
دیدار

بۆ ئه وه  شیعر ده نوسم 
كه  ڕۆحم ئارام بێت



كه ژاڵ فیداكار بۆ ئه وه  شیعر ده نوسم 
كه  ڕۆحم ئارام بێت

سازدانی  
به رزان عه لی  مه جید



ەم
سێی

ی 
ساڵ

180

ژمارە

7
 

نیسان
2018

دێتــه وه   یــه وه   نالــی  خه لوه تــی  لــه   شــاعیرێك 
وه ك  ئــه و  شــیعر،  لــه   پــڕده كات  هه گبه كــه ی  

شــاعیرێك جوانتــر لــه  ژیــان ســه یری 
ــیعردا  ــو ش ــه و له نێ ــیعر ده كات ئ ش
هه ناســه   نوســینه وه ی   خه ریكــی 
ســارده كانی خۆیه تــی، ئــه و له نێــو 
شــیعردا منداڵــی و گه نجــی خــۆی 
ــه   ــێته وه ، ڕه نگ ــر ده نوس ــی ت جۆرێك
ئێمــه ش بنوســیته وه.   ئــه و نه رمتــر 
لــه  نه ســیمی  به یانیــان ســاو لــه  
شــیعر ده كات، بــااڵی شــیعری لــه دار 
شــۆڕبۆته وه   كــه   ده چێــت  بیــه ك 
ــده   ــدا ئه وه ن ــێبه وری  خۆی به ســه ر س
شــیعر  له ســه ر  میهره بانــی  بــه  
كــه   ئــه وه ی   هــه روه ك  ده دوێــت 
خــۆی  لــه  قه ســیده یه كی نه وتــراو 

بچێــت. 

* تۆ بۆ شیعر ده نوسیت ؟ 
كــه ژاڵ/ شــعر مانایه كــی زۆر قوڵــی هه یــه  ، بــه اڵم الی  مــن هه ســته كانم 
ــه   ــت، ڕە نگ ــوده  ده بێ ــم ئاس ــن رۆح ــيعر وت ــه  ش ــته كه م ب ــه ، هه س ده رومن

ــم  ــه  ڕۆح ــم ك ــيعر ده نوس ــه وه  ش ــۆ ئ ــن ب ــت، م ــارام بگرێ ــۆم ئ ــی خ دڵ

ــی  ــن بۆن ــعره كانی م ــه وه  ش ــه  ڕووی كۆمه اڵیه تیش ــت، ل ــارام بێ ئ

ــو  ــه  نێ ــه  ل ــك ك ــو مرۆڤێ ــه  وه ك ــت، چونك ــێ دێ ــی ل كۆمه اڵیه ت

به رپرســیارێتیه كم  هه ســته كه م  ده ژیــم  كۆمه ڵگایــه دا  ئــه و 

له ســه ر  ئه ركــێ  یاخــود  هه یــه،  

ــه یه ك  ــن قس ــته  م ــه  پێویس ــامنه  ك ش

ــگا  ــه كانی كۆمه ڵ ــه ر كێش ــه م له س بك

. شــعره كامندا  له نــاو 

دیدگایه وه بێــت  *لــه م 
ده نوســیته وه   خــۆت  تــۆ 
كۆمه ڵــگا  دێیــت  دواتــر 

؟  ده نوســیته وه  

مــن  جــار  هه نــدێ  كــه ژاڵ/   -
ڕێكده خــه م،  پێكــه وه   هه ردوكیــان 

فۆرمێكــی  وه كــو  جــار  هه نــدێ 

دیاریكــراو بابه تــی شوناســی پێبــده م، 

ــه   ــینامن هه ی ــۆر نوس ــێ ج ــه  س ئێم

لــه  شــعردا، شــيعرێك كــه  شــاعیر 

ــه   ــی ل ــینه وه ی  خۆیه ت ــی نوس خه ریك

ــی  ــاڵ و ئازاره كان ــوو خه ی ــه وه  هه م خۆی

خــۆی یاخــود جوانیه كانــی ده خاتــه  نــاو شــیعره وه ، جۆرێكــی تــر لــه  

شــيعر نوســینامن هه یه كــه  تــۆ بــۆ كۆمه ڵــگا ده نوســیت وه كــو تاكــێ 

ــگا  ــای هــه ردوو دیــوی كۆمه ڵ ــه  دنی ــگادا ده ژیــت دێیت ــو كۆمه ڵ ــه  نێ كــه  ل

شيعر هه ر بۆ خۆی 
ژیانه ، به اڵم ئێمه  

ده توانین بڵێین 
ژیانێكه  كه  جیاوازه  
له  ژیانی مرۆڤه كان، 
قسه كانی ناو شيعر 

جیاوازه  له  قسه كانی 
مرۆڤ ئاسایی
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ــه   ــار مرۆڤ ــێ زۆرج ــاعیر ده یبین ــاوی ش ــه وه ی  چ ــه  ئ ــیته وه،  چونك ده نوس

ــگا  ــه ی  كۆمه ڵ ــه م وێنان ــۆی ئ ــت ك ــاعیر دێ ــه اڵم ش ــن، ب ــاییه كان نایبین ئاس

ده دات. كۆمه ڵــگای   نیشــانی  شــیعرێكدا  له نــاو 

جۆرێكــی ترمــان هه یــه  لــه  نوســینی شــيعر نوســینه  بــۆ خاڵــی كردنــه وه ی  

ــر  ــه ژاڵ زیات ــو ك ــن وه ك ــه اڵم م ــواری  سێكســی، ب ــۆ ب ــرۆڤ ب ــی م حه زه كان

ــی  ــه  ئاواه ــه م، چونك ــۆم ده ك ــه ر خ ــۆم كار له س ــینه وه ی  خ ــی نوس خه ریك

باشــر ده توانــم بنوســم، بــه اڵم وه كــو تاكێكــی نــاو كۆمه ڵــگاش هه ســته كه م 

بــده م  نیشــانی  كۆمه ڵگاكــه م  نــاو  ئــازاری   شــیعره كامندا  لــه   ده توانــم 

ــگا  ــۆ كۆمه ڵ ــر ب ــم دوات ــيعر ده نوس ــه ت ش ــواری  فه ردانی ــه  ب ــر ل ــن زیات م

ده نوســم .

* په یوه نــدی نێــوان شــیعر ژیــان چیــه  كــه وای  لــه  
تــۆ كــردووه  خه ریكــی نوســینه وه ی  خــۆت و دواجــار 

كۆمه ڵــگا بیــت ؟ 
ــن  ــن بڵێی ــه  ده توانی ــه اڵم ئێم ــه ، ب ــۆی ژیان ــۆ خ ــه ر ب ــيعر ه ــه ژاڵ/ ش ك
ژیانێكــه  كــه  جیــاوازه  لــه  ژیانــی مرۆڤــه كان، قســه كانی نــاو شــيعر جیــاوازه  

ــه  ده بینــم.  ــاوازی  ی ــه و جی ــۆ خــۆم ئ ــه  قســه كانی مــرۆڤ ئاســایی، مــن ب ل

ــه   ــه  خه ڵكــی ب ــه  ك ــی شــيعر ئه وه ی ــن، جوان ــان ده ڵێی ــۆ ژی ــه  شــيعر ب ئێم

گشــتی هه ســت بكــه ن تــۆ قســه یه كی جیــاوازت هه یــه  بــۆ ژیــان بــه  

ــان و وشــه كانی  ــه وان ســه یری ژی ــر ل ــه  جیاوازت ئاســانی لێــی تێنه گــه ن، وات

نــاو شــیعر بكه یــت ئه گــه ر مبانه وێــت مانایــه ك بــه  شــیعر بده یــن ده توانــم 

بڵێــم شــيعر هه ســتی ده رونــه  ده بــێ مــه وزون بێــت وه زنــی هه بێــت 

قافیــه ی  هه بێــت هه نــدێ جاریــش بــه ده ره  لــه  وه زن و قافیــه ، بــه  بــڕوای  

ــا  ــاعیری تی ــودی ش ــۆزی خ ــون س ــرۆڤ ب ــتی م ــيعرێك هه س ــه ر ش ــن ه م
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ــك  ــۆ وه كــو خوێنه رێ ــه  ت ــه و كات نه بێــت ڕەنگــه  كاریگــه ری  وای  نه بێــت، ئ

كــه  ئــه و شــیعره  ده خوێنیتــه وه  هه ســت ده كه یــت ته نهــا ڕێكخســتنی 

ــۆ  ــن ب ــڕوای  م ــه  ب ــه . ب ــا نی ــی تی ــی رۆحــی جوان ــچ بنه مایه ك وشــه یه و هی

ــگا  ــۆت كۆمه ڵ ــته كانی خ ــێ هه س ــیت ده ب ــاش بنوس ــيعرێكی ب ــه وه ی  ش ئ

پێكــه وه  موتوربــه  بكه یــت تــا ئــه و شــيعره  بتوانــێ شــوێنی خــۆی بكاتــه وه  

و قســه یه كی هه بــێ بــۆ وتــن. 

*وه كــو شــاعیرێكی رۆژهــه اڵت ده توانــی پێــم بڵــێ  تــا 
چه نــد كاریگــه ری  ئه ده بیاتــی ئێرانــی له ســه ر ئێــوه  
بوونــی هه یــه ، بــه  تایبه تیــش شــیعره كانی فــروغ 

ــه وه  ؟  ــایی ده كه ن ــه  زۆرن الس ك
ــه   ــه رمان، چونك ــووه  له س ــه ری  هه ب ــی كاریگ ــی فارس ــه ژاڵ/ ئه ده بیات ك

ــه ی   ــه  وان ــه  قوتابخان ــه  چوبن ــه ره تاوه  ك ــه  س ــه ر ل ــه  ه ئێم

كوردیــامن نه خوێنــدووه ، ته نهــا فارســی مــان خوێنــدووه ، 

ــه   ــا ل ــم ته نه ــم بڵێ ــن ده توان ــوردی ده زان ــه  ك ــی ك ئه وانه ش

ڕێگــه ی  هــه وڵ و ماندوبوونــی خۆیانــه وه  بــووه ، چونكــه  هیچ 

ناوه ندێــك نیــه  لــه  ئێــران بــۆ فێربوونــی زمانــی كــوردی 

كه وابــوو تــۆ لــه  واڵتێكــدا بژیــت ته نهــا زمــان زمانــی فارســی 

بێــت كاریگــه ری  خــۆی داده نێــت، وه كــو شــاعیرێك كــه  ئێمــه  

تاچه نــد كاریگــه ری  فــروغ مــان له ســه ره  ده توانــم بڵێــم 

ــا  ــه ی  شــيعری دان ــه  بناغ ــه و شــاعیرانه ی  ك ــه  ل ــروغ یه كێك ف

ــه ش  ــدا، ئه م ــی ئێران ــاو ئه ده بیات ــاواز له ن ــێوازێكی جی ــه  ش ب

ــگا  ــاو كۆمه ڵ ــی ن ــه ر ژنان ــه ری  له س ــردووه  زۆر كاریگ وای  ك

ــاعیری  ــن ش ــه  یه كه می ــه  ك ــروغ له وه دای ــی ف ــت، جوان دابنێ

ژنــه  كــه  توانیویه تــی بــه  ئازادانــه  شــيعر بنوســێت و بیڵێــت، 

ــه م  ــی ئ ــری  جوان ــی ت ــك الیه نێك ــو ژنێ ــێ، وه ك ــنور تێپه ڕێن ــی س توانیویه ت

شــاعیره  توانیویه تــی له نــاو كۆمه ڵگایه كــی داخــراوی  ئــه و ســه رده مه دا 

ــكات،  ــه كان ب ــه ی  قس ــی زۆرب ــه و توانیویه ت ــووه ، ئ ــی نه ب ــه  ژن زۆر رۆڵ ك

ــه و  ــی ئ ــه و توانیویه ت ــووه ، ئ ــنوری  ب ــه  س ــانه ی  ك ــه و قس ــه ی  ئ ــان زۆرب ی

ــدا،  ــی خۆی ــه  زه مه ن ــووه  ل ــش ب ــاعیرێكی یاخی ــێ وه  ش ــنورانه  دابه زێن س

چونكــه  شــیعره كانی به شــێكی تێدایــه  كــه  شــيعری تێروتێكــه  كــه  شــيعری 

سێكســی یــه ، ئــه و قســانه  بــۆ ئــه و ســه رده مه  ته نانــه ت پیاوه كانیــش 

ــت  ــی دێ ــی یاخ ــو ژنێك ــه و وه ك ــه اڵم ئ ــردووه ، ب ــه یریان ك ــه وه  س ــه  ترس ب

ــێ  ــه  س ــم ل ــم بڵێ ــه  ، ده توان ــه وه  زۆر گرنگ ــه  ئ ــووه  ك ــیعرانه ی  وت ــه و ش ئ

دیوانــی یه كه میــدا واتــه  )ئه ســیر، عصیــان – دیــوار،( زیاتــر هه ســتی 

کەژاڵ فیداکار
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بــه اڵم  ده كرێــت،  تریــدا پــێ  دیوانه كــه ی   لــه دوو 

فراوانــر  جاره یــان  ــيعر ده كات دوور ئــه م  ــه یری ش س

ده كه وێتــه وه  لــه و جــۆره  نوســینانه  .

ــدا  ــه  ژیان ــن ل ــه  شــیعردا یاخی *زۆرجــار شــاعیره كان ل
كه ســێكی ئاســایی، ئایــا شــێوه ی  ژن بــۆ ناتوانــن 

ــروغ ؟  ــو ف ــن وه ك ــی بی یاخ

كــه ژاڵ/ زۆرێــك لــه  شــاعیره كان لێــره  ئــه و كاره یــان كــردووه،  بــه اڵم ڕە نگه  
تــۆ ئــاگات لــه  شــيعره كان یــان نه بێــت بــه  تایبه تــی شــيعری  ژنــان، بــه اڵم 

ده بــێ راســتگۆش بیــن كــه  لێــره  ژیــان جیــاوازه  به هــۆی حكومــه ت و 

ــان  ــه  ئاســانی بی ــی ب ــۆ ناتوان ــره  زۆرشــت ســنوره  ت ــگاوه ، چونكــه  لێ كۆمه ڵ

گۆڕیــن، چونكــه  ئێســتا ئاســه واری  به ڵــێ نه خێــر بــۆ ژیــان كردنــی تاكــه كان 

ــۆ ســنوردار ده كات.  ــۆ ت ــان ب ــه  ژی ــه  ك زۆرجــار به ده ســتی كۆمه ڵگای

چ  لــه   ئێســتادا  لــه   رۆژهه اڵتــی  ژنــی  *ئه ده بیاتــی 
؟  ئاســتێكدایه  

ــه  ئێســتادا به هــۆی  ــه  بــڕوای مــن ده توانــم ئــه وه  بڵێــم كــه  ل كــه ژاڵ/ ب
ــگاوی گــه وره   ــه ك هه ن ــی تاڕاده ی ــه ی  ئه ده ب ــاو كای ــۆ ن ــان ب ــی ژن هه وڵه كان

ــه اڵت  ــه  رۆژه ــان ل ــه  ژن ــم ك ــۆم ده بین ــۆ خ ــن ب ــكه وتن، م ــۆ پێش ــراوه  ب ن

چــۆن ده یانه وێــت پێــش بكــه ون شــوێن په نجه مــۆری  خۆیــان له نــاو 

ــدات . ــا نیشــانی ب ــه  ت ــش نی ــده ن، گه رچــی ئامارێكی ــدا نیشــان ب ئه ده بیات

*شیعر فه لسه فه  ؟ 
فه لســه فه یه ،  ســاته كانی  چركــه   هه مــوو  خــۆی  بــۆ  ژیــان  كــه ژاڵ/ 
ژیــان خــۆی فه لســه فه یه  شــيعریش الی  مــن فه لســه فه یه  بــه  بــڕوای  

ــك  ــه  جۆرێ ــن ب ــگاو ده نێ ــه وه  هه ن ــن پێك ــه فه  خه ریك ــيعر فه لس ــن ش م

ــيعردا  ــاو ش ــه  له ن ــڕوام وای ــه  ب ــن، چونك ــه ری  یه كری ــۆره كان ته واوك ــه  ج ل

ــه رزه   ــتیان ب ــده  ئاس ــيعره كان ئه وه ن ــار ش ــه  زۆرج ــه،  چونك ــه فه  هه ی فه لس

كــه  خه ڵكــی ئاســایی ناتوانــێ لێــی تێبــگات ئه گــه ر كاری  فه لســه فه  

ــان  ــرۆڤ – ژی ــون – م ــه ر ب ــت به رانب ــیار بێ ــان پرس ــی گوم ــت كردن دروس

ــه اڵم  ــت، ب ــه ر شــيعر ده كه وێ ــه  ب ــه م ئه رك ــه وه  به شــێك ل ــه  دڵنیایی ــه وا ب ئ

ــيعر  ــه  ش ــڕوام وای ــن ب ــه وه  م ــه م ڕوانگ ــت، ل ــااڵ ده نورسێ ــی ب ــه  زمانێك ب

مرۆڤ بۆ ئه وه  
ده نوسێت كه  له  
ژیاندا فه رامۆش 

نه كرێت، من له م ده  
ساڵه ی  ژیانمدا واته  بۆ 
ماوه ی  ده  ساڵ ده بێت 

سه رقاڵی نوسینم ، 
هه سته كه م نوسین 
رۆژ به  رۆژ شتی تازه م 

فێر ده كات
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پێكــه وه  خه ریكــی كاری  گــه وره ن وه  شــيعر توانیویه تــی  و فه لســه فه  

ڕه گــه زی فه لســه فه  له نــاو خۆیــدا چــی بكاتــه وه . 

*ده مه وێت ئه وه  بیرسم وه ك ژنێك بۆ ده نوسی ؟
فه رامــۆش  ژیانــدا  لــه   كــه   ده نوســێت  ئــه وه   بــۆ  مــرۆڤ  كــه ژاڵ/ 
نه كرێــت، مــن لــه م ده  ســاڵه ی  ژیامنــدا واتــه  بــۆ مــاوه ی  ده  ســاڵ ده بێــت 

ــر  ــازه م فێ ــتی ت ــه  رۆژ ش ــین رۆژ ب ــته كه م نوس ــینم ، هه س ــه رقاڵی نوس س

ــش  ــدێ جاری ــم خــۆم بناســم ڕه نگــه  هه ن ــێ ده كات خــۆم ب ده كات وام ل

له بیرمــان  ده بــێ  چونكــه   بێــت،  ژیــان  ئازاره كانــی  كه مكردنــه وه ی  

ــه ،  ــرۆڤ هه ی ــی م ــه ر رۆح ــه ری  له س ــد كاریگ ــین چه ن ــه  نوس ــت ك نه چێ

مــن ده مه وێــت بنوســم بــۆ ئــه وه ی  ژیــان بــه  جوانــی ببینــم الی  مــن ژیــان 

ــی  ــی به خێوكردن ــت و خه ریك ــه رگیری بكه ی ــه  هاوس ــه  ك ــه وه  نی ــا ئ ته نه

منــداڵ بیــت هه روه كــو ئــه وه ی  كچــان وابیرده كه نــه وه . مــن ئاواهــی 

ژیــان نابینــم، چونكــه  پێــم وایــه  نوســین ژیــان زۆر لــه وه  گه وره تــره  

تــۆ بچوكــی بكه یتــه وه  بــۆ چه نــد شــتێك، الی  مــن نوســین ده رفه تــه  

ــه   ــه م ژیان ــێ ل ــر ناب ــین، ئاخ ــۆ خۆناس ــه  ب ــرس، ده رفه ت ــه وه ی  ت ــۆ ڕە وین ب

ــی  ــت بون ــن ده مه وێ ــن، م ــۆ وت ــت ب ــه یه كی نه بێ ــرۆڤ قس ــه دا م جه نجاڵ

ــم  ــازادم ده رك ــی ئ ــم مرۆڤێك ــه  بڵێ ــده م ك ــیندا نیشــان ب ــو نوس خــۆم له نێ

هه یــه ، مــرۆڤ كــه  ده ركــی هه بــوو ده توانــێ بنوســێت جۆرێكــی تــر ژیــان 

بدۆزێتــه وه ، بــۆ مــن نوســین دۆزینــه وه ی  دیــوه  جوانه كــه ی  مــرۆڤ ژیانــه  

گــه ر چــی زۆرجــار نوســین ئه وه نــده  ئازارمــان ده دات كــه  خه ریكــه  خۆمــان 

بیرده چێتــه وه ، نوســین یانــی مانــه وه و ژیــان كردنــی له نێــو خه ڵكــدا زۆرن 

ــش  ــه وه  زۆری ــه  له بیرچونه ت ــان نی ــینێك ی ــچ نوس ــه  هی ــه ی  ك ــه و مرۆڤان ئ

هــه ن كــه  خۆیــان مــردون، بــه اڵم نوســینه كانیان یــان شــیعره كانیان یاخــود 

ــك  ــو كچێ ــش وه ك ــن. منی ــاو ئێمــه دا ده ژی ــی له ن ــه  زیندووی ــان ب كتێبه كانی

ــه دوای  مردنــم قســه یه كم هه بێــت زۆرجــار ئــه م قســه یه  بــه   ده مه وێــت ل

ــه وه   ــه وه ی  مبێنێت ــۆ ئ ــه  نوســین ئه مــه ش ب ــڕم زۆرجاریــش ب شــيعر ده رده ب

ــچ  ــت و دوای  خــۆت هی ــدا زۆر ســه خته  مبری ــاو خه ڵكی ــان و له ن ــاو ژی له ن

ــین.  ــۆ نوس ــه  ب ــه م ڕای من ــیندا ئ ــاو نوس ــی له ن ــێ نه هێڵ به ج

*تــۆ لێكۆڵینه وه یه كــت له ســه ر شــاعیری گــه وره  نالــی 
نوســیوه و كردووتــه  بــه  كتێــب، ده مه وێــت بپرســم چــی 

وای  لــێ كــردی له ســه ر نالــی بنوســیت ؟ 
ــی  ــو جوان ــوو، به ڵك ــورس نه ب ــی ق ــه ر نال ــین له س ــن نوس ــه ژاڵ/ الی  م ك
شــیرینی بــوو زۆر حــه زم لــه م نوســینه  كــرد مــن له ســه ره تاوه  تێــزی 

حــه زو  به هــۆی  بــه اڵم  بــوو،  فارســی  شــتێكی  له ســه ر  ماســته ره كه م 

خۆشه ویســتیم بــۆ ئه ده بیاتــی كــوردی ئــه و كاره م كــرد كــه  لــه  ناخــی 

دڵمــه وه  كاره كــه م خــۆش ده وێــت، ئــه و خــۆش ویســتنه  بــۆ كاره كــه م كار 

ئاســانی زۆری  بــۆ كــردم، چونكــه  مــن وابیرده كه مــه وه  كــه  ســاڵه های  

ســاڵه  له گــه ڵ نالیــدا ده ژیــم لــه  ســه ره تاوه  له ســه ر شــیعرێكی نالــی 

ده ســتم پــێ كــرد ئه مــه ش وای  لــێ كــردم كــه  ئــه و تێــزه ی  له ســه ر كارێكــی 

ئه ده بــی فارســی كردوومــه  هه ڵــی وه شــێنمه وه  و بیكــه م بــه  تێزێــك 

له ســه ر شــیعره كانی نالــی، كــه  خۆشــبه ختانه  ئــه م كتێبــه م دووجــار چــاپ 

كــراوه  ئه مــه ش نیشــانی ئه یــا كــه  ئــه م نوســینه ی  مــن الی  خوێنــه ری  

ــی  ــه  كارێك ــه  ك ــم وای ــووه ، بڕوایش ــی زۆری  هه ب ــوردی بایه خ ــی ك ئه ده ب

نوێــم له ســه ر نالــی كــردووه،  چونكــه  مــن زۆر حــه زم لــه  ئه ده بــی كالســیك 

ــر  ــوردی كاری  ت ــی ك ــه ر ئه ده بیات ــوودا له س ــه  داهات ــه  ل ــم وای ــه  وه پێ هه ی

ــر بكــه م،  ــه  ئه ركێكــه  له ســه ر شــانم كــه  كاری  جــدی ت ــم وای بكــه م كــه  پێ

ــده م. ــێ ب ــه ره  پ ــی خــۆم پ ــی دایك ــت زمان ــن ده مه وێ ــه  م چونك
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 - كه ژاڵ فداكار
- سالى 1980 – لە شاری  سنه 

رۆژهەاڵتى کوردستان لە دایک بووە.   
- ماسته ر و به كالۆریۆس له  ئه ده بی 

فارسیدا هەیە.
- ئیستا قوتابی دكتورایە له ئه ده بی 

لیریك دا.
- به شداری  سه دان ڤیستیڤاڵی 

نێونه ته وه یی رۆژهه اڵت كردووه .
- له  زۆربه ی  رۆژنامه و گۆڤاره كاندا 

بابه تی ئه ده بی باوكردۆته وه .
-  كتیبێكى ئامادەى چاپە له سه ر ژیان 

و بەرهەمەکانى نالی شاعیر. 



ڕۆزا حسێن

ده رباره ی 
خۆكوشتن و 
نووسین

سازدانی  
گۆران ڕەئوف
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دەســت  پرســیارەوە  لــەو  دەمەوێــت  ســەرەتا   *
پێبکــەم، کــە ڕیشــەیەکی دینــی هەیــە، مەبەســت لــە 
ــەک  ــەوەی لەســەر هەڵەی ــە، ئ ــادەم و حەوای ڕووداوی ئ
فڕێدەدرێنــە ســەر زەوی و تــەواوی نەوەکانیــان باجــی 
هەڵــەی ئــەوان دەدەن. کەوایــە لــەم  گۆشــەنیگایەوە 
زەوی  و  بەهەشــتێکە  مــرۆڤ  ڕاســتەقینەی  شــوێنی 
ــتەیە!  ــەو بەهەش ــی ئ ــۆرەکان دۆزەخ ــە ج ــک ل بەجۆرێ
ــی دەســتپێکردنی پرســیار  ــە خاڵ ــە دروســت نی _ڕۆزا حســێن: پێــم وای
لەســەر هەســتی ئارامــی و شــکۆمەندی ئینســان لــە ســەر ئــەم هەســارەیە، 

لەســەر پایــەی چیرۆکــی ئــادەم و حــەواوە بونیــاد برنێــت، چونکــە چیرۆکــی 

ئــادەم و حــەوا خــۆی وەاڵمێکــە بــۆ پرســیارێکی فەلســەفی. ئــەو چیرۆکــە 

لــە ســەردەمانێکدا کــە توانــای مــرۆڤ لــە لێکدانــەوەی فەلســەفییدا 

ــۆ تەفســیرکردن  ــە ئێســتا، وەک وەاڵمێکــی فەلســەفی ب ــووە ل ســنوردارتر ب

ــە  ــەاڵم ل ــەوە. ب ــان داڕێژراوەت ــتبوونی ژی ــی دروس ــەوەی چۆنیەت و لێکدان

ســەردەمی ئێســتادا ئیــر زانســت ئەوەنــدە وەاڵمــی یــان کەرەســتەی 

وەاڵمدانــەوەی خســتۆتە بەردەســتامن کــە ئــەو چیرۆکانــە جگــە لــە ئەرکــی 

ــت  ــان، دروس ــکی ئینس ــتوویی مێش ــەردەمی پێنەگەیش ــی س ــی کۆن چیرۆک

نییــە هیــچ ئەرکێکــی تەفســیرگەرای فەلســەفییان پــێ بســپێردرێت، لەوانــە 

ئەرکــی تەفســیکردنی کاردانــەوەی مــرۆڤ لەبەرانبــەر خــودی ژیانــی 

ــان. ــی الی ئینس ــکۆمەندی و بەهاداری ــتی ش ــۆی و هەس ــتەقینەی خ ڕاس

پرســیاری چۆنیەتــی دروســتبوونی ژیــان و بــوون یەکێــک لــە ســەرەکیرین 

و، بگــرە دەکرێــت بڵێیــن تاکــە پرســیاری فەلســەفییە کــە لــە دێرزەمانــەوە 

ــەوە  ــۆ وەاڵمدان ــرۆڤ ب ــە م ــەدەب، ک ــەوە ئ ــی و لەوێش ــرۆڤ کردویەت م

ــۆ  ــی ب ــات کــە کەرەســتەی لۆجیکی ــۆ دەب ــای ب ــەو پرســیارە قورســانە پەن ب

وەاڵمدانەوەیــان لەبەردەســتدا نییــە، کشــاوە. هــەر بۆیــەش زۆرینــەی ئــەو 

بابەتانــەی کــە دەقــە ئەدەبیــەکان دەیکەنــە تێــامی خۆیــان، یــان تەنانــەت 

دەیکەنــە کەرەســتەی خوڵقاندنــی ئیســتاتیکا، ڕێشــەیەکی ئــەم پرســیارەیان 

ــوون الی  ــاو ب ــەت لەن ــت هەســتی غورب ــک دەوترێ ــت. کاتێ ــادا دەبیرنێ تی

ــە  ــک ل ــدا جۆرێ ــە مرۆڤ ــتە ل ــەو هەس ــت ئ ــڕێتەوە و دەووترێ ــرۆڤ ناس م

نائارامــی دەروونــی دروســتدەکات، ئەمــە قــەت بــەو مانایــە نیــە کــە 

مــردن لــە ژیــان باشــرە. وایــە مــرۆڤ جــار هەیــە لــە ســیاقێکی دەرونیــی 

ــە، بــەاڵم  ــان و بــوون بێامنای ــەو ئەنجامگیریــەی کــە ژی ــە ئ ــدا دەگات تایبەت

ــاو خــودی  ــە لەن ــە ئەوەی بەهرەیەکــی دانســقە کــە ئێمــەی مــرۆڤ هەمان

ئــەم بێامنابوونــەی وجودیشــدا زیرەکانــە مانایــەک بــۆ ئــەو بێامناییــە 

دەدۆزینــەوە. بــۆ منوونــە یەکێــک لەڕێگــەی کاری سیاســیی بــۆ باشــرکردنی 

جیهــان مانــای پێــدەدات، یەکێکــی تــر بــە خۆســەرقاڵکردنەوە بــە نووســین، 

ســەماکردن یــان وەرزش یــان خوێندنــەوەی ئــەدەب، یــان بــە خۆشەویســتی 

ــای بــۆ بەدەســت دەخــات.  و قوربانیــدان بــۆ مەحبوبەکــەی و .. هتــد مان

لێرەوەیــە مــن پێموایــە ئەگــەر مبانەوێــت خویندنەوەیەکــی نــوێ بــۆ 

ــان ببەخشــین  ــا لەوێــوە مانایــەک بەژی ــادەم و حــەوا بکەیــن ت چیرۆکــی ئ

ــەک ســەیری ژیــان و ئــەو کردەیــەی  ــەک وەک باجــی هەڵەی دەبێــت ن

یاخیبوونــی  توانــای  وەک  دەکرێــت  بەڵکــو  بکەیــن،  حــەوا  و  ئــادەم 

ــە  ــەردارەی ک ــەو س ــۆ ئ ــوون ب ــاوەکان و ملکەچنەب ــە ب ــە نۆرم ــرۆڤ ل م

ــەڕای  ــە ب ــەوە. بۆی ــووە بیخوێنین ــۆی ڕاهات ــوون ب ــە ملکەچب ــەوە ب لەکۆن

مــن دەکرێــت ژیــان خــۆی گــەڕان بێــت بــەدوای دۆزینــەوەی مانــای نوێــدا 

ــە بێــت وەک  ــۆ بەردەوامبــوون، نــەک بردنەســەری ڕۆژانێکــی داهێزراوان ب
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ــدا دایڕشــتۆتەوە.  ــە چیرۆکێکــی کۆن دانــی باجــی هەڵەیــەک کــە مــرۆڤ ل

بــە داڕشــتنەوەیەکی تــر: ژیــان دەکرێــت وەک گــەڕان بیــت بــەدوای 

ــە بکرێــت، نــەک وەک دانــی باجــی هەڵەیــەک  ــادا مامەڵ دۆزینــەوەی مان

ــام دراوە. ــە ڕۆژان ئەنج ــک ل ــە ڕۆژێ ــان پێیانوای ــی ناوم ــە نازاناترینەکان ک

*ئەگــەر زەوی دۆزەخــی بەهەشــت نەبێــت و مــرۆڤ 
فرێدرابێتــە ســەر زەوی و هەڵەیەکــی وەک ئــەوەی 
ئــادەم و حــەوا لــە گۆڕێــدا نەبێــت، بۆچــی دواجــار لــە 
مێــژووی ئەدیبــە خودکوژەکاندا هەســت بــەوە دەکرێت 
ــۆ  ــەوە، ب ــەواوی ڕەتکردۆت ــان بەت ــەی ژیانی ــە پرۆس ک
وێنــە )ڕۆمــان گاری( بــۆ ئــەوەی پیرنەبێــت خودکــوژی 
دەکات؟ یــان )مارتــا لنیــش( بەرگــەی ئــەوەی نەدەگــرت 
ــوژی دەکات؟  ــە خودک ــت بۆی ــاوی ببنیێ ــی دەموچ لۆچ
نایەوێــت  مــرۆڤ  دیســانەوە  بڵیێــم  مەبەســتمە 
بگەڕێتــەوە بــۆ بەهەشــتێک کــە جیهانــی نمونەییــە؟

_ڕۆزا حســێن: کاتێــک قســە لەســەر ئەدیبــەکان دەکەیــن گرنگــە 
ــی  ــوو ئەوان ــانن وەک هەم ــش ئینس ــە ئەوانی ــت ک ــر نەچێ ــان لەبی ئەوەم

تــر، دیــارە کــە هەمــوو ئــەو شــتانەی کــە هــەر ئینســانێکی ئاســایی 

ــردووە  ــم ک ــن تێبینیی ــەوەی م ــە. ئ ــش هەروای ــۆ ئەوانی ــدوو دەکات، ب مان

ئەوەیــە کــە هــەم لــە نــاو خــودی نووســەرانی واڵتــی ئێمــەدا و، هەمیــش 

لــەالی خوێنەرانیــش، ئەدیــب و نوســەران وەک کائینێکــی ئەبنۆرمــاڵ و 

ئەفســوناویی ســەیر دەکرێــن. ئەمــە جــار هەیــە تــا ئــەو رادەیــە دەڕوات 

ــە کەســانی ئاســایی و  کــە ئەدیــب وەک کەســێکی زۆر هەســت ناســکر ل

ــە  ــۆرە نانۆرماڵیی ــەم ج ــدەدەن ئ ــیان هەوڵ ــن و خۆش ــاس دەکرێ ــەوام ب ع

بــە ئــاکار بەرجەســتە بکــەن و خەرمانیــەک بــە دەوری خۆیانــدا دروســت 

بکــەن. گرنگــە ئــەوە بزانیــن کــە بــە هیــچ شــێوەیەک ژینگەیەکــی دەرونیــی 

ناڕیــاڵ و ســیحریی مەرجــی خوڵقاندنــی ئەدەبیــی نییــە. لێــرەدا پێــم خۆشــە 

منونەیەکــی ســادە بــاس بکــەم کــە چــۆن دەشــێت ناســکیی شــیعر نووســین 

و هەمەجییەتــی کوشــتنی بەکۆمەڵــی ئینســان لــە یــەک ناخــدا لەنــاو 

ــان  ــاوی ڕادۆڤ ــێک ن ــەر کەس ــە ئەگ ــەوە. ڕەنگ ــدا کۆببێت ــە مرۆڤ ــەک تاک ی

کارازیــچ )Radovan Karadžić(ی گــوێ لــێ بێــت یەکســەر بیــری کوشــتنی 

ــەوە.  ــر بکەوێت ــدا بی ــی نەوەدەکان ــە کۆتای ــەڤۆییەکانی ل ــی کۆس بەکۆمەڵ

بــەاڵم هــەر خــودی کارازیــچ هــەم ســەرکردەیەکی پیاوکــوژی رسبــە و 

هەمیــش گەدایەکــی قەلەنــدەری رسبــە کــە شــیعر و ســیتاتیکا و سیاســەتی 

هەرســێ بــە دەفتــەر گرتــووە و دیوانــی هەیــە. ئــەو لــە ســەرەتاوە شــیعری 

نەتەوەیــی دەنوســێت. لەڕێــگای ئاشــنایی لەگــەڵ شــاعیرێکی تــری رسبیــدا 

تێکــەڵ بــە سیاســەت دەبێــت. لێــرەوە دەبێتــە یەکێــک لــەو کەســە 

ســەرەکیانەی کــە لــە یوگســالڤیای کۆنــدا سەرپەرشــتیی تاوانەکانــی شــەڕ و 

تاوانــی جینۆســایدی کۆســۆڤۆییەکان دەکات و هەزارانیــان لەنــاو بیــردا، کــە 

بــە بیرەکانــی مــردن نــارساون، کۆمەڵکــوژ دەکات. دوای ئەمــە دەچێتــەوە 

لــە کونجێکــی شــاعیرییدا خــۆی گۆشــەگیر دەکات و تــا ئــەو کاتــەی پۆلیــس 

دەچێتــە ســەری و دەســتگیری دەکات و ڕەوانــەی دادگای تاواناکانــی الهــای 

دەکات، ئــەو لەنــاو دەوروبەرەکەیــدا وەک شــاعیرێکی ›‹هەســت ناســک‹‹ 

مامەڵــە دەکرێــت و چەندیــن دیــوان بەرهــەم دەهێنێــت. لێــرەوە و دوای 

ــەم ڕۆشــنکردنەوەیە دێمــەوە ســەر وەاڵمــی پرســیارەکەت. ڕۆمــان گاری  ئ

لەبــەر ئــەوە نەبــوو خــۆی کوشــت بــۆ ئــەوەی پیــری خــۆی نەبینێــت. ئــەو 

خودکــوژی کــرد، چونکــە دوای ئــەوەی دوو ســاڵ لــەوەو پێــش هاوســەرە 
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ــی  ــی نزیک ــی ڕۆحی ــەر هاوڕێیەک ــیان ه ــە دوای جیابونەوەش ــەی ک کۆنەک

بــوو و پەیوەندیەکــی باشــیان هەبــووە، خــۆی کوشــت. ڕۆمــان گاری و 

ژیــن ســێبێرگی هاوســەری هەردوکیــان بەدەســت خەمۆکییــەوە دەیاننااڵنــد. 

ــەوە پشتڕاســت  ــا. ئەمــە ئ ــی خــۆی هێن ــە ژیان ــی ب ســەرەتا ســیربگی کۆتای

ــە تەنگــژە  ــەوە کــە نووســەرەکانیش وەک هــەر کەســێکی ئاســایی ل دەکات

ــی  ــان ئازاردان ــن ی ــە خۆکوش ــر ل ــی بی ــەر بێچارەی ــە لەب ــدا ڕەنگ توندەکان

ــەوە. ــان بکەن خۆی

*بــە گشــتی قســەیەک هەیــە کــە بــە چەنــدان شــێوە 
ــش  ــەدەب، ئەوی ــی ئ ــی بنەڕەت ــارەی ئەرک ــراوە دەرب ک
ــدا  ــی مرۆڤ ــە خزمەت ــەدەب ل ــتە ئ ــە پێویس ــەوەی ک ئ
بێــت، یــان بــە شــێوەیەک لــە شــێوەکان ئــەدەب 
یانــی ئیشــکردن لەجوانکردنــی دنیــادا، بــە بۆچوونــی 
ئێــوە ئــەم دیــدە، دیدێکــی سروشــتی ئەدەبــە و هــەر 
ــەی  ــە دەرەوەی پرۆس ــەدەب ل ــۆ ئ ــر ب ــی ت تێڕوانینێک

ــە؟ ئەدەب
ــت  ــی هەبێ ــی ڕۆڵێک ــەدەب چ ــە ئ ــەوەی ک ــیاری ئ  ڕۆزا حســێن: پرس

یــان چــی ڕۆڵێــک دەبینێــت پرســیارێکی نــوێ نییــە، بەڵکــو لــە ســەردەمی 

فەیلەســوفەکانی گریکــەوە، بــۆ منوونــە ئەفالتــون و ئەرەســتۆ، پرســیارێکی 

گرنــگ بــووە. ئــەو ئایدیاڵــەی کــە وەک شــاعیری ڕۆم هۆراتــس پێــی 

ــا ئێســتاش  ــەوە، ت ــژ بەیەکــەوە کۆبکات ــوو دەبێــت ئــەدەب ســود و چێ واب

ئایدیاڵێکــە لێــرەو لــەوێ ڕەواجــی گــەورەی مــاوە. ژان پــۆل ســارتەر 

لــە کتێبــی ”ئــەدەب چیــە؟“دا بــاس لــەو بەرپرســیارێتییە دەکات کــە 

ــاری ژیانــی خــۆی.  ــگا و ب ــە کۆمەڵ ــەر ب دەبێــت نووســەر هەیبێــت بەرامب
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ــارەی  ــە وت ــەو کۆمەڵ ــارتەر ئ ــە س ــەو ســەردەمەی ک ــی ئ ــە لەبەرچاوگرتن ب

ــەدەب دەکات  ــەی ئ ــی مولتەزیامن ــە ڕۆڵ ــی ل ــەو بەرگری ــادا نووســیوە، ئ تی

ــن  ــەڕای م ــاوزەد دەکات. ب ــەتکردن ن ــتەی سیاس ــەکان وەک کەرەس و، وش

ــدا بێــت. ئــەدەب هیــچ ئەرکێکــی تــری  ــاو ئەدەب ــە پێن ئــەدەب دەبێــت ل

ــەیەکی  ــت شوش ــە پش ــرەوە و ل ــی ت ــە پەنجەرەیەک ــەوەی ل ــە ل ــە جگ نیی

ــدات و هەندێــک  ــگای خۆمامنــان پیشــان ب ــە ســتاتیکا کۆمەڵ نەخشــێرناو ب

ڕەهەنــدی شــاراوەی ژێرپێســتی ژیانــی ڕۆژانــەی خۆمامنــان بەرچــاو بخــات. 

ــای  ــەو توان ــی ئ ــاڵ و عەرزکردن ــەو خەی ــکردنی ئ ــی بەش ــەدەب چاالکی ئ

دروســتکردنی ســتاتیکایەیە کــە کەســی بەرهەمهێنــەری ئــەدەب هەیەتــی. 

ــای  ــت، ئەمــە قــەت مان ــدا بێ ــاو ئەدەب ــت لەپێن ــەدەب دەبێ ــم ئ ــە دەڵێ ک

ــی  ــی دەرەوەی ناخ ــی بابەتی ــچ بەهایەک ــە هی ــە ک ــی وا نیی عەدەمییەتێک

تاکــە کەســەکە و هیــچ نــۆرم و بەهایەکــی یونیڤێرســاڵ گرنــگ نییــە. بەڵکــو 

بەپێچەوانــەوە، هەمیشــە ڕەچاوکردنــی بەهــای بابەتیــی گرنگــە کــە وا 

دەکات ناوەڕۆکێــک ئەوەنــدە جــوان بنوێنێــت کــە ناچــار بیــن ناوێکــی لــێ 

ــن.  ــاوی بەری ــەدەب ن ــە ئ ــن و ب بنێی

* ئەگــەر ئــەدەب بــۆ ئــەوە خوڵقابێــت کــە لــە خزمەتــی 
مرۆڤــدا بێــت، ئایــا ئێمــە تووشــی ئیشــکالیەت نابیــن 
یانــی  مــرۆڤ(؟  )خزمەتــی  پێناســەی  بەرانبــەر  لــە 
ــی  ــە الی مرۆڤێک ــە ڕەنگ ــم: ک ــەوەت پێبڵێ ــت ئ دەموێ
ڕەشــبین یــان بەسروشــت ڕەشــبین خزمــەت ئــەوە 
ــرەدا  ــە لێ ــەوە؟ بۆی ــان ڕەتبکات ــە پرۆســەی ژی ــت ک بێ
خزمەتــی  لــە  ڕەشــبینە  نووســەرە  ئــەو  نووســینی 

مەرگدۆســتییدا دەبێــت؟ 

ڕۆزا حسێن
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ڕۆزا حســێن: مــن پێموایــە هــەرکات هەوڵێــک بدرێــت ئــەدەب 
ڕاســتەوخۆ و الیەندارانــە ئارگیومێنــت بــۆ قازانــج و خزمەتــی ئینســان 

بــکات، لــەو کاتــەدا ئیــر لــەوە دەکەوێــت دەســت بــدات لەنــاو کاتاگۆریــی 

ئەدەبــدا دایبنێیــن بەبێئــەوەی ڕەزاقــورس و نائەدەبیــی دەربکەوێــت. 

ــۆ  ــزام و بەرپرســیارێتیی ب ــە دروســتکردنی ئیلتی ــەر ل ــم ب ــی مولتەزی ئەدەب

ــگا، ئیلتیــزام و دەســتگیریی بــۆ خــودی ئەدیــب دروســت دەکات و  کۆمەڵ

ــەوە. هــەر ئیلتزامیــک  ــدا مبێنێت ناهێڵێــت دۆســتایەتییەکی لەگــەڵ داهێنان

دەکرێــت بڕێــک لــە خەیاڵــی داهینەرانــەی نوســەر قفــڵ بکات. بــەاڵم وەک 

لەســەرەوە ووتــم گرنگــە نوســەر خــۆی بااڵنســی ئــەوە ڕابگرێــت کــە هیــچ 

ــاڵ و  ــا یونیڤەرس ــدا بەه ــان کاتیش ــە هەم ــێت و ل ــنورێک نەناس ــۆرە س ج

مرۆڤدۆســتانەکان ســنوری قســەکردنی بێــت. لێــرەوە دێمــەوە ســەر وەاڵمی 

ــەری  ــەر خوێن ــت لەس ــەرێکی ڕەشــبین دەکرێ ــردەی کــە نوس ــەو کارک ئ

ــەاڵم بەڕاســتەوخۆ کار  ــبینە, ب ــەو شــوێنەی نوســەرێک ڕەش ــا ئ ــت. ت دابنێ

لەســەر هاندانــی خوێنــەر نــاکات بــۆ مەرگدۆســتیی، ئیشــکالێکی نیــە 

چەندێــک باســی پوچــی ژیــان و بێامنایــی تــەواوی بــوون بــکات. ناکرێــت 

ــەو بەرپرســیارێتییە بەتەنهــا بدەیــن بەســەر نووســەردا.  هەمــوو ئەرکــی ئ

ئــەوەی مــن دەیبینــم و بــاوە لــە کۆمەڵــگای ئێمــەدا ئەوەیــە کــە هەمــوو 

ــان  ــەر ی ــان نوس ــە ی ــەکان دەدرێت ــەوەی دەق ــن و لێکدان ــی تێگەیش ئەرک

ــت  ــەر دروس ــودی خوێن ــەالی خ ــیاریەک ل ــچ هۆش ــە هی ــران. وات ڕەخنەگ

ناکرێــت کــە دەقێــک دەخوێنێتــەوە هــەروا بەبــێ تێگەیشــتنی خــۆی 

ــەکات.  ــەی ن ــەک مامەڵ ــەکات و وەک پیرۆزیی ــوڵ ن ــە قب ــەواوی دەقەک ت

گرنگــە ئــەوەی کــە دەقــی ئەدەبیــی دەقێکــە بەهایەکــی ســتاتیکیی زیاتــری 

هەیــە لــە تێکســتێکی پــڕ ووشــە کــە مانــای نییــە، ئۆتۆماتیکیــی ئــەو مانایــە 

ــە هــەر پەیامێکیشــی  ــە ئەدەبیی ــەو دەق ــە ئ ــن کەوات ــت وا بزانی وەرنەگرێ

ــە  ــە ک ــان هەی ــا زۆرەی ــەو بەه ــان ئ ــووە، هەم ــدا هەڵگرت ــو دێڕەکانی لەنێ

جوانیــی و ســتاتیکا هەیەتــی. ئــەدەب بــا وەک جوانیــی بەرهەمهاتــوو 

ــەدەس. ــی موق ــەک دەق ــن، ن ســەیر بکەی

ئەدیبانــەی  ئــەو  دەڵێــت  کــە  هەیــە  *قســەیەک   

ــار  ــەن، دواج ــەواو بک ــی ت ــی ئەدەب ــن پرۆژەیەک ناتوان
کۆتایــی پرۆژەکــە بــە خۆکوشــتنی نوســەرەکە کۆتایــی 
دێــت، یانــی دەمەوێــت بڵێــم ئەمــە یانــی ئــەوەی 
ــەڵ  ــان لەگ ــی زۆر ڕۆحی ــەکان پەیوەندیەک ــە ئەدیب ک

بەرهەمەکانیــان هەیــە؟
ــی  ــە قوڵی ــی ب ــدە پەیوەندی ــەو کارە ئەوەن ــت ئ ــێن: دەکرێ ڕۆزا حس
ئــەو پەیوەندییــە ڕۆحییــەوە نەبێــت کــە ئەدیبێــک لەگــەڵ دەقێکــدا 

هەیەتــی ئەوەنــدی پەیوەنــدی بــەوە هەبێــت کــە خــودی نووســین 

کردەیەکــی زۆر تاککەگــەرا و پــڕ لــە تەنیاییــە. دەکرێــت ئاســانر ئەدیبێــک 

تووشــی بارگــرژی دەروونــی ببێتــەوە، چونکــە خــودی نوســەر زۆرتــر 

لەهــەر پیشــەیەکی تــر بەتەنهایــە و چاالکیــی نوســین یەکێــک لــەو 

ــی  ــو مەرج ــت، بەڵک ــا کار دەکەی ــەر تەنه ــەک ه ــە ن ــە ک ــە کەمانەی پیش

ــچ کەســێکی  ــە هی ــە ک ــت ئەوەی ــت هەبێ ــەوەی بەرهەم ــۆ ئ ســەرەکیی ب

ــک  ــەر بەلەمێ ــای س ــی تەنی ــەوە. دەریاوانێک ــەو تەنیاییەت ــاو ئ ــە ن نەیەت

ــوێ  ــان گ ــەوە ی ــک بخوێنێت ــت کتێبێ ــەورەدا دەتوانێ ــی گ ــاو دەریایەک لەن

ــەاڵم نوســەر مەرجــی  ــکات، ب ــۆ بگرێــت و ماســیگریی خۆیشــی ب ــە ڕادی ل

کارەکــەی خۆدابڕینــە لــە کۆنتاکــت. ئــەم تایبەمتەندییــە بــۆی هەیــە 

قورســاییەکی دەرونیــی بــەدوای خۆیــدا بهنێنێــت. ئەگــەر منونــەی ئێرنســت 
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ــوژی  ــە و خودک ــە توانای ــد ب ــی چەن ــە ئەدیبێک ــن ک ــوای وەربگری هەمینگ

ئەدەبــی  کارێکــی  کــە  نییــە  ئــەوە  لەبــەر  ئــەو  دەکات، خودکوژیــی 

ــە ڕووی  ــارەی ل ــەو فش ــەر ئ ــو لەب ــت، بەڵک ــەواو ناکرێ ــۆی ت ــە و ب هەی

ــی  ــت خەمۆک ــی بەدەس ــی نااڵندن ــە ئەنجام ــەریەتی ل ــەی لەس دەروونیی

و موعتادبوونــی بــە خواردنــەوەی زۆری ئەلکهولــەوە ئــەو کارە دەکات. 

فالدیمیــر مایکۆڤســکیش ئــەو ڕۆژەی خــۆی دەکوژێــت لــە نامەیەکــدا کــە 

جێــی هێشــتووە داوا دەکات کــە ئــەو تێکســتە شــعرییانەی مــاوەی بــەر لــە 

مردنــی نووســیوونی، باڵوبکرێنــەوە. واتــە نــەک هــەر لەبــەر ئــەوە نییــە کــە 

توانــای تەواوکردنــی دەقێکــی نییــە، بەڵکــو دەقــی ئامــادە بــۆ چاپــی هەیــە. 

بــەاڵم جاریــش هەیــە ئەدیبێــک وەک هــەر کەســێکی تــر ئاســایی دەگاتــە 

خاڵیــک کــە ئیــر خوڵقــی شــەڕی ژیانــی نامێنێــت و ناتوانێــت مانایــەک بــۆ 

بوونــی خــۆی بدۆزێتــەوە، ئینجــا شــەڕی مــردن دەکات و بەپێیەکانــی خــۆی 

ــەو شــتانەی  ــم نووســین یەکێکــە ل ــت بڵێ ــۆ دەنێــت. دەمەوێ ــگاوی ب هەن

ــی خــودی  ــۆ بێامنای ــەک ب ــەوە مانای ــە ڕێگەی ــدەدات ل ــە کەســێک هەوڵ ک

ــان  ــای ژی ــایی مان ــێکی ئاس ــە کەس ــە. وات ــووی نیی ــەوە هەم ــوون بدۆزێت ب

ــی  ــە پێ ــە مەعشــوقەکەی خــۆی و ک ــگات ب ــە ب ــت ک ــەوەدا ببینێ ڕەنگــە ل

دەگات و لەچرکەســاتێکدا هەســت دەکات کــە ئــەو غوربەتــی بوونــەی کــە 

ــۆ نووســەرێکیش دەشــێت وابێــت.  هەیەتــی هــەر نەســڕاوەتەوە. ئەمــە ب

لــە چرکەســاتێکدا دەبینێــت کــە نووســینیش پرســیاری جەوهەریــی ›‹ئێمــە 

چــی ئەکەیــن لێــرە‹‹ی بــۆ وەاڵمناداتــەوە. ئــا لێرەدایــە ئینســان بــە گشــتیی 

هەســت بــە پوچیــی بــوون دەکات و، جــار هەیــە ڕەنگــە تــا ئــەو ڕادەیــە 

ــان نادۆزێتــەوە بــە غەیــری ئــەو ڕیگەیــەی  ــر بــۆ ژی ــای ت دەڕوات کــە مان

ــەوە.      ــی نەکردۆت ــە تاق ک

*ئەدیبــەکان بەگشــتی خــاوەن چەنــدان خەســڵەتی 
تەنیــان،  مرۆڤگەلێکــی  خۆیانــن:  بــە  تایبــەت 
گۆشــەگیرن، یاخیــن، پەراوێزن...هەســتناکەن کــۆی 
بــە  یــان  ئەدیــب؟  بەهەڵهاتنــی  یەکســانە  ئــەم 
واتایەکــی ترهەڵهاتــن لــە واقیــع، هەڵهاتــن لــە کــۆی 
ئــەو حاڵەتــە دەرونیانــەی لــە گەڵیانــدا دەژی و ڕەتیــان 
ــە خەســڵەتانە  ــەو ئەدیبان ــار ئ ــەاڵم دواج ــەوە، ب دەکات
هەنگاوێکــی تریــان لــە پێشــە، ئەویــش کۆتاییەکــەی 
ــە خۆکوشــتن، چونکــە ئەگــەر هەڵهاتنیــان  بریتییــە ل
لــە کۆمەڵــگا و واقیــع جۆرێــک بێــت لــە شکســت ئــەوا 
ــدا  ــی و خەیاڵیی ــی نمونەی ــە دنیایەک ــەوە ل بەدڵنیایی
قوڵتــر تووشــی ئــەم شکســتە دەبنــەوە، بۆیــە دەکرێــت 
مەنزڵــی  دوا  ڕاســتەقینە  و  یاخــی  ئەدیبــی  بڵێیــن 

خۆکوشــتنە؟
ڕۆزا حســێن: مــن هاوڕانیــم لەگــەڵ ئــەم جیاکردنەوەیــەدا، چونکە ئەوە 
زۆر جــار موبالەغــەی تیــا دەکرێــت. وایــە تایبەمتەندیەکــی خــودی کــردەی 

نووســین تەنیابوونــی زۆری گەرەکــە کــە جــار هەیــە ڕەنگــە ســەر بکێشــت 

ــە  ــە کــە ئەدیبــەکان ب ــای ئــەوە نی بــۆ هەســتی تەنیایــی، بــەاڵم ئەمــە مان

شــێوەیەکی گشــتی کەســانی گۆشــەگیر و تەنیــان. ڕاســتە دەکرێت کەســانی 

یاخــی لەنــاو ئەدیبەکانــدا هەڵبکەوێــت، بــەاڵم جاریــش هەیــە لــە ترســی 

ــی  ــرن. بەکورت ــەیەک دەگ ــەن و گۆش ــینی دەب ــۆ نووس ــا ب ــوون پەن یاخیب

کەســی ئەدیــب وەک هــەر کەســێکی تــری ســەر ئــەم هەســارەیە چەندیــن 

کــردار و ڕوداوی تــر لــە ژیانیانــدا ڕوودەدات کــە دەکرێــت ئاڕاســتەیەک بــۆ 
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چۆنیەتــی کۆتایــی ژیــان دیــاری بــکات. خاڵێکــی تــر کــە گرنگــە بووترێــت 

ــەو  ــی بەردەســتکردنی ئ ــە بەخت ــب ک ــە زۆر جــار کەســی ئەدی ــە ک ئەوەی

جیهانــەی نییــە کــە لــە خەیاڵیــدا هەیــە و لــە واقیعــدا دەتــی پێــی نــاگات، 

پەنــا بــۆ ژانــری بــۆ منونــە ڕۆمــان دەبــات بــۆ  دروســتکردنی ئــەو جیهانــە. 

ئەمەیــە ئــەو خاڵــەی کــە ئــەدەب لــە ژانرەکانــی تــری نووســین بەتایبــەت 

دەقــە ئەبســراکتەکان جیادەکاتــەوە. 

- ڕۆزا حسێن
 لە کوردستان لە دایکبووە.

- خوێندنی پەیمانگای 
تەکنیکی بەشی پزیشکی 

تەواوکردووە. 
- ماجستیری لە زانستە 

سیاسیەکان و مافی مرۆڤ 
لە زانکۆی بێرگن لە نەرویج 

تەواوکردووە.
- ئیستا لە واڵتى نەرویج 

خوێندکاری بەکالۆریۆسە لە 
بواری وەرگێڕاندا.



  دەمیرتاش:

 سەحەر 
  فەنتازیا نییە 
     و حەقیقەتە

سازدانی: چاغری ساری
لە تورکییەوە: ئاگا
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چاغــری ســاری: ئــەوە نزیکــەی ســاڵێکە لــە زیندانیــت، 
هادەپەییــەکان  بۆســەر  زۆردەســتی  و  ئۆپەراســیۆن 
ڕۆشــن  دادگاییکردنەکەشــت  ڕۆژی  هێشــتا  بەردەوامــە. 
نییــە. هەمــوو ســاتێک لەبــەردەم ئەگــەری گرتــن و هێــرش 
لەنێــو  سیاســییەک  وەک  کاتێکــدا  لــە  کردنەســەردان. 
ــارەی  ئــەو هەمــوو کێشــانەدا دەژیــن، بۆچــی کتێبێــک لەب

)دەنووســن(؟ ژنانــەوە 

ــە هەرشــتێک »ئاریشــەی ژن« خــۆی ئاریشــەیەکی  ــەر ل دەمیرتــاش:  ب

سیاســیی و ئایدۆلۆژییــە. هــەر هێرشــێکی سیاســی، دەســتەجەمعی و 

دەســتەیی دەکرێتــە ســەر هادەپــە جــودا نییــە لــە هێرشــکردنە ســەر 

ژنــان. ئــەو شــوێنەی کــە هــەر ســاتێک زۆردەســتی، چەوســاندنەوە، 

دەســەاڵتخوازی و هیراشــیەت خــۆی تێــدا بەرهــەم دەهێنێتــەوە جەســتەی 

ــەڕووی  ــدا ڕووب ــە کەســایەتی ژن ــەو شــتەی کــە ل ژن و ناســنامەکەیەتی. ئ

ــو  ــە، بەڵک ــی ژن نیی ــا تایبەتەکان ــا بەه ــەوە تەنی ــەر دەبێت ــکردنە س هێرش

بەهــا گەردوونییەکانــی مرۆڤایەتیــن. هەمــوو تووندوتیــژی، چەوســانەندەوە 

ڕەگەزپەرســتی  میلیتاریــزم،  ســەرمایە،  کەدەوڵــەت،  وێرانکارییــەک  و 

ســەرڕێگەی دەخــات ژن لــە چەقەکەیدایــە. هــەر ئەمــە خــۆی جدییریــن 

بەرایــی  »جوگرافیــا«ی  شــوێنگە  ژن  جەســتەی  سیاســییە.  پرســگرێکی 

ــاوە.  ــەی پی ــتر »ئاریش ــی دروس ــتیدا ناونان ــاالرییە. لەڕاس ــی پیاوس زیهنیەت

ــە  ــە جدیی ــەو کێش ــەڕووی ئ ــە ڕووب ــێوەیەکی بوێران ــە ش ــە ب ــەر ئێم ئەگ

نەبینــەوە هەنگاوێــک نــە لــە دیموکراســی نــە لــە ئــازادی و نــە لــە 

یەکســانی دەچینــە پێشــەوە. ئەگــەر لــەم ڕەهەنــدەوە  لێی ڕامێنیــن ئەوەی 

ــدە  ــە ڕەهەن ــە، ل ــان« نیی ــازی ژن ــە نووســینی »چیرۆکــی فەنت مــن کردووم

دیمەنی باو بوونەوەی سەحەر لە تورکیا
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سیاســییەکەیەوە بەرخودانــی »ئــازادی ژنان«ـــە. ئــەم پرســە پرســێک نییە نە 

لــە هەوڵــی مــن و نــە لــە هەوڵــی ئۆپۆزیســیۆنەکانی دیکــە نــە جودایــە و 

ــە دووریشــە. ن

کەســانێک  لــە  بــاس  چیرۆکانــە  ئــەم  ســاری:  چاغــری 
ــەی  ــەر، ئەوان ــەرەوڕووی دەستدرێژیکردنەس ــە ب ــەن ک دەک
ــەو   ــا ئ ــەن، هەروەه ــواردا کاردەک ــی ناهەم ــە هەلومەرج ل
ژنانــەی کــە ناچــارن ســەرەدەری لەگــەڵ هەژاریــدا بکــەن. 
قســەی  زۆر  چوارچێوانــەدا  لــەم  هادەپــەش  هەڵبەتــە 
ــە وەک  ــوو ئەمان ــەرباری هەم ــەاڵم س ــەن. ب ــن ه ــۆ گوت ب
ــی  ــە بەکارهێنان ــوو ل ــەیەکت هەب ــچ ئاریش ــک« هی »پیاوێ

زمانــدا، چونکــە پرســێکی هەســتیارە...

ــم نووســین و  ــاو« بوون ــەزی »پی ــە بەهــۆکاری ڕەگ ــاش: هەڵبەت دەمیرت

قســەکردن لەبــارەی پرســی »ژنان«ـــەوە پێویســتدەکات زۆر ئاگامەندانەتــر 

بــم. چونکــە بــەوەی مبــەوێ لەبــارەی ئــازادی ژنانــەوە قســە بکــەم و وەک 

پیاوێــک وابنوێنــم کــە خەریکــم »لوتــف« بەرانبەریــان دەنوێنــم دەمخاتــە 

ــەر  ــکردنە س ــەرەکی  هێرش ــەری س ــاو بک ــەوە. پی ــی جددیی ــو هەڵەیەک نێ

ــار  ــدا هەندێکج ــە کاتێک ــە ل ــە پیاوانەی ــەو زیهنیەت ــە. ئ ــنامەی ژنبوون ناس

بەنــاوی مێــرد، کاک، خۆشەویســت، دەزگیــران و بــاوک دێتــە ئــاراوە، 

یاخــود  بەڕێوەبــەر  ســەرکار،  دەوڵــەت،  نــاوی  بــە  هەندێکجاریــش 

بەیەکــەوە  لــە زۆر شــوێنیش چەندێکیــان  ئــاراوە،  هاوســەرۆک دێتــە 

هێــز،  سەردەســتی،  بەهێزکردنــی  و  پاراســن  بــۆ  و  ســەر هەڵدەدەن 

ــەوە. ــتییەک ناکات ــچ زۆردەس ــە هی ــڵ ل ــۆی س ــیەتی خ هیراش

ــی ژن«  ــەر »مەزڵومیەت ــۆ س ــەک ب ــەرنجەکان ن ــە س ــتم کتێبەک ــن ویس م

پیــاو ڕابکێشــێت. هەوڵمــدا ژن وەک  بــۆ ســەر »زاڵمبوونــی«  بەڵکــو 

ــدەم  ــان ب ــەک نیش ــو ڕوانگەی ــا، بەڵک ــی ن ــە بەزەی ــایەن ب ــی ش فیگورێک

کــە پیــاوان شــایەن بــە بەزەییــن. کتێبەکــەم پێشــکەش بــە ژنــان کــردووە، 

بــەاڵم ویســتم پەیامەکــە بــە پیــاوان بــگات. ژنــان زۆر وانــە لــەم کتێبــەوە 

ــەو  ــتی ئ ــدا هاودەس ــێ هەوڵم ــە. تەن ــم نیی ــەددی ئەوەش ــرن، ح وەرناگ

ــە  ــت ل ــتم هەبێ ــەن دەس ــازادی ژن دەک ــی ئ ــە خەبات ــە ئازایان ــم ک ژنانەب

ــەم  ــک ئ ــەر پیاوێ ــە ه ــاالری. چونک ــی پیاوس ــەوەی زیهنیەت بەرەنگاربوون

بەرەوڕووبوونەوەیــە نــەکات ئەگــەری بوونــە مرۆڤێکــی ئــازادی نییــە. 

ــەم  ــتەقینەی ئ ــی ڕاس ــن موخاتەب ــەیری بکەی ــەوە س ــەم ڕوانگەی ــەر ل ئەگ

ــن. ــە، پیاوان کتێب

چاغــری ســاری: باشــە دەمیرتــاش چــۆن بەرخودانــی ژنــان 
ــوێ چ  ــە ک ــان، ل ــی زم ــی بەکارهێنان ــت؟ چۆنیەت دەزانێ

ــرێ... ــک بنوێن ــۆرە رەفتارێ ج

ــی  ــەری کەڵەکەبوون ــم کاریگ ــن بڵێ ــاش:  دەتوانی دەمیرت

ئــەو بەرخودانەیــە کــە لــە تەمەنــی گەنجیمــەوە  لەپێنــاو 

ئــازادی و جواڵنــەوە ئازادییــەی تێیــدا گــەورە بــووم. ئــەو 

ــن  ــات دەکەی ــەوە خەب ــە بەیەک ــش ک ــە هاوڕێبازانەی ژن

ئــەم بەرخودانــە  ئەوانیــش فێــرم دەکــەن. هەڵبەتــە 

لــە  هەیــە.  کەڵەکەبوویشــی  ئایدۆلــۆژی  ڕیشــەیەکی 

ــز و  ــورد هێ ــی ک ــە ژنان ــەرچاوەیەی ک ــەو س ــدا ئ بنەڕەت

گــوڕی پــێ دەدەن زۆر پتــەوە، پێشــڤەڕۆ و بوێرانەیــە.

ئــەو کەســەی کــە لــە هەموویــان زیاتــر هۆشــی خــۆی بــە ئــازادی 

ــەی  ــیویەتی و قس ــەوە نووس ــردوە، لەبارەی ــدوو ک ــاالری مان ــان و پیاوس ژن

ــن  ــەرڕووی زەمی ــتا لەس ــو ئێس ــە. تاوەک ــز ئۆجەالن ــردووە بەڕێ ــەر ک لەس

هیــچ پیاوێکــی دیکــەم نەدیــوە هێنــدەی ئــەو مێشــکی خــۆی بــەم 
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پرســانەوە مانــدوو بــکات. بەڕێزیــان جەســتەی ژن وەک »گەورەتریــن 

ــان  ــەوەی ژن ــا جواڵن ــە تورکی ــە ل ــراو« دەناســێنێ. هەڵبەت ــی داگیرک دەوڵەت

ــیان  ــی باش ــددی و ئەزموونێک ــی ج ــان بەرەنگارییەک ــی ژن و رێکخراوەکان

ــاڵێک  ــوو س ــەی هەم ــەو بەرخودان ــدا ئ ــەری دونیاش ــە سەرانس ــە. ل هەی

زۆرتــر دەبێــت و دەبێتــە هێزێکــی کاریگــەر. ئــەو بەرخودانانــە هەموویــان 

لــە ئەنجامــدا بــەدەم گۆڕینــی وردە وردەی هەندێــک شــتەوە بــەرەو 

ــن  ــۆ م ــە ب ــوو ئەمان ــگێڕن. هەم ــن. شۆڕش ــن. گۆڕانکاریهێن ــەوە دەچ پێش

فێــرکارن. دەبــێ ئــەوەش بڵێــم هێشــتا لــەم باســانەدا لەســەرەتادام. چونکــە 

ــتبااڵیی و  ــەاڵتدارێتی، دەس ــا، دەس ــز، توان ــەو هێ ــوو ئ ــە هەم ــان ل وازهێن

ــەوە  ــاودا کۆبووەت ــتی پی ــاڵە لەدەس ــەزاران س ــە ه ــە ب ــەی ک خاوەندارێتیی

ــانی  ــازادی و یەکس ــە ئ ــان ب ــەوە بڕواهێن ــە دڵ ــری دەوێ. ل ــتی بوێ بەڕاس

ــەوە  ــەی پیاوان ــە ڕوانگ ــاوەدا ل ــەو پێن ــتە ل ــەوەی پێویس ــی ئ و ئەنجامدان

کابووســێکە. دنــەی ترســیان دەدات و ڕێگــە لەبــەردەم ڕاڕاییــان دەکاتــەوە. 

ئەگــەر لــەم ڕەهەنــدەوە تەماشــای بکەیــت ئــەو پیاوانــەی کــە وەک 

دیمەنی باو بوونەوەی سەحەر لە تورکیا
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پەیکــەری بوێــری دەبیرنێــن زۆربەیــان ترســنۆک و زراویــان لــە یەکســانبوون 

دەچێــت. مــن پێموایــە ئەگــەر ســەرەتا ترســناکیش بێــت پێویســت دەکات 

ــە  ــک ل ــە یەکێ ــن. ل ــێ بدەی ــژە پ ــەوە درێ ــە بوێریی ــانی ب ــازادی و یەکس ئ

ڕۆمانەکانــی دەیڤیــد میشــێل خوێندوومەتــەوە کــە دەیگــوت »بوێــری 

واتــە؛ ئەگــەر ئەنجامدانــی شــتێک تــا ڕاددەی خــۆ پیســکردمنان مبانرســێنێ 

ــە.« ــتا ئەنجامدان هێش

چاغــری ســاری: بــە چیرۆکەکانــی نێــو کتێبەکــە ئاشــنا 
ڕاســتەقینەن،  ڕووداوی  ئەمانــە  زانیمانــن.  و  بوویــن 
پێکهێنــراون، ئیلهامــت لــە ڕووداوگەلێــک وەرگرتــووە؟ بــۆ 

ــە  ــراوە... ژنێک ــاو ک ــەی بەن ــە کتێبەک ــەحەر ک ــە س نموون
چەنــدە ئاشــنایە. دەڵێــی ڕاســتییە. چ شــتێک بــوو وایکــرد 

ــن؟ ــە بنووس ئەمان

دەمیرتــاش:  زۆربــەی چیرۆکــەکان پێکهێــرناون. بــەاڵم »پیاوەکــەی 

چیرۆکــی  لــە  باهــرەی  ئــەو  و  دایکــم  لەگــەڵ  »حســابات  ناخــامن، 

ــان  ــدان« زۆربەی ــی زین ــەوەی نامەکان ــۆ کۆمیســیۆنی خوێندن ــەک ب »نامەی

 ćHD ــرۆڤ ــی م ــەی مافەکان ــو کۆمەڵ ــااڵنێکی زۆر لەنێ ــن س ــتین. م ڕاس

درێــژەم بــە کاری پاراســتنی مافــی مــرۆڤ داوە. مــاوەی ١٢ ساڵیشــە 

ــە  ــەرە ل ــر و ئەنک ــە ئیزمی ــارم. ل ــەتدام و پەرلەمانت ــو سیاس ــە لەنێ چاالکان

ــردن  ــە  چاودێریک ــوو ئەزموون ــەم هەم ــووم. ئ ــدکار ب ــۆدا خوێن دوو زانک

ــک خــودی خــۆم  ــد جارێ ــردووم. چەن ــە ک ــۆ خەرمان و ســەرنجدانی ب

زۆربــەی  لەگــەڵ  بۆیــە  هێرشکردنەســەر.  بوومەتەئامانجــی 

چینــی کۆمەڵگــە پەیوەنــدی، دیالــۆگ و ســەربوردەم هــەن. 

بیــرم لەوەکــردەوە هەمــوو ئــەو ئەزموونــە گواســتنەوەیان 

»ســەحەر«  دەبێــت.  بــاش  زۆر  ئەدەبــەوە  لەڕێگــەی 

ــە  ــەوە هەی ــامن ل ــەالم ئاگاش ــرناوە، ب ــەد پێکهێ ــەدا س س

ــەحەر  ــم س ــە دەڵێ ــەن. بۆی ــەحەر ه ــەزاران س ــە بەه ک

ــە. ــە و حەقیقەت ــا نیی فەنتازی

شوێندەســتەکانی  ســاری:  چاغــری 
دەمیرتاشــیش لە کتێبەکەدا هەســتپێدەکەین... 

یەکــەم  لــە  دەســتپێدەکات  کتێبەکــە  کــە  هــەر 
تەنزئامێــزی  زمانــی  ڕێکەوتــی  نموونــە  بــۆ  چیرۆکــدا 
دەمیرتــاش دەکەیــن... یاخــود لــە چیرۆکــی نامــە بــۆ 
کۆمیســیۆنی خوێندنــەوەی نامەکانــی زینــدان دا. ئەمانــەت 

فەرهاد چۆمانی  وەرگێڕی سەحەر بۆ کوردی
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چــۆن پێکهێنــاون؟  لــە راســتیدا لــە 
لــە  باســتان  کۆمیســیۆن  نامەکــەی 

کــردوە... خۆتــان 

هەمیشــە  بۆمــن  نووســین  دەمیرتــاش: 

کــە  دەکــرد  حــەزم  زۆر  بــووە.  هۆگرییــەک 

لــەدەرەوە )دەرەوەی زینــدان( بــووم بنووســم.  

سیاســییەی  ناســنامە  و  ئــەرک   ئــەو  بــەاڵم 

ڕێگــر  بــەردەوام  دەکــرد  نوێنەرایەتیــم  کــە 

لــە  کــە  شــت  بنچینەییریــن  دواجــار  بــوو. 

بەڕێوەچوونــی  بــاش  دەکــرێ  چــاوەڕێ  مــن 

ــێوازێکی  ــە بەش ــی کردن ــەمتان و نوێنەرایەتی سیاس

و  زۆر  ماندووبوونــی  ئەمــەش   ســەرکەوتووانە، 

هەوڵــی زۆری گەرەکــە. ئەمــەش بەشــێوەیەکی 

رسووشــتی هەمــوو کاتەکــەی دەبــردم. نــە کات نە 

ــەڵ  ــر لەگ ــا. زۆرت ــۆ دەڕەخس ــینم ب ــی نووس کەش

بارەیــەوە قســەمان  لــەم  هاوژینەکــەم باشــاک 

ــینە و  ــە نووس ــەزم ل ــرد ح ــتی دەک ــرد. هەس دەک

ــەاڵم  ــدەدام. ب ــری پێ ــی و بوێ ــەش وێرەک ــۆ ئەم ب

بــە  ئێســتاش   نەمدەتوانــی.  کــردم  چەنــدی 

ناســنامەی »بەندکراو«ـــەوە کــە ئــەم دەرفەتــەم بۆ 

ڕەخســا ویســتی نووســینی ناخمــم کــردە ڕاســتی. 

ــداوە  ــاژەم پێ ــدا ئام ــە کتێبەکەش ــەت وەک ل هەڵب

بەرگی سەحەر بە تورکی
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هەریەکــە لــە رسری ســورەییا ئۆنــدەر و بــاڕش پیرحەســەن ڕۆڵیــان هەبــوو 

لــە ورەپێدانــم بــۆ نووســین.

کۆمیســیۆنی  بــۆ  نامــە  چیرۆکــی  لــە  ســاری:  چاغــری 
خوێندنــەوەی نامەکانــی زیندانــدا ئامــاژەی ئــەوە دەدەیــت 
ــەاڵم  ــت. ب ــوە دێ ــە کوێ ــت ل ــەربوونی چیرۆکان ــە نووس ک
ئەمــە بــە زانینــی ئــەوەی کــە ئەمــە چیرۆکــە دەپرســم. تــۆ 
ــانەوە؟  ــەت دەکێش ــی؟ وێن ــتێکت دەنووس ــچ ش ــتر هی پێش
ــتێک  ــا چ ئاس ــەوە ت ــەر و ئەدەبیات ــە هون ــان ب پەیوەندیت
بــوو، ئاخــر بڵێــی  »دەی بــا فڵچەیــەک بەدەســتەوە بگــرم« 
و وێنــەی ئــەو ئەســپە بکێشــی زۆر ســەیرە... هەمــوو ئــەم 

شــتانە چــۆن دەســتیان پێکــرد؟ چــۆن پێنووســتان بەدەســتەوە 

گــرت؟

دەمیرتــاش: لەڕاســتیدا حــەزم دەکــرد ڕۆمانێــک بنووســم. بــە دڵنیاییــەوە 

لــە بــواری ئەدەبــدا الف لێنــادەم. ئەمــە ناڵێــم تــا خاکەڕایــی خــۆم نیشــان 

بــدەم. ئــەوەی وادەکات کــە زۆرکــەس ئــارەزووی کتێبەکــەم بکــەن هۆکاری 

تاکانــە و گرنــگ ناســنامە سیاســییەکەم و نارساوییەکەمــە. ئەگەر بــە ناوێکی 

ــارەزوو و  ــان ئ ــۆ هەم ــەوە داخ ــان باڵوبکردایەت ــەم کتێبەم ــارساوەوە ئ نەن

ویســتیان لەهەمبــەر نیشــان دەدا؟ هەرگیــز. مــن ئــەوە دەزانــم. بــەاڵم بیــرم 

لــەوە کــردەوە ئەگــەر ئــەم ســوودەم لــە چوارچێــوەی ئەدەبیاتــدا خەرمانــی 

ســەر بەرخودانەکــەم بێــت هەڵــە نابێــت. بــە شــێوەیکی گشــتی لــە 

کۆمەڵــگای ئێمــەدا هۆگــری و پەیوەســتی بــۆ خوێندنــەوە و کتێــب کەمــە. 

ــش  ــەر کەمێکی ــن. ئەگ ــتی ناهێن ــتەیانە بەدەس ــەوەی شایس ــەکان ئ ئەدیب

بێــت شــەوقی خوێندنــەوە و کتێبــم زۆرتــر کردبێــت، ئەمــە بــۆ مــن گرنگــە.

وێنەکێشــانم  خولیــای  و  توانــا  ســەرەتاییمەوە  خوێندنــی  ســااڵنی  لــە 

هەبــووە. بــەاڵم مــن وێنەکێشــیش نیــم. تەنیــا تابلــۆ بەباشــی بۆیــە دەکــەم. 

هــەرە زۆر بۆیەچییەکــی باشــم. تەنــێ ویســتم ئــەوە بەبیــردا بهێنمــەوە کــە 

پێویســتە  هونەریــش وەک بەشــێکی گرنگــی بەرخــودان، ژیــان و هەمــوو 

ــە  ــۆ زۆر ل ــە ب ــن. بەڵک ــوون ببینی ــە ب ــان هێناوەت ــەی ئێمەی ــەو بەهایان ئ

هــاوڕێ گەنجــەکان لەپێگــەی بوونــە مۆدێلــدام بۆیــان. لەهەمانکاتــدا ئــەم 

ڕۆڵــەش تــا پێمدەکــرێ بــە جددییــەوە لەخــۆ دەگــرم. چیرۆکەکانــم چەنــد 

ڕۆژێــک، هەندێکجــار چەنــد مانگێــک لە هۆشــمدا پێکمدەهێنــان. چەندین 

دەمژمێــر لــە بێاڵییــدا پیاســەم کــردووە. بــەاڵم هەموویانــم شــەوانە دەمــەو 

بەیــان نووســیون. هەســت بــەو ســاتە دەکــەم کــە پێویســتە تێیــدا بنووســم. 

ــد  ــاوەی چەن ــە م ــانە. ل ــەوەی دی ئاس ــوو ئ ــڵ ب ــەرمدا کام ــو س ــە لەنێ ک

ــاڵ  ــۆ عەبدوڵ ــەم کارم ب ــان یەک ــە ســەر کاخــەز. بەیانی ــدا دەچێت کاتژمێرێک

ــم،  ــدا وازی لێدەهێن ــنیارەکانی ویش ــای پێش ــەوە. لەس ــدان دەیخوێنم زەی

دوای چەنــد ڕۆژێــک دووبــارە دەیخوێنمــەوە و دواییــن حــاڵ و بــاری 

ــەر  ــووم. ئەگ ــر ب ــدەر فێ ــە رسری ســورەییا ئۆن ــێ دەبەخشــم. ئەمــەش ل پ

ــم وەک کەســێکی سیاســیی خــۆم  ــدا خــودان بانگەشــەش نەب ــە ئەدەبیات ل

دەخەمــە نێــو ریســکێکی گــەورەوەوە، خــۆم و  بیرکردنەوەکانــم لەهەمبــەر 

ڕەخنــەی ڕای گشــتیدا، لــە زەمینەیەکــی بێویژدانانــە کــراوەدا دەخەمــەڕوو. 

ئەمــە نامرســێنێ، بــەاڵم ڕاڕام دەکات. لەگــەڵ ئەوەشــدا بــە درێژایــی ژیانــم 

بــە لەبەرچاوگرتنــی ترســگەلی مەزنــەوە بەرەوپێــش چوومــە. لــە دواییشــدا 

سوپاســگوزاری هەمــوو کەســێکم بــۆ ڕەخنــە و ڕاوێــژەکان.


