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هاڕۆڵد ،فەرمانبەرێكی ئاسایی فەرمانگەی باجە،
ژیانێكــی یــەك ڕیتــم دەژی ،رۆتینێــك هەمــوو
ڕۆژێــك وەك یــەك دووبارە دەبێتــەوە .بەیانیان
زوو لەخــەو ههڵدەســتێ ،ددانی دەشــوا ژمارەی
جواڵنــی فڵچەكــەی هەمــوو ڕۆژێــك دەژمێــرێ،
ســێوێك بە دەمەوە و هەنگاوەكانی تا گەیشــتنە
وێســتگەی پاســەكە ،ژیانێــك كە هیچ شــتێكی
نوێــی تێــدا ڕوونــادات .دیلــی فایلــە زۆرەكانی
بــاج و كاتژمێرەكەی دەســتییەتی .ئــەو ،هەموو
شتەكانی بە پێی سیستێمێكی زەمەنی دیاریكراو
ئەنجام دەدات ،خەوتن ،هەڵســان و ڕۆیشــتن بۆ
ســەركار ،نانخواردن و كۆی ئیشەكانی تر بەپێی
كاتژمێرەكەی دەســتی ئەنجامدەدات .كاتژمێرەكە
بــەردەوام ئــاگاداری دەكاتەوە ،كە ئێســتا كاتی
ئەنجامدانی چ شتێكه.
لەپڕ ڕۆژێك لەكاتی ددانشۆردندا گوێی لە دەنگێك
دەبێ ،ئیدی لەو ساتەوە هەموو شتێك ئاڕاستەی
ئاســایی خۆی وندەكات و تەنیایی و ئارامی خۆی

كارەكتەرێك
ڕووبەڕووی
نووسەرەكەی
دەبێتەوە
كارۆخ فههمى
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هەتــا هەتایە لەدەســت دەدات .دەنگێك لەســەرەتادا نازانێ كێیە
و ئــاوڕی ئەمالوئەوال دەداتــەوە ،بۆئەوەی خاوەنی دەنگەكە ببینێ،
بەاڵم لە دواییدا تێدەگات ،كە ئەم دەنگە لەناو ســەریدایە ،نەك لە
دەرەوە .دەنگێك ،كە پێویستە هەموو مرۆڤێك لەناو خۆیدا بەدوایدا
بگەڕێت ،دەنگێك پێویســتە بدۆزرێتەوە ،تــا لەناو بازنەی داخراوی
ژیانە يەك ڕیتمەكانمان بچینە دەرەوە.
هاڕۆڵد ،لە ڕاســتیدا كارەكتەرێكی كاغەزییە ،ئەمە وردە وردە ڕوون
دەبێتــەوە ،كە ئــەو لەناو ڕۆمانێكدا دەژی ،كــە ژنێكی ڕۆماننووس
خەریكە دەینووســێت .ئەو دەنگەی ،كــە ناوە ناوە گوێی لێدەبێت،
ورتەورتی ڕۆماننووســەكەیە لەگەڵ خۆیدا ،لەگەڵ كارەكتەرەكەیدا.
ڕۆماننووس ،كە خەریكی ڕۆمانەكەیەتی ،وشەكانی دەبن بە دەنگ و
لە سەری هاڕۆڵدی ڕاستەقینەدا دەنگدەدەنەوە.
فیلمەكە لەدەوری كۆمەڵێك بابەتی ،وەك ڕۆژگاری دووبارە ،دیلی كار،
تەنیایــی ،ژیانێكی گریمانەیی ،كــە دەكرێ بە ڕایەڵەیەكی نادیارەوە
بەســترابێتەوە ،دەســوڕێتەوە .ئەم ناچار بە بیركردنــەوە لە ژیانی
خۆمان دەكاتەوە ،كە دەكرێ ئێمەش كارەكتەری ناو چیرۆكێك یان
ڕۆمانێك بین .دەكرێ ئێمەش بێ ئاگایی خۆمان ،دیلی ئەو دەســتە
نادیارەبین ،كە ژیانمان ئاڕاســتە دەكات .یاخیبوون لە چارەنووس،
ڕازینەبوون بە قەدەر و هەوڵدان بۆ گۆڕینی ،پانتایییەكی فراوان لە
فیلمەكە داگیردەكات .هاڕۆڵد ئەو كارەكتەرەیە ،كە لە نووسەرەكەی
یاخــی دەبێــت ،هاڕۆڵد لــە فەرمانبەرێكی ملكەچی گۆشــەگیرەوە،
دەبێت بە كەسێكی یاخی ،كونچكۆڵ و ئەویندار .ئەو بڕیاری گەڕان
بــە دوای دەنگەكــە و ســەرچاوەی بڕیاری مەرگــی خۆیدا دەچێت.
دەیەوێــت بزانێت ،كە بۆچی پێویســتە بمرێ ،ئــەوە كێیە یاری بە
چارەنووسی دەكات.
هاڕۆڵــد كارەكتەرێكە ،مرۆڤێكە ،لەیەككاتدا لە ژیانی ڕاســتەقینە و
ناو كتێبەكانیشــدا دەژی .چی دەبێت ئەگەر نووسەر بڕیاری مردنی
كارەكتەرەكــەی بــدات ،لەكاتێكــدا ئەو نووســەرە كــۆی كارەكانی
تراژێدیــن و كارەكتەر لە كۆتاییــدا دەبێ بمرێت؟ چۆن كارەكتەرێك
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دەتوانێ ڕووبەڕووی چارەنووسی خۆی ببێتەوە؟ ئایا مرۆڤ دەتوانێ
لە چارەنووسی خۆی هەڵبێت و بەرهەڵستی هێزی خولقێنەر بكات؟
ئەم فیلمە وەســتانە بەرانبەر ئەو دەســتەی یاری بە هەموو شتێك
دەكات ،ئەو نووســەر/خولقێنەرەی یاری بە چارەنووسی كارەكتەر/
مرۆڤ دەكات.
ئەگــەر دەنگێــك ،دەنگێك كە دەبێ متمانــەی پێبكەی ،پێت بڵێ:
بەمزووانە دەمری ،ئەو چەند ڕۆژە كەمەی ماوتە چۆن بەسەردەبەیت؟
ئەمــە پرســیاری جەوهەریــی فیلمەكەیە .فیلمەكــە چەندین نامەی
شاراوەی تێدایە بۆ بینەر ،یەكێكیان ئەوەیه ،كە پێمان دەڵێ هەموو
ژیانــت وا بــژی ،كە بەمزووانــە دەمری .چێژ ببینە ،بــا ئەمڕۆت لە
بەیانــی نەچێت ،خۆشەویســتی بكە ،باش بە لەگــەڵ خەڵكی ،ئەو
ساتە بژی كە تێیدای.
ئێمــە چــۆن دێینە دەرەوە لــەو تەونە جاڵجاڵۆكەیییــەی كە بۆمان
چنــراوە؟ چۆن لــەو داوانە دەردەچین كە لەســەر ڕێگهمانن؟ ئاخۆ
دەتوانیــن جگــە لەوەی لە چارەنووســمان ،ژیانێكی تر بژین؟ ئاخۆ
مــرۆڤ مەحكومــە بــەوەی لــە چارەنووســی هەڵنەیــەت؟ ئەمانە
كۆمەڵێك پرسیارن ،كە بینەر لەدوای فیلمەكە دەشێ لەخۆی بكات.
یاخیبوون لە سیستێم ،دەشێ نامەیەكی تری شارەوەی فیلمەكەبێ.
مــرۆڤ بۆئــەوە نەهاتووهتە دنیا تا ملكەچی هێزە خۆســەپێنەكانی
چواردەوری بێت.
بوێــری ،بەرهنگاریــی ،بەرهەڵســتكاریی ،ئــەو هەڵوێســتانەن كــە
كارەكتــەری ســەرەكی دەیــەوێ دژیان بووەســتێتەوە .ئــەم فیلمە
ئیشــكردنە دژ بــە ژیانی رۆبۆتی ،دژ بــە جوواڵنی بانمرۆیی .تۆ كە
مرۆڤی ،مەهێڵە كەس ئاڕاســتەی ژیانت دیاری بكات ،مەهێڵە ببیت
بــە بووكەڵەی دەســتی هێزێكــی نادیار .ئەم فیلمــه ،كە دەنگێكی
ڕەخنەگرانەیــە لە مرۆڤی ســەردەم ،لە پابەندبــوون و خووگرتن بە
شتە بێبەها و نابووتەكان .چۆن لە چەرخی تازەدا مرۆڤ دەبێت بە
دیلی دەستی كۆمەڵێك شتی بێنرخ و ناوەرۆك بەتاڵ .هاڕۆڵد ،دیلی
ئیشەكەی و پسولەی باجەكانی ،پرۆفیسۆری ئەدەب دیلی تەلەفزیۆن
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و كوپە قاوە زۆرەكانی .ڕۆماننووسەكەش دیلی جگەرەكەی دەستی
و الپەڕە پەرشەكانی ،ئەم فیلمە هەموو ئەو بابەتانە ڕەخنە دەكات،
كە مرۆڤی ئەمڕۆی زەلیل و وابەستەكردووه.
شــتێكی سەرنجڕاكێش لە فیلمەكەدا هەیە ،یاریدەدەری نووسەرەكە
دەرگ ه لە كارەكتەر دەكاتەوە و ڕووبەڕووی نووسەر دەبێتەوە ،نووسەر
تووشــی شــۆك دەبێ ،بەوەی هەموو وردەكارییــەك لە كارەكتەری
خەیاڵیدا هەیە ،بێ كەموزیاد كارەكتەری ڕاســتەقینە وادەردەكەوێ.
وات ه كۆی ئەو وردەكاریەی لە هاڕۆڵدی ڕاســتەقینەدا هەیە ،پێشــتر
ئەو لەسەر كاغەز وێنەی كێشاوە .بەوەدا ژنەی ڕۆماننووس دەكەوێتە
دۆخێكی ناكاوگیرو سەراسیمە دەبیت بە بینینی هاڕۆڵد .لەوێدا بیر
لەوەدەكاتــەوە ئاخــۆ بەهۆی كۆتایییە تراژێدییەكانی چەند كەســی
تری ،وەك هاڕۆڵدی كوشتبێ.
لێرەدا نووسەر تووشی ئازاری ویژدان دەبێ ،وا هەست دەكا ،هەموو
ئەو تراژێدیانەی ئەو نووســیویەتی ،لە ڕاســتیدا كەســێكی واقیعی
كووشتووە .ئەم حاڵەتە وا لە ڕۆماننووس دەكا ئەمجارە چارەنووسی
كارەكتەرەكــەی بگــۆڕێ ،كارێك بكا هاڕۆڵد نەمــرێ ،هاڕۆڵد ئەگەر
لەسەر كاغەز نەمرێ ،ئەوا لە ژیانی ڕاستیشدا نامرێ.
مــەرگ و ژیــن لە فیلمەكەدا پلۆتی ســەرەكییە .مــەرگ ،كە هەموو
مرۆڤێــك دەبــێ ئەزموونی بــكات ،ژیانیش بە هەمان شــێوە ،ئاخۆ
كامیــان بایەخدارتــرە؟ هاڕۆڵــد بە مردنــی خۆی ڕازییــە ،دواجار
دەچێتــە الی خالقی خۆی و پێی دەڵێ :كتێبەكەت جوانە من قایلم
بــە مردنی خــۆم .لێرەدا مردنــی كاغەزی ،مردنــی خەیاڵی جوانتر
دەردەكەوێ لە مردنی ڕاستەقینە .نووسەر كە بۆی دەردەكەوێت لە
نووســینی هەر ڕۆمانێكدا كەسێكی كووشتووە ،پەشیماندەبێتەوە لە
كارەكانی پێشووی.
دیالۆگی كۆتایی لە نێوان یاریدەرەكەی و نووســەردا ،زۆربەی گرێ
ئاڵــۆزەكان شــیدەكاتەوە .یاریدەدەر پێیدەڵــێ ،كە هاڕۆڵد جگە لە
كارەكتەرێكی خەیاڵی هیچی تر نيیە ،كوشــتی ئەو كاریگەری نابێ
لەســەر ڕۆمانەكەی ،بەاڵم نووسەر ئەم وشانەی بە مێشكدا ناچێت،
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بڕیــاری گۆڕینی كۆتایی ڕۆمانەكەی دەدات بــەوەی نەهێڵێ هاڕۆڵد
بمرێ ،كۆتایی ڕۆمانەكەی دەگۆڕێ و وادەكا هاڕۆڵد ئەو ژیانە بژی،
كە خۆی دەیەوێت ،نەك ئەوەی كە نووسەر بۆی دیاری دەكات.
مــرۆڤ كە مردنێك قــەرزدارە ،مردنێك كە لەڕێــی هەمووانە ،ئاخۆ
چۆن خۆمان بۆ ئەو مردنە ئامادە دەكەین؟ بێباك و گوێنەدان بەهیچ
بەهایەك ،یان شــەرفەندانە و بەردەوامبوون لەســەر ریتمی پێشوو؟
ئاخــۆ كە ئێمــە دەزانین بەم نزیكانە دەمرین ،دەبێ هەموو بەهاكان
ژێرپــێ بخەین؟ دەبێ لــە پێناوی مەرگدا هەموو شــتێك فەرامۆش
بكەین؟ پرۆفیســۆری شــارەزای ئەدەب بە هاڕۆڵد دەڵێ :كە دەبێ
بمرێ ،بۆئەوەی شاكارێك لەدایك ببێت ،بەاڵم لە كۆتاییدا تێدەگەی
ژیــان لە مــردن بەهادارترە .ژیان بــە هەمــوو دووبارەبوونەكانیەوە
هێشــتا ناگا بە قولەپێی مردن .بژی ،بۆئەوەی لە رۆتین و لە ڕۆژە
لەیەكچــووەكان دەرچیــت ،بۆ ئەوەی ڕۆژانێــك ئەزموون بكەی ،كە
خالیق تێپەڕێنی ،بۆئەوەی خۆت ببیت بە دروستكاری ڕۆژانی خۆت.
لــە كۆتایی فیلمەكەدا ،هاڕۆڵد دەچێتە الی ئەو ڕۆماننووســەی ،كە
ئەوی خولقاندووە ،پێی دەڵێ :ڕۆمانەكەت ئێجگار جوانە ،كتێبەكەتم
خۆشویست .هاڕۆڵد لە پێناو مردنێكی خەیاڵی ناو ڕۆمانەكە ئامادەیە
بــە مردنی ڕاســتەقینە .لــە كۆتاییدا تەواو خۆی ئامــادە دەكات بۆ
مردن .پێیوایە كە نووســەر دەستنووســەكە چــاپ دەكات و لەگەڵ
دواهەمیــن خاڵی ڕۆمانەكە ،ئەویش دەمرێت ،بەاڵم پێچەوانەی كۆی
ئیشــەكانی تری ،ڕۆماننووس ئەمجارە ژیانــی كارەكتەرەكەی ڕزگار
دەكات.
مەرگ و ژیان ،تراژێدیا و كۆمێدیا ،پابەند و بێباك ،ئەو دوالیزمانەن،
كە فیلمەكە كاریان لەســەر دەكات .ژیانی مرۆڤ دابەشبووە بەسەر
ئــەم دژیەكانــەدا ،مرۆڤ ناتوانــێ تەنیا یەكێكیــان ئەزموون بكات
و ئەویتریــان فەرامــۆش بــكا ،بەڵكو چێژی ژیــان لەوەدایە ،كە بە
هــەردوو قۆناغەكــەدا تێپەڕین .لەدوای بینینی ئــەم فیلمەدا بیرمان
الی ئەوەیــە ،كە ئاخــۆ ئێمەش دەبێ كارەكتەری چ چیرۆكێك بین،
ئاخۆ ناتوانین جگە لەو ڕۆڵەی بۆمان دیاریكراوە نمایشێكی ئازادانە
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بكەین؟ ئاخۆ پێشتر هەموو شتێك بڕیاری لەسەر دراوە و ئێمە ئیدی
ناتوانین دەســكاری هیچ شــتێك بكەین؟ ئاخۆ هیچ هەڵبژاردەیەك
لەبــەردەم مرۆڤــدا نییە و دەبێ ملكەچی پێــدراوەكان بێت؟ یانیش
دەتوانێ بەرەنگاریی بكا ،هەوڵی دۆزینەوەی ســەرچاوەی بڕیارەكان
بدا ،خالق بدۆزێتەوە ،ببێت بە دروستكاری خۆی .بە شێكی گەورەی
فیلمەكە بەڕای من ،ئیشــكردنە لەســەر خۆبنیاتنان ،بەوەی مرۆڤ
بوونەوەرێكــی بــێ پرســیار نەبێ ،بەڵكــو بە دوای ئــەو دەنگانەدا
بگەڕێت ،كە دەخوازن ژیانی ئاڕاستە بكەن.
فیلمەكە بە ریتمێكی خێرا لەگەڵ میوزیكێكی گونجاو بەرەو پێشەوە
دەچێت .دیمەنەكان لەگەڵ باڵەخانە و شــەقامەكانی شــیكاگۆ پتر
بینــەر وابەســتەی فیلمەكە دەكــەن .خۆشەویســتی و تێكەڵبوونی
كۆمێدیــا و تراژێدیا وادەكەن بە شاشــەكەوە بنووســێیت و چاو لە
سكرینەكە نەتروكێنی.
ئــەم فیلمە پتر ئەوانە چێژی لێدەبینــن ،كە خوێنەری وێژە ،ڕۆمان
و چیرۆكــن ،یاخود خۆیان لــەم بوارەدا كاردەكەن .بەوەی بەردەوام
لەگەڵ ئەدەب و دنیای ڕۆمان و كتێبدا پێبەپێ هەنگاو دەنێ .لەگەڵ
هەموو ئەمانەشدا فیلمێكە شایەنی بینینە ،بۆ هەموو جۆرە بینەرێك
دەگونجــێ ،چونكە میوزیك و ریتمــە كۆمێدیەكەی ،وادەكەن ك ه لە
سەیركردنی بێزار نەبین.

