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بۆ: باوكم

كوردی،  ئەدەبیاتی  لە  زۆر  بەشێكی 
ناشیرین و  توندڕۆ،  وێنەیەكی  هەمیشە 
نیشان  باوكەكانەوە  لەمەڕ  دزێویان 
باوك  ڕۆڵبینینەی  ئەم  هەڵبەت  داوە. 
جار   زۆر  ڕەنگە  كوردیدا،  ئەدەبیاتی  لە 
ئەدەبیاتی  سەقەتی  الساییكردنەوەیەكی 
دەیشگونجێ  چۆن  وەك  بێت،  جیهانیی 
باوكی  دڵڕەقیی  لە  بەشێك  كاردانەوەی 
باوكی  هەموو  ئایا  بەاڵم  بێت،  كوردی 
هەمیشەو  تا  دڵڕەقن  ئەوەندە  كوردیی 
بكرێت؟  لەسەر  كاریان  شێوەیه   بەو 
بەهەرحاڵ ئەوی لەم پەنجەرە بچووكەوە 
پەیڤێك  چەند  ئەوەیە:  مەبەستمانە 
كە  بدوێین،  باوك  تری  دیوێكی  لەسەر 
من پێی دەڵێم: دیوی دووەم، دیوێك كە 
كەمتر كاری لەسەر كراوە، ئاخیر دواجار 
تری  كائینەكانی  هەموو  وەك  باوكیش 

خودا، خاوەن میهر و سۆزە.
كوردی  نووسراوی  لە  ئاوڕ  گەر 
نووسەرانەی  ئەو  دەبینین  بدەینەوە، 
كاریان لەسەر باوك كردووە، كارەكانیان 
نابووتكردنی  و  كوشتن  لە  بریتیبووە 
بەسەر  كارمان  ئێمە  هەڵبەت  باوك، 
نییە،  بەرهەمەكانەوە  خراپیی  و  باشیی 
خستووەتە  جوانیان  ئیشی  زۆریان 
ناكرێت  كوردییەوە.  كتێبخانەی  نێو 
و  ڕۆمان  بەسەر  و  بكەین  باوك  باسی 
باز  حەسەن(دا  )شێرزاد  چیڕۆكەكانی 
كاری  بەجدیی  نووسەرە،   ئەم  بدەین. 
ئاماژە  دەكرێت  كردووە،  باوك  لەسەر 
بە ڕۆمانی )حەسار و سەگەكانی باوكم(
شێرزاد،  ڕۆمانەی  ئەم  بنیادی  بدەین. 
باوكەی  ئەو  باوك،  كوشتنی  لە  بریتییە 
شتەكاندا  هەموو  بەسەر  هەژموونی 
دەكات  بەرجەستە  خودا  ڕۆڵی  و  هەیە 
لەنێو ماڵدا. ئەو فیگەرەی لەم ڕۆمانەدا 
قێزەون،  باوكێكە  فیگەری  كێشراوە، 
باوكێك، شتێك لە سینەتدا نییە لێبدات و 

نێوی دڵ بێت.
و  جێبهێڵین  ئەدەب  شەقاوێك  گەر 
سینەما وە،  و  فیلم  كایەی  نێو  بچینە 
وێنە  هەمان  تووشی  دی  جارێكی 
دەبینەوە لە باوك. ئەوە الوازیی فیلمی 
كوردیی باسێكە و لێرەدا جێی نابێتەوە، 
كەمە.  هەوڵێكی  هەیە،  كە  ئەوەیشی 
كوردییانەی  فیلمە  لەو  زۆر  بەشێكی 
كاریان لەسەر باوك كردووە ، دووبارە و 
جارێكی تر باوكەكان دڵڕەقانە ڕۆڵبینین 
دەكا، جارێكی تر باوك دەبێتە كوشتنی 
كوڕەكانی  وەدەرنانی  و  كچەكان  حەزی 
لێرەدا قسان  دەكەم  ماڵ. من، حەز  لە 
یەكێكیان  بكەم،  كورتەفیلم  دوو  لە 
كە  كوردی،  دیكە  ئەوی  و  جیهانیی 
كەمێك ئیشەكەی ئێمە ئاسانتر دەكەن، 
جوانییان،  وێڕای  كورتەفیلمە  دوو  ئەم 
باوك  لەسەر  جوانیشیان  ئیشێكی 
كردووە، یانی كار لەسەر دیوی دووەمی 
دیوی  وتمان:  لە سەرەتادا  باوك ، وەك 

دووەم بریتییە لە میهر و سۆز. 
)ئەوە  ناوی  یەكەم  كورتەفیلمی 
?What is that(ە،  چییە؟ 
باوك  میهرەبانیی  لە  باس  بەسانا یی 
چیرۆكێكی  فیلمەكە  چیرۆكی  دەكات، 
باوك و كوڕێك  بەوەی  سادە و كورتە، 
لە باخێكدا دانیشتوون، كوڕەكە ڕۆژنامە 
چۆلەكەیەك  لەپڕدا  و  دەخوێنێتەوە 
لەسەر لكی دارێك دەنیشێتەوە، باوكەكە 
چییە؟  ئەوە  دەپرسێت:  كوڕەكەی  لە 
جارێكی  چۆلەكەیە،  دەڵێت:  كوڕەكەی  
چییە؟  ئەوە  دەپرسێت:  باوكەكە  تر 
چۆ...  دەڵێت:  كوڕەكە  تر  جارێكی 
دی،  پرسینێكی  دوایی  كەیە،  لە... 
شتەكان  و  دەبێت  تووڕە  كوڕە  ئیدی 
باوكە،  دەلەقێنێت.  خۆیان  جێی  لە 
دەچێتە  كوڕەكەیدا  كاردانەوەی  لە 
چەندین  یادنووسەكانی  دەفتەری  ژوورو 
دەیخاتە  دێنێت،  ئێستەی  لە  بەر  ساڵی 
كوڕەكەی  لە  داوا  و  الپەڕەیەك  سەر 
بیخوێنێتەوە،  بەرز  دەنگی  بە  دەكات 
و  خوێندنەوە  بە  دەكات  دەست  كوڕە 
كوڕە  كە  )ئەمڕۆ  نووسیویەتی:  باوكی 
پێكەوە  ساڵ،  سێ  بە  بوو  چكۆڵەكەم 
چۆلەكەیەك  لەپڕ  پارك،  چووینە 

لەسەر لكی دارێك نیشتەوە و كوڕەكەم 
چییە؟  ئەوە  پرسی:  جار  بێستویەك 
بیستویەك  خۆشییەوە  بەوپەڕی  منیش 
جار وتم: چۆلەكەیە و جار دوای جاریش 
دەگرت(.  باوەشم  لە  تووندتر  و  تووند 
بە  باوەش  ئەمە،  دوای  كوڕە  ئیدی 
باوكیدا دەكات، باوەشێك پڕە لە داوای 

لێبووردن.
كوردییە،  كە  دووەم،  كورتەفیلمی 
كورتەفیلمە،  ئەم  )باوكە(یە.  ناوی 
دەكات  كورد  كوڕێكی  و  باوك  لە  باس 
كە بە قاچاغ سەفەری ئەوروپا دەكەن، 
كوڕەكەی  لەبەرئه وەی  باوكەكە  لەوێ 
پۆلیس  ڕادەستی  خۆی  نەگەڕێننەوە، 
بۆئەوە ی  دەكرێتەوە،  ڕەوانە  و  دەكات 
دەكات و  حاشا  نەنێرنەوە،  كوڕەكەیشی 
نایناسم، چەند كوڕەكەی هاوار  دەڵێت: 
ئەو  بەاڵم  باوكە،  دەڵێت:  و  دەكات 
لێ  خۆی  و  ناهێنێت  خۆیا  بەسەر  هیچ 
نەناس دەكات، كوڕەكەیشی لەم سۆز و 

میهرەبانییەی باوكی ناگات.
ئەم دوو كورتەفیلمە زۆر منیان ڕاگرت، 
لێمان  كە  هەمیشەیش،  و  جاران  زۆر 
دەپرسن، ئایا لە دایك و باوكت كامیانت 
زۆرینەمان:  وەاڵمی  دەوێت؟  خۆشتر 
و  شیعر  و  گۆرانی  هەموو  دایكمانە. 
باوك  بە دایك،  جوانییەكان دەبەخشین 
كانیاوی  دایك  ڕاستە  دەخەین.  پەراوێز 
سۆزە، بەشێكە لە هەناسەی خودا، بەاڵم 
ماندوو،  كات  هەموو  ڕۆحێكە  باوكیش 
جەستەیەكە هەمیشە شەكەت. تۆ بڕوانە 
بە پێشهات و  بەرامبەر  باوك  خۆڕاگریی 
ڕێگای  لە  هه میشه   دایك  كارەساتەكان، 
دەگات  سەبوورییەك  فرمێسكەكانییەوە، 
بە ڕۆحی و كەمێك خاڵیی دەبێتەوە لە 
مەراق، بەاڵم باوك لە ناخەوە دەسووتێ و 
هەڵدەكۆڵێت.  دڵی  خۆرە  وەكو  ئازار 
بڕوانە لە كۆمەڵگە یەكی وەك كۆمەڵگەی 
ڕەگەزی  لە  گریانیش  تەنانەت  خۆماندا، 
نێر و بەتایبەت باوك، قەدەغە دەكرێت، 
ئەمەیش بە تاكە پاساوێك گوایە، گریان 
عەیبە بۆ پیاو، ئاخیر دەماغسز بۆ پیاو 
وەك گۆرانییەكە دەڵێت: ئاسن و پۆاڵیەو 
ڕەحمی تێدا نەبێت  گیانی ؟! بە داخەوە 
وەك  نەك  ئێمە  كاتدا  و  شوێن  زۆر  لە 
پێوست ڕێز لە باوكەكان ناگرین، بەڵكو 
باوك،  دڵی  شكاندنی  بۆ  هۆكارێكیشین 
باوكێتییەوە  سەرەتای  لە  هەر  دڵێك 

دەشكێت و گوێی پێ نادرێت.
گێڕانەوەی  كورتەفیلمە،  دوو  ئەم 
ڕێزێكی كەمە بۆ دنیایەكی فەرامۆشكراو، 
ئەو  باوكەماندووەكانە،  دنیای  ئەویش 
و  دەیانهاڕێت  زاڵمانە  زەمەن  باوكانەی  
دەبن.  وەڕز  دەستیان  لە  نەوەكانیش 
هەڵبەت قسەكردن لەسەر باوك، جارێكی 
میهرو  لەسەر  قسەكردنە  دەیڵێمەوە:  تر 
چاوی  كەمجار  كە  شاراوە،  سۆزێكی 
ئاگرینە  سۆزە  بەو  درك  نەوەكان 
دەكەن، ئەمەیش بەشێكی پەیوەندیی بە 
كاڵبوونەوەی خۆشەویستی نێو خێزانەوە 
جیاوازیی  بۆ  بەشێكیشی  و  هەیە 
دوو  و  تەمەن  دوو  نێوان  تێنەگەیشتنی 
ژیانكردن،  جۆری  لە  جودا  سەردەمی 

دەگەڕێتەوە.
لە كۆتایی ئەم چەند پەیڤەدا و دوان 
لە باوك، ناكرێت دواهەنگاو هەڵبێنین و 
كە  بكەین،  فەرامۆش  جوان  گۆرانییەكی 
ئەویش گۆرانییەكی هونەرمەندی نەمر و 
كاروان  ئازیزە،  كاروان عوسمانی  جوان: 
وەك لە كۆی كارەكانیدا هەمیشە جوانیی 
مەبەست بووە و كاری بۆ نەمریی كردووە، 
تەكنیكی  هەمان  سترانەیشدا،  لەم 
)سۆزی  دەخات.  وەدیار  خۆی  جوانیی 
خەمگیینە،  هێند  گۆرانییەكی  باوك( 
لە  گوێلێگرتن،  سەروەختی  مەحاڵە 
لە  پڕ  چاوانت  و  نەتهەژێنێت  ناخەوە 
ئەسر نەكات. بڕوانە: ئێوارە بەو هەموو 
و  ئازار  لە  پڕە  كاروان  بۆ  جوانییەوە، 
كاروان  هاوڕێكانی  گشت  چونكە  ژان، 
ئەوە  باوكیانن،  گەڕانەوەی  چاولەڕێی 
تەنیا كاروان و خوشك و براكانییەتی، بە 
دڵتەنگیی و كۆڵێ فرمێسك لە چاواندا، 
چاوەڕوانن  باوكیاندان،  لە  چاوەڕوانیی 
كۆاڵن  سیلەی  لە  جاران  وەكو  بەڵكو  
نییە  باوكێك  چیدی  بەاڵم  دەربكەوێت، 
بگەڕێتەوە ماڵ و  دەستی ناز بە سەریاندا 
بێنێت، بۆیە ئەمانیش كە دەزانن باوكیان 
نایەت ، دەچنەوە نێوماڵ، ماڵێك خاڵیی 

لە سۆزی باوك.

وێنەكانی باوك
لەنێو

ئەدەبیات، سینەما و ستران-دا
بەختیار حەمەسوور

ئێمە نەك وەك 

پێوست ڕێز

لە باوكەكان ناگرین، 

بەڵكو هۆكارێكیشین 

بۆ شكاندنی دڵی 

باوك، دڵێك هەر لە 

سەرەتای باوكێتییەوە 

دەشكێت

شۆڵە
ڕی

من بەختم هەبوو كە لە گەڕەكی »كوران« مێردمنداڵیی و گەنجییەتیم بەڕێكرد، چونكە گەڕەكێكی 
وا بوو كە هەمەچەشن مەردوومی تێدا بوو، هەمەچیزەیەك كە زۆر جاران ئەوەندە درۆ و خەیاڵیی 
دەردەكەوتن، كە ئاسان نەبوو بڕوا بەوە بهێنین كە خەڵكی وا هەن بەسەر ئەم زەوییەوە لەسەر دوو 
پێ  دەڕۆن. ئەوەی زۆربەیانی كۆ دەكردەوە و هەمان ڕەنگ و ئەدگارو ئاكار و خەسڵەتی دەدانێ : 
هەژاریی و بەشمەینەتیی بوو، بە حیسابی چل- پەنجا ساڵێك لەمەوبەر گەڕەكێكی دوورو دەرەوەی 
شاری »هەولێر« بوو، پتر جوتیارو شوان و سەپان و گاوانی گوندەكانی دەوروبەری هەولێر-ی تێدەڕژا، 
ڕاگواستنە خودموختارییە، سەرباری هەبوونی  ئەو هاتنەو  بۆ  بڕوبیانووی خۆی هەبوو  یەكەو  هەر 
ماڵە پۆلیس و سەربازی پلەنزم و وەستاو خەلفە كرێكاری خانوو بەرە دروستكردن... كۆڵكێش و 
عەرەبانچی و توونچی و سەدەها شاگردی كارو پیشەی جیاواز، كە دەكرێت بڵێین زۆرینە بۆ پەیداكردنی 
نانی ڕۆژانە ڕەنجی فەرهاد-یان دەدا. ئەوەی پتر ئەم گەڕەكەی ئاوەدان كردەوە، ڕاگوێزانی سەدەها 
خێزانی هەژار بوو لە دوای تێكدانی گەڕەكی »گڵكەند« لە سەرەتای شەستەكاندا، واتا بە چەند 

ساڵێكی كەم دوای شۆڕشی چواردەی تەممووز-ی )1958(.
كە من بۆ خۆم یەكێك بووم لەوان كە بە خاووخێزانەوە گواستمانەوە »كوران«، ئەوەش گۆڕانێكی 
گەورە بوو، چونكە »گڵكەند« شوێنی ژیانی ئادەمیزاد نەبوو، پتر لە زەلكاوێكی گەورە دەچوو، كە 
ئێمەش تیایدا لە مێش و مەگەز دەچووین، هەمووان دوعایان بۆ »قاسم« دەكرد، كە یەكەم سەرۆك 

كۆماری عێراق بوو ئەو ڕەشەخەڵكەی لەو زەلكاوە دەرهێنا.
یەكێك لەو كەسانەی كە من لە تەمەنی هەشت-نۆ ساڵییەوە سەرسامی كردم لە »كوران«، 
پیاوێك بوو بە ناوی »دەروێش ڕەحمان«، كە زستانان سەرگەرمی ڕاوە ڕیشۆڵە بوو، هاوینانیش 
بێستانێكی پان و بەرینی پڕ دەكرد لە گندۆرە و ترۆزی و ئێمەش تێرمان لێی دەخوارد. ئەوەی پتر 
سەرسامی كردبووم، هەقایەتی خۆی و ئەو ژنە شۆخەی بوو، كە گوایە ڕەدووی كەوتووە، لە گوندێكەوە 
بە جووتە دەستی یەكدیان گرتووە و ڕووەو »هەولێر« هەڵەتە بوون و دەیەها ساڵ پێكەوە لەناو 
كەالوەیەكدا و لەژێر ترس و بیمی مەرگدا ژیاون، هەر بە عەشقیش ئەو ترس و تۆقینەیان لە دڵی 
خۆیان دەركردووە، ئەو دەروێشە عاشقە ئەوەندە بێ  شەرم بوو، كە زۆرجاران لەبەرچاوی خەڵكی، 
شێتانە پەالماری ژنەكەی دەداو ڕایدەموسی، من تا هەنووكە كەسێكی وەك ئەو شەیدام نەبینیوە، كە 
هەتا ئامادە بوو لەسەر بەرماڵی نوێژیش مومارەسەی عەشقی خۆی بكات، هیچ وەختێكیش نەمبینی 
»پلكە نەخشین« لە گوڵ كاڵتر بەو مێرد و عاشقەی خۆی بڵێت، ئەو جووتە ڕێك لە دوو مەلی كێویی 
دەچوون كە بێئاگا لە دونیا دەنووكان لەیەكدی گیر بكەن، ڕێك دوو ماری عاشقەوماشقە بوون و 
تێكدەئااڵن. ئەو پیاوە بسك درێژە حەیرانبێژێكی بێ  هاوتا بوو... الوكبێژ... كەچی بە تەنها بە بااڵی 
ئەو مەعشوقەی خۆیدا هەڵیدەگوت. ژیانی سەیرو سەمەرەی ئەو پیاوە و هەڵسوكەوتی تەواو ناجۆرو 
دژەباوی وایكرد، كە خەڵكی بە »رەحمانە شێت« ناوزەدی بكەن. ئەو پیاوە بستەبااڵیە لە تەك 
ژنەكەیدا پتر لە كەڵەشێری شامی و تاوسێك دەچوون، كە خەڵكی گەڕەك »نەخشین«یان هەراسان 
دەكرد، كە چی لەو گورنەتەڵەیە، یان مێردەگولەیە دۆزیوەتەوە، خانمی سەالر بە متمانەوە دەیوت: 

گەوهەریش گچكەیە!
»پلكە نەخشین« هێلكەی مریشكەكانی و شیری مانگاكەی بە ماڵە دەوڵەمەندەكان دەفرۆشت. 
ژیانی پڕ لە ترس و حەزو هەوەسی ئەو دوو بوونەوەرە خەیاڵی بردم، بەتایبەتی كە ئاشنای ئەدەب 
و هونەر و فیكر بووم، تازە بەشی ئەدەبیاتی ئینگلیزی-م تەواو كردبوو، ژمارەیەكی زۆرم لە چیرۆك 
و ڕۆمان و شانۆگەریی خوێندبووەوە، چەند شیعرۆكەو میعرۆكەیەكم نووسیبوو، كە بێ  خوێن بوون، 
هات بە خەیاڵمدا كە بۆچی خۆم تاقی نەكەمەوە و چیرۆكێك لەسەر ئەو دوو عاشقە نەنووسم كە 
هەموو گەڕەك بە شێت و ناتەواو تەماشایان دەكات، چون خودی ڕەدووكەوتن لە دەوروبەری دەشتی 
»هەولێر« ئەوپەڕی شوورەییە، كە تیایدا كچی ڕەدووكەوتوو سەری باب و داك و براكان و بگرە 
پێش  دەهاتە  یۆنان-ی  »زۆربا«ی  وەك  ڕەحمان«م  »دەروێش  من  دەكات،  شۆڕ  خوشكەكانیشی 
تەریقەتی  دەروێشی  ڕەحمان  مام  گەرچی  بكات،  نوێژان  نەخشین«  »پلكە  نەمدی  هەرگیز  چاو، 
»قادری« بوو، كەچی هەرگیز نەمدی ڕوو لە مزگەوت بكات، هەردووكیان بە شێوازی خۆیان خودا-یان 

خۆشدەویست كە كەس نەیدەزانی چۆنە...!
زۆر غەریبـی  ژیانی  و  زاتە جوانە  دوو  ئەم  لە چیرۆكێكدا  ببووە خولیام كە  لە دە ساڵ  پتر 
هەردووكیان بڕازێنمەوە، نەمدەوێرا و نەمدەزانی لە كوێوە دەست پێ بكەم، بە چ زمانێك كە ئاشكرا 
نەبم و ئابڕووم نەچێت، چونكە ڕەدووكەوتن بۆ خۆی بابەتێكی حەرام و بڤە بوو، بێجگە لەوەی كە 
نووسین لەسەر خزم و دراوسێ  نمەك بە حەرامی و ئەوپەڕی بێ شەرەفی منی دەردەخست. تاوەكو 
ڕۆژێكیان، دەمەو ئێوارەیەكی زۆر ساردی زستان، بە دوو دەستی ڕێ  ڕێ  و بریندارەوە، كە خوێن و 
چڵك لەناو لەپیدا مەیی و تێكەڵ ببوون، بەاڵم خۆی واتەنی لە ڕاوێكی »چەور« گەڕابووەوە و تۆڕێكی 
پڕ لە ڕیشۆڵەی ڕاوكردبوو، برین و خوێنی ناو لەپی »دەروێش« تەواوی چیرۆكەكەی كە خەونم پێوە 
دەبینی، بینووسم، لەناو دڵ و مێشكمدا بەرجەستە بوو، چەكەرەی كرد، بەڕادەیەك ورووژام و هەڵچووم 
كە ئیتر تەواو بێباك بم لەو ئابڕووچوونەی لەپای نووسینی ئەو چیرۆكە دووچاری دەبم... ئەگەر ببم؟!
لە دڵی خۆمدا وتم: چش... با ڕسوا بم... هەستم كرد هێزێكی گەورەتر پاڵم پێوە دەنێت، كە 

خەم و ئازاری ئەو دوو زاتە بنووسمەوە، مۆتیڤێك بوو گەورەتر لە ئابڕووچوون...!
رەنج و خەمی ناقۆاڵی »دەروێش« و »نەخشین« لە تەك ترس و بیمی پتر لە سی ساڵ و 
نەكوژانەوەی بڵێسەو كڵپەی عەشقێكی كێویی و شێتانەو دەشتەكیی وایكرد هەر بە ناوی » ڕەشۆڵە« 
چیرۆكەكەم بنووسم، بەاڵم ترسی ئاشكرابوون و ئابڕووچوون وایكرد ناویان بگۆڕم بە »دەروێش بایز«، 
ژنەكەش بە »هەمین«. ئەو كاتە سەرسام بووم بە خوێندنەوەی »پیرەمێرد و زەریا«ی -ئێرنست 
هێمنگوای- كە بەشێك بوو لە پرۆگرامی خوێندنم بۆ ئەدەبیاتی ئینگلیزی، بیرم لەوە دەكردەوە، كە 
ئازارو ڕەنجی »دەروێش« بۆ ڕاوكردنی ڕیشۆڵەكان، كەمتر نییە لە دەردو ئازاری »سانتیاگۆ« بۆ 
ڕاوكردنی ماسییەكی سرك و دەگمەن. یەكەمیان: لە پێدەشتێكی ساردو قوڕاوییدا و دووەمیان: لەناو 
دەریایەكی بێبەزەیی و سەرشێتدا. بێگومان نۆڤلێتەكەی »هێمنگوای« بۆ من ئیلهامبەخش بوو، وەلێ 
تا بۆم كرا هەوڵم دا كارەكتەرەكان و زەمەن و شوێن و فەزای گشتیی چیرۆكەكەم كوردانە دابڕێژم و 
بتوانم ڕۆحی شێتانەو نەبەزیو و پڕ لە عەشقی ئەو دوو بوونەوەرە ڕاو بكەم و بە وشە حەزو ترس و 

تاسەو هەوەس و ژیانی پڕ لە ئارەقەو فرمێسك و شەهوەتیان بنەخشێنم!
هەڵبەت لەپای ئەو چیرۆكە: دوو پاڵەوانەكەم كە پێیانزانی... ئابڕوویان بردم، كە دواتر بووە 

مایەی نووسینی چیرۆكێكی دیكەم بە ناوی »گوناهی سپی«، كە دواتر دێمەوە سەری...!
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