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لە كۆشــكی مێروولەدا زەمەن و خۆشەویستیمان
ێ ئەوەی هەستی پێبكەین!
لێدەدزرێت ،بەب 
بەداخــەوە ،من زۆرجــار ڕەشــبینم بەرانبەر ئەو
شــتەی ،كــە پێــی دەڵێیــن فیلم و پیشەســازی
ســینەمای كوردیــی؛ ئەمــەش ڕەنگــە پێوەندی
ێ بۆ
بــەو بینینــە متەوازوعانەیەی خۆمــەوە هەب 
فیلمــی غەیــرە كوردیی و جگە لەوەش لێشــاوی
ئەو فیلمە بێناوەرۆك و سادانەی ڕۆژانە دەخرێنە
بەردەممان ،كاریگەری خــۆی هەیە .بەاڵم كورتە
فیلمــی (كۆشــكی مێروولــە) ئەو ڕەشــبینییەم
بەتەواوی ئاوەژوو دەكاتەوە و دەیهێنێ ،كە پڕ بە
گەرووی خۆت و بەوپەڕی شانازییەوە هاوار بكەیت
و بڵێت :ئیمەش خاوەنی سینەمای خۆمانین.
لە دەســپێكی كۆشــكی مێروولەدا زەمەنی بینین
2014یــە ،بــەاڵم زەمەنی ئاكت نادیارە .شــوێنی
بینیــن بیابانێكی خوارووە ،بەاڵم شــوێنی ئاكت،
ماڵــی خێزانێكی (ســێ كــەس)ی بەختــەوەرە.
(ئیدی ئەو ماڵە بیابانە ،كۆشكە ،خەیاڵە ..تاد)،

هێشتا زەمەنی
ئێمە لەوێ
بەجێماوە..
لە بیابان

خوێندنەوەیەك بۆ كورتەفیلمی كۆشكی مێرووله*
شكۆ عومەر كاكەڕەش
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ڕوون نییه.
جەســتەی ئەكتەر لــەم فیلمەدا وجوودی نییــە ،بەڵكو ئەوەی ،كە
تەواوی بیر و هۆشــی ئێمە بۆ خۆی جڵەو دەكات ،تەنیا بریتییە لە
دەنــگ ،واتە لەگەڵ كەمی وێنەی ســینەمایی بینــراو لە فیلمەكەدا،
زۆرتریــن پانتایــی بە زمــان و گێڕانەوە بەخشــراوە و ئــەوەی ،كە
دەبینرێــت تەنیــا بریتیــن لــە بیابــان ،شــوانێك و ڕانەمەڕەكەی،
تراكتۆرێك ،كەژاوەیەكی بووكگواســتنەوە ،دواجاریش پڕۆســەیەكی
هەڵدانــەوەی گۆڕێكی بەكۆمەڵ .بەڵكو ئەوەی كە هەیە و دەبینرێت
لــە ڕێگــەی بیر و هۆشــەوەیە ،بریتییە لە وتووێــژی ژن و پیاوێك،
كە ســەرەتا دوو ئۆتۆمبێل لە دوورەوە دەردەكەون بە هۆڕنلێدان و
گۆرانــی وتنــەوە بە دوای یەكــدا دەڕۆن .ژن و پیاوەكە پێیان وایە،
كــە ئەوە كەژاوەی بووك و زاوایەكە بەالیانــدا گوزەر دەكات ،دواتر
منداڵەكەیان دەگری و پیاوەكە داوای ژیركردنەوەی لە ژنەكە دەكات.
پاشــانیش ژنەكە پرســیاری (كات) دەكات و دەیەوێــت بزانێ ،كە
ســەعات چەندە ،كەچی پیاوەكە ســەعاتەكەی لە دەســتدا نەماوە،
بیریشی نییە ،كە چی لێكردووە و بۆ سەعاتەكەی لە دەستیدا نییە!
دواتــر بە ڕێكەوت پرســیاری ئەڵقەكەی دەســتی ژنەكەی دەكات و
دەڵێت :كوا ئەڵقەكەت؟ ئەویش بە هەمانشێوە ئەڵقەكەی نەماوە .بە
ێ سەیر دەكات ،ئەڵقەكەی
بیری خۆی ،هەر لە دەستیدایە ،بەاڵم كات 
نەماوە.
ئەم ونبوونە ،دەبێتە خاڵی وەرچەرخانی ڕووداوەكان و بەرزبوونەوەی
دراماتیكــی ڕووداوی فیلمەكــە ،تــا دەگات بە ترۆپــك ،بەوەی ،كە
پیاوەكــە تەئكید دەكاتەوە چۆن دەبێت ئەڵقەی هاوســەرگرییەكەی
ێ لە كوێیە! لەم نێوەندەشدا منداڵەكە
لە دەست نەمابێت و نەشزان 
دەست بە گریان دەكاتەوە ،ژن و پیاوەكەش دەبێت بە دەمەقاڵێیان،
لەم كاتەدا شــوانە عەرەبەكە و ڕانە مەڕەكــەی ،بە نزیكیاندا تێپەڕ
دەبن .پیاوەكە بە ژنەكە دەڵێ شیر بدە بە منداڵەكە با ژیر بێتەوە،
ئەویش پێی دەڵی( :شیری چیی مەگەر نازانی ..تاد )،ناچار ژنەكە
دەیەوێت بانگی شــوانەكە بكات ،تا كەمێك لە شــیری مەڕەكانی بۆ
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بێنێــی و بیداتە منداڵەكــە و پیاوەكەش بەم هەڵســوكەوتە وەڕس
دەبێــت و ژنەكە بێدەنگ دەكات ،ئەوەش لە ترســی ئاشــكرابوونی
شــوێنەكەیان لە الیەن شــوانەكەوە .دواتر بە ژنەكە دەڵێ( :بانگی
چی دەكەی ،خۆ ئەو لە زمانی ئێمە تێناگات ..تاد).
شــەو دادێــت و ژنەكــە بە دڵشــكاوییەوە ،الی الیە بــۆ منداڵەكەی
دەكات .پیاوەكەش لە هەڵسوكەوت و دەمەقاڵێی ئەمڕۆی پەشیمانە
و داوای لێبــوردن لــە ژنەكە دەكات .خۆی دەخزێنێتە باوەشــیەوە.
ئاشــتی دەكاتەوە و دیمەنێكی ڕۆمانســی لە زهنی بینەردا دروســت
دەكــەن .بەڵێنــی ئەوەش بە ژنەكەی دەدات ،كــە بەیانی بەیەكەوە
دەگەڕێن تا هەم ســەعاتەكەی خــۆی و هەمیش ئەڵقەكەی پەنجەی
ژنەكــە بدۆزنــەوە ،بــەاڵم بەیانــی كــە چــاو دەكەنەوە لــە دەنگی
لەرینــەوەی زەوییەكە و هاڕەهاڕی شــۆفڵ و حەفارە بەخەبەر دێن،
كە خۆشیان نازانن چییە و كێیە هاتووەتە سەریان .دواجار كەسێك
هێمایەكی ئاگاداركردنــەوەی قەدەغەكراو لەبەردەمیاندا دەچەقێنێت
و ئەمانیش واقوڕماو و بێدەنگ سەیر دەكەن .لەم نێوەندەدا دەنگی
چەند كەســێك دەبیســترێت ،كە بە كوردیی قسە دەكەن ،قسەكان
و فۆنەتیكــی دەنگــەكان بۆ ژن و پیاوەكە ئاشــنا دەبێت ،كە ئەمە
زمانــی خۆیانە .بۆیە هەســت بە دڵنیایییەك دەكــەن .دواتر بۆیان
دەردەكەوێت ،كە ئەمان ئەنفالكراون و ماوەی بیست و حەوت ساڵە
وا لــە ژێــر لمی بیابانەكانەوە چاوەڕوانی ئێمەن ،بۆ ئەوەی بچین بە
ئارامی لە خەو هەڵیانبستێنین و بیانهێنینەوە.
ژنەكــە ئێســتا ئیتــر بیــری دەكەوێتــەوە ،كــە بۆچــی ئەڵقەكەی
ێ ڕەمی كران،
لــە پەنجــەدا نەمــاوە ،كە  27ســاڵ لەمەوبەر ،كاتــ 
ســەربازێكی عێراقــی ئەڵقەكەی لە پەنجــەی دەرهێنا و دزی! بەاڵم
ئێســتا ئیتر گرینگی بــە ئەڵقەكەی نادات و بەوپــەڕی تامەزرۆیی،
بڕوانەكــردن و شــۆكبوونەوە دەڵێت( :یانــی ئەگەڕێینەوە؟) ئەوان
لە ئێمە چاوەڕوانترن بۆ گەڕانەوە بۆ ئامێزی نیشــتمان ،ئەمەش بە
دیاریكراوی لەو دیالۆگەدا دەردەكەوێت ،كە پیاوەكە دەڵێت( :باشە
بۆ وا درەنگ؟  27ساڵ چاوەڕوانی ..تاد).
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لــەو دیالۆگەوە بینەر هەســت بەو هەمــوو تامەزرۆیییە دەكات ،كە
لــە ژێیەكانی قۆڕكی ئەو ئەنفالكــراوەوە دەردەچێت؛ تامەزرۆیی بۆ
هاتنەوە ،بۆ گەڕانەوە بۆ باوەشی نیشتیمان ،بۆ هەڵمژینی هەوایەكی
نیشــتیمان و بەجێهێشــتنی تەپوتــۆزی بیابانــی نامۆ بــە ڕووح و
جەستەیان.
یەكێــك لــە جوانتریــن تەكنینكەكانی كۆشــكی مێروولــە ،بریتییە
لــە هەڵگێڕانــەوەی ئاســت و مــەودای بینین ،كە بە جــددی بینەر
لەســەرەتاوە ئیستیفزار دەبێت ،تا ئەو ســاتەی دەچێتە نێو دنیای
فیلمەكەوە ،چونكە تەواوی گۆشــەی كامێرا لەم فیلمەدا ،تا دیمەنی
پێش كۆتایی ،تەنیا دوو گۆشەیە و بەس ،ئەوانیش بریتین لە گۆشە
ێ ئــەوەی ئەوانیش
نیــگای هــەردوو كارەكتەری نێــو فیلمەكە ،بەب 
ئاڕاســتەی بینینیان بگۆڕن .وات ه چۆن  27ســاڵ لەمەوبەر ئەو ژن
و پیاوە ڕەمی كراون و بەشــێكی جەســتەیان خراوەتە ژێر گڵەوە،
هــەر بەو جــۆرە ماونەتەوە ،چونكــە لەبنەڕەتدا ئەمــان مردوون و
ئەسڵەن تەنیا ئێسكە پەیكەریان ماوەتەوە و ئەوەشی ،كە دەدوێ و
ئاكت دەكات ،تەنیا ڕووحەكانیانە! كامێراش جگە لەوەی ســەرجەم
ڕووداوەكانمان لە چــاوی دوو كارەكتەرەكەوە بۆ دەگوازێتەوە ،هیچ
گۆشەنیگایەكی ترمان پێشان نادات.
بۆیە بەڕای من ئەم تەكنیكەی دەرهێنەر پشكی شێری سەركەوتوویی
فیلمەكــەی بەردەكەوێــت ،چونكــە لەســەرەتاوە ئاڵۆزییەكی وەها
دەخوڵقێنێت ،كە بینەر تووشــی سەرلێشــێوانێك دەبێت و ئەسڵەن
ێ تەگبیرێكــی گونجــاو بــۆ پابەندبوونــی بــەو گۆشــە نیگا
ناتوانــ 
دیاریكراوانــە بدۆزێتەوە ،تا لە كۆتایی فیلمەكەدا بۆی دەردەكەوێ،
كــە دەرهێنەر چەنــد زیرەكانە كاری لەســەر ،چ تەكنیكێكی نایاب
كردووه!
وتوێــژ و دیالــۆگ ،بــە هەمانشــێوە یەكێكی دیكەیە لــە كۆدەكانی
ســەركەوتنی (كۆشــكی مێروولە) بەوەی ،كە دەرهێنەر زۆر ورد و
بەســەلیقەوە كاری لەسەر دانان و هەڵبژاردنی دیالۆگەكان كردووە.
لە (كۆشــكی مێروولە)دا هەر دیالۆگێك بۆ خۆی ،هەڵگری چەندین
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كۆد و مەغزایه.
هەڵبژاردنی بابەت و كاركردن لەسەری بەو شێویە لە الیەن دەرهێنەر
تۆفیق ئەمانییەوە ،بەڕای من ،كۆدی سەركەوتنی فیلمەكەیە ،بەوەی
ئەم نەهاتووە ،وەك ئەو كارانەی كە لەسەر ئەنفال بەرهەمهێنراون،
ئیڤایەكی عەسكەریی ،ژمارەیەك پیرەژنی داماوی پاشماوەی ئەنفال،
سەگەڕەشــەكەی نوگرەســەلمان و چی و چی بهێنێت و دووبارە بە
ســواوی كاریان لەســەر بكات ،نــا بەڵكو (ئەمانی) هاتــووە تەنیا
خانەوادەیەكی بچووكی سێ كەسیی (ژن ،پیاو ،منداڵ)ی وەرگرتووە
و لەســەر ڕووداوگەلی زۆر ســادەی ڕۆژانەی نێــوان ئەو خانەوادەیە
كاری كردووە .لە كۆتاییشدا پێیوتین :كە دەكرێت لەسەر شتە زۆر
بچووك و سادەكان ،بەرهەمی شاكار بهێنینە ئاراوە.
بەاڵم ئەوەی كە بۆ من مایەی پرسیاری جددی و هەڵوەستە كردنە،
شــێوەزاری هەردوو كارەكتەرەكەیە ،كە بەشــێوەزاری سنەیی ،یان
ڕوونتر بڵێین :ڕۆژهەاڵتی دەدوێن ،كە هەرچەندە خۆیلەخۆیدا بەهۆی
شــیرینی شــێوەزارەكەوە جوانــی و چێژێكی تایبەتی بــە فیلمەكە
بەخشــیوە ،بەاڵم لێرەدا تووشــی ئیشكالییەتی ئەوە دەبینەوە ،ئایا
گەرمیانییەكــی ئەنفالكــراو بۆ دەبێت بە شــێوەزاری ســنەیی ،یان
ڕۆژهەاڵتی بدوێت؟! ئایا ئەمە تەنیا تەكنیكێكی دەرهێنەر خۆیەتی بۆ
فیلمەكە؟ یاخود دەیەوێت لەڕێی ئەنفالەوە شێوەزارەكان تێپەڕێنێت
و بڵێــت :ئەنفال ئاگرێكە و وا لە دڵی هەموو كوردێكە ،بە جیاوازی
شــێوەزار ،تەمەن و ڕەگەزەوە؟ بەڕاستی هاودژییەك لهالی دروست
بووە ،لەم بارەیەوه.
خاڵێكی تری جێی پرســیار بــۆ من ،ناونیشــانی كورتە فیلمەكەیە
(كۆشــكی مێروولــە) بــۆ؟ چ پێوەندییــەك هەیــە لــە نێــوان
(ئەنفال)( ،كۆشــك) و (مێروولە)دا؟ ئایا مێروولەش بەشــدارە لە
ئەنفالكردنی كورددا؟ ئایا ئەم ناونیشــانە پێوەندی هەیە بە بینینی
كارەكتەرەكانــەوە ،كە مێروولــە پانتایییەكی فراوانی بینینی ئەوانی
داگیركردووە؟ یاخود مەبەســتی كەللەسەری ئەنفالكراوانە ،كە بووە
بە كۆشك بۆ مێروولەكانی بیابان؟
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دواجــار موتەئەســیفانە زۆر دەگمەنــن ئــەو بەرهەمــە هونەریــی و
ئەدەبیانــەی دنیــای ئێمە ،كە توانیویانە ئێســتاتیكانە كار لەســەر
مەرگەســاتەكانی گەلــی خۆمــان بكــەن ،زۆربــەی كارەكان هێندە
ســادە و بێناوەرۆكن ،كە بەڕای من ،نێگەتیڤانە كاریگەریی لەســەر
مەرگەســاتەكە هەبووە ،بەاڵم خۆشبەختانە كورتە فیلمی (كۆشكی
مێروولە) لە گۆشەنیگایەكی زۆر ورد و قووڵەوە ،لەسەر مەرگەساتی
ێ ل ه ڕێگەیــەوە بە بیانییەك
ئەنفــال بەرهەمهێنراوەتــەوە .دەتوانر 
بوترێت :ئەمەیە ئەنفال ،كە بەســەر كورددا هاتووە! بەڕای من ،لە
ئەدەبدا ڕۆمانی (شاری مۆسیقارە سپییەكان)ی بەختیار عەلی و لە
سینەماشدا كورتە فیلمی (كۆشكی مێروولە) ئەو دوو بەرهەمەن ،كە
زۆر بە وردی و ئاگایییەوە ،كاریان لەسەر ئەنفال كردووە .هەق وایە
هەر نووسەر و هونەرمەندێك ،كە بیەوێت كار لەسەر ئەو مەرگەساتە
گەورەیە بكات ،بەر لە هەموو شــتێك ،هەم ڕۆمانەكە بخوێنێتەوە و
ێ ئەو
هەم سەیرێكی فیلمەكەش بكات .بۆ ئەوەی ئەگەر زانی ناتوان 
دوو بەرهەمە تێبپەڕێنێت ،لەوان جوانتر و ئێستاتیكیتر ،كار لەسەر
ئەنفال بكات ،ئەوا نەیكات باشترە.
ئێســتا ئیدی ئەگــەر بیانییەكی هاوڕێم ،پرســیاری فیلمی كوردییم
لێبكات ،دەتوانم بەشــانازییەوە پێشــنیاری بینینی چەند فیلمێكی
كوردیی بۆ بكەم ،كە یەكەمیان (كۆشكی مێروولە)یه.
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