دەرگا لــە چەنــدان 
چیرۆکــی نهێنــی شــاراوە دەکاتەوە، بــەاڵم ئەوە چیرۆکی 
ــی  ــەرەکەی چیرۆکەکان ــدەی نووس ــە، هێن ــی نیی خەیاڵ
ژیانــی ڕاســتەقینەی خــۆی نووســیووەتەوە، نووســەرێک 
ناتوانــێ نــاوی خۆیشــی بخاتــە ســەر کتێبەکــەی نەبــادا 
ــە  ــە پەنج ــەن، ب ــاڵ بك ــێ ت ــی ل ــەقام ژیان ــەر ش لەس
ئامــاژەی بــۆ بکــەن و بڵێــن »ئەهــا ژنــە قەحپەکــە«

رێکخســتنەوەی ســیناریۆ و پانــی کارەکــە لــە ئەنجامــی 
ــوێ  ــی ن ــان دەرگای لەســەر نهێنییەک ــۆی نێوانم گفتوگ
كردهــوه، نووســەری کتێبەکــە ونــە، خوێنەرەکەیــش 
ــە  ــن، کەوای ــت، هەردووکیشــیان ژن ــت ئاشــکرا بێ ناکرێ
ــە دیکیۆمێنتــی  ــەر قســە ل ــەک کارەکت ــت وەک ی دەکرێ
پیــاوەکان بــکات.. بــەدوای باوبوونــەوەی کتێبەکــە، 
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چیرۆکــی کچــە خوێنەرەکەیــش وەک بەشــێکی نــاو 
ــی  ــەی پان ــته کێش ــن، ئێس ــان بدرێ ــەکان نیش چیرۆک
ــەی  ــی وێنەگرتنەک ــا کات ــوو.. تەنی ــەواو بووب ــە ت کارەک
ــم و  ــی فیل ــی بەرهەمهێنان ــەل کۆمپانیایەک ــوو، لەگ ماب
کلیــپ ڕێکكەوتیــن، گرێبەســتێکمان ئیمــزا کــرد، نیــوەی 
پــارەی گرێبەســتەکم وەرگــرت، بڕیــار بــوو لە شــوقەکەم 

ــن. ــە وێنەگرت ــن ب دەســت بکەی

رۆژانــە ماوەیەکــی زۆر گفتوگۆمــان دەکــرد، ســەیری ئــەو 
ــاندانەکان  ــی خۆپیش ــە میان ــە ل ــرد ک ــان دەک دیدارانەم
تۆمــارم کردبــوون، هەڵچــوون و توڕەبوونەکانــی مــن 
بەشــێوەیەک بــوو کچــەی خوێنــەری کتێبەکــە هێنــدەی 
ــۆ  ــداری گفتوگ ــدە دی ــی، هێن ــی دەڕوان ــیمای من ــە س ل
ــک  ــەر کاتێ ــا، ه ــەرنجی ڕا نەدەکێش ــراوەکان س تۆمارک
ســەیری تەلەڤزیۆنەکــەی دەکــرد، پێکەنینێکــی ســاختە، 
دەکــرا،  بــەدی  چاوەکانــی  لــە  شــاراوە  نهێنیەکــی 
کامێراکــەم لــە ســووچێکی ژوورەکــە دادەنــا، لەنــاو 
تاریکیەکــدا ڕووناکــی دەکەوتــە ســەر ژنێــک کــە ســیمای 
تاریــک بــوو، پێشــەکی کتێبەکــەی دەخوێنــدەوە، لەبری 

ــرد. ــەوە دەک ــە باســی ل نووســەری کتێبەک



33کچەی خوێنەر

ــنبیران  ــی ڕۆش ــەر ژیان ــەردە لەس ــتویەتی پ ــۆن ویس چ
هەڵبداتــەوە، ئــەو پیاوانــەی وەک ڕەمــزی واڵت ســەیری 
دەکــردن، کەچــی ئــەوان ســەرمایە نەبــوون، بەڵکــو 
پڕبــوون لــە گرێــی دەروونــی، نووســین بــۆ ئــەوان 
ــین  ــدا نووس ــاو نوێن ــوو، لەن ــەکردن ب ــاردنەوەی قس ش

دەمــرد و قســەکردن زینــدوو دەبووهــوە. 

مەحمــوودی قــادری شــاعیری ناســراوی ئێمــە کــە وەک 
لەنــاو  ئازادیخــوازی بزووتنــەوەی ڕابەرایەتــی ژنــان، 
ــی ســنووری  ــا خــۆی دەیزان ــوو، تەنی خۆپیشــاندەران ب
ــەو  ــوو ل ــەو شــاعیر نەب ــدە، ئ ــەی چەن ــەو ئابڕووچوون ئ
ــرکارە،  ــدە داگی ــت، هێن ــک دەچێ ــە هیتلەرێ ــەدا ل کتێب
ــە قســەکردنێک دەبینێــت کــە کــەس ناتوانێــت  ــژ ل چێ
بــڕوا بــکات، شــاعیرێک هێنــدە بیماربێــت بــۆ ســێکس.

کەچــی کاتێــک لە ڕیزی خۆپیشــاندەران بــوو، وێنەکانیم 
تۆمــار دەکــرد.. ئــەو لــە وێنــەی باوکێک قســەی دەکرد، 
دەیویســت توڕەیــی خۆپیشــاندەران کــەم بکاتــەوە، 
رۆشــنبیران لــە ســاتی وادا نموونــەی بــااڵی کۆمەڵگهــن، 
ــین  ــە نووس ــی ل ــەوان هەرچ ــتنیش، ئ ــە ژووری نووس ل
ــتە  ــە بەرجەس ــەو وێنەی ــدا ئ ــە ژیان ــەن ل ــی دەک دژایەت
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دەکــەن، کتێبێــک ئــاوا وەســفی ژیانی رۆشــنبیر دەکات، 
کــە بووهتــە ســەرچاوەی ئــەو فیلمــەی ئێمــە.  

رۆژێــک بــوو ســەخت شــتەکان دەهاتنە دەســت، گەرچی 
دەمزانــی پێوەنــدی بــە ســەرەتای کارەکــەوە هەیــە، لــە 
یەخچاڵەکــە دوو پــەرداخ شــەربەت و چەنــد پارچــە 
کێكــم دەردەهێنــا، دەمخســتە ســەر مێــزی ناندینەکــە.. 
لــەوێ پشــوومان وەردەگــرت و گفتوگۆیشــمان لەبــارەی 
کارەکانــی رۆژی دوایــی دەکــرد. کەچــی کــە گوێــم لــەو 
دەگــرت هەســتم دەکــرد جــۆرە عەشــقێکی بــۆ کارەکە ال 
دروســت بــووە، لــە من زیاتر ســوورە لەســەر ئەنجامدانی 
فیلمەکــە، رەنگــە هۆکارەکەیشــی تەنیــا ئــەوە بێــت 
دڵنیایــە مەبەســتم لــە کارەکــە تەنیــا فیلمەکەیــە، وەک 
پیاوانــی نــاو ڕۆمانەکــە بــە جەســتەی ڕووت نایبینم. ئەو 
ڕۆژە کــە ماڵئاوایــی لێکــردم لەبــەردەرگا وتــی »هەســت 
دەکــەم ئێمــە ڕووی ئەودیــوی ڕۆمانەکــە بەرجەســتە 
دەکەیــن« بــە خەندەیەکەوە پێم وت »نووسەرەکەیشــی 

هــەر ئــەوەی ویســتووە لــە ناســینی مــرۆڤ«. 
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خانمی
ژووری مەلەفات
خوشکم نەبوو
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ــرد،  ــتی پێک ــەو ڕۆژەوە دەس ــە ل ــتە تاریک ــەو گەش ئ
دەچوومــە شــارەوانی،  راگەیاندنــکار  وەک  ســەرەتا 
ــم  ــازە ســەرەتای کارکردن ــن، ت ــێ وەردەگرت ــم ل هەواڵ
بــوو لــە ڕاگەیانــدن، لەگــەڵ رۆژنامەیــەک ڕێککەوتبووم 
ــە  ــەم، ل ــەڵ بک ــان لەگ ــە سیســتمی پادداشــت کاری ب
ژووری مەلەفاتــی ســەرۆکایەتیی شــارەوانی خانمێکــم 
ناســی هێنــد میهرەبــان ڕەفتــای لەگــەڵ دەکــردم، 
خێــرا مــن وەک خوشــکی گــەورەی خــۆم ســەیرم کــرد، 
ڕاســتییەکەی ئــەو وەک خوشــکێکی گــەورە کۆمەکــی 
دەکــردم، تەنانــەت ئێــواران پێکــەوە ســەردانی بنکــەی 
ــاوی  ــە زۆر ن نووســەران و هونەرمەندانمــان دەکــرد، ب
گــەورەی ئــەو بــوارەی ناســاندم، تــا بتوانــم دیمانەیــان 
لەگەڵــدا ســاز بکــەم، ئــەوە ســەرەتای تێکەڵبوونێــک 
بــوو چەنــدە دەرگای بۆ ناســینم دەکــردەوە، هێندەیش 
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ــوو،  ــوو داب ــەو ناســینە فری ــاو ئ ســاویلکانە خــۆم لەن
ــەوان  ــەک ل ــوو هەری ــرم چووب ــەوەی بی ــتی ئ ــا ئاس ت
دەیویســت وەک دۆســتی خۆی ڕاوم بکات، هێشــتا ڕاو 
نەکرابــووم، بــەاڵم ئــەو ڕۆژەی خانمــی ژووری مەلەفات 
بەڵێنی ئەوەی پێدام، بە ســەاڵح یاســینی ڕۆماننووســم 
بناســێنێت، ئــەوە تەنیــا لــە خەیــاڵ دەچــوو، بتوانــم 
ــەو  ــاودار بناســم، ئ ــەوە ڕۆماننووســێکی وا ن ــە نزیک ل
ــن، هەردووکمــان پێکــەوە  ــەو ببینی ــوو ئ ڕۆژەی بڕیارب
چووینــە ئارایشــتگا، وەک ئــەوەی بــۆ ئاهەنــگ خۆمــان 

ــاوا دەرکەوتبوویــن.  بڕازێنینــەوە، ئ

ــکانی  ــە ش ــر ب ــوو، دوات ــک ب ــەرەتای خەونێ ــەوە س ئ
ڕاســتەقینەی مــن تــەواو بــوو، لــەو گۆزەیــە دەچــووم، 
ئــەوەی لــە کەوتنــە خــوارەوە تــەواو نەشــکام، ئــەوە 
مەحمــوود قــادری شــا شــاعیر وردوخاشــی کــردم، 
ــی  ــتم جوان ــوارەوە ویس ــی خ ــەی ئەوان ــە ڕێگ ــر ل ئیت
کــوژراو بدۆزمــەوە، هــەر ئــەو ڕۆژگارە بــوو، تــازە 
عەزیــز ناســری شــانۆکار بــۆ مــاوەی ســێ مانــگ 
نمایــش  ســەرکەوتووەکەی  شــانۆنامە  لەســەریەک 
ــی سەرشــەقام«  ــاوی »هەتیووەکان ــر ن ــوو، لەژێ کردب
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ئیــدی تــا ئــەو کتێبــەم نووســی مــن دیارتریــن نووســەر 
ناســی، زۆربەیــان عاشــقم  و هونەرمەندانــی واڵتــم 
بــوون، ڕاســتتر بڵێــم ســوارم بــوون، کەچــی دوای 
ــە  ــووت »ژن پێویســتی ب ــادری دەی ــوون، وەک ق تێرب
پیاوێــک نییــە دڵــی هەبێــت، ژن پێویســتی بــە کێرێکی 
ــی  ــوو ناتوان ــەی هەب ــەو عەقڵ ــە ئ ــاو ک ــزە« پی بەهێ
تێیبگەیەنیــت، ئــەو هەمــوو درۆیــە چییــە بەنــاوی 
ــەوان کــە  ــەاڵم ئ شــیعر، دنیــای پــێ دەخەڵەتێنــی، ب
هێنــدە بــە نووســینەکانیان دەنــازن، وەک یاســین پێــی 
وتــم »تــۆ دەبێــت شــانازی بکەیــت لە کەمتریــن ماوەدا 
توانیوتــە دیــداری ڕۆژنامەوانــی لەگــەڵ ناودارتریــن 
ــەرەتادا  ــە س ــە ل ــت، ئەوان ــام بدەی ــووس ئەنج رۆمانن
ئــەوەی  بــۆ  دەوت،  خۆمــم  بــە  هانــدەر  دەبوونــە 
دەربکەویــت دەبێــت ڕازی بیــت قوربانــی بدەیــت، 
تەنانــەت شــەوێکیان کــە ژنــە شــاعیرێک دەناســم، 
بــۆ یەکەمجــار ژنێــک دەدۆزمــەوە، بەهەمــوو ئەوانــەی 
منــدا تێپەڕیــووە، مەســتانە بەخۆمــم دەوت »ســپێرمی 
ــاو  ــە لەن ــەو واڵت ــدی ئ باشــترین نووســەر و هونەرمەن
منــدا ڕژاوە«. دواتــر تێدەگــەم ئــەو خانمــەی بــە 
ــە  ــی کردووهت ــی من ــم دەزان ــەورەی خۆم ــکی گ خوش
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قەحپــە، لــە بەرانبــەردا خــۆی لــە زۆر پلــە پــێ نزیــک 
دەکاتــەوە، ئــەوە هــەر مــن نەبــووم، تەنانــەت چەنــدان 
تــا  شــێوەکارێک،  گەلــەری  بردبــووە  تــری  کچــی 
پۆرترێتــی رووتیــان بــکات و سێکســیان لەگــەڵ بــکات.

خانمــی ژووری مەلەفــات لــەوە گەورەتــرە لــەو کتێبــە 
بــە ناوهێنانــی چیرۆکەکانــی تــەواو بێــت، ئــەو ئهگــەر 
هێشــتا  بکەیــت،  باســی  ڕۆمانــی  ســیانەیەکی  بــە 
ــە  ــت، بۆی ــدا دەمێنێ ــی تریشــی تێ ســیناریۆی فیلمێک

ــوا بیبەخشــێت. ــم خ ــەو دێن واز ل

هاتــووە،  ناویــان  کتێبــەدا  لــەو  ئەوانــەی  هەمــوو 
ــدار و  ــەو دی ــەوە ل ــراوە، ئ ــوە ک ــەم باســیان لێ زۆر ک
دیمانانــە زۆر بــە ڕوونــی دەردەکەوێــت، هــاواری ئــەوان 
لەســەر شــتی نــاو کتێبــەکان نییــە، بەڵکــو ترســیانە 
ــەکان نەنووســراون وەک  ــاو کتێب ــی لەن ــەوەی ئەوانه ل

ــراون. ــە هەڵگی هەڕەش

ئــەوە ســەرەتای نهێنییەکــی گــەورەی مەهنــاز عەزیــزە 
بۆیــە  ناســراوە،  عەزیــز  مــەال  مەهنــازی  بــە  کــە 
ئــەو بــە رێکخــەری خۆپیشــاندەران دەرکــەوت، لــە 
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لێدوانەکانیــش وەک ســەرۆکی بــۆردی ناڕەزایــی خــۆی 
ــتی  ــەر دەس ــە س ــۆز دەکەم ــە کل ــاند، کامیراک دەناس
کچــەی خوێنــەر، کــە الپــەڕەی کتێبەکــە دەباتــە ســەر 
ئــەو بەشــەی لەســەر مەهنــازە، لــەو بارەیــەوە دەڵێت، 
ئــەوەی لــە ڕۆمانەکــە هاتــووە.. ئــەوەی لــە دیمانــەکان 
دەڵێــت بــێ ئابڕوویــەک ســبەینێ کتێبێــک لەســەر 
بنووســێت،  واڵتیــش  شۆڕشــگێڕانی  و  تێکۆشــەران 
دەرخــەری ئــەو ڕاســتییە کــە مەهنــاز نهێنــی پۆســت 
و پلــە و پایەکانــی ئاشــکرا بێــت، خەتــە نهێنییەکــەی 
ــل و  ــردە گێ ــییەکەی و مێ ــەب سیاس ــتە مەکت و دۆس

ــت. حۆلەکەشــی ئاشــکرا بێ

ــان  ــرە هەمووی ــە وەک زنجی ــەو نهێنیی ئاشــکرابوونی ئ
بەیەکــەوە بەســتراونەتەوە، کــە دەشــێت پێوەنــدی بەو 
ڕووداوانەیشــەوە هەبێــت کــە ســااڵنێک پێــش ئێســته 
لــە دواناوەنــدی ســوارەخانی  لــەوە دەکــرا،  بــاس 
نموونەیــی مامۆســتای هونــەر چەنــد کچێکــی ڕازی 
هونەریــان  وانــەی  و  ماڵــەوە  بیانباتــەوە  کــردووە 
لــەوێ پــێ بڵێــت، دواتــر پۆرترێتــی ڕووتــی کێشــاون، 
ــچ  ــێ ک ــرا، س ــانگهیەکدا بین ــە پیش ــەوە ل ــەت ئ تەنان
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ــان  ــردووە، پەنجەی ــدا ک ــیان بەیەک ــی باوەش ــە رووت ب
ــرەوە. ــی یەکت ــتووهتە دەم خس

گەلەریەکــی  لەنــاو  کچێــک  تــردا  پۆرترێکــی  لــە 
شــێوەکاری بەدیــار تابلۆیەکــی مۆدیلیانــی خــۆی ڕووت 
کردووهتــەوە، وەک ئــەو لەســەر کورســی دانیشــتووە، 
ــەوەی  ــۆ ئ ــن، ب ــی نەکێش ــەی چاوەکان ــا وێن ــا تەنی ت
کــەس نەیناســێتەوە، مەهنــاز کــە دەســتێکی لــە 
پشــت ئــەو ڕووداوانەیــە، دەترســێت هەمــوو ئــەو 
ــی  ــە هەموویش ــن، ل ــکرا ب ــانی ئاش ــە ئاس ــەی ب کاران
ئابڕووبەرتــر ئــەو گرتــە ڤیدیۆیــەی خۆیەتــی کــە یــەک 
ــۆڕی  ــە ت ــوپا ل ــی س ــەل فەرماندەیەک ــە، لەگ دەقیقەی
بــەدوای  کرایــەوە،  بــاو  فەیســبووک  کۆمەاڵیەتــی 
کاتژمێرێــک ڤیدیۆکــە ســڕایەوە، هــەر ئــەو شــەوەیش 
بەرپرســی پەیجەکــە بــە خنــکاوی لــە ماڵەکــەی خــۆی 

دۆزرایــەوە.

نــاوی  ڕاســتەوخۆ  لــە کتێبەکــەدا  ئەگەرچــی  ئــەو 
نەهاتــووە، بــەاڵم هەمــوو دەزانــن فەرمانبەرەکــەی 
شــارەوانی کــە لەپــڕ پۆســت و پلــە وەردەگرێــت، 
جگــە لــە مەهنــازی مــەال عەزیــز کەســی تــر نەبــووە، 
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ــە  ــاوی ل ــەر ن ــە ئهگ ــە لەوەدای ــەو ژن ــی ئ ــە ترس بۆی
کتێبەکــەدا بهاتایــه، باشــتر بــوو لــە دواخســتنی، واتــە 
لــە کتێبێکــی تــردا دەکرێــت بــە پاڵەوانــی ســەرەکی، 
هەمــوو کارە قێزەونەکانــی ئاشــکرا دەبــن، بۆیــە ئــەو 
ترســە وایکــرد لــە دووەمیــن خۆپیشــاندان کــە ئێســته 
ســەیری ڤیدیۆکــەی دەکەیــن، بێشــەرمانە دەڵێــت »بە 
دڵنیایــی واڵتانــی دراوســێ لــە پشــت ئــەو کتێبــەوەن 

ــی بشــێوێنن«.  ــا فەرهەنگــی کوردی ت

هەردووکمــان چەنــد جارێــک ئــەو ڤیدیۆیــە ســەیر 
دەکەینــەوە، دەیدەینــە قاقــای پێکەنین، ڕاســتییەکەی 
جگــە لــە پێکەنیــن، شایســتەی هیچ شــتێکی تــر نییە، 
چونکــە ئــەوە ئەخاقێکــە لــە ئاغــا سیاســییەکانیەوە 

بــۆی ماوەتــەوە.
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باڵندەی مردوو
لە تابووتی
کتێبەکاندا
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ئەدەبــی ڕۆماننووســێک پابەند بــە ئاکاری کۆمەاڵیەتی، 
ــەکان دەکات،  ــە ئەخاقیی ــە نەریت ســەرکۆنەی الدان ل
ئــەوە پێــوەری ســەرەکی دەرکەوتنــی ڕۆمانەکانــی 
ــدەی  ــەر هێن ــەی ه ــەو ڕۆماننووس ــینە، ئ ــەاڵح یاس س
هەواڵــی كتێبێکــی نوێــی بــاو دەبێتەوە، هێشــتا کتێب 
ــەی  ــەواوی تیراژەک ــەکان ت ــتووهتە کتێبفرۆش نەگەیش
خــۆی  دەچێــت  پشــیلەیەک  لــە  ئــەو  فرۆشــراوە، 
ــا پارچــە گۆشــتەکە دەدزێــت، نەوســنانە  ــەوە ت ناوەت
تــا نەگاتــە ســەر ئیســقانەکە دەمــی بــە خوێنــی 
ناســڕێت، بیــرم ناچێــت کاتێــک لــە ئۆفیســەکەی 
ــا، بەشــێوەیەک قســەی دەکــرد  ــان دان ــی دیمانەم کات
نەتدەتوانــی سەرســام نەبیــت پێــی، هێمنییــەک لــەودا 
هەبــوو هەســتت دەکــرد هەمــوو شــتێک لــەودا دابــەش 

ــی. ــی کارەکتەرەکان ــە ســەر ڕۆح بووهت
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پێــوە  پێوەنــدی  بووهــوە  بــاو  دیمانەکــە  کاتێــک 
کــردم، بەشــێوەیەک ستایشــی کــردم، لــە پەپوولەیەک 
ــت، دوا  ــر بفڕێ ــاو ئاگ ــت و لەن ــڕی گرتبێ ــووم گ دەچ
ڕســتەی ئــەوە بــوو »گــەر پێــت خۆشــبێت دەتوانــی 
ئــەم ئێوارەیــە ســەردانی ئۆفیســەکەم بکەیــت، تەواوی 
ــۆ داناویــت« جــا کــێ  ڕۆمانەکانــی خۆمــم بەدیــاری ب
ــەت  ــەوە؟ بەتایب ــرخ ڕەت بکات ــە ن ــاری وا ب ــە دی هەی
ــوو،  ــی ب ــم بین ــم خەون ــە ژیان ــن، ل ــێکی وەک م کەس
ڕۆژێــک ڕۆمانێکــی ئــەو لــە کتێبخانەکــەم هەبێــت، 
هەمیشــە دەچــووم لــە کتێبخانــەی گشــتیی رۆمانێکــی 
ــەوە  ــرت، دوای خوێندن ــەک وەردەگ ــۆ هەفتەی ــەوم ب ئ
بــە  دەبــم  ئێســته  کەچــی  بیگەڕێنمــەوە،  دەبــوو 

ــی.  ــەواوی ڕۆمانەکان ــی ت خاوەن

ــەکە و  ــاو پاس ــدە ن ــۆم گەیان ــرا خ ــۆن خێ ــم چ نازان
ــوو هــەر  ــی ئامادەب ــەوە، دایکــم خواردن گەڕامــەوە ماڵ
بەســەر مەنجەڵەکــەوە چەنــد یاپراخێکــم خــوارد، خــۆم 
کــرد بــە حەمامەکــەدا، نەبــادا بــۆن ئارەقــم لــێ بێــت، 
رۆبەکــەم لەخــۆم پێچــاو هاتمــە دەرەوە، دایکــم وتــی 

»چییــە دەڵێــی مەوعیــدی دڵداریــت هەیــە؟«. 
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ــەی  ــداری ک ــا دڵ ــدا، ج ــم لێ ــەوەوە باوەش ــە تریقان ب
ڕۆماننــووس  گەورەتریــن  گەورەیــە،  وا  چێــژی 
کتێبەکانــی خــۆی بەدیــاری پیشکەشــم دەکات، ئــەوەم 
وت و چوومــە ژوورەکــەم، قــژم موجەفیفــە کــرد، 
ســێ ســەعاتیش یــان کەمتــر خەریکــی ڕووخســارم 
ــۆ  ــار ب ــم یەکەمج ــوو وابزان ــم هەب ــر قاتێک ــووم، دوات ب
رۆژی لەدایکبوونــم لەبــەرم کردبــوو، ئــەوە دواهەمیــن 
جاربــوو لەبــەری بکــەم، عەترێکــی کەمــم لەخــۆم دا، 
تــا بیشــارمەوە کــە دیدارەکــەم زۆر بــۆ گرنــگ بێــت، 
ــوو،  ــدارە ب ــەو دی ــم الی ئ ــرت، خەیاڵ ــییەکم گ تەکس
کاتێــک ستایشــم دەکات چــۆن وەاڵم بدەمــەوە، ئاخــۆ 
پێویســت دەکات ستایشــەکانی بــە گرنــگ نەبینــم، 
لــەو خەیااڵنــە بــووم، لــە ئاوێنــەی شــوفێرەکە بینیــم، 
شــوفێری تاکســییەکە زۆر بە قوڵی لێم ورد بووهتەوە، 
کاتێــک زانــی منیــش ســەیری دەکــەم، بێدەنگییەکــەی 
کووشــت »زۆر دڵخــۆش دیاریــت ڕۆڵــە، ئــاگاداری 
ــە  ــەوە تاک ــەکات« ئ ــت کاول ن ــە، ماڵ ــەت ب جوانیەک
شــتێک بــوو نــە بیــرم لێــی کــردەوە، نــە بــۆم گرنــگ 
بــوو، چونکــە گەیشــتبوومە بــەر دەرگای ئۆفیســی 

ــراوەکە.        ــە ناس ڕۆماننووس
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ســکرتێرەکەی  ســەرکەوتم،  پەیــژەکان  بەســەر 
ــێوەیەک  ــە ژوورەوە، بەش ــردم و کردمی پێشــوازی لێک
ــت و  ــەرم نەبێ ــە ش ــەوە ک ــر بووین ــەرەو ڕووی یەکت ب
ناســین هەبێــت »لــە ڕاســتیدا نەمدەزانــی کچێکــی 
گەنجــی وەک تــۆ ڕۆژنامەنووســێکی هێنــدە بــە توانــا 
وەاڵمــم  ئاســایی  سوپاســێکی  بــە  وردبینیــت«  و 
ــەم  ــدا »ب ــەکانی خۆی ــە قس ــژەی ب ــەو درێ ــەوە، ئ دای
ــت  ــی خۆم ــەواوی ڕۆمانەکان ــبوو ت ــەوە پێمخۆش بۆنەی
بەدیــاری پێشــکەش بکــەم« زەرفێکــی گــەورەی دایــە 
دەســتم کتێبەکانــی تێدابــوو، ئــەوە ئــەو کاتــە بــوو کــە 
ژوورەکەیــم بەجــێ دەهێشــت، ئــەو ژوورەی دواهەمیــن 
ــی دەهاتمــە ژوورەوە. ــووس لێ ــوو وەک ڕۆژنامەن جارب

نەمدەویســت بگەڕێمــەوە ماڵــەوە، چونكــە كاتی ئەوەم 
نەبــوو وەاڵمــی پرســیارەکانی دایکــم بدەمــەوە کــە چیم 
کــرد و رۆژەکــە چــۆن بــوو؟ ئاخــر چــۆن دەکــرا پێــی 
ــراوترین  ــی ناس ــری و ئەوین ــە جوامێ ــم کەوتوومەت بڵێ
ڕۆماننــووس، دەمزانــی هــەر بــۆ خۆشــی چەمۆڵەیەکــی 
ــەوە  ــن، ئ ــە سەرتتاش ــووت »دانیش ــا و دەی ــم دەن لێ
لــە کــوێ دێتــە خوازبێنــی تــۆ« ســیمام هێنــدە 

٩
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گەشــایەوە گەیشــتبوومە بــەردەم پارکــە بچکۆلەکــەی 
هێنــا  دەرفەتــم  گشــتی،  کتێبخانــەی  بــەردەرگای 
ــژ  ــییەکی درێ ــەر کورس ــم، لەس ــەوێ دانیش ــک ل کەمێ
کــە وەک نەریــت لــە پارکــەکان دانــراوە، زەرفەکــە 
ــا، کەمێــک بیــرم  ــە تەنیشــت خــۆم دان و جانتاکــەم ل
لــە دیدارەکــە کردهــوە، ئــەو ســاتانەم بیــر دەهاتــەوە، 
چــۆن بــە قووڵــی ســەیری چاوەکانمــی دەکــرد، کاتێــک 
قســەی بــۆ دەکــردم، زەرفەکــەم گرتــە باوەشــم، بۆنــی 

ــوو. ــەی گرتب دانیشــتنی ژوورەک

بەترســەوە یــان وەک ئەوەی هێشــتا باوکــم نەمردبوو.. 
کاتێــک بوولبوولێکــی بــۆ هێنامــەوە ماڵەوە خســتبوویە 
زەرفێکــەوە، دوو کونــی بچکۆلــەی هێنــدەی نوکــی 
ــۆ هەناســەدان تێــدا کردبووهــوە، زەرفــی  دەرزیــەک ب
کتێبەکــەم وەک زەرفــی بوولبوولەکــەی منداڵــی بینــی، 
دوو بەنرختریــن دیــاری بــوون بــۆ مــن، هیــچ کاتێــک 
بیــرم بــۆ ئــەوە نەچــوو ئــەو دوو زەرفــە دەبنــە 
دوو تابــووت، بوولبوولەکــەم دوای ســێ رۆژ مــرد، 
ــەی  ــر باخەک ــتمە ژێ ــان زەرف و خس ــتمەوە هەم خس

ــە ناشــتم.  ــی پڕتەقاڵەک ــر درەخت حەوشــە، لەژێ
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ــاو  ــەم لەن ــرد، زەرفەک ــن م ــە ســەاڵح یاســین الی م ک
قوتــووی بچووکــی دۆاڵبەکــەم دەرهێنــا، چیتــر بۆنــی 
ئــەو دیــدارەی لــێ نەدەهــات، بەڵکــو بۆنســاردێکی 
شــەهوەتی لــێ دەهــات، لــە بۆنــی ماســییەکی مــردووی 
ــم خســتە  ــەواوی ڕۆمانەکانی ــک دەچــوو، ت ــاو حەوزێ ن

ــاوی، خســتمە تەنەکــەی خۆڵەکــەوە.  ن

مــرد،  بەیەکجــاری  منــدا  لــە  ئــەو  ســاتەوە  لــەو 
ئێســته لەڕێــی ئــەو کتێبــەوە دەینووســمەوە، لــە 
ڕاســتیدا یــادەوەری ناگێڕمــەوە، هێنــدەی خراپیەکانــی 
ــوو  ــتێک نەب ــەی ش ــەوە، ئەدەبەک ــەک دەگێڕم مردووی
جگــە لــە دەمامکێکی درۆزن بۆ مەیلە سێکســییەکانی. 

لێــم  ڕۆمانــەکان  دەکــردەوە..  کتێبەکــەم  زەرفــی 
دەبوونــە پۆلــە باڵندەیەکــی نووســتوو کــە چــاوەڕوان 
قەفەســی  بیانخەمــە  ماڵــەوە،  بیانبەمــەوە  بــوون 
کتێبخانەکــەوە، لــە بوولبوولەکــەی باوکــم دەچــوو، 
ــە  گەرچــی ســەالح یاســین گــووی خــواردووە ببێــت ب
تاکــە پێاوێکــی باوکــم، باوکــم لەســەرەمەرگدا لەبــری 
شــایەتومان نــاوی دایکمــی دەهێنــا و غەزەلــی بــۆ ئــەو 
گــوت تــا گیانــی دەرچــوو، بــەاڵم چونکــە ئــەو کاتــە 
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ــی  ــم پیاوێک ــش وەک دایک ــی منی ــقبووم وامدەزان عاش
عاشــقم دۆزیووەتــەوە. 

پارکەکــەەم  دەپێچایــەوە،  زەرفەکــەم  ســەری 
ــاو پاســی گــەڕەک،  ــە ن جێدەهێشــت، خــۆم دەکــرد ب
هێنــدە پەلــەم بــوو.. کۆالنێــک پێــش گەیشــتنە ماڵــی 
خۆمــان دابەزیــم، خــۆم کــرد بەماڵــەوە، خــوا کــردی 
ــەوە ســەیری  ــە ماڵ ــە دراوســێیەک ل دایکــم لەگــەل ژن
درامایەکــی تورکــی خراپیــان دەکرد، خۆ کات و ســاتی 
نییــە درامــای تورکــی، دوای ســاو خــۆم گەیانــدە 
باڵنــدە ڕۆمانەکــەم کــردەوە،  ژوورەکــەم و زەرفــە 
خەریکــی ســەیرکردنی بەرگــی کتێبــەکان بــووم لەپــڕ 
ــە  ــوو، کەوتم ــک دانراب ــب کاغەزێ ــی دوو کتێ ــە نێوان ل
خوێندنــەوەی، بــاوەڕم نەدەکــرد بــۆ مــن نووســرابێت، 
بــۆ  عەشــقەی  و  ئەویــن  هەمــوو  ئــەو  کــە  بــەاڵم 
خســتبوومە ڕوو، تووشــی سەرســامی کــردم، بــەر لــە 
کۆتایــی نامەکــە نووســیبووی، گــەر ئەوینــی ئــەوم 
قەبــوول بێــت، ئــەوە ژمــارەی تەلەفۆنەکەیەتــی خێــرا 
ــوێنی  ــە ش ــە ل ــۆش بوویتای ــەم. ت ــۆ بک ــی ب تەلەفۆن
ــی  ــەم زەنگ ــەڵ یەک ــدی لەگ ــرد. ئی ــەر واتدەک ــن ه م
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ــین. ــی ســەاڵح یاس ــە کەپڵ ــووم ب ــۆن ب تەلەف

ــە شــەحن  ــا پیلەک ــت، ت ــەواو دەبێ ــە ت ــی کامێراک پیل
دەکەینــەوە، خۆشــمان پشــووێک وەردەگریــن، بــۆ 
ــە  ــەی کتێبەک ــەو بەش ــە ل ــۆن قس ــن چ ــەوەی بزانی ئ
دەکەیــن، ئێمــە تاوێــک لــە پێوەنــدی ئــەو دووانــە 
ڕادەمێنیــن کــە چــۆن منداڵــی و گەنجــی بوونەتــە 
بوولبــوول و کتێــب، ئــەو دوو پیــاوە دژ بەیەکــە بــاوک 
ــک  ــەودا، کاتێ ــاو ئ ــەوە لەن و دۆســت چــۆن کۆبوونەت
ــداری  ــی دل ــن، بەش ــە وێنەگرت ــەوە ب ــت دەکەین دەس
ــی  ــۆ کاتێک ــن ب ــییەکە دوا دەخەی ــە سێکس و پێوەندی
ــەوە هەڵوەســتە  تــر، تەنیــا لەســەر ئــەوەی خوێندمان

ــن.  دەکەی

بۆیــە کچــەی خوێنــەر کــە کارەکتــەری ســەرەکی 
فیلمەکەیــە، بــێ ئــەوەی ڕووخســاری دەربکەوێــت، 
دەکات،  نووســین  دەمامکــی  لەســەر  هەڵوەســتە 
دەمامکــی نووســین فێڵێکــە لــە خوێنــەر تا ســەرنجیان 
بــۆ خــۆی ڕابکێشــێت، دەنا نووســەرەکە عاشــقبوونیش 
وەک دەمامــک بــۆ ژیــان دەخاتــە ڕوو، ئــەو جگــە لــە 
ــە،  ــری نیی مرۆڤێکــی الدەری سێکســی شوناســێکی ت
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بــۆ تاوێــک لــە پشــت کامێراکــەوە، چاوەکانــم پــڕ 
ــتێت..  ــەر دەوەس ــەی خوێن ــە فرمێســک، کچ ــن ل دەب
داوا دەکات ئەمــڕۆ تــا ئێــرە بــەس بێــت، کاتێــک 
گۆڕینــی  بــەدەم  دەکات،  فرمێســکەکانم  پرســیاری 
میمــۆری کامێراکــەوه پێــی دەڵێــم.. کچــە خــۆی 
باڵنــدە کوژراوەکــەی نــاو زەرفەکــەی منداڵیــە، تەنیــا 
بەڕێگایــەک ڕزگاری دەبێــت، کەســێک ســەری زەرفەکە 
بکاتــەوە، پێــش ئــەوەی ئاســمانی لــێ زەوت بکرێــت.

کچــەی خوێنــەر بــە ئەســپایی و خەمگینــی دەپرســێت 
»بــەاڵم ئــەوە چــۆن؟« ئەو هەمــوو ژیانی ویســتویەتی 
عاشــقانە بــژی، لــە ناســینی پیاوەکانیــش ویســتویەتی 
ئــەو پیــاوە بدۆزێتــەوە کــە هەرگیــز نەیدۆزیــەوە، 
ــە  ــەوە، ک ــەو بدۆزێت ــاوە ئ ــەو پی ــتە ئ ــته پێویس ئێس

خەونەکــەی بێنێتــە دی.  

کچــە بــێ بیرکردنــەوە بــاس لــە پیــاوی کــورد دەکات، 
کــە چ پیاوێــک ژنێکــی وا دەکات بــە هاوســەری خــۆی، 
بــەر لــەو چەنــدان پێوەنــدی سێکســی و دڵــداری 

ــت؟ هەبووبێ
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نادیــار،  چارەنووســی  بــۆ  بــوو  پرســیارێک  ئــەوە 
کەچــی مــن دەمویســت ئــەو پیــاوە بــم، بــێ گوێدانــە 
ڕابــردوو، خەونــی خــۆم و ژنێــک بێنمــە دی، بــێ 
ئــەوەی ڕووخســاریم بــۆ گرنــگ بێــت، بەهێمنــی وتــم 
»ئــەو پیــاوە منــم، بــەاڵم ســەختە دۆزینــەوەی ژنــەی 

ڕۆماننــووس«
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قاوەیەکی تاڵ
بۆ دنیایەکی
 تاریک



نیهاد جامی 58



59کچەی خوێنەر

رۆحــم بەشــێوەیەک هــەال هــەال کرابــوو، هەمیشــە 
برینەکانمــی دەبــردەوە الی شــیعرەکانی  هەســتێک 
قــادری، ئــەو شــاعیرە چەنــدە ناوبانگــی گــەورە بــوو، 
هێنــدەش لــە شــیعردا برینەکانــی خۆی دەنووســی، من 
کــە ناســراوترین ڕۆماننــووس ڕاوی کــردم، زۆریتریــش 
داوی بــۆ نامهــوه، بــەاڵم وردە وردە لــە مەبەســتەکان 
دەگەیشــتم و دەمتوانــی خۆمیــان لــێ دەربــاز بکــەم، 
لــە منداڵییــەوە خــەون بــە ژیانێــک دەبینــم، ماڵێکــی 
بچکۆلــەم هەبێــت، شــاعیرانە لەگــەڵ خۆشەویســتەکەم 

بژیــم، کچێکــم هەبێــت نــاوی بنێــم بــاران. 

ــەوە  ــا ئ ــەوت، ن ــگاوی ک ــەم هەن ــە یەک ــە ل ــەو خەون ئ
بــوو،  پیاوێــک  کەوتنــی  نەبــوو،  خــەون  کەوتنــی 
ــر  ــرد زیات ــە وایک ــەو برین ــی خســت، ئ ــەو من ــەاڵم ئ ب
ســەرگەرمی خوێندنــەوە بــم، تا بتوانم لە داڕشــتنەوەی 
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بســەلمێنم،  خــۆم  توانــای  ئەدەبیــەکان  پرســیارە 
خوێندنــەوەی  کەوتمــە  بــوو  ڕۆژگارەدا  لــەو  هــەر 
ــن  ــوای، م ــا«ی هەمەنگ ــرد و دەری ــی »پیرەمێ ڕۆمان
هەرچیــم بەســەرهاتبێت، لــەوە تێکشــکاوتر نیــم، ئــەو 
پیرەمێــردەی نــاو ڕۆمانەکە بەســەری دێت، ســەرەنجام 
وەک پاڵەوانــی خەونەكانــی دەردەکەوێتــەوە، ئــەوە 
لــە  تەنیــا  نــەک  بەخشــیم،  پــێ  زۆری  هێزێکــی 
گەیشــتن بــە خەونەکــەم، بەڵکــو لــەو دێــڕەی کــە لــەو 
ســاتەوەختە بــۆ مــن هێزێکــی گەورەبــوو کــە دەڵێــت 

ــت«. ــەاڵم ناکەوێ ــت، ب ــرۆڤ دەدۆڕێ »م

بــۆ هەڵســانەوە و گەیشــتن بــە خــەون.. شــیعر و 
ــە  ــوون، ســەرباری سەرســامیم ب ــەک ب خــەون وەک ی
شــیعرەکانی قــادری، بــەاڵم دیمانەیەکــی کورتــی چەنــد 
پرســیاریم لەگەڵــی ئەنجامدابــوو، ئــەوە ســەرەتای 
ناســینێک بــوو بــۆ ئێمــە، ئێوارەیەکیــان لــە کۆڕێکــدا 
یەکتریمــان بینــی، بەدەســت ئامــاژەی بــۆ کــردم کــە 
بچــم الی ئــەو دابنیشــم، ئــەو بــۆ مــن خۆی شــیعر بوو، 
نەخــوازەاڵ بــەدەم ســاوکردنم بــە پۆســتەرە شــیعرێک 
وەاڵمــی دامــەوە، کــە ســوور هەڵگەڕام، نەیهێشــت دەم 
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بکەمــەوە وتــی »کــە کۆڕەکــە تــەواو بــوو گــەر پێــت 
ــەوە  ــەک پێک ــەک قاوەی ــە کافێی ــت دەچین ــۆش بێ خ
ــم ئەمــر  دەخۆینــەوە« ویســتم پێــی بلێــم قوربانــت ب
ــەیری  ــەوەی س ــێ ئ ــوت.. ب ــەاڵم وام نەگ ــت، ب دەکەی

بکــەم وتــم زۆرباشــە منیــش پێمخۆشــە.

ــە  ــەوە هاتین ــوو، پێک ــەواو ب ــە ت ــۆن کۆڕەک ــم چ نازان
دەرەوە، تــا هۆڵەکەمــان جێهێشــت چەنــدان کــەس 
داوایــان لــێ دەکــرد وێنــەی لەگــەڵ بگــرن، ئەویــش بــە 
ــە  ــام دەدا، ل ــەی ئەنج ــن کارەک ــە م ــی ل داوای یارمەت
دڵــی خــۆم دەمــووت وای ئــەو تەنیا شــیعر نانووســێت، 
خۆیشــی شــاعیرانە ڕەفتار دەکات، من بە قاچ بەســەر 
ــی شــیعرەکانی بەســەر  ــە باڵ شــەقام نەدەڕۆیشــتم، ب
شــەقامدا دەفڕیــم، هــەر دەڵێــی دوو عاشــقەکەی نــاو 
تابلۆکانــی شــاگاڵ بوویــن، بەســەر شــارەکان ئەفڕیــن، 
ــر  ــێ، ئاخ ــەک کاف ــمان ن ــە ئاس ــرد بمبات ــەزم دەک ح
هەمــوو شــتێک لەگــەڵ ئــەو خەیــاڵ بــوو، تەنانــەت لــە 
بەردەمــی فنجانــی قــاوەکان دانیشــتبووین، باســی لــە 
ــەک  ــک وەک پەپوولەی ــرد، کچێ ــن دەک ــیعربوونی م ش
ــێ دەکات،  ــارەی شــیعر ل ــج پرســیاری لەب ــت، پێن دێ
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خێــرا بــۆ نــاو باخــەکان دەفڕێتــەوە.

قــادری تاکــە پیــاو بــوو بێ ســەڵمینەوە و تــرس داوای 
پێوەنــدی لێکــردم، دەبــوو بڵێــم بیــری لــێ دەکەمــەوە، 
ئــەو لــە شــوێنی مــن گوتــی بیــری لــێ مەکــەوە، تــا 
تــۆ بیــر دەکەیتــەوە ئــەو شــاعیرە دەمرێــت، وتــم 
نابمــە هــۆی مەرگــی گەورەتریــن شــاعیر. وتــی کەوایــە 
ــە  ببــە خۆشەویســتم.. چیتــر پێــم مەڵــێ مامۆســتا ب
مەحمــوودی خــۆت نــاوم بــەرە. وای چ بوێرییەکــی 
پێویســت بــوو، بــەاڵم ئیــدی بڕیــارم دا بوێــر بــم و وتــم 
»کات بــۆ مــن درەنگــە دەبێــت بگەڕێمــەوە ماڵــەوە«.

ــاو،  ــە بەرچ ــەو هات ــیعرێکی ئ ــتەرە ش ــە پۆس ــۆم ب خ
بێباکانــە لــە کافــێ و باخــەکان لەگەڵــی دادەنیشــتم، 
ــراوی  ــۆ رێکخ ــەردانی ب ــە س ــش چووم ــد جارێکی چەن
نووســەرانی یەکگرتــوو، کــە ئــەو ســەرۆکی ڕێکخراوەکە 
بــوو، رۆژانــە نامــە شــیعرییەکانی خــۆی بــۆ دەنــاردم، 
ــی ناڕاســتەوخۆ  ــی تەلەڤزیۆن ــە گفتوگۆیەک ــەت ل تەنان
باســی پێوەندیەکەمانــی کــرد، ئــەوە وایکــرد هیــچ 
ئــەو  لــە خۆشهویســتییهكهمان.  نەبێــت  گومانێکــم 
داوایــەی هەمیشــە لێــی دەکــردم کــە پێکــەوە بچینــە 
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تورکیــا، هەفتەیــەک خۆشــترین رۆژانی عەشــق بەســەر 
ــەیەک  ــە قس ــەوە، چونک ــی نەکەم ــر ڕەت ــن، چیت بەری
ــەر  ــش ه ــدارە تەلەڤزیۆنیەکەی ــە دی ــی وت ل ــە بەمن ک
وای وت »چاوەڕوانــی شــەش مانگــی داهاتــوو دەکــەم 
ــام  ــت، دڵنی ــەی دەردەچێ ــی دوب ــی خەاڵت ــا ئەنجام ت
ئەمســاڵ دەیبەمــەوە، بــەم بۆنەیــەوه خۆشەویســتەکەم 

ــم«. ــە بووکــی ژیان دەکــەم ب

یەکەمجاربوو لە ژیانمدا ســواری فڕۆکە بم، بەتەنیشــت 
مەحمــوود قــادری خۆشەویســتم دانیشــتووم، وەک 
چــۆن بــۆ ئــەو ســەفەرە یەکەمجار بــوو.. لەگــەڵ دایکم 
درۆ بکــەم، درۆیــەک خوشــکە ڕۆحیەکــەی شــارەوانی 
بــۆی دۆزیمــەوە، ســیناریۆیەکمان ڕێکخســت، هاتــە 
ــژاردووە  ــی هەڵب ــە هەردووکمان ــە ڕۆژنام ــان گوای ماڵم
ــە ئەســتەنبوڵ،  ــۆ ســەفەری کۆنگــرەی نووســەران ل ب
ئــەوەش دەرفــەت و خەونێکــی گەورەیــە، دایکم چونکە 
هەرگیــز درۆی لێــم نەبینیبــوو، کاتێــک دڵنیــاش بــوو 

ژنێــک هاوڕێــی ســەفەرەکەمە، ئیــدی ڕازی بــوو.

لــە فرۆکەخانــە دابەزیــن، دوو جانتامــان پــێ بــوو، لــە 
خاڵی پشــکنینی فرۆکەخانە ســەیری پاســپۆرتەکانیان 
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چاوەڕێــی  لەوالتــر  وەرمانگرتــەوە،  کردیــن، 
ــۆ  ــییەک، ب ــاو تەکس ــتمانە ن ــرد، خس ــان ک جانتاکانم
ــەقام و  ــار و ش ــوو، ش ــەون ب ــتێک خ ــوو ش ــن هەم م
ــە پێــش ئوتێلێــک دابەزیــن و  ــاخ و مرۆڤەکانیــش، ل ب

ژوورێکمــان وەرگــرت.

مــن و شــاعیری خــەون لە ژوورێک بوویــن، جانتاکانمان 
قــژی  بۆنــی  و  باوەشــی  گرتمیــە  بەتونــدی  دانــا، 
دەکــردم، دەســتەکانمی گــرت گوتــی »لــە هیچ شــتێک 
مەترســە ئیــدی بــۆ هەمیشــە تــۆ هــی منیــت، لەمــڕۆوە 
تــۆ هاوســەری منیــت، کــە گەڕاینــەوە دێمــە الی دایکت 
بــۆ خوازبێنیــت«. دەبــوو ئیتــر بوێــر بــم.. چاوەکانــم 
داخســت و وتــم »مەحمــوودی مــن ماچمکــە« هەســتم 
ــی  ــام، بۆن ــەر گۆن ــرد لەس ــیعر دەک ــەی ش ــە هەناس ب
پــەڕی گــوڵ لــە لێوەکانــم دەهــات، لێــوم بووبــوو بــە 
گوڵێکــی پەمەیــی بــاخ، پەپوولەی شــیعر بەســەرییهوه 
نیشــتبووهوە، دەســتیم دەگــرت و دەمخســتە ســەر 
مەمکەکانــم، ئەویــش دوگمەی کراســەکەمی دەکردەوە، 
بــە  لێزانانــە دەســتی دەبــردە ســەر ســتیانەکەم، 
ــە درزی  ــا ب ــی دەن ــی دەخســتم و دەمت ئەســپایی پاڵ
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مەمکەکانمهــوه، ئاســکێکم لــە نێوانــی مەمکەکانــی 
خــۆم دەبینــی، دەمــی نابووە ســەر ســینەم، جلەکانمی 
ــی  ــی، جلەکان ــی دەبین ــڕ خــۆم بەڕووت ــڕێ دەدا لەپ ف
خۆشــی دادەکەنــد، پەنجــەی قاچەکانمــی ئەمــژی، 
ــمدا  ــاو لەش ــەری لەن ــا، س ــم ههڵدهكش ــەرەو ڕانەکان ب
پــڕ دەبــوو لــە بۆنــی شــەهوەتی ژنانــە.. زمانــی 
شــیعری ئــەو دەچــووە قوواڵیــی گیانمــەوە، لــەوە 
دەچــوو زمانــی بەنــاو ژنێتیــم بگێڕێــت، ئاگرێکــی وای 
تێــدا کردبوومــەوە، ئیــدی بەرگــەی هیچــم نەدەگــرت، 
ــری  ــەر ئاگ ــتم ب ــۆم، دەس ــەرەو الی خ ــا ب ڕامدەکێش
لەشــی دەکــەوت، لەپــڕ پارچــە گۆشــتە ڕەپبووەکــەی 
دەممــەوە..  دەیخســتە  دەکــەوت،  ڕووخســارم  بــە 
بەهــەردوو دەســتی ســەرمی دەگــرت و هانکــە هانکــی 
پــێ دەکــرد، ئــەوە ئــەو ســاتە بــوو ئیــدی ئــەو زمانــی 

ــە؟«.  ــووت »بەدڵت ــۆڕا دەی دەگ

مــن بــواری وەاڵمدانــەوەم نەبــوو، بەنیــگای چــاو لێــی 
ــت  ــک دەبێ ــوو ڕۆژێ ــدی هەم ــووت »ئی ــام، دەی ڕادەم
ــتەکەی  ــە گۆش ــم پارچ ــاو دەم ــت« لەن ــۆ بکەی وام ب
ئــەو قەبــارەی گەورەتــر دەبــوو، هــەر هێنــدەی مابــوو 
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بەدەســتییەوە بڕشــێمەوە، شــل و خــاو دەبــووم، پــاڵ 
دەكەوتــم، هــەردوو ڕانەکانمــی بــەرز دەکــردەوە، ئــەو 
پارچــە گۆشــتەی لەنــاو گیانــم نزیــک دەکــردەوە، 
ــت«؟  ــە ژن ــارێ نەبوومەت ــە خــۆ ج ــووت »وامەک دەم
تــۆ  دەیــووت  ســەیرەوە  بەهەڵچوونێکــی  کەچــی 
قەحپــەی خۆمــی، دەمــووت مــن قەحپــە نیــم دەبمــە 
ژنــت، دەیــووت قەحپەکــەی خــۆم ئێســته کونــت 
ــەواو  ــەکەی ت ــە، قس ــزانم زۆرت پێخۆش ــەم، دەش ئەک
نەدەکــرد، ئازارێــک بەگیانــم دەهــات، بەوپــەڕی توندی 
و خێراییــەوە لــە منــدا هاتوچــۆی دەکــرد، تــا هەســتم 
ــم کــرد، مەحمــود قــادری  ــە ڕانەکان ــە گەرماییــەک ل ب

ــردم. ــی ک ــە ئەســتەنبۆل کون شــاعیر ل

ئــەو شــەوە تــا بەیانــی نەیهێشــت بخــەوم، شــتێک نەما 
نــاوی دنیــای شــاعیری بێــت، ئارەزوویهکــی شــەهوانی 
ــی  ــوە زمان ــک دەبووه ــم نزی ــک لێ ــەر جارێ ــوو ه هەب
ناشــیرینتر دەبــوو، ســەیربوو ئــەوە ئــەو شــاعیرە بــوو 
دەیــوت بــێ خۆشەویســتی تــۆ دەمــرم، کەچــی لێــرە 
ــی  ــە تێ ــک نیی ــە پیاوێ ــتی ب ــم »ژن پێویس ــی وت پێ
ــت،  ــی هەبێ ــت کێرێکــی زل ــگات، ژن پیاوێکــی دەوێ ب
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ــدە لێــم  ــکات« ئیــدی هەرچەن هەمــوو شــەوێک گان ب
نزیــک دەبووهــوە، هەســتم دەکــرد بــە زۆر القــەم 
ــۆ  ــن ب ــەڕان، چووی ــۆ پیاســە و گ ــردم ب دەکات، دەیب
ســینەمایش، بــەاڵم چێــژم لــە هیــچ نەدەبینــی، تاکــە 
شــتێک ئەوەبــوو دەبــوو ڕازی بــم ببێتــە مێــردم، 
مێردێــک تەنیــا وەک ژنێکــی جــوان دەمبینێــت و 
ــەر  ــێ ڕۆژ بەس ــیت« س ــوت »زۆر خۆش ــۆی دهیگ خ
ــە ڕیســتۆرانتێک  ســەفەرەکەمان تێپــەڕی، دوا شــەو ل
پێــی وتــم »ســبەی ســەعات دە لــە فڕۆکەخانــە دەبیــن 

دەگەڕێینــەوە«. 

دەرفەتــم بــۆ هێنــاو گوتــم یانــی پێکــەوە دەچینــەوە 
ــۆ  ــەر کەســێک ب ــوەی چــی ه ــی ئێ ــە؟ ماڵ ــی ئێم ماڵ
ماڵــی خــۆی، ڕاســتییەکەی مــن وام پــێ باشــە نــاوە 
نــاوە ئــاوا ســەفەر بکەیــن، بــا جــارێ یــەک دوو ســاڵ 
ــووم  ــگ ب ــت، بێدەن ــەم شــێوەیە بێ ــان ب پێوەندیەکەم
هیچــم نەگــوت، جــا بــا شتێکیشــم بووتایــه، پیــاو 
هــەزار تەڵەکــە و فێڵیــان هەیــە کاتێــک واز لــە کچێــک 
ــە  ــە بێیت ــت دا ک ــۆ خــۆت بەڵێن ــەاڵم ت ــم ب ــن، وت دێن
خوازبێنیــم؟ بــە گرژییــەوە قســەی دەکــرد و هەرگیــز 
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ناڵێــم  »خــۆ  گوتــی  نەبــوو،  عاشــقەکە  شــاعیرە 
نایەمــە خوازبێنیــت، بــەاڵم مــن شــاعیرم پێویســتم بــە 
پێوەندییــە.. دەبێــت هەســت بــە عاشــقبوون بکــەم، ت 

ــدەم«  ــاری هاوســەرگیری ب ابڕی

بەپێچەوانــەی چاوەڕوانــی ئــەو وتــم ئــەوە زۆر ڕاســتە 
بــە تایبــەت بــۆ شــاعیرێکی وەک تــۆ، خۆشــحاڵ بــوو، 
ــت«  ــاوا زوو تێمدەگەی ــی ئ ــی ژنێک ــی »نەمدەزان گوت
بــە پێکەنینێکــی گاڵتەجاڕانــەوە وتــم مەحمــود ژنــان 
پێویســتیان بــە تێگەیشــتن نییــە، پێویســتیان بــە 
ــاوە.    ــاو زنجیــری پانتۆڵــی پی پارچــە گۆشــتەکەی ن

ئیــدی دەیزانــی کــە بڕیــاری کۆتایــی دەدەم، بەاڵم پێی 
وانەبــوو کچێــک بکرێتــە ژن، چــۆن دەســتبەرداری ئــەو 
پیــاوە دەبێــت، دەســتبەرداربوون بــۆ مــن باشــتر بــوو 
لــەوەی هەمــوو ژیــان پیاوێــک بــە قەحپــە بمبینێــت.        

بــە  بــووم  بــدات،  لــێ  دەســتم  نەمهێشــت  شــەو 
مرۆڤێــک.. بڕیــارم دا گــەر بــە زۆریــش پەالمــارم بــدات 
لــە ئوتێلەکــە حەیــای بــەرم، خــەوت و هیچــی نــەووت، 
ــی  ــم، بەیان ــە خەوت ــەی ژوورەک ــش لەســەر قەنەف منی
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هەریەکــە لــە شــوێنی خــۆی خەبــەری بووهــوە، خۆمان 
ــەوێ دووکــوپ قــاوە و  ــە، ل ــۆ فرۆکەخان حــازر کــرد ب
ــە  ــە فرۆک ــە ل ــان، ک ــا خواردم ــک شــیرینی هێن هەندێ
ــەک تەکســی  ــتینەوە دەیویســت بەی ــن و گەیش دابەزی
بڕۆیــن، کاتێــک پێــم وت »مامۆســتا مەحمود ســوپاس 
خــۆم ماڵــەوە دەزانــم، ژمارەکەشــم بســڕەوە.. هەمــوو 
ــەرێکیتر  ــاوا نووس ــت« ئ ــۆ نەکەی ــم ب ــت تەلەفۆن ژیان

ــم بووهتــە گۆڕســتانی نووســەران. ــدا مــرد، دڵ لەمن

ئەســتەنبۆڵ مەنفــای شــیعری حاجــی قــادر، ئــەو 
مەنفایــە بــۆ مەحمــود قــادری وێرانکردنــی خەونــی 
نەخۆشــە،  دەروونێکــی  مەیلــی  تەنیــا  کچێکــە، 
بــووە  کافێکــە  دیــداری  یەكــەم  تاڵــی  قاوەیەکــی 

تاریــک. دنیایەکــی  کۆتایــی 

دنیایەکــی تاریــک مــن و کچــەی خوێنــەر ڕادەکێشــێت، 
بــۆ مەرگــی نووســەرێکی تــر، مەرگێــک بــۆ مــن نەمریــە 

بــە ژنــە نووســەرە ونبووەکــە.
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لۆژیکی ناسڕی و
حەرامی ژیان
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دەکەیــت،  مرۆڤێــک  ڕێکەوتــی  کــە  هەندێکجــار 
نەکــردووە،  پیــس  لێــی  هێنــدە  نەخۆشــییەکانی 
ــەوەش  ــۆ ئ ــە خ ــیت: باش ــۆت بپرس ــە خ ــت ل ناچاری
پیــاوە؟ ڕاســتییەکەی مــن لــەوە تێنەگەیشــتم ناســری 

بۆچــی لــە هیــچ پیاوێــک ناچێــت؟ 

عەزیــز ناســری شــانۆکار دوای ئــەوەی ســێ مانــگ 
سەرشــەقام«ی  »هەتیووەکانــی  شــانۆنامەی 
ــە کاری  ــن وازم ل ــوو م ــەو ڕۆژگارە ب ــرد، ئ ــش ک نمای
ــە  ــم ب ــە یەکجاریــش پێوەندی ــوو، ب ــی هێناب ڕۆژنامەوان
خانمــی شــارەوانی کۆتایــی هــات، ئەویشــم لــە خۆمــدا 
کوشــتبوو، دایکــم دەیزانــی بێتاقەتــم دەیــووت »کچــم 
خــۆت مانــدوو مەکــە خانەنشــینییەکەی باوکــت کرێــی 
ــان دەکات،  ــو بەشــی ژیانم ــی ئەودی خانوەکــەی کۆالن
خــوا نەیبرێــت دوو زەعیفــەی وەکــو مــن و تــۆ چیمــان 
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ــە«  هەی

ــەو  ــرم ل ــر بی ــووم، چیت ــەوە ب ــە ماڵ ــن کات ل زۆرتری
مرۆڤانــە نەدەکــردەوە کــە لــە خۆمــدا ناشــتبوومن، دوو 
جاریــش خوازبێنیــم هــات، بــێ هیــچ بیرکردنەوەیــەک 
ڕەتــم کردنــەوە، چونکــە بــێ ئــەوەی کــەس بیزانێــت 
مــن کــچ نەبــووم.. کرابــووم بــە ژن، کتێــب تاکە هاوڕێ 
ــۆ پیشــانگایەکی  ــه ب ــوو، کاتێــک بچووماب و دۆســتم ب
شــێوەکاری یــا کۆنســێرتێک، وەک مردوویــەک ڕەفتارم 
لەگــەڵ ئــەو پیاوانــە دەکــرد کــە ســااڵنی پێشــوو 
ــوو،  ــەوە هەب ــنایەتیم پێیان ــەوە ئاش ــۆی کارەکەم بەه
عەزیــز ناســری شــانۆکار دوای نمایشــەکەی تاکــە 
پیاوێــک بــوو ســەرنجی ڕاکێشــام، ئەویــش بەهــۆی 
ــز  ــاوڕێ و هەرگی ــە ه ــوو، زوو بووین ــانۆنامەکەی ب ش
وەک ئەوانیتــر نەبــوو، باســی هەمــوو شــتێکی دەکــرد، 
کەچــی هیــچ مەبەســتێکی نەبــوو، وەک جەســتە منــی 
بــوون ســەیری دەکــردم،  نەدەبینــی، بەڵکــو وەک 
پاساویشــی گەڕانــەوە بــوو بــۆ کتێبــە فەلســەفییەکان، 
لــەو ڕێگەیــەوە  لــەوە دەکــرد،  باســی  کــە خــۆی 

شانۆنامەکانیشــی دەنووســێت.
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ــەو واڵتیشــی بەجێهێشــت، پیاوێــک  ــەو رۆژەی ئ ــا ئ ت
ــچ کاتێکیــش  ــوو، هی ــر نەب ــز وەک ئەوانیت ــوو هەرگی ب
ــەاڵم وەک  ــێ نەبەخشــیم، ب هەســتی خۆشەویســتی پ
هەمیشــە  دەکــردم،  ســەیری  هاوڕێــی  نزیکتریــن 
ســەرکۆنەی ئــەو پیاوانــەی دەکــرد، دەیــووت »چــۆن 
دەکرێــت بــە کەســێک بڵێــی دەمــەوێ ببیتــە هاوڕێــم، 
کەچــی دواتــر داوای جەســتەی بکەیــت، چــۆن دەبێــت 
ناســری  بکــەی«  هاوڕێــی خــۆت  لەگــەڵ  ســێکس 
ــە  ــوو بۆشــایی ل ــەک ب ــوو، هاوڕێی ــاواز ب پیاوێکــی جی
منــدا دروســت کــرد، مانــای پاکیزەیــی بــۆ ژیانــم 

گەڕانــدەوە.

ــردم  ــری ک ــردم، فێ ــر ک ــری فێ ــوو بوێ ــش ب هــەر ئەوی
ــینی  ــری نووس ــە، بوێ ــەوە نیی ــۆ ڕووتکردن ــری خ بوێ
بەپێــی  کتێبــە  ئــەو  حەرامەکانــی خۆتــە، مەگــەر 

لۆژیکــی ناســری نەنووســرابێت؟

ــی  ــتەی خۆمان ــته ئاراس ــیارەیە ئێس ــەو پرس ــەوە ئ ئ
نــە  دیــارە،  ڕۆمانەکــە  نووســەری  نــە  دەکەیــن، 
كــەس دەزانێــت عەزیــزی ناســری کەوتــە کوێــی ئــەو 
دنیایــەوە، ئــەوەی لــە دەمــی هاوڕێکانــی بیســترا، هــەر 
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هێندەبــوو کــە گوتبــووی »رۆژێــک کــە لێــرە چوومــە 
دەرەوە، دەمەوێــت وەک مرۆڤێکــی ئاســایی بژیــم، 
نــەک نووســەر و هونەرمەنــد« داخــۆ هــەر ئــەو لۆژیکــە 
نەبــوو ڕۆمانووســەکەی ئێســته ئــەو دیکۆمێنتارییــەی 
ژیانێکــی  دەیویســت  دەدەیــن،  ئەنجــام  لەبــارەوە 
ڕۆمانتیکــی هەبێــت، کــە پێــی نەگەیشــت لەڕێــی 
ــژارد.   ــی خــۆی هەڵب خوێندنــەوەی کتێبــەوە تەنیای

کچــەی خوێنــەر پاڵەوانــی ســەرەکی ئــەو فیلمــەی 
ــەی گشــتی یەکتریمــان  ــە کتێبخان مــن کــە ســەرەتا ل
ناســی، بەشــێوەیەک لــە بــەردەم کامێــرا دەیالۆگەکانی 
دەردەبــڕی، وەک ئــەوەی لــە ژیاندا بێــت، جارێکیان لە 
ۆرک شــۆپێکی دۆکیۆمێنتــاری کــە خانمێکــی ئەڵمانــی 
بەنــاوی »ڕووت« وانــەی پــێ دەوتینــەوە، باســی لــەو 
حالەتــە گرنگــەی نــاو دیکۆمێنــت دەکــرد، ئێســته 
لەوکاتــەدا بیــری ئــەو وانەیــەم دێتــەوە، کــە لەبــارەی 
پێوەنــدی نێــوان دۆکیۆمێنــت و دەروونشــیکاری بــوو، 
بۆیــە ئــەوە وا دەکات تیشــک بخەینــە ســەر الیەنێکــی 
ــەو پرســیارە ئاراســتەی  ــی ناســری، ئێســته ئ دەروون

کچــەی خوێنــەر دەکــەم و لێــی دەپرســم: 
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کــە  سەرشــەقام  هەتیوەکانــی  شــانۆنامەی  ئاخــۆ 
ــەو  ــدی ب ــوو پێوەن ــازی ب ــاردەی هەتیوب ــارەی دی لەب
ــە  ــاس ل ــووس ب ــەی ڕۆمانن ــە کچ ــە ک ــەوە نیی حاڵەت
ناســری دەکات وەک پیاوێــک کــە مەیلــی سێکســی 

ــە؟  ــۆی نیی ب

ئــەو تاوێــک لــە پێــش کامێــرا و بــەدەم بیســتنی 
تــا  دەکات،  هەڵوەســتەیەک  منهــوه  پرســیارەکەی 

گونجــاو. وەاڵمێکــی  دەگاتــە 

ئەگــەر بگەڕێینــەوە بــۆ پێوەنــدی بیۆگرافــی نووســەر 
ــی  ــۆ ڕەوایەت ــەو پرســیارەی ت و تێکســت، دەشــێت ئ
ــەوە  ــۆ ســێکس نەکــردن و بیرنەکردن خــۆی هەبێــت ب
لــە ژنــەی ڕۆماننــووس، چونکــە هەمــوو ئەوانــەی وەک 
مارســیل برۆســت و ژان ژینیە و نووســەرانی تریش کە 
باســیان لــە ئەدەبــی هۆمۆسێکســواڵ کــردووە، خۆیــان 
لــە بنەڕەتــدا هۆمۆسێکســواڵ بــوون، گــەر وابێــت 
ناســری شــانۆنامەی »هەتیوەکانــی سەرشــەقامی« 
ــەو  ــەاڵم ئ ــیووەتەوە، ب ــۆی نووس ــی خ ــارەی ژیان لەب
گریمانەیــە داماننــا وایــە، ئاخــۆ لــە ڕوانگــەی ژان پــۆل 
ســارتەر پێوەندییــەک لــە نێــوان ژان ژینیــە وعەزیــزی 
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ــە  ــدا ژینی ــە کتێبێک ــارتەر ل ــەوە؟ س ــری نادۆزین ناس
ــی  ــان حاڵەت ــری هەم ــات. ناس ــاو دەب ــس ن ــە قەدی ب
ــە، کاتێــک پیــرۆزی هاوڕێیەتــی دوور دەکاتــەوە  تێدای
ــی  ــری وەک موغ ــە ناس ــی، بۆی ــدی سێکس ــە پێوەن ل

ــن. زەردەشــتی دەیبینی
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عیشقێک
دەمکوژێت
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هەمــوو کچێــک خــەون بــە ئەوینــی نووســەرێکی وەک 
ســەاڵح یاســین دەبینێــت کــە عەشــق لــە پەنجەکانیــدا 
کارەکتــەری  پەنجانــەی  ئــەو  دەبــێ،  لەدایــک 
ڕۆمانەکانــی پــێ دەهاتنــە دنیــا، ئــەو پەنجانــە کەوتنــە 
نــاو قەفەســی دەســتی مــن، خــۆم بــە المەوە مەبەســت 
قــژم،  عەتــری  لەنــاو  مەســتبن  پەنجەکانــی  بــوو 
ــم،  ــچ بزان ــتێکەوە هی ــچ ش ــارەی هی ــت لەب نەمدەویس
ــی،  ــان بین ــەکەی یەکم ــە ئۆفیس ــەر ل ــدار ه دووەم دی
بــەاڵم هەینــی بــوو نــە ســکرتێر و نــە هیــچ کەســێک 
ــی دەکــردم کــە  ــەر دەرگا چاوەڕێ ــوون، لەب ــەوێ نەب ل
چووینــە ژوورەوە.. دەرگاکــەی کلیــل کــرد، دوو بەرداخ 
شــەربەتی دانــا و بەتەنیشــتمەوە دەســتەکانمی گــرت، 
ــرد، ســەرم خســتە ســەر  ــم دەک ــە پەنجەکان ــی ب یاری
ــەر  ــەی ب ــژم، پەنج ــاو ق ــتە ن ــتی خس ــینگی، دەس س
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ڕوومەتــم دەکــەوت، هێنــدە عاشــقانە وتــی »ئەتوانــم 
ماچــت بکــەم« 

ئــەو  خۆشەویســتمە،  ئــەو  ناتوانێــت  چــۆن  جــا 
ــەاڵح  ــکات، س ــم ب ــێ ماچ ــێ دەتوان ــەی ک ــێ ئ نەتوان
ــتی  ــە سروش ــتەکان ب ــە، ش ــیار نیی ــقدا پرس ــە عیش ل
ــت  ــان داخس ــان چاوم ــان ڕوو دەدەن، هەردووکم خۆی
ــن  ــەک بووی ــە دنیای ــە لێومژینــی یەکتــری، ل و کەوتین
ــاگا  ــە بەئ ــوو، ک ــێ ڕوواندب ــی ل ــاڵ باڵمان ــدی خەی ئی
هاتمــەوە ماوەیەکــی زۆر بــوو لــە باوەشــی ئــەو خــەوم 
لێکەوتبــوو، مــاوەی ســێ مانــگ هەمــوو ڕۆژانــی هەینی 

ــی. ــان دەبین یەکتریم

خوێندنــەوەی  بــە  کــرد  دەســتی  هەفتــە  ســێیەم 
ڕەشنووســی ڕۆمانێــک کــە چــۆن نووســەرێک دەکەوێتە 
ئەوینــی کچێکــی ڕۆژنامەنــووس، هەمــوو کاتێــک خەون 
بــەوەوه دەبینێــت کــەی بێــت ڕۆژێــک خەیاڵەكانــی بــۆ 
ــەوە  ــی خوێندن ــەو خەریک ــە ڕاســتی، ئ جەســتەی ببن
ــد،  ــردەوە و دامکەن ــەرز ک ــەم ب ــش بلوزەک ــوو، منی ب
بــە ســتیانێکی ڕەشــهوه بــە دیاریــەوە بــووم، عاشــقانە 
لێــم ڕادەمــا، دەســتێکی بــە کاغــەزەکان و دەســتەکەی 
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تریشــی بەســەر ڕانەکانمهــوه بــوون، چونکــە ئــەو ڕۆژە 
تەنورەیەکــی کورتــم لەبــەر کردبــوو، ئــەو جادووبازێــک 
بــوو، ڕێــک لــە ڕۆمانەکــە باســی تەنورەیەکــی کورتــی 
دەکــرد، کاتێــک پەنجەکانــی دەکەونــە ســەر ڕانــم، 
بگرێــت،  کەمــەرم  بێــت  ڕۆژە  ئــەو  چــۆن  دەبێــت 
هەڵســامەوە و زنجیــری تەنورەکــەم کــردەوە، بــۆی 
پهرشــوباو  ژوورەکــەدا  بــە  کاغەزەکانــی  وەســتام 
کردەوە، لەســەر کۆشــی خۆی دای نیشــاندم، ال ملمی 
مــاچ دەکرد، ســتیانەکەمی شــل کــردەوە، دەســتەکانی 
ــۆی  ــەردوو لیم ــەوە، ه ــک کران وەک دەســتی باخەوانێ
بەشــێوەیەک  دەســتەکانی،  نــاو  کەوتنــە  ســینەم 
یاریــی بــە گــۆی مەمکــم دەکــرد خەریــک بــوو شــێتم 
بــکات، دەســتم بــۆ زنجیــری پانتۆڵەکــەی دەبــرد، 
بــە پەلــە پانتۆڵەکــەی خــۆی دادەکەنــد، دوگمــەی 
کراســەکانیم دەکــردەوە، دوو جەســتەی ڕووت بوویــن، 
ــاوە کەوتبــوو،  ــەو ن ــە نوێیەکــەی ل ڕەشنووســی ڕۆمان
تــەواوی جەســتەم وەک ئــەوەی پەرســتگا بێــت، ئــاوا 
ــەرپێ،  ــایەوە س ــت، هەڵس ــرد و دەیپەرس ــی دەک ماچ
هێشــتا مــن پاڵکەوتبــووم.. دەســتمی گــرت تــا بتوانــم 
دابنیشــم، لــە بــەردەم ئاگــری جەســتەی ڕایگرتــم، بــێ 
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ئــەوەی داوای هیــچ بــکات خســتمە دەممــەوە، لەســەر 
ــاوە  ــردم، ن ــەڵ ک ــۆی لەگ ــتم، کاری خ ــک پاڵیخس س

ــت ناکــەم«. ــووت »مەترســە کون ــاوەش دەی ن

ســێ مانگــی تــەواو هەمــوو رۆژانــی پشــووی هەفتــە.. 
ســەاڵح یاســینی ڕۆماننــووس ســوارم دەبــوو، تــا 
ڕۆژە  ئــەو  ئەمــژی،  پێمــی  کاتێــک  ئێوارەیەکیــان 
هەرچــی ئــاوی هاتهــوه خســتییە دەممــەوە، کــە تــەواو 
ــت  ــم وت »ناکرێ ــتین پێ ــۆڕی، دانیش ــان گ ــوو خۆم ب
هــەروا بــەدزی پێکــەوە بیــن، بــۆ نامکەیە ژنــی خۆت« 
هێنــدە ســەیر پێکەنــی، وەک ئــەوەی گێایەتیەکــم 
ــا شــتی وا  ــن؟ ن ــی م ــە ژن ــۆ ببیت نواندبێــت »ژن.. ت
نابێــت.. تــۆ تەنیــا دۆســتمی« یانــی چــی دۆســتت؟ 

ــی؟  ــۆ نامهێن ــر ب ــم؟ ئیت ــۆ خۆشــت ناوێ ــەر ت مەگ

کەچــی نکوڵیکردنــی لــە ژیانی هاوســەری بەشــێوەیەک 
بــوو، وەک ئــەوەی مــن تەنیــا قەحپەیــەک بــم بــۆ ئــەو، 
بۆیــە هەوڵمــدا توڕەییــم کۆنتــڕۆڵ بکــەم، کاتێــک پێــم 
ــۆ  ــەو شــێوەیە منــت خۆشــەوێت؟ ب وت مەگــەر تــۆ ب
ئــەوەت نەبــوو بمکەیتــە هاوســەرت؟ کەچــی ماوەیــەک 
بێدەنــگ بــوو، تــا کۆتایــی بــە بێدەنگــی هێنــا »ئــەوە 
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عەشــقە لــە مــاڵ دەمرێــت، عەشــق دەبێــت ئــازاد بێــت 
بــۆ شــەقام و بــاخ و ســێکس کــراوە، هیــچ کاتێــک نــە 
بیــرم لــە ژنهێنــان کردووةتــەوە، نــە تۆشــم وەک ژنــی 

خــۆم ســەیر کــردووە«. 

لــەو ڕۆژگارە شــانۆگەری »ماڵــی بووكــە شووشــە«ی 
ئەپســنم خوێندبووهــوە، چــۆن نــورا ماڵەکــە جێدێلێــت 
و بەتونــدی دەرگاکــە دادەخــات، هەڵســامەوە دوو تفــم 
کــردە چــاوی ســەاڵح یاســین و ژوورەکــەم جێهیشــت، 
وەک نــورا بەتونــدی دەرگاکــەم داخســت و ئیــدی 
هەرگیــز نەهاتمــەوە ئــەو ژوورە، ژمــارەی تەفۆنەکــەم 
گــۆڕی و شــیعرەکانی مەحمــود قــادری بووبوونــە زامــی 

برینەکانــم.

ــۆی ناســینی  ــووە ه ــە ب ــوو ک ــەو عیشــقە ب ــەوە ئ »ئ
بریــن، مــرۆڤ کــە برینــی ناســی ئیــدی دەچێتــە 
شــیکاری  ئــاوا  خوێنــەر  کچــەی  ئــازار«  قوواڵیــی 
و  کتێبەکەمــان  نووســەری  دڵــداری  پێوەنــدی  بــۆ 
ــەم  ــک کامێراک ــرد، کاتێ ڕۆماننووســە ناســراوەکە دەک
دەکوژانــدەوە، تاکــە ڕۆژێکمــان لــە بــەردەم مابــوو بــۆ 
ــیان  ــە، ئەوەیش ــی فیلمەک ــی کۆتای ــی دیمەن وێنەگرتن
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شــەممە  ڕۆژی  ناکەیــن،  کار  و  هەینییــە  ســبەی 
ســەرلەنوێ دەســت دەکەینــەوە بــە وێنەگرتــن کــە دوا 

ڕۆژی کارکردنمــان دەبێــت. 
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چیرۆکنووسێکم
کووشت
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نامەوێــت لــە کۆتایــی ئــەو کتێبــەدا نهێنییەکتــان لــێ 
بشــارمەوە، نهێنــی چیرۆکــی مەرگــی چیرۆکنووســێک، 
تــا ئێســته کــەس نازانێــت، چــۆن مەولــوود ئەحمــەدی 
چیرۆکنــووس مــرد، ئــەو پیاوەی شــوفێری تاکســییەک 
دەیباتــە  مردوویــی  بــە  و  ماڵەکــەی  دەچێتــە 

نەخۆشــخانە.

و  ژیــان  ئەحمــەدی  کووشــت،  ئــەوم  بــووم  مــن 
وەک  دەبێــت  مــرۆڤ  بــوو،  یــەک  وەک  نووســینی 
ــت  ــە ڕەفتارەکانی ــگ نیی ــەکات، گرن ــت، درۆ ن ــەو بێ ئ
بــەدڵ بێــت، گرنــگ خــۆی بێــت، ئــەو نووســەرێک 
ــۆ  ــێت ب ــەس ناپرس ــته ک ــا ئێس ــوو.. ت ــۆی ب ــوو خ ب
ناوبانگــی ئــەو بووهتــە ڕێزێــک، تەنانــەت کــە مردیــش 
ــریعی  ــی تەش ــەرۆکی ئەنجوومەن ــار و س ــهرۆك كۆم س
هاوخەمــی خۆیــان بــۆ مەرگــی ئــەو دەربــڕی، کــە 
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واڵت یەکێــک لــە مەزنتریــن نووســەرانی لەدەســت 
داوە، ئــەو نووســەرێکی مــەزن بــوو، بــەاڵم بەپێــی 
ــرۆڤ  ــتترین م ــەو بەدڕەوش ــی، ئ ــی کۆمەاڵیەت ئەخاق
بــوو، چیرۆکــی ئــەو پــڕ بــوو لــە پێوەنــدی سێکســی و 

ــێکس. ــۆ س ــە ب ــدەی پیاوان ــی دڕن مەیل

ئــەو  چیرۆکــی  ویســتومە  کتێبــە  ئــەو  بەدرێژایــی 
گەیشــتوومەتە  کــە  ئێســته  بــەاڵم  بشــارمەوە، 
کۆتاییەکانــی ئــەو کتێبــە، دەمەوێــت ئــەو نهێنیەیــش 
ــە نێــوان یاســین و قــادری دەبێــت بزانــن  بدرکێنــم، ل
ئەحمــەدی لــە ژیانــی مــن هەیــە، کاتێــک چیرۆکەکانیــم 
ــدی  ــە ئی ــاو ئەوەی ــرد پی ــتم دەک ــدەوە، هەس دەخوێن
بــۆ ســەاڵح یاســین لــە ڕۆمانــدا خــۆی لێکــردووم بــەو 
پەروانەیــە، ئــەوە ئەحمــەدی نەبــوو دوای مــن کــەوت، 
نــا ئــەوە خــۆم بــووم بــەدوای کەوتــم، هەســتم دەکــرد 
ــم،  ــاوی خەونەکان ــە پی ــەو دەشــێت ببێت ڕاســتگۆیی ئ
لێتانــی ناشــارمەوە، دوای دووجــار قســەکردن لــە 
بــارەگای نووســەران، رۆژێــک گوتــی »باخێکــم هەیــە 
لــە دەرەوەی شــار، گــەر پێتخۆشــبێت ئێوارەیــەک 
ــەوێ باســی چیــرۆک و نهێنــی نووســین دەکەیــن«. ل
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ــەکان  ــاو درەخت ــەی، لەن ــە باخەک ــەو رۆژەی چووین ئ
بەنــاو  دەســتی  کاتێــک  قســەکردنێک  هیــچ  بــێ 
گــەاڵی پرتەقاڵــەكان دەگێــڕا دەیــووت »پڕتەقاڵــە 
ــەوەی دەوت و  ــۆن« ئ ــینەی ت ــە س ــتەقینەکان ل ڕاس
هێشــتا پەنجەکانــی بۆنــی گەاڵکانــی لــێ دەهــات کــە 
دوگمــەی کراســە ســپیەکەمی دەکــردەوە، دەســتی 
بەنــاو مەمکەکانــم دەگێــڕا، بەدەســتەکانی شــانەکانمی 
دادەگــرت.. تــا بکەومــە ســەرچۆک، خۆشــی زنجیــری 
ــدە  ــۆ هێن ــاو ب ــەم پی ــردەوە، تێناگ ــەی دەک پانتۆڵەک

ــە.  ــە مژین ــان ل حەزی

کــە خــاو دەبووهــوە لەژێــر ســێبەری درەختــەکان 
دادەنیشــتین، باســی لــەوە دەکــرد ئــەدەب دەبێــت 
وێنــەی ڕاســتەقینەی ژیــان بێــت، ڕێــک وەک ســاتێک 
پێــش ئێســته بێــت کــە خواســتی مــن بــوو لــە تــۆدا.

ــەودا باســی دەکــرا..  ــە نووســینی ئ ــەو بوێرییــەی ل ئ
ڕاســتییەکەی لــە ژیانیشــدا ئــاوا بێســنوور بــوو، ئاخــر 
ئــەو دوای ســێکس شــتی وای دەکــرد« تێدەگەیشــتی 
نووســەران جگــە لــە کۆمەڵــە نەخۆشــێک بترازێــت 
شــتێکیتر نیــن، کەڕەتێکیــان لەنــاو چیمەنــی باخەکــە 



نیهاد جامی 92

پاڵکەوتبــوو، گوتــی ڕووخســارم وەک ئــاو دەســت 
ببینــە، میــزی پیــا بکــە، مــن پێدەکەنیــم، پێکەنینــم 

ــازاری دەدا. ئ

ــوو  ــەو ڕۆژەب ــەو ســاتەوەختەیە ئ ــۆ ئ ــازاری ب ــم ئ زانی
تەنورەیەکــی ســوورم لەبــەر بــوو، دەرپــێ کورتەکــەم 
فڕێــدا وەک ئــەوەی داوای کــرد ســمتم لــە ڕووخســاری 
دەکــرد،  ڕووخســاریدا  بــە  میــزم  کــردەوە،  نزیــک 
کاتێــک ویســتم هەڵســم، بەدەســتەکانی کەمەرمــی 
ــرت،  ــێ دەگ ــووزم و گازی ل ــی ق ــە مژین ــرت و کەوت گ
زمانــی بەشــێوەیەک خســتبووە نــاوی وەک ئــەوەی 
کێــری نەبێــت بــە زمــان بمگــێ، کەچــی داوای دەکــرد 
ــۆ  ــتپەڕی ب ــەرم و دەس ــری ب ــۆ کێ ــت ب ــش دەس منی
بکــەم، زمانــی لــە قــووزم بــوو، دەســتی منیــش 
بــوو، بەشــێوەیەک خســتبوومە ســەر  بەکێرییــەوە 
دەمــی، هــەر ئەوەتــا دەیتوانــی بجووڵێتــەوە، کــە 
خــۆی لەســەری بــادەدا، بەدەستیشــم کێریــم دەگوشــی 
و یارییــم پــێ دەکــرد، کــە ڕەحــەت دەبــوو تۆوەکــەی 
دەردەچــوو، هەســتم دەکــرد چیتــر هەناســەش نــادات، 
ــەڵ  ــتم لەگ ــرت، تێگەیش ــی هەڵگ ــەر دەم ــووزم لەس ق
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ڕەحەتبوونــی گیانیشــی دەرچــوو.

ئــاوا مەولــوود ئەحمــەدی چیرۆکنووســم کووشــت، 
ــیم  ــەر دەرگا دوو تەکس ــە ب ــردەوە هاتم ــۆ ک ــۆم ک خ
ــە  ــە ژوورەوەی ــک ل ــم وت پیاوێ ــە یەکێکیان ــرت، ب ڕاگ
یارمەتــی بــدە تەکســی پێویســتە، خۆشــم بــە تەکســی 

دووەم گەڕامــەوە ماڵــەوە.

ئەمــڕۆ مــن و کچــەی خوێنــەر بــە دوو گرتــە کۆتایــی 
گرتــەی  دێنیــن،  دۆکیۆمێنتاریەکەمــان  فیلمــە  بــە 
کچــەی  کووشــتنەکەیە،  چیرۆکــی  لەســەر  یەکــەم 
خوێنــەر بــە دەنگێکــی گریــاوەوە دەڵێــت »دەبــوو 
ئەحمــەدی بمرێــت، ئــەو گەیشــتە دوا چێــژی بــااڵ لــە 
ــتێکیترنەما،  ــە ش ــتی ب ــان، پێویس ــە ژی ــین و ل نووس
ئــەوەی ویســتی نووســی، ئــەوەی مەیلیشــی لــێ بــوو 
پێــی گەیشــت، ئیــدی ژیــان بــۆ ئــەو تــەواو بووبــوو«

مــن چەندە سەرســام بووم بــەم بۆچوونە کە زۆر گرنگ 
ــی  ــە ئەوین ــدەش کەوتبووم ــەم، هێن ــۆ فیلمەک ــوو ب ب
ژنــە نووســەرەکەوە، چونکــە الی مــن پاکیزەتریــن ژن 
بــوو، لەپێنــاو جوانــی وعەشــقدا شــەڕێکی دەکــرد، لــە 
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کۆتاییــەکان نەدەترســا، کچــەی خوێنــەر کــە ئــەوەی 
بیســت، هێنــدە ســەیر دەســتی کــرد بــە گریــان، 
هــەردوو دەســتی بــە چاوەکانــی خۆیــەوە گرتبــوو، 
کــە دەســتەکانیم البــرد و فرمێســکەکانیم ســڕی گوتــی 

»دەزانــی مــن نووســەری کتێبەکــەم؟« 

لــە گریانەکەیــەوە هەســتم پێــی کــرد ئــەو بێــت، ئیــدی 
ئــەو خــۆی لــەو جلوبەرگانــەدا شــاردبووهوە، تەنانــەت 
کتێبەکــەی خــۆی لــە کتێبخانــەی گشــتی وەردەگرێــت، 
بزانێــت کاردانــەوەی خوێنــەر و فەرمانبەرانــی  تــا 
کتێبخانــە چــی دەبێــت، ئــەوە ئــەو ڕۆژە بــوو کــە 
پانــی فیلمەکــەی بــە مــن گــۆڕی، ئێســته لەبــری 
دوا گرتــەی فیلمەکــە مــن پێــی دەڵێــم »مــن عاشــقی 
ــی  ــا وەک حەقیقەت ــە تەنی ــەو فیلم ــت ئ ــۆم، دەمەوێ ت
پیــاو بێــت، دەمەوێــت ببیتــە هاوســەرم.. تــا کچێکمان 
هەبێــت بەنــاوی بــاران« بــاوەش لــە یــەک دەدەیــن و 
ــن،  ــەواو دەکەی ــەن ت ــقانە دوا دیم ــی عاش ــە ڕۆحێک ب
ــاری  ــەو ڕووخس ــوو ئ ــی پێش ــک وەک دیمەنەکان کاتێ
ــن  ــت: م ــتەوەیە دەڵێ ــەی بەدەس ــت، کتێبەک دەرناچێ
ــە خۆپیشــاندان  ــی ژن و ســێکس.. ن نووســەری کتێب
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ــدام  ــن، مــن لەناوتان ــەدوام بگەڕێ ــە ب ــە دژم بکــەن ن ل
لــە ڕیــزی خۆپیشــاندانەکان، دەیــان قوربانــی وەک 
مــن هــەن، لێمانگەڕێــن ژیانــی خۆمــان بژیــن، ئێــوەش 
ژیانــی خۆتــان بژیــن و ژیانــی کەســیتر بــە نــاوی 

ــەن. ــک مەک ــوه تاری ــەدەب وهونەره ئ

٢٠١-٦-٣8
ئیزۆال- ئیتاڵیا
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