شێرزاد حەسەن و شاخەوان سدیق

ئەفســانە و هەقایەتــی کــۆن بکــەم ،لــە پــاڵ سەرســامیم بــە «رادیــۆی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

سااڵنێكی زۆرە هەمووان مەستی خوێندنەوەی بەرهەمە ئەدەبیەكانی ئەوین ،ئەوێك كە
دەمانباتەوە ناو ناخی خۆمان و دەمانخاتە بەردەم پرسیارە شەرمنەكانی خودەوە ،ڕۆژێك
بەدەم چاخواردنەوە ،لە یەكێك لە كافێكان لەگەڵ (شێرزاد حەسەن) كەوتینە گفتوگۆی ئەدەبی كە
سەرەنجام ئەم دیدارەی لێكەوتەوە
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کرماشــان» کــە تاکــە دەروازەیــەک بــوو بــۆ مــن کــە شــەوانە بــە زنجیــرە
چیرۆکەکانــی ئاشــنا دەبــووم کــە خەیاڵــی منــی ئاگــر دەدا ،دیــارە لەتــەک
دەنگــی زواڵڵــی «شــوکرڵالی بابــان» کــە شــیعری کالســیک و نیوکالســیک و
تــازەی دەخوێنــدەوە ،دەکرێــت بڵیــم وەک ســێ ســەرچاوە ســادە بــوون،
بــەالم بــۆ مــن بــوون بــە هــۆی گەشــەکردنی چێــژی ئەدەبــی ،بــەاڵم
* مامۆســتا بــا ســەرەتا بپرســین پەیوەنــدی ئــەدەب بــە ژیانــەوە چییــە؟
بەتایبــەت ئەدەبیاتــی تــۆ ،یــان ئیشــکردنی تــۆ لەنێــو ئەدەبــدا لــە ڕوانگــەی
مرۆڤپەروەرییــەوە چۆنچۆنــی هەڵیدەســەنگێنێت ؟
_ شــێرزاد حەســەن :ئــەدەب و ژیــان دووانــەی یــەک ســکن ،بــە شــێوەیەکی
ئۆرگانیکــی پەیوەســن بــە یەکــەوە ،مــن ناتوانــم مەزەنــدەی زیندەگــی
خــۆم بکــەم لــە دەرەوەی دونیــای هونــەر و ئەدەبــدا ،رێــک وەک ئــەوە
وایــە بــە مــن بڵێیــت کــە وەک تەنێکــی ئادەمییانــە پەیوەنــدی نێــوان
گؤشــت و ئێســقانەکانم چیییــە؟ کــە دیــارە بــۆ مــن وەهــا ئاوێتــەن
کــە مــن بــۆم لێکــدی جیــا ناکرێنــەوە ،گــەر وا نەبێت..ئیــدی مــن نابــم
و نیــم .بــۆ مــن نەنکــم یەکەمیــن ســەرچاوە یەکــە حــەز بــە داســتان و

ژیامنــدا و لــە تەمەنــی دە ســالیدا دایكــم دەمبــات بــۆ مزگەوتێــك و الی
«مــەال حەســەن» ناوێــک ،لــە گەڕەكــی (كوران/هەولێــر) بــۆ ئــەوەی لــە
ئاینــدەدا پیاوێكــی چاكــەكار و جوامێــرم لێدەربچێــت ،دایکــم دەیخواســت
لــە باوكــم نەچــم کــە پۆلیســێكی قومارچــی و بێبــاک بــوو وەک بــاوک و
مێــرد ،دیــارە بــۆ مــاوی ســی ( )30ســاڵ ســەرگەرمی قومــار بــوو .دوا جــار
مــن توانیــم لــە مــاوەی دوو ســاڵدا قورئــان «خەتــم» بکــەم کــە ئیــدی
زمانــی عەرەبــی دەبێتــە ســەرچاوەیەک کــە مــن دوای چــوار ســالێک بایــی
ئەوەنــدە کتێبــی دینــی و غەیــرە دینیــش بخوێنمــەوە ،ئیــدی بتوانــم خــۆم
لــە قــەرەی هەندێــک کتێبــی فیکــر و ئاییناســی و بگــرە ئەدەبیــات :رۆمــان
و چیــرۆک و شــانۆگەری و شــیعریش بخوێنمــەوە ،دیــارە ســینەماش بــۆ

دیدار

گؤڕانــکاری ســەرەکی لــە ژیانــی منــدا ئــە کاتــە بــوو كــە لــە پێچێکــی

سیاسەت و ئایین لەم كۆمەڵگایەی ئێمەدا بەردەوام وەاڵمی
ئامادەی هەیە بۆ هەموو پرسیارێك .بە پێچەوانەوەی ئەدەبەوە
کە بە هیچ وەاڵمێك قایل و ئاسوودە نییە ،ئەدەبیات دژی پیرۆزی
و رەهاگەری و یۆتۆپیایە .ئەوە ئەدەب بوو کە منی ساغ کردەوە
کە مکوڕ و رژدبم لەسەر داماڵینی پیرۆزی لە هەموو شتێک کە
ببێت بە بیانووی تەاڵقدانی ئاوەز و عەقڵ.

کــە هەمــوو شــتێکی بــۆ منــی کــەودەن نــوێ بــوو .ســەرەتا بــە نامیلکــەی

لــەو ســەردەمەدا خوێنــدن لــە قۆناغــی ســەرەتایی بــە کــوردی بــووە ،بــەاڵم

ســادە دەســتم پێکــرد و دوای ســااڵنێک توانیــم پــەرە بــە تواناکانــی خــۆم

لــە قۆناغــی ناوەنــدی و ئامادەییــدا هــەر هەمــوو وانــەکان بــە عەرەبــی

بــدەم ،لــە دوا ســاڵی قۆناغــی ئامادەییــدا ئاشــنا دەبــم بــە ســۆفی و عاریــف

دەوترانــەوە ،كــە دیــارە لــە ســەرەتای ســەدەی بیســتەوە ئینگلیــز سیســتمی

و فەیلەســووفە ئیســامییەکان ،بــە تایبەتــی (فارابــی و کنــدی و غەزالــی

پــەروەردەی تــازە دەیهێنێــت كــە بــە بــڕوای مــن كۆكتێلێكــە لــە رۆح و

و ئیــن حــەزم و رازی) و لــە هەموویــان کاریگەرتــر «ئیــن روشــد» کــە

رەوشــتی دەرەبەگــی و میلیتــاری /ســەربازی پێکــەوە ،بــۆ مــن لــە تــەک

راشــناڵ /عەقاڵنــی بــوو ،مــن بەختــم هەبــوو کــە عاریفــە گەورەکانــی نــاو

«حوجــرە»دا ،قوتابخانــەش ســەرچاوەیەکی دیکــە بــۆ هۆشــیاری و زانســت

فیکــری ئیســامی هــاوڕێ لــە تــەک فەیلەســووفەکانی ئیســامیم ناســی کــە

و زانیــاری ســەبارەت بــە ناســینی خــۆم و مــرۆڤ و ژینگــەی دەوروبــەر .من

دەمبەنــەوە ســەر فیکــر و خوێندنــەوەی ژمارەیــەک لــە فەیلەســووفانی

مێــژووی فتوحــات و غەزەواتــی عەرەبــی و ئیســامیم لــە وانــەی مێــژوودا

«یۆنــان»ی ،هــاوکات ئاشــنا دەبــم بــە فەیلەســووفانی رۆژئــاواش ،ئــەوەش

دەخوێنــدەوە کــە ئەوســا بــڕوام وابــوو کــە جەنگاوەرانــی بیانان-نشــین بــە

بــووە ســەرچاوەیەک بــۆ بیركردنــەوە و تێڕامــان .واتــا كــە قورئــان دەخوێنــم

نــاوی خــوداوە ئایینێکــی تازەیــان بــۆ ئێمــە هینــاوە کــە رزگاری کردوویــن

کانونی
یەکەم

بایــی ئەوەنــدە فێــری عەرەبــی دەبــم کــە پێــی بخوێنمــەوە ،ئــەوەش وای

لــە ئاگرپەرســتی ،زۆریــش ئاســوودە بــووم ،بــەاڵم لــە قۆناغــی زانکــۆدا

2017

کــرد دوورەپەرێــز بــم کــە لــە غەیــری قوتابخانــە و دەرس و دەور و موتــااڵی

کــە دەمبــە خوێنــدکاری کۆلێــژ لــە بەشــی «زمــان و ئەدەبــی ئینگلیــزی›

ساڵی دووەم

مــن هەمدیــس ســەرچاوەیەکی ســەنگین بــوو بــۆ تێگەیشــتنم لــە جیهانێــک

فیکــر و ئەدەبیــات خــۆم بــە هیــچ شــتێکی دیکــەوە ســەرقاڵ نەکــەم ،دیــارە

ژمارە
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فێــری گومــان و پرســیارم دەکــەن ،لــە دوا ســاڵی زانکــۆدا دەگەمــە ئــەو

یەكەمیــن كتێــب ،كــە دەیگرمــە باوەشــم قورئــان

بڕاویــەی کــە ئێمــەی کــورد لەالیــەن عەرەبــەوە ،بــەاڵم بــە نــاوی یەزدانــەوە

بــووە کــە دوچــاری تێڕامــان و بیرکردنــەوەم دەکات،

داگیــر کراویــن وەكــو (خــاك و خەڵــك).

لــە پــاڵ گومــان و پرســیاری خنــکاو لــە مێشــکی تــازە

یەكێــك لــەو شــتانەی كــە مــن لــەو كاتــەدا دەمخوێنــدەوە بــە ســۆزێکی

گەییــوی منــدا ،وەک ســەرەتا مــن پــر كەومتــە ژێــر كاریگەریــی زمانــی

گەرمــەوە فیکــری مارکســی لەتــەک فەلەســەفەی «بونگەرایــی» لــە رێگــەی

عەرەبــی ،چونكــە زمانــی قورئــان بــوو کــە پیــرۆزی بەســەردا دەبڕیــت

خــودی «ژان پــۆل ســارتەر»ەوە کــە گومــان و پرســیاری ســەرەخۆرەم

مادامەكــی لــە ئاســانەوە هاتــووە ،کــە دواتــر مــن دەگەمــە ئــەو بڕوایــەی

دەبێــت ،دیــارە لەتــەک «مارکــس» منیــان کــرد بــە خانــەی گومــان و

کــە مێژووکردەیــە .ســەرەتای ئەزموونــی نووســینی دەقــە ئەدەبییەکانــم بــە

پرســیاری قورســر .كەواتــە دەمەوێــت بڵێــم :ڕامــان و بــە دواداچوونــم بــۆ

زمانــی عەرەبــی بــوون کــە بیرمــە تەمەنــم لــە دوازدە یــان ســیازدە ســااڵن

كۆمەڵیــك فەیلەســوفی رۆژهەاڵتــی و رۆژئــاوا منیــان تووشــی پرســیارگەلێک

ســەرووتر نەبــووە کــە بــە ڕێكــەوت لــە ماڵــی مەالیەكــی نیمچــە ماركســی،

کــرد کــە ئاییــن و کارمەندکانــی لــە منیــان قەدەغــە كردبــوو ،هــەر خــودی

کــە دراوســێ بوویــن و نــاوی (مــەال هەمــزە) بــوو کــە ئەوســا هــەزار و یەك

ئــەو گومــان و پرســیارانە هانــم دەدەن بــە قووڵــی حــەزم بــە شــیکاری و

شــەوەی دەخوێنــدەوە ،ڕۆمانێكــی (ئەمیــل زۆال) دەدۆزمــەوە ،بەرگەكــەی

تەتەڵەکــردن و دۆزینــەوەی ماناکانــی ئــەو میراتــە بێــت کــە پــر لــە ســێزدە

ســەرنجم ڕادەكێشــێت کــە كچێكــی ملوانكــە لــە مــل بەرگەکــەی نەخشــین

ســەدە بــوو مــن و نەتەوەکەمــی گەمــارۆ دابــوو کــە مەبەســتم کــۆی

کردبــوو ،نورسابــوو (الفریســە /واتــا :نێچیــر).

میراتــی فیکــری ئیســامییە ،کــە دیــارە بڕواشــم بــەوە هێنــا وەک «مارکــس»

دیــارە هــەر «مــەال هەمــزە» وایكــرد مــن ئاشــنا بــم بــە (هــەزار و یــەك

واتەنــی :هەمــوو رەخنەیــەک بەتاڵــە ،گــەر لــە رەخنەکردنــی ئایینــەوە

شــەوە) کــە دواتــر نوقمــم دەکات لــە فانتازیــا و خەیاڵــی زێــدە ئــازاد.

دەســت پێنــەکات .ئەگــەر بــاس لــە ئەدەبیــات بكەیــن کــە لــە ســەردەمە

دواتــر لــە رێگــەی ئاشــنابوونم بــە نووســەرانی کێشــوەرەکانی دیکــە کــە

دێرینەکانــدا و بگــرە بــەر لــە مێــژوو زارەكــی بــووە نــەک تۆماركـراو .ڕەنگــە

کاریگــەری «هــەزار و یــەک شــەوە» بەســەر زۆربــەی نووســەرانی ئاوروپــا-

تەمەنــی ئــەو زارەكییــە مــن نەیزانــم ،بــەاڵم لــەو كاتــەوەی مــرۆڤ فامــی

ەوە هەســت پێدەکرێــت :منوونــەی «لویــس بۆرخــس».

كردۆتــەوە و زمانــی پــژاوە و فێــری قســە بــووە ،حــەزی بــە داســتانبێژیی

بۆیــە مــن لەپــاڵ قورئــان-دا ،كــە زمــان و هێــز و دەســەاڵتم بەســەر

بــووە .واتــا ئەدەبیــات بەشــە زۆرەكــەی نادیــارە كــە فریــا نەكەوتوویــن

عەرەبــی -دا دەشــكێت .پەیتــا پەیتــا فێــری خوێندنــەوە دەبــم ،رێکەوتێــک

تۆمــاری بكەیــن .ئەدەبیــات بــەر لــە هەرشــتێك ئەفســانە و بەیــت و بالــۆرە

بووەتــە هــۆکار کــە مــن دواتــر ببــم بــە مۆرانــەی کتێبــان ،ئیــدی وای لێدێت

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

زمانــی دایــک ،کــە پــر خــوو دەدەمــە فیکــر و فەلســەفەی رۆژئاوایــی کــە

کەواتــە بێجگــە لــە كتێبــی قوتابخانــە،

دیدار

وەردەگیرێــم ،ئیــدی دەســتەآڵتم بەســەر دوو زمانــدا دەشــکێت ،ســەرباری

و داســتانو شــیعری زارەكیــی بــووە.
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کــە مــن لــە قۆناغێکــی درەنگــردا کــە دەبــم بــە مامۆســتا چەنــد کۆرســێک

نەبــوو کــە «مــەال هەمــزە» (ئەمیــل زۆال) بناســێت؟ چونكــە چەپلــەرەکان

ســەبارەت بــە ســایکۆلۆژیا دەخوێنــم کــە کۆمەکــم دەکات مــن پــر بایەخــم

و شــیوعییەکان عاشــقی ئــەو ڕۆماننووســە بــوون ،بگــرە ژمارەیەکیــان نــاوی

بــۆ ناســینی خــۆم و خەڵکــی دەوروبــەرم هەبێــت ..زیاتــر گــڕم دەدات خــۆم

كچەكانیــان نــاو دەنێــن (نینــا) کــە نــاوی یەکێــک لــە رۆمانەکانییەتــی.

و دونیــا و ژینگــەی دەوری خــۆم بناســم کــە دەبێــت بــە ســەرچاوەیەک بــۆ

مــن لــە تەمەنێکــی زۆرکاڵــدا لــە دەفتەرێکــدا خەیــاڵ و ختــوورەی خــۆم

دەوڵەمەندکردنــی ئەدەبیاتــی مــن کــە رەهەندێکــی رەوانــی و دەروونــی

دەنووســییەوە ،هەندێکجــار خولیــام ئــەوە بــوو کــە شــەڕەکانی دایــک و

تێدەکەوێــت.

باوکــم بنووســمەوە کــە گۆبەندەکــەی پەیوەســت بــوو بــە قومارکــردن و

* زۆرجــار قورئــان یــان دەقــە پیــرۆزەكان كەســی دۆگــا بەرهــەم دەهێنــن

دۆڕانــدن .ئــەو كاتــە كــەس نەبــوو گوێــم لێبگرێــت و قســەی بــۆ بكــەم،

بۆچــی الی تــۆ بــووە هــۆی ئــەوەی كــە گومــان و پرســیار بكەیــت؟ بۆچــی

كــەس نەبــوو قەهــری خۆمــی لــەال هەڵبڕێــژم ،ئــەوەی راســتی بێــت

كەســێكی دۆگامیــی نیــت؟

کــە مــن بــۆ خــۆم ناچــار بــووم کــە ئیــدی وەک نۆبــەرەی مــاڵ ،لــە پــاڵ

_ شــێرزاد حەســەن :لــەو ڕۆژگارەی كــە مــن باڵــق دەبــم ،ســەرەتای

خوێندنــی مەکتــەب بیــر لــە پەیداکردنــی پــارە بکەمــەوە بۆ راســتکردنەوەی

شەســتەکان ،چەپگەرایــی لــە كوردســتاندا بــاوی بــوو کــە ژمارەیەکــی

بــاری ناهەمــواری خــۆم و خانەوادەکــەم کــە دیــارە ئەوەیــان ئەزموونێکــی

زۆر لــە خەڵکــی هاوســۆزی ئــەو تەوژمــە بــوون ،لەســەر ئاســتی چینایەتــی

دەوڵەمەندتــری پێبەخشــیم.

خەڵکانــی بەشــمەینەت ئــەو ب ـزاف و رەوتەتیــان بــە فریادرەســی خۆیــان

بــە واتــا مــن بــووم بــە ســۆزداری چەپلــەرەکان کــە کەومتــە نــاو تۆڕێــک

دەزانــی ،هەتــا گــەر بــە شــێوەیەکی رێکخراوەیــش نەبووبێــت کــە لــە

لــە رەنجــدەر و خەڵکانــی مانــدوو بەدەســت زیندەگــی قورســەوە ،هــاوکات

دەوری «حیزنــی شــیوعی» کــۆ دەبوونــەوە ،ئەدەبیاتــی مارکســی و بگــرە

قووڵبوونــەوەم لــە دونیــای فیکــر و فەلســەفە و ئەدەبیــات :رۆمــان و

وێــژە و بەرهەمــی ئەدەبــی هــەر دوو قۆناغــی «رووســی» و «ســۆڤییەتی»

چیــرۆک و شــانۆگەری و شــیعر و ســایکۆلۆژیا...هتد .بەاڵم لــەو ڕۆژگارە (ژان

زێــدە بەرباڵوبــوو کــە بــە نرخێکــی هــەرزان دەســت دەکەوتــن ،مــن

پــۆل ســارتەر) ،لەوكاتــەدا ســێبەرێك بــوو بەســەر ســەری هەموومانــەوە،

ســەر بــە خانەوادەیەکــی هــەژار بــووم کــە نەمدەتوانــی کتێبــان بکــڕم.

«مارکس»یــش لــەوالوە .ئیــدی مــن کەومتــە نێــوان دوو بەرداشــەوە :ئاییــن

ساڵی دووەم

گەڕەکەکــەی ئێمــەش بێجگــە لــە کتێبــی نــاو مزگەوتــەکان کتێبــی دیکــەی

بــە قۆرغکردنــی هەقیقــەت بــۆ خــۆی ،جێگیربــوون لــە نــاو یەقینگەرایــی و

تێــدا نەبــوو ،گــەر هەشــبووبێت دیوانــی شــیعری کالســیکی و نامیلکەکانــی

بانگەشــکردنی بــۆ چەشــنێک لــە یوتۆپیــا کــە بــە کورتــی مــن بــۆ چەندیــن

ژمارە

وەک خورشــید و خــاوەر ،شــیرین و فەرهــاد ،ئەمیــر ئەرســەالن ،شــێخی

ســاڵ ســەرم هەڵدەبــڕی بــۆ ئاســان و رۆحــی «ئایدیالیــزم» منــی دوور

ســەنعان) هەبــوون ،دیــارە «مــەال هەمــزە» تاکــە کەســێک بــوو کــە مــن

خســتبۆوە ،کــە ســەیری بــەر پییەکانــی خــۆم بکــەم و ژیــان بــە دیــوە

ئاشــنای بــم و ئەدەبیاتــی مارکســی بخوێنێتــەوە .بۆیــە بەالمــەوە ســەیر

رۆشــن و هــەم تاریکەکــەی ببینــم ،هەڵبەتــە دەکرێــت قەرزاربــاری خــۆم
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بــۆ هەمــوو ئــەو میـرات فیکرییــە بگێڕمەوە

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە
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کــە منیــان خســتە ســەر رێــگای هەمــوو ئــەو
پێناســاندم کــە ئیــدی ســەدەها دەرگایــان بــۆ مــن
کــردەوە بــۆ ئــەوەی بپرســم و نەترســم ،گومــان بکــەم
و نــەرسەوەم ،کــە زانکــۆم تــەواو کــرد مــن ببــووم بــە خــاوەن هێزێکــی
عەقڵــی کــە بــۆ هەمیشــە خــۆم لــە خورافاتــی ئاییــن و سیاســەت رزگار
بکــەم ،چونکــە هــەر ئــەو کات هەســتێکم لــە ال دروســت بــوو کــە دوو

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

بیریــار و دانــا و زانایانــەی کــە «ماتریالیزم»یــان

کایــە هــەن دۆگــا بەرهــەم دێــن کــە ســەرەتا بــۆ مــن ئاییــن بــوو ،کەمێــک
درەنگــر سیاســەت بــوو ،بــە تایبەتــی کــە بــە دزییــەوە و بــە قاچــاغ لــە
تــەک ژمارەیــەک لــە دۆســتان بــە دزییــەوە ئــەو کتێبانەمــان دەخوێنــدەوە
کــە درۆی یوتۆپیــا لــە یەکێتــی شــۆرەوەی بــۆ ئێمــە بســەملێنێت ،جۆرێــک
خــودی مارکــس قووڵــر دەور بکەینــەوە کــە ئاخــۆ شکســتی شۆرشــی
ئۆکتۆبــەر دەکەوێتــە ئەســتۆی مارکــس یــان ئەوانــەی کــە خۆیــان بــە
خەونهێنــی کۆمۆنیــزم دەزانــی ،بــۆ مــن خۆشــی لەوەدابــوو کــە هەمــوو
ژیانــم بــوو بــە پرســیار و گومانکــردن لــە هــەر هەمــوو ئایدیۆلۆژیــای
ســەرزەمینی و هــەم ئاســانی ،بــە راســتی پــر لــە هــەر ســەرچاوەیەک
بــۆ مــن کــە منــی گــۆڕی خــودی ئەدەبیــات بــوو ،کــە بــڕوای بــە پیــرۆزی
و یوتۆپیــا و رەهاگــەری و تاک-هەقیقەتــی نەبــوو ،هیــچ گومانــی تێــدا
نییــە کــە «ژان پــۆل ســارتەر» و هاوژینەکــەی «ســیمۆن دی بۆڤــوار» دوو
ســەرچاوە بــوون کــە وایــان کــرد رێــز لــە خودگەرایــی خۆمــان بگریــن
و نەچینــە نــاو مێگەلگەرایــی بــە مانــای ئــەوەی رێــز لــە سەربەســتی و

دیدار

بــوو لــە یەقینگەرایــی دینــی ،دیــارە ئــەوەش وایکــرد کــە میراتــی فیکــری

هەڵبژاردنەکانــی خۆمــان بگریــن ،بــە واتــا تاکگەرایــی ئاوازێکــی خــۆش

یەکەمیــن چەوســاندنەوەی چینایەتــی و بگــرە توخمگەرایــی دەرهــەق

بــوو بــۆ ئێمــەی گەنــج کــە کەڵکەڵــەی یاخیگــەری سەرمەســتی کردبوویــن.

بــە ژنــان بــووە لــە مێــژوودا .کەواتــە وجوودییــەت یــان بوونگەرایــی بــۆ

«ســیمۆن دی بۆڤــوار» پــر منــی ئاشــنا کــرد بــە چەوســاندنەوەی رەگــەزی

خــۆی كڕینــەوەی «زات  /خودگەرایــی» ئێمــە بــوو .مــن نەمدەزانــی لــە

مێینــە بــە درێژایــی مێــژوو ،بەڵکــو بــۆ مــن شــتێکی تــازە بــوو کــە بزانــم

نــاو دۆخێکــی مێگەلگەرایــی دەژیــم ،هــەر ئەوســا کەوتینــە گومانکــردن
لــە پیــرۆزی خانــەوادە وەک دەزگایەکــی چەوســێنەر بەرامبــەر بــە نــەوەی
تــازە .دیــارە مرۆڤایەتــی هــەم لــە رۆژئــاوا و هــەم لــە رۆژهــەاڵت بــە
درێژایــی هەزارەهــا ســاڵ بــە قۆناغــی مێگەلگەرایــی تێپەڕیــوە ،مــن گومانم
هەیــە تــا هەنووکــە (فەردانییــەت  /تاكڕەویــی یــان تاکگەرایــی) الی ئێمــە
چەکــەرەی کردبێــت .هــەر هەمــان تــرس و گومــان لــەوەی مــن نەبــم
بــە گیاندارێکــی ملکــەچ دەنێــو ئــەو رۆحــی ئــەو «گاڕانیــزم»ە ،ئامــادە
نەبــووم ببــم بــە ئەنــدام لــە هیــچ حیزبێکــدا کــە الی مــن ئالتەرناتیڤــی
باوکێکــە کــە کاری خەســاندنی نەوەکانــی خۆیەتــی ،باوکێــک لــە فۆرمــی
دەزگایەکــی زەبەلالحــدا کــە وامــان لێــدەکات بێهێــزی خۆمــان بشــارینەوە
لەژێــر چەتــری هێزێکــدا کــە نــاوی حیزبــە یــان بگــرە ئاییــن و مەزهەبــە.
دەبــوو مــن عەقڵێكــی نەرسەوتــم هەبێــت ،ئــەوەش بــێ کۆشــش و رەنجــی
زۆر و خوێندنــەوەی کتێبــە هــارەکان ئاســان نەبــوو .ئیــدی مــن گەیشــتمە
دۆخێــک کــە میتافیزیــك تــەاڵق بــدەم بــەو مانایــەی کــە نەدەکـرا عەقڵــی
خــۆم دابخــەم و ســەر بــە گــروپ و رۆحــی دەســتەجەمعی ببــم .ئیــدی

ساڵی دووەم

چیــر ســەر هەڵنەبــڕم بــۆ ئاســان و هــەر هەمــوو گرفــت و كێشــەكانم لــە
ســەرزەمین فەرامــۆش بکــەم .لــە نێــوان هــەر دوو بەرداشــی «ئایدیالیــزم»

ژمارە

و «ماتریالیــزم» لــە دۆخێکــی ناجێگیــر بــووم تــا مــاوەی دوازدە ســااڵن،
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باوکی شێرزاد

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

ئاشــکرا گوزارشــتی لێدەکــەم ،لــە الیــەن دۆســت و ئاشــنا و رۆشــناوە بــەر

دەگەڕێیتــەوە بــۆ خودگەرایــی و ســەر شــتە

نەفرەتێكــی گــەورە دەكــەوم .تائێســتاش ئــەو نەفرەتــە هــەر بــە دوامەوەیــە

بچۆلــەكان .چــی وای لێكردیــت بگەڕێیتــەوە ســەر

و بەردەوامــە .هاوکاتیــش مــن لــە رێگــەی چەوســاندننەوەی نووســەرانی

مــرۆڤ؟

ســۆڤییەتەوە تێگەێســتم کــە «دۆگــا»ی ئاییــن و سیاســەت کــە دەگــەن بــە

_شــێرزاد حەســەن :مــن بــە ختــم هەبــوو كــە هــەر لــە ســەرەتاوە بــە

بنبەســت دووانــەی یــەک ســکن ،بــە تایبەتــی لــەو قۆناغــەی کــە «ســتالین»

ئەدەبیاتــی رۆژئــاوا ئاشــنا دەبــم کــە ئەدەبێکــی ســەنگینە بــە خودگەرایــی

وەک دکتاتۆرێــک دەکەوێتــە نــاو پاکتاوکردنــی نەیارەکانــی کــە ژمارەیەکــی

و ئاوڕدانــەوە لــە کەســە تەنیــا و نامــۆکان ،بــە تایبەتــی چیرۆکــی کــورت،

زۆر لــە نووســەران و هونەرمەندانــی گرتــەوە.

مــن زۆر هــاوڕام لەگــەڵ ئــەو دیدگایــەی «میــان کودێ ـرا» کــە دەڵێــت،

سیاســەت و ئاییــن لــەم كۆمەڵگایــەی ئێمــەدا بــەردەوام وەاڵمــی ئامــادەی

«ئەدەبــی داســتانئامێز ستایشــکردنی بەزینــە ».بــەو مانایــەی کــە بــۆ

هەیــە بــۆ هەمــوو پرســیارێك .بــە پێچەوانــەوەی ئەدەبــەوە کــە بــە هیــچ

هەمیشــە مــرۆڤ گیرۆدەیــە و شکســت و نوچــدان چاوەڕوانــی دەکات.

وەاڵمێــك قایــل و ئاســوودە نییــە ،ئەدەبیــات دژی پیــرۆزی و رەهاگــەری و

ئــەو كاتــەی كــە (بــۆرس باســرناك) شــاربەدەر دەکرێــت کــە هەمــوو

یۆتۆپیایــە .ئــەوە ئــەدەب بــوو کــە منــی ســاغ کــردەوە کــە مکــوڕ و رژدبــم

تاوانەکــەی ئــەوە بــووە رێــزی لــە خودگەرایــی و تاکگەرایــی دەگــرت،

لەســەر داماڵینــی پیــرۆزی لــە هەمــوو شــتێک کــە ببێــت بــە بیانــووی

دیــارە هــەر هەمــان چارەنووســی «سۆلجنســتین» و ســەدەها نووســەری

تەاڵقدانــی ئــاوەز و عەقــڵ .بــە واتــا مــن زانیــم ڕێــگای دۆزەخ بــەرەو كــوێ

دیکەشــی گیــرۆدە کــرد .ئەوكاتــەی مــن وەک گەنجێــک خولیــای ئەدەبیــات

دەمبــات ،مــن خەونــی گەیشــتنم نییــە بــە بەهەشــت :نــە لەســەر زەمیــن

بــووم «شۆڕشــی قوتابیــان» وەک بەرجەســتەی خودگەرایــی و یاخیگــەری

و نــە لــە ئاســان ،بەڵكــو پرســیاری مــن لــەوەدا چــڕ بۆتــەوە کــە ئــەو

لــە جــۆش و خرۆشــدابوو کــە تیایــدا نووســەران و شــاعیران و هونەرمەندان

دۆزەخــە بۆچــی هەیــە؟

رۆلیــان هەبــوو لــە گڕدانــی ئــەوە بــزاف و جمبوشــەدا ،کــە کاریگــەری

*ئەوكاتــەی كــە تــۆ دەچیتــە نــاو دنیــای ئەدەبیــات و دەســت بــە نووســین

لەســەر مــن و نــەوەی مــن هەبــوو ،بــە تایبەتــی ئەوانــەی بــە ئەدەبیــات

دەكەیــت ،ئەدەبیاتــی كــوردی بەتایبــەت نووســین لــەو ســەردەمەدا

و فەرهەنگــی رۆژئاوایــی ئاشــنا بــوون .خــودی ئــەو شۆرشــە گومانکــردن

دابــەش دەبێــت بەســەر دووجــۆری ســەرەكی لــە بیركردنــەوە ،جۆرێكیــان

بــوو لــە پیــرۆزی باوکــەکان ،خــودی خەیاڵــی شــاعیرانەش ببــووە رابــەری

باســكردنە لــە چینــی دەرەبــەگ و جووتیــار جۆرێكیرتیــان باســكردنە لــە

ئــەو شۆرشــەی کــە بانگەشــەی تازەگــەری دەکــرد کــە دیــارە شادروشــمیان

شــۆڕش و خەبــات لــە نــاو ئــەم هەمــوو هەنگامەیــەدا تــۆ ئــەو هەمــوو

ئــەوە بــوو( :بەڵــێ بــۆ خۆشەویســتی و نەخێــر بــۆ جەنــگ) کــە ئامــاژە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

دەدا هیچیــان نەمخــۆن .كاتێكیــش گومــان لــە میتافیزیــك دەكــەم و بــە

کەســە فەرامۆشــکراوەکان دەدەیتــەوە،

دیدار

لــە نێــوان خۆیانــدا ڕامبكێشــن بیانەوێــت مبخــۆن .بــەاڵم مــن تەقــەالم

شــتانە بــە جێدەهێڵیــت و ئــاوڕ لــە
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بــوو بــە دوو جەنگــی یەکــەم و دووەمــی جیهانــی و ســەرتاپاگیر لــە
ســەدەی بیســتەمدا .هەڵبەتــە بوونیشــم لــە بەشــی زمــان و ئەدەبیاتــی
ئینگلیــزی بــە تــەواوی ئاســۆکانی روانینــی منــی فروانــر کــرد ،لــە کۆلێــژی
ئەدەبیاتــدا کۆمەڵیــک مامۆســتا و پرۆفیســۆری نــاوداری عیراقــی وایــان
کــرد قووڵــر لــە نێــو ئــەو زەریــای فیکــر و ئەدەبیاتــی ئینگلیــزی مەلــە
بکــەم .مانــەوەی مــن لــە بەغــدا بــۆ خــۆی ســەرمایەیەکی گــەورە بــوو کــە
باشــرین فیلــم و شــانۆگەری و پیشــانگای هونــەری شــێوەکاری و جۆرەهــا
چاالکــی فەرهەنگــی کــە بــە تــەواوی جیهانــی منــی ئــاوەدان کردبــۆوە .دوا
جــار نووســین بــۆ خــۆی کردەیەکــی خودگەرایــە و ئاراســتەی خودێکــی
دیکــە دەکرێــت ،جوانــی ئــەدەب لەوەدایــە کــە بــە هەمــوو خودگەرایــی
خۆیــەوە دژی رۆحــی نارســیزمە کــە بــە خۆپەرســتی بــگات ،هــاوکات رۆح
و زیهنییەتێکــی رەخنەگرانەمــان پێدەبەخشــێت .بــە رای مــن گەڕانــەوە بــۆ
خودگەرایــی گەڕانەوەیــە بــۆ مرۆڤبوونــی خــۆت و ئەوانیدیکــەش.
*حەزەكــەم ســەرنجی تــۆ بزانــم لەســەر وتەیەكــی بەختیارعــەىل دەڵیــت
 :مــرۆڤ ،كــە شکســت دەهێنێــت لــە زۆر شــتی ژیانــی خۆیــی ئینجــا
هەوڵــدەدات مومارەســەی نووســین بــكات ،یــان ڕووبكاتــە نووســین .تــۆ
هیــچ پەیوەندییەكــت لەگــەڵ شکســت و نشوســتی هەیــە کــە تایبــەت
ساڵی دووەم

بێــت بــە نووســین؟.
_شــێرزاد حەســەن :بێگومــان مــن شكســتی خۆمــم دەنوســییەوە ،بــەاڵم

ژمارە

نەمدەزانــی ڕۆژێــك دێــت کــە تــۆ دیــدارم لەگەڵــدا ســاز بكەیــت .نووســین
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بــۆ مــن گەمەیەكــی پــڕ نهێنــی بــوو وەک دەســتپەڕ ،چونكــە نەمدەویســت
دایكــم و باوكــم بزانــن ،بــە تایبەتــی کــە مــن دەمەقاڵــی و شــەڕەکانی

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

دەروونــی هەســتم بــە خیانــەت و بێڕەوشــتی دەکــرد ،کــە نهێنییکانــی

نەتەوەکــەی تاوەکــو خەڵکــی بزانــن کــە خــەم و

ماڵــی خۆمانــم دەنووســییەوە .وتەكــەی «بەختیــار عەلــی» لــەوەدا ڕاســتە

خولیاکانیــان چەنــدە مەزنــن ،بــەاڵم وا راســترتە ئــەم

کــە (ئادلــەر)ی دەرووننــاس بــاس لــە گــرێ و گواڵــی مــرۆڤ دەکات ،جــا

وەک نووســەرێکی گەنــج ئــاوڕ لــە خــەم و خولیاکانــی

چ جەســتەیی بێــت و چ دەروونــی ،کــە وا لــە مــرۆڤ بــکات داهێنــان

خــۆی و نەوەکــەی بداتــەوە .چونكــە ئــەم بۆچوونــی وایــە ئەگــەر دەســت

بــکات ،دەکرێــت نووســین بــۆ خــۆی پڕکردنــەوەی ئــەو کەمبــوودی و

بــۆ ئــەو تێــا و ناوەرۆکــە گەورانــە ببــات ،ئەوســا خەڵكــی پــر ستایشــی

گــرێ دەروونییانــە بێــت کــە هەمانــە ،واتــا كۆمپلێكســتی یــان بــە عــەرەوی

دەکــەن ،زۆر جــاران نووســەر پەنــا دەباتــە بــەر بابەتــی ســێكچواڵەتی

«مرکــب النقــص» .ئەگــەر بگەڕێینــەوە الی «ئادلــەر» وا ســەیری كەســێك

و ئیرۆتیكــی شــاراوە و ئابڕووبەرانــە تاوەکــو ســەرنجی خوێنەرەکانــی

دەکات کــە شكســتێكی هەیــە لــە بــاری كۆمەاڵیەتــی کــە مایــەی نەنگــی

رابکێشــێت کــە خــۆی وروژێنــەرە ،بــەاڵم مەرجــە داهێنــان بێــت نــەک

بێــت ،هەوڵــدەدات بــە جۆرەهــا چاالکــی دیکــە ئــەوە نەنگییــە لــە خۆیــدا

فلیمــی ڕووت و پۆڕنــۆ بێــت ،.چونكــە دیــارە کــە ســێکس و ئیرۆتیــكا بــۆ

دابتەکێنێــت ،خــۆ دەکرێــت دیــوی ئەرێنــی هەبێــت وەک داهێنــان یــان بــە

هەمــووان جێگــەی بایەخــە ،یــان ئەوەتــا نووســەری گەنــج وهــەم بەتەمەن

نەرێنــی و بــەدکاری پــڕی بكاتــەوە :جــا فیزیكــی یــان ســایكۆلۆژی.

خۆیــان لــە قــەرەی بابەتەکانــی رامیــاری و نیشــتامنپەروەری دەدەن بــۆ
ئــەوەی زوو ناوداربــن .لــە کاتێکــدا وەک نووســەر زیرەکانەتــرە ئــاوڕ لــە

*فرۆیــد دەڵێــت :چەپێــراوەكان دەگەڕێنــەوە ،بــۆ منوونــە شــێرزاد-ی تــا

هەمــوو ئــەو بابــەت و کــەس و پانتاییــە فەرامۆشــکراوانە بدەینــەوە کــە

بیســت ســااڵن كۆمەڵیــك چەپێــراوی زۆری هەبێــت ئایــا دواتــر لــە نــاو

نووەســەرەکانی دیکــە بــە بــە بایەخێکــی کەمــەوە لێیــان نزیــک دەبنــەوە.

نووســینەكانتدا ڕەنگدەداتــەوە؟
_شــێرزاد حەســەن :بێگومــان وایــە ..هەمــوو داهێنانێــک بــۆ خــۆی

*ئایــا بابەتــی شكســت دەبێتــە هــۆی ئــەوەی کــە دنــەت بــدات بــاس لــەو

گەڕانەوەیــە بــۆ منداڵــی جــا بــە دەســتی ئەنقەســت بێــت یــان بــە

ڕۆژگارە بكەیــت؟

زۆردارەکــی یــان بــە بەکارهێنانــی هێــزی عەقاڵنــی« .كۆڵــن وڵســن»ی

_شــێرزاد حەســەن :بــە دڵنیاییــەوە هــەر هەمــوو نووســەرەکان منداڵــی

نووســەر ئامــۆژگاری رۆماننــووس دەکات و دەڵێــت« :لــە خۆتــەوە دەســت

و قۆناغــی الوییەتــی دەکــەن بــە گەنجینــەی خۆیــان ،جــا پــڕ شکســت

پێبكــە ».بــەو مانایــەی کــە خۆت ببیــت بــە ســەرچاوەی داهێنانەکانت وەک

بووبێــت یــان ســەرکەوتن ،کــە بــە بــڕوای مــن شکســتامن زۆرتــرە .نووســەر

ئەزمــوون و مەعریفــەت .نووەســەرە گەنجــەكان پەالمــاری تێــا و بابەتــی

بــۆ خــۆی هــەر چەنــدە خودگــەرا بێــت ،لــە نــاو خۆیــدا هەمــوو دونیــای

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

نەخوێنــدەوار بــوون ،بــەاڵم ترســێکم لــە دڵــدا هەبــوو ،یــان وەک بــاری

و کیمیابارنــی هەڵەبجــە و شۆرشــەکانی

دیدار

ئەوانــم تۆمــار دەکــرد ،دەشــمزانی ئاســان نەبــوو بیزانــن کــە هەردووکیــان
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دەمەوێت پێتان بڵێم کە هیچ پاڵەوانێك لەم دەوروبەرە بوونی
نییە .دیارە من هیچ گلەییەكم نییە کە نووسەری واش هەبێت
دونیا بکات بە بەهەشت و هەمووانیش تیایدا ئاسوودەبن,
بەاڵم من ناتوانم درۆی وا بکەم ،ئیشی من پێچەوانەکەیەتی،
كارەساتیشە میللەتێك بە دوای پاڵەوان و فریادڕەسدا بگەڕێت.

گەردیلەیــەک لەنێــو ئــەم گەردوونــەدا خــۆت دەبینیــت ،بــەاڵم هەمــوو

بكەیــت تاكێكــی ســەركەوتوو بێــت ،شكســتخواردوو نەبێــت و بەرەنــگاری

دونیــا وا لەنــاو تۆشــدا ئامادەیــە .مــن کــە چیرۆکــی شکســتێکی دڵــداری

شكســت بێتــەوە ،وەك لــە زۆر فلیمــدا دیومانــە کــە لــە كۆتایــدا پاڵەوانەكــە

یــان ســۆزداری وەک «گوڵــی ڕەش» دەنووســمەوە بــە تەنهــا ئەزموونــی

ســەركەوتوو دەبێــت ،ئایــا دەبێــت پاڵــەوان هــەر شکســت بخــوات؟

شکســتی مــن نییــە ،بەڵکــو لــەو ســی ســاڵەدا کــە ئــەو چیرۆکــەم نووســیوە

_شــێرزاد حەســەن :نووســەر هەیــە كــۆی بەرهەمەكانــی تراژیکــە ،ئەدیــب

ســەدەها کــەس هەســتیان کــردووە مــن شکســتی ئەوانــم لــە ئەوینداریــدا

هەیــە نــارساوە بــە كۆمیــک ،واتــە بەزمگێــڕە ،هــەن تێكەڵەیەکــن لــە نێــوان

بەرجەســتە کــردووە .لەبــەر ئــەوەی هــەر كەســێك كەمێــك ئەزموونــدار

تراژیدیــا و كۆمیدیــا ،بــە بۆچوونــی مــن تراژیدیــا وانــەی زیاتــری تێدایــە،

بێــت یــان هۆشــیارەكەی لــە بــان بێــت کــە باســی خــۆی كــرد وەكــو ئــەوە

ئــەوەش مانــای کــەم بایەخکردنــی کۆمیدیــا نییــە ،بەڵکــو پەیوەســتە بەوەی

وایــە کــە باســی هەموومــان بــکات.

کــە مــرۆڤ بــە گشــتی لــە ســەرزەمین گیــرۆدەی کارەســاتی زۆر بــووە،

*تــۆ لــەو كاتــەی ،كــە باســی ئــەو هەمــوو كێشــانەت كــرد ،هــەم لــە خێزانی

دەی خــۆ ئەدەبیــش رەنگدانــەوەی ئــەو تراژیدیایــە ،كــە تــۆ نــاوی دەنێیــت

خــۆت و هــەم لــە كۆمەڵــگا ،تاكــی كــوردی تاكێــك بــووە کــە لــە ڕووی

شكســت یــان دۆڕان و بەزیــن ،مــن خــۆم وەک نووســەر و ئادەمی ـزاد لــە

کانونی
یەکەم

سیاســییەكەیەوە و هــەم لــە ڕووە چینایەتییەكەیەوە ،تاكێكی شكســتخوادوو

ژیانــی سیاســی و كۆمەاڵیەتــی و ئابــووری پــر نەهامەتــی و شکســت و

2017

بــووە ،بــەاڵم تــۆش دێیــت لــە ئەدەبــدا دیســانەوە كارەكتــەری چیرۆكەكانــی

کەوتنــم بینیــوە ،مــن ژمارەیەکــی بــێ شــوومارم لــە خەڵکــی بەشــمەینەت

ساڵی دووەم

دەوروبــەری خــۆی هەڵگرتــووە ،تــۆ وا دەزانیــت شــتێكی چکۆلەیــت وەک

تــۆش شكســتخواردوون؟ بۆچــی بیــر لــەوە نەكردۆتــەوە تاكێــك دروســت

ژمارە
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کارەســاتی جەرگبــڕ ،لــە شكســتێکەوە بــۆ شكســتێكیرت .وەک نەتــەوە

هەنووکــەدا خامنــی وا ئــازا و ئــازاد هــەن ،بــەاڵم

گیــرۆدە و داگیرکراویــن لــە الیــەن نارشینرتیــن ســتەمکارانی رۆژهەاڵتــی

کەمینــەن .لــە چیرۆکــی «زەلــكاو»دا مامۆســتایەکی

ناوەراســت .هــەزار و چــوار ســەد ســاڵە کولتــووری بیابــان و ئیمپراتۆرییەتی

یاخــی و ئــازا بــە تەنیــا دژی زۆرینــە دەوەســتێت کــە

مل فەرمانڕەوایــە کــە لــە ناوەکامنانــەوە تاوەکــو کــرۆک و نــاورۆک

لــە زەلــکاودا مەلــە نەکــەن کــە دیــارە رەهەندێکــی رەمــزی تێدایــە.

داگیرکراویــن .ئــەوە کارەســاتە کــە ئێمــەی کــورد هیــچ خوێندنەوەیەکــی

*ئایا ئەدەب بۆ خودی تۆ وەک مرۆڤ و نووسەر چ بایەخێکی هەبوو؟

قووڵــان بــۆ ئــەو داگیرکردنــە کولتوورییــەی بێگانــە نەکــردووە ،میللەتێــك

_شــێرزاد حەســەن :ئــەدەب هێزێکــی فیکــری بــە مــن بەخشــی کــە

لەســەر خاكــی خــۆی دانیشــووە و کەچــی نامۆیــە بــە خــۆی و ژیــان و

قووڵــر بیــر بکەمــەوە ،دیدگایەکــی رەخنەگرانــەی لــە منــدا خولقانــدووە

خــاک ،بــۆی نییــە ئاشــنا بێــت بــە جوگرافیــای خــۆی ،کامەیــە پاڵەوانــی

کــە ناهێڵێــت بــرەوم ،كــە مــن هامتــە نــاو ئەدەبیــات قوتابخانــەی یــان

ســەرکەوتوو؟ بــە رای مــن وەک نووســەر درۆی وام پێناکرێــت .بــا بیرمــان

رێبــازی ئەدەبــی «ریالیزمــی سۆشــیالیزم» بــاوی بــووە کــە «کۆمیونیــزم»

نەچێــت کــە «شێکســپیر» وەک شــانۆنووس بــە تراژیدیاکانــی نــارساوە نــەک

یــا چەپگەرایــی ستایشــی دەکــرد بــۆ هاندانــی چینــی کرێــکاران کــە گوایــە

شــانۆگەرییە کۆمیدییەکانــی ..ئەدەبــی شكســتەبار ئەدەبــی بەزیــن نییــە،

یەکســانی و دادپــەروەری لەگــەڵ خۆیــدا فەراهــەم بــکات ،هــاوکات

مــن وانەیــەک لــە رۆمانــی «دۆن کیخۆتــە»ی «ســێرڤانتس» فێــر بــووم کــە

مــن لــە دوا ســاڵی خوێندنــی دانیشــگاییم ئاشــنا بــووم بــە شــانۆگەری

ئەویــش ئەوەیــە بــوون بــە پاڵــەوان وەهمێکــی گەورەیــە ،ئــەو رۆمانــە

و بگــرە دواتــر فیکــری «پووچگەرایــی» کــە بــە راســتی بەقــەد هەمــوو

گومــان لــە پاڵەوانبــوون دەکات ،بــاس لــە گەمژەیــی مــرۆڤ دەكات .مــن

فەیلەســووف و نووســەرەکانی دیکــەی مرۆڤپــەروەر منیــان لەســەر

دەمەوێــت پێتــان بڵێــم کــە هیــچ پاڵەوانێــك لــەم دەوروبــەرە بوونــی نییــە.

ئــەوە راهێنــا کــە رەخنەگربــم و هــەم مرۆڤدۆســت ،بــە واتــا فیکــر و

دیــارە مــن هیــچ گلەییەكــم نییــە کــە نووســەری واش هەبێــت دونیــا بــکات

شــانۆی پووچگەرایــی منــی بێــدار کــردەوە کــە رێــز لــەو مرۆڤــە بگــرم کــە

بــە بەهەشــت و هەمووانیــش تیایــدا ئاســوودەبن ,بــەاڵم مــن ناتوانــم درۆی

گیرۆدەیــە بــە دەســت ســەدەها تەڵــە و تەپکــە فاقــە کــە هاوتوخمەکــەی

وا بکــەم ،ئیشــی مــن پێچەوانەکەیەتــی ،كارەساتیشــە میللەتێــك بــە دوای

بــۆی ناوەتــەوە .ئایــا ئــەوان دەرگایــان داخســت؟ نەخێــر ..ئــەوان بــە

پاڵــەوان و فریادڕەســدا بگەڕێــت .تــۆ پرســیاری کارەکتــەری ســەرکەوتوو

منیــان گــوت :مــرۆڤ تەنیــا و گیرۆدەیــە لەســەر زەمیــن ،ئەدەبــی

دەکــەی کــە بۆچــی دروســتی ناکــەم؟ بۆچــی بیــرت نەچــوو بــۆ رۆمانــی

پووچگەرایــی دنــەی دەدام کــە بیربكەمــەوە ،کەچــی بــۆ مــن رێبــازی

«ژنێــك بەســەر منــارەوە» کــە تیایــدا خامنێکــی تەنیــا کــە نــاوی «شــادی»ە

«ریالیزمــی سۆشــیالیزم» مــژدەی بەهەشــتێکی دەدامــێ کــە پــر باســی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

دەتــۆران ،مێــژووی سیاســی و شۆرشــەکانی ئێمــە پــڕن لــە نشوســتی و

مــن بــاوەرم وایــە کــە لــە كوردســتان و لــە

دیدار

بینیــوە ،عاشــقانی زۆر لــە چــواردەوری مــن دەدۆڕان و بگــرە لــە ژیــان

لــە بەرامبــەر شــارێکدا لــە جەنگدایــە،

283

ســوپەرمانی دەکــرد ،کــە دیــارە واش دەرنەچــوو ،بەڵگــەش داتەپینــی

لــەوەی خۆیــان بــە پیــرۆز بزانــن و بکەونــە دەرەوەی هــەر رەخنەیەکــی

بلۆکــی سۆشــیالیزم بــوو لــە کۆتایــی هەشــتاکاندا .بێگومــان الی مــن

شــێلگیرانە ،نووســەری راســتەقینە دژی پیــرۆزی دەوەســتێتەوە ،سیاســەتباز

کۆمیدیایــەک هەیــە کــە وانــەی جــوان و دانســقەی تێدایــە کــە زۆر

و ئایینــدار خەونفرۆشــن ،هەردووکیــان بانگەشــە و مــژدەی بەهەشــان بــۆ

جــاران نــاوی کۆمیدیــای ڕەشــی لێ ـراوە ،بــەاڵم پرســیاری مــن ئەوەیــە کــە

رادەگەێنــن ،نووســەری رەســەن درۆی وا بــۆ کــەس نــاکات.

بپرســین :ئایــا رەوایــە بــە نــاوی ئایدۆلۆژیاكانــی ســەرزەمین و ئاســانی

بــا بگەڕێمــەوە ســەر کارەکتــەری بەزیــو و ســەرکەوتوو ،بــا منوونــەی

زەریــای خوێــن دروســت بکەیــن؟ ئــەوە ئــەو پرســیارە رەوشــتپارێزەیە کــە

چیرۆکــە ئەڤیندارییەکانــت بهێنمــەوە ،چیرۆكــە دڵدارییەكانــی ســەرزەمین

مەرجــە لەخۆمانــی بکەیــن .هەمــوو ئایینــەكان بانگەشــە دەکــەن کــە

دەنێــو هەمــوو میللەتەکانــی دونیــا بــە شكســت كۆتایــی هاتــووە ،یــان

ئێمــە هاتوویــن مرۆڤ ڕزگار بكەین و بیبەینەوە بۆ بەهەشــت .لەوالشــەوە

بــە مــەرگ کۆتایــی هاتــووە یــان بــە لێکداب ـڕان ،منوونەکانیــش لــە ژمــارە

ئایدۆلۆژیــای ڕەســمی بــە چەپگــەرا و چ بــە نەتەوەپەرستەكانیشــەوە دەڵێن

نایــەن «ڕۆمیــۆ و جولێــت ،شــیرین و فەرهــاد ،خەجــێ و ســیامەند ،الس

ئێمــە هاتوویــن بەهەشـــتێك بــۆ ئێــوە دروســت بكەیــن .ئایــا تــۆ بــاوەر

و خەزاڵ...هتــد ، ».چونکــە وانــە و پەنــد و راســتی تیایــە کــە عاشــقەکان

بــەوە دەكەیــت كــە پاڵەوانێكــت بــۆ بخوڵقێنــم كــە هەرچــوار پارچەکــەی

ناگــەن بــە یەکــدی ،بگــرە مــن لــە ژیانــی خۆمــدا دوو عاشــقم نەبینــی بــە

کوردســتان یەكبخــات؟

یەکــری بگــەن ،الی مــن هۆکارەکــەی دیــارە کــە مــرۆڤ بــە گشــتی و بــۆ

*ئایا یاخیبوون لە كوێی ئەم شكست و سەركەوتنانەدایە؟

مــاوەی هەزارەهــا ســاڵ و بگــرە الی خۆمــان تــا هەنووکــە دژی عیشــق و

_ شــێرزاد حەســەن :بــە بــڕوای مــن ئەگــەر كەســێكی هۆشــمەند

خۆشەویســتییە ،چونکــە لەســەر رق و کینە پــەرورەردە کراوین پــەروەردەی

شكســت بهێنێــت ،بێجگــە لــە یاخیبــوون هیــچ دەروازەیەكــی دیکــە

ئێمــە وای کــردووە کچــەکان و کــوڕەکان رقیــان لــە یەکــری ببێتــەوە ،گومان

نییــە .مــن بــاوەڕم بــەوە نییــە كەســێك شكســت بێنێــت ،ئیــدی ئامــادە

لــە یەکــری بکــەن و بێــز لــە یەکــری بکەنــەوە ..ئیــدی مــن کام دڵــدار و

نەبێــت هەســتێتەوە ســەر پێیەکانــی خــۆی .بــەاڵم ناکرێــت ئــەو رۆحــە

عاشــق لــە چیرۆکەکامنــدا بــە درۆ بیانگەیەنــم بــە یەکــدی و بــە دەهــۆڵ و

غەیبانــی و چارەنووســگەراییە لــە ژیانــی رامیــاری و کۆمەاڵیەتــی ئێمــەد

زوڕنــا کۆتایــی بێــت ،ئەدەبــی رەســەن هێــزی درۆی وای نییــە .لــە ڕاســتیدا

ساڵی دووەم

تاوەکــو هەنووکــە لــە یــاد بکەیــن .بــەاڵم كەســێك هۆشــمەند بێــت ،كــە

ئەدەبــی شكســت ئەدەبێکــی دنــەدەر و هانــدەرە بــۆ بیرکردنــەوەی زیــات

شكســت دێنێــت ،دەبێــت بــە گومانكــەر و خاوەنــی دەیەهــا پرســیاری

و گــەڕان بــە دوای هۆکارەکانــی شکســتەکان ،ئەدەبێكــە دژی یوتۆپیــا و

ژمارە

نــەرسەوت .مــەرج نییــە شکســت بــەرەو بەزینــان ببــات ،دەکرێــت بــەرەو

ئایدیۆلۆژیــا و پیــرۆزی و رەهاگــەری و مــژدە و دروشــمی ســاختە ،ناهێڵێت

بیركردنەوەمــان ببــات؟ کارەکتەرەکانــی نــاو هــەر دوو کایــەی رامیــاری و

خۆشــخەیاڵ بیــت و دونیــا بڕازێنێتــەوە بۆمــان لــە کاتێکــدا ژیانــی خۆمــان

ئاییــن زۆر نارسیســت و عاشــق بــە خۆیانــن دیــارە حەشــاماتیش رۆڵی هەیە

لــە نــاو زینــدان و شــێتخانە و کوشــتارگا و نەخۆشــخانە بێت وەک ئێســتاکێ.
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کەواتــە مــن جەخــت لەســەر وتــە
دەفەرموێــت « ،ستایشــی داســتان تەنیــا لــەوە دایــە
كــە ستایشــی بەزیــن دەکات .».زەقرتیــن منوونــەش
رۆمانــی « دۆن کیخۆتــە»ی (ســێرڤانتس)ە.
*کەواتــە تــۆ مەبەســتت بــووە خۆشەویســتی بــە شكســت كۆتایــی
بێــت؟ .لــە رۆمانــی «ژنێــك بەســەر منــارەوە» ئامــاژە بــە کارەکتەرێــک

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

جەرگبڕەکــەی « میــان كۆندێ ـرا» دەکەمــەوە کــە

دەکەیــت کــە نــاوی «هۆمــەر»ە و شــۆڕش دەینێرێــت بــۆ ئــەوەی ژنــە
لەشفرۆشــەكان بکوژێــت ،کەچــی دواتــر لــە رێگــەی عیشــقی کچێکــەوە
کــە «شــادی» نــاوە دەکەوێتــە گومــان لــە خــۆی و شــۆرش ،بگــرە پەشــیامن
دەبێتــەوە و هەڵدەگەڕێتــەوە .عەشــق یــان ئــەدەب كامیــان دەتوانرێــت
_شــێرزاد حەســەن :دیــارە هەردووکیــان ،ئــەدەب و عیشــق ،هــەر یەکــە و
بــە شــێوەی جیــاواز و زمانــی تایبــەت بــە خــۆی مــرۆڤ دەگۆڕێــت ،هــەر
لەبــەر ئەوەشــە کــە خۆشەویســتی یەکێکــە لــە تێــا و بابــەت و ناوەرۆکــە
هــەرە دیــار و بــاو و زەقەکانــی نــاو جیهانــی هونــەر و ئەدەبیــات ،چونکــە
رۆح و کرۆکــی ژیــان و زیندەگییــە ،بــەاڵم لــە ئەدەبــدا تێــا و بابەتــی
ئەوینــداری ئەزموونێكــی زۆر هەڵبژاردەیــە ،لــە هۆشــمەندییەکی بااڵتــرەوە
دێــت ،پەیوەنــدی بــە شارســتانبوونی مرۆڤــەوە هەیــە ،منوونــەی واڵتــی
شێرزاد و دایکی

«یۆنــان» کــە لــە تــەک فیکــر و فەلســەفەدا پــەرە بــە شــیعر و شــانۆ و
داســتان و ئەفســانە و رەســم و پەیکەرتاشــی و بگــرە گشــت هونــەرەکان
دەدات ،چونکــە لەوێــدا رۆحــی بــە شارســتانبوونی مــرۆڤ چەکــەرە

دیدار

قووڵــر مــرۆڤ بگۆڕێــت؟

بە بۆچوونی من قۆناغی بتپەرستی و رسوشتپەرستی و بووونی
ئەو سەدەها خوداوەندەی کە بۆ هەزارەها ساڵ مرۆڤ کرنۆشی
بۆ بردووە زادەی ترس و تاوانی کوشتنی باوکە ،کە دوا جار ترس
و بیمەکە وەها دەئاوسێت و گەورە دەبێت کە بەندەکانی ناو
رسوشت ناچار دەبن خودا لەسەر زەمینەوە بگوێزنەوە بۆ ئاسامن

دەکات و دەنێــو دونیــای ئەدەبیاتــدا رەنگــی داوەتــەوە .ئەفســانەی «

دووانــەی هەمــان ســک نیــن ،هێشــتا کۆرپــەی سەربەســتی لــە هەمــوو

ئۆدیــب –ی پادشــا» هــەر هەبــووە لــە کۆنــدا ،بــەاڵم ئــەوە نووســەرێکی

ڕەشــهەاڵتی ناوەراســت -دا لــە دایــک نەبــووە.

وەک «ســۆفۆکلیس» دێــت و دەیــکات بــە شــانۆگەرییەکی نەمــر ،کــە

بــۆ مــن ئــەو دۆخــەی کــە ئێمــە تیایــدا دەژیــن لــە بــاری کۆمەاڵیەتــی

دواتــر دەروونناســێکی وەک «فرۆیــد» بــۆ خوێندنــەوەی مــرۆڤ و ئاییــن

و رامیارییــەوە بــە تەنهــا ســتەم نییــە ،بەڵکــو ڕۆحــی رەشــی ســتەمە

و دامەزراندنــی شارســتانیەت و هــەم پەیدابوونــی ئایینــەکان و تاوانــی

کــە هەمــوو ژیــان و زیندەگــی ئێمــەی گەمــارۆ داوە .ئیــدی بــۆ دەبێــت

کوشــتنی بــاوک و ســتەم و دەیەهــا بابــەت و تێــا و نهێنــی خــودی ژیــان

مــن هــەر لــە ختوخۆڕایــی بــاس لــە ســەرکەوتن و ســوپەرمان و ئاگرخــۆر

و بــوون کەڵکــی لــێ دەبینێــت .دواتــر دەیەهــا دەرووننــاس و وئەدیــب

بکــەم؟ دوا جــار خــودی نووســێن بەرهــەم و زادەی دیــدگا و جیهانبینــی

دێــن و کەڵــک لــە ئەفســانەی « ئۆدیــب – ی پادشــا وەردەگــرن کــە مــن

ئــەو نووەســەرە خۆیەتــی ،رەنجــی خوێندنــەوە و ئەزموونــی ژیــان و

بــۆ خــۆم لــە ژێــر کاریگــەری هەمــان ئەفســانەدا خەیاڵــم ئاگــر دەدەم

تێگەیشــنتنی منــە .دابەشــکردنی کارەکتەرەکانــی نــاو چیــرۆک و شــانۆگەری

کــە بتوانــم لــە نۆڤلێتی/کورتــە رۆمانــی «حەســار و ســەگەکانی باوکــم»دا

و رۆمانــەکان بەســەر دوو کاتیگــۆری ســەرکەوتوو یــان بەزیــو لەمڕۆکــەدا

کانونی
یەکەم

منیــش باســی باوکــی کوردانــە بکــەم ،کــە نوقمــە لــە ســتەم و بێــدادی ،جــا

بــاوی نەمــاوە و ســواوە.

2017

لــە خانــەوادەوە بیگــرە تــا نــاو تەویلــە و گــەوڕی سیاســەتی ئێمــە و درۆی

ساڵی دووەم

دەکات ،هــاوکات تێــای عیشــق و ئەوینــداری و ئیرۆتیــکا پــر گەشــە

شــۆرش و رووبارێــک لــە خوێــن ،بگــرە مــن گەرەکمــە بڵێــم ئێمــە و ئــازادی

ژمارە
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گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

درێژبوونــەوەی ترســە لــە بــاوك کــە بــە دەردی (عوســاب) دەگات و دواتــر

کــۆی رسوشــت بــە رۆحــی باوکــە نەخشــین

بــە تــرس لــە خــودا دەگاتــە چڵەپۆپــە .ئایا ئــەو تــرس و تۆقیــن و پەیوەندییە

دەبێــت ،بــە بۆچوونــی مــن قۆناغــی بتپەرســتی و

ناڕێکــەش لــەو هێــزە زۆرەی باوکــەوە ســەرچاوە دەگرێــت کــە هەیەتــی لــە

رسوشتپەرســتی و بووونــی ئــەو ســەدەها خوداوەنــدەی

بــاری فیزیکــی  /جەســتەیی و رۆحییــەوە بەســەر فەرزەندەکانییــەوە؟

کــە بــۆ هەزارەهــا ســاڵ مــرۆڤ کرنۆشــی بــۆ بــردووە زادەی تــرس و تاوانــی

_شــێرزاد حەســەن :بــە بۆچوونــی مــن گرێــی ئۆدیــب هیــچ نییــە ،بێجگــە

کوشــتنی باوکــە ،کــە دوا جــار تــرس و بیمەکــە وەهــا دەئاوســێت و گــەورە

لــە خولیــا و کەڵکەڵــەی فەرزەنــدەکان کــە چــۆن لــە ســتەمی بــاوک

دەبێــت کــە بەندەکانــی نــاو رسوشــت ناچــار دەبن خــودا لەســەر زەمینەوە

رزگاریــان بێــت ،دیــارە دوای کوشــتنی باوکیــش هەســتکردن بــە گونــاه و

بگوێزنــەوە بــۆ ئاســان کــە ئەمجارەیــان باوکــە بــە تەنیــا رسوشــتی داگیــر

تــاوان رۆحــی هەموویــان دەهاڕێــت ،ناچــار رۆحــی باوکــە پیــرۆز بکــەن

نەکــردووە ،بگــرە زەوی و ئاســان و هــەر هەمــوو گــەردوون هــی خۆیەتی،

بــە دروســتکردنی کۆتــەڵ و پەیکــەر و بتــی داتــارشاو یــان تەوتــەم وەک

کەواتــە ناتوانیــن لــە هەژموونــی قەبــە و هێــزی لــە بــن نەهاتــووی بــاوك

رەمزێــک بــۆ زاتــی باوکــە ،دواتــر تــرس و تۆقینەکــە تەشــەنە دەکات و ئیدی

دەربچیــن کــە بــەر نەفرەتــی كەوتوویــن و هەرگیــز پــاک نابینــەوە ،بــەاڵم

بــە خەیاڵــی کوشــندە و مانــدووی کچــەکان و کــوڕەکان ناچــارن بــەوەی

کەڵکەڵــە و خولیــای کوشــتنی بــاوک وەک کەڵــەگا و ســتەمکار دەنێــو

رۆحــی باوکــە لــە نــاو دار و بــەرد و شــاخ و رووبــار و بگــرە هــەر هەمــوو

هەمــوو کولتوورەکانــدا بوونــی هەبــووە.

رەگەزەکانــی نــاو رسوشــت پــەرت و بــاو بکەنــەوە ،ئیــدی باوکــە دوای

بــا مــن منوونەیەکــی زینــدوو بێنمــەوە کــە ئەویــش فەرمانڕەوایــی نــەوەی

مەرگیــش هەمــوو دونیایــان لــێ داگیــر دەکاتــەوە ،بــە رای مــن قۆناغــی

ســێیەم و چوارەمــی بنەماڵــەی بارزانــی –ییــە كــە مــن وای دەبینــم گەر هێز

بتپەرســتی زادەی چەشــنێک لــە پەرســن و رسوتــی پیرۆزکردنەکانــی رۆحــی

و نــاو و مێــژووی مــەال مســتەفای بارزانــی نەبووایــە ،هیچیــان نەیاندەتوانی

بــاوان یــان خــودی بــاوە گەورەیــە کــە ئامــادەن بــن بــە قوربانیشــی کــە لــە

تــا هەنووکــە لەســەر تەختــی دەســتەاڵتداری و ســەرمایەگوزاری بــەردەوام

چیرۆکــی « ســەربڕینی ئیســاعیل –دا لــە الیــەن «ئیرباهیــم»ی باوکییــەوە

بــن ،دیــارە بــۆ مــن گرنگــە ئــەوە بدرکێنــم کــە بارزانــی بــاوە گــەورە

دەگاتــە چڵەپۆپــەی هەســتکردن بــە گونــاه و ئامادەگــی بــوون بــە قوربانــی

بــە جەســتە مــردووە بــەاڵم ئەفســوونی و هێــزی خواهانــەی مــاوە کــە

بــۆ پاکبوونــەوە لــە خەیاڵــی کوشــتنی باوکــدا کــە دیــار دەبێــت بــە «تابــوو»

نەوەکانــی دوای خــۆی تــا هەنووکــە ســوودی خراپیشــی لێدەبینــن .دیــارە

واتــا حەرامــی هــەرە حەرامــەکان ،باوکیــش دەبێتــەوە بــە «تەوتــەم» ،بــە

بــە هەمــان شــێوە و کەمێــک کاڵــر بــۆ بنەماڵــەی تاڵەبانــی –یــش راســتە،

واتــا رەمــز و ســونبولێکی پیــرۆز بــۆ رۆحــی باوکــە ،کــە دەکرێــت كۆتەڵیــك

بگــرە بــۆ هەمــوو ئــەو شــێوە فیوداڵــی و دەرەبەگییــەی کــە بــە درێژایــی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

كــە «فرۆیــد» لــە کتێبــی «موســا و یەكتاپەرســتی» ئامــاژەی پێکــردووە کــە

رۆحــی باوکــە تیایــدا جێگیــر بــووە ..ئیــدی

دیدار

*لــە ئەدەبیاتــی تــۆدا جۆرێــك لــە تــرس هەســت پێدەكرێــت .ئــەو ترســەی

بێــت یــان درەختێــك و رووبارێــک کــە
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مێــژوو کــە تــا هەنووکــەش مــاوە و بۆتــە یاســا و رێســا کــە تەخــت و
تاجــی فەرمانڕەوایــی وەک میــرات لــە باوکەکانــەوە بــۆ کوڕەکانیــان
جێدەمێنــن .دیــارە رامیــاری بــە مانــا مۆدێرنەکــەی ئــەو رۆحــە خێڵگەرییــە
هەڵدەوەشــێنێتەوە چیــر رێــز بۆمیراتگــری دانانێــت بــۆ بەڕێوەبردنــی
واڵتێــک و نەتەوەیــەک ،بەڵکــو پــەروەردەی مۆدێــرن کــە ئێمــە نیامنــە
تەنهــا رێــز لــە تواناکانــی تاکەکەســەکان دەگرێــت بــۆ هەڵبژاردنــی هــەر
کار وئیشــێک و پۆســتێک ،دوا جــار ســەرۆک بــەر لــە هــەر شــتێک بــۆ
خــۆی هاواڵتی/هاونیشــانییە و بــەس ،نابێــت پێگــە و پۆســتەکەی
جێگــەی نــاز و فیــز و هــەوا و دەبدەبــەی تێــدا ببێتــەوە .ترســی هــەرە
گــەورەی مــن ئەوەیــە کــە ئێمــە لــە مــاوەی ئــەو بیســت و شــەش ســاڵەی
رابــردوودا نەمانتوانیــوە کچــان و کوڕانــی نــەوەی تــازە وا پــەروەردە بکەیــن
کــە تەییــار و ئامــادە بێــت بــۆ خۆســەرقاڵکردن بــە زانســت و زانیــاری،
ویســت و ئیرادەگــەری لەوانــدا بچێنیــن ،ئــاوەز وعەقڵێکــی رەخنەگرانــەی
هەبێــت ،خــۆی لــە تــرس و شــەرم رزگارکردبێــت ،بــەر لــە خوێنــدن بــۆ
وەدەســتهێنانی پیشــە ،بیــر لــەوە بکاتــەوە چۆنچۆنــی ببێــت بــە مــرۆڤ،
بــە بۆچوونــی مــن و ئامادەگیــم لــە نــاو ژمارەیەکــی زۆر لــە قوتابخانەکانــدا
وەک سەرپەرشــتیار هێشــتا سـزادان و ئەشــکەنجەدانی کچــەکان و کوڕەکان
مــاون .لــە راســتیدا ترســی ســەرەکیم لــەوەدا چــڕ دەکەمــەوە کــە پرۆســەی
ساڵی دووەم
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خەســاندندنی نــەوە یــەک لــە دوای یەکــەکان :تاکــە کارێکــە کــە زۆر بــە
وەســتایی و کۆششــەوە ئەنجامــان داوە.
*تــۆ زۆرجــار باســی كۆمەڵــگای نێرســاالری دەكەیــت و دەڵێیــت هەمــوو
شــتەكان لــەم كۆمەڵگایــەی ئێمــەدا بــۆ نێــرەوزە ،بگــرە وێنــەی باوکــی
ســتەمکار لەســەر ئاســتی خانــەوادەدا کــە بــە نــاوی پیرۆزییــەوە

زیندانێکــی بونیاتنــاوە لــە ئەدەبیاتــی تــۆدا

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە
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ئامادەگــی زەق و زۆرە ،کەچــی هەمــان ئــەو
و کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری و کــۆی پانتایــی و
جومگەکانــی کۆمەڵــگای ئێمــەدا ســەدبارە دەبێتــەوە.
ئەوەیــان لــە هەمــوو کــۆڕ و کۆبوونەوەکانــی تــۆدا دووبــارە دەبێتــەوە؟
ئایــا بــە راســت زەخمــی ســتەمەکە وەهــا کوشــندەیە؟
_شــێرزاد حەســەن :بەڵــێ ..ئــەوەی دەگوزەرێــت گڕدانــی دۆزەخێکــە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

وێنــەی کەڵــەگا و دکتاتــۆرە لــە ژیانــی رامیــاری

بــۆ هەموومــان ،بــەاڵم هــەر هەمــووان خۆیــان لــە بینیــن و درکاندنــی
دەدزنــەوە .گرێــی ئۆدیــب ،یاســا و رێســا ئاســانی و ســەرزەمینی باوانــی
پیــرۆز کــردووە کــە کــەم کــەس هەیــە بوێرێــت گومــان لــەو پێگــە پیــرۆزەی
باوکــە ســتەمکارەکان بــکات لەســەر ئاســتی کۆمەاڵیەتــی و هــەم رامیــاری،
«ئۆدیــب – ی پادشــا» مــان درکانــد ،پیرۆزییــەک کــە لــە ئاکامــی کوشــتنی
باوکــەوە بــە دەســتی فەرزەندەکانــی دەگاتــە تــرس و تۆقینێــک کــە بــە
پەرســتنی بــاوک کۆتایــی دێــت ،دەئاوســێ و دەپەمنێــت و قەبــە و گــەورە
دەبێــت لــە خوداوەنــدە دێرینەکانــدا دەبێــت بــە رسووتــی هــەزار شــێوە
لــە پەرســن ،دواتریــش لــە ئایینــە ئیرباهیمییەکانــدا بــە یەکتاخوایــی دەگات
و مرۆڤایەتــی پێــوەی پانــد دەبێــت و تــا هەنووکــەش بەردەوامــە .هەڵبەتــە
کارەســاتی پیرۆزیــش دەبێــت بــە مایــەی تەاڵقدانــی هــەم کوشــتنی عەقــڵ
و ئــاوەز .دەبێــت ئــەوەش بزانیــن کــە هــەر ســێ ئایینــە ئیرباهیمییەکــە
زادەی باوکســاالرییە و هــەم دووبــارە بەرهەمهێنــەری نێرســاالرییە بــە
زەخــم و زیادەیەکــی زۆرەوە.

دیدار

دیــارە لــە ســەرەوە ئاماژەمــان پێکــرد ئــەو کاتــەی نهێنییەکانــی ئەفســانەی

*هــۆكاری ئــەوە چییــە ،كــە زۆرجــار لەنــاو ئــەم كۆمەڵــگا نێرســاالرییەدا كــە

نــاو لــە «حــەوا» دەنێــت :حــەوا ،حــەوا بــۆ خــۆی خامۆشــە و گوێڕایەڵــە.

تــۆ زۆر دووپاتیدەكەیتــەوە ،ژنەكانیــش هەمــان نوانــدن و منایشــی پیــاوان

بیرمــان نەچیــت کــە گوناهــی یەکــەم خراوەتــە ئەســتۆی «حــەوا» کــە لــە

دووبــارە دەكەنــەوە؟ بــۆ منوونــە :تــرس لــە مێینــە بــوون و بگــرە خــۆ بــە

پــای دەمربدنــە بــۆ میــوەی قەدەغەکـراو و فریودانــی ئــادەم بــۆ تامکردنــی

گوناهبارکردنێکــی بەردەوامــی ژنــان بــۆ خــودی خۆیــان و هــەم بــۆ یەکرتی،

میــوەی حەرامکـراو ،پاشــانیش تڕۆکردمنــان لــە بەهەشــت ،ژنــان کــەم عەقڵ

هــاوکات هەمــوو هەوڵەکانــی رەگــەزی مــێ بــۆ ئەوەیــە نێرینــەکان

و کــەم دیــن هەژمــار دەکرێــن لــە الیــەن پیاوانــەوە کــە بــۆ خــۆی وای

ئاســوودە بکــەن هەتــا گــەر لەســەر حیســابی بەدبەختــی خۆیشــیان بێــت؟

لێدێــت کــە ئەندازەســازی رەوشــتپارێزی و مــۆڕال لــە الیــەن پیاوانــەوە بــۆ

_شــێرزاد حەســەن :تێگەیشــن لــەوەی بۆچــی ژنــان کەوتوونەتــە ژێــر

ژنــان دامبەزرێنــن ،یەکەمیــن گومانــی لــە میراتــی ئــەو کولتــوورەی نێرینــە

هەژمــوون و دەســتەاڵتی پیاوەکانــەوە وامــان لێــدەکات بگەڕێینــەوە

بــۆ خــۆی نەخشــەی کێشــاوە لــە زمانــەوە دەســتی پێکــرد ،چونکــە هیــچ

بــۆ کــۆی مێــژووی ســتەم لەســەر ئاســتی مرۆڤایەتــی و پاشــان لەســەر

فکرێکــی ســپی و رەش لــە دەرەوەی زمــان بوونــی نییــە ،زمانێــک کــە لــە

ئاســتی ســتەمی نێرینــە دەرهــەق بــە مێینــە .ئەوەیــان دەگەڕێتــەوە بــۆ

«ئــادەم» ەوە تــا هەنووکــە هــی پیاوەکانــە و کــۆی یاســا و رێســاکانی بــە

داگیركردنــی مێشــكی خامنــان لــە الیــەن پیاوەکانــەوە لــە رێگــەی هەزارەهــا

قازانــج و ســوودی رەگــەزی نێرینــە نوورساوەتــەوە ،بــەاڵم بــۆ تــا هەنووکــە

بەنــد و داو و تەپکــە و تەڵــە و فاقــە و یاســا و رێســا ئاســانی و هــەم

نەگــۆڕاوە؟ چونکــە پیــاوان و ژنــان پێکــەوە هیــچ گومانێکیــان لــەم زبــڵ و

ســەرزەمینییەکان ،کــە مێشــک داگیرکــرا ،ئیــدی زۆر ئاســانە کچــەکان و

زارە نییــە کا بــە پیــرۆز نــارساوە ،ســەرباری ئــەوەش هۆشــیارییەکی زۆر و

ژنــەکان بخەینــە ژێــر رکێفــی خۆمــان و جڵەوگیــری ئێمــەی نێرینەبــن ،بگــرە

زاحــڵ دەوێــت پیــاوان بێنــە پــای ئــەوەی شــەرم لــە خۆیــان بکــەن و ئــەو

خــودی زمــان تــا هەنووکــە زمانێکــە هــی نێــرە و لــە بەرژەوەنــدی نێریــش

یاســا و رێســایانە هەڵبوەشــێننەوە کــە ســتەم و بێــدادی تێدایــە دەرهــەق

خــۆی دەنوێنێــت ،بگــرە هــەر لــە ســەرەتای ئەفســانەی خەلیقەتــەوە کــە

بــە ژنــان .بگــرە «حــەوا» و کچەکانــی کــە دایــکان و خوشــکان و کچــان و

یــەزدان «ئــادەم و حــەوا» دروســت دەکات ،لــە هــەر ســێ ئایینەکــەدا بــە

هاوژینەکانــی مــن و ئێوەیــە ک ـراون بــە هاوڕێــی شــەیتان ،گوایــە ئــەوە

ئەنــدازەی زۆر یــان کەمــەوە جەخــت لــەوە کراوەتــەوە کــە «حــەوا» لــە

شــەیتانە کــە هانــی «حــەوا» دەدات لــە ســێوە حەرامەکــە بخــوات .ژنــان بۆ

ساڵی دووەم

پێنــاو «ئــادەم»دا خولقــاوە ،بگــرە چەندیــن فەرمــوودەی باوەڕپێکـراو هەیە

هەمیشــە لــە الیــەن نێرینەکانــەوە هــەم ڕامکـراون و هــەم ڕاوکـراون .ژنــان

کــە جەخــت لــەوە دەکاتــەوە کــە رەزامەنــدی یــەزدان لــە ژنــان پەیوەســتە

بــۆ خۆیــان بڕوایــان وایــە شایســتەی جۆرەهــا ســزان کــە بــەر نەفرەتــی

ژمارە

بــە رەزامەنــدی مێردەکانیانــەوە ،دەگوتــرێ ئــەوە «ئــادەم»ە کــە نــاو لــە

یــەزدان کەوتــوون ،بگــرە مــن دەیەهــا جــار لــە ژنــان و کچانــم بیســتووە

شــتەکانی دەوروبــەری خــۆی دەنێــت نــەک «حــەوا» ،هەڵبەتــە بــە یارمەتی

کــە وتوویانــە « ،خوشــکی خــۆم ..ئێمــە لــە پەراســووی خــوار و خێچــی

یــەزدان فێــری نــاوی شــتەکانی نــاو رسوشــت دەبێــت ،ئــەوە «ئــادەم»ە

ئــادەم خولقاویــن و تــازە هەرگیــز راســت نابینــەوە ».لــە راستیشــدا ئــەم
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گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

باوکســاالریدا بــە تــەواوی لە نــاو مێژوودا جێلــەق دەبــن و وەدەر دەندرێن،

کــۆی پەیامەکانــی بــە پیــرۆز بزانیــن و پەیــرەوی

چونکــە پیــاو بــە تەنیــا خــۆی دەکات بــە خــاوەن مێــژوو .فەرمــوو ســەیری

لێبکەیــن ،ئــەدەب تەنهــا ئــەو هێــز و هۆشــیارییە

نــاو هــەر هەمــوو کایەکانــی ژیــان بکــە ،نــە لــە نــاو کایــەی ئایینــدا و نــە

زاڵ و زۆرەمــان دەداتــێ کــە هەمیشــە بپرســین و

لەنــا دونیــای رامیــاری و نــە لــە بــازاڕ و ســەرمەیگوزاریدا ژنــان ئامــادە نیــن،

گومــان بکەیــن ،دیدگایەکــی رەخنەگرانــەت پێدەبخشــێت ،گۆڕانــکاری لــە

نــەک خۆیــان حــەز بــەوە بکــەن ..نەخێــر ،بەڵکــو پێگــەی خامنــان لــە هــەر

مرۆڤــدا و پەیداکردنــی تێڕوانیــن و جیهانبینــی تــازە کارێکــی ئاســان نییــە

ســێ کایەکــە نزمــە و ریــگا پێــدراو نیــە ژنــان کێبڕکــێ و ملمالنــی دەگــەڵ

کــە لــە میانــەی چەنــد ســاڵیکی کەمــدا بێنــە دی ،ئەوەیــان کار و ئەرکــی

پیاوانــدا بکــەن..کاری نەکردەیــە .گــوێ لــەم فەرموودەیــە بگــرە ســەبارەت

پــەروەردەی مۆدێرنــە کــە منداڵێکــی تازەمــان بــۆ ئامــادە بــکات بــە مەرجی

بــە خامنــان« ،مــن لــە دوای خــۆم هیــچ فیتنەیەكــم بەجێنەهێشــتووە لــە

گومانکــردن لــە بڕێکــی زۆری ئــەو میراتــە فیکــری و فەرهەنگــی و یاســا و

ژنــان زیانبەخشــر بەرامبــەر بــە پیــاوان.

رێســا و نۆرمــە کۆمەاڵیتییــەکان ببێــت بــە سەرمەشــقی نەخشــە و پــان

*ئەدەب چۆن دەتوانێت هەموو ئەم تێڕوانینانە بگۆڕێت؟

و س ـراتیژی درێژخایــەن ،ئــەو گۆڕانکاریییــە رادیکالــەی ئێمــە دیخوازیــن

_ شــێرزاد حەســەن :ســەرەتا گوتــم کــە ئــەدەب وەک سیاســەتباز ورابــەری

کار و پرۆســەیەکی مێژووییــە و عەقڵــی گــەورە و ویســت و خەونــی

یەکەمین گومانی لە میراتی ئەو کولتوورەی نێرینە بۆ خۆی
نەخشەی کێشاوە لە زمانەوە دەستی پێکرد ،چونکە هیچ فکرێکی
سپی و رەش لە دەرەوەی زمان بوونی نییە ،زمانێک کە لە «ئادەم»
ەوە تا هەنووکە هی پیاوەکانە و کۆی یاسا و رێساکانی بە قازانج
و سوودی رەگەزی نێرینە نوورساوەتەوە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

گومانــم لــەوەدا نییــە کــە ژنــان دوای تێکشــکانی دایکســاالری لــە بەرامبــەر

بێــت مــن و تــۆ وا پــەروەدە بــکات کــە

دیدار

روانینــە زادەی زمانــی خــوار وخیچــی نێرگەلێکــی خــۆ بــە زلزانــە ،مــن

ئایینــی خاوەنــی ئایدۆلۆژیــا نییــە ،کــە نیازی
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ئەدەبێك ئابڕووبەرە نەبێت و پەردە هەڵنەداتەوە لەسەر
رووداوە سەیر و سەمەرەکان و گۆبەندەکان و ئەو ژیانە تراژیدی
و هەم کۆمیدییەی مرۆڤ ..کەواتە هیچی نەکردووە،

بیســت و شــەش ســاڵەی رابــردوودا خەوتبــوون .ئــەو گؤرانکارییــە زادەی

و زانســت و زانیاریانــەی کــە دەخڕیتــە بەردەســت و چاوانیان.ئەرکــی

کەڵەکەبوونــی زانســت و زانیــاری و ماریفەتێکــی پــڕ و دەوڵەمەنــدە ،دیــارە

پــەروەردەی تازەیــە کــە خــەون بــە دامەزرندنــی جیهانێکــی تــازەوە ببینێت،

مــن هیــچ ئومدێکــم نییــە کــە خانــەوادەی کــوردان بتوانــن منداڵەکانیــان

ئێمــە تــا هەنووکــە نەمانکــردووە ،کەواتــە ســەیر نییــە لــە شکســتێکەوە

لەســەر خۆشەویســتی فیکــر و ئــەدەب و هونــەر پــەروەردە بکــەن،

بــۆ شکســتێکی دیکــە درێــژە بــە ژیانێکــی سســت و بــێ داهێنــان و

هەموومــان دەزانیــن قوتابخانەکانیــش کاولەئاشــن و بگــرە کچــەکان و

خــەون و خەیــاڵ دەدەیــن .پــەروەردەی مرۆڤدۆســت و عەقڵــزەدە پــرۆژە

کوڕەکامنــان لــە کتێــب و زانســت و زانیــاری دەتۆرێنن ،سیســتمی پــەروەردە

و خەونــی ئــەوەی هەیــە کــە فێــری هونــەری ژیــان و خۆشەویســتیامن

و فێرکردنــی ئێــرە نەوەیەکــی تــازەی دروســت نەکــرد کــە هێــزی بیرکردنەوە

بــکات کــە نەیکــردووە .ئەوەنــدەی مــن ئــاگادار بــم واڵتانــی ئاوروپــا لــە

و شــیکاری و لێکۆڵینــەوە و خوخوێندنــەوە و دونیاناســینی هەبێــت ..بۆیــە

دوای دوو جەنگــی وێرانــکار توانیــان کــەم و زۆر بەخۆبکــەون و روو لــە

دونیــای ئێمــە لــە تووتیســتان و کیڵگــەی داهۆڵــەکان دەچیــت .لــە هەمــوو

بەرپاکردنــی رۆحــی ئاشــتیەوانی بکــەن کــە ئــەوەش بــێ پــەروەردەی

دونیــای پێشــکەوتوتر لــە ئێمــە كچــەکان و کــوڕەکان هــەر لــە ســەرەتاوە

مرۆڤدۆســتانە نەدەهاتــە کایــەوە ،ڕەشــهەاڵتی ناوەراســت تــا هەنووکــە،

کانونی
یەکەم

فێــری ئــەوە دەکرێــن بــەدەر لــە بابــەت و پرۆگرامەکانــی خوێنــدن ،عاشــقی

بــە کوردستانیشــەو ،خەونێکــی وای نییــە ئومێدمــان بــە داهاتــوو هەبێــت.

2017

خوێندنــەوە بــن و بگەڕێــن و ببینــن و ببیســن بــۆ ئــەوەی بتوانــن بیــر و

دیــارە لــە دوا راپۆرتــی یەکێتــی ئاوروپــا کــە بــۆ ســەدەی بیســت و یــەک و

ساڵی دووەم

گەرەکــە کــە بــە داخــەوە دەســتەاڵتداران و پەروەردەکارانــی ئێمــە لــەو

بۆچــوون و شــیکاری و لێکدانــەوەی خۆیــان هەبێــت لــەرس ئــەو ئەزمــوون

ژمارە
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گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

دووبارەبونــەوەی مەترســییەکانی ســەدەی بیســت ئەگەرێکــی دوور نییــە،

وا نــەکات ..دەکرێــت هــەر ناوێکــی دیکــەی لــێ

بــە تایبەتــی لــە بــواری توندوتیــژی و رەگەزپەرســتی و نایەکســانی و بێدادی

بنێیــت ،بــەاڵم ئــەدەب و هونــەر و داهێنــان نییــە.

و پێگــەی نزمــى خامنــان بــە بــەروارد دەگــەڵ پیــاوان ،پیســبوونی ژینگــە

ڕەنگــە چەنــد خوێنەرێكــی تەوەزەلــی هەبێــت کــە

کــە ئــاو و هــەوا و خــاک گەنیوتــر بــوون لــە جاران..ســەرباری ترســیان لــە

دڵــی نووســەرەکە خــۆش بــکات ،بــەاڵم ناتوانێــت خوێنەرێكــی زیــرەك

کوژانــەوەی ئــەم ئەســتێرەیەی کــە ئێمــە لەســەری دەژیــن لــە ئایندەیەکــی

پەیــدا بــكات .گــەر ســەیری مێــژووی ئەدەبیــات بکەیــن تێدەگەیــن کــە

نزیــک یــان دووردا.

بۆچــی لــە هەمــوو ســەردەمەکاندا سانســۆر و چاودێــری دەســتەاڵتداران

*زۆر جــاران ئەدەبیــات دەســتكاری كۆمەڵــگا دەكات ،كۆمەڵــگا ئاســوودە

و کەســانی کۆنەپارێــز هەبــوون بــۆ خنکاندنــی دەنگــی ئــازاد و دلێــری

نییــە بــەو نووســەرەی كــە باســی جۆرێــك لــە تایبەمتەندییەكانــی كۆمەڵــگا

نووســەران ،بگــرە بــە بیانــووی ســنووربەزاندن و شــکاندنی حەرامــەکان و

دەكات ،بگــرە ڕەتــی دەكاتــەوە ،مەبەســتم ئەوەیــە ئــەدەب تــا چ رادەیــەک

قەدەغشــکێنی ژمارەیەکــی کــەم و زۆر لــە نووســەران لە جوگرافیــای جیاواز

بــە مافــی خــۆی دەزانێــت کــە پــەردە هەڵامڵێــت لەســەر نەنگــی و

و ســەردەمە دێرینــەکان و هــەم لــە هەنووکــەدا سـزا دراون بــە توندکردنیان

کەموکــوڕی و داڕزانــی کۆمەڵــگا؟

لــە زینــدان و ئەشــکەنجەدان و شــاربەدەرکردن و تڕۆکــردن و کوشــن،

_شێرزادحەســەن :بــە بۆچوونــی مــن ،ئەدەبێــك ئابڕووبــەرە نەبێــت و

جــا چ بــە نــاوی ئایدیۆلۆژیــان ئاســانی بووبێــت یــان ســەرزەمینی کــە

پــەردە هەڵنەداتــەوە لەســەر رووداوە ســەیر و ســەمەرەکان و گۆبەنــدەکان

هەردووکیــان پیرۆزیــان بــۆ خۆیــان قــۆرغ کــردووە .رۆماننووســی ئایرلەندی

و ئــەو ژیانــە تراژیــدی و هــەم کۆمیدییــەی مــرۆڤ ..کەواتــە هیچــی

«جێمــس جۆیــس» دارکاری کــرا لــە ســۆنگەی باڵوبوونــەوەی کۆمەڵــە

نەکــردووە ،گــەر نەچێتــە نــاو چڵپــاو و زەلــکاوە شــاراوەکانی نــاو شــار

چیرۆکــی» خەڵکانــی دەبلــن» گوایــە ئامــاژەی بــە چەنــد کارەکتەرێکــی نــاو

و گەڕەکــە دۆزەخییەکانــی ئێمــە و شــۆڕ نەبێتــەوە بــۆ ئــەو ئەشــکەوت و

شــاری «دەبلــن» کــردووە کــە دەنارسانــەوە ،گوایــە ئابڕووبــەرە بــووە ،هــەر

بەشــە تاریکــەی وا لــە نــاو ناخــی هەمووماندایــە ،رەســمی ئــەو بــڕە زۆرەی

خــودی ئــەو نووســەرە وتەیەکــی تــووڕەی هەیــە کــە گوتوویەتــی « ،مــن

توندوتیژییــە نــەکات ،کــە ژیانــی ئێمــەی خوێنــاوی و غەمگیــن کــردووە..

ناتوانــم بنووســم بــە بــێ بریندارکردنــی هەســتی ئەوانیدیکــە! «نەجیــب

ســتەمی نەبــڕاوە دژی منــدااڵن و ژنــان ،قســەیەکی نەبێــت ســەبارەت

مەحفوز»یــش لەســەر باڵوبوونــەوەی رۆمانــی « مندااڵنــی گەڕەکەکەمــان»

بــەو مۆتەکــە و کابووســەی ناومــان نــاوە مێــژوو کــە درۆیــە و نیامنــە،

لــە الیــەن ئیســامییە تونــدڕۆکان بــەر چەقــۆ درا .دوو نووســەری ئینگلیــز

یــان شۆڕشــی چەواشــە ،یــان بــە داهــۆڵ -بوونــی ئــەو هەمــوو پیــاوە

کــە کــوڕ و بــاوک بــوون :کــە لــە دوو قۆناغــی جیــاواز دەژیــان و هــەم

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

لــە پــەروەردەی خۆیــان هەیــە کــە ئەگــەر تەییــار و ئامــادە نەبــن ئەگــەری

شــەرمی لێــدەكات و لێشــی دەترســێت ،گــەر

دیدار

هــەزارەی ســێیەم ئامــادە کرابــوو ،تیایــدا بــە ئاشــکرا دیــارە کــە گومانیــان

بەتااڵنــە ..هەمــوو ئــەو شــتانەی كــە مــرۆڤ
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ئەزموونیشــیان لــە یەکــدی نەدەچــوو ،پــر ســەرگەرمی نووســینی رۆمــان

*تــا چەنــد لەگــەڵ ئەدەبــی ڕووتبوونەوەدایــت ،كــە داماڵینــە لــە هەمــوو

بــوون ،مارتــن – ی کــوڕی دەیگــوت گــەر باوکــم رۆمانێــک ســەبارەت بــە

شــتێكی رووکەشــانە؟

خانــەوادەی خۆمــان بنووســێت ،هەمــوو وردەکارییــەکان بــاس دەکات،

_شــێرزاد حەســەن :ئەرکــی ئەدەبــە کــە دەمامکــەکان داماڵیــت و مــرۆڤ

بــەاڵم توخنــی ژووری نووســتنی خــۆی و دایکــم ناکەوێــت ،بــەاڵم جیــاوازی

وەک خــۆی دەربکەوێــت ،بــە تایبەتــی لــە بــاری رۆحــی و رەوانییــەوە ،واتــا

مــن لەتــەک باوکمــدا کــە ســەر بــە نەوەیەکــی تــازەم ئەوەیــە گــەر منیــش

ناســینی دیــوە شــاراوەکەی ،ئــەدەب پەالمــاری نادیــار دەدات بــەر لــەوەی

رۆمانێــک ســەبارەت بــە خانــەوادەی خۆمــان بنووســم  ..بــەر لــە هــەر

خــۆی لــە قــەرەی ئــەو بەشــە بــدات کــە هەموومــان پێــی ئاشــناین .ئەرکــی

شــتێک دەرگای ژووری خەوتنــی دایــک و باوکــم دەکەمــەوە .هەڵبەتــە

ئەدەبــە کــە نائاســایی بــکات بــە ئاســایی و پێچەوانەکەشــی راســتە .بــروا

مەبەســتی مارتــن ئاشــکرا و روونــە.

ناکــەم تــۆ مەبەســتت «پۆڕنــؤ» بێــت ســەبارەت بــە ئەدەبــی رووتبوونــەوە،

زۆرینــەی مرۆڤــەکان حەزیــان نییــە ئاوێنەیەکیــان بدەینــێ و داوایــان

بــەاڵم هەموومــان دەزانیــن کــە ئەدەبــی «ئیرۆتیــکا» کــە دیــوە ســۆزداری

لێبکەیــن ســەیری خۆیــان بکــەن گــەر هەســت بکــەن پیــس و چڵکــن و

و عیشــقییەکەی مرۆڤــە پانتاییەکــی گــەورەی لــە ئەدەبیاتــی جیهانــی

ناشــیرینن .مەرجــە رێــز لــە فیکشــن یــان ئەدەبــی داســتان –ئامێــز بگریــن

داگیــر کــردووە .بــە بــڕوای مــن مرۆڤــی ئــەم ســەردەمە تووشــی ســەرەتان

کــە بــڕوای بــەوە نییــە کەســانێک هــەن فریشــتە و کەســانێکیش شــەیتانن..

 /شــێرپەنجەی رۆحــی بــووە کــە مەرجــە نووســەران ئــاوڕی لــێ بدەنــەوە

نەخێــر ،بەلکــو لــە ئەدەبــی گێڕانــەوەدا کــە بــە فیکشــن نــارساوە ئامــاژە

نــەک وەک پزیشــکی دەروونــی و بــەس ،بەڵکــو وەک ئــەو نووســەرەی کــە

بــە راســتییەک دەکات کــە نووســەران ســەرگەرمی بــاس و خواســی ژیــان

چــاوی چۆلەکــەی هەیە و هــەر چواردەوری خــۆی دەبینێت و دەپشــکنێت.

و زیندەگییەکــن کــە هەمــووو شــتێکی تێدایــە ،واتــا فیکــش تۆمــاری

مــن بــۆ خــۆم نووســەر وەک بیرلێــدەر دەبینــم کــە ناچــارە چەندیــن چینــی

باباتگەلێکــە لــە ژیانــەوە قــەرز ک ـراو یــان وەک ژیــان وایــە بــە هــەردوو

زەوی و خــاک هەڵبکؤڵیــت تاوەکــو دەگاتــە ئــاوی پــاک هەڵقــواڵو ،مەرجــە

دیــوی جــوان و ناشــیرینی ،بــەاڵم بــێ داداگاییکــردن و لــە قەفەزنــان ،کــەس

نووســەریش بــە هــەزار فانۆســەوە ســەردانی ئــەو ئەشــکەوتە تاریکــەی نــاو

ســووک ســەیری کارەکتــەری «ســۆنیا» نــاکات لــە رۆمانــی « تــاوان و سـزا»ی

ناخــی مــرۆڤ بــکات ،دەکرێــت مــن و تــۆ و ئەوانیدیکــە دۆزەخێــک لــە

ساڵی دووەم

رۆماننوســی روســی ‹ دۆستیۆڤســکی» ،کــە ناچــارە قوربانــی بــە لەشــی

نــاو بوونــی ئێمــەدا هەبێــت ،نووســەری ئــازا ئەوەیــە کــە بوێرێــت ســەر

خــۆی بــدات تاوەکــو بتوانێــت خوشــک و براکانــی بەخێــو بــکات ،دەتوانیــن

بەســەر زارکــی ئــەو جەهەننەمــەدا شــۆڕ بکاتــەوە و بگــرە پیاســەی بــە

ژمارە

ئامــاژە بــە ســەدەها کارەکتــەری بــەدکار و شــەڕانگێز بکەیــن کــە لــە بــری

نــاودآ بــکات ،بــە واتــا مــن گــەر وەک دۆزەخییــەکان نەســووتێم :ئاخــۆ

رق هەڵگرتــن ئێمــە هاوســۆزیانین.لە فیکشــندا ژیــان بــە هەمــوو رەنگــە

چــۆن بتوانــم باســی ســووتان بکــەم؟
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تــۆدا هەیــە ،پەیوەنــدی بــەوەوە هەیــە كــە
گــەر وەكــو گلگامێــش بــەدوای نەمرییــەوە بگەڕایــە،
گریــان نەمــری دەســتبكەوتایە .ئایــا تــۆ هــەر وا
نائومێــد دەبوویــت یــان ئەگــەری ڕزگاربــوون زیاتــر دەبــوو؟
_ شــێرزاد حەســەن :بــە بۆچوونــی «ئەلبێــر کامــۆ» خــودی مــەرگ زاڵرتیــن
خولیــا و بیرۆکەیــە کــە مرۆڤــی داگیــر کــردووە .ئەگــەر مــرۆڤ نەمریــش

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

مــرۆڤ دەمرێــت و بوونەوەرێكــی نەمــر نییــە،

بووایــە بــێ گرفــت و کێشــە نەدەبــوو ،گەرچــی هەندێــک بیریــار و دانــا و
ســۆفی مــەرگ بــە کۆتایــی نازانــن ،بەڵکــو بــە درێژکـراوەی ژیانــی دەزانــن.
حەرسەتــی نووســەرێکی وەک «گابریــل گارســیا مارکیــز» ئــەوە بــوو کــە
ئەزموونــی مــەرگ الی نەبۆتــە نووســین ،یــان شــاعیرێکی وەک «ئەدۆنیــس»
بخوازێــت .مــەرگ بــۆ خــۆی وەک چەمــک و مانــا تێامیەکــی ســەرەکی
نــاو دونیــای ئەدەبیاتــە .ئــەوەی کــە بــۆ مــن مایــەی بایــەخ و تێڕامانــە
ئەوەیــە کــە خەڵکــی ئێمــە مەرگدۆســتە نــەک ژیاندۆســت ،غەریــزەی
مــەرگ و ژیــان کــە لــە ملمالنێــدان ،پارســەنگی مــەرگ قورســرە لــە هــی
ژیــان ،بــەاڵم نائومیــدی مــن هیــچ پەیوەنــدی بــە ترســەوە نییــە لــە مــەرگ،
بەڵکــو هاوارێکــە بــۆ ژیاندۆســتی ،بــەاڵم مــن ناچــارم وەک نووســەر باســی
ئــەو مەرگپەرســتییە بکــەم کــە رۆحــی خەڵکــی ئێمــەی تاریــک کــردووە.
مــن لــە هەوڵــی ئــەوەدام گومــان لــە مــرۆڤ بکــەم ،بــە تایبەتــی پیــاو
کــە لەوەتــەی هێــز و توانــای پەیــدا کــردووە ،ســەرگەرمی جەنــگ و
ڕاووشــکارییە .مێــژووی مرۆڤایەتــی مێــژووی جەنگــە هەمیشــەییەکانە.

دیدار

بــڕوای وایــە ئــەو خــودی مەرگــە وایکــردوو مــرۆڤ خودایــەک و قیامەتێــک

ئەدەب دژی ئایدیۆلۆژیایەکە کە فریوی مرۆڤ بدات بۆ مەرگێکی
هەرزان ،ئەدەب پێناسەی بۆ دۆزەخ و بەهەشت تەواو جیاوازە،
بگرە گومانی لە هەردووکیان هەیە بەو شێوە رەهاگەرییەی کە
ئایین و سیاسەت قۆڵ لە قۆڵدا باسی دەکەن.

ئــەوەی خــۆی بێــت؟

هاوســۆزی فەیلەســوفی یۆنان-یــم کــە «ئیپیکــورس»ە کــە بــڕوای وابــووە

_شــێرزاد حەســەن :هەڵبەتــە هەندێــك كــەس لــە نێوەنــدی نووســەران

کــە» ئــەم ناچــار نییــە بیــر لــە مــەرگ بکاتــەوە تــا ئــەو رۆژەی دەژی،

و هونەرمەنــدان و فەیلەســووفان بــە خوایشــتی خۆیــان مەرگیــان

چونکــە کــە دەمرێــت هیــچ بوارێکــی نەمــاوە بیــر لــە ژیــان بکاتــەوە»،

هەڵبــژاردووە ،نــاوی گــەورە و درەوشــاوەش بــوون .مــن لــە تەمەنــی

وتەکــەی ئــەو فەیلەســووفە زێــدە پەندئامێــزە .هــاوکات مــن بــڕوام وایــە

الوییەتیمــدا بیــرم لێدەکــردەوە کــە کۆتایــی بــە خــۆم بێنــم ،چونکــە

کــە ســەگێکی زینــدوو ،گــەر بەڕەڵــا و تۆڕیــش بێــت جوانــرە لــە شــێرێکی

زیندەگیــم زێــدە تــاڵ بــوو ،وەلــی چــوار هــۆکار نەیانهێشــت دەســتم بچێتــە

مــردوو کــە پادشــای دارســتانە .ئــەم رســتانە بۆنــی ژیاندۆســتی لێدێــت،

خــۆم :تەنیایــی و خەمــی ناقــۆاڵی دایکــم کــە لــە دوای مــن دە منداڵــی

بــەاڵم كابــرای دینــدار قیامــەت دێنێتــە بــەر ماڵــەوە و پەلەیەتــی بگاتــە

ببــوو ،ســتەمدیدە بــوو بــە دەســت باوکێکــی قومارچــی و دەستوەشــین

حۆرییەکانــی نــاو بەهەشــت .ئــەوەی کــە لــە خۆرهەاڵتــی ناوەراســت

و هــەم جنێفــرۆش ،دووەمیــان مۆســیقا بــوو ،نــەک وەک ژەنیــار ،بەڵکــو

دەگوزەرێــت مەرگدۆســتییە تــا ئەوپــەڕی شــێتبوون.

مــن گوێگرێکــی هەمیشــەیی مۆســیقا بــووم ،ســێیەمیان کــە دواتــر هەمــوو

*ئایین ڕۆڵیی هەیە لەوەی كە مەرگ جوان بكات؟

کانونی
یەکەم

ژیــان ئــاوەدان دەکاتــەوە :ئەدەبیــات بــوو ،چ وەک خوێندنــەوە و چ

_ شــێرزاد حەســەن :بێگومــان ..زۆریــش بــە داخــەوە ،بــە تایبەتــی مــەرگ بۆ

2017

وەک نووســین .چوارەمیــان شاگەشــکەبوونی مــن بــە ســینەما کــە بــۆ مــن

کەســانێک کــە لەســەر زەمیــن گیــرۆدەن .لە راستیشــدا مرۆڤ تاکــە ئاژەڵێکە

ساڵی دووەم

*كــە ژیــان ئەوەنــدە ڕەش و ناخۆشــە بۆچــی مــەرگ هەڵنەبژێریــن پێــش

دۆزینــەوەی جیهانێکــی هاوتەریــب بــوو لەتــەک ئەدەبدا.راســتی مــن

ژمارە
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خــاک پیــس و بۆگــەن بــوون ،خەریکە ئــەم ئەســتێرەیەی ئێمــە دەکوژێتەوە،

تااڵنــی و ئەتــک کــردن ،ئــەی چــۆن عەرەبــی

دەی باشــە ..بێجگــە لــە مــرۆڤ کام گیانــدار ئــەو کارەی کــردووە؟ گوایــە

بیانان-نشــین توانــی بگاتــە چیــن و هیندوســتان و

مــرۆڤ خەلیفــەی خودایــە لەســەر زەمیــن ،دەی ئەگــەر مــرۆڤ دڕنــدەی

کوردســتان و ئیســپانیا؟ بــە چەپکــە گوڵــەوە چــوون

خــودا بووایــە :چــۆن شــەڕانگێز و بەربادێکــی لێدەردەچــوو؟ ئاییــن رؤڵیکــی

یــان بــە زەبــری شمشــێر داگیریــان کــرد؟

گــەورەی هەبــووە لــە رازاندنــەوەی مــەرگ ،بگــرە مەرگــی کــردووە بــە

*لەنــاو ئــەو هەمــوو كێشــە و گرفتانــەی ژیانــدا ،هــەر لــە نەفرینــی

فریــادرەس و هــەم گەیشــن بــە فیردەوســی پــڕ لــە حــۆری و غیلــان ،بــە

نێرســاالری کــە بــۆ تــۆ بووەتــە کانــگای ســتەم ،بیگــرە هەتــا ونبوونــی مرۆڤ

تایبەتــی ئایینــی ئیســام ،مەگــەر هەمووتــان گوێتــان لــە تەلقینــی ســەر

خــۆی .ئایــا ئەرکــی ئــەدەب هەمــان پەیامــی ئاییــن و سیاســەتی هەیــە کــە

مردووەکانــی خۆمــان گرتــووە کــە مــەال دەژنەوێــت « ،لقــد خرجــت مــن

بانگەشــەی بەخشــینی ژیانێکــی خــۆش و شــکۆمەندی و بگــرە رازاندنەوەی

دار الغــرور ..و دخلــت الــی دار الــرور .لقــد خرجــت مــن دار الفنــاء ..و

بەهەشــتێکە لەســەر زەمیــن یــان لــە ئاســان؟ ســەرباری ئــەوەش دەنێــو

دخلــت الــی دار البقــاء» کــە مانــا کوردییەکــەی ســووک و پووچکردنــی

هــەر دوو کایــەی ئاییــن و رامیاریــدا مــرۆڤ بووەتــە چەقــی بیرکردنــەوە

ژیــان و دونیایــە و ئــەو دونیــاش هــەواری خۆشــی و نەمرییــە.

و هــەم نیازیانــە بیکــەن بــە خــودان ژیــان و رسوشــت و بگــرە هەمــوو

فتوحــات و غەزەواتــی ئیســامییەکان بــە درێژایــی مێــژوو مــژدەی داوە

گــەردوون .ئایــا وایــە؟ ئــەی ئــەدەب نیــازی بــە چییــە بــە بــەراورد لەتــەک

بــە جەنگاوەرەکانــی کــە گــەر شــەهادەت وەدەســت بێنــن ،بــە جلــی

ئــەو دوو بانگەشــەیە کــە تــۆ خــۆت گومانــت لــەوەدا چــڕ بۆتــەوە کــە

خوێناوییــەوە لــە نــاو بەهەشــتدا دەرحــاڵ زینــدوو دەبنــەوە .بگــرە ســوپای

هەردووکیــان زەریــای خوێنیــان بەرپــا کــرددوە؟

عوســانلییەکان کــە بــەرەو هــەر شــوێنێک ئەســپیان تــاو دەدات مــژدەی

_شــێرزاد حەســەن :ئــەدەب هیــچ ئایدۆلۆژیایەكــی فەرمــی نییــە و

ئەتــک کردنــی ژنــان و کچانــی غەیــرە دینیــان بــە جەنــگاوەرەکان دەدا،

بانگەشــە و مــژدەی هیــچ بەهەشــتێکی پــێ نییــە ،هــاوکات ســوپەرمارکێتی

ســەرباری تااڵنــی و داگیرکردنــی خەڵــک و خــاک پێکــەوە .کەســێک بــە

نییــە کــە وەک هــەر دوو کایــەی سیاســەت و ئایییــن بــە تــەن خــەون

قــەد چۆلەکەیــەک دەماغــی هەبێــت ئــەو مێــژووە خوێناوییــە بخوێنێتــەوە

و هیــوا و ئــاوات بفرۆشــێت .ئــەدەب دژی ئایدیۆلۆژیایەکــە کــە فریــوی

تێــدەگات مۆتیڤــی ســێکس و هــەوەس کــە لــە بەهەشــت چنــگ دەکەوێت

مــرۆڤ بــدات بــۆ مەرگێکــی هــەرزان ،ئــەدەب پێناســەی بــۆ دۆزەخ و

بــۆ شــەهیدەکان شــاخەونی خەونــەکان بــووە ،هەمیشــە مــەرگ و ســێکس

بەهەشــت تــەواو جیــاوازە ،بگــرە گومانــی لــە هەردووکیــان هەیــە بــەو

دووانــەی یــەک ســک بــوون دەنێــو ئــەو کولتــوور و میراتــە شــەرمهێنە.

شــێوە رەهاگەرییــەی کــە ئاییــن و سیاســەت قــۆڵ لــە قۆڵــدا باســی دەکــەن.

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

و نــوێ بەدبینــن بەرامبــەر توخمــی مــرۆڤ ،لــە هەنووکــەدا ئــاو و هــەوا و

دەزانێــت چــی دەڵێــم کــە هاندانــە بــۆ

دیدار

کــە نازانێــت بــژی .زۆربــەی بیریــار و دانــا و زانــا و فەیلەســووفەکانی کــۆن

کەســێک ســورەتی « ئەنفــال» بخوێنێتــەوە
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ئــەدەب دژی هــەر چەشــنە «یوتۆپیا»یەکــە کــە دەکرێــت نــاوی بنێیــن

کــە پاڵەوانێکــی دێوبەزێــن دێــت خێــر و خۆشــی لەگــەڵ خــۆی دێنێــت،

شــاری خەونــەکان ،بەڵكــو ئــەدەب ژیــان وەكــو خــۆی وێنــا دەکات کــە

گرفتــی ئێمــە ئەوەیــە کــە بــەردەوام ســەرمان بــۆ ئاســان هەڵبڕیــوە و

هەمــوو رەنگــەکان لــە خــۆی دەگرێــت ،بــە قووڵیــش ئــەو توێكارییــە بــۆ

نـزا دەکەیــن فریادرەســێکامن بــۆ دابەزێــت .دوا رۆمانــی مــن «دوا شــەوی

زیندەگــی تاڵــی هەموومــان دەكات .ئــەدەب هیــچ دروشــمێكی زێرێــن و

دابەزینــی عیســا» گومانــی منــە لــە خۆمــان وەک کــورد کــە لــە پەراوێــزی

خەونهێنــی نییــە تاوەکــو خەڵکێــک لــە دەوری خــۆی کــۆ بکاتــەوە ،بــەاڵم

مێــژووش نزیــک نەبووینەتــەوە ،چونکــە چاوەڕوانــی فریادرەســین کــە

ئایدۆلۆژیــا ئاســانی و ســەرزەمینییەکان خەڵکیــان گــڕداوە بــە نــاوی

ئــەوەش بــۆ خــۆی رەگێکــی قووڵــی ئایینــی لــە خۆیــدا هەڵگرتــووە کــە بــە

پیــرۆزی و ڕەهاگــەری و قۆرغکردنــی هــەر هەمــوو هەقیقەتــەکان و

تەنیــا ئێمــە گیــرۆدەی نەبوویــن ،بەڵکــو بــە درێژایــی مێــژوو لــە ســەردەم

جەخدتکردنــەوە لەســەر یەقینگەرایــی و فرۆشــتنی مــژدە و مزگێنــی بــە

و قۆنــاغ و جوگرافیــای جیــاوازدا هــەر هەمــوو خەڵکانــی ســەر ئــەم

نرخــی خوێــن و فرمێســک و ئارەقــە ،کــە دیــارە ئەدەبیــات ئامــادە نییــە

ئەســتێرەیە گیــرۆدەی بــوون ،دیــارە هەندێــک نەتــەوە رزگاریــان بــووە لــەو

حیســاب بــۆ هیچیــان بــکات .لــە هەمــووی گرنگــر ئاییــن و سیاســەت بــە

خۆشــخەیاڵییە ،بــە دیــدگای مــن لــە رۆژهەاڵتــی ناوەراســتدا ئــەو وەهمــە

بــێ «دۆگــا» و «یوتۆپیــا» ناژیــن کــە ئــەدەب هەردووکیانــی تەاڵقــداوە،

لــە ترۆپکدایــە.

بەڵکــو کارکــردەی ئــەدەب بــۆ خــۆی گوماکردنــە لــە پیــرۆزی و دۆگــا و

*کەواتــە ئــەدەب هۆشــیاری بەرهــەم دێنێــت و تێڕامــان و بیركردنــەوەی

یۆتۆپیــا .مــن هاوســۆزی وتەیەکــی گەوهــەرداری «ئەلبێــر کامــۆ»م کــە

مەردومگــەل زیــاد دەكات؟

دەفەرموێــت« ،ئایینــی تــازەی مــن خــودی ئەدەبــە ».کــە دیــارە ئــەم وتەیــە

_شــێرزاد حەســەن :هەڵبەتــە ئــەدەب بــەو نــارساوە کــە بۆتەیەکــە زۆرێــک

بــۆ خــۆی گومانکردنــە لــە ئاییــن بــە مانــا هــەرە بــاو و ترادســیۆنەکەی.

لــە کــۆی زانیــاری و ماریفەتــی مەردمگەلــی لــە خۆیــدا کــۆ کردۆتــەوە،

*كەواتە ناتوانین وەک فریادرەس تەماشای ئەدەب بکەین؟

ســەرباری ئەزموونــی پــڕ و دەوڵەمەنــدی جوگرافیــا جیــاوازەکان ،ئــەدەب

_ شــێرزاد حەســەن :نەخێــر و هەرگیز ..کــۆی پرۆژەی ئــەدەب و پەیامەکەی

بــۆ خــۆی خوانــی خۆشەویســتی و کۆکردنــەوەی هەموومانــە لەســەر

گومانکردنــە لــە هاتنــی فریــادرەس کــە ئاییــن و سیاســەت کردوویانــە بــە

هەمــان ســفرەی داهێنــان و جوانــی ،ئــەدەب خاوەنــی هەزاەهــا

ساڵی دووەم

پایــە و بناغــە و چەتــری خۆیــان ،ئــەدەب بــە شــێوەیەکی ناراســتەوخۆ

ئەندازیــارە کــە پــردی درێــژ و بتــەو و تۆکمــە لــە نێــوان خەڵکانــی هــەر

خەونــی هاتنــی فریــادرەس و پاڵەوانــی رزگارکــەر هەڵدەوەشــێنێتەوە.

حــەوت کێشــوەرەکە دروســت دەکــەن کــە مەحاڵــە بڕوخێــت .ئــەدەب

ژمارە

هــەر بــە راســتیش کارەســاتە لــە تــاو هەمــوو گرفــت و کێشــە و تەڵزگــە

کەڵەکەبوونــی کــۆی هۆشــیاری و زانیــاری عەقڵــە گەورەکانــی ســەرجەم

کۆمەاڵیەتــی و رامیــاری و ئابوورییــەکان لەســەر زەمیــن نەتەوەیــەک

مرۆڤایەتییــە ،هــەر ئەوەشــە وایکــردووە خوێنــەری هەمیشــەیی ئەدەبیــات

چاوەڕانــی فریادرەســی دێوبەزێــن بێــت وەک لــە ئەفســانەکاندا هاتــووە

بــۆ خــۆی دەبێــت بــە رەخنەگرێکــی ویــژدان زینــدوو ،ئــەدەب هێــزی
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گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

و سیاســەتە ،بــە تایبەتــی الی خۆمــان ،کــە بــۆ هەمیشــە وایکــردووە خۆمــان

خۆپەرســتییەکەی ..بەڵکــو بــۆ هەمیشــە گومانــم

بــە پیــرۆز بزانیــن و ئەواندیکــە گاڵو و چەپــەڵ ،هــاوکات دەمانکــەن بــە

لــە خــۆم هەبێــت کــە زۆرم مــاوە ببــم بــە نووەســەر

دۆژمنــی یەکــری بــە نــاوی جیــاوازی بیــر و بۆچــوون و فەلســەفەی سیاســی

و ئینجــا مــرۆڤ ...تائهــوو ..هێشــتا زۆرم مــاوە کــە منــی

جیــاواز و خــودای جیــاواز و دڕدۆنــگ و مــۆن و کینەبــاز و شمشێروەشــێن.

پێڕەوگــە بــە گاگۆڵکــێ بــۆی دەخشــم .دەی ..گوایــە مــن کرێــکار و شــاگردی

بــڕوای تــەواوم بــەوە هەیــە کــە دوورکەوتنــەوە لــە ئەەدبیــات و هونــەر

نــاو دونیــای ئەدەبیاتــم ..دوا نیــازی خــۆم بــۆ ئێــوە دەدرکێنــم کــە لــەوەدا

کەســانی ســاغڵەم و ئــاوەزدار و عەقڵــزەدە دروســت نــاکات .مــن لــە دوای

چــڕی دەکەمــەوە :گــەر ئەدەبیــات ســوود و کەڵکــی بــۆ هیــچ کەســانێک

تەواوکردنــی زانکــۆ پــر ئاشــنا بــووم بە ســایکۆلۆژیا و سۆســیۆلۆژیا کە ســەر

نەبووبێــت ،ئەوجــا منیــش وەک ئاغــزە نووســەر ســوود و مانایەکــم بــۆ

بــە زانســتە مرۆییەکانــن ،بــەاڵم چونکــە لــە تەمەنــی چــواردە ســاڵییەوە

هیــچ کــەس نەبووبێــت ..وەلــی ئەوەنــدەم بەســە کــە دوای دەیەهــا ســاڵ

بــە ئەدەبیــات ئاشــنا ببــووم ،هەســتم کــرد خوێندنــەوەم بــۆ ئەدەبیاتــی

لــە کایەکردنــی مــن دەنێــو ئەدەبــدا هێــز و توانایەکــی بــە مــن بەخشــیوە

نەتەوەکانــی دیکــە رێــگای بــۆ کــورت کردوومەتــەوە کــە ئاســانرت لــە

کــە بــۆ هەتاهەتایــە لــە خورافاتــی «ئاییــن» و «سیاســەت» و مزگێنــی و

ســایکۆلۆژیا و سۆســیۆلۆژیا کەڵــک ببینــم و قووڵــر خــۆم و خەڵکــی بناســم،

مــژدە فاڵســۆکانی رزگارم ببێــت و نەشرتســم کــە تاوەکــو نــاو جەرگــەی

دواتــر بــۆم دەرکــەوت کــە زانســتە مرۆییەکانیــش ســوودێکی زۆریــان

جەهەننــەم رێبکــەم و باکــم بــە هیــچ نەبێــت !..دەی لــەوە جوانــر گەرەکە

لــە ئەدەبیــات وەرگرتــووە ،هــەر لەبــەر ئــەوەش بــووە کــە مــن زانیــم

ئــەدەب چیدیکــەم پێببەخشــێت؟!

نووســەرێکی وەک «دۆستؤیڤســکی» هەمــان هێــز توانــای « فرۆیــد»ی
هەبــووە لــە ناســینی مــرۆڤ بــە هەمــوو ئــەو نهێنــی و گــرێ و تــرس و
درمــە رۆحییەکانــی کــە کــەم و زۆر لــە نــاو هەموومانــدا ڕەگــی داکوتــاوە.
بــۆ مــن ئــەدەب نازەنیرتیــن یــارە کــە هەمــوو رۆژێــک بــە رۆحێکــی تــازەوە
پێشــوازیم لێــدەکات ،ئەفســوونی ئــەدەب لەوەدایــە کــە ماریفــەت و فیکــر
و زانیــاری و ئەزموونــی هەمــوو دونیــا دەخاتــە بــەر دەمــی مــن ،بــەاڵم بــە
خۆشــی و چێــژ و غەمێکــی ســەنگین و مرۆڤپەروەرانــە کــە هەمــوو رۆژێــک
دەمکاتــەوە بــەو منداڵــەی بــۆ هەمیشــە سەرســام بــم و بپرســم و گومــان

داڕشتنەوەی بابەت  :ئاسان عەبدوڵاڵ

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

ناهێڵێــت پــەرت و بــاو ببینــەوە ،رێــک پێچەوانــەی هــەر دوو کایــەی ئایین

خــۆم بــم بــە دیــوە نارسیســتی و

دیدار

ســازاندنی دیالــۆگ و فەراهەمکردنــی رۆحــی ئاشــتیەوانی هەیــە کــە

بکــەم ..بــەاڵم هــاوکات نەهێڵێــت عاشــقی
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خۆكوشتن و

نووسین

لهگهڵ :شههيد كهوڵۆىس
سازدانی :گۆران ڕەئوف

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

ههڵهیــهك فڕێدهدرێنــه ســهر زهوی و تــهواوی نهوهكانیــان باجــی

خــوداوە بۆتــە قــەدەری مــرۆڤ لــە کۆتایــدا جگــە

ههڵــهی ئــهوان دهدهن ،كهوایــه لــهم گۆشــهنیگایهوه شــوێنی ڕاســته

لــە فزولــی و کونجــکاوی هۆشــیاری بەرامبــەر بــە

قینــهی مــرۆڤ بهههشــتێكه و زهوی بهجۆرێــك لــه جــۆرهكان دۆزهخــی

خــودا و دەوروبــەر و خــودی خــۆت شــتێکی دیکــە

ئــهو بهههشــتهیه! پوختــهی پرســیارهكهیه ئهوهیــه :ئــهو چركانــهی

نیــە  .مــرۆڤ ناتوانــێ تەنهــا دەســت لــە مالنــی بەختــەوەری بێــت ،وەک

مــرۆڤ ههســت بــه نائارامــی دهكات و بیــر لــ ه شــكۆمهندی خــۆی

چــۆن ناتوانــێ بێــکارو گیاندارێکــی بەهەشــتی بێــت ،واتــە مــرۆڤ بــۆ ئــەوە

دهكات ـهوه ،مهگ ـهر ڕهوانیی ـه ئیــر ڕهتكردن ـهوهی ئ ـهم جــۆره ل ـه ژیــان؟

نەکـراوە بــێ ڕەنــج و عــەزاب و ئەشــکنجە درێــژە بــە ژیــان بــدات .خــودا

یاخــود ڕهتكردن ـهوهی ئ ـهم ژیان ـه لهپێنــاو ئ ـهوهی ههســتدهكرێت باجــی

بــە تــەواوی هۆشــیارە بەرامبــەر بــەم ڕەگــەزە نەرسەوتــەی مــرۆڤ ،هــەر

ههڵهیــهك دهدهن؟

بۆیــە دەڵێــت مــن تــۆم لــە خــودی خــۆم خوڵقانــد ،چونکــە لــە کۆتایــدا

_ ش ـههيد كهوڵــۆىس :ئــەوەی وەکوهەڵەیــەک دەخرێتــە ئەســتۆی ئــادەم

خــوداش کونجــکاو و فزوڵــی و کارگــەرە ،وەک چــۆن مــرۆڤ چێــژ لــە

و حــەوا لــە خواردنــی ســێوی عــەدەن ،هەڵــەی تیــۆری و میتۆدۆلــۆژی بــە

ئەشــکەنجە دەبینێــت هەروەهــا خــوداش لەگــەڵ ئــازاردا ســەروکاری

دوای خۆیــدا هێنــاوە ،ئەگــەر قەراربێــت ســێوەکەی عــەدەن بــەری درەختی

هەیــە .ئەگــەر لــە ئەفســانەی (ئــادەم و حــەوا) حــەوا لــە پەراســوی

مەعریفــەو هۆشــیاریبێت ،کەواتــە ڕاســتەوخۆ بــەر ئــەو ئیپۆتیــزە دەکەویــن

ئادەمــەوە خولقابــێ ،ئــەوە گومانــی تێــدا نیــە کــە بەشــی خراپــەی ئــادەم

کــە خــودا نەیویســتووە ئــادەم و حــەوا چاویــان بکرێتــەوەو لەبــەری

بــووە ،بــەوەدا کــە حــەوا ئــادەم فریــودەدات و ســێوەکەی دەرخــوارد

درەختــی زانیــاری و هۆشــیاری بخــۆن ،چونکەخــودا بــەوە هۆشــیار بــووە

دەدا.دواجــار لــە ســەربوردەی (هابیــل و قابیــل)دا هەمــان الیەنــی شــەڕو

کــە تەنهــا چەکــی مەرگــی خــۆی لــە هۆشــیاری ئــەوی دیکــەوە بەرهــەم

خێــر دووبــارە دەبێتــەوە ،لێــرەوە دەکــرێ بڵێیــن مــرۆڤ لــە پێنــاو ژیانــدا

دێت،خــودا لــە بیبلــدا بــە ئــادەم دەڵێــت (ئەگــەر لەبــەری درەختەکانــی

جەنــگاوە نــەک لــە پێنــاو مردنــدا ،ئــەوە مرۆڤــە پشــت دەکاتــە خــودا و

عــەدەن بخــۆن دەمــرن!) واتــە مــەرگ و فەنابــوون مێژویەکــی درێژتــری

باغەکانــی ،ئــەوە مرۆڤــە لــە خــودا یاخــی دەبــێ و بــەرەو ژیــان هەڵدێــت،

بــەر لــە ئــادەم و حــەوا هەیــە ،ئــادەم و حــەوا بەرلــەوەی فڕێبدرێنــە ســەر

پرســیار لەســەر هەڵــەی ئیختیــاری هەڵبژاردنــی بەهەشــت یــان ئەگــەر

زەوی بــە خواردنــی میوەکانــی عــەدەن خودکوژیــان کــردووە خودکوژیــەک

ڕەوا بێــت بڵێیــن دۆزەخ نیــە ،بەڵکــو پرســیار ئەوەیــە کــە مــرۆڤ خاوەنــی

لــە نیــوان کات و شــوێن و خراپــەو چاکــەدا ،بــەاڵم خــودا لــە ڕێــگای ئــەم

بڕیــارو یاخــی بــون و هەڵبژاردنــی چاکــەو خراپەیــە ،تــەواوی ســیناریۆکەی

ســەرپێچییەوە دەیــان نێرێــت بــۆ مەرگێکــی درێــژ خایــەن و تــۆزە تــۆزە،

خــودا لــە باغــی عــەدەن لــە پێنــاو تــۆخ کردنــەوەی ئــەم رەگەزە نــەرسەوت

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

دینــی ههی ـه ،مهبهســت لێــی ڕوداوی ئــادهم و حهوای ـه ،ئ ـهوهی لهس ـهر

و حــەوا) وەک ســزای مــەرگ لــە الیــەن

دیدار

*دهمهوێــت ســهرهتا لــهو پرســیارهوه دهســت پێبكــهم ،كــه ڕیشــهیهكی

ئــەوەی وەک خــود کــوژی الی( ئــادەم
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و زەحمــەت کیشــەی مرۆڤدایــە ،نــەک نەفرەتێــک کــە دەبێــت باجەکــەی

ئیختیاریــە ،خــود کــوژی لێرەیــا دەگاتــە کەماڵــی دۆزەخ ،ژان ژاک رۆســۆ

بــە ئەشــکەنجەو ئــازار بداتــەوە ،لــە هەمووشــی گرنــگ تــر یاخیبونــی

دەربــارەی جەهەنەمــی لــەزەت قســە دەکات ،ئــەو پێــی وایــە نوســن

مرۆڤــە لــە خــودا و لــە کۆتاییــدا ئــادەم لــە ئینجیلــدا دەڵێــت مــن ئیــر

لەگــەڵ بانویەکــی نەجیبــدا ئەوەنــدە لــەزەت بەخشــە وەک ئــەوەی بــە

گــەورەی گەردونــم مەســولیەتی دروســت کردنــی ژیــان وەک بەردێکــی

دلێکــی خۆشــەوە لــە قــواڵی دۆزەخــدا ســەما بکەیــت ،ســەیرکە براکــەم،

قــورس دەخاتــە ســەر شــانی خــۆی و دەڕوا.

چێــژ و لــەزەت چــۆن دەتوانــێ دۆزەخێکــی دڵ ڕفێنبــێ ،دواجــار بۆچــی
ئەبــێ ئەشــکەنجەو ئــازار فڕێــدراو یــان نەفــرەت لێکراوێــک بــن لــە الیــەن

*گــهر زهوی دۆزهخــی بهههشــت نهبێــت و مــرۆڤ فڕێنهدرابێتــه ســهر

مرۆڤــەوە؟ لــە کاتێکــدا تاکــە هیــوای مــرۆڤ لــەو دۆزەخــەوە دەســت

زهوی و ههڵهیهكــی وهك ههڵهك ـهی ئــادهم و ح ـهوا ل ـه گۆڕێــدا نهبێــت،

پێــدەکاو هــەر لەوێشــدا کۆتایــی دێــت؟

بــهاڵم دواجــار لــه مێــژووی ئهدیبــه خۆكوژهكانــدا ههســت بــهوه
دهكرێــت پرۆسـهی ژیانیــان بـ ه ڕههایــی ڕهتكردۆتـهوه ،بــۆ وێنـه (ڕۆمــان

* بهگشــتی قســهیهك ههیــه كــه بهچهنــدان شــێوه كــراوه دهربــارهی

گاری) بــۆ ئــهوهی پیــر نهبێــت خۆكــوژی دهكات؟ یــان (مارتــا لنیــش)

ئهركــی بنهڕهتــی ئــهدهب ،ئهویــش ئهوهیــه كــه پێویســته ئــهدهب لــه

بهرگــهی ئــهوهی نهدهگــرت لۆچــی دهموچــاوی ببینێــت بۆیــه خۆكــوژی

خزمهتــی مــرۆڤ دا بێــت ،یــان بـه شــێوهیهك لـه شــێوهكان ئـهدهب یانــی

دهكات؟ مهبهســتمه بڵێــم دیســانهوه مــرۆڤ نایهوێــت بگهڕێتــهوه بــۆ

ئیشــكردن لـه جوانكردنــی دنیــادا ،بـ ه بۆچوونــی ئێــوه ئـهم دیــده دیدێكــی

بهههشــتێك كــه جیهانێكــی منونهیــی بێــت؟

رسوشــتی ئهدهبــه و هــهر تێڕوانینێكــی تــر بــۆ ئــهدهب لــهدهرهوهی
پرۆســهی ئهدهبــه؟

_ ش ـههيد كهوڵــۆىس :ئەوەنــدەی مــرۆڤ بــە دوای جەهەنەمــدا گــەڕاوەو

_ شــههيد كهوڵــۆىس :بەتەســەوری مــن ئــەوە مرۆڤەکــە دەبێــت لــە

ســەرو ســەودای لەگــەڵ ئەشــکەنجەداهەبوە ،ئەوەنــدە خواســتی بــۆ هیــچ

خزمەتــی ئــەدەب دا بێــت نــەک بەپێچەوانــەوە ئــەدەب لــە خزمەتــی

بــە هەشــتێک نەبــووە ،لــە ڕاســتیا خــود کــوژی جۆرێکــی تــرە لــە تــام کــردن

مرۆڤــدا بێــت .چونکــە هەمــوو تاقــەو خەیاڵــی مــرۆڤ لــە هەوڵــی

ساڵی دووەم

و دەســت لــە مالنــی ئــەو دۆزەخــەی رەدوی دەکــەوێ ،چونکــە لــە کۆتایــدا

ئەوەدایــە کــە ئەدەبێــك بەرهــەم بێنێــت کــە هیچــی دەربــارەی ژیــان و

مــەرگ تــاک و تەنهایــە ،ڕێگایەکــی تاریــک و بــێ نیهایەتــە ،ئەشــکنجەی

رسوشــت وئــەو ڕۆتیناتــە پێنیــە کــە مرۆڤــی ئاســایی لــە هەمــوو کایەکانــا

ژمارە

کۆمەلێــک پرســیاری بــێ وەاڵمــە ،خۆالســەی ســوتانێکی ئەبەدیە،ئەگــەر

بەڕێــی دەکاو وە ئیشــی لەســەر دەکات ،یانــی ئــەدەب بــە گشــتی بریتیــە

پیربــون و لۆچــی دەمــوو چــاو الی [رۆمــان گاری] بەرکەوتنێکــی ئیختیــاری

لــە جیهانێــک کــە تێیــدا هــەم خەیــاڵ و هــەم پێویســتیەکانی مــرۆڤ

نەبــێ ،ئــەوە هەاڵتــن لــە لۆچەکانــی دەمــوو چــاو و پیــری هەوڵێکــی

وە هــەم تاقــە گشــتیەکانی مــرۆڤ توانــای کێبڕکــێ و توانــای ڕووبــەڕوو
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گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

بــارت پێیوابــوو  ،واتــە ئــەدەب بەهەمــوو مانــا کۆنکرێتیەکەیــەوە بــەڕای

ئایــا ئهدهبێــك كــه لــه خزمهتــی مهرگدۆســتی

مــن بریتیــە لــە یاخــی بــوون لــە (جیهانــی بــاو) لــەو جیهانــە پێشــکەش

و لــ ه خزمهتــی ههڵهاتــن لــه ژیــان و گاڵتهكــردن

کـراوەی کــە بەدرێژایــی هــەزاران هــەزار ســاڵ مــرۆڤ لــە ڕێگــەی خەیــاڵ و

بــه پرۆســهی ژیــان بێــت ،تاچهنــد خزمهتــ ه بــهو

تێفکریــن و لــە ڕێگــەی تەئەموالتــی خۆیــەوە بەرهەمــی هێنــاوە  ،تەنانــەت

پێناســهیه كــه گــهر ڕێبكهویــن ئــهدهب پێویســته لــه خزمهتــی

هەنــدێ جــار ئــەدەب تەحــەدای رسوشــت و ئــەو پێــدراوە گەردونیانــەش

جوانرتكردنــی ژیانــدا بێــت؟

دەکات کــە توانــای قســەکردنیان نیــە و لــە ســەر زمانــی ئەدەبــەوە دێنــە

_ شــههيد كهوڵــۆىس :هەوڵــدەدەم وەاڵمــی ئــەم پرســیارە بــە جۆرێکــی

قســە کــردن  ،لەبــەر ئــەوە مــن بــە پێچەوانــەوە وای دەبینــم کــە ئــەدەب

تــر بدەمــەوە ,چونکــە پێشــروەاڵمی ئــەم پرســیارەم بــە کورتــی دایــەوە

لــە خزمەتــی مرۆڤایەتیــدا نیــە ،بــە پێچەوانــەوە ئــەوە مرۆڤایەتــی وتــەواوی

 ،ئــەدەب ناتوانێــت پێناســێکی تایبەتــی هەبێــت بــۆ ژیــان و بــۆ مــەرگ،

گەردوونــە لــە خزمەتــی ئــەدەب و تاقــەو توانــای ســنوورە دوورو درێژەکانی

بــۆ نارشیــن کردنــی دونیــاو وە بــۆ جوانکردنــی دونیــا ،ئیشــی ئــەدەب

ئــەدەب دایــە  ،ئــەدەب نایەتــە نــاو چوارچێــوەی خواســتەکانی مرۆڤــەوە

ئــەوە نیــە کــە جیهانێکــی ســتاندارمان بــۆ پێشــنیار بــکات کــە مرۆڤــە

بــە پێچەوانــەوە مــرۆڤ دەتوانێــت لــە نێــو چوارچێــوە بەرفراوانەکانــی

ڕەشــبین یــان گەشــبینەکان بــە دواییــەوەن  ،یــان کــە خوازیــاری ئــەوەن

ئــەدەب دا جێــگای خــۆی بکاتــەوە.

کــە بتوانــن هاوتــای ئــەم مۆدێلــە لــە ژیــان لــە ئەدەبــا بەرجەســتە بکــەن

پرســیارەکە ئەوەیــە کــە داخــۆ مــرۆڤ دەتوانێــت لــە نێــو ئــەو چوارچێوانەی

 ،ئــەو مردنــەی کــە ئــەدەب پێشــنیاری دەکات ،یــان ئــەو خــود کوژییــەی

کــە ئــەدەب دیــاری دەکات بــۆ خەیــاڵ و چێــژو ،بــۆ دونیــا بینــی و،وە بــۆ

کــە ئــەدەب پێشــنیاری دەکات ،ئــەو جیهــان دۆســتی و ســتاتیکایەی کــە

بــاش و خـراپ  ،جوانــی ناشــیرینی ،هەمــوو ئەگەرەکانــی تــر ،جێــگای خــۆی

لەئەدەبــا پێشــنیار دەکــرێ ،هەمــان ئــەو جیهــان بینــی و خودکــوژی و

دەکاتــەوە یاخــود نــا .

ڕەشــبینیە نیــە کــە مرۆڤێکــی ئاســایی حەتــا نوســەرێک داوای دەکات،

* گ ـهر ئ ـهدهب بــۆ ئ ـهوه بخوڵقێــت ك ـه ل ـ ه خزمهتــی مرۆڤــدا بێــت ،ئایــا

ئــەدەب بــە هەمــوو مانایەکیــەوە قوڵبوونەوەیــە لــە نــاو کۆمەڵێــک بابــەت

ئێمــه تووشــی ئیشــكالییهت نابیــن لهبهرامبــهر پێناســهی (خزمهتــی

و کۆمەڵێــک گریامنــەی زۆر ئاڵــۆز بەیەکداچــوو کــە زمــان دەورێکــی

مــرۆڤ)؟ یانــی دهمهوێــت ئ ـهوهت پــێ بڵێــم :ك ـ ه ڕهنگ ـ ه الی مرۆڤێكــی

کاریگــەر دەبینێــت لــە گێڕانەوەیــدا ،هەروەهــا بەگەڕخســتنی توانــای

ڕهشــبین یــان بهرسوشــت ڕهشــبین خزمـهت ئهوهبێــت كـه پرۆسـهی ژیــان

قســەکردنی توخمەکانــی تــر لــە ئەدەبــدا وەک قانــع چــۆن لەســەر زمانــی

رهتبكاتــهوه؟ بۆیــه لێــرهدا نوســینی ئــهو نوســهره ڕهشــبینه لهخزمهتــی

پوولــەوە قســە دەکات  ،یــان شــێرکۆ بێکــەس چــۆن کورســی دێنێتــە زمــان،

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

 ،ئــەدەب لــە بنەڕەتــدا بریتیــە لــە بەدیهێنانــی جیهانێکــی تــر وەک ڕالن

پرســیارهكه ئهوهیــه :بــهدهر لــه چێــژ،

دیدار

بوونــەوەی لەگــەڵ ئــەو جیهانــەدا نەبێــت کــە ئــەدەب بەرهەمــی دێنێــت

مهرگدۆســتیدا دهبێــت؟ جهوهــهری

303

نــەک ئــەوەی کــە ئــەدەب بێــت لەســەر خواســتی عاشــقێك یــان لەســەر

نیــن  ،ئەوانیــش وەک هەرکەســێکی تــر خاوەنــی گیروگرفتــی سیاســی و

خواســتی ڕەشــبینێک یــان گەشــبینێك بدوێــت ،یانــی ئیشــی ئــەدەب ئــەوە

کۆمەاڵیەتــی و هەروەهــا ئابووریــن ،ئەوانیــش وەک هەرکەســێکی تــر

نیــە کــە بێــت مۆدیلێــک لــە ژیــان کــردن بــۆ ئێمــە دیــاری بــکات کــە پێــان

ڕۆژانــە بــەر دەیــان کێشــەی جــۆراو جۆر دەکــەون ،بەرگــە گرتنــی داودەزگا

وابێــت ئیــر ژیــان لــە دوای ئەمــەوە بــەرەو جوانــی و بــەرەو ڕەفاهییــەت

گشــتیەکان و گرفتــە خێزانیــەکان و شــێوازی بەڕێوەبردنــی ژیــان و واڵت

دەڕوا ،بــە پێچەوانــەوە ئیشــی ئــەدەب بریتیــە لــە تۆخکردنــەوەی یاخــی

کاریگــەری تەواوەتــی لەســەر بیرکردنــەوەو دەروونــی ئەمانیــش هەیــە

بوونەکانــی خــۆی و پاڵنــان بــە توانــای خەیاڵــی خۆیــەوە بــەرەو ئــەو

 ،لەبــەر ئــەوەی کەرەســەی خۆکوشــن الی نوســەرێك بــە پلــەی یەکــەم

جیهانــەی کــە خــۆی بەدیدێنێــت ،خەریکــی دروســت کردنــی کاراکتەرەکانی

ئەدەبەکــەی نیــە ،بــە ئەنــدازەی ئــەوەی ئــەو جیهانەیــە کــە ڕۆژانــە بــەری

خۆیەتــی وە خەریکــی دروســت کردنــی موناتالیتێــی توخمەکانــی خۆیەتــی

دەکەوێــت و مامەڵــەی لەگەڵــدا دەکات ،لەبــەر ئــەوە ئێمــە ناتوانیــن

لــە نــاو ئــەو جیهانــەی کــە ئــەو پێــش کەشــی دەکات  ،ئەگــەر ئێمــە پێــان

بابەتــی خۆکوشــتنی نوســەرێك بــەوەوە ببەســینەوە کــە نەیتوانیــوە

وابێــت ئەدەبێــک هەیــە کــە دەیەوێــت ڕاســتەوخۆ یــان ناڕاســتەوخۆ

پرۆژەیەکــی ئەدەبــی تــەواو بــکات ،ڕەنگــە نائومێــدی هەنــدێ جــار

مــرۆڤ بانگهێشــت بــکات بــۆ ئــەوەی لــە ڕێگەیــەوە جۆرێــک لەژیــان

بەشــێك بێــت لــە هــۆکاری خۆکوشــن وەک چــۆن الی ئەدیبێــك یــان ڕەنگــە

ئیختیــار بکەیــن ،یــان جۆرێــک لــە ژیــان ڕەد بکەینــەوە ،ئــەوە نەمانتوانیــوە

الی بەقاڵێــک  ،یــان الی شــوفێرێك یــان عاشــقێك کــە لــە ڕێگــەی دژواری

بــە باشــی لــە ئــەدەب تێبگەیــن ،وە ئــەدەب لــە ڕاســتیدا ناتوانێــت هیــچ

دەروونیــەوە ڕەنگــە خۆکوشــن ڕووبــدات ،بــەاڵم ئەمــە مانــای ئــەوە نیــە

کۆمەکێكــی ئێمــە لــەم دۆخــەدا بــکات .

کــە ئەدیبێــك نەیتوانیــوە پرۆژەیەکــی ئەدەبــی تەواوبــکات کەواتــە خــۆی
دەکوژێــت ،لــە هەنــدێ جێگادائێمــە بۆمــان دەردەکەوێــت کــە خۆکوشــن
لــە ڕاســتیدا دەبێــت بــە بەشــێک لــە ژیانــەوە الی هەندێــك لــە ئەدیــب،

ساڵی دووەم

ژمارە

6
ئاب

2017

304

* قســهیهك ههیــه كــه دهڵێــن ئــهو ئهدیبانــهی ناتوانــن پرۆژهیهكــی

جۆرێــك تاکتیــك بــە کاردەهێرنێــت لــە ڕێگــەی خۆکوشــتنەکەیەوە کــە

ئهدهبــی تــهواو بكــهن ،دواجــار كۆتایــی پرۆژهكــه بــه خۆكوشــتنی

ســوکرات یەکێکــە لــە ئــەو کاراکتــەرە زۆر بەهێزانــەی کــە لــە ڕێگــەی

نوســهرهكه كۆتایــی دێــت ،یانــی دهمهوێــت بڵێــم ئهمــه یانــی ئــهوهی

خواردنــەوەی پەرداخێــک ژەهــرەوە خــۆی لــە نــاو چەمــک و واتــا و

ئهدیبــهكان پهیوهندییهكــی زۆر رۆحیــان لهگــهڵ بهرههمهكانیانــدا

فەلســەفەکەی خۆیــدا خــۆی زینــدوو دەکاتــەوە و خــۆی بەرجەســتە

ههیــه؟

دەکات و ئەبەدیــەت بــۆ خــۆی مســۆگەر دەکات  ،وەبەشــێکی زۆر لــەو

_ ش ـههيد كهوڵــۆىس :ئەبــێ ئێمــە ئــەو ڕاســتەقینەیە بزانیــن کــە ئەدیــب

ئەدیــب و شــاعیرو نوســەرو مۆســیقارو فەیلەســوفانەی کــە خودکوژییــان

و نوســەران لــە دەرەوەی ژیانــی ئاســایی و ژیانــی فامیلیالــی خۆیــان

کــردووە ویســتوویانە خودکوژییەکەیــان ببێتــە مەکینــەی نەمریــان  ،یــان

ئەگــەر مبانەوێــت منوونەیەکــی زینــدووی

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە
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ئــەم چەنــد ڕۆژانــەی پێشــوو بێنینیــەوە
) کــە بڕیــار دەدات ئیــدی نەنووســێت  ،کــە بــە
جۆرێکــی تــر ڕەنگــە ئەمــە وەک کــردەی خۆکــوژی
یــان نووســین کــوژی لێــک بدرێتــەوە ،بــەاڵم لــە ڕاســتیدا بابەتەکــە
لەمــە گرنگــرە کاروان کاتێــک دەڵێــت ئیــر لــەم ڕۆ بــە دوا نانووســم ،
ناڕاســتەوخۆ دەیەوێــت مبــان گەڕێنێتــەوە بــۆ ســەرلە نــوێ ژیانــەوەی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

مەبەســتم لــە بڕیارەکــەی ( کاروان کاکــە ســوورە

خــۆی ،ئــەو دەیەوێــت جارێکــی تــر ســەرنجی خوێنــەران و نووســەران
و ڕەخنەگــران بــۆ الی خــۆی و پــرۆژەی نووســینەکانی ڕابکێشــێت ،ئــەم
مانگرتنــەی ئــەو لــە نووســین مانگرتنێکــە کــە لــە هەوڵــی گەڕاندنــەوەی
ئەوانــی تردایــە بــۆ نێــو چەقــی دەقەکانــی ،واتــا کاروان ئەگــەر قەســتی
گەروویەتــی بیهێنیتــە دەرەوە  ،نــەک بێــت و خــاڵ بــە خــاڵ دەربــارەی
هەســتی دەســتبەرداربوونی لــە نووســین بــۆ ئێمــە قســەبکات ،بــە دیوێکــی
تــردا دەمەوێــت بڵێــم کــە ئەگــەر خودکــوژی الی نووســەرێک ڕوویــدا واتای
ئەوەیــە کــە بابەتێکــی بــۆ تــەواو نەکـراوە یــان گەشــتووە بەکەمــاڵ ئیــدی
کارێکــی نیــە دەبێــت خــۆی بکوژێــت ،بەڵکــو بــە پێچەوانــەوە ئەگــەر
حاڵەتێکــی وا ڕوویدابــێ بــە واتــای گەڕانەوەیــە بــۆ ژیانێکــی ئەبــەدی،

شههيد كهوڵۆىس

یــان بــۆ درەوشــانەوەیەکی ئەبــەدی  ،نــەک بیەوێــت کــە پــرۆژەی نووســین

ماستهرى ههيه له فهلسهفهدا له زانكۆى ژان مۆالن له فهرهنسا

بــکات بــە بیانــوو خودکوشــیەکەی کــە ئێمــە هیــچ منوونەیەکــی وامــان

خێزانداره و ئێستا ل ه واڵىت فهرهنسا دهژى.

بەردەســت نیــە ،جگەلــەوەی کــە واقیــع دەتوانێــت ئــەو حاڵەتــە فــەرز
بــکات بەســەر هــەر یــەک لــە شــۆفێرێك یــان ئەدیــب و نوســەرێك کــە

دیدار

نەنووســینی هەبایــە بێدەنــگ ئەمــکارەی دەکــرد ،نــەک هەرچــی هــاواری

لــە ڕێگەیــەوە بەرگــەی ژیــان نەگــرن و یــان ژیــان وەک گرفتێکــی گــەورەی
دەروونــی و ڕۆحــی تەماشــا بکــەن کــە کۆتایــی بــە تــەواوی پەیوەندییەکانی
خــۆت و دونیــای دەرەوە بەئەدەبیشــەوە دێنێیــت .هەمنگوایــی کــە لــە
کاتێکــدا هاوســەرەکەی لــە خــەودا بــوو خــۆی کوشــت  ،هــاوڕێ کــەی لــە
یــادی پەنجاوپێنەمیــن ســاڵڕۆژی مردنەکەیــدا ئــەوەی گێڕایــەوە کــە ئــەم
لــە ڕق و خۆخواردنــەوەی بەرامبــەر دەزگای هەواڵگــری (ئێــف بــی ئــای )
ئەمەریکــی کــە ماڵەکەیــا ن خســتۆتە ژێــر چاودێرییــەوە خــۆی کوشــتووە
 ،تــا شــوێنێک کــە ئــەم هاوڕێیــەی بۆمــان دەگێڕێتــەوە هەمنگوایــی
ووتویەتــی ( ژیانــم بــووە بــە جەهەنــەم ،یــەک جەهەنەمــی ڕاســتەقینە
 ،لەهــەر شــوێنێکدا دەنــگ هەڵگرەوەیەکیــان دانــاوە  ،تەنانــەت لــە نێــو
ئۆتۆمبیلەکەشــمدا ،ئــەوان نامەکانــم دەکەنــەوە و تەنانــەت چاودێــرن
بەســەر تەلەفونەکەشــمەوە ).
* ئهدیب ـهكان ب ـه گشــتی خــاوهن چهنــدان خهســڵهتی تایب ـهت بهخۆیانــن:
مرۆڤگهلێكــی تهنیــان ،گۆشــهگیرن ،یاخیــن ،پهراوێــزن ..ههســتناكهن
كــۆی ئــهم خهســڵهتانه یهكســانه بــه ههڵهاتنــی ئهدیــب؟ یــان بــه
واتایهكــی تــر ههڵهاتــن لــ ه واقیــع ،ههڵهاتــن لــه كــۆی ئــهو حاڵهتــه
دهروونییانــهی لهگهڵیانــدا دهژی و رهتیــان دهكاتــهوه ،بــهاڵم دواجــار
ئــهو ئهدیبانــه ههنگاوێكــی تریــان لــه پێشــه ،ئهویــش كۆتاییهكــهی
ساڵی دووەم

بریتییــه لــه خۆكوشــن ،چونكــه گــهر ههڵهاتنیــان لــ ه كۆمهڵــگا و واقیــع
جۆرێــك بێــت لــه شكســت ئــهوا بهدڵنیاییــهوه لــه دونیایهكــی منونهیــی

ژمارە

و خهیاڵیــدا قوڵــر تووشــی ئ ـهم شكســته دهبن ـهوه ،بۆی ـه دهكرێــت بڵێیــن
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ئهدیبــی یاخــی و راســتهقینه دوا مهنزڵــی خۆكوشــتنه؟
_ شــههيد كهوڵــۆىس :ئێمــە هیــچ ئەدیبێــک و هیــچ نوســەرێکی

وانابینیــەوە کــە ئــەم جــۆرە لــە گۆشــەگیری و ئــەم جــۆرە لــە پەرواێــز
بــوون و یاخــی بــوون الی قوڵبووبێتــەوە کــە خۆکوشــن بووبێــت بــە
بەشــێک لــە تەواوکردنــی ئــەم پرۆژەیــە  ،ســەدان منوونــەی ئەدیبــی
بــەرز و بااڵمــان هەیــە کەتــا دواترۆپــک عاشــقی ژیــان بــوون ،لــە شــوێنە
خۆشــەکاندا ژیــاون ،چێژیــان بینیــوە ئیــدی لــە دۆستیوڤیســکیەوە بیگــرە
تــا مارگرێتــا دۆراس و هارۆکــی مۆراکامــی و لــۆران گــۆدەی نووســەری
هاوچەرخــی فەرەنســی تــا مارکیزکــە لــە کتێبــی ژنەکانــی نــاو ژیانیــدا
ئەمــە دەگێڕێتــەوە  ،بــە پێچەوانــەوە پیاوێکــی وەک ئەلبێــر کامــۆ زۆرتریــن
چێــژ دەبینێــت تــا بتوانێــت زۆرتریــن خەیــاڵ بــکات لەگــەڵ ئەدەبەکەیــدا
لەبــەر ئــەوە حاڵەتێکــی وا لــە ئەدەبــا نیــە کــە مــادەم تــۆ نوســەرێکی
ڕاســتەقینەیت دەبێــت گۆشــەگیربیت مــادەم تــۆ نوســەرێکی ڕاســتەقینەیت

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

ئەدەبــی کــوردی تــا ڕادەیەکــی زۆر خاوەنــی ئــەم دیــدە ناســەقامگیرو

خۆكوشــتنی كالیســت ،لــهو خاڵــهوه ســهرچاوه

ڕەشــبین و داڕزاوەبێــت بەرامبــەر بــە ژیــان ،بــەاڵم ســەرلەبەری ئەدەبــی

ناگرێــت كــه مــرۆڤ بونهوهرێكــه بهشــوێن

ئێمــە هەڵــدەرەوە ئــەم هەمــوو رەشــبینی و گۆشــەگیری و نائومێدیــە

كهماڵبونــدا دهگهڕێــت ههســتدهكات ئــهم زهوییــه

هیشــتا نەیتوانیــوە تاکــە نوســەرێکی ئێمــە بگەیەنێتــە بــاوەڕی خودکــوژی،

شــوێنی ئــهو نییــه و پێویســت ه لــه دونیایهكــی كامڵــر دا ژیــان بــكات؟

واتــە تەنهــا یــەک حاڵەتــی خــود کــوژی الی نوســەرو ڕۆشــنبیرانی ئێمــە

یــان بـه دیوێكــی تــردا ،مرۆڤێكـه لـه دۆخێكــی نائاســایدا كـه توڕهیـه لـه

لەبــەر نائومێــدی و تــەواو نەبونــی پــرۆژە ئەدەبیەکانیــان تۆمــار نەک ـراوە.

خــودا و ل ـه ئاســان بۆی ـه ژیــان ب ـه ڕههایــی ڕەتدهكات ـهوه و چێــژ ل ـه

بــەڕای مــن هۆکارەکــەی دەگەڕێتــەوە بــۆ کامــڵ نەبونــی خواســتی ئــازادی

گــۆڕ دهبینێــت؟ دهكرێــت پرســیارهكه وههابكهیــن :ئاســایی نییـه مرۆڤێــك

لــە هەڵبژاردنــی چــۆن ژیانێکــی ،وە بــۆ ســەالماندن و مومارەســەکردنی ئــەو

رسوشــتیانه رقــی ل ـه ژیــان بێــت؟

ئازادییــە زیهنــی و فیزیکییــەی کــە ئەگــەر لــە دەرەنجامــی هاتنەدونیــاو

_ شـههيد كهوڵــۆىس :مــن لــە گــەڵ ئــەم بیرکردنەوەیــەدا نیــم ،چونکــە ئــەم

قبــوڵ کردنــی بەهــا کلتوریەکانیــەوە وەک مافێــک لێــی زەوت کرابێــت

بیرکردنــەوە بیرکردنەوەیەکــی ئایدۆلۆژییــە ،لــەم ژیانــەدا ژیانێکــی ئیدیــال

ئــەوە بــە دڵنیایــەوە کــردەی خودکــوژی پرۆســەیەکە تێیــدا ئــازادی ڕؤحــی

نادۆزێتــەوە ،وە لــە ڕێگەیــەوە دەیەوێــت کۆمەڵێــک نەفرەتــی هەیــە

و زیهنــی و فیزیکــی تێیــدا دەگاتــە کەمــاڵ ،بــە کورتــی و تۆخــی ئەمەوێــت

بیڕێژێــت ،یــان ڕوو بــەڕووی کۆمەڵێــک بێــدادی دەبێتــەوە کــە دەرقەتــی

بلێــم ،تاکــی کــورد هێشــتا لــە بەدیهێنانــی ئازادیــە ڕؤحــی و زیهنــی و

نایــە ،یــان حاڵەتەکــە هەندێجــار دەگاتــە ئــەو ڕادەیــەی کــە فەیلەســوفێکی

فیزیکیەکانیــەوە دورە بایــی ئەوەنیــە تەنانــەت بیرلــە خۆکوشــتینیش

وەک میشــێل ئۆنفــرێ لــە جێگەیەکــدا بــاس لــەوە دەکات کــە لــە نــاوەوەی

بکاتــەوە جگــە لــە هەنــێ ڕوتوشــی ئەدەبــی.

هــەر نوســەرێکدا جۆرێــك لــە [ئیگــۆ] هەیــە کــە هەمیشــە دەیەوێــت

* «ئاســان ناوبانگیــم ل ـێ زهوت دهكات ،ئهویــش مهزنرتیــن دهســتكهوته

دەربــارەی جوانــی خەیاڵــی خــۆی و مەزنــی بیرکردنــەوەی خۆی قســەبکات،

لــه دونیــادا ،بۆیــه منیــش وهك منداڵێكــی ســهركهش بهخشــندهییهكانی

وە بــەردەوام دونیــای دەرەوە ڕەد دەکاتەوە،ئــەم ڕەدکردنەوەیــەی

تــری فڕێدهدهم ـهوه ب ـه روویــدا ،ه ـهر بۆی ـ ه كۆتایــی ب ـهو ژیان ـهم دێنــم

دونیــای دەرەوە جۆرێکــە لــە [ئیگــۆ] کــە تــۆ ناتوانیــت جوانیەکانــی

دهســتهبهری كــردووه بــۆم ،كــه ئهویــش مهرگــی جوانــی نێــو مهیدانــی

دونیــای دەرەوەی خــۆت قبــوڵ بکەیــت ،لەبــەر ئــەوە ئیگــۆ نەخۆشــیەکی

جهنگهكانــه .هــاوكات زۆر دڵخۆشــم بهبیركردنــهوه لــه گــۆ ٍڕی مهزنــی

دەروونیــە کەبەداخــەوە زۆر لــەو ڕۆشــنبیرو نوســەرانە هەڵگــری ئــەم جۆرە

بــێ كۆتــا» .ئهمــه لــه یهكێــك لــه نامهكانــی هایرنیــش ڤــۆن كالیســت-

ڤایرۆســەن ،هەنــدێ نووســەر ئەگــەر لــە ڕێگــەی ئــەم ئیگۆیــەوە دەســت

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

خۆکوشــن بکەیــت بــە مەرجێــك بۆ ڕاســتەقینە بوونــی ئەدەبەکــەت  .ڕەنگە

دهنێرێــت ،ئــهم رهتكردنهوهیــه و دواجــار

دیدار

دەبێــت دەبێــت یاخــی بیــت ،مــادەم تــۆ نوســەرێکی ڕاســتەقینەیت دەبێت

دا هاتــووه كــه بــۆ ئۆرلیكــهی خوشــكی
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بــەرداری ئــەم ژیانــە بووبێــن مانــای ئــەوە نیــە کــە تــەواوی ئەدیبانــی

ڕاســتەقینەیە دەدات  ،بۆیــە ئەدیــب لــە دەرەوەی ئــەم یاریــە نیــە.

دونیــا بەهەمــان حاڵەتــەوە ئــەم مامەڵەیــە لەگــەڵ دونیــادا دەکــەن،

*رۆماننوســی ئیتاڵــی چێـزاری پاڤێــزی خۆكوشــتنی خــۆی راگهیانــد بـهوهی

ئێمــە ئەگــەر داتایــەک بێنیــن  ،مەبەســت داتــای ئەوانــەی کــە خۆیــان

ك ـ ه خۆشــرین شــته ل ـه ژیانیــدا! ئ ـهم چێــژه بــۆ رۆمانوســێك ك ـه پێیوای ـه

دەکــوژن لــە دونیــادا بــەروارد بــە نوســەران و ئەدیبــان و مۆســیقاران و

خۆكــوژی خۆشــرین شــته ،الی ئێــوه كام دهاللهتــی تێــدا دهبیننــهوه؟

فەیلەســوفەکان بکەینــەوە دەبینیــن کــە ڕێژەیەکــی ئێجــگار کــەم نوســەرو

یــان بهواتایهكــی تــر ئهزمونێــك كــه تاقــی نهكراوهتــهوه چ هۆكارێــك

ڕۆشــنبیرو ئەدیــب خۆیــان کوشــتووە بــە بــەراورد بــە چیــن و توێژەکانــی

وادهكات ئ ـهو دروشــمه بهرزكات ـهوه ك ـ ه خۆكوشــن خۆشــرین شــته؟ ئایــا

دیکــەی کۆمەڵــگا ،ئــەوەی کەدەمەوێــت دووبــارەی بکەمــەوە ئەوەیــە

گــهر خۆكوشــن خۆشــرین شــت بێــت ،كهوایــه ژیــان گاڵتهجاڕییــ ه و

ئەدیــب و نوســەرانیش بوونەوەرگەلێکــی واقیعیــن ،بەریەککەوتنــان

ناخۆش ـه؟

لەگــەڵ گرفتــەکان چرکەســاتیەو بــەردەوام لەبەریەکەوتندایــن لەگــەڵ

_ شـههيد كهوڵــۆىس :ئەلبێــر کامــۆ لــە شــوێنێکدا قســەیەکی جــوان دەکات

توخــم و رەگەزەکانــی تــر ،ئێمــەش وەک هەرکەســێکی تــر دەتوانیــن

ئــەو پێــی وایــە ئەگــەر مــردن نەبوایــە ژیــان تەحەمــوول نەکـراو دەبــوو ،بــە

بەرگــەی بگریــن و وەدەتوانیــن بەرگــەی نەگریــن  ،ئەمــە بــەو مانایــە نایــە

جۆرێــك مــرۆڤ هــەر لەگــەڵ یەکەمیــن ڕۆژی لەدایــک بوونیــدا کۆتایــی بە

کــە تــۆ مــادام نووســەر بیــت ئیــدی لــە دەرەوەی ئــەم هاوکێشــانەیت ،بــە

ژیانــی خــۆی دەهێنــا ،مــادام مردنێــك هەبێــت مــرۆڤ دەتوانێــت بەرگــەی

پێچەوانــەوە ئێمــە نوســەرێکی گــەورەی وەک (گارســۆن باشــار)مان هەیــە

تــەواوی سەرکێشــیەکانی ژیــان بگرێــت ،لــە شــوێنێکی تــردا پێموایــە کــە

،کــە ئەگــەر چــی یەکێکــە لــە فەیلەســوفە مۆدێرنەکانــی دونیــای فەرەنســی

ســپینۆزایە وا بیــر دەکاتــەوە ( ئەگــەر لەدایــک بــوون ئیختیــار نەبێــت ئــەوا

و قورســایی خــۆی لــە دونیــای ئەکادیمیــدا هەیــە ،بــەاڵم ئــەو پێــی وایــە کــە

مــردن ئیختیارییــە ) بــە جۆرێــك مــرۆڤ دەتوانێــت هەمــوو چرکەیــەک

فەلســەفە جگــە لــەوەی کــە پیشــەیەکە وەک پیشــەکانی تــر هیــچ شــتێکی

کۆتایــی بــە ژیانــی خــۆی بێنێــت ،لــە ڕاســتیدا خودکــوژی یەکێکــە لــە

تــری ئیزافــی نیــە ،ئــەوە نیــە کــە تــۆ خۆتــی بــۆ گۆشــەگیر بکەیــت و

تاقانەتریــن ئازادییــەک کــە مــرۆڤ هەیەتــی ،هەنــدێ شــکۆمەندی (

تەرکــی دونیــای بــۆ بکەیــت ،ئــەم پیــاوە گەورەیــە تەنانــەت ڕازی نیــە بــە

وەک الی ســامۆراییەکانی ژاپــۆن) هەیــە تەنهــا لــە ڕێگــەی خودکوژییــەوە

ساڵی دووەم

مامۆســتاش بانــگ بکرێــت  ،چونکــە وەک خــۆی دەیڵێــت ئــەم کەســێکە

دەتوانرێــت بەدیبهێرنێــت ،لەبــەر ئــەوە خودکــوژی لەگــەڵ ئــەوەی کــە

کارێکــی لــەم بــوارەدا دەســت کەوتــووەو خەریکــی ئیشــێکی ســادەو

ســنووری ئازادییەکانــی تــۆ دەســەملێنێت ،هیــچ هێزێکــی تــر ناتوانێــت بێت

ژمارە

ســاکارە  ،چونکــە نوســەرانیش دواجــار لــە نــاو کۆمەڵــگادا وابەســتەن بــە

ڕێگــری لــەم ئازادییــە بــکات ،چونکــە خودکــوژی لــە کۆتاییــدا بڕیارێکــی

کۆمەڵێــک عەقــدی گــەورەوە ،ئیــدی لــە خێزانــەوە بیگــرە تــا کۆمەڵــگا و تــا

تاکــە کەســی و کۆنکرێتیــە کــە تاکەکــەس دەتوانێــت لــە ڕێگەیــەوە بــگات

پەیامنــە جڤاکــی و یاســایی و سیاســی و ئیداریــەکان ،کــە درێــژە بــەم ژیانــە

بــە شــتێک لــەو شــتەی کــە دەیەوێــت ،یــان بەدیوێکــی تــرا بــگات بــە
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لــە ڕێگــەی ئــەم خۆکوشــتنەوە نەفرەتەکانــی خــۆت بنێریــت وەک کلــۆد

دەبێتــەوە ،دواجــار وەک کامــۆ دەڵێــت

لیڤــی ش ـراویس کــە لەســەر قەرەوێڵــەی خەســتەخانە لــە دوا نەفەســیدا

ئەگــەر چێــژی مــردن نەبوایــە نەماندەتوانــی

گووتــی ( ئــەم جیهانــە ئــەو جیهانــە نەبــوو کــە مــن ئاواتــە خــوازی بــووم

بەرگــەی ژیــان بگریــن ئەگــەر ڕەوابێــت ژیــان بــەو

 ،یانــی بــە جۆرێکــی تــر ئــەم پیــاوە هێشــتان ئامــادە نەبــوو بەدرێژایــی

دۆزەخــە وێنــا بکەیــن کــە خــودا وەک ســزایەک و

ســەد ســاڵ دەســتبەرداری ئــەو ژیانــە ببێــت کــە بەدڵــی نەبــووە ،ســەرەڕای

مــرۆڤ وەک ئیختیارێــک قبوڵیــان کــرد.

ئــەوەش بەرگــەی گرتــووەو خودکــوژی نەکــردووە ،یانــی دەمەوێــت بڵێــم
کــە خۆکــوژی ئەوەنــدەی پەیوەنــدی بــە ئــازادی تاکــەوە هەیــە  ،ئەوەنــدە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

ئــەو ناشــیرینیەی وەك ئاینــەکان باســی دەکــەن تــۆ چەنــدە دەتوانــی

دوورودرێــژی ژیــان کردنــدا ڕووبەڕوویــان

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە
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پەیوەنــدی بــەوەوە نیــە کــە مــادەم تــۆ نوســەریت دەبێــت خــۆت
بکوژیــت  ،واتــە بــە گشــتی قســەی مــن ئەوەیــە ،مــرۆڤ بــەر لــەوەی
مەرگدۆســت بێــت ژیــان دۆســتە ،مــرۆڤ بــەر لــەوەی نەفرەتــی هەبێــت
لــە ڕاســتیدا هاوســۆزە لەگــەڵ کــۆی تۆخمەکانــی دەوروبــەری خۆیــدا،
لــە ڕاســتیدا خەریکــی تۆخکردنــەوەی ســنوورەکان و دەســتەمۆکردنی
تێکـڕای ئــەو توخامنەیــە کــە لــە ڕێگەیــەوە دەتوانــێ هەناســەبدات ،واتــە
مــرۆڤ ئەوەنــدە بونەوەرێکــی جوانبینیــە ئەوەنــدە مرۆڤێکــی وا نیــە
کــە لــە ڕێگــەی تۆخکردنــەوەی ناشــیرینەکانەوە و لــە ڕێگــەی بەزانــدن
و یاخیبوونــی تــەواوی ئــەو توخامنــەی کــە لــە بەینــی دووکەوانــەدا دونیــا
ناشــیرین دەکــەن .ئەمــە خواســتی مــرۆڤ نییــە بــە رسوشــت  ،بەڵکــو
لــە کۆتایــی یاریەکــەدا وەک لڤیــس ش ـراویس نیشــامنان دەدات کــە ئایــا
ئێمــە ژیانێکــی چۆمنــان تێپەڕانــد؟ وە بەرگەگرتنــی ئــەم دژوارییانــەی ژیــان
بــۆ هەمــوو مرۆڤێــک تــا کۆتایــی چێــژ وەرگرتنــە ،مــرۆڤ چێــژ لــە ئــازارو
فرمێســک و لــە تــەواوی ئــەو ئەشــکەنجانە وەردەگرێــت کــە لــە ڕێــگای

دیدار

مــرۆڤ بــەر لــەوەی بیەوێــت یاخــی ببێــت و ســنوورەکان ببەزێنێــت،

