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ئەلبێرتۆ مۆرافیا

رۆما  لە   1907 مۆرافیا  ئەلبێرتۆ  ئیتاڵی،  نووسەری 
لەدایكبووە و ساڵی 1990 لە ئێبێندا كۆچی دوایی كردووە. 
ئێسك  سیلی  نەخۆشی  ت��ووش��ی  ساڵیدا  ن��ۆ  تەمەنی  ل��ە 
لە  ب��ەزۆری  1925ی  و   1916 نێوان  ساڵەكانی  و  بووە 
سااڵنەدا  لەو  بەسەربردووە.  نەخۆشخانەكاندا  و  بوژانگە 
زۆری خوێندووەتەوە، كارەكانی جاكۆمۆ لیۆپاردی، كارلۆ 
ساڵی  دۆستۆیفسكی.  دیكنس،  شكسپیر،  رامبۆ،  گۆلدۆنی، 
دەستی  بوژانگە  دواه��ەم��ی��ن  جێهێشتنی  ل��ەپ��اش   ،1925
ناونیشانی  لەژێر  رۆمانی  یەكەم  نووسینی  بە  ك��ردووە 
)بێباكەكان(. بابەتی دەسەاڵتی سێكس و پارە لێرەدا وەك 
بەڕوونی  دواتریشی  ڕۆمانەكانی  بۆ  سەرەكی  بنچینەی 
بەرچاو دەكەون. بێگاكی كاراكتێرە سەرەكیەكانی، تۆن و 
مۆرافیا  كە  ڕۆمانە،  ئەو  دەك��ەن.  دیاری  ڕۆمانەكە  فەزای 
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یەكێك  ئەركی خۆی چاپی كردووە،  لەسەر   1929 ساڵی 
بووە لە یەكەمین ڕۆمانە بوونگەراییەكان. جگە لە ڕۆمان 
و ك��ورت��ەچ��ی��رۆك و س��ەف��ەرن��ام��ە، م��اوەی��ەك��ی زۆر وەك 
چەند  پەیامنێری  وەك  ك���ردووە.  ك��اری  ڕۆژن��ام��ەن��ووس 
چین  كۆماری  و  پۆڵەنیا  بۆ  گەشتی  ئیتاڵی،  ڕۆژنامیەكەی 
دەسەاڵتی  زەمەنی  لە  ك��ردووە.  ئەمەریكا  و  مەكسیك  و 
مۆسوولینیدا نوسینی لێ  قەدەغە كراوە، لەپاش داگیركردنی 
كەوتووەتە  ژیانی   ،1943 ساڵی  ئەڵمانیاوە  لەالیەن  ڕۆما 
هەڵهاتووە،  چۆچاریا  شاخەكانی  ب��ەرەو  و  مەترسییەوە 
هەتا  بووە  داهاتووی  ڕۆمانی  نووسینی  سەرقاڵی  لەوێ 
جەنگ كۆتایی هاتووە. ئەمە تەنها كورتەیەكی بچكۆالنەیە 
ژیان  ناو  وردەكاریی  ناو  چوونە  نووسەرە،  ئەم  لەژیانی 
یەكێك  ئاگادارم  هێندەی  بێمانایە.  لێرەدا  كارەكانییەوە  و 
عەلییەوە  كارزان  لەالیەن  بەناوبانگەكانی  هەرە  لە ڕۆمانە 
چاپی  بە  ئەندێشە  و  كوردی  زمانی  وەرگێڕدراوەتە سەر 

گەیاندووە. 

بەڕێز مۆرافیا، ئێوە جارێك بە مۆرالیستێكی بێ مۆرال 
ناوزەد كراون. ئایا هیچ بنەمایەك هەیە رێچكەی ژیانی 

ئێوە دیاریبكات؟
مۆرافیا: بەڵێ، من كەسێكی بێ پرەینسیپ نیم. خاوەنی 
پرەنسیپم چونكە كەسێكی زۆر پڕ لە حەسرەتم. بۆ نمونە 
هەرگیز لەبارمدا نییە مرۆڤێك بكوژم، ئەگەرچی هەندێكجار 
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گەر  هەیە.  دی��اری��ك��راو  كەسێكی  كوشتنی  لە  ئ���ارەزووم 
بخرێمە بەر بڕیار لەنێوان كوشتن و كوژران، ئەوا كوژران 
هەڵدەبژێرم. ژیانی خۆمم هەرگیز هێندە لەال گرنگ نەبووە 
تاوەكو مرۆڤێكی دیكە لەپێناویدا بكەم بە قوربانی. هەروەها 
بۆیە  كردنم.  ڕاو  ل��ەدژی  من  ئاژەڵیشە.  كوشتنی  لە  ڕقم 
هێمینگوای لەالی من هێند مایەی قێز بووە. من بە ئەفریقا 
ئاشنام، پانزە جار سەردانی ئەوێم كردووە، بەاڵم بۆ یەك 
نەكردووە.  زافارییەكدا  لە  بەشداریم  چییە  جاریش  تاقە 

تەنانەت مێشیش ناكوژم. 

ئەی ڕق؟
بۆنێكی  وەك  ڕق  ئاشنام.  كینە  و  ڕق  بە  من  مۆرافیا: 
نییە. زۆر جار  بێزاركەرتر  لەو  هیچ شتێك  وایە.  ناخۆش 
بینووسم  باشترە  پێم  بەاڵم  دەكەمەوە،  قەتل  لە  بیر  هەیە 
وەك لەوەی بیكەم بە كردار. لە كتێبەكانی مندا كوشتن و 
دووركەوتنەوە  بۆ  باشە  میتۆدێكی  نووسین  زۆرن.  بڕین 
لە كوشتن لە ژیانی ڕاستەقینەدا: هەر بۆیەش نووسەران 
جۆرەكان  لە  جۆرێك  بە  ناخەوە  لە  خەڵكانێكن  زۆری  بە 
هاوسەنگن. دەتوانم بیخەمە پێش چاوی خۆم كە ڕەنگە بۆ 
پیاوێك شتێكی شادیبەخشتر بێت بچێتە مەیدانی جەنگ و 
بجەنگێت بەاڵم بەداخەوە ئەوە بەبێ كوشتن و بڕین ناچێتە 

سەر. 
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خەیاڵی خودكوژیتان هەیە؟
بە  ئەو جۆرە خەیااڵنە سەر  بەڵێ، زۆر جار.  مۆرافیا: 
ڕۆژگارن. بەڕای من هەموو مرۆڤێك النی كەم جارێك لە 
ڕۆژێكدا بیر لە كوژاندنەوەی ژیانی خۆی دەكاتەوە. بیری 
لێ دەكەمەوە، بەس نایكەم. گرنگ نییە مرۆڤ بژی. بەاڵم 
گرنگیش نییە بمرێت. بە مانایەكی دڵنیا و سەد لەسەدا هیچ 
شتێك بۆ من گرنگ نییە. بێگومان ئەوە گرنگە كە مرۆڤ 
پڕبكاتەوە.  زەمەن  بۆشاییەكانی  جۆرەكان  لە  جۆرێك  بە 
دەبێت خۆی سەرقاڵ بكات. هەندێك جار وا بیر دەكەمەوە، 
ئ��ەوەی ڕۆژێ��ك لە ڕۆژان بزانم بۆچی  كە من دەژی��م بۆ 
ئ��ەوەی ڕۆژێ��ك لە ڕۆژان بزانم  دەژی��م، وە دەنووسم بۆ 
بۆچی دەنووسم. بەاڵم هێشتا نەچوومەتە بنجو بناوانییەوە. 

وتتان  باڵوبووەوە،  تان   )desideria( كتێبی  كاتێك 
چیتر نانووسم. 

مۆرافیا: وام وت چونكە ماندوو بووم. بۆ نووسینی ئەو 
كتێبە ، هەشت ساڵی ڕەبەقم پێچوو. هێندە ماندوو بووم، 
هێندە بێزار. چیتر ئارەزووم نەمابوو. بەاڵم ئێستا دەستم 
خودكوژی  بە  س��ەب��ارەت  كتێبێك  ك��ردووەت��ەوە.  ك��ار  بە 

دەنووسم. 

چیرۆكێك لە ژیانی ئێوەوە؟
مۆرافیا: نەخێر، گەر وا بووایە ئێستا مردبووم. 
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لە  ئەزموونێك  هیچ  وتتان،  چاوپێكەوتنێكدا  لە  ئێوە 
ژیاندا هێندەی مەرگ وەرچەرخان دروست ناكات. 

مۆرافیا: بەڵێ، چونكە ئەزموونێكی هەڵەم لەسەر مەرگ 
دەبێت  وتم،  پێیان  بەس.  و  بوو  واتا سەهوویەك  هەبوو، 
گەدەمدا  لەناو  تارماییەك  گوایە  بكرێم،  نەشتەرگەریی 
سەرەتای  ئ��ەوە  بێت.  شێرپەنجە  دەشێت  بەدیدەكرێت، 
مرۆڤ  كاتێك  چونكە  ب��وو،  سەیروسەمەرە  داستانێكی 
ئەوەش  بۆ  و  هەڵبپچڕن  الشەی  بدات  ڕێگا  دەدات  بڕیار 
هەڵبەت  ئ��ەوا  نەشتەرگەرییە،  دكتۆرێكی  ب��ە  پێویستی 
هەڵدەسووڕێت،  پێی  كە  دكتۆر  باشترین  الی  بۆ  دەڕوات 
لە  و  دەك��ات  لێ  خیانەتی  ژنەكەی  دەڵێت  ئەویش  پاشان 
منیش  كەوابێت  ڕابگرێت.  ئارام  دەستی  ناتوانێت  خەفەتدا 
بۆ خۆالدان لەهەر ڕیسكێك چووم بۆالی دكتۆرێكی زۆر 
بەناوبانگ كە دەیویست دەستبەجێ نەشتەرگەرییەكەم بۆ 
بكات بەاڵم تكای لێ كردم لە هۆڵی چاوەڕوانی دانەنیشم 
چونكە دەركەوتنم هەراووریا دەنێتەوە. دكتۆرەكە بەڵێنیدا 
گەرماوگەرم بمكاتە ژوورێ، بەاڵم كە ڕۆیشتم بۆ ئەوێ، 
ساڵۆنەكە پڕ بوو لە نەخۆش. ئیدی چووم بۆالی دكتۆرێكی 
خوێنی  كەمێك  ئەویان  چونكە  كردم  ڕزگاری  ئەوە  دیكە. 
نەشتەرگەریی  بە  پێویست  وت��ی،  و  گ��رت  نینۆكم  لەژێر 
بەاڵم  بووم،  لە سەرەمەرگدا  خۆم  بە حسابی  من  ناكات. 

هیچی دیكە نەبوو جگە لە هەڵەیەك. 
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لە مردن دەترسان؟
هێندەی  ژیانم  نەدەهات.  خەیاڵمدا  بە  نەخێر  مۆرافیا: 
ئەوە خۆشناوێت لە مردن بترسم. من هێندە ڕووبەڕووی 
مەرگ بوومەتەوە. ڕاهاتووم لەسەری. دوو ساڵ لەمەوبەر 
نەشتەرگەرییەكی حەوز كرام وەخت بوو بمكوژێت. چیدیكە 
ترسم نەماوە. بیركردنەوە لە مەرگ لە ژیانی مندا گرنگییەكی 
گەورەی نییە. مەرگ غیابی ژیانە و بەس! من هێندە خۆم 
بەو فكرەوە سەرقاڵ ناكەم. گەر مرۆڤ عاشقی ژیان بێت، 
ئەوا لە مەرگ دەترسێت. بەاڵم گەر مرۆڤ هێندەی خۆی 
لێ زیاد بێت، هێندەی من هەر لە منداڵیمەوە، ئەوا پێشوازی 
لەمەوبەر سەردانی كالكوتام  لە مەرگ دەكەیت. ماوەیەك 
كرد و لەوێ لەگەڵ دایە تێرێزادا قسەم كرد كە تازە نۆبڵی 
نەخۆشخانەی  لە  جۆرێك  لەوێ  ئەو  وەرگرتبوو.  ئاشتی 
ئارام  كۆتاییەكی  تاوەكو  دەن��وون  تیای  خەڵكانێك  هەیە 
مەرگێكی  و  پاڵدەكەوێنرێن  پاك  خامەێكی  لەسەر  بنۆشن. 
ت���ەواو ب��ەخ��ت��ەوەران��ە دەم���رن. ئ���ەوان ئەسڵەن ل��ە م��ەرگ 

ناترسن. خۆشحاڵن بە ئەو كۆتاییە. 

ئێوە دەتانەوێت خۆتان بەو نەخۆشانەی ناو سەرەمەرگ 
بەراورد بكەن؟

مۆرافیا: منیش كە نەخۆش بووم هەمان هەستم هەبوو، 
خۆشحاڵ  م��ردن  بە  ب��وون.  جەرگبڕ  ئ��ازارەك��ان��م  چونكە 
لە  ب��ووم،  تانسانیا  لە  پاسۆلینی  لەگەڵ  جارێك  دەب��ووم. 
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فڕۆكەیەكی بچكۆلەدا دانیشتبووین، فڕۆكەكە بە خێراییەكی 
لە  كە  چەشنێك  بە  دەڕۆی��ش��ت  زەوی  ڕووەو  زۆر  هێند 
توانایدا نەبوو بنیشێتەوە. فڕۆكەوانەكە هێڵێكی كەوانی دیكە 
فڕی تاوەكو هەوڵێكی دیكەی نیشتنەوە بدات بەاڵم گردێك 
قوت بووەوە و بینیم چۆن بەرەو پیرمان دێت و ئیدی وتم، 
ئەمە كۆتاییەكەیە. بەاڵم هەستم بە هیچ نەدەكرد. مانگا و 
درەختم دەبینی و بە خۆمم دەگوت، لە چركەی داهاتوودا 
ئەو درەخت و مانگایانە دەكوژێنەوە. بۆ من مەرگ هەگیز 
دەڵێم،  خۆم  بە  بینیووە.  ئاژەڵم  مەرگی  نەبووە.  تراوما 
شوێنێكدا  ب��ەدوای  ئ��اژەڵ  بمرێت.  ئ��اژەڵ  وەك  یەكێك  با 
دەمرێت.  و  سیسەمێكەوە  ژێر  دەچێتە  سەگ  دەگ��ەڕێ��ت. 
ڕەنگە  پێنج،  س��ەدا  لە  تەنها  ب��ەاڵم  مرۆڤین  ئێمە  دەزان���م 
دروست  ئاژەڵەكان  ئاژەڵە.  دیكەی  باقییەكەی  كەمتریش. 
دەژین و دروست دەمرن. سەگ سێ شت لەژیانیدا دەكات: 
ڕاو و یاری و خەو دەكات. مرۆڤیش هەمان شت دەكات. 
یاری واتا نووسین یاخود وێنەكێشان یاخود خۆشویستنی 
ك��ردن، خەویش  پەیدا  پ��ارە  و  ك��ارك��ردن  وات��ا  ڕاو  ژنێك، 
یەعنی خەو. هیچ جیاوازییەكی نییە. هێندە هەیە: ئاژەڵەكان 

لە مرۆڤەكان زیاتر یاری دەكەن. 
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كیركەگراد دەڵێت، جیاوازی نێوان مرۆڤ و ئاژەڵ داد و 
بێدادییە. ئاژەڵ هەرگیز ئەو دۆخە ناژی. 

كارەكانیم  هەموو  دەناسم.  كیركەرگراد  من  مۆرافیا: 
خوێندووەتەوە و لەگەڵیدا تەواو هاوكۆكم. دۆخی ئاسایی 
دەبێت  مرۆڤ  بنەڕەتدا  لە  دڵەڕاوكێ.  بە  یەكسانە  مرۆڤ 
سەدا  لە  خۆشبەختانە  بەاڵم  بێت.  دڵەڕاوكێدا  لە  هەمیشە 
ئەگەرنا  ئ��ەوە.  فریادڕەسی  ئ��ەوە  ئ��اژەڵ��ە.  پێنج  و  ن��ەوەد 
خۆی  ب��ێ��دادی��دا  دادو  ل��ە  مرۆڤایەتی  ئەگەرنا  ت��ی��ادەچ��وو 
گەر  هەیە  جیاوازی  من  بۆ  بڵێم  نامەوێت  من  دەكوشت. 
مرۆڤ بوونی نەمێنێت. هێندە هەیە: ئەم جیهانە جیهانێكی 

بێ مرۆڤ دەبوو. 

ئێوە كەسێكی باوەڕدارن؟
مۆرافیا: من باوەڕدارم و هەمانكات بێ خودا، تێدەگەن؟ 

من پێویستم بە خودا نییە تاوەكو باوەڕدار بم. 

منداڵتان هەیە؟
مۆرافیا: نەخێر.

بۆچی نا؟
مۆرافیا: هیچ هۆكارێكی نییە، مەگەر ئەوەی كە من پێم 
وایە بۆ هونەرمەند منداڵ پێویست نییە. هونەرمەند لەوەدا 
كە دەیكات بەشی خۆی، خۆی دەردەبڕێت. منداڵ دەربڕینی 
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ئێوە  بەاڵم  وێنەكێشان.  و  نووسین  ه��ەروەك  كەسایەتییە 
چیرۆكم  گەلێك  خۆشدەوێت.  منداڵم  من  دەپرسن؟  بۆچی 

لەسەر منداڵ نووسیووە. 

ئاگادار بوون منداڵ دروست نەكەن؟
ژنم،  یەكەم  نەكردووە.  شتێكم  هیچ  ئاگاداری  مۆرافیا: 
نووسین  سەرقاڵی  لەكاتێكدا  و  نووسەرە  مۆرانتێ،  ئێلسا 
ماراینی،  داچیا  دووه��ەم��م،  ژنی  نەدەویست.  منداڵی  بوو 
بیست و نۆ ساڵ لە من گەنجترە و ئەویش منداڵی ناوێت. 

حەزتان دەكرد گەنجتر بوونایە؟
پێم  ناكەم. دكتۆرەكەم  مۆرافیا: هێندە هەست بە پیری 
دەڵێت، من تەمەنم بیست ساڵ لە تەمەنی ڕاستەقینەی خۆم 
بێت، من هێشتا  كەمترە. كەوابێت گەر مەسەلە زیندوویی 
بیست و نۆ ساڵم. دوو نیشانەی پیری بوونیان هەیە: یەكەم، 
نامێنێت، دووهەم، چەند شتێكی  ئ��ارەزووی سێكسی  پیاو 
دیاریكراو لە توانادا نامێنن، ئەگەر چی بشتەوێت. پیر بوون 
لە هەموو ڕوویەكەوە. من هێشتا  پیاوەتی كەوتن  لە  واتا 
لە پیاوەتی نەكەوتووم. ئەمڕۆ هەمان ئەو شتانە دەكەم كە 

پەنجا ساڵ دەبێت دەیانكەم. 
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ئێوە لەوە دەترسن توانای سێكستان نەمێنێت؟
سێكس  بێگومان  ناترسم.  ئەسڵەن  نەخێر،  مۆرافیا: 
شتێكی خۆشە بەاڵم دواجار گەر مرۆڤ پیر بوو سێكسیش 
خۆی  ئەندامی  منداڵ  دەبێت.  فەڕ  بێ  منداڵێك  بۆ  هێندەی 
خۆی  شتەی  ئەو  نا  ئەگەر  بەكاردەهێنێت،  كردن  میز  بۆ 
تەواو پێ زیادەیە. من سەرەتا بە نۆ ساڵی سێكس سەرنجی 

ڕاكێشام.

بەاڵم خۆ ئەوە زۆر زووە.
مۆرافیا: ئەوە دەكەوێتە سەر كەش و هەوا. من باشووریم. 
دەستپێدەكەم.  زوو  زۆر  ئیتاڵیا  چكۆالنەكانی  ك��وڕی��ژە 
دەتانەوێت لەسەر سێكس شتێكتان بۆ بگێڕمەوە؟ ئاوهایە: 
بە پێنج یاخود شەش ساڵی كوڕێژگە یاخود كچی چكۆالنە 
پەی بە ڕەگەزی خۆی دەبات، بەاڵم بەتەواوەتی مەسەلەكە 
لە تەمەنی دە یاخود یانزە ساڵیدا دەستپێدەكات، هەندێكجار 

درەنگتریش. 

چی جۆرە سێكسێك لە تەمەنی نۆ ساڵیدا دەكرێت؟
مۆرافیا: باشە، من نۆ ساڵ نەبووم، یانزە بووم. كچێك 
تەمەنی  دەكردین.  سەردانی  بوو،  دایكم  ناسیاوی  هەبوو 

نۆزدە ساڵ بوو.



17ئەدەبیات ئەمەیە

چیتان لەگەڵدا كردووە؟
مۆرافیا: هیچم نەكردووە. تەنها حەزم لێ كردبوو. 

دەسپەڕتان دەكرد؟
بە حەڤدە  ... سەرەتا  نەماوە  لەیاد  ئەوەم  لەوانەیە.  مۆرافیا: 
كەسێكی  من  دەبینن،  خ��ەوت��ووم.  كچدا  لەگەڵ  بەڕاستی  ساڵی 
هێندە شاز نیم. مرۆڤێك نیم زۆر ئالوودەی سێكس بم. لە ژیانمدا 
عاشقی چەند ژنێك بووم، كاتێك منداڵ بووم، بەاڵم ئەوە هەمووی 

پالتۆنییانە بوو. 

دایكتان خۆشدەوێت؟
خۆشم  نەخێر،  ب��وو.  س��ادە  زۆر  ژنێكی  من  دایكی  مۆرافیا: 
بوو.  كەم  عەقڵی  و  زۆر  كاراكتەری  بوو  كەسێك  نەدەویست. 
هەڵبەت دایكێكی باش بوو، بەاڵم لەڕووی ڕۆشنبیرییەوە تەواو 
هەڵبژێرێت،  هاوڕێكانی خۆی  دەتوانێت  مرۆڤ  بوو.  دەستبەتاڵ 
بەاڵم دایك و باوكی خۆی نا. باوكم ئەندازیاری بیناسازی بوو. 
تاكە  ب��وون.  ئاسایی  ت��ەواو  خەڵكانێكی  باوكم  و  دایك  وایە  پێم 
زۆر  كەسێكی  چونكە  بووم،  من  خێزانەكەم،  نائاسایی  ئەندامی 
بە  و  خوێندەوە  دۆستۆیفسكیم  زوو  زۆر  هەر  بووم.  هەستیار 
هەشت ساڵی دەستم دایە نووسین، سەرەتا شیعر، شیعری زۆر 
بەر.  بگرمە  دیپلۆماتی  پیشەی  ڕێچكی  دەیویست  دایكم  خراپ. 
ئەڵمانی،  هەبوو،  وانەكانم  هەموو  تایبەتی  مامۆستای  بۆیە  هەر 
ئینگلیزی، فەڕەنسی. بەاڵم هەر ئەوكات دەمویست ببم بە نووسەر. 
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كاراكتێری ناو ڕۆمانی )من و ئەو( یشتان دەیەوێت ببێت 
بە هونەرمەند بەاڵم ئەندامی هەمیشە سەری ڕێگای لێ 

گرتووە. 
مۆرافیا: ئەو حیكایەتە هیچ پەیوەندییەكی بە منەوە نییە. 
من  نەبووە.  بەهێز  هێندە  هەرگیز  من  بزوێنەری سێكسی 
لەدایكبووم. ناچار نەبووم هیچ شتێك  وەك حیكایەتخوان 
لە خۆمدا تەشەنە پێ بدەم. پێم وایە، ئەوەی كە فرۆید بە 
تەشەنەپێدان ناوزەدی دەكات، لە بنەڕەتدا دیاری سروشتە. 
نییانە.  هەندێك  و  هەیانە  هەندێك  دەبیت.  لەدایك  لەگەڵیدا 
دەڕووخا.  هونەرمەنددا  بەسەر  بڕووخایە  جیهان  ئەگەرنا 
بیر لەوە بكەنەوە كە خەڵك چەندە لە هەوڵی ئەوەدا دەبوو 
خەڵكە  ئەو  زۆری  زۆرینەی  بەاڵم  بدات،  بەخۆی  تەشەنە 
جارێك  ناسیاوێكم  ل��ەدەس��ت��دەدەن.  عەقڵیان  ڕاستیدا  لە 
باسی هاوڕێیەكی بۆ كردم. ئەو هاوڕێیە ناوی ماریۆ بوو 
كاتێك  بەاڵم  منی خۆشدەویست،  ناسیاوەی  ئەم خانمە  و 
خواردبوو.  شكستی  بكات،  لەگەڵدا  سێكسی  ویستبووی 
لەو كاتەدا وەك چۆن لەگەڵ مرۆڤێكدا قسە دەكەیت، بەو 
بۆچی  كردبوو:  قسەی  خۆیدا  ئەندامەكەی  لەگەڵ  ج��ۆرە 
شتی وا دەكەیت؟ بۆچی دەبێت ئابڕووم بەریت؟ ئیدی لە 
كردبوو.  دروست  بەشی  دوو  ژیانی سێكسی  لە  و  خۆی 
ئەوەی ئیلهامی دامێ ئەو ڕۆمانە بنووسم. سەرەتا ویستم 
قەزیەیەكی كلینیكی لێ دروست بكەم، كتێبێك وەك )دكتۆر 
جیكڵ و مسەر هاید(، پاشان بە ستایلێكی كۆمیدی نووسیم. 
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پێتان وایە سەركەوتوو بووم؟
پێم وایە لە هەندێك شوێندا مرۆڤ باش دەبزوێنێت.

مۆرافیا: ئاوا؟

بۆم هەیە لێی بخوێنمەوە؟
مۆرافیا: تكا دەكەم!

وەك  خوێن،  فشاری  بە  هەڵئاوساو  ڕەپ،  )گ��ەورە، 
قوڵ  ئاسمانێكی  ژێر  پێدەشتێكی  لە  تەنها  درەختێكی 
و  دەبێت  بڵند  جەستەمەوە  لە  ستوونی  بە  گەرمدا،  و 

سەرچەفەكە قەوس دەكات.(
ئەدەبی  من  بەڕای  كۆمیدییە.  خۆ  بەاڵم  بەڵێ،  مۆرافیا: 
ئیرۆتیكی، گەر هونەری تیادا بنوێنیت، دەبێت كۆمیدی بێت. 
بە  هێند  دەكەن چونكە  ماندوو  مرۆڤ  پۆرنۆگرافی  كتێبی 

جدی لە سێكس دەڕوانن. 

ئێوە چەند جارێك لەسەر پۆڕنۆگرافیا سكااڵتان لەسەر 
تۆمار كراوە. ناوی ئێوە لەسەر لیستی كتێبە قەدەغە 

كراوەكانی ڤاتیكانە. 
مۆرافیا: دەبێت لەگەڵ ئەوەدا بژیم. یاسایەك لە ئیتاڵیا 
هەیە دەڵێت، هەر كتێبێك هەستی شەرەفمەندی هاواڵتیان 
ئابڕوو  هەستی  هەیە  هێندە  پۆرنۆگرافییە.  بكات،  بریندار 
لە  وەك  ج��ی��اوازە  ت��ەواو  شتێكی  لۆمباردێی  لە  ش��ەرەف 
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سیسیلیا. بۆیە ئەو یاسایە گەوجێتییە. سەیركەن، دوو جۆر 
لە كتێب هەن كە لەسەر سێكس دەڕۆن. )fanny hill( هەیە، 
حیكایەتی سۆزانییەك، لەویادا مەسەلە سێكسە و بەس، پاشان 
كتێبی دیكەش هەن كە تیایاندا سێكس شتێكە كە لە ئەدەبدا پێی 
دەگوترێت مێتافەر. لە ئەوەیاندا باسی سێكس دەكرێت بەاڵم 
دیاریكراو  هەڵسووكەوتی  هەندێك  سیمبۆلی  وەك  سێكس 
پیاوێك  باسی  ویستوومە  دا  ئەو(  و  لە)من  بەكاردەهێنرێت. 
بكەم كە لەبەر پەروەدە مەسیحییەكەی دژ بە غەریزەی خۆی 
مێژووە.  خاوەنی  شتێكە  نییە.  نوێ  شتێكی  ئەوە  دەجەنگێت. 
لەوەتەی هەیە وەك شتێكی  لە مۆراڵی مەسیحییەتدا  سێكس 
با  ... بەاڵم  تەماشا دەكرێت، وەك شەیتان  نەباش  خەراپ و 
لەژێر  ئەڵمانیا  لە  كە  بكاتەوە،  ڕووون  ئەوە  كتێبم  دواهەمین 
مانا  بێ  كارێكی  ب��ووەت��ەوە،  ب��او  )دێسیدێریا(  ناونیشانی 
لێرەدا كراوە، چونكە دەبایە بە وەرگێڕانی وشە ئەم مانایەی 
بە  سێكسە،  باسی  باس  كتێبەدا  لەو  ناخ.  ژیانی  ببەخشیایە: 
كۆم، بە دەم، بەاڵم كتێبێك نییە لەسەر زانستی سێكس، بەڵكو 
سێكس بە كاردەهێنێت بۆ كاراكتەریزە كردن، هەروەك چۆن 
دەنووسیت:  كە  دەكەیت  وەس��ف  ب��ەوە  هەڵئاوژاو  مرۆڤێكی 
جگەرەكێشێكی ئەبەدییە. ئێوە )تیۆفراست( تان خوێندووەتەوە؟ 
ئەی )كاراكتێرەكان( ی لەبغویێغ؟ وەختی خۆی سیمبۆلی دیكە 
بەكاردەهێنران، چونكە سێكس  مرۆڤ  كاراكتەریزەكردنی  بۆ 
تابۆ بوو، شتێك بوو نەدەكرا بخرێتە سەر كاغەز. لە فرۆیدەوە 
سێكس هەڵسوكەوتێكە وەك هەر هەڵسوكەوتێكی دیكە، وەك 
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خواردن، خواردنەوە، یاخود چوون بۆ سینەما ... 
بە  بگەن  كارەكانتانەوە  لەڕێی  دەتانەوێت  ئێوە  ئایا 

نەمری؟
سێ  نییە.  نەمر  شتێك  هیچ  چونكە  نەخێر،  م��ۆراف��ی��ا: 
هەروەها  نامێنێت،  بوونی  ئیتاڵی  زمانی  دیكە  ساڵی  ه��ەزار 
نە فەڕەنسی و نە ئینگلیزی و نە ئەڵمانیش. زەمەنی كۆتایی 
زمانەكان سەرهەڵدەدات. نەمری هەمیشە خواستی مرۆڤە زۆر 
سەرەتاییەكان بووە. جەنگیان هەڵگیرساندووە و پەیكەریان 
دروست كردووە. ڕەنگە هیتلەر زۆر لەوە نەمرتر بێت كە من 
دەتوانم هەرگیز ببم، یاخود نێرۆ، كە دایكی خۆی كوشتووە. 

ئایا بە چی جۆرە سێكسێك هیتلەر كاراكتەریزە دەكەیت؟
مۆرافیا: نازانم. بەاڵم ئەوەی ناپۆلیۆن زانراوە كە كێری 
هەیە  دكتۆرەكەی  پزیشكی  ڕاپۆرتێكی  بووە.  چكۆالنە  زۆر 
منداڵێك،  كێری  لە  بووە  بچكۆلەتر  كێری  كە  هاتووە  تیادا 
ئەوە شتێكە من سەرسام دەكات چونكە كاتێك ناپۆلیۆن لە 
گرینۆبل بۆ یەكەمین جار لەگەڵ ماری لویس بە تەنها بووە، 
دەستبەجێ القەی كردووە. لە خۆم دەپرسم ئاخۆ چۆن ئەو 
كارەی كردووە. ڕەنگە هیتلەر لەڕووی سێكسەوە زۆر برسی 
نەبووبێت. ئەو خەونی بە مەزنییەوە بینیووە. بەاڵم هەرگیز 
هەستم نەكردووە مەزن بووبێت. ئەو هێزێكی فیزیكی هەبووە، 
بەاڵم مێشكی شتێكی ئەوتۆی تیادا نەبووە. ئەو، چۆنی بڵێم، 
مەكینەی فڕۆكەیەك بووە لە ئوتومبێلێكی زۆر چكۆلەدا. ئیدی 
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لەو دۆخودا چی ڕوودەدات؟ هاشەهاش لەپێناوی هیچدا. 
جیاوازی هیتلەر لەگەڵ مۆسوولینیدا چی بووە؟

ئەو  خوێن.  بە  بووە  تینوو  كەمتر  مۆسولینی  مۆرافیا: 
بەاڵم  مرۆڤەكاندا.  لەگەڵ  ك��ردووە  پەیوەندی  بە  ح��ەزی 
پیاوانە زۆر  ئ��ەو  ل��ەم س��ەدەی��ەدا  ن��ەب��ووە.  ئەویش م��ەزن 
حەقە  بگۆڕدرێت.  دەبێت  جیهان  واب��ووە  پێیوان  كە  بوون 
سیاسەتمەدار ئەركی خۆی لەوەدا سنوردار بكات كە جیهان 
ڕێكبخات، هونەرمەندیش جیهان نمایش بكات، زاناش لێی 

بكۆڵێتەوە. 

ئێوە كام پارت هەڵدەبژێرن؟
مۆرافیا: كۆمەنیستەكان.

نا، شتی وا ناكەن!
بۆ  وەاڵم��م  دەڵێم  پێتان  بۆچی؟  دەزان��ن  بەخێر!  مۆرافیا: 
پێگەی  ئا خۆ  لێی پرسیم،  ئەو  ئێدوارد كەنەدی چی دەبێت. 
سیاسیم لەكوێدایە. من وتم: چەپ. پرسی: كێ هەڵدەبژێریت؟ 
ئیدی  تێنەدەگەیشت.  لەوە  ئەو  كۆمەنیستەكان.  وتم:  منیش 
منیش بۆم ڕوونكردەوە و پێم گوت لە ڕۆژی ئەمڕۆدا زۆر 
خەڵك هەن كۆمەنیستەكان هەڵدەبژێرن ئەگەرچی چەپڕەویش 
پەیوەست  هەمیشە  من  سیاسییەكانی  بەرژەوەندییە  نین. 
بوون بە واقیعەوە. من تیۆری خواز نیم، هەوڵی كردار دەدەم. 
چەند  ڕۆیشتم،  ڕۆما  ب��ەرەو  پاریسەوە  لە   1934 ساڵی  كە 
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ئەنتی فاشیستێكی فەڕەنسی داوایان لێكردم نامەیەك لەگەڵ 
خۆم بەرم. پرسیم: مەترسی هەیە؟ پێیوان گوتم: بەڵێ، ڕێی 
تێدەچێت دەستگیر بكرێیت. ئیدی سوك و ئاسان نامەكەم برد، 
هەرەوك پیاوی ناو چیرۆكی )نامە دزراوەكەی( ئێدگار ئاالن 
مانتۆكەشم  و  مانتۆكەمەوە  گیرفانی  ناو  نامەكەم خستە  پۆ. 
لەپێش فارغۆنی نووستنەكەی خۆمدا هەڵواسی، بە چەشنێك 
كە جوان دیار بێت. كاتێك پۆلیس هات، كون بە كون گەڕا، بەاڵم 
ناو مانتۆكە نەگەڕا. جارێكی دیكە، ساڵی 1936 نەخشەیەكی 
جەنگم لە هۆنگكۆنگەوە بۆ كانتۆن برد، پالنی مۆسوولینی بوو 
بۆ داگیركردنی تایوان. من هەمیشە پیاوێكی عەمەلیی بووم. 
پارتی كۆمەنیستی ئیتالی لە ڕۆژێكی وەك ئەمڕۆدا تاكە پارتی 

ڕیفۆرمە كە ئێمە هەمانە. بۆیە هەڵیدەبژێرم. 

ئەی ناترسن كۆمۆنیستەكان، گەر هاتنە سەر دەسەاڵت، 
سەروەت و سامانەكەت لێ بستێنن؟ 

نازانم. ڕەنگە وا بكەن.  مۆرافیا: ڕاستگۆیانە قسە دەكەم: 
بەاڵم زۆریشم پێ ناخۆش نابێت. تاكە شتی كە من پێویستمە، 
مێزێك و ژوورێكە. هونەرمەندان بێ ئەركن. زۆرینەی خەڵكانی 
ڕۆشنبیر و بە فەرهەنگ بێ دەرامەتن. دەوڵەمەندەكان زۆر بە 
فەرهەنگ نین. من زیاتر چارەی خەڵكانی فەقیر و ڕۆشنبیرم 
دەوێت. ستێنداڵ وتوویەتی: ئەوەی ئێجگار فەقیر بێت، هەمیشە 
بیر لە پارە دەكاتەوە، ئەوەشی زۆر دەوڵەمەند بێت، هەمان 

شت. 
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ئێوە سەر بە گروپی دووهەمیانن
مۆرافیا: من تەمەنم حەفتا و دوو ساڵە. تەمەنێكی زۆر 
خۆشە. نووسەر هەن، لە تەمەنی گەنجیدا لە ئێستای من 
كەشتی  پشكی  خاوەنی  پغووست  ب��وون.  دەوڵەمەندتر 
بوو.  دەوڵەمەند  دایكییەوە  زگی  لە  هەر  تۆلستۆی  بوو، 
بوو.  ل��ۆرد  مانتسۆنی  ب��وو.  زەوی  خ��اوەن  تورگێنجێڤ 
تۆماس مان لە هەموو ژیانیدا كێشەی پارەی نەبووە. ئێوە 
پڕ  ژیانم  بوو.  خراپ  چەند  بارودۆخم  گەنجی  بە  نازانن 
پاشانی  ساڵی.  چل  تەمەنی  هەتا  نەگبەتی  و  ناڵە  لە  بوو 
ژیانێكی دیكە دەستی پێ كرد كە لەڕووی داراییەوە زۆر 
باش بوو. بەاڵم هەتا ئەو كات پارچەیەك بوو كارەسات. لە 
تەمەنی گەنجیدا تەنها ئازار بەشی من بوو. گەر من لێرەدا 
ئەوەت بە بزەیەكەوە بۆ بگێڕمەوە، تەنها لەبەر ئەوەیە كە 
ئەو زەمەنە ڕۆیشت. ڕابردوو ڕابردووە. من لە تەمەنی نۆ 
دەمنااڵند.  ئێسكەوە  نەخۆشی سیلی  دەست  بە  ساڵیمەوە 
چەندین ساڵ لەسەر جێ كەوتم، چونكە كەمترین جووڵە 
ئازاری دەدام. ئیدی نەمدەتوانی هەستم. وەخت بوو بمرم. 

نەتاندەتوانی بنووسن.
مۆرافیا: نەخێر.

تەنها بیركردنەوە.
م��ۆراف��ی��ا: ب��ەڵ��ێ، ب����ەاڵم ب��ی��رك��ردن��ەوە وات����ای چ��ی؟ 
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مرۆڤ  گەر  هەیە  مانای  كاتێك  تەنها  بیركردنەوەی 
ه��ەل��ی ب��ۆ ب��ڕەخ��س��ێ��ت دەری��ب��ڕێ��ت. ب����ەوەدا ك��ە من 
ئەوتۆی  مانایەكی  هیچ  ئ��ەوا  ب��ووم،  بەند  سەرلەبەر 
نەدەبوو. بیركردنەوە بەبێ دەربڕین، شتی وا نابێت. 

مرۆڤ شێت دەبێت. 
الدەدا،  بیركردنەوە  لە  خۆم  بۆیە  بەڵێ،  مۆرافیا: 
گوێم  ل��ێ��دەدا،  فیكەم  خ��ۆم.  ژیانی  ڕزگ��ارك��ردن��ی  بۆ 
دەهاتن.  دەرەوەوە  لە  كە  ڕادەگ��رت  دەنگانە  ئەو  بۆ 
مرۆڤ دەتوانێت خۆی هیپنۆتیزەی ناو جیهانێكی بێ 
بیركردنەوە بكات. ئەو كات ئامادەگیت نامێنێت، كول 
دەبیت. فێر ببووم خۆم لە واقع جوودا بكەمەوە. ئەوەم 
دەیكوژێنمەوە.  هەیە  شتێك  م��اوە.  توانادا  لە  هێشتا 

ئیدی بیر لە هیچ ناكەمەوە و هەست بە هیچ ناكەم. 

لە ڕۆمانی )Noia( دا كە كاری سەرەكیتانە، وەسفی 
ماوەی  لە  وێنەكێشێك  دەك��ەن.  ییە  )ك��ول(  ئەو 
چركەیەكدا هەموو هەستێكی خۆی بۆ واقع لەدەست 
دەدات. تابلۆكەی بەردەستی خۆی دەشێوێنێت و بە 

سكرینێكی بەتاڵ جێگاكەی پڕ دەكاتەوە. 
نامەی  نیم.  وێنەكێش  من  ب��ەاڵم  بەڵێ،  مۆرافیا: 
نووسیوویەتی،  تیایاندا  خوێندووەتەوە،  كاندینسكیم 
باشترین تابلۆ سكرینێكی سپییە. لەوەوە هاتمە سەر 
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هیچ  و  داهێنراوە  شتێكی  ئ��ەوە  ڕۆم��ان��ە.  ئ��ەو  فكری 
بووم.  سەرسوڕهێنەر  درۆزنێكی  هەمیشە  من  دیكە. 
دەڵێن  كەپێی  ت��ۆن��ەی  ئ��ەو  دەب��ێ��ت،  تۆنێك  ل��ە  گوێم 
ئیلهام، ئیدی دەست بە نووسین دەكەم. من پغووست 
بەسەرهاتەكانی  ئەو  هەڵدەبەست.  كەمێكی  ئەو  نیم. 
خۆی دەنووسی. منیش دەتوانم زۆر باش بژیم بەبێ 
نەخۆشت  نییە.  ئاسان  كارێكی  نووسین  نووسین. 
لە  بەیانیان زوو چاڵ هەڵدەهێنم،  كاتێك  دەخات. من 
دۆخێكدام كە ئەسڵەن نامەوێت چیدیكە لە ژیاندا بم. 
دەتاشم،  ڕیش  و  دەكەم  دووشێك  هەڵدەستم،  بەاڵم 
بە  سەموونێك  دەن��ێ��م،  لێ  چایەك  مەتبەخ،  دەچمە 
ه��ەن��گ��وی��ن��ەوە دەخ����ۆم، ق��اوەی��ەك دروس���ت دەك���ەم، 
كاتژمێر  هەتا  ئیدی  ق��اوەی��ەك،  پاشان  چ��ا،  سەرەتا 
هەتا  ناكەم  هیچ  دوان��زەوە  لەپاش  دەنووسم،  دوانزە 
نیوە  خ��ووم.  بە  ب��ووە  نووسین  دێ��ت.  كۆتایی  ڕۆژ 
ڕۆمانم  یەكەم  كە  نووسەرم.  من  دەبێت  سەدەیەك 
من  بوو.  سااڵندا  ن��ۆزدە  دەوری  لە  تەمەنم  نووسی 
دیكە  یەكێكی  وای��ە  ئ��ەوە  وەك  دەن��ووس��م،  دەڵێم  كە 
بڵێت: دەڕۆم پیاسەیەك دەكەم. دادەنیشم و كاغەزێك 
دەستپێدەكەم.  پیتنووسەكەوەو  ئامێری  ناو  دەكەمە 

سووك و ئاسان. 

عاشق هان دەدات بۆ نووسین؟
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مۆرافیا: نەخێر، بە پێچەوانەوە، وزەت لێ دەبڕێت. 
بەاڵم یاری كاغەز یاخود پێشبڕكێی ئەسپیش هێندەی 
مغامەرەیەكم  چەند  ژیانمدا  لە  من  مەترسیدارن.  ئەو 
هۆتێلێك،  بۆ  دەچیت  نەبوون.  گرنگ  بەاڵم  بینیووە، 
بە مەسعەدەكە بەرەو دواهەمین نهۆم سەردەكەویت 
باقی  هێز و گووڕ  خ��وارەوە. گەر  دێیتەوە  پاشان  و 
بەاڵم  تاقیبكاتەوە،  ژن  دنیایەك  دەتوانێت  پیاو  بێت، 
باش  نووسەرێكی  خ��ۆش��دەوێ��ت.  كەمێكیانی  تەنها 
هەردووكیانە، پیاویشە و ژنیشە. فلۆبێغ وای وتووە، 
نووسەرێكی  تاوەكو  بۆڤاغیم.  مادام  من  وتوویەتی: 
خۆی  جۆیس  هەبێت.  شیزۆفرێنیت  دەبێت  بیت  باش 
بە بلوم شووناس دەكرد، بەاڵم ئەو بلوم نەبوو، ئەو 

شاعیرێكی مەزن بوو. 

فلۆبێغ  سێكسی  دەڵێت،  نووسینێكیدا  لە  سارتەر 
تەنها بریتی بووە لە دەسپەڕ. 

مۆرافیا: بەڵێ، بەاڵم قەیدی چییە. ئەو خەیاڵی زۆر 
بەهێز بووە. ئەوە الی مرۆڤە هونەرمەندەكان شتێكی 
سێكسییە  ك���رداری  تاكە  دەس��پ��ەڕ  ئاساییە.  ت���ەواو 
لە  ت��ەواو  چونكە  هەیە،  كلتورەوە  بە  پەیوەندی  كە 
خەیاڵەوە هەڵدەقوڵێت. كالیستیش دەسپەڕی هەڵداوە، 

هیچ كێشەیەكتان لەگەڵ ئەوەدا هەیە؟
نەخێر، هیچ كێشەیەكم نییە. 
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م��ۆراف��ی��ا: ه���ەر ك���ەس ب��ا ئ���ەوە ب��ك��ات ك��ە خ��ۆی 
ئارەزووی لێیەتی. بە جۆریك لە جۆرەكان من دژی 
هیچ شتێك نیم و لەگەڵ هەموو شتێكیشدام. ڕێگاكان 

زۆرن بەرەو مرۆڤ بوون ... یاخود كرم بوون. 

ئەم چاوپێكەوتنە مانگی سێپتێمبەری ساڵی 1980 باوبووەتەوە.   
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ئەلێساندرۆ باریكۆ
گەر لەنووسیندا مۆسیقا دروست نەبێت، ئەوا هەر نانووسم 

ڕۆژنامەنووس و نووسەری ئیتاڵی، ئەلێساندرۆ باریكۆ 
باریكۆ  ب��ووە.  لەدایك  ئیتالیا  لە  تورین  لە   1958 ساڵی 
خوێندكاری  و  خوێندووە  مۆسیقای  زانستی  و  فەلسەفە 
جانی ڤاتیمۆس بووە. نووسینی لەسەر ئادۆرنۆ و وۆلگەر 
باوكردووەتەوە.  نوێ  موزیكی  و  ڕۆسینی  و  بێنجامین 
كاری  مۆسیقی  ڕەخنەگری  وەك  زۆر  ماوەیەكی  باریكۆ 
كردووە. لە واڵتی خۆی سەرەتا لەڕێی كاری لە تەلەفزیۆن 
ل��ەپ��اش س��اڵ��ەك��ان��ی 1993 ەوە  پ��ەی��دا ك���رد.  ن��اوب��ان��گ��ی 
ئۆپێرای كالسیكی بە بینەران دەناساند. لەپاش 1994ەوە 
پێشكەش  سەرەتایی  خوێنەری  بۆ  ئەدەبی  بەرنامەیەكی 
دەكرد. باریكۆ ساڵی 1991 یەكەم ڕۆمانی باو كردەوە و 
بووە هیوایەكی گەنجی ئەدەب لە ئیتاڵیا. سەرەتا بە ڕۆمانی 
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 1994 ساڵی  لە  كرد.  پەیدا  جیهانی  ناوبانگی  )ئاوریشم( 
باریكۆ بەڕێوەبەری خوێندنگایەكە بۆ ئەدەب بەناوی  ەوە 

)سكوۆال هۆلدن( لە تورین و هەتا ئێستا لەوێ دەژی. 

ب��ەاڵم  نییە،  كتێبتان  ی��ەك��ەم  ئەگەرچی  ئاوریشم 
كلتوری  نوسەرێكی  وەك  لەئیتاڵیا  بەناوبانگترینیانە. 
ئێوە  ئایا  دەك��رێ��ن.  ستایش  و  دەنرێت  لێ  رێزتان 

بەهەنقەست بون بەنوسەر؟
ن��ووس��ی��وم��ە. وەك ڕۆژن���ام���ەن���ووس،  م��ن ه��ەم��ی��ش��ە 
بۆ  گۆستڕایتەرێك  وەك  تەنانەت  بەڵێ  ڕەخنەگر،  وەك 
نووسیوە،  گەلێك شتی جۆراوجۆرم  من  سیاسەتمەداران. 
تەنها ئەدەب نەبێت. كە بۆ یەكەمین جار بیرم لەوە كردەوە 
گەیشتبووە سی ساڵ. رۆژێك  تەمەنم  بنووسم،  بەڕاستی 
كتێبێكی  كرد.  كتێبم  بەیەكەم  دەستم  و  دانیشتم  ل��ەڕۆژان 
ئەستور، كتێبێكی جوان. هیچ گومانێكم نەبوو. هەمو شتێك 
ئەوە  بۆ  نەخشەم  من  رۆی��ش��ت.  سروستی  و  بەئاسانی 
كتێبێك  ك��ردەوە  لەوە  بیرم  بەنووسەر.  ببم  دانەڕشتووە 

بنووسم و ئیدی سوك و ئاسان نووسیم. 

و  لەگوژم  پڕ  دەچێت،  بەئاوازێكی مۆسیقی  )ئاوریشم( 
بێسەنگ وەك پەڕ. ئایا پەیوەندی ئێوە لەگەڵ مۆسیقادا 

چۆنە؟
من مۆسیقام خوێندووە و تایبەتمەندییەكەم ڕەخنەگریی 
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و  رۆسینی  لەسەر  كتێبێكم  ب��ووە،  كالسیكی  مۆسیقای 
یەكێكیشم لەسەر مۆسیقای نوێ نووسیووە. من دەزانم كە 
نوسینی من مۆسیقییە، بەاڵم ئیتر كتومت نازانم ئەوە چۆن 
نەبێت،  لە نووسیندا مۆسیقا دروست  یەك كەوتووە. گەر 

ئەوا هەر نانووسم. 

كەوابێ ئێوە مۆسیقا دەكەن بەوشە؟
بەڵێ. هەندێك جار وەك گواستنەوەی چەند پێكهاتەیەك 
وایە. بۆ نمونە شێوازی رۆند بهێننەوە، كە لەكتێبەكانی مندا 
زۆر بەرچاو دەكەوێت. من عاشقی ئەو فۆرمە مۆسیقییەم. 
خۆی  لەكتێبەكەی  پەڕە  نیو  باریكۆ  ئەلێكساندرۆ  )لێرەدا 
ل��ەگ��ەڵ��ی��دا وەك م��ای��س��ت��رۆی��ەك دەس��ت  دەخ��وێ��ن��ێ��ت��ەوە و 
دەجوڵێنێت( بەاڵم ئەوەی هەمیشە لەخۆمی دەپرسم ئەوەیە 
كە ئاخۆ مرۆڤ مۆسیقای من چۆن وەردەگرێت و دەیكات 

بەزمانێكی دیكە.

ئەدەبه  مۆسیقییە  چەشنە  لەو  كتومت  نوسینی  ئایا 
كارێكی دژوارە؟

من  سروشتییە.  شتێكی  ش��ێ��وەی��ەك.  بەهیچ  نەخێر، 
مۆسیقای راست و دروست دەناسمەوە. ئەوە شتێك نییە 

مرۆڤ بتوانێت فێریبێت. هەڵبەت جۆرێكە لەبەهرە. 

ئەی نوسین چۆنە؟ ئێوە لەتورین لەخوێندنگایەك وانە 
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بەخەڵكانێك دەڵێنەوە كە دەیانەوێت ببن بەنووسەر؟
من بڕوام وایە، مرۆڤ ناتوانێت بەڕاستی وانەی نووسین 
بدەم  ئەو خەڵكە  یارمەتی  بكەم:  دەتوانم چی  بڵێتەوە. من 
خوێندنگایە  ئەو  مانایە  بەو  بدۆزنەوە.  خۆیان  نووسینی 
خاوەنی  وابێت  پێتان  ئەگەر  ئێوە  نمونەیەك:  نییە.  بێسود 
دەیكەین  ئێمە  كە  شتی  یەكەم  ئ��ەوا  نووسینن،  بەهرەی 
دەكەینەوە:  جۆراجۆرت  مەودای  رووب��ەڕووی  كە  ئەوەیە 
داوات  دوات��ر  سەرەتا  فیلم.  كۆمیكس،  ریكالم،  سیناریۆ، 
ئەوە  فێری  كەس  ناتوانیت  بنووسیت.  رۆمانێك  لێدەكەم 
جۆرە  لەئەمەریكا  بكات.  بەڕۆمانێك  دەست  چۆن  بكەیت 
نا.  لەئەوروپا  بەاڵم  هەیە، ستانداردێك.  تەكنیكێكی رۆمان 

بۆ نوسینی رۆمان یەك تاكە رێگا لەئارادا نییە. 

كەسی  لەپێنج  یەكێكن  ئێوە  ك��ە  خوێندنگاكەتان 
هۆڵدنیش  و  ە  هۆڵدن(  )سكوالۆ  ناوی  دامەزرێنەری 

كاراكتێرێكی رۆمانەكەی سالینجەرە؟
دەردەكرێت،  خوێندنگاكان  لەهەموو  كوڕیژگە  هۆڵدنی 
ئەو كینی لەخوێندنگا دەبێتەوە. ئێمە ویستمان خوێندنگایەك 
دروست بكەین كە هەموو كەس تیادا هەست بەئاسودەیی 
بكات. لەزانكۆكاندا كەموكوڕی هەیە لەفێركاری نووسیندا. 

ئایا ئێوە وانە دەڵێنەوە لەبەرئەوەی كە خۆتان بەناچار 
دەزانن یاخود دەتانەوێت وانە بڵێنەوە؟



33ئەدەبیات ئەمەیە

من لەو كارەدا پارە لەدەست دەدەم. ئەمە لەالیەكەوە. 
هەیە.  س��وودی  ب��ەاڵم  نییە.  خ��ۆش  زۆر  شتێكی  ئ��ەوەش 
لەبەرئەوە  دەبم.  شێت  ئەگەرنا  بنووسم.  بێوچان  ناتوانم  من 
باشە.  شتێكی  وت��ن��ەوە  وان��ە  هەیە.  دیكە  بەشتێكی  پێویستیم 
كارێكی گشتیش نییە. من پەیوەندیم لەگەڵ كەسانی گەنج و تازە 
پێگەیشتوو هەیە. هەندێك جار بۆ رۆژنامەكان دەنوسم و كاتێك 
پەلە لە نووسیندا دەكەم ئەوا جار ناجار شتی گەوجانەشی 
تێدەكەوێت. ئیدی كە رۆژی داهاتوو دەڕۆم بۆ خوێندنگا، 
شتی  كە  دەیخوێنمەوە  خوێندكارەكانمدا  دەمووچاوی  لە 

گەوجانەم نووسیوە. 

ئایا وەرگرتنی رەخنە لەخوێندكارەكانت دژوارە؟
بەڵێ، هەندێك جار بەڕاستی وایە. بەاڵم شتێكی دروستە. 
پێ  دیكە  كەسانی  لەڕەخنەی  ڕەخنەی خوێندكارەكانم  من 

باشترە. 

ئایا قیبلەنومای ئێوە بۆ نووسین چییە؟
زۆر  شتێكی  نوسین  بۆ  خێرایی  وەرزش.  نمونە  بۆ 
گرنگە. مرۆڤ پێویستە بڕیار بدات كە ئاخۆ دەبێت خێرایی 
كار كردنی لەگەڵ وشەكاندا لەچی ئاستێكدا بێت. نوسینی 
كورت زۆر دژوارترە و كاتێكی زۆر زیاتری دەوێت وەك 
لەنوسینی درێژدادڕ. من ساڵێك بیرم لەو مەسەلەیە كردەوە، 

ساڵێك نوسیم. هەندێك جار تەنها سێ ڕستە لەڕۆژێكدا. 
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ئێوە لەنووسیندا كێتان لەبەر نیگادایە، خۆتان یاخود 
خوێنەر؟

من وەك خوێنەرێك بۆ خۆم دەنووسم. من وەكو خودی 
خوێنەرێكم  وێنەی  هەمیشە  من  نانووسم.  خۆم  بۆ  خۆم 
لەپێش چاودایە و قسەی بۆ دەكەم. وەك یارییەكی شەترەنج 
وایە لەگەڵ خوێنەردا. دەبێت كتومت بزانیت بۆ كوێ دەچێت. 

ئاوریشم كتێبێكە سەبارەت بەدووبارە بوونەوە. بالدابیو 
دووب��ارە  ئەو  كۆڵەكەی  كە  لەڕۆمانەكەدا  كەسە  تاكە 

بوونەوەیە دەڕوخێنێت؟
زۆرینەی خەڵكی لە بازنەدا دەخولێنەوە. لەسەدان كەسدا 

یەك كەس ئەو بازنەیە دەشكێنێت. 

شانبەشانی ئەوەش كتێبێكە سەبارەت بە خیانەت؟
بەدەگمەن  ك��ە  مۆسیقایەكە  چیرۆكە  ئ��ەو  مۆسیقای 
لەكتێبەكانی مندا بەدەیدەكرێت. خیانەت جێگەیەكە كە رۆژێك 
زەی��ن،  جێگەیەكی  ب��ووە.  هەموومان  نیشتیمانی  ل���ەڕۆژان 
جێگایەكی ویست و خواستەكان. من باوەڕ ناكەم كەسێك 
هەبێت لەوێ نەبووبێت. جێگایەكە بەبێ چارە، هیچ شتێكی 
تیادا نییە بۆ گوتن، تەنها شتگەلێك بۆ كردن. تاوانبار و بێ 
تاوانی تیادا نییە، نە شتی چاك و نە شتی خراپ، تەنها ویست 

و خواست. جێگایەكە پڕە لەئازار. 
ئیرێنێ نیسن، 1998
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عەتیق ڕەحیمی

من بەم چیرۆكە دەمەوێت بڵێم كە هاونیشتیمانیانی 
من و نوسەرە هاوكارەكانم با لەئەوروپا و ئەمەریكا 
ون  لێیان  لەوێ  نەگەڕێن،  كلیلەكەیاندا  ب��ەداوی 

نەبوە. 
ڕەحیمی  عەتیق  فەڕەنسی  نووسەری  و  دەرهێنەر 
بە  ب��ووە و  ل��ەدای��ك  ك��اب��وڵ  ل��ە ش��اری   1962 ساڵی 
لە  ئ��ەدەب��ی  خوێندنی  ڕەحیمی  ئەفغانییە.  ڕەچ��ەڵ��ەك 
زانكۆی كابوڵ دەستپێكردوە و پاشان وەك ڕەخنەگری 
ناوخۆدا  جەنگی  كاتی  لە  ب��ووە.  دەستبەكار  سینەما 
بۆ   1984 ساڵی  پ��اش��ان  و  هەڵهاتووە  پاكستان  ب��ۆ 
فەڕەنسا. لە زانكۆی سۆربۆن لە پاریس )ئەودیۆ ڤیژن 
كۆمونیكەیشن( ی تەواو كردووە. یەكەم ڕۆمانی لەژێر 
ناونیشانی )خاك و خۆڵەمێش( ساڵی 2000 باو بووە 
هەر  ڕەحیمی  دەڕوات.  ئەفغانستان  جەنگی  لەسەر  و 
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خۆی ساڵی 2004 فیلمێكی سەركەوتووی لەو ڕۆمانە 
دروست كرد. 

بەڕێز رەحیمی، ئێوە یەكێكن لەو ئەدیبە ئەفغانییە 
دەگمەنانەی كە پرۆسەی سیاسی دەستپێكراوی پاش 
تالیبان هێشتا بەئایندەدار لەقەڵەم دەدەن و پشتیوانی 
دەڵێن  رەخنەگرەكان  وەكو  ئێوە،  ئایا  لێدەكەن. 
هاوكارەكانتان  نوسەرە  یان  خۆشباوەڕن  كەسێكی 

لێرەدا ئێجگار رەشبینن؟
خۆشباوەڕ  كەسێكی  من  ناكەم  باوەڕ  )پێئەكەنێت( 
بم. لەدو ساڵی رابردودا پێنج جار لەئەفغانستان بوم و 
لەئەفغانستان و  مانگێك  چەند  كەش  ماوەیەكی  پاش 
بەو  س��ەب��ارەت  م��ن  وات��ا  دەب���م.  دیكە  شارێكی  چەند 
ئەو  دەگەمە  بینیومن و  خ��ۆم  كە  دەدوێ��م  حەقیقەتانە 
گ��ەورەی  نوێی  هەلێكی  ئێمە  واڵت��ی  كە  دەرەنجامەی 
بدەین.  لەدەستی  بەئاسانی  هەروا  ناكرێت  دراوەت��ێ و 
بەاڵم نوسەرە هاوكارەكانم، رەنگە مەسەلە پیشەگەری 
لەڕاستیدا  كە  دەگرن  وەها  لەبارودۆخی  رەخنە  بێت، 
لەپێنج  زۆرینەیان  بەشی  خۆیانە.  خەیاڵی  بەرهەمی 
ساڵی رابردودا ئەفغانستانیان نەبینیوە و هەر بەوەشدا 

ئاگاداری بارودۆخەكانی ئەوێ نین. 

بەاڵم مەرج نییە مرۆڤ گەشتی بەناو ئەفغانستاندا 
كردبێت تاوەكو بزانێت كە حكومەتی مەركەزی ئێجگار 
الوازە و یاخیبوەكان ئێجگار بەهێزن، بەچەشنێك كە 
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بنیاتنانەوە  ستەمدایە و  رێژنەی  لەبەر  هێشتا  گەل 
ئەمەریكاش  نابینێت و  بەخۆیەوە  بەرەوپێشچون 

بەبێ پیالن و رەچەتە تەماشا دەكات.
تیادا  كێشەی  ئەفغانستان  بڵێت  ناتوانێت  كەس  هیچ 
نەماوە. بەاڵم گەر چاوەڕێی ئەوە بین كە ئەو كێشانە 
ماوین  هەتا  دەتوانین  ئ��ەوا  ببن،  چارەسەر  خۆبەخۆ 
خانمانەی  ئاغا و  ئەو  دەكەین،  چی  ئێمە  بین.  چاوەڕێ 
ك��ە دەی��ەی��ەك��ە رەخ��ن��ەی��ان ل��ەدۆخ��ە خ��راپ��ەك��ان ك��ردوە 
ت��اوەك��و وەرچ��ەرخ��ان روب���دات.  بەپیشە چ��ی دەك���ەن 
خۆشگوزەرانی  م��رۆڤ و  مافی  دیموكراتی،  ئاشتی، 
ئێمە  بیانخوڵقێنیت.  بەشیعر  ناتوانیت  بیستێنیت.  دەبێت 
بەر  لەئەفغانستان  ئێمە  كێشەی  كە  دەزانین  هەمومان 
لەهەر شتێك كێشەیەكی سیاسی نییە بەڵكو كێشەیەكی 

كلتورییە .

واتا؟
پۆزسیۆنێك  هەمو  كە  ببین  ئەوە  فێری  دەبێت  واتا 
بۆی هەیە یان تەنانەت پێویستە  ئۆپۆزسیۆنێكی هەبێت. 
تەماشا  ئەفغانستان  راب��ردوی  ساڵی  مێژوی سی  گەر 
ئەو  رژێمەكانی  هەمو  كە  دەردەكەوێت  بۆمان  بكەین، 
دیموكرات  كۆمەنیست،  كۆماری،  ناوی  جا  سەردەمە، 
فەرمانڕەوای  هەمو  نابێت،  لەخۆیان  ئیسالمیان  یان 
بەكارهێنانی  وات��ا  ب��ون.  نایاسایی  شەرعییەت و  ب��ێ 
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بیر  جیاواز  كە  بەوانەی  بەرامبەر  رووت  توندوتیژی 
دەكەنەوە لەواڵتی ئێمەدا نەریتێكی كۆنی هەیە، شتێك 
دی��ارە.  كردارەكانمانەوە  بەسەر  مۆركی  هەمیشە  كە 
ئێمە دەبێت بەرەنگاری ئەو نەریتە كۆنە یاخود بابڵێین 
كلتورە سیاسییە ببینەوە، بەئامانجی ئەوەی بۆ ماوەی 

درێژخایەن داینێین. 
چۆن دەتانەوێت ئەوە بكەن؟

ئەدیب و  لەڕۆشنبیر و  رومان  لێرەدا  لەهەموان  بەر 
ئێستا  دەب��ێ��ت  بەگشتی.  كلتورە  داه��ێ��ن��ەران��ی  ع��ال��م و 
دەستبەكار بین، لەبری ئەوەی لووت لەتوندوتیژیەكانی 
چەند  بەسەر  هەڵقرچێنین و  ستەمكارەكان  زۆردار و 
فراكسیۆنێكی جیاواز جیاوازدا دابەش ببین. خوێندنگا و 
بەكەسانی  پێویستییان  زانكۆ و رۆژنامە و وەزارەتەكان 
بەتوانا هەیە. زۆرێك ئەفغانی هەن كە لەم ئان و ساتەدا 
بڵێم(  ئەوە  هەبێت  بۆم  )گەر  ئەمەریكا  یان  لەئەوروپا 
لەبەرچی  ئایا  بەڕێدەكەن.  خۆیان  ژیانی  سود  بەبێ 

ناگەڕێنەوە؟

گەڕاونەتەوە  لەهەندەرانەوە  ئەفغانیانەی  ئەو 
لەڕۆژنامەكانی كابولدا بەڕەوشت سوك و خۆ بەڕاست 
ناوزەند  رۆژئاوا  خەڵكی  بەسەگشۆری  یاخود  زان 
دەكرێن. هەڕەشەیان لێدەكرێت و ئاگادار دەكرێنەوە 
موجاهیدینەكان  ش��ەرەف��ی  بەڕەخنەكانیان  ك��ە 
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ورەبەخش  هەواڵی  ئەمانە  نەكەن.  پیس  لەكەدار و 
نین. 

چەند  تەنها  بمێنینەوە.  راستییەكاندا  ل��ەگ��ەڵ  ب��ا 
رۆژن��ام��ەی��ەك��ی ك���ەم ل��ەك��اب��ول ه���ەن ك��ە ب��ەف��ەرم��ان��ی 
توند  رەخنەی  بەناحەق  دیاریكراو  بازنەیەكی  چەند 
لەگەڕاوانی رۆژئاوا دەگرن. بەاڵم تەنها لەكابول سەد و 
هەشتا رۆژنامە و گۆڤار هەن، هەرگیز لەمێژوی واڵتی 
باوكراوانە  ئ��ەو  زۆری��ن��ەی  نەبون.  زۆر  هێند  ئێمەدا 
ئەفغانستانێكی دیموكراتیدا رای خۆیان  لەبەرژەوەندی 
دەردەبڕن و هیوایەكی زۆریان بەئەفغانییەكانی هەندەران 

هەیە. ئەی بۆچی ئەو دەنگانە ناویان ناهێنرێن؟

ئایا ت��ا چ��ی رادەی���ەك ب��ەدۆخ��ی رۆژن��ام��ەگ��ەری 
لەكابولدا  بڵێین  باشتر  یاخود  لەئەفغانستاندا 
ئاشنان، ئایا بۆی هەیە تا چ رادەیەك راست بێت؟

لەڕاستیدا زۆر باشە. بێگومان زۆرینەی باوكراوەكان 
بۆ  لەپاریسیش  نا.  هەمویان  هەڵبەت  بەاڵم  لەكابوڵن، 
خوێندنەوەت زیاتر دەست دەكەوێت وەك لەبەشەكانی 
دیكەی واڵتدا. لەگەڵ ئەوەدا نابێت ئەوە لەیاد بكەین كە 
ئێمە لێرە باسی ئەفغانستان دەكەین، بەو شێوەیە دەبێت 
هەڵبسەنگێنرێن.  ئەوێ  بەپێوەرەكانی  ئەوێ  دۆخەكانی 
ساڵی  لەدو  فرەالیەنە.  لەكابول  رۆژنامەگەری  دۆخی 
قایم كردوە، كە  پێی خۆیان  رابردودا رۆژنامەی باش 
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دەگرن.  لەحكومەت  رەخنە  بەڕاشكاوانە  زۆر  نمونە  بۆ 
ورەب��ەخ��ش  ه��ان��دەر و  سەحنێكی  بونەتە  ل���ەوەش  جگە 
واڵت.  س��ەران��س��ەری  رۆشنبیری  ئ��ەدی��ب و  گەنجانی  بۆ 
تەنها  نەخوێندەوارە  كەسی  نۆ  كەس  لەدە  كە  لەواڵتێكدا 
لەلەكابوڵدا سەد و هەشتا رۆژنامە و گۆڤار هەیە، ئایا ئەوە 

سەرسوڕهێن نییە؟

كە ئێوە لەكابول بون، سامی حەمیدی شاعیر لەالیەن 
چەقۆ  جێ   16 بە  یاخیبوەكانەوە  دەستدرێژێكی 
برینداركرا و گۆڤاری ئافتابیش )خۆر( لەسەر رەخنەی 
كرا.  قەدەغە  ئیسالم(  پیرۆزی  لە)ئاینی  راشكاوانە 

سەرنوسەرەكان...
ئ��ەو كەیسەم و  ئ��اگ��اداری ه��ەردووك��ی  ب��اش  من زۆر 
كتومت  ب���ەاڵم  داخ���ە.  جێی  منیشەوە  ب���ەالی  بێگومان 
ل���ەب���ەرئ���ەوەی���ە ك���ە دەب���ێ���ت ه��ێ��زە دی��م��وك��رات��ی��ی��ەك��ان��ی 
گفتوگۆیەكی  ل��ەڕێ��ی  ب��ك��رێ��ن.  پشتگیری  ئەفغانستان 
بووم  فێر  ئ��ەوە  گەنجدا  ئەدیبی  ریزێك  لەگەڵ  زۆرەوە 
جەنگیشدا  لەناو  ئەگەرچی  ئەفغانستان،  نوێی  نەوەی  كە 
دیموكراتییە.  سیستەمێكی  ت��ام��ەزرۆی  بووبێت،  گ��ەورە 
یەكێتی  لەمێژە  چاالكن،  زۆر  خەڵكانێكی  گەنجانە  ئ��ەو 
جۆرە  هیچ  بەبێ  كردەنین و  زۆر  دام��ەزران��دوە،  خۆیان 
لەكارەكانیاندا  دەك��ەن و  كار  ئایدۆلۆژیا  چاوبەستییەكی 
هۆشیاركردنەوە هەیە. دەتوانم نمونەیەكت بۆ باس بكەم؟



41ئەدەبیات ئەمەیە

فەرموو
لەكابول كورتە چیرۆكی نوسەرێكی گەنج باوكرایەوە، 
باس  ئافرەتێكی  خەیاڵی  لەالیەكەوە  نایەوە.  بەزمی  كە 
كەسی  گ��ێ��ڕەرەوەی  لەدەمی  منداڵبوندا  لەكاتی  دەك��رد 
بڵێم  وەختە  ئەفغانستان  دۆخ��ی  بۆ  ئەمە   - یەكەمەوە 
شۆڕشێكی بچكۆلەیە بۆ خۆی. لەپاش ئەوە رۆژنامەیەكی 
زۆر ئەو كورته  چیرۆكەیان باوكردەوە و چەند هەفتەیەك 
مشومڕی لەسەر كرا. ئەگەر ئێوە دو ساڵ لەمەوبەر پێتان 
لەسەر  نوسین  لەكابول  ل��ەڕۆژان  رۆژێ��ك  كە  بگوتمایە 
خۆشەویستی و ئازادی و دیموكراتی باودەكرێتەوە، ئەوا 
بەاڵم  ب��دەم.  لەقەڵەم  بەشێتتان  لێبێت  مەیلم  بوو  رەنگ 
دەتوانین  ئێمە  ئایا  تێدەچێت.  رێی  شتێك  هەموو  ئەمڕۆ 

لەم ساتەوەختەدا چاوەڕێی لەوە زیاتر بكەین؟

ئایا پرۆژەكانی خۆتان لەئەفغانستان بەرەوپێشچوون 
بەخۆیانەوە دەبینن؟

ب����ەڵ����ێ. ل����ەداه����ات����وی����ەك����ی ن���ێ���زی���ك���دا دەزگ�������ای 
دەستبەكار  )ئێسپاند(ە  ن��اوی  كە  باوكردنەوەكەمان، 
هەتا  ئەوەیە هەموو ساڵێك  كارەكەمان  ئامانجی  دەبێت. 
خەڵكی  بكەین و  چاپ  ئەفغانی  نووسەری  كتێبی  شەش 
رادیۆیەكی  چەند  لەگەڵ  بخوێننەوە.  زیاتر  بدەین  هان 
باش و تەلەفزیۆنی حكوومیدا پێكەوە كار دەكەین تاوەكو 

نووسەرەكان لەواڵتدا بەناوبانگی بكەین. 
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پڕۆژەكەی ئێمە، كە بەشی گەورەی لەالیەن حكومەتی 
دەكرێت،  یارمەتی  رۆشنبیرانەوە  بازنەی  فەڕەنسی و 
وەربگێڕێتە  بیانی  رۆمانی  دو  ساڵی  ئەوەیە  ئامانجی 
فارسی(.  )پاشتۆ و  واڵت  فەرمی  زمانی  هەردوو  سەر 
ن��ووس��ەری  ب��ڕی��ارە س��اڵ��ی ك���اری دوو  ل���ەوەش  جگە 

ئەفغانی وەربگێڕدرێنە سەر زمانی فەڕەنسی. 

هەستان  رابردوتاندا  ساڵی  دوو  لەگەشتەكانی  ئایا 
كردووە ژیانی خەڵك باشبوونێكی بەردەوامی بەخۆیەوە 

بینیبێت؟
ب���ەڕوون���ی. ب���ەاڵم م��ن دوب����ارە دەم��ەوێ��ت جەخت 
كە  بكەین  لەیاد  ئ��ەوە  نابێت  ئێمە  كە  بكەمەوە،  ل��ەوە 
لەئەفغانستانین. لەدواهەمین گەشتمدا بەر لەهەر شتێك 
واڵتە  ئ��ەو  خەڵكانی  رۆح��ی  كە  دەرك���ەوت  بۆ  ئ��ەوەم 
كەمێك ئارام بوو تەوە. من ئەمە لەكوێوە دەزانم؟ لەبەر 
ئامادەیی  سەرەڕۆییە و  ترس و  ئەو  لەچاویاندا  ئەوەی 
لەچاویاندا  لەوە  بەر  ساڵێك  كە  نابینیت  توندوتیژییە 
كۆاڵن  گەڕەك و  لەكابولیش  تەنانەت  بێگومان  دەتبینی. 
هەن كە مرۆڤ چاتر وایە لەگەڵ تاریكبوندا خۆی دور 
رابگرێت لێیان، بەاڵم ئایا ئەوە لەپاریس یان نیویۆرك 

بەجۆرێكی دیكەیە؟

سەرۆك  لەحكوومەتی  چۆن  شەقام  سەر  خەڵكی  ئایا 
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لەواڵتەكەیاندا  بیانی  سەربازی  ئامادەگی  كارزایی و 
دەڕوانن؟

خ��ەڵ��ك��ی ه���ی���وای گ����ەورەی����ان ه��ەی��ە ك���ە دۆخ��ی��ان 
بەپشتگیری  خۆشحاڵن  ببێت و  باشتر  درێژخایەنانە 
سەربازە بیانییەكان. پینەچییەكی پیر پێی گوتم، لەسی 
بینیوە و  ب��ەچ��اوی خ��ۆی  س��اڵ��ی راب����ردودا دۆزەخ����ی 

خۆشحاڵە كە ئەو زەمەنانە بەسەرچوون.
زۆرینەی هاونیشتیمانیانی ئێمە لەئەورەپا و ئەمەریكا 
ئەفغانستان  خەڵكی  كە  بكەن  وێنای  ناتوانن  هەرگیز 
بەچاوی  ئێمە  پێویستە  بینیوە.  هاتووە و  بەسەر  چییان 
لەوێ  كە  بكەین  ئەفغانستان  تەماشای  خەڵكانەوە  ئەو 

دەژین.

ئێوە پێتان وایە كە هاونیشتیمانیانی ئێوە لەئەوروپا و 
ئەمەریكا ئەوەیان لەتوانادا بێت؟

مەشهوری  م���ەالی  چیرۆكێكی  لێمگەڕێن  تكایە 
شەوێك  دانایە  مەال  ئەم  بكەم.  باس  بۆ  بەناوبانگتان 
گڵۆپی  لەژێر  پیاوێك  دەبینێت  ماڵەوەی  رێگای  لەسەر 
دەگەڕێت.  شتێكدا  ب��ەدوای  شەقامدا  سەر  عەمودێكی 
لەچی  ئاخۆ  كە  دەپرسێت،  دەستەپاچەكە  لەپیاوە  مەال 
زۆر  كلیلێكی  كە  دەڵێت،  لەوەاڵمدا  ئەویش  دەگەڕێت. 
دور لەو عەمودەی لێ ون بووە و هیوادارە بیدۆزێتەوە. 
مەال رادەمەنێت و دەڵێت: )كوڕی باش، گەر تۆ كلیلەكەت 
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زیاد  لەبەرچی  ئ��ەوا  ب��ووە،  ون  لێ  دیكە  لەجێگایەكی 
پیاوەكەش  دەگەڕێیت؟(  بۆی  لێرە  جێگایەك  لەهەموو 
ئەوێ  ئەوەی  لەبەر  دەڵێت،  دەدات��ەوە و  وەاڵم  بێزارانە 

رووناك نییە. 
من بەم چیرۆكە دەمەوێت بڵێم كە هاونیشتیمانیانی 
ئەمەریكا  لەئەوروپا و  با  هاوكارەكانم  نوسەرە  من و 
بەداوی كلیلەكەیاندا نەگەڕێن، لەوێ لێیان ون نەبووە. 
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بێرنارد شلینك

خوێنەرەوەكە چیرۆكی میخایل بێرگە، بەاڵم بەهۆی ئەو 
تەلیسم و ئەفسونەی كەیت وینسلێت لە فیلمەكەدا پێشكەشی 

دەكات ، زیاتر دەبێتە چیرۆكی هانا
بێرنارد شلینك لە بەرواری 6ی تەمووزی ساڵی 1944  
لە بیلەفێلد لە ئەڵمانیا لەدایك بووە. بەاڵم لە هایدڵبێرگ گەورە 
لەمەودای  ساڵیەوە  هەشت  تەمەنی  لە  هەر  شلینك  بووە. 
ئەدەبدا بەهرەمەندو دەستبەكار بووە. درامایەكی نووسی، 
ناوەڕۆكی  بوو.  ڕاستەقینە  بنەمای ڕووداوێكی  لەسەر  كە 
دراماكە سەبارەت بە ناكۆكی بەینی خۆی و براكەی بوو، 
لەبەرئەوە خۆی ناوی لێنابوو )براكوژی(. لەتەمەنی چواردە 
ساڵیدا، سۆنێتیكێكی )هەڵبەستێكی چواردە دێڕی( سەبارەت 
بە خۆشەویستیە خەمناكەكەی نووسی. بەاڵم بێگومان لەو 
پیاوێكی  باوكیشی  نەدەبڕا.  لێ  فكری  و  خەیاڵ  نێوەندەدا 
ئ��ەوەش��دا شلینك  ل��ەگ��ەڵ  ب��وو.  ب��وو؛ تیۆلۆژ  خ��وێ��ن��دەوار 
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لە هایدلبێرگ و  باوكی هەڵگرێتەوە.  پێی  نەیویست شوێن 
بەرلین یاسای خوێند. دواتر وەك یاریدەدەری پڕۆفیسۆر 
فرایبورگ  بیلەفێلدو  دارمشتات،  هایدلبێرگ،  زانكۆی  لە 
بەرلین  و  بۆن  لە  شلینك  بێرنارد  ئەمڕۆ  ك��ردووە.  كاری 
نۆردرهاین-ڤێستفالن  لە  دادگەرییەو  زانستی  پرۆفیسۆری 

دادوەرە. زۆرینەی ڕۆمانەكانی پۆلیسین.
چوارەمین ڕۆمانی، )خوێنەرەوەكە(، وەرگێڕدراوەتە سەر 
٣٩ زمان، بێگومان بە كوردیەوە چل زمان، )خوێنەرەوەكە( 
كتێبە  لیستی  لەسەر  كە  ب��وو،  ئەڵمانی  كتێبی  یەكەمین 
پڕفرۆشەكانی نیویۆرك تایمس ژمارە یەك بوو. چیرۆكی 
ناو ڕۆمانە پۆلیسیەكانی بە شێوازێكی بلیمەتانە بنیاتنراون، 
هەیە.  پشتەوە  لە  سیاسییان  باكگراوندێكی  هەمیشە  كە 
هەمیشە  و  ئەڵمانی  مێژووی  لە  پڕن  شلینك  ڕۆمانەكانی 
كارە  نابیت.  بێزار  لێیان  هەرگیز  نووسراون،  جۆرێك  بە 
لەسەربوو،  لە سەرەتادا ڕەخنەیەكی زۆریان  ئەدەبیەكانی 
پێ  خۆیان  توانستی  زەمەندا،  ڕەوتی  لە  توانی  ئەو  بەاڵم 

بسەلمێنێت.
20 ی فابریواری 2009، بێرنارد شلینك لە ژوورێكی 
بەرلینی  هومبۆڵتی  زان��ك��ۆی  لە  پرۆفیسۆردا  بچكۆكەی 
دان��ی��ش��ت��ووە. ئ��ارام��ی پ��ی��اوێ��ك دەدات�����ەوە، ك��ە یەكێك لە 
پڕفرۆشترین كتێبەكانی نووسیووە، بەبێ ئەوەی لێگەڕێت 

ئەو ڕاستییە لەسەر هێڵی خۆی البدات.
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ئێوە  كە  وتارانەی،  و  نووسین  لەو  شلینك،  بەڕێز 
ك��ردووەت��ەوە،  ب��اڵوت��ان  ڕاب����ردوودا  ساڵەكانی  ل��ە 
كاردانەوەیەك وەك ڕۆڵی نووسەری كتێبێكی پڕفرۆشی 
"خوێنەرەوەكە"  ڕۆمانی  ئایا  ناكرێت.  بەدی  جیهانی 

هێندە بە ڕادەیەكی كەم ژیانی ئێوەی گۆڕیوە؟
من لەوە پیرترم هەتا ئەو ڕۆڵە نوێیە ژیانم بە شێوازێكی 
خۆمم  جێگەی  جیهاندا  ل��ە  م��ن  ب��گ��ۆڕێ��ت.  ی��ەك��الی��ی��ك��ەرەوان��ە 
دۆزیوەتەوە. من وەك مافناس شادمان بووم و هێشتا شادمانم، 
چ وەك دادوەر چ وەك لێكۆڵەرەوەی زانستی ماف، یاخود جار 
جاریش وەك هەڵسەنگێنەر. سەركەوتووییم وەك نووسەر، كە 
كەمتر  بەرباوە،   كە  ل��ەوەی  منی  ژیانی  كایەوە،  هاتە  لەناكاو 
گۆڕی. دەعوەتەكان، بینینی خوێنەرەكان، بازرگانەكانی كتێب، 
و  دەرهێنەرەكان  ئەكتەرەكان،  هونەرمەندەكان،  نووسەرەكان، 
ژیانی  مەزنی  دەوڵەمەندكردنێكی  ئەوانە   – بەرهەمهێنەرەكان 

منن.

لە  زۆسكیند  پاتریك  وەك  ئێوەش  كرد  پێویستی  ئایا 
جۆرەكان  لە  جۆرێك  بە  كە  بكەن،  پاشەكشێ  جیهان 

بووەتە قوربانی "عەتر" ەكەی خۆی.
پێویست نەبوو من پاشەكشێ بكەم. هەروەها بیریشم لەوە 
ئەگەرچی  بدەم،  نووسین  بە  بەردەوامی  ئایا  نەكردووەتەوە: 
كتێبی داهاتووش هێند سەركەوتوو نەبێت؟ من لە كاتی نووسیندا 

بەختەوەرم، ئیدی سەركەوتوویی چۆنی دەوێت، با ئاوها بێت.
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بۆ خەڵكانی گشتی جیهان ئێوە ئێستا  نوێنەری واڵت 
و نەوەی خۆتانن.

بەڵێ، هەست دەكەم بەشداریم لەو وێنەیەدا كردووە، 
ئەڵمانیا  بە  سەبارەت  ئەڵمانیا  دەرەوەی  لە  خەڵكی  كە 

هەیانە.

داینەمۆی "خوێنەرەوەكە" چی بوو؟
ساڵی  ب��وو.  بەرلین  ڕۆژه��ەاڵت��ی  داگیرسێنەرەكەی 
میوان  پڕۆفیسۆرێك  وەك  هومبۆڵت  زانكۆی  لە   1990
ڕەنگ  بێ  دنیای  دەمامەوە.  هەفتە  بە  هەمیشە  و  بووم 
خراپەكان،  شەقامە  خۆڵەمێشییەكان،  خانووە  دەن��گ،  و 
دەمتوانی  كە  تەختەكان،  پەرژینە  ك��ەم،  هاتووچۆیەكی 
وەك سەردەمی منداڵیم بە دەست وردیان بكەم – هەموو 
ناخمدا  چ��اوی  پێش  لە  پەنجاكانیان  ساڵی  شتانە  ئ��ەو 
بنووسم.  لەسەری  دەمتوانی  كە  كردەوە،  زیندوو  هێندە 
لە مێشكی خۆمدا بەردەوام یاری بە چیرۆك دەكەم و لە 
مێژ بوو یاریم بە ئێلێمێنتەكانی ))خوێنەرەوەكە(( دەكرد. 
لەڕێی بینینەوەی جیهانی پەنجاكان لە ڕۆژهەاڵتی بەرلین، 
ئێلێمێنتەكان لەگەڵ چیرۆكی ڕۆمانەكەدا یەكیان گرتەوە.  

ئێوە  كە  بوو،  لەحزەیەدا  لەو  یەكگرتنە  ساتی  ئەو 
دا باس لە تاوانكارێكی ڕەگەزپەرستی مێینە  بڕیارتان 

بكەن، لە جێی نێرینەیەك؟
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لە یاری یەكگرتنی ئێلێمێنتەكان لەگەڵ چیرۆكەكەدا هەر لە 
سەرەتاوە باس لە سەر ئافرەتێك بوو. هەر لە سەرەتاشەوە 

نەخوێندەوار بوو. 

یەكێك لە مۆتیڤە ئەوتۆبیۆگرافییە دیارەكانی ڕۆمانی 
ئاوشڤیتسە  دادگاییەكانی  پرۆسە  ))خوێنەرەوەكە(( 
لەڕێی  یادەوەریەش  ئەو  ئایا  فرانكفورت.  شاری  لە 

ڕۆژهەاڵتی بەرلینەوە بەخەبەر هاتووە؟
و سەرقاڵی  ب��وو  ه��اودەم��م  ئ��ەوه  ب��وو     لەمێژ  نەخێر،  

كردبووم. 

درێژكراوەی  وەك  دادگاییەكان  پڕۆسە  فیلمەكەدا  لە 
زانكۆیەك نیشان دەدرێن، بە جۆرە بنیات و فەزایەكەوە 
بەو  ئەوكات  ئێوە  موحازەرەدا.  هۆڵێكی  لەناو  وەك 
لە  ژیان، وەك موحازەرەیەك  لەناو شتەكان  شێوەیە 

مێژووی ئەڵمانیدا؟
جێگەی  هۆڵۆكاوست  ئێستا  دەك���رد،  هەست  وام  من 
خۆی وەردەگرێت، نەك تەنها لە مێژوودا، بەڵكو لە هۆشی 
ئێستاماندا، لە ناكۆكییەكانی ناو كۆمەڵگاكەماندا. زنجیرەی 
هەبوو.  كاریگەری  هەمان  دواتر  دە ساڵ  ))هۆڵۆكاوست(( 
لەگەڵ  ب��اوك��م��ان��دا،  و  دای��ك  ل��ەگ��ەڵ  قسە،  هێنایە  ئێمەی 

هاوڕێیانماندا، لە شوێنە گشتییەكاندا. 

خۆشەویستییەكە  چیرۆكی  ڕۆژان  لە  ڕۆژێ��ك  دەبێت 
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هاتبێتە گەڵ ئێلێمێنتەكانی تر. لە كاردانەواكاندا بۆ 
كتێبەكە ئەو بەشە لە هەموو بەشەكانی دیكە توندتر 
ئۆپرا  سەیرەی  تەفسیرە  ئ��ەو  گیرا.  لێ  ڕەخنەی 
))خوێنەرەوەكە((  دەیویست  كە  لەالیەك،  وینفرێیش 
ئێوە  بخوێنێتەوە.  سێكسی  تاوانی  بۆ  كلیلێك  وەك 

كاردانەوەتان لەسەر ئەوە چۆن بوو؟
س���ەرەت���ا ه��ەوڵ��م��دا ل��ە م��ش��ت��وم��ڕەك��ان��دا ب��ەش��داری 
بهێنم.  سێكسی  ت��اوان��ی  نەخشەی  ب��ە  كۆتایی  و  بكەم 
باس  دەزان��ی��ن  جەستەییدا  ه��ەڵ��ەی  ه��ەڵ��س��وك��ەوت��ی  ل��ە 
لە  ڕۆح��ی��دا  نادروستی  هەڵسوكەوتی  لە  دەك��ەی��ن،  ل��ەچ 
سانای  وێنەیەكی  گێژاوی  بكەوینە  ئەوەداین،  مەترسی 
خۆشەوسیتییەكی ئاساییەوە، كە دەشێت تەنها لە نێوان 
ئەزمون  و  هێز  هەمان  خاوەنی  كە  هەبێت،  كەسدا  دوو 
شێوازێكی  بە  خۆشەویستی  حەقیقەتی  ئەوە  تەمەنن.  و 

بێئابرووییانە كورت دەكاتەوە.

كە  بوو،  چی  ڕۆمانەكە  هەڵەی  تەفسیری  خراپترین 
تووشتان بووبێت؟ 

تەفسیری هەڵەی خراپ هەن. وەك  لە  ڕیزێكی درێژ 
ئەوەی مەبەستی من ئەوە بوو بێت، تەنها لەبەر ئەوەی 
ئەوەی  وەك  بێتاوانە.  ئەوا  نەخوێندەوارە،  شمیتس  هانا 
مەبەستم لەوە بووبێت، مرۆڤ تەنها كاتێك خوێندەواره، 
ئ���ەوەی  وەك  ب��ێ��ت.  م��ۆڕاڵ��ی  كەسێكی  دەت��وان��ێ��ت  ك��ە  
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فێری  كە  ب��ەوەدا  هانا شمیتس،  بووبێت،  لەوە  مەبەستم 
پاكبووەوە .  و  تێگەیشت  تاوانەكەی  لە  بوو،  خوێندنەوە 
سەرنجڕاكێشییەكەی لەوەدایە، تەفسیری هەڵە بۆ كتێبەكە، 

لێكدانەوەی خوێنەرەكان نین، بەڵكو هی ڕەخنەگرەكانن.

ئەمریكاوە  ل��ە  بەتایبەتی  ڕەخنانە  ج��ۆرە  ل��ەو 
بەو  ئ��ادل��ەر  جێرمێی  و  ئۆزیك  سینتیا  دەه��ات��ن. 
بەو  ئۆزیك  دەهێنایەوە،  ئارگومێنتیان  ئاڕاستەیە 
سەبارەت  كتێبێك  هەر  گوایە  بیركردنەوەوە،  شكڵی 
لە  جۆرێكە  چ��ون  و  چەند  بێ  هۆڵۆكاوست،  بە 
ناو  كەسایەتیەكی  هەر  و  سیمبۆلی  توێژینەوەیەكی 
ئەو كتێبه،  نوێنەری گەلەكەی خۆیەتی. كەوابێ هانا 
شمیتس هیچی دیكەی لە توانادا نییە جگە لە نوێنەری 

كردنی ئەڵمانەكان.
ڕەنگە سینتیا ئۆزیك نەیزانیبێت، كە ئەوە شتێكە لێرە 
سەر بە زانیاری گشتیە سەبارەت بە ))ڕایشی سێهەم((، كە 
هانا لەپێش ئەو باكگراوندەدا تاوانكارێكی نموونەیی نییە. 
ڕەنگە ئەمڕۆ بڕیارەكەی بە شێوەیەكی دیكە بوایە وەك لە 
دوانزە ساڵ بەر لە ئێستا، كاتێك خاوەنی ئەدەبێكی زۆر 
))ڕایشی  بە  بووین سەبارەت  كەمتر  زۆر  فیلمی  كەمتر، 
كە  سروشتی،  شتێكی  بووەتە  نێوەندەدا  لەو  سێهەم((. 
وێنەی ڕایشی سێهەم لە چەند پارچەیەك پێكهاتووە. هەر 

پارچەیەك ناتوانێت تەواوی وێنەكەت پێ ببەخشێت. 
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ئایا ئێوە ویستتان بە ))خوێنەرەوەكە(( دژە چیرۆكێك 
بۆ ئەو خەیااڵنەی سەبارەت بە ڕایشی سێهەم بنووسن، 

كە هەتا ئەوكات بەناوبانگ بوون؟
ئەوەی من  بنووسم.  نەوەی خۆم  بە  من ویستم سەبارەت 
هەڵەیە،  زۆر  تەفسیرێكی   - نییە  هۆڵۆكاست  كتێبی  نووسیومە 
كتێبێكم  من  نووسیوە.  هۆڵۆكاستم  كتێبی  من  دەڵێن،  كاتێك 
سەبارەت بە نەوەی خۆم پەیوەست بە نەوەی دایك و باوكانمەوە 
و پەیوەست بە كردەوەكانی نەوەی دایك و باوكانمەوە ، نووسیوە.

هەبوو  قەدەغەیی  لە  جۆرێك  نەوەدەكان  ساڵی  هەتا 
لەسەر بابەتی ڕابردووی ئەڵمانی. ئایا ))خوێنەرەوەكە(( 

سەرپێچییەك بوو لەدژی ئەو هەڵسوكەوتە سەروەرە؟
كاتێك شتێك دەنووسم، دەیدەم بە كوڕەكەم، كچەكەم 
مانای  بە  لە سەرنجەكانیاندا  بۆ خوێندنەوە.  هاوڕێكانم  و 
ناكۆكی مێژوو  ئاگاداریان كردمەوە:  پرسیارەكانی خۆیان 
نووسەكان لە كۆنەوە  نەبوو ڕوویدابوو. ئامانجی من ئەوە 
بوو، كە سەبارەت بە هۆڵۆكاست نانووسم، بەڵكو سەبارەت 

بە ئەزمونەكانی نەوەی خۆم دەنووسم. 

فیلمكردنی  ب��ە  مافی  هەتا  ك��رد،  دوودڵ���ی  زۆرت���ان 
ڕۆمانەكەتان پەسەند كرد؟

دەمویست،  هەمیشە  و  فیلمە  ل��ە  ح���ەزم  م��ن  نەخێر. 
باش  دەرهێنەرێكی  دەمویست  فیلم.  بە  بكرێت  كتیبەكەم 
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دالدرییە.  ستیڤن  دەرهێنەرەش  ئەو  و  دەربكات  فیلمەكە 
و  وەرگرتووە  كەرەستە  وەك  چیرۆكەكەی  ئەو  بێگومان 

سەرلەنوێ چین چینی كردووەتەوەو گێڕاوێتییەوە.

گۆرلیتسدا  ش��اری  لە  منداڵیتان  ش��اری  دەتانتوانی 
ببیننەوە؟

پەنجاكان  ساڵی  ی��ادەوەری  شەقامەكانی  و  خانوەكان 
بەخەبەر دەهێنن. گۆرلیتس ئەو هایدلبێرگە نییە، كە لە پێش 
چاوی ناخمدا و تیادا ژیابووم. بەاڵم ئەو هایدلبێرگە بوونی 

نەماوە. 
لە  ت��راوم��وای��ەك  دەرك��ەوت��ن��ەك��ەت��ان وەك ش��ۆف��ێ��ری 

فیلمەكەدا، چی بەسەرهات؟
گەر مرۆڤ بیەوێت لە ئەڵمانیا تراوموا لێخوڕێت، گەر 
تەنها لە فیلمێكیشدا بێت، دەبێت لە پاش پەروەردەیەكی دوو 
بێگومان  ب��دات.  تراوموا  شۆفێری  كردنەوەی  تاقی  ساڵی 
ئەوەش نەدەكرا. تراومواكە بەناو كیرنیتسشتالدا لە نێزیك 
درێسندەوە دەڕوات، ئەو ڕێستۆڕانتەش كە هانا و میخایل 
لە گەشتەكەیاندا بۆی دەچن، لەوێوەیە. لەوێدا لەسەر مێزی 

تەنیشتیانەوە دانیشتووم.

كەیت وینسلێت بە هەق لە ڕۆڵی فیلمەكەی دالدریدا ستایش 
فیلمەكە  دەتوانێت  مرۆڤ  بەوەش  كتومت  بەاڵم  دەكرێت. 

تۆمەتبار بكات: چونكە تاوانكارەكە دەكاتە پاڵەوان.
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میخایل  چیرۆكی  خوێنەرەوەكە  گرنگە.  خاڵێكی  ئ��ەوە 
بێرگە، بەاڵم بەهۆی  ئەو تەلیسم و ئەفسونەی، كە كەیت 
دەبێتە  زیاتر  دەك��ات ،  پێشكەشی  فیلمەكەدا  لە  وینسلێت 
چیرۆكی هانا. كە لەناو كەسایەتی هانا شمیتسدا تاوانكار 
دەبێت بە پاڵەوان و شكڵی مرۆڤێك وەردەگرێت – لەوەتەی 
تۆمەتبارییەدا  ئ��ەو  لەگەڵ  من  ب��اوب��ووەت��ەوە  كتێبە  ئ��ەو 
دەژیم. بەاڵم ئەگەر تاوانكارەكان هەمیشە دێوەرە بوونایە، 
ئەوا دنیا و ژیان ئاسان دەبوون. نەوەی من چەند جارێك 
ئەوە ژیاوە، كە لەسەر مامۆستا یان پڕۆفیسۆر، قەشە یان 
ڕاب��ردوو ئاشكرا بووە، كە  باوك شتێكی  یان  دكتۆر، مام 
خۆشەویستییەدا  و  حورمەت  و  ڕێز  ئەو  لەگەڵ  هەرگیز 

نەگونجاوە، كە پەیوەندیەكانی دیاری كردووە. 

ئایا ئەو  بەشەی پێش كۆتایی، كە تیایدا ڕالف فیێنێسی 
تەمەنڕۆیشتوو دەستی خۆی لە دەستی كەیت وینسلێت 
ئەو  بۆ  كردنەوە  تەرازوو  لە  جۆرێكە  دەردەهێنێتەوە، 
ئەفسوونەی، كە لە هانا شمیتسەوە دێت؟ چونكە ئەو 

جوڵەیە لە كتێبەكەدا نییە.
كە  شتێك،  تیایدا  ك��ە  ه��ەی��ە،  بەشێك  كتێبەكەشدا  ل��ە 
دەشیا بێتە نزیكی، نامۆ دەمێنێتەوە - لە نیگای هانادا هیوا 
دەكوژێتەوه،  چونكە میخایل بێرگ خۆی دوور ڕادەگرێت. 
هانا هەتا كۆتایی بە تەواوی تێناگات، چی كردووە، هەم لە 

كتێبەكەدا و هەم لە فیلمەكەشدا. 
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ئەو  وێنەیی  نمایشی  فلیمەكە  ب��وو،  ئێوە  خواستی 
بۆهۆیانەوە  هانا  ك��ە  نەبێت،  ت��ی��ادا  ت��اوان��ان��ەی 

حوكمدەدرێت؟
لەوەدا دەیڤید هەیر و ستیڤن دالدری و من كۆك بووین. 
دەیكردە  ئ��ەوە  ناشێت.  فیلمە  ئەو  ناو  بۆ  مەسەلەیە  ئەو 
فیلمێكی هۆلۆكاست، شتێك، كە ئەو كتیبە نە دەیەوێت ببێت 

و نە بۆی هەیە ببێت. 

ئایا لە فیلمەكەدا چوارچێوەی ڕووداوەكان لەگەڵ ڕالف 
جێگەیەكی  ژنان  دڵتەنگی  پاڵەوانێكی  وەك  فیێنێس 

ئێجگار زۆری نەبردووە؟
هەست  هاونرخی  شتێكی  ڕووداوەك����ە  چ��وارچ��ێ��وەی 
تەنها  دەدات���ێ.  گ��ێ��ڕەرەوەك��ەت  خەیاڵەكانی  و  نەست  و 
ڕێگەچارە ڤۆیس-ئۆڤەر بوو – ئەویش ) ئالتەرناتیڤێكی ( 

جێگرەوەیەكی باش نییە. 

لە وتارێكدا كە چەند ساڵێك لەمەو بەر لە ))شپیگڵ(( 
دا باڵو بووەوە، باستان لە ڕێگەی نەوەی ٦٨ ی سەر 
دەسەاڵت و ئەو ماندوویی و شەكەتییە كردووە، كە دوا 
بە دوایدا هاتووە. ئەو نەوەیە ئەمڕۆ لەكوێدایە؟ ئایا 
وێنە مێژوویەكەی ئێوە ئەمڕۆ لەسەر ترۆپكی كاریگەری 

خۆیدا نییە؟
نیگای سەر مێژوو گۆڕانی بەسەردا دێت. دەبێتە نیگای 
ئەم  بۆ  هۆڵۆكاست  و  سێهەم  ڕایشی  سێهەم.  نەوەیەكی 
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نەوەیەش واتایەكی گرنگیان هەیە. بەاڵم تێوەگالن لە تاوانی 
دەگاتە  هەتا  قاڵبداوە،  لە  منی  ن��ەوەی  كە  جەنگدا،  ن��ەوەی 
ناو هەڵەكانی ))فراكسیۆنی سوپای سوور(( یشەوە، ئێستا 
و  زانستی  ئاسانییەكی  نەوەی سێهەم  نەماوە. الی  چیدی 

هونەری هەیە لە هەڵسوكەوت لەگەڵ مەسەلەكەدا. 

گوایە  كە  ئەوەیان هەیە،  بەرلین خەڵكی سەرنجی  لە 
لەم  خۆیاندا  مێژووی  لەگەڵ  ئەڵمانەكان  پەیوەندی 
بە  دیاریكراودا  یادەوەریەكی  چەند  لە  ئانوساتەدا 
شێوازێكی سیمبۆلیانە جێگیر دەبن. لەویادا بازنەیەكی 
ئەو  هەموو  تیایدا  كە  دەب��ێ��ت،  دروس��ت  ی���ادەوەری 
گرێی  ئەڵمانیدا  تاوانی  لەگەڵ  خەڵكی  كە  شتانەی، 
دەدەن، بە جۆرێك لە جۆرەكان ڕەنگ دەداتەوە. ئایا 

ئەوە چارەسەری پرسی تاواناكەیە؟
هەندێك جار هەستێكی سەیرو سەمەرم تیادا دروست 
هێزی  پ��ەڕی  ئ��ەو  بە  ڕاب��ردووم��ان  سەرەتا  ئێمە  دەبێت: 
هێزی  پ���ەڕی  ب��ەو  ئێستەش  ڕێكخست،  ك��اری��گ��ەری��ی��ەوە 
بۆ  ه��ەل  ی��ەك   ئێمە  دادەدەی���ن.  پێ  چۆكی  كاریگەرییەوە 
بەیاد هێنانەوەی گشتی بەفیڕۆ نادەین. پەیكەری یادەوەری 
دەكەین.  دڵنییایی  دەروس��ت  ی��ادەوەری  پەیكەری  لەپاش 
ئەوه دەكەین، كە سەبارەت بە ڕابردوو تەنها شتی ڕاست 
بگوترێت و بنووسرێت. بەهەڵە لێم تێمەگەن: من خۆشحاڵم، 
بەڵكو  نابەستین،  فەرامۆشكردن  قوتدانەوەو  بە  پشت  كە 
بەوەی    خۆشحاڵیشم  و  دەبەستین  یادكردنەوە  بە  پشت 
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جۆرێك لە هاودەنگی لە ئارادایە، كە مشتومڕە گشتیەكان 
هەڵدەگرێت. لەگەڵ ئەوەشدا هەندێك جار هەستێكی سەیرم 

تیادا دروست دەبێت. 

ئەی چی ڕێگەیەكی دی هەیە؟
ئێمە بێت،  ك��اری��گ��ەری��ی، چ��ارەن��ووس��ی  ه��ێ��زی  ڕەن��گ��ە 
لە خراپیشدا. هەمانكاتیش خۆزگەم  لە چاكی و هەم  هەم 
ئەوەیە لە كۆششی كۆچپێدادانی ڕابردوودا لەسەرخۆتر و 
گەورەشم  قازانجێكی  بە  بین.  بێدەنگتر  و  دوورەپەرێزتر 
یادەوەری  بە  قەڵەم دەدا، ئەگەر وێنایەكی بەكۆمەڵمان  لە 
فكری  توانایەكی  ئ��ەوە  بێشك  ببەخشیایە.  قوربانییەكان 
بە  گروپێك  هەر  ل��ەوەی  وەك  دەب��وو،  پێویست  مەزنتری 

جودا ئاگادار بكەیتەوە. 

كاراكتێری كۆنە پارێزەر و پشكنەری ئەمڕۆ، سێلب بۆیە 
ئاوەها ئەفسووناوییە، لەبەرئەوەی ئەو جۆرێكە لە دژە 
بوونەوەری كارل شمیت – مافناسە سەرلێشێواوەكە، كە 
تاوانی خۆی دەبینێت و هەوڵ دەدات خۆی لە تاوانەكەی 

پاك بكاتەوە. 
لەسەرە ،  وای��ە، سەرنجی زۆر  پێم  كارل شمیت – من 
لەبەر ئەوەی ئەمجارەیان لەناو كەسایەتی ئەودا، خراپەی 
ڕووب��ەڕووم��ان  ڕۆتینی  شێوەیەكی  ب��ە  سێهەم  ڕای��ش��ی 

نابێتەوە.
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ئایا تەنها ڕێكەوتێكە، كە هانا لە ))خوێنەرەوەكە ((  دا 
ناوی خێزانیەكەی شمیتسە؟

هەن،  ڕێكەوت  بەاڵم  ڕێكەوتێكە.  تەنها  ئەوە  بێگومان 
ئەو  من  فریودانەكانیەتی.  گەمەو  سەرقاڵی  ناخودئاگا  كە 
ناوەم دا بە سێلب، بێ ئەوەی یەك فكر لە خۆم بكەمەوە. 
خەڵكی  و  هەم  ئەودا  كەسایەتی  لەناو  من  بێگومان  بەاڵم 
لەناو هەموو  دیكەوە من  لەالیەكی  دەڵێن.  ئەوەم زۆر پێ 
كاراكتێرەكانی خۆمدا هەم. ئێمە لەناو هەموو ئەو شكانەدا 

هەین، كە لەسەریان دەنووسین.     
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كارلۆس فوێنتێس

سەددام حسێن سەددام حسێن بوو، لەبەر ئەوەی ویالیەتە 

یەكگرتووەكان هەتا دەیانتوانی پشتگیرییان دەكرد.

ساڵی  نۆڤێمبەری  11ی  مارسیاس  فوێنتێس  كارلۆس 
15ی  و  ب��ووە  لەدایك  پاناما  لە  سیتی  پاناما  لە   1928
مای 2012 لە مەكسیكۆ سیتی لە مەكسیك كۆچی دوایی 

كردووە. 
باوكی كارلۆس فوێنتێس لە ساڵی سییەكاندا لە واشینتۆن 
زەمەنی  ل��ە  خ��ۆی  فوێنتێس  ب���ووە.  مەكسیكی  ب��اڵ��ی��ۆزی 
ئەمەریكا  باشووری  و  ناوەڕاست  واڵتانی  گەورەبوونیدا 
و والیەتەی یەكگرتووەكانی بینیووە و لەگەڵ ئەوەشدا بە 
ئەدەبییەكانی  هەوڵە  لە  و  بووە  ئاشنا  ئەدەبیان  و  كلتور 

سەرەتایدا لەژێر كاریگەری پابلۆ نیرۆدادا بووە. 
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خوێندنی بااڵی لە مەكسیك تەواو كردووە. لەو زەمەنەدا 
كاری بۆ گۆڤاری ئۆی )ئەمڕۆ( كردووە و یەكەم خەاڵتی 
ئەدەبی بەدەست هێناوە. پاشان لە شاری جنێف لە سویسڕا 

مافناسی خوێندووە. 
باوكی  وەك  فوێنتێس  س��ەرەت��ا  خوێندن  كۆتایی  ل��ەپ��اش 
و  نووسەر  وەك  1959ەوە  ساڵی  لەپاش  ب��ووە.  دیپلۆماتكار 
سیناریۆ نووس دەستبەكاربووە. لە ساڵی 1972ەوە بۆ 78 وەك 
بەاڵم  ك��ردووە،  خۆی  واڵتەكەی  نوێنەرایەتی  پاریس  لە  باڵیۆز 
لەپاش ئەوەی گوستاڤۆ دیاز ئۆرداز وەك باڵیۆزی مەكسیكی لە 

ئیسپانیا دانرا، فوێنتێس دەستی لەو پۆستەی هەڵگرت. 
لەپاش 1990ەوە لە ئەوروپا و ئەمەریكا ژیانی بەسەربردووە 
وان��ەی  ه���اروارد  زان��ك��ۆی  ل��ە  ئەمەریكا  ل��ە  لەونێوەندەشدا  و 

وتووەتەوە. 
ڕۆمانەكانیدا سەرقاڵی  و  وتار  و  چیرۆك  لە  فوێنتێس 
بووە،  التین  ئەمەریكای  و  مەكسیك  حیكایەتی  و  ڕۆژگار 
شۆڕشەكانی  و  سەربەخۆییەكان  بزووتنەوەی  بەتایبەتی 
ڕۆمانەكانیدا  لە  دواتر  باشوور.  ئەمەریكای  و  ناوەڕاست 
خۆی بۆ پەیوەندی نێوان ئەوروپا و ئەمەریكاش تەرخان 
كتێبێكدا  لە   1954 یەكەمین چیرۆكەكانی ساڵی  ك��ردووە. 
و  باوكردەوە  ناونیشانی)ڕۆژە حەشاردراوەكان(دا  لەژێر 
خۆی.  واڵتی  كتێبەكانی  پڕفرۆشترین  لە  یەكێك  بە  بووە 
گرنگ  ه��ەرە  ك��ارە  لە  یەكێك  بە  دەتوانرێت  ئێمە(  )خاكی 
ستایلی  كاریگەری  بكرێت.  تەماشا  سەرنجڕاكێشەكانی  و 
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كارەكانی بەسەر زۆرینەی نووسەرە الوەكانی مەكسیكەوە 
دیارە.  

دیالۆگی  زۆر   ماوەیەكی  بۆ  ئێوە،  شپیلمان:  ئێلێن 
بەردەوامتان لەگەڵ ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكادا 
هەبوو، بەاڵم ئێستا ئێوە یەكێكن لەوانەی سەرچاوەی 
هەڵسوكەوتی  شێوازی  لە  جیهان  كێشەكانی  سەرەكیی 

ئەمەریكا لە پاش یازدەی سێپتێمبەرەوە دەبینن.
ئاسانی  بە  هەروا  ناتوانێت  مرۆڤ  فوێنتێس:  كارلۆس 
واڵتێك داگیر بكات، بەڵگە و دۆكومێنتی ساختە بهێنێتەوە، 
جەنگێك بباتەوە هەتا وەكوو ئاشتی بدۆڕێنێت، وەك ئەوەی 
تیرۆریزم  چەشنە  بەو  دا،  ڕووی  عێراقدا  لە  كە  بینیمان، 
كەرتبوونی  لەسەر  ئیش  م��رۆڤ  گەر  دەك��ات،  زی��اد  تەنها 
جیهان بكات، كتومت بەو چەشنەی  ساموێل پی هەنتینگتین 
ئیسالم  چەشنە  بەو  دەیكات.  ئیسالمدا  و  ڕۆژئ��اوا  لەگەڵ 
دەكرێت بە دوژمنی ڕۆژئاوا و ئیسالمیش لەالیەن خۆیەوە 
ڕۆژئاوا وەك دوژمن دەبینێت. ئەوە بە دڵنیایییەوە ڕێگەی 
ڕاست و دروستەكە نییە؛ ئیسالم واقیعێكی فرەتوێژە. یەك 
تاكە بلۆكی گرانیتی یەك الیەن نییە، بێگومان ڕۆژئاوایش 
لە  ئیسالم، كە زۆرێك  بە جیهانی  هەمان شتە. سەبارەت 
تێرۆیستان سەر بەو جیهانەن، ئەوە یەكەم شتە،  كە مرۆڤ 
بەخێوكەری  گرنگترین  ب��ەاڵم  بكاتەوە،  لێ  بیری  دەبێت 
دەبینێتەوە.  ناعەدالەتییە جیهانییەكاندا  لە  تیرۆریزم، خۆی 



و: پێشەوا فەتاح 62

بەرامبەر بەو كێشەیە،  ڕۆژئاواو گشت جیهان كەمتەرخەم 
بوون. كەس لە توانایدا نەبووە خۆی بەو ڕێژەی لە سەدا 
هەشتایە، كە لە هەژاری و ڕەزاڵەتدا دەژیت، یاخود ئەو لە 
لە دوو دۆالر ژیان  سەدا پەنجایەی، كە ڕۆژی بە كەمتر 
دەگوزەرێنن، سەرقاڵ بكات. چەندەها ملیۆن دۆالر بۆ چەك 
ڕێگاوبان  بۆ  ڕاستیدا  لە  كە  دەكرێت،  خەرج  تەقەمەنی  و 
جیهانی  واڵتانی  لە  زۆرێ��ك  تەندروستی  و  پ���ەروەردە  و 
سێهەم پێویستن. واتا، ناكۆكییەك هەیە،  كە لە بەرژەوەندیی 
و  بەرێت  بەوەیش  پ��ەی  م��رۆڤ  پێویستە  تیرۆزیزمدایە. 
بنەبڕی بكات. بە وشكبوونی ئەو زەلكاوەی میشوولەكانی 

تێدا زۆر دەبن، تیرۆری تیرۆریستەكان كۆتایی دێت.

لەپاش ڕەزامەندی نەدان لەسەر ڕێكەوتننامەی كیۆتۆ، 
لە  یەكێك  بە  بوون  ئێوە  ژینگە،  سیاسەتی  لەسەر 
توندڕەوترین ڕەخنەگرانی ئەمەریكای التین، لە جۆرج 
بووش و ئەربابەكانی. بەبێ گومان هەندێك لە واڵتانی 
ئەمەریكای التین، بەر لە هەڵبژاردنەكانی ساڵی ٢٠٠٠، 
پێیانوابوو،  بوو،  باش  پێ  بووشیان  سەرۆكایەتیی 
بە  سەبارەت  تەكساس،  پارێزەری  وەك  ئەزموونی 
و  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  التینییەكانی  بەرژەوەندیی 

واڵتەكانی ئەمەریكای التین، هەستیارییەكی داوەتێ. 
كارلۆس فوێنتێس: ئەم مێزە دەبینیت؟ )مست دەكێشێت بە 
مێزەكەدا( ئێوە پێتانوایە ئەم مێزە خاوەنی هیچ هەستیارییەك 
بێت؟ بووش وەك ئەم مێزە وایە، خاوەنی هیچ هەستیارییەك 
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نییە. ئێمە باس لە چی جۆرە هەستیارییەك دەكەین؟ ئەو 
بە  دەریایییەوە، هەست  ئەسپێكی  بە هەستیاریی  مرۆڤێكە 
تێناگات.  شتێك  هیچ  ئەو  پێموایە  من  ناكات.  شتێك  هیچ 
ئایدۆلۆژیی ڕەگەزپەرستی  بنەڕەتدا گرووپێكی  لە  پێموایە 
توندڕەوانە لێی دەخوڕن. ئەوە ئەو ڕێژیمەیە،  كە ویالیەتە 
دەرەنجامی  لە  و  دەناڵێنن  دەستییەوە  بە  یەكگرتووەكان 
ئەوەیشەوە ئێمەیش هەموومان دەناڵێنین، هەڵبەت ئەمەیش 
بە هۆی دەستەاڵت و دەست رۆشتوویی بێسنووری ئەو 

واڵتەوەیە .
لە  سێپتێمبەرەوە،  ی����ازدەی  پ��اش  ل��ە  مانگێك  چ��ەن��د 
ئەمەریكای  گشتیی  ڕای  پ��اول��ۆ،  س��او  هەتا  مەكسیكەوە 
التین هەمان ڕای ڕاوێژكاری پێشووی ئەمەریكا بوو، واتا 
برزێزینسكی: بینین و تێگەیشتنی تیرۆریزم، كە تاكتیكێكی 
هەبووە،  سەردەمەكاندا  زۆرینەی  لە  میتۆدێكە  و  جەنگ 
ڕۆناكبیرانەیە :  ناكۆكییەكی  میتافیزیكی،  یەكەیەكی  وەك 
)تەوری شەیتان،( بەمە مەبەست لە تیرۆرە، كە جەنگ لە 
حكوومەتەكەی  بۆچوونی  هەروەها  ڕاگەیەندراوە،  دژی 
لە  داب���ڕاوی  چەشنێكی  بە  تیرۆریزم،  بینینی  بۆ  ب��ووش 
خۆتان  وەك  كۆمەڵگەیییەكانی،  و  مێژوویی  س��ەرچ��اوە 

گوتتان، سیاسەتێكە شایەنی سكااڵیە.
ئ��ەوەی  لەبەر  ب��وو،  س���ەددام حسێن  س���ەددام حسێن 
پشتگیرییان  دەیانتوانی  هەتا  یەكگرتووەكان  ویالیەتە 
چاویان  دەدای��ە.  لۆجیستییان  كەرەستەی  و  چەك  دەكرد، 
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كاتێكدا هەزارەها كورد و شێعە دەكوژران.  لە  دەنووقاند 
ناوازەیان  بەهرەیەكی  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە 
ڕۆژێكی  فرانكنشتاین.  وەك  دێوی  دروستكردنی  بۆ  هەیە 
خۆش لە ڕۆژان هەستی پێ دەكەن، كە ئەو فرانكنشتاینانە 
مەترسیدارن، بەاڵم بیست ساڵی ڕەبەق منداڵە نازدارەكانیان 
بوون، پارێزراوەكان، مەلۆتكەكانی ویالیەتە یەكگرتووەكان! 
ڕووی  كارەساتێك  دووەم��ەوە،   جیهانیی  جەنگی  پاش  لە 
نەداوەتەوە،  كە بتوانرێت لەگەڵ پەالمارەكەی ئەمەریكادا بۆ 

سەر عێراق بەراورد بكرێت.

س��ەرەت��ای  ل��ە  ك��ە  بیستمان،  ل��ەم��ەوب��ەر  م��اوەی��ەك 
داگیركردنی عێراقدا، هێزی ئاسمانیی ئەمەریكا، بۆ هەر 
بكوژێت،  زیاتر  مەدەنی   30 لە  تێیدا   كە  پەالمارێك، 
پێویست بووە داوای مۆڵەت لە وەزیری بەرگریی دۆالند 
ڕەمسفێڵد بكات. پەنجا جار داوای مۆڵەتی لێ كراوە، 
هیچ  نەكردووەتەوە.  ڕەت  داوای  تاقە  یەك  ڕەمسفێڵد 
كام لەو پەالمارانە سەركەوتوو نەبوون و قوربانییەكی 
زۆری مەدەنییان لێ كەوتووەتەوە. ئەو زانیارییانە و 
هەڵسوكەوتی  شێوازی  غرێب،  ئەبو  ئەشكەنجەكانی 
سوپای زیاتر خستە ژێر پرسیارەوە. ئایا ئێوە تاوتوێی 
ئەم بابەتەیش دەكەن لە كتێبەكەتاندا لەژێر ناونیشانی 
)دژی بووش،( كە ئێستا لە مانگی ئۆگۆ ستدا بە زمانی 

ئیسپانی و ئینگلیزی و فەڕەنسی باڵو دەبێتەوە؟
یادداشتنامەی خۆمە  بووش(  )دژی  فوێنتێس:  كارلۆس 
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سەبارەت بە سەرۆكایەتی بووش. لە پێش هەڵبژاردنەكانەوە 
دەست پێ دەكات، كاتێك هەستم بەو  مەترسییە  كرد، كە 
بەرژەوەندییانەوە  پەیوەستی  هۆی  بە  چینێی  و  ب��ووش 
دواهەمین  ب��ە  و  هەیانە  جیهان  ل��ەس��ەر  ك��ە  ن��ەوت��ەوە  ب��ە 
دێت.  كۆتایی  غرێب  ئەبو  ئەشكەنجەكانی  كارەساتەكانی 
و شكستی  جەنگ  تەواویەتی  یادداشتنامەیە شكستی  ئەو 
ئەخالقی هێزەكانی ئەمەریكای باكوور نیشان دەدات. بووش 
و ئەربابەكانی دەبێت حیسابیان لەگەڵ بكرێت، لەبەر ئەوەی 
ڕێكخستنی جیهانیان كردە بێ-سەرەوبەرەیییەكی تەواوی 
ئەمەریكانیزمیان  ئەنتی-  خێوی  كە  بەوانەی،  من  جیهانی. 
خوڵقاند، دەڵێم، ئێمە لە دژی ئێوە نین، ئێمە ڕقمان لە ئێوە 
نییە، تەنها نامانەوێت نۆرمی مافە نێودەوڵەتییەكان پێشێل 

بكرێن. 

ئێلێن شپیلمان: ئێوە شارەزای كێشەكانی ئەو سیاستەی 
ئەمەریكای باكوورن، كە پەیوەستە بە فكرەی )مانیفێست 
گۆڕانی  حاڵەتی  ل��ە  ئێوە  ئایا  دێستینی(�یەوە، 
هەڵبژاردنەكانی  پاش  لە  ئەمەریكا،  لە  حكوومەتدا، 

نۆڤێمبەرەوە چ ئاسۆیەك بە دی دەكەن؟
كارلۆس فوێنتێس: من هیوام وایە )كێری( هاوپەیمانییەتی 
ئەتلەنتی چاك بكاتەوە و مامەڵە لەسەر جەنگی عێراق بكات. 
بۆیە بوونی )كێری(�یەك گرنگە تاوەكوو هەڵەكانی بووش 
خۆی  هەڵەكانی  نییە  توانایدا  لە  ب��ووش  بكاتەوە.  ڕاس��ت 
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ڕاست بكاتەوە، بەاڵم دەشێت كێری ببێتە پردێكی متمانە بۆ 
كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و ئەورووپا و ئەمەریكای باشوور، 
بەشداریی  بە  بیستویەكەمدا  سەدەی  لە  كە  چەشنێك،  بە 
ویالیەتە یەكگرتووەكان كار لەسەر ڕێكخستنەوەی جیهان 
یەكگرتنی  ن��اوی  ب��ە  نابێت  شتێك  ئ���ەوان  بەبێ  بكرێت. 
ئەوانەوە  هۆی  بە  ئانوساتەدا  لەم  بەاڵم  نێودەوڵەتییەوە، 

ناڕێكییەكی نێودەوڵەتی لە ئارادایە.

ئێلێن شپیلمان: ساموێڵ هەنتینگتن لە كتێبە نوێیەكەیدا 
نەتەوەییی  شووناسی  ملمالنێكانی  كێین،  )ئێمە 
گەورەترین  وەك  مەكسییەكان  پەناهەندە  ئەمەریكا( 
جەوهەری  شووناسی  س��ەر  بۆ   ناوخۆیی  مەترسی 
ئانگلۆ- پرۆتێستانتی ئەمەریكای باكوور دەبینێت. ئەو 
باس لە )داگیركردنەوەیەكی دیمۆگرافیایی(�ی ناوچەكان 
دەكات، كە ئەمەریكا لە نێوان ساڵەكان 1836-1848 
لە  بوو  بریتی  ئەوكات  ك��ردووە.  داگیر  مەكسیكی  لە 
ئافێرس(  )فۆرین  گۆڤاری  مەكسیك.  خاكی  یەكی  سێ 
كرد.  ناوزەند  )هیستیریایی(  بە  هەنینگتنی  هەڵوێستی 

ئایا ئێوە تێزەكانی هەنینگتن چۆن دەبینن؟
یەكگرتووەكان،  ویالتە  لە  بەشێك  فوێنتێس:  كارلۆس 
بۆ ئەوەی بوونی هەبێت، پێویستی بە دوژمنێكی دەرەكی 
حسابە،  هەتاهەتایە  بۆ  گ��ەورەی��ەی  داستانە  ئ��ەو  هەیە. 
تێیدا  كە  دەگێڕێتەوە،  بۆمان  دیك(�دا  )مۆبی  لە  مێلڤیل 
دەر  بە  دەبێت  م��رۆڤ  و  هەیە  بوونی  سپی  نەهەنگێكی 
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ڕووەو  خۆیان  پێی  بە  ئەگەرچی  بیكوژێت.  و  بكەوێت 
بە  دەبێت  كەشتییەكەی  و  كاپتن  دەك��ەن،  ڕێ  كارەسات 
ئەمە  ب��ك��ەون.  نەهەنگەكە  شوێن  ت��اوەك��وو  بكەون   دەر 
یەكگرتووەكاندا.  ویالیەتە  مێژووی  لە  نەگۆڕە  دۆخێكی 
واڵتێكە تێیدا توخمی میلۆدراماتیكی و مانیكیزم لە بەڵگە 
ئاسانی  بە  زۆر  )وێستەرن(�ەكاندا،  فیلمە  لە  بەڵگەترن. 
كلێتە  لە  چاكەكاران،  وەك  سپییە،   كلێتەكانیان  ئەوانەی 
خراپەكارانن.  كە  دەكرێنەوە،   ج��ودا  بەسەرەكان  ڕەش 
جیهان لە نێوان چاك و خراپدا كەرت دەبێت. ئەمەریكایییە 
تراژدیان.  ئەورووپی-  كولتووری  هەڵقواڵوی  التینییەكان 
ئێمە ناتوانین جیهان بەو شێوازە ببینین. بۆ ئێمە پێویستە 
لە ویالیەتە  ئەزموونی شكستیش بوونی هەبێت. بەشێك 
یەكگرتووەكانی ئەمەریكا- من نامەوێت ئەوە بگەیەنم كە 
ئەوەیە:  حەقیقەت  هەیە.  دەرەكی  دوژمنێكی  بە  پێویستی 
لەگەڵ ونبوونی دوژمندا، كۆمونیزم، ڕۆحی میلۆدراماتیكی 
دوژمنێكی  ئەوكات  دەشێوێت،  یەكگرتووەكان  ویالیەتە 
دیكە پێویستە. كێ خراپەكارە، دژی كێ بجەنگین، كێ بنەبڕ 
سەرەتا  شانۆكە ،  سەر  دێتە  هەنینگتن  لەوێدا  ئا  بكەین؟ 
ئێمە  شەیتانە.  ئیسالم  ئیسالمییەوە؛  ئەنتی-  ئااڵیەكی  بە 
باوەڕەوە  ناوی  بە  با  )خاچپەرست،(  سوارچاكی خاچین 
كە  بووە،  ئاشكرا  بۆی  هەنینگتن  ئێستا  بخەین.  تێ  قڕی 
دوژمنێك لە ناوخۆیشدا بوونی هەیە: التینییەكان بە گشتی 

و مەكسیكییەكانیش بە تایبەتی.
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میللەت  یەكەم  وەك  كە  بوون،  مەكسیكییەكان  سەرەتا 
داوای  ب��ەاڵم  ژی��اون–  ناوچانەدا  لەو  درێ��ژ  ماوەیەكی  بۆ 
ئەو ناوچانە ناكەنەوە. لە سەروو ئەو یشەوە،  دانیشتووانی 
ویالیەتە  لە  وب��اوی  پڕش  بە  زۆر  مەكسیكی،  ڕەگ��ەز  بە 
ویالیەتی  لەسەر  راوەستە  لێرەدا  دەژین.  یەكگرتووەكاندا 
شیكاگۆ  نموونە،   بۆ  نییە.  تەكساس  یاخود  كالیفۆرنیا، 
كە  ن��ی��وی��ۆرك،  ه���ەروەك  التینۆكان،  ش��اری  ل��ە  شارێكە 
بەڵكوو  ناژین،  مەكسیكییەكان  تەنها  ل��ەوێ  وای��ە.  لەمێژە 
دۆمینیكانی و كۆڵۆمبی و نەتەوەی دیكەی التینی، تەنانەت 
بۆستنییش التیناوی بووە. لە ئۆریگۆن هیندییە سوورەكان 
بەجیهانبوونی  مەسەلە  تەنها  لێرەدا  دەك��ەن.  ك��ار  )مایا( 
ئابووری و بازاڕەكان نییە،  بەڵكوو مەسەلە بەجیهانبوونی 
كاریشە. ئەو خەڵكانە، ئەو خەڵكانەی ئێمە،  كە لە ویالیەتە 
ویالیەتە  لە  پشتیوانی  دەژین،  ئەمەریكادا  یەكگرتووەكانی 
كارەوە،   هەندێك  ڕێی  لە  ئەمەش  دەك��ەن،  یەكگرتووەكان 
كە كەس نایەوێت بیانكات. یەك تاقە مانگرتنی كار لەالیەن 
مەكسیكییەكانەوە لە ویالیەتە یەكگرتووەكاندا، واڵت لە یەك 
ئەركێك  لەوێ  ئەوان  دەك��ات.  ئیفلیج  و  گۆج  چاوتروكاندا 
بەجێ دەهێنن، باجی زیاتر دەدەن، زیاتر بە كاریان دەهێنن 
فۆرمی  لە  التینەوە،   ئەمەریكای  لەالیەنی  ل��ەوەی  وەك   ،
چاودێریی تەندروستی و پەروەردەدا وەری دەگرن. ئەوان، 
من  نین.  بارگرانی  هەنینگتنەوە،  قسەكانی  پێچەوانەی  بە 
دەكەم،  مەكسیكییەكان  خێرایەی  تەشەنە  ئەو  چاودێریی 
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ڕاستیدا  لە  كە  تێكساس،  كالیفۆرنیا،  ئەینجلس،  لۆس  لە 
لە  ئێستا  و  بوون  پەتی  پێی  ئ��ەوێ،  گەیشتوونەتە  كاتێك 
نەوەی دووەم��دا خاوەنی كۆگەی بچووك  بچووكن و لە 
ئەو  هەموو  كۆمپانیان.  و  كارگە  خاوەن  سێیەمدا  نەوەی 
شتانەی هەنینگتن دەیانڵێت، خەیاڵگەلێكن بۆ بەرهەمهێنانی 
لە  با  نابێت،  عێراقدا  لە  دوژمنە  ئەو  گەر  ئیتر  دوژمنێك، 
سنوور،  لەسەر  بێت  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  باشووری 
گرنگ ئەوەیە ترس دروست بكات. مەترسیی التینی ئێستا 
لە خەیاڵێك زیاترە، فریوێكە  پرۆفیسۆر هەنینگتن دایهێناوە 
بۆ پشتگیریكردنی هەندێك بیر و بۆچوونی گشتی باكووری 
ئەمەریكای باكوور، كە پێویستی بە دوژمنێكە و بەبێ ئەو 

دوژمنە خۆی بە ناتەواو دەزانێت.

ئێوە  كە  نووسەرێك  م��ان��دا،  تۆماس  كەسایەتی  لە 
ئەو  یەكەم  بڕیوە:  یەكتریان  مەودا  سێ  پێی،  سەرسامن 
دەنووسی،  گەورەی  جەماوەرێكی  بۆ  كە  ڕۆماننووسەی 
دووەم ئەو ستایلیستەی كاری لەسەر تازەگەریی ئیستاتیكا 
فەزای  لە  پێگەیەكی  كە  ڕۆشنبیرەی  ئەو  سێهەم  دەكرد، 
گشتیدا هەبوو. پێ دەچێت لە زەمەنی ئەمڕۆدا ئەو یەكتر 
ئێوە  ئەوەش  نەمابن. سەرەڕای  مومكین  بڕینانە چیدیكە 
خاوەنی چەند كارێكن كە جەماوەرێكی گەورەیان بۆ خۆیان 
مەدەنی  كۆمەڵگای  لە  ئەوەش  شانبەشانی  دەزیوەتەوە. 
فەزای  ناو  ڕۆشنبیرێكی  كاراكتەری  ئێوە  نێودەوڵەتیدا 
كەسایەتی  لەناو  ئەوە  ئایا  دەك��ەن.  بەرجەستە  گشتی 
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مەكسیكی  نووسەرێكی  ئێوە  لەبەرئەوەی  مومكینە  ئێوەدا 
یاخود ئەمەریكای التینین؟

)ئەوەی من باوەڕم پێیەتی( ناونیشانی دواهەمین كتێبمە كە 
لەمێژ نییە بە زمانی ئەڵمانیش باوبووەتەوە. لە ئەلفەوە بۆ یا 
تیادایەتی، لە )ئامۆر( ەوە دەستپێدەكات و بە )زوریخ( كۆتایی 
دێت. بۆچی )زوریخ(؟ كە تەمەنم بیست ساڵ بوو – بیخەنە پێش 
چاوی خۆتان – لە هۆتێلی )بۆغ ئۆ الك( سەرقاڵی خواردنی 
نانی ئێوارە بووم، نیگام كەوتە سەر مێزی تەنیشتم ئاغایەك 
لەگەڵ دوو خانمدا نانی دەخ��وارد. ئەو ئاغایە هیچ كەسێكی 
دیكە نەبوو جگە لە تۆماس مان. بینینی تۆماس مان لە تەمەنی 
ئەوكات چەندین كاری  كاتێكدا هەر  لە  ئەمە  بیست ساڵیمدا، 
ئەوم خوێندبووەوە، بەسەرهاتێكی ئێجگار ناوازە بوو. كاتێك 
سەرلەنوێ تۆماس مانم خوێندەوە بۆم ئاشكرا بوو كە ئەوەی 
مرۆڤ لە ئەدەبدا وێنای دەكات تاكە واقیعی بەسەرنەچووە. 
واتا وێناكردن خودی فۆرمی دێرینی زانین بەرجەستە دەكات: 
لە ئەدەبدا وێناكردنی شتێك واتا زانینی شتێك. ئەوە بۆ من 

یەكێك بوو لە وانە گەورەكانی تۆماس مان. 
ئ��ێ��وە ڕاس���ت دەك���ەن ئ��ەو ه��ەر س��ێ م���ەوداك���ە ی داگیر 
لە  نین.  نامۆ  ئەمەریكای التین  ئەدەبی  بە ژیانی  كردبوو كە 
ئەمەریكای التین نەریتێكی گەورەیە كە بۆ جەماوەرێكی گەورە 
و  بنووسیت  ئیستاتیكاییش  گەڕانێكی  نیازی  بە  هەمانكات  و 
دیسانەوە جێگایەك لە فەزای گشتیشدا داگیر بكەیت. لە ڕۆژی 
ئەمڕۆدا دوو نووسەر لە توانایدا دوو خاڵی یەكەم بەجێبهێنێت، 
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هۆكارێكی  ئ��ەوەش  نییە.  زۆرە  شێوە  بەو  سێهەمیان  ب��ەاڵم 
منیشەوە،  گەنجی  تەمەنی  بە  ڕاب���ردوودا،  زەمەنی  لە  هەیە. 
بە چەشنێك بوو كە گەر نووسەر دەنگی هەڵنەبڕیایە، كەس 
سەربازیمان  دیكتاتۆری  كات  ئەو  ئێمە  هەڵنەدەبڕی.  دەنگی 
هەبوو، سانسۆر لە ئارادا بوو. یەكەم شت كە لە دیكتاتۆریدا 
یان  ن��ووس��ەرەك��ان،  ك��وژان��دن��ەوەی  ب��وو؟  ڕووی دەدا چ��ی 
یاخود غوربەت  مۆڵگە  ڕەوان��ەی  یان  بەندینجانەوە،  دەخرانە 
دەكران. چونكە نووسەر وێنایەكی دیكە زمانێكیتری وەك لە 
دەوڵەت پێشكەش دەكرد. ئەمڕۆ مەسەلەی كۆمەڵگەی مەدەنی 
دەربڕین هەیە،  بیروڕا  ئازادی  بینیوە،  بەخۆیەوە  گۆڕانكاری 
پارتی سیاسی، كۆنگرێسی سەربەخۆ. بەمەش بوونی نووسەر 
بە دەنگی گشتی كۆمەڵگا ئەو پێویستییە لەدەست دەدات. لە 
چۆن  ئیختیاردان،  لەپێش  ن��ووس��ەرەك��ان  التین  ئەمەریكای 

دەڵێیت ئەو كارە بووەتە بڕیارێكی شەخسی. 
نووسەر  ئەمڕۆی  ئەركی  ئەو قسەیەش س��وورم.  لەسەر 
لەگەڵ بنچینەكەی ژۆن پۆل سارتەردا كە دەڵێت، نووسەر دەبێت 
سەروكارێكی  هیچ  وەربگرێت،  هەڵوێست  گشتیدا  ف��ەزای  لە 
بە  بەرامبەر  هەیەتی  نووسەر  كە  ئەركەی  تاكە  ئەو  نەماوە. 
وێناكردن و زەمانە. ئەوە ئەركێكی كۆمەڵگاییە كە تەنانەت بۆ 
شاعیرترین شاعیر پێشینەی هەیە. لە مشتوومڕە گشتییەكاندا 
مرۆڤ پتر وەك هاواڵتییەك بەشداری دەكات و كەمتر وەك 
نووسەر. من وەك هاواڵتییەك ئەو ئەركەی خۆم بەجێدەهێنم، 
كەسانی دیكە نایكەن، بەاڵم من لەبەر ئەوە ڕەخنەیان لێ ناگرم. 



و: پێشەوا فەتاح 72

ئازادی  بڕیاری  هەر كەس خاوەنی  كە  ئەوەم  الیەنگری  من 
خۆی بێت، بەاڵم من بەرامبەر بەو شتانەی كە لە مەكسیك، 
نیشتیمانم، ئەمەریكای التین و جیهان ڕوو دەدات، هەست بە 
دەكەم.  قسە  و  دەنووسم  لەسەریان  دەك��ەم.  بەرپرسیارەتی 
خۆشم  ناكەم.  تۆمەتباریان  منیش  و  نایكەن  دیكە  خەڵكانی 
تیامدا  بەهێز  هەستێكی  كاتێك  ناكەم  تاوانباری  بە  هەست 
دروست دەبێت و پێم دەڵێت دەبێت خۆمی تێ هەڵقورتێنم. گەر 

تاوانباریش بووم ئەوە لەسەر هەڵەكانی خۆم تاوانبارم. 

كردووە  گەنجی  ڕۆماننووسانی  ئامۆژگاری  هێمینگوای 
لەگەڵ تۆلستۆیدا نەچنە مەیدانی زۆرانبازییەوە. بەاڵم ئێوە 
چوونە  پەڕدار(  )ماری  بە  یاخود  مانهێتن(  بە)ترانسفێری 
ئەمڕۆ  هەتا  كە  بەناوبانگن  بەوەش  مەیدانەوە.  ئەو  ناو 
بە قەڵەمی مەرەكەب بە دەست دەنووسن. ئایا ئەمڕۆ، لە 

زەمەنی ئینتەرنێتدا، ئامۆژگاریتان بۆ نووسەران چییە؟
من لەگەڵ تۆلستۆی كەوتمە مەیدانی زۆرانبازییەوە چونكە 
مەیدانی جەنگەكە بریتییە لە مەیدانی وشە. من گومانی گەورەم 
هەیە كە ئاخۆ تەكنەلۆژیای مۆدێرنی مێدیاكان بتوانن تەنگ بە 
وشەی چاپكراو و رۆمان، كە بووە بە سیمبۆلی شووناسی 
مۆدێرنە، هەڵبچنێت، چونكە رۆمان هەتا ئێستا بەرگەی هەموو 
ملمالنێكانی گرتووە. بەگشتی هونەر خۆی بۆ هەموو جۆرە 
كە  دەك��ەم��ەوە  دڵنیاشتان  و  گرتووە  تەكنیكییەكان  ملمالنێ 
دەگرن  م��ۆزارت  جۆڤانی(  )دۆن  لە  گوێ  پتر  خەڵك  ئەمڕۆ 
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بەاڵم  مەزنەدا.  مۆسیقییە  نووسەرە  ئەو  سەردەمی  لە  وەك 
نە فۆتۆگرافی، نە ڕادیۆ، نە سینەما و نە تەلەفزیۆن و مێدیا 
و  گرێ  ئەو  بگەنە  نییە  توانایاندا  لە  دیكە  ئەلكترۆنییەكانی 
مەتەڵەی، ئەو چێژەی، ئەو دەوڵەمەندییەی كە دانیشتنێك لەگەڵ 
كتێبێكدا دەتداتێ. ئەو كردارە بێدەنگییەی لێكتێگەیشتن، كە هیچ 
كردارێكی  نابینێتەوە، خوێندنەوە  لە خۆیدا  میكانیكی  شتێكی 
تەواو شەخسییە، دەتوانین لەگەڵ سێكسدا بەراوردی بكەیت. 
كەرەستەیەكی مێدیای گشتی ناتوانێت جێگای ئەوە بگرێتەوە. 
بەسەر  كتێب، ڕۆشتن  كردنەوەی  كە  لەبەرئەوەش  هەروەها 
هەستەوەرەكانە.  كردارێكی  پەنجە،  بە  و  چاو  بە  پەڕەكانیدا 
داگیرساندنی ئامێرێك ئاسەوار بەجێناهێڵێت، مرۆڤ نە بۆنی 

هیچ دەكات، نە تامی هیچ دەكات. 

كەوابێ ئامۆژگاریتان بۆ نووسەرانی الو چییە؟
كە بەو شێوازەی خۆیان بەردەوام بن. ماركێس گارسیا بە 
كۆمپیوتەر دەنووسێت. من ناتوانم بە كۆمپیوتەر بنووسم. من 
هێشتا بە پێنووسی مەرەكەب دەنووسم، لەسەر كاغەز، بەبێ 
ئەوە ناتوانم بنووسم. گەر هەست بە كڕەی پێنووسەكە نەكەم 
لەسەر كاغەزەكە یاخود نەیبیستم، ئیدی سووك و ئاسان لە 
توانامدا نییە بنووسم -  بەبێ ئەوە دوورییەك دروست دەبێت 
كە ناتوانم تێیبپەڕێنم. ئیدی ئاوایە: وەك مەكسیكییەكان دەڵێن، 

هەر كەس بە شێوازی خۆی ئەسپێ دەگرێت. 
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ئەمەریكای  ئەدەبی  هی  بیستەم  سەدەی  یەكەمی  نیوەی 
باكور بووە، نیوەی دووهەم هی ئەدەبی ئەمەریكای التین. 
ئایا دۆخی ئەمڕۆ چۆن دەبینن؟ لە ئەدەبی جیهانی ئەمڕۆدا 

چی گۆڕنكارییەك ڕوویداوە؟
ئەمڕۆ  جیهانی  ئەدەبی  بۆ  گۆتە  تێگەیشتنی  من  ب��ەڕای 
لە هەر كاتێك زیاتر سەردەمییە چونكە ئەدەب لەسەردەمی 
ئێستا چیدیكە لەسەر بنەمایەكی جوگرافیانە ریزبەند ناكرێت. 
داگیركراوی  واڵتێكی  كە  دەیگوت  لەمەوبەر  ساڵ  پەنجا  كێ 
ئەفریقای وەك نێجیریا سێ نووسەری گەورەی وەك )ڤۆلێ 
سۆلینكا( و )خینوا ئاخێبێ( و )بێن ئۆكری( تیادا لەدایك دەبێت؟ 
هەڵوەشاندنەوەی ئیمبراتۆرێتی ئینگلیز مەودای بەو نووسەرانە 
بەخشی. ئێمە ئەمڕۆ خاوەنی ئەدەبێكی پلورالیستین، ئەدەبێكی 
نابێتەوە.  چڕ  دنیادا  بەشێكی  هیچ  لە  چەقەكەی  كە  جیهانی 

مەسەلە ئەدەبێكە كە سەرجەمی جیهان خاوەنێتی.   

ئێلێن شپیلمان
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كارلۆس رویز زافۆن

كارلۆس رویز زافۆن لە شاری بەرشەلۆنا لەدایك بووە 
كۆمپانیایەكی  لە  بەرشەلۆنا  لە  سەرەتا  ب��ووە.  گ��ەورە  و 
ڕیكالم دەستبەكار بووە، ساڵی 1994 ڕۆیشتووە بۆ لۆس 
ئەینجلس و بەتەواوی خۆی بۆ نووسین تەرخان كردووە. 
شانبەشانی كاری ڕۆماننوسی وەك سیناریۆ نووسە وەك 
)ئێل  ئیسپانی  ڕۆژنامەی  ه��ەردوو  بۆ  ڕۆژنامەنووسیش 

پایس، ال ڤانگورادیا( كاردەكات.
ساڵی 1993 )س��ەرگ��ەورەی ت��ەم( ی باو ب��ووەوە و 
ئەوە سێ  لەپاش  فرۆشرا.  لێ  دانەی   150000 لە  زیاتر 
كتێبی دیكەی گەنجانی باو بووەوە. پێنجەمین كتێبی، لەژێر 
لە  بووەوە  2001 باو  دا ساڵی  با(  ناونیشانی )سێبەری 
كتێبە  لیستی  لە  و  فرۆشترین  پڕ  ب��ووە  كاتدا  كورتترین 
ئیسپانییەكاندا چەندین حەوتە لە پێشەنگدا بوو. لەبەرئەوە 
ساڵی 2002 زافۆن لە ئیسپانیا وەك پەرجوویەكی ئەدەبی 
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باوكردنەوەی  مافی  ەوە   2004 ساڵی  لە  لێنرا.  ڕێ��زی 
ڕۆمانەكانی لە زیاتر لە بیست واڵتدا فرۆشراون: فەڕەنسا، 
فینلەندا، نەرویج، دانیمارك، هۆڵندا، سوید، بەریتانیا، ئیتاڵیا، 

ئوسترالیا، بەڕازیل، ئیسرایل، یۆنان، ئەمەریكا و هتد ... 

بەڕێز زافۆن، یەكەم كتێبتان لەژێر ناونیشانی )سێبەری 
با( ئێمەی بۆ جێگایەكی پڕنهێنی لەگەڵ خۆیدا ڕاپێچ كرد، 
داهاتووتان  ڕۆمانی  ئایا  نامرن.  هەرگیز  كتێب  تیادا  كە 

)گەمەی فریشتە( بۆ كوێمان دەبات؟
كارلۆس رویز زافۆن: )گەمەی فریشتە( دووبارە خوێنەر 
ناو  ب��ۆ  دەی��ب��ات  دەك����ات،  كێش  ئ��ەدەب��ی  كەونێكی  ب���ەرەو 
گۆڕستانی كتێبە فەرامۆشكراوەكان و گەڕەكێكی ئەفسانەیی 
تیادا  ڕۆڵ��ی  ڕۆمانس  و  مەكر  تێدا  حیكایەتێكە  بەرشەلۆنا. 
هەڵبەت  كۆمیدییە.  هەمانكاتیش  لە  و  غەمگین  كە  دەبینن، 

پڕیشە لە موفاجەئە. 

ئایا ئێوە چۆن كار لەسەر ڕۆمانێك دەكەن؟
كە دادەنیشم، چەندین ڕۆژ دەست لە نووسین هەڵناگرم و 
تەنها ڕۆژێك لە حەوتەیەكدا پشوویەك بە خۆم دەدەم. بەشێك 
لە ڕۆمانی )گەمەی فریشە(م لە لۆس ئەنجلێس نووسی. لەوێ 
هاوڕێیەكم ژووری كارەكەی خۆی دامێ و لەوێدا لە شەشی 
بەیانییەوە بۆ دووی نیوەڕۆ كارم لەسەر ڕۆمانەكە دەكرد، 
ئەمە بەپێچەوانەی سروشتی خۆمەوە. ئەگەرنا من هەمیشە 
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شەوان كار دەكەم. نووسین پرۆسەیەكی ئاڵۆزە كە كاتێكی 
زۆرم لێدەبات. بۆ نووسین دەبێت پاشەكشێ لە جیهان بكەم. 

ڕۆمانتان  یەكەم  لە  فریشەكان(  )گەمەی  ئیسپانیا  لە 
بۆ  هۆكارەكەی  خۆتان  بەڕای  ئایا  بوو.  سەركەوتووتر 

چی دەگەڕێتەوە؟
من دە ساڵ لەمەوبەر دەستم كرد بە نووسینی )سێبەری 
با(. من لەو بڕوایەدام لەو نێوەندەدا زیاتر فێر بووم. مرۆڤ 
لە هەڵەكانی خۆی و بە تەمەن فێری شت دەبێت. سەرەڕای 
ك��وری��ژگ��ەی��ەك��ەوە  گۆشەنیگای  ل��ە  كتێبم  ی��ەك��ەم  ئ���ەوەش 
ڕەنگە  هۆیە  ئەو  لەبەر  و  گەورەبووندایە  لە  كە  نووسراوە 
ئەزیزتر بێت. لە )گەمەی فریشە( دا بوێرانەتر هاتمە ناوەوە، 
لەدایك بوو.  با(  بەو شێوەیە خوشكە گەورەكەی )سیبەری 
شتێكی لە چارلس دیكنز تیادایە: گەڕانەوەیەكی تیادایە بەرەو 
ئەدەب  حەسرەتەوە  بە  كە  ن��ۆزدە،  س��ەدەی  نووسەرەكانی 

ژیاون. 

ئێوە كەی دەستتان بە كاری نووسین كرد؟
نووسینێكی خۆم  لەبری  پارەم  یەكەمین جار  بۆ  من كە 
وەرگرت، تەمەنم هەشت سااڵن بوو و پێم وابوو بە سیانزە 
هاوڕێیەكمدا  چەند  لەگەڵ  دەبم.  بەناوبانگ  كەسێكی  ساڵی 
یەكێك  دامەزراند.  باوكردنەوەم  دەزگایەكی  قوتابخانە  لە 
مشووری دیزاینەكەی دەخوارد، یەكێكی دیكە كۆپی دەكرد، 
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تیادا  كە  دەنووسی  ترسناكم  چیرۆكی  دەمنووسی.  منیش 
خوێنمژ و مەخلوقی ئەستێرەكانی دیكە ڕۆڵیان تیادا دەبینی. 
بەو پارەیەی كە بە كارەكەمان پەیدامان دەكرد، شیرینیمان 
دەكڕی. من لەو كاتەوە دەستم لە نووسین هەڵنەگرتووەتەوە. 

ئایا بۆ ئێوە بەختەوەری واتای چییە؟
من هەندێك جار حەزم لەوەیە هیچ كارێك نەكەم، بەاڵم 
بۆ سینەما،  لە مۆسیقایە، دەڕۆم  شتێك هەر دەكەم. حەزم 
حەزم لە گەشتە و گەشت زۆر دەكەم. هەروەها هەمیشە لە 
فێربووندام. زۆر خێراش فێر دەبم. زۆر گرنگتر لە كتێبەكانم 
ئەوەیە كە من پاش ماوەیەكی زۆر بۆ یەكەمین جار لە خودی 
خۆمدا هەست بە ئاسوودەیی دەكەم. بۆ پرسیاری ئەوەش 
بەم  مانای چییە، من هەمیشە  بەختەوەری  بۆ من  ئاخۆ  كە 

شیوەیە وەاڵم دەدەمەوە: ئاسوودەیی ڕۆحی.  

ئاراستەی  نامەیەتكان  دا  )مارینا(  ڕۆمانی  لە  ئێوە 
لەو  ئێوە  كە  نووسیوتانە،  تیادا  و  كردووە  خوێنەران 
كتێبەتا دەنگی خۆتان دۆزیوەتەوە. ئایا بە دیدی خۆتان 
ئەوە  چیدا  بە  خوێنەر  ئایا  و  چییە  لەوە  مەبەستتان 

بناسێتەوە؟
بەڕای خۆم من هەوڵم داوە وا خۆم دەرببڕم وەك ئەوەی 
وەك  بەڕاستی  كە  نووسیومە  كە  بیت  ڕۆم��ان  یەكەم  ئەوە 
وەك  نەك  منم،  كە  تیادایە  هەستێكی  چ��او،  بەر  دێتە  خۆم 
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ئەوەی هەوڵمدابێت یەكێكی دیكە بم. بەاڵم باوەڕ ناكەم ئەو 
ڕاستییە بۆ خوێنەر شتێكی گرنگ بێت. 

ئێوە ڕۆمانەكانتان بریتین لە زمانێك كە دەچێتە ناخەوە، 
شوێنی  وێنە.  و  مێتافەر  بە  یاریكردنەوە  لە  حەزتان 
ڕووداوەكان و كاراكتێرەكان لەالیەكەوە لەگەڵ خوێنەردا 
ئاشنایەتییەك پەیدا دەكەن، لەالیەكی دیكەوە بازنەیەكی 
پڕ لە نهێنی دەوری داون. ئایا ئێوە چۆن ئەو كارە دەكەن؟ 
ئایا داهێنانی حیكایەت لە سەری ئێوەدا چۆن ڕوودەدات؟
بە  ئ��ەوەی  بۆ  دەك��ەم  كار  بە سەختی  ... من زۆر  بەڵێ 
زۆر  سوودێكی  بگێڕمەوە.  چیرۆكەكە  شێواز  كاریگەرترین 
لە چەند تەكنیك وەردەگرم كە بۆ ئەو ئامانجە من بە گرنگ 
ڕاستەقینەی  ك��اری  ئ��ەوە  من  ڕای  بە  دەك���ەم.  تەماشایان 

ڕۆماننووسە. 

ئێوە لە لۆس ئەنجلێس دەژین و دەنووسن. بەاڵم تا ئێستا 
ئەمەریكا  لە  ڕۆمانەكانتان  لە  كام  هیچ  ڕووداوەكانی 
نییە، بەڵكو لە شاری زێدی خۆتان لە بەرشەلۆنا. ئایا 
چۆن گەیشتووەتە ئەوەی كە ئێوە بەرشەلۆنا بەجێبهێڵن 
بۆ  دەگەڕێنەوە  هەمیشە  كتێبەكانتاندا  لە  لەبەرچی  و 

بەرشەلۆنا؟
من تەنها كات بۆ كات لە لۆس ئەنجلێس دەژیم. باقی كاتم 
بەرشەلۆنام  ڕاستی  بە  هەرگیز  من  كەواتە  بەرشەلۆنام،  لە 
بەجێنەهێشتووە. بەرشەلۆنا شاری منە، ڕەگ و ڕیشەی من 
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نیشتمانی  من  بۆ  و  هەیە  كالیفۆرنیاش  لە  حەزم   ... لەوێیە 
ئاسوودەیی دەكەم  بە  تیادا هەست  دووهەمە، جیگایەكە كە 
چەندێك  من  ئیدی  بكەم.  كار  ئارامی  بە  دەتوانم  ل��ەوێ  و 
بەرشەلۆنام خۆشبوێت، جیهان گەورەیە و سووچ و قوژبنی 
ببینم،  دەكرێت  هەتا  دەمەوێت  تیادایە.  زۆر  سەرنجڕاكێشی 
خۆمدا  دڵ��ی  لە  هەمیشە  بەرشەلۆنا  ب��ەاڵم  ببم.  فێر  بزانم، 

هەڵدەگرم. 

بە  هەمیشە  وێنەكاندا  لە  ئێوە  كە  دەركەوتووە  بۆم  من 
هۆكارێكی  ئایا  دەك��ەن.  كامێرەكە  ناو  تەماشای  جدی 

دیاریكراوی هەیە؟
زۆر  من  چونكە  بن.  وێنەی ساختەكارێك  دەبێت  ئەوانە 

پێدەكەنم! بۆ نمونە وەك ئێستا ... خێرا وێنەیەك بگرە!!!

ئایا لەم ئان و ساتەدا كار لەسەر كتیبێك دەكەن؟
بەڵێ.

لە داهاتوودا لە پالنتاندایە لە ئەڵمانیا كۆڕ بگێڕن؟
زۆر  و  ئەڵمانیایە  گەشتی  بە  حەزم  زۆر  من  هیوادارم. 

حەزم بە تەماشای ئەو واڵتە هەیە. هەتا ئەو كات ماڵئاوا!

گفتوگۆ  ئ��ەم  ب��ۆ  س��وپ��اس  و  ماڵئاوا  ئ��ەوك��ات  هەتا 
سەرنجڕاكێشە. 
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سێز نۆتبووم

سێز نۆتبووم نووسەرێكی هۆڵەندییە، 31 ی جونی ساڵی 
1933 لە دێنهاگ لە دایك بووە. كارە ئەدەبییەكانی بریتین لە 
ڕۆمان، نۆڤلێت، سەفەرنامە و شیعر، وەك ڕۆژنامەنووس و 
ڕەخنەگریش كاری كردووە. یەكەم ڕۆمانی لەژێر ناونیشانی 
)فیلیپ و ئەوانی دیكە( ساڵی 1955 باوبووەوە و خەاڵتی 
 1980 ساڵی  سەرەتا  بەاڵم  بەدەستهێنا.  ی  فرانك(  )ئانە 
پەیداكرد.  نێودەوڵەتی  ناوبانگی  )ڕیتوالەكان(  ڕۆمانی  بە 
نۆتبووم هەتا ئێستا چەندین خەاڵتی بەدەستهێناوە لەگەڵ 
دوو دكتۆرای شەرەفدا، هەروەها خەاڵتی ئەدەبی هۆڵەندی، 
كە گرنگترین خەاڵتە لە مەودای زمانی هۆڵەندیدا. كتێبەكانی 

بۆ سەر زیاد لە پانزە زمان وەرگێڕدراون. 
ئەڵمانیا  لە  بەتایبەتی  هۆڵەندا،  دەرەوەی  لە  نۆتبووم 
گرنگییەكی ئەدەبی زیاتری هەیە وەك لەناو هۆڵندا خۆی. 
ساڵی  لە  كە  ئ��ەوەی  بۆ  بگەڕێتەوە  ه��ۆك��ارەك��ەی  ڕەنگە 
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ڕایخ  مارسێل  وەك  ڕەخنەگری  ئەڵمانیا  لە  نەوەدەكاندا 
بۆ  نووسەرەیان  ئەم  سافرانسكی  ڕودیگەر  و  ڕانیچكی 

نۆبڵی ئەدەبی هێناوەتە ناو گفتوگۆ ئەدەبییەكانەوە. 

بەڕێز نۆتبووم، ئایا ئێوە كەسێكی دیندارن؟
درێ���ژدادڕەوە.  و  زل  قسەی  دەكەوێتە  م��رۆڤ  لێرەدا 
كەسێكی  ئ��ەوا  بگرێت،  باخ  لە  گوێ  تەنانەت  گەر  م��رۆڤ 
دیندارە. هەموو هونەرمەندێك دیندارە بە ڕای من، ئەگەرچی 
دەرەوەی  سەرقاڵی  مرۆڤ  گەر  نەبێت.  دینێكیش  خاوەی 
جیهان بێت، مانای ئەوە نییە باوەڕی بە شتێك هەبێت. بەاڵم 
مرۆڤ باوەڕی بە شتێك زیاتر هەیە وەك لەو شتانەی لە 
سنووری بێدیندان، لەبەر ئەوەی خۆشی شت لە نەبوونەوە 

دەخوڵقێنێت. 

بە  تان  پۆزایدۆن(  خوداوەندی  بۆ  )نامە  كتێبی  تازە 
بۆ  هەوڵێكە  ئەوە  ئایا  باڵوبووەتەوە.  ئەڵمانی  زمانی 
گفتوگۆ لەگەڵ خودا یاخود خوداكاندا یاخود تەنانەت 

هەوڵێكە بۆ مرۆییتر كردنی خوداكان؟
مەسەلە  نەمرییە،  و  مەرگ  مەسەلە  ئاسان  و  سووك 
ئەوەش  باسی  كتێبەكە  بێگومان  بەاڵم  مرۆییە.  و  خودایی 
دەكات كە حەزارەتی ئێمە، هێندەی باوەڕی بە شتێك بێت، 
ئەو  ب��ەاڵم  هەیە،  ئەبەدی  خ��ودای  تاكە  ی��ەك  بە  ب��اوەڕی 
ئەبەدیی هەتا هەتاییە. جیاوازییەكەی لەگەڵ پۆزایدۆندا. من 
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هەوڵ دەدەم ئەمە بۆ پۆزایدۆن ڕوون بكەمەوە – بێگومان 
باوكی  ڕاستیدا  لە  ب��ووە.  ل��ەدای��ك  پ��ۆزادی��ۆن  كە  ئ��ەوەی��ە 
دەستبەجێ دەیخوات بەاڵم پاشان دەڕشێتەوە و پۆزایدۆن 
ی��ەق دەدات����ەوە. م��ن ب��ە پ��ۆزای��دۆن دەڵ��ێ��م، دواج���ار هەر 
مرۆڤەكانن كە خودایان دروست كردووە. دواجار هەمان 
شتیش بۆ خوداوەندە یۆنانییەكان بە دیاردە سروشتی و 
ئەو  تەواوی  ئێمە  ئەفسانەكانیشییانەوە.  و  سەرگوزەشتە 
جیهانە خەیاڵییەمان خوڵقاندووە. بەاڵم لە باوەڕی مەسیحیدا 
دەگوترێت، خودا ئێمەی دروست كردووە. بەاڵم دەشكرێت 
پێچەوانەكەی بێت: كە ئێمە لە پێویستییدا هەڵمانبەستووە و 

هەڵمانبەستووە، گوایە ئەو ئێمەی دروست كردووە. 

ئایینە  ونبوونی  بۆ  داخ  كەمێكیش  كتێبەتاندا  لەو 
فرەپەرستەكان دەخۆن. 

شتێكی جوانە كە هەموو ئەو شتانە بوونیان بووە، چونكە 
بوونەتە هۆی چیرۆك و ئەفسانەی بێشوومار و بەر لە هەر 
شتێكیش لە هونەری شێوەكاریدا بووەتە هۆی كاری مەزن. 
هەر بۆیە هێند غەمبارم كاتێك دەبینم جیهان هێندە بەرەو 
بێ دینی دەڕوات. من لێرەدا مەبەستم واتاییەكی دینیی نییە. 
بەاڵم لە ڕۆژێكی وەك ئەمڕۆدا لە ئێرمیتاژ و لۆڤەر یاخود 
كاراكتێرەكانی  نە  سەردانكەرەكان  دیكە  جێیەكی  هەر  لە 
ئینجیل و نە پەیوەندییە ئەفسانەییەكان دەناسنەوە. ئەسڵەن 
ئیدی  دەكرێت.  نمایش  چی  لێرەدا  ناچێت  بۆی  خەیاڵیان 
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بدات،  ڕوونكردنەوەیەك  وێنەیەك  هەر  بۆ  دەبێت  مرۆڤ 
لەبەر ئەوەی تێگەیشتن لەو شتانە چیدی شتێكی سروشتی 

و خۆبەخۆ نەماوە. 
ئەوە تەنها زانیاری و هۆشمەندیی زێدی كلتوریی نییە 
لە  بەڵكو  دەیدۆڕێنێت،  عەلمانی  و  مۆدێرن  كۆمەڵگای  كە 
ڕووب���ەڕووی  موسەڵمانەكاندا  پەناهەندە  كەسیەتی  ن��او 
كۆمەڵگایەك دەبێتەوە، كە ڕەگووڕیشەی زۆر قوڵتر بەناو 
دیندا ڕۆچووە. لێرەدا ملمالنێییەك لەنێوان دوو كۆمەڵگەدا 
زەمەن  هاو  دیكە  هەنگاوەكانیان چی  كە  دەبێت،  دروست 

نین. 
ئەو دۆخە كەمێك وەها دێتە پێش چاوم وەك ئەوەی لە 
نەزانی هەردوو الماندا بۆ یەكدی وەك كۆڵەكەیەكی پێنجەم 
دەژی��ن،  ئێمەدا  لەنێوان  كە  موسوڵمان  كەسانی  بۆ  بین. 
بێگومان دەبێت ئێمە مەترسی بین. لەالیەكەوە بەهۆی ئەو 
تێناگات  ب��اوەڕدار  موسوڵمانێكی  بوونەوە.  عەلمانییەت  بە 
كە مرۆڤانێك هەن باوەڕیان بە بوونی خودا نییە؛ لەالیەكی 
زۆرینەیان  كە  دەبنەوە  مەسیحی  ڕووبەڕووی  دیكەشەوە 
مرۆڤی خۆشڕوون بەاڵم بەپێی ئاینی ئەوان، باوەریان بە 
كێشەكەیان  لێرەدا  كەوابێت  نەهێناوە.  ڕاستەقینەكە  خودا 
گشتگیرترەوە  نیگایەكەی  لە  گەر  بووەتەوە.  كەڕەت  دوو 
جیهانێكی  ل��ەگ��ەڵ  س��ەروك��ارم��ان  ل��ێ��رەدا  ئێمە  ب��ڕوان��ی��ن، 
بینی،  هۆشیاربوونەوەمان  سەردەمی  ئێمە  هەیە.  ناكۆكدا 
پرسیارە  و  خۆی  بە  سوقراتەوە،  لەسەردەمی  لەڕاستیدا 
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چی  مرۆڤەكان  كە  ئەوەیە  مانای  ئەوە  پڕجەختەكانییەوە. 
شتێك  بە  باوەڕیان  سەرسەختانە  نەماوە  لەباریاندا  دیكە 
هەبێت، بە چەشنێك كە كەسانی دیكە لەپێناوی ئەو باوەڕەدا 
بكوژن. مەبەستم بە لە ناكۆك ئەوەیە كەسێك، كە بڕوای 
ڕوومانەیەك  بكوژێت،  من  گەر  بەهەشت  بە  دەگ��ات  وایە 
یاخود بۆمبێكی سەدەی بیستەم بەكاربهێنێت. باوەڕێك كە 
لە دێر زەمەنەوە هەمانبووە، بە چەكێكی ئەم سەردەمە: ئا 

لێرەدا ئێمە كێشەیەكمان هەیە. 

هاوسەنگییەك  بە  دەمانگەیەنێت  ڕێگایەك  چی  ئایا 
لەنێوان كۆمەڵگە ناكۆكەكاندا؟

ك��ردار دەیكەن.  ئاسان زەم��ەن و  زەم���ەن، س��ووك و 
كە  ئەوانەی  ئاسانی  بە  هەروا  ناتوانێت  مرۆڤ  خۆ  بەاڵم 
هۆڵەندا  لە  نمونە  بۆ  بكوژێت.  هەیە،  دیكەیان  باوەڕێكی 
ئەوەی  لەگەڵ  گونجاندووە.  خۆیان  باش  موسوڵمانەكان 
جۆرە  لەو  شتێكی  یاخود  پارتێك  كرد  زی��ادی  ژمارەیان 
دادەمەزرێنن و خۆیان ڕێكدەخەن. بۆ نمونە ئێمە لە شاری 
ئەمستردام سەرۆك شارەوانییەكی یەهوودیمان هەبوو و 
سەرۆك شارەوانییەكی دیكەمان هەبوو موسوڵمان بوو، كە 
بۆ تێبینیتان ئێستا سەرۆك شارەوانی ڕۆتردامە. ئێ؟ هیچ 

شتێكی مەترسیدار و جەرگبڕ ڕوویدا؟ نەخێر.
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لە   1968 بنوون،  بوداپێست  لە   1956 ساڵی  ئێوە 
پاریس، 1989 بۆ 1990 لە بەرلین. ئایا ڕێكەوت بووە 
بوون؟  شارانە  لەو  دیاریكراوانەدا  كاتە  لەو  ئێوە  كە 
یاخود لە ئەنقەست بەدوای ئەو شوێنانەدا گەڕاون كە 

تیایاندا ڕووخانێك خۆی گرمۆڵە كردووە؟
گەر  گ��وت��م،  پێێ  ج��ارێ��ك  ئەمریكییەكەم  ب��اوك��ەرەوە 
كاتی  لە  كە  ئەوەی  چانسی  ئەوا  بجووڵێت،  زۆر  كەسێك 
كە  لەبیرمە  گەورەیە.  بێت،  دروستدا  شوێنی  لە  دروستدا 
ساڵی 1989 بانگهێشت كرام ساڵیك لە بەرلین بەسەربەرم. 
ئەوكات بە خۆمم گوت، خودایە یەك ساڵی ڕەبەق! بەالمەوە 
ئێجگار زۆر بوو. بەاڵم ساڵی 1989 بوو. پاشان مامەوە. 
ڕێكەوت بووبێت یان نا. پێم وایە گرنگ ئەوە بوو كە من 
دیواری بەرلین و ڕووخانیم بینی و لە دیوەكەی دیكەوە لە 

بوداپێست، ڕووسییەكانم بینی، كە هاتن. 

تا ڕادەیەكی دیاریكراو بەرلین پێچەوانەكەی بوو؟
ئینگلیزی  ب��ە زم��ان��ی  ك��ە  ئ��ەوەی��ە  ئ��ەوە كتومت  ب��ەڵ��ێ، 
كاتێك  ت��ەواو(،  بازنەی  واتا  )فوڵ سیركڵ،  دەگوترێت  پێی 
بەرەو  گۆرباچۆڤ  كە  ڕۆژەی  ئەو  دادەخرێت.  بازنەكەی 
كرد،  ماچ  هۆنێكەری  ئێریك  و  فڕی  بەرلین  رۆژه��ەاڵت��ی 
لەویادا گوتم، ئەوە ماچی یوداس نییە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا 
كۆتایی یەكێك یاخود ئەوی دیكەیە. هەر لەو ڕۆژەدا ئەوەم 

نووسی. 
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ئەدەبیتان  زۆری  كارێكی  تەنها  نەك  ڕاستیدا  لە  ئێوە 
سیاسەتدا  ل��ە  هەمیشە  بەڵكو  ب��اڵوك��ردووەت��ەوە 

كاریگەریتان لەسەر ڕای گشتی هەبووە.
لە ڕاستیدا من بەدوای ئەوەدا نەگەڕاوم.

بەاڵم هەروا بە ئاسانیش بەسەرتاندا نەهاتووە. چونكە 
لەو سااڵنەدا چەند فكر و ڕایەك سەبارەت بە ڕوودای 

زەمەن و كۆمەڵگا و سیاسەت كەڵەكە بووە. 
لە   1968 ساڵی  نمونە  بۆ  ڕێكەوتووە.  چەشنە  بەو 
ببینم.  بۆلیڤیاش  جارێك  ویستم  ه��ەروا  ب��ووم.  بۆلیڤیا 
ئەوكات چێ كێڤاراش لەوێ بوو. ئیدی دیدارێكم لەگەڵ 
مانگ  دوو  كە  ك��رد،  س��از  ئەوساتدا  كۆماری  س��ەرەك 
ڕەنگە  بووەوە،  بەر  هێلیكۆپتەرەكەیەوە  خۆی  بە  دواتر 
گەدان  ئ��ەوان  گوتم،  پێی  ئەو  بووبێت،  تیادا  دەستێكی 
بە  سەبارەت  وێنەیەكم  لەویادا  زێڕین.  كورسی  لەسەر 
ئێرانیشم  لە  ب��ەاڵم  ب��وو.  دروس��ت  ال  التین  ئەمەریكای 
كاتی  ب��وو،  وا  پێمان  ك��ە  ب��وو  زەم��ەن��ەدا  ل��ەو  بینیووە، 
ئ��ەوە ه��ات��ووە هێزە  ب��ەس��ەرچ��وو و ئێستا وەخ��ت��ی  ش��ا 
پێی  ف��وك��ۆش  میشێل  ڕەن��گ��ە  پ��ێ��ش.  بێنە  ل��ی��ب��ەڕاڵ��ەك��ان 
وابووبێت كاتێك لە پاریس ڕابەرایەتی خۆپیشاندانەكەی 
خومەینی  پاشان  خومەینی.  لە  كردن  پشتگیری  بۆ  كرد 
من  كرد.  نائومێد  ئازادەكانی  بیر  مرۆڤە  هەموو  و  هات 
نەڕۆیشتبووم بۆ ئێران تاوەكو لەسەر سیاسەت بنووسم، 
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ئاسان  بینی، سووك و  بەاڵم مرۆڤ كە شتێكی وەهای 
دەینووسێتەوە. كە لەگەڵ خانمە فۆتۆگرافێكی ئینگلیز بۆ 
شاری قۆمی ڕۆیشتم، كۆمەڵێك مەال بەرەوڕوومان هات، 
تاوەكو  كرد  دەم��ووچ��اوم  لە  تفێكی  مەالكان  لە  یەكێك 
بە مێشكمدا هات،  لەویادا  ناو مزگەوتەكەوە.  نەنێینە  پێ 
كە لێرە شتێكی تەواو جیاواز لەوەی ئێمە چاوەڕوانمان 
كردبوو، تەشەنە دەكات. سەرەتا وەمانزانی، شۆڕشێكی 
لە ژێرەوەوە  قوڵ  بەاڵم شۆڕشێك  دەبێت.  بەرپا  لیبراڵ 
هات. تەنها هەمیشە بەالمەوە جێی داخ بووە كە وشەی 
بزاوتێكی  گوتم،  من  دامنەهێناوە.  من  فوندامێنتالیست 
بوو،  باش  ئەوەش  بەڕێوەیە.  زاڤ  ئیسالمێكی  بنچینەیی 
بەاڵم پتر حەزم دەكرد وشەی فوندامێنتالیستم دابهێنایە. 

كاری  لەسەر  كاریگەری  سیاسی  تەشەنەی  ئایا 
نووسەریی ئێوە هەیە؟ ئایا ئەو كاریگەرییە دەڕژێتە 

ناو جیهانی خەیاڵتانەوە؟
هەیە.  مندا  لە  سەمەرە  و  سەیر  شتێكی  وایە  ب��ڕوام 
دوورە  زۆر  كە  ئەستوورە،  دیوانێكی  كتێبم  تازەترین 
نانووسم.  سیاسیی  شیعری  من  ن��ووس��راوە.  پەرێزانە 
مرۆڤ  گەر  بەاڵم  ڕابگرم.  دوور  خۆم  دەتوانم  نەخێر، 
بنووسێت و چاودێری چەند دیاردەیەكی دیاریكراو بكات، 
دەنووسێت.  ئەوانیش  لەسەر  و  نابێت  دەرباز  لێی  ئەوا 
بكەیت،  مرۆڤەكان  تەماشای  و  بكەیت  گەشت  زۆر  گەر 
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لێ  خۆتی  بیرێكی  و  دەبینیت  دیاریكراو  دی��اردەی  ئەوا 
دەكیتەوە.

بەاڵم ئایا ڕۆمان و شیعر دەتوانن لەو تەشەنە كردنانە 
بە دوور بن كە مرۆڤ تووشیان دەبێت؟ یاخود بەبێ 

ئاگا دەڕژێنە ناو كارەكەوە، ناو تێكستەكەوە؟
من ڕۆمانی سیاسی نانووسم.

ئەوە ڕوونە.
ناشمەوێت.

بەاڵم لە كەشی بنچینەیی كاراكتێرە ئەدەبییەكانتاندا 
ئاوێنەی دۆخی ئەزموونی واقیع بەدی دەكرێت.

نازانم. با، بەڵێ، لە كتێبی )هەموو ڕۆحەكان( دا. لەو 
دەریبڕێت:  شێوەیە  بەو  بتوانێت  م��رۆڤ  گەر  كتێبەدا، 
ڕێگام بە هەموو شتێك دا یاخود بەكارمهێنا. سەرجەمی 
نمونە  بۆ  بەاڵم  هەیە،  حیكایەتەدا  لەو  ئەڵمانیا  مێژووی 
لە كتێبی )ڕیتوالەكان( یش دا. لەویادا مێژووییەكی زۆر 

ڕژاوەتە ناو كارەكەوە. 

بۆ  پرۆگرامێك  دژە  وەك  شتێكە  شیعر  ئایا  كەوابێت 
هەڵهاتن لە ژیان؟

من وا بیر ناكەمەوە. بۆ من چەند واقیعێك بە تەنیشت 
یەكەوە دەوەستن، من ئێستا ناتوانم بڕۆمە ناو ژوورێكەوە 
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و بڵێم، ئێستا شیعرێك دەنووسم. بەو چەشنەش نابێت. 
ئاڵگۆی،  ناوچەی  لە  هەموویان  نوێكانم  ه��ەرە  شیعرە 

زستانی ساڵی ڕابردوو نووسراون. 
بە  هەست  ناختاندا  لە  ب��ەاڵم  ڕۆماننووسن،  ئێوە 
شیعر  كە  دەك���ەن،  ب��ااڵ  لەپێویستییەكی  جۆرێك 

بنووسن؟
گەشتیش  شیعر  بێ  بە  هەرگیز  سەد.  لە  سەد  بەڵێ، 
پێش  بخەمە  شیعر  بەبێ  ژیانێك  ناتوانم  نەخێر،  ناكەم. 

چاوم. 

ڕۆمان بوخێلی
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داریۆ فۆ
دنیای واقیعی زۆر لەوە خراپترە كە ئێمە لەكارە شانۆییەكاندا 

وێنای دەكەین

فێرسی  سەرەكییەكانی  لەكەسایەتییە  یەكێكە  فۆ،  داریۆ 
مۆدێرن و شانۆی سیاسی، ساڵی 1926 لەسان جیانۆ لەئیتاڵیا 
لەدایك بووە. لەئەكادیمیای هونەری برێرا لەمیالنۆ دەستی 
كردووە بەخوێندنی بیناسازی  و لەبەرخاتری سەركەوتویی 
فۆ  هەڵگرتووە.  لێ  دەستی  كۆمیدیاكانیدا،  لەنماییشە  خۆی 
لەگەڵ فرانكا رامەی هاوسەریدا دەستی كردووە بەنووسینی 
شانۆنامە. شانۆی فۆ بووەتە شانۆی ئیستیفزاز  و چەندین 
جار لەپڕۆسەی دادگاییەوە تێوەگالوە، تەنانەت چەندین جار 
ئەكادیمی  ستایشی  دەستگیركراوە.  شانۆ  تەختی  لەسەر 
سویدی بۆ بەخشینی خەاڵتی نۆبڵی ئەدەبی دەڵێت: )هێزی 
دەتخاتە  كاتدا  لەیەك  كە  دەخوڵقێنێت،  تێكست  لەوەدایە  فۆ 

پێكەنین، هانت دەدات  و رێت نیشان دەدات(.
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كۆی كارەكانی داریۆ فۆ بەژمارە خۆی لە  70 دەدات، 
كەمتر  تۆزێك  حەوتەم:  یاسای  كارەكانی:  بەناوبانگترین 
ترس،  توانجی  ئانارشیستێك،  رێكەوتی  بە  مەرگی  ب��دزە، 

پاپا و جادوگەر.

بەڵكو  ئەڵمانیا،  لەنەمسا و  هەر  نەك  راستڕوەكان 
لەئیتاڵیاش كەوتونەتەوە خۆیان.

... ڕاستڕەوەكان خەریكن دەگەڕێنەوە.

ئێوە لەكاری رۆژانەتاندا هەستی پێ دەكەن؟
دیموكراتی  لەگەڵ  گەورەمان  ئەزمونێكی  ئێمە  بابڵێین، 
ئیتاڵیدا هەیە، كە لەراستیدا راستڕەو بوو، لێرەدا هیچ شتێك 
لەئارادا نییە. چەندین ساڵ بەرگەی ئەو دیموكراتییەمان گرت، 
دوو حاڵەت لەئارادا هەبوون: لەالیەكەوە پارتە كۆمەنیست 
هەموو  دی��ك��ەوە  لەالیەكی  ه��ەب��وون،  سۆسیالیستەكان   و 
پارتە فەرمانڕەوا راستڕەوەكان – ئەمە لەكاتێكدا ئەگەرچی 
بەوتەی خۆیان راستڕەو نەبوون، بەڵكو لەنێوەنددا بوون. 

ئەمڕۆ چی رودەدات؟ ئێستا تێكەڵەیەكی گەورەتر هاتوەتە 
كایەوە لەبەرئەوەی نێوەندێكی راستڕەو، كە لەئەندامەكانی 
دێ��م��ۆك��رات��س��ی��ا ك��ری��س��ت��ی��ان��ا )دی��م��وك��رات��ی م��ەس��ی��ح��ی( و 
فاشیستەكان و كۆنە سۆسیالیستەكان پێكهاتووە، لەئارادایە. 
ئیتالیانا )لێرەدا  لەالیەكی دیكەشەوە ئەندامانی دێمۆكراسیا 
تێ  لێم  نییە.  تیادا  ڕوونی  سۆسیالیستەكان.  پێدەكەنێت( و 
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بگەن، وەختی خۆی هیچ نەبێت دەتزانی سەروكارت لەگەڵ 
ناتوانیت  لەوێ  دەتزانی  بێرگامۆ و  بۆ  دەهاتیت  هەیە:  كێدا 
سەر  نەدەگەیشتیتە  ئاسان  س��وك و  بكەیت.  نمایش  شانۆ 

تەختی شانۆ، هەروەك لەبرێشیا  و ڤیچێنزاش.

لەبەرئەوەی خەڵكەكە دژی بوون؟
سەر  شانۆیانەی  ئەو  ن��ەدەدا...  ڕێی  شار  لەبەرئەوەی 
بەشارەوانی بوون سوك  و ئاسان مۆڵەتیان نەدەدا نمایش 
بكەیت. لەم الشەوە قەشە  و كاردیناڵ و هتد... بوەستن. هێندە 
زۆر بوون ئەوانەی ڕێی نمایشیان لێ دەگرتین هەر ناتوانیت 
وێنای بكەیت. تەنانەت هەتا رۆژی ئەمڕۆش هەندێك جار 

ناهێڵن نمایش بكەین. 

واتا ئەمڕۆ سانسۆر هێشتا ماوە؟
ئامێرێك هەیە، ئامێرێك ڕێگر كە هەندێك جار دەخرێتە 
گەڕ. ئیدی پێت دەگوترێت: )نەخێر، نایەیت بۆ ئێرە( یاخود: 
ئێمەش  ئیدی  گیراوە.(  هەمووی  دەكەین  لێبوردن  )داوای 
هێندەی لێ ناپرسین  و ناكۆڵینەوە لەبەرئەوەی هۆكارەكەی 

دەزانین...  
بەهۆی  ك��ە  دێ��ت  ب��ەس��ەردا  ئ��ەوەش��م��ان  هەندێك ج��ار 
هۆكاری سەیرەوە، وەك جاری رابردوو، لەشوێنێكی وەك 
بێرگامۆ  و ڤیچێنزا نمایش دەكەین، ئەمەش بەهۆی زنجیرە 

ڕووداو و هۆكارێكەوە كە ڕوونكردنەوەیان لێرەدا ئاڵۆزە.
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 ئایا شانۆ بۆ ئێوە ئامێرێكی یاخیبونە؟ 
یاخیبونێكە لەئیستیفزاز، لەپارادۆكسی  و شتی كەم نرخ. 
بدەم  زانیاری  شتگەلێك  لەسەر  مەسەلە  ئەوەیە  من  بۆ 
دەسەاڵت   هەمیشە  وەك  بكرێت،  بۆم  ئەگەر  بەهاواڵتیان، 
چیرۆكەكانەوە(  )لەڕێی  نادروستییەكەی  مەكرەكانی  و  و 

ئاشكرا بكەم.

كە  شەستەكان  س��اڵ��ی  كۆمێدیاكانی  ش��ان��ۆ  وەك 
ئەوسات  دۆخانەی  ئەو  لەدژی  بوون  گێرەشێوێنییەك 

لەئارادا بوون؟
لە)یاسای حەوتەم:  بیر  كە  دەبیتەوە  نزیك  لەوە  بەڵێ، 
تۆزێك كەمتر بدزە( بكەیتەوە. ئەوە وەك پێشبینییەكی ئەو 
ڕووداوان��ە وا بوون كە بیست ساڵ دوات��ر ئاشكرا كران. 
سەرەتا وەك پارادۆكس دەردەكەوتن  و پاشان ئاشكرا بوو، 
كە هەموو شتەكان حەقیقەت بوون. وەك ئەو مشتومڕانەی 
ئەمڕۆش:  دەك���ران.  بێشومارانە  ڕاوەڕووت���ە  ئ��ەو  لەسەر 
كێشەی ژەهراویبونی گشتی هەوا. كێشەی تاعوناویی بوونی 
شارەكان، تەمپۆش كراو بەغازی پاشەڕۆی ئوتومبێلەكان. 
بەتەندروستی  س��ەب��ارەت  دەس���ەاڵت  پڕگومانی  كێشەی 
هاواڵتیان. هەمو ئەم شتانە لەم ساتەوەختەدا ئامادەگییەكی 
ساڵە  چەندین  ئێمە  كە  مشتومڕێكە  ئەمە  هەیە.  زەقییان 

سەرقاڵیین. 
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بكەنەوە  هۆشیار  هاواڵتیان  دەت��ان��ەوێ��ت  ئێوەش 
بەچەشنێك كە ئەوان... 

... بخرێنە پێكەنین. پێكەنین بەپارادۆكس، كەم بەهایی 
پێكەنین بەساتیر – بەچەشنێك كە بۆیان دەردەكەوێت   ،
ك��ە ل��ەڕاس��ت��ی��دا ب���ەب���ارودۆخ���ە ڕی��س��وای��ی��ەك��ەی خ��ۆی��ان 
پێدەكەنن. لە)مەرگی رێكەوتی ئانارشیستێك( دا خەڵكەكە 
پێدەكەنن، بەاڵم پاشان هەست بەوە دەكەن كە دەسەاڵت 
خەتاكان  ب��ێ  كوشتنی  ل��ەس��ەر  ك���ردووە   و  كوشتیاری 
پاشان  ناوەستێت:  ب��ەوەوە  ه��ەر  دەس��ەاڵت  ب��ەردەوام��ە. 
بەبیانوی  دەك��ات،  بەندینخانەكان  ڕەوان��ەی  بێتاوانەكان 
بەجێهێناوە.  تاوانكارییان  كە  بوون  ئەوان  گوایە  ئەوەی، 
ڕاپێچیی  ئانارشیستەكان  پاشان  دەنێنەوە   و  تەقەمەنی 
سووچی  دەڵ��ێ��ن:  پاشانیش  دەك���ەن  و  گ��رت��ووخ��ان��ەك��ان 

چەپەكان بووە. 

ئایا مرۆڤ دەتوانێت دژ بەدۆخی هەنوكەیی سیاسەت 
بكات؟ شتێك 

ئێستا  كە  دەك��ەم  ئەوە  چاودێری  من  بێگومان،  بەڵێ 
ڕووی�����داوە.  گشتییدا  ل��ەه��ۆش��م��ەن��دی  گ��ۆڕان��ك��اری��ی��ەك 
خەڵكی  س��ات��ەوەخ��ت��ە:  ئ��ەم  ه��ی  هەنوكەیی،  نمونەیەكی 
رادەی  ت��ا  ه��ەوا  كوالیتی  ك��ە  ڕاستییەن  ئ��ەو  ئ��اگ��اداری 
سی   لەنەخۆشی  خ��ۆی  ئەمەش  ب��ووەت��ەوە.  ن��زم  كەمینە 
دەدات  و  نیشان  م��ن��دااڵن��دا  دی��ك��ەی  نەخۆشییەكانی  و 
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غازی  س��ەری  لەسایەی  كە  دەزان��ن  خەڵكی  ه��ەروەه��ا... 
ملیۆنەها  سااڵنە  دنیا  گەرمبوونی  ئوتومبێل  و  پاشەڕۆی 

مرۆڤ گیان لەدەست دەدەن، نەخۆش دەكەون... 
لەخەڵكی  باج  دەك��ات؟  لێرەدا چی  دەوڵ��ەت  ئەی  باشە  
خۆ  دەیفرۆشێت.  كە  بەنزینەی  نەوت  و  ئەو  بۆ  دەسەنێت 
ئ��ارەزووی  هەمیشە  كە  نابێتەوە  نییە   و  گەمژانەتر  ل��ەوە 
دەوڵ��ەت  و  بەم شێوەیە  نەوت.  فرۆشتنی  بۆ  زیاتری هەیە 
ڕوودەدەن.  كە  تاوانكارییانەی  لەو  بەرپرسیارن  حكومەت 
ئەمە واتای ئەوەیە كە ئەوانیش وەكو خۆیان تاوانكارن. بەاڵم 
ناگێڕدرێنەوە. دەبێت شێوازی  ئەو ڕووداوان��ە بەم شێوازە 
پارادۆكس  بێت،  سەمەر  سەیر و  بێت،  كۆمێدی  گێڕانەوەكە 
بێت. دەبێت رێچكەیەك بۆ نمایشی ئەو تراژیدیایە بدۆزیتەوە. 

لەمەودای چل ساڵ شانۆدا چی شتێك هەیە كە زۆر باش 
لەیادەوەریتاندا بچەسپیبێت؟

ه��ەن.  زۆر  ش��ت  چەسپیبێت؟  ل��ەی��ادەوەری��م��دا  ئ���ەوەی 
شتانەی  ئەو  كە  ئەوەی  تایبەت؟  زۆر  تایبەت،  ڕووداوێكی 
)ئاخۆ  دەپرسی:  لەخۆمان  لەكاتێكدا   – داماندەهێنان  ئێمە 
بڵێیت بەسكااڵی دەسەاڵت هێڵی گشتی بەجێبهێڵم؟( – خودی 
واقیع پشتی دەشكاندن. هەمو جارێك واقیع نیشانی دەداین 
بووە:  لەخۆڕایی  هەمووی  ل��ەرزە  و  ترس   هەموو  ئەو  كە 
واقیع زۆر خراپتر  و بێ ئەندازەتر بووە لەوەی كە ئێمە لە 

بۆپێوەلكاوترین پارچەدا وێنامان كردووە. 
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دۆریس لێسینگ
ژنان فێمێنیزمیان باش بەكارنەهێناوە

ئینگلیز؛ هەڵگری  دۆریس لێسینگ، خانمە نووسەری 
خەاڵتی نۆبلێ ئەدەبی ساڵی 2007، 22ی ئۆكتۆبەری 
ساڵی 1919 لە ئێران لە شاری كرمانشان لەدایك بووە و 
نۆڤێمبەری 2014 كۆچی دوایی كرد . ساڵی 2007 وەك 
بەتەمەنترین كەس و یانزەهەمین ئافرەت لەپاش 93 پیاو 
خەاڵتی نۆبڵی ئەدەبی وەرگرت. زۆرێك لە خوێنەرەكان 
لەمێژە  واب��وو،  پێیان  خۆشی  تەنانەت  و  ئاوەڵەكانی  و 
وەختی بووە، بۆ نمونە ئێلفرید جێلینێك و جولیا فرانك. 
كۆمیتەی نۆبڵ بەم وشانە هۆی خەاڵتەكەیان خستە ڕوو: 
"دۆریس لێسین حیكایەتخوانێكی ئەزمونی مێینەیە، كە بە 
بەدگومانیی، بەجۆشی و هێزێكی دووربینانە، حەزارەتێكی 

پارچە پارچە بووی خستۆتە تاقیكردنەوەوه."
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جەنگی  پ��اش  ك��ورت  سەردەمێكی  لێسین  دۆری���س 
پارچە  پارچە  "حەزارەتە  لەم  ئێران،  لە  یەكەم  جیهانی 
بوو" ەدا لەدایك بووە. لەوێ باوكی، كە لە جەنگدا قاچێكی 
لەدەست دابوو و چیتر لە بەریتانیا خۆی پێ نەگیرا بوو، 
سستەر  دۆری��س  دایكی  بووبوو.  بانقێك  بەڕێوەبەری 
تراوماتیزەبوو  سەربازێكی  وەك  دۆریسی  باوكی  بوو: 
بەزەیی  لە  ناسیبوو،  س��ەرب��ازی  نەخۆشخانەیەكی  لە 
خۆشەویستە  چونكە  پێكردبوو،  ش��ووی  دوودڵ��ی��دا  و 

گەورەكەی ژیانی لە جەنگدا كوژرابوو.
لێسین سەبارەت بە نوێترین كتێبی"ئالفرێد و ئێمیلی"، 
)) تۆڕەیی  دەڵێت:  دەك��ات،  باوكی  و  دای��ك  لە  ب��اس  كە 
خۆم  سەر  گوێزراوەتەوە  گۆڕستاندا  جەنگی  لە  باوكم 
و هەرگیز جێینەهێشتووم. ئالێرەدا دانیشتووم و هێشتا 
ڕزگار  دڕندەیە  بۆماوە  ئەو  باری  لە  هەوڵدام، خۆم  لە 

بكەم."
نۆ مانگ پاش ئاهەنگی گواستنەوە، ئێمیلی تایلەر بە 
دۆریسی كچی دووگیان بوو. دایك و باوكی خوازیاری 
منداڵەكەیان  نەیانتوانیبوو  كە  بەوەدا  بووبوون.  كوڕێك 
ناوبنێن پیتەر جۆن، وەكو خۆیان بیریان لێ كردبووەوە 
ناوی  دكتۆرەكە  نەهاتبوو،  مێشكدا  بە  كچیان  ناوی  و 
دۆریسی پێشنیار كردبوو، ئیدی دۆریس دۆریس مایەوە.
بەناو  خێزانەكەی  بوو،  سااڵن  پێنج  دۆری��س  كاتێك 
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ڕوسیای شێواوی پاش شۆڕشدا گەڕایەوە بۆ بەریتانیاو 
لەوێوە هەر زوو بەرەو باشووری ڕۆدیزیا )سیمبابوێی 
ئەرزی  پارچەیەك  باوكی  لەوێ  ڕێ.  كەوتنەوە  ئەمڕۆ( 
جوتیاری  وەك  خ��ۆی  بەختی  ویستبووی  و  كڕیبوو 
خوارد،  شكستی  بەشێوازێك  تاقیبكاتەوە.  گەنمەشامی 
ئەو  لێواری  لەسەر  خێزانەكەی  ب��وو.  سكااڵ  جێی  كە 
وێرانەیەدا هەردەهات و لێقەوماوتر دەبوو. دایكی دۆریس 
دەكرد.  مەدەنی  ژیانێكی  و  نیشتمان  بیری  ببوو،  بێزار 
خۆیەوە  نائومێدییەكەی  بەهۆی  یاخی  كچی  دۆریسی 
سزا دەدا، لەكاتێكدا هێری برا بچكۆلەی خۆشەویستی و 

نازی دەدرایێ.
تراومای شەڕی دایك و باوك و ئەو زامانەی ئەوسا 
-بابەتە  داوە.  لەقاڵب  لێسینگیان  ك��ارەك��ان��ی  و  ژی��ان 
سەرەكیەكان گەڕانن بەدوای خۆشەویستی، ئاسایش و 

خۆشەویستی سەختی نێوان دایك و منداڵ.
)بە  جێهێشت  زوو  ب��اوك��ی  و  دای��ك  ماڵی  لێسینگ 
بەختی  و  ببوو(  كەنەفت  خانوویەكی  بێت،  هەرجۆرێك 
پایتەختی  ل��ە  ت��اق��ی��ك��ردەووە،  س��ال��ی��س��ب��ەری  ل��ە  خ��ۆی 
سستەرو  كۆمەككاری  وەك  داگ��ی��رك��راوەك��ەدا،  واڵت��ە 
ڕۆژن��ام��ەك��ان��دا  ل��ە  تێكست  ن��ەی��دەت��وان��ی  تەلەفۆنیست. 
دابەزێنێت و دواتر دوو ڕۆمانی نووسی، كە هەر خۆی 
بە  ك��رد  ش��ووی  ساڵی،  ن��ۆزدە  بە   ،1938 فەوتاندنی. 
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فرانك ویزدۆم و خێرا و یەك لە دوای یەك دوو منداڵی 
بوو. هەر زوو لە مێردەكەی جوودا بووەوەو شووی بە 
پەناهەندەیەكی ئەڵمانی یەهوودی كرد، گۆتفرید لێسینگ. 
سەرنجڕاكێشێكەندا  كۆمۆنیستە  بازنەی  لەناو  ئ��ەوی 
و  لە  دایك  هێند جیاواز وەك  بە شێوەیەكی  كە  ناسی، 
باوكە داماوەكەی لە ئەفریقا دەژیان و بیریان دەكردەوە. 
بە  ئ��ەوە  لەپاش  بەجێهێشت،  باوكیان  الی  منداڵەكانی 
دەبیستیت،  ك��چ��ەك��ەی  ب��ە  س��ەب��ارەت  شتێك  ئ��ەس��ت��ەم 
ئەوتۆبیۆگرافین.  زۆر  لێسینگ  نووسینەكانی  ئەگەرچی 
لێكراوە.  كورتی  باسێكی  یەكەمی  مێردی  لە  كوڕەكەی 
شكستی  هاوسەرگیرییەشی  ئەم  ئ��ەوەی  لەپاش  ب��ەاڵم 
لە مێردی دووەمی لەگەڵ خۆیدا  خوارد پیتەری كوڕی 
برد بۆ لەندەن. لەپاش ئەوە لێسینگ شووی نەكردەوە، 
م��ان��دووك��ەری  بەگشتی  زۆری  پ��ەی��وەن��دی��ەك��ی  ب���ەاڵم 
لە كۆتایی  ئالگرین  نێلسن  لەگەڵ  ئەوانەدا  لەناو  هەبوو، 
فێمینیزمی  ئەیقۆنێكی  لەوەوبەر  دەساڵ  كە  پەنجاكاندا، 

دیكەی )سیمۆن دی بۆڤوار( لەگەڵدا ببوو.
لەدوای ساڵی 1949 ەوە هەوڵی دا لە لەندەن وەك 
وەك  و  بجەنگێت  ژی��ان  ل��ەگ��ەڵ  تەنیا  بەخێوكەرێكی 
1952 بوو بە  نووسەر ناوێك بۆخۆی دروست بكات. 
داگیركردنی  لەپاش  بەاڵم  كۆمۆنیست،  پارتی  ئەندامی 

هەنگاریا وازی لەو پارتە هێنا.
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ی��ەك��ەم ڕۆم���ان���ی "گ��ی��ا گ���ۆران���ی دەچ���ڕێ���ت"، جێی 
ئەفریقای  لە  باسی  ئەگەرچی  بوو،  خەڵكی  ڕەزامەندی 
داگیركراو دەكرد )كەسانێك هەن، گێڕانەوەكانی لێسینگ 
دەك��ەن(.  ئەژمار  ئەو  ئەدەبی  بەشداری  گرنگترین  بە 
 )1952 توندوتیژی  )مندااڵنی  پینتالۆژیایدا  لەیەكەم 
نووسەر ژیانی مارتا كوێست هەتا گەشتەكەی بۆ لەندەن 

شی دەكاتەوە. 
لە بەریتانیا پینتالۆژیاكەی یەكێك بوو لە پڕفرۆشترین 
چاوەڕوانی  پەرۆشەوە  بە  هێند  خەڵكەكە  كە  كتێبەكان، 
چاوەڕێی  ئێستە  چۆن  وەك  ب��وون،  داهاتووی  بەرگی 
ڕۆم��ان��ی  ب��ە   1962 لێسینگ  دەك����ەن.  پ��ۆت��ەر  ه��ێ��ری 
ناوبانگی جیهانی پەیدا كرد. زەقترین  "دەفتەری زێڕین" 
و  ئاڵۆز  پێكهاتە  شێوەی  ئەدەبییەوە  ڕووی  لە  شت 
ئیستفزازێكی  وەك  كتێبەكە  بەاڵم  بوو،  داهێنەرانەكەی 
شووناسیی ئەزموونی مێینانە تەماشا دەكرا، لە جەنگی 
تازە بەرپابووی بەینی ڕەگەزەكاندا. لێسینگ زۆر جار لە 
بابەتگەلێكدا دەستپێشخەری دەكات، كە خەڵكان بەگشتی 

سەرەتا زۆر دواتر هەست بە پەیوەندیەكەی دەكەن.

ئێوە تەمەنتان 88 ساڵە. ناونیشانی كتێبەنوێیەكەتان 
باوكی  دای��ك و  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئێمیلی(  )ئالفرێد و 
خۆتان كە لەباشوری رودێزیا ژیاون و ئێوەش خۆتان 
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چیرۆكی  كتێبەدا  لەم  بەسەربردوە.  لەوێ  منداڵیتان 
دایك و باوكتان دووجار دەگێڕنەوە. جارێك بەڕۆمان، 
پاشان  دەگوزەرێنن،  بەختەوەر  ژیانێكی  تیایدا  كە 
غەمگینەكان.  حەقیقەتە  بنەمای  لەسەر  بەبیۆگرافی 

من بەكتێبێكی ئەزیزی حیساب دەكەم .
مەسەلە  بەڵكو  نەبووە،  بوون  مەسەلە  ئەزیز  من  بۆ 
من  دەرەوە.  بێمە  دای��ك��م  لەحەقی  بتوانم  ب��ووە  ئ��ەوە 
گەر  ج��ۆرەی  بەو  بكەم،  دایكم  ژیانی  باسی  ویستومە 
لەجەنگی جیهانی یەكەمدا وەها خراپی بەسەردا نەهاتایە.
ڕووی  هەرگیز  یەكەم  جیهانی  جەنگی  لە  ڕۆمانەكەدا 
كە  بەناوبانگە  مامۆستایەكی  ئێوە  دایكی  ن��ەداوە، 
ماتەمینییەكەیەوە.  پرسەی  بەدەم  دێن  زۆر  خەڵكێكی 
بەاڵم لەژیانی راستەقینەدا لەئەفریقا ژیانی وەك ژنی 

ماڵ بەسەردەبات.
مایەی  زۆر  بوو  ژنێك  ئەو  دەیبینم.  جۆرە  بەو  من 
پ��ەرە  نەیتوانی  ب��اش��وور  ل��ە  ڕودێ��زی��ای  ب��وو.  س��ەرن��ج 
توانیوومە  من  ئەوەیە  گرنگ  بدات.  خۆی  بەبەهرەكانی 
تایبەتمەندییە  و  توانا   تیادا  كە  هەڵبەستم  بۆ  ژیانێكی 
ئەو  ن��ەك  گرنگە،  ئ��ەوە  گ��ەڕ.  دەك��ەون��ە  ڕاستەقینەكانی 

حەقیقەتەی كە من  و ئەو بەینمان باش نەبووە.

ژیانێكی  مرۆڤ  نەبووە  درەنگ  ئەوە  بۆ  ئایا  بەاڵم 
چیدیكە  ئەو  لەكاتێكدا  بنوسێت،  بۆ  بەدیهاتووی 
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بیخوێنێتەوە؟ ناتوانێت 
ڕاستە.  ئ��ەوە  بیخوێنێتەوە،  ناتوانێت  چیدیكە  ئ��ەو 
لەهەموو حاڵەتەكاندا بۆ من شتێكی باشە، بەاڵم بۆ ئەو 

هیچ سودێكی نییە.

ساڵی  كە  زێڕین(  )دەفتەری  كتێبتان  بەناوبانگترین 
ئەدەبێكی  وەك  كاتەوە  لەو  باڵوبووەتەوە   و   1962
ئێوە  كە  وەسفێك  ناسراوە،  فێمینیزمی  كالسیكی 

لەگەڵیدا هاویار نین.
چەند  نەبووە.  باش  ژن��ان  بۆ  فێفینیزم  مندا  لەدیدی 
ژنان  كاتێك  هەڵكەوتووە.  تیادا  ترسناكمان  نمونەیەكی 
مەودایەكی ئازادیان وەرگرت بۆ ڕەخنەگرتن، دەستبەجێ 
هەلەكەیان خراپ قۆستەوە  و لەوكاتەوە پیاوان دەناڵێنن.

ڕووتان  زێدەتر  دێتو  هەر  ڕابردوودا  لە  بیست ساڵی 
لەژانری ساینس-فیكشن كردووە، شتێك كە هەندێك 
نائومێد  بلوم،  هارۆلد  نمونە  بۆ  لەڕەخنەگرانی، 

كردوە؟
نییە.  گرنگییەكی  هیچ  من  بۆ  دەیڵێت  بلوم  ئ��ەوەی 
زۆرێك لەخەڵكی پێیان وایە كە كتێبە خەیاڵییەكانم لەكارە 
هێندەی  ئەوانیش  ڕاوب��ۆچ��وون��ی  و  باشەكانمن   ه��ەرە 

ڕاوبۆچوونی هارۆلد بلومی نەفرەتی حیسابە. 
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ئەدەبتان  نۆبڵی  خەاڵتی  ڕاب��ردوو  ساڵی  ئێوە  كە 
بەبڕیارێكی  هەڵبژاردنەكەی  بلوم  بەدەستهێنا، 
سیاسی لەیەك دایەوە ، دەشێت لەبەر ئەوە بووبێت 

كە ئێوە ژنن؟
لەیادم ماوە. ئەوە كارێكی زۆر خراپ بوو. بڕوام پێ 
من  وەربگرێت،  ئەدەبی  نۆبڵی  خەاڵتی  ئەو  گەر  بكەن، 

هێند خراپ نابم.

ئایا ئێوە هێشتا سوفیزم پراكتیزە دەكەن؟
پتر فێربوونە، توێژینەوەیە.

محمد  كە  لەئیسالم  نییە  شێوەیەك  سوفیزم  ئایا 
دایمەزراندووە؟

ئەوە خەڵكی وا بیر دەكەنەوە چونكە كام فەرهەنگەی 
لەڕاستیدا  ب��ەاڵم  گ��ەڕاون،  تیادا  كەوتبێت  بەردەستیان 
سوفیزم هەمیشە شوێنكەوتوانی خۆی هەبووە، لەهەموو 

دینەكاندا، یاخود لەناو بێدینانیشدا. 

دەژی،  ل��ەن��دەن  ل��ە  ل��ەم��ێ��ژە  ك��ە  كەسێك  وەك 
دەڕوانیت  ئیسالم  ئامادەگی  لەگەورەبوونی  چۆن 

لەئەوروپادا؟
ئەو  لەسەر  هەمیشە  خاچپەرستەكە  دوو  وەك  من 
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بابەتە نادوێم. 

مەبەستتان لەمارتین ئامیس  و كێی ترە؟
ئیسالمە.  لەسەر  دەن��وك��ی  هەمیشە  كە  ت��ر،  ئ��ەوەی 
هێندەی  ئاگرەكە  نامەوێت  من  هیچنس.  كریستۆفەر 
كەم  لەخۆیدا  خ��ۆی  مەسەلەكە  بكەم.  خ��ۆش  دیكەش 

مایەی غەمباری نییە، كەوابێ با وازی لێبهێنین.

هیچ پەیامێكتان بۆ گۆردن براونی سەرەك وەزیرانی 
نوێ هەیە؟

جێهێشتین.  ب��ەس��ەردا  بەتەنها  ب��راون��ی  بلێر  تۆنی 
لەڕاستیدا من كەیفم زۆر پێی نایەت، بەاڵم لەچاو بلێردا 

... بلێر هێند ساختەچی بوو! بەس نییە ڕۆیشت.
چیتان بەرامبەر بە  براون هەیە؟

براون هەوڵ زۆر دەدات بەاڵم ڕەنگە ئێوەش هەستان 
پێكردبێت ئێمە لەقەیرانێكی ئابوریداین. لەسەر شاشەی 
لەو  باس  بەاڵم  ناكرێت.  دیكە  لەهیچی  باس  كەناڵەكان 
بەزەحمەت  ڕەنگە  چونكە  ناكەین  مەلولییە  دڵتەنگی و 

بەرگەی بگرین.

ئێوە بەتەنها دەژین؟
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كەسایەتییەكی  یوم-یومە.  ن��اوی  هەیە  پشیلەیەكم 
بكەیت  لەگەڵدا  مامەڵەی  وەك شازادە  دەبێت  زەحمەتە. 

ئەگەرنا هەڵسوكەوتی زۆر نالەبار دەبێت.
هێشتا  ئایا  نووسیوە.  كتێبتان  له  پەنجا  زیاد  ئێوە 

ڕۆژانە دەنووسن؟
نەخێر، من هیچی دیكە وزەم تیادا نەماوە. فكرەم هەیە 
كە ڕەنگە هەرگیز نەیانخەمە سەر پەڕە. بەاڵم بەوەدا كە 
لەژیانمدا زۆرم نووسیوە، ئەوە ناهێنێت لەدوایان بگریم. 

دێبۆرا سۆلۆمۆن
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گونتەر گراس و جۆن ئایرڤین
گونتەر گراس:

 ئایرڤین نووسەرێكی گەورەو هاوڕێیەكی پشت پێبەستراوە

جۆن ئایرڤین: گراس هەمیشە لە نووسیندا وێنەیەكی ڕوونی هەیە

گونتەر گراس و جۆن ئایرڤین لەمێژە هاوڕێن. سەرەتای 
فرانكفورت  پێشانگای  لە   1990 ساڵی  ئۆكتۆبەری  مانگی 
باسیان لە یەكگرتنەوەی ئەڵمانیا كرد. ئێمەش بیست ساڵ 
دواتر گەڵ یەكمان خستوونەتەوە. ئەمە گفتوگۆیەكە لەسەر 
و  بیتلەس   گروپی  خۆرهەاڵتییەكان  و  ئەڵمانیە  خەیاڵی 

نیگایەك لەسەر كۆتایی.

جۆن ئایرڤین ساڵی 1942 لە نیوهێمشەر لەدایك بووە، 
ئەمریكا.  سەركەوتووەكانی  هەرە  ڕۆماننووسە  لە  یەكێكە 
بەفیلمكردنی  سیناریۆی  نووسینی  ب��ۆ  دەس���اڵ  ل��ە  ب��ەر 
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بەشداری  خوداو  »كاری  بەناونیشانی  خۆی  ڕۆمانەكەی 
یەكێك  ئایرڤین  بەخشرا.  پێ  ئۆسكاری  خەاڵتی  شەیتان« 
لە گونتەر گراس كرد  بەرگری  نووسەرانەی كە  لەو  بوو 

كاتێك دانی بەوەدا نا كە ئەندامی ss بووە.

گونتەر گراس ساڵی 1927 لە شاری دانتسیگ لەدایك 
بووە، یەكێكە لە گرنگرتین نووسەرە ئەڵمانەكانی سەردەم. 
گونتەر  بەدەستهێنا.  ئەدەبی  نۆبڵی  خەاڵتی   1999 ساڵی 
گراس ساڵی هەشتاكان جۆن ئایرڤینی لە شاری نیویۆرك 
ئەڵمانیای  نووسەرێكی  چوند  ل��ەگ��ەڵ  ل��ەوێ  ن��اس��ی��ووە و 

شەرقی ئەوسەردەمە كۆبوونەتەوە. 

بەڕێز گراس، بەڕێز ئایرڤین، گەر ئێوە هەر یەكەتان 
ئەوەی دی بە سێ وشە وەسف بكەن، ئەوا وەسفەكەتان 

چی لێ دەردەچێت؟
جۆن ئایرڤین: ئۆە، پێویستە سەرەتا لەوەدا بیربكەمەوە.
گونتەر گراس: جۆن نووسەرێكی گەورەیە، هاوڕێیەكی 

پشت پێبەستراوە. ئیدی لەوە كورتر نابێت.
ئایرڤین: بەاڵم ئەوە لە سێ وشە زیاتر بوون. باشە، 
گونتەر بۆ من: هەمیشە وێنەیەكی ڕوونی هەیە. مەبەستم 
وێنەكانی  كە  دەنووسێت  بە شێوەیەك  گونتەر  لەوەیە 
چەند  تێكستەكە  ئەگەرچی  چاوتن،  لەپێش  ڕوون  زۆر 

سوریالیش بێت. 
دواهەمین  هەتا  دەستپێناكات  كتێبێك  ئایرڤین  جۆن 
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ئێوە  الی  ئەوە  ئایا  نەزانێت.  دڵنیاییەوە  بە  ڕستەی 
چۆنە،  بەڕێز گراس؟

یەكەم  هەتا  من  بەپێچەوانەوە.  كتومت  گراس:  گونتەر 
ڕستە بە دڵنیاییەوە نەزانم ناتوانم دەست بە كاری نووسین 
بكەم. دەشێت ناونیشانێك لە ڕەوتی كاری نووسینەكەمدا 
گۆڕانی بەسەردا بێت، بەاڵم یەكەم ڕستەم گۆڕانی بەسەردا 

نایەت. 

دەبێت  هەمیشە  ناتوانم.  نەبێت  ئ��اوەه��ا  من  ئایرڤین: 
شتێك  پاشان  بنووسم،  س��ەرەت��ادا  لە  ڕەستە  دواهەمین 
كە  دەك��ەم،  دروس��ت  ڕێگاوباندا  نەخشەیەكی  شێوەی  لە 
بەیەك  پیتەكان  پاشان  ڕەس��ت��ە،  یەكەم  س��ەر  دەت��ب��ات��ەوە 

دەگەیەنم. 

ئایرڤین، بیست ساڵ لەمەوبەر،  بەڕێز  بەڕێز گراس، 
هەردووكتان  ئێوە   1990 ساڵی  ئۆكتۆبەری  سەرەتای 
پێشانگای  پەراوێزی  لە  تەلەفزیۆنیدا  دیدارێكی  لە 
یەكگرتنەوەی  ل��ەس��ەر  فرانكفورتدا  مشتوومڕتان 
ئێوە ئەوكات كەمتر لە هاوزەمەنەكانی  ئەڵمانیا كرد. 
لەوە  خەڵكیتان  تیایدا  بوون.  بەجۆشوخرۆش  خۆتان 
ئێجگار  ماوەیەكی  لە  نابێت  مرۆڤ  كە  ئاگاداركردەوە 
لەبەر  هەر   – هەبێت  زۆری  ئێجگار  خواستێكی  كورتدا 
بوونەوە.  زۆر  جنێوێكی  ڕەخنەو  ڕووب��ەڕووی  ئەوەش 
ئایا ئەوە دڵی ئێوەی بریندار كرد، یاخود بێزاری كردن؟
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ئ��ەوە  ل��ەس��ەر  م��ن  ن��ا.  ئ��ەوەی��ان  نەخێر  گ���راس:  گونتەر 
ڕاهاتبووم لەسەر خۆتێهەڵقورتانە سیاسییەكانم ڕووبەڕووی 

قسەی توندوتیژ ببمەوە.

بەڕێز ئایرڤین، ئێوە بەمەبەستی كۆڕ بۆ كتێبێكتان  سەفەری 
لەپێش  ناچاركران  دواجار  بەاڵم  كردبوو؛  ئەڵمانیاتان 
كە  ڕوونبكەنەوە  كەسێك  وەك  خۆتان  هەوادارەكانتاندا 
باش لە گراس حاڵی دەبێت. ئایا ئەوە سەرسامی كردن؟ 
ئایرڤین: نەخێر. منیش هەروەك گونتەر هەرگیز چاوەڕێی 
ئەوە ناكەم هەموو كەس لێم تێبگات. خەڵكی واڵتەكەی خۆم 
كەمتر لە هەر خەڵكێكی دیكەی واڵتانی دنیا تێم دەگەن. من 
وا هەست دەكەم لە ئەمریكا كەمترین ڕێژە لە خەڵك لە من 
حاڵی دەبن. خەمێكی گەورەم دەبێت گەر ڕۆژێك لە ڕۆژان 
شتێك بڵێم  و هەموو كەسێك هاوڕام بێت. ئیدی ئەوكات پێم 
بە  بەرانبەر  نەبوو خەڵكی وەك دەنگێكی ڕەخنەگر  ناخۆش 

یەكگرتنەوەی ئەڵمانیا تێمبگەن.

ئێوەی  لەسەر  جارێك  ئایرڤین  ج��ۆن  گ��راس،  بەڕێز 
نووسیووە: »گراس ئەو كاتانە دەگاتە لوتكە كە كەمێك 

دەمشڕ دێتە سەر سەحن.« ئایا ڕاست دەكات؟
گراس: من پێموایە جۆن مەبەستی لەوەیە كە من هەرگیز 
دیكە  خەڵكانی  كە  بڵێم  شتگەلێك  نەكردووەتەوە  لەوە  سڵم 

نایڵێن.
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گرنگیمان  هەرگیز  هەردووكمان  ئێمە  بەڵێ،  ئایرڤین: 
بەوە نەداوە خەڵكی خۆشیبووێین. ئەو وشەی » دەمشڕ 
«ەم لە فەڕاشێكی خەڵكی ڤیەناوە بۆ ماوەتەوە. من ساڵی 
ی  تەنەكە«  »تەپڵی  ڕۆمانی  و   دەمخوێند  ل��ەوێ   1962
یاریدەرێكی   ئەوە   – بوو  دەستمەوە  بە  هەمیشە  گونتەر 
زۆر باش بوو بۆ ناسین  و گرتنی كچانی الو. كە فەراشەكە 
ئاخۆ  لێم پرسی  لێ كردم، من  كتێبەكە  لەسەر  پرسیاری 
»كەمێ  گوتی:  تەنها  ئەویش  چۆنە.  پێ  گراسی  گونتەر 

دەمشڕە« .

دەبینن،  چۆن  ئەڵمانیا  ئەمڕۆ  هەردووكتان  ئێوە  ئایا 
ساڵ  بیست  و  یەكگرتنەوەیی   پاش  ساڵ  بیست  واتا 
پاش ئەوەی ئێوە بە وردی مشتومڕتان لەسەر كردووە؟ 
هەندێك لە ترسەكانی ئێوە - بۆ نموونە زیادەڕەوی لە 
دژی خەڵكانی دەرەكی و نامۆ و هەروەها فێربوونەوەی 
شتانە  ئەو  هەموو   - توندڕەوانە  ڕەگەزپەرستییەكی 
كە  هەیە  باش  تەشەنەیەكی  هیچ  ئەیا  دی.  هاتنە 

سەرنجی ئێوەیان ڕاكێشابێت؟ 
دەوڵەتی  هەردووك  یەكگرتنەوەی  من  گراس:  گونتەر 
ئەو  لەسایەی  تەنها  كە  دەبینم،  دیارییەك  وەك  ئەڵمانی 
گەل«  »ئێمەین  ڕەس��ت��ەی  بە  كە  نەبوو  ه��اوواڵت��ی��ان��ەوە 
پشتیوانیان لە گۆڕان كرد، بەڵكو بزووتنەوە سیاسییەكانی 
سیاسییەكانی  كارە  هەروەها  سۆڤیەت و  یەكێتی  پۆلۆنیاو 
ویلی براندو ئێگۆن بار. سەرنجی ئەرێنیم ئەوەیە كە ئەو 



و: پێشەوا فەتاح 112

فكری بە زلهێزكردنەی ئەڵمانیا، كە من چاوەڕێم كردبوو 
لە  زۆرێ��ك  ب��ەداخ��ەوە  ب��ەاڵم  دی.  نەهاتە  بكات،  تەشەنە 

مەترسییەكانی دیكەم هاتوونەتە دی. 

ئایرڤین: لەپاش ڕووخانی شورای بەرلینەوە لەڕاستیدا 
من زوو زوو هاتووم بۆ ئەڵمانیا، بەاڵم بەزۆری بۆ كۆڕو 
نامێنێتەوە  ئەوتۆ  وەختێكی  شێوەیە  ب��ەو  ك��ۆب��وون��ەوە، 
ئەمسەرو ئەوسەری واڵتەكە بكەم. زانیارییەكانی ئێستام 
سەبارەت بە ئەڵمانیا لە ڕاپۆرتەكانی ڕۆژنامەی نیویۆرك 
لە  فڕۆكەكەم  بزانم  من  گەر  دەگرن.  تایمزەوە سەرچاوە 
هامبۆرگ دەنیشێتەوە ئەوا پێشتر ڕۆژنامەكانی ئەو شارە 
دەخوێنمەوە - ئەگەر تەنها لەبەرئەوەش بێت ئاخۆ بزانم 
سەرنجگەلێكی  هیچ  بەاڵم  م��اوە.  لەیاد  ئەڵمانیم  چەندێك 
نییە.  واڵت��ە  ئ��ەم  گۆڕانكارییەكانی  بە  س��ەب��ارەت  ڕوون��م 
كە  تیادایە  تەلیسمێكی  ش��ارە  ئەو  دەرچێت.  لێ  بەرلینی 
چەند  ئێستا  هەتا  دەك��ات.  كێشم  خۆیدا  ب��ەالی  هەمیشە 
هەر  كە  ك��ردووە. شارێك  ئەو ش��ارەم  جارێك سەردانی 
بێت.  كۆتایی  هەرگیز  ناچێت  لەوە  دەبێت و  مەزن  دێت و 
تەنها تەماشاكردنی لەزەتێكە بۆخۆی. بەاڵم بەپێچەوانەوە 
هیچ شتێكی ئەوتۆ سەبارەت بە ئەڵمانیای رۆژهەاڵت نازانم، 
لەبەرئەوەی هەرگیز لەوێ نەبووم. بۆ نموونە نازانم ئاخۆ 
ڕەق  بەرگ  كتێبێكی  پێیە  ئەوەیان  پارەی  ئەوێ  خەڵكانی 
ئەڵمانیای رۆژهەاڵت  ژیانی  ئاخۆ  نازانم.  نا.  یاخود  بكڕن 
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تۆ  دەبێت  گونتەر،  بینیووە؟  بەخۆوە  گۆڕانكارییەكی  چی 
ئەوە بە من بڵێیت.

 گونتەر گراس: بەڕاستی ئەو فەنتازییە جێی سەرنجە 
كە شارەكانی ئەوێ لەگەڵیدا لە دۆخی وادا، كە لە ڕووی 
نوێی  لقوپۆپی  پ��ی��ش��ەس��ازی  و  ه��ی��وای��ە،  ب��ێ  دارای���ی���ەوە 
بێكاری  ب��اری  پێشو  ه��ەروەك  ب��ەاڵم  دەخوڵقێنن.  دارای��ی 
مەسەلەی  بۆ  خراپیدایە.  لە  شارانە  لەو  كەمدەرامەتی   و 
بەرلینیش، منیش كتومت وەك تۆ دەیبینم جۆن، تەشەنەیەكی 
ئەوروپی.  ڕەنگاوڕەنگی  میترۆپۆلێكی  بۆ  شادیبەخشانەیە 
نموونە  بۆ  باسە.  شایەنی  غەریبەكان  بەشداری  ل��ەوەدا 
ئەوروپای  زۆری  هونەرمەندێكی  ن��ووس��ەرو  بەرلین  لە 
كۆالكویومی  ئەدەبی  ڕێكخراوی  نیشتەجێن.  خۆرهەاڵت 
بەرلین، ئەكادیمی ئەمریكی و چەند دەزگایەكی دیكەی زۆر 

هەمیشە كۆبوونەوەی نێودەوڵەتی و جیهانی ڕێكدەخەن. 

با سەبارەت بە كتێبە نوێیەكانتان قسە بكەین.  وا دیارە 
ئێوە لە هەردوو كتێبتاندا بەناونیشانی »وشەكانی گریم« و 
»دوێنێشەو لە تویستید ریڤەر« دوو كاراكتەری نووسەرتان 
هێناوەتە سەر سێنەوە، ئەو كەسایەتیانە ئاوێنەی ڕووداوە 
برایانی  گراس  بەڕێز  بۆ  خۆتانن.  ژیانی  ڕاستەقینیەكانی 
نووسەرێكی  ئایرڤینیش  بەڕێز  بۆ  گریمن،  خ��ان��ەوادەی 
لەو  شتێك  چ  ئایا  ئەینجلەوە.  دان��ی  بەناوی  خەیاڵییە 

تەكنیكەدا بەو شێوەیە سەرنجتان ڕادەكێشێت؟
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ئایرڤین: من ئەوە سێهەمین ڕۆمانمە كە تیایدا نووسەرێك 
نموونە  ب��ۆ  ب��ەك��اردەه��ێ��ن��م.  ك��اراك��ت��ەری س��ەرەك��ی  وەك 
كاراكتەری »گارپ« و »ڕوپ« وەك مرۆڤ زۆر لە خۆم 
دەچن. گارپ باوكێكی بەمشوورو خەمخۆرە، كە هەمیشە 
گەلێك  هەمیشە  دەك��ات.  خۆی  منداڵەكانی  لە  پارێزگاری 
ڕووداوی خراپ وێنا دەكات كە لەوانەیە بەسەر منداڵەكانیدا 
بێن. یەكێك لەو ڕووداوە ترسناكانەش ڕوودەدات. گەلێك 
لە تووڕەییەكەی خۆشم داوە بە كارێكتێری »ڕوپ كۆل« .

كارە  لەسەر  بەهێزی  كاریگەری  توڕەییە  ئەو  گراس: 
مەزنەكانیشت هەیە.

هاوبەشین.  شتدا  گەلێك  لە  ڕوپ  من و  بەڵێ.  ئایرڤین: 
وەك  ب��ەاڵم  نزیكن،  لێم  زۆر  م��رۆڤ  وەك  ڕوپ  گ��ارپ و 
لە من.  ت��ەواو ج��ی��اوازان  ل��ەو نووسەرانەن كە  ن��ووس��ەر، 
بەاڵم بە پێچەوانەوە دانی ئەینجلەوە، كاراكتەری سەرەكی 
منە.  ژیاننامەی  خاوەنی  نووسەر  وەك  نوێیەكەم  كتێبە 
كتێبەكانی  ناونیشانی  پارادۆكسی  كتێبەكانی  ناونیشانی 
وەكومنە. ئەوە تەنها شتێكی بێدەربەست و چاوقایمانە نییە. 
ئەو كتێبە  چونكە وەك بۆمان دەردەكەوێت، دانی كتومت 
بەاڵم  دەیخوێنینەوە.  ئانوساتەدا  لەو  ئێمە  كە  دەنووسێت 
بەپێچەوانەی دوو كاراكتەری پێشووەوە دانی وەك مرۆڤ 
نابەختەوەرە،  ئەو  من.  لە  وەك  جیاوازە  ت��ەواو  كەسێكی 
من بەختم هەبووە. ئەو هەموو مۆتەكانی دێنە دی، هەموو 
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كەسە خۆشەویستەكانی لە كۆتاییدا دەمرن. من ئەو ژیانەم 
كە خۆم  ژیانێك،  بەڵكو  ژیاوم،  كە خۆم  نەبەخشیووە  پێ 
بۆ  بوو  گەورە  بەرەنگاربوونەوەیەكی  ئەوە  دەترسم.  لێی 
توانستی خەیاڵم. هەمیشە لە خۆمم دەپرسی: دەبوو ڕۆژی 
ئەمڕۆ ژیانم چۆن بوایە  گەر ئەو هەموو شتانەی كە لێیان 

دەترسام بەسەرم بهاتنایە؟

وا دەردەكەوێت كاری ویستبێت.
كە  نییە  ئ��ەوە شتێك  بكەن  پێ  ب��اوەڕم  ئایرڤین:  جۆن 
بەر  ناداتە  خۆی  خودئاگا  بە  مرۆڤ  بیكەم.  مەبەست  بە 
لێزمەی ئەو گەمانەی خەیاڵ. من ترسی ئەوەی كە منداڵێكم 
ن��ادات.  ب��ەرم  پێدەگرێت و  یەخەم  بێوچان  ب��دەم  لەدەست 

منیش هەمیشە لەسەری دەنووسم.  

ئەی ئێوە، بەڕێز گراس، ئایا ئێوەش هێند پەیوەستن 
بە كاراكتێری سەرەكی ڕۆمانە نوێیەكەتانەوە؟

گراس: من سەبارەت بە پەیوەندییە تایبەتییەكەم لەگەڵ 
شتێكە  ئ��ەوە  دواوم.  زۆر  گریمدا  خ��ان��ەوادەی  برایانی 
سەرەتاكەی دەگەڕێتەوە بۆ منداڵیم كە چیرۆك و ئەفسانەی 
لە  گریم  خانەوادەی  برایانی  خوێندراوەتەوە.  بۆ  مندااڵنم 
گێڕانەوەی   چەشنی  دەردەك���ەون.  كتێبەكانمدا  لە  زۆرێ��ك 
چیرۆكی ئەفسانەیی كەیفی تیادایە ، ڕێی نووسینێكی بەپێزت 
جار  گەلێك  تەنەكە«ەوە  »تەپڵی  لەپاش  منیش  دەدات��ێ، 
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بەكارم هێناوە. زوو زوو چەند الپەڕەیەكیش لە »وشەكانی 
گریم« دەخوێنمەوە، چونكە ڕاگەیاندنی خۆشەویستیمە - 
ماوەی  كە  ئەڵمانی،  زمانی  بۆ  خۆشەویستیمە  ڕاگەیاندنی 

نیوە سەدەیەك دەبێت  كەرەستەی یەكێك لە پیشەكانمە.

نوێیەكەتاندا  كتێبە  بەشێكی  لە  ئێوە  ئایرڤین،  بەڕێز 
ئاشكرا  موزیكی »بیتلس«  گروپی  بۆ  هەواداری خۆتان 
خۆشتان  ئێوە  »دانی«  كاراكتێری  وەك  ئایا  دەكەن. 
ڕۆیشتن بۆ كۆنسێرتە ئەفسانەییەكەی نیویۆریكیان كە 

لە گۆڕەپانی »شیا« كرا؟
ئایرڤین: نەخێر، نەڕۆیشتم. زۆرێك لە هاوڕێكانم بۆ ئەو 
كۆنسێرتە تایبەتە چوون. بیست هۆكاری ئاڵۆز هەبوون كە 

ڕێگرییان لێدەكردم. 

بلیتتان پێبوو؟
ئایرڤین: بەڵێ.

بلیتتان پێبوو و نەشڕۆیشتن؟
ئایرڤین: بەڵێ، بلیتەكەم دا بە كەسێكی دیكە، ئیدی ئەو 

لەجێی من ڕۆیشت.

ئایا هەرگیز لەوە پەشیمان بوونەوە كە بۆ ئەو كۆنسێرتە 
نەڕۆیشتوون؟
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ئایرڤین: نەخێر، لەیادم كردبوو هەتا لە كاتی ئیشكردنمدا 
ل��ەس��ەر ڕۆم��ان��ە نوێیەكەم چ��ووم��ەوە س���ەری. ب��ەاڵم من 
كەسایەتیەكانیان  بە  حەزم  بووم،  مۆسیقایەكەیان  عاشقی 
هەرگیز  من  بەاڵم  گۆڕی.  هەموو شتێكیان  ئەوان  دەهات، 
عەوداڵی كۆنسێرت نەبووم. زۆر دابڕاویش بووم لە نەوەی 
خۆم كە نەوەی »سێكس و ماددەی هۆشبەرو ڕۆكنڕۆڵ« 
بوون. پێم باشتر بوو مەشقی زۆرانبازی بكەم. ئەو هەموو 
بۆ من  ناكۆتایانە  ئاهەنگە  خواردنەوەیەو حەشیشكێشان و 
شتێك نەبوون. لەپاش مەستییەكی ئاوەها دوو ڕۆژ دواتر 
زۆرانبازێك  چونكە  دەدای���ەوە،  مەیدانەكەدا  لە  باجەكەیم 

دەیتوانی بەمالوبەوالدا فڕێمبدات. 
گ�����راس: م���ن ل���ەگ���ەڵ م��ن��داڵ��ەك��ان��ی خ���ۆم���دا گ��وێ��م لە 
جیهان  س��ەران��س��ەری  ل��ە  ب���ووەو  بیتلس  گۆرانییەكانی 
گەنج،  نەوەی  لەسەر  كردووە  كاریگەرییەكەیم  چاودێری 
دوا  مەزنەكانی  ب��زووت��ن��ەوە  ب��ەش��داری  كاریگەرییە  ئ��ەو 
مۆزیكی  بۆ  من  عاشقی  ب��ەاڵم  ب��ووە.  شەست  ساڵەكانی 
لە  من  پەنجا.  بۆ سەرەتاكانی  دەگەڕێتەوە  ئەوەش  جازە. 
هەر  خوێندووە،  پەیكەرتاشیم  شێوەكاری و  دووسلدۆرف 

لەوێش لە گروپێكی موزیكی جازدا مۆسیقام دەژەند. 

لە  بەر  كەمێك  كرد،  قسەمان  ساڵ  دوو  لە  بەر  ئێمە 
هەردووكتان  كاتەدا  لەو  ئێوە  ئۆباما.  هەڵبژاردنی 
گۆڕانكارییەكی  ئەمەریكی  سیاسەتی  بوون  خوازیار 
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ساڵی  دوو  ئێوە  ئایا  ببینێت.  بەخۆیەوە  بنەڕەتی 
سەرەتای حوكمی ئۆباما چۆن دەبینن؟

ئایرڤین: با وابڵێین: ئەوەی كە ئێمە بە هیوای بووین لە 
ساڵەكانی ڕابردوودا تەشەنە بكات و تەشەنەی نەكردووە، 
ئۆپۆزسیۆنە  بەڵكو  بكەین،  تۆمەتبار  لەوەدا  ئۆباما  نابێت 
كۆمارییەكان بە تەسكبیرییەكانیانەوە گۆڕانیان ناوێت. من 
هەرگیز هێند خۆشباوەڕ نەبووم كە باوەڕم بەوە بووبێت 
بەدەست  سەركەوتن  سبەی  بۆ  ئەمڕۆ  لە  بتوانێت  ئۆباما 
ڕیفۆرمی  لەسەر  بێكۆتاییەكان  مشتوومڕە  تەنها  بهێنێت. 
خاوەنی  هەرگیز  كۆمارییەكان  وەرب��گ��رە.  تەندروستی 
جەنگدا  حاڵەتی  لە  نەبوون.  جۆرە  لەو  پیالنێكی  نەخشەو 
دەكەین.  تروپەكانمان  لە  پشتیوانی  ئێمە  دەڵێین:  ئێمە 
باشە. ئەی ئایا ئەوەش جۆرێك لە پشتیوانیكردن نییە گەر 
فكری  ئ��ەوان  خۆیان؟  نیشتیمانی  ماڵ و  بۆ  بیانگەڕێنیەوە 
كە  بیت  دڵنیا  لەوە  دەتوانیت  تەنها  نایەت.  بەخەیاڵیاندا  وا 
كە  دەكەن،  ئەوانە  بۆ  خەست  ماستاوی  كۆنزەرڤاتیڤەكان 
كەمترین پەیوەندییان بە وشەی »مەسیحییەت« ەوە هەیە. 

ئەوە باش تووڕەی كردوون.
دەدەن،  نیشان  دیندار  بە  خۆیان  بتوانن  هەتا  ئایرڤین: 
ئەگەرچی دینداریش نەبن. بڵندگۆیەكی كۆنزەرڤاتیڤی وەك 
سارا پالین و بزووتنەوەكەی ئەسڵەن خۆشیان نازانن چییان 
لە  گۆڕانە، چونكە  ئەویش  ناوێت  ئەوان شتێكیان  دەوێت. 
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پەیتا  پەیتا  بزووتنەوەكەی  كە  ئ��ەوەی  تێناگەن.  گ��ۆڕان 
مەزن دەبێت تووشی خەمی كردووم. كاتێك بە كاریكاتێرە 
ڕاسیستی و ڕەگەزپەرستانەكانیان سوكایەتییان بە سەرەك 
كۆمار كرد لەسەر ڕەنگی پێستی، من تووشی شۆك بووم. 

من وامزانی لەمێژە ئەوە باوی نەماوە. 

مرۆڤ  كە  شێوەیە  ب��ەو  سیاسی  گۆڕانكاری  گ��راس: 
چەند  ئەمریكا  لە  بەاڵم  دی.  نایەتە  هەرگیز  هیوایەتی  بە 
وەرچەرخانێكی باش هەیە، ئەگەرچی هەموو شتێك بە الیەنی 
باشدا نەشكاوەتەوە. یەكێك لەوانە چاكسازی تەندروستییە. 
من هیوادارم گەلی ئەمریكی حوكمێكی دیكە لە سەر ئۆباما 
بە ڕەوا ببینێ  و ئەویش ئەو كاتە بۆ كۆمەڵێك گۆڕانكاری 
نموونە گۆڕینی  بۆ  بكرێن.  پێویستە  لەمێژە  بقۆزێتەوە كە 
پەیوەندی ئەمریكا لەگەڵ كوبادا. لە دەزاگاكانی ڕاگەیاندنی 
زۆر  ئێجگار  دەربڕینێكی  خۆشحاڵی  لەپاش  ئەڵمانیاش 
دەستكرا بە ڕەخنەگرتنی توند لە ئۆباماو منیش دڵنیا نیم، كە 
ئاخۆ ئەوە تەنها ڕەخنەگەلێكن لە سیاسەتی ئەو یان شتی 
دیكەی لە پشتەوەیە. لەم ئانوساتەدا من تەنها ئەوەم لە ال 
گرنگە كە ئۆباما لەگەڵ وەزیری دەرەوەی، هیلەری كلینتندا 
ئیسرایل و  لەنێوان  ڕاستەوخۆ  مامەڵەی  وگوڕی  گەرم  بە 
ن��اوەڕاس��ت  خۆرهەاڵتی  كێشەی  ڕێكبخەن و  فەڵەستیندا 

چارەسەر بكەن. من هیوای سەركەوتنیان بۆ دەخوازم. 
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ئۆباما كشانەوەی تروپەكانی لە عیراق ڕاگەیاند. ئێوە 
بەوە ئاسوودەن؟

ل��ەوە دەك��ەم��ەوە كە ئەم جەنگە چۆن  بیر  گ��راس: من 
و  هەڵگیرسێنراو  ەوە  نەوتی«  »ئاوەاڵنی  بوش و  لەالیەن 
ئێستاش ئەو هیوایە دەبینم، كە ئۆباما بە كشانەوەی تروپە 
ئەمەریكاییەكانەوە گرێی دەدات. بەاڵم دەشبێت گومانم لە 
بۆ  هیچ هۆیەكم  واتا من  هەبێت.  هیوایانە  ئەو  بەدیهێنانی 

ئاسوودەبوون نییە. 

ئایرڤین: بەڕاستی بەالمەوە سەیرە كە لە جەنگی ڤیتنامەوە 
ئەو وێنە جەنگبزوێنەرە ئەمریكاییە لە ئارادایە كە تامەزرۆی 
مەیدانێكی  سەر  هەڵبكوتێتە  جەنگەوە  مەیدانی  لەم  ئەوەیە 
دیكەی جەنگ. لەگەڵ ئەوەشدا هەمیشە ئەو حەقیقەتە فەرامۆش 
دەكرێت كە لە ئەمریكا غەریزەیەكی دیكە لە مەیداندایە كە زۆر 
بەهێزترە لەوانی دیكە، ئەو غەریزەیە دەڵێت: ئێمە القەی كەس 
سەروكارمان  دەكرێت  پێمان  هێندەی  دەمانەوێت  ناكەین و 
بۆ  نە  كاراكتەرە  ئەو  بێت.  كەم  جیهاندا  ئەوانیتری  لەگەڵ 
نموونەیی  كاراكتەرێكی  لیبراڵەكان  بۆ  نە  كۆنزەرڤاتیڤەكان و 
ئەمریكایە.  دێرینی  سروشتێكی  ئەوشدا  لەگەڵ  ب��ەاڵم  نییە، 
لە  چیدا  »لەپێناوی  بەندكراوە.  سیاسی  هەڵوێستێكی  ئەوە 
لە  پێش  چیدا  لەپێناوی  بكەین،  جەنگ  عیراق  ئەفغانستان و 
بە  ئەوانیتری جیهان  پێویستە  كۆمەڵكوژی بۆسنە بگرین؟«، 

خەمەوە پەی بەو جۆرە فكرو مەرامانە بەرێت.
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بەناوبانگەكەی  وتە  گراس  دا  گریم«  »وشەكانی  لە 
»یاقوب گریم« مان سەبارەت بە پیری  و مەرگ دێنێتەوە 
دەممدایە.  لەبەر  ئێستا  مەرگ  »بەاڵم  دەڵێت:  كە  یاد 
نامۆیە،  هێشتا  دەستپێدەكات.  »هیچ«  ئەوە  لەپاش 
هەردێتو  كەمخەویدا  شەوێكی  هەموو  لەگەڵ  ب��ەاڵم 
بە  پشت  دەتوانێت  مرۆڤ  دەزانم  من  دەبێت.  ئاشناتر 

مەرگ ببەستێت.« ئاخۆ ئێوە لە مەرگ دەترسن؟  
ئایرڤین: من سڵ لە مەرگی خۆم ناكەمەوە، بەاڵم ترسێكی 
سامناكم لەوە هەیە كە منداڵەكانم، كوڕەزاو كچەزاكانم یاخود 
مەرگم  پێش  مەرگیان  كە  بێت،  بەسەر  شتێكیان  ژن��ەك��ەم 
بكەوێت. من هیوادارم، هەروەك زۆرێك لە خەڵكانی دیكە، كە 
خۆم لەپێش كەسە ئازیزەكانمەوە بمرم. ئەوە ئاسانترە ئەو  
كەسە بیت كە دەمریت وەك لەو كەسەی كە جێدەمێنێت و بیرت 
دەكات. كە ساڵی 2007 توشی نەخۆشی شێرپەنجە بووم، 
تەنها  تەقێنراو  بەسەرمدا  كە  بوو،  وا  كۆتاییەك  وەك  ئەوە 
دەستنیشانكردنی  لەگەڵ  كاتێك  كرد.  تێپەڕی  تەنیشتمدا  بە 
نەخۆشییەكەمدا ڕووبەڕووكرامەوە، بیرم لەوە كردەوە كە من 
ژیانێكی بەختەوەرم هەبووە. كتومت هەر واش بیرم دەكردەوە 
كە سێ ساڵ لەمەوبەر كۆچی دواییم بكردایە: جۆن، نابێت 
بەاڵم  هەبووە.  بەختەوەرت  ژیانێكی  تۆ  هەبێت،  گلەییت  تۆ 
بێگومان خەمی ژنەكەم و منداڵە هەرە بچكۆلەكەم دەخوارد، 
چونكە ئەوان ئیدی ناچار دەبوون بەبێ من درێژە بە ژیانیان 
بدەن. زۆرێك لە خەڵكی خوازیاری جۆرێك لە ڕێكەوتننامەن 
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لەگەڵ مەرگدا. وەك ئەوەی بە مەرگ بڵێن: »تكایە دەتوانم 
مەرگێكی خۆش بژیم؟ – مەرگێك كە ژن و منداڵەكەم ئێجگار 
تێكنەدات، تكایە با لە جەژنی كریسمسدا نەمرم«، ئەوە شتێك 
نییە لە دەستماندابێت. من بەختم هەبوو. ئەمڕۆ هەموو شتێك 
باش بووەتەوە، باشتر لە باش. ئەو ترسەی لە مەرگ كە من 
لە ڕۆمانەكانمدا باسی دەكەم، ترسێكە كە تەنها بۆ كەسێكی 

دیكە هەمە. 

لە ڕۆم��ان  و  ك���ردووە  ب��ەوە  گ��راس: من زوو دەستم 
مەرگ  لەسەر  خەیاڵەكانم  بە  سەبارەت  هەڵبەستەكانمدا 
بنووسم، بەو شێوەیە لە زۆرینەی كتێبەكانمدا ڕۆڵی خۆیان 
لە  جۆنیشدا،  كتێبەكانی  زۆرینەی  لە  ه��ەروەك   – دەبینن 
»گارپ« ەوە دەست پێبكە. بێگومان كاتێك بیر لە كۆتایی 
خۆم دەكەمەوە وتەكانی »گریم« م بە خەیاڵدا دێت. ئەو 
پرسیارەی كە زۆر لێم دەكرێت  و لەڕاستیدا مرۆڤ ناتوانێت 
وەاڵمی بداتەوە: »ئاخۆ ترسم لە مەرگ هەیە؟«، من ئەمڕۆ 

بە نەخێر وەاڵمی دەدەمەوە.
مارتین شۆلتس
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گونتەر گراس

كاتێك نووسەر بیەوێت بۆ جەماوەرێكی دیاریكراو بنووسێت 

دەكەوێتە هەڵەوە

لە   1927 ساڵی  ئۆكتۆبەری  ی   16 گ��راس  گونتەر 
دانتسیگ – النگفوهر لەدایك بووە. نووسەر، پەیكەرتاش، 
شێوەكارو گرافیكەری ئەڵمانییە. گراس ئەندامی ))گروپی 
ن��ووس��ەرە  گرنگترین  ل��ە  ی��ەك��ێ��ك  وەك  و  ب���وو   ))47
ئەڵمانەكانی ئەم سەردەمە حساب دەكرێت. ساڵی 1999 

خەاڵتی نۆبڵی ئەدەبی وەرگرت.
پرۆتێستانتی و  خ��ۆراك��ی  بازرگانێكی  ك��وڕی  گ��راس 
لە  خ��ۆی  منداڵی  ب��ووە.  كاشووبی  كاتۆلیكی  ئافرەتێكی 
دانتسیگ لە هەلومەرجێكی سادەوساكاردا بەسەر بردووە. 
ئەپارتمانێكی دوو ژووریان هەبووە، كە تەنانەت حەمام و 
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ئاودەستی خۆی تیادا نەبووە. گونتەر گراس و ڤالتراوتی 
خۆشكی ژووری خۆیان نەبووە.

بە  ب���ووە  كاتۆلیكەكەی  دای��ك��ە  ك��اری��گ��ەری  ب��ەه��ۆی 
ژێر  ك��ەوت��ووەت��ە  هەمانكاتیش  كەنیسە.  خ��زم��ەت��ك��اری 
ك��اری��گ��ەری ئ��ای��دۆل��ۆژی��ای ن��ازی��ی��ەوە، ئ��ەگ��ەرچ��ی بەپێی 
نووسینەكانی خۆی، رەزامەندی لەسەر ))الوەكانی هیتلەر(( 
نەبووە. لەپاش برینداربوونی لە بەرواری 20 ی ئاپریلی 
مارییەنبادەوە  لەنێزیك   1945 مایسی  ی   8 1945دا، 
گیراو و هەتا 24ی ئاپریلی 1946 بەندی ئەمریكییەكان 

بوو. 

گفتوگۆ لەگەڵ خوێندكاراندا:

ئێمە بیستومانە گوایە ئێوە بەر لەهەر كەس بۆ خۆتان 
و كەسانی بەتەمەن دەنووسن. ئایا بۆ كێ دەنوسن؟

سەرنجی لەسەر خۆی و نیازەكانی بهێڵێتەوە. ئەوەی كە 
مرۆڤ لەپڕۆسەی نوسینی هێند درێژخایەندا، كە بەزۆری 
چەند ساڵێك تێدەپەڕێنیت، جەماوەرێكی خەیاڵی بانگهێشتی 
جەماوەری  ئیدی   – دەك��ات  نووسینەكەی  مێزی  س��ەر 
زیندو بێت یان مردو – و لەبەرخۆیەوە گفتوگۆیان لەگەڵ 

دەكات، ئیدی ئەوە شتێكە سەر بەجیهانی نووسینە.
هەرگیز  نانووسم.  مندااڵن  بۆ  من  راستە،  ئەوە  بەاڵم 
خۆم نەخستوەتە بەر ئەركی نووسینی كتێبێكی منداڵ یان 
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گەنجان. بەاڵم هەڵبەت كتێبم هەیە وەك )پشیلەو مشك(، كە 
لەناو ناوەندی گەنجاندا رۆڵ دەبینن، واتا بۆ ئەوان شتێكی 
كاراكتەری  مندا  كارەكانی  لەزۆرینەی  نین.  نەگونجاو 
خوێندكار و مامۆستا دێنە بەر چاو، رەنگە هۆكارەكەی بۆ 
ئەوە بگەڕێنرێتەوە كە من لەتەمەنی پانزە ساڵیدا خوێندنگام 
بەهاوكاری چەكی  بووم  جێهێشتووە. جەنگ هات، منیش 
هەوایی. هەرگیز بڕوانامەم بەدەست نەهێناوە و زۆرینەی 

ئەو شتانەی دەیانزانم، خۆم فێری خۆمم و.

تێكستی  تەفسیری  كێشەی  بۆ  ئێوە  هەڵوێستی  ئایا 
ئەدەبی لەوانەكاندا چییە؟-

بەو  بەزەییم  م��ن  خ��ۆی.  ب��ۆ  بابەتێكە  تەفسیركردن 
ب��ەس��ەردا  تەفسیركردنیان  ك��ە  دێ��ت��ەوە  خ��وێ��ن��دك��اران��ەدا 
سەپێنراوە. لەكاتێكدا كتێبێك بۆ یەكەمین جار دەخوێننەوە، 
بیر لەوە دەكەنەوە چۆن تەفسیری بكەن، ئەوەش شتێكە 
رێگایەكە  ب���ەزۆری  دەك��ات��ەوە.  ك��اڵ  خوێندنەوە  چێژی 
بزانن  ئەوەی خوێندكارەكان هەوڵدەدەن  دەچێتەوە سەر 
تەفسیری  و  ببیستێت  چی  دەی��ەوێ��ت  مامۆستاكە  ئاخۆ 
بێت  باش  دەرەجەیەكی  مەسەلە  لێرەدا  ئیدی  چییە.  ئەو 
پ��ەروەردەی��ەك��ە  ئ���ەوەش  ی��اخ��ود ه��ەر هۆكارێكی دی��ك��ە. 
من  بەبۆچونی  خۆگونجاندن.  بەرەو  هەلپەرستی،  بەرەو 
نیگارێك  پەخشانێك،  هەڵبەستێك،   – هونەری  كارێكی 
تەفسیرێكدا  لەتاكە  هەرگیز   – مۆسیقا  پارچەیەك  یاخود 
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ك��اری  ك��ە  تایبەتمەندییەیە  ئ��ەو  كتومت  كۆناكرێتەوە. 
دەتوانێت  مرۆڤ  دەكاتەوە.  جودا  دیكە  لەشتی  هونەری 
بەلوعەیەك یان دەسكی دەرگایەك پێكەوە پێناسە بكات، 
لەتەفسیر،  زۆرێ��ك  بۆ  وااڵی��ە  لەهونەر  پارچەیەك  ب��ەاڵم 

وااڵیە بۆ تەفسیری هەلەو بەناو هەڵەش. 
ئێمە پێویستە چاودێری خۆمان بكەین كاتێك بەپانزە 
ی��ان ش��ان��زە س��اڵ��ی دەڕۆی��ن��ە ن��او م��ۆزەخ��ان��ەی��ەك��ەوە و 
پیكاسۆ  یان  مارك  فڕانس  كلێ،  پۆڵ  نیگارێكی  تەماشای 
و  مۆزەخانە  هەمان  دەچینەوە  دوات��ر  ساڵ  دە  دەكەین. 
وێنەیەكی سەرلەبەر جیاواز دەژین، بەبێ ئەوەی نیگارەكە 
هیچ گۆڕانێكی بەسەردا هاتبێت. كاتێك گروپێك دەڕوات 
و تەماشای دەكات، دەبینیت دە كەس لەسەر دە شێوازی 
جۆراوجۆر پەی بەنیگارێك دەبەن و هەر یەكەی بەشێوازی 
خۆی لەگەڵ ئەو نیگارە دەژی: ئەوە دەوڵەمەندی هونەرە، 

كە لەتەفسیر و رێگای تەفسیر ناكەوێتەوە. 
ب�����ەڕای م���ن ئ����ەوە زۆر ب��اش��ت��رە م����رۆڤ ل��ەپ��اش 
كانزاییەكی زمان  ئاخۆ چ  بپرسێت  لەخۆی  خوێندنەوەكە 
لێرەدا بەكارهێنراوە و فێڵ و لێزانیەكەی نوسەرەكە چین 
بەنمونە  لەتێلگتە( ی من  )ژوان  با چیرۆكی  لەكوێدان.  و 
)ب��ارۆك( نوسەرانی  هەڵبەستراوی  ژوانێكی  بهێنینەوە، 
سی  جەنگی  ساڵی  دواهەمین  لەگەڵ   ،1647 ساڵی  ی 
)گروپی  لەگەڵ  خۆم  ئەزمونەكانی  تیایدا  من  كە  ساڵەیە، 
گروپە  ئەو  من  كە  بەچەشنێك  بەرچاو،  دەخەمە  47(دا 
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رەوانەی سەدەی حەڤدەهەم دەكەمەوە. لەو چیرۆكەكەدا 
پەیوەندیگەلێكی زۆر ئاڵۆز و جەنگی سی سالەو ئەدەبی 
پڕ  بەكتێب  ناكۆتا  مەكتەبەی  لەتوانایدایە  كە  )ب��ارۆك( – 
بەبەردا  روونیان  بەرگێكی  و  كۆدەكەمەوە   – بكاتەوە 
ئەڵمانی  مامۆستای  هەم  كە  ئەوەشە  لەبەر  هەر  دەك��ەم، 
بكات.  لەسەر  كاری  دەتوانێت  میژوو  مامۆستای  هەم  و 
ئاخۆ چ روخسارێك دەخوڵقێت كاتێك مرۆڤ ژیانی خۆی 
بۆ  حەڤدەهەم،  سەدەی  بپەڕێنێتەوە  بیستەمدا  لەسەدەی 
ناو دۆخێكی لێك چوو، واتا دۆخی جەنگ؟ بە بۆ چوونی 
من ئەو جۆرە پرسیارانە لەوانەدا زۆر سودبەخشن. زۆر 
سودبەخشترن لەو تێفكرینە ناكۆتانەی، كە ئاخۆ مەبەستی 

فان شاعیر چییە.

ئەڵمانیدا  لەوانەی  كارەكانتان  كە  دروستە  پێتان  ئایا 
مشتومڕیان لەسەر دەكرێن؟

وااڵ  ماناوە  و  تەفیسر  ل��ەڕووی  ئەگەر  راستە،  دەڵێم  من 
ئەو  كاتێك  من  دەخوێنرێتەوە.  زۆر  مشك(  )پشیلەو  بێت! 
خۆم،  ن��ەوەی  بۆ  دەبێت  كتێبێك  وام��زان��ی  نووسی،  كتێبەم 
لەسەردەمی  ئەزمونن  هەمان  خاوەنی  كە  خوێنەرانێك  بۆ 
جەنگدا. بەاڵم لەوەدا بەسەهودا چووم، چونكە ئێستا كتێبەكە 
تەنها لەناو ئەڵمانیادا ئەدەبی خوێندنگا نییە، بەڵكو بۆ نمونە 
لەژاپۆنیش. رەنگە لەبەرئەوە بێت من تیایدا بابەتێكیش دەخەمە 
باڵغ  ئەویش سەردەمی  ئەبەدییە،  و  ناكۆتا  بابەتێكی  كە  رو، 
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بوونە. لەبەرئەوەیە ئەو كتێبە لە واڵتانی زۆر پەراوێزكەوتوو 
پێ  خوێندكارەكانیان  و  دەخوێنرێتەوە  ئ��ارەزوەوە  بەهەمان 

عەزاب دەدرێت.

ئایا  چۆنە؟  كتێبەكانتان  رەخنەی  بۆ  كاردانەوەتان  ئایا 
رەخنە دەبێتە هۆكاری گۆڕانكاری لەكارەكانتاندا؟ 

رەخنەی  لەالیەن  گرنگم  ئاماژەیەكی  بەدەگمەن  نەخێر. 
رەخنەی  خوێنەراندا.  لەنامەی  زیاتر  دراوەتێ.  پیشەگەریەوە 
پیشەگەری لەواڵتی ئەڵمانیادا پتر خواستی رەخنەگرەكە خۆی 
لەنوسەرەكە رێنیشاندەریەتی، ئەوە شتێكە جێی داخە. لێرە و 
لەوێ رەخنەگرێكی مەزن هەیە كە وێنایەكی كتومتی سەبارەت 
بەچۆنییەتی نوسینی رۆمان هەیە. )ئیدی خۆ پێویست ناكات 
ناوی كەس بهێنین(. گەر نوسەرێك پابەندی یاساو ڕێساكانی 
ئەو نەبێت، ئەویش بەسەریدا دادەبارێت. ئەوە هیچ سودێكی 

نییە.
كە یەكەم رۆمانم لەژێر ناونیشانی )تەپڵی تەنەكە( باوبوەوە، 
لەڕۆژنامەی )FAZ( رەخنەگرێك بەناوی گونتەر بلۆكەرەوە 
بەڕاستی  بلۆكەر  كە  بوو  دی��ار  لێی  كتێبەكە  ب��ەاڵم  دڕان��دی، 
كتێبەكەی لەجارێك زیاتر خوێندبووەوە. بەپێچەوانەوە ئەمڕۆ 
دنیا گۆڕاوە. كە )دەشتێكی بەرین( باوبوەوە هەستم بەزۆرێك 
لەڕەخنەگران دەكرد كە رۆمانەكەیان نەخوێند بووەوە یاخود 
تەنها چاوێكی سەرپێیان پیادا خشاندبوو و لەڕوانینی سیاسی 

خۆیانەوە بڕیارێكی پێشوەختیان دابوو. 
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هەندێك جار حەز ناكەن دەستكاری تێكستێكتان بكەنەوە؟
بۆ نمونە دە ساڵ دەبوو )تەپڵی تەنەكە(م نەخوێندبووەوە، 
هەتا ساڵی 1990 لەپێش جەماوەرێكی بچكۆالنەدا لەهۆڵی 
ئێوارەدا  ل��ەدوان��زە  كتێبەكەم  هەمو  )گۆتینگەر(  شانۆی 
خوێندەوە. لەو ساتەوە )تەپڵی تەنەكە( بەكاسێت و سیدیش 
هەیە. بێگومان لەئامادەكاریەكانمدا دەبوایە رۆمانەكە زۆر 
بەوردی بخوێنمەوە. لەو خوێندنەوانەدا بۆم دەركەوت كە 
)ڕابردوی تەواو( م ئێجگار زۆر بەكارهێناوە. بەاڵم بیرم 
لەوە نەكردەوە بیانگۆڕم. تێكستەكە بەو شێوەیە نوسراوە، 
هیچ  و  ب��ووە  ج��ۆرە  ب��ەو  زمانەوانیم  هەستی  ئ��ەوك��ات 
بچمەوە  زانین(مەوە  )باشتر  بەهۆی  ئێستا  نییە  مانایەكی 
سەر تێكستێكی كۆنم و پاكی بكەمەوە. گەر هەڵەی زانیاری 
داڕشتن،  هۆكاری  لەبەر  نەك  بەاڵم  لەوانەیە،  ئەوا  بێت 
ئەگەرچی ئەمڕۆ )ڕابردووی تەواو( بەو چەشنەش بەكار 

نەهەنێنم. 

ئایا خوێندنەوەی ئەو كتێبەی خۆتان چێژی دانێ؟
بارودۆخێكی  چەند  چونكە  دەدات��ێ،  زۆرت  شەوقێكی 
جاران زیندوو دەكاتەوە، بۆ نمونە لەپاریس لەژێر چ هەل 
بەاڵم  نوسیووە.  كتێبەم  ئەو  ژیاندا  مەرجێكی سەختی  و 
لەالیەكی دیكەشەوە بەشە تەرككراوەكان و گۆڕانكارییەكان 
سەرلەنوێ دێنەوە یادت، چونكە من زۆرینەی كتێبەكانم 

بەسێ یان چوار چەشن دەنووسی. 
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كاراكتێری ئۆسكار لە)تەپڵی تەنەكە( دا چەند هاوتەریبیێ 
لەگەڵ ژیانی خۆتاندا نیشان دەدات... 

ساڵیدا  لەسێ  خۆم  تەمەنی  نەمتوانیووە  هەیە  هێندە 
خۆم  ژیانی  مەسەلە  من  بۆ  تەنەكەدا(  لە)تەپڵی  رابگرم. 
بۆ  و  بگێڕمەوە  دیاریكراو  زەمەنێكی  ویستومە  من  نییە. 
شتێكی  وك��وڕی  ك��ەم  زۆر  ماوەیەكی  مەبەستەش  ئ��ەو 
گێڕەڕەوەكە  گۆشەنیگای  ئەویش  ب��ووە،  یەكالییكەرەوە 
رۆمانی  مەفتونی  و  گ��ەورە  الیەنگرێكی  هێشتا  من  بوو. 
لەئیسپانیا  ك��ە  گ��ێ��ڕان��ەوەی��ەك  ج���ۆرە  )پ��ی��اك��ێ��رس��ك(م، 
ماورییەكانیش  كاریگەری  بەبێ  بەاڵم  پێدراوە،  تەشەنەی 
و  بەخۆی  سێرڤانتێس،  میگێل  ئەستەمە.  بیرلێكردنەوەی 
بااڵیەی  كولتورە  ئەو  بۆ  نمونەیەكە  كیشۆت(ەوە  )دۆن 
رۆمانێكی  گریملهاوزن  دوات���ر  س���ەدە  نیو  گ��ێ��ڕان��ەوە. 
)وات��ا  سیمپلیتسیزمدا  ناونیشانی  ل��ەژێ��ر  ه��اوش��ێ��وەی 
یەكەم  ك��ە  ب��اوك��ردوەت��ەوە،  یەكالیەنترین(  ساناترین، 
ئەوەبوو  مەسەلە  من  بۆ  ئەڵمانییە.  پیكارێسكی  رۆمانی 
بێت  نیگایەك  خاوەنی  هەڵبەستم  هونەری  كاراكتەرێكی 
وەك لە)سیمپلیتسیزم( دا هەمو شتێك نامۆ بكات. ئۆسكار 
بەدەستی خۆی تەمەنی خۆی دەوەستێنێت، هەمو شتێك 
لەئاستی بەرزایی قەراغی مێزەكەوە دەبینێت. منداڵ وەك 
شایەتێكە،  ئۆسكار  ب��ەاڵم  وەرناگیرێت،  بەهەند  شایەت 
لەگەڵدایە و هەمو شتەكان دەبینێت. روداوەكان لەبازنەی 
خوارەوەی  لەچینێكی  بەڵكو  نین،  بااڵكاندا  توێژە  و  چین 
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 - سەردەمێكن  روداوەكانی  ئەوەشدا  لەگەڵ  پرۆلیتاری، 
چەند  بێگومان  ب��وو.  گرنگتر  شتێك  لەهەر  من  بۆ  ئ��ەوە 
بەسەرهاتێكی خۆشم رۆڵیان بینیوە، بۆ نمونە زێدی خۆم، 
لەچینی  گەورەبوون  النگفور،  ناوچەی  دانتسیگ،  شاری 
هەژاردا . هەر وەك لەكتێبەكانی دیكەشمدا دەمتوانی لەو 

ئەزمونانەمەوە بنووسم. 

توانیوتانە  ئایا  بدەنەوە،  ڕاب��ردوو  لە  ئاوڕێك  گەر 
خواست و خەونەكانی خۆتان بهێننە دی؟ ئایا لەڕۆژی 

ئەمڕۆدا رازین؟
لەشتێك پەشیمان دەبم. بۆ من هەمیشە  من هەمیشە 
بووە،  نەگۆڕ  خواستێكی  هونەری  پیشەی  بۆ  خواستم 
دژی  باوكم  شێوەكاری.  هونەری  بەئاراستەی  پتر  بەاڵم 
رۆمانسییانەی  پەیوەندییەكی  دایكم  ب��ەاڵم  ب��وو.  ئ��ەوە 
دڵگیری لەگەڵ هونەردا هەبوو، رەنگە لەبەر ئەوە بووبێت 
جیهانی  لەجەنگی  سێكیان  هەر  هەبووە،  ب��رای  سێ  كە 
ویستوویەتی  یەكێكیان  داوە.  لەدەست  ژیانیان  یەكەمدا 
ببێت بەنووسەر، ئەوی دیكەیان بەنەخشەسازی شانۆ و 
سێهەمیان بەچێشت لێنەر. دایكم لەمندا هەندێك لەو شتانەی 
كۆچی  زوو  هەر  جەنگ  لەپاش  دایكم  بەاڵم  دەبینییەوە. 
دوایی كرد، ساڵی 1954. من سەرەتا لەئەكادیمی هونەری 
1949، كە بۆ یەكەمین جار  دوسڵدۆرف بووم و ساڵی 
كارێكی  باوكرایەوە،  ئەكادیمییەكە  سااڵنەی  راپۆرتێكی 
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بۆ  تیادا باوكرابوەوە. سوپاس  بەناوی خۆمەوە  منیشی 
من  كە  بوو  ئ��ەوە شتێك  ببینێت.  ئ��ەوە  ك��ەوت  فریا  خوا 
نەكەوت  فریا  بەاڵم  بدەم.  نیشانی  دەمتوانی سەربەرزانە 

رێگا بە نووسەربوونم بگرێت .
ب��ۆ م��ەس��ەل��ەی رازی��ب��وون��ی��ش��م: ئ��ەگ��ەر رازی��ب��ووم��ای��ە 
درێ��ژەم بەنووسین ن��ەدەدا. ئ��ەوەی ت��ەواو بوو، ت��ەواو و 
ئیدی سەرلەنوێ شتێكی دیكە دەكەوێتەوە گەڕ. ماوەیەكە 
ئەوەم  هەلی  بەختەوەرانە  نانووسم.  كتێب  لەدوای  كتێب 
كارێكی  چەند  درێ��ژم  دوورو  بەرهەمێكی  لەپاش  هەیە 
هونەری شێوەكاری بكەم، بەشێوەیەك كە هەمیشە لەژێر 
گوشاری نووسیندا نەبم. خۆشترین شت الی من ئەوەیە 
شتێك لەسەر كاغەز بێتە بوون، چ رستەگەلێك بن یاخود 
هەمیشە  پێویستە  ب��ەاڵم   - داهێنەرانە  شتێكی  نیگارێك، 

شتێك لە كردندا بێت ئەگەرنا كەس لەگەڵمدا ناژی. 

لەم ئانوساتەدا كار لەسەر چی دەكەن؟
لەم ئانوساتەدا سەرقاڵی پێداچونەوەی نۆڤلێتێكم لەژێر 

ناونیشانی )ڕەوتی قرژاڵ( دا. مانگی دوو باودەبێتەوە. 

ترسەكانتان  لەسەر  كار  لەبەرهەمەكانتاندا  ئێوە  ئایا 
دەكەن؟ من لێرەدا بیر لەڕۆمانی )جرجە مێینە( دەكەمەوە.
دەنووسم،  راب���ردوو  بابەتگەلێكی  لەسەر  ئەگەرچی 
بەاڵم من هەمیشە هاوتەریب لەگەڵ زەمەندا نووسیوومەو 
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رووداوەكان هەمیشە لەزەمەنی سەردەمدان، لەو زەمەنەدا 
لەو حەقیقەتەوە  مێینە(  )جرجە  دەژیم. رۆمانی  تیایدا  كە 
دەڕوانێت، گوایە مرۆڤایەتی بۆ یەكەمین جار لەمێژووی 
خۆیدا، كە مێژوویەكی هێند دێرین نییە، لەتوانایدایە خۆی 
خۆی لەناوبەرێت. سەرەڕای ئەو هەمو بەئاگا هێنانەوانەیە، 
ئەگەرچی هەمو شتێك روون و ئاشكرایە، ئێمە بەچەشنێكی 
هەمەالیەن درێژە بەكارە وێرانكەرەكانمان دەدەین - لێرەدا 
مەبەست تەنها لە بۆمبی نوكلەری نییە، بەڵكو فەوتاندنی 

هەمیشەیی بەرەو پێش چووی ژینگەشە. 
لە )جرجە مێینە(دا باس باسی رۆژی قیامەت نییە، چونكە 
لە)قیامەتەكەی یوحەنا( بكەنەوە،  ئەگەر وابوایە، گەر بیر 
ئەوا خودا، حاكمێكی ژوورترەو بڕیاری لەسەر دەردەكرد. 
ئەوەی ئێمە لێرەدا دەیبینین كارێكی پڕاوپڕ لەمرۆڤایەتییە 
پشتی  مرۆڤایەتییەوە  ك��اری  لەڕێی  ه��ەر  دەتوانرێت  و 
تەنها  تێكردنە  پشت  ئەو  بۆ  داخ��ەوە  بە  ب��ەاڵم  تێبكرێت، 

ئاماژەگەلێكی زۆر كەم بەدیدەكرێن.

شتێك دەربارەی بەشداری گونتەر گراس لە ڕێكخراوی 
)s.s(

گونتەر گراس لە ساڵی 1948ەوە بۆ ساڵی 1952 لە 
ئەكادیمی دوسڵدۆرف گرافیك و پەیكەرتاشی خوێندووە. 
هونەر  بۆ  بااڵ  خوێندنگای  لە   1956 بۆ   1953 لەساڵی 
 1959 ساڵی  هەتا  پاشان  داوە.  خوێندن  بە  بەردەوامی 
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هەتا  بەرلین،  ب��ۆ  گ��ەڕای��ەوە   1960 ژی���اوە.  پ��اری��س  ل��ە 
 1987 بۆ  1972ەوە  لەساڵی  ژی��ا.  ل��ەوێ    1972 ساڵی 
 1954 لە شلێسڤیگ – هۆلشتاین ژیاوە.  ڤێڤێلسفلێپ،  لە 
گراس خوێندكارێكی بالێتی سویسری خواست. سەردەمی 
1956 هەتا 1960 ی لەگەڵ خێزانەكەیدا لە پاریس بەسەر 
لەدایكبوو.  تەنەكە"  "تەپڵی  دەستنووسی  هەرلەوێش  برد، 
ساڵی 1961، پاش گەڕانەوەیان بۆ بەرلین، دوانەیان بوو: 
فرانس و راول، پاشان الورای كچی بەدوادا هات، ساڵی 
1965 برونۆی كوڕی لەدایك بوو، 1974ش هێلێنی كچی، 
كە  گونتەر لە حەفتاكاندا پەیوەندییەكی چەند ساڵەی لەگەڵ 
دایكیدا هەبوو. هاوسەرگیرییەكی گەاڵ ئانا شوارتسی ساڵی 
1978 جیابوونەوەی لێكەوتەوە. لە 1979 ژنی دووهەمی 
هێنا، ئوتە گرونێرت، كە لەگەڵیدا لە ئاوگوستی 1968 ەوە 

هەتا ژانیوەری 1987 لە هیندستان، لە كالكوتا ژیاوە.
لە  باس  دەتوانیت  گ��راس  نووسینەكانی  نیازی  وەك 
كارەكانیدا  لە  بكەیت.  فەرامۆشكردن((  لەدژی  ))نووسین 
ه��ەروەه��ا  ب��اب��ەت.  ك��ردووەت��ە  باكگراوندەكانی  و  ن��ازی 
سەردەمەكانی پاش جەنگ و بابەتی بیرچوونەوەو تاوان 
كاركردن(( بەهۆ  ))نووسینە  لە  نووسینەكانی.  كەرەسەی 
ەكەی كۆمیتەدا بۆ خەاڵتی نۆبڵی ئەدەبی، بۆ ئەوە رێزی 
تاریكە ئەنگوستە چاوەكاندا  "لە چیرۆكە  لێنراوە كە ئەو: 

رووخساری فەرامۆشكراوی مێژووی كێشاوە." 
پتر  پاش  جار  یەكەمین  بۆ   2006 ئۆگوستی  11ی   
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بوونی  ئەندام  لە  باس  گ��راس  گونتەر  ساڵدا  شەست  لە 
پ��ان��زە س��اڵ��ی وەك  ب��ە  دا.  ل��ە ئێس ئێس  خ��ۆی دەك���ات 
))الوێكی  هیتلەر(( بە ویستی خۆی  ناوی خۆی الی هێزی 
حەڤدە  تەمەنی  لە  گ��راس  ك���ردووە،  تۆمار  ژێ��ردەری��ای��ی 
خزمەت(( ))ك��اری  بەشی  لە  و  هاتۆتەوە  ن��اوی  ساڵیدا 
ەوە رۆشتۆتە الی لیوای فروندسبێرگ، كە سەر بە ئێس 
پاككردنی  ))لەكاتی  یادەوەریەكانیدا  كتێبی  لە  بوو.  ئێس 
پیازێكدا((، گراس باس لە منداڵی خۆی دەكات لە دانتسیگ، 
لە دواهەمین هەفتەكانی وەك سەرباز، كە تیایاندا تەنها بە 
بووە،  رزگاری  مەرگ  دەست  لە  زەحمەت  و  تەنگەتاوی 
باس لە بەندێتی خۆی دەكات لە جەنگداو لە پشێوییەكانی 

یەكەمین كاتەكانی پاش جەنگ.

پاككردنی  ))لەكاتی  ناونیشانی  ئێوە  یادەوەریەكانی 
پیازێكدا(( هەڵدەگرن. ئەو پیازە چی دەگەیەنێت؟

من پێویست بوو فۆرمێك بۆ ئەو كتێبە بدۆزمەوە، ئەوە 
سەختترین بەشی بوو. ئەوە راستییەكی بەڵگە  نەویستە، 
كە ئێمە یادەوەریەكانمان، ئەو وێنانەی خۆمان بۆ خۆمانی 
جاریش  زۆر  و  بن  مەكراوی  دەشێت  دەكەین،  دروست 
وا  دەكەین،  تراژیدیان  دەكەین،  جوان  شتەكان  ه��ەروان. 
هەموو شتانەو  ئەو   . ببنە چیرۆكی چارەنووس  دەكەین 
ئەوەشی جێگای پرسیارە، كە هەموو یادەوەریە ئەدەبیەكان 
دەیخەنە روو، ویستم لەو فۆرمەدا دەركەون و بكەونە بەر 
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گوێ. لەبەر ئەوە پیازەكەم هەڵبژاردووە. لەكاتی پاككردنی 
پیازێكدا، مەبەستم ئەوەیە لەكاتی نووسیندا، توێژ بە توێژ، 
دەردەكەوێت و دەخوێنرێتەوە،  بە رەستە شتێك  رەستە 

لەو یادەا شتی ونبوو زیندوو دەبنەوە.

چ شتێك ئێوەی بزواند یادەوەریەكانتان بنووسنەوە؟
بوو،  وا  سەخت  دایكبوونێكی  لە  وەك  بڵێم،  نامەوێت 
بەاڵم تا رادەیەك جۆرە تێپەڕاندنێكی پێویست بوو، هەتا 
توانیم دەستی پێبكەم، چونكە من چەند نەقدێكی بنەڕەتیم 
لە ئەو تۆبیۆگرافیدا هەیە. زۆرێك لە ئەو تۆبیۆگرافیەكان 
هەوڵ دەدەن وەها بە خوێنەر بڵێن، كە شتێك بەم جۆرەو 
بەوجۆرە بووە و بە شێوەیەكی دی نەبووە. من ویستم 
ئەوە بە شێوەیەكی كراوەتر بنەخشێنم، لەبەرئەوە فۆرمەكە 

بۆ من زۆر گرنگ بوو.

منداڵینتان  ساڵەكانی  هەتا  ب��ۆ  ئێوە  كتێبەكەی 
دەگەڕێتەوە، بەاڵم بە زووترین یادەوەریتان دەست پێ  
ئێوە  كە  پێدەكات،  دەست  كاتێكەوە  لە  بەڵكو  ناكات، 
وەختە دەبن بە دوانزە ساڵ، لەگەڵ بەرپابوونی جەنگدا. 

بۆچی كتومت ئەو بەشەتان هەڵبژاردووە؟
جەنگ  هەڵكێشانە.  و  ه��ەڵ��گ��ەڕان��ەوە  خ��اڵ��ی  ج��ەن��گ 
روو،  دەخ��ات��ە  من  منداڵی  كۆتایی  و  س��ەرەت��ا  ب���ەرواری 
چونكە لە سەرەتای جەنگدا بۆ یەكەمین جار شتەكان لە 
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هەبوو.  كاریگەریان  خێزانەوەو  ناو  دەهاتنە  دەرەوەوە 
لەناكاو  دەك��رد،  ك��اری  پۆڵۆنیدا  پۆستێكی  لە  كە  خاڵم، 
لەگەڵ  چیتر  ئێمە  نەدەكردین،  سەردانی  چیتر  ببوو،  ون 
منداڵەكانیدا یاریمان نەدەكرد. پاشان وترا، گوایە هەر زوو 
كوشتوویانە. خزمە ))كاشوبیەكانی(( دایكم، كە پێشتر الی 
بە خۆشحاڵیەوە  چیتر  لەناكاو  دەچوون،  و  دەهاتن  ئێمە 
نەدەبینران. سەرەتا لە ساڵەكانی دواتری جەنگدا پورێكی 
هێنابوو  لەگەڵ خۆیدا  كێڵگەی  دەركەوتەوەو شتی  دایكم 
دەست  گوندەكاندا  لە  نەوتی  برد.  نەوتی  ئێمەوە  الی  و 
نەدەكەوت، لەبەر قەیران . بەو شێوەیە راگیرییەكی خێزانی 
هاتە كایەوە. بەاڵم دایك و باوكم سەرەتا بە شێوەیەكی 

هەلپەرستانە خۆیان لەگەڵ رووداوەكاندا دەگونجاند...  

سروشتی  و  یادەوەریەكانتان  لە  هەمیشە  بۆ  ئێوە 
دەگەڕێن.  دەرەك��ی  بزوێنەری  ل��ەدوای  گێڕانەوەتان 
خۆشەویستەكانی  كەنارە  بەردێكی  یاخود  پیازەكە 
رۆژهەاڵتتان لەوەدا یارمەتیتان دەكەن. ئایا ئارشیفێكی 

خێزانی لە ئارادا نییە، كە لێوەوە هەڵێنجن؟
وەك منداڵی پەنابەرێك – من لەو نێوەندەدا بوومەتە 
نێزیكی هەشتا ساڵ و بەاڵم خۆم هێشتا بە منداڵی پەنابەر 
كتێبەكەدا  لە  نەبووم.  شتێك  هیچ  خاوەنی   – دەب��ەم  ناو 
ئەوە دەخەمە روو، كە چەند هاورێیەكی من، كە لە بۆدنزێ  
بڕوانامەكانی  هێشتا  كە  بوون،  گەورە  نورنبێرگ  یاخود 
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هیچم  من  م��اوە.  منداڵیان  شتەكانی  هەموو  خوێندنگاو 
نەماوە. هەمووی لەناوچووە. چەند وێنەیەكی كەم نەبێت، 
كە دایكم توانیبووی هەڵیانبگرێت، هەر ئەوندە بوو. كەوابێ  
من لە بارودۆخێكی نالەباردا بووم، بەاڵم  دەركەوت ئەوە 

لە گێڕانەوەكانمدا سوودمەند بووە.

دەستنووسی یەكەمین رۆمانتان یەكێكە لە گەنجینەكانی 
منداڵیتان.

ل��ە س��ەدەی  ب��اس  ب���وو،  ب��ەڵ��ێ، رۆمانێكی م��ێ��ژووی��ی 
سیانزە دەكات، لە سەردەمی بێ  حاكمیدا، لە سەردەمێكی 
تاوانباركردنی  لەپاش  دادگاكانیان  دا.  پاشا  بێ   سامناكی 
كەسێك دەستبەجێ  و بێ  پڕۆسە هەستاون بە هەڵواسین، 
مەرگ و شەیتان بەزمیان بووە. بەاڵم من نەمتوانی دەست 
بەشی  كۆتایی  هەتا   بگرم،  خەیاڵیەكانمەوە  كارێكتێرە  بە 
بە  ب��ەردەوام��ی��دان  ی��ادەدا  ل��ەو  م��ردن .  یەكەم هەموویان 
نووسین نەما. بەاڵم هیچ نەبێت لێوەی فێر بووم، كە پاشتر 
لە كارێكتەرەكانی ترمدا وردبین تر بم. تواڵ پۆكریفكە و 
ئپسكار ماتسێرات یەكەمین نواندنەكانیان تێپەڕاند و بەو 

شێوەیە توانییان لە كتێبی دواتردا دەربكەونەوە.

ئێوە چەند جارێك  راتانگەیاندو وە، كە سەرەتا دان بە 
تاواندا نانی )بالدور شیراخ( توانی پێتان بسەلمێنێت، 
كە ئەڵمانەكان كۆمەڵكوژی، گەلكوژیان كردووە. بەاڵم 
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تەواو سەرسوڕهێنانە  و  یەكەمین جار  بۆ  ئێوە  ئێستە 
بوون.  ئێس  ئێس  ئەندامی  كە  دەكەن،  لەسەر  قسەی 

بۆچی ئێستە ئەوە دەكەن؟
ئەوە غەمباری كردم. بێدەنگی من لەو هەموو سااڵنەدا 
یەكێكە لەو هۆكارانەی، كە بۆچی من ئەو كتێبەم نووسیوە. 

ئەوە دەبایە لە من بێتە دەرێ، دواجار...  

كاتەی  ئەو  سەرەتا  بێشك  هات،  ئێوە  بەسەر  ئەوەی 
لە  یەكینەكەتان بوون، هەستان پێكرد. یاخود توانیتان 

لەكاتی ناوهاتنەوەتانەوە شتێك بزانن.
لەو جێیەدا مەسەلەكە لێڵ دەبێت، چونكە من دڵنیا نیم، 
لە  بوو،  دیار  ناوهاتنەوەمدا  فەرمانی  لە  هەر  بوو:  چۆن 
بوو؟  دیار  واژۆك��ەرەك��ەدا  نەجمەی  لە  نامەكەدا،  سەری 
هەستم  ب��ووم،  درێسدن  لە  كە  ئەوكات،  سەرەتا  یاخود 

پێكرد؟ ئەوەم لەیاد نەماوە.

ئەوكات لەگەڵ هاوڕێكانتاندا قسەتان نەدەكرد، كە ئاخۆ 
واتای چییە، سەر بە بەشی ئێس ئێسی جبەخانە بیت؟ 
ئەوە بابەتێك نەبوو لەناو گەنجەكاندا، كە بەڕێكەوت 

لەویادەدا یەكیان گرتبووەوە؟
كتێبەكەدا  لە  چ��ۆن  وەك  ب��وو،  ئاوها  یەكینەكەدا  لە 
لە  دی  شتێكی  هیچ  ئیدی  تیژكردن.  هەڵداوە:  بۆ  وەسفم 
لە فان شت رزگارم  دەگوترا: چۆن  تەنها  نەبوو.  ئارادا 
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دەب��ێ��ت؟ م��ن خ��ۆم خ���ودی خ��ۆم��م ت��ووش��ی زەردووی����ی 
كردووە، بەاڵم ئەو شتانە تەنها بەشی چەند هەفتەیەكیان 
كرد. پاشان تیژكردنەوەكە دەستی پێكردەوە و هەروەها 
پەروەردەیەكی كەمووكوڕ بە ئامێری كۆنەوە - وەتر ئەو 

شتانە پێویست بوو بنووسرێن.

ئێوە ناچار نەبوون بینووسن. كەس نەیدەتوانی زۆرتان 
لێبكات.

زۆرەملی خودی خۆم بوو، كە وای لێكردم.

ناوی  بەرگری  هێزی  لە  خۆتان  بەویستی  بۆچی  ئێوە 
خۆتان تۆمار كرد؟

لەو  بكەوم.  بەدەر  بوو  ئەوە  مەسەلە  من سەرەتا  بۆ 
بەوە  كۆتایی  ویستم  دەرچ�م.  خێزانەكەم   لە  تەنگییەدا، 
بهێنم، بۆیە بە ویستی خۆم خۆم ناونووس كرد. ئەوەش 
پانزە  بە  هەڵبەت  ك��رد،  تۆمار  خۆم  من  سەیرە:  شتێكی 
ساڵی و پاشان سەرەتاكەم وەك حەقیقەتێك لەیاد چوو. 
زۆرێك لە گەنجەكانی موالیدی من لە هەمان حاڵدا بوون: 
دوات��ر  ساڵێك  لەناكاو،  و  بووین  خزمەتدا((  ))ك��اری  لە 
دواتر  ئیدی  بوو.  مێزەكە  لەسەر  ناوهاتنەوەكە  فەرمانی 
))ئێس  ئەمە  كە  دەردەك��ەوێ��ت،  بۆم  درێسدن  لە  سەرەتا 

ئێسی چەكە(( .
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تۆ لەبەر ئەوە هەستت بە تاوانباری نەدەكرد؟
لەوكاتەدا؟ نەخێر. دواتر ئەو هەست بە تاوانبار بوونە 
وەك شەرمەزاریەك بەسەر كۆڵمەوە بوو. بۆ من هەمیشە 
بەو پرسیارەوە بەند بوو: ئایا تۆ دەتوانی لەو ساتەوەختەدا 

ببینیت، چیت بەسەر دێت؟... 

لە  باستان  خۆتان  نەوەی  كەسی  یەكەمین  وەك  ئێوە 
هەڵسوكەوتدا  لە  و  دەكەن  خۆتان  فریودراوی  شیاوی 
بوون.  كراوە  زۆر  هەمیشە  ئەڵمانیدا  مێژووی  لەگەڵ 
ئێوە لەبەر ئەوە زۆر جار قسەی نابەجێتان پێ  وتراوە؟
بەڵێ، ئێمە هەتا ئەمڕۆ خاوەنی ئەو هەموو جەنگاوەرە 
لەخۆی  م���رۆڤ  ك��ە  ش��ێ��وەی��ەك،  ب��ە  بەرهەڵستكارەین، 
دەسەاڵتە  بەو  دەستی  چۆن  هیتلەر  ئایا  كە  دەپرسێت، 
گەیشتووە. بەاڵم من دەمەوێت جارێكی دی بگەڕێمەوە بۆ 
پەنجاكان، هەتاكو كاری خۆمتان لە نووسینی "تەپڵی تەنەكە" 
دا بۆ روون بكەمەوە. ئەوەی پێش ساڵی 1945 روویدابوو، 
بە هەرەس حیساب دەكرا، خۆ بەدەستەوەدانێكی بێ  مەرج 
نەبوو. بە شێوازێكی بێ ئازاردان  دەوترا: ئەڵمانیا تاریك 
بووە. بە شێوازێك هەڵسوكەت دەكرا، وەك ئەوەی گەلی 
رەشپێستەوە  نێرینەی  كۆمەڵێك  لەالیەن  دام��او  ئەڵمانی 
لەگەڵ  منداڵ  وەك  من  نەبوو.  راست  ئەوە  فریودرابێت. 
ئەو شتانەدا دەژیام، كە لە رۆژی رووناكدا روویان دەدا. 
رێی  لە  بێشك  رەزام��ەن��دی��ش��ەوە.  و  ت��ەوس  بە  تەنانەت 
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ئەوەی  بوو.  لەگەڵدا  ئەوەشی  بێگوومان  فریودانیشەوە، 
گەنج بوو بێت: زۆرێك، زۆرێك خۆشیان تیا دەبینی. من 
هۆكارەكانی،  بەجۆشییەو  ئەو  بنجوبناوانی  بچمە  ویستم 
ئێستەش  هەروەها  داو  تەنەكە"  "تەپڵی  نووسینی  لەكاتی 

دووبارە، نیوە سەدەیەك دواتر، لە كتێبە نوێیەكەمدا... 

دەربارەی چیرۆك بێژی

بەڕێز گراس، كاتێك من بۆ یەكەمینجار )سێبەر(م بینی، 
بەخۆمم گوت، ئێستا دەركەوت: گونتەر گراس چیرۆك 
بێژە. مرۆڤ وا هەست دەكات، ئێوە بەڕاشكاوی چونەتە 
ریزێكی دور و درێژی ئ چیرۆك بێژە ئاڵمانیەكانەوە. 

ئایا خۆتان دان بەوەدا دەنێن؟  
تارمایی  بەڕونی  تەنەكە(ش  )تەپڵی  تەنانەت  بێگومان. 
چیرۆكی پێوە دیارە. یەكێك لەبەشەكان بە)هەبوو نەبوو 
مۆسیقارێكی هەبوو... ( دەستپێدەكات. من لێرەدا فۆرمی 
لەڕۆمانی  وەك  هەر  هەڵگرتوەتەوە  چیرۆكم  گێڕانەوەی 
ئامێز  )ساڵەكانی سەگ( دا. لەوێشدا بەفۆرمێكی چیرۆك 
روخانی بەرلین دەگێڕمەوە. ئەوە رەنگە پەیوەندی بەوەوە 
ریالیزمە،  دیكەی  فۆرمێكی  حیكایەت  من  بۆ  كە  هەبێت 
گەر  دەبێت  پێ  پێویستی  كاتێك  م��رۆڤ  كە  ریالیزمێك 
دیكە  بەشێوازێكی  بەر چاو، كە  بخاتە  بیەوێت شتگەلێك 

ناخرێنە روو. 



143ئەدەبیات ئەمەیە

بەخۆمم  بەردەست،  كەوتە  )سێبەر(ەم  ئەو  من  كاتێك 
توێژینەوەی  سەنتەری  پسپۆڕەكانی  دەبێت  گ��وت، 
لەو  رەنگە  كردبێت،  ئامۆژگارییەكیان  چەند  ئەندرسن 
ئەندرسن  چیرۆكانەی  و  چیرۆك  مەزنەی  چەندایەتییە 
یاقوت و گەنجینەی پچكۆلە پچكۆالنەی وەها هەبن، كە 
هەمو كەسێك ئاگاداریان نەبێت. من بەڕاستی سەرسام 
بوم، كاتێك بیستمەوە كە ئێوە بەتەنها بڕیارتان لەسەر 
سەرسامكەری  ئەنتۆلۆژیایەكی  و  داوە  هەڵبژاردەكە 

ئەندرسنتان دروست كردوە.
گ���ەر ل��ەه��ەڵ��ب��ژاردن��دا م��ەرج��م ب��ۆ دان���رای���ە ئ���ەوا بۆ 
لەگەڵ  م��ن  دەب����وو.  سەختتر  زۆر  وێنەكێشانەكە  م��ن 
چیروكەكان  كوالیتی  داوەت��ە  سەرنجم  هەڵبژاردنەكەمدا 
نەناسراوم  و  بەناوبانگ  چیرۆكێكی  چەند  لەئەنقەست  و 
كە  كردوەتەوە  لەوە  بیریشم  بێگومان  بەاڵم  هەڵبژاردوە. 
ئاخۆ كام چیرۆكە بۆ ئەوە دەبێت بەوێنەكێشان دەربڕینێكی 
دڵفڕێنت  هەڵبژاردەیەكی  ئەندرسن  لێرەدا  بدات؟  بۆ ساز 

پێشكەش دەكات.

تا چ رادەیەك؟
من هیچ نوسەرێكی دیكە ناناسم هاوشێوەی ئەندرسن 
خولیای شت بێت. ئێمە لەوە راهاتوین كە لەچیرۆكدا جگە 
لەمرۆڤەكان، ئاژەڵەكانیش قسە بكەن. بەاڵم الی ئەندرسن 
قۆپكچە،  چ��ا،  ق��ۆری  دەك���ەن:  قسە  شتەكانیش  تەنانەت 
یەخەی كراس، فڵچە، پێاو. ئەوەش بۆ وێنەكێش شتێكی 
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وروژێنەرە و دەبێت مرۆڤ بەوێنە وەریان بگێڕێت، بەبێ 
ئەوەی تەنها سووك و ئاسان وێنەیەكی بۆ بكێشیت. 

بەشیاوی  پەیوەندی  هەڵبژاردنەكەت  مەرجی  كەوابێ 
لێرەدا  یاخود  وێنەكێشان؟  بۆ  هەبووە  چیرۆكەكانەوە 

چێژی دۆزینەوە و داهێنانیش رۆڵی خۆیان بینیووە؟
لەڕوی  كە  تیادایە  چیرۆكی  بێگومان  رۆڵێكیش!  چۆن 
تێكستەوە بەدڵم بوون و ئیدی ناچار بووم هێواش هێواش 
شتومەكی  كە  چیرۆكیتر  یاخود  بكەم.  لەسەر  ك��اری��ان 
قسەكەریان تیادا نەبوە. لەوەدا كاركردن بەوێنە دژوارتر 
بووە. لەو دۆخانەدا ئیلیمێنتی دیكەم راپێچی ناو بابەتەكە 
كردوە، وەك ئیلیمێنتی ئەوتۆبیۆگرافیایی. وەك بۆ نمونە 
وەك  ناشیرینەكە(  مراوییە  )بێچوە  دەت��وان��ێ��ت  م��رۆڤ 
چیرۆكێك سەبارەت بەژیانی ئەندرسن بخوێنێتەوە: یەكێك 
دەبێت  لەكۆتاییدا  و  ناشیرینە  و  دێت  ل��ەخ��وارەوەوە  كە 
بەجوانترین مراوی. بەو شێوەیە من پۆرترێتی ئەندرسنم 
لەیەكداوە.  وێنەدا  لەیەك  مراوییەكەدا  پرۆفایلی  لەگەڵ 

چیرۆكی )سێبەر( یش زۆر ئەوتۆ بیۆگرافیایانەیە. 

بۆ)شازادە  وێنەتان  جوانكارییەك  هیچ  بەبێ  ئێوە 
لەسەر نۆك( كێشاوە. لە بنەڕەتدا زۆرێك لەوێنەكانتان 
زۆر دڕندەن. بۆ نمونە )كەوشە سوورەكان(، كە قاچێكی 
مندااڵندا  لەكتێبی  جۆرە  لەو  شتی  تیادایە،  بڕدراوەی 

دەگمەن بەرچاو دەكەوێت... 
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 ... بەاڵم ئەوە لەناوەڕۆكەكەیدا هەیە. ئیدی چیرۆكەكە 
خۆی چیرۆكێكی دڕندەیە. 

بەاڵم ناشێت مرۆڤ وێنەی شتی بەو جۆرە بكێشێت!
ئەو  بەسەرهاتی  نییە،  سوورەكان(یش  )كەوشە  تەنها 
هەمو  دڕندەیە.  چیرۆكێكی  دام��اوەش  دەریاییە  حۆرییە 
هەنگاوێك وەك ئەوەی بەسەر چەقۆدا بڕوات، دەڕوات، 
سەرەڕای ئەوەش زمانی بەبڕین دەچێت... تەور وەشاندن 
سەبارەت  هەیە.  ئەندرسندا  چیرۆكەكانی  ل��ەزۆری��ن��ەی 
شازادەیە  ئەو  سیمای   – یش  ن��ۆك(  لەسەر  ب��ە)ش��ازادە 
سیفاتی  ئ��ەوە  خۆ  ب��ەاڵم  هیستێریاییە،  كەمێك  من  الی 

راستەقینەی شازادەكانە. 

لەئێمە  هەندێك  كە  لەوەدایە  چیرۆكەكە  جەرگبڕی 
لەخۆیان دەپرسن: )دەنكە نۆكێ چییە؟( بەاڵم شازادەكە 
ئەو  بۆ  هەستپێدەكات.  خۆی  بەجەستەی  دۆزەخ  ژانی 
یاخود  دەك��ەی��ت  تەوركوتی  ئاخۆ  نییە،  ج��ی��اوازی 
ئەوە  ئیدی  جێگاكەیەوە.  ناو  دەخەیتە  نۆكێ  دەنكە 
بۆنەوە  بەكەمترین  مرۆڤ  كە  سیفاتە  شازادانەیەترین 

بەڕاستی بەدەست ئەو هەمو ئازارەوە بناڵێنێت. 
بێگومان ئێمە نازانین كە ئاخۆ دواتر میر تا چ راددەیەك 

بەدەست شازادەوە نااڵندویەتی... 
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شازادەكە یەكێ لەونموونانەیە بۆ ئەوەی كە ئەندرسن 
كاراكتەر  ف��ۆرم  كورتترین  و  زەح��م��ەت  بەكەمترین 

دەخوڵقێنێت.
بەڵێ كتومت وەك لەچیرۆكی )دێبەرە نوێیەكانی شا( 
دا. لەوەدا كاراكتەری وەهای خوڵقاندوە كە بەمانای وشە 
یاخود  لیار  پاشا  وەك  بەناوبانگیشن   – هەیە  بوونیان 
هاملێت. ئەو توانیویەتی لەتەنگەبەرترین كەشدا كاراكتەری 
هەتا   – دەمێكن  هەموو  لەسەر  كە  دنیاوە  بخاتە  وەه��ا 

رۆژی ئەمڕۆ.
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هاروكی موراكامی
ئەوەی بەالی منەوە گرنگە خوێنەرەكانمن نە ئەو خەاڵت  و 

دیارییەی رەخنەگران

خەڵكی هەموو دەیانەوێت لە چەقی سەرنجدا بن - بەاڵم 
ئەم نا: هاروكی موراكامی بەوە ناسراوە كە زۆر بە زەحمەت 
دیدارێكت لەگەڵیدا ساز بكات . یەكێكە لە سەركەوتووترین 
نووسەرانی ژاپۆنی، بەاڵم نەوەك تەنها لە نیشتیمانی خۆی. 
ملیۆنەها  كە  ئەدەبە،  گ��ەورەی  ئەستێرەیەكی  موراكامی 
خوێنەر دەبزوێنێت و لە دواهەمین خەاڵتی نۆبڵی ئەدەبیدا 
وتەی خۆی  بە  تەماشاكراوە.  كاندیدەكان  لە  یەكێك  وەك 
زۆر حەز بە تەنهایی دەكات، بەیانیان كاتژمێر چوار لەخەو 
پاشان وەرزش  بە نووسین،  هەڵدەسێت و دەست دەكات 
دەكات، ئێوارانیش سەعات نۆ دەچێتە سەر جێگا. بە دیدار 
پەرێز  دوورە  كەسێكی  كە  دیارە  پێشوازیكردنەكانیەوە  و 
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چاو  بەر  ڕادیۆكاندا  و  تەلەڤزیۆن  لە  هەرگیز  شەرمنە.  و 
و گوێ ناكەوێت. خۆی دەڵێت: )دەمەوێت بتوانم بچمە ناو 
بەبێ  ببم،  تۆكیۆ  تراموای  س��واری  سێدییەوە،  دوكانێكی 

ئەوەی خەڵكی بمناسنەوە .
و  خۆشیاندەوێت  ژاپ��ۆن  لە  خەڵكی  ئ��ەوەش��دا  لەگەڵ 
لێدەكرێ.  پێشوازی  باش  زۆر  كتێبەكانی   - دەیپەرستن 
سێ  لە  ژاپ��ۆن  لە  كە   )1Q84( ڕۆمانی  كاتێك  نمونە  بۆ 
دا،   2010 لەساڵی  بەرگی  دواهەمین  باوكرایەوە،  بەرگدا 
دوكانی  ناو  هەڵیانكوتایە  شەو  دوان��زەی  كاتژمێر  خەڵكی 
و  بیكڕن  زووە  هەتا  ئ��ەوەی  لەبەر  فرۆشەكانەوە،  كتێب 
نیوێكی  و  ملیۆن  بەرگێك  هەر  لە  ئێستا  هەتا  بیخوێنەوە. 

لێفرۆشراوە. 
دوو  ئەڵمانیا  ل��ە  نموونە  ب��ۆ  ی��اب��ان  ل��ە  ج��ی��اواز  ب��ەاڵم 
بەرگی یەكەمی لە یەك بەرگدا باوكراوەتەوە. جگە لەوەی 

سێهەمین بەرگی لە پاییزی 2011 دا باو دەكرێتەوە.

:)1Q84(
ئافرەتێك بە )ناوی ئاوۆمام (ەوە لە تاكسییەكدا دانیشتووە 
هەتا  خ��واردووە.  گیری  ئوتومبیلەكاندا  پاڵەپەستۆی  لە  و 
بە كارو  پەیوەستە  بە ژوانێك كە  بگات  لە وەختی خۆیدا 
پیشەیەوە، لە تاسكیەكە دادەبەزێت و چەند ڕێگایەك و چەند 
نەكەوێت.  دوا  ژوانەكەی  لە  هەتا   . تێدەپەڕێنێت  قادرمەیە 
بەاڵم ژوانێكی ئاسایی نییە، چونكە ئاوۆمام كوشتیارێكە لە 
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خزمەتی عەدالەتدا. بە جۆرێك لە جۆرەكان شتەكان كەمێك 
سەیر و سەمەرن.

نووسەرێك بەناوی )تێنگۆ( دەبێت دەستنووسی ڕۆمانی 
كە  دەستكاریەك  بكات،  دەستكاری  ساڵ  حەڤدە  كچێكی 
دەیەوێت  تێنگۆ  ب��دات.  تەڵەكەبازی  و  فێڵ  شانی  لە  شان 
ڕەزامەندی نووسەرەكەی وەربگرێت و بەو شێوەیە یەك 
دەبینن. ئیدی بە جۆرێك لە جۆرەكان لەو ڕۆژەوە شتەكان 

كەمێك سەیر و سەمەرن.
ب��ە ج��ۆرێ��ك ل��ە ج��ۆرەك��ان��ی��ش ئ��ەم دوو چ��ی��رۆك��ە كە 
بەیەكەوە  دەنوێنن  وا  دەگێڕدرێنەوە،  نۆبە  بە  بەش  بەش 
تۆقەیەك  گێڕانەوەكاندا  ڕەوتی  هەردوو  لە  بن.  پەیوەست 
لە  پاڵەوانەكە  ه��ەردوو  دەبینێت.  گەورە  و  گرنگ  ڕۆڵێكی 
بوون.  دوورەپ��ەرێ��ز  چەشنێك  بە  یەكەی  هەر  منداڵیاندا 

هەردووكیشیان لەناكاو دوو مانگ بە ئاسمانەوە دەبینن. 
ژاپۆنداو  كۆمەڵگای  لە  ژن��ان  دۆخ��ی  باسی  و  وەس��ف 
كاروپیشە  ڕووی  لە  ك��راوەت��ەوە،  جێگای  چیرۆكەكەدا  لە 
و هەم لە ڕووی ژیانی هاوسەرگیریانەوە. لێرەدا باس لە 
باسی  بەاڵم  دەكرێت،  توندوتیژی  و  ستەم  مێكانیزمەكانی 
قوەت و هێزی ژنانیش، كە ئەوەندە بە ئاسانی ڕێگە نادەن 
لەبەر چاۆ نەگێرێن . چاالك دەبن، بە جۆرێ  بەرەنگاری 
توندوتیژی پیاوان ببنەوە. ئەمە النی كەم لەناو ڕۆمانەكەدا 
ڕوو دەدات، هەروەك چۆن لە كارەكانی ئاوۆمام و خانمە 

ڕاسپاردەرەكەیدا ڕەنگی داوەتەوە. 
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ئیدی هەر دێتو پەیوەندی نێوان هەردوو پاڵەوان ڕوونتر 
پیری  بەرەو  گێڕانەوەكەدا  ڕەوتی  هەردوو  دەبێت.  بەیان 
یەك دەچن، بەاڵم بە ڕاستە ڕیگادا نا بەڵكو بە جۆرێك لە 

پێچاوپێچ و ڕێوێڵكەدا.
نووسراوە،  بلیمەتانە  گەورەیە.  شاكارێكی  ڕۆمانە  ئەم 
سەختی  تێكەڵكردنێكی  دان��راوە.  بۆ  بلیمەتانەی  ئاوازێكی 
شێوازێكی  بە  خەیاڵی  و  پۆلیسی  و  كۆمەاڵیەتی  ڕۆمانی 
مرۆڤ  لە  هەناسە  كە  سەریگرتووە،  هارمۆنییانە  هێند 
تەنانەت  لە مانای قووڵ،  دەستێنێتەوە. كاراكتەرەكان پڕن 
كاراكتەرە الوەكییەكانیش زۆر بە پەرۆشانەوە بە عەشقەوە 
ڕۆحیان كراوە بەبەردا. لە بەشێكی چیرۆكەكەدا بەم جۆرە 
باس لەو كتێبە دەكرێت كە تێنگۆ پێدا چوونەوەی بۆ كردووە 
: )لەڕاستیدا چیرۆكەكە باسی لە ڕووداوی سوریالی دەكرد 
لە جیهانێكی خەیاڵیدا، بەاڵم هاوكات هەستێكی سروشتیشی 
لە مرۆڤدا دەبزواند. ڕەنگە ئەم چیرۆكە هەست و نەستێكی بە 
خەبەر هێنابێت، كە لەژێر ئاستی خودئاگا و هۆشمەندییەوە 
لەكاردا بووبێتن. خوێنەرەكان كەوتوونەتە بەر لێشاوی ئەو 

هەست و نەستانە و كتێبەكیان هەڵلوشیووە .
ئەم كتێبە كتومت هێ هەڵلوشینە. )1Q84( هەر لە یەكەم 
پەڕەیەوە بەندت دەكات، بەشێوەیەك كە بە خۆت دەڵێیت 
دەكرا لە 1030 پەڕەش زیاتر بوایە. لە خۆت دەپرسیت، 
خودایە چۆن ڕێی تێدەچێت مرۆڤ لەڕێی ڕستەی سانەوە 
- بكەر، فەرمان، تەواوكەر، ئاوەڵناو، ڕاناو - فەزایەكی هێند 
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سیحر  زەقی  بەڵگەیەكی  موراكامی  بخوڵقێنێت.  سیحراوی 
بوونییەتی زمانە. لە دوای خوێندنەوەی ئەو كتێبە هاروكی 

جێیەكی تایبەتی دەبێت لە دڵتدا.

دەكەنەوە.  دەركەوتن  لە  سڵ  ئێوە  موراكامی،  بەڕێز 
هۆریای  هەراو  لەژاپۆن  نوێییەكەتان  بەڕۆمانە  بەاڵم 

باشتان نایەوە. بەو سەركەوتنەتان بەختەوەرن؟
بەڵێ زۆر بەختەوەرم. خەاڵت  و رەزامەندی رەخنەگران 
گرنگییەكی ئەوتۆیان نییە لەالی من، بەاڵم خوێنەرەكانم بۆ 
من هەموو شتێكن. بەاڵم لەڕاستیدا بەڕادەی سەركەوتویی 
ئاڵۆزە،  )1Q84(ڕۆمانێكی  ب��ووم.  سەرسام  كتێبەم  ئەو 
ئ��اڵ��ۆز و پ��رش وب���او، ه��ەر ب��ۆی��ەش س��ەرس��ام ب���ووم كە 

خوێنەرێكی ئەوەندە بە دۆای خوێندنەوەین. 

هەندێك لەڕەخنەگران ئەو رۆمانەی ئێوە وەك شاكاری 
سەرەكی خۆتان دەبینن. ئایا ئێوە خۆتان چۆن دەیبینن 

- ئاخۆ )1Q84(شاكاری تایبەتی خۆتانە؟
هەتاكوو ئێستا فرەچێوەترین  و بەرزخواستترین كتێبمە. 
كەسانی  دەبێت  منە،  شاكاری  ئاخۆ  كە  ئەوەی  پرسیاری 
درێژە  دەمەوێت  من  بەاڵم  لەسەری.  بدەن  بڕیاری  دیكە 
بێن.  لەدوا  باشتری  كتێبگەلی  هیوادارم  بدەم و  بەنووسین 
ساڵی  بەشەست  ب��ك��ەن��ەوە.  لەدۆستۆیفسكی  بیر  تەنها 
كارامازۆف( ی نووسی و بەشەست و یەك ساڵی  )برایانی 
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من  ساڵم.  ی��ەك  ئێستا شەست و  من  ك��رد.  دوای��ی  كۆچی 
لەدۆستۆیفسكی زیاتر دەژیم، هەر لەبەر ئەوەش دەرفەتم 

دەبێ كتێبیترو باشتر بنووسم.

لەڕەخنەگران  هەندێك  سەیرە و  چیرۆكێكی   1Q84(  (
بەشێت ناوی دەبەن - بەمانایەكی ئەرێنی  - ئایا ئێوە 

خۆشتان هەر وا دەیبینن؟
نییە.  نازانم... من كاتێك دەنووسم پالن  و ستراكتۆرم 
دادەنیشم  و دەستپێدەكەم. سەرەتا تەنها یەكەم دیمەنم ئامادە 
بوو: ئاوۆمام لەناو تاكسیدایە، گیری خواردوە، تاكسیەكە 
خێرایەكەوە،  جادە  بەتەنیشت  بەقادرمەكاندا  جێدە هێڵێت و 
دەڕواتە خوارەوە. ئیدی سووك وئاسان چیرۆكەكە خۆی 
دێت بۆ الم. نازانم ئاخۆ شێتە یان نا )پێدەكەنێت(، چونكە 

كاتێك نوسیم زۆر ئاسایی دەهاتە پێش چاوم.

چیرۆكێكی  كە  كرد  لەوە  باستان  پێشتر  خۆتان  بەاڵم 
پڕش وباڵوە. مەبەستتان لەچییە؟

زیندووشە،  دڕندەو جەرگبڕە.  ئیرۆتیكی  و  و  ناواقیعی  
هەناسە دەدات و هەموو رۆژێك روخساری خۆی دەگۆڕێت. 
بێ  لەو  مەبەستم  وب��اوی  بەپڕش  من  شتێك  لەهەر  بەر 

ستراكتۆری و بێ پالنییەیە. 

رۆحیان  ژیاون و  غەمگین  منداڵییەكی  تێنگۆ  ئاوۆمام و 
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لەناخەوە بە قووڵی زامدار كراوە. ئایا دەتوانن روونی 
بەو  كاراكتەرەكانتان  لەبەرچی  ئاخۆ  كە  بكەنەوە، 

جۆرەن؟
خێزانێكی  )پێدەكەنێت(:  دەبینم  تۆڵستۆی  وەك  ئەمە  من 
بەختەوەر سەرنجڕاكێش نییە. بەاڵم بەڕاستیمە، بە بۆ چوونی 
من كەم تا زۆر هەموو منداڵێك دڵشكاوە، ئەوە سووك وئاسان 
خوێندنگە و  ب��اوك��ان و  دای��ك و  لەڕێی  گ��ەورەب��وون و  لەگەڵ 
سیستەمی كۆمەاڵیەتیدا دێت. بێگومان رۆمانەكە زیادەڕەوی 

تیادا كراوە، بەاڵم بەبڕوای من لەبنەڕەتەوە بەو جۆرەیە. 
ئایا سوود لەئەزمونەكانی خۆتان وەردەگرن؟

نەخێر، من منداڵییەكی بەختەوەرم هەبووە. لەگەڵ ئەوەشدا 
هەست دەكەم و دەبینم، كە مرۆڤەكان بریندار دەكرێن. وەك 
شەڕی  دڕن��دەی��ەدا  جیهانە  ل��ەم  ئێستاش  تێنگۆ.  ئ��اوۆم��ام و 
كە  هەیە.  زۆری  گرنگییەكی  من  بۆ  مانەوە  دەك��ەن.  مانەوە 
ئەوە  بپارێزێت.  هەیە  گرتگییان  ئەو شتانەی  مرۆڤ خۆی و 
لەحاڵەتی ئاوۆمامدا شتێكی زۆر تایبەت و ئاڵۆزە: ئەو دەبێت 
پیاو بكوژێت تاوەكو پارێزگاری لەوە بكات كە بۆی گرنگە - 
یاداشتی تاقە هاوڕێیەكی، كە مێردەكەی تێهەڵداوە هەتا ئەویش 

پەنای بردووە بۆ خودكوژی.

كوشتنی  كە  بەوەیە  ب��اوەڕی  یەقین  رادەی  تا  ئاوۆمام 
وای  ئێوەش  دروستە.  راست و  كارێكی  توندوتیژ  پیاوانی 

دەبینن؟
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ئەوە پرسیارێكی قوورسە. ئاوۆمام كەسێكی تاوانكارە، 
ئەگەرچی ئەو پیاوانەی كە ئەو دەیكوژێت ناكەسن. بەاڵم 
بوم.  هاونەستی  زۆر  دەنووسی،  كتێبەم  ئەو  كاتێك  من 
دەمووت: دەی، بڕۆ بیانكوژە! من نازانم ئاخۆ ئەوە كارێكی 

دروستە، بەاڵم وام هەست دەكرد. 

ئەمڕۆ كرداری ئاوۆمام چۆن دەبینن؟
نازانم. باشترە ئەوە بۆ خوێنەرەكانم جێبهێڵم.

ئایا تۆ ئەو دو كاراكتەرە سەرەكییەتان خۆشدەوێت، كە 
كاتێكی زۆرتان لەگەڵدا بەسەر بردوون؟

بەڵی، زۆر! هەستم لەگەڵ هەستیاندا بووە، فكرم لەگەڵ 
ف؛ریاندا بوە. كاتێك لەسەر ئەوان نووسیوومە، كەسێكی 

بەختەوەر بووم. 

گرنگە  بەالتانەوە  ئەوەندە  بۆچی  موراكامی،  بەڕێز 
لەسەر كۆمەڵگا دینییەكان بنووسن؟

بڵێم  كاتی خۆیەتی  دنیایەدا،  ئەم  لەزۆرینەی جێگاكانی 
لەهەمووی، ستراكتۆرەكانی كۆمەڵگا لێك هەڵدەوەشێنەوە. 
بەشوێن  هەڵناكەن و  دۆخەدا  ئەو  لەگەڵ  لەخەڵكی  زۆرێك 
لەكۆمەڵگا  پەنایانەش  پشت و  ئەو  دەگەڕێن،  پەنادا  پشت و 
دینییەكاندا دەدۆزنەوە. من ئەو حاڵەتەم لەئەندامانی )سێكتی 
سەر  كیمیاوییەكەی  لەپەالمارە  كە  بەدیكردووە،  دا  ئاوم( 
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تراموا ژێر ئەرزییەكەی تۆكیۆ بەرپرسیارن. لەگەڵ زۆرێك 
لەئەندامەكانی چاوپێكەوتنم كردووە. كەسانێكی رووخۆش، 
لەگەڵ  ب��وون.  پاكیش  لەجۆرەكان  بەجۆرێك  ئیدیالیست، 
بەوە  سەبارەت  ویستم  بوون.  مەترسیدار  زۆر  ئەوەشدا 
وەكو  لێكۆڵینەوەدا  لەكتێبێكی  دووب��ارە  ن��ەوەك  بنووسم. 

لەپێشودا كردوومە، بەڵكو لەڕۆمانێكدا. 

ئێوەش وەك ئۆروێڵ دەگەڕێنەوە بۆ ساڵی ١٩٨٤. ئایا ئەو 
دوو جیهانەی، ئێوە و ئۆروێل لەسەری نووسیووتانە، 

دوو جیهانێكە لە یەك دەچن ؟
1949دا  لەساڵی  خ��ۆی  كتێبەكەی  ئ��ۆروێ��ل  نەخێر، 
ب��اوك��ردۆت��ەوە، م��ن ئ���ەوەی خ��ۆم��م ل��ەس��ەدەی بیست و 
ڕۆژێكی  ب��ەدوا  س��ەب��ارەت  ئ��ەو  ب��اوك��ردۆت��ەوە.  یەكەمدا 
كە  ب��ەڕاب��ردووی��ەك،  س��ەب��ارەت  من  نووسیویەتی،  نادیار 
)ب��رای  بەتایبەتی  ئ��ۆروێ��ل  ن��ەب��ووە.  بوونی  شێوەیە  ب��ەو 
ل��ەڕۆژی  ب��ەاڵم   . دەك��ات  حیساب  بەمەترسیدار  گ���ەورە( 
بكاتەوە.  ئاگادارمان  نەماوە  بەكەس  پێویستیمان  ئەمڕۆدا 
هەیە و دەشزانین  دیكتاتۆرمان  بیستەمدا چەندە  لەسەدەی 
چەند مەترسیدار بوون. بەاڵم ئێمە زۆر كەم سەبارەت بەو 
گەورە(  )برای  پێچەوانەی  كە  دەزانین،  بچووكانە(  )خەڵكە 
ن. ئەوان نادیارن، بچووكەكان، بەاڵم سامناك و مەترسیدار. 
هەموان لە)برای گەورە( ئاگادارن، بەاڵم تەنها كەمێك هەن 

ئاگاداری )خەڵكە بچووكەكان( بن. 
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ئەو خەڵكە بچووكانە كێن؟
لەواندا  دەتوانێت  مرۆڤ  وێنەیەكن.  ئەوان  بێگومان 
دەتوانیت  خ��ۆی.  چ��اوی  پێش  بهێنێتە  شتێك  هەمو 
ك��ە دەوری��ان  ب��ڕوات  ئ��ەو شتانە  ه��ەم��وو  ب��ۆ  مێشكت 

داویت و نادیار و مەترسیدارن.

ئەو شتانە بۆ ئێوە كێن  و چین؟
بۆ نموونە تیرۆریزم. یاخود ئەو هەموو زانیاریانەی 
كە ئابڵوقەی ئێمەیان داوە. هەندێكیان هەڵەن و هەندێكیان 
فریودانی  لەپێناوی  كاتێك  بەتایبەتی  م��ەت��رس��ی��دار، 

مرۆڤەكاندا دەخرێنە گەڕ. 

ئێوە بەڕۆمانی )1Q84(پەیامێكتان هەیە؟
چەند  تەنها  بەڵكو  نییە،  پەیامێكم  هیچ  من  نەخێر، 
دەكەن  ئ��ەوە  سكااڵی  لەخەڵكی  هەندێك  پێشنیارێك. 
تاریك  كتێبەكانی من زۆر دڕندە و جەرگبڕن، زۆر  كە 
ئەگەر  چیرۆكێك باش  كراوو بەسێكس كراون. بەاڵم 
ئەگەر   . باشە  لەكاتێكدا  دواج���ار  ئ��ەوا  نووسرابێت 
سێكس،  توندوتیژی،  بێت.  لەگەڵدا  لەتاریكدا  دیوێكی 
رەشبینی، هەمو ئەم شتانە رێڕەوێكن بەرەو دنیایەكی 
دیكە. مرۆڤ دەبێت بەناو تاریكییەدا تێپەڕێت تا بگات 

بەو دنیایە. 
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ئەوە چ جۆرە دنیایەكە؟
بانگهێشتان  بكەم،  پێشنیار  دەتوانم  تەنها  من  نازانم، 
بكەم بڕۆنە دیوەكەی دیكەوە و ئەو شتانە ببینن كە لەوێ 
دەیدۆزنەوە. )بزە دەكات( گەر من لەتوانامدا بوایە بەڕاست و 
درووستی روونی بكەمەوە ئەوا تێزم دادەڕشت و چیرۆكم 

نەدەنووسی.
مۆركامی و پرسی چۆنیەتی رۆماننووسین:

نیك كەیڤی مۆسیقار ئۆفیسێكی بۆخۆی بەكرێگرتووە، 
كارەكەی  سەر  دەڕوات��ە  بەیانیان  فەرمانبەرێك  وەك 
ئایا  بەجێدەهێڵێت.  كارەكەی  پێنج  كاتژمێر  ئێواران  و 

ئێوەش بەو شێوەیە كار دەكەن؟
مۆسیقای  لە  گوێ  ماوەیەكە  ناناسم.  كەیڤ  نیك  من 
تیاشیدا  بەڵكو  نییە،  ئۆفیس  تەنها  ئێرە  بەاڵم  ناگرم.  پۆپ 
دەژیم، بێجگە لە كۆتایی هەفتە. پاشان خانوویەكی دیكەم لە 
دەرەوەی شار هەیە بۆ ڕۆژەكانی كۆتایی هەفتە. بەیانیان 
لە  كاتژمێر چوار، چونكە  بە گشتی  هەڵدەستم،  زۆر زوو 
هەرجۆرێك باشتر بە تەنها كارم بۆ دەكرێت. سكرتێرەكانم 
خۆمم  ك��اری  بەشە  من  كاتەش  ئەو  دێ��ن.  یانزە  كاتژمێر 

تەواو كردووە.
كورت فۆنگوت دەڵێت، نووسەر دوو جۆرن: )نووسەری 
پاشان  و  دەكێشێت  ورد  كۆنسێپتێكی  س��ەرەت��ا  كە  نێر( 
دەنووسێت، )نووسەری مێ( كە فیكرە و خەیاڵ دەكات بە 

ڕێنیشاندەری خۆی.
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من پێش نووسین هیچ ستراكتۆرێك و پالنێك بنیات نانێم. 
بەاڵم پێشم وا نییە ئەمە كارێكی زۆر مێینانە بێت. پێش هەر 
شتێك جۆرە كاركردنێكی زۆر سەختە. هەڵبەستنی چیرۆك 

لە كاتی نووسیندا كارێكی ئاسان نییە.

ئایا پێشوەخت هەموو شتێك ئامادە بكەیت ئاسانترە؟
ئ����ەوەش ن��اڵ��ێ��م. ب���ەاڵم ل��ە ح��اڵ��ەت��ی خ��ۆم��دا م��ن هیچ 
نووسینە  شێوازی  تاكە  ئەوە  نییە.  دیكەم  ڕێگاچارەیەكی 
كە من دەتوانم پێی بنووسم. منیش خەیاڵم دەكەم بە ڕێگە 
پشاندەری خۆم و شوێنی ڕێچكەی چیرۆكەكە دەكەوم بۆ 

ئەو جێگایەی كە دەمبات.

من خوێندوومەتەوە، ئێوە بە 30 ساڵی دەستان داوەتە 
شەرم  نییە  كۆنتان  كارێكی  هیچ  ئایا  نووسین.  كاری 

بكەن لە باڵوكردنەوەی؟
لە  كە  ه��ەب��ووە  گ���ەورەم  بەختێكی  من  ب��ەڕای  نەخێر، 
باو  ك��ە  ن��ووس��ی  ڕۆم��ان��م  ی��ەك��ەم  ساڵیمدا   29 تەمەنی 
كرایەوە. بەڕاستی پێشهاتێكی بەختەوەری بووە كە هەموو 

ئەو شتانەی هەتا ئێستا نووسیومن، باو كراونەتەوە.

هەرگیز ویستووتانە بە گەنجی ببن بە نووسەر؟
نووسین  بۆ  ئ��ارەزووم  بوونمدا  قوتابی  سەردەمی  لە 
هەبوو، بەاڵم هەر زوو كۆڵمدا. وا دەهاتە پێش چاوم هیج 
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بەهرەیەكم تێدا نەبێت. بەاڵم بە 29 ساڵی شتێكی سەیر و 
سەمەرم بەسەردا هات. لەناكاو هەستم بە پاڵەپەستۆیەك و 
گوشارێكی گەورە كرد بۆ نووسین و ئیدی نووسیم. لەوە 

زیاتر نەبوو.

ئایا پێشتریش كاری وەرگێڕیتان دەكرد؟
بەڵێ. وەرگێڕان هیوایەتمە. بە ئینگلیزی زۆر دەخوێنمەوە. 
ئیدی ڕەنگە وەرگێڕانی ئەو كارانە بۆ سەر زمانی ژاپۆنی 
مەشقێك بووبێت. بە وەرگێڕانی نووسەرێك، كە خۆم زۆرم 

خۆشدەوێت، دەستم پێكرد، ئەوەش سكۆت فیتسگێرالدە.

ڕیچارد  كۆنەكانتاندا  ك��ارە  ل��ە  دەك���ەم  هەست  وا 
براوتیگنیشتان زۆر خوێندبێتەوە؟

بەڵێ ئەوە ڕاستە. كە خوێندكار بووم بە بیست ساڵی 
ڤۆنگوت  كورت  و  براوتیگن  ڕیچارد  گەورەی  الیەنگرێكی 
كاریگەریاندا  لەژێر  زۆر  بوون.  پاڵەوانەكانم  ئەوان  بووم. 

بووم، بەاڵم كاری هیچكامیانم وەرنەگێڕاوە.

خەیاڵەكانی  جیهانە  لە  تێگەیشتن  لە  چێژ  ئێوە 
نووسەرانی دیكە دەبینن؟ واتا لە خەیاڵی ئەوان كتێبێكی 

تایبەت بە خۆت بەرهەمدەهێنیت؟
دەن��ووس��م،  خ��ۆم  كتێبی  من  كە  ڕوون��ە  شتێكی  ئ��ەوە 
بە  پێویستی  خۆشم  كارەكەی  نییە.  ئاسانیش  هێند  بەاڵم 
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بەرپرسیارەتی هەیە، بەاڵم بەر پرسیاریەتی تەواو جیاواز. 
كار  وەك  لێیەتی،  ح��ەز  زۆرم  و  هیوایەتمە  وەرگ��ێ��ڕان 

تەماشای ناكەم، بەڵكو چێژی لێ دەبینم.

بە  كۆمەك  هێشتا  ئەمڕۆ  تا  وەرگ��ێ��ڕان  ك��اری  ئایا 
نووسینەكانی خۆتان دەكات؟

ڕەنگە هەندێجار وابێت. بەاڵم زۆری بیر لێ ناكەمەوە، 
چونكە وەك شتێك پڕ لە خۆشی تەماشای دەكەم.

وا هەست دەكەم ئێوە لە كێشەیەكی لەو جۆرەدا هیچ 
هەڵوێستێكی تیۆری وەرناگرن.

كتێبی  دەریبڕێت.  ئاسان  زۆر  دەتوانێت  مرۆڤ  نازانم. 
باش  كتێبێكی  گەر  ئەنانییە.  پرۆسەیەكی  هەمیشە  خۆت 
وەرگێڕیت، ئەوا دەشێت ڕووبدات كە تۆ ئەنانییەتی خۆت 
جیهانی  بە  ب��ەاڵم  پێچەوانەكەی.  كتومت  یاخود  بكوژیت، 
زۆر  ئەوەش شتێكی  دەگەیت،  دیكە  مرۆڤێكی  خەیاڵەكانی 
وەرگێڕاندا  كاتی  لە  دەتوانیت  دیكە،  مانایەكی  بە  تایبەتە. 
بە  دەربڕین  توانای  دەتوانیت  بەجێبهێڵیت،  خۆت  ه��زری 
لە  هزری مرۆڤێكی دیكە ببەخشیت. بۆ من وەك جۆرێك 
شیفا وایە. كاری وەرگێڕان شیفا دەدات. شتێكی بیزاركەرە 

هەمیشە سەرقاڵی خوێندنەوەی هزری خۆت بیت.

ژاپۆنی  ئەمەریكی  نووسەرێكی  ئێوە  دەڵێن  هەندێك 
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سەردەمن. بەاڵم گەر لە من بپرسن، ئێوە نووسەرێكی 
زۆر ئەوروپیشن؟

گەنجی  بە  دەزان��ن.  باشم،  خوێنەرێكی  من  بەڕاست؟ 
ڕووسیەكانی سەدەی نۆزدەم هەڵدەلووشی، دۆستۆیفسكی، 
زۆر  كتێبە  بەتایبەتی  پوشكین.  تورگێنجێڤ،  تۆلستۆی، 
لە  حەزم  زۆر  من  پێبەخشیووم.  زۆری��ان  ئەستوورەكان 
بامدایەوە  پاشان  تێروتەسەلە.  ڕۆمانی  ئەستوورو  كتێبی 
بوون،  بۆ خۆشی  تەنها  زۆریان  ئەمەریكی،  ئەدەبی  سەر 
وەك بۆ نموونە ساینس فیكشن. هەروەها كتێبی فەڕەنسی و 
ئینگلیزی و ئەڵمانیش، بەرهەمێكی ئێجگار زۆری ئەوروپیم 
خوێندۆتەوە. من هەرگیز خوێنەرێكی باشی ئەدەبی ژاپۆنی 
بۆ  بگەڕێتەوە  هۆكارەكەی  ڕەنگە  بۆچی.  نازانم  نەبووم، 
ئەوەی كە دایك و باوكم مامۆستای زمانی ژاپۆنی بوون 
من  دەوت���ەوە.  ژاپۆنییان  ئ��ەدەب��ی  وان��ەی  خوێندنگا  لە  و 
نەمدەویست ئەو كتێبانە بخوێنمەوە كە ئەوان بۆ خوێندنەوە 
بڵێم،  دەتوانم  من  وابێ  گەر  خوێندكارەكانیان.  بە  دەیاندا 
بەاڵم  نۆیترالیزەكردن.  لە  من جۆرێكە  نووسینی  شێوازی 
لە  ژی��ان  بە  سەبارەت  من  كە  بكەن  لەیاد  ئ��ەوەش  نابێت 
پێی  كەیفم  زۆر  من  دەنووسم.  ژاپۆنی  مرۆڤی  و  ژاپ��ۆن 

نایەت كاتێك خەڵكی دەڵێن، من بە ئەمەریكایی كروام.

هەندێك دەڵێن نووسەر لە ژیانیدا تەنها یەك تاكە كتێب 
هەمەجۆردا.  چەشنی  كۆمەڵێك  لە  بەاڵم  دەنووسێت، 



و: پێشەوا فەتاح 162

هەندێك لە نووسەران ئەوە دەشارنەوە، بەاڵم ئێوە نا. 
ئەوە مانای ئەوەیە كە ئێوە متمانەتان بە خۆتانە لە 

مەسەلەی كاراكتەرەكانتاندا؟
ڕەنگە وابێت. كە گەنج بووم لەكاتی نووسیندا لەخۆمم 
دەپرسی: گەر لەجێی ئەو كاراكتەرە بوومایە چیم دەكرد؟ 
بەاڵم كێشەكە لەوەدایە من هەرگیز ئەو نیم. ئەو سێبەرێكی 
بگەیشتمایە،  بوونی  بە  من  دەبوایە  كە  شتێكە  ئەو  منە. 
هەمیشە  پاشان  خ��ۆم.  بوونی  ئەگەرەكانی  لە  ئەگەرێك 
هەمووی  پێش،  دەهاتنە  زۆر  ئەگەری  و  ه��ەل  كۆمەڵێك 
سەرنجڕاكێش و پڕ لە تەوس. بەاڵم بەبڕوای خۆم ئێستا 
دابهێنم.  نوێ  كاراكتەری  دەدەم  هەوڵ  ئێستا  نەماوە.  وا 
چونكە هێواش هێواش پیر دەبم. ئێستا 54 ساڵم. زۆرینەی 
خوێنەرەكانم لە بیست یان سەرەتاكانی سی ساڵیدان. من 
سەر بە نەوەی دایك و بابانیانم. گەر بمەوێ سەبارەت بە 
خۆم بنووسم ئەوا كاراكتەرەكان ئەوەندە جیاواز دەبوون 
لە خوێنەرەكان، بەشێوەیەك كە خوێنەرەكان نەیاندەتوانی 
شتێكی ئەوتۆ لەگەڵ كتێبەكانمدا دەست پێبكەن. كەوابێ من 
من  نەوەی  لەنێوان  ماماڵە  لە  دەدەم وەك جۆرێك  هەوڵ 
و نەوەی ئەواندا هەلی دیكە بدۆزمەوە هەتا لە گەنجەكان 

نزیك ببمەوە.

لە واڵتی ئێمە قسە زۆر دەكرێت، بەاڵم ڕەنگە ئێجگار 
كەم لەسەر ڕابردوو بگوترێت.
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ئێمە گەر بمانەوێت تێگەیشتنمان بۆ سەردەمی ئێستا 
ڕابردوو  لە  وردی  بە  زۆر  پێویستە  هەبێت،  ڕۆژ  دوا  و 
بەوە  ب��اوەڕم  من  شانمانە.  سەر  ئەركی  ئەوە  ڕابمێنین، 

هەیە.

لە  دیكە  خەڵكانی  لە  پتر  ئیندیڤیدوالیست  كەسانی 
ملمالنێدان لەگەڵ خەونەكانی خۆیاندا. ئایا خەون بۆ 

ئێوە چ واتایەكی هەیە؟
خەونەكان نا، بەڵكو چۆن دەڵێیت، ئایدیاكان. من ئەوكات 
هەڵگیرسێت.  شەڕ  دەترسام  بووم.  ئایدیالیست  كەسێكی 
پێشكەوتن هەبوو. كەوابێ  بە  باوەڕم  ئەوەش  سەرەڕای 

وەك دەیبینن، من ئێجگار گەنج بووم – بەڵێ.

خەون لە كتیبەكانتاندا پێگەیەكی گرنگی هەیە، ئاخۆ 
ئێوە لە ژیانی ڕاستەقینەشدا خەون بینێكی باشن؟

نەخێر. من بە دەگمەن خەون دەبینم. ئەوپەڕی مانگی 
هاوڕێیەكم  وای��ە.  بۆچی  نازانم  ل��ەی��ادە.  شتێكم  جارێك 
لەبەر  نابینم،  خ��ەون  بۆیە  من  دەڵێت  ئەو  دەروونناسە. 
دیارە  دی.  دەهێنمە  نووسیندا  لەكاتی  خەونەكانم  ئەوەی 
ئەوكات چیدیكە پێویست ناكات خەون ببینم. من دەتوانم 
لە كاتی هۆشیاریمدا خەون ببینم، ئێ كتومت ئەوە كاری 

ڕۆماننووسە.
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ئەوەی كتێبی ئێوە بخوێنێتەوە وا هەست ناكات ئەوە 
ژیانە.  ئەوە  دەكات  هەست  زیاتر  بەڵكو  بێت،  ئەدەب 
ژیانی  لەسەر  زیاتر  سەرنجتان  و  ئارەزوو  ئێوە  ئایا 

ڕاستەقینەیە وەك لە ئەدەب؟
هەرگیز لە كاتی نووسیندا بیر لە ئەدەب ناكەمەوە. لەكاتی 
كەسایەتییەكانی  و  چیرۆكەكە  خ��ودی  لە  بیر  كاركردندا 
ناوی دەكەمەوە. پرسیارەكە لێرەدا ئەوە نییە كوالیتییەكەی 
باشی  ئەدەبێكی  كە  هیوادارم  بێگومان  نزم.  یاخود  بەرزە 
و  پێوەر  بەهای خۆی،  و  نرخ  ئەدەب خاوەنی  لێدەرچێت. 
ژمێری خۆیەتی. بەاڵم بەهاكان شتێك نین بۆ من لە گرنگیدا 
پێشینەیان هەبێت. من باوەڕم بە هێزی چیرۆك هەیە. ئێمە 
كاتێك پی دەنێینە سەرزەمینی خەیاڵەوە ئەو كات دەتوانین 
شتێكی گرنگ بوروژینین كە لە ژیانی ڕۆژانەدا بوونی نییە. 
ئەوە بۆ من بەهایەكە. لە ئەدەبدا گوشارگەلێكی زۆر هەن: 
بەم  دەبێت  و  بكەیت  ئ��ەوە  دەبێت  و  بكەیت  ئەمە  دەبێت 
جۆرەو بەو جۆرە بنووسیت و ... منیش حەز بەوە ناكەم. 
ڕقم لێیەتی. پڕتاوی بەالی منەوە شتێكی زۆر گرنگە. دەبێت 

شتێكی لەناكاو بێت.

سابین شمیت 
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هێرتا مولەر
من هەرگیز نیازی نووسینم نەبووە. بەاڵم كاتێك نەمتوانی بەهیچ 

جۆرێكیتر یارمەتی خۆم بكەم، دەستم بە نووسین كرد. 

خانمە نووسەری ئەڵمان، هێرتا مولەر 17 ی ئۆگەستی 
بووە.  لەدایك  ڕۆمانیا  واڵتی  لە  نیتسكیدۆرف  لە   1953
كارەكانی  بەدەستهێنا.  نۆبڵی  خ��ەاڵت��ی   2009 س��اڵ��ی 
بەگشتی لەسەر دیكتاتۆری كۆمۆنیست دەڕۆن لە واڵتی 
داوەت��ە  دەس��ت��ی  خوێندكارییەوە  زەم��ەن��ی  ل��ە  ڕۆم��ان��ی��ا. 
نووسین و كارەكانی لە ڕۆژنامەی خوێندنگا و زانكۆكاندا 
بەگشتی  و  نەمساوی  نوێی  پەخشانی  كردوەتەوە.  باو 
و  ئینەرهۆفەر  فرانتس  و  بێرنارد  تۆماس  ڕۆمانەكانی 
بۆسێرتی  ڕۆڵ��ف  و  ڤاگنەر  ڕیچارد  لەگەڵ  دۆستایەتی 
هێرتا  خۆی.  ئەدەبی  بۆ  بوون  دیاركەر  ئاراستە  شاعیر 
مولەر دەڵێت: دەمەوێت بە تێكستەكانم باسی ئەوە بكەم 
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لە مرۆڤەكان زەود  دیكتاتۆرەكان چۆن شكۆمەندیان  كە 
كردووە. كاردانەوەی من بۆ ترسی مەرگ بە تینوویەتی 

بووە بۆ ژیان.
یوتۆپیا  بە  سەبارەت  خۆی  جهیانبینی  بە  سەبارەت 
من  كە  یوتۆپیایەكە  خودا  بە  بڕوا  دەڵێت:  تێكستێكدا  لە 
یوتۆپیای  یوتۆپیاش،  دووهەم  خ��واردووە.  شكستم  تیادا 

بەختەوەریی گەلە لە دواڕۆژێكی ڕۆشندا.   

سازدانی: ڕۆژنامەی دی تسایت. 

ب���راوەی  ل��ەگ��ەڵ  گفتوتۆیەكە  دەیخوێننەوە  ئ��ەم��ەی 
خەاڵتی نۆبڵی ئەدەبی 2009 دا. لەم دیدارەدا هێرتا مولەر 
سەبارەت بە چەوسانەوەی زەمەنی گەنجێتی و ناوبانگی 
و  بەهێزی  ئاشتبوونەوە،  ب��ە  س��ەب��ارەت  خ��ۆی،  دوای���ی 
هەروەها ئەو پرسیارەی كە ئاخۆ مرۆڤ دەتوانێت چی لە 

ملیۆنێك ئۆیرۆ بكات، قسە دەكات. 

شادمانتان  نۆبڵدا  خەاڵتی  لە  شتێك  چ  تسایت:  دی 
دەكات؟

لە  زۆرێ��ك  دەبینم.  تیادا  پاداشتی  من  مولەر:  هێرتا 
خەڵكی پێیان وایە ئەوەی خەاڵتی نۆبڵ بەدەست بهێنێت، 
بەاڵم  دەهێنێت.  بەدەست  تایبەت  پلەوپایەی  هەمانكات 
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بێت.  پلەوپایە  خاوەنی  ناتوانێت  نووسەر  وەك  م��رۆڤ 
من خۆشحاڵم كە نووسینی ئەو تێمانەی من، كە هەمیشە 
لەسەر دیكتاتۆرییەت دەڕۆن، لەسەر ڕووخاندنی ڕەخنەی 
تۆتالیتاریدا  كۆمەڵگای  لە  كە  شتێك  دەڕۆن،  تاكەكەس 
هیچ حسابێكی بۆ ناكرێت، خۆشحاڵم پاداشت دەكرێت. بۆ 
ئەو هاوڕێیانەم كە بوونەتە قوربانی تیرۆر. ئەوەش نییە 
كە تەنها چەند هاوڕێیەكی كەم بن. هەروەها بۆ پاستیۆر 
منداڵێك  وەك  بمایە  گەر  وای��ە  پێم  خۆشحاڵم،  ئۆسكار 

بەختەوەر دەبوو. 

هەناسە(  )لەرەی  نوێیەكەتاندا  كتێبە  لە  تسایت:  دی 
پەیكەرێكتان بۆ ئەو نووسەرە بلیمەتە داتاشی، كە پێنج 

ساڵ لەمەوبەر كۆچی دوایی كرد. 
تاڵە  حەقیقەتێكی  ب���ەاڵم  وای���ە،  ب��ەڵ��ێ  م��ول��ەر:  هێرتا 
بە  م��رۆڤ  ئیدی  بیبینێت.  خۆی  ڕانەگەیشت  پێ  ئەو  كە 
هەورینەكەیدا  ژوورە  لە  ئێستا  ئەو  ڕەنگە  دەڵێت،  خۆی 
دانیشتبێت و تەماشا بكات، ئەوە دڵنەواییەكی سیحراوییە 
بۆ من، بەاڵم باوەڕم بەوە نییە. كوپەری خۆڵەمێشەكەی 

كراوەتە زەوییەوە نەك ئاسمان. 

ڕاب��ردوو  خ��وازی��ارە  م��رۆڤ  هەندێكجار  تسایت:  دی 
تێپەڕێنێت. ئایا مرۆڤ لە توانایدایە ڕابردوو تێپەڕێنێت؟
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ناپەڕێنرێت،  ت��ێ  پێی  مرۆڤێك  هیچ  م��ول��ەر:  هێرتا 
هەلومەرجێكدا  و  ب��ارودۆخ  چی  لە  جیاوازی  بەبێ  ئیدی 
خۆیەتی،  ترسەكانی  خ��اوەن��ی  ك��ەس  هەموو  ژیابێت. 
تووشی  مرۆڤ  یاخود  دەپسێن  پەیوەندییەكان  كاتێك 
م��رۆڤ  ش��ت��ان��ەوە  ئ��ەو  ل��ەڕێ��ی  دەب��ێ��ت.  نەخۆشییەك 
بەاڵم  دەمێننەوە.  شتانە  ئەو  دێ��ت.  بەسەردا  گۆڕانی 
ڕووداوێكی  چەند  لەگەڵ  سەروكارت  كاتێك  بەتایبەت 
ترسی  بردوویت، گەر  لێ  كە خەیاڵیان  سامناكدا هەیە 
ئامێرێكی زۆردار  نەمانت هەبووبێت، وەك من  مان و 
و ستەمكار دوات كەوتبێت و ئەوەش بۆ ماوەی پانزە 
چەشنێكی  ب��ە  ب��ەاڵم  دەگ��ۆڕێ��ت.  زی��ات��ر  حاڵەتە  س��اڵ، 
دەبێت  ڕادێیت،  بارودۆخەكەدا  لەگەڵ  سەیروسەمەرە 
مەترسیدار.  و  ڕۆتینێكی سەرسەخت  بەاڵم  ڕۆتین،  بە 
ترسی لە بیر دەبەیتەوەو هەوڵ دەدەیت شتێكی دیكەی 
كردارەتدا  لەو  هەیە  وا  كاتی  تەنانەت  بخوڵقێنیت.  لێ 
دەزانیت  هەمیشەش  ئەگەرچی  دەبیت،  سەركەوتوو 
بارودۆخەكە لە واقیعدا بە جۆرێكی دیكەیە. بەتەنیشت 
خۆتەوە ڕادەوەستیت. من ناچار بووم ئەوە لەو هەموو 
خۆمەوە  بەتەنیشت  ببم.  فێر  درێژانەدا  دوورو  ساڵە 
ئەو  مەسەلەی  ل��ە  ئێستا  چ��ۆن  ه���ەروەك  ڕاوەس��ت��م، 
لەسەر  من  ڕاوەستاوم.  خۆمەوە  بەتەنیشت  خەاڵتەدا 

شێوازێكی زۆر وەكو كردار كەسێكی شیزۆفرێنم.
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ئێرە،  بۆ  هاتن   1987 ساڵی  كاتێك  تسایت:  دی 
ئێمە و خەڵكانی ڕۆژئاواتان وەك خەڵكانێكی بێئاگا 

بینی؟
ئەڵمانیا  خەڵكانی  كە  نا  ج��ۆرە  ب��ەو  مولەر:  هێرتا 
شارەزای دیكتاتۆر بن. خەڵكەكە ناسیۆنال سۆسیالیزمی 
لە  پاشان  كرد.  دروستی  خۆی  بەڵكو  نەبینی،  )ن��ازی( 
هاتە  دیكتاتۆر  دا  ئێر(  دێ  )دێ  ڕۆژه��ەاڵت  ئەڵمانیای 
كایەوە كە خاوەنی هەمان هێڵی دیكتاتۆرەكانی دیكەی 

ڕۆژهەاڵتی ئەوروپا بوو. 

دی تسایت: لێرە و لەوێ ڕەخنە و دووڵی سەبارەت 
بە كارەكانی ئێوە هەبوون.

هێرتا م��ول��ەر: ب��ەوە ت��اوان��ب��اری��ان دەك���ردم ك��ە من 
ئاخۆ  دەیانپرسی،  دەنووسم.  ڕابردوو  لەسەر  هەمیشە 
كەی لەسەر ئەڵمانیا و ئێستا دەنووسم. من پێم سەیر 
هەرگیز  ن��ازی  تاوانەكانی  بەتێماكردنی  لەسەر  ب��وو. 
یان  سێمپرۆن  ج��ۆرج  )پریمۆلیڤی،  وەك  ن��ووس��ەری 

ئارتور گۆلدشمیت( یان نەدەخستە ژێر پرسیارەوە. 

دی تسایت: ڕەنگە هۆكارەكەی بۆ ئەوە بگەڕێتەوە، 
ڕاستەكانیان  الیەنە  ئایدۆلۆژیای  ئێرە  خەڵكی  كە 

زۆر تیژتر لە ئایدۆلۆژیای چەپ بینیووە. 
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ماوەیەكی  بۆ  خەڵكی  ڕاستە،  ئ��ەوە  مولەر:  هێرتا 
ئەو  ن��ەب��رد.  كۆمۆنیستی  ت��ی��رۆری  ب��ە  پ��ەی��ی��ان  زۆر 
سووكایەتییانەی كە ئەڵمانە ڕۆژئاواییەكان لە وێستگەی 
ڕووب���ەڕووی  شتراسە(  )ف��ردی��دری��ش  شەمەندەفەری 
دەبوونەوە، وای دەكرد لەبری ئەوە ڕێگەیتر بگرنە بەر، 
بۆ ئیتاڵیا یان فەڕانسا بڕۆن و لەوێ شتێك ببینن. ئایا 
ئەو كات مرۆڤ دەیتوانی لە ئەڵمانیای ڕۆژهەاڵت چی 
ببینێت، لەو واڵتە سارد و سڕ و تاریك و مەلوولەدا؟ 
ڕۆمانییەكان  ن��ەب��وو.  دەوڵ���ەت  ڕۆژه���ەاڵت  ئەڵمانیای 
بەاڵم  ب��وون،  هەنگاری  هەنگارییەكان  ب��وون،  ڕۆمانی 
ئایدۆلۆژیایەكەوە  لەڕێی  تەنها  ڕۆژهەاڵت  ئەڵمانەكانی 
دەیانتوانی خۆیان لە ئەڵمانەكانی ڕۆژئاوا جوودابكەنەوە. 
بوو،  سەپێنراو  ئایدۆلۆژیایەكی  ئایدۆلۆژیایەش  ئەو 

بۆیە ئەڵمانیای ڕۆژهەاڵت زۆر بێڕەحم بوو. 

ڕۆمانیاتان  دواج���ار  ئێوە  كاتێك  تسایت:  دی 
سیخوڕی  دەزگ��ای  كارمەندێكی  وەك  جێهێشت، 

ڕۆمانی تەماشا دەكران.
سیخوڕی  دەزگ��ای  لە  ڕقیان  خەڵكی  مولەر:  هێرتا 
بە  زی���ان  دەی��ان��وی��س��ت  كاتێك  و  دەب��ێ��ت��ەوە  ڕۆم��ان��ی 
كارمەندێكی  وەك  تاوانیان  پەنجەی  بگەیەنن،  كەسێك 
ڕۆمانی  دەزگ���ای سیخوڕی  دەك���رد.  درێ��ژ  بۆ  ئ��ەوان 
وەك  نەمدەویست  من  چونكە  ك��ردم،  لەگەڵدا  ئ��ەوەی 
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باوەڕی  دی(ش  ئێن  )بی  و  بم  خزمەتیاندا  لە  سیخوڕ 
بەدەست  هەڵەی  زانیاری  ئێن دی(  )بی  دەبێت  دەكرد. 
بۆ  ن��ام��ەم  ئەڵمانیا  بگەمە  ل���ەوەی  ب��ەر  گەیشتبێت. 
كەسێكی  ئەڵمانیا  لە  من  كە  نووسرابوو  تیایدا  دەهات، 
هێرشێك  چەند  ڕۆژنامەیەكدا  چەند  لە  ن��ەخ��وازراوم. 
نێردراوم  سیخوڕ  وەك  من  گوایە  هەبوو،  من  لەدژی 
م  )ڕیسوایی(  كتێبی  من  دەیانگوت،  تەنانەت  ئێرە.  بۆ 
بە ڕاسپاردەی دەزگای سیخوڕی نووسیووە. )بی ئێن 
دی( ش بەشێوازێك وەك ئەوەی سیخوڕ بم، پێشوازی 
ئاخۆ من  بنێم كە  بەوەدا  ئیدی دەبوایە دان  لێ كردم. 
منیش  و  هەیە  س��ەروك��ارم  سیخوڕانەدا  ك��ام  ل��ەگ��ەڵ 
نەوەك  هەیە،  مندا  لەگەڵ  سەروكاریان  )ئەوان  گوتم: 
شتێكی  ئ��ەوە  هەبێت،  ئ��ەوان��دا  لەگەڵ  س��ەروك��ارم  من 
لێگەڕێن  )ئێوە  گوتی:  فەرمانبەرەكە  پاشان  جیاوازە.(، 
ئەو جیاوازییە كێشەی من بێت، من بۆ ئەوە مووچەم 

دەدرێتێ .
دەك��رد  ح��ەزم  منی شكاند،  دڵ��ی  ب��وو  ئ��ەوە شتێك 
بڕۆم،  لێرە  و  بدەم  گەشتەكەم  بە  درێ��ژە  دەستبەجێ 
بەاڵم بۆ كوێ؟ پاشان كە هاتم بۆ بەرلین، ئەمە تەنها 
دەستوور(  پاراستنی  )دەزگای  دواتر،  هەفتەیەك  چەند 
دەزگاری سیخوڕی  لەالیەن  گوتیان، من  و  پەیدابوون 
كردن  پارێزگاری  بۆ  و  لەسەرە  مەترسیم  ڕۆمانییەوە 
دەكەن.  هاتووچۆ  دەروبەرەكەمدا  بە  من  ئاسایشی  لە 
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هەروەها پێیان گوتم، دەبێت دەمانچەیەكی موختاركوژ 
بكڕم و نابێت دیاری لە كەس وەربگرم و نەشچمە ناو 
ماڵی خەڵكانی نامۆوە. دواهەمین ڕستە، كاتێك ئۆفیسی 
)بی ئێن دی( م جێهێشت، ئەمە بوو: )گەر شتێكتان پێ 
ڕاسپێردراوە، دەتوانن هەركات بتانەوێت پێم بڵێن.(، بۆ 

من ئەو شتانە لەگەڵ یەكدا نەدەگونجان. 

دی تسایت: ئێوە كتێبی لێكۆڵینەوەتان نەنووسیووە، 
بەڵكو كتێبی شیعری. ئەو گۆڕانە ئەدەبییە بۆ ئێوە 

چی واتایەكی هەیە؟
نەبووە.  نووسینم  نیازی  هەرگیز  من  مولەر:  هێرتا 
بەاڵم كاتێك نەمتوانی بەهیچ جۆرێكی دیكە یارمەتی خۆم 
ئەو سووكایەتی  كاتێك  نووسین كرد.  بە  بكەم، دەستم 
نەبوون  شتێك  چیتر  من  ل��ەدژی  كردنانە  هەراسان  و 
بە نووسین  ئەوكات دەستم  بۆ ڕابگرم،  بتوانم خۆمیان 
منیش  ئیتر  و  كرد  دوای��ی  كۆچی  باوكم  ئەوكات  ك��رد. 
كرامە  كاتێك  كێم.  لەڕاستیدا  و  لەكوێدام  نەمدەزانی 
لێ  خۆیان  كارگەكە  ناو  هاوڕێكانی  دەوڵ��ەت،  دوژمنی 
بەو  و  ڕادەگ��رت  من  لە  دوور  خۆیان  دوورخستمەوە، 
چەشنە ڕاونرامە ناو تەنهاییەوە. ئەوە زۆر ئازاری دام و 
بەو شێوەیە دەستم دایە نووسین، سەبارەت بەو گوندەی 
بۆ  كە  بەو جووتیارانەی  ببووم، سەبارەت  لەدایك  لێی 
هێشتا  و  دەژین  لەوێ  دەچێت  ساڵە  سەد  سێ  ماوەی 
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لە  تەنها كارەساتە گەورەكان  لەوێ ماون، دەمنووسی. 
گوندەكان دەریانپەڕاندن، جەنگە جیهانییەكان و دیپۆرت 
دەب��وو،  دەرب��ازی  كارەساتەكان  لە  ئ��ەوەی  كردنەكان. 
دەگەڕایەوە  كردبێت،  كێشی  موگناتیزێك  ئەوەی  وەك 

ناو گوندەكەی. 

دی تسایت: ئیتر درێژەتان بە نووسین دا؟
بیر  وا  كتێبێك  هەموو  لەپاش  بەڵێ  م��ول��ەر:  هێرتا 
دەكەمەوە: ئێستا نا، ئێستا باش دەبم. بەاڵم گەر مرۆڤ 
جارێك دەستی پێكرد ژیان خۆی بەو شێوەیەی كە هەیە 
بكاتە چیرۆك، هەڵبەت ناتوانێت چیتر دەست هەڵبگرێت، 

چیتر لەكۆڵی نابێتەوە.

دی تسایت: كتێبەكانی ئێوە زۆر لە یەكتر جیاوازن. 
هەر یەكەی خاوەنی ئاوازێكی زمانەوانی دیكەن. ئەوە 

چۆن وا هاتووە؟
بڕیارم  پێشوەخت  نییە  شتێك  ئ��ەوە  مولەر:  هێرتا 
لەسەردا بێت. كاتێك دەكەومە ناو بابەتی كتێبێكی نوێوە، 
بەشەكانی  و  ڕیتم  و  هەل  بەدوای  بابەتەكە خۆی  ئەوا 
خۆیدا دەگەڕێت. بابەتەكە كاری دەرهێنەرییەكە دەگرێتە 

دەست. 

دی تسایت: ئیتر دەبێت ئێوە تەنها زمانەكە بدۆزنەوە؟
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نییە،  بوونی  خۆیدا  لە  خ��ۆی  زم��ان  م��ول��ەر:  هێرتا 
یاخود لە ئەدەبدا بە جۆرێك بوونی هەیە، كە لە ژیانی 
ژیاویت،  كە  شتانەی  ئ��ەو  چونكە  هەیە.  ڕۆژان��ەش��دا 
لەگەڵ  ڕۆژدا،  شوێندا،  لە  بەڵكو  نەژیاویت  زماندا  لە 
زماندا  لە  ئەشتانە  ئەو  دەبێت  و  دیاریكراودا  كەسانی 
بتوێنمەوە. ئەوە شتێكی هونەرییە، وەك شانۆنامەیەكی 
السایی شتێك، كە بەڕاستی ڕوویدابێت. تەنها و تەنهاش 
بەو شێوەیە دەتوانم بەدەستی بهێنم، كە لە واقیعییەكە 

نێزیك ببێتەوە. 

دی تسایت: لە كتێبی )لەرەی هەناسە( دا ئەوە بە 
بە  پاستیۆر  ئۆسكار  ژیانی  كە  دەردەكەوێت،  زەقی 
شێوازێكی كرۆنۆلۆژیایی ناگێڕدرێتەوە، دیپۆرتكردنی 
سۆڤییەتدا،  مۆڵگەی  لە  ژیانی  ڕۆم��ان��ی��اوە،  لە 

گەڕانەوەی بۆ نیشتیمان. 
هێرتا مولەر: بۆ من مەسەلە ڕێزكردنی یەك لەدوای 
تێكشكاوییەك  نەبوو. من ویستم  پێنج ساڵە  ئەو  یەكی 
بارودۆخێك  چەند  دەبایە  و  ب��دەم  نیشان  ڕوون��ی  بە 
بۆ  ه��ۆك��اری��ان.  بۆتە  تراومایە  ئ��ەو  كە  ب��دەم،  نیشان 
ڕوون  مۆڵگەكە  ن��او  ڕۆژگ���اری  دەب��وو  مەبەستە  ئ��ەو 
بكەمەوە، ڕۆژگارێك كە خۆی هەزار بارە كردووەتەوە 
و بگرە ساڵ بە ساڵ خراپتریش بووە. ئۆسكار هەرگیز 
لەو مۆڵگەیە ڕزگاری دەبێت  ئاخۆ هەرگیز  نەیزانیووە 



175ئەدەبیات ئەمەیە

یان نا. بە خۆی وتووە: )گەر وا بمێنێتەوە، ئەوا ئیدی 
ئەمە ژیانی منە، خۆ ڕووسەكانیش هەر دەژین و بەس.

هەیە.  هیوا  ڕستەیەكی  كتیبەدا  لەو  تسایت:  دی 
ڕستەكەی دایە گەورەی: من دەزانم، تۆ دەگەڕێیتەوە.
هێرتا مولەر: ئۆسكار پێی گوتم، ئەو شتەیە لە ژیاندا 

هێشتوویەتییەوە. 

دی تسایت: ئایا دەشێت ئاشتبوونەوەیەك هەبێت؟
كارەساتدا  لەگەڵ  ناتوانێت  م��رۆڤ  م��ول��ەر:  هێرتا 
ئاشتبێتەوە. من چۆن بتوانم لەگەڵ دەزگای سیخوڕی 

ئاشتببمەوە؟ ڕۆمانیدا 

دی تسایت: ئەوەی لەگەڵ ئەو ئەفسەرەی كە ئەوكات 
زۆر ئازاری دایت؟

بۆ  كۆشێسكۆ  ڕووخ��ان��ی  لەپاش  كە  مولەر:  هێرتا 
لەسەر  بینیمەوە.  بەڕێكەوت  لەوێ  گەڕامەوە،  ڕۆمانیا 
دنیا  ناسیمەوە،  دەستبەجێ  و  بووم  تووشی  شەقامێك 
كاوێكی  و  باڵتۆیەك  لەناو  خ��ۆی  ئ��ەو  و  ب��وو  س��ارد 
چەرمدا پێچابوو. تەنها لەبەر ئەوەی هێندە تۆقی بوو و 
لەناو ڕیزێكی سەیارەدا خۆی بشارێتەوە،  هەوڵی دەدا 
ئێستا  دەبێت  )دەبینن،  وت��م:  الی  چوومە  ناسیمەوە. 
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ئێوە لە من بترسن، هەروەك چۆن ئەوكات من لە ئێوە 
دەترسام، ئەوە بۆ چ شتێك باش بوو؟

خەڵكی  دیكتاتۆر  ڕووخ��ان��ی  پ��اش  هەفتەكانی  ل��ە 
بەبێ  ترسابێت  ل���ەوە  دەب��ێ��ت  ب���وون،  وروژا  هێندە 
دوایی  نێوەندەدا كۆچی  لەو  بدرێت.  لەسێدارە  دادگایی 
كردووە. بەاڵم ئەو نەیدەتوانی لەگەڵ مندا ئاشتبێتەوە، 
نەمدەتوانی  منیش  بوو،  ئامێرێك  نوێنەری  ئەو  چونكە 
ئاشتببمەوە، چونكە چەندین هاوڕێی كوژراوم  لەگەڵیدا 
بەناوی  دەبوایە  ئەوا  بوومایەتەوە،  ئاشت  گەر  هەیە. 
ئەوانیشەوە ئاشتببمەوە و هەرگیز لە توانامدا نەدەبوو 

ئەو بەرپرسیاریێتییە لە ئەستۆ بگرم. 

دی تسایت: كەوابێت مرۆڤ تەنها دەتوانێت هەوڵبدات 
ئەو بەشەی ڕابردوو لە بیر نەچێتەوە .

هێرتا مولەر: خۆت ناتوانیت لە بیری بكەیت و گەر 
لەسەری بنووسیت، ئەوا بە ناچاری كارێك دەكەیت كە 

خەڵكانی دیكەش پێیدەزانن. 

دی تسایت: بە ناچارییەوە؟
تەنها  نیم،  ڕاسپاردەیەك  خاوەنی  من  مولەر:  هێرتا 
ئەو  لەگەڵ  خۆمدا،  خ��ودی  لەگەڵ  كێشەیەكم  خاوەنی 
دیكە.  كەسانی  چەندین  و  من  لە  ك��راون،  لێم  شتانەی 
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ئای چەندە بێبەختیم چەشتووە، چەند مرۆڤ هەن تێك 
و پێك شكێنراون!

پاداشتێكە.  نۆبڵ  خەاڵتی  وتتان،  ئێوە  تسایت:  دی 
ئایا تۆڵە بۆ كردنەوەیەكیش نییە؟

گرنگە  ب��ەاڵم  نییە،  ب��وون��ی  وا  شتی  م��ول��ەر:  هێرتا 
و  بكرێن  چاودێری  زەوییە  ئەم  سەر  دیكتاتۆرەكانی 
هێشتا  دیكتاتۆر  بەداخەوە  نەگەڕێین.  لێیان  ئاسانی  بە 
لە چین  بیر  نایەن.  ئێجگار زۆرن، خۆ هەرگیز كۆتایی 
بكەنەوە كە ئێستا لە پێشانگای فرانكفۆرت میوانە. بیر لە 
هونەرمەند )ئای ڤێی ڤێی( بكەنەوە، هێزەكانی ئاسایش 
لێیان داوە. ئەوە شتێكی غەم هێنەرە كە خەڵكانێك هەن 
چارەسەرێك  دەدەن  هەوڵ  و  دەك��ەن  ڕێژەیی  شتەكە 
ناو  لە  بیر  یاخود  بكات.  پەسەندی  چین  كە  بدۆزنەوە 
دەبێت  خ��ۆی��ان  ك��ە  ت��اوان��ب��ارەك��ان،  ك��ە  بكەنەوە  ئ��ێ��ران 
بەر  ڕاپێچی  دیكە  خەڵكانی  بكرێن،  دادگا  بەر  ڕاپێچی 
دەیانكوژن.  یان  بەندینجانەوە  دەیانخەنە  دەكەن.  دادگا 
دەزانێت،  ئاشنایە  كۆمەڵگایانە  جۆرە  بەو  كە  كەسێك 
كە ئەوە چ واتایەكی هەیە و سەر لە نوێ تووشی ئەو 
هەستە هۆشبڕە، ئەو تووڕەیی و ڕق و كینەیە دەبێتەوە. 

دی تسایت: ئایا ئێستا ژیانی ئێوە گۆڕانی بەسەردا 
دێت؟



و: پێشەوا فەتاح 178

من  بێت؟  بەسەردا  گۆڕانی  چ شتێك  مولەر:  هێرتا 
لەڕاستیدا تەنها تەماشای خۆم دەكەم و پێم سەیرە. من 
هێندەم بەخت هەبووە، زۆر جار لەوە تێناگەم. تووشی 
عەزاب دەبم كاتێك بیر لەو هاوڕێیانەم دەكەمەوە، كە 
چیتر لە ژیاندا نەماون. ڕێكەوتی باش هەیە و ڕێكەوتی 

خراپ هەیە، ژیان ڕێوێڵ كەیەكە بۆ خۆی. 

دی تسایت: عەسابتان بەهێزە؟
هێرتا مولەر: عەسابی من زۆر الوازە، هێندە هەیە 

سیوای بووەتەوە. 

دی تسایت: هیچ بیرۆكەیەكتان هەیە چی لەو پارەیە – 
نێزیكەی ملیۆنێك ئۆیرۆ – بكەن؟  

كەمە،  پ��ارەداری��دا  لەگەڵ  ئەزموونم  مولەر:  هێرتا 
لەگەڵ نەداریدا ئەزموون گەلێك زیاترە. 
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یان مێك ئیوان

یان مێك ئیوان، نووسەری ئینگلیز، 21ی حوزەیرانی 
1948 لە شاری ئالدێرسهۆت لە بەریتانیا لەدایك بووە. 
یان مێك ئیوان وەك كوڕی پیاوێك لەدایك بووە كە بە 
پیشە سەرباز بووە )ئالدەرسهۆت بنكەیەكی سەربازییە( و 
لە سینگاپور و لیبیا گەورە بووە. لە زانكۆی سەسیكس لە 
شاری برەیتن فیلۆلۆژیای ئینگلیزی و فەڕەنسی خوێندووە 
و هەر لەوێش بەكالۆریای هونەری لە ئەدەبی ئینگلیزیدا 
تەواو كردووە. لە كۆتایی خوێندنیدا بۆ ماستەری هونەر 
لە شاری  ئانگلیا  ئیست  زانكۆی  لە  ئینگلیزیدا  ئەدەبی  لە 
برێدبەری  مێلكەلم  ڕۆماننووس  ه��ەردوو  لەالی  نۆرویچ 
و ئێنگەس ویلسن كۆرسێكی كردووە بەناوی )نووسینی 
كاری  سەسیكس  زانكۆی  لە  خ��ۆی  دوات��ر  داهێنەرانە(. 
ئەڤین،  )یەكەم  سەركەوتنی  لەپاش  ك��ردووە.  وانەبێژی 
دواهەمین غار( ەوە، كە كۆمەڵە چیرۆكێكە، نووسەرێكی 
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ئازادە و لە ڕەوتی ژیانی نووسەریدا مێك هەرچی خەاڵتی 
ئەدەبی ئینگلیزی هەیە بەدەستی هێناوە، جگە لە چەندین 
كتێبەكانی  لە  نۆ  ئێستا  هەتا  جیهانیش.  ئەدەبی  خەاڵتی 

كراون بە فیلم .   

بەڕێز مێك ئیوان، خۆت جارێك وەك ئالوودەبوویەكی 
بەیانییەكی  لە  ئێوە  ئایا  ك��ردووە.  وەسف  ڕۆژنامە 

ئاسایی وەك ئەمڕۆدا چی دەخوێننەوە؟
نەخوێنمەوە.  ڕۆژنامە  ناتوانم  كەسێكم  بەڕاستی  من 
)گاردیان( و )هێرالد تریبون( دەخوێنمەوە و دواتریش لە 
نیوەڕۆیان  پێش  كە  بەوەدا  بەردەوامم.  ئینتەرنێتیش  ناو 
بەبەرهەمترین كاتی كارمە، بێگومان ڕۆژنامەكان دوژمنی 

نووسینن؛ ئەوە هەمیشە جەنگێكە. 

دواهەمین ڕۆمانتان لەژێر ناونیشانی )شەممە( دا باس 
لە هەواڵە دڵتەزێنە ڕۆژانەكانی پاش یانزەی سێپتێبەر 
)لەسەر  نوێیەكەتاندا  ڕۆمانە  لە  بۆچی  ئایا  دەكات. 

ڕۆخی دەریا( دەگەڕێنەوە بۆ سەرەتای شەستەكان؟
دەرەنجامی  ئەوە  نەبوو.  هۆشمەندانە  بڕیارێكی  ئەوە 
كااڵكانە لە زەمەنێكی نادیاریكراودا. من دەمویست سەبارەت 
چونكە  بنووسم،  هاوسەرگیری  زەماوەندێكی  شەوی  بە 
ڕووداوێكە خاوەنی كوالیتییەكی تەواوە؛ بە چەشنێكی زۆر 
ڕازیكەرانەوە یەكییەتی شوێن و زەمەن بەرجەستە دەكات. 
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بووم  ك��رد، سەرسام  چ��وون  ب��ەدوادا  بە  دەستم  كاتێك 
بەوەی كە ڕۆمان و چیرۆكی هێندە زۆر لە ئارادا نەبوون 
كە تیایاندا شەوی زەماوەندێك لە سەنتەردا بێت. لەپاش 
ئەوەی من ئەو بابەتەم هەڵبژارد شتێك ڕایكێشام پڕۆسەی 
هاوسەرگیرییەكە بخەمە سەرەتای شەستەكانەوە، چونكە 
دی��اردەی  دوو  كە  كۆمەڵگا،  شڵەژاوی  و  خۆخواردنەوە 
لەبارن:  زۆر  ئەدەبی  بابەتی  ب��وون،  زەمەنە  ئەو  گرنگی 
ئەو بابەتانە هەلمان بۆ دەڕەخسێنن لەوە ورد ببینەوە كە 
مرۆڤەكان بە چ جۆرێك لە غەریزە و نیاز و هەڵسوكەوتی 
یەكتر بەخراپی تێدەگەن ؛ كە ئاخۆ مرۆڤەكان چەند جارێ 
لە توانایاندا نییە تەنانەت گوزارشت لە ترس و كێشەكانی 
خۆیان بكەن و بیانكەن بە وشە. پاشان ئەو بیركردنەوانەم 

ئەو ساحەی مێژووییەی ناو ڕۆمانەكەیان لێكەوتەوە. 

ئایا )لەسەر ڕۆخی دەریا( كتیبێكی تایبەتی لێ دەرچوو 
ژیانی  لە  سیاسەت  دەكات،  مرۆڤ  بانگهێشتی  یاخود 

تایبەتیدا بدۆزیتەوە؟
بێگومان  ب��ەاڵم  نییە.  سیاسی  زۆر  كتێبێكی  بێگومان 
باكگراوندێكی سۆسیالی كاراكتێرەكان لە ئارادا هەیە، شتێك 
من  دەكرێت.  ب��ەدەی  تیادا  سیاسیشی  تارمایی  هەڵبەت  كە 
دیاگنۆزێكی  وەك  دەشێت  ڕۆمانە  ئەم  كە  ڕوونە  بەالمەوە 
و  ئیدوارد   – بخوێنرێتەوە  )دەستنیشانكردن(ێكی سۆسیالی 
هاوسەرگیرییەوە  پڕۆسەی  ناوەتە  پێیان  تازە  كە  فلۆرێنس 
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و لە شەوی زەماوەندەكەیاندا بە چەشنێكی هێندە سامناكانە 
لە یەك خراپ تێدەگەن ، دەشێت وەك نوێنەرانی سەرەتای 
شەستەكان تەماشا بكرێن. بەاڵم من كتومت گرژی نێوان ئەو 
دوو تاكەكەسە سەرنجی ڕاكێشاوم، مەودای بڕیاریان و ئەو 
هێزانەی كە ئەو مەودایە سنوردار دەكەن. هەر لەبەر ئەوەشە 
قێزەی  ب��ەو  خ��ۆی��ەوە،  تایبەتییەی  ترسە  ب��ەو  فلۆرێنس  كە 
خۆیەوە لە سێكس پتر تاكە كەسێكە وەك لەوەی نوێنەری 
نەوەیەك بێت. ڕۆمان لەسەر گشتگیری ناژی، ڕۆمان گوێ 
نادات بە ئامار یاخود كۆمەڵناسی، بەڵكو ڕۆمان دەبێت گرنگی 

بدات بە ژیانێكی ئیندیڤیدوالی، تایبەتی، هەستپێكراو. 

وەك  گەنجە  زاوا  و  ب��ووك  ت��ازە  ئ��ەو  ئێوە  ب��ەاڵم 
دەدەن.  نیشان  كۆمەڵگاش  چینوتوێژێكی  ئەندامی 
ناو  وردەكانی  جیاوازییە  لە  ئێوە  شیكارییەكانی  من 
یەكێكیاندا  لە  ك��ردووم،  سەرسامیان  مەشهەدەكاندا 
ساكاردا  و  سادە  چینێكی  لەناو  كە  گەنجەكە  مێردە 
گەورە بووە، لە ماڵی دایك و باوكی خێزانەكەی ماست 
كە  شتگەلێك  بێگومان  بیخوات،  دەدرێتێ  زەیتونی  و 
ئەو پێی نامۆیە و تەنها بە زەحمەت پێی قوت دەدرێتە 
خوارەوە. ئایا لەمێژ نییە جیاوازی ئەو چین و توێژانە 

كاڵ بوونەتەوە؟
نەخێر، بێگومان لەناو نەچوون، مرۆڤ دەتوانێت خودی 
مندااڵنەی  ئەو  هێشتا  ئەمڕۆ  بكات.  ئەزمونە  ئەو  خۆی 
سەر بە چینی خ��وارەوەن و زۆر بە دەگمەن سەوزە و 



183ئەدەبیات ئەمەیە

قێزەوە  بە  زەاڵت��ە  هەندێك جۆری  دەخ��ۆن،  تازە  میوەی 
لەسەر مێز بەجێدەهێڵن و نایخۆن. خوشكی ژنەكەی خۆم 
و  بینیوە  بەخۆیەوە  كۆمەڵگایی  دابەزینێكی  جۆرێك  بە 
ئێستا منداڵەكانی لەسەر پیتزا و هەمبەرگر دەژین. كاتێك 
ژنەكەی من هەندێك خواردەمەنیان بۆ دەبات، ئەو منداڵە 
دەخاتە جۆرێك  نوێیانە  بەو شتە  دوانزە سیانزە سااڵنە 
هێشتا  س��ەردەم��ەدا  لەم  م��رۆڤ  كەوابێت  ملمالنێیوە.  لە 

دەتوانێت ئەزموونەكانی پاڵەوانەكەی من بكات.

داوا  ئێوە جارێك وتەیەكی نابۆكۆڤتان وتووەتەوە كە 
لە خوێنەرەكانی خۆی دەكات، چێژ لە وردەكارییەكان 

ببینن.
بەڵێ، ئەوە ڕستەیەكی دڵفڕێنە. 

ئایا ئێوە خۆتان لەگەڵ وردەكاریدا چۆن هەڵسوكەوت 
تاقە  كە  هەیە  دێمەنێك  ئێوەدا  ڕۆمانەكەی  لە  دەكەن؟ 

موویەك ڕۆڵێكی مەزن دەبینێت.
كاتێك ئەو بەشەم نووسی، هۆنراوەیەكی ئەلێكساندەر 
پ���ۆپ ب��ەن��او خ��ەی��اڵ��م��دا دەگ����ەڕا ل��ەژێ��ر ن��اون��ی��ش��ان��ی )(: 
ق��ژدا  تاڵە  ی��ەك  ل��ە  زۆر  هێندە  وزەی��ەك��ی  خەرجكردنی 
یەكەمین  بۆ  ئەو هۆنراوەیەم  هونەرێكی چێژبەخشە. من 
نووسینی  لەسەر  كاتێك  و  خوێندەوە  خوێندنگا  لە  جار 
پێش  هاتە  كەتەلۆگێك  وەك  هاتەوە،  بەبیرم  ڕۆمانەكەم 
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ل��ەگ��ەڵ  خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی  پ��ڕ  هەڵسوكەوتێكی  ب��ۆ  چ���اوم 
وردەكارییەكاندا. ئەو دیمەنەی ئێوە باسی دەكەن بێگومان 
كردارێكیشی لەپشتەوەیە. نێوان ئەو ژن و مێردە مەسەلە 
تەنها خراپ لە یەك تێگەیشتن  نییە، بەڵكو مەسەلە شتێكی 
بوونگەراییترە: ئەوان تەنانەت خاوەنی زمانێك نین تاوكو 
ئەو شتانەی پێ بكەن بە وشە كە بۆ خودی خۆیان یەكالیی 
كەرەوەن. ئەو كاراكتەرانە بەرامبەر بە خودی خۆیان و 
بەرامبەر بە یەكتریش تەواو بێزمان ڕاوەستاون و كتومت 
ئەو خۆخواردەنەوەیە بوو، ئەو ستەمە بوو وەك بێزمان، 

كە لە ئەواندا سەرنجی منی ڕاكێشابوو. 

ڕۆخی دەریا لە زۆرێك لە ڕۆمانە نوێیە بەریتانییەكاندا 
ڕۆڵێكی گرنگ دەبینێت. ئایا ئەو شتە چییە كە ڕۆخی 

دەریا دەكاتە سەحنێكی ئەدەبی هێند سەرنجڕاكێش؟
ل��ێ��رەدا م��ن دەت���وان���م ب��ۆ خ���ودی خ���ۆم ق��س��ە ب��ك��ەم. 
چیرۆكەكەی من دەبوایە لە پەراوێزی شتەكاندا ڕوو بدات. 
من زۆنێك لەنێوان بەحر و بەڕ، لەنێوان ناسرا و نەناسراو، 
لەنێوان ڕابردوو و داهاتوودا سەرنجی ڕاكێشام – ڕەنگە 
ڕۆخی دەریا ئەو فەزایە بێت كە دەشێت ڕانەبردوو تیایدا 
نیشتەجێ بكرێت. ئەوە هەر لە سەرەتاوە فكرێكی جێگیر 
یان  دوو  لە  بەر  دەویست.  دەری��ام  ڕۆخێكی  من   – بوو 
لەسەر  ل��ەوێ  ك��رد.  سێ ساڵ سەردانی ڕۆخ��ی چیسیلم 
كە  كرد،  ڕۆخەكەم  تەماشای  سەربەرەوخوار  گردێكەوە 
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لەم دی��و  و ئەو دی��وەوە دەری��ا و وشكانی تەنگیان پێ 
هەڵچنی بوو. هەر ئەوكات بەناو مێشكمدا هات كە ئەوە 
ناتوانێت  مرۆڤ  كە  بینینێ  یەكتر  بۆ  بێلەكەیە  شوێنێكی 

لەدەستی دەربازی بێت. 

مرۆڤ لە زۆرێك لە ڕۆمانەكانی ئێوەدا ئاماژەی ئەدەبی 
نەریتی  تاندا  )پەشیمانی(  ڕۆمانی  لە  دەبینێتەوە: 
)شەمە( ڕۆمانی  لە  هەڵگرتووەتەوە.  گوندتان  ڕۆمانی 
)خانم  و  جۆیس  جەیمس  ی  )ئەلیسیس(  شوێنپێی  دا 
بەاڵم  هەڵگرتووەتەوە.  ۆلفتان  ڤیرجینیا  دۆل��الوای( 
كالسیكی  فۆرمێكی  ئاراستەی  بە  یەوە  )پەشیمانی(  لە 
لە  زووتاندا  كارەكانی  لە  ئێوە  كاتێكدا  لە  دەن��وون، 
دەرەوەی ئەو فۆرمەدا ئیشتان كردووە. ئایا ئێوە خۆتان 

وەك نوێنەرێكی كالسیكی دووبارە دۆزیووەتەوە؟
جۆرێك  )ئەمستردام(م  ڕۆمانی  هەر  نابینم.  وای  من 
بوو لە فۆرمی ڕۆمانی كۆمیدی ئینگلیزی، ڕۆمانی )ئەڤینی 
بێوچان( لە چوارچێوەی نەریتی ڕۆمانی پۆلیسیدایە. ئەو 
هەڵگرتنەوانە هەمیشە بەشێك بوون لە نووسینی من: من 
هەر لە چیرۆكەكانی سەرەتامەوە چاوم لەسەر نووسەران 
و كارگەلی دیكە بووە. سەرەڕای ئەوەش شیعر هەمیشە 
مۆسیقیش  فۆرمی  هەروەها  بووە،  گرنگ  كاریگەرییەكی 
ئەو  هەموو  الی  وەك  دەبینن.  گرنگ  ڕۆڵێكی  هەمیشە 
لەو  بەشێكە  مۆسیقاش  ئ��ەدەب��ن،  عاشقی  كە  كەسانەی 
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و  زانست  بە  جیهانی  دەبینین.  پێ  جیهانی  كە  ئامێرەی 
مۆسیقا و بێگومان ئەدەبیش لە قالبدراوە. 

هەمیشە  ئ��ێ��وە  ئ��ەدەب��ی��ی��ەك��ان��ی  ه��ەڵ��گ��رت��ن��ەوە 
بەپێچەوانەی  بەریتانییەكانە.  ك��ارە  لە  ڕووی��ان 
جۆرە  ئەو  ئەنقەست  لە  كە  ئیشیگورۆوە،  ك��ازو 
هەڵگرتنەوانە لە خۆی قەدەغە دەكات تاوەكو ڕووی 
ڕۆمانەكانی  بێت،  جیهانی  جەماوەرێكی  لە  دەمی 
سەرسام  ئایا  هەیە.  ئینگلیزیان  فەزایەكی  ئێوە 
ناوبانگی  ئێوە  نین كە سەرەڕای ئەوەش كتێبەكانی 

بەدەستهێناوە؟ جیهانیان 
دەب��ێ��ت ئ���ەدەب ڕەگ��وڕش��ەی��ەك��ی ن��اوخ��ۆی��ی، هەرێم 
تایبەتی  شتێكی  بە  هەمیشە  ئ��ەدەب  هەبێت.  ئامێزی 
 – بدزێتەوە  ل��ەوە  خ��ۆی  م��رۆڤ  گ��ەر  دەستپێدەكات. 
و ستایلێكی  بە شێواز  دەگات  ئەوا   – ئیشیگورۆ  وەك 
ئیشیگورۆ  ل��ەس��ەرە.  بەتاڵی  ه��ەڕەش��ەی  ك��ە  جیهانی 
بەخۆی  ڕاستەقینە  دەنگی  و  دەموچاو  و  ناوچە  ڕێی 
نادات – هەر لەبەر ئەوەشە خوێنەرەكانی دەیپەرستن. 
جیهانی  دەبێت  نووسەر  كە  ب���اوەڕەدام  لەو  من  ب��ەاڵم 
خۆی بەڕاستی لە ژێرەوە، لە وردەكارییەكانەوە بنیات 
بنێت. هەموو شتێك لە وردەكارییەكاندایە و هەر لەبەر 
زانكۆی  لە  كە  ب��ووە  ح��ەق  لەسەر  نابۆكۆڤ  ئ��ەوەش 
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چۆن  م��رۆڤ  درك��ان��دووە  خوێندكارەكانی  بۆ  كۆرنێل 
نووسینەكە  تێمی  و  بابەت  بنووسێت.  باش  دەتوانێت 
ئاسوودەبەخشەكان  وردەك��اری��ی��ە  ن��ی��ن،  گ��رن��گ  هێند 
ی��ەك��الی��ی��ك��ەرەوەن. دەب��ێ��ت دڵ��س��ۆزی وردەك��اری��ی��ەك��ان 
نابۆكۆڤ  ڕاستیدا  لە  بنێیت.  لێ  ڕێزیان  دەبێت  بیت، 
ئەوسا قسەی بۆ خوێندكارەكانی كردووە، بەاڵم حەقە 
لەناخی  نەمرە  ئامۆژگارییە  ئ��ەو  نووسەرێك  هەموو 
وردەكارییەكانیەوە،  لەڕێی  ڕۆم��ان  هەڵبگرێت.  دڵیدا 
ڕستەكانییەوە، لەحزە گیراوەكانیەوە قەناعەت بە مرۆڤ 
دەهێنێت. بابەت هەڵبژاردن دەشێت بۆ ئامادەكارییەكان 
كە  نییە  بابەت  ئ��ەوە  ب��ەاڵم  بێت،  ت��ەوس  لە  پڕ  شتێكی 
ئەوە بەش  ئیدی  ئیستاتیكاییەكە دەخوڵقێنێت.  ئاسوودە 
 – ڕایبوێریت  گشتگیریدا  و  ئابستراكت  لە  تەنها  ناكات 
و  ناوچە  عاشقی  گوایە  دەڵێت  لەڕاستیدا  ئیشیگورۆ 
پێدەشتەكانە، بەاڵم ئەو ناوچانە بە دارو درەخت ئاشنا 
نین، چۆڵن، بەتاڵن لە مرۆڤ. نووسینی لەو جۆرە چاو 

باشقەڵی لەگەڵ بەتاڵیدا دەكات. 

زانستی  )ش���ەم���ە(ەوە  ڕۆم��ان��ی  ب��ەپ��ێ��چ��ەوان��ەی 
ڕۆڵێك  هیچ  نویێەكەدا  ڕۆمانە  لە  زیندەوەرزانی 
دەگەڕێنەوە  داهاتوودا  پرۆژەكانی  لە  ئایا  نابینێت. 

الی زانست؟
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بەڵێ، تەنانەت دەتوانم بڵێم بێگومان. زانستەكان ئەو 
كاسەیە پێك دەهێنن كە من لێیەوە پەی بە جیهان دەبەم. 
بەوەدا من لە ڕاستیدا گرنگییەكی هێندە زۆر بە خودی 
دەبەم  جیهانانە  بەو  گرنگی  بەڵكو  ن��ادەم،  زانستەكان 
سیستەمێكی  هیچ  لە  دەك��ەن.  وەسفی  زانستەكانی  كە 
فیكری دیكەدا وەسفێكی باشتری جیهان نادۆزیتەوە. بۆ 
من مەسەلە خۆتێهەڵقورتانە ؛ من دەمەوێت بزانم ئاخۆ 
جینۆم  ئاخۆ  دەدات،  نیشان  چیمان  هابڵ  تەلەسكۆبی 
و  پەیوەندی سرووشت  بە  چیمان سەبارەت  دەتوانێت 

كلتوور پێ بڵێت.

مۆسیقا ڕۆڵێكی لەو جۆرە لە ڕۆمانی )لەسەر ڕۆخی 
مەسەلە  هەمیشە  لێرەدا  هەڵدەگرێتەوە.  دا  دەریا( 
مۆسیقا  ئایا  م��ۆزارت��ە.  )دی-دۆر-كینتێت(ەكەی 
پێ  ڕێتان  كە  مێتافەر،  لە  نییە  جۆرێكیش  ئێوە  بۆ 
لەسەر  ئاڵۆزتر  و  دوورتر  ڕیگایەكی  لەسەر  دەدات 

هونەرەكەی خۆتان بدوێن؟
هاشە  لە  بەشێكە  ئاسان  و  سووك  مۆسیقا  من  بۆ 
سپییەكەی بوونم. من كاتێك لە شوێنێكدا سەرە دەگرم، 
گوێم لە پارچەی پچڕ پچڕی مۆسیقایە كە لەناو مێشكمدا 
وەك شریتێك لێ دەدرێتەوە. هەرگیز هەمیشە گوێبیسی 
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بۆ  بەڵكو بەشی بچووك بچووك  نابم،  تەواوی كارێك 
نموونە وەك ئەو چركەیە دڵفڕێنەی پێش ژینی هارپەكە 
لە كۆنسێرتی پێنجەمی برێندنبۆرگیدا كە تێیدا كەمانچە و 
فلووت نۆت بۆ یەكدی دەهاون. لەو لەحزانەدا من گوێم 
بە تامەزرۆیی لێی دەبێت بۆ كامڵی. هەروەها گوێبیسی 
یوتۆپیایەكیشم – ئەو یوتۆپیایەی كە لە ڕۆمانی )شەمە(
بەڵكو  نا،  سیاسی  یوتۆپیایەكی  دەكرێت:  باس  دا  ش 
پێی  گەیشتن  دەست  كە  مرۆیانە  هارمۆنیاییەكی  كامڵی 
یاخود  گ��ەورە  كۆنسێرتی  سەردانی  كاتێك  ئەستەمە. 
گوێم  دەك���ەم،  منداڵەكانیشم  چ��ك��ۆالن��ەی  كۆنسێرتی 
بەتوانایی  لێرەدا   – ئەوانەیە  پچڕی  پچڕ  پاڕچەی  لە 
لەحزەی  یەك  بۆ  نییە.  گرنگییەكی  هیچ  مۆسیقارەكان 
كامڵ  كۆمەڵگایەكی  مۆسیقاكەدا  زەنگەكانی  لە  كورت 
دەتوانێت  كەسێك  تاكە  هەر  تیایدا  كە  سەرهەڵدەدات، 
تەشەنە بەخۆی بدات بەبێ ئەوەی یەكییەتی هارمۆنیای 
سەرجەم تێكبدات. بەاڵم تەنها بۆ چەند چركەیەك ئەو 
لە  تیایاندا  كە  چركەیەك  چەند  دەبیسیت.  هارمۆنییە 

دەروازەكانی فیردەوس تەواو نێزیك دەبینەوە. 

ئایا تەنها مۆسیقا دەتوانێت زەنگی ئەو یوتۆپیایەی 
لێ هەستێت؟ ئایا ئەو یوتۆپیایە لە هونەری دیكەدا 

نادۆزنەوە؟
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بكەین  پێ  هەستی  دەدات  پێ  ڕێت  مۆسیقا  نەخێر 
لەبەر ئەوەی لەدەرەوەی مانا ئیش دەكات. بۆ من ئامێر 
لێیان  هەن كە وەك دەنگ دێنە بەر گوێ بەبێ ئەوەی 
پڕمانایە،  ناكۆتا  هەتا  دەنگیان  سەدایانە  ئەو  تێبگەم. 
دەستمان  لەبن  تۆسقاڵ  بە  هەمیشە  ماناكانیان  كەچی 
دەردەچن. فۆرمێكی لەو جۆرە پوخت و ئابستراكت لە 
هونەری دیكەدا نادۆزیتەوە. هەروەها كامڵی و یوتۆپیای 
مرۆڤ و بلیمەتی مرۆڤیشم هەتا ئێستا تەنها لە باخ و 
ئەو شتانە  دی  خەڵكانی  ڕەنگە  دۆزیوەتەوە.  شوبێرتدا 
مۆسیقادا  لە  تەنها  من  بۆ  ب��دۆزن��ەوە.  شێوەكاریدا  لە 

خۆیان دەبینمەوە.           



191ئەدەبیات ئەمەیە

جۆن ئایرڤین

بووە،  لەدایك  نیوهێمشەر  لە   1942 ئایرڤین ساڵی  جۆن 
یەكێكە لە ڕۆماننووسە هەرە سەركەوتووەكانی ئەمریكا. بەر 
ڕۆمانەكەی  بەفیلمكردنی  سیناریۆی  نووسینی  بۆ  دەساڵ  لە 
خۆی بەناونیشانی »كاری خوداو بەشداری شەیتان« خەاڵتی 
ئۆسكاری پێ بەخشرا. ئایرڤین یەكێك بوو لەو نووسەرانەی 
نا كە  لە گونتەر گراس كرد كاتێك دانی بەوەدا  كە بەرگری 

ئەندامی ss بووە.
نادین گۆردیمەر لە وتارێكیدا لەژێر ناونیشانی )پرسیار( دا 
دەڵێت: لە سەرتاپای ژیانی نووسەریمدا البەال پرسیارگەلێكم 
ئەو  ئێمە  نایكەن.  ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ان  ك��ە  ك���ردوون  ی��اداش��ت 
نیوەی  دەڵێت،  ئەو  ك��ردووە.  ئایرڤین  جۆن  لە  پرسیارانەمان 
ئەو پرسیارانەی كە نادین گۆردیمەر دەڵێت، هەرگیز ناكرێن، 
لە من كراون، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا بە خۆشحاڵییەوە وەاڵمیان 
دەدەمەوە. لە وەاڵمەكانیشیدا بە هیچ شێوەیەك دەم ناگێڕێتەوە. 
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وەك  ئێوە  و  نەبێت  ژیانتاندا  لە  هەیە  شتێك  چ 
كەموكوڕییەك هەستی پێ بكەن؟

جۆن ئایرڤینگ: ئەوەی كە كچم نییە. سێ كوڕم هەیە كە 
دەكرد خاوەنی كچێك  بەاڵم حەزیشم  زۆرم خۆشدەوێن، 
بوومایە. بەاڵم لە تۆڵەی ئەوە ئێستا لەو نێوەندەدا كوڕەكانم 

كچیان هەیە كە زۆر خۆشحاڵم پێیان. 

ئایا گەورەتین درۆی كردبێتتان چییە؟
م��ن زۆر ج���ار س���ەب���ارەت ب���ەوە ق��س��ەم ك�����ردووە و 
بزانم  نامەوێت  دەم��گ��وت  س��اڵ  چەندین  من  نووسیومە. 
باوكی ڕاستەقینەن كێیە. لەو بارەیەوە بۆ ماوەیەكی زۆر لە 
تاریكیدا هێشتیانمەوە، چونكە ئەو شتەم گوت كە زۆرێك 
لە مندااڵن لەو بارودۆخودا دەیكەن: بەالمەوە گرنگ نییە. 
شتێك كە بێگومان ڕاست نییە. مرۆڤ هەمیشە خراپترین 
درۆ لەگەڵ خۆیدا دەكات. بە منداڵی سوك و ئاسان نكوڵیم 
ڕاستەقینەم  باوكی  بۆ  خۆتێهەڵقورتانێ  هیچ  دەكرد  لەوە 
كاریگەرییەكی  ڕاستیدا  لە  باوكم  نەبوونی  بەاڵم  هەبێت. 
هەمیشە  كتێبەكانیشمدا  لە  ه��ەب��ووە،  ل��ەس��ەرم  گ���ەورەی 

مەسەلەیەكی ناكۆتا بووە. 

وەك نووسەر سەركەوتوویت. بەاڵم وەك باوك چۆنیت؟
بە  كوڕەكانیشم  و  ب��م  ب��اش  باوكێكی  وای���ە  پێم  م��ن 
نێوەندەدا  لەو  كوڕەكانم  لە  دووان  بزانن.  باشم  باوكێكی 
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خۆیان بوون بە باوك. ئاخۆ خۆیان باوكی باشن؟ ئەگەر لە 
منداڵەكانم بپرسن، ئەوان دەڵێن؛ من باوكێكی لە ڕادەبەدەر 
بە مشوورم و زیاد لە پێوسیت خەمیان لێ دەخۆم بەاڵم 
هەمان  بە  كە هەردوو كوڕەكەم  دەبینم  بە خۆشحاڵییەوە 
بە  ڕەنگە  نەخوات  خەم  ئ��ەوەی  خەمخۆرن.  من  شێوەی 

دەست نەخۆشی بێخەیاڵییەوە بناڵێنێت. 

كامە جوانترین قسەیە كە بە ئێوە گوترابێت؟
پێم گوترابێت كە من باوكێكی باشم، بێگومان. 

خراپترین ڕەخنە چییە كە وەك نووسەر نۆشیبێتتان؟
خەڵكانێك  هەمیشە  سەركەوتوو،  نووسەرێكی  وەك 
لە نووسەریدا دەستیان پێت  بە سووك باست دەكەن كە 
دوان��زە  من  ڕاستییەكەیە.  ئاسان  و  س��ووك  ئ��ەوە  ناگات. 
ڕۆمانم نووسیووە، لێرەدا ڕەخنەگرێك دەتوانێت چی فێری 
من بكات، كە خۆی یەك تاقە ڕۆمانی نەینووسیووە؟ یاخود 
بەناو  كتێبێكی  چەند  كە  ڕەخنەگرێكیش  منەوە  لەالیەن 
ئەدەبی نووسیووە كە كەس نایانخوێنێتەوە – كەسێكی ئاوا 

چۆن دەتوانێت ئامۆژگاری من بكات؟
بەهەرحاڵ – ئەو ڕەخنە تووندانەی كە من وەك نووسەر 
چێشتوومە، هەر چۆنێك بێت مانایان نییە، چونكە لەالیەن 
من  ئاستی  لە  ناتوانن  ئەسڵەن  كە  ب��وون  ن��ان��ووس��ەرەوە 
نێزیك ببنەوە، نەوەك لە ئاستی مندا بن. یەكێك لەو ڕەخنە 
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درێ��ژدادڕن،  من  ڕۆمانەكانی  گوایە  كە  ئەوەیە  ئەبەدیانە 
لە كاتێكدا هێندەی ئەوەی كە پێویستە درێژن. كە زەمەن 
یەكی  بە  یەك  هێندەی  بەسەردەچێت  مندا  ڕۆمانەكانی  لە 
كاراكتەرەكانم گرنگە. ڕۆمانێكی كورت چۆن دەتوانێت ٥٠ 

ساڵ زەمەن و چەند نەوەی خێزانێك لەخۆ بگرێت؟
سەدەی  ڕۆماننووسەكانی  من  ئەدەبییەكانی  نموونە 
ك��ە ڕۆم��ان��ەك��ان��ی��ان بەگشتی دوورودرێ������ژن و  ن����ۆزدەن 
كە  وەس��ف، شتێك  و  وردەك��اری  لە  لێوانلێون  وێنەدارن. 
بۆ من گرنگییەكی زۆری هەیە. ڕۆمانەكانی من بە كەڵكی 
خوێنەری تەمەڵ نایەن. بەكورتی، خراپترین ڕەخنە لەالیەن 
ئەو لوتبەرزە گەمژانەوە بووە كە نەیانتوانیووە لە ئاستی 
مندا بەڵگە بهێننەوە. كتێبەكانی من تەنها ئەوان و سەدانی 
وەك ئەوان كۆن ناكات، بەڵكو بە سەر قەبرەكانیشیاندا میز 

دەكات. 

ئایا لەگەڵ ڕەخنەی خراپدا چۆن هەڵسوكەوت دەكەن؟
چوار  و  بیست  ك��ردووە،  زۆرانبازیم  ساڵ  بیست  من 
ساڵیش ناوبژیوانی فەرمی بووم، هەتا تەمەنم گەیشتە ٤٩ 
ڕاهێنەریش بووم. دەیهێنمە پێش چاوی خۆم، هەندێك لەو 
ڕەخنەگرانە چۆن دەگرم و دەیاندەم بە تەختی ئەرزەكەدا 

و ئازاریان دەدەم. 

ئەی لەگەڵ ڕەخنەی باشدا چۆنیت، خۆشحاڵیت؟
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س��ت��ای��ش خ��ۆش��ە، ن��ك��وڵ��ی ل��ێ ن��اك��رێ��ت. ب����ەاڵم زوو 
بەسەردەچێت – لە بنەڕەتدا من چوار ساڵ بۆ پێنج ساڵم 
خودی  من  بۆ  دەن��ووس��م.  ن��وێ  ڕۆمانێكی  هەتا  دەوێ��ت 
لە  ئاسوودەییەش  ئەو  ئاسوودەییە،  خۆشترین  نووسین 

هەر ستایشێك بااڵترە. 

هۆشبەر  مادەیەكی  هیچ  بە  پێویستیتان  نووسین  بۆ 
دیكە  هێندەی  خەیاڵت  ئ��ەوەی  بۆ  هەیە  مەی  یاخود 

بهەژێنیت؟
م���ن م������ادەی ه��ۆش��ب��ەر ب��ەك��ارن��اه��ێ��ن��م و ه��ەرگ��ی��ز 
تاكە  لێهاتووە  وای  ن��ێ��وەن��دەدا  ل��ەو  بەكاریشمنەهێناوە. 
كوحولێ كە دەیخۆمەوە، بیرەیە. لەپاش ئەو بیرەیەش هەر 
چییە،  خەیاڵ  هەژاندنی  لە  مەبەست  نازانم  من  نانووسم. 

بەاڵم خەیاڵی من پێویستی بەو شتانە نییە. 

ئایا بە ڕای ئێوە مەرجە نووسەر چێشت لێنان بزانێت؟
نییە  مەرج  چێشتكەرێكیش  كە  ئەوەی  هێندەی  نەخێر، 

بنووسێت. 

چاوەڕوانی  دەتوانین  كەی  69 ساڵە.  تەمەنتان  ئێستا 
یاداشتەكانتان بكەین؟

زۆر مەیلم لەوە نییە یاداشتەكانم بنووسم. هەرجارێك 
ساڵێك  چەند  سەرەتا  بەسەردێت،  سەرنجڕاكێشم  شتێكی 
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هەڵیدەگرم و پاشان سەرلەنوێ دایدەهێنمەوە، لە ڕۆمانێكدا. 
ئاشكرا  و  ڕوون  كورتانەم  هەمیشە  كەمە  تێكستە  ئ��ەو 
نمونە  ب��ۆ  دەخ��ول��ێ��ن��ەوە،  بابەتی س��ن��وورداردا  ب���ەدەوری 
ئەو  یاخود  دایەگەورەم،  بە  سەبارەت  وت��ارەی  ئەو  وەك 
دەكات.  نووسین  و  زۆرانبازی  باسی  بچكۆالنەیەی  كتێبە 
وتارێك  دەت��وان��م  چەشنە  ل��ەو  ك��ورت��ن.  زۆر  ه��ەم��ووی��ان 
یاخود كتێبێكی بچكۆالنە بخەمە پێش چاوم سەبارەت بەو 
كتێبانەی كە سووك و ئاسان ژیانیان گۆڕیووم و سەبارەت 
بەو تەمەنەی كە تیایدا ئەو كتێبانەم خوێندووەتەوە. بەاڵم 
چونكە  هەرگیز!  ڕاستەقینە؟  ئەوتۆبیۆگرافیایەكی  یاداشت، 
كۆپەرفیلد(  )دەیڤید  لە  بێسەرەوبەرترە.  لەوە  زۆر  واقیع 
بەوە  پاڵەوانەكە هەست  هەیە  دیكنزدا جێگایەك  ی چارلز 
دەكات كە ژیانی ڕاستەقینە زۆر ئاساییترە لەوەی كە ئەو 
ژیان  زانیبوو،  وای  منداڵی  بە  چ��اوی.  پێش  خستوویەتیە 
ڕێكخراوتر و بە تامەزرۆترە وەك لەو كتێبی مندااڵنەی كە 
خوێندبوونییەوە. بۆ من ئەدەب لە واقیع سەرنجڕاكێشترە، 

هەمیشە وا بووە و هەمیشە واش دەمێنێتەوە. 

 – كتێب  دواڕۆژدا  لە  هەیە خەڵكی  بەوە  بڕواتان  ئێوە 
كتێبی چاپكراو -  بخوێننەوە؟

وەك  نووسراون  خراپتر  ئەمڕۆ  ئیمەیلەكانی  زۆرینەی 
لەو نامانەی كە جاران دەنووسران. فەزای ئینتەرنێت پڕە 
لە زبڵ. بەاڵم ئەوەی كتێب لەو فۆرمەی ئەمڕۆدا كە لەسەر 
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هێڵ  و  بدەیت  لێ  دەستی  بتوانیت  و  چاپكرابێت  كاغەز 
قەراغدا  لە  بیرۆكەكانت  یاخود  بهێنیت  ڕستەیەكدا  بەژێر 
یاخود  نەمێنن  ڕەنگە  كۆنانە  مۆدێل  كتێبە  ئەو  بنووسیت، 
تایبەت چاپ بكرین  تیراژێكی كەم بۆ كەسانێكی  بە  تەنها 
كە سەرقاڵی كتێب كۆكردنەوە بن. ئەوەی كە دەمێنێتە لە 
كەم  ڕوویەكەوە  هەموو  لە  هەرزانتر،  حاڵەتەكاندا  هەموو 
ڕۆمانێك  پەڕەیەكی  چەند  یاخود  بەشێك  خەڵكی  نرختر. 
یان  هەیە  ئ��ارەزووی��ان  ئاخۆ  دەدەن  بڕیار  و  دادەبەزێنن 
هەلومەرج ڕەخساوە هەموو كتێبەكە بخوێننەوە. بەڕاستی 

هیوابڕە!
گەر ئەمڕۆ تەمەنم 69 نەبووایە بەڵكو 18 ساڵ بوومایە، 
عەشقی  بە  خۆم  ئ��ەوا  ڕۆماننووس.  بە  ببم  نەمدەویست 
ئەكتەری  بە  دەب��ووم  دەك��رد.  تەرخان  شانۆ  بۆ  یەكەمم، 
شانۆ و بەاڵم خۆشم فێر دەكرد لەپش كەوالیسەكانەوە چی 
ڕوودەدات. دەبم بە شانۆنووس و دەرهێنەر – دەرهێنەری 
چەند  م��ن  لەڕاستیدا  ش��ان��ۆ.  دەره��ێ��ن��ەری  بەڵكو  ن��ا  فیلم 
سیناریۆیەكم نووسیوە؛ هەر وەك ڕۆمان نووسین سیناریۆ 
نووسینیش كردارێكی زۆر پەیوەندیدارە بە وێنەوە، مرۆڤ 
بە ڕیزبەندی وێنەوە بخاتە پێش چاوی  دەبێت چیرۆكێك 
منداڵی  بە  هەر  نییە،  فیلم  لە  ڕاستیدا من حەزم  لە  خۆی. 

زیاتر حەزم لە شانۆ بووە. 
یاخود  شكسپیر  دڵفڕێنی  ش��ان��ۆی  چ��ەن��دی��ن  هێشتا 
هەژدە  تەمەنم  ئەمڕۆ  گەر  دەكرێن.  نمایش  سۆفۆكلێس 
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ساڵ بوایە، ئەوا خۆم فێری شانۆنووسیی دەكرد. هەموو 
شتێك سەبارەت بە شانۆ فێر دەبووم، كێ دەزانێت، ڕەنگ 
دابمەزرێنم،  شانۆش  گروپێكی  ڕۆژان  لە  ڕۆژێ��ك  ب��وو 
تەنها گروپێكی بچكۆالنە بۆ جەماوەرێكی بچكۆالنە. لەگەڵ 
چڕوپڕ  شانۆنامەیەكی  دەتوانێت  مرۆڤ  دروستدا  خەڵكی 
پێشكەشی سەر سەحن بكات. ئەوە شتێكە كە ئەمڕۆ حەز 
دەكەم وەك كوڕێكی گەنج بیكەم. تەنها هیچ شتێك نەبێت 
كە پەیوەندی بە تەلەفزیۆن یاخود فیلم یا بازرگانی كتێب یا 
پەخش و باوكردنەوە هەبێت. ڕۆژی ئەمڕۆ لە ناوەندەكانی 
ڕوو  نائومێدكەر  ئ��ەوەن��دە  شتی  ب��اوك��ردن��ەوە  و  پەخش 
زبڵدان  هەیە  لەوەتەی  هەر  گۆڤارەكان  زۆرینەی  دەدەن! 
بوون، بەاڵم ڕۆژی ئەمڕۆ كتێبەكانیش وایان لێهاتووە. ئەو 
هەموو زبڵەی كە لەم زەمەنەی ئێستادا باودەكرێتەوە، ئەو 
زەمەن  گەر  دەینووسن.  نانووسەرانە  ئەو  كە  ناكتێبانەی 
هەر  كە  هونەرێك  دەب��ووم،  شانۆ  سەرقاڵی  بگەڕایەتەوە، 
چۆنێك بێ زۆر لەمێژە هەیە وەك لە ڕۆمان. ئەوكات تەنها 
سەرنجم دەخستە سەر چیرۆكی سانا، چەند ئەكتەرێكم لە 

خۆم كۆ دەكردەوە و چیرۆكەكەم نمایش دەكرد. 
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خۆسێ ساراماگۆ
ئەگەر خیانەت نەبوایە ئەوا بەشێكی زۆری ئەدەب، ئەدەبێكی 

بەسەرچوو دەبوو

خۆسێ دێ سوسا ساراماگۆ 16ی نۆڤێمبەری 1922 لە 
ئازینهاگا لە پرتوگاڵ لەدایك بووە و 18ی جونیوەر 2010 
شاعیرێكی  و  ڕۆماننووس  ك��رد.  دوای��ی  كۆچی  تیاس  لە 
پرتوگالییە. ساڵی 2008 خەاڵتی نۆبڵی ئەدەبی پێ بەخشرا.
و  دەكرێت  تەماشا  ڕەشبین  بە  ئەگەرچی  ساراماگۆ، 
دەهێننەوە،  بەیاد  كافكا  ڕۆمانەكانی،  ناو  دیمەنی  هەندێك 
ئامادەگی  هیواش  لە  جۆرێك  هەمێشە  تێكستەكانیدا  لە 
مرۆڤ  چاكی  بە  ڕەگوڕیشەدار  و  قوڵ  باوەڕێكی  هەیە، 
لەسەر ئەم زەمینە. زۆر جار ستایلی نووسینی بە ریالیزمە 
جادووییەكی نووسەری كۆلۆمبی ماركێز گابریێل گارسیا 

بەراورد دەكرێت.
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مێژووییەكانی  باسی سەردەمە  زۆرینەی ڕۆمانەكانی 
پرتوگال دەكەن، ئەگەرچی ڕۆمانەكانی بەمانای مێژوویی، 

مێژوویی نین.  

مێژو  مامۆستای  پیاوێك(  )هاوشێوەكانی  لەكتێبی 
دەبینێت.  لەفیلمێكدا  خ��ۆی  لەناكاو  تێرتولیانۆ 
ئەو  تاوەكو  دەخاتەگەڕ  خۆی  هەوڵێكی  هەمو  ئەو 
شێوەیە  بەو  لەبەرچی  ببینێت.  خۆی  هاوشێوەیەی 
ئەو  كە  دەزانێت  كاتێك  دڵەڕاوكێیەوە  ئەو  دەكەوێتە 

هاوشێوەیەی هەیە؟
بەڕای من ئەوە كاردانەوەیەكی ئاساییە، چونكە لێرەدا 
تێرتولیانۆ  نییە.  لێكچونێكی سادە و ساكار  تەنها  مەسەلە 
بۆی دەردەكەوێت كە لێرەدا سەروكاری لەگەڵ كەسێكدا 
هەیە كە كتومت وێنەی ئاوێنەیی خۆیەتی. لەپاش بینینی 
تیایاندا هەمان  كە  یاد  دێنەوە  وێنەگەلێكی كۆنی  فیلمەكە 
سمێڵی هێشتوەتەوە وەك ئەكتەری ناو فیلمەكە. وێنەكان 
پێنج ساڵ كۆنن، فیلمەكەش هەروەها. لەڕاستیدا ناكەوێتە 
دڵەڕاوكێوە، بەڵكو پتر دەكەوێتە نائارامییەكەوە. بەاڵم بەر 
خۆتێهەڵقورتانە  ئەو  سەرەكی  بزوێنەری  شتێك  لەهەر 

خۆیەتی.
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تێرتولیانۆ و ئانتۆنیۆی ئەكتەر لەڕاستیدا هاوشێوەی 
یەكن، خاوەنی هەمان دەنگ و سەدان، بەاڵم سەرەڕای 
ئەوەش هەمان كەس نین. خاوەنی كەسایەتی جیاواز 
هەیە.  جیاوازیان  ئەزمونیی  باككگراوندێكی  جیاوازن، 
ئایا ئەو دوو كەسایەتیە چۆن لەگەڵ ئەو حەقیقەتەدا 

هەڵدەكەن؟
ت��ەن��ان��ەت دوان��ەك��ان��ی��ش ژی���ان و ئ��ەزم��وون��ی ج��ی��اواز 
جیاوازیان هەیە. تەنانەت گەر مرۆڤێك كلۆنیش بكرێت، ئەوا 
هەردوو كلۆنەكە دوو ژیانی جیاواز جیاواز دەگوزەرێن. 
وەكو  بایۆلۆژیانە  ئاستێكی  لەسەر  تەنها  دووان��ە  ئ��ەو 
یەكترن. بەاڵم ئەمە تەنها كێشەیەك نییە بۆ خودی دوو 
كەسەكە، بەڵكو بۆ دەورووبەریشیان. دەشێت روو بدات 
لەگەڵ  هەبێت و  یەكێكیاندا  لەگەڵ  پەیوەندی  كەسێك  كە 
لەگەڵ  پاز، كە  ماریا دێ  نەیبێت، وەك  دیكەیاندا  ئەوەی 
جیاوازی  تاكە  لێرەدا  بەاڵم  دەخەوێت.  دیكەیاندا  ئەوی 
تەنها ئەنگوستیلەكەیە. بەپێچەوانەوە تێرتولیانۆش لەگەڵ 
ژنەكەی ئەنتۆنیۆدا دەخەوێت و كتومت لە ئەوێدا خیانەت 

دەست پێدەكات. 

خیانەتی  دەگەیەنێتە  مرۆڤ  خیانەت  دەرفەتی  ئایا 
راستەقینە؟
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لەئارادایە.  لەهەموو حاڵەتەكاندا مەترسییەك  بێگومان 
ئ��اوەه��ادای��ن،  مەیلێكی  فشاری  لەژێر  هەموومان  ئێمە 
ك��ردارێ��ك��ی  رەن��گ��ە  دەڕەخ��س��ێ��ت.  ب��ۆ  هەلێكمان  كاتێك 
بكات و  كامڵ  دەشێت خۆی  بەاڵم  نەبێت،  هۆشمەندانەش 
ئەگەر  خولیایانەش  وەرب��گ��رێ��ت.  رەهەندێكی  تەنانەت 
ئەدەبێكی  ئەدەب،  زۆری  بەشێكی  ئەوە  نەبوایە  خیانەت 

بەسەرچو دەبوو.

ئێوە لەكۆڕێكدا وتتان، پێتان گرنگ بووە ئەوە نیشان 
بدەن چەند سەختە كەسێك وەك كەسێكی جیاواز قبوڵ 
بكەیت. ئاماژەشتان بەپێكەوە ژیانی كولتورەكان داوە. 

ئایا ئەوە بۆ هێندە سەختە؟
ئێمە وەك مرۆڤ هەموومان هاوشێوەین بەبێ گوێدان 
حەوت  نزیكەی  پێست.  رەنگی  یاخود  دی��ن  ب��ەڕەگ��ەز و 
بۆخۆی  ه��ەری��ەك  ه��ەی��ە.  زەوی  ل��ەس��ەر  م��رۆڤ  ملیارد 
یەكین.  هاوشێوەی  هەموومان  هەمانكاتیش  ج��ی��اوازە، 
سەرەڕای ئەوەش مرۆڤ باوەڕ ناكات ژیان گوزەراندن 
كێشەمان  زۆرج��ار  سەختە.  چەند  دیكە  ئەوانی  لەگەڵ 
بژین. مرۆڤ  لەگەڵ خودی خۆماندا  ئەوەدا هەیە  لەگەڵ 
ئەوە  بەاڵم  لەئاشتیدایە،  خۆیدا  لەگەڵ  یەك  هەر  پێیوایە 
بەڕونی  چاوماندا  لەپێش  ئ��ەوە  سەختی  با  نییە.  راس��ت 
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كە  هەنگوین،  مێش  نە  مێرووین  نە  ئێمە  دواجار  ببینین. 
هەموو  تیایدا  بژین و  م��ێ��روودا  ش��ارە  یاخود  لەسندوق 
شتێك بەهارمۆنیایی بڕوات بەڕێوە. رەنگی پێكەوە ژیانی 
ئێمە هێند سەخت بێت لەبەرئەوەی بوونەوەرێكین مۆركی 
بهێننەوە.  نمونە  بە  دی��ن  زاڵ��ە.  بەسەرمانەوە  كولتوور 
دیانەتەكان هەرگیز لەوەدا كەڵكیان نەبووە ئێمەی مرۆڤ 
دیانەتەكان  ب��ەپ��ێ��چ��ەوان��ەوە.  ب��ك��ەن��ەوە.  نزیك  لەیەكدی 
جیاوازی و ملمالنێ دەخوڵقێنن و هەر لەبەر ئەوەشە ئێمە 
وەك دووژمن، وەك بەرەنگاركار تەماشای یەك دەكەین.

لێڵی  سنوری  زمانە،  رۆمانەكە  دیكەی  بابەتێكی 
وشەكان، گفتوگۆیەك كە هەمیشە لەپشت رەستەكانەوە 
روو دەدات. گفتوگۆ شتێكە كە بەگشتی شكست دەخوات.
لەبەرئەوەی  هەبێت  بوونی  گفتوگۆ  كێشەی  دەشێت 
ئەوانی  لەگەڵ  نییە  لەباریدا  وئ��اس��ان  س��ووك  كەسێك 
بەسەر  بێدەسەاڵتی كەسێك  لەبەر  بكات،  گفتوگۆ  دیكەدا 
فكر  نەست و  هەست و  وەرگێڕانی  دژواری  لەبەر  زماندا، 
بۆ سەر زمان. بەاڵم مرۆڤ دەشتوانێت لەئەنقەست خراپ 
تێگەیشتن دروست بكات، وشەگەلێك بەكاربهێنێت كە دوو 
جیاوازیشیان  جیاواز  واتای  سێ  تەنانەت   ، یاخود  واتا 
هەیە. وشەی بێتاوان هەیە، وشە دەشێت بەم واتا یاخود 
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بەكاربهێنرێت.  بەهەڵە  یاخود  بەكاربهێنرێت  وات��ا  ب��ەو 
دوو  بۆ  وش��ەی��ەك  كە  روودەدات  ئ��ەوەش��ەوە  ل��ەس��ەرو 
پەی  مرۆڤ  گەر  ناگەیەنێت.  واتا  هەمان  جیاواز  كەسی 
ن��او كتێبەكە سود  ئ��ەوا دەت��وان��ێ��ت وەك��و  ب��ەرێ��ت  ب��ەوە 
چەواشەكردنی  بۆ  وەربگرێت  زم��ان  مانایی  ل��ەج��ووت 
ئیرادەی ئەوانی دیكە. ئەمە بە وشەگەلێكش كە لەڕاستیدا 
نێزیكبونەوە  لێك  بەكارنەهێنرانایە، وشەی  بەهەڵە  ئەگەر 

دەبون لەجێی وشەی لێك دوركەوتنەوە.

)پشێوی  نووسراوە:  وتەیەك  كتێبەكەدا  لەپێشەكی 
بەو  بشكێنرێت.(  كۆدەكەی  دەبێت  كە  نەخشەیەكە 
پێیە گفتوگۆ نەخشەیەكە كە دەبێت بەزەحمەتێكی زۆر 

كۆدەكانی بشكێنرێن؟
بەڵێ، ئەو وتەیە بۆ زمان و گفتوگۆ باش دەست دەدات. 
واتا  بكرێن،  تەفسیر  دەبێت  كە  هێمایە  كۆمەڵێك  گفتوگۆ 
كێشەی  ب��ۆ  رێكبخرێت.  دەب��ێ��ت  ك��ە  لەپشێوی  ج��ۆرێ��ك 
خۆرخێ  لەچیرۆكێكی  هەیە  ئەدەبی  نمونەیەكی  گفتوگۆ 
كیخۆتێ.  دۆن  نوسەری  مێنارد،  پیێر  بۆرخێسدا:  لویس 
بەكۆپی دۆن كیخۆتێ  بڕیار دەدات  پیاوێك كە  چیرۆكی 
بنوسێت. كارێكی سەخت، بەرلەوەی تەواو بێت دەمرێت. 
دەدات:  سەرنجڕاكێش  زۆر  رونكردنەوەیەكی  بۆرخێس 
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رەستەیەكی  ب��ەس��ەر  دەك��ەوێ��ت  لەجێیەكاندا  لەجێیەك 
سێرڤانتێسدا كە وەك خۆی كۆپی دەكات و لەو رەستەیەدا 
وشەی )عەدالەت( دێتە پێش. وشەكە هەمان وشەیە، بەاڵم 
هەیە  دیكەی  واتایەكی  حەڤدەهەمدا  لەسەدەی  عەدالەت 

وەك لەسەدەی بیستەم و بیست و یەكەمدا.

رۆڵێكی  مرۆڤ  تەندروستی  عەقڵی  ئێوەدا  كتێبەی  لەو 
عەمەلییە  كۆمەكێكی  لەالیەكەوە  دەبینێت.  سەرەكی 
بتگەیەنێتە  دەشتوانێت  دیكەوە  لەالیەكی  ژیان،  بۆ 
كە  دەردەكەوێت  ئەوە  لێرەدا  نادرووست.  دەرەنجامی 
لە  ئێوەدا  لەكتێبەكەی  مرۆڤ  تەندرووستی  عەقڵی 
ئەوەش  دەكات.  ماڵئاوایی  ك��ەرەوەدا  یەكال  لەحزەی 

بەهەمان شت جووت رۆڵە؟
بەچەشنێكی راستەوخۆ نا. عەقڵی تەندرووستی مرۆڤ 
نووستنەكەی  ژووری  سەقفی  رۆڵی  هەمان  لەبنەڕەتدا 
لەوێدا  دا،  ناوەكان(  لە)هەمو  دەبینێت  خۆسێ  سێنیۆر 
دەبێتەوە.  زەق  هەمیشە  ویژدان  دەبینێت،  ویژدان  رۆڵی 
عەقڵی  دەبێت  دیاریكراودا  ساتەوەختی  لەهەندێك  بەاڵم 
كێشەیە  ئ��ەو  ناتوانم  )م��ن  بڵێت:  م��رۆڤ  تەندرووستی 
نیم، ئەمە لەسەرو  لەمە بەرپرسیار  چارەسەر بكەم، من 
تواناكانی منەوەیە.( هزری تەندرووستیش سنووری خۆی 
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ئیرادەی  ئیدی  بەسنوورەكانی،  دەگات  كاتێكیش  هەیە و 
ئازاد و توانا و تایبەتمەندییەكانمان لەسەریانە بڕیار بدەن.

ئایا دەگاتە ئەوەی كە ئەو مرۆڤانەی وا هەست دەكەن 
لەئاستی ئیرادەی خۆیاندا بەرەو پاش گەڕاونەتەوە، 

خۆیان فڕێبدەنە ناو چارە رەشییەوە؟
بەداخەوە زۆر جار ئیرادەمان بەرامبەر بە بارودۆخەكان 
بەرامبەر  ئیرادەمان  بەتایبەتیش  نایەت و  لەدەست  هیچی 
بەداخەوە.  نایە،  لەدەست  هیچی  دیكە  ئەوانی  بەئیرادەی 
دوو  مەترسی و  رادەی��ەك  تا  دەگونجێت  ئیرادە  بێگومان 
هەن  لەخەڵكی  زۆرێ��ك  بهێنێت.  خۆیدا  لەگەڵ  بەختەكی 
لەو  بكەن.  بەختەكییە  دوو  ئەو  دەترسن  ل��ەوە  زۆر  كە 

حاڵەتەدا ئیرادەی ئازاد یارمەتی دەرت نابێت . 
تەپۆڵكەیە و  م��ێ��ژوو  وت��ووت��ان��ە،  ج��ارێ��ك  ئ��ێ��وە 
ئازادیش  ئیرادەی  ئایا  دەگەن.  درەنگ  كاردانەوەكانی 
بەهەمان شێوەیە؟ ئایا دەشێت ئیرادەی ئازادیش حەز 

بكات درەنگ بكەوێت؟
هەن  م��رۆڤ  بەكەسایەتییەوە.  تایبەتە  شتێكە  ئ��ەوە 
لێرەدا  ناكەنەوە.  بیر  پێشتر  خێرایە و  زۆر  كاردانەوەیان 

جیاوازیەكی زۆر هەیە.
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مێژوو،  مامۆستای  دا  پیاوێك(  لە)هاوشێوەكانی 
تێرتولیانۆ پێیوایە، مرۆڤ دەبێت وانەی مێژوو بەرەو 
كە  بكەیتەوە  روون  بۆمان  دەتانەوێت  بڵێتەوە.  دواوە 

مەبەستتان لەچییە؟
لەسەرەتاوە  چیرۆكێكێك  ئێمە  ئەگەر  ئاسانە:  زۆر 
ئەوا شتگەلێكی زۆر روو دەدەن،  بگێڕینەوە،  بۆ كۆتایی 
ئەگەر  نین.  ئاشنا  بەدەرەنجامەكانیان  هێشتا  ئێمە  بەاڵم 
دەزانین:  ئەوا  بڵێینەوە  مێژوو  وانەی  بەپێچەوانەوە  ئێمە 
ئەو رووداوە بووە بە هۆی ئەم رووداونە. بەو شێوەیە 
ئ��اگ��ادار  ب��ەی��ەك��ەوە  ش��ت��ەك��ان  پ��ەی��وەس��ت��ی  لەچۆنییەتی 
پاشەڕۆژمان  بۆ  زیاتر  دەتوانین  هۆیەوە  بەو  دەبینەوە و 
بكەین. زەقترین شت لەمێژودا ئەوەیە كە هەرگیز ناگەیت 
زانكۆ  یان  بێت،  لەخوێندنگا  ئەمە  ئیدی  ئێستا،  بەزەمەنی 
یاخود هەر كوێیەكی دیكە... لەجێیەك لەجێیەكاندا كۆتایی 

دێت، لەبەرئەوەی شتێكی كۆتایی نادات بەدەستەوە.
ئامانجی  چاالكن،  سیاسییەوە  لەڕووی  كەسێكن  ئێوە 
ئایا ئەزموونەكانی  ئەوەتان هەبووە كۆمەڵگا بگۆڕن. 
یاخود  لەچاككردن  بكەن  یارمەتیتان  دەتوانن  مێژوو 

تەنانەت گۆڕانی رەوتی زەمەن؟
وردت��ر  زانینێكی  بێگومان  پێموانییە.  م��ن  ن��ەخ��ێ��ر، 
واقێعیترمان  باشتر و  نیگایەكی  هەلی  بەمێژوو  سەبارەت 
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دەداتێ بۆ سەر جیهان. بەاڵم بەتەنها ئەوە هیچ ناگۆڕێت. 
مرۆڤ دەشێت هەمو شتێك سەبارەت بەمێژوو بزانێت و 
لەشوێنێكی  كێشەكە  من  بەبڕوای  بێت.  پالن  هەمانكات 
دیكەدایە، كێشەكە لەو پرسەدایە كە ئاخۆ ئێمە سیستەمی 
دەڵێن،  خەڵكی  نا.  یاخود  دەكەین  قبوڵ  خۆمان  سیاسی 
ئێمە لەدیموكراتیدا دەژین. بەاڵم من پێموانییە. لەڕاستیدا 
ل��ەڕوی  ب��ەاڵم  فەرمین،  دیموكراتییەكی  خ��اوەن��ی  ئێمە 
ئەوەیە  هەیانە  هاواڵتییان  ئ��ازادی  تاكە  نا.  ناوەڕۆكەوە 
حكومەتێك البەرن و یەكێكی دیكە بخەنە جێگای. دەسەاڵتی 
راستەقینە لەئابوریدایە و ئابوریش لەدەرەوەی دەسەاڵتی 
بۆ  سنورێك  نەتوانێت  كە  دیموكراتییەك  دیموكراتیدایە. 
دەسەاڵتی ئابوری دابنێت ناشێت بەخۆی بڵێت دیموكراتی. 
ئەو دیموكراتییەی كە ئێمە ئەمڕۆ هەمانە تەنها روكەشە. 
رو  ناشێت  دەش��ێ��ت و  ئ��ەوەی  روك��ەش��ەوە  ئ��ەو  لەپشت 
دەدات، تەنها دیموكراتی نەبێت. لەڕاستیدا دەوڵەمەندەكان 
بۆ  شەوانەن  ترچیرۆكی  شتانەی  ئەو  هەمو  حوكمڕانن، 

خەواندنی مندااڵن.

یورگن ساندەر
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یۆستاین گاردەر
بەبێ  جوڵە توانای بیركردنەوەو نووسینم نییە

یۆستاین گاردەر 8 ی ئاوگوستی ساڵی 1952 لە ئۆسلۆ 
لە  ئەدەبی  زانستی  و  تیۆلۆژیا  و  فەلسەفە  بووە،  دایك  لە 
شارەكەی خۆیدا خوێندووە و پاشان دە ساڵ وەك مامۆستا 
پ��ەروەردەی��ی��ە  دەزگ���ا  و  خوێندنگا  ل��ە  فەلسەفەی  وان���ەی 
گەورەكاندا وتووەتەوە. بە تەنیشت ئەو پیشەیەیەوە ڕۆمان 
و چیرۆكی بۆ مندااڵن و گەورە نووسیوە. لە ساڵی 1982 
یەكەمین   1986 پێكرد،  دەستی  ))كاتالۆگ((  نۆڤلێتی  بە 
كۆمەڵەچیرۆكی بۆ گەورەكان باوكرایەوە. لە ساڵی 1987 
سەركەوتنی  لەپاش  باوكرایەوە.  مندااڵن  بۆ  كتێبی  یەكەم 
پیشە  لە  واز  توانی   1993 لە ساڵی  ))جیهانی سۆفیا((  بە 
سەر  بخاتە  خۆی  هۆشی  ب��ەت��ەواوی  و  بهێنێت  كۆنەكەی 
وەرگێڕدراوەتە  نێوەندەدا  لەو  سۆفیا((  ))جیهانی  نووسین. 
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سەر چل زمان و چەندین ملیۆنی لێ فرۆشراوە. لە ساڵی 
))جیهانی  ڕۆمانی  بۆ  شاشە.  سەر  خرایە  كتێبەكە   1999
خەاڵتی  چەندین  تەنیشت  بە  گ���اردەر،  یۆستاین  سۆفیا(( 
و  بەدەستهێنا  الوان��ی  ئەڵمانی  ئ��ەدەب��ی  خەاڵتی  دی��ك��ەوە، 
پۆڵۆنی  ی   ))Janusz-Korczak(( 1996 خەاڵتی  ساڵی 
بەدەستهێنا.  مندااڵن  بە  فەلسەفی  ناوەڕۆكی  گەیاندنی  بۆ 
لە  كوڕەكەیدا  دوو  و  ژن  لەگەڵ  ئەمڕۆ  گ��اردەر  یۆستاین 

شاری ئۆسلۆ دەژی.
 

ئایا ڕازی بوونتان بۆ ئەوەی كتێبێكتان بكرێت بە فلیم 
زۆری دەوێت؟

لێرەدا  دەك��ات��ەوە.  لێ  بیری  م��رۆڤ  كە  ل��ەوەی  كەمتر 
كە  دەرهێنەرەی  ئەو  حاڵەتەیاندا  لەم  متمانەیە.  مەسەلە 
باشی  ناوبانگێكی  فیلم،  بە  بكات  پرتەقاڵ«  »كچی  ویستی 
هەبوو. ئیدی كەوابێ لەبەر چ هۆیەك من مافی دەرهێنانی 
فیلمەكەی نەدەمێ؟ بۆ من تەنها ئەوە گرنگە كە خودی خۆم 
سەروكارێكی ئێجگار زۆرم لەگەڵ پڕۆسەی بەرهەمهێنانی 

فیلمەكەدا نەبێت.
  

ئایا ئێوە حەز بەوە ناكەن بە فیلمكردنی كتێبەكە ببینن؟
ئاخۆ  ك��ە  پرسیارەیە  ئ��ەو  گرنگ  نییە.  ح��ەز  مەسەلە 
ژیانم  من  دەخوڵقێنرێت.  چی  و  دەكرێت  چی  لەسەر  كار 
ئەوەیە  گرنگ  ئێستاش  دا.  پڕتەقاڵ«  »كچەی  بە  ك��ردووە 
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سینەماكارەكان ڕێگای خۆیان بگرن. گەر من بەردەوام لە 
كارەكانی دەرهێنانی فیلمەكەدا ئامادە بم، ئەوا تەنها گومان 

دەخەمە دڵی خەڵكەكەوە.

دوو دڵ نەبوون لەوەی ئاخۆ ئەو كتێبە بۆ فیلم دەبێت 
یاخود نا؟

گومانم نەبوو. باشترە بڵێم، ئەوە سەری گەرم كردبووم 
كتیبەكە  فیلم.  بە  دەبێت  شێوەیەك  بەچی  كتێبە  ئەم  ئاخۆ 
باسی كەسێك دەكات كە نامەیەك بەدەستی دەگات و ئیدی 
تەنها لەسەر ئەو نامەیە دەڕوات . ئایا مرۆڤ چۆن دەتوانێت 
وێنە ڕاستەقینەكان بۆ ئەو چیرۆكە بدۆزێتەوە؟ ئایا مرۆڤ 
چۆن دەتوانێت خۆی لەوە دوور ڕاگرێت كە كۆپییەكی سەد 
دەر سەد دەرچێت؟ چونكە كۆپی كردنی یەك بە یەك زۆر 
منیان  كە  بوون  پرسیارگەلێك  ئەوانە  دەكەوێتەوە.  خراپ 
پێناسەی  دەتوانێت  پ��ەڕی  ئەو  فیلمێك  كردبوو.  سەرقاڵ 

كتێبێك بێت، بەاڵم لەوە زیاتری تیادا نابێت.

ئایا ئەو پێناسەیەتان بەدڵە، كە ئێستا لەبەرچاوتاندایە، 
بۆ نموونە ئەو وێنە قەشەنگەكانی زستان؟

باكوری  مرۆڤێكی  وەك  من  بەهەرحاڵ  بێگومان،  بەڵێ 
حەزم لە وەرزی زستانە. پشوودان و ئێستكردن، تێڕوانین 
لە ڕابردوو و شتی نوێ. بە پێچەوانەی كتێبەكەوە فیلمەكە 
سێڤییا  لە  الوەك���ان  عاشقە  هەیە.  بەرینتری  پێدەشتێكی 
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لە  پ��ڕە  نییە. ڕۆژگ��ار  ل��ەوێ زستان  ی��ەك دەب��ن.  تووشی 
ڕەنگێكی گەرمی خاكی. فیلمەكە لەسەر ئەو ڕەنگانە دەژی.

ئایا لە نووسینی كتێبێكی نوێدا پێویستیتان بە چی هەیە؟ 
كتێبەكانی ئێوە پڕن لە بیرۆكە، بەتایبەتی بیرۆكەی فەلسەفی. 
و  وەردەگ��رن   پشوو  مانگێك  چەند  بۆ  هەمیشە  ئێوە  ئایا 

جارێكی دی دەست دەدەنەوە خوێندن؟
نەخێر، پێویست بەوە ناكات. بۆ وەاڵمی ئەو پرسیارەش 
دەتوانم  تیادایە،  فەلسەفەی  هێندەیان  كتێبەكانم  بۆچی  كە 
لە  چییە؟  فەلسەفە  ئایا  فەلسەفیم.  مرۆڤێكی  من  كە  بڵێم 
فەلسەفەدا مەسەلە ژیان و مەرگە. نێوەندیان ئەوین و مرۆڤە 
بۆ یەكدی. منیش لەو وێستگەیەدام بچمە بنجوبناوانی ئەو 
ئەوین و پەیوەندیانەوە . لەكتێبی داهاتووشمدا بەهەمانشێوە.

 
ئەو كەی باڵودەبێتەوە؟

ب��ە پەچەیەكی س���وورەوە( ن���اوی: )ژن��ێ��ك  ڕۆم��ان��ەك��ەم 
زۆر  ئێجگار  نامەوێت  من  دەبێتەوە.  باو  دوو  مانگی  یە، 
چیرۆكێكی  دووب��ارە  بەاڵم  بدركێنم،  كتێبەكە  بە  سەبارەت 
دەبێت  ئاخۆ  دەك��ات،  پرسیارە  لەو  باس  خۆشەویستییە. 

مرۆڤ باوەڕ بە چی بكات، دین یاخود زانست.
 

هەن  هەندێك  هەن.  لەئارادا  جیاواز  جیاواز  ڕاگەلێكی 
دەك��ات،  ڕزگ��ار  جیهان  خۆشەویستی  وای��ە  بڕوایان 
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هەندێكی دی بە پێچەوانەوە دەڵێن خۆشەویستی دەبێتە 
مایەی داڕووخانی جیهان، ڕای تۆ چییە؟

وایە  پێی  كە  فراكسیۆنەی  ل��ەو  یەكێكم  من  بێگومان 
ڕزگاری  و  بكەوێت  فریای جیهان  دەتوانێت  خۆشەویستی 
بكات. بەاڵم بە هەنقەست دەڵێم، دەتوانێت ڕزگاری بكات نەك 
دەبێت ڕزگاری بكات. ئەوین و پەیوەندی سەرەتا دەكەونە 
بكەین.  لەسەر  كاریان  پێویستە  پاشان  بەاڵم  بەردەممان. 
و  بێت  گۆڕانكاریدا  تێكۆشان و  لە  دەبێت هەمیشە  مرۆڤ 
ئەڤین دەتوانێت  بەو جۆرە  تەنها  بێت.  ئامادە  بۆ ڕێكەوتن 
كتێبە  بكەن.  چ��اوەڕێ  دوو  مانگی  هەتا  ب��دات.  یارمەتیت 
نوێیەكەشم باس لەوە دەكات، هەروەها لە ڕێكەوتەكانی ناو 
ژیان، لەوەی مرۆڤەكان چەند جیاواز پەی بە ڕووداوەكان 

دەبەن.
 

مرۆڤ چۆن دەتوانێت شێوازی كاركردنتان وێنا بكات، 
ئایا شتێك هەیە بۆ ئێوە كە نەتوانن دەستبەرداری بن؟

وەك  لەحزەدا  یەكەم   لە  ڕەنگە  دەرەوە.  بەڵێ، چوونە 
شتێكی سەیر و سەمەر بكەوێتە بەر گوێتان. بەاڵم گەر لە 
بیركردنەوەدا ڕیگەی جووڵەم نەبێت، ئەوا ناتوانم كار بكەم. 
لەگەڵ ئەوەدا گرنگ نییە لەكوێم و لەكوێ نیم. ئیدی لەناو 
دارستانەكانی نۆروێژدا بێت یاخود لەناو شار. من دەبێت 
دەتوانم  ئەوكات  بكەمەوە.  بیر  دەتوانم  ئەوكات  بجووڵێم، 

ئەوە بنووسم كە بیرم لێ كردووەتەوە.
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لەناوەڕاستی  بیركردنەوەدا  كاتی  لە  دەشێت  كەوابێ 
قەرەباڵغییەكە  ئەوەی  بەبێ  بین،  تووشت  بەرلیندا 

بێزارت بكات؟
بەڵێ، كتومت بەوجۆرەیە. دەتوانم لە مەیدانی پۆستدام 
بە ڕێگاوە بم، گەلێك گەلێك مرۆڤ لەچواردەورم بن، بەبێ 
كە  كتێبەم  ئەو  الی  مێشكمدا  لە  چونكە  بێزارببم.  ئ��ەوەی 

سەرقاڵی نووسینیم.

لە  نووسیوتانە هێشتا  ئێوە  كە  كتێبانەی  لەو  یەكێك 
هەرگیز  ئایا  هەمووانە: »جیهانی سۆفیا«.  زاری  سەر 
شتێك  هەموو  كتێبە  بەو  سەبارەت  بووە  وا  هەستان 

گوترابێت؟
لەڕاستیدا نەخێر. بێگومان من ئەوەی پرسیار بە مێشكدا 
ناساندنی  بۆ  داوەت��ەوە.  وەاڵم��م  بە سۆفیا  بێت سەبارەت 
هەموو  لە  كردووە.  كیشوەرەكانم  هەموو  گەشتی  كتێبەكە 
جێیەك پرسیاری لەیەكچووم گوێ لێ بووتەوە. هەر بۆیە 
جیهان،  جیاوازی  جیاواز  مەملەكەتی  خەڵكی  ناكەم  ب��ڕوا 
جیاوازییەكی ئەوتۆیان هەبێت. من بڕوام وایە كە ئێمە – هیچ 

نەبێت لە پرسیار و خۆزگەكانماندا – زۆر لەیەك دەچین.

دەشێت ئەمڕۆ مرۆڤ وا هەست بكات، خەڵكی چیدیكە 
خۆیان بە پرسی ژیانەوە سەرقااڵ ناكەن. ئێوەش وای 

دەبینن؟
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وەاڵم  ئ��ەرێ  ب��ە  پرسیارە  ئ��ەو  رووی��ەك��ەوە  چەند  ل��ە 
دەدەمەوە - بەاڵم ئەزموونی پێچەوانەكەشیم كردووە. كاتێك 
من یەكەم كتێب ))جیهانی سۆفیا(( م نووسی، وامزانی تەنها 
بۆ چەند كەسێكی كەم سەرنجڕاكێش دەبێت. سەرم سوڕما، 
هۆكاری  رەنگە  دۆزی���ەوە.  خ��ۆی  بۆ  خوێنەر  هێندەی  كە 
بێت.  بەتاڵییەدا  لەو  كتومت  كتێبە  ئەو  بوونی  بەناوبانگ 
كۆمەڵگای ئێمە كەمتر وەك لە نەوەی پێشوو بیر دەكاتەوە. 
بەاڵم دیارە جیهانی سۆفیا پێویستییەكی ئەرخەیان  كردووە.

ئایا نووسەرانی وەك ئێوە دەتوانن هەست بەو بەتاڵییە 
بكەن؟

من پێموایە پێویستە ئەم كۆمەڵگایە بە گشتی كاردانەوەی 
بۆ سەر  گ��ەورە  مەترسیەكی  نەبێت،  وا  گەر  بێت.  زۆرت��ر 
تەواوی ئەم هەسارەیە دروست دەبێت. ئەمڕۆ ئێمە تەماشا 
دەكەین، كە چۆن ئەم ئەستێرەیە هەموو ساڵێك  بەهاكانی 
لەپشت  بەاڵم  دەناسین،  مرۆڤ  مافەكانی  دەدات.  لەدەست 
ئەوەوە بەیاد هێنانەوەیەكی پیاوانی وەك ڤۆلتێر، رۆسۆ یان 
ژۆن لۆك هەر دێت و پێویستتر دەبێت. رەنگە لە پرسی ئەركە 
مرۆییەكاندا پێویستیمان بە جۆرێك لە وانەیەكی كەونی بێت. 
پێویستیمان بە خەڵكانی رۆشنبیرە، پێویستیمان بە هونەرە، 
چونكە ئەدەب و هونەر هۆشی مرۆڤ دەبوژێننەوە. كەوابێ 
لە  هۆشە  ئەو  نەتوانن  هونەرمەندان  و  نووسەران  بۆچی 

قەالچۆ بوون رزگاز بكەن؟
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لەڕاستیدا مرۆڤەكان بەدوای شتێكدا دەگەڕێن، بەاڵم وا 
دیارە گەڕانەكەیان نایانگەیەنێت بە هیچ كوێ.

ئەو  ل��ەگ��ەڵ  هەڵسەنگاندن  بەبێ  ل��ەم��ەوب��ەر  س��ااڵ  س��ێ 
بۆچوونەی ئێوەدا كۆك دەبووم. بەاڵم لەو نێوەندەدا نموونە 
خەبەردێنەوەو  بە  جیهان  سەرنشینانی  كە  هەیە،  ئەوە  بۆ 
داچڵەكێنن  گرنگدا  پرسگەلی  لە  سیاسەت  دەدەن،  ه��ەوڵ 
ق��ەرزداری  پ��ارە  و بەئاگا بهێننەوە . زۆرێ��ك واڵت��ی ه��ەژار 
واڵتە دەوڵەمەندەكانن. ئەمڕۆ هەمیشە مرۆڤی زیاتر لەگەڵ 
من  ببین.  خۆش  سێهەم  جیهانی  قەرزانەی  لەو  ئ��ەوەدان،  
پێموایە مرۆڤی سەر شەقامەكان دەكەونە رێكخستنی خۆیان. 
هەڵبژارندی ئەڵمانیا نموونەیەكە بۆ ئەمە. سێ بابەت هەبوون، 
كە كارێكیان كرد شرۆدەر هەڵبژاردنەكە بباتەوە: سیاسەتی 
خەڵكی  و  هەیە  س���ەوز((  ))پ��ارت��ی  ل���ەوەدا  چونكە  ژینگە، 
لەبەرامبەر  بەگومانی شرۆدەر  پاشان  دەگرێت.  لێ  گوێیان 
ناوەڕاست. سێهەم  لە رۆژهەاڵتی  ئەمریكا  موغامەراتەكانی 
الفاوەكە هات و شرۆدەر بانگهێشتی سۆڵیدارێتی كرد، ئەو 

جۆرێك لە ئایدیۆلۆژیایەكی سۆسیالی خوڵقاند. 

ئێوە لەسەر شێوازێكی سەرنجڕاكێش خۆتان بە بابەتی 
فەلسەفییەوە سەرقاڵ دەكەن. ئێوە خۆتان بە بانگهێشت 

كەرێكی تەنها دەبینن لە بیابانێكدا؟
نەخێر، لەڕاستیدا نا. من هەمیشە سەرم لەوە سووڕ دەبێ، 
كە چیدیكە كتێب سەبارەت بە كێشەكانی كۆمەڵگە نەماون. 
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كاریكاتێری  لە  جۆرێكە  ))چیرۆكفرۆش((  كتێبم  دواهەمین 
كۆمەڵگا. بەوەدا بە جۆرێك لە جۆرەكان كتێبێكی سیاسییە، 
من  دەڕوات.  ئێنتەرتەینمێنت  كۆمەڵگایەكی  لەسەر  چونكە 
پێموایە، زۆرێك مرۆڤ لە پرسە كۆمەڵگاییەكاندا لەكاردان، 
بەاڵم بۆ مایەی سەرسامی ئەمڕۆ نووسەرەكان كەمتر ئەوە 
دەكەن. ئەوە رەنگە پەیوەندی بە میزاج و راڕاییەوە هەبێت. 
لەگەڵ ئەوەدا چەندین مرۆڤی داهێنەر و دنیایەك بیرۆكەی 
كاراكتەری  مندا.  كتێبەكەی  لە  خاڵێكە  ئەوەش  هەن.  چاك 
مەكینەی  ب���ەاڵم  زۆرە،  ب��ی��رۆك��ەی  خ���اوەن���ی  س���ەرەك���ی 
ئوتومبێلێكم لە گێڕی بۆشدا بەیاد دەهێنێتەوە. بیرۆكەكانی 

ئاراستەی ئامانجێك نەكراون. 

ئایا هەمان شت سەبارەت بە كۆمەڵگا دەڵێن؟
بەڵێ، النی كەم سەبارەت بە كۆمەڵگای ئێنتەرتەینمێنت. 
نۆروێژ و سویسرا دوو واڵتی زۆر دەوڵەمەندن، بەاڵم ئایا 
كردەییەوە  رووی  لە  وەردەگ��ری��ن؟  زەنگینییە  لەو  س��وود 
پێیانە.  پێویستیمان  كە  ئەو شتانەین،  ئێمە خاوەنی هەموو 
بەاڵم ژیان تەنها لە موڵك و دارایی پێك نەهاتووە. خەڵكی 
ژیان  ناو  گرنگەكانی  ه��ەرە  بەها  دەپرسن،  لێم  جار  زۆر 
چین. بێگومان هەموومان جیاوازین، بەاڵم من پێموایە بەها 
گەلێكی بنەڕەتی هەن، كە بۆ هەمووان وەك یەكن. یەكێك 
لە بەهاكان تەندرووستییە. دووهەمیان هاوڕێیەتییە. پاشان 
هاوڕێیەتی سێكسی هەیە، خۆشەویستی. لەم ئان و ساتەدا 
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خۆشەویستی  بیری  مرۆڤەكان  كە  دەیبینین،  روون��ی  بە 
پێ  هەستی  پۆرنۆگرافیدا  بوونی  زۆر  لە  تەنها  دەك���ەن، 
دەكرێت. من پرۆتێستانت نیم و پۆرنۆگرافی لە بنەڕەتەوە بە 
شتێكی سامناك و مەترسیدار نازانم، بەاڵم تەقینەوەكەی ئەم 
ساتەوەختە ئەوەمان نیشان دەدات، كە زۆرێك لە مرۆڤەكان 
دەك��ەم:  زی��اد  بۆ  چوارەمیشی  بەهایەكی  پاشان  تەنهان. 
ئەدەب  مۆسیقا،  هەن،  دیكەش  بەهای  بێگومان  سروشت. 
... بەاڵم ئەو چوار بەهایە  گرنگترینیانن. مرۆڤ ناتوانێت بە 

پارە ئەو شتانە بكڕێت. 

ئێوە بەرپرسیاریەتی خۆتان بەرامبەر بە كۆمەڵگە چۆن 
پێناسە دەكەن؟

من  كە  بكەیت،  ن��اوزەدی  بەرپرسیارەتیەك  بە  دەتوانیت 
باجی من  لە  ئ��ەوە جۆرێكە  دەك��ەم.  نووسین  كتێب  بە  حەز 
بەاڵم  نیم،  راسپاردەیەك  من خاوەنی  مرۆڤایەتی.  بوونی  بۆ 
خۆم بەو پرسیارەوە سەرقاڵ دەكەم، ئاخۆ چیرۆكێكی باش 
چییە. چیرۆكێكی باش تەوس بەخشە، ئاڵۆزی و نهێنی تیادایە، 
و  ژی��ان  بە  س��ەب��ارەت  ب���ەزۆری  بكرێن،  ئاشكرا  دەبێت  كە 
خۆشەویستییە و دەبێت گەرم و نەرمی ئینسانی تێدا بێت. بۆ 
نموونە با لە ))ئەفسانەكانی گریم(( بڕوانین: ئەفسونت دەدەنێ، 
تێكئاڵۆسكاوییان تێدایە، سەبارەت بە خۆشەویستی و عەدالەتن 
و پڕیشن لە گەرمی مرۆڤایەتی. كتێبی جەرگبڕیش هەن، كە 
دەشێت زۆر باش نووسرابن، بەاڵم دڵتەنگت دەكەن، بۆ نموونە 
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نۆروێژ  لە  كتێبە  ئەو  گۆتە.  ی  الو((  ڤێرتەری  ))ئازارەكانی 
خوێندنەوە ی  لەپاش  زۆر  خەڵكێكی  چونكە  كرابوو،  قەدەغە 
بەاڵم حەزم  نیم،  مۆڕاڵیست  كەسێكی  من  خۆیان كوشتبوو. 
بەو كتێبانەیە، كە ))بەڵێ بۆ ژیان(( و شتە پۆزەتیڤەكان تۆخ 

دەكەنەوە. 

زۆرینەی كتێبەكانی ئێوە لەسەر خەیاڵیش دەڕۆن ...
من عاشقی ئەو خەیااڵنەم، كە مرۆڤیان لە پشتەوە دەبینم. لە 
كتێبەكانی مندا گۆشەنیگای خەیاڵی هەمیشە بە كەسایەتییەكی 
دیاریكراوەوە گرێدراوە. وەك عەترێك وایە، كە تەنها لەسەر 
پێست بۆنی دەكەیت. چونكە تەنها بەو شێوەیە دوو توخمەكە 
عەترەكە.  بۆنی  و  مرۆڤەكە  بۆنی  بگەن:  ی��ەك  بە  دەت��وان��ن 
بكەیت،  عەترەكە  بۆنی  ش��ووش��ەك��ەوە  لە  راستەوخۆ  گ��ەر 
بە  پەیوەست  تەنها  خەیاڵیش  بەهێزە.  ئێجگار  بۆنەكەی  ئەوا 

مرۆڤێكەوە زیندووە. 

ئەمڕۆ مرۆڤەكان كەمتر دەخوێننەوە وەك لە جاران. ئایا 
لەو باكگراوندەدا بوون بە نووسەر شتێك نییە نزیك بێت 

لە ناوەختییەوە؟
ئەوە راستە، خەڵكانی گەنج لە بەینی بیست ساڵ و بیست و 
پێنج ساڵیدا زۆر سەیری تەلەفزیۆن دەكەن. بەاڵم من پێموایە، 
ئێمە بەم زوانە وەرگەڕانێكی مۆدی دەبینین. ئەگەر من نیوەی 
بخستایەتە  دیكەشم  نیوەكەی  كتێبەوەو  بخستایەتە  پارەكەم 
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پارەیەی  ئ��ەو  خەمی  پتر  ئێستا  ئ��ەوا  كۆمپیوتەرەوە،  ی��اری 
پەرجوویەكی  نییە  دەمێك  دەبوو.  یاری كۆمپیوتەرەكانم  ناو 
هەژدە  بۆ  یانزە  تەمەن  كوڕانی  لەڕاستیدا  بینی:  ئەدەبیمان 
ساڵ بەدەگمەن كتێب دەخوێننەوە - بەاڵم پاشان رۆمانەكانی 
هێری پۆتەر هاتنە كایەوە و ملیۆنەها هەرزەكار بە تەوسەوە 
خوێندیانەوە. من هیچ شتێك سەبارەت بە كوالیتی ئەو كتێبانە 

ناڵێم، بەاڵم النی كەم دەخوێنرێنەوە. 

ئایا تاوانی نووسەرەكانیشی تیادا نییە، كە خەڵكی كەمتر 
دەخوێننەوە؟

رەنگە بەشێكی تاوانی ئەوان بێت. بەاڵم هەتا چیرۆك هەبێت، 
دروستكراوە.  چیرۆك  بۆ  مرۆڤ  مێشكی  هەیە.  خوێنەریش 
نموونەیەك: گەر ئێوە زانیاریم سەبارەت بە شارەكەی خۆتان 
بدەنێ، لەڕاستیدا رەنگە بەسەرنجەوە گوێبگرم، بەاڵم فەرامۆشی 
دەكەم. بەاڵم گەر چیرۆكێكم لەسەر نیشتیمانی خۆتان بۆ باس 
بكەن، دەتوانێت بۆ باقی ژیانم لە یادمدا بمێنێتەوە. مێشكی ئێمە 
بۆ زانیاری ئینسیكۆپێدیایی و دیجیتاڵی نەكراوە - مێشكمان 
ئایندەی چیرۆك  بە  ب��اوەڕم  بە چیرۆك هەیە. من  پێویستی 
هەیە. زۆر گەل هەن بەبێ كتێبیش زۆر بەباشی هەڵدەكەن، 
چونكە خاوەنی نەریتی گێڕانەوەن. لەم دنیا مۆدێرنەی ئێمەدا 
ئەو نەریتە پاشەكشێی كردووە، لەبەر ئەوە دەبێت چیرۆكەكان 
نەگێڕدرێنەوە، بەڵكو بنووسرێنەوە. بەوەش دەگوترێت ئەدەب.
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كێنزابورۆ
لەشكڵێكی دیاریكراودا نووسین فریادڕەسی منە. نووسین 

كۆمەكی كردووم خۆم بناسم 

كێنزابورۆ ئۆی، نوسەری ژاپۆنی 31ی جانیوەری 
ل��ەژاپ��ۆن  ب���ووە.  ل��ەدای��ك  ئوچیكۆ  ل��ەش��اری   1935
خۆی.  ن��ەوەی  گرنگەكانی  ه��ەر  لەنووسەرە  یەكێكە 
بەدەستهێناوە.  ئەدەبی  نۆبلی  خەاڵتی   1994 ساڵی 
لەكتێبەكانیدا جەنگی جیهانی دووهەم و بۆمبارانكردنی 

سەرەكییەكانیەتی. تێما  هێرۆشیما 

خراپدا  ئەزموونێكی  لە  هەرگیز  ئێوە  ئۆی،  بەڕێز 
دەرباز  لێ  خۆتانی  بووبێت  پێویست  كە  ژیاون، 

بكەن؟
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خۆی  قیمەتی  ئەزموونێك  ه��ەم��وو  م��ن  ب��ەب��ڕوای 
بێت.  نییە خراپ  ئەزموون  ئەوەش  لەبەر  هەر  هەیە و 
تەنانەت لەگەڵ كارەساتدا فێری ژیان دەبین، پێی گەورە 
دەبین و شتێكی باشی لێ دروست دەكەین. روداوێكی 
دڵتەزێنی لەو جۆرە بۆ من لەدایكبونی كوڕەكەم بوو. 
لەدایكبونی  بۆ  ب��وو.  ساڵ   29 تەمەنم  ئەوسات  من 
پاشان  كەوتبوو.  لەنەخۆشخانە  ژنەكەم  كوڕەكەمان 
بۆ  پزیشكەكەوە  ل��ەالی��ەن  تەلەفونیم  پەیوەندییەكی 
سەختی  كەمئەندامییەكی  منداڵەكەتان  وت��ی:  ه��ات، 

هەیە. ئەوە سەختترین روداوی ژیانی من بوو. 

ئەو هەواڵەدا چۆن هەڵسوكەوتتان كرد؟ لەگەڵ 
س������واری پ��اس��ك��ی��ل��ەك��ەم ب������وم و رۆی���ش���ت���م ب��ۆ 
كیلۆمەترێك  نزیكی  نەخۆشخانەكە  نەخۆشخانەكە. 
بەڕێگاوە  پێنج خولەكەدا كە  ئەو  لەماوەی  بو و  دوور 
پزیشكەكە  راب��گ��رم.  م��ن��داڵ��ە  ئ��ەو  دا  ب��ڕی��ارم  ب���ووم، 
وەاڵمم  منیش  ببینن؟  شتەكە  دەتانەوێت  گوت:  بەمنی 
هەر  ببینم.  شتەكە  دەمەوێت  بەڵێ،  گوتم:  دای��ەوە و 
ژیانم  شتەكانی  هەمو  من  كە  دەمزانی  ساتەوە  لەو 
لەبەر خاتری ئەو )شتە( توڕ دەدەم. ئەوە گەورەترین 

بوو.  ژیانم  بڕیاری 
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)ئەزموونی  بەناونیشانی  لەڕۆمانەكەتان  هەروەها 
دەدات،  بڕیار  سەرەكی  كارئەكتەری  دا  تایبەتی( 
پڕە  ئەو  بەاڵم  بژی.  كەمئەندامدا  منداڵێكی  لەگەڵ 
دوورودرێژ  پرۆسەیەكی  لەپاش  سەرەتا  لەگومان و 

دەهێنێت. بەدەست  ئاشكرایی  روونی و 
ناو  بخستایەتە  بەیەك  یەك  كتومت  ژیانم  من  گەر 
دەردەچ��وو.  لێ  رەستەی  سێ  تەنها  رۆمانەوە،  ئەو 
كاتێك  داوە.  ب��ڕی��ارم  ل��ەح��زەی��ەدا  ل��ەو  من  بەڕاستی 
بڕیارەی  لەو  توالێت،  بۆ  دەبەم  كوڕەكەم  من  ئەمڕۆ 
خ��ۆم رازی���م و ئ��ەو ل��ەح��زەی��ەم دێ��ت��ەوە ی��اد. سەرەتا 
هات  بەخەیاڵمدا  نووسی،  كتێبەم  ئەو  ئەوەی  لەپاش 

كە دەشێت مرۆڤ گومانی هەبێت.

دەكات؟ یارمەتی خۆڕاگریتان  چ شتێك 
)خۆڕاگرتن( وشەیەكە كە من زۆر قەدری دەزانم. 
من  كورەكەی  هەیە.  پەشێوی  رۆژێ��ك  هەمو  چونكە 
ب��ەزەح��م��ەت  ب��وو  لەمێژ  س��اڵ��ە.   46 ت��ەم��ەن��ی  ئێستا 
دەی��ت��وان��ی ب��ەرێ��دا ب���ڕوات. ش��ەش م��ان��گ ل��ەم��ەوب��ەر 
لەكاتی  كێشانە  ئ��ەو  ش��ك��ا.  پ��ەراس��وی��ەك��ی  ك���ەوت و 
لەگەڵ  نییە  رۆژ  ژنەكەشم  من و  هەن،  لەدایكبونییەوە 
ئەوكاتم  ب��ڕی��اری  ب��ەاڵم  نەجەنگێین.  كێشانەدا  ئ��ەو 
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كە  مرۆڤانەی  ئ��ەو  دەك��ات.  یارمەتیم  لەخۆڕاگرتندا 
ئەوەیان  توانای  بژین  پەشێویدا  لەگەڵ  دەدەن  بڕیار 
هەیە بەرگەی ئەو شتانە بگرن. لەبڕیارەكەیانەوە ئەو 
دەمەوێت  من  دەبێت.  گ��ەورە  ب��وون و  دێتە  توانستە 
كە  وشەیەكە  یش  راوەستان(  )ڕێك  راوەستم،  رێك 
فاشیست  كەسێكی  ك��ە  ب��اوك��م،  گرنگە.  زۆر  م��ن  ب��ۆ 
یەكێكە  ئەو  خنكاندووە.  خۆی  جەنگ  لەپاش  ب��ووە، 
لەوانەی كە شكاون. من بەپێچەوانەوە دەمەوێت رێك 
بەكوڕەكەم  دڵنیایی  سەقامگیری و  تاوەكو  راوەستم، 
لەكونی  ج��ار  زۆر  س��اڵ��ی  ش��ەش  ب��ەت��ەم��ەن��ی  ب���دەم. 
هەستم  ل��ەوەدا  تەنها  دەدا.  حەشار  خۆم  درەختێكدا 
بەئارامی دەكرد، وەك لەڕەحمی دایكدا. من دەمەوێت 
بەخۆم  رێ  نابێت  بەكوڕەكەشم.  بدەم  ئارامییە  ئەو 

بشكێم. بدەم 

دەهێنیت؟ راوەستان(ە لەكوێوە  )ڕێك  ئەو  هێزی 
ه��ەروەه��ا  ل��ەك��وڕەك��ەم��ەوە وەردەگ�����رم.  م��ن هێز 
ئ��ەوی��ش س�����ەرەڕای ئ���ەو ك��ەم��ئ��ەن��دام��ی��ی��ە س��ەخ��ت��ەی 
مێشكی رێك راوەستاوە. ناوی هیكارییە، واتا تیشك. 
بینینی  ت��وان��ای  دەیانگوت،  ل��ەس��ەرەت��ادا  دكتۆرەكان 
ئەوە  لەبەر  بوون،  رووناك  چاوی  دواتر  بەاڵم  نییە. 
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ئ��ەو ن��اوەم ه��ەڵ��ب��ژارد. رۆژێ��ك ل���ەڕۆژان خ��وی دایە 
هەموو  زۆر سەرسوڕهێنەرە،  من  كوڕەكەی  مۆسیقا. 
هەموو  ژمارەی  دەناسێت و  باخ  مۆزارت و  كارەكانی 
بووە خۆی  ئەوە  فێری  تەنانەت  كارەكانیش دەزانێت. 

دابنێت. ئاواز 
مەبەستم  ك���ردوون،  رزگ���اری  ك��وڕەك��ەت��ان  ئایا 
لەوەدایە كە ئێوە بەهۆی ئەوەوە باشتر تەشەنەتان 

كردووە؟
قاڵبێكی  ل��ەف��ۆرم و  منی  ئ��ەو  حاڵەتەكاندا  لەهەمو 
بم  زاڵ  دەب��ێ��ت  ك��ە  ك��ێ��ش��ان��ەی  ئ��ەو  داوە.  ت��ای��ب��ەت��ی 
بەسەریاندا، منیان كردۆتە ئەو مرۆڤەی كە ئێستا هەم. 
ئەوا  نەبوایە،  خەمناكییەم  ئەو  ئازارانەم،  ئەو  ئەگەر 
هەروەها  نەدەبوو.  لەئەدەب  ئ��ارەزووم  شێوازە  بەو 
من  بنووسم.  سەركەوتوو  هێند  كتێبی  نەشمدەتوانی 

بنووسییایە. كتێبم  بنەڕەیدا  لە  هەر  ناكەم  باوەڕ 

نووسین  نەهامەتیانەدا  ئەو  لەهەرسكردنی  ئایا 
كردون؟ یارمەتی 

بناوانی  بنج و  بچمە  داوە  هەوڵم  لەنووسیندا  من 
من  كە  تێگەیشتنانەش،  ئ��ەو  بەبێ  رووداوەك��ان��ەوە. 
بوو  لەوانە  دەهێنم،  بەدەستیان  نووسینەوە  لەڕێی 
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لەشكڵێكی  بشكامایە.  بهێنایەو  هەرەسم  بوایە  لەمێژدا 
نوسین  م��ن��ە.  ف��ری��ادڕەس��ی  ن��ووس��ی��ن  دی��اری��ك��راودا 
یارمەتی كردووم خۆم بناسم. لەزاڵبوونم بەسەر ئەو 
لەگەڵیاندا،  بەنووسین  رووبەڕوبونەوەم  كێشانەداو 

دۆزیوەتەوە. خۆمم 
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خالیدی حوسەینی
یەكێك لە خاڵە هەرە گرنگەكان لە خەبات  و تێكۆشانی 

ئەفغانستان بۆ بنیاتنانەوە و تەشەنەی دوا ڕۆژی واڵت، 

بەشداریكردنی ژنانە

خالیدی حوسەینی ساڵی 1967 لە كابوول لەدایكبووە، 
كابوولین. ساڵی حەفتاكان  بە ڕەچەڵەك  خێزانی حسەینی 
واڵتە  گەیشتوونەتە  پاریسدا  ت��اران  و  وێستگەی  بەسەر 
یەكگرتووەكانی ئەمریكا و خالید لەوێ پزیشكی خوێندووە. 
ماڵ  و  لەگەڵ  ئێستا  حوسەینی  خالید  دكتۆر  و  نووسەر 
منداڵەكەیدا لە كالیفۆرنیا دەژی و دەیەوێت لەوێ بمێنێتەوە. 
ل��ە كتێبە  ب��ووە یەكێك  )ك���ۆالرەب���از(  ی��ەك��ەم ڕۆم��ان��ی 
چیرۆكی  ه��ۆڵ��ی��وود.  فیلمی  ه��اوك��ات  پ��ڕف��رۆش��ەك��ان  و 
گەڕانەوەی بۆ ئەفغانستان وێنەیەكی تەواو جیاوازی "واڵتی 
ڕۆژان��ەدا  هەواڵەكانی  لە  وەك  نیشاندەدات  تاڵیبانەكان" 
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دەبیسرێت. ڕۆمانی "كۆالرەباز"ی خالید حوسەینی كە ساڵی  
2003 باوبووەوە، چیرۆكی ئەمیری الو دەگێڕێتەوە، كە 
پاش چەند ساڵێ لە غەریبایەتی بۆ نیشتیمان دەگەڕێتەوە، 
تاكو ڕووبەڕووی ویژدانی خۆی ببێتەوە. بە منداڵی خیانەتی 
گەورەیی  بە  دەی��ەوێ��ت  و  ك��ردووە  هاوڕێی  حەسەنی  لە 
لە  چیرۆكەكە  كاتێ  بكاتەوە.  بۆ  خیانەتەكەی  قەرەبووی 
پاشایەتی  حوكمی  باكگراوندی  لەپێش  حەفتاكاندایە  ساڵی 
گەورەبوونی  سۆڤیەت  و  سوپای  هاتنی  ئەفغانستان  و 
دەسەاڵتی تاڵیبان. ئەم باكگراوندە سیاسییە كاریگەرییەكی 
كەمی لەسەر ئەو نەبوو، كە ڕەخنەگران پەسەندی بكەن  و 
پڕفرۆشەكان.  كتێبە  لە  یەكێك  ببێتە  بێوێنە  خێراییەكی  بە 
هاوكات ساڵی 2007 لەالیەن دەرهێنەری هۆڵیوود مارك 
تەواوی  وەك  سینەما.  شاشەی  سەر  خرایە  فۆستەرەوە 
ئەدیبە  ئ��ەو  دەك���ەن،  باسی  ئەوروپییەكانیش  ڕۆژن��ام��ە 
تەواوی  ڕۆم��ان  دوو  نووسینی  بە  تەنها  توانی  ئەفغانییە 
مێژوو،  بە  سەبارەت  ئەوروپییەكان  تێڕوانینی  و  خ��ەون 
خەڵك  و واڵت  و ئەو بەسەرهاتانەی بەسەر ئەفغانستاندا 
هاتوون، بگۆڕێت. لەم چاوپێكەوتنەشدا، خالد حسەینی باس 
لە دیدی خۆی دەكات سەبارەت بە نیشتیمانە زامدارەكەی.

یەكەمین  بۆ   2003 ساڵی  كە  ئێوە  حوسەینی،  بەڕێز 
جار لە پاش سی ساڵ بۆ نیشتیمانەكەتان گەڕانەوە، 

هەستتان بەچی كرد؟
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گەڕانەوەكەم تووشی شۆكی كردم. من بیست  و حەوت 
ساڵ بوو سەردانی ئەفغانستانم نەكردبوو. كابوول لە جەنگدا 
بوو. شار تەواو وێرانكرابوو، هەندێك لە گەڕەك  و ناوچاكان 
هاوتای زەوی تەخت كرابوون. من لە كابوول گەورەبووم 
 و ئەوكات لە ئەفغانستان ئاشتی بەرقەراربوو. لەمنداڵیمدا 
من  بێگومان  نەمبیستووە.  چییە  فیشەك  دانە  یەك  دەنگی 
تەلەڤزیۆن  و ڕۆژنامەكاندا  لە  لە گەڕانەوەم وێنەكانم  بەر 
خۆم  چاوی  بە  مەینەتییەم  هەموو  ئەو  كە  بەاڵم  بینیبوو، 
بینی، بەناو شەقامەكانی كابوولدا گەڕام  و شوێنەوارەكانی 
بینی، بەڕاستی تاسام. كارەساتی ئەو هەژارییەش  جەنگم 
زۆر  هەلومەرجێكی  لەژێر  خەڵكی  بووەستێت.  ل��ەوالوە 
برینێكی  جەنگ  بێكاری.  برسیەتی،  دەژین:  هێنەردا  هێڵنج 
قووڵی لە سەر زۆرینەی خەڵكەكە جێهێشتووە - هەم برینی 
شەقامەكان  لەسەر   - دەروونیش  برینی  هەم  جەستەیی 
خەڵكانێكی زۆر بە دەست  و قاچی دەستكردەوە دەبینیت. 

گەڕانەوەم وەك خەونێكی ناخۆش وابوو. 

ئایا خەڵكی ئەوێ كاردانەوەیان بۆ ئێوە چی بوو، وەك 
لەهەمووشتێك  خۆی  درێژ  زەمەنێكی  كە  ئەفغانییەك 

دوورەپەرێز ڕاگرتووە و ئێستا گەڕاوەتەوە؟
من ساڵی 2003 وەك هاواڵتییەكی ئاسایی گەڕامەوە. 
باوم  هێشتا  بەاڵم  كردبوو،  تەواو  )كۆالرەبازم(  ڕۆمانی 
نەكردبووەوە. من چاوەڕوانی جۆرە كاردانەوەیەكی نەیارانە 
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بووم، وەك چۆن پاڵەوانی ڕۆمانەكەم لە گەڕانەوەیدا تووشی 
دێت، بەاڵم خەڵكی ئەفغانستان لەگەڵمدا زۆر دۆستانە بوون 
 و زۆر بەرەوڕووم هاتن. من چاوەڕێی ئەوەم نەكردبوو. 
لە سەر شەقامەكان لەگەڵ خەڵكەكەدا دەهاتمە گفتوگۆوە و 
كاتێك لێم دەپرسین چۆن دەربازبوون  و هیچیان بەسەر 
چیرۆكەكانی  و  دەك��ردم��ەوە  بۆ  خۆیان  ناخی  نەهاتووە، 

خۆیانیان بۆ دەگێڕامەوە.

سەرنجتان وابوو، ئەو خەڵكە هەست بە بار سووكیەك 
لە  یەكێك  لە  دەڕەخسا  بۆ  هەلیان  كاتێك  بكەن، 

ڕووداوەكانی ژیانیاندا هاوبەشی بكەن؟
بێگومان. وا دەهاتە پێش چاوم خەڵكەكە چیرۆكی خۆیانم 
بۆ باس بكەن، بەاڵم لەهەمانكات لەڕێی منەوە بۆ سەرتاپای 
جیهان قسە بكەن. بەوشێوەیە دەیانتوانی داخی دڵی خۆیان 
بۆ  "كە گەڕایتەوە  پێیان دەگوتم:  هەڵڕێژن. زۆرێك خەڵك 
ئەمریكا بۆ خەڵكی باس بكە، لێرە چی ڕوویداوە، ئێمە بە 
چ  تووشی  و  ك��راوە  لەگەڵدا  هەڵسووكەوتمان  جۆرێك  چ 

نەهامەتی  و ئازارێك بووین".

ئەفغانستان.  بۆ  گەڕانەوە  دیكە  جارێكی   2007 ساڵی 
لەو نێوەندەدا كتێبی )كۆالرەباز(ی ئێوە ناسراو بوو؟

لەو كاتەدا هەردوو كتێبەكەم باوكرابوونەوە. لەڕاستیدا 
ئەفغانستاندا  ل��ە  ف��ەرم��ی  ب��ە  دان���ە  دوو  ل��ەو  ی��ەك  هیچ 
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بە  تەنانەت  دەك��ەوێ��ت،  بەرچاو  ب��ەاڵم  باونەبوونەتەوە، 
دەبێت  مرۆڤ  نەیناسیمەوە.  بەاڵم كەس  فارسیش،  زمانی 
ئەوە ڕەچاو بكات كە ڕێژەی نەخوێندەواری لەوێ  لە سەدا 
ئەفغانی  تێدەپەڕێنێت. واتا هاواڵتییەكی مامناوەندی  حەفتا 
هەرگیز باسی كتێبی منی نەبیستووە، جا نەخوازە خوێند 
كابوول،  بۆ  هاتم  جار  دووهەمین  بۆ  كە  بەاڵم  بێتییەوە، 
جیاوازیەك لە ئارادا هەبوو: من وەك وتەبێژی نووسینگەی 
كرد.  ئەوێم  گەشتی  نەتەوەیەكگرتووەكان  پەناهەندەی 
گەشتەكەم پتر ڕاسپاردەیەكی UNی لە پشتەوە بوو وەك 

لە كتێبەكەم.

چ شتێك وا لە ئەفغانستان دەكات جیاوازبێت لە هەر 
واڵتێكی دیكەی سەر ئەم جیهانە؟

من لە ڕۆژئاوا تووشی خەڵكانێكی زۆر بووم، كە تەواوی 
جیهان گەڕاون و هاتوون بۆ ئەفغانستانیش. چەندین جار 
لە ئەفغانستان   1974 خەڵك دێنەالم  و دەڵێن: "من ساڵی 
بووم. هەموو جیهانم بینیوە، بەاڵم ئەو واڵتە شتێكی تیادایە 

كە هەرگیز لەیادی ناكەم".
كەم جاریش ناڵێن كە جوانترین یادەوەری گەشتەكانیان 
لە  هێشتا  لەوەدەچێت  ئەفغانستان  بەشێكی  چەند  لەوێیە. 
سەردانی  وای��ە  ئ��ەوە  وەك  بێت،  ن��اوەڕاس��ت��دا  سەدەكانی 
جیهانێكی دێرین بكەیت. سەرەڕای ئەوەش جوانییەكەشی 
دێتەسەر. هەر كەس بە دەشت  و چیاكانی ئاشنایە، بەاڵم 
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لەهەمانكاتدا خاوەنی ئەو دۆڵە تێر و ڕووبارە قەشەنگانەیە، 
بەاڵم دواجار جوانی ئەو واڵتە لە مرۆڤەكانیدایە. ئەو نەریتی 
چەشنێك  هەموو  بە  میوان  تیایاندایە.  میواندۆستییەی 
خ��اوەن  ئ��ەگ��ەرچ��ی  دەك��رێ��ت،  بەخێرهاتنی  پ��ێ��ش��وازی  و 
خوویەكە لەڕاستیدا خاوەنی هیچیش نەبێت. لەهەمان كاتدا 
خەڵكەكە زۆر سادە و ساكار و خۆشڕوون  و ئەوە شتێكی 
ئەوێ  گەشتی  خەڵكانەی  ئ��ەو  دڵفڕێنە.  دەگ��م��ەن  و  زۆر 
دەكەن بە ئەو هەستە دەژین. هەست بە ئامادەیی مێژووی 
چەندین سەدەی دێرین دەكەن، هەموو ئەو شانشینانەی كە 
بەناو ئەو واڵتەدا تێپەڕیوون، كە لەئەفغانستاندا ماونەتەوە، 
دابونەریت  و  ئەو شتانە واڵت  و خەڵك  و  ڕاون��راون.  كە 

كلتووریان لەقاڵبداوە، ئەوە سامانێكی گەورەیە. 

نیشتیمانتان  ه��ەرزەك��اری  بە  ئەگەرچی  بەڕێزتان 
تایبەتیتان  سەرنجێكی  هیچ  ئایا  بەاڵم  جێهێشتووە، 
ساڵی  سی  لە  كە  هەیە  گۆڕانكاریانە  بەو  سەبارەت 

ڕابردووەدا بەسەر دانیشتوان  و واڵتەكەدا هاتووە؟
یەكەم سەرنجم لەسەر ئەو كلتووری جەنگەیە كە پێی 
خۆی گیركردووە. سەرەڕای ئەوەش هەموو الیەنەكانی ژیانی 
پێویستە بەسەر شەقامێكدا سەرەوخوار  گرتۆتەوە. هێندە 
سەرلەبەری  دەبینیت.  چەكدارە  هەموو  ئەو  ئیدی  بیتەوە، 
جەنگ  و  ف��ەزای  لە  لەسەرەتاوە  ئەفغانستان  نەوەیەكی 
توندوتیژیدا گەورە بووە. خەڵك هەن هەڵهاتن، خەڵك هەن 
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گەڕاونەتەوە، بەاڵم لەڕاستیدا هەرگیز لەوێ نەژیاون، چونكە 
ماوەی بیست ساڵ لە ئۆردوگایەك لە ئێران یان پاكستان 
بوون. ئەوەی لە ئەفغانستاندا ڕوودەدات - جەنگی ناوخۆ و 
تاڵیبان - ڕووكەشی ئەفغانستان  و شێوازی بیركردنەوەی 
خەڵكەكەی  سەبارەت بە واڵتەكەیانی لەقاڵبداوە. زەمەنێكی 

زۆری دەوێت هەتا گۆڕانكاری بەسەردا دێتەوە.
منداڵەكاندا  دەستڕەنگینیەكانی  كارە  لە  تەنانەت  جەنگ 
فەرش  فەرشی  ڕووخساری  بە  جەنگ  ئاسەواری  دی��ارە، 
چنەكانەوەیە، بەسەر دەمووچاوی پۆرترێی وێنەكێشەكانی 
سەر شەقامەكانەوەیە: ئەوەی دەیبنیت تانك  و زرێپۆشن، 
شەڕە، مەرگە. ئەوە نیشانماندەدات كە چیرۆكی توندووتیژی 

هەتا چ رادەیە لەناو خەڵكەكەدا شوێن پێی دیارە .

چی بە مێشكتاندا هات كە بۆ یەكەمین جار ئافرەتتان 
بە پەچەوە بینی؟

لە  حەفتاكان  كە  من  چونكە  ن��ا،  تایبەت  شتێكی  هیچ 
ئەفغانستان دەژیام ژنانم بە پەچەوە بینیوە. تاڵیبان پەچەی 
دانەهێناوە. چەند سەدەیەكە لە ئەفغانستان هەیە. من لەسەر 
دیمەنەكەی ڕاهاتبووم. ئەوەی لە پەچەدا تایبەتە ئەوەیە كە 
ژنانیدا سەپاندووە.  بە سەر  دەستوور  و  یاسا  بە  تاڵیبان 
ژنان  هەرێمانەدا  لەو  و  هەبووە  عەبا  تەنها  وەختی خۆی 
بەسەر خۆیاندا داوە كە ئاستی سۆسیالی  و ئابووری لەكزیدا 
بووە. بۆیە هەتا بەرەو گوندەكان لە شار دوور دەكەویتەوە 
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پەچەت زیاتر دێتە بەرچاو . لەپاش نەمانی تاڵیبان پەچە ون 
نەبووە. پێش ئەوان هەبووە و دوای ئەوانیش ماوەتەوە. 

ئەی ئێوە، خۆتان دیمەنەكەیتان بەالوە ئاساییە؟
كە  بڵێم  بوو  ئەوە  مەبەستم  تەنها  نییە.  ئاسایی  نەخێر 
گ��ەورە  ئەفغانستان  لە  چونكە  ن��ەك��ردم،  شۆكی  تووشی 
هیچ  بینیووە.  پەچەوە  بە  وەختەم  ئەو  ئافرەتی  ب��ووم  و 
بەسەر  نەبوو  ئەوە  وەك  نەبوو.  چاوەڕواننەكراو  شتێكی 
شەقامەكەدا سەەوخوار ببمەوە و خوێندنگاكەی منداڵیم بە 
ڕووخاوی ببینمەوە. وەك ئەوە نییە پیاوێك بە دارشەقەوە 
شتانەم   ئ��ەو  پێشتر  پ��ەڕی��وە.  قاچی  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  ببینم، 

نەبینیبوو. 

بارودۆخی ژنان بابەتی سەرەكی كتێبە نوێیەكەتانە..
ئەوە یەكێكە لە هۆشیاركەرەوەترین دیوەكانی تێڕوانین 
لە ئەفغانستان لە دەرەوە. من هەمیشە بەشوێن بارودۆخی 
ژنانەوەم. با ڕاست بڕۆین، جێی ژنان لە ئەفغانستان هەرگیز 
باش نەبووە. بەتایبەتی لە باشوور و ڕۆژهەاڵت، لە هەرێمە 
پیاوساالرییەكان  پاتریاركی  و  كۆمەڵگا  كە  گوندەكییەكان، 
لە ساڵی شەست  و حەفتاكان  ژنان  دەژی��ن. دۆخی  تیایدا 
ل��ە ش��اری ك��اب��وول گ��ۆڕان��ك��اری باشی ب��ەخ��ۆی��ەوە بینی. 
بەاڵم  بكەن،  كار  هەبوو  بۆیان  هەبوو،  دەنگدانیان  مافی 
چۆڵكرد  ئەفغانستانی  سۆڤییەت  ئەوەی  لەپاش  بەتایبەتی 
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گەیشتە  وەزعەكە  گرتەدەست،  دەسەاڵتی  موجاهیدین  و 
ئەوەی چەشنێك سەرپێچی لە مافەكانی مرۆڤ دژ بە ژنان 
ڕووب��دات، كە مرۆڤ لە توانایدا نییە وێنای بكات. كراون 
لێیاندرا،  پێوەكرا،  بازرگانیان  شفرۆشی  لە  بۆ  كۆیلە،  بە 
سووك  و ئاسان هەموو ئەو مافانەیان لێ سەندرایەوە كە 
پەیوەندی بە ژیانێكی گشتییەوە هەیە. تەنها تەماشاكردنی 
لە  یەكێك  پێموایە  من  ب��وون.  هێڵنجهێنەر  ڕووداوان��ە  ئەو 
ئەفغانستان  تێكۆشانی  لە خەبات  و  خاڵە هەرە گرنگەكان 
بۆ بنیاتنانەوە و تەشەنەی دوا ڕۆژی واڵت، بەشداریكردنی 
ژنانە. گەر ڕێنەدەن ژنان بەشداری لەو پڕۆسەیەدا بكەن، 
لە  لێرەدا باس  نییە. ئێمە  ئەوا ئەفغانستان هیچ شانسێكی 
یەكسانی وەكو ڕۆژئاوا ناكەین، كە بە تەنوورەی كورتەوە 
مەبەست  شتانە،  جۆرە  لەو  یان  شەقامەكانەوە  ناو  بێیتە 
ببینن.  گەورەتر  ڕۆڵێكی  بنیاتنانەوەدا  لە  ئ��ەوان  لەوەدایە 
حكومەتی  بۆ  ڕۆژەك��ان  دوا  بەرەنگارییە  لە  یەكێكە  ئەوە 

ئەفغانستان.

دەتوانن بیهێننە پێش چاوتان بگەڕێنەوە و لەوێ وەك 
پزیشك كار بكەن؟

من ئێستا تەمەنم 43 ساڵە و دوو منداڵی پێنج سااڵن 
 و ح��ەوت س��ااڵن��م ه��ەی��ە. ب��ە زەح��م��ەت دەت��وان��م بیهێنمە 
دەرگ��اك��ان  هەموو  كە  جێیەكدا  لە  لێرە،  كە  چ��اوم  پێش 
بۆ  بیانبەم  هەڵكەنم  و  دەم��اری��ان   وااڵی��ە،  لەبەردەمیاندا 
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دەرەقەتی  زەحمەت  بە  تەنانەت  كە  جێیەك  بۆ  كابوول، 
هەموو  ئەو  دێیت.  ژیان  سەرەتاییەكانی  پێویست  و  شتە 
مەترسی  و بێ ئارامییەش لەوالوە بووەستێت. ئەوە بۆ من 
وەك باوك بە نابەرپرسیارانە دەكەوێتەوە، بەاڵم بێگومان 
سەفەری ئەفغانستان دەكەمەوە، چونكە لە چەند پرۆژەیەكی 

بنیاتنانەوەدا بەشدارم.

بەڕای ئێوە نووسەرێكی وەك ئێوە، كە لەسەرتاسەری 
پشتیوانی  دەتوانێت  ڕادەیەك  چ  تا  ناسراوە،  جیهاندا 
لە بنیاتنانی دیموكراتییەت لە ئەفغانستان بكات، ئەمە 

لەكاتێكدا كتێبەكانتان لەو واڵتەدا نەناسراون؟
ڕۆڵی من لەوەدا نییە لە ناوخۆی ئەفغانستاندا سەرنج 
لەمێژە  ئێجگار  من  مەبەستە  ئەو  بۆ  ڕابكێشمە سەرخۆم. 
بێت.  ن��اوەوە  لە  پێویستە  گۆڕانەكە  ب��ەاڵم  نەماوم،  ل��ەوێ 
ژیاون  و شایەتحاڵی  لەوێ  كە  بێت،  خەڵكەوە  لەو  دەبێت 
كار  دەتوانێت  تەنها  من  كارەكەی  ڕووداوەك��ان��ن.  هەموو 
دەتوانێت  بكات،  واڵتەكە  لەسەر  ڕۆژئ��اوا  گۆشەنیگای  لە 
شكڵێكی جیاواز بدات بەو نیگایانەی كە لەسەر ئەفغانستانن. 
چۆنییەتی واڵتەكە و بارودۆخەكەی... من دەتوانم هەوڵبدەم 
هەوڵبدەم  دەت��وان��م  بجوڵێنم،  یارمەتیدان  بۆ  خەڵكانێك 
ڕووی تەركیزی خەڵكەكە بخەمە سەر ئەفغانستان. بەهیچ 
شێوەیەك نابێت ڕۆژئاوا ئەفغانستانی لەبەرچاو ون بێت، 

دەبێت درێژە بە پرۆژەكانی بدات.
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هەموویان  لە  كوێرانە  بڕیاری  كام  ڕۆژئ��اوا  لە  ئایا 
بەرباڵوترە لەسەر ئەفغانستان؟

پێیانوایە  خەڵكی  ك��ە  دەك���ەم  ب���ەوە  ه��ەس��ت  زۆرج���ار 
ئەفغانستان لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدایە. وا دەزانن ئەفغانی 
لەگەڵ  دەڕژێنرێت،  بەسەریەكدا  هەمووی  ئیدی  عەرەبن. 
هەڵوێستێكی  لەگەڵ  ناوەڕاست،  ڕۆژهەاڵتی  لەگەڵ  عیراق، 
ئەفغانستان  لە  پێیانوایە  خەڵكی  ڕۆژئاواییانە.  دژە  زۆر 
پشتیوانییەكی گەورە بۆ تیرۆریست  و توندڕەوەكان هەیە. 
كەسانە  ئەو  زۆرینەی  ئەفغانستان  خەڵكی  ئ��ەوەدا  لەگەڵ 
ب��ە دوژم��ن  ك��ە ڕۆژئ����اواش  ب��ە دوژم���ن حیساب دەدەن، 
حیسابیان دەكات. بن الدن  و تاڵیبان، ئەلقاعیدە. زۆرینەی 
ئەو كەسانەی من قسەم لەگەڵ كردوون، هیچ حەزیان لە 
تاڵیبان  و بەهاكانیان نییە، بەاڵم بڕیارێكی كوێرانە بەرباوە، 
دانێكی  وان  و  تاڵیبانەكان  وەك  ئەفغانییەكان  گوایا  كە 
ئەمریكییەكی  بیروڕای  ئەمە  دێنن.  كردارەكانیاندا  بە  باش 
مامناوەندییە لە ناوەڕاستی ئەمریكادا. من باس لەو خەڵكانە 

ناكەم كە خۆیان زۆر گەشت دەكەن. 

بەڕای ئێوە چەند دەخایەنێت هەتا ڕۆژگاری ڕۆتینی لە 
ئەفغانستان لە توانایدا دەبێت جێگیرییەك بداتەوە بە 

هاواڵتییەكانی؟
بەاڵم  شیاونیم،  ئاوها  شتێكی  مەزەندەكردنی  بۆ  من 

بەڕای من زەمەنێكی زۆری دەوێت.
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دەرەك��ی  سوپای  بەهێزی  ئامادەییەكی  ئێوە  ب��ەڕای 
پەروەردە  پۆلیس  باشترە  یاخود  باشە،  یارمەتییەكی 

بكرێت، هەتاكو خۆی پاسەوانی واڵتی خۆی بێت؟
ئەو دوو شتە یەكتر لە مەسەلەكە دەرناخەن. بەڵێ، پۆلیسی 
ئەفغانستان كارەسات بوو، بۆیە پەروەردەكردنیان زۆر زۆر 
گرنگە، بەشێوەیەك كە بتوانن ئەو گووندانە لە ئەستۆ بگرنەوە كە 
ناتۆ جێیان دەهێڵێت  و نەكەونەوە چنگی تاڵیبانەوە. كێشەیەكی 
زۆر گەندەڵی لە بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسدا هەبوو. بەبێ ئەوەی 
زۆر بڕۆمە ناو وردەكارییەكانەوە دەڵێم: پرسی سوپا ڕۆڵێكی 
زۆر گرنگ دەبینێت. خۆزگە وا نەبووایە، بەاڵم ئۆپەراسیۆنە 
مرۆڤدۆستییەكان النیكەم هێندەی ئۆپەراسیۆنە سووپاییەكان 
كە  ئەوەیە  بیبینن  دەیانەوێت  ئەفغانییەكان  ئ��ەوەی  گرنگن: 
دروستبكرێنەوە،  نەخۆشخانەكان  شەقامەكان،  خوێندنگاكان، 
بێكاری نەمێنێت، بتوانن بژێوی خێزانەكانیان دابینبكەن، نەوەك 
تەنها لەبەرئەوە بمرن، چونكە زستان بەفر زۆر باریوە. ئەگەر 
كردارە مرۆڤایەتییەكان لەپاش سوپاییەكانەوە جێبمێنن، ئەوا 
بەاڵم  نادۆڕێنیت،  جەنگ  گۆڕەپانی  س��ەر  خەباتی  دواج��ار 
خەباتی بەدیهێنانی دڵ  و بیری خەڵكەكە دەدۆڕێنیت. ئەوەش 
دەستی  دەخاتە  دەسەاڵت  ئەوە  مەترسیدارە، چونكە  شتێكی 
ئێمە  دەڵێن:  خەڵكەكە  بە  تاڵیبانەكان  ئەوكات  تاڵیبانەكانەوە. 
كۆیان  بەوشێوەیە  ناهێڵین  و  جێتان  ناكەین  و  نائومێدتان 
دەكەنەوە. ڕەنگە چەندین ئەفغانی لەبەر هۆكاری ماددی بچنە 
الیان، لەبەرئەوەی هیچ ڕێگەیەكی دیكەیان نییە. لەبەرئەوەی 
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نابینن كە شتێك لە گۆڕاندایە، شتێك لە باشبووندایە.

چۆن هاتیتە  سە ر فكرە ی نووسینی كۆالرەبازەكە؟
چونكە   نییە ،  ئ��اس��ان  وەاڵم���دان���ە وە ی   پ��رس��ی��ارە   ئ��ە و 
ك���ردووە .  ت��ە ش��ە ن��ە ی  زە م���ە ن  تێپەڕاندنی  ب��ە   مە سە لەكە  
نوسینی  لە   بیرم  ج��ار  چە ندین  راب����ردوودا  لە ساڵەكانی 
ڕۆمانێك كردۆتە وە ، كە  ڕووداوەكانی لە  ئە فغانستاندا بن، 
بەاڵم نە مدە توانی بە  تە واوی بڕیاری چیرۆك و سە ردە می 
بكە مە   تاڵیبان  ویستم  سە رە تا  بدە م.  چیرۆكەكە   ڕوودان��ی 
بابە تی ناو ڕۆمانەكە ، بەاڵم واشم هە ست دەكرد، سە بارە ت 
بە  تالیبان نوسنێكی زۆر خراونە تە  سە ر كاغە ز- سە رەڕای 
بە   من  لە   زۆر  كە   نوسە رێكە وە ،  الی��ە ن چە ند  لە   ئ��ە وە ش 
تواناترن. من دە مزانی، ئە گە ر بمە وێت چیرۆكێكی ئە فغانی 
بگێڕمە وە ، دە بێت شتێكی نوێ لە  چیرۆكەكە دا هە بێت. بە وە دا 
بڕیارم دا، كە  ڕووداوەكانی ناو ڕۆمانەكە  النی كە م بە شی 
نە مابوو؛  لە یادی  كە س  دیاربوو  كە   بن،  ئە فغانستانێكدا  لە 

ئە فغانستانی پێش داگیركرانی لە الیە ن سۆڤیە تە وە .

بۆچی پێت وایە  كە س ئە و ئە فغانستانە ی بیر نە ماوە ؟
بووە تە   ئە فغانستان  رۆژئ���اوا  خە ڵكانی  زۆرب���ە ی  ب��ۆ 
مرادیفێك  بۆ جە نگ دژی یەكێتی سۆڤیە ت، بۆ تالیبان و بۆ 
زوڵ�م. منیش ویستم بیری خە ڵكەكە ی بهێنمە وە ، كە  هە میشە  
ئە فغانستانێكی  كە   بهێنمە وە ،  وە بیریان  ویستم  نە بووە .  وا 
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بە ر لە  داگیركاریەكە ی سۆڤیە ت لە  ساڵی 1979 دا بوونی 
ژیاوە ،  ئاشتیدا  لە   ساڵ  چە ندین  ئە فغانستان  كە   هە بووە، 
بێ  ئە وە ی كە س سارووخ بتە قێنێت. نوسە رێكی كۆن هە یە  
كە   بنوسێت،  بە وە   سە بارە ت  دە بێت  تە نها  مرۆڤ  دە ڵێت، 
دە یناسێت. بە وە دا من لە و كاتانە دا، لە  دواهە مین ساڵەكانی 
حوكمی پاشایە تیدا، لەكاتی لە  دایكبوونی حوكمی كۆماریداو 
كابوڵ  لە   خاندا  داود  حوكمڕانی  سە رە تای  ساڵەكانی  لە  
ژی���اوم، وام هە ست دەك���رد، درووس��ت��ە  س��ە ب��ارە ت ب��ە وە  

بنووسم. 

چ ڕووداوێكی دی ئیلهامی پێ  بە خشیویت؟
منداڵێك بە  ناوی موساوە  كە  سە ر بە  كە مایە تی "هازارا" 
لە ناو  شە قامەكە وە   ب��ە ر  ل��ە و  دایكیدا  لە گە ڵ  موسا  ب��وو. 
لێی  ئێمە   ناوچە یە ی  ئە و  دە ژیا.  ت��ە واودا  نیوە   خانوویەكی 
دە ژیان و لە  كتێبەكە دا هە یە ، ناوی "وە زیر ئەكبە ر خان" بوو. 
تازە   كابول، گەڕەكێكی  باكوری  بە شی  لە   بوو  ناوچە یەك 
لە  بوو.  تە شە نە دا  لە   هێشتا  كە   بوو،  زە نگین  بنیاتنراوی 
بگریت،  بەكرێ  خە ڵكی  بووە،  باو  دە وڵە مە نەكاندا  بازنە ی 
لەكاتی دروستكردنی خانوەكە دا ئاگاداری خانووەكە  بكە ن. 
ئیدی ئە و كوڕە و دایكی لەوبەری ئێمە وە  دە ژیان. جارجار 
یاری تۆپێنمان لە گە ڵ دەكرد یان كۆالرە مان لە گە ڵدا بەرز 

دەكردەوە. رۆژێك، ڕە نگە  من ئە وكات دە  ساڵ بووبم، 
كاتێك  دانیشتبووین،  باخەكە   دیواری  لە سە ر  براكە م  من و 
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بینی.  بە رامبە ردا  خانووەكە ی  حە وشە ی  لە   مووسامان 
ب��وون و  پێ   بچووكەمان  ئاوێنە   ل��ە و  هە موومان  ئە وكات 
ئە م  لە   بەكارمان دەهێنان،  ئەوە   بۆ  یاریمان پێ دەك��ردن، 
بە ر بۆ ئە و بە ری جادەكە وە  بە  شە وقدانەكە ی یەكتر كوێر 
بكە ین. ئە و پیاوە ی ئە وسا چێشتی بۆ خێزانەكە ی من لێدە نا، 
لە و كاتانە ی ڕۆژدا دەڕۆیشتە  دە رەوە، ئێمە ی بینی یاریمان 
دەكردوو وتی: "ئۆ و، ئە وە  مووسایە  لە وبە رە وە ؟" منیش وتم: 
"بە ڵێ" ئە و سە ری ئە رێنی لە قاندو بە  شێوازێكی بێ  گرنگیدان 
وتی، ببورن كە  من ئە و قسە یە  دووبارە  دەكە مە وە : "تە واوی 
مانگی رابردوو من گاومە " من و براكە م نە ماندە زانی، ئە وە  
كۆتاییدا  لە   كردو  پرسیارمان  ئەوال  الو  لە م  چییە .  واتای 
ماناكە یمان دۆزیە وە . بۆ كە سمان نە گێڕایە وە . وای دادە نێم، 
ترسێكی ئێجگار زۆرمان لە  چێشتلێنەكە رە  بووبێت. پێموایە ، 
ئە و  تێنە دە گە یاند.  لێ  خۆی  كە س  گێڕایە  وە ،  بمان  ئە گە ر 
لە   تێكە ڵە یەكە   حە سە ن،  بووە   كۆتاییدا  لە   كە   كاراكتەرە ی 
دوو كە سایە تی: حوسە ین خان لە گە ڵ مووسا. ئیدی كاتێك 
هاتە   ئە نانێتیەكە شی  بە بە ریدا،  كرا  ژی��ان  كاراكتەرەكە ی 
دە نگی  پاڵە وان و  پاشان وەك  كە   ئە میر،  بوون؛  درووست 

رۆمانەكە  لە  نێوان ئە وانیترەوە سە ری هە ڵدا. 

چۆن چیرۆكەكە  تە شە نە ی كرد؟
دە ب��ێ��ت ب��ڵ��ێ��م: ت��ە ری��ب ل��ە گ��ە ڵ ت��ە ش��ە ن��ە ی ك��اراك��ت��ەرە  
ژیانم  جیاوازی  لێك  زۆر  رووداوی  دوو  سە رەكیەكە مدا. 
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لە و  یەكێك  داوم��ە ت��ێ ،  ئیلهامیان  حە سە ن  كاراكتەری  بۆ 
دوو رووداوانە  دڵخۆشكە ر بوو، ئە ویتریان بە  پێچە وانە وە . 
یەكە م ڕووداو لە  سە رە تای حە فتاكاندا بوو، كاتێك باوكم، 
دەك��رد،  ئیشی  ئە فغانستان  دە رە وە ی  وە زارە ت���ی  بۆ  كە  
پۆستە یەكی لە  باڵیۆزخانە ی تاران پێدرا. من ئە وكات شە ش 
سااڵن بووم. بابم لە  كابوڵ چێشتلێنەرێنی هە بوو، پیاوێك 
خان  هات.  لە گە ڵماندا  ئە ویش  خانە وە ،  حوسە ین  ناوی  بە  
لە الیە ن  كە   كە مایە تیەك  بوو-  "ه��ازارا"  كە مایە تی  بە   سە ر 
لە  حاڵە تە   ناكرێت و  بۆ  پاشتۆنیەكە وە  حیسابی  حكوومە تە  
ئە مە   دە چە وسێنرێنە وە ،  راودەك��رێ��ن و  خراپەكاندا  ه��ە رە  
زیاتر لە  دوو سە دە یە  وایە . خان نزیكی سی ساڵ دە بوو- 
پیاوێكی زۆر  رە ش��ە وە .  قژی  بە   تۆكمە   بچووكی  پیاوێكی 
تایبە ت بوو و ببووین بە دوو هاوڕێی باش. من نازانم ئاخۆ 
ئە و خێزانی هە بوو یاخود ژنی هێنابوو، بەاڵم ئە وە م لە یاد 
ماوە ، كە  هە رگیز نامە ی نە دە نووسی و هە رگیز نامە شی لە  
ئاخۆ  پرسی،  لێم  من  نە دە گە یشت.  بە دە ست  نیشتیمانە وە  
لە بە رئە وە ی  وتی،  ئە ویش  وە هایە .  بۆچی  مە سە لە   و  حاڵ 
خوێندە واری نییە . كە  لێم پرسی، ئاخۆ بۆچی خوێندە واری 
فێری  كە س  هە رگیز  لە بە رئە وە ی  وت��ی،  وەاڵم��دا  لە   نییە ، 
نەكردووە . منیش پێم وت: بێگومان من دە توانم فێرت بكە م" 
وابزانم ئە وكات لە  پۆلی سێهە م بووم. لە  ماوە ی ساڵیكدا 
فێری نوسین و خوێندنە وە  بوو، بەاڵم بە  دە ستوخە تێكی زۆر 
مندااڵنە وە . من ئە م رووداوە م لە  ڕۆمانەكە دا بۆ كاراكتەری 
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سۆرایا بەكارهێناوە . شانازیم بە  ئە وو بە  خۆشمە وە  دەكرد. 
هە ر زوو هە ستم پێكرد، كە  من لە  ڕێی حوسە ین خانە وە  
بوومە تە وە ،  ناعە دالێتیەك  رووی  بە رە و  جار  یەكە مین  بۆ 
كە  دزە ی كردۆتە  ناو تە واوی كۆمە ڵگە وە . ئا لێرە دا پیاوێك 
وەك نە خوێندە وار گە ورە  ببوو. واتا ئە و هە النە ی لێ زە وت 
كرابوون، كە  بۆ من وەك منداڵێكی پۆلی سێهە م وااڵ بوون 

و تە نها لە بە رئە وە ی ئە و سە ر بە  كە مایە تیەك بوو. 

دە تە وێت لە گە ڵ ئە وە دا چی بگە یە نیتە  خوێنە رەكانت؟
دە مە وێت ببینن، خە ڵكی ئە فغانستان، بە رلە وە ی جە نگی 
یەكێتی سۆڤیە ت و تاڵیبان هە بێت، چۆن ژیاون. حە زدەكە م 
ئە فغانستان  ل��ە   ئ��ە م��ڕۆ  ئێمە   شتانە ی  ئ��ە و  ك��ە   تێبگە ن، 
لە   عە شیرە تەكان  سە رەك  ركابە ریانە ی  ئە و  دە یانبینین- 
ئە و  پێكدادانی  و  دە یكە ن  خۆیاندا  ب��ە رژە وە ن��دی  پێناوی 
كە   هە یە ،  خۆیانیان  هۆكاری   - جیاوازانە   جیاواز  ڕە گە زە  
دە گەڕێنە وە  بۆ چە ند سە دە یەك لە مە وبە ر. من هە وڵم داوە  
لەڕێی بە سە رهاتەكانی ئە میرو خزمە تكارە  هازاریایەكە یە وە 
كە  ناوی حە سە نە ، تیشك بخە مە  سە ر ئە و شتانە . خوێنە ر 
كاتێكی  ببینێت و  رۆمانەكە   خوێندنە وە ی  لە   چێژ  دە بێت 
چیرۆكەكە   ح��ە زدەك��ە م  ب��ە س��ە رب��ە رێ��ت.  ل��ە گ��ە ڵ��دا  خۆشی 
بیان جەەڵێنێت، چونكە  بۆ من نووسین بە ر لە هە ر شتێك 
چێرۆك گێڕانە وە یە . من لە گە ڵ نە ریتی چیرۆك گێڕانە وە دا 
گە ورە  بووم. دە مە وێت خوێنە رەكانم خۆیان بدە نە  دە ست 
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حە زیش  ب��ن.  چارە نووسیان  ب��ە ش��داری  و  كاراكتەرەكان 
كتێبەكە   ئ��ە م  ئە گە ر  بكە نە وە .  ئە فغانستان  ی��ادی  دەك��ە م، 
بە   بووروژێنێت و  ئە فغانستان  بە   سە بارە ت  گفتوگۆیەك 
شێوازێكی سە ركە وتوانە  لە  هۆشی گشتیدا بمێنێتە وە ، ئە وا 

پێم وایە ، دنیایەك شتی بە دە ست هێناوە .

دەیڤید هایمبورگەر بۆ گۆڤاری ڤیو
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لوكلێزیۆ
لە سەدەی بیستەمدا ئەدەب تاكە جێگایە بۆ تێگەیشتن لەوانی 

دیكە

لوكلێزیۆ  گوستاڤ  ماغی  ژۆن  فەڕەنسی  نووسەری 
لەدایك  فەڕانسا  لە  نیس  شاری  لە   1940 ئاپریلی  13ی 
بەخشرا.  پێ  ئەدەبی  نۆبڵی  خەاڵتی   2008 ساڵی  ب��ووە. 
بۆ یەكەمین جار لوكلێزیۆ لە تەمەنی 23 ساڵیدا بە كتێبی 
هەتا  زەمەنەوە  لەو  هێنا.  بەدەست  ناوبانگی  )پرۆتۆكۆل( 
ڕۆمان  چەندین  باوبوونەتەوە،  كاری  لە سی  زیاد  ئێستا 
دوو  كارانەشدا  ئەو  لەناو  نۆڤلێت،  و  وت��ار  و  چیرۆك  و 

وەرگێڕانی ئەفسانەناسی هیندی.   

لە وتاری خەاڵتی نۆبڵەكەتاندا وتتان، جیهانی نووسەر 
دەتوانێت  چۆن  نووسەر  پرسیتان،  پاسیڤە.  جیهانێكی 
بە كردار هەستێت، لە كاتێكدا بەس لەوە دەزانێت شت 
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نۆبڵ  خەاڵتی  تری  هەڵگرانی  بهێنێتەوە؟  خۆی  بەبیر 
وەك نادین گۆردیمەر بە پێچەوانەوە نووسینیان وەك 

كردار بینیووە؟
ئەو تا ڕادەی��ەك ڕاست دەك��ات، نووسین ك��ردارە. من 
خۆم  بیروبۆچوونەكانی  نێوان  لە  جیاوازییەك  ویستم 
جیهانی  جەنگی  پ��اش  نووسەرانی  لە  زۆرێ��ك  وەهمی  و 
وا  بڕوایان  ئەوكات  نووسەرانە  ئەو  ڕوو.  بخەمە  دووەم 
جیهانێكی  هۆكاری  ببنە  و  بگۆڕن  كۆمەڵگا  دەتوانن  بوو 
ن��ەداوە.  ڕووی  ئ��ەو شتە  كە  دەزان��ی��ن  ب��اش  ئێمە  باشتر. 
شتێك  نییە.  دیار  هیچ شوێنێكەوە  لە  باشترە  جیهانە  ئەو 
تا  من  ئ��ەدەب.  بە  متمانە  قەیرانێكی  بە هۆكاری  بووە  كە 
)ئەدەبی  دەگوترێت  پێی  كە  لەو شتەی  ڕادەی��ەك ڕەخنەم 
تەرخانكراو( و نوێنەرانی گرتووە، چونكە لە خۆشباوەڕی 
زیاتر هیچی دیكەیان لەدەست نەهاتووە و لە هاوكاریكردنی 
فیكری نوێدا شكستیان خواردووە. خۆ تەرخانكردنی ئەوان 
باییبوونێكی گەشبینانە.  لە لەخۆ  هیچی دیكە نەبووە جگە 
نموونە  بۆ  بوون.  هەڵە  هەمیشە  خۆشیاندا  شێتییەی  لەو 
ماوۆ  ڕێژیمی  لە  ڕەخنەگرتندا  لە  بووە  دڵ  دوو  سارتەر 
تسێ-تونگ. ڕەشبینی نووسەری سویدی ستیگ داگەرمان، 
كە دواجار خۆی كوشت، زۆر بزواندوومی. ئەو نەیتوانیوە 
لەو دڵەڕاوكێیەدا لە ژیاندا بمێنێتەوە. من خۆم ڕەشبین نیم. 
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بێت،  سادە  كەسێكی  دەبێت  نووسەر  وەك  مرۆڤ  بەاڵم 
لەوەش  و  دەنووسێت  داستان  و  تەنها چیرۆك  ئیدی خۆ 
زیاتر نییە. مرۆڤ دەتوانێت هەست و نەست و فكرەكانی 
خۆی بڕژێنێتە ناو نووسینەوە، بەاڵم جیهان ناگۆڕێت. تەنها 
هەوڵدانێكە بۆ باشترین جۆری گوزارشت. ئیدی نووسەر 
وەك هەر كەسێكیترە، هێندە هەیە بەهرەی گێڕانەوەی هەیە. 

هۆراس ئێندگال، سكرتێری هەمیشەیی ئەكادیمی سویدی 
وتووێژی  لە  )بەند(ەو  ئێجگار  ئەمریكی  ئەدەبی  وتی، 
و  ژی��اون  ئەمەریكا  لە  ئێوە  نییە.  بەشدار  جیهانیدا 
خەاڵتی  وەرگرتنی  لە  بەر  بەاڵم  وتووتەوە،  وانەتان 
نۆبڵ لەوێ لەالیەن خوێنەرێكی زۆرەوە نەخوێنرانەوە. 

هۆكارەكەی چییە؟
جەنگە.  دوای  دەرئەنجامەكانی  ئ��ەوە  دادەن��ێ��م  وای 
لێنراوە،  ڕێزیان  یەكگرتووەكان  واڵتە  لە  كامۆ  و  سارتەر 
ئ��ەوان  دوای  ل��ە  كاڵبوونەتەوە.  زوو  جێگرەكانی  ب��ەاڵم 
نوێ(  ڕۆمانی  وات��ا  ڕۆم��ان،  )نوڤۆ  فەڕەنسیدا  ئەدەبی  لە 
لە  تەنها  رووی  و  بووە  ئابستراكت  جۆرێكی  كە  هاتووە، 
ئ��ەوەش  زانكۆكان،  لە  بەتایبەت  ب��ووە،  ك��ەم  خوێنەرێكی 
ئارەزووەوە  كەموكوڕی  لە  ئاكادیمییەوە.  گرنگی  بە هۆی 
ئەو  بۆ  نەمێنێت  ئ��ارەزووی��ەك  هیچ  ئ��ەوەی  گەیشتە  ك��ار 
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كولتوورەی )نوڤۆ ڕۆمان( خوڵقاندبووی. منیش بۆ مایەی 
چارەرەشی خۆم لەپاش ئەوانەوە هاتووم. وەك نووسەرە 
فەڕەنسییە هاودەمەكانی خۆم لەپاش ئەو گومانانەیە، ئەو 
نەبوونی ئارەزووە پێم خستە سەر سەحنەكە. دەبێت ئەوە 
تێپەڕێنین. من دڵنیام دوا جار هەر بەردەوامی بە نووسین 

و باوكردنەوەی دەدەین. بەاڵم ئەركێكی ئاسان نییە!

بەدەستهێنا  ئەدەبیتان  نۆبڵی  خەاڵتی  ئێوە  كە  ئەوەی 
ئەمریكییەكانی  ڕەخنەگرە  و  ن��ووس��ەر  لە  زۆرێ��ك 
نووسەری  بوون  خوازیار  خۆتان  ئێوە  سەرسامكرد. 
خەاڵتەكەی  ڕۆت  فیلیپ  وەك  ئەمریكی  بەناوبانگی 
پێببەخشرێت. لەپاش ئەوە چەند ڕەخنەگرێكی ئەوروپی 
دەیانگوت، هێشتا ئەوروپا ناوەندی جیهانی ئەدەبییە.

جیهان ناوەندی نییە. وا هەست ناكەم واڵتە یەكگرتووەكان 
ئەمریكییەكان  نێوەندەدا  لەو  ب��ەرن،  ئەوروپا  بە  ئیرەیی 
كە  بەدگومانییەی  ئەو  لەبەر  ئاراستەیەكیترە.  لە  ڕووی��ان 
پێشتر باسم كرد شتێكی سرووشتیە ئەوان ڕوو لە ئەوروپا 
جیهانییە،  مەسەلەیەكی  گوزارشتی  ئەدەب  ئەمڕۆ  نەكەن. 
لە  كە  ئەدەبێك  بەڵكو  ئ��ەوروپ��ی،  كولتووری  تەنها  ن��ەك 
هەر  لە  ئەوە  هەڵدەقوڵێت.  نەتەوەكانەوە  و  دەنگ  هەموو 
شتێكی زیاتر ئارەزووی من دەجوڵێنێت. بۆیە هێندە گەشت 



249ئەدەبیات ئەمەیە

دەكەم. بەو جۆرە دەتوانم گەلێك نووسەر لە جێگەی وەك 
ئەمریكا و ئەفەریقا و هندستان بناسم. 

ئێوە وتتان ئەدەب سەر بە هیچ نەتەوەیەك و زمانێك نییە. 
ئەمڕۆ بۆ ئەدەبێك، گەر بە زمانە مەزنەكان نەنووسرێت، 

زۆر سەختە دەنگی بگات بە خوێنەری جیهانی.
من وا هەست دەكەم ئەو زمانانەی كە پێیان دەگوترێت 
دەگ��ات  دەسیان  ئاسانتر  ڕۆژدا  دوا  لە  كەمینە(  )زمانی 
مرۆڤەكان،  ئەوەی  لەبەر  تەنها  نەك  گشتی،  گفتوگۆی  بە 
لە  پێشچووندایە،  ب���ەرەو  ل��ە  بەجیهانیبوون  كاتێكدا  ل��ە 
لەبەرئەوەی  بەڵكو  ببن،  فێر  زیاتر  ئەوەدان زمانی  هەوڵی 
وەرگ��ێ��ڕان��ی��ش ئ��اس��ان��ت��ر دێ���ت ب���ەدەس���ت���ەوە. وەرگ��ێ��ڕان 
كەرەستەی یەكالكەرەوەی باوبوونەوەی ئەدەبە. لەوانەیە 
ئەمڕۆ بەهۆی ئێنتەرنێتەوە مرۆڤ ئاسانتر وەك لە جاران 
شتێكی  شووناس  بگات.  كولتووریتر  و  زمان  بە  دەستی 
یەكالكەرەوەیە و بە زمانەوە گرێدراوە. بەاڵم بە شووناس 
مەرج نییە مەبەست لە پەیوەست بوونێك بێت بە نەتەوەوە 
كولتوورێكی  بە  زیاتر  بەڵكو  زەوی���ەوە،  پارچەیەك  ی��ان 
دێرینن،  مرۆڤ  زمانەكانی  هەموو  دێرینەوە.  یان  مۆدێرن 
هیچ كامیان لە سەردەمی تازەدا نەهاتوونەتە بوون. هەموو 

ڕەگوڕیشەكان دەگەڕێنەوە بۆ زۆر دوور. 
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كەمتر  خەڵكی  ق��ەی��ران��دای��ە.  ل��ە  كتێب  كلتوری  ب��ەاڵم 
دەخوێننەوە و زیاتر تەماشا دەكەن. ئێستا دەگونجێت ئی-
بووك )كتێبی ئەلەكترۆنی( دواهەمین پاڵ بە كتێبەوە بنێت.
لە  نازانم.  مەترسی  بە  ئی-بووك  من  بڵێم  ڕاشكاوانە 
ئاستەنگەكان.  لە  یەكێكە  كتێب  نرخی  واڵتاندا  لە  هەندێك 
یاخود  ئ��ەوروپ��ا  لە  كتێبێك  ماوریتیوس  لە  نموونە  بۆ 
ئەمریكا نزیكەی ئەوەندە دەكەوێت كە خێزانێك لە مانگێكدا 
نەبوونی  كێشە  لەوێ  كەوابێت  بژێوی،  بۆ  پێویستییەتی 
مادەیە بۆ كڕینی كتێب. من لەبەرئەوە دڵنیام كە دوا جار 
وەاڵمگەلێكی  ئی-بووك  یاخود  ئینتەرنێتدا  هێڵی  لە  كتێب 
دەكەم  كتێب  بە  حەز  هێشتا  خۆم  وەك  من  درووس��ت��ن. 
ڕێگاكان  هەموو  دەبێت  كتێب  ڕزگاركردنی  بۆ  پێموایە  و 

بڕۆین. هەتا وەكو ناوەندی گشتی دەستی پێیان بگات.

گرنگی ئەدەب لە سەردەمی خێرای جیهانگیریدا چییەو 
چەندە گرنگە؟

لە سەدەی بیستەمدا ئەدەب تاكە جێگایە بۆ تێگەیشتن 
هاوهەست  ەرۆڤایەتییەكی  ئ��ەدەب  چونكە  ئەوانیتر،  لە 
مەبەستییەتی. من لێرەدا مەبەستم لە پەیامی مەسیحییەت 
نییە. مەبەستم لە توانای تێگەیشتنی ئەوانیترە، مەبەستم لە 
هۆشمەندی پەیوەستبوونە بە ئەوانیتر. بۆ ئەوەی مرۆڤ 
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مانای  لە  بتوانێت  دەبێت  بێت  هاوهەست  بێت  توانایدا  لە 
تێبگات  كولتوورێكیتر  گۆشەنیگای  لە  تێبگات،  مرۆڤایەتی 
پەیوەندی  هەلی  ئەمڕۆ  ببینێت.  )نامۆیی(  مانایی  بێ  و 
كە  پەیوەندییەك  ڕەخ��س��اوە،  دوور  زۆر  ناوچەی  نێوان 
هەرگیز بوونی نەبووە، بۆ نموونە دەگونجێت منداڵی ناو 
جەنگڵستانەكانی پاناما دەستیان بە كارەكانی هۆمێر بگات. 
ئەوە مایەی سەرسامییە و لە مێژووی مرۆڤایەتیدا شتێكی 
تاكە. برسیبوون بۆ زانست هەمیشە برسیبوونێكی گەردوونی 
دەرفەتەكانیتری  و  ئینتەرنێت  بەیارمەنی  ئێستا  ب��ووە؛ 
پەیوەندی دەكرێت ئەو برسێتییە تێر بكرێت. پەیوەندی هیچ 
پەیوەندی لەگەڵ پارە و كاریگەری سیاسیدا نییە، مەسەلە 
تێهەڵقورتانی جەوهەری توخمی مرۆڤە. ئەمڕۆ  تەنها خۆ 
شوێنێكەوە.  هەموو  دەڕژێتە   - وایە  ئاو  وەك  پەیوەندی 
مرۆڤ ناتوانێت ڕێگە لە ڕۆیشتنی ئاو بگرێت. دەسەاڵتی 
زانست و پەیوەندی مەزنە و هەموو سووچێكی سەر ئەم 
واتای  ئەوە  كە  بڕوایەدام  لەو  من  دەگرێتەوە.  هەسارەیە 
ئەمڕۆمان  سەردەمی  گومان  بەبێ  گۆڕان.  بەرەو  هیوایە 
هەیە.  بوونیان  خەڵكانیتریش  دەزانین  كە  باشترە  ل��ەوەدا 
نییە هۆمێر  دنیایەدا  لەم  هیچ جێگایەك  گوتم،  هەر وەكو 
نەتوانێت سەدای پێی بگات. ئەو هەروەك شكسپیر دەتوانن 

لە هەموو جێگەیەكی سەر ئەم دنیایەدا بن.
مەرج  كە  كولتوورەكان،  تێكەڵبوونی  من  بۆچوونی  بە 
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نییە مەبەست لە تێكەڵبوونی نەتەوەكان بێت، دەركەوتنێكی 
ئێمە  تێهەڵقورتانەوە.  خۆ  سایەی  لە  بوونە.  فوندامێنتالی 
دەمانەوێت بزانین دیوەكەی دیكە چی لێیە. كێ دەزانێت؟ 
لە  ڕێگە  زانستییە  تەقینەوەیەی  ئەو  جار  دوا  دەگونجێت 

جەنگ بگرێت.

میخایل سكافیداس سەر بە گۆڤاری )گلۆبال ڤیوپۆینت( 
ئەم گفتوگۆیەی سازداوە.
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ماریۆ ڤارگاس یۆسا
ئەدەبی جدی و گرنگ كاریگەری لەسەر ژیان هەیە، ئەگەرچی 

كاریگەری سیاسیش نەبێت

خۆرخێ ماریۆ پێدرۆ یۆسا 28ی مارسی 1936 لە 
ئارێكیپا لە پیرو لەدایك بووە. نووسەر و سیاسەتمەدارێكی 
پیروییە. یەكێكە لە مەزنترین ڕۆماننووسەكانی ئەمەریكای 
نۆبڵی  خەاڵتی   2010 ساڵی  ئیسپانی.  زمانی  و  التین 
ئەدەبی پێ بەخشرا. زۆرێك لە ڕۆمانەكانی یۆسا باسی 
كارەكانی  ل��ە  ب��ەاڵم  دەك���ەن.  پیرو  كۆمەڵگای  و  پیرو 
بەڕازیل  وەك  التین  ئەمریكای  دیكەی  واڵتانی  دواتریدا 
چوارچێوەی  ڕی��زەوە.  دێنە  ڕیپوبلیكیش  دۆمینیكانی  و 
ژانری  ستاندارد(  )ڕۆمانی  شانبەشانی  یۆسا  كارەكانی 
و  شانۆ  و  كۆمیدیی  و  مێژوویی  و  سیاسی  و  پۆلیسی 

وتاری ئەدەبی و سیاسیش لەخۆ دەگرێت. 
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ڕۆمانە نوێیەكەتان باسی دوو مرۆڤ دەكات، شۆڕشگێڕی 
كوڕە  و   )1848-1903( تریستان  فلۆرا  فێمینیستی 
كە   ،)1848-1903( گاوگوین  پاول  ناوی  بە  زایەكی 
شێوەكارە و بۆ تاهیتی كۆچی كردووە. هەر یەك لەم 
دووانە ویستوویانە یوتۆپیایەكی جیاواز لەوەیتر بهێننە 
دی. مرۆڤ دەتوانێت وەك خوێنەر بەشوێن خاڵگەلێكی 
پشكنیندا بگەڕێت. بەاڵم ئێوە لە وتارەكانتاندا خۆتان 
یەك  چۆن  ئەوە  دەكەن.  حیساب  یوتۆپیا  دوژمنی  بە 

دەگرێتەوە؟
من لە هەموو مەوداكاندا پشتی یوتۆپیا دەگرم، تەنها 
لە سیاسەتدا نەبێت. لە مەودای سیاسەتدا باشترە مرۆڤ 
نیشتان  ئەوەمان  چیرۆكەكە  بێت.  ك��رداری  و  واقیعبین 
دەدات كە هەر هەوڵێك بۆ خوڵقاندنی كۆمەڵگایەكی كامڵ 
گەنایندونی بە دۆزەخێك. كۆمەڵگا تۆتالیتاریەكانی سەدەی 
بیستەم كۆمەڵێك پرۆژەی یوتۆپیایی بوون. ڕژێمی نازی 
كۆمۆنیزم  بوو،  چەقاند  ب��ااڵدا  ڕەگەزێكی  فكری  لە  پێی 
و  بەشخوراو  بێ  و  توێژ  و  چین  بێ  كۆمەڵگایەكی  لە 
بەشخۆر. دەرئەنجامەكان هەمیشە تیرۆر و سەركوتكردن 

و سانسۆر بوون. 

ئایا جیهان دەتوانێت بەبێ خەون بەڕێوە بچێت؟
باشترە،  زۆر  دیموكراتی  كەوتنی  یەك  سیاسەتدا  لە 
ئ��ەوەی  بەبێ  ل��ەس��ەرخ��ۆ،  تەشەنەیەكی  و  پێشكەوتن 
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نەوەیەك  چارەنووسی  ت��ەواوەوە  كۆمەڵگایەكی  بەناوی 
بكەیت بە قوربانی. بەاڵم لە مەوداكانی دیكەدا خەونبینین 
تەواو  شتێكی  یوتۆپیاییەوە  ئامانجی  و  بوون  ت��ەواو  بە 
ڕێپێدراوە، جا چ لە ئەدەب و هونەردا بێت، چ لە ژیانی 

تاكەكەسەكانیشدا.

وا دەردەكەوێت لە جیهانی ئەمڕۆدا یوتۆپیای یەكێك لە 
پاڵەوانەكانت، كە فلۆرا تریستانە و لەپێناوی عەدالەت 
لەناو كۆمەڵگەدا تێدەكۆشێت، باوی نەمابێت ، ئەمە لە 
ژنانە،  ئازادی  كە  دووهەمیان،  یۆتۆپیای  لە  كاتێكدا 

شتگەلێكی زۆر هاتوونەتە دی. 
لە ژمارەیەكی كەمی واڵتانی ڕۆژئاوادا  ژنان  ئازادی 
گەورەی  بەشێكی  و  ئەفریقا  لە  بەاڵم  هێنراوە،  بەدەست 
كیشوەری ئاسیا نا. هەروەها لە ئەمەریكای باشووریش 

مافی یەكسانییەكی تەواو لە ئارادا نییە.

فكرەی  لە  پشتیوانیتان  گەنجی  بە  ئێوە خۆشتان  ئایا 
شۆڕشگێڕانە نەكردووە؟

من بە گەنجی ماركسیست بووم. ئەوسات لە چوارچێوەی 
كە  سەربازییەكانییەوە،  دیكتاتۆرە  بە  التیندا  ئەمەریكای 
پشتیوانی  ئەمەریكاوە  یەكگرتووەكانی  واڵت��ە  لەالیەن 
دەكران، ماركسیزم بوون شتێك بوو دەچوو بە مێشكدا. 
مەسەلە دژایەتی كردنی ناعەدالەتییەكی كۆمەڵگایی بوو، 
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مەسەلە خەونی ئازادی بوو. ئیدی پاشان وەك زۆرێك لە 
ڕۆشنبیرانی نەوەی خۆم پەیم بەو جیاوازییە گەورەیە برد 
لەنێوان كۆمەنیزمی واقیعی و كۆمەنیزمی تیۆریدا. ئیدی 
لەوساتەوە  و  دووركەوتمەوە  ڕەخنەگرانە  مەودایەكی 

بەرگری لە دیموكراتی دەكەم. 

پاول  ڕۆمانەكەتان،  پاڵەوانی  دووهەمی  یوتۆپیای 
تایبەتی  هونەری  ئازادییەكی  بۆ  تێكۆشانە  گاوگوین، 

سەتا لەسەت .
بەهاگەلێكیتری  ب��ۆ  خ��ۆی  ئ��ەوروپ��ا  دەیویست  ئ��ەو 
سەرەتاییەكان«  »كلتورە  بۆ  خۆی  بكات،  وااڵ  هونەری 
بكاتەوە. ئەوە »پاول« دەكات بە دامەزرێنەری هونەری 
مۆدێرن، كە لەسەر تەشەنەی وێنەكێشی وەك پیكاسۆ و 

ماتیس كاریگەریەكی مەزنی هەبووە. 

پەردە  ئێوە  كارەكانی  گەورەكانی  بابەتە  لە  یەكێك 
ڕۆمانی  لە  وەك  دیكتاتۆر،  جەوهەری  لەسەر  البردنە 
»ئاهەنگی بزنە نێری« دا. هەمانكات الیەنگری دەوڵەتی 
دەستوورین. ئایا ئێوە جەنگی عێراق لەپاش ڕووخانی 

سەدام چۆن دەبینن؟
دەك��رد،  دژایەتیم  من  كە  جەنگە،  ئ��ەو  ه��ی��وادارم  من 
هۆی  ببێتە   - بكەوێتەوە  لێ  پۆزیتیڤی  كاریگەرییكەی 
بێتەدی،  ئ��ەوە  ئەگەر  عێراق.  لە  دیموكراتی  دەوڵەتیكی 
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ئەركی  ئێستا  بۆ سەرانسەری هەرێمەكە.  شتێكی مەزنە 
پشتیوانی  دیموكراتییەكانە  دەوڵەتە  هەموو  شانی  سەر 

لەو پرۆسەیە بكەن. 

ئایا فكرەی جەنگی ئەمەریكی هەڕەشەیەك نییە لەسەر 
سیستەمی UNO و مافی گەالن؟

نایاسایی  كارێكی  وەك  جەنگەم  ئەو  ئەوە  لەبەر  من 
ب��ەرام��ب��ەر  پێویستە  دی��م��ۆك��رات��ەك��ان  ت��ەم��اش��اك��ردووە. 
چوارچێوەی  ل��ەن��او  ب��ەاڵم  بجەنگن،  دیكتاتۆرەكان  ب��ە 
»م��اف��ی گ���ەل« دا ن��ەك خ��ۆب��ەخ��ۆ چ��ۆن��ی��ان ب��وێ��ت بەو 
ئ��ەوە ڕەچ��او بكات، كە  پێویستە  م��رۆڤ  ب��ەاڵم  شێوەیە. 
چاوەڕوانییەكانیان  هەمیشە  یەكگرتووەكانیش  نەتەوە 

بەجێنەهێناوە. 

هەڵوێستی فەڕەنسەتان پێ چۆنە؟
م��ن ب���اش دەی��ب��ی��ن��م، چ��ون��ك��ە ف��ەڕەن��س��ا ج��ۆرێ��ك لە 
ئەمەریكادا  و  ئ��ەوروپ��ا  ڕۆژئ���اوای  لەنێوان  بەرنگاری 
بە  ناپەسەندی سەبارەت  وێنایەكی  خوڵقاندووە. شیغاك 
ئەوروپا هەیە، جۆرێكی نوێ لە ناسیۆنالیزمی ئەوروپی 
كە بزوێنەرەكەی فەرەنسایە. مرۆڤ دەبێت وەك تاعون 
بەرەنگاری ناسیۆنالیزم بێتەوە كە  بەرپسیاری سامناكترین 

تراژدیاكانی مرۆڤایەتییە.
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ئاسایانەی  مزگێنیدەر  هیمەتە  بەو  بوش  جۆرج  ئەی 
خۆیەوە؟

جێی داخە كە بەدەسەاڵترین و مەزنترین دیموكراتی 
ئەم سەردەمە خاوەنی سەرۆك كۆمارێكی  مامناواندییە. 
ئەمەریكا  حوكمی  لەسەر  بلێر  تۆنی  وەك  پیاوێكی  گەر 
لە  دیموكراتی  بەاڵم  دەبوو.  ئەمینتر  ئەوا جیهان  بووایە، 
حكومەتەكەی خۆی بەهێز ترە. پیاوێكی نەمساوی، كارل 
»گرنگترین  وتوویەتی:  لێیەتی،  ڕام  زۆر  من  كە  پۆپەر، 
نەتوانێت  كە  ئەوەیە،  حكومەتێك  شێوازی  هەر  بۆ  شت 

زیانێكی ئێجگار زۆر بنێتەوە.« 

بەر لە جەنگی عێراق تەنها ژمارەیەكی كەم لە واڵتانی 
ئەمەریكا الی نەتەوە یەكگرتووەكان پشتیوانیان لە جۆرج 
نەبوون.  نە مەكسیك هاویاری  و  نە چیلی  بوش كرد. 
دەستتێوەردانەكانی  بە  پەیوەندی  حەقیقەتە  ئەو  ئایا 
پێشووی ئەمەریكاوە هەیە، بۆ نمونە لە واڵتی پاناما؟

لەالیەت  كوێت  داگ��ی��رك��ردن��ی  ل��ەپ��اش  ن��اك��ەم.  ب���اوەڕ 
عێراقەوە لە واڵتەكانی ئەمەریكای التیندا كۆكییەك لەسەر 
كۆسۆڤۆش  مەسەلەی  بۆ  ه��ەب��وو.  »دەس��ت��ت��ێ��وەردان« 
ئێستە  ه��ەب��وو.  ئ���ارادا  لە  بەرین  گشتی  پشتیوانییەكی 
مەسەلە ئەم تەوەرە تایبەتە بوو، كە كردارێكی سەربازی 

یاسایی نەبوو. 
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ئێوە  ئ��ەدەب.  بە  سەبارەت  هەیە  دیكەم  پرسیارێكی 
هەڵوێستتان چۆنە بەرامبەر بە نووسەرانی نەوەی نوێی 
ئەمەریكای التین؟ بۆ نموونە نووسەری چیلی ئالبێرتۆ 
یاخود  مێككۆندۆ؟  چیرۆكی  كۆمەڵە  یاخود  فوگێت، 
»نەوەی  بە  سەر  ڤۆلپی  خۆرخێ  مەكسیكی  نووسەری 
بومێرانگ«، كە لەڕێی ئەدەبێكی هەرێمییەوە لە شێواز 
و  ئێوە  ئەمەریكای التینی وەك  نووسەرانی  و ستایلی 
ئۆكتاڤیۆ پاز و بەتایبەت گابریێل گارسیا ماركێز دوور 

كەوتووەتەوە؟
باسی  ب��اس  ل��ێ��رەدا  گەشبینم.  بەڕاستی  ل���ەوەدا  من 
كۆمەڵیك نووسەری زۆر زیندوون، كە خاوەنی كۆمەڵێك 
هێزی دەربڕینی هەمەجۆرن. مێككۆندۆ كۆمەڵە چیرۆكێكی 
سەرانسەری  گەنجی  ن��ووس��ەری  كۆمەڵێك  ك��ۆك��راوەی 
ئەمەریكای التین و ئیسپانیایە، وەك مانیفێستێك لەدژی 
ئەدەبی  لەسەر  ساڵە  چەندین  كە  نمونەیەی،  وێنە  ئەو 
ڕیالیزمی  و  خ��ەی��اڵ  وەك  ه��ەی��ە:  التینی  ئ��ەم��ەری��ك��ای 
ئەو  هەموو  كاریكاتێری  وەك  ئەوە  ئ��ەوان  تەلیسماوی. 
شتانە دەبینن، كە جەوهەری ئەمەریكای التین پێك دەهێنن 
واقیعی  كە  دەگ��رن،  ئ��ەدەب  دیكەی  چەشنێكی  الیەنی  و 
ئەو  بووم،  گەنج  من  كاتێك  ڕۆژگاریترە.  و  ڕۆتینیتر  و 
باوەڕە بەندوباوی هەبوو، كە گوایا هەڵبەستێك، ڕۆمانێك 
كۆمەڵگادا  لەناو  شۆڕش  توانایدایە  لە  شانۆیەك  یاخود 
بەرپا بكات. ئەمڕۆ نەوەی گەنج پڕگومان و ڕەخنەگرانە 



و: پێشەوا فەتاح 260

پێم وایە، كە ئەدەبی  لەو مەسەلەیە دەڕوان��ن. بەاڵم من 
ئەگەرچی  هەیە،  ژیان  لەسەر  كاریگەری  گرنگ  و  جدی 

كاریگەری سیاسیش نەبێت.

ن��ووس��ەران��ە  ل��ەو  ك��ەم  هێند  بەشێكی  بۆچی  ئایا 
وەردەگێڕدرێنە سەر زمانی ئەڵمانی؟ ئایا لە توانایاندا 
نییە خۆیان لەسێبەری باوو باپیرە ئەدەبیە زاڵەكانیاندا 

دەرباز بكەن؟
دەزگ��ای  پرسیارە ڕووب���ەڕووی  ئ��ەو  دەبێب  ن��ازان��م. 

باوكردنەوەكان بكەیتەوە.

لە باوكراوەكانی ستاندارد، 24ی نیسانی 2003
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مێك كارتی

من هەرگیز یەكێك لەكتێبەكانی خۆمم نەخوێندووەتەوە، 

بەڕاستیشمە

نووسەری ئەمریكی كۆرماك مێك كارتی )لەڕاستیدا چارلز 
مێك كارتی( 20ی جواڵی 1933 لە ڕۆد ئایلەند لەدایك بووە. 
ساڵی 1951 لە زانكۆی تێنێسی هونەری بە بڕوانامەی ماستەر 
تەواو كردووە. 1953 بۆ ماوەی چوار ساڵی لە هێزی ئاسمانی 
گ��ەڕاوەت��ەوە   1957 پ��اش��ان  ك���ردووە.  خزمەتی  ئەمەریكی 
زانكۆی تێنێسی و لەو كاتەدا لە گۆڤارێكی خوێندكاراندا دوو 
كورتە چیرۆكی باوكردووەتەوە. ساڵی 1965 یەكەم ڕۆمانی 
باوبووەتەوە. سەرەتا ساڵی 1992 بە ڕۆمانی )ئەو هەموو 
لە  یەكێك  بەدەستهێناوە.  جیهانی  ناوبانگی  جوانانە(  ئەسپە 
)جۆن  لەالیەن  كە  یە،  )ڕێگا(  ڕۆمانی  گرنگەكانی  هەرە  كتێبە 
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هیلكۆت و جۆی پێنهۆل( ەوە خراوەتە سەر شاشەی سینەما 
و ڤیگۆ مۆرتنسن ڕۆڵی سەرەكی تیادا دەبینێت.  

دەفرۆشن،  كتێبەكانتان  بەفیلمكردنی  مافی  ئێوە  كاتێك 
سەبارەت  ڕوونییەكتان  بەرچاو  گرێبەستەكان  ئایا 
خۆتاندا  لەدەستی  یاخود  دەدەن��ێ،  بەسكرینپلەیەكان 

نامێنێت؟
نەخێر، دەیفرۆشیت و دەڕۆیتەوە ماڵەوەو دەخەویت. ئیدی 

خۆ سەری خۆت بەپڕۆژەی خەڵكانی دیكەوە نایەشێنیت.

ئایا  بینی،  تان  )ڕێگا(  فیلمی  جار  یەكەمین  بۆ  كاتێك 
لەخەیاڵتاندا،  )ڕێگا(  رووی  و  رەنگ  لەگەڵ  بەبەراورد 

فیلمەكە چۆن بوو؟
هەڵبەت بیروڕای من سەبارەت بەڕووداوەكانی ناو )ڕێگا( 
لەگەڵ تەواوی شەست بۆ هەشتا كەس و دەرزەنێك كامێرادا 
یەكناگرێتەوە. دەرهێنەر دیك پیرس و من نزیكەی 30 ساڵ 
فیلمێكمان دەرهێنا و بەخۆمم  لە)نۆرز كارۆالینا(  لەمەوبەر 

گوت: ئەمە كتومت دۆزەخە، باشە كێ ئەم كارە دەكات؟
لەجێی ئەوە لەخەو هەڵدەسەتم، كوپێك قاوە دەخۆمەوە 
و  دادەنیشم  دەخوێنمەوە،  كەمێك  دەكەم،  پیاسە  كەمێك  و 
چەند وشەیەك دەنووسم و لەپەنجەرەكەوە سەیری دەرەوە 

دەكەم. 
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كوڕێكە،  و  باوك  نێوان  خۆشەویستی  چیرۆكی  )ڕێگا( 
بەاڵم ئەوان هەرگیز بەیەكدی ناڵێن: )خۆشم دەوێیت(.

نەخێر، من لەو باوەڕەدا نەبووم ئەوە شتێك بۆ چیرۆكەكە 
زیاد بكات. بەاڵم زۆرێك لەگفتۆگۆكانی ناو كتێبەكە گفتوگۆن 
لەنێوان من و جۆنی كوڕمدا كراون. مەبەستم لەوەیە كاتێك 
دەڵێم جۆن نووسەری یاریدەدەری ئەو كتێبەیە، زۆرێك لەو 
شتانەی كە منداڵی ناو كتێبەكە دەیڵێت، شتگەلێكن كە جۆنی 
كوڕم رۆژێك لەڕۆژان گوتوونی. جۆن گوتی: بابە، گەر من 
منیش  ئەوكات  گوتم:  لەوەاڵمدا  منیش  دەكەیت؟  مردم چی 
دەمەوێت بمرم، پاشان گوتی: بەو شێوەیە دەتوانیت لەگەڵ 
لەگەڵت  دەتوانم  بەو شێوەیە  بەڵێ،  گوتم:  منیش  بیت.  مندا 
بم. ئەمە تەنها گفتوگۆیەكە كە دەشێت لەنێوان دوو كەسدا 

رووبدات.

كتێبێكی  نمونە  بۆ  ئەستوور،  كتێبی  ئێوە  بەڕای  ئایا 
هەزار پەڕەیی ئێجگار زۆرە؟

و  سەیر  چیرۆكی  خەڵكی  بەڵێ.  مۆدێرن  خوێنەری  بۆ 
سەمەر دەخوێننەوە، هەر چەندێكیش ئەستوور بن، تەنانەت 
كتێبە  ئەو  بەاڵم  باشترە.  بێت  درێژتر  چیرۆكەكە  هەتا  كە 
هەشت سەد پەڕەییانەی كە سەد ساڵ لەمەوبەر نووسراون، 
خۆیان  ئەوە  لەسەر  خەڵكی  دەبێت  و  نانووسرێن  چیدیكە 
)ب��رای��ان��ی  ت��ۆ شتێكی وەك  ئ��ەگ��ەر  م��ن  ب���ەڕای  راب��ه��ێ��ن��ن. 
كارامازۆف( یاخود )مۆبی دیك( بنووسیت، بڕۆرەوە ماڵەوە. 
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كەس نایخوێنێتەوە. چەندە باشیش بێت، یاخود خوێنەرەكان 
چەند زیرەكیش بن. مەرام و مێشكی خوێنەری ئەم سەردەمە 

جیاوازن.

زۆر  ئێوە  كە  دەدەن  بەوە  ئاماژە  لەڕەخنەگران  هەندێك 
بەدەگمەن دەچنە قواڵیی كاراكتەرە مێینەكانەوە.

بەشی زۆری  دەكەم  لەسەر  كاری  ئێستا  كە  كتێبەی  ئەو 
سەبارەت بەكچێكی گەنجە. مەشهەدی سەرنجڕاكێشی تێدان، 
هەموویان پەیوەستن بەڕابردووەوە. كچەكە حەوت ساڵ پێشتر 
براكەیەتی  هەڵكردنی  شێوازی  مەسەلەش  كوشتووە.  خۆی 
داتاشیبوو  نەخشەم  من  خوشكەكەیدا.  خ��ودك��وژی  لەگەڵ 
توانای  بنووسم.  ئافرەتێك  ساڵەی  پەنجا  بەژیانی  سەبارەت 
من هەرگیز بەشی ئەوە ناكات، بەاڵم لەهەندێك خاڵدا ناچاریت 

هەوڵ بدەیت و تاقیبكەیتەوە.

ئایا ئەو خوایەی كە تۆ یەكشەممان لەكەنیسەدا لەگەڵی 
گەورە بوویت هەمان ئەو خودایەیە كە پیاوەكەی ناو )ڕێگا( 

گومان و نەفرەتی لێ دەكات؟
رۆحییەكانی  بینینە  بۆ  گەورەیە  من  ئ��ارەزووی  دەشێت. 
من  ئایا  ب��ەاڵم  مانایە.  پڕ  بابەتێكی  ئەمە  پێشموایە  و  ژی��ان 
سەبارەت  نەوەكو  وابووایە.  دەكرد  حەزم  رۆحیم؟  كەسێكی 
هێندە  بگەم،  پێی  بمەوێت  كە  بكەمەوە  بیر  دنیایەك  بەئەو 
كە  هەن  ئاوەڵكارم  من  بم.  باشتر  مرۆڤێكی  دەمەوێت  نەبێت 
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خەڵكانێكی زیرەكن و كاری بەڕاستی قورس ئەنجام دەدەن و 
كێشەی سەخت چارەسەر دەكەن، ئەوان دەڵێن: بەڕاستی ئەوە 
زیرەك  لەوەی  وەك  بێت  باش  لەكارەكەیدا  مرۆڤ  گرنگترە 
بێت. من لەگەڵ ئەواندام. مرۆڤ گرنگترە لەكارەكەیدا باش بێت 

وەك لەوەی زیرەك بێت. ناتوانم لەوە زیاترت بدەمێ.

ئایا كاردانەوەی باوكان چۆن بوو بۆ )ڕێگا(؟
جیاوازەوە  كەسی  شەش  نزیكەی  لەالیەن  نامەم  هەمان 
بەدەستگەیشتووە. یەكێك لەئوسترالیاوە، یەكێك لەئەڵمانیاوە، 
یەكێك لەبەریتانیاوە، بەاڵم هەموویان هەمان شتیان گوتووە: 
ئێوارە دەستم بەخوێندنەوەی كتێبەكەی تۆ  نانی  لەپاش  )من 
كرد و كاتژمێر سێ و چل و پێنج دەقەی بەیانی تەواوم كرد، 
پاشان هەستام و چوومە سەرەوە و منداڵەكانمم بەخەبەرهێنا 

و پاشان تەنها لەسەر جێگاكە دانیشتم و لەباوەشم گرتن(.

زۆرێك  بەاڵم  لەشیعر.  فۆرمێكە  تۆ،  نووسینی  شێوازی 
لەو شتانەی كە تۆ دەیخوێنیتەوە و دەیاننوسیتەوە كاری 
زانستدا  و  هونەر  لەنێوان  هێڵێك  ئایا  فاكتن.  تەكنیكی و 

هەیە، وە ئایا ئەو هێڵە لەكوێدا لێڵ دەبێتەوە؟
بێگومان جۆرێك لەئێستاتیكا لەماتیماتیك و زانستدا هەیە. 
ئەوە یەكێك لەو رێگایانە بوو كە پاول دایراكی تووشی كێشە 
فیزیكی سەدەی  زاناكانی  لەمەزنترین  بوو  یەكێك  پاول  كرد. 
بیستەم. بەاڵم ئەویش، هەروەك زانایانی دیكەی فیزیا، بڕوای 
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بەئیختیارێك هەبوو لەنێوان شتێك كە لۆژیك بێت و شتێكی 
دیكەدا كە جوان بێت، ئەوان پتر ئیستاتیكا هەڵدەبژێرن وەك 
لەوەی بەالی راستیدا بڕۆن. كاتێك ریچارد فێینمان تازەترین 
دای��راك  ك��رد،  پێشكەش  دینامیكی  ئێلێكترۆ  كوانتوم  ڤێرژنی 
باوەڕی پێی نەبوو لەبەرئەوەی ناشرین بوو. تێكەڵ و پێكەڵ 
بوو. ئەو روونییە، ئەو رێك و پێكییەی تیادا نەبوو بەچەشنێك 
یەك  فیزیكییەكاندا  ماتیماتییەكان و  تیۆرییە مەزنە  لەگەڵ  كە 

بكەوێتەوە. بەاڵم دایراك هەڵە بوو.

پرسیاری  هەمان  لەسەر  كار  دەكەن  هەست  وا  ئێوە  ئایا 
بەڕێگەی  تەنها  بەاڵم  كارەكانتاندا،  لەهەموو  بكەن  مەزن 

جیاواز جیاواز؟
هەمیشە ئازار بزوێنەری كاری داهێنەرانەیە. دەشێت،  گەر 
شتێك لەپشتە سەرتدا نەبێت دێوانەت بكا، ئەوا هیچ نەكەیت. 
بوومایە،  خ��ودا  م��ن  گ��ەر  نییە.  ب��اش  پێكهاتەیەكی  ئ���ەوەش 
لەبارەیانەوە  كە  شتانەی  ئەو  ن��ەدەك��رد.  ك��ارم  شێوازە  بەو 
بێگومان  بەاڵم  نەماوە،  من  الی  گرنگیان  چیتر  نووسیوومە 
بەخەڵكی  هەبووە.  گرنگیان  بنووسم،  لەسەریان  لەوەی  بەر 
دەڵێم، من هەرگیز یەكێك لەكتێبەكانی خۆمم نەخوێندووەتەوە، 

بەڕاستیشمە. بەاڵم ئەوان پێیانوایە، من گاڵتەیان پێ دەكەم.
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میالن كۆندێرا
پێویستە نوسەر بەردەوام شتی نەوتراو بڵێت  و بەدوای فۆڕمی 

نوێدا بگەڕێ 

1ی  كۆندێرا  میالن  چیكی-فەڕەنسی  ن��ووس��ەری 
لەدایكبووە.  چیكۆسلۆفاكیا  لە  برون  لە   1929 ئاپریلی 
لە سێ  كە   ،)1969 بێمانا  ئەڤینێكی  )كتێبی  بە  سەرەتا 
لە  كۆندێرا  بەدەستهێنا.  ناوبانگی  باوبووەوە،  بەرگدا 

ساڵی 1993 ەوە بە زمانی فەڕەنسی دەنووسێت. 
 

میالنی ئەزیز، ئەوە من، هەر وەكو خۆت داوات كرد، 
بەشوناس  سەبارەت  پرسیارێكت  چەند  بەنووسین 
سێ  ئێمە  بكەین،  تەماشا  لەدەرەوە  گەر  لێدەكەم. 
دەبینین  ت��ۆدا  نوسەری  ژیانی  لەتەشەنەی  دۆخ 
تۆ  دەرچێت(.  لێ  فەڕەنسی  بەزمانی  )وتارەكانتی 
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چیكی  بەزمانی  كتێبت  چ��وار   1972 ساڵی  هەتا 
لەچیكۆسڵۆفاكیا نوسیوە. پاشان هەتا ساڵی 1988 
سێ رۆمانت بەزمانی چیكی لەفەڕەنسا، پاشان هەر 
لەفەڕەنسا دوو رۆمان بەزمانی فەڕەنسی دەنووسی. 
ئایا ئەو گۆڕانكارییە گەورانە، كە بەدەگمەن لەژیانی 
نوسەرێكدا رو دەدەن، كاریگەرییەكەی چۆنە لەسەر 

بونیادی رۆمانەكانت؟
)سكارپێتا(ی ئازیز، بێگومان كەمتر لەوەی تۆ بیری 
ئەوەبێت  شایەنی  كە  نووسەرێك،  هەمو  لێدەكەیتەوە. 
یاسا  سێ  ملكەچی  دەبێت  هەڵبگرێت،  )نووسەر(  ناوی 
بێت: یەكەم، دەبێت هەمیشە ئەوە بڵێیت كە هەتا ئیستا 
بیت  ل��ەگ��ەڕان��دا  دەب��ێ��ت هەمیشە  دوه���ەم،  ن��ەگ��وت��راوە. 
بەشوێن فۆرمێكی نوێدا. بەاڵم ئەو گەڕانە بەدوای نوێیدا 
سنووری خۆی هەیە. ئەگەر نەتەویت ئەسڵ و رەسەنی 
سنوورانە  ئەو  ناتوانیت  ئ��ەوا  بدەیت،  لەدەست  خۆت 
ببەزێنیت كە خودی كەسایەتی خۆت بۆت دادەنێت. هەر 
بەو هۆیەشەوە من رستەكانم بەزمانی فەڕەنسی، هەمان 
لەكتێبەچیكییەكانمدا  كە  هەیە  رەستانەی  ئەو  ئ��اوازی 
ه����ەن و ب��ێ��گ��وم��ان ت���ۆش ل���ەڕێ���ی وەرگ��ێ��ڕان��ەك��ان��ەوە 
ئاسان و  دەربڕینەكانم  دەمەوێت  من  دەیانناسیتەوە. 
بەاڵم  زمانەكان.  بەهەمو  ئەمەش  بن،  روون  و  ت��ەواو 
بازنەیەكی  ن��ووس��ەر  گرنگە:  ئەمە  شتێك  لەهەر  ب��ەر 
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سیحراوی چەند بابەتێكی كەم بەدەوریدا كێشراوە، واتا 
ژیانی  سەرتاپای  كە  بوونگەرایی  پرسیارێكی  بەچەند 
كە  پرسیارانەشن  ئەو  ئەسڵەن  ك��ردووە و  سەرقاڵیان 
بهێنەرە  كافكا  نموونە  بۆ  بنووسێت.  دەك��ەن  لێ  وای 
پێش چاوت، چەند جەالدێك زۆری لێ بكەن سەبارەت 
بەكارەساتەكانی جەنگ رۆمانێك بنوسێت. لێرەدا وەك 
كوڕیژگەیەكی خوێندنگا شكست دەهێنێت. چونكە دوور 
لەو بابەتانەی كە ئەو مەفتونیانە و لەڕۆمانە مەزنەكانیدا 
ئیشیان لەسەر دەكرێت، كافكا هونەر و خەیاڵ و ئەسڵ و 

رەسەنی نامێنێت.

لەنێوان  هەیە  گەورە  جیاوازییەكی  من  بەڕای  بەاڵم 
بیناسازییە سەغییانەكەی نێو حەوت بەشی رۆمانە 
فەڕەنسیتدا.  رۆمانی  دوو  دواهەمین  چیكییەكانت و 
نووسی،  ت  )هێواشی(  لەمەوبەر  ساڵ  سێ  تۆ  كە 
خەڵكی  كتێبتە،  كۆمیدیترین  ئاسانترین و  ك��ە 
بۆ  قۆشمەچییانەیە  نمایشێكی  ئاخۆ  نەیاندەزانی 
ماڵئاوایی، یاخود گەمەیەكە لەكەین و بەیندا. بەاڵم 
لەوەتەی شوناست نوسیوە، بۆ خەڵكی روونە، كە 

ئەوە دەستپێكی وەرزێكی نوێ بووە.
وەك  بنیاتنراون،  سۆناتا  وەك  چیكییەكان  رۆمانە 
لەیەكدیدا.  جیاواز  بەشێكی  لەچەند  مۆسیقی  نوسینێكی 
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لە)نەمری( دا گەیشتومەتە دواهەمین سنوورەكانی ئەو 
لەدەست  ئ��ەوەم  تەنها  ب��ەدوا  ل��ەوە  دەربڕینە.  چەشنی 
دیكەی  چەشنێكی  ی��اخ��ود  هەڵبگرم  دەس���ت  ه��ات��ووە 
دەربڕین هەڵبژێرم. دواتر بۆ مایەی سەرسامی خودی 
لەدەستمدا  خ��ێ��را  زۆر  ن��وس��ی.  )ه��ێ��واش��ی(م  خ��ۆش��م 
ك����ارەدا  ل���ەو  دام����ێ.  چ��ێ��ژێ��ك��ی زۆری  دەڕۆی���ش���ت و 
سۆناتام  لێرەدا  ب��ووم.  دیكە  لەجێگایەكی  دەستبەجێ 
بەجێهێشت بەرەو حەجمێكی بچووكتر، بەرەو بلۆكێكی 
)شوناس،  مۆتیڤەوە  بابەت و  بەهەمان  لەیەكنەترازاو 
رەنگی سوور، زرمەی چەكوش، لیك و هتد(، كە هەمیشە 
ئامادەگییان هەیە. بەاڵم بەم كارە كێشەكانی من لەگەڵ 
فۆرمی دەربڕیندا چارەسەر نەبوون. ئایا مرۆڤ شتێكی 
لەكاتێكدا  كە  رۆمانێكەوە،  ناو  دەخاتە  چۆن  نامەئلوف 
دەبێت شیكارییەكی بیرتیژانەش بێت؟ بەمە لە)شوناس( 
دەتوانیت  چۆن  ئایا  دەبێت:  دروس��ت  پرسیارە  ئەم  دا 

هێڵی نێوان حەقیقەت و خەون بسڕیتەوە؟ 
بەئیسالندی، زمانێك كە وشەیەكی نییە بۆ شوناس، 
باو  دیكەدا  ناونیشانێكی  لەژێر  كتێبەكە  بوین  ناچار 
)سنووری  بنێن  لێ  ناوی  كرد  پێشنیارم  من  بكەینەوە. 
من  كە  دەك��ات  ئ��ەوە  وەسفی  كتومت  چونكە  ن��ادی��ار(، 
كە  راستییە،  چیرۆكێكی  گێڕانەوەی  ئەویش  دەمەوێت، 

بەبێ ئەوەی پێی بزانین دەبێتە خەونێكی ترسناك. 
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دەكەیت،  بابەت  سیحراوی  لەبازنەیەكی  باس  تۆ 
چونكە الی تۆ رۆمان ئەركی ئەوەیە شوێن پرسیارە 
باسی  دا  لە)شوناس(  بكەوێت.  ژی��ان  مەزنەكانی 
چەند بابەتێك دەكرێت، كە لەكتێبەكانی پێشوشتدا 
بەاڵم  بەدحاڵیبون...(  )هاوڕێیەتی،  دەركەوتون. 
سەرەكییە،  بابەتی  خۆشەویستی  جار  یەكەمین  بۆ 
پەراوێزەوە،  دەخاتە  دیكە  بابەتەكانی  هەموو  كە 
بتوانم  ئەگەر  نییە،  ماناش  بێ  خۆشەویستییەكی 

ئەو تێبینییە بدەم.
لەنیوان كاراكتەری )شانتاڵ( ی )شوناس( و )ئاگنێس( 
هەیە.  خزمایەتییەك  )نەمری(  سەرەكی  كاراكتەری  ی 
ئاگنێس لەخۆی دەپرسێت، ئاخۆ چۆن دەتوانێت لەدنیایەكدا 
ژیان بگوزەرێنێت، كە ئەو وەك دنیای خۆی تەماشای 
ئەو  بۆ  بكات.  لەگەڵدا شوناس  نەتوانێت خۆی  ناكات و 
دوو رێگاچارە هەن: یان خەڵوەتگا، یان خۆشەویستی. 
ب��ەاڵم  بەكارهێنراوە،  زۆر  وشەیەكی  خۆشەویستی 
بەدەگمەن بەچەشنە راستەقینەكەی ئەزموونی دەكەیت. 
رێگاچارە  یەك  ناناسێت،  ئەوین  ئەو  كە  ب��ەوەدا  ئیدی 
بە)خەڵوەتگا(  م��ەج��ازی  بەچەشنێكی  خ��ۆی  كە  هەیە، 
سویسڕادا  چیاكانی  لەناو  خۆی  ئاگنێس  دەبات.  ناوی 
دیكە،  رێگاچارەكەی  واتا  ئەوین،  بەاڵم  دەدات.  حەشار 
كە  لەجیهانێكدا  بەختەوەربوون  بۆ  دیكە  شێوازەكەی 
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مرۆڤ خۆشی پێ نایەت، هێشتا هەیە. ئەوە رێگاچارەی 
دەدات  پێشینە  ئەوینكار  لەئەویندا  شانتاڵە.  كاراكتەری 
بەئەویندارەكەی خۆی، تەنانەت لەخەلقبونیش لەپێشترە. 
ئەڤین  ن��اوەڕاس��ت��ەوە  لەسەدەكانی  لەدرستبوونییەوە 
بزانم  هەیە. من ویستم  تایبەتمەندییەكی حەرامكارانەی 
لەڕۆژێكی وەك ئەمڕۆدا ئەو حەرامكارییە چۆن ئەزمون 

دەكرێت.
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ئۆرهان پاموك
هەرگیز باوەڕم نەدەكرد خەاڵتی نۆبڵ بۆ سەر ژیانی كەسێك 

هێندە مەترسیدار بێت 

هەڵگری خەاڵتی نۆبڵی ئەدەبی، ئۆرهان پاموك، سەبارەت 
ئەو  دەدوێ��ت.  لەهزر  جیهانگەلێك  و  نوێیەكەی   بەڕۆمانە 
)مۆزەخانەی  كتێبی  لەگەڵ  هەم  نوێی،  ك��اری  بەهەردوو 
پاكیزەیی( و هەم لەگەڵ پڕۆژەی مۆزەخانەكەی پێی ناوەتە 
بەڕۆمانێكی  پاموك  ئ��ۆره��ان  ئیدی  نوێیەوە.  جیهانێكی 
و  بو  فرانكفۆرت  كتێبی  لەپێشانگای  لەجانتاكەیدا  نوێوە 
كۆمەڵگای  كولتوری و  زانستی  كۆلێژی  سەردانی  دوات��ر 
لەگەڵ  لەوێ  سویسراو  لەواڵتی  كرد  لوتسێرنی  زانكۆی 
رۆژنامەی )NZZ( دا لەسەر كارە نوێیەكەی  و پەیوەندیە 
هەمەالیەنەكەی لەگەڵ كولتوری خۆیدا قسەی كرد. دیدارەكە 

ئەنجێال شادەر سازی داوە.
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باس  پاكیزەیی(،  )مۆزەخانەی  نوێیەكەتان  رۆمانە 
لەپیاوێك دەكات كە لەتاو خۆشەویستی، شت كۆكردنەوە 
دەكات بەخولیا. كاراكتێری كەمال باسماجی هەر شتێك 
)فیسون( ی جوانی وەبیر بهێنیتەوە، كۆدەكاتەوە. ئەمە 
بریندار  خراپ  ئەوی  نەستی  هەست و  كەمال  لەكاتێكدا 
كردوە. ئێوە خۆتان چەند ساڵ ئەو شتانەی رۆمانەكە 
لەئیستانبوڵ  تاوەكو  كۆكردوەتەوە  دەڕوات  لەسەری 

)مۆزەخانەیەكی پاكیزەیی( پێ درووست بكەن؟
بەڵێ، من ئێستا سەرقاڵی ئەوەم لەئیستانبوڵ رێكخراوێك 
پارەكەمان  داری���ن  هیوا  داب��م��ەزرێ��ن��م.  مەبەستە  ئ��ەو  ب��ۆ 
لەزەمەنی خۆیدا بۆ كۆببێتەوە، بەشێوەیەك كە مۆزەخانەكە 
پایتەختی  ئیستانبوڵ  ئەوكات   – بكەینەوە   2011 ساڵی 

كولتووری ئەوروپا دەبێت.

یاخود  رۆمانەكە   – هات  بۆ  سەرەتا  فكرەتان  كام 
مۆزەخانەكە؟

هەردووكیان بەتەریبی تەشەنەیان كرد. سەرەتا ویستم 
ویستم  بنووسم،  ماڵیاندا  ناو  ژیانی  خاوخێزانێك و  لەسەر 
خانویەك بكڕم و لێگەڕێم هەمو شتەكان لەویادا رو بدەن. 
بەاڵم بیرۆكەكە گۆڕانی بەسەردا هات. لەجێی ئەوەی ماڵێك 
راستەقینە و  مۆزەخانەیەكی  بەكاربهێنم،  مۆزەخانە  وەك 
وەك  دەبینی.  خۆمدا  چاوی  لەپێش  هونەریم  بەرهەمێكی 
بۆ  دەستبەجێ  فكرەكەم  رۆمانەكانمدا  پ��ڕۆژە و  لەهەموو 
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كردوە.  تەشەنەی  لەماوەی چەندین ساڵدا  بەڵكو  نەهاتوە، 
من دە ساڵ لەمەوبەر فكرەی ئەوەم هەبوو رۆژێك لەڕۆژان 
مۆزەخانەیەك درووستبكەم، ئیدی بەوەسفی مۆزەخانەكە، 
داستانەكەی  و ئەو شتانەی تیایدا كۆكراونەتەوە رۆمانێك 
بنووسم. وەك ئەوەی رۆمانەكە كەتەلۆگێكی مۆزەخانەكە 

بێت، ئەگەرچی دواجار خوێندنەوەكەی بەجۆرێكیتر بێت.

بو،  دی��اری��ك��راو  سەردەمێكی  دەسپێك  خاڵی  ئایا 
ئیستانبوڵی هەفتاو هەشتاكان بو؟

پیاوێك بوو، ژنەكەی  نەخێر. بۆ من مەسەلە چیرۆكی 
خۆی هێند خۆشدەوێ كە هەر شتێك ژنەكەی دەستی پێ 
بگات ئەو كۆی دەكاتەوە، هەر شتێك كە بەرجەستە بكەوێ 
ئەو ئەڤین ئەبێت. ئەوە فكرە بنچینەییەكە بوو. پاشان من 
پەیوەندییەكی تایبەتم لەگەڵ ئەو كۆاڵنەی ئیستانبوڵدا هەیە 
كە  ناسی  خەڵكانێكم  دەكرێتەوە.  تیادا  مۆزەخانەكەی  كە 
ئارەزو و خولیایان بۆ مۆزەخانەیەك هەبوو، مۆزەخانەی 
لەو  ئیدی منیش ویستم خاوەنی شتێكی  بچووك و سەیر، 
جۆرە بم. بەاڵم چۆن؟ بێگومان من )مۆزەخانەی ئۆرهان 
سەمەرەم  سەیر و  شتێكی  بەڵكو  نەدەویست،  پ��ام��وك(م 
مەبەست بوو. بەو شێوەیە ئیلهامی جۆراوجۆر لەم پڕۆژەیەدا 
كرد  چەكەرەی  لەسەرەتاوە  فكرەكە  كە  ئیدی  یەككەوتن. 
بازاڕی  بەناو  گونجاودا:  شتی  بەشوێن  گەڕانێك  كەوتمە 
شتێك  هەندێكجار  دەس��ووڕام��ەوە،  ئیستانبوڵدا  كۆنەكانی 
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دەكەوتە بەر چاوم هەستی ببزوێنێت یاخود شتێك بەالی 
پێویستە  دەمزانی  ئەوكات  ئیتر  بێت،  شاعیری  خۆمەوە 
ن��م��وون��ە ئەو  ب��ۆ  ب��ك��ەم��ەوە.  ب��ۆ  ل��ەڕۆم��ان��ەك��ەم��دا شوێنی 
دروستدەكرێت(،  پێ   زەاڵتەی  كەرەستەی  )ئەو  رەندەیەی 
كە بەشێكی رۆمانەكەم بۆ تەرخان كردووە: ئەو رەندەیەش 
لەمۆزەخانەكەدا دەبینرێت لەگەڵ دوو سێ  شتی دیكەدا، كە 
ئەوانیش هەر سەر بەهەمان بەشی ناو رۆمانەكەن. بۆ هەر 
یەكێك لەهەشتا و سێ بەشی رۆمانەكە دەالقەیەكی تایبەتی 

تەرخان دەكرێت.

ئایا وەك پاڵەوانی ناو رۆمانەكەتان خۆشتان خولیای 
كۆكردنەوەتان هەیە؟

زۆر بەدڵنیاییەوە دەڵێم نەخێر. من لەكتێبەكەدا دەنووسم 
كە هەمیشە كۆكەرەوەیەك برینێكی لەناو خۆیدا هەڵگرتووە. 
هەڵدەواسێت،  بەشتەوە  لەجۆرەكان  بەجۆرێك  خۆی  دڵی 
ت��اوەك��و ب��ەرگ��ەی ئ��ەو ت��راوم��ا ت��راژدی��ای��ەی ناخی خۆی 
بگرێت، كاتێكیش ئەو خولیایە لەڕێی مۆزەخانەیەكەوە یان 
هیوایە پێكەوە یادگارێكی فەرمی وەرگرت، ئیتر ئەو چیتر 
شتی  كۆمەڵێك  خولیای  نەخۆشێك  وەك��و  نییە  كەسێك 
سەربەرزە.  كۆكەرەوەیەكی  بەڵكو  بێت،  لەمێشكیدا  و  بێ 
نیم،  كۆكەرەوەیەك  خولیای  خاوەنی  من  نیم،  من  ئ��ەوە 
من  باشە،  دەدات.  ئیرۆتیكی  خولیایەكی  لەشانی  شان  كە 
نزیكەی حەڤدە هەزار كتێبم لەكتێبخانەكەمدا هەیە – بەاڵم 
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ئەوەی كە خاوەنی كتێبێك بم كە كەسیتر نییەتی سوكناییم 
بكەم،  سیستەماتیزە  ئ��ەوەی  ناگاتە  كار  من  الی  ناداتێ و 
ن��ادەم و  لەكتیبەكانمەوە  دەس��ت  بەدەسكێشەوە  هەروەها 
كتێبەكانی  هەرگیز  كۆكەرەوەكان  گرنگتر:  لەهەمووشی 
خۆیان ناخوێننەوە، تەنها كۆی دەكەنەوە! بەپێچەوانەوە بۆ 
بووە  پەیوەست  كە  لەوەدابووە  كۆكردنەوەكە  چێژی  من 
بەفكرێكی ئەدەبییەوە – فكرێك كە هیچ كەسێكیتر پێشتر 

نەیبووە.

راگەیاندنی  لەالیەكیترەوە  پاكیزەیی(  )مۆزەخانەی 
ئیستانبوڵ  ژیانی  جیهانی  بۆ  ئێوەیە  خۆشەویستی 
خ��ۆرئ��اواوە  ب��ەش��وێ��ن  هەمیشە  ك��ە  جیهانێك   –
هەڵەداوانیەتی. ئێوە زۆرجار باس لەهەست و نەستێكی 
بەكەمزانینەوە  خۆ  )بەناو(  بەو  كە  دەكەن  شەرمەزاری 
ئەفسانەی  كەینوبەینەدا  لەو  ئاخۆ  بەاڵم  پەیوەستە. 

خۆرئاوا لەباقوبریقی كەم نەكردوە؟
بێگومان، ئەفسانەی خۆرئاوا لەكاڵبونەوەدایە؛ ئەوە تەنها 
لەتوركیادا وا نییە، بەڵكو پەیوەندی بەو حەقیقەتەوە هەیە 
دەگەنە  دەك��ەن و  تەشەنە  ناخۆرئاواییەكانیش  نەتەوە  كە 
ئەوروپی و  مافی  بەتەنها  چیتر  مۆدێرنە  خۆشگوزەرانی. 
سیاسەتی  راب��ردوودا  ساڵی  لەدە  نەماوە.  رۆژئاواییەكان 
خۆرئاوا  تەواوەتی  وێنەی  ك��ردووە  كارێكی  بوش  جۆرج 
خۆی  بەشداری  ئابوریەكەش  قەیرانە  بێگومان  بشێوێت؛ 
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كردووە. بەاڵم لەالیەكی دیكەشەوە دامەزرێنەری دەوڵەتی 
ئەفسانەی  ئەتاتوورك،  كەمال  مستەفا  توركیا،  كۆماری 
ئەو  بۆ  تێكەڵ كردووین،  بەسەرنج  خۆرئاوای وەك وتان 
كەمال  ب��ووە.  شارستانی  پێشكەوتن و  هاواتای  ئەوروپا 
باسماجی، پاڵەوانی رۆمانە نوێیەكەم وەك منداڵێكی چینێكی 
بااڵی ئیستانبوڵ لەگەڵ ئەو ئەقینەدا گەورە بووە، لەچەند 
ئێمە  پێویستە  بۆ چونی من  بە  هاوبەشیشیم.  روویەكەوە 
لەتوركیا هەموو شتێك سەبارەت بەمرۆڤایەتی و وێنەكێشی و 
ئەدەب و رۆمانی ئەوروپی بزانین. ئێمە لەئەوروپاوە شتێكی 

زۆر فێربووین. 

ئەتاتوركەوە  لەالیەن  كە  مۆدێرنەیەی  ئەو  ئایا  بەاڵم 
فەرمانی لەسەردرابوو، ئەو داپچڕانە پەیوەندی لەگەڵ 

رابردوو و كولتووردا، ئەزمونێكی تراوماتیكی نەبوو؟
بێگومان، بەاڵم من چیدیكە نامەوێت شوێن پرسیارێكی 
بوو  ئ��ەوە  راستییەكە  بێگومان  بكەوم.  ئاڵۆز  هێند  فكری 
بێ و  لەئەلف و  دەست  كتوپڕانە  بەشێوەیەكی  دەبوایە  كە 
رۆژمێر و جلوبەرگی كۆن هەڵبگریت و خۆت لەگەڵ ستایلی 
گەورە  شۆكێكی  ئ��ەوە  بگونجێنیت،  رۆژئاواییدا  ژیانێكی 
تێپەڕیوە.  ئ��ەوەدا  بەسەر  ساڵ  هەشتا  ئێستا  بەاڵم  ب��ووە. 
ئەوە بۆ من لەو كەینوبەینەدا بەئاسانی پێناسەی نەتەوەی 
بەو  دەوڵەتی عوسمانی  لەپاش روخانی  توركیا  توركیایە؛ 

شێوەیە داهێنرا و هاتە كایەوە.
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كولتووری عوسمانی لەدوو رۆمانتاندا – )قەاڵی سپی( و 
)ناوی من سوورە( – رۆڵی سەرەكی دەبینێت. تەنانەت 
لەو كتێبانەشدا كە وادەر دەكەون سەر بەمۆدێرنە بن، 
بەمەیلێكی  هەست  مرۆڤ  ن��وێ(،  )ژیانی  نموونە  بۆ 

سۆفیزمی دەكات؟
بەڵێ، ئەوە شتێكە لەهەمو كتیبەكانمدا رەنگی داوەتەوە، 
لەسۆفیگەرایی  ش��دا.  پاكیزەیی(  لە)مۆزەخانەی  تەنانەت 
كالسیكی ئیسالمیدا خۆشەویستی تەنها جۆرێكە لەنواندن. 
ئەو كەسەی لەڕاستیدا خۆشیان دەوێت خودایە؛ دەموچاوی 
ئەو كەسەی سەر زەوی كە ئەوان خۆشیاندەوێت هیچیتر 
خ��ۆی و  خ���ودا  خۆشویستنی  ب��ۆ  لەبیانویەك  جگە  نییە 
لەناو  ل��ەوە  نزیك  شتێكی  مەخلوقێك.  ه��ەم��وو  جیهان و 
خۆشەویستی  سەرەتا  كەمال  روودەدات:  رۆمانەكەشدا 
كە سیمبۆلی  كۆمەڵێك شت،  بۆ سەر  دەگوێزێتەوە  خۆی 
گوارەكەی،  نموونە  بۆ  هاوبەشیانە،  بەختەوەری  زەمەنی 
جلەكانی، كۆمەڵێك شت كە پێكەوە لەسەر خوان بەكاریان 
ماڵەكەدا  شتومەكەكانی  بەسەر  كردارەكە  پاشان  هێناوە، 
ئیستانبوڵ،  دەچێتە سەر شەقامەكانی  دەبێت،  بەرفراوانتر 
ئ��ەو دووان��ە پێكەوە  ئ��ەو شتانە دەك��ەوێ��ت كە  ب��ەر هەمو 
بینیویانە، هەردێت و بازنەی زیاتر دەكێشێت. خۆشەویستی 
هەموو  دواجار  دەستپێدەكات و  لەفیسوندا  سەرەتا  كەمال 
دەوروبەری لەخۆی دەگرێت. بەو جۆرە، لەسەر شێوازێكی 
زۆر مۆدێرن و عەلمانی، خۆشەویستییەكی سۆفییانە دەژی.
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ناكۆكییەك  دا  سورە(  من  )ناوی  رۆمانی  لەناوەڕاستی 
واقیعبینەو  كە  خۆرئاوایی،  هونەری  دیدی  لەنێوان 
بەشوێن  لەرەسمدا  كە  هەیە،  خۆرهەاڵتیدا  وێنەكێشی 
ئێوە  ئەگەرچی  دەگەڕێت.  یەزدانیدا  كەمالی  فۆرمێكی 
ئێوە  كە  بڵێم  دەتوانم  مۆدێرنن،  تابڵێی  نوسەرێكی 

بەهەڵوێستی ئەو وێنەكێشە خۆرهەاڵتییانە نامۆ نین؟
بێگومان وێنەكێشی فارس و عوسمانی ژانرێكی سنوردارە، 
ل��ەب��ەرئ��ەوەی ه��ون��ەرم��ەن��دەك��ان زات��ی��ان ن���ەك���ردووە زۆر 
لەدابونەریت دوور بكەونەوە. ئەوەش شتێكە نیگای سنووردار 
كردون. بەاڵم من ئەو زمانە هێند تایبەتە دەمبزوێنێت كە ئەوان 
تەشەنەیان پێداوە تاوەكو خۆشەویستی خۆیان دەربڕن. لێرەدا 
پیاو و ژن ناگەن بەیەك، تەنها كۆمەڵێك ئاماژە و جوڵەو نیگا و 
ئەڤیندار  دوو  عوسمانییەكاندا  لەمینیاتوڕە  هەیە.  بێدەنگییەك 
دەربڕینی  ب��ەاڵم  دەك��ەن.  یەك  تەماشای  ناكەن،  ماچ  یەكتر 
گەاڵكانی  ت��ەم��اش��ای  ل��ەگ��ەرم��وگ��وڕی  نیگایان  ح��ەس��رەت��ی 
درەختێكە بۆ یەكتر، لەڕووەكەكاندایە، لەباڵندەیەكی بەختەوەر 
دەدات.  ب��اڵ  لەشەقەی  بەئاسماندا  ك��ە  ترسێنراودایە  ی��ان 
دەربڕینی گەرموگوڕی هەست  و نەستەكان لەو شتانەدایە كە 
ئابڵوقەی ئەڤیندارەكانیان داوە. من ئەوە لەهونەری فارسی و 
فێربوم. ئەگەریش مۆزەخانەكەم شكست نەخوات  عوسمانی 
ئەوا ئەو كات، گەر پێی تێ بنێن، وێنەیەكی خولیایانەی تەواوی 
تێدەگەن  ئ��ەوك��ات  شتومەك.  س��ەدان  دەبینن،  حەسرەتێك 
خۆشەویستی ئەو پیاوە بۆ ئەو كچە گەیشتوەتە چی ئاستێك.
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گۆشەیەگی  دەكەوێتە  )بەفر(یش  پاڵەوانی  ی  )ك��ا( 
خوداناسی و  خ��ۆرئ��اوا و  ئایدۆلۆژیای  نێوان  گ��رژی 
بەتەواوەتی  نییە  لەتوانایدا  كە  دینپەرستییەكەوە، 
دەیەوێت  دەڵێت،  لەشوێنێكدا  بكات.  دەرباز  لێ  خۆی 
بێت.  باوەڕداریش  خۆرئاوایی و  كاتدا  لەیەك  بتوانێت 
ئایا تەفسیری باوەڕە كە بەو جۆرە خۆرئاوا و خۆرهەاڵت 

لەبنچینەوە لەیەك جودا دەكاتەوە؟
نەخێر. كارێكی ئەستەمە لەیەك دیداردا – یاخود بگرە 
بنەڕەتی  جیاوازییەكی  بتوانێت  م��رۆڤ   – لەڕۆمانێكشدا 
ج��ۆرە  ئ��ەو  روو،  بخاتە  خ��ۆرئ��اوا  خ���ۆره���ەاڵت و  ن��ێ��وان 
ئێمە  بگەن.  بەسەهو  لەوەیە  مەیلیان  ب��ەزۆری  هەواڵنەش 
دەتوانین لەسەر نەبوونی قسە بكەین، لەسەر دیموكراتی و 
مافی مرۆڤ، لەسەر فەلسەفە، مۆسیقای سەمفۆنیا یاخود 
بەگشتاندنێكی  رۆیشتنێك و  بەاڵم  رۆنێسانس.  وێنەكێشی 
بڵێیت  دەت��وان��ی��ت  ب��اش��ە،  ترسناكە.  كارێكی  زی��ات��ر  ل��ەوە 
شارستانییەتی خۆرئاوا داهێنەری سێ شتە: رۆنیسانس و 
جیاوازییەكی  بیەوێت  م��رۆڤ  گەر  مۆدێرنە.  هۆشیاری و 
راستەقینەی نێوان خۆرهەاڵت و خۆرئاوا بخاتە روو، ئەوە 
هاتوەتە  مۆدێرنە  كۆمەڵگا  ئەو  ل��ەوەوە  شتەن.  سێ  ئەو 
كایەوە، ئابووری – بەاڵم چین خەریكە لەوەدا بەخۆرئاوا 
وەك  ن��ی��م،  شارستانیەت  م��ێ��ژوون��ووس��ی  م��ن  ب��گ��ات��ەوە. 
مرۆڤانەوە  ئ��ەو  لەدیدی  شتەكان  دەبێت  رۆماننووسێك 
وەك  بێگومان  دەژی��ن.  خۆیان  رۆژان��ەی  ژیانی  كە  ببینم 
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رۆشنبیرێك سەرنجم بۆ سەر ئەو پرسیارە مەزنانە هەیە؛ 
ئەو  بۆ  جێگە  لەكتێبەكانیشمدا  راستەوخۆ  بەچەشنێكی 
ئاسان و وردیان  بەبێ ئەوەی  پرسیارانە دەكەمەوە، بەاڵم 

بكەمەوە.

هەم  هەڵمەتی  بەر  كەوتنە  یش  )بەفر(  لەسەر  ئێوە 
لەڕۆمانی  چونكە  ئیسالمییەكان،  هەم  عەلمانییەكان و 
هەموو  بێالیەنەی  نمایشێكی  ئامانجتان  ن��اوب��راودا 
گۆشەنیگاكان بووە. ئەو توانستە ئیمپاتییە )تەشاعورە( 
جێگەی  بخەنە  خۆتان  دەڕەخسێنێت  بۆ  هەلتان  كە 
هەیە.  سەرەكی  گرنگیەكی  ئێوە  بۆ  بەرامبەرەكەتان، 
ئایا ئێوە چۆن كار بۆ ئەو خۆخستنە نێو جیهانی فكر و 

هەستە نامۆیانەوە دەكەن؟
ب��ەدوادا  ك��ردووە و  )بەفر(  لەسەر  ك��ارم  من سێ ساڵ 
لەسەر  هەبێت  كتێب  ئەوەی  كردوە.  بۆ  چڕوپڕم  چونێكی 
سێ  خوێندومەتەوە،  من  حیجاب  كچی  ت��ورك و  ئیسالمی 
بۆ  بەبەردەوامی  ئیسالمیم  گۆڤاری  رۆژنامە و  چوار  یان 
چەشنەی  ئەو  ب��ووم،  فێر  تایبەتییەكانیان  زاراوە  دەه��ات، 
ئەو  دەك��ەن.  جیهان  بەخۆیان و  سەبارەت  پێ  قسەیان  كە 
دەبەخشن.  پێ  شادییەكی سەیرم  چوونانە  بەدوادا  جۆرە 
زۆرێك لەنوسەران شكست دەخۆن، لەبەرئەوەی سەبارەت 
بەشتێك دەنووسن كە هیچی ئەوتۆ لەسەری نازانن. من لەو 
رووەوە كرێكارێكی كار دژوارم. )من ناوم سورە( م لەناو 



283ئەدەبیات ئەمەیە

گفتوگۆیەكی بەردەوامدا لەگەڵ پسپۆڕانی هونەری فارسی و 
ئەو  خوێنەری  یەكەم  پسپۆڕانە  ئ��ەو  نوسی و  عوسمانی 
كتێبەم بوون. كاتێكیش )مۆزەخانەی پاكیزەیی(م دەنوسی، 
شێوازی  ب��ۆ  ب��ەدواداچ��ون  دەب��وای��ە  پیاوێك  وەك  ئیدی 
مێینەكانم  ل��ەه��اوڕێ  پرسیارم  بكەم.  ژن��ان  هەستەكانی 
ئەو ژنانەی كە  لەگەڵ هەموو  لەخێزانەكەی خۆم،  دەكرد، 
بكەم،  قسە  راشكاوانە  بێشەرم و  لەگەڵیاندا  دەهات  رووم 
دەمگوت: ئایا ئەگەر ئێوە بن بەو شێوەیە هەست دەكەن؟ 
ئەوەیانم  دەبێت؟  ئێوە چۆن  دۆخەدا هەستەكانی  لەو  ئایا 
من  رەب��ەق  ساڵی  دە  ئەوەشدا  لەگەڵ  دروستە؟  راس��ت و 
مۆزەخانەی بچكووكی سەرزەویم تێك هەڵشێال و تێمپەڕاند، 
ئەو  كۆكەرەوەكانەوە.  لۆژیكی  دەرون و  ناخو  رۆیشتمە 
بێگومان  ب��ەاڵم  دەدەن��ێ،  زۆرم  چێژێكی  بەدواداچوونانە 

لەكتیبەكانمدا پێناسەی خۆم دەخەمە سەر كاغەز.

لەساڵی 2006 ەوە توركیا خاوەنی هەڵگرێكی خەاڵتی 
نۆبڵی ئەدەبییە، هەفتەی رابردو واڵتی ئێوە لەپێشانگەی 
فرانكفۆرت میوانی سەرەكی بو. ئایا ئەوە پڕ هیواتان 
توركیاوە  بەئەندامبونی  لەڕووی  نموونە  بۆ   – دەكات 

لەیەكێتی ئەوروپادا؟
لەهەموو  هەیە،  باشی  كاریگەری  پێشانگەكە  بێگومان 
لەپێشانگەكە  ت��ورك��ی��ا  رۆڵ���ی  ك��ە  دەی��ب��ی��س��م  ج��ێ��ی��ەك��ەوە 
سەركەوتنێكی تەواوی بەدەستهێناوە. بەاڵم یەكێتی ئەوروپا 
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باروودۆخەكە  بەداخەوە  مەسەلەیاندا  لەو  حەجمێكیترە و 
ئەوەندە باش نییە. لەهەردوو دیودا كۆمەڵێك ناسیۆنالیست 
ببینن؛  ئ��ەوروپ��ادا  لەیەكێتی  توركیا  نایانەوێت  كە  ه��ەن، 
بەدەستی  ناسیۆنالیستانە  ئ��ەو  راب���ردوودا  ساڵی  ل��ەدوو 
ئابووری  قەیرانی  لەالیەكیترەوە  نەگەڕاونەتەوە،  بەتاڵ 
لەچەند  دەك��ات.  سەخت  ناهەموار و  ئەوەندەیتر  دۆخەكە 
بوون،  ناعەدالەت  ئەوروپا  یەكێتی  نوێنەرەكانی  حاڵەتێكدا 
كە  هەیە  رەگ��ەزپ��ەرس��ت  خەڵكانێكی  لەتوركیاش  ب��ەاڵم 
دەیانەوێت سەرڕێی ئەوروپا لەواڵت بگرن – زیندانكردنی 
نووسەر و رۆشنبیران شتێكە لەگەڵ ئایدۆلیۆژیاكانی یەكێتی 
بەو  ئەوەشدا  لەگەڵ  ئەوان  بەاڵم  یەكانگیرنییە،  ئەوروپادا 
كارانە هەڵدەستن. بەو شێوەیە رەگەزپەرستەكانی توركیا 
لەیەكێتی  بەئەندامبونی  بۆ  توركیا  نەیارەكانی  لەالیەك و 

ئەوروپادا لەالیەكیتروە تەواوكەری یەكدین.

ئایا ئێوە رۆڵی توركیا لەفرانكفۆرت چۆن هەڵدەسەنگێنن؟
زۆر تێروتەسەلی هەڵدەسەنگێنم. هەڵبەت من پسپۆڕی 
ب��ەاڵم  ب��ك��ەم،  ب���ەروارد  ناشتوانم  نیم و  كتێب  پێشانگای 
كە  دەبیستمەوە،  بینی و  توركیام  گ��ەرم��ی  ئامادەییەكی 
ب��ووە.  س��ەرك��ەوت��وو  نمایشێكی  ه��ات��ون و  زۆر  میوانێكی 
زۆرێك لەنووسەران هاتبوون، زۆر كتێب وەرگێڕدران – 

شتێك كە من زۆر پێشوازی لێ دەكەم.
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زۆر  پێشانگاكە  كردنەوەی  بۆ  لەوتارەكەتاندا  ئێوە 
كە  ك��رد  ستەمكاریانەتان  ئ��ەو  ئیدانەی  بەتوندی 
لەتوركیا بەرامبەر بەنووسەر و رۆشنبیران روو دەدەن، 
)ئێرگێنێكۆن(،  دراوە  جاڕ  نێوەندەدا  لەو  ئەگەرچی 
لەسەر  ت��ون��دڕەوە،  رەگەزپەرستی  رێكخراوێكی  كە 
دەربڕینی بۆچونەكانتان ئێوەی خستوەتە سەر لیستی 
پیشانگاكە  كردنەوەی  ئاهەنگی  كوشتارییەكانییەوە. 
كاردانەوەكان  ئایا   – پەخشكرا  راستەوخۆ  لەتوركیا 

لەوێ بۆ وتەكانی ئێوە چۆن بوون؟
رەخنە  وشەیان  یەك  كە  سەرسەختانەی  ئەو  هەڵبەت 
قبووڵ نییە هەر هەن، بەاڵم هەندێكیش هەیە كە پێیان باشە 
پامۆك رەخنەبگرێت. گەر نوسەرێك – وەك لەفرانكفۆرت 
– شتی لەو جۆرە تەنانەت لەپێش چاوی سەرۆك كۆماردا 
كۆمەڵگایەكی  توركیا  كە  دەدات  نیشان  ئ��ەوەم��ان  بڵێت، 
لیبڕاڵە. پەخشی راستەوخۆكە شتێكی سودبەخش بوو: گەر 
مرۆڤەكان گوێیان لەهەموو قسەكانم بێت ئەوا تێشدەگەن 
دەگ��رم.  رەخنە  ب��اش��ەوە  مەرامێكی  بەمەبەست و  من  كە 
رەستە  یەك  تەنها  كە  دەبمەوە  كێشە  تووشی  كاتێك  من 
بەشێوازێكی  پاشان  راپێچی دەرەوە دەكرێت و  لەقسەكانم 
ئەو  زۆرینەی  دەگووترێتەوە.  چەواشەكارییەوە  و  خراپ 
شااڵوانەی كە رەگەزپەرستەكان رووبەڕوی منی دەكەنەوە 
هەڵەو  زان��ی��اری  چ��ەواش��ەك��ردن و  فێڵ و  بنچینەی  لەسەر 

گۆڕانكاری و وشەی دزەپێكراو بنیاتنراون.
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ئەگەر چی سەركردەكانی رێكخراوی )ئێرگێنێكۆن( ئێستا 
ژیانتان  هێشتا  لەتوركیا  ئێوە  دادگا،  پێش  براونەتە 

لەمەترسیداییە؟ 
خۆم  ئاسایشی  باشە،  حاڵم  هەیە.  تایبەتیم  پاسەوانی 
دیكە  بەجۆرێكی  دەك��رد  ح��ەزم  بێگومان  خۆمە.  كێشەی 
بژیابامایە – كێ هەیە ئەوەی نەوێت؟ بەاڵم مەسەلەكە تەنها 
سیاسەت،  لەسەر  نییە  سەرنجێكمەوە  بەچەند  پەیوەندی 
خەاڵتی  نەدەكرد  باوەڕم  هەرگیز  بەناوبانگیشمەوە.  بەڵكو 
نۆبڵی ئەدەبی بۆسەر ژیانی كەسێك هێندە مەترسیدار بێت.
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پۆڵ ئۆستەر
گەر مرۆڤ خەیاڵ لەگەڵ كیشوەرێكدا بەراورد بكات، ئەوا لەگەڵ  

هەر كتێبێكم واڵتیكی نوێ درووست دەبێت .

پۆڵ بێنجامین ئۆستەر، نووسەری ئەمەریكی، بەرواری 
دایك  لە  نیوجێرزی  لە   1974 ساڵی  فابریوەری  سێی 
دەك��ات.  كار  وەرگێڕ،  ڕەخنەگر،  دەرهێنەر،  وەك  ب��ووە. 
خانمە نووسەری بەناوبانگی ئەمەریكی، سیری هوستڤێد، 

هاوسەرێتی.
بە  و  ب��وون  ی��ەه��وودی  پەناهەندەی  دایكی  و  ب��اوك 
ئەمڕۆ  كە  بوون،  گالیسیا  ستانیسالو،  خەڵكی  ڕەچەڵەك 
دایكیشی  هەروەها  فرانكیڤسك.  ئیجانۆ  دەگووترێت  پێی 

نەوەی یەهوودی ڕۆژهەاڵتی ئەوروپا بووە. 
بە  ك��رد  دەس��ت��ی  ئۆستەر  وە   1959 ساڵی  ل��ە  ه��ەر 
نووسینی شیعر و پەخشان. لەپاش تەواو بوونی دواهەمین 
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ساڵی خوێندنگای ))های سكوڵ(( ی، دایك و باوكی لێك 
جودا بوونەوە. خۆی و خوشكەكەی لەپاش جودابوونەوەكە 
ئۆستەر  الوی���ەوە  سەرەتاكانی  لە  دەژی���ان.  دایكی  ل��ەالی 
بووە كتێبخوێنەرێكی بەجۆش و خرۆش و هەموو ڕۆژێك 
سزای  و  ت��اوان  ڕۆمانی  دەك��رد.  كتێبخانەكانی  س��ەردان��ی 
بەئاگاهێنا،  ئۆستەردا  لە  ئ��ەوەی  خواستی  دۆستۆیڤسكی 

خۆی ببێتە نووسەر. 
ئەوكات  هێنا،  سكوڵ((  ))ه��ای  بە  كۆتایی   1966 ساڵی 
دایكی دووهەم شووی كردبووەوە. ئۆستەر لە دژی جەنگی 
ڤێتنام بەژداری لە خۆپیشاندانەكاندا كرد و جارێك دەستگیر 

كرا. 
دواتر خانمە نووسەر و وەرگێڕ لیدیا دەیڤیسی ناسی، كە 

دواتر لە ساڵی 1974دا بووە هاوسەری.
باوكی لیدیا دەیڤیس پرۆفیسۆری ئینگلیزی بوو، ئۆستەری 
لە شاعیرە فەڕەنسیەكان نزیك كردەوە. لەكاتی گەشتێكی یەك 
مانگی لە پاریس، عاشقی خۆی بۆ زمان و كلتوری فەڕەنسی 
دۆزیەوە. بۆ ئیتاڵیا و ئیسپانیاش گەشتی كرد. كە گەڕایەوە 
بۆ پاریس بە شێوازێكی گەرم و گوڕ سەرقاڵی شیعر بوو 
لەپاش ساڵی  دەنووسی.  بێدەنگیش  فیلمی  بۆ  و سیناریۆی 

1968 ەوە كەوتە بنیاتنانی یەكەمین ڕۆمانەكانی. 
ئانگلیستیك  ئۆستەر  ئەمەریكا،  بۆ  گ��ەڕان��ەوەی  لەپاش 
))ئینگلیزی كۆن(( و زانستی ئەدەبی لە زانكۆی ))كۆڵومبیا(( 

خوێند. 
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لەوێ  دەژی��ا.  پاریس  لە  سەرلەنوێ   1974 بۆ   1971
ساموێل بێكێتی بینی، كەسێك كە زۆر سەرنجی ئۆستەری 
ڕادەكێشا. لەوێ وەك وەرگێڕ و مامۆستای ئینگلیزی كاری 

دەكرد.
كە گەڕایەوە بۆ ئەمەریكا لە زانكۆی كۆلومبیا دەستبەكار 
بوو و البەالش كاری نووسەری فەڕەنسی وەردەگێڕایە سەر 

زمانی ئینگلیزی. 
ساڵی 1977 لەگەڵ لیدیای خێزانی بوونە دایك و باوكی 
كوڕێك. لەساڵی1978 دا لەژێر ناوی پۆڵ بێنجامین، ڕۆمانێكی 

پۆلیسی بە ناونیشانی ))بەگیرهێنان(( ەوە باو كردەوە. 
میراتیەكەی  بە  و  مرد  باوكی   1979 ساڵی  سەرەتای 
توانی پیشەی خۆی وەك نووسەرێك دابین بكات. نووسینی 
كتێبی ))داهێنانی تەنهایی(( نزیك بوونەوەیەكی ئەدەبی بوو لە 
كەسایەتی باوكیەوە. كوڕەكەی بە سەختی تووشی نەخۆشی 
ئاستما بوو و لەهەمان ساڵدا لە ژنەكەی جیا بووەوە. ساڵی 
ناسی، كچی  كۆڕێكی شیعردا سیری هوستڤێدی  لە   1981
پڕۆفیسۆرێكی نۆروێژی. ماوەیەك پاش یەكتر ناسینیان، لە 
مانگی جونی ساڵی 1982 دا زەواجیان كرد. ئۆستەر پۆستی 
پرۆفیسۆری لە ))پرینستن(( وەرگرت. ساڵی 1987 سۆفیای 

كچیان لەدایك بوو.
لەپاش سەركەوتنی ))شارێك لە شووشە(( چەندین كاری 
ئیقاعێكی  لە  سیناریۆ(  وەرگێڕی،  شیعر،  )پەخشان،  دیكەی 

سااڵنەدا باو كرانەوە. 
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ئەمڕۆ پۆڵ ئۆستەر لەگەڵ خێزانەكەیدا لە برۆكلین دەژی، زۆر 
گەشت دەكات. شانبەشانی كتێبەكانی ئیش لەسەر فیلم دەكات. 

هەرە  ن��ووس��ەرە  لە  یەكێك  بە  ئۆستەر  پ��ۆڵ  ئەمڕۆ 
بەناوبانگەكانی ئەمەریكا دەناسرێت، جێگری بەڕێوەبەری 
و  ئەڵمانیا  لە  بەتایبەتی  یە.  ئەمەریكی((  قەڵەمی  ))یانەی 
فەڕەنسا بەناوبانگە، لەوێ ژمارەی فرۆشی كتێبەكانی زۆر 
لە هی ئەمەریكای بەرزترن. كارەكانی وەرگێڕدراونە سەر 
تاریكیدا(( لە  ))پیاو  كتێبی  نوێترین  زمان.  سی  لە  زیاتر 
لەتاو  كە  دەك���ات،  پیرەمێردێك  لە  ب��اس  كتێبە  ئ��ەم  ی��ە، 
تەنهاییدا لە خەیاڵی خۆیدا حیكایەتێكی ئەمەریكای دواڕۆژ 
براكوژیدا  جەنگی  لە  ئەمەریكا  تیایدا  كە  هەڵدەبەستێت، 

خۆی دەبینێتەوە.

وا دەردەكەوێت ڕۆمانەكانی ئێوە زۆر بە ئاستەم پێكەوە 
گرێدرابن. ئاماژەگەلێكی زۆر لە كتێبەكانتاندا پشتیوانی 
كتێبەكانتان  هەموو  دەشێت  ئایا  دەكەن.  سەرنجە  لەم 

بەشێك بن لە تاكە ڕۆمانێك لە خەیاڵتاندا؟
مانای  ب��ە  كەمتر  ب��ەاڵم  ببینیت.  ئ��اوه��ای  دەت��وان��ی��ت 
زۆر  بەڵكو  دەردەك���ەون،  ب��ەردەوام  هەمیشە  چیرۆكێكی 
وێنەیەك  جیاوازی  جیاواز  ڕووخساری  مانای  بە  زیاتر 
دەردەكەون. وەك مۆزایكێك، كە تیایدا بەشەكان یەك لە 
دوای یەك پێكەوە دەنرێنەوە. وەك ئەوە وایە عەرزەیەكی 
دیاریكراو بكێڵیت. گەر مرۆڤ خەیاڵ لەگەڵ كیشوەرێكدا 
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نوێ  واڵتیكی  كتێبێكم  هەر  لەگەڵ   ئ��ەوا  بكات،  ب��ەراورد 
نا،  سیستەماتیكی  شێوازێكی  بە  بەاڵم  دەبێت.  درووست 
هەموویان  بەاڵم  لەوێ.  دانەیەك  و  لێرە  دانەیەك  بەڵكو 
بەشێكن لە هەمان نەخشە. گەر ژیان ڕێم پێ بدات، تەواوی 

كیشوەرەكە پڕ دەكەمەوە. بەاڵم لەوانەشە فریانەكەوم.

چەند  دەك��ەن  كار  نوێ  كتێبێكی  لەسەر  كاتێك  ئایا 
بە  كۆنەكانتان،  ڕۆمانە  دیاریكراوی  كاراكتێرێكی 

ئەوتۆماتیكی دەردەكەونەوە؟
تەنانەت  ئامادەن.  هەمانكاتدا  لە  هەموویان  وایە  پێم 
لە  ج��ۆرێ��ك  ب��ە  ه��ێ��ن��اوە،  پ��ێ  كۆتاییش  كتێبێكم  كاتێك 
لەگەڵ  ب��ەردەوام��ە،   مێشكمدا  ل��ە  چیرۆكەكە  ج��ۆرەك��ان 
لە مێشكمدا  بەردەوامن .  كاراكتێرەكانیش  ژیانی  ئەوەشدا 
كاراكتێرەكاندا  لەبەینی  زۆر  پەیوەندیەكی  و  لقوپۆپێك 
بچمەوە  كتێبەكانمدا  هەموو  لە  نەمتوانیەوە  من  هەیە. 
سەریان. لە كتێبی ))مۆسیقای ڕێكەوت(( دا بەشێكی درێژ 
ناوی خێزانی  لەوێدا دایكی  ))نێش(( هەیە.  لە ڕاب��ردووی 
لەبەشی  كە  خاڵێتی،  یش  كوین((  ))دانیێل  و  ە  ))كوین(( 
سەرەكییە.  كاراكتێری  نیویۆركدا  تریۆلۆژیای  یەكەمی 
ئەو  لەهەمان  ئەو  خۆم،  پێشچاوی  دەهێنمە  وای  پاشان 
شارەی ))ئانا بلوم(( ی ناو كتێبی ))لە مەملەكەتی دواهەمین 
شتەكان(( دا گەورە بووە، هەر وەك ))تسیمەریش(( كە لە 
كتێبی ))مانگ بەسەر مێنهێتنەوە(( دا چاوەڕێی نامەكانی 
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سێكیان  ه��ەر  سیانە  ئ��ەو  خۆمدا  خەیاڵی  لە  بلومە.  ئانا 
منداڵیەكی هاوبەشیان بەسەر بردووە.

ئێمەدان،  لەبەردەستی  ئێستا  كە  ئێوە،  كتێبانەی  ئەو 
واتای  نووسراون.  حەفتاكاندا  ساڵی  لە  زۆرینەیان 
ئەوەیە كە ئێوە بە شێوەیەكی تەریبی لەسەر پرۆژەی 

كتێبی جیاواز جیاواز كارتان كردووە؟
بەشێكی وایە. یەكەم پێنج ڕۆمانم كەم تا زۆر لە هەمان 
لە  شتەكان((م  دواهەمین  ))مەملەكەتی  نووسیووە.  كاتدا 
ساڵی 1970دا دەستپێكرد. لەڕاستیدا تەنها كتێبێكی تەنكە، 
بەاڵم پانزە ساڵ كارم لەسەر كردووە. هەروەها نووسینی 
))مانگ بەسەر مێنهێتن(( یشەوە دەكەوێتە ئەو سەردەمەوە. 
كەوابێ من كارێكی زۆری ناتەواو لەبەر دەستمدا بوون. 
بۆ  نووسی.  نیویۆركم  تریۆلۆژیای  و  دانیشتم  پاشان 
لە  بەشێكم  چەند  لە شووشە((  ))شارێكی  یەكەم،  بەشی 
))مانگ بەسەر مێنهێتنەوە وەرگرت((. ئەوكات وام دەزانی 
هەرگیز ئەو كتیبە تەواو ناكەم و ئەو شتانەم لێوە دەدزی، 
لە بەشی دووهەمی تریۆلۆژیای  تیایدا بە دڵم بوون.  كە 
شانۆنامەیەك  پارچە  بۆ  ب��وو.  دۆخ  هەمان  نیویۆركدا 
من  ەوە.  ))لەبیرچوونەوە((  ناونیشانی  بە  دەگەڕێتەوە 
هەرگیز لەو شانۆنامەیە ڕازی نەبووم و دەستنووسەكەم 
لە چەكمەجێك ئاخنی بوو. بەاڵم بەجۆرێك لە جۆرەكان 

بووە بەشی دووی تریۆلۆژیای نیویۆرك.
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كتێبەكانی ئێوە پڕن لە سەرگوز شتە. ئایا ئێوە هەموو 
ئەو سەرگوز شتانەتان داهێناوە؟

چیروكی  هەموو  نین.  هەڵبەستراو  هیچیان  نەخێر. 
))وال��ت  مێشكی  مەسەلەكەی  نموونە  بۆ  ڕاستەقینەن. 
ویتمان((. لەپاش مردنی دەرهێنرا و بۆ توێژینەوە ڕەوانەی 
الی كۆمەڵگای ئانترۆپۆمێتریكی ئەمریكی كرا. بۆ نەگبەتی 
لەدەست كارمەندێكیان بەر بووەوە، بە شێوەیەك كە لەسەر 
ئەرزەكە شەقی برد و خرایە تەنەكە خۆڵەكەوە. بێگومان 
دەكەوێتەوە  دنیا  بەاڵم  سەیروسەمەرەیە،  شتێكی  ئەوە 
سەر ئەو شتانە. یاخود چیرۆكی ئەو كوڕەی كە باوكی 
لە لێخورینی سكیدا لە شاخەكانی ئالپدا هەرەسە بەفرێك 
دەیكات بەژێرەوە. بیست و پێنج ساڵ دواتر كوڕەكە دەگاتە 
الشەكەی  سەر  دەكەوێتە  و  كارەساتەكە  شوێنی  نزیك 
باوكی، كە لە سەهۆڵدایە، بەبێ لەكەو گەنجتر لە ئێستای 

خۆی. ئەوەش بەڕاستی ڕوویداوە. 

لەماڵەوە سندوقێكتان هەیە پڕ بێت لە پارچەكاغەز و 
ئەو شتە سەیرانەی تیادا كۆبكەنەوە؟

نەخێر، من ئەو چیرۆكانەم بەر گوێ دەكەوێت و بەگشتی 
چەندین ساڵ لە مێشكمدا دەمێننەوە، هەتا لەحزەی خۆی دێت 
و لە كتێبێكدا بەكاریان دەهێنم. ئەو چیرۆكەی لە هەمووانم 
پێخۆشترە، چیرۆكی فەیلەسوفە ڕووسیەكەیە، باختین، كاتێك 
ئەڵمانیا لە جەنگی جیهانی دووهەمدا رووسیای داگیركردووە، 



و: پێشەوا فەتاح 294

وەك  ئەڵمانی  ئەدەبی  توێژینەوەیەكی  دەستنووسی  تاكە 
جگەرە كێشاوە، كە چەندین ساڵ بووە كاری لەسەر كردووە. 

ئەوە گەوجانە دێتە بەر گوێ، بەاڵم بەڕاستی ئاوها بووە.

حەزی ئێوە بۆ چیرۆكی سەیروسەمەر ئاماژە بۆ خاڵی 
لە  شت  دوو  دەك��ات.  كتێبەكان  ئێوەی  دیدی  سەرەكی 
نووسینەكانتانەوە؛ لە نووسنێكتاندا سەبارەت بە والتەر 
ڕالێی نووسیووتانە: ))پیاو دەتوانێت هەموو شتێك لە 
بەردەوام  بوونیدا  لە  ئەو  بەاڵم  بسێنێتەوە،  مرۆڤێك 
وێنەكانی  بە  سەبارەت  دیكەدا  شوێنێكی  لە  دەبێت.(( 
نووسیووتانە:  ڕیپێل  پۆل  ژۆن  فەڕەنسی  نیگاركێشی 
))وێنەی مرۆڤێك لە ختوبەكانی خودی خۆیدا.(( دەشێت 
ئەم دوو وتەیە بە ڕۆمانەكانی خۆشتانەوە گرێبدرێن. 
لە مەبەستە  یەكێك  ئێوە  بڵێت،  دەتوانێت  ئایا مرۆڤ 
هەتا  ڕۆمانەكانتان  پاڵەوانی  ئەوەیە  سەرەكیەكانتان 

تخوبی كەسایەتیەكانیان ببەن؟
ئەوە  الی  هۆشم  هەمیشە  ئەگەرچی  پێموایە.  بەڵێ 
خەڵكانێكن،  بە  سەبارەت  هەمیشە  ڕۆمانەكانم  نەبووە، 
و  داوە  لەدەست  شتێكیان  جۆرەكان  لە  جۆرێك  بە  كە 
پەیوەندیە  هەمان  خاوەنی  ئ��ەوان  داب���ڕاون.  كۆمەڵگا  لە 
سۆسیالیەكانی وەك ئێمە نین، بەجۆرێك لە جۆرەكان بە 
حەواوە وەستاون، بەاڵم ئەم ڕاستییە بۆ ڕووداوگەلێكی 
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چاوەڕوان نەكراو وااڵیان دەكات.

ڕەچەتەی پاڵەوانە بێ پەیوەندیەكان، ئەدەبی ئەمەریكی 
یاخود  لیۆنارد  ئیلمۆر  نموونە  بۆ  دەهێنێتەوە،  بەیاد 
هەمیشە  لەوێشدا  هیاسن.  كارل  مایامی  رۆمانەكانی 
خۆی  وەختی  و  دەژی  بەلەمێكدا  لەناو  هەیە  كەسێك 
پۆلیس یان شتێكی لەو جۆرە بووە، بەاڵم جگە لەوە 

خاوەنی رابردوویەكی ئەوتۆ نییە. 
ئ���ەوە ڕاس��ت��ە. ئ���ەوە پ��اڵ��ەوان��ی ن��م��وون��ەی��ی رۆم��ان��ی 
ئەمریكییە. بەاڵم نێش لە ))مۆسیقای ڕێكەوت(( دا خاوەنی 
بۆچی  ئ��ەو  كە  ئ���ارادان،  لە  هۆكارگەلێك  ڕاب��ردووی��ەك��ە. 
ئەدەبی  لەگەڵ  پەیوەندی  بێگومان  ب��ارودۆخ��ەدای��ە.  لەو 
گێڕانەوەی نەریتیدا هەن، بەاڵم كتێبەكەی من لە بنەڕەتدا 
لەسەر ئاستگەلێكی جیاوازەوە دەجوڵێتەوە. لە ))مۆسیقای 
ڕێكەوت(( دا مەسەلە ژیانی ناخەكی نێشە، مەسەلە ئاكشن 
و موغامەرات نییە. مرۆڤ دەتوانێت لەگەڵ ئاسودەییەكدا 
بەراوردی بكات: بە ڕووبەرێكی پانەوە دەست پێدەكات و 

لە خوارەوە هەر دێتو باریكتر دەبێت.

دەك��ەون��ە   ئیوە  ڕۆم��ان��ەك��ان��ی  پ��اڵ��ەوان��ی  گشتی  ب��ە 
دێت.  بەسەریانا  پڕتاو  و  ناكاو  لە  كە  كارەساتەوە، 
بەرەنگاری  بەڵكو  ناكەن،  پاشەكشێ  ئەوەشدا  لەگەڵ 
مرۆڤ  دواج��اری��ش  وە  دەجەنگێن.  ل��ەدژی  دەب��ن��ەوە، 
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تێگەیشتنێكی  دەگەنە  بەوە  ئێوە  كە  بڵێت،  دەتوانێت 
باشتر لە خودی خۆتان. بۆ نموونە نێش دروستكردنی 
تەماشا  خۆی  تایبەتی  ئەركێكی  وەك  مەزنەكە  شورا 

دەكات، بێجیاوازی هەرچیەكی لێ پەیدا بێت. 
ڕاستە. ئەوە ئەركێكی گەوجانەیە، بەبێ هیچ واتایەك. 
یان  دەرزەنێك  بێشك  بهێنێت.  بەجێی  نییە  لەسەریشی 
لە  خۆی  بتوانێت  كە  هەیە،  ڕێگای  دەرزەنێك  لە  زیاتر 
مەسەلەكە پێ ڕزگار بكات. بەاڵم بڕیارێكی جیاواز دەدات 
بۆ خودی  واتایەك  ئەو شورایەدا  لە دروست كردنی  و 

خۆی دەخوڵقێنێت. 

خاڵی سەرنجڕاكێش لە كتێبەكانی ئێوەدا ئەوەیە كە 
كاردانەوەی پاڵەوانەكانتان بۆ ئاژاوەو پەشێو ییەكان 
لەگەڵ جۆرێك لەسیستەمی ئابووریدان، بەوەدا كە بۆ 
نموونە نەخشەیەكی ورد بۆ ژیانی ڕۆژانەیان دەكێشن 
یاخود پالن بۆ خەرجیەكانی چەند مانگی داهاتوویان 
دادەڕێژن. ئایا ئێوە بەمە دەتانەوێت بڵێن، كە مرۆڤ بە 
جۆرێك لە جۆرەكان دەتوانێت ئاژاوەو پەشێوییەكان 

ڕكێف بكات؟
جێگیر  پرینسیپێكی  بێگومان  نیم.  دڵنیا  تەواو  ل��ەوەدا 
وا  كاراكتێرەكانم  هەندێكجار  نییە.  مەسەلەكەوە  لەپشت 
تاكو  داڕێژن،  ئەنقەست سیستەمێك  لە  پێش چاوم  دێنە 
ببنەوە. بە پێچەوانەوە  بەرەنگاری بێسەری و بەریەكان 
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ناو  ف��ڕێ��دەدەن��ە  خ��ۆی��ان  وااڵوە  ئامێزی  ب��ە  هەندێكیتر 
پەشێوییەكانەوە، تاكو بزانن چی ڕوو دەدات. بۆ نموونە 
هەڵسوكەوتی  مێنهێتنەوە((  بەسەر  ))مانگ  لە  ))ف��ۆگ(( 
ناچاالكە. هەروەها  پاسیفە،  بە كێشەكان زیاتر  بەرامبەر 
چارەنووسی  هەن، خۆیان  كاراكتێریش  پاشان  كوینیش. 
خۆیان لە دەست دەگرن. بیر لە گێڕەرەوەكەی ))لەپشت 
دەرگ���ای داخ����راو(( ی��اخ��ود ))ئ��ان��ا ب��ل��وم(( ب��ك��ەن��ەوە، كە 
ژیانی  لەپێناوی  گرنگ  ب��ڕی��اری  ب���ەردەوام  ه���ەردووك 
خۆیاندا دەدەن. ))نێش(( بە جۆرێك لە جۆرەكان لە نێوان 
هەردوو الكەدایە. هەردێت و هۆش و هەستێكی پتر بۆ 
بۆ من بەشێكی  ناخیدایە.  لە  دەك��ات، كە  پەیدا  ئەو شتە 
هیچ  ئێستا  هەتا  كە  هەیە،  كتێبەكەدا  لە  پڕواتا  و  گرنگ 
لە نزیكی كۆتایی كتێبەكەدایە،  كەس پەی پێ نەبردووە. 

كە دەڵێت:
ئەو هەرگیز وەك مرۆڤێك لە خۆی نەڕوانیبوو، كە بۆ 
كاری مەزن دیاریكرابێت. بە درێژایی ژیانی وای دانابوو، 
پەیتا  ئێستا  بەاڵم  دیكەیە.  كەسانی  هەموو  كتومت وەك 
بە  بە خەبەر دێت، كە دەشێت  تیایدا  پەیتا سووسەیەك 

هەڵەدا چوو بێت.
ئەوە ئەو لەحزەیەیە كە تیایدا حیسابی تایبەتی خۆی 
دەكات و بۆی دەردەكەوێت، كە ئەو مرۆڤێك نییە وەك 
هەر مرۆڤێكی سەر ئەم زەوییەیە. ئەو هێزێكی تیادایە، كە 

پێشتر هیچ شتێكی لەبارەوە نەزانیووە.
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نێش  دواج��ار  روخێنەرە.  كتێبەكە  كۆتایی  كەوابێ 
پتر  ئێوەدا  دیدی  لە  ئەوە  یاخود  دەك��ات،  خۆكووژی 

رووداوێكی رێكەوتە؟
بێگومان دەتوانن كۆتاییەكەی بە كۆمەڵێك جۆری جیاواز 
جیاواز بخوێننەوە. من لەئەنقەست بە وااڵیی جێمهێشتووە. 
بۆ من كتێبەكە بەر لە كۆتاییە راستەقینەكە كۆتایی دێت، 
دێت.  بەسەر  نێش چی  نازانین  بە دروستی  ئێمە  چونكە 
لە خەیاڵی مندا  بە رووداوەكە نامرێت و بە سینگەخشكێ 
لەناو وێرانەكەدا دێتە دەرەوە. بەاڵم من نەمدەویست ئەوە 
بنووسم. چونكە خاڵی یەكالییەكەرەوە بۆ من لەوەدایە، كە 
لە كۆتاییدا هۆشمەندییەك بەدەست دەهێنێت، كە دەتوانێت 
بە ئامێزی وااڵوە پێشوازی لە هەموو ئەو شتانە بكات، كە 
چارەنووس بۆی ئامادە كردووە، ئەگەر تەنانەت مەرگیش 
بێت. بەاڵم لە خەیاڵی مندا نامرێت. تەنانەت نیازم هەیە لە 
كتێبێكی دواترمدا لەگەڵ كچەكەیدا پێكەوە بیانگەڕێنمەوە. 

بێگومان كچەكەی لەوكاتەدا لەمێژ دەبێت گەورە بووە. 

لە  ی��ەك  ه��ەر  ناونیشانی  بۆ   . رێ��ك��ەوت  مۆسیقای 
رێكەوت  ئێوەدا  كتێبەكانی  لە  دەگونجێت.  كتێبەكانتان 
ئەوە  لەسەر  هەیە.  یەكالییكەرەوەی  و  گرنگ  رۆڵێكی 
ئایا  كردوویت.  سەرزەنشتیان  زۆرجار  رەخنەگرەكان 
ئێوە پێتان وایە بوونی ئێمە بە رادەیەكی زۆر لەالیەن 

رێكەوتگەلێكەوە دیاری دەكرێت؟
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روو  ب��ەردەوام  نائاسایی  شتگەلێكی  سەد.  دەر  سەد 
ئەو  گ��وێ��دان��ە  ب��ەب��ێ  بڵێم،  دەش��ت��وان��م  ت��ەن��ان��ەت  دەدەن. 
من  نییە،  من  كتێبەكانی  بە  ح��ەزی��ان  كە  رەخنەگرانەی 
و  بڕوانێت  وردت��ر  م��رۆڤ  گەر  واقیعبینم.  نووسەرێكی 
ئەوا  دەدات،  روو  زەوییە  گۆی  ئەم  لەسەر  چی  ببینێت، 
ناچار دەبێت دان بەوەدا بنێت، كە ئەو واقیعبینییەی رۆمانی 
شتێكی  ئاسانی  بە  دەك���ات،  نوێنەری  بیستەم  س��ەدەی 
خۆڕانەگرە. مشتومڕی ئەوەی ئاخۆ چی شتێك واقیعییە 
كردم،  ت��وڕەی  و  بێزار  هێند  نییە،  واقیعی  و چی شتێك 
كە ماوەیەك لەمەوبەر دەستنووسێكی سی پەڕەییم تەواو 
كرد، كە تەنها لەسەر رێكەوت دەڕوات. تاقیكردنەوەكە لە 
دە بەشی كورت پێك هاتووە، كە بەڕاستی روویان داوە. 
یان خۆم یان هاوڕێیانی خۆم ئەو رووداوانەیان بەسەر 
ئەو  هەموو  لە  چیرۆكانە  لەو  چیرۆكێكیش  هەر  هاتووە. 
شتانەی هەتا ئێستا من نووسیومن، سەیرو سەمەرەترن. 

با نموونەیەكتان لێوەی بۆ باس بكەم. 
ن��ووس��راوان��ەی  ئ��ەو  بەتایبەتی  ئێوە،  كتێبەكانی 
نیشان  ئەوە  ئەڵمانی،  زمانی  سەر  وەرنەگێڕدراونەتە 
دەدەن، كە ئێوە لە نزیكەوە بە ئەدەبی ئەوروپی ئاشنان. 
ئونگارێتی و خاڤێس و هوگۆ بال ناوگەلێك نین سەر بە 
كەرەسەی گشتی كلتوری نووسەرانی ئەمریكی بن. ئێوە 
پێتان وایە، ئاسۆی ئەدەبی ئێوە لە ئاسۆی نووسەرە 

ئەمەریكییەكانی دی جوودا بێت؟
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دەشێت  زۆرەی  رادەیە  بەو  من  بڵێم،   دەبێت  سەرەتا 
ئێوە بیری لێبكەنەوە ناخوێنمەوە. شتگەلێكی زۆر هەن كە 
بۆ  نەكردوونەتەوە.  تاقیم  هێشتا  یاخود  و  نایانناسم  من 
نموونە بەلزاك. من هەرگیز كتێبێكی ئەوم نەخوێندووەتەوە. 
زۆر  نەمخوێندوونەتەوە  من  ئ��ەوان��ەی  لیستی  دەكرێت 
كە  وای���ە،  پێم  م��ن  ئ���ەوەش  س���ەرەڕای  بكەینەوە.  درێ��ژ 
نووسەرە ئەمریكییەكان زانیاریەكی زۆریان سەبارەت بە 
هەیە.  ئاسیایی  و  التینی  ئەمریكای  و  ئەوروپی  ئەدەبی 
جیهانە  ئەم  نووسەرەكانی سەر  هەموو  لەم سەردەمەدا 
ب��ەردەوام  وەرگێڕانەكان  ژم��ارەی  دەخوێننەوە.  یەكدی 
زیاد دەكات و بۆ ئەدەب هیچ سنورێكی كلتوری نەماوە. 
لەڕاستیدا هەمیشە وا بووە. تەنها بیر لە مێژووی شیعری 
ئەوروپی بكەنەوە، بۆ نموونە مێژووی شیعری ئینگلیزی. 
چواردە  ))هەڵبەستی  سۆنێت  مێژووەدا  ئەو  لەسەرەتای 
ئیتاڵیەكان  پێشینەكانی  شیعرە  لە  كە  وەستاوە،  دێ��ڕی(( 
دەچێت. تۆماس ویات، نووسەرێك كە نێزیكەی نیو سەدە 
بەر لە شكسپیر ژیاوە، ئەوكات شیعری دڵفڕێنی نووسیوە. 
))شیعری  راستەوخۆی  وەرگێڕانی  لەوانە  هەندێك  بەاڵم 
لە  زۆری  شتگەلێكی  سپێنسەر  ب��ەاڵم  ب��وون.  پاتراركا(( 

نووسەرە فەڕەنسیەكانەوە وەرگرتووە.

ئایا نووسەر هەن، كە بۆ ئێوە جۆرێك بن لە نموونە؟
مێلڤیل  و  ه��اوس��ۆرن  نووسەرێك  لەهەر  ب��ەر  لێرەدا 
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وا  دوان��ەدا  ئەم  لەگەڵ  زیاتر  هەمووان  لە  یادمەوە.  دێنە 
ستایشی  هەبێت.  دەرونیم  پەیوەندییەكی  دەكەم  هەست 
دۆستۆیڤسكی دەكەم، بەاڵم هەموو كارەكانی نا. هەندێك 
من  كە  مەزنانەن،  ه��ەرە  كتێبە  ب��ەو  س��ەر  كتێبەكانی  لە 
دوورن.  منەوە  لە  بیرۆكەكانی  بەاڵم  خوێندوومنەتەوە. 
خۆشمبووێت  تر  كتێبێكی  هەموو  لە  زی��اد  كتێبەی  ئ��ەو 
بە  سەبارەت  زۆر  شتێكی  من  ئەگەرچی  كیشۆتە.  دۆن 
شتێكی  ی��ان  ژیاننامەكەی  هەرگیز  و  نازانم  سێرڤانتی 

ئاوهایم نەخوێندووەتەوە. 

نیویۆرك((  ))تریلۆژیای  بەتایبەتی  ئێوە،  رۆمانەكانی 
كە  ك��ران،  ستایش  ئ��ەوە  بۆ  رەخنەگرانەوە  لەالیەن 
لێهاتوویەكی  و  بلیمەتی  و  چێژبەخشن  و  بەتەوس 
تێكنیكییان تیادایە. ئایا رەچەتەیەكی تێوری گێڕانەوە 

لەپشت كتێبەكانتانەوە هەن؟
نەخێر، هەرگیز. لە هەموو كتێبەكانمدا فۆرم دەرەنجامی 
ئەو شتانە بووە، كە من ویستوومە بیانڵێم. ئیدی مۆدێلێكی 
ستایلی یاخود شتێكی لەو جۆرە لە ئارادا نەبووە. ناوەڕۆك 
بەپێچەوانەی  پێچەوانەوە.  بە  نەك  دەكات،  دیاری  فۆرم 
سەخت  ف��ەرم��ی  ی��اس��ای  تیایاندا  ك��ە  ەوە،  ))س��ۆن��ێ��ت(( 
رۆمانێك  نووسینی  دیاریكراو  تاڕادەیەكی  س���ەروەرن. 
فۆرمێكی  خۆم  جارێك  هەموو  دەبێت  چونكە  سەختترە، 

نوێ بدۆزمەوە.



و: پێشەوا فەتاح 302

جێگیر  نەخشەیەكی  بەبێ  رۆمانەكانتان  ئێو  وات��ا 
درووست  فۆرمەكە  نووسیندا  لەكاتی  واتا  دەنووسن؟ 

دەبێت؟
بە شێوەیەكی ئاوها تاق و تەنهایی نا. لەسەر شێوازی 
تێكەڵەیەك لە هەردووكیان. بەر لەوەی دانیشم و دەست 
و  دوور  ماوەیەكی  بۆ  حیكایەتەكە  بكەم،  نووسین  بە 
دەب��ەم. زۆر شت  دا دەهێنم و  لەناو مێشكی خۆم  درێژ 
سەبارەت بە كاراكتێرەكان و بنیاتی رووداوەك��ان و ئەو 
شوێنانە دەزانم، كە دەمەوێت بۆیان بچم. پاشان لەكاتی 
نووسیندا هەندێك گۆڕانكاری روو دەدەن. تاك تاك چەند 
بیرۆكەیەك رەت دەكەمەوە و شتگەلێكی نوێی زۆر زیاد 

دەكەم. بەم شێوەیە هەردوو جۆرەكە ئامادەگییان هەیە.

هەندێك لە رەخنەگران دەڵێن، ئێوە لەسەر شێوازێكی 
بۆ  دەك��ەن.  كار  نموونە  و  كڵێشە  بە  بەهێز  ئێجگار 
دووهەمی  بەشی  دا،  لێدان((  ))سێبەری  لە  نموونە 
تریلۆژیای نیویۆرك، ئێوە ناوی رەنگەكانتان داوە بە 
كاراكتێرەكان. ئایا بەوە ویستان ئەوە نیشان بدەن، كە 
دەشێت كاراكتێرەكان بۆ سەر ئەركێكی گێڕانەوەی رووت 

كەمبكرێنەوەو لە بنەڕەتدا دەتوانرێت بگۆڕدرێن؟
نەخێر، تەواو بە پێچەوانەوە. با بۆتان روون بكەمەوە. 
ساڵێك  چەند  ه��ەن.  بەڕاستی  ناوانە  ج��ۆرە  لەو  سەرەتا 
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لەمەوبەر لە رۆژنامەدا ئامارێكم سەبارەت بە تیمی فتبۆڵی 
ئەمەریكی خوێندەوە. هێرشبەرە هەرە سەركەوتووەكانی 
ئاوسا ناویان ))بالك، وایت، گرین، بلو، گرێی(( بووە. من 
ئەو  تەنها  هاتووە. سەرەتا  لەوەوە  بیرۆكەكەم  وایە،  پێم 
ناوانەم لەبەردەستدا بوو. پاشان خەیاڵی ئەوەی چیرۆكێك 
كاراكتێرەكان،  بە  داوە  رەنگم  ناوی  كە  بەوەی  بنووسم. 
كە  ببەخشم،  چیرۆكەكە  بە  پەرێزیە  دوورە  ئەو  توانیم 
پێویستی پێیەتی. هەمانكاتیش ئەوە سەرنجی راكێشابووم، 
لەڕێی وشەوە  رەنگ  نییە  توانایدا  لە  كە هەرگیز مرۆڤ 
بۆ  رەنگێك  چۆنییەتی  ناتوانیت  نموونە  بۆ  روونبكاتەوە. 
و  تایبەتی  دەتوانیت  ناكرێت.  روونبكەیتەوە،  كوێرێك 
نیشانە فیزیكییەكانی بۆ وەسف بكەیت، بەاڵم دەشتوانیت 
باسی شەپۆلەكانی تیشكی بۆ بكەیت، هەموو ئەو شتانە 
رەنگەكان  دەبێت  مرۆڤ  نابێت.  واتایەكیان  كوێرەكە  بۆ 
چۆن  وەكو  كتومت  تێبگات.  لێیان  تاكو  ببینێت،  و  بژێت 
كەسێكی  بزانێت  تاكو  ب��ژی،  كەسێكدا  لەگەڵ  پێویستە 
سەبارەت  چی  دیكە  خەڵكانی  ئەوەی  گوێدانە  بێ  چۆنە، 
بەو كەسە دەڵێن. هەموو ئەو شتانە هیچ واتایەكیان نییە، 
لەڕێی  نەناسیبێت.  كەسەكەی  خودی  خۆی  مرۆڤ  هەتا 
ئەوەوە كە من ناوی رەنگم دا كاراكتەرەكان، توانیم لەسەر 
هەمانكاتیش  و  پوخت  و  ئەبستراكت  ت��ەواو  شێوازێكی 
پێشم  بكەم.  نمایشیان  كۆنكرێت  زۆر  شێوازێكی  لەسەر 

وایە ئامانجی خۆمم پێكاوە.
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لەو كتێبەدا بەر لە هەر شتێك مەسەلە شوناسە.
بەشێك. كاتێك ئەوسا هاوڕێیەكم كتێبەكەی خوێندەوە، 
هاتە الی خۆم و وتی، گوایە من كتێبێكم لەسەر میتافیزیكی 
ئێمە  كاتێك  دەك��ات،  ل��ەوە  باس  نووسیووە.  خوێندنەوە 
كتێبێك دەخوێنینەوە، چی روو دەدات. راماندەكێشێتە ناو 
))سێبەری  تیادایە.  شتێكی  كتێبە  ئەو  وابزانم  شتێكەوە. 
لەسەر  كە  دەڕوات،  كتێبێك  خوێندنەوەی  لەسەر  لێدان(( 
نووسینی  لەسەر  یاخود  دەڕوات،  كتێبێك  خوێندنەوەی 

كتێبێك دەڕوات.

نووسەرێكن،  چەند  سەرقاڵی  نووسینەكانتاندا  لە 
كتێبەكانی  لەگەڵ  زۆر   نزیكییەكی  بیركردنەوەیان  كە 

خۆتاندا نیشان دەدەن.
هەیە.  تایبەتی  زۆر  هۆكارێكی  ئ��ەوە  وای��ە  پێم  بەڵێ، 
كاغەز،  س��ەر  خستبێتە  رستەیەكم  تاكە  ب��ەرل��ەوەی  من 
لەسەر رۆمانەكانی سەرەتام ئیشم كردووە. بەشێوازێكی 
ناخودئاگا. لەبەرئەوە ریزێك لە نووسەر رایاندەكێشام، كە 
وەك خۆم بیریان دەكردەوە. لەوەوە هەلی ئەوەم بەدەست 
كەوت، لە پەخشانەكانمدا چەند فكرێك سەبارەت بەوەی 

رۆژێك لە رۆژان دەمەوێت بینووسم، دەربڕم.

هەندێك لە رۆمانەكانت، كاتێك مرۆڤ دەیانخوێنێتەوە، 
بكات،  تەماشا  ئ��ەدەب��ی  فیلمێكی  وای��ە  ئ��ەوە  وەك 
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بەتایبەتی ))مۆسیقای رێكەوت((. ئایا هەتا ئێستا هیچ 
كەس پێشنیاری ئەوەی نەكردووە، یەكێك لە كتێبەكانت 

بكەیت بە سیناریۆ؟
))مۆسیقای رێكەوت(( كراوە بە فیلم. من هیچ سەر و 
كارێكم لەگەڵیدا نییە. سیناریۆكە كەسێكی دیكە نووسیویەتی. 
من بە هەست و نەستی تێكەاڵوەوە لە مەسەلەكە دەڕوانم. 
بۆ سیناریۆكە  لە كۆتاییدا چی دەردەچێت.  كێ دەزانێت، 
پێویستی كرد رۆمانەكە زۆر كورت بكرێتەوە. ئیتر تەواو 
بەشی یەكەمی كتێبەكە هێڵی پیادا هێنراوە. فیلمەكە بەوە 
لەسەر شەقامەكە  پۆزی،  نێش و  دەك��ات، كە  پێ  دەست 
كە  نییە،  تێدا  یەكەمیشی  چاپتەری  تەواوی  دەبینن.  یەك 
و  دەدات  لەدەست  قاچەكانیدا  لەژێر  عەرز  نێش  ل��ەوەدا 
بەبێ ئامانج و سەرلێشێواویەوە دەڕوات و دێت. لەڕاستیدا 
تەواو  زانیاریەكی  هیج  ب��ەاڵم  دەكرێت،  لێ  باسی  دوات��ر 
بەدەست ناهێنیت. ئەگەرنا فیلمەكە چوار كاتژمێری دەبوو.

هیچ شتێكیتر لە پرۆژەدایە؟
نوێ  كتێبێكی  رێكەوت((  ))مۆسیقای  بێگومان.  بەڵێ، 
نێوەندەدا  لەو  ك��ردووە.  ت��ەواوم  دا   1989 لەساڵی  نییە، 
رۆمانە نوێیەكەشم تەواو بووە و لەم رۆژانەدا لە ئەمەریكا 
باودەبێتەوە. ناونیشانی كتێبەكە ))لیڤیاپەن((ە. سیاسیترین 
ئەو  شانبەشانی  نووسیبێتم.  ئێستا  هەتا  من  كە  كتێبە، 
كورتەچیرۆكێكەوە  لە  نووسیووە.  سیناریۆیەكم  رۆمانە 
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وەرمگرتووە، چیرۆكی كریسمسی ئۆگی رێن، كە بەر لە 
چەند ساڵێك بۆ نیویۆرك تایمزم نووسی. لێیان پرسیم، 
ئاخۆ ناتوانم چیرۆكێكی كریسمسیان بۆ بنووسم، منیش 
نەكردبوو.  وەهام  شتێكی  هەرگیز  ئەگەرچی  كرد،  ئەرێم 
بەهەرحاڵ، ئەو چیرۆكە سەرەتای فیلمەكە بوو. یەكەمین 
كاری كۆمیدیامە، شتێكی جدی نییە و چێژێكی زۆرم لەو 
كارە بینی. نووسەرێكیشی تیادایە، كە لە فیلمەكەدا لەسەر 
تاوناتاوێك چەند  دەكات.  كار  لێدان((  ))سێبەری  رۆمانی 
بەشێكی كتێبەكە بە رەنگی رەش و سپی نیشان دەدرێت، 
وەكو فیلمێك لەناو فیلمەكەدا. سیناریۆكە لە دوو شوێنەوە 
بۆ  بەتایبەت  كارەكە  حەفتای  سەدا  لە  بەاڵم  وەرگیراوە، 

فیلمەكە نووسراوە. 

لێ  باستان  كە  راستەقینەیەی،  چیرۆكە  دە  ئەو  ئەی 
ئۆستەر  پۆڵ  كورتەچیرۆكی  داهاتوودا  لە  ئایا  كرد؟ 

دەخوێنینەوە؟
زۆر  ل��ەوەدا  ئەزمونم  هێشتا  من  دەبێت.  چۆن  بزانم 
چیرۆك  كورتە  دەكەم  حەز  زۆر  ئەوەشدا  لەگەڵ  كەمە. 
بنووسم. ئەو ژانری نووسینە سەرنجم رادەكێشێت. هێندە 
بەتەواوەتی  كورتەچیرۆكدا  لەگەڵ  ئێستا  هەتا  من  هەیە 

هەڵم نەكردووە.

یۆئاخیم فێلدمان و جۆرج دێگێ



307ئەدەبیات ئەمەیە

ڕیچارد باخ
من ناتوانم ژیانێك بەبێ فڕین بهێنمە پێش چاوی خۆم 

حوزەیرانی  23ی  باخ،  ریچارد  ئەمەریكی،  نووسەری 
ب��ووە.  لەدایك  ئیلینۆی  لەویالیەتی  پ��ار  ل��ەئ��ۆواك   1936
باخ لەسەرەتای تەمەنی حەڤدە ساڵییەوە دەستی كردووە 
ئاسمانی  هێزی  بەشی  رۆیشتە  دوات��ر  ساڵێك  بەفڕین. 
ئەمەریكا. دواتریش وەك مامۆستای فڕین دەستبەكار بووە. 
نووسیوە:  فڕین  لەسەر  وتاری  پیشەكەی  شانبەشانی 
لێرەدا تەنها لەڕووی تەكنیكییەوە خۆی بەفڕینەوە سەرقاڵ 

نەكردووە، بەڵكو هەست و هزر رۆڵی سەرەكیان هەیە. 
ن��ەوڕەس(  )جۆناسانی  ناونیشانی  لەژێر  كتێبی  یەكەم 
ەوە، كە ئازاد بەرزنجی لەزمانی ئینگلیزییەوە كردوویەتی 
ب���ەك���وردی و ل��ەو چ��اپ��ەدا رۆم��ان��ەك��ە ب���ەه���ەردوو زمانی 
كوردی و ئینگلیزی بوونیان هەیە، ساڵی 1970 بەتیراژێكی 
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ناوبانگی جیهانی و  بووە هۆی سەركەوتن و  ملیۆنی  پێنج 
تەماشا  كولتووری  كتێبێكی  وەك  ئەمڕۆش  رۆژی  هەتا 
دەكرێت. بەاڵم مرۆڤ ناتوانێت كۆی كارەكانی باخ بۆ ئەو 
ملمالنێیەكی  دیكەیدا  لەڕۆمانەكانی  بكاتەوە.  كتێبەبچوك 
قوڵی لەگەڵ مەفتوونی فڕین و كاریگەرییەكانی كردووە، هەر 
ئەوەش نا، بەڵكو لەبەسەرهاتی فڕینەوە دێتە سەر بابەتی 
تەواو جیاوازی میتافیزیكی، وەكو توانای هیپنۆز بەسەر 
حەقیقەتدا لەڕۆمانی )فڕۆكەوان( دا. كتێبەهزرییەكانی باخ 
لەخەڵكی  زۆرێك  ژیانی  ن��ەوڕەس،  جۆناسانی  بەتایبەتی 
گۆڕیوە. لەهیچ كتێبێكیدا هێندەی دواهەمین رۆمانی لەژێر 
هزری  بەئەزمونی  س��ەب��ارەت  )ف��ڕۆك��ەوان(،  ناونیشانی 
نەگەیشتۆتە ترۆپك. لێرەدا، لەدیدارێكدا لەگەڵ كریستیان 
نیگاكان،  گۆڤاری  سەرنووسەری  نووسەر و  سالڤێسن، 

لەسەر تێگەیشتن و ژیانی خۆی قسە دەكات. 

جەیمی  نوێكەتدا  رۆمانە  یەكەمی  لەبەشی  ڕیچارد، 
جار  یەكەمین  بۆ  دەك��ات  ژنێك  كۆمەكی  فڕۆكەوان 
وا  بنیشێتەوە.  ب��ێ��وەی  هەستێنێت و  ف��ڕۆك��ەی��ەك 
دەردەكەوێت ئاماژەكانی جەیمی بۆ ئەو ئافرەتە شتێكی 
وەك  خۆت  تۆ  ئایا  دەبێت.  تیادا  هیپنۆسكارانەی 

فڕۆكەوان شتی لەو چەشنەت بەسەرهاتووە؟
كاراكتەری جەیمی بۆ من زۆر سروشتی دروستبوو، 
نە  ب���ووم.  فڕین  مامۆستای  ئ��ەو  وەك  خۆشم  چونكە 
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قسەكردنمان  هیپنۆتیسكاری  چەشنێكی  من  نە  و  ئ��ەو 
بەكارنەهێناوە، ئەوە تەنها گفتوگۆیەكی وردە. من سەرەتا 
لەفڕین هۆشم دەهاتەوە كە  وانەیەكی زۆر  لەپاش چەند 
هەرگیز دەستكاری ركێفی فڕۆكەكە ناكەم و تەنها لەویادا 
دەدەم،  بەفێرخوازەكە  پێشنیارێك  چەند  دانیشتووم و 
بێسەنگ،  )ن��ەرم و  نا:  یاخود  دەگ��رت  وەری  یان  ئەویش 
ئێستا هەوڵبدە شتێك كەمتر فشار بكە، ئەوەتا دەیبینیت! 
بەشێوازێكی دروست خێراییمان كەم دەكەینەوە لەكاتێكدا 
ئیدی  رادەگریت(،  ئاسۆوە  بەسەر  فڕۆكەكە  دەنوكی  تۆ 
من هەرگیز بەهزرمدا نەهاتووە، یاخود بەهزری جەیمیدا 
نەهاتووە كە مامۆستایانی فڕین خوێندكارەكانیان دەخەنە 
لەكاتێكدا ورەیان دەدەنێ  لە)حاڵ لێ هات( نەوە،  جۆرێ 
چ��اودێ��ری  ئ���ەوەدا  ل��ەگ��ەڵ  تاقیبكەنەوە و  ن��وێ  شتگەلی 
هیپنۆتیزم  ئەوە  ئەگەر  روودەدات.  چی  ئاخۆ  كە  دەكەن 
بۆ كەسێكیتریش  پێشنیارێكی كەسێك  هەر  كەوابێ  بێت، 

هیپنۆتیزمە.

گۆرانییەكی  حەفتاكانەوە  لەساڵی  لەئەڵمانیا 
كەسێك خۆشەویستەكەی  تیایدا  كە  هەیە  بەناوبانگ 
خۆی دەبینێت لەناو هەوردا ون دەبێت و لەكۆرسەكەدا 
دەڵێت: )دەبێت ئازادی بەسەر هەورەوە بێسنوور بێت(. 
ئایا دەتوانیت شتێك لەسەر ئەو تامەزرۆییە بڵێیت، 

تامەزرۆیی بوون بەسەر هەورەوە؟
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گۆرانییە  ل��ەو  گوێم  م��ن  پێشنیارە،  ئ��ەو  ب��ۆ  س��وپ��اس 
بووە. هەموو فڕۆكەوانێك هەست بەو تامەزرۆییە دەكات، 
مەلەكردن  بۆ  لەئاسمان،  بوون  بۆ  ناخەكییە  خواستە  ئەو 
شینییەی  ئەو  بڕینی  بۆ  مەستانەیەدا،  دەشتە  ئەو  بەناو 
ناو ئاسمان و چنینی پەلكە زێڕینە بەنووكی باڵەكان. تەنها 
دەكەین،  ئەوە  لەسەر  قسە  فڕۆكەوانان  لەئ�ێمەی  كەمێك 
وەك  نەك  ناسراوین  كار  تەكنیك  وەك  پتر  ئێمە  چونكە 
مەخلوقێك كە خاوەنی هزر بێت و وەك ئەوە وابێت لەتۆفانی 
هەور درووست بووبێت. بەاڵم ئەوە شتێكە بوونی هەیە، 

لەقواڵیی ناخماندایە و بۆ ئێمە نیشتیمانە.

ئایا ئامۆژگاری تۆ بۆ كەسێك چییە كە ترسی فڕینی 
هەیە؟ هەڵبەت بەمانا هزرییەكەشییەوە.

بەبڕوای من هەموو ترسێك لەڕێی زانین و تێگەیشتنەوە 
دەبەزێنرێت. لەسەر ئاستی زەوییەوە ئەوە یارمەتی دەكات 
. كە فڕۆكە بەجۆرێك لەجۆرەكان لەسەر شانس نافڕێت، 
بەڵكو لەالیەن یاساییەكی سروشتەوە هەڵدەگیرێت ئەگەرچی 
نادیاریش بێت. لەڕووە هزرییەكەشییەوە هەر هەمان شتە. 
چ  لێرەدا   - پێبكە  متمانەی  ببەو  لەبنەمای سەرەكی حاڵی 
دەرگای  لەپشت  لەئارادایە؟  لێی  هەبوون  ترس  بۆ  شتێك 
ه��ەزاران  نییە:  ترسی  ك��ەس  هیچ  ف��ڕۆك��ەوان��ەوە  كابینەی 
كاتژمێر ئەزموونی فڕین، چەند ساڵێك لەفێربوونی تیۆری و 
كرداری. ئەو حەسرەتە  وا لەكاپتنی فڕۆكەوانەكان دەكات 
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بەخانەنشینی هەموو جۆرەكانی دیكەی فڕۆكە بچووكەكان 
تاقیبكەنەوە. شتێك لەزانینی ئەوانەوە فێربە، شتێك لەوەوە 
لەفڕین  ئیتر هەرگیز ترست  بانگ دەكات،  ئەوان  فێرببەكە 

نابێتەوە. 

رۆژ چۆن بەسەر دەبەیت؟ هێشتا دەفڕیت؟
من ناتوانم ژیانێك بەبێ فڕین بهێنمە پێش چاوی خۆم. 
ئەو  دەزان��م  من  بەڵێ  هەیە.  بچووكمان  فڕۆكەیەكی  چەند 
فڕۆكانە زۆرن، بەاڵم هاوڕێی لە مێژینەن، رۆحگەلێك لەپۆاڵ و 
ئەلەمنیۆمی بۆیاخ كراو. من بەزۆری بۆ جێیەكی دیاریكراو 
نافڕم، بەڵكو بە ئاسانی تەنها بەرەو بەرزایی ئاسمان، ئاوا 
هەمیشە  بەرزانە(  )پێدەشتە  ئەو  كاتژمێرێك.  نێزیكەی  بۆ 
با، هەور، خۆگۆڕینی ئاسۆ،  پێدەبەخشنەوە:  ئیلهامی نوێم 
من هەرگیز لەوە تێر نابم. هەموو نیشتنەوەیەك ملمالنێیەكی 
نوێیە بۆ نیشتنەوەیەكی بێلەكە: با خۆی دەگۆڕێت، تیشكی 
خۆر نابینات دەكات یاخود نا، فڕۆكەكە كەمێك سەنگینتر یان 
بێسەنگترە وەك لەجاری پێشوو، شوێنی نیشتنەوە وشكە 
كورت. خۆشی  یاخود  درێژ  مێرگ،  یان  قیرە  تەڕ،  یاخود 
بگەیەنیتە  كتومت  تایەكان  لەوەدایە  لەڕكێفكردنەكەیدایە، 
دەرەكییەكان  دۆخە  ل��ەوەی  بێباك  خۆت،  مەبەستی  جێی 
ببیت  فڕۆكەكەدا  لەگەڵ  مەسەلەئەوەیە  لەبنەڕەتدا  چۆنن. 
مەكینەكەدا  رۆح��ی  لەگەڵ  رۆح��ت  شێوەیە  ب��ەو  ب��ەی��ەك. 
لەهەندێك  هەواكانیت.  ناو  مەخلوقێكی  لەهەماهەنگیدایە و 
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نە  دەنووسم.  هەیە  رۆژانیتر  فڕۆكەكانم،  رۆژدا سەرقاڵی 
ئاهەنگ، نە چەپڵەی هاندەر، نە ناوەندی میدیاكان. 

پ��اڵ��ەوان��ی ن��او چ��ی��رۆك��ەك��ەی ت��ۆ )ل��ەڕاب��ردووی��دا( 
جۆرێك  دەنێردرێتە  هیپنۆتیزكارێكەوە  ل��ەڕێ��ی 
دەرب��از  لێ  خ��ۆی  ناتوانێت  كە  لەئەشكەوتێكەوە 
شتی  هاتووە؟ خۆت  تۆدا  بەزەینی  ئەوە  چۆن  بكات. 

لەوجۆرەت بەسەرهاتووە؟
بەندینخانەیەكە  بەڵكو  نییە،  ئەشكەوت  لەڕاستیدا 
ب���ەدی���واری ب��ەردی��ن��ەوە. ل��ەڕاس��ت��ی��دا م��ن ك��ت��وم��ت ئ��ەو 
شتی  بەهیپنۆزەوە  پەیوەست  ب��ەاڵم  نەژیاوم،  ئەزمونە 
سەرنجی  بەسەرهاتووە:  ج��ۆرەم  لەو  سەیروسەمەری 
بینینی  چاوم،  پێش  هاتوونەتە  واقیعانە  زۆر  كە  خەیاڵی 
تەنها  بڕوانین،  لێی  بێالیەنانە  ئەگەر  كە  بوونەوەرانێك 
وەهم بوون، نیگاگەلێك بۆناو شتێك كە رەنگە دێرزەمەن 
لەهەموو  م��ن  ب��ۆ  ئ��ەو شتانە  ب��ووب��ێ��ت.  ت��ی��ادا  ژی��ان��ی��ان 

حاڵەتەكاندا سەرنجڕاكێشن. 

خۆی  ئ��ەزم��ون��ی  دەوری  نییەڕۆماننووس  م��ەرج 
خۆتیت،  )فڕۆكەوان(  پاڵەوانی  بەاڵم  بنووسێتەوە، 
وانییە؟ ئەو جۆرێك لەبەخەبەرهاتن یاخود تێگەیشتن 
بەسەریدا دێت، بەچەشنێك كە هەر شتێك دەبینێت و 
دەبیستێت، بەجۆرێك لەجۆرەكان پەیوەندی بەهیپنۆز 
ئەزمونی  ئایا  هەیە.  موگناتیزییەوە  نواندنی  یاخود 
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خۆت چۆنە؟ دەتوانیت بەناو دیواردا بڕۆیت؟
بەڵێ، جەیمی فۆربێس خۆمم. ئەو تێگەیشتنە لەناكاوەی 
خۆم  تووشی  بەڕاستی  دەبێت،  تووشی  لەكتێبەكەدا  كە 
بووە، ئەو ئیلهامە: لەم لەحزەیەدا كتومت لەو شوێنەداین 
كە لێی هەین لەبەرئەوەی چەند وێنایەكی دیاریكراومان 
بەحەقیقەت لەقەڵەمداوە. راستی و ناڕاستیان هیچ رۆڵێك 
خۆمان  ك��ە  ئ��ەوەی��ە  كتومت  ئێمە  حەقیقەتی  نابینێت. 
بەحەقیقەت قبوڵی دەكەین. ئەگەر ئەوەمان بۆ روون بێتەوە، 
ئەوا دەشێت ژیانمان لەڕەگووڕیشەوە بگۆڕێت. ئەوكات 
پەلكەزێڕینە لەنوكی باڵەكانمان دێنە بوون. هەر لەبژاردندا 
كە  دیوارگەلێك  بڕیوە.  دیوارم  ئێستا چەند  هەتا  نەماوە 
ئێمە هەموومان بەناویاندا دەڕۆین، ئەگەر بێتو ببینین كە 
كە  وابێت،  پێموان  لێبكەن  وامان  لەوەدایە  توانایان  تاكە 
ئەوان سیمبولی سنووری نەبەزیون. هەموو فێربوونێك 
- بێجیاوازی لەهەر مەودایەكدا بێت - مانای ئەوەیە كە 
ئێمە زاتی رۆیشتن بەناو دیوار و شوراكاندا دەكەین، من 
ئێستا ئەوە دەتوانم. بۆ س��ەرەوە، بۆ خ��وارەوە، بەسەر 
ئاوەكاندا  بەسەر  بێسەنگ  پەڕێكی  هێندەی  هەورەكاندا، 
بڕۆم. ئای چەند خۆشحاڵم كە ئەو دیوارە كۆنانە ئاساریان 

نەماوە. 
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كەواتە تۆ دەڵێیت فكر واقیع دروست دەكات؟ بەاڵم ئایا 
لەحزەی داهاتوو شتێكی نەبینراو و نەزانراو نییە؟ ئایا 
بڕیار  بەڕاستی  بتوانین  ئێمە  ئەگەر  دەبێت  چی  واتای 

لەسەر لەحزەی داهاتوو بدەین؟
بەبڕوای  نییە.  واقیعدا  لەگەڵ  پەیوەندییەكی  هیچ  فكر 
من واقیع لەودیوی هەموو وەهمەكانی ئێمەوە سەبارەت 
یەقینی  ل�����ەدەرەوەی  ه��ەی��ە،  ب��وون��ی  زەم���ەن،  بەجێگە و 
ئێمەوە بۆ دابڕینمان لەئەوینی كامڵ. بۆ من ئەو كامڵییە 
پەیپێنەبراوە تاكە شتی واقیعییە، هەموو شتەكانی دیكە، 
كۆمەڵگاكان،  جیهانگەل و  كەشكەشان و  وێناكانی  هەموو 
فڕۆكە،  جەستە و  ئ��اب��ووری و  سیستەمەكانی  و  خانوو 
دێنە پێش چاومان،  ئەو وێنایانە زۆر واقیعی  نین.  ئەوە 
بۆ  بەاڵم  تێگەیشتن،  بۆ  بەهان  پڕ  كەرەستەی  بێگومان 
لەو  دانەبڕاوین  ئێمە  هەیە و  كامڵ  من خۆشەویستییەكی 
بۆ  تەنها  بێگەردم  تیشكی  ژیانەمدا  لەم  خۆشەویستییە. 
ماوەی ٧٥ چركە بینیووە و لەقواڵیی ناخمەوە ناسیمەوە 
- چەند چركەیەكی دڵفڕێن بوون! بۆ مەسەلەی )لەحزەی 
لەباوەڕی  بەشێكە  تەنها  ئەوە  من  ب��ەڕای  ش،  داهاتوو( 
ئێمە بەزەمەن. لەڕاستیدا شتێك بەناوی لەحزەوە بوونی 
نییە. تەنها )ئێستا( هەیە. دووری بوونی نییە، بەڵكو تەنها 
سەرابەی  زەمەنە  لەو  خۆمان  رێگای  ئێمە  هەیە.  )ئێرە( 
لەسەر  خۆمان  لەئێستاشەوە  هەر  هەڵدەبژێرین،  ژیاندا 
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بابەتە گرنگەكان جێگیر كردووە، ئەمە بەرلەوەی بگەین. 
پەیبردنێك  تەنها  نییە.  بوونی  ل���ەدەرەوە  ێك  )جیهان( 
هێڵی  پەیببردنەش  ئ��ەو  ه��ەی��ە.  ب��وون��ی  ێ��ك  بە)جیهان( 
بەتەوسەوە  دەگ��ری��ن،  لەنگەر  لەسەری  كە  تایبەتیمانە 
جاڵجاڵۆكەیەكەوە  تۆڕی  بەسەر  رووداوەك��ان��دا  لەنێوان 

لەنگەردەگرین، كە ئێمە بە)ڕۆژگار( ناوی دەبەین.

ئەم  راستە؟(،  شتێك  )چی  دەپرسێت:  فڕۆكەوانەكە 
بێت.  خۆشت  خ��ودی  پرسیاری  پێدەچێت  پرسیارە 
فڕۆكەوانەكە بەخۆی دەڵێت، راست ئەوەیە كە گۆڕانی 

بەسەردا نایەت. ئەی بۆ تۆ راست چییە؟
تاكە شتی راستەقینە بۆ من ئەوەیە ملكەچی باوەڕێك 
وێنایەك  هەر  سنووری  یاخود  زەمەن  بەشوێن و  نەبیت 
بێت. لەئینجیلدا كەسێك خودای بە)منم( وەسف كردووە و 
لەو دوو وشەیە بكەم. واتا  تەنها دەتوانم پشتگیری  من 
نە )من بووم( و نە )من دەبم(. بەبڕوای من )ئێستا( ئێمە 
تۆزێك  هەسارە  ئەم  لەسەر  كە  نابینێت  دووق��اچ  وەك 
بێین و  بەسەربەرزییەوە  كوێیەك(دا  )هیچ  لەپەراوێزی 
بڕۆین. ئێستا تەنانەت پەی بە)نائێستا(ش نابات. هەروەك 
كە  ناكات  هەاڵنە  ئەو  حیسابی  بیركاری  زانستی  چۆن 
تەنها  )ئێستا(  دەی��ك��ەن.  لەهەژمارەكانیاندا  مرۆڤەكان 
ئەوین و  مەسەلەی  بۆ  دەناسێت.  خ��ۆی  زاف��ی  خ��وودی 
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زەین و ژیانیش هەمان شتە. )ئێستا( هەیە. ئێمەش، من و 
لەفریشتە،  پێشكەوتووترین  زۆر  كە  راستەقینە،  ت��ۆی 
ئەم  هەموو  رەنگە  ئەوەش:  سەرەڕای  یەكین.  لەگەڵیاندا 
بەخیل  شازادەیەكی  خودا  رەنگە  نەبێت.  بوونیان  شتانە 
م��ەرگ و خەرابات و  ب��ەزم و رەزم��ی  ئەم هەموو  بێت كە 
رق و رق لەسەر زەوی هەڵبەستبێت و وەك ئەوەی ئێمە 
ئەم  من  بەاڵم  دەدات.  سزامان  بەچیلكەیەك  بین  مێروو 
لە  پێشوازی  خۆشترە  پێم  دەك��ەم��ەوە و  رەت  بیرۆكەیە 

وەهمەكەی خۆم بكەم: ئێمە و ئەوینی پڕ بە یەكین.
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سەلمان ڕووشدی
رەنگە من بۆ ئەوە بووبێتمە نووسەر، تاكو كوختە بەتاڵەكەی 

خودا بە خەونگەلێكی دی پڕ بكەم

    بەڕێز روشدی، ئێوە بەناوبانگترین نووسەری زیندووی 
جیهانن؟

نەخێر، تەنها ناوم بەناوبانگە، ئەمەش لەبەر ئەوەی بە 
هەموو  و  دەكرێت  پەیوەست  ك��راوەوە  دی��اری  رووداوی 
منیشی  كتێبی  تاقە  ی��ەك  ئەگەرچی  دەزان��ێ��ت،  وا  ك��ەس 

نەخوێندبێتەوە، من دەناسێت.

ئەوە بۆتۆ مایەی خۆشحاڵییە؟
بەپێچەوانەوە!  وەك ئەوە وایە شتێك بەناوبانگ بێت، كە 
ئەسڵەن من نەبم. ئەو سااڵنەی، لەژێر هەڕەشەی كوشتنی 
فەتوا دا ژیام، وا دەهاتە پێش چاوم، خەڵكانی دی چیرۆكی 
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ژیانی من بنووسنەوە. هەموو سایەق تەكسییەك رای خۆی 
سەبارەت بە من هەبوو. هەزاران دەنگ هەبوون، كە من بە 

دەنگی خۆم دەرەقەتیان نەدەهاتم.

ئەی ئەمڕۆ چۆنە؟
هێشتا روو دەدات، كە من، كاتێك قاچ دەخەمە ژوورێكی 
دەتوانم  نەمبینیوون،  هەرگیز  بەر  لەوەو  كە  خەڵكەوە،  پڕ 
لە دەمووچاوەكاندا بخوێنمەوە، كە هەمووان سەبارەت بە 
من خاوەنی وێنایەكن، كە لەگەڵ بوونی راستەقینەی خۆمدا 
سەلمان  ئەو  من  پێویستە  ئیدی  نییە.  پەیوەندییەكی  هیچ 
تاكو  بسڕمەوە،  منم،  دەزان��ن  وا  ئ��ەوان  كە  روشدییەی، 

تێبگەن، كێ  بەڕاستی لەپێش دەمیاندا راوەستاوە.

بەاڵم خۆ هەموو ئەستێرەیەك لە وەزعەدایە.
بۆ  بێزاركەری  من شتێكی  دۆخ��ی  ب��ەاڵم   راستە.  ئ��ەوە 
یاخود  باشم  مرۆڤێكی  من  ئاخۆ  پرسیارێك،  ب��وو،  زی��اد 
مرۆڤێكی خراپ. ماوەیەكی زۆر كۆمەڵێك خەڵك هەبوون 
– مەبەستم لە خەڵكی موسڵمان نییە -، كە زیاد لە پێویست 

دوژمنایەتییان دەكردم.

كرد.  تاوانبار  خۆتانیان  رووداوەكەتاندا  لە  خەڵكی 
دەڵێن، بە رۆمانەكەتان "ئایەتە  شەیتانییەكان" خۆتان 

ئەو حاڵەتان بەسەر خۆتاندا هێناوە.
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بەڵێ، بەاڵم ئەوە بەسەر مادۆنایەكدا نایەت. سەبارەت بەو 
بێوەی.  قسەڵۆكی  دەنووسرێت،  زۆر  قسەڵۆكێكی  بوختانە 
هەلومەرجی  ب��ەاڵم  بژیم.  ئ��ەوەدا  لەگەڵ  دەمتوانی  منیش 
من جیاواز بوو. من وەك كەسایەتییەكی ئاسایی مامەڵەم 
لەالیەكی  دەیانپەرستم،  لەالیەكەوە  بەڵكو  نەدەكرا،  لەگەڵ 
دییەوە وەك شەیتان بە نەعلەت دەكرام. نە ئەوەیان و نە 
ئەمەیان ئەو كەسە بوو، كە خۆم هەستم بە بوونی دەكرد. 

ئێوە بوون بە سیمبۆلی ئەو شتەی، كە ساموێل ها تینگتن 
بە ))جەنگی كلتورەكان(( ناوی دەبرد.

بەڵێ، بەاڵم ئەوە بێزارم دەكات.

چۆن  ه��ەروەك  بژین،  ئ��ەوەدا  لەگەڵ  ئێوە  پێویستە 
مارلین مۆنرۆ پێویست بوو لەگەڵ سونعەی خۆیدا وەك 

سیمبۆلی سێكس بژی.
پێم باشتر بوو سیمبۆلێكی سێكس بوومایە.

كاریكاتێرە  لەسەر  مشتوومڕ  بە  پەیوەست  ئێوە 
خەڵكی  هەموو  دەمی  لەسەر  دووبارە  دانیماركییەكان، 
بوون. راپۆرتێك نەبوو دۆخی ئێوە لەگەڵ درووستكەری 

كاریكاتێرەكاندا بەراورد نەكات.
لەسەر  مشتوومڕ  دەبێتەوە.  كز  بەاڵم  رێپێدراوە.  ئەوە 
كاریكاتێرەكان نمایشێكی گاڵتەجاڕانەیە. لە داهاتوودا، ئەگەر 
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و  كاریكاتێرەكان  خەڵكی  روویدایەوە،  جۆرە  لەو  شتێكی 
منیشیان دێتەوە یاد. كەوابێ  من تاكە كەس نیم..

ئێوە پێتان وایە كاریكاتێرەكان سەركەوتوو بن؟
زۆرینەیان نەخێر. ئەگەر من سەرنووسەرەكە بوومایە، 
ئەوەی  هەزەلین،  كە  دەك��ردەوە،  باو  ئەوانەم  تەنها  ئەوا 
دەبێت دەست  دەڵێت،  بە خۆكوژەكان  تیایدا موحەمەد  كە 
بەهەشت  بەڵێندراوەكانی  حۆریە  هەڵبگرن،  كوشتن  لە 
لە  نییە.  یەكالییكەرەوە  خاڵی  ئ��ەوە  ب��ەاڵم  ب��وون.  ت��ەواو 
بنەڕەتدا ئەوانەی، كە چوونە سەر شەقامەكان، زۆرینەیان 
هەست   . بەئامێر  كراون  بەڵكو  نەدیوە،  كاریكاتێرەكانیان 
بەوە بكەن جنێویان پێدراوە. مەسەلە دیانەت نەبوو، بەڵكو 

دەسەاڵت بوو.

دەتانەوێت  كە  پیادەنێن،  دانی  ئەگەرچی  ئێوە،  بۆچی 
تەنها لەبەر ئەدەبەكەتان قەدرتان بگیرێت، كەچی لە 
مانگی مارتدا ئەو دەستنووسەتان ئیمزا كرد، كە ئێوەی 

خستەوە ناو رۆژنامەكان؟
پرۆتستۆیەك  مەسەلە  هەبوو،  زیاتر  مەسەلەی   لەویادا 
بەكار  دیانەت  كە  تۆتالیتاری،  ئایدۆلۆژیایەكی  لەدژی  بوو 
خەمین،  شەریكی  ل��ەوەدا  واژۆك��ەرەك��ان  ئێمەی  دەهێنێت. 
كە وەاڵمە رۆژئاواییەكان سەبارەت بەو دیاردەیە ئێجگار 
نەكردایە،  واژۆ  ئ��ەوەم  ئەگەر  دێ��ن.  كۆتایی  ئارامگیرانە 
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سەیریەكە  دەدا.  لەقەڵەم  ترسنۆك  بە  خ��ۆم  ئێستا  ئ��ەوا 
لەوەدایە، كە ئێستا تەنانەت چەند پێشەوایەكی ئاینی پێیان 
))ئایەتە  لەپاش  مندا  لەگەڵ  هەڵسوكەوت  شێوازی  وای��ە، 
شەیتانییەكان(( هەڵە بووە، هەڵەیەكی تاكتیكی، چونكە كاری 

خۆی نەكردووە.

ئەوا  بیانكوشتیتایە،  ئەوسا  ئەگەر  وتی،  مەالیەك 
هەرگیز ئەو كاریكاتێرانە نەدەهاتنە كایەوە.

ئەو جۆرە  بەرامبەر  هەڵسوكەوتی  نابێت مرۆڤ  بەڵێ، 
خەڵكانە ئاشتیخوازانە بێت، چونكە بەهۆی ئەوەوە هەست 

بە بوێری دەكەن.

ئەگەرچی حكومەتی ئێران ساڵی 1998 فەتواكەی دژی 
تۆی بە كۆتایی هاتوو راگەیاند، كەچی هەموو ساڵێك 

لەالیەن ئیمامە ئیسالمییەكانەوە دووبارە دەكرێتەوە.
ئەوە هیچ واتایەك نابەخشێت. ئەوە ریتوالێكە. حەقیقەت 
ئەوەیە، كە بۆ ماوەی هەشت ساڵە ئەو شتانە كاریگەریان 

لەسەر ژیانم نەماوە.

تاران  لە  خۆكوژەكان  ێكی  )كۆنگرێس(  نییە  لەمێژ 
بەسترا، كە تیایدا خەڵكەكەیان فێری ئەوە دەكرد، چۆن 

كاری خۆكوژی ئەنجام بدەن.
دەزانم.
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كچە خوێندكارێك جارێك لە دیدارێكدا وتی، یەكێك لە 
ئامانجەكان تیرۆركردنی سەلمان روشدی نووسەرە.

تەنهابێ  ئێستە  ئ��ەوە  ب��ەاڵم  خوێندۆتەوە.  وتەیەم  ئەو 
تیرۆركردنم  راستەقینەی  رەچەتەیەكی  كەوابێ   خەیاڵییە، 
پێیان  لەوێ  خەڵكی  مەرگپەرستی.  لە  بەشێكە  بەڵكو  نییە، 
دەگوترێت، ژیان گرنگ نییە، سەرەتا لەپاش مردن شتەكان 
سەرنجڕاكێش دەبن. ئیسالمی رادیكاڵی بووەتە كەنیسەیەكی 

مەرگ.

خۆشتر  مردن  لە  ژیانی  ئەوەی  دەڵێت:  دروشمەكەیان 
بووێت، دوژمنی ئێمەیە .

بەڵێ. ئەوە قێزەونترین فەلسەفەیە، كە مرۆڤ لە توانایدا 
بێت وێنای بكات.

خۆكوژەكان پەروەردە دەكرێن.
بەڵێ، بەاڵم ئەوە بەهانەیەك نابێت بۆ بەخشینی ئەوان. 
لە  رووبارێكە  جیهان  بەهەشتە،  ئامانجەكە  دەڵێن،  پێیان 
نااڵندن. بەاڵم دواجار بڕیار الی خۆیانە. هەموو مرۆڤێك 

خۆی بەرپرسیاری كردارەكانێتی.

ئەگەرچی هەژار و نەخوێندەواریش بێت؟
بەڵێ، چونكە هەژاری و نەزانی بەرەو نامۆڕاڵیت نا بەن. 
ئەگەرنا جیهان پڕ دەبوو لە شەیتان. دەتوانیت لە هیندستان 
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هەژارەكان  پێشتر  لە  كەس  هەموو  لە  تیایدا  كە  ببینیت، 
سروشتی  دەدەن.  دەن��گ  گ��ەن��دەڵ��ی  و  نایەكسانی  دژی 
زۆرینەی  خوێندەواری.  ئاستی  سەر  ناكەوێتەوە  مۆڕاڵی 

تیرۆریستەكان سەر بە چینی خوێندەوارەكانن.

ئەدرەسەكەی ئێوە هێشتا نهێنییەكە؟
نەخێر. لەڕاستیدا هێشتا جاروبار پەیوەندیم بە دەزگای 
فەرامۆشیان  ئەوان  كەوابێ   هەیە،  بەریتانییەوە  سیخوڕی 
نەكردووە. بەاڵم بەسەربەستی دەجوڵێمەوەو دەتوانم چیم 
تراموای  بە  رۆژێ��ك  هەموو  نیویۆرك  لە  بیكەم.  دەوێ��ت 
تەكسی  دەسكەوتنی  چونكە  دەكەم،  هاتووچۆ  ژێرزەمینی 

زۆر سەختە.

بۆ  پارەیەك وەك خەاڵت  لەگەڵ ئەوەشدا هەتا ئەمڕۆ 
لەناوبردنی ئێوە تەرخان كراوە.

باشە، بەاڵم یەك: پارەكە لە ئارادا نییەو دوو: كوشتیارەكە 
ناتوانێت پارەكە وەرگرێت. چونكە لەپاش كوشتنی من بۆ 

كوێ  دەچێت؟

ئەوە  نابێت،  دەربازم  ئەوا  بتكوژم،  ئێستا  من  ئەگەر 
روونە.

دەگیرێیت. بانگێشتی كوشتنم تەنها ئەوكاتە مەترسیدار 
بوو، كە  لە دەوڵەتی ئیسالمیەوە بوایە. دەنگە دەنگێكی زۆر 
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سەگێكی  دەنگەكەدا  دەنگە  نێوەندی  لە  ب��ەاڵم  دەكرێت، 
چیواوا راوەستاوەو بەناو میگافۆنەكەدا دەوەڕێت. خودی 
فەتوا خۆی هەرگیز مەترسیدار نەبووە، بەڵكو حكومەتی 
بوو.  مەترسیدار  دا  كوشتەنەكەی  فەرمانی  كە  ئێرانی، 
چەند  چونكە  نەپاراست،  منیان  لەبەرئەوە  بەریتانیەكان 
موسوڵمانێك پێیان خۆش نەببوو، كە من چیم نووسیوە، 
لەبەرئەوەی  و  بەریتانیم  هاواڵتی  لەبەرئەوەی  بەڵكو 
سەر  بۆ  بوو  حكومی  پەالمارێكی  كوشتنەكە  فەرمانی 

سەروەری بەریتانیا، پاراستیانم.

ئێوە وتتان، زۆرینەی موسوڵمانەكان كێشەیان لەگەڵ 
كتێبەكەتاندا نییە.

بەڵێ، دەتوانیت ئەوە لە خوێنەرەكانمدا ببینیت. زۆرینەی 
هەوادارەكانم موسوڵمانن، النی كەم ناوی موسوڵمانیان 
نازانم، ئاخۆ باوەڕیان پتەوە؟ منیش خاوەنی  هەیە. من 

ناوێكی موسوڵمانم و لەگەڵ ئەوەدا كەسێكی دینی نیم.

دینی  كەسێكی  تەمەنت  ساڵی  پانزەهەمین  هەتا  تۆ 
بوویت.

نەبووم.  گەورە  دینیدا  خێزانێكی  لە  من  نا.  بەڕاستی 
دەڕۆیشتین، هەروەك چۆن  بۆ مزگەوت  یەكجار  ساڵی 
باوكم  لە كریسمەسدا بۆ كەنیسە دەچن.  مەسیحییەكان 
كە  بچەمەوەو  تۆش  چەمینەوە،  دی  ئەوانی  كە  دەیوت، 
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ئەوانی دی هەستان، تۆش هەستە. زیاتر لەئارادا نەبوو. 

وتارێكی  لە   1985 ساڵی  ئێوە  ئ��ەوەش��دا  لەگەڵ 
رۆژنامەییدا نووسیوتانە، كە وەك خوێندكار لەكاتی 
وانەی زمانی التینیدا لەم لەحزەیەوە بۆ ئەو لەحزە 

باوەڕی خۆتان لەدەستداوە.
بەڵێ، بەاڵم ئەوە زیاتر لە چوارچێوەی نوكتەدا بوو.

لەو وانەیەدا چی روویدا؟
خوێندنگاو  بۆ  دەچ��ووم  رەگبی  لە  بەریتانیا  لە  من 
رۆژێك لە رۆژان لە وانەی زمانی التینیدا لە پەنجەرەكەوە 
لەسەر  بیناسازییەكەی  بینی.  رەگ��ب��ی��م  كەنیسەكەی 
بەالوە  زۆرم  بوایە  ئەمڕۆ  ئەگەر  نیۆلۆتیكییە،  شێوازی 
سەرنجڕاكێش دەبوو، بەاڵم بە چاوە پانزەسااڵنەكەمەوە 
چ جۆرە  ك��ردەوە:  بیرم  ناكاو  لە  ب��وو.  دزێ��و  بەالمەوە 
بژی؟  ج��ۆرەدا  لەو  بینایەكی  لەناو  دەیەوێت  خودایەك 
گەوج مەبە، لەوەدا كەس ناژی! لەو ساتەوەختەدا هەستم 

كرد... 

كە هەموو دیانەتەكان بێمانان.
شاغتر  كاتێدڕالەكەی  ئەگەر  ب��وو.  رێكەوت  راستە! 

لەوەدا بوایە، رەنگە ئێستا بە شێوازێكی تر بوایە.
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هەندێك جار بەدەست ئەوەوە دەناڵێنیت، كە لە تواناتدا 
نییە باوەڕ بە خودایەك بێنیت؟

نەخێر، هەرگیز.

لەپاش وانەكە لەفەیەكی بەرازتان كڕی، بۆ ئەوەی بێ  
خوداییەكەتان بسەلمێنن، گۆشتی بەرازی حەرام.

� بەڵێ، بەڕاستی تامی هیچی نەدەدا.

برووسكەیەك  ه���ەورە  ))ه��ی��چ  نووسیوتانە:  ئێوە 
بەهەشت  لەدەستچوونی  لە  كەمێك  بەاڵم  نەیپێكام، 
هەرزەكار  منێكی  بۆ  ئیسالمی  بەهەشتی  پەشیمانم. 
هەوەسبەخش بوو.(( ئێوە چاوەڕێی ئەوەتان كردبوو، 
پێتان  و  بەركەوێت  دەستلێنەدراوتان  پاكیزەی  چوار 
لە  دەست  عەترەكان  باخی  ))خۆشییەكانی  خەساربوو 

بدەیت(( .
ئەوسا بەوجۆرە بیرم دەكردەوە.

بووبێتمە  بۆئەوە  من  ))رەنگە  دەبن:  ب��ەردەوام  پاشان 
نووسەر، تاكو كوختە بەتاڵەكەی خودا بە خەونگەلێكی دی 

پڕ بكەم((.
بەڵێ، ئەمڕۆ چاوەڕێی حۆری بەهەشت ناكەم. سپێری 
من بۆ شادییە بەهەشتییەكان، شتگەلێكی زەوینین: ئەڤین، 

هونەر، وێنا. من بەوەی كە لەسەر زەوی هەیە،  رازیم.
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كەسانێك هەن لە سەرەمەرگدا دەبنە كەسێكی دینی.
بە   ،1987 ساڵی  مرد،  باوكم  كە  نەخێر.  من  بێگومان 

سەرەتانی ئێسك مردو منی لەگەڵدا بووم... 

ئێوە الشەكەیتان ش ...
بەڵێ، من ئەوەم كرد. بەاڵم ئەوەی لەهەموو شتێك زیاتر 
بوو، كە هەتا دواهەمین هەناسەی،  ئەوە  بزواندم  هەستی 
بێخودا مایەوە. هەتا كۆتایی باوەڕی نەكرد، شتێك لەودیو 
تەمەنی  درێ��ژای��ی  هەڵوێستەی  ئ��ەو  ه��ەب��ێ��ت.  م��ەرگ��ەوە 

لەسەرمەرگیشدا لەدەست نەدا. من لەوەوە فێر بووم. 

ئێوە چی وشەیەك بەكار دەهێنن، بۆ ئەوەی كە لەپاش 
مەرگ دێت؟

وشەی ))هیچ((. مەبەستم لەوەیە، ئەگەر ئێوە الشەیەكتان 
ئەوا  یان هی مرۆڤێك،  بێت  بینیبێت، چ الشەی پشیلەیەك 
نابن  پەیدا  ئازیز  لەوەدا حۆری  مردووە.  مردوو  دەزانیت 
یان ئەگەر ژیابیت، كوڕانی هەوەسباز بۆ هاودەمی سێكسی 

ئەبەدی. بەداخەوە بەاڵم بەوجۆرەیە.

حەزدەكەم جارێكی دی لە نووسینەكانی ئێوەوە شتێك 
بڵێمەوە... 
فەرموو.
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كە  تێبگەین،  ئێمە  ))گرنگە  نووسیوتە:   1990 ساڵی 
دەكەین،  پێویستیانەمان  بەو  هەست  چڕی  بە  چەند 
ئاسوودەی  سەردەمەكان  هەموو  بەدرێژایی  ئاین  كە 
تەنها  زانینی  دەربڕینی  پێداویستی  یەكەم،  كردوون... 
حورمەت  و  شكۆمەندی  لەسەر  وێناكراومان  نیمچە 
ئەو  وەاڵمی  بە  پێویستمان  دووه��ەم،  سەرسوڕمان.  و 
چۆن  ئێمە  نین:  وەاڵم��دان��ەوە  جێگای  كە  شتگەلەیە، 
هاتووەتە  چۆن  ))ئێرە((  ئەی  ئێرەوە؟  هاتووینەتە 
ئێرە؟ هەر ئەم ژیانە هەیەو تەواو؟ ماناكەی لەكوێدایە؟ 
سێهەم، پێویستیمان بە یاساوڕێسا هەیە، تاكو بتوانین 
لەسەر بنەماكانی بژین، یاساوڕێسا بۆ هەموو شتێكی 
هەیە،  روونكردنەوانە  بەو  پێویستی  رۆح  نەفرەتی... 
روونكردنەوەی ژیرانە نا، بەڵكو روونكردنەوەیەك بۆ 

دڵ (( .
پێویستیم  م��ن  نییە،  ئ���ەوە  وات���ای  ئ���ەوە  ب���ەاڵم  ب��ەڵ��ێ ، 
پێیان بێت. من دەبێت وەك نووسەرێك، كە سەبارەت بە 
مرۆڤی دینی دەنووسێت، خۆم بخەمە نێو وێنەی جیهانی 
مرۆڤەكانەوە. پێویستە خۆم لەگەڵ دیانەتدا سەرقاڵ بكەم 
نووسینەكانم  من  پێیەتی.  پێویستیان  ئەوان  كە  دەبینم،  و 
بۆ كەس ناكەم بە یاساو رێسا، ئاخۆ باوەڕ بەچی بكەن و 

بەچی نەكەن. 
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جۆرێ   ئێوەش  سەرسەختانەكەی  خوانەناسییە  ڕەنگە 
بێت لە ئاین. من باوەڕ ناكەم ئێوە بتوانن بەبێ  وێنای 

بوونەوەرێكی بااڵترەوە بژین. 
بكەن.  باوەڕ  دەبێت  بكەم،  یارمەتیتان  ناتوانم  ئالەوەدا 
ناكەم  هەست  من  بێخودان.  هاوڕێكانم  هەموو  نێزیكەی 
لێرەدا حاڵەتێكی شاز بم. ئەوە هەڵەیەكی گەورەیە مرۆڤ 
پێی وابێت، بۆ ئەوەی بوونەوەرێكی مۆڕاڵی بێت، پێویستی 
و چی  باشە  بڵێت، چی  پێی  كە  هەیە،  بااڵ  دادوەرێكی  بە 
خراپە. ئەگەر لە مێژوو رامێنن، دەبینن كە فكرەی راست و 
هەڵە بەر لە هەموو ئەو دیانەتانە بوونی هەبووە. دیانەتەكان 
پاش وەخت لەالیەن مرۆڤەكانەوە هەڵبەستراون، تاكو ئەو 

فكرەیە دەربڕن.

لە دینی مەسیحیدا كوشتیاری قەدەغەیە.
بەڵێ، بەاڵم بۆ نەكوشتن پێویستیم بە مەسیحییەت نییە. 

من هەرگیز ناتوانم بكوژم.

دڵنیان؟ دەشێت بارودۆخێك بێتە پێشەوە، كە ناچار 
بن بكوژن.

بقەومێت.  ئێمە  لە  یەك  هەر  لە  ئەوە  دەشێت  بێگومان 
گەر یەكێك منداڵەكەتان بكوژێت و ئێوەش بیكوژن، شتێكە 
مرۆڤ دەتوانێت تێی بگات. ئەوە سروشتی مرۆڤە. هەندێجار 
توندوتیژی  ناچارین  دیاریكراوەوە  هەلومەرجی  بەهۆی 
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بەكاربهێنین. بەاڵم ئەوە واتای ئەوە نییە، ئەوە شتێك بێت 
بۆ  بەڕەواحیسابی  مۆڕاڵییەوە  ل��ەڕووی  بتوانێت  م��رۆڤ 
بكات . لە رۆمانە نوێیەكەمدا ))شالیماری شێت((، باس لە 
پیاوێك دەكەم، كە لە راپەڕینی فەڕەنسیدا نازی دەكوژێت، 
وە باس لە تیرۆریستێكی هیندی دەكەم، كە لە ناكۆكییەكانی 
كشمیردا دەبێتە كوشتیار. لە بنەڕەتدا هەردووكیان هەمان 
نین،  مێژووییدا  بارودۆخی  هەمان  لە  بەاڵم  دەك��ەن.  شت 

لەبەرئەوە لەڕووی مۆڕالیەوە وەك یەك هەڵناسەنگێنرێن.

بەڵێ، دەكەوێتەوە سەر پێوەرەكان.
منیش كتومت دەمەوێت ئەوە نیشان بدەم. مرۆڤ رێگای 

هەڵبژاردنی لەبەردەمدایە.

ئێوە دەزانن، كە ئایا ئەگەر لە سەردەمی رژیمی نازیدا 
بژیابان، چۆن هەڵسوكەوتتان دەكرد؟

هیوا دارم بزانم. بەاڵم من بیر  لەو پرسیارە ناكەمەوە. 
كاتێك  من  كە  بەنرخەكان،  ه��ەرە  ئامۆژگاریە   لە  یەكێك 
وەرگرت،  پڕۆفیسۆرێكم  لە  دەخوێند  مێژووم  كێمبریج  لە 
ئ��ەوەب��وو ك��ە پرسیاری ))ئ��ەگ��ەر ب��ەو ج��ۆرە ب��وای��ە، چی 
كە  كێشانەی  ئەو  لەگەڵ  بوون  ت��ەواو  بێمانایە.  دەب��وو؟(( 
نییە.  ك��ەم سەخت  دەب��ی��ن��ەوە،  ب��ەڕاس��ت��ی رووب���ەڕووی���ان 
پرسیاری ئەوەی، ئاخۆ من لەژێر فەرمانڕەوایی نازیدا وەك 
ئەڵمانێك هەڵسوكەوتم چۆن دەبوو، پرسیارێكی بێسوودە. 
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چونكە من ئەڵمان نیم و لە ئێستادا دەژیم. گەر ئێوە بەر 
لەگەڵ ئەو  لێتان بپرسیبام، كە ئاخۆ من   1989 لە ساڵی 
مەترسی مەرگەدا، كە تێی كەوتبووم، چۆن هەڵدەكەم، ئەوا 

وەاڵمەكە وەاڵمێكی گەشبین نەدەبوو.
                  

كاتێك فەتواتان بەسەردا درا، وتتان وا هەست دەكەن 
پیاوێكی مردوو بن.

گرەوم لەسەر دەربازبوونی  سەالمەتی خۆم نەدەكرد.

بۆ  گاغدیا،  لەگەڵ  دیدارێكدا  لە  دوات��ر،  ساڵ  دوو 
كتێبەكەتان داوای لێبوردنتان كرد و وتتان، گەڕاونەتەوە 

ناو ئیسالم.
ئەوە هەڵە بوو. لەم ئانوساتەدا نامەوێت زیاتر لەسەر 

ئەوە بڵێم.

پێویست ناكات.
الیەكانەوە  هەموو  لە  قورس  سیاسی  فشاری  ئەوكات 
پێیان وابوو،  بەریتانی و زۆرێكی دیكە  هەبوو. حكومەتی 
هەر  بكەم.  شتێك  كێشەكە  چ��ارەس��ەرك��ردن��ی  بۆ  دەبێت 
كەس لەجێی خۆیەوە بۆ چۆنییەتی هەڵسوكەوتم خاوەنی 
ببینم، كە لە  وەاڵمی خۆی بوو. من دەمەوێت ئەو مرۆڤە 

هەلومەرجێكی بەوجۆرەدا هەڵە ناكات. 
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گەر ئەمڕۆ مرۆڤ رۆمانەكەتان ))ئایەتە شەیتانییەكان(( 
پێشبینی  ئێوە  چ��اوی.  پێش  وادێتە  بخوێنێتەوە، 

چارەنووسی خۆتان كردبێت.
رەنگە لە چەند جێیەكدا سەرنجێكی لەو جۆرە دروست 
بكات. مرۆڤ كاتێك لە رابردوو دەڕوانێت هەمیشە ژیرترە.

بڕیاری  ماهوندە،  ناوی  كتێبەكەدا  لە  كە  موحەمەد، 
))سەلمان((  بێجڵەوەكەیدا  نووسەرە  بەسەر  كوشتن 

دەدات. 
بەڵێ، چەند بەشێك هەن... 

ماهوند دەڵێت: ))سەلمان، كفرەكانت لێت خۆش نابن(( 
.

رەنگ  وا  ئەمڕۆ  دەشێت  كە  لەگەڵتاندام،  ل��ەوەدا  من 
بداتەوە، من پێشبینی رووداوەكانی دواترم كردبێت. بەاڵم 

هەرگیز ئەو پێشبینیەم نەكردووە. 

ڕەنگە ئەوە كارێكی خۆشباوەڕانە بووبێت.
ل���ەوان���ەی���ە. ب����ەرل����ەوەی رۆم���ان���ەك���ە ب��اوب��ێ��ت��ەوە، 
دەستنووسەكەم نیشانی دوو، سێ  هاوڕێ  دا، ئەوان پێیان 
مشتومڕمان  تیادایە.  مەترسیداری  بەشێكی  چەند  واب��وو، 
لەسەر كرد و گەیشتینە ئەو ئەنجامەی ئەو بەشانەی ل�ێ  
دەرنەهێنم. چونكە گەر مرۆڤ وەك نووسەرێك نەتوانێت 
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بەبێ  ترس بنووسێت، ئەوا هەق نییە هەرگیز  بنووسێت. من 
رایەكی بەرزم سەبارەت بە ئەدەب و هونەر هەیە. بااڵترین 
هونەرە  و  ئ��ەدەب  بیخوڵقێنێت،  بتووانیت  مرۆڤ  كە  شت 
كە  بێت،  پیشەیە  ئەو  شایستەی  دەتوانێت  كاتێك  تەنها  و 
سانسۆر  خۆی  خ��ودی  بێت  شێتییەك  و  بوێری  خاوەنی 

نەكات. 

لە زنجیرە سكااڵیەكدا لە ساڵی 1992، كە تیایدا ریزێك 
نووسەر لە نامەگەلێكی تایبەتیدا، كە بە كتێبیش چاپ و 
باڵو كرایەوە، سۆلیداریتی خۆیان راگەیاند، نووسەری 

ئیسپانی، مانوێل ڤاسكێز مۆنتالبان نووسیویەتی... 
من ئەو نامەیەم نەخوێندووەتەوە... 

ئەو نامەیە لە بەرگە ئینگلیزییەكەدا نییە.
بۆم بخوێنەرەوە!

سەدەكاندا  رەوت��ی  ))ل��ە  نووسیویەتی:  مۆنتالبان 
تاكو  گرتووەتەوە،  یەكدیان  جێی  كاهین  و  خوداوەند 
ئەزەلییەكەمان  تەنهاییە  ئێمە  بكەن،  ل��ەوە  رێگری 
بدۆزینەوە و )...( یان لە سۆلیدارێتی و مێژوو شتێك 
بەدەست بهێنین، یان حاشا لەو حیسابە باشە بكەین، 
كە تیایدا خۆمان بۆ سەر گاڵتەجاڕی یان رەشبینییەكی 
ئازاد سنووردار دەكەین، كە وەك موغامەرەیەكی زەینی 



و: پێشەوا فەتاح 334

لەپێش چاوی خۆمان یان چاوی كەسانی دیكەدا نمایشی 
شیاوەكانی  فۆرمە  هەموو  دەمانگەیەنەتە  كە  دەكەین، 

خود كوژی(( ... 
هەرگیز خۆكوژی بە مێشكی مندا نەهاتووە.

ئایا ئێوە بۆ بوونتان لەسەر ئەم جیهانە سوپاسگوزارن؟
من  ناسوپاسگوزاریشم.  نە  و  سوپاسگوزارم  نە  من 

ئاسانە، هەم.

مۆنتالبان درێژەی پێ  دەدات: ))ئێمە پێمان وابوو، لەژێر 
كۆششێكی زۆردا ئەرزێكی ئاگنۆستیكی رەوامان بەدەست 
هێناوە، بەبێ  ئەوەی لە بەرژەوەندی ئەو مرۆڤانەدا، 
داونەتێ،  دەردی���ان  كاهینەكانیان  و  خ��وداوەن��د  كە 
مێشكماندا  بە  هەرگیز   )...( بكەینەوە.  قەرەبوو  داوای 
نەهاتووە، بڕیاری مەرگ بەسەر پاپسی رۆمدا بدەین، 
مەرگ  بڕیاری  نەهاتووە  مێشكماندا  بە  چۆن  هەروەك 
بەسەر موفتی مەزنی یۆرشەلیم، پاپسی مۆسكۆ یاخود 
 )  ...( بدەین.  ئایەتواڵكاندا  ئایەتواڵترین  لە  یەكێك 
ئێمە بەسەبرەوە بزەمان بۆ ئەو گەوجییە بێشومارانە 
كردووە، كە تەنانەت ئەمڕۆ ئاژەڵێكی بێمێشكیش قبوڵی 

ناكات(( .
بەڵێ، ئێمە بەدەگمەن زاتی ئەوەمان كردووە، بەرگری لە 

خودی خۆمان بكەین.
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مۆنتالبان پێی وایە، باوەڕدارەكان بێباوەڕەكان بریندار 
دەكەن، نەوە ك بە پێچەوانەوە.

برینداربوونێكی  بە  هەست  من  ئ���ەوەدام.  لەگەڵ  من 
بێوچانی خۆم دەكەم. بەاڵم لەبەر ئەوە بە مێشكمدا نایەت، 
لە  ئ���ەوەی  جیاوازیەكەیە.  ئ��ەوە  بسووتێنم.  مزگەوتێك 
كاردانەوەكانی سەر ))ئایەتە شەیتانییەكان(( و كاریكاتێرە 
ئ��ەوان��ەی  ك��ە  ئ��ەوەی��ە  دەك����ات،  ب��ێ��زارم  دانیماركییەكان 
حیساب  قوربانی  بە  خۆیان  دەهێنن،  بەكار  تووندوتیژی 
لە  بەاڵم  س��وورن.  خۆیان  برینداركراوی  لەسەر   . دەكەن 

راستیدا ئەوانن، كە كەسانیتر بریندار دەكەن.

توندڕەوەكان دەڵێن، كفر رۆحیان دەكوژێت.
من رۆحی هیچ كەسێكم نەكوشتووە.

بۆتهۆ ستراوس، نووسەری ئەڵمانی... 
... دەیناسم... 

پێی وایە، هەق وایە  برینداركردنی هەستی ئیالهی كتومت 
وەك برینداركردنی شەرەفی تایبەتی سزای لەسەر بێت.
لە  جیاوازی  مرۆڤ  پێویستە  لێرەدا  چی؟  واتای  ئەوە 
لە كۆمەڵگای كراوەدا  بكات.  بەینی رادەربڕین و بوختاندا 
مافی رەوای خۆمە، رای خۆم سەبارەت بە دیانەت یاخود 
كەسێك دەربڕم. گەر من پێت بڵێم، تۆ گەوجیت، ئەوا دەبێت 
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كوشتیاریت،  تۆ  بڵێم،  پێت  گەر  ب��ەاڵم  بگریت.  بۆ  خۆتی 
رێی  ل��ە  دەت��وان��ی��ت  ئ��ەوا  نەبیت،  كوشتیاریش  ئەگەرچی 
یاساوە بەرەنگارم بیتەوە. لە بەریتانیا تەوەرێكی بەناوبانگ 
هەبوو، رۆژنامەیەك سەبارەت بە ئەكتەر شارلۆت كۆرنڤێل، 
خوشكی نووسەر جۆن لی كاغێ  نووسیبوی، گوایە قوونی 
پێشكەش  رۆژنامەكە  ل��ەدژی  سكااڵیان  ئ��ەوان  گ��ەورەی��ە. 
بە  ت��ەوەرەك��ەی دۆڕان��د. چونكە دەشێت سەبارەت  ك��ردو 

گەورەیی قوونێك، راگەلێكی جیاواز لەئارادا هەبن.

هاوڕێتان  گراسی  گونتەر  خوێندووتانەتەوە،  ئێوە 
سەبارەت بە كاریكاتێرەكان چی دەڵێت؟ 

نەخێر.

ناو  یەهوودیەكانی  دژە  تابلۆ  دەك���ات،  هەست  وا 
رۆژنامەی نازی ))دێر شتورمەر(( ی بەبیر هێنراوەتەوە 
كراوی  بۆ  پالن  هەژاندنێكی   (( بە  كاریكاتێرەكانی  و 
دەستئەنقەستی رۆژنامە دانیماركییەكە(( ناو زەد كردووە. 
گوایە پرۆتەستە ئیسالمییەكان ))وەاڵمێكی توندڕەون بۆ 

كردەوەیەكی توندڕهو.((
سیاسی  ئ��اراس��ت��ەی  چونكە  ناگرینەوە.  ی��ەك  ل���ەوەدا 
رۆژنامەیەكی  بەڵێ   نییە.  مانای  ت��ەوەردا  لەو  رۆژنامەكە 
بۆ  كاریكاتێرەكان  بەڕاستیش  رەن��گ��ە  رەگ��ەزپ��ەرس��ت��ەو 
بێزاركردنی مۆسوڵمانەكان باوكرابنەوە. بەاڵم بێزاركردنی 
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كەسێك شتێكە و بۆمبارانیش شتێكی دیكەیە. ئەوە پرسێكی 
پەیوەست بوونە... 

بەڵێ، بەاڵم... 
ل��ێ��رەدا  ك��ێ   ب��ك��ەم.  ت���ەواو  قسەكانم  لێمگەڕێ   تكایە 

چاوپێكەوتنی لەگەڵ دەكرێت؟ ئێوە یان من؟

لە  هۆشیارەوە  ئەوروپییەكی  گۆشەنیگای  لە  ئێوە 
بارودۆخەكە دەڕوانن. رەنگە پێویست بكات هەوڵ بدەن، 
خۆتان بخەنە جێگەی موسوڵمانێك، كە موحەمەد وەك 

باوكێك وایە بۆی.
باوكی  یەكێك  گەر  ناگوڕێت.  مەسەلەكە  لە  هیچ  ئ��ەوە 
من بریندار بكات، ئەوا ناچم خانووەكەی بسووتێنم. ئەگەر 
لە كتێبەكەی مندا سەبارەت بە  ناكەن، كە  حەز بەو شتانە 
ئاینەكەیان نووسراوە، دەتوانن كتێبەكەم فڕێ  بدەن یاخود 
لە  كوشتن  هەڕەشەی  گەر  بەاڵم  بنووسن.  كتێبێك  خۆیان 
لەوەدا  دەبەزێنن. من  ئەوا سنوورێك  بكەن،  نووسەرەكەی 
بەرگری لە خۆم دەكەم. لە مەسەلەی ئازادی بیروڕا دەربڕیندا 
خۆ بەدەستەوەدان گەورەترین هەڵەیە. خۆ منیش كاریكاتێری 

زۆر ناڕەحەتم سەبارەت بە خۆم لە رۆژنامەكاندا بینیوە. 

ئێوە باس لە ))مافی بریندار كردن(( دەكەن، وەك خۆتان 
دەڵێن.
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تۆنی  هەر جارێك  دەكرێم.  بریندار  هەمیشە  من  بەڵێ، 
بلێر دەم بكاتەوە، من بریندار دەكات.

چونكە راتان لەسەر سیاسەتی عێراقی نییە؟
كەم تا زۆر.

جەنگەكەی جۆرج بوش چۆن حیساب دەكەن؟
كە  س���ەدام حسێنە،  الب��ردن��ی  ت��ی��ای��دا  ب��اش  ت��اق��ە شتی 
دڕندەیییەكەی بە ئەندازەی هیتلەرە، بەرپرسیارە لە مەرگی 
ملیۆنەها مرۆڤ. ئەگەرنا ناتوانم هیچ شتێكی باش لەناو ئەو 
ئەنقەست  دەست  درۆی  لەسەر  چونكە  ببینمەوە،  جەنگەدا 
نەبوو،  بوونیان  كۆمەڵكوژ  چەكی  عێراق  لە  بنیاتنراوە. 
ئەوەیان دەزانی، بەاڵم كاریان بەسەر ئەوەوە نەبوو. چونكە 
پێویستیان بە هۆكارێك بوو بۆ داگیركردنێك، كە لەمێژ بوو 
بڕیاری لەسەر درابوو. ئەوەی بوش كردی وەك هەمیشە، 
نەوەدا،  درێژایی  بە  ئێمە  دەشبێت  و  بوو  بڵێی خراپ  هەتا 

رەنگە زیاتریش، باجەكەی بدەین.

ئەمڕۆ عێراق شەڕی ناوخۆی تێدایە.
بەڵێ، بەاڵم ئەوە گەورەترین كێشە نییە. خراپترین شت 
جیهادی  ئەو  داهێنەری  وای��ە  ئ��ەوە  وەك  بوش  كە  ئەوەیە 
هەتا  كە  پیرۆز،  جەنگی  دەوترێت  پێی  كە  بێت،  ئیسالمیە 
ئەوكات ئەفسانەیەك بوو بەبێ  هیچ كاریگەرییەكی سیاسی. 
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لەئارادا  ئسالمییەكان  دەوڵەتە  پێكەوەكاركردنێكی  ئەوكات 
نەبوو. ئێرانیەكان رقیان لە عێراقی و ئەفغانییەكانیش بوو. 
لە سعودیەكان بوو، سعودیەكان رقیان  عێراقییەكان رقیان 
لە سوریەكان بوو. ماوەی سەرۆك بوش بۆ جیهان، زەمەنی 
ئەو  لە  ب��ەر  كە  نێودەوڵەتییە،  ئیسالمییەكی  دام��ەزران��دن��ی 
بوونی نەبووە... بەاڵم من سیاسەتمەدار نیم. من دەمویست 

لەم دیدارەدا سەبارەت بە شتی دیكە قسە بكەم. 
باشە، با قسە لەسەر خۆشەویستی بكەین!

باشە.

لەباردا  خۆشەویستیان  موسوڵمان  پیاوی  دەڵێن  ئێوە 
و  ش��ەرەف  پۆلێنكردنی  ب��ەس  ئ��ەوان  چونكە  نییە، 
شەرمەزاری دەناسن و ژنان وەك هاوبەش تەماشا ناكەن.

من ئەوە سەبارەت بە هەموو موسوڵمانەكان، ناڵێم. 

چۆن  و  كەی  ئێوەن،  كێڵگەی  ))ژنەكان  دەڵێت:  قورئان 
دەتانەوێت بڕۆنە سەر كێڵگەكانتان((...

تكایە رەحمت لەگەڵمدا هەبێت! ئەوە دەزانم.

ئێوە قورئان وەك ئەدەب چۆن هەڵدەسەنگێنن؟
ئەوە شتێكی ئاسان نییە، چونكە من عەرەبی نازانم. من 
وەرگێڕانەكانی دەخوێنمەوە. ئەو خەڵكانەی عەرەبی دەزانن 

دەڵێن، شوێنگەلی زۆر شیعری تیادایە. 
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گۆتە پێی دەگوت: ))كتێبێك لە كەڕووی ناكۆتا(( .
بێشك لە رووی ئەدەبییەوە ئینجیل تاموو چێژێكی زیاتر 
پێكهاتووە،  بەش  سێ   لە  قورئان  لەبنەڕەتدا  دەبەخشێت. 
خۆشیەكانی  وەس��ف��ی  پێغەمبەر،  ژی��ان��ی  چ��ی��رۆك��ەك��ان��ی 
بەهەشت بۆ باوەڕدارەكان، بەشی سێهەمی سەبارەت بەو 

یاسایانەیە، كە پێویستە مرۆڤ  لەسەریان بژی.

ئێوە لە ))ئایەتە شەیتانییەكان(( دا گاڵتەجاڕیەكی زۆر 
بەوە دەكەن. ))یاساوڕێسا، یاساوڕێسا، یاساوڕێسا، 
گەر  هەرشتێكەوە،  و  هەركەس  بەسەر  یاساوڕێسا 
مرۆڤ تڕی لێدا ) كەن (، دەبێت روو لە بایەكە بكات، 
قونی  دەست  كام  بە  هەیە  بۆی  مرۆڤ  كە  یاسایەك، 

خۆی بسڕێت(( ...
مەالكان لەسەر ئەو بەشانە زۆر تووڕە بوون.

بە باوەڕدارەكان گوتراوە: ))بۆیان هەیە چەند بخۆن، 
چەند قووڵ بخەون و كام جۆر لە جووتبوون مۆڵەتی 

ئیالهی هەیە ئەنجامی بدەن(( ...
بەڵێ، ئەوە لە قورئاندا نووسراوە. من هیچم هەڵنەبەستووە.

ئێوە باسەكانی دۆزەخ بە سەرنجڕاكێشترینیان دەزانن.
بەڵێ، بێگومان ئەوان تەوس بەخشترینیانن.

هەروەك الی دانتە.



341ئەدەبیات ئەمەیە

راستە، هێندە هەیە دانتە باشترە. بۆ شاعیرێك بەهەشت 
شوێنێكی بێزاركەرە ، مۆسیقایەكی خراپ، مۆدەیەكی وشكە، 
مرۆڤەكان جلی خەویان لەبەردایە، هەمیشە سەرقاڵی نوێژن. 
زۆر  دۆزەخ  ب��ڕوات؟  وا  جێیەكی  بۆ  دەیەوێت  كێ   ئاخر 

تەوسبەخشترە، كەمێك گەرمە، بەاڵم ئاهەنگێكی خۆشە. 

ئێوە پێدەكەنن.
و  دەبینم  كۆمیدییەوە  هەستێكی  بە  ئ��ەوە  من  بەڵێ، 
بڕوام وایە ئەو جەنگەی ئێمە ئێستا دەیبینین، هەم جەنگێكە 
لەبەینی ئەوانەی كە هەستێكیان بۆ كۆمیدیا تێدایەو هاوكات 

بۆ ئەوانەشە كە خاوەنی ئەو هەستە نین.

ئایەتواڵ خومەینی دەیوت: ))لە ئیسالمدا كۆمیدیاكان، 
پێكەنین و شۆخی) گاڵتەوگەپ ( ، بوونی نییە(( .

ئەوەی دەگوت، چونكە كۆمیدیاكان بۆ دەسەاڵتدارەكان 
جەوهەری  پێی  بە  چونكە  یاخییە،  شتێكی  مەترسییەكە. 
خۆی هەمیشە بێ  رێزە. رەنگە من بە هەستی كۆمیدیاكان 

،خۆمی رزگار كردبێ .

مەبەستتان لەو سااڵنەیە، كە بەشوێنتانەوە بوون؟
بەڵێ.

كاتێك لە رابردوو رادەمێنن، شتێك لەو ئەزموونە هەرە 
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دەوڵەمەندی  كە  دەبیننەوە،  ژیانتاندا  كارەساتاوییەی 
كردبن؟

من دنیایەك پارەم پەیدا كرد، كەوابێ  بۆ رەوتی ژیانی 
ئێوە  كە  ئەوەیە،  ئەمە  بوو.  بەسوود  زۆر  فەتوا  پیشەییم 

دەتانەوێت بیبیستن؟

نەخێر، من پتر مەبەستم لە مانایەكی زەینییە.
من  بكەم.  پرسیارەكەتان  بۆ  بەڵێ  دەتوانم  و  تێدەگەم 
هەمیشە  ب��ەاڵم  توانجكارم،  نووسەرێكی  سروشتەوە  لە 
زانیومە  هەمیشە  من  شتێكە.  لە  رووی   توانجكارییەكەم 
مەترسییە  ئ��ەو  كاتێك  ب���ەاڵم  دەج��ەن��گ��م،  چ��ی  ب��ەران��ب��ەر 
ئەوەی  بۆ  نەمابوو.  ئەوە چیتر سوودی  بوو،  بەسەرمەوە 
دەجەنگم.  شتێك  چ  بۆ  من  بزانم،  دەبوایە  بگرم،  بەرگەی 
دەبوایە بڕیار بدەم، بۆ كام بەهایانە ژیانی خۆم بدەمە بەر 
مەترسییەوە. ئەمڕۆ دوو مۆڵگە هەن، لە یەكێكیاندا هەموو 
ئەو شتانە كۆبوونەتەوە، كە من رەتیان دەكەمەوە، حوكمی 
پێشوەخت، خۆ بە پیرۆز دەرخستن، دژایەتیكردنی پێشكەوتن 
و رۆشنبیری، زوڵم، توندوتیژی، ستەم و، ئەو شتانەش كە 

من پشتیوانیان لێدەكەم: ئازادی، پێكەنین، هونەر و... هتد.

ئەمڕۆ ئێوە دەزانن چی راستە و چی هەڵەیە؟
ئێوە نازانن؟
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من دڵنیا نیم.
ئەوە واتای ئەوەیە كە ئێوە لە تواناتاندا نییە بجەنگن.

پاشەكشێ   و  دەبینم  مێژوو  رەوت��ی  من  وای��ە!  كتومت 
دەكەم. نازانم چی چاكە و چی خراپە. لە ))فاوست((ی 

گۆتەدا شەیتان دەڵێت: ))من بەشێكم لەو هێزەی... ((
))ك��ە ب����ەردەوام خ��راپ��ەی دەوێ���ت و ب����ەردەوام چاكە 

دەخوڵقێنێت(( .

ئەو وتەیە دەزانن.
بەڵێ. بێگومان ئەوە بە واتا فەلسەفییەكەی راستە. ئێوە 
ناتوانن چاكەتان بووێت، بەبێ  ئەوەی خراپە هەبێت، چونكە 
بكەن.  پێناسەی  پێچەوانەیەكەوە  رێی  لە  دەتوانن  تەنها 

سەبارەت بەوە دنیایەك تێكست نووسراوە.

فەیلەسوفی چینی، الوۆتسە دەڵێت: ))لێگەڕێ  با ئەوەی 
كە ناتوانیت ئینكاری بكەی، بە دروستی بپشكوێت(( .

بەڵێ، بەاڵم ئەوە خەیاڵێكی زۆر تاریك و پڕ لە نهێنییە، كە 
ئەوەتا  یان  بیت،  بەردەوام  پێی  ناتوانیت  راستەقینەدا  ژیانی  لە 
كەسێكی زۆر گەشبینیت و باوەڕێكی زۆرت بە چارەنووس هەیە.
بەڵێ  من لەو جۆرە كەسانەم. رەنگە ئەوە پەیوەندی بە 
بیۆگرافیەكەمەوە هەبێت. ئەو سەردەمەی كە ئەڵمانەكان 
لە هەموو سەردەمەكان خۆشحااڵنەتر یادی دەكەنەوە، 
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بنیاتنانەوەی ئەڵمانیایە لە ساڵی پەنجاكاندا، شتێكە 
جەنگەوە  لەسایەی  كە  بدوێین(  گاڵتەجاڕانە  )ئەگەر 

روویدا. 
من ناتوانم بەو شێوەیە بیر بكەمەوە. ئەوە واتای ئەوەیە 
لەبەرئەوەی  تەنها  سوپاسگوزارم،  كارەساتە  ئەو  بۆ  من 
درێسدن  بۆبووردمانەكانی  بۆ  من  تێیپەڕێنم.  توانامدایە  لە 
دەرەخسێنێت،  بۆ  ئەوەم  هەلی  لەبەرئەوەی  سوپاسگوزارم، 
چونكە  سوپاسگوزارم،  هۆڵۆكاست  بۆ  من  بنێمەوە.  بنیاتی 
رێگەی هەستێكی تاڵی و نیگەرانیم پێ  دەدات... ئەگەر ئێوە 
ئەوە  نەفرەتییەكانن.  بە  ئەوا سەر  بكەنەوە،  بیر  جۆرە  بەو 

كارەساتە، داوای لێبوردن دەكەم. 

بەڵێ، كارەساتە. 
كۆتایی لۆژیكی، جۆرە خەیاڵێكی بەو جۆرە، رێژەییەكی 
كولتووری لێدەكەوێتەوە، كە من بە یەكێك لە مەترسییە هەرە 
گەورەكان لە حیسابی دەكەم، كە ئەمڕۆ هەڕەشە لە رۆژئاوا 
دەكەن. چونكە گەر ئێمە چیدی نەزانین بۆ چ شتێك دەجەنگین، 
گەر لە رووی ئەو ئاماژە جەنگاویانەدا كە ئابڵوقەیان داوین، 

بڕیارگەلێكی بوێرانە نەدەین، ئەوا لەناو دەچین. 

خۆ من رێگە لە جەنگەكەتان ناگرم، بە پێچەوانەوە، من 
ئیرەییتان پێ  دەبەم. ئەوەندە هەیە ناتوانم بێمە التان. 

من ئێجگار زۆر بیر دەكەمەوە. 
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رەنگە ئێوە لە من ژیرتر بن.

ئێوە چۆن توانیوتانە گەشبینیەكەتان لە دەست نەدەن؟
من كەسێكی گەشبین نیم. تەنها بەشی هێندە گەشبینیم كە 
پێویستەو بتوانم كتێب بنووسم. چونكە گەر لەسەر ئەوە سوور 
تواناتدا  لە  دەهێنیت،  بەدەست  شتێك  جیهاندا  لە  كە  نەبیت، 
نابێت. من گەشبینیم تەنها وەك سووتەمەنییەك پێویستە بۆ 

هونەرەكەم. 

ئەوە بۆ ئێوە بەس نییە، كە بڵێن بۆ خۆشی دەنووسن؟
بەڵێ، بێگومان. سەرەتا بۆ خۆمی دەكەم. بەاڵم دەشمەوێت 

كاریگەریم هەبێت.

دەتانەوێت بە نووسینەكانتان جیهان بگۆڕن.
كە  شتانەوە،  ئ��ەو  هەموو  لەڕێی  جیهان  چونكە  نەخێر، 
روودەدەن، خۆبەخۆ دەگۆڕێت. نووسین شێوازی بوونی منە 
لەسەر ئەم دنیایە، خولیای منە. من وەك كاپتن ئاهابم لە )مێلڤیل( 
ی )مۆب دیك( دا، نەهەنگە سپیەكە راو دەكەم. بەاڵم تەنها لە 
ناخودئاگامدا. مرۆڤ كاتێك دەنووسێت، ركێفی خۆی لەدەست 
دەدات. ئەوكات چیدی بیر لە سەركەوتنە داراییەكەی ناكەمەوە. 
چونكە گەر وا نەبێت، ئەوا وەك دێن براون دەنووسم، كە تەنها 
ئامانجی لەوەدایە، تیراژێكی گەورەی هەبێت... بەاڵم خۆ ئێوە 

دەتانویست سەبارەت بە خۆشەویستی بدوێن.
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باشە، خۆشەویستی.
من خۆشەوستیم پێ  لە دیانەت گرنگترە.

لە  رێگە   پیاو  و  ژن  نێوان  خۆشەویستی  دەڵێن  ئێوە 
توندڕەوی ئاینی دەگرێت.

بەڵێ، گەر خۆشەویستییەكە  كاری خۆی بكات. لە هەندێك 
كولتووردا، بۆ نموونە لە كولتووری ئیسالمیدا لە پەیوەندی لە 
نێوان ژن و پیاودا وێنەی شێواو هەن، وێنەی شێواوی سێكسی، 
رەگەزەكەدا  دوو  جووتبوونی  لەدژی  سنوورگەلێك  چونكە 
دێتە  هاوسەنگبوونەوەیەك  پێویستی  ل��ەوەادا  ئا  دان��دراون. 

ئاراوە، كە مرۆڤ دەخاتە سەر رێی تیرۆریزم. 

تیمۆتی  فۆتۆگراف  ئەلبۆمێكی  بۆ  خوێدنەوەیەكتاندا  لە 
پۆرنۆگرافی  ئەكتەری  وێنەی  بە  ساندەرس،  گرینفێل 
مێینە و نێرینەوە، باس لە خاوەن سینەمایەكی پاكستانی 
لە  كە  شتێك،  دەدات،  ل�ێ   پۆرنۆ  فیلمی  كە  دەك��ەن، 
پاكستان زۆر قەدەغەیە. كاتێك دەیانەوێت لێپرسینەوەی 
لەگەڵدا بكەن، بەوە بەرگری لەخۆی دەكات، كە دەڵێت، 
ئەو فیلمانە رێگە لە بینەرە نێرینەكان دەگرن، كە برۆنە 

ناو ئەلقاعیدە . 
سینەماكەیا ن  ئاسوودەیی  بە  گەنجانە  كوڕە  ئەو  بەڵێ، 

جێدەهێشت، لەجێی ئەوەی ببنە تیرۆریست. 
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ئێوە نووسیبووتان: ))پۆرنۆ لەپێناوی ئاشتیدا(( .
باشە ئەوەیان نوكتە بوو.

سێكس لە ژیانی ئێوەدا چ رۆڵێك دەبینێت؟
رۆڵێكی گەورە.

ئێستا  پێكهێناوەو  هاوسەرگیریتان  جار  چ��وار  ئێوە 
ئەكتەرێك هاوسەرتانە، كە زیاد لە بیست ساڵ لە خۆتان 

گەنجترە... 
بەڵێ، بەختم هەبوو. 

هەرگیز بۆ ماوەیەكی زۆر بە تەنها ژیاون؟
بەڵێ، بێگومان.

كاتێك بیۆگرافیەكەتان دەخوێنینەوە، وا دەردەكەوێت ژن 
لە دوای ژن هێناوتانە .

ئێوە بە جۆرێك قسە دەكەن، وەك ئەوەی خۆتان لەگەڵدا 
بووبن. هاوسەرگیری دووهەمم كەمێك پاش فەتوا شكستی 
ئەوكات  ناسی.  سێهەمم  ژنی  ساڵێك  پاش  سەرەتا  خ��وارد. 
دەمویست تەنها بم و كەس لەگەڵمدا تووش نەبێت. بەاڵم من 
تا ئەمڕۆش بە زۆری تەنهام. ژنەكەم لە ساڵی رابردوودا سێ  
فیلمی دەركردووە. هەندێجار بە مانگ یەكتر نابینین و لەگەڵ 

ئەوەدا باش هەڵدەكەین.
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ئێوە لە تەمەن دەترسن؟
نەخێر، مەگەر پەیوەست بێت بە كەنەفتبوونی جەستەیی 
هێندەی  بە شەست ساڵ.  دەبم  داهاتوو  ساڵی  زەینیەوە.  و 
خێرای  هێندە  تێپەڕینی  بەاڵم  ناكەم،  پیری  بە  هەست  ئەوە 
ئەو سااڵنە دەمتۆقێنێت. سوودی تەمەن لەوەدایە، كە مرۆڤ 
وەربگرم،  كاتە  ل��ەو  س��وود  دەم��ەوێ��ت  ناكات.  زی��ادە  شتی 
لە  خێزانەكەمە.  و  كارەكەم  من  بۆ  گرنگترینیان  ماومە.  كە 
ژنەكانی پێشووم دوو كوڕم هەیە، خاوەنی ژنێكی قەشەنگم 
لیك  بە  لەوەی  بەر  نامەوێت  بنووسم.  كتێب  دەشمەوێت  و 
ئەو  لەگەڵ  كاتی خۆم  دانیشم،  لەسەر كورسیەك  رشتنەوە 
شتانەدا بەفیڕۆ بدەم، كە لەڕاستیدا حەزم پێیان نییە. بێگومان 
جارێكی دیكە چاوپێكەوتنی وەك ئەمەی لەگەڵ ئێوە ناكەمەوە. 

ئەم   ،1946 ساڵی  ب��ووی  ل��ەدای��ك  م��ول��ەر،  ئ��ان��درێ  
ئەو  تەنانەت  كەسێكە،  ك��ردووە.  ساز  چاوپێكەوتنەی 
بینیووە، دوو  نووسەرانەی، كە پێشتر پرسیارەكانییان 
جار خۆی بۆ ئامادە دەكەن. هێندێك لە گفتوگۆكانی بە 
پرسیارەكانەوە  ))لەسەرو  وەك  باڵوبوونەتەوە،  كتێب 
پێ   ی  ویتەر((  ))بێن  خەاڵتی   2000 ساڵی   .))1998
بەخشرا. بۆ رۆژنامەی ))دی ڤێڵتڤۆخە(( گفتوگۆی لەگەڵ 
))نووسەری نەمساوی و هەڵگری خەاڵتی نۆبڵی ئەدەبی(( 

ئێلفرید جێلینێك و هارێڵد شمیتدا كردووە. 
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شێركۆ فەتاح

بەرلین  لەڕۆژهەاڵتی   1964 ساڵی  لە  فەتاح  شێركۆ 
لەدایك  ئەڵمان  دایكێكی  و  ك��ورد  باوكێكی  ك��وڕی  وەك 
لەناوەڕاستی  خێزانەكەی  گ��ەورەب��ووە،  هەرلەوێ  ب��ووەو 
ل��ەڕۆژئ��اوای  بەرلین.  ڕۆژئ���اوای  ڕوودەك��ەن��ە  حەفتاكاندا 
بەرلین فەلسەفەو مێژووی هونەر دەخوێنێت، بەاڵم عێراق 
هەمیشە وەك خاڵێكی پەیوەندی لە ناو ژیان و بیركردنەوەی 
شێركۆ فەتاحدا دەمێنێتەوە.  باوكیشی هەمان بیركردنەوەی 
عێراق  بۆ  كردووە  باوكی  لە  وای  ئەوەشە  هەر  هەبووەو 

بگەڕێتەوە.
فەتاحەو  شێركۆ  نوێی  ڕۆمانێكی  ت��اری��ك(ی  )كەشتی 
و  چ��اپ  ئەڵمانیاش  ل��ە  ه��ەر  و  نووسیویەتی  بەئەڵمانی 
ڕۆمانی  سێهەمین  ئەمە  وتنە  شایەنی  ب��اوك��راوەت��ەوە. 
باودەكرێتەوەو  و  چاپ  ئەڵمانیا  لە  كە  فەتاحە،  شێركۆ 
ئەوەی جێگەی سەرنجیشە ئەوەیە، كە ڕۆمانەكانی شێركۆ 
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باشیان  پێشوازییەكی  ئەڵمانییەوە  خوێنەری  الی��ەن  لە 
لە  شێركۆ،  رۆمانی  سێهەمین  رووداوەك��ان��ی   . لێدەكرێت 
پێدەكەن.  حسێنەوە  دەس��ت  س��ەدام  ژێردەستی  عیراقی 
كاراكتەری سەرەكی لەوێ لەدایك دەبێت و گەورە  دەبێت 
و دواتر وەك تیرۆریستێك پەروەردە دەكرێت. پاشان لە 
باخیرەیەكدا وەك ڕێبوارێكی كوێر بەرەو ئەوروپا سەفەر 
دەكات . دواجار دەگاتە بەرلین. بەاڵم نێوانی لەگەڵ جیهانی 
)لە ڕۆژئاوا(  ئاڵۆزترە  هەتا بتوانێت لەوێ  ڕۆژئاوادا لەوە 

هەست بەخۆماڵێتی خۆی بكات.
سامناكی  و  جوانی  دا  فەتاح  شێركۆ  لەچیرۆكەكەی 
لەحزەكانی سەفەر و گەڕان و ژیان تا ڕادەی پێكەوە نووسان 
لە یەكەوە  نێزیكن. لەم ڕۆمانەی سێهەمیدا تێبینییە الوەكی 
خوێنەر. ڕەزامەندی  بۆ  بەرتیلێكن  بەهێزەكانی،  گوژمە  و 
سەردەمی  لە  دەیگێڕێتەوە،  كەئەو  الو،  كەریمی  چیرۆكی 
تەنها  سوپا  ل��ە  كاتێكدا  دەستپێدەكات،  حسیندا  س���ەدام 
لەبێتاقەتی و بێزاریدا و بۆ ترساندنی گەلی كورد سەرقاڵی 
پیشەی  فێری  عەلەویەكەی  باوكە  كەریم وەك  كوشتیارە، 
چێشتلێنەری دەبێت و لەسەری بەردەوام  چێشتخانەكەی 
ب��اوك��ی ب��ەڕێ��وەب��ەرێ��ت. پ��اش ئ���ەوەی ب��ك��وژەك��ان��ی سەر 
بەدەزگای سیخوڕی لە پێش چاوی خۆیدا باوكی دەكوژن، 
لەالیەن جەنگاوەرەكانی خوداوە دەفڕێنرێت و لەمۆڵگەیەكدا 
لەسەر  ئەواندا  لەمۆڵگەكانی  لەوێ،  بەتیرۆریست.  دەكرێت 
چیایەك دەژی، لە هەڵكۆڵینەوەی گۆڕ و ڕەمیكردندا بەشدار 
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دەبێت، هەتا دواجار دەتوانێت هەڵبێت.
ناونیشانی ڕۆمانەكە كەریم وەك ڕێبوارێكی كوێر نیشان 
دەدات، ڕێبوارێك، كە هەوڵ دەدات لە مەخزەنە  تاریكەكانی 
)كەشتی  سێهەمدا  بەشی  لە  بگاتە  ئ��ەوروپ��ا.  بارەكانەوە 
تاریك( دەبێتە ڕۆمانی شارێكی گەورەی  خۆشەویستی و 

غوربەت. 
مامێكی  ل��ەالی  ل��ەوێ  و  بەرلین  ب��ۆ  دەڕوات  ك��ەری��م 
ڕۆژئاواییدا  جیهانی  لەگەڵ  ناتووانێت  ئەو  ب��ەاڵم   دەژی. 
هەڵكات و ناتووانێت هەست بەخۆماڵێتی خۆی بكات. ئەو 
توندوتیژیەی، كە ئەم دەیویست لە دەستی ڕزگاری ببێت، 
كچە  لەگەڵ  ژیانی  پێكەوە  و  خەیاڵ  وێناو  ن��ادا.  بەر  ئەم 
خوێندكارێكی هۆشیاری بەرلینیدا یەك ناگرنەوەو تەنهایی 
ئەو، غوربەت و  هێزی ئەو دینە دەبینێت، كە وەك شتێكی 

نیشتمانی بەسەریدا سەپێنراوە، 
خاوەنی  تەنها  خ��ودا  جەنگاوەرەكانی  الی  كە  دینێك، 

سرووشتێكی ڕیتوالی بووە.
شێركۆ فەتاح ئەم ڕۆمانە بە گێڕانەوەیەكی موغامەراتیی 
و  كۆمێنت  شوێنێكدا  ل��ە  هێچ  دەگ��ێ��ڕێ��ت��ەوەو  پ��ڕت��ەوس 
هەڵسەنگاندن نادات، چونكە متمانەی تەواوی بەگێڕانەوەهەیە.
تاریك(  )كەشتی  نووسینی  بۆ  شێركۆ  وتنە  شایەنی 
گەشتێكی عێراقی كردووەو لەگەڵ ئەو خەڵكەدا دواوە، كە 
هێندە  دژی جەنگاوەرەكانی خودا جەنگیوون. ڕۆمانەكەی 
نێزیكی واقیعە،  وەك ئەوەی شێركۆ خودی خۆی لەجەنگدا 
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بەشدار بووبێت و لە نێزیكەوە لەگەڵ جەنگدا ژیابێت.
لەوە دەكەن، كە  ئەڵمانیەكان باس  لە ڕۆژنامە  زۆرێك 
لەگەڵ شێركۆدا دەنگێكی نوێ دێتە ناو ئەدەبێ ئەڵمانییەوە 

 و  پانتایی بابەتی ئەدەبی ئەڵمانی بەرینتر دەكات.
بەقەبارەی  یونگ،  ئوند  یونگ  چاپخانەی  ڕۆمانە،  ئەم 

٤٤٠ الپەڕە چاپی كردووە.

ڕۆژهەاڵتی  لە   1969 ساڵی  بەڕێزتان  ماگناو:  یۆرگ 
بەرلین لە دایك بوون، باوكتان كوردە، بەاڵم ئەڵمانی 
بە  كوردن  بێرلینییەكی  ئێوە  كەوابێ  دایكتانە.  زمانی 
شتێكی  ئەوە  ڕۆژهەاڵتەوە.  ئەڵمانیای  باكگراوندێكی 

ناوەزەیە. ئێوە خودی خۆتان چۆن دەبینن؟
شێركۆ فەتاح: بۆ من ئەوە شتێك نییە مشتومڕی لەسەر 
بێت، من نووسەرێكی ئەڵمانم. لەڕاستیدا ڕەچەڵەكی خۆمم 
هێندە  من  بۆ  ئ��ەوە  ب��ەاڵم  نووسینەكانم،  تێمی  كردووەتە 
گرنگ نییە، وەك بۆ نووسەرانی دیكەی كە ڕەگوڕیشەیان 
دەدەم  ه��ەوڵ  من  پەناهەندەكان.  ن��ەوە  بۆ  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە 
و  ڕەچ��ەڵ��ەك��م��دا  و  خ��ۆم  ل��ەن��ێ��وان  بخوڵقێنم  دووری����ەك 

بەچەشنێك كە بەپیتییەكی ئەدەبی لێ بكەوێتەوە.

یۆرگ ماگناو: كتێبەكانی ئێوە تا ڕادەیەكی زۆر لەسەر  
بەسەرهات و گەشتەكانی خۆتاندا دەژین لەو واڵتەدا. 

ئایا بەدوادا چوونەكانتان چۆن بەئەنجام دەگەیەنن؟
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چیرۆك  دەك��ەم،  قسە  خەڵكیدا  لەگەڵ  فەتاح:  شێركۆ 
كاتێك  دەك��ەم،  لێرەش  شتانە  ئەو  بێگومان  كۆدەكەمەوە. 
لێرە تووشی خەڵكی ئەوێ دەبم. باوكم شتم زۆر بۆ باس 
دەكات، هەروەها خزم و ناسیاوی دیكەش. هەمیشە خۆم 
بەسەرهاتی  پەیتا  پەیتا  ئیدی  ماتداوە.  چیرۆكانە  ئەو  بۆ 
تێكەڵ  خۆمدا  گێڕانەوەكانی  ئەزموونی  لەگەڵ  گەشتەكانم 
ئەدەبی  قاڵبێكی  ه��ەم��ووی  شتەكان  ڕێ��ی��ەوە  ل��ەو  دەب���ن. 
وەردەگرن. ئەو واڵتە هەمیشە بەو شێوەیە هاتووەتە پێش 
چاوم: وەك تێكەڵەیەك لەو شتانەی كە خزم و ناسیاو  و 
خۆم  كە  شتانەی  ئەو  لەگەڵ  گێڕاومەتەوە،  بۆیان  خەڵك 
بینیومن ، دواجار لەگەڵ ئەو شتانەشی كە بۆ من مانایەكی 
شوێنە  ئەو  خودی  لە  ل��ەوەی  وەك  هەبووە  گەورەتریان 

دەركەوتوون.

الوە  لەڕێی  كەریمەوە،  لەڕێی  ئێوە  ماگناو:  ی��ورگ 
پاڵەوانی ڕۆمانەكەتانەوە »كەشتی تاریك« بەشداریەكی 

ڕاستەوخۆتان لە ژیانی ئەوێدا هەیە.
بپارێزم،  خ��ۆم  دووری��ەك��ەی  ئ��ەوەی  بۆ  ف��ەت��اح:  شێركۆ 
كاراكتەری كەریمم بە كەسێكی دوورە پەرێز داناوە. كەریم 
خ��ۆی��ەوە  تایبەتی  دۆخ���ی  و  خ��ێ��زان  و  ڕەچ��ەڵ��ەك  ب��ەه��ۆی 
لەسەرەتای  ئ��ەو  دەرەوە.  دێتە  ئاساییەكان  چوارچێوە  لە 
ل��ەڕێ��ی زێ���دی باوكە  ئ���ەوەش  چ��ی��رۆك��ەك��ەدا زۆر ق��ەڵ��ەوە. 
عەلەویەكەیەوە ڕوون دەكرێتەوە - ئەوە لە باكوری عێراقدا 
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شتێكی زۆر دەگمەنە. هەر هێندەش نا، بەڵكو مەسەلە باوەڕ 
نەریتە  و  باوەڕ  تیایدا  كە  كۆمەڵگەكەدا،  لە  ژیانە  و سەختی 
بە  هەست  ڕاستەوخۆ  مرۆڤ  كە  بەهێزن،  هێند  كلتوریەكان 

دوورە پەرێزیەكەی كەریم دەكات.

یورگ ماگناو: كەریم تامەزرۆی ئەوەیە لە دوورە پەرێزی 
ڕزگاری بێت. كاتێك جەنگاوەرەكانی خودا دەیفڕێنن، كار 
دەگاتە ئەوەی لەپشت ئەوانەوە هەستێكی خۆماڵی تیادا 
بەهۆی  بەڵكو  لەترساندا،  هەر  نەوەك  بكات.  تەشەنە 
ڕەزامەندی خۆیەوە ئەویش لەگەڵیاندا دەبێتە جەنگاوەر. 

چ شتێك ئاوا فریوی دەكات؟
شێركۆ فەتاح: كەریم كەسایەتییەك نییە بۆ ئەوە دروست 
بووبێت بپەڕێتە ناو ئەو جۆرە بازنانەوە. هەروەها كەسێكیش 
بەاڵم  بووبێت.  دروس��ت  زەبروزەنگ  و  توندوتیژی  بۆ  نییە 
ئەو بە جۆرێك لە جۆرەكان كەسێكی بێ پشتیوانە. ئەو بڕیار 
نادات، خەڵكی بكوژێت. گەر پێی گوترایە چی لە پێشیدایە، ئەوا 
منی  سەرنجی  ئەوەی  نەكردایە.  ئەوەی  هەرگیز  بوو  ڕەنگ 
ڕاكێشا، تێوەگالنی تاكەكەسێكە و لەگەڵ ئەوەشدا دۆڕاندنی 

دەسەاڵتە لەسەر بڕیار دان.

هێند  خودا  جەنگاوەرەكانی  ژیانی  ئێوە  ماگناو:  یورگ 
لەسەر  خۆتان  ئەوەی  وەك  دەكەن،  وەسف  كتومتی  بە 
شاخەكان سەردانی خێوەتگاكانیانتان كردبێت. ئایا چۆن 
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خۆتان لەو تێمە بەو چەشنە نێزیك كردەوە؟
عیراق  باكوری  بۆ  ڕۆیشتم   2004 ساڵی  فەتاح:  شێركۆ 
بۆ الی باوكم و ئەوكات بەدواداچوونەكانی خۆمم بۆ ڕۆمانی 
خەڵكانێك  تووشی  لەوێ  من  دەستپێكرد.  تاریك«  »كەشتی 
بووم، كە دژی ئەو جەنگاوەرانەی خودا جەنگیبوون. شوێنپێ 
چونكە  نییە،  ق��ورس  كارێكی  مەسەلەیە  ئەو  هەڵگرتنەوەی 
ك��ردووە،  گ��ەورەی دروس��ت  ل��ەوێ كێشەیەكی  ئ��ەو حاڵەتە 
بەهەرحاڵ ئەو كاتەی من لەوێ بووم بەو جۆرە بوو. ڕۆژی 
ئەمڕۆ تیرۆریزمی سیاسی لە مارشێكی زۆر مەزنتردایە. بەاڵم 
پاشان  ئارادابوون، كە  لە  باوەڕانە  ئەو جەنگاوەری  ئەوكات 
پەالماری ئەمەریكییەكان پاشەكشێیان پێ كردن. ئەوە شتێك 
نووسینەكەی  دواج��ار  ئیدی  ڕاكێشا.  منی  سەرنجی  كە  بوو 
لێكۆڵینەوەیەكی  ن��ەوەك  خولیایە،  و  سەرنج  مەسەلە  منیش 
زانستی سیاسی یاخود دەرونی. كتومت ئەوەیە كە گێڕەرەوەكە 

هێند قوڵ بەناو هەرێمەكاندا كێش دەكات.

بەر  دەدەن��ە  خوێنەریش  و  خۆتان  ئێوە  ماگناو:  یورگ 
لەوە  چەشنێك  بەهیچ  زەبروزەنگ،  گەورەی  هێرشێكی 
نەسڵە ماونەتەوە كە باس لە ڕەمیكردنێكی بێڕەحم بكەن 
مەیدانێكی  كە لەسەر  پەالمارییەكی خۆكوژی،  لە  یاخود 
ناو بازاڕدا ڕوو دەدات. ئایا ئەوە كارێكی ڕێگە پێدراوە؟ 
ئایا ئەدەب بۆی هەیە كامێراكەی خۆی لەسەر ڕووداوەكە 
نیشانی  ئەوتۆ  شتێكی  تەلەفزیۆن  كاتێكدا  لە  ڕاگرێت، 

بینەران نادات؟
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لەبەر ئەوەی ئەدەب  شێركۆ فەتاح: بەڕای من بۆی هەیە، 
كامێرا بەكار ناهێنێت، بەڵكو لەسەر زمان ئیش دەكات. من باس 
بەهیچ  مرۆڤ  كە  ناكەم،  دێرین  زۆر  مێژووی  ڕووداوێكی  لە 
چەشنێك بەشداری نەبوو بێت. ئەوە بۆ من گرنگە كە لەسەر 
ئەوەشی  ئیدی  بنووسم.  ڕووداوەك��ان��دا  لەگەڵ  ئاست  هەمان 
لەگەڵدا دەبێت هەواڵی ئەو تەقینەوانەی كە وەك ڕیتمێكی ڕۆژانە 
دەمانگەنێ شتگەلی دیكەیان لەپاش بیت. كە كاریگەریان لەسەر 
ژیانی دواتر هەبێت. پاشماوەی ئەوە لە ئارادایە كە بە حەوادا 
پەڕیوە. گەر من وەك نووسەر ئەوەی لێ البدەم، ئەوا لە ڕووی 
هەواڵەكان  كە  دەهێنم  بەرهەم  شت  هەمان  كتومت  زمانەوە  
بەرهەمی دەهێنن؛ تەنها چەند وێنەیەكی تەقینەوە و دووكەڵ، كە 
هیچ پشكنینێكی سەبارەت بە ڕووداوە ڕاستەقینەكە تیادا نییە. 
خۆی لە خۆیدا نەمدەویست هەموو ئەو شتانە لە واقیعیەتێكی 
پێویستن  كە  لەو شوێنانەدا  بەاڵم  ب��دەم.  نیشان  هێند ڕوون��دا 
بەسەریاندا تێناپەڕم، لەبەر ئەوەی سوودێكی گەورەیان هەیە بۆ 
تێگەیشتن. سەرسووڕمانی و بەمێشكدا نەچوونی بڕیارەكە بۆ 
بەگەڵكەوتنی جەنگاوەرەكانی خودا كاتێك ڕوون و ئاشكرا دەبێت 
كە مرۆڤ پێ دەزانیت چی دەكەن و چی ناكەن. كارەكە تەنها 
بگەیەنیت.  خوتبەیەك  قسەگەلێك،  ئایدۆلۆژیایەك،  نییە  لەوەدا 
خۆ من خۆشم هەر ئەوە دەكەم. بەاڵم پێویستە بزانیت ئاخۆ 
ئەو مرۆڤانە بەچ شتێك پڕچەك دەكرێن. بۆ ئەو مەبەستەس 

پێویستە ئەندازە و سنووری كارەكانیان بزانیت.
یورگ ماگناو
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تۆنی مۆریسن

خانمە نووسەری ڕەشپێست تۆنی مۆریسن گرنگترین 
كۆی  لە  كتێبەكانی  ئەمەریكایە.  سەردەمی  ئەدەبی  دەنگی 
ساڵی  باوكراونەتەوە.  ملیۆن  چەندین  تیراژی  بە  جیهاندا 

1993 بە خەاڵتی نۆبڵی ئەدەبی ڕێز لە كارەكانی نراوە. 

دی تسایت: هێندەی من لە یادمە، ئێوە چەند تێبینییەكی 
گوایە  دەرب��ڕی:  بالدوین  جەیمس  لەسەر  ناكۆكتان 
دیكەشەوە  لەالیەكی  ئێوە،  بۆ  نمونەیەكە  لەالیەكەوە 
كاری نووسینی ئەو ئەدەبێك بووە بۆ سپی پێستەكان. 
تۆنی مۆریسن: من وەك مرۆڤ جیمیم خۆشدەویست. 
ئێمە هاوڕێ بووین. بەاڵم بالدوین وەك نووسەر دیمەنێكی 
ڕەش  نووسەرە  لە  زۆرێ��ك  وەك  دەكێشا،  و سپی  ڕەش 
بۆ  كاردانەوەیەكەوە  سەرچاوەی  لە  ئەمەریكا  پێستەكانی 
جیهانی بەرامبەری واتا بۆ جیهانی پیاوە پێست سپییەكانی 
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لە  ب��وو  یەكێك  ڕەگ��ەزپ��ەرس��ت��ی  دەی��ن��ووس��ی.  ئەمەریكا 
بۆ نموونە ملمالنێی  ئەو كرداری نووسینە.  بزوێنەرەكانی 
نێوان پیاوی سپی پێست و پیاوی ڕەشپێست مۆركی خۆی لە 
كارەكانی ڕیچارد ڕایتیش داوە. هەموو كتێبێك خوێنەرێكی 
نەبینراوی هەیە، لەژێر وشە و ڕستەكاندا خاوەنی ژیانێكی 
تاڵە  دەمەقاڵی  ئەو  تێكستەكە  ژێر  لێشاوەی  ئەو  خۆیەتی. 
گرنگە بوو لەگەڵ سپی پێستەكاندا، یان باشتر بڵێین: لەگەڵ 

ئەمەریكای سپیدا. 

دی تسایت: ئەدەبی خەباتگێڕی؟
تەواو  كێڵگەیەكی  من  خەباتگێڕی.  ئەدەبی  مۆریسن: 
كاتێك  بیچێنم.  دەب��وای��ە  كە  دۆزی���ەوە  خ��ۆم  بۆ  ج��ی��اوازم 
دەستم بە نووسین كرد، كتێبەكانم كتێبگەلێكی نووسەرێكی 
ڕەشپێست بوو كە ڕووی دەمی لە خوێنەرانی ڕەشپێست 
بوو. من دەمتوانی بەبێ هیچ وانە دادانێك هەڵبكەم، پێویست 
نەبوو دەرسی كەس دابدەم، خوێنەرەكانم هەموو ئاگاداری 
شێوەكان  ه��ەم��وو  ب��ە  ب���وون،  ئەمەریكا  ڕەگ��ەزپ��ەرس��ت��ی 

بینیبوویان و بە دەستییەوە نااڵندبوویان. 

دی تسایت: هەموویم قبوڵ نییە. یەكەم: ئێوە خۆشتان 
نووسەرانە  ئەو  خوێنەری  ببوورن.  ب��وون،  خوێنەر 
بە  پێویستتان  ئەمەریكا  لە  ڕەشپێستێك  وەك  گەر  و 
ڕوونكردنەوەی دۆختان نەبووبێت – ئەوا ڕەنگە ورە و 
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متمانە و هەڵوێستێكی سەربەرزانەترتان لەو نووسینانە 
وەرگرتبێت. 

ئەو  هەموو  بەبێ  دەڵێن،  ڕاس��ت  زۆر  ئێوە  مۆریسن: 
بوونی  مۆریسنێك  تۆنی  هەڵبەت  گوتمان،  كە  شتانەی 
نەدەبوو – كارەكەی بوونی نەدەبوو. كتومت زۆر منەتباری 

بالدوینم. 

دی تسایت: ئەی تۆنی مۆریسن وەك نووسەر؟ ئایا ئەو 
جەخت و پێداگری كردنە لەسەر )خوێنەری ڕەش( كارێكی 
دڕدونگانە یاخود تەنانەت هەڵە نییە؟ خۆ منیش كتێبەكانی 
ئێوەم خوێندووەتەوە و گەر سێ سپی پێستیتریش یاخود 

تەنانەت سێ ملیۆن سپیپێستیتر نەیانخوێندبێتەوە. 
م��ۆری��س��ن: ب��ۆ م��ن وەك ن��ووس��ەر ئ��ەو ج��ووداك��اری��ی��ە 
لە  و  دانانیشم  دەستنووسەكەم  لەسەر  من  نامۆیە.  شتێكی 
ڕەشپێستەكانت  برا  و  خوشك  بۆ  ئێستا  بڵێم:  بەرخۆمەوە 
پۆلێنكردنێك  لە  خ��ۆم  حەسرەتەوە  بە  ب��ەاڵم  دەنووسیت! 
دەپارێزم كە لە ەرەوەوە بێت -  من ئەو جۆرە پرسیارانە 
ناكەم، بەاڵم لێم كراون و لێشم دەكرێن: ئایا ئێوە نووسەرن 
جەختەوە  بە  ئەمڕۆ  من  ڕەشپێستن؟  نووسەرێكی  یاخود 
دەیڵێم: بەڵێ، من ژنم ، وە ژنێكی ڕەشپێستم، وە نووسەرێكی 
واڵتەدا  لەم  ڕەشپێستەكان  بەس،  و  ئەوەندە  ئەمەریكاییم. 
خاوەنی نەتەوەیەكی خۆیان نیین. ئێمە هاواڵتین و ڕەشین، 

من نووسەرێكی ئەمەریكی نیم. 
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دی تسایت: ئەوە پێناسەیەكی تاڵە، گەر تەنانەت 
تراژیدیاش نەبێت. بە زەحمەت قبووڵ دەكرێت، لە 
هەموو  میلەر:  ئارپەر  هەتا  فۆكنەر  بۆ  ەوە  مێڵڤیل 
بۆ  ەوە  ڕایت  ڕیچەرد  لە  و  ئەمەریكین؟  نووسەری 
جەیمس بالدوین هەتا دەگاتە تۆنی مۆریسن: هەموو 

ئەمانە نووسەری ئەمەریكی نین؟
بكرێم.  ن��اوزەن��د  وەه���ا  دەك���ەم  قبوڵی  م��ن  م��ۆری��س��ن: 
ئێمە  بوونی  كە  وادەك��ات  ڕاب��ردوو  ستەمی  دەرئەنجامی 
كە  پلەیەیە  ئەو  كتومت  ئ��ەوە  بمێنێتەوە.  لەسەر  تاریكی 
دەڵێیت: من ئەمەریكی نیم: ئێمە لە تواناماندا نەبوو تەشەنە 
ئەوانی  بۆ  كە  شتێك  بدەین،  هاواڵتیبوونمان  متمانەی  بە 
قسەیەی  ئ��ەم  ب��ووە.  سروشتی  و  دڵخۆش  هەلێكی  دیكە 
پلەكەیتر، من دەتوانم  كە من دەیكەم واقیعێكی مێژووییە. 
پلەیەكی  بڵێم  وەختە  ب��دەم،  لەسەر  شایەتی  شەخسی  بە 
ئاڵۆزتر. من لە سەرەتای كاری نووسەریمدا هەرگیز وەك 
نووسەرێكی ئاسایی یاخود نووسەرێكی ئەمەریكی تەماشا 
نەكراوم – من شتێك بووم لە سەر قەراغ، لە پەراوێزدا، 

ڕەش. ئا لێرەدا سنووری ڕەگەز دەیبڕێت. 

پرینستن  لە  لێرە،  ئێوە  كە  ب���ەوەدا  تسایت:  دی 
پێستە  سپی  كاری  ئێوە  ئایا  دەڵێنەوە:  ئەدەب  وانەی 

ئەمەریكییەكان بەتایبەت جیاواز تەماشا دەكەن؟ 
مۆریسن: دوو وەاڵم. یەكەم: نە ڕەشپێست و نە وشەی 
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سنوور  بێ  خۆشەویستییەكی  وێنەی  مندا  لە  قولەڕەش 
یاخود ئاناركی یان ترسێكی ڕۆتینی بەخەبەر دەهێنن. من 
سەرنجڕاكێش  كێشتە  ئەو  ڕەشپێست  نووسەرێكی  وەك 
بكەم،  كار  زمانێكدا  لەناو  و  زمانێك  بە  هەیە  ئاڵۆزەم  و 
و  تەماشاكردن  بەسووك  و  مووسەیتەریی  ئاماژەی  كە 
خۆسەپاندنێكی كلتووری و ڕەگەزپەرستانەیەكی شاراوەی 
گەیشتینە  لێردا  ئا  هەڵگرتووە.  خۆیدا  لەناو  داتاشراوی   ،
لە  بەشێكن  واڵتێكن،  خ��اوەن��ی  ئ��ەوان  دووه���ەم:  وەاڵم��ی 

نەتەوەیەك – ئێمە نا. 

دی تسایت: ئایا پرسی ڕەگەز هێشتا وەك ڕابردوو پرسی 
چین و توێژە؟ من لەمێژ نییە دیدارێكی هێنری لویست 
)ڕێنێسانسی  بانگەوازكاری  كە  خوێندووەتەوە  گەیتسم 
زانكۆی  لە  دكتۆراكەی  لەبەر  تەنها  یە،  نوێ(  ڕەشی 
هارڤەرد ئاوەڵكاری ئێوە نییە؛ ئەو كووڕی كرێكارێكی 
ئاشی كاغەز و ئەمڕۆ جۆرێكە لە سوپەرستاری ڕەش، 
نووسەری زیاتر لە پەنجا كتێبە، كارمەندی ڕۆژنامە هەرە 
گرنگەكانە. ئەو )گێتۆ( ناوچەی شەعبی ڕەشپێستەكانی 
ڕەشپێستەكانی  زانی  كەم  بە  خۆ  نەخۆشی  لەیادە، 
بلیمەتە،  دەگەیەنێ  زیان  كە  هەرشتێك  كە   – لەیادە 
بەاڵم دیوك ئێلینتن نەخێر – هەروەها ئەوەشی لەیادە 
داهاتی  بە  ڕەشپێست  دكتۆرێكی  یان  پارێزەر  وەك  كە 
دەتەوێت  كە  بژیت  شوێنە  لەو  نەتتوانیوە  باشیشەوە 
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و  شۆفێر  و  خزمەتكار  توانیوویەتی  كە  بژیت،  لێی 
ئەوە  دەڵێت،  ئەو  ڕەشپێست.  بەاڵم  ڕابگرێت  باخەوان 
كۆتایی هات، ئێستا دەتوانن بێ كێشە بە تێكەڵی بژین 

و تەنانەت شۆفێرێكی سپییان هەبێت گەر بیانەوێت. 
كە  نییە  ل��ەوەدا  كێشەكە  بەاڵم  ڕاستە.  ئەوە  مۆریسن: 
ئاخۆ پارێزەرێكی ڕەشپێستی پارەدار یاخود هونەرمەندێكی 
دەتوانێت  شۆفێر  بەبێ  یاخود  شۆفێرەوە  بە  بانگ  بەناو 
كەوتووییەكی  ه���ەژار  ه��ەژاری��ی��ە،  كێشە  ب���ژی.  ل��ەك��وێ 
سەرلەبەری سۆسیالییە لەو كۆمەڵگایەدا، دەرەنجامەكەشی 
بێ  سنووری  لەژێر  ملیۆن  سی  لەسەرووی  تاوانكارییە. 
دەرامەتیدان – ئەوە نێزیكەی لە سەدا یانزەی دانیشتووان 
دەكات. ئیدی بەوەشدا كە من باس لە ژمارە دەكەم، تكاتان 
لێ دەكەم بە ڕوونی بیخەنە پێش چاوتان: ڕەشپێستەكان 
یەكگرتووەكانی  واڵت��ە  دانیشتووانی  دوان���زەی  س��ەدا  لە 
ناو  پێنجی  و  پەنجا  سەدا  لە  بەاڵم  پێكدەهێنن،  ئەمەریكا 
 3606 سەدا  لە   1997 ساڵی  پێكدەهێنن،  بەندینخانەكان 
ی لە سێدارەدراوەكانیان پێكهێنا – خۆ دەبێت ئەم شتانە 
كۆمەاڵیەتی  ناعەدالەتییەكی  واڵتە  ئەم  هەبێت؟  هۆكاریان 
مەرگ  سنووری  هەتا  واڵتە  ئەم  دایدەڕزێنێت.  بەربەری 
بەم  بە دەستەمۆ كراوە – خوێندنگاكان، نەخۆشخانەكان، 

زوانە بەندینخانەكانیش. بازرگانی، بازرگانی، بازرگانی. 



363ئەدەبیات ئەمەیە

بۆ  تەنها  ئەمەریكی(  )پەرجووی  كەوابێت  تسایت:  دی 
پارەدارەكانە؟

مۆریسن: و بۆ مافیاكان. 

دی تسایت: و هەروەك ڕابردوو دەوڵەمەند یان هەژار، 
واتای ڕەش یان سپی؟

مۆریسن: بەڵێ بێگومان. دۆخەكە زۆر، زۆر مەترسیدارە. 
ب��ەگ��ش��ت��ی دەت���وان���م پ��ێ��ت��ان ب��ڵ��ێ��م: ئ���ەم واڵت���ە ل��ە دۆخ��ی 
تەقینەوەیەكی گەورەدایە. لەپاش ئەوەی كە پێی دەگوترت 
هەرەسی كۆمۆنیزم، كاپیتالیزم هار بووە. ئەوەی كە لێرەدا 
دەمرێت دیموكراسییە. سەرمایەداری و دیموكراسی خۆ بۆ 
خۆ دەست لە ناو دەست ناڕۆن. بازرگانی ئازاد هەمان شت 
نییە وەك ژیانی ئازاد. هەندێك جار ترس ڕامدەوەشێنێت. 

من زۆر گەشبینانە لە دواڕۆژ ناڕوانم.

جەنگ  كتێبەكانی  لە  مۆریسن  تۆنی  ئایا  تسایت:  دی 
دەكات. یاخود كارە ئەدەبییەكانی ئێوە خاڵێكی هەڵهاتنە؟ 
لە الیەكەوە پێم وایە )منداڵی مرۆڤ( ئەفسانەیەك بۆ 
سەرلەنوێ  بۆ  هەوڵێكە  ڕۆمانێك،  لە  زیاترە  خۆی، 
پێم  دیكەوە  لەالیەكی  ئەمەریكا.  مێژووی  نووسینەوەی 
لەپێناوی  هونەرەوە  لە  دوورن  چونكە   – ئێوە  وایە 
هونەردا – هەموو ئەو شتانەی كە ئێستا باسمان كرد 

هێندە لە ناختاندایە كە دەبێت هاوار بكەن. 
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مۆریسن: هەردووكی ڕاستە. بۆ من ناچاری بوو، دەبایە 
بە )منداڵی مرۆڤ( كتێبێك سەبارەت بە كۆیالیەتی نەخەمە 
چارەنووسی  ل��ەس��ەر  چارەنووسێك  بەڵكو  ب��ەردەس��ت، 
بێسەرەوبەرەییەكی  ئازادی و  لە  تێكەڵەیە  ئەو  مرۆڤەكان. 
بەرباو، كە من لە نووسینەكەمدا بەالمەوە گرنگە، كارەكەی 
گوتتان  ئێوە  وەك  پاشان  ب��ەاڵم  پەناگایەك.  دەكاتە  من 
ئەم  ڕۆژان���ەی  وێ��ران��ك��اری  كارەساتی  دی��ك��ەوە  لەالیەكی 
كۆمەڵگایە دێتە پێش، بە چەشنێك كە پێویستە هاوار بكەم 

– لە وتارێكدا، لە بابەتێكدا. 

دی تسایت: من ئەو تۆنی وروژێنەرە لە شیعرەكانتاندا 
دەبیستم، لەپاشخاندا مۆسیقایەكی بێدەنگییان هەیە، 
ئاوازێك، جارێك بە تەوژمەوە، جارێك ڕەق و تووڕە. 

ئایا ئەوە بە ئانقەستە یاخود بەسەرتاندا دێت؟ 
لە  دەیبیستن.  ئێوە  كە  خۆشحاڵم  زۆر  من  مۆریسن: 
ڕاستیدا من كەسێكی مۆسیقی نیم، هیچ ئامێرێكیش ناژەنم. 
ئێمەدا زۆر بوونی هەبووە. دایكم دەنگێكی  لە ماڵی  بەاڵم 
گۆرانییان  مرۆڤەكان  شەقامەكان  لەسەر  هەیە،  دڵفڕێنی 
 – جۆرەكانییەوە  هەموو  بە  دەك��رد،  سەمایان  و  دەگ��وت 
مۆسیقای كالسیكی، بلووس، یاخود جێز -  الی ئێمە ژیان 
زمانیش  ئ��اوازی  وەك  هەڵبەت شتێكی  بوو.  زیندوو  زۆر 
بوونی هەیە، جۆرێك لە بە ئیقاعكردنێكی مۆسیقی زمان، لە 
وتاری كەنیسەدا، لە نووسیندا. من ئەوەم بەكارهێناوە – بۆ 
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تێبینیتان زۆر زۆر دژوارە، هەر لەبەر ئەوەشە كە لەوانەیە 
دەستنووسەكانم هەتا شەش جار بنووسمەوە. 

دی تسایت: دەنگی تیژیشی تیادایە: ئێوە باس لەو )نیگا 
لەگەڵ  ڕەشەقوولەیەك  هەموو  كە  دەكەن،  هەقانییە 
ئااڵیەكی  وەك  بیناسێتەوە.  دەبێت  فێر  دایكیدا  شیری 
شەكاوە حەیزەران و قامچی و مست و درۆ بانگەوازی 
بەر لەوەی  دادگایی كردنەیان دەكرد، زۆرێك  ئەو خۆ 
هەیە؟  بوونی  ئێوە  الی  ڕق  ئایا  ببینرێت(،  چاو  بە 
ئایا ئەزموون – هی ڕابردوو بێت یاخود هی ئێستا – 
دڵییان پڕ نەكردوون لە تاڵی، ڕۆحیان پر لە رق و قین 

نەكردوون؟
ئەوەیە  مەتەاڵوییە  و  سەیرە  كە  شتەی  ئەو  مۆریسن: 
كتێبەكانمدا  لە  كە  نیم  من  ڕاستیدا  لە  س��ە   كە  ئ��ەو  كە 
قسە دەكات؛ من نامەوێت وانەی كەس دابدەم، خوتبە بۆ 
كەس بدەم، نە هی ڕق نە هی خۆشەویستی. من دەمەوێت 
لە خۆیانەوە،  بگێڕمەوە. مرۆڤەكانم، كاراكتەرەكانم دەبێت 
هەر یەكەی لە زمانەكەی خۆیانەوە تەشەنە بە خۆیان بدەن 
دۆخی  بخرێتە  نابێت  خوێنەر  بكەنەوە.  ڕوون  خۆیان  و 
ڕووداو  ناو  ڕاپێچی  دەبێت  بەڵكو  بێژەرێكەوە،  گوێگری 
لەحزەیەكی  لە  چ��ارەن��ووس.  ناو  ڕاپێچی  بكرێت،  گەلێك 
 – نییە  ڕەگ��ەزم  نامێنم،  لێرەدا  من  نووسیندا  دیاریكراوی 
فاوڵچییەكەم.  بكرێت، و من  لێ  نووشتەی  دەبێت  خوێنەر 
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شتێك كە بێگومان ڕاست نییە و بەو شیوەیە من لە كوپە 
قاوەكەی خۆمەوە سەر دەردەهێنمەوە. بەاڵم ئەوەی كە من 
هەمیشە پێی خوازیارم، خوێنەرێكە كە دەزوویەك دەگرێت 

و خۆی درێژە بە چنین دەدات. 

دواهەمین  شیعرە:  بەناوبانگی  بنەمایەكی  تسایت:  دی 
كۆپلەی شیعر دەبێت لە خەیاڵی خوێنەردا دروست بێت. 
شیعرێك بە كۆتاییەكی تەواوەوە شیعرێكی سەركەوتوو 

نییە. 
مۆریسن: كتومت ئاوا. من بزوێنەرێكم دەوێت كە خۆی 
ئەگەرنا  نەكراو –  ت��ەواو  تۆڕێكی  ب��دات،  بە خۆی  درێ��ژە 
وەك درامایەكی تەلەفزیۆنی لێدێت. خوێنەر نابێت نەتوانێت 
ئەرك  ئەوە  خوێنەرم.  من  بیگۆڕێت.  یاخود  بیكوژێنێتەوە 
یاخود باشتر بڵێین ڕەهەندی هوونەرە ئەزموون و ئازاری 
نەكات  فێرت  تەنها  نوێدا  لە گشتێكی  خود هەڵبگرێتەوە و 
چی هەڵەیە و چی ڕاستە. پڕنهێنییەكەی لەوەدایە كە هونەر 
كاریگەری سیاسیشی هەیە، كە بە شتێك دەگا، كە تەنانەت 
بدەن  ڕێگەم  گ��ەر  بێت.  سیاسیش  ناچێت  ل��ەوە  هەرگیز 
دڕن��دە؛  بە  بكەیت  م��رۆڤ  ناتوانیت  بكەم:  وشە  یارییەكی 
دەتوانیت كارێك بكەیت وەك دڕندە هەڵسووكەوت بكات .   
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پێتەر بیێری

ئەم نووسەر و هەمانكات فەیلەسووفە تەمەن شەست 
ساڵە سویسریە، كە ناوی پیتەر بیێرییە و لە زانكۆی بێرلین 
پاسكال مێرسیێ- نازناوی  بە  ئێستا  وانە دەڵێتەوە، هەتا 
ەوە سێ ڕۆمان و یەك نۆڤلێتی باو كردووەتەوە. بێدەنگی 
پێرلمان )1995(، پیانۆژەن )1998( كتێبی دووهەمییەتی. 
2004 شەمەندەفەری شەوانەی لیشبۆنەی باوكردەوە و 

ساڵی 2007 نۆڤلێتێك لەژێر ناونیشانی لێیا

بەڕێز بیێری، ئەوە لە دەساڵ زیاترە ئێوە یەكێكن لە 
مرۆڤێكن   – ئەڵمانی  زمانی  بیرمەندەكانی  گرنگترین 
ئێستاش  دەژی��ن.  بەهێز  ئارگومێنتی  و  لۆژیك  بۆ 
لە  یەكێكن  دا  مێرسیێ(  )پاسكال  ن��ازن��اوی  لەژێر 
ئەڵمانی. چ  سەركەوتووترین ڕۆماننووسەكانی زمانی 
شتێك ئێوەی جوواڵندووە ئەو ڕۆمانانە بنووسن، ئایا 

پەیوەندی بە فەلسەفەوە هەیە؟
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نا . نووسینی ئەدەبی ژیانێكی بە تەواوی جیاوازە. لێرەدا 
بەبەردا هاتووەتەوە  ئەو سینەمابینەرەی گەنجێتیم ڕۆحی 
واقیعی  ب��ە  شەستەكانی  ساڵی  فەڕەنسی  سینەمای  ك��ە 
ڕاستەقینە دەزانی. من ئەوكات پێم وابوو، ئەو وێنانەی كە 
واقیعی ڕاستەقینەن،  دەمبینین،  لەسەر شاشەكانی سینەما 
ئەمڕۆ  دەمبینی.  لەسەر شەقام  دوات��ر  كە  ئ��ەوەی  ن��ەوەك 
لە نووسیندا دەژیم،  ئەو ژیانەی كە  هەمان هەستم هەیە. 

ژیانی ڕاستەقینەیە. 

ژیانی ڕاستەقینە لەناو خەیاڵدا دەژین؟
بەو چەشنەیە. ئەوە ئەو ژیانەیە كە لە هەر شوێنێك زیاتر 
لەالی خودی خۆمم و تیادا زەمەنی هەنووكەیی بە چڕترین 
شێوە دەژیم. كاتێك كاراكتەرێك دەست بە گەشە دەكات، 
كاتێك ئەو كراوەییە پێویستە بەرەو ناوەوە دەخوڵقێنم – 
وەك كردنەوەی سانسۆرێك وایە لە پڕۆسەیەكی دەروون 
دەقیقی  بە  و دۆخەكان  مرۆڤەكان  كاتێك  وە  شیكاریدا – 
لەپێش چاومدان: ئەوە چڕترین و بەختەوەرترین ئەزموونە 

كە من دیبێتم. 

ئەو ئەزموونی بااڵترین چڕی هزری و نزیكییە لە واقیع 
لە فەلسەفەدا نادۆزنەوە؟

لە فەلسەفەدا شتێكی دیكەم دۆزیوەتەوە: بەرچاوڕوونی 
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لە فیكردا. شەفاف كردنی جیهانی فیكری خود، مەسەلەی 
نەوەك  دووە:  پلە  پرۆسەیەكی  كارەكە  لێرەدا  فەلسەفەیە. 
بیركردنەوە لە جیهان، بەڵكو بیركردنەوە لە بیركردنەوە لە 
جیهان. گەر مرۆڤ لەو هەنگاوە تێگەیشت، ئەوا چێژی لێ 
بارودۆخەدا شەفاف بوونێكێ خوود  لەو  دەبینێت، چونكە 
لە چەشنی فكری لێدەكەوێتەوە، كە لە هیچ شوێنێكی دیكەدا 

دەست ناكەوێت. 

فكری  جیهانی  ڕوونكردنی  پرۆژەی  فەلسەفە  كەوابێت 
خودە؟

بەڵێ، مرۆڤ دەتوانێت بەو چەشنە وەسفی بكات. لەڕێی 
فەلسەفەوە هەردێت و زیاتر تێدەگەیت كە دەستەواژەی وەك 
)حەقیقەت(، )ساختە(، )زانین(، )دڵنیایی(، )هزر( و )هۆش(، 
دەس��ت��ەواژەی  هەروەها   ، )بەرپرسیارییەت(  و  )ئ���ازادی( 
لە  مۆراڵییەوە  ل��ەڕووی  نادرووستی  و  درووستی  وەك 
و چی  دەبینن  ناوەندی  ڕۆڵێكی  ئێمەدا چی  بیركردنەوەی 
بۆ سبەی  ئەمڕۆوە  لە  ئایدیایە  ئەو  ئێمە  گەر  ڕوودەدات، 
فەرامۆش بكەین. لێرەدا مەسەلە مەرجی تێگەیشتنی ئایدیا بە 
ئایدیایە لەسەر جیهان. لێرەدا كەس پێویستی بە فشەكردن 
وفاڵ گرتنەوەو قسەی تەنتەنەی وەك )پڕۆژەی توێژینەوە( 
مرۆڤ  نییە.  كەرەسەیەكی سێهەم  هیچ  بە  پێویستی  نییە، 

تەنها پێویستی بە بێدەنگی و تەركیز و كاتی ئازاد هەیە. 
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سەرئاسا  شتێكی  وەك  ڕوونبوونەوەیە  پ��رۆژەی  ئەو 
نایەتە بەرگوێ، پتر لە شتێكی سانا دەچێت، وەختە 

تەنانەت بڵێم فەقیرانە. 
ب��اوەڕت  كاتێك  دەمێنێتەوە  كە  پرۆژەیەیە  ئ��ەو  ئ��ەوە 
لەسەر  گشتگیر  و  تەشەنەپێدراو  تیۆرییەكی  كە  نامێنێت 
واقیع ناشێت بوونی هەبێت. من هەوڵ دەدەم بۆ ئەو چەشنی 
چونكە  نازانم  سانا  شتێكی  بە  ئەساسدا  لە  ڕوونبوونە 
گەیشتن بۆ ئەو ڕوونبوونە كارێكی زۆر دژوارە. تەنها بیر 
لە دیبەیتی نوێی ئازادی ئیرادە بكەنەوە، بەو چەشنەی لە 
میدیادا كرا. وەك وانەیەك وابوو: مرۆڤ دەیتوانی ببینێت، 
چی ڕوو دەدات، كاتێك باس لە مەسەلەی ئازادی دەكرێت، 
بەبێ ئەوەی وەك لە فەلسەفەدا باوە هەنگاوە نموونەیەكە 

بنێیت و بپرسیت: ئایا ئێمە لەڕاستیدا باسی چی دەكەین؟

لە فالتۆنەوە بەڕوونی ئەو گرژییە لەنێوان ئارگومێنت و 
چیرۆك گێڕانەوەدا هەبووە. گەر من باش حاڵی بووبم، 
ئێوە ئێستا لەوەدان ئارگومێنت بۆ چیرۆك بەجێبهێڵن. 
من وا ناڵێم. من بە ئاسانی دەزانم ئەمە ئەمەیە و ئەوەش 
ب���ەوەوە ك��ە م��رۆڤ  ئ��ەوەی��ە. س��ەرك��ەوت��ووی��ی پەیوەستە 
مەسەلە  كەی  و  ڕوونیی شیكارییە  مەسەلە  كەی  تێبگات، 
كەی  و  گرنگن  مۆسیقا  و  شیعر  كەی  شاعیرانییە،  چڕی 
بەرچاوڕوونی هزری گرنگە. هەردوو دیوەكە لە بنەڕەتەوە 
تێكیان  ناشبێت  تێكەڵ بێت –  لێی  نابێت  جیاوازن. مرۆڤ 
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فەلسەفەش  ئەزموونە.  بەسەردەمكردنی  شیعر  ب��ەردات. 
بەسەردەمكردنی فیكرە. 

گرنگییەك  ڕاب���ردوودا  ساڵەكانی  لە  دی��ن  مەیدانی 
كۆمەڵگادا  ل��ە  گ���ەورەی  ئێجگار  كاریگەرییەكی  و 
ڕوونكردنەوەی  هێزی  لێرەشدا  ئایا  بەدەستهێناوە. 

فەلسەفە لەژێر فشاردایە؟
دی���ار ش��ەف��اف  پێویست  ب��ەپ��ێ��ی  و  ف��ش��اردای��ە  ل��ەژێ��ر 
ئایا  دەبینێت؟  ڕۆڵیك  چی  دین  مرۆڤێكدا  ژیانی  لە  نییە. 
تیۆرییە  یەقین، وەك  بە  دینەكان سیستەم گەلی گەیاندنن 
زانستییەكان، كە باس لە حەقیقەت دەكەن و ڕوونكردنەوە 
پێشكەش دەكەن؟ كەوابێت دەتوانین بەو ئاماژەیە ڕەخنەیان 
بەاڵم  نین.  مەنتیق  و  نەسەلمێنراون  ب��اش  كە  بگرین  لێ 
لێرەدا مانای دین نەپێكین و ڕەخنەكەمان هەر  دەشكرێت 

پێشوەخت ڕوو لە بەتاڵی بێت.

كەوابێت مرۆڤ چۆن لە دین تێبگات؟
وەك شتێك كە لەسەر ڕوونكردنەوە بنیات نەنراوە، پێی 
لە حەقیقەتدا نەگرتووە، بەڵكو تەنها دەربڕینە بۆ فۆرمێكی 
ئەوانی  و  خ��ود  لەگەڵ  هەڵسووكەوت  لە  جۆرێكە  ژی��ان، 

دیكەو سروشتدا. 
ئایا دین بابەتێكە كە ئێمە لە دواڕۆژدا لە نووسینەكانی 

ئێوەدا دەیبینینەوە؟
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دەشێت. كتێبێكم سەبارەت بە پەروەردە دەستپێكردبوو، 
لێ  گ��ەورەت��ری  پ��رۆژەی��ەك��ی  بەینەدا  و  كەین  ل��ەو  ب��ەاڵم 
كلتوورێكی  ی��وت��ۆپ��ی��ای  ل��ەس��ەر  گ��وت��ارێ��ك  دەردەچ���ێ���ت: 
لەو  بیركەرەوە. هەردێت و زیاتر هەست بەوە دەكەم كە 
جێگای  چییە  دین  كە  ل��ەوەی  بیركردنەوەیەكیش  كتێبەدا 
دەبێتەوە. خۆ من سەرەتا هەر وەك پسپۆری دین دەستم 

پێكردووە، هیندۆناس بووم، پسپۆری بوزیزم بووم. 

زۆرێك لە فەیلەسووفە گەورەكان باس لە بەسەرهاتێكی 
دی��ن��ی دەك���ەن ك��ە ژی��ان��ی گ���ۆڕی���وون، ج��ۆرێ��ك لە 
بەخەبەرهاتن. ئایا ئێوەش ئەزموونێكی لەو جۆرەتان 

هەبووە؟
ئەگەر مەبەست لە هەستكردن بێت بە ئامادەگی خودا، 
ئەوا نەخێر. دین لەبەرئەوە سەرنجی ڕاكێشاوم چونكە دین 
ژیان وەك گشت تەماشا دەكات و جێگەیەك دەگرێت و لەو 
جێگەیەش مەسەلە شتە گرنگەكانی ژیانن – بە دەم رێگاوە 
پێدا تێدەپەڕییت، مسۆگەری مەرگ، تەنهایی، خۆشەویستی، 
دڵسۆزی، گوناە. هەموو ئەو شتانە لە ڕۆمانەكەی منیشدا 
)شەمەندەفەری شەوانە بۆ لیشبۆنە( باسیان لێوە دەكرێت. 
گەر مەبەست لە )ئەزموونی دینی( ئەوەیە ئەوا زۆر ناسراوە 

لەالی من. 
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وەك  گوتتان  ئەوەی  بڕوانیت،  لێی  بیۆگرافییانە  گەر 
ڕێگایەكی نموونەیی ئەو ڕوونبوونەوەیە دێتە بەرگوێ 

كە خۆتتان باستان كرد – لە دینەوە بۆ فەلسەفە.
نانی   12:30 كاتژمێر  كتومت  هەمیشە  ئێمە  ماڵی  لە 
ئۆفیسەكانیان  دەك��رد  كاریان  ئەوانەی  دەخ��ورا.  نیوەڕۆ 
منیش  ئۆفیس.  بۆ  دەڕۆیشتنەوە  پاشان  و  بەجێدەهێشت 
شتێكم سەت لە سەت دەزان��ی: ئەوە ئەو ژیانە نەبوو كە 
من دەمویست تێیپەڕێنم ، لەبەرئەوەی ژیانێك بوو كە تیادا 
مەسەلە شتە گرنگەكان نەبوون. من چوومە ناو فەلسەفەوە 
وەك چۆن فەقێیەك دەچێتە پەرستگاوە، تاوەكو ژیانم لەگەڵ 
شتە گرنگەكاندا بەسەربەرم. سەرەتا پێم وا بوو، لە زانكۆ 
بەو شێوەیەیە هەتا بۆم دەركەوت، كە لەوەش بە ئاسانی 
تیادا  كە  ئەكادیمی  گەمەی  لەگەڕدایە،  كۆمەڵگا  گەمەیەكی 
نائومێدییەكی  ئەوەش  تەنتەنەو خۆبەگرنگزانین سەنتەرن. 
زۆر گەورەی لێكەوتەوە. بەاڵم هەتا تێگەیشتم درەنگ ببوو 

خۆم فێری شتێكی دیكە بكەم. 

لەبەر یاساكانی ئەو یاریانەی كۆمەڵگا ڕۆمانەكان بە 
نازناوی )پاسكال مێرسیێ( یەوە باڵو كردەوە.

بەڵێ، سەرەتا ئەوە هۆكارەكەی بوو. 

ئێوە كاتێك باسی زانكۆ دەكەن، مرۆڤ وا هەست دەكات 
تاڵیتان زۆر تێدا چەشتووە.
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وەك  زانكۆم  هەرگیز  و  ب��ووم  نائۆمێد  گووتم:  وەك��و 
شوێنی خۆ بەگرنگزانین حەزم لێ نەبووە. هەر لەبەرئەوەشە 

وازی لێ دەهێنم. 

)شەمەندەفەری  سەركەوتووەكەتان  ه��ەرە  ڕۆمانە 
شەوانەی لیشبنۆنە( هەتا ئێستا زیاتر لە حەوت سەد 
بریارەكەتان  ئەوە  بێگوومان  فرۆشراوە.  لێ  هەزاری 

كەمێك لێ ئاسان دەكات. 
مرۆڤ دەتوانێت بە پارەی خانەنشینی پرۆفیسۆرێكیش 
گ��ەر  ن��ی��ی��ە.  پ���ارە  ب��ە  زۆر  پێویستم  منیش  ب���ژی،  ب���اش 
زانكۆم  هەر  نەكردایە،  پەیدا  زۆریان  پارەی  كتێبەكانیشم 
بەجێدەهێشت. بە ئاسانی دەمەوێت كاتم زیاتر بۆ نووسین 
هەبێت، دەشمەوێت زمانی دیكە فێربم. بەرگەی ئەو واقیعە 
ناگرم، زمانی نیوەكەی دیكەی نیا كە لە زۆر ڕووەوە گرنگ 

بووە نەزانم. كەوابێت خۆم فێری عەرەبی دەكەم. 

ڤۆلفرام ئایلنبێرگەر 

.
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕنوسەرناوی بەرهەمژ
ساڵی
 چاپ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆڕش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن  رەئوفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

214سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤید هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت17

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزووتنەوەی فێمێنیزم18

2014بازگربلیمەتی و شێتی19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیكۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرماس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجيد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان26

ماوتسی تۆنگكتێبی سور27
فازڵ حسێن مەال 

رەحیم
2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانێ28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی29

2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا30
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2015ئەنوەر حسێن - شۆڕش مستەفالەقەندیلەوە بۆ كوبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پرۆیسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

بریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33
رێكەوت 
ئیسامعیل

2015

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیاو پەكەكە
2015ماجد خەلیل

36
گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان، ئەو 

رووداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 
سڕییەوە

سەجعان میالد ئەلقزی
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2015

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

41
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

42
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم49

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم50

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم51

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی چوارەم52

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم53

54
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

شەشەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

55
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

حەوتەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

56
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

هەشتەم
2015جەالل حەمید

تێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لەسەر حەق بوو57
پێشڕەو 
محەمەد

2015
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رۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58
ئەرسەالن 
حەسەن

2015

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فیورباخ59

2015وریا غەفوریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

62
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

یەكەم
2015ئەرسەالن حەسەن

63
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

دووەم
2015ئومێد عوسامن

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

66
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

67
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

68
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

سێیەم
2015مستەفا زاهیدی

2015د. نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەركون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

73
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

74
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

75
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی سێیەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

د.عبدلعلی مقبلماركس كێ بوو79

مەجید 
مارابی 

- جەواد 
حەیدەری

2015

2015د.سەروەر عەبدوڵاڵحركة الحداثة فی الشعر الكردی80

هشام جعیطفیتنە81
سابیر 

عەبدوڵاڵ 
كەریم

2016
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2016ئەنوەر حسێنداعش و میلیشیاكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر83

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر86

2016ئارام مەحمود – دانا لەتیف جەاللئاشنابوون بە دۆركهایم87

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا88

2016ماجید خەلیلئاشنابوون بە لیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم90

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم91

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

94
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی 

یەكەم
2016ب. لیڤا

95
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی 

دووەم
2016ب. لیڤا

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتون96

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار98

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

100
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

یەكەم
2016ئەرسەالن حەسەن

101
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

دووەم
2016ئەرسەالن حەسەن

102
ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی 

كۆمۆنیست
2016موصڵح شێخ شیسالمی

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

104
دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق 

- كوەیت
2016هەڵگورد جەالل

105
گەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران 

تێچوون و مەترسییەكانی
2016سۆران عەلی

106
چەتەكانی دەریا لە باشوری 
خۆرهەاڵتی ئاسیا، خۆرئاوای 

ئەفریقیاو سۆماڵ
2016هەڵگورد جەالل

107
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای 
شۆڕشەكانی باكوری ئەفریقیا

2016سۆران عەلی
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108
جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای 

ژیانی سیاسی لیبیا
2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

109
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو 

ئاكامە جیۆپۆلۆتیكەكانی
2016ئەرسەالن حەسەن

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
تیرۆر، تیرۆریزم و تیرۆریزمی 

نێودەوڵەتی
2016رێباز مستەفا

2016بابان ئەنوەرچین و سیستەمی بازرگانی جیهانی112

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئومێدی خۆرهەتاوی من113

2016ئەرسەالن حەسەنئازادی و خیانەت لە ئازادی114

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی رەوتە 

ئیسالمییەكان
2016فوئاد مەجید میرسی

2016نەوزاد جەمالكورد و ئیسالم لە یەكتڕبڕدا116

2016بابان ئەنوەركارل ماركس و لیۆن ترۆتسكی117

2016بژار سەردار - ئازاد ئارمانماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا118

2016مەریوان هەڵەبجەییچوار سندوق119

2016مەریوان هەڵەبجەییگفتوگۆ120

2016مەریوان هەڵەبجەییسەڵتەكان121

2016مەریوان هەڵەبجەییچیرۆكی ورچەكانی پاندا122

2016مەریوان هەڵەبجەییوردە تاوانەكانی ژیانی هاوسەرێتی123

2016د.كەیوان ئازاد ئەنوەركورد و مێژووی جەژنی نەورۆز124

2016ساراڵ فەهمی شەریف - هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم125

126
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە كارگەی 

بەرهەمهێنانی تیرۆر؟
2016سۆران سێوكانی

2016یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندووی بهێڵەرەوە127

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەكە128

2016پێشڕەو محەمەد - هێرۆ خورسەویپێغەمبەرو پرۆلیتاریا129

2016بابان ئەنوەرماركسیزم چۆن كاردەكات130

2016شاسوار كەمالئامانجی فەلسەفە131

2016عادل عەلیپرسی ژن132

2016د.ئەكرم میهردادچەپی نوێ133

2016فەرشید شەریفینامیلكەی لێبوردەیی134

2016سرتان عەبدوڵاڵیاداشتەكانی جەنگ135

2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیرژنێك لە نێو سەردەستەی میلیشیاكاندا136

2016هاوار محەمەدماركس و رەخنەی سیاسەت137
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138
لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی 

رەنجدەرانی كوردستان
2016یوسف محەمەد بەرزنجی

2016دانا شوانیفەلسەفە لە ئێستادا139

2016د.حەمید عەزیزتێۆری زانینی زانستیانە140

2016دانا شوانیماركس و ئازادی141

2016ئیسامعیل ئیسامعیل زادەرشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف142

2016ماجد خەلیلسەلەفییەت لە كوردستانی ئێران143

2016سۆران عەلیهەژموونی نەوت144

2016سمكۆ محەمەددەوڵەت145

2016محەمەد چیامێژوی ئابوری جیهان146

2016خەڵەف غەفورلە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ147

148
پارت و رێكخراوە سیاسییەكان لە 

توركیا
2016محەمەد فاتح

149
دەقی شیعری كوردی لە روانگەی 

سیمیۆلۆژییەوە
2016د.لوقامن رەئوف

2017وریا غەفوریتیۆری چوارەمی سیاسەت150

2017رامیار مەحمودهونەری شێوەكاری نوێ151

2017حەسەن بارامجیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە152

153
پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو 

دەرەوە
2017بابان ئەنوەر

2017ماجید خەلیلپەیوەندی ئێران و هندستان154

2017محەمەد چیاچین و ئێران155

2017ئەرسەالن حەسەنژنان لە بەهاری عەرەبیدا156

157
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 

دادپەروەری
2017ئارام مەحمود ئەحمەد

158
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

2017كۆشان عەلی زەمانی

159
كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی 

نەوت
2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

160
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  

ناوەڕاستدا
2017بەختیار ئەحمەد ساڵح

161
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو 

بیابان
2017شاناز هیرانی

162
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 

ناوچەییەكان
2017ئەنوەر حسێن )بازگر(

2017ئارام مەحمودفەلسەفەی هانا ئارێنت163

2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریمنەوت بەرامبەر زەوی164
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2017بابان ئەنوەرپوختەی سەرمایەی ماركس165

2017رەنجەی نابیناچوارینەی دیموكراسی166

167
نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق 

االوسط
2017عەلی محەمەد صالح

168
هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی 

قەتەر
2017ئەرسەالن حەسەن

2017عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەدسۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا169

170
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی 

فەرموودە
2017سۆران سێوكانی

2017هاوار محەمەدمێژووی درۆ171

2017ماجید خەلیلپرسی كورد172

2017ئەرسەالن حەسەنپۆست كۆمۆنیزم173

2017جەواد حەیدەریپرۆگرامە ئەتۆمییەكان174

2017ئەرسەالن حەسەنپەیوەندی روسیا و ئەمەریكا175

2017هاوار محەمەددەربارەی میواندۆستی176

2017رێبین رەسوڵبەرەو ئاشتی هەمیشەیی177

2017رێبین رەسوڵرۆشنگەری چییە؟178

179
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و 

رۆژنامەوانی
2017یوسف ئەحمەد مەنتك

2017ئەرسەالن حەسەنسەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی180

2017ماجید خەلیلمێژووی پەیەدە181

2017فازڵ حسێن مەال رەحیمكتێبی سور - چاپی سێیەم182

2017ئەكرەم عەنەبیمەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز183

2017مەجید مارابی - جەواد حەیدەریماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم184

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ185

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت186

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای187

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی188

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی189

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب190

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس191

2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا192

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس193

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر194

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ195

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ196
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2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ197

2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا198

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین199

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین200

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما201

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر202

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن203

2017كۆمەڵێك نوسەردێڤد هارڤی204

2017شاناز رەمزی هیرانیجەنگی سارد205

2017ئەرسەالن حەسەنسیخوڕی و دژە سیخوڕی 206

2017کارناس جوبرائیلبیره وه ریی هه واڵگری207

2017ئاران عەلیهەواڵگری و تۆڕە اڵیەتییەکان208

209
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی 

بیست و یەكدا
2017رەوەند هەورامی

2017ئاسۆ حەسەنئەركی سیخوڕانی نهێنی210

2017ئەسعەد جەباریداعشیزم..  خەالفەت و تیرۆر211

شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش212
موعتەسەم نەجمەدین

2017

2017وەهاب حەسیبلە بارەی خو  و  رەفتاری مرۆڤەوە213

214

باڵوکراوەی ناوخۆ
ڵەی رەنجدەرانی کوردستان -1982

1981

نەوزاد عەلی
2017

2017چنوور فەتحی - وریا غەفوریشارنشینیی ڕۆژهەاڵتی ناوین215

2017بارام سوبحیبەخشین؛ ڕێگایەك بۆ گۆڕینی جیهان216

2017سابیر عەبدوڵاڵهێزی بێهێزه كان217

218
 ڕۆڵی سیاسیی كەمینەكان لە 

خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
2017هەڵگورد جەالل
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