دیدار

ی
سازدان 
ی مهجید
بهرزان عهل 

بۆ ئهوه شیعر دهنوسم
كه ڕۆحم ئارام بێت

كهژاڵ فیداكار

شــاعیرێك لــ ه خهلوهتــی نالــی یــهو ه دێتــهو ه

ئــارام بێــت ،لــه ڕووی كۆمهاڵیهتیشــهوه شــعرهكانی مــن بۆنــی

ی پــڕدهكات لــ ه شــیعر ،ئــهو وهك
ههگبهكــه 

كۆمهاڵیهتــی لــێ دێــت ،چونكــه وهكــو مرۆڤێــك كــه لــه نێــو

شــاعیرێك جوانتــر لــ ه ژیــان ســهیری

ئــهو كۆمهڵگایــهدا دهژیــم ههســتهكهم بهرپرســیارێتیهكم

شــیعر دهكات ئــهو لهنێــو شــیعردا

ههیــه ،یاخــود ئهركــێ لهســهر

ی ههناســ ه
خهریكــی نوســینهوه 

شــامنه كــه پێویســته مــن قســهیهك

ســاردهكانی خۆیهتــی ،ئــهو لهنێــو

بكــهم لهســهر كێشــهكانی كۆمهڵــگا

شــیعردا منداڵــی و گهنجــی خــۆی
جۆرێكــی تــر دهنوســێتهوه ،ڕهنگــ ه
ئێم ـهش بنوســیتهوه .ئ ـهو نهرمتــر
ی بهیانیــان ســاو لــ ه
لــ ه نهســیم 
شــیعر دهكات ،بــااڵی شــیعری ل ـهدار
بیــهك دهچێــت كــ ه شــۆڕبۆتهو ه
ی خۆیــدا ئهوهنــد ه
بهســهر ســێبهور 
بــ ه میهرهبانــی لهســهر شــیعر
ی كــ ه
دهدوێــت هــهروهك ئــهوه 

شيعر ههر بۆ خۆی
ژیانه ،بهاڵم ئێمه
دهتوانین بڵێین
ژیانێكه ك ه جیاوازه
ل ه ژیانی مرۆڤهكان،
قسهكانی ناو شيعر
جیاوازه له قسهكانی
مرۆڤ ئاسایی

لهنــاو شــعرهكامندا .
*لــهم

دیدگایهوهبێــت

تــۆ خــۆت دهنوســیتهو ه
دواتــر دێیــت كۆمهڵــگا
دهنوســیتهو ه ؟
 كــهژاڵ /ههنــدێ جــار مــنههردوكیــان پێكــهوه ڕێكدهخــهم،
ههنــدێ جــار وهكــو فۆرمێكــی

ی لــ ه قهســیدهیهكی نهوتــراو
خــۆ 

دیاریكـراو بابهتــی شوناســی پێبــدهم،

بچێــت.

ئێمــه ســێ جــۆر نوســینامن ههیــه
لــه شــعردا ،شــيعرێك كــه شــاعیر

ساڵی سێیەم
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خهریكــی نوســینهوهی خۆیهتــی لــه
* تۆ بۆ شیعر دهنوسیت ؟
كـهژاڵ /شــعر مانایهكــی زۆر قوڵــی ههیـه  ،بـهاڵم الی مــن ههســتهكانم
دهرومنــه ،ههســتهكهم بــه شــيعر وتــن رۆحــم ئاســوده دهبێــت ،ڕەنگــه
دڵــی خــۆم ئــارام بگرێــت ،مــن بــۆ ئــهو ه شــيعر دهنوســم كــه ڕۆحــم

خۆیــهوه ههمــوو خهیــاڵ و ئازارهكانــی
خــۆی یاخــود جوانیهكانــی دهخاتــه نــاو شــیعرهوه ،جۆرێكــی تــر لــه
شــيعر نوســینامن ههیهكــه تــۆ بــۆ كۆمهڵــگا دهنوســیت وهكــو تاكــێ
ك ـ ه ل ـه نێــو كۆمهڵــگادا دهژیــت دێیت ـه دنیــای ه ـهردوو دیــوی كۆمهڵــگا

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

ئاســاییهكان نایبینــن ،بــهاڵم شــاعیر دێــت كــۆی ئــهم وێنانــه ی كۆمهڵــگا
لهنــاو شــیعرێكدا نیشــانی كۆمهڵــگای دهدات.
جۆرێكــی ترمــان ههی ـ ه ل ـه نوســینی شــيعر نوســینه بــۆ خاڵــی كردن ـهوهی
حهزهكانــی مــرۆڤ بــۆ بــواری سێكســی ،ب ـهاڵم مــن وهكــو ك ـهژاڵ زیاتــر

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

دهنوســیتهوه ،چونكــه ئــهوهی چــاوی شــاعیر دهیبینــێ زۆرجــار مرۆڤــه
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خهریكــی نوســینهوهی خــۆم كار لهســهر خــۆم دهكــهم ،چونكــه ئاواهــی
باشــر دهتوانــم بنوســم ،بـهاڵم وهكــو تاكێكــی نــاو كۆمهڵــگاش ههســتهكهم
دهتوانــم لــ ه شــیعرهكامندا ئــازاری نــاو كۆمهڵگاكــهم نیشــانی بــدهم
مــن زیاتــر لــه بــواری فهردانیــهت شــيعر دهنوســم دواتــر بــۆ كۆمهڵــگا
دهنوســم .
ی لــ ه
* پهیوهنــدی نێــوان شــیعر ژیــان چیــ ه كــهوا 
ی خــۆت و دواجــار
تــۆ كــردوو ه خهریكــی نوســینهوه 
كۆمهڵــگا بیــت ؟
كــهژاڵ /شــيعر هــهر بــۆ خــۆی ژیانــه ،بــهاڵم ئێمــه دهتوانیــن بڵێیــن
ژیانێكـه كـه جیــاوازه لـه ژیانــی مرۆڤـهكان ،قسـهكانی نــاو شــيعر جیــاوازه
ل ـه قس ـهكانی مــرۆڤ ئاســایی ،مــن بــۆ خــۆم ئ ـهو جیــاوازی ی ـه دهبینــم.
ئێم ـه شــيعر بــۆ ژیــان دهڵێیــن ،جوانــی شــيعر ئهوهی ـه ك ـه خهڵكــی ب ـه
گشــتی ههســت بكــهن تــۆ قســهیهكی جیــاوازت ههیــه بــۆ ژیــان بــه
ئاســانی لێــی تێنهگ ـهن ،وات ـ ه جیاوازتــر ل ـهوان س ـهیری ژیــان و وش ـهكانی
نــاو شــیعر بكهیــت ئهگـهر مبانهوێــت مانایـهك بـه شــیعر بدهیــن دهتوانــم
قافی ـهی ههبێــت ههنــدێ جاریــش ب ـهدهره ل ـه وهزن و قافی ـه ،ب ـه بــڕوای
مــن هــهر شــيعرێك ههســتی مــرۆڤ بــون ســۆزی خــودی شــاعیری تیــا

دیدار

بڵێــم شــيعر ههســتی دهرونــه دهبــێ مــهوزون بێــت وهزنــی ههبێــت

ئێمــه هــهر لــه ســهرهتاوه كــه چوبنــه قوتابخانــه وانــهی
كوردیــان نهخوێنــدووه ،تهنهــا فارســی مــان خوێنــدووه،
ئهوانهشــی كــه كــوردی د هزانــن دهتوانــم بڵێــم تهنهــا لــه
ڕێگـهی هـهوڵ و ماندوبوونــی خۆیانـهوه بــووه ،چونكـه هیچ
ناوهندێــك نیــه لــه ئێــران بــۆ فێربوونــی زمانــی كــوردی
كهوابــوو تــۆ لـه واڵتێكــدا بژیــت تهنهــا زمــان زمانــی فارســی
بێــت كاریگـهری خــۆی دادهنێــت ،وهكــو شــاعیرێك كـه ئێمـه
تاچهنــد كاریگــهری فــروغ مــان لهســهره دهتوانــم بڵێــم
فــروغ یهكێك ـه ل ـهو شــاعیرانهی ك ـه بناغ ـهی شــيعری دانــا
بــه شــێوازێكی جیــاواز لهنــاو ئهدهبیاتــی ئێرانــدا ،ئهمــهش
وای كــردووه زۆر كاریگــهری لهســهر ژنانــی نــاو كۆمهڵــگا
کەژاڵ فیداکار
نهبێــت ڕەنگ ـه كاریگ ـهری وای نهبێــت ،ئ ـهو كات ـه تــۆ وهكــو خوێنهرێــك
كــه ئــهو شــیعره دهخوێنیتــهوه ههســت دهكهیــت تهنهــا ڕێكخســتنی
وش ـهیهو هیــچ بنهمایهكــی رۆحــی جوانــی تیــا نی ـه .ب ـه بــڕوای مــن بــۆ
ئــهوهی شــيعرێكی بــاش بنوســیت دهبــێ ههســتهكانی خــۆت كۆمهڵــگا
پێكـهو ه موتوربـه بكهیــت تــا ئـهو شــيعره بتوانــێ شــوێنی خــۆی بكاتـهوه

ژن ـه ك ـه توانیویهتــی ب ـه ئازادان ـه شــيعر بنوســێت و بیڵێــت،
توانیویهتــی ســنور تێپهڕێنــێ ،وهكــو ژنێــك الیهنێكــی تــر ی جوانــی ئ ـهم
شــاعیره توانیویهتــی لهنــاو كۆمهڵگایهكــی داخــراوی ئــهو ســهردهمهدا
كــه ژن زۆر رۆڵــی نهبــووه ،ئــهو توانیویهتــی زۆربــ هی قســهكان بــكات،
یــان زۆربــهی ئــهو قســانهی كــه ســنوری بــووه ،ئــهو توانیویهتــی ئــهو
ســنورانه دابهزێنــێ وه شــاعیرێكی یاخیــش بــووه لــه زهمهنــی خۆیــدا،

ساڵی سێیەم

و قســهیهكی ههبــێ بــۆ وتــن.

دابنێــت ،جوانــی فــروغ لهوهدایــه كــه یهكهمیــن شــاعیری

*وهكــو شــاعیرێكی رۆژهـهاڵت دهتوانــی پێــم بڵــێ تــا

چونك ـه شــیعرهكانی بهشــێكی تێدای ـه ك ـه شــيعری تێروتێك ـه ك ـه شــيعری

ی ئهدهبیاتــی ئێرانــی لهســهر ئێــو ه
چهنــد كاریگــهر 

سێكســی یــه ،ئــهو قســانه بــۆ ئــهو ســهردهمه تهنانــهت پیاوهكانیــش

ژمارە

بوونــی ههیــه ،بــ ه تایبهتیــش شــیعرهكانی فــروغ

بــه ترســهوه ســهیریان كــردووه ،بــهاڵم ئــهو وهكــو ژنێكــی یاخــی دێــت

كــ ه زۆرن الســایی دهكهنــهو ه ؟

ئــهو شــیعرانه ی وتــووه كــه ئــهوه زۆر گرنگــه  ،دهتوانــم بڵێــم لــه ســێ

كــهژاڵ /ئهدهبیاتــی فارســی كاریگــهری ههبــووه لهســهرمان ،چونكــه

دیوانــی یهكهمیــدا واتــه (ئهســیر ،عصیــان – دیــوار )،زیاتــر ههســتی
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گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

ئــهم جارهیــان فراوانــر

ســهیری شــيعر دهكات دوور

تــۆ ئــاگات ل ـه شــيعرهكان یــان نهبێــت ب ـه تایبهتــی شــيعری ژنــان ،ب ـهاڵم
دهبــێ راســتگۆش بیــن كــه لێــره ژیــان جیــاوازه بههــۆی حكومــهت و
كۆمهڵــگاوه ،چونك ـه لێــره زۆرشــت ســنوره تــۆ ناتوانــی ب ـه ئاســانی بیــان
گۆڕیــن ،چونكـه ئێســتا ئاسـهواری بهڵــێ نهخێــر بــۆ ژیــان كردنــی تاكـهكان

مرۆڤ بۆ ئهو ه
دهنوسێت كه له
ژیاندا فهرامۆش
نهكرێت ،من لهم ده
ساڵ هی ژیانمدا واته بۆ
ماوهی ده ساڵ دهبێت
سهرقاڵی نوسینم ،
ههستهكهم نوسین
رۆژ به رۆژ شتی تازهم
فێر دهكات

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

پــێ دهكرێــت ،بــهاڵم

لــهدوو دیوانهكــهی تریــدا

كـهژاڵ /زۆرێــك لـه شــاعیرهكان لێــره ئـهو كارهیــان كــردووه ،بـهاڵم ڕەنگه
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زۆرجــار بهدهســتی كۆمهڵگای ـه ك ـه ژیــان بــۆ تــۆ ســنوردار دهكات.
*ئهدهبیاتــی ژنــی رۆژههاڵتــی لــ ه ئێســتادا لــ ه چ
ئاســتێكدای ه ؟
ك ـهژاڵ /ب ـه بــڕوای مــن دهتوانــم ئ ـهوه بڵێــم ك ـه ل ـه ئێســتادا بههــۆی
ههوڵهكانــی ژنــان بــۆ نــاو كای ـهی ئهدهبــی تاڕادهی ـهك ههنــگاوی گ ـهوره
نــراوه بــۆ پێشــكهوتن ،مــن بــۆ خــۆم دهبینــم كــه ژنــان لــه رۆژهــهاڵت
چــۆن دهیانهوێــت پێــش بكــهون شــوێن پهنجهمــۆر ی خۆیــان لهنــاو
ئهدهبیاتــدا نیشــان بــدهن ،گهرچــی ئامارێكیــش نی ـه تــا نیشــانی بــدات .
*شیعر فهلسهف ه ؟
كــهژاڵ /ژیــان بــۆ خــۆی ههمــوو چركــه ســاتهكانی فهلســهفهیه،
ژیــان خــۆی فهلســهفهیه شــيعریش الی مــن فهلســهفهیه بــه بــڕوای
مــن شــيعر فهلســهفه خهریكــن پێكــهوه ههنــگاو دهنێــن بــه جۆرێــك
لــه جــۆرهكان تهواوكــهری یهكرتیــن ،چونكــه بــڕوام وایــه لهنــاو شــيعردا

دهكهوێتــهوه لــهو جــۆره نوســینانه .
ی ژن بــۆ ناتوانــن
كهســێكی ئاســایی ،ئایــا شــێوه 
یاخــی بیــن وهكــو فــروغ ؟

كــه خهڵكــی ئاســایی ناتوانــێ لێــی تێبــگات ئهگــهر كاری فهلســهفه
دروســت كردنــی گومــان پرســیار بێــت بهرانبــهر بــون – مــرۆڤ – ژیــان
ئ ـهوا ب ـه دڵنیایی ـهوه بهشــێك ل ـهم ئهرك ـه ب ـهر شــيعر دهكهوێــت ،ب ـهاڵم
بــه زمانێكــی بــااڵ دهنورسێــت ،لــهم ڕوانگــهوه مــن بــڕوام وایــه شــيعر

دیدار

*زۆرجــار شــاعیرهكان لــ ه شــیعردا یاخیــن لــه ژیانــدا

فهلســهفه ههیــه ،چونكــه زۆرجــار شــيعرهكان ئهوهنــده ئاســتیان بــهرزه

و فهلســهفه پێكــهوه خهریكــی كاری گــهورهن وه شــيعر توانیویهتــی

دهمهوێــت ل ـهدوای مردنــم قس ـهیهكم ههبێــت زۆرجــار ئ ـهم قس ـهیه ب ـه

ڕهگــهزی فهلســهفه لهنــاو خۆیــدا چــی بكاتــهوه.

شــيعر دهردهبــڕم زۆرجاریــش ب ـه نوســین ئهم ـهش بــۆ ئ ـهوهی مبێنێت ـهوه

*دهمهوێت ئهو ه بیرسم وهك ژنێك بۆ دهنوسی ؟

لهنــاو ژیــان و لهنــاو خهڵكیــدا زۆر س ـهخته مبریــت و دوا ی خــۆت هیــچ

كــهژاڵ /مــرۆڤ بــۆ ئــهوه دهنوســێت كــه لــه ژیانــدا فهرامــۆش

بهجــێ نههێڵــی لهنــاو نوســیندا ئــهم ڕای منــه بــۆ نوســین.

نهكرێــت ،مــن ل ـهم ده ســاڵهی ژیامنــدا وات ـه بــۆ مــاوهی ده ســاڵ دهبێــت

*تــۆ لێكۆڵینهوهیهكــت لهس ـهر شــاعیری گ ـهوره نالــی

ســهرقاڵی نوســینم  ،ههســتهكهم نوســین رۆژ بــ ه رۆژ شــتی تــازهم فێــر

نوســیوهو كردووتـ ه بـ ه كتێــب ،دهمهوێــت بپرســم چــی

دهكات وام لــێ دهكات خــۆم بــم خــۆم بناســم ڕهنگ ـه ههنــدێ جاریــش

ی لــێ كــردی لهسـهر نالــی بنوســیت ؟
وا 

كهمكردنــهوهی ئازارهكانــی ژیــان بێــت ،چونكــه دهبــێ لهبیرمــان

كــهژاڵ /الی مــن نوســین لهســهر نالــی قــورس نهبــوو ،بهڵكــو جوانــی

نهچێــت كــه نوســین چهنــد كاریگــهری لهســهر رۆحــی مــرۆڤ ههیــه،

شــیرینی بــوو زۆر حــهزم لــهم نوســینه كــرد مــن لهســهرهتاوه تێــزی

مــن دهمهوێــت بنوســم بــۆ ئـهوهی ژیــان بـ ه جوانــی ببینــم الی مــن ژیــان

ماســتهرهكهم لهســهر شــتێكی فارســی بــوو ،بــهاڵم بههــۆی حــهزو

تهنهــا ئــهوه نیــه كــه هاوســهرگیری بكهیــت و خهریكــی بهخێوكردنــی

خۆشهویســتیم بــۆ ئهدهبیاتــی كــوردی ئــهو كارهم كــرد كــه لــه ناخــی

منــداڵ بیــت ههروهكــو ئــهوهی كچــان وابیردهكهنــهوه .مــن ئاواهــی

دڵم ـهوه كارهك ـهم خــۆش دهوێــت ،ئ ـهو خــۆش ویســتنه بــۆ كارهك ـهم كار

ژیــان نابینــم ،چونكــه پێــم وایــه نوســین ژیــان زۆر لــهوه گهورهتــره

ئاســانی زۆری بــۆ كــردم ،چونكــه مــن وابیردهكهمــهوه كــه ســاڵههای

تــۆ بچوكــی بكهیتــهوه بــۆ چهنــد شــتێك ،الی مــن نوســین دهرفهتــه

ســاڵه لهگــهڵ نالیــدا دهژیــم لــه ســهرهتاوه لهســهر شــیعرێكی نالــی

بــۆ ڕەوینــهوهی تــرس ،دهرفهتــه بــۆ خۆناســین ،ئاخــر نابــێ لــهم ژیانــه

دهســتم پــێ كــرد ئهمـهش وا ی لــێ كــردم كـه ئـهو تێــزهی لهسـهر كارێكــی

جهنجاڵــهدا مــرۆڤ قســهیهكی نهبێــت بــۆ وتــن ،مــن دهمهوێــت بونــی

ئهدهبــی فارســی كردوومــه ههڵــی وهشــێنمهوه و بیكــهم بــه تێزێــك

خــۆم لهنێــو نوســیندا نیشــان بــدهم ك ـه بڵێــم مرۆڤێكــی ئــازادم دهركــم

لهس ـهر شــیعرهكانی نالــی ،ك ـه خۆشــبهختانه ئ ـهم كتێب ـهم دووجــار چــاپ

ههیـه ،مــرۆڤ كـه دهركــی ههبــوو دهتوانــێ بنوســێت جۆرێكــی تــر ژیــان

كــراوه ئهمــهش نیشــانی ئهیــا كــه ئــهم نوســینهی مــن الی خوێنــهری

ساڵی سێیەم

بدۆزێت ـهوه ،بــۆ مــن نوســین دۆزین ـهوهی دیــوه جوانهك ـهی مــرۆڤ ژیان ـه

ئهدهبــی كــوردی بایهخــی زۆری ههبــووه ،بڕوایشــم وایــه كــ ه كارێكــی

گـهر چــی زۆرجــار نوســین ئهوهنــده ئازارمــان دهدات كـه خهریكـه خۆمــان

نوێــم لهسـهر نالــی كــردووه ،چونكـه مــن زۆر حـهزم لـه ئهدهبــی كالســیك

ژمارە

بیردهچێت ـهوه ،نوســین یانــی مان ـهوهو ژیــان كردنــی لهنێــو خهڵكــدا زۆرن

ههیــه وهپێــم وایــه لــه داهاتــوودا لهســهر ئهدهبیاتــی كــوردی كاری تــر

ئــهو مرۆڤانــهی كــه هیــچ نوســینێك یــان نیــه لهبیرچونهتــهوه زۆریــش

بك ـهم ك ـه پێــم وای ـه ئهركێك ـه لهس ـهر شــانم ك ـ ه كاری جــدی تــر بك ـهم،

ه ـهن ك ـه خۆیــان مــردون ،ب ـهاڵم نوســینهكانیان یــان شــیعرهكانیان یاخــود

چونك ـه مــن دهمهوێــت زمانــی دایكــی خــۆم پ ـهره پــێ بــدهم.
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دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

 كهژاڵ فداكاری سنه
 سالى  – 1980لە شار رۆژهەاڵتى کوردستان لە دایک بووە.
 ماستهر و بهكالۆریۆس ل ه ئهدهبیفارسیدا هەیە.
 ئیستا قوتابی دكتورایە له ئهدهبیلیریك دا.
ی سهدان ڤیستیڤاڵی
 بهشدار نێونهتهوهیی رۆژههاڵت كردووه.
ی رۆژنامهو گۆڤارهكاندا
 ل ه زۆربه بابهتی ئهدهبی باڵوكردۆتهوه.
 كتیبێكى ئامادەى چاپە لهسهر ژیانو بەرهەمەکانى نالی شاعیر.
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پێبکــەم ،کــە ڕیشــەیەکی دینــی هەیــە ،مەبەســت لــە

وەاڵمدانەوەیــان لەبەردەســتدا نییــە ،کشــاوە .هــەر بۆیــەش زۆرینــەی ئــەو

ڕووداوی ئــادەم و حەوایــە ،ئــەوەی لەســەر هەڵەیــەک

بابەتانــەی کــە دەقــە ئەدەبیــەکان دەیکەنــە تێــای خۆیــان ،یــان تەنانــەت

فڕێدەدرێنــە ســەر زەوی و تــەواوی نەوەکانیــان باجــی

دەیکەنــە کەرەســتەی خوڵقاندنــی ئیســتاتیکا ،ڕێشــەیەکی ئــەم پرســیارەیان

هەڵــەی ئــەوان دەدەن .کەوایــە لــەم گۆشــەنیگایەوە

تیــادا دەبیرنێــت .کاتێــک دەوترێــت هەســتی غوربــەت لەنــاو بــوون الی

شــوێنی ڕاســتەقینەی مــرۆڤ بەهەشــتێکە و زەوی

مــرۆڤ ناســڕێتەوە و دەووترێــت ئــەو هەســتە لــە مرۆڤــدا جۆرێــک لــە

بەجۆرێــک لــە جــۆرەکان دۆزەخــی ئــەو بەهەشــتەیە!

نائارامــی دەروونــی دروســتدەکات ،ئەمــە قــەت بــەو مانایــە نیــە کــە

_ڕۆزا حســێن :پێــم وایــە دروســت نیــە خاڵــی دەســتپێکردنی پرســیار

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

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
ســنوردارتر بــووە لــە ئێســتا ،وەک وەاڵمێکــی فەلســەفی بــۆ تەفســیرکردن
و لێکدانــەوەی چۆنیەتــی دروســتبوونی ژیــان داڕێژراوەتــەوە .بــەاڵم لــە
ســەردەمی ئێســتادا ئیــر زانســت ئەوەنــدە وەاڵمــی یــان کەرەســتەی
وەاڵمدانــەوەی خســتۆتە بەردەســتامن کــە ئــەو چیرۆکانــە جگــە لــە ئەرکــی
چیرۆکــی کۆنــی ســەردەمی پێنەگەیشــتوویی مێشــکی ئینســان ،دروســت
نییــە هیــچ ئەرکێکــی تەفســیرگەرای فەلســەفییان پــێ بســپێردرێت ،لەوانــە
ئەرکــی تەفســیکردنی کاردانــەوەی مــرۆڤ لەبەرانبــەر خــودی ژیانــی
پرســیاری چۆنیەتــی دروســتبوونی ژیــان و بــوون یەکێــک لــە ســەرەکیرتین
و ،بگــرە دەکرێــت بڵێیــن تاکــە پرســیاری فەلســەفییە کــە لــە دێرزەمانــەوە
مــرۆڤ کردویەتــی و لەوێشــەوە ئــەدەب ،کــە مــرۆڤ بــۆ وەاڵمدانــەوە

تایبەتــدا دەگاتــە ئــەو ئەنجامگیریــەی کــە ژیــان و بــوون بێامنایــە ،بــەاڵم
بەهرەیەکــی دانســقە کــە ئێمــەی مــرۆڤ هەمانــە ئەوەیــە لەنــاو خــودی
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
و قوربانیــدان بــۆ مەحبوبەکــەی و  ..هتــد مانــای بــۆ بەدەســت دەخــات.
لێرەوەیــە مــن پێموایــە ئەگــەر مبانەوێــت خویندنەوەیەکــی نــوێ بــۆ
چیرۆکــی ئــادەم و حــەوا بکەیــن تــا لەوێــوە مانایــەک بەژیــان ببەخشــین
دەبێــت نــەک وەک باجــی هەڵەیــەک ســەیری ژیــان و ئــەو کردەیــەی
ئــادەم و حــەوا بکەیــن ،بەڵکــو دەکرێــت وەک توانــای یاخیبوونــی
مــرۆڤ لــە نۆرمــە بــاوەکان و ملکەچنەبــوون بــۆ ئــەو ســەردارەی کــە
لەکۆنــەوە بــە ملکەچبــوون بــۆی ڕاهاتــووە بیخوێنینــەوە .بۆیــە بــەڕای
مــن دەکرێــت ژیــان خــۆی گــەڕان بێــت بــەدوای دۆزینــەوەی مانــای نوێــدا
بــۆ بەردەوامبــوون ،نــەک بردنەســەری ڕۆژانێکــی داهێزراوانــە بێــت وەک

دیدار

ڕاســتەقینەی خــۆی و هەســتی شــکۆمەندی و بەهاداریــی الی ئینســان.

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

* ســەرەتا دەمەوێــت لــەو پرســیارەوە دەســت

بــەو پرســیارە قورســانە پەنــای بــۆ دەبــات کــە کەرەســتەی لۆجیکیــی بــۆ

دانــی باجــی هەڵەیــەک کــە مــرۆڤ لــە چیرۆکێکــی کۆنــدا دایڕشــتۆتەوە.

بــە ئــاکار بەرجەســتە بکــەن و خەرمانیــەک بــە دەوری خۆیانــدا دروســت

بــە داڕشــتنەوەیەکی تــر :ژیــان دەکرێــت وەک گــەڕان بیــت بــەدوای

بکــەن .گرنگــە ئــەوە بزانیــن کــە بــە هیــچ شــێوەیەک ژینگەیەکــی دەرونیــی

دۆزینــەوەی مانــادا مامەڵــە بکرێــت ،نــەک وەک دانــی باجــی هەڵەیــەک

ناڕیــاڵ و ســیحریی مەرجــی خوڵقاندنــی ئەدەبیــی نییــە .لێــرەدا پێــم خۆشــە

کــە نازاناترینەکانــی ناومــان پێیانوایــە ڕۆژێــک لــە ڕۆژان ئەنجــام دراوە.

منونەیەکــی ســادە بــاس بکــەم کــە چــۆن دەشــێت ناســکیی شــیعر نووســین

*ئەگــەر زەوی دۆزەخــی بەهەشــت نەبێــت و مــرۆڤ

و هەمەجییەتــی کوشــتنی بەکۆمەڵــی ئینســان لــە یــەک ناخــدا لەنــاو

فرێدرابێتــە ســەر زەوی و هەڵەیەکــی وەک ئــەوەی

یــەک تاکــە مرۆڤــدا کۆببێتــەوە .ڕەنگــە ئەگــەر کەســێک نــاوی ڕادۆڤــان

ئــادەم و حــەوا لــە گۆڕێــدا نەبێــت ،بۆچــی دواجــار لــە

کارازیــچ ()Radovan Karadžićی گــوێ لــێ بێــت یەکســەر بیــری کوشــتنی

مێــژووی ئەدیبــە خودکوژەکاندا هەســت بــەوە دەکرێت

بەکۆمەڵــی کۆســەڤۆییەکانی لــە کۆتایــی نەوەدەکانــدا بیــر بکەوێتــەوە.

کــە پرۆســەی ژیانیــان بەتــەواوی ڕەتکردۆتــەوە ،بــۆ

بــەاڵم هــەر خــودی کارازیــچ هــەم ســەرکردەیەکی پیاوکــوژی رسبــە و

وێنــە (ڕۆمــان گاری) بــۆ ئــەوەی پیرنەبێــت خودکــوژی

هەمیــش گەدایەکــی قەلەنــدەری رسبــە کــە شــیعر و ســیتاتیکا و سیاســەتی

دەکات؟ یــان (مارتــا لنیــش) بەرگــەی ئــەوەی نەدەگــرت

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

لۆچــی دەموچــاوی ببنیێــت بۆیــە خودکــوژی دەکات؟

نەتەوەیــی دەنوســێت .لەڕێــگای ئاشــنایی لەگــەڵ شــاعیرێکی تــری رسبیــدا

مەبەســتمە بڵیێــم دیســانەوە مــرۆڤ نایەوێــت

تێکــەڵ بــە سیاســەت دەبێــت .لێــرەوە دەبێتــە یەکێــک لــەو کەســە

بگەڕێتــەوە بــۆ بەهەشــتێک کــە جیهانــی نمونەییــە؟

ســەرەکیانەی کــە لــە یوگســاڤیای کۆنــدا سەرپەرشــتیی تاوانەکانــی شــەڕ و

_ڕۆزا حســێن :کاتێــک قســە لەســەر ئەدیبــەکان دەکەیــن گرنگــە

تاوانــی جینۆســایدی کۆســۆڤۆییەکان دەکات و هەزارانیــان لەنــاو بیــردا ،کــە

ئەوەمــان لەبیــر نەچێــت کــە ئەوانیــش ئینســانن وەک هەمــوو ئەوانــی

بــە بیرەکانــی مــردن نــارساون ،کۆمەڵکــوژ دەکات .دوای ئەمــە دەچێتــەوە

تــر ،دیــارە کــە هەمــوو ئــەو شــتانەی کــە هــەر ئینســانێکی ئاســایی

لــە کونجێکــی شــاعیرییدا خــۆی گۆشــەگیر دەکات و تــا ئــەو کاتــەی پۆلیــس

مانــدوو دەکات ،بــۆ ئەوانیــش هەروایــە .ئــەوەی مــن تێبینییــم کــردووە

دەچێتــە ســەری و دەســتگیری دەکات و ڕەوانــەی دادگای تاواناکانــی الهــای

ساڵی سێیەم

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

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

لــەالی خوێنەرانیــش ،ئەدیــب و نوســەران وەک کائینێکــی ئەبنۆرمــاڵ و

مامەڵــە دەکرێــت و چەندیــن دیــوان بەرهــەم دەهێنێــت .لێــرەوە و دوای

ژمارە

ئەفســوناویی ســەیر دەکرێــن .ئەمــە جــار هەیــە تــا ئــەو رادەیــە دەڕوات

ئــەم ڕۆشــنکردنەوەیە دێمــەوە ســەر وەاڵمــی پرســیارەکەت .ڕۆمــان گاری

کــە ئەدیــب وەک کەســێکی زۆر هەســت ناســکرت لــە کەســانی ئاســایی و

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

عــەوام بــاس دەکرێــن و خۆشــیان هەوڵــدەدەن ئــەم جــۆرە نانۆرماڵییــە

خودکــوژی کــرد ،چونکــە دوای ئــەوەی دوو ســاڵ لــەوەو پێــش هاوســەرە
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گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

بــوو و پەیوەندیەکــی باشــیان هەبــووە ،خــۆی کوشــت .ڕۆمــان گاری و
ژیــن ســێبێرگی هاوســەری هەردوکیــان بەدەســت خەمۆکییــەوە دەیاننااڵنــد.
ســەرەتا ســیربگی کۆتایــی بــە ژیانــی خــۆی هێنــا .ئەمــە ئــەوە پشتڕاســت
دەکاتــەوە کــە نووســەرەکانیش وەک هــەر کەســێکی ئاســایی لــە تەنگــژە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

کۆنەکــەی کــە دوای جیابونەوەشــیان هــەر هاوڕێیەکــی ڕۆحیــی نزیکــی

189

توندەکانــدا ڕەنگــە لەبــەر بێچارەیــی بیــر لــە خۆکوشــن یــان ئازاردانــی
خۆیــان بکەنــەوە.
*بــە گشــتی قســەیەک هەیــە کــە بــە چەنــدان شــێوە
کــراوە دەربــارەی ئەرکــی بنەڕەتــی ئــەدەب ،ئەویــش
ئــەوەی کــە پێویســتە ئــەدەب لــە خزمەتــی مرۆڤــدا
بێــت ،یــان بــە شــێوەیەک لــە شــێوەکان ئــەدەب
یانــی ئیشــکردن لەجوانکردنــی دنیــادا ،بــە بۆچوونــی
ئێــوە ئــەم دیــدە ،دیدێکــی سروشــتی ئەدەبــە و هــەر
تێڕوانینێکــی تــر بــۆ ئــەدەب لــە دەرەوەی پرۆســەی
ئەدەبــە؟
ڕۆزا حســێن :پرســیاری ئــەوەی کــە ئــەدەب چــی ڕۆڵێکــی هەبێــت
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
وابــوو دەبێــت ئــەدەب ســود و چێــژ بەیەکــەوە کۆبکاتــەوە ،تــا ئێســتاش
لــە کتێبــی ”ئــەدەب چیــە؟“دا بــاس لــەو بەرپرســیارێتییە دەکات کــە
دەبێــت نووســەر هەیبێــت بەرامبــەر بــە کۆمەڵــگا و بــاری ژیانــی خــۆی.

دیدار

ئایدیاڵێکــە لێــرەو لــەوێ ڕەواجــی گــەورەی مــاوە .ژان پــۆل ســارتەر

بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەو ســەردەمەی کــە ســارتەر ئــەو کۆمەڵــە وتــارەی
تیــادا نووســیوە ،ئــەو بەرگریــی لــە ڕۆڵــی مولتەزیامنــەی ئــەدەب دەکات
و ،وشــەکان وەک کەرەســتەی سیاســەتکردن نــاوزەد دەکات .بــەڕای مــن
ئــەدەب دەبێــت لــە پێنــاو ئەدەبــدا بێــت .ئــەدەب هیــچ ئەرکێکــی تــری
نییــە جگــە لــەوەی لــە پەنجەرەیەکــی تــرەوە و لــە پشــت شوشــەیەکی
نەخشــێرناو بــە ســتاتیکا کۆمەڵــگای خۆمامنــان پیشــان بــدات و هەندێــک
ڕەهەنــدی شــاراوەی ژێرپێســتی ژیانــی ڕۆژانــەی خۆمامنــان بەرچــاو بخــات.
ئــەدەب چاالکیــی بەشــکردنی ئــەو خەیــاڵ و عەرزکردنــی ئــەو توانــای
دروســتکردنی ســتاتیکایەیە کــە کەســی بەرهەمهێنــەری ئــەدەب هەیەتــی.
کــە دەڵێــم ئــەدەب دەبێــت لەپێنــاو ئەدەبــدا بێــت ،ئەمــە قــەت مانــای
عەدەمییەتێکــی وا نییــە کــە هیــچ بەهایەکــی بابەتیــی دەرەوەی ناخــی
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
بنێیــن و بــە ئــەدەب نــاوی بەریــن.
* ئەگــەر ئــەدەب بــۆ ئــەوە خوڵقابێــت کــە لــە خزمەتــی
مرۆڤــدا بێــت ،ئایــا ئێمــە تووشــی ئیشــکالیەت نابیــن
لــە بەرانبــەر پێناســەی (خزمەتــی مــرۆڤ)؟ یانــی
ساڵی سێیەم

دەموێــت ئــەوەت پێبڵێــم :کــە ڕەنگــە الی مرۆڤێکــی
ڕەشــبین یــان بەسروشــت ڕەشــبین خزمــەت ئــەوە

ژمارە

بێــت کــە پرۆســەی ژیــان ڕەتبکاتــەوە؟ بۆیــە لێــرەدا
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نووســینی ئــەو نووســەرە ڕەشــبینە لــە خزمەتــی
مەرگدۆســتییدا دەبێــت؟
ڕۆزا حسێن

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

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.
ئەدەبــی مولتەزیــم بــەر لــە دروســتکردنی ئیلتی ـزام و بەرپرســیارێتیی بــۆ
کۆمەڵــگا ،ئیلتی ـزام و دەســتگیریی بــۆ خــودی ئەدیــب دروســت دەکات و
ناهێڵێــت دۆســتایەتییەکی لەگــەڵ داهێنانــدا مبێنێتــەوە .هــەر ئیلتزامیــک
دەکرێــت بڕێــک لــە خەیاڵــی داهینەرانــەی نوســەر قفــڵ بکات .بــەاڵم وەک
لەســەرەوە ووتــم گرنگــە نوســەر خــۆی بااڵنســی ئــەوە ڕابگرێــت کــە هیــچ
جــۆرە ســنورێک نەناســێت و لــە هەمــان کاتیشــدا بەهــا یونیڤەرســاڵ و
مرۆڤدۆســتانەکان ســنوری قســەکردنی بێــت .لێــرەوە دێمــەوە ســەر وەاڵمی
ئــەو کارکــردەی کــە نوســەرێکی ڕەشــبین دەکرێــت لەســەر خوێنــەری
دابنێــت .تــا ئــەو شــوێنەی نوســەرێک ڕەشــبینە ,بــەاڵم بەڕاســتەوخۆ کار
لەســەر هاندانــی خوێنــەر نــاکات بــۆ مەرگدۆســتیی ،ئیشــکالێکی نیــە
چەندێــک باســی پوچــی ژیــان و بێامنایــی تــەواوی بــوون بــکات .ناکرێــت
هەمــوو ئەرکــی ئــەو بەرپرســیارێتییە بەتەنهــا بدەیــن بەســەر نووســەردا.
ئــەوەی مــن دەیبینــم و بــاوە لــە کۆمەڵــگای ئێمــەدا ئەوەیــە کــە هەمــوو
ئەرکــی تێگەیشــن و لێکدانــەوەی دەقــەکان دەدرێتــە یــان نوســەر یــان
ڕەخنەگــران .واتــە هیــچ هۆشــیاریەک لــەالی خــودی خوێنــەر دروســت
تــەواوی دەقەکــە قبــوڵ نــەکات و وەک پیرۆزییــەک مامەڵــەی نــەکات.
گرنگــە ئــەوەی کــە دەقــی ئەدەبیــی دەقێکــە بەهایەکــی ســتاتیکیی زیاتــری
هەیــە لــە تێکســتێکی پــڕ ووشــە کــە مانــای نییــە ،ئۆتۆماتیکیــی ئــەو مانایــە

جوانیــی و ســتاتیکا هەیەتــی .ئــەدەب بــا وەک جوانیــی بەرهەمهاتــوو
ســەیر بکەیــن ،نــەک دەقــی موقــەدەس.
*قســەیەک هەیــە کــە دەڵێــت ئــەو ئەدیبانــەی
ناتوانــن پرۆژەیەکــی ئەدەبــی تــەواو بکــەن ،دواجــار
کۆتایــی پرۆژەکــە بــە خۆکوشــتنی نوســەرەکە کۆتایــی
دێــت ،یانــی دەمەوێــت بڵێــم ئەمــە یانــی ئــەوەی
کــە ئەدیبــەکان پەیوەندیەکــی زۆر ڕۆحیــان لەگــەڵ
بەرهەمەکانیــان هەیــە؟
ڕۆزا حســێن :دەکرێــت ئــەو کارە ئەوەنــدە پەیوەندیــی بــە قوڵیــی
ئــەو پەیوەندییــە ڕۆحییــەوە نەبێــت کــە ئەدیبێــک لەگــەڵ دەقێکــدا
هەیەتــی ئەوەنــدی پەیوەنــدی بــەوە هەبێــت کــە خــودی نووســین
کردەیەکــی زۆر تاککەگــەرا و پــڕ لــە تەنیاییــە .دەکرێــت ئاســانرت ئەدیبێــک
تووشــی بارگــرژی دەروونــی ببێتــەوە ،چونکــە خــودی نوســەر زۆرتــر
لەهــەر پیشــەیەکی تــر بەتەنهایــە و چاالکیــی نوســین یەکێــک لــەو
پیشــە کەمانەیــە کــە نــەک هــەر تەنهــا کار دەکەیــت ،بەڵکــو مەرجــی
ســەرەکیی بــۆ ئــەوەی بەرهەمــت هەبێــت ئەوەیــە کــە هیــچ کەســێکی
نەیەتــە نــاو ئــەو تەنیاییەتــەوە .دەریاوانێکــی تەنیــای ســەر بەلەمێــک
لەنــاو دەریایەکــی گــەورەدا دەتوانێــت کتێبێــک بخوێنێتــەوە یــان گــوێ
لــە ڕادیــۆ بگرێــت و ماســیگریی خۆیشــی بــکات ،بــەاڵم نوســەر مەرجــی
کارەکــەی خۆدابڕینــە لــە کۆنتاکــت .ئــەم تایبەمتەندییــە بــۆی هەیــە
قورســاییەکی دەرونیــی بــەدوای خۆیــدا بهنێنێــت .ئەگــەر منونــەی ئێرنســت

دیدار

ناکرێــت کــە دەقێــک دەخوێنێتــەوە هــەروا بەبــێ تێگەیشــتنی خــۆی

لەنێــو دێڕەکانیــدا هەڵگرتــووە ،هەمــان ئــەو بەهــا زۆرەیــان هەیــە کــە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

ڕۆزا حســێن :مــن پێموایــە هــەرکات هەوڵێــک بدرێــت ئــەدەب

وەرنەگرێــت وا بزانیــن کەواتــە ئــەو دەقــە ئەدەبییــە هــەر پەیامێکیشــی
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هەمینگــوای وەربگریــن کــە ئەدیبێکــی چەنــد بــە توانایــە و خودکــوژی

*ئەدیبــەکان بەگشــتی خــاوەن چەنــدان خەســڵەتی

دەکات ،خودکوژیــی ئــەو لەبــەر ئــەوە نییــە کــە کارێکــی ئەدەبــی

تایبــەت بــە خۆیانــن :مرۆڤگەلێکــی تەنیــان،

هەیــە و بــۆی تــەواو ناکرێــت ،بەڵکــو لەبــەر ئــەو فشــارەی لــە ڕووی

گۆشــەگیرن ،یاخیــن ،پەراوێزن...هەســتناکەن کــۆی

دەروونییــەی لەســەریەتی لــە ئەنجامــی نااڵندنــی بەدەســت خەمۆکــی

ئــەم یەکســانە بەهەڵهاتنــی ئەدیــب؟ یــان بــە

و موعتادبوونــی بــە خواردنــەوەی زۆری ئەلکهولــەوە ئــەو کارە دەکات.

واتایەکــی ترهەڵهاتــن لــە واقیــع ،هەڵهاتــن لــە کــۆی

فالدیمیــر مایکۆڤســکیش ئــەو ڕۆژەی خــۆی دەکوژێــت لــە نامەیەکــدا کــە

ئــەو حاڵەتــە دەرونیانــەی لــە گەڵیانــدا دەژی و ڕەتیــان

جێــی هێشــتووە داوا دەکات کــە ئــەو تێکســتە شــعرییانەی مــاوەی بــەر لــە

دەکاتــەوە ،بــەاڵم دواجــار ئــەو ئەدیبانــە خەســڵەتانە

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

هەنگاوێکــی تریــان لــە پێشــە ،ئەویــش کۆتاییەکــەی

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

بریتییــە لــە خۆکوشــتن ،چونکــە ئەگــەر هەڵهاتنیــان

بــەاڵم جاریــش هەیــە ئەدیبێــک وەک هــەر کەســێکی تــر ئاســایی دەگاتــە

لــە کۆمەڵــگا و واقیــع جۆرێــک بێــت لــە شکســت ئــەوا

خاڵیــک کــە ئیــر خوڵقــی شــەڕی ژیانــی نامێنێــت و ناتوانێــت مانایــەک بــۆ

بەدڵنیاییــەوە لــە دنیایەکــی نمونەیــی و خەیاڵییــدا

بوونــی خــۆی بدۆزێتــەوە ،ئینجــا شــەڕی مــردن دەکات و بەپێیەکانــی خــۆی

قوڵتــر تووشــی ئــەم شکســتە دەبنــەوە ،بۆیــە دەکرێــت

هەنــگاوی بــۆ دەنێــت .دەمەوێــت بڵێــم نووســین یەکێکــە لــەو شــتانەی

بڵێیــن ئەدیبــی یاخــی و ڕاســتەقینە دوا مەنزڵــی

کــە کەســێک هەوڵــدەدات لــە ڕێگەیــەوە مانایــەک بــۆ بێامنایــی خــودی

خۆکوشــتنە؟

بــوون بدۆزێتــەوە هەمــووی نییــە .واتــە کەســێکی ئاســایی مانــای ژیــان

ڕۆزا حســێن :مــن هاوڕانیــم لەگــەڵ ئــەم جیاکردنەوەیــەدا ،چونکە ئەوە

ڕەنگــە لــەوەدا ببینێــت کــە بــگات بــە مەعشــوقەکەی خــۆی و کــە پێــی
دەگات و لەچرکەســاتێکدا هەســت دەکات کــە ئــەو غوربەتــی بوونــەی کــە
هەیەتــی هــەر نەس ـڕاوەتەوە .ئەمــە بــۆ نووســەرێکیش دەشــێت وابێــت.
ساڵی سێیەم

لــە چرکەســاتێکدا دەبینێــت کــە نووســینیش پرســیاری جەوهەریــی ‹›ئێمــە
چــی ئەکەیــن لێــرە››ی بــۆ وەاڵمناداتــەوە .ئــا لێرەدایــە ئینســان بــە گشــتیی

ژمارە

هەســت بــە پوچیــی بــوون دەکات و ،جــار هەیــە ڕەنگــە تــا ئــەو ڕادەیــە
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دەڕوات کــە مانــای تــر بــۆ ژیــان نادۆزێتــەوە بــە غەیــری ئــەو ڕیگەیــەی
کــە تاقــی نەکردۆتــەوە.

زۆر جــار موبالەغــەی تیــا دەکرێــت .وایــە تایبەمتەندیەکــی خــودی کــردەی
نووســین تەنیابوونــی زۆری گەرەکــە کــە جــار هەیــە ڕەنگــە ســەر بکێشــت
بــۆ هەســتی تەنیایــی ،بــەاڵم ئەمــە مانــای ئــەوە نیــە کــە ئەدیبــەکان بــە
شــێوەیەکی گشــتی کەســانی گۆشــەگیر و تەنیــان .ڕاســتە دەکرێت کەســانی
یاخــی لەنــاو ئەدیبەکانــدا هەڵبکەوێــت ،بــەاڵم جاریــش هەیــە لــە ترســی
یاخیبــوون پەنــا بــۆ نووســینی دەبــەن و گۆشــەیەک دەگــرن .بەکورتــی
کەســی ئەدیــب وەک هــەر کەســێکی تــری ســەر ئــەم هەســارەیە چەندیــن
کــردار و ڕوداوی تــر لــە ژیانیانــدا ڕوودەدات کــە دەکرێــت ئاڕاســتەیەک بــۆ

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

چۆنیەتــی کۆتایــی ژیــان دیــاری بــکات .خاڵێکــی تــر کــە گرنگــە بووترێــت
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ئەوەیــە کــە زۆر جــار کەســی ئەدیــب کــە بەختــی بەردەســتکردنی ئــەو
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 ئەبس ـراکتەکان جیادەکاتــەوە.
 ڕۆزا حسێنلە کوردستان لە دایکبووە.
 خوێندنی پەیمانگایتەکنیکی بەشی پزیشکی
تەواوکردووە.
 ماجستیری لە زانستەسیاسیەکان و مافی مرۆڤ
لە زانکۆی بێرگن لە نەرویج
تەواوکردووە.
 ئیستا لە واڵتى نەرویجخوێندکاری بەکالۆریۆسە لە
بواری وەرگێڕاندا.

دیدار

دەمیرتاش:

سەحەر
فەنتازیا نییە
و حەقیقەتە

سازدانی :چاغری ساری
لە تورکییەوە :ئاگا

لــە مــاوەى ڕابــردووداو لەنــاو زیندانــەوە ،ڕۆژنامــەى (جموریــەت)ى تورکــى ،دیدارێکــى لەگــەڵ
(ســەاڵحەدین دەمیرتــاش) سیاســەتمەدارى کــوردو هاوســەرۆکى پێشــووى(،)hdpدا دەربــارەى
باڵوبونــەوەى کتێبــى (ســەحەر) ســازداوە .کــە کتێبێکــی ئەدەبیــە و پێکهاتــوە لــە کۆمەڵێــک چیرٶکــى
ســەرنج ڕاکێــش .ئــەم کتێبــە لەالیــان (فەرهــاد چۆمان)یــە وە وەرگێــردرا وە بــۆ ســەر زمانــی کــوردی.

چاغــری ســاری :ئــەوە نزیکــەی ســاڵێکە لــە زیندانیــت،

ژن و ناســنامەکەیەتی .ئــەو شــتەی کــە لــە کەســایەتی ژنــدا ڕووبــەڕووی

ئۆپەراســیۆن و زۆردەســتی بۆســەر هادەپەییــەکان

هێرشــکردنە ســەر دەبێتــەوە تەنیــا بەهــا تایبەتەکانــی ژن نییــە ،بەڵکــو

بەردەوامــە .هێشــتا ڕۆژی دادگاییکردنەکەشــت ڕۆشــن

بەهــا گەردوونییەکانــی مرۆڤایەتیــن .هەمــوو تووندوتیــژی ،چەوســانەندەوە

نییــە .هەمــوو ســاتێک لەبــەردەم ئەگــەری گرتــن و هێــرش

و وێرانکارییــەک کەدەوڵــەت ،ســەرمایە ،میلیتاریــزم ،ڕەگەزپەرســتی

کردنەســەردان .لــە کاتێکــدا وەک سیاســییەک لەنێــو
ئــەو هەمــوو کێشــانەدا دەژیــن ،بۆچــی کتێبێــک لەبــارەی
ژنانــەوە (دەنووســن)؟

دەمیرتــاش :بــەر لــە هەرشــتێک «ئاریشــەی ژن» خــۆی ئاریشــەیەکی
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

ســەرڕێگەی دەخــات ژن لــە چەقەکەیدایــە .هــەر ئەمــە خــۆی جدییرتیــن
پرســگرێکی سیاســییە .جەســتەی ژن شــوێنگە «جوگرافیــا»ی بەرایــی
زیهنیەتــی پیاوســاالرییە .لەڕاســتیدا ناونانــی دروســترت «ئاریشــەی پیــاوە.
ئەگــەر ئێمــە بــە شــێوەیەکی بوێرانــە ڕووبــەڕووی ئــەو کێشــە جدییــە
نەبینــەوە هەنگاوێــک نــە لــە دیموکراســی نــە لــە ئــازادی و نــە لــە
یەکســانی دەچینــە پێشــەوە .ئەگــەر لــەم ڕەهەنــدەوە لێی ڕامێنیــن ئەوەی
مــن کردوومــە نووســینی «چیرۆکــی فەنتــازی ژنــان» نییــە ،لــە ڕەهەنــدە
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گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

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

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

نــە دووریشــە.

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

چاغــری ســاری :ئــەم چیرۆکانــە بــاس لــە کەســانێک

وەرناگــرن ،حــەددی ئەوەشــم نییــە .تەنــێ هەوڵمــدا هاودەســتی ئــەو

دەکــەن کــە بــەرەوڕووی دەستدرێژیکردنەســەر ،ئەوانــەی
لــە هەلومەرجــی ناهەمــواردا کاردەکــەن ،هەروەهــا ئــەو
ژنانــەی کــە ناچــارن ســەرەدەری لەگــەڵ هەژاریــدا بکــەن.
هەڵبەتــە هادەپــەش لــەم چوارچێوانــەدا زۆر قســەی
بــۆ گوتــن هــەن .بــەاڵم ســەرباری هەمــوو ئەمانــە وەک
«پیاوێــک» هیــچ ئاریشــەیەکت هەبــوو لــە بەکارهێنانــی
زمانــدا ،چونکــە پرســێکی هەســتیارە...

دەمیرتــاش :هەڵبەتــە بەهــۆکاری ڕەگــەزی «پیــاو» بوونــم نووســین و
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
نێــو هەڵەیەکــی جددییــەوە .پیــاو بکــەری ســەرەکی هێرشــکردنە ســەر
ناســنامەی ژنبوونــە .ئــەو زیهنیەتــە پیاوانەیــە لــە کاتێکــدا هەندێکجــار
بەنــاوی مێــرد ،کاک ،خۆشەویســت ،دەزگیــران و بــاوک دێتــە ئــاراوە،
هەندێکجاریــش بــە نــاوی دەوڵــەت ،ســەرکار ،بەڕێوەبــەر یاخــود
هاوســەرۆک دێتــە ئــاراوە ،لــە زۆر شــوێنیش چەندێکیــان بەیەکــەوە
هیراشــیەتی خــۆی ســڵ لــە هیــچ زۆردەســتییەک ناکاتــەوە.
مــن ویســتم کتێبەکــە ســەرنجەکان نــەک بــۆ ســەر «مەزڵومیەتــی ژن»
بەڵکــو بــۆ ســەر «زاڵمبوونــی» پیــاو ڕابکێشــێت .هەوڵمــدا ژن وەک

بەرەنگاربوونــەوەی زیهنیەتــی پیاوســاالری .چونکــە هــەر پیاوێــک ئــەم
بەرەوڕووبوونەوەیــە نــەکات ئەگــەری بوونــە مرۆڤێکــی ئــازادی نییــە.
ئەگــەر لــەم ڕوانگەیــەوە ســەیری بکەیــن موخاتەبــی ڕاســتەقینەی ئــەم
کتێبــە ،پیاوانــن.
چاغــری ســاری :باشــە دەمیرتــاش چــۆن بەرخودانــی ژنــان
دەزانێــت؟ چۆنیەتــی بەکارهێنانــی زمــان ،لــە کــوێ چ
جــۆرە رەفتارێــک بنوێنــرێ...

دەمیرتــاش :دەتوانیــن بڵێــم کاریگــەری کەڵەکەبوونــی
ئــەو بەرخودانەیــە کــە لــە تەمەنــی گەنجیمــەوە لەپێنــاو
ئــازادی و جواڵنــەوە ئازادییــەی تێیــدا گــەورە بــووم .ئــەو
ژنــە هاوڕێبازانەیــش کــە بەیەکــەوە خەبــات دەکەیــن
ئەوانیــش فێــرم دەکــەن .هەڵبەتــە ئــەم بەرخودانــە
ڕیشــەیەکی ئایدۆلــۆژی کەڵەکەبوویشــی هەیــە .لــە
بنەڕەتــدا ئــەو ســەرچاوەیەی کــە ژنانــی کــورد هێــز و
گــوڕی پــێ دەدەن زۆر پتــەوە ،پێشــڤەڕۆ و بوێرانەیــە.
ئــەو کەســەی کــە لــە هەموویــان زیاتــر هۆشــی خــۆی بــە ئــازادی
ژنــان و پیاوســاالری مانــدوو کــردوە ،لەبارەیــەوە نووســیویەتی و قســەی
لەســەر کــردووە بەڕێــز ئۆجەالنــە .تاوەکــو ئێســتا لەســەرڕووی زەمیــن
هیــچ پیاوێکــی دیکــەم نەدیــوە هێنــدەی ئــەو مێشــکی خــۆی بــەم

دیدار

ســەرهەڵدەدەن و بــۆ پاراســن و بەهێزکردنــی سەردەســتی ،هێــز،

ژنانەبــم کــە ئازایانــە خەباتــی ئــازادی ژن دەکــەن دەســتم هەبێــت لــە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

سیاســییەکەیەوە بەرخودانــی «ئــازادی ژنان»ـــە .ئــەم پرســە پرســێک نییە نە

فیگورێکــی شــایەن بــە بەزەیــی نــا ،بەڵکــو ڕوانگەیــەک نیشــان بــدەم
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پرســانەوە مانــدوو بــکات .بەڕێزیــان جەســتەی ژن وەک «گەورەتریــن

فێــرکارن .دەبــێ ئــەوەش بڵێــم هێشــتا لــەم باســانەدا لەســەرەتادام .چونکــە

دەوڵەتــی داگیرک ـراو» دەناســێنێ .هەڵبەتــە لــە تورکیــا جواڵنــەوەی ژنــان

وازهێنــان لــە هەمــوو ئــەو هێــز ،توانــا ،دەســەاڵتدارێتی ،دەســتبااڵیی و

و رێکخراوەکانــی ژنــان بەرەنگارییەکــی جــددی و ئەزموونێکــی باشــیان

خاوەندارێتییــەی کــە بــە هــەزاران ســاڵە لەدەســتی پیــاودا کۆبووەتــەوە

هەیــە .لــە سەرانســەری دونیاشــدا ئــەو بەرخودانــەی هەمــوو ســاڵێک

بەڕاســتی بوێــری دەوێ .لــە دڵــەوە بڕواهێنــان بــە ئــازادی و یەکســانی

زۆرتــر دەبێــت و دەبێتــە هێزێکــی کاریگــەر .ئــەو بەرخودانانــە هەموویــان

و ئەنجامدانــی ئــەوەی پێویســتە لــەو پێنــاوەدا لــە ڕوانگــەی پیاوانــەوە

لــە ئەنجامــدا بــەدەم گۆڕینــی وردە وردەی هەندێــک شــتەوە بــەرەو

کابووســێکە .دنــەی ترســیان دەدات و ڕێگــە لەبــەردەم ڕاڕاییــان دەکاتــەوە.

پێشــەوە دەچــن .گۆڕانکاریهێنــن .شۆڕشــگێڕن .هەمــوو ئەمانــە بــۆ مــن

ئەگــەر لــەم ڕەهەنــدەوە تەماشــای بکەیــت ئــەو پیاوانــەی کــە وەک

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

دەچێــت .مــن پێموایــە ئەگــەر ســەرەتا ترســناکیش بێــت پێویســت دەکات

چەنــدە ئاشــنایە .دەڵێــی ڕاســتییە .چ شــتێک بــوو وایکــرد

ئــازادی و یەکســانی بــە بوێرییــەوە درێــژە پــێ بدەیــن .لــە یەکێــک لــە

ئەمانــە بنووســن؟

ڕۆمانەکانــی دەیڤیــد میشــێل خوێندوومەتــەوە کــە دەیگــوت «بوێــری

دەمیرتــاش :زۆربــەی چیرۆکــەکان پێکهێــراون .بــەاڵم «پیاوەکــەی

واتــە؛ ئەگــەر ئەنجامدانــی شــتێک تــا ڕاددەی خــۆ پیســکردمنان مبانرتســێنێ

ناخــان« ،حســابات لەگــەڵ دایکــم و ئــەو باهــرەی لــە چیرۆکــی

هێشــتا ئەنجامدانــە».

«نامەیــەک بــۆ کۆمیســیۆنی خوێندنــەوەی نامەکانــی زینــدان» زۆربەیــان

چاغــری ســاری :بــە چیرۆکەکانــی نێــو کتێبەکــە ئاشــنا

ڕاســتین .مــن ســااڵنێکی زۆر لەنێــو کۆمەڵــەی مافەکانــی مــرۆڤ İHD

بوویــن و زانیمانــن .ئەمانــە ڕووداوی ڕاســتەقینەن،
پێکهێنــراون ،ئیلهامــت لــە ڕووداوگەلێــک وەرگرتــووە؟ بــۆ

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

پەیکــەری بوێــری دەبیرنێــن زۆربەیــان ترســنۆک و زراویــان لــە یەکســانبوون

نموونــە ســەحەر کــە کتێبەکــەی بەنــاو کــراوە ...ژنێکــە
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درێــژەم بــە کاری پاراســتنی مافــی مــرۆڤ داوە .مــاوەی  ١٢ساڵیشــە
چاالکانــە لەنێــو سیاســەتدام و پەرلەمانتــارم .لــە ئیزمیــر و ئەنکــەرە لــە
دوو زانکــۆدا خوێنــدکار بــووم .ئــەم هەمــوو ئەزموونــە چاودێریکــردن
و ســەرنجدانی بــۆ خەرمانــە کــردووم .چەنــد جارێــک خــودی خــۆم
بوومەتەئامانجــی هێرشکردنەســەر .بۆیــە لەگــەڵ زۆربــەی
چینــی کۆمەڵگــە پەیوەنــدی ،دیالــۆگ و ســەربوردەم هــەن.
بیــرم لەوەکــردەوە هەمــوو ئــەو ئەزموونــە گواســتنەوەیان
لەڕێگــەی ئەدەبــەوە زۆر بــاش دەبێــت« .ســەحەر»
ســەدا ســەد پێکهێــراوە ،بــەالم ئاگاشــان لــەوە هەیــە
کــە بەهــەزاران ســەحەر هــەن .بۆیــە دەڵێــم ســەحەر
فەنتازیــا نییــە و حەقیقەتــە.
چاغــری

ســاری:

شوێندەســتەکانی

دەمیرتاشــیش لە کتێبەکەدا هەســتپێدەکەین...
چیرۆکــدا بــۆ نموونــە ڕێکەوتــی زمانــی تەنزئامێــزی
دەمیرتــاش دەکەیــن ...یاخــود لــە چیرۆکــی نامــە بــۆ
کۆمیســیۆنی خوێندنــەوەی نامەکانــی زینــدان دا .ئەمانــەت
فەرهاد چۆمانی وەرگێڕی سەحەر بۆ کوردی

دیدار

هــەر کــە کتێبەکــە دەســتپێدەکات لــە یەکــەم

بەرگی سەحەر بە تورکی

چــۆن پێکهێنــاون؟ لــە راســتیدا لــە
نامەکــەی کۆمیســیۆن باســتان لــە
خۆتــان کــردوە...

دەمیرتــاش :نووســین بۆمــن هەمیشــە
هۆگرییــەک بــووە .زۆر حــەزم دەکــرد کــە
لــەدەرەوە (دەرەوەی زینــدان) بــووم بنووســم.
بــەاڵم ئــەو ئــەرک و ناســنامە سیاســییەی
کــە نوێنەرایەتیــم دەکــرد بــەردەوام ڕێگــر
بــوو .دواجــار بنچینەییرتیــن شــت کــە لــە
مــن چــاوەڕێ دەکــرێ بــاش بەڕێوەچوونــی
سیاســەمتان و نوێنەرایەتیــی کردنــە بەشــێوازێکی
ســەرکەوتووانە ،ئەمــەش ماندووبوونــی زۆر و
هەوڵــی زۆری گەرەکــە .ئەمــەش بەشــێوەیەکی
رسووشــتی هەمــوو کاتەکــەی دەبــردم .نــە کات نە
کەشــی نووســینم بــۆ دەڕەخســا .زۆرتــر لەگــەڵ
هاوژینەکــەم باشــاک لــەم بارەیــەوە قســەمان
دەکــرد .هەســتی دەکــرد حــەزم لــە نووســینە و
ساڵی سێیەم
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بــۆ ئەمــەش وێرەکــی و بوێــری پێــدەدام .بــەاڵم
چەنــدی کــردم نەمدەتوانــی .ئێســتاش بــە
ناســنامەی «بەندکراو»ـــەوە کــە ئــەم دەرفەتــەم بۆ
ڕەخســا ویســتی نووســینی ناخمــم کــردە ڕاســتی.
هەڵبــەت وەک لــە کتێبەکەشــدا ئامــاژەم پێــداوە

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

لــە ورەپێدانــم بــۆ نووســین.

هــەرە زۆر بۆیەچییەکــی باشــم .تەنــێ ویســتم ئــەوە بەبیــردا بهێنمــەوە کــە

چاغــری ســاری :لــە چیرۆکــی نامــە بــۆ کۆمیســیۆنی

پێویســتە هونەریــش وەک بەشــێکی گرنگــی بەرخــودان ،ژیــان و هەمــوو

خوێندنــەوەی نامەکانــی زیندانــدا ئامــاژەی ئــەوە دەدەیــت

ئــەو بەهایانــەی ئێمەیــان هێناوەتــە بــوون ببینیــن .بەڵکــە بــۆ زۆر لــە

کــە نووســەربوونی چیرۆکانــت لــە کوێــوە دێــت .بــەاڵم
ئەمــە بــە زانینــی ئــەوەی کــە ئەمــە چیرۆکــە دەپرســم .تــۆ
پێشــتر هیــچ شــتێکت دەنووســی؟ وێنــەت دەکێشــانەوە؟
پەیوەندیتــان بــە هونــەر و ئەدەبیاتــەوە تــا چ ئاســتێک
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
نەنــارساوەوە ئــەم کتێبەمــان باڵوبکردایەتــەوە داخــۆ هەمــان ئــارەزوو و
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
ئەدیبــەکان ئــەوەی شایســتەیانە بەدەســتی ناهێنــن .ئەگــەر کەمێکیــش
بێــت شــەوقی خوێندنــەوە و کتێبــم زۆرتــر کردبێــت ،ئەمــە بــۆ مــن گرنگــە.
لــە ســااڵنی خوێندنــی ســەرەتاییمەوە توانــا و خولیــای وێنەکێشــانم

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.
کــە لەنێــو ســەرمدا کامــڵ بــوو ئــەوەی دی ئاســانە .لــە مــاوەی چەنــد
کاتژمێرێکــدا دەچێتــە ســەر کاخــەز .بەیانیــان یەکــەم کارم بــۆ عەبدوڵــا
زەیــدان دەیخوێنمــەوە .لەســای پێشــنیارەکانی ویشــدا وازی لێدەهێنــم،
دوای چەنــد ڕۆژێــک دووبــارە دەیخوێنمــەوە و دواییــن حــاڵ و بــاری
پــێ دەبەخشــم .ئەمــەش لــە رسری ســورەییا ئۆنــدەر فێــر بــووم .ئەگــەر
لــە ئەدەبیاتــدا خــودان بانگەشــەش نەبــم وەک کەســێکی سیاســیی خــۆم
دەخەمــە نێــو ریســکێکی گــەورەوەوە ،خــۆم و بیرکردنەوەکانــم لەهەمبــەر
ڕەخنــەی ڕای گشــتیدا ،لــە زەمینەیەکــی بێویژدانانــە کـراوەدا دەخەمــەڕوو.
ئەمــە نامرتســێنێ ،بــەاڵم ڕاڕام دەکات .لەگــەڵ ئەوەشــدا بــە درێژایــی ژیانــم
بــە لەبەرچاوگرتنــی ترســگەلی مەزنــەوە بەرەوپێــش چوومــە .لــە دواییشــدا
سوپاســگوزاری هەمــوو کەســێکم بــۆ ڕەخنــە و ڕاوێــژەکان.

دیدار

کۆمەڵــگای ئێمــەدا هۆگــری و پەیوەســتی بــۆ خوێندنــەوە و کتێــب کەمــە.

هــاوڕێ گەنجــەکان لەپێگــەی بوونــە مۆدێلــدام بۆیــان .لەهەمانکاتــدا ئــەم

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

هەریەکــە لــە رسری ســورەییا ئۆنــدەر و بــاڕش پیرحەســەن ڕۆڵیــان هەبــوو

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