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سازدانی: ژاوێن شاڵی

قسەكردن لەگەڵ چیرۆكنووس و نووسەرو مامۆستا )شێرزاد حەسەن( چێژێكی تایبەتی هەیەو وەك چۆن 
لە كاتی خوێندنەوەی چیرۆكەكانیدا ئاگادارت دەكاتەوە كە ژیان پڕە لە كەوتن و هەڵسانەوە، گەشتت پێ 
دەكات بۆ سەر بڵندترین چیای ژیان و دواتر بە خەرەندی هەزار بە هەزاردا فڕێت دەداتە خوارێ و دیسان 
هەڵت دەستێنێتەوەو دووبارە دەتخاتەوە خوارێ، لە كاتی گفتوگۆو قسەكردنیشدا چەندین جار بێ ئومێدت 
دەكات لە هەموو شتەكان و هەر خۆیشی ئاگادارت دەكاتەوە، كە نابێ تەسلیمی شكست بیت و جارێكی 

تر ورەت دەداتەوە بەر... ئەم گفتوگۆیەش پڕە لەو بێ ئومێدبوون و ئومێدبەخشینەوانە...

شێرزاد حەسەن: 
هەمیشە خەونەكان گەورەترن لە كارەكان
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دیدارەكەوە،  نێو  بچینە  پرسیارەوە   لەم  *گەر 
ئەدەبی،  چاالكیی  و  نووسین   لە  ساڵ   35 پاش 
ناوبانگ،  و  دەركەوتن  لە  پێنج ساڵ  و  پاش سی 
كاتێك ئاوڕ لە رابردووی ئەدەبیی خۆت دەدەیتەوە، 
چ  بڵێم،  روونتر  دەڕوانیت؟  ئەزموونە  لەو  چۆن 

خوێندنەوەیەكت بۆ ئەزموونی خۆت هەیە؟
-بۆ من زەحمەتە  )35( ساڵ كە تەمەنی نووسینمە 
بە قەڵەمی خۆم بتوانم وردودرشتی ئەو ئەزموونە 
هەڵبسەنگێنم، چونكە هەموو نووسەرێك بۆ خۆی 
چاالكیی  سەرگەرمی  شانۆ،  لەسەر  ئەكتەرێكە 
بخاتە  خۆی  رۆڵی  بتوانێت  زەحمەتە  و  خۆیەتی 
ناتوانم  بەرچاوان. لەوە خراپتر ئەوەیە بۆ من كە 
بە باش و خراپ باس لەو ئەزموونە بكەم، چونكە 
تۆ وام لێدەكەی باس لە ئەدەبی خۆم بكەم، كە 
ئەدەبە  مێژوونووسی  رەخنەگرو  ئەركی  ئەوەیان 
نەك من. رەنگە گەر بوارم بێت لە داهاتوودا بتوانم 
دوور لە خودپەرستی باس لەو سااڵنە بكەم كە پتر 
دەستنیشانكردنی ئەو سەرچاوانە بێت كە منی هاندا 
عەشقی ئەدەب، بەتایبەتی خولیای من بۆ داستان 
كە پتر گەشتێك بوو بۆ خۆناسین و دونیاناسین، 
بەرلەوەی بزانم شتێك هەیە ناوی ئەدەبە كەوتمە 
نووسینی خەم و خولیای خۆم بە دزیییەوە، تەمەنم 
دوازدە سااڵن بوو كە دەفتەرێكی یاداشتم هەبوو بۆ 
تۆماری ئەو شتانەی كە مایەی سەرنجم بوون، وەلێ 
دەفتەرەم  ئەو  ئێستاش  سادە،  زۆر  زمانێكی  بە 
ماوەو تێناگەم بۆ وامدەكرد، پتر شەڕ و گێچەڵی 

ناو ماڵی خۆمانم دەنووسییەوە.
نووسین گەمەیەك بوو بۆ من كە بە دزی و دوور 
بابم  و  دایك  دەمكرد، گەرچی  هەمووان  لە چاوی 
خزمان  لە  هەندێك  دەترسام  بوون،  نەخوێندەوار 

و كەسوكاری باوكم كە خوێندەوار بوون دەستیان 
نیازی شەرمنانەی  رازو  نووسینانە، كە  ئەو  بگاتە 
من بوون، وا بزانم پەیوەندیی بەوەوە بوو كە بێجگە 
لە دەرس و دەوری مەكتەب، هەموو شتێك حەرام 
تەمەنی  لە  كە  هەبووبێت  بەختم  من  رەنگە  بوو. 
دوازدە ساڵیدا قورئانم خەتمكردو ئەوەش وایكرد كە 
فێری عەره بی ببم و بە رێكەوت رۆمانێكی )ئەمیل 
هێشتا  كە  بخوێنمەوە،  )نێچیر(  ناوی  بە  زۆال( 
تەمەنم سیازدە ساڵ بوو، پێموایە لەوەوە تووشی 
ئەو عەشقی ئەدەب و داستانە بووم و تا هەنووكە 
ئەدەبیاتی  پاشان  بووه تەوە،  قووڵتر  بەردەوامەو 
عەرەبی و زۆر دواتر ئەدەبی كوردی. هەر ئەوەش 
وایكرد خەونم بێت بچمە كۆلێژی ئەدەبیات و ئەدەبی 
ئینگلیزی بخوێنم، توانیم دوای خوێندنەوەی دەیەها 
شیعرو  چەند  حەفتاكاندا  ناوەڕاستی  لە  كتێب 
كاڵ  سەرەتایەكی  دیارە  بكەمەوە،  باڵو  چیرۆكێك 
و كرچ بوو.. وەلێ هەوڵم دەدا پەرە بەو زمان و 
هەوڵەش  ئەو  دەنووسم،  پێی  كە  بدەم  تەكنیكە 
هەموو تەمەنمی داگیر كرد تا هەنووكە. ئەزموونەكە 
بۆ من تەواو نەبووە، ئەزموونی من واتا هەموو ئەو 
بڕوا  كردوونەتەوە،  باڵوم  كە  دەقانەی  و  نووسین 
دەكەم گەر كەسێك بیەوێت ئاشنای ئەزموونی من 
بێت چ وەك مرۆڤ و چ وەك نووسەر وا چاكە بچێت 

نۆڤلێت و چیرۆكەكانم بخوێنێتەوە. 
گەر رستەیەك بڵێم لەسەر ئەزموونی خۆم ئەوەیە 
لە  بەواتا  ئەزموونكارم،  نووسەر  وەك  من  كە 
دوودڵ  هەمیشە  و  دەژیم  )تەجریبی(دا  دۆخێكی 
و بە گومانم لە هەموو شتەكان، هەتا لە نووسین 
كە  لەوەی  بێجگە  هەمە.  كە  ئەزموونەی  ئەو  و 
چونكە  خۆم،  پیشەی  بە  نەكردووە  نووسینم  من 

دیدار
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لەسەر نووسین ناژیم و كار و ئەركی دیكەم لەسەر 
كە  چاكە  كەسێك  بۆ  ئەزموون  جاران  زۆر  شانە. 
لە واڵتانی  نووسین، وەك  بە  دابێت  ژیانی  هەموو 

پێشكەوتوودا باوە.
منداڵییەوە  لە  كە  ئەوەیە  بزانم  كە  ئەوەندەی 
پرسیارم زۆر بوو، وەلێ زەحمەت بوو مامۆستا و 
باوك و مەال و هەموو گەورەكان وەاڵمم بدەنەوە، لە 
چاوی خەڵكی ئێمە بەو منداڵە دەوترێت دەمهەراش 
زانیم كەس  زوو  هەربۆیە  و چەنەباز،  زۆربڵێ  یان 
وەاڵمی لە ال نییە یان نایزانێت یان شەرم و ترسی 
هەیە، بۆیە وەك وتم بەختم هەبوو كە دەروازەی 
كتێبەكانم بۆ كرانەوەو بۆ خۆم فێر بووم بەتەنیا 
كە  سەرخۆرەكانم،  پرسیارە  وەاڵمی  بۆ  بگەڕێم 
و  گومان  پتر  من  بەردەوامە.  هەنووكەش  تاوەكو 
پرسیار بۆ ناو دونیای ئەدەب راپێچی كردم نەك 
خەونی بوون بە نووسەر، نووسینیش بۆ من هەر 
خۆم  نهێنیی  زانینی  بۆ  سۆراغە  و  گەڕان  هەمان 
و  رووداوەكان  و  دیاردەكان  لە  تێڕامانە  دونیا،  و 

كەسەكان.
نووسین بۆ من گەشتێكی نەبڕاوە بوو، هەناسەدان و 
هەم هەاڵتن بوو لە دەیەها خەم و دەرد، خەفەكردنی 
تێیكەوتبووین،  كە  بوو  جەهەننەمە  ئەو  ئاگری 
خەون بینین بوو، گەڕان بوو بۆ كەڵەكەكردنی هێزو 
توانایەك و شكاندنی تەوقەكانی ترس و شەرم بوو، 
سەرمەشقی خۆڕاهێنان بوو لەسەر خۆشەویستی و 
رەواندنەوەی تارماییەكانی تەنیایی بوو، خۆدزینەوە 
بوو لە دۆڕان و دڵگوشران و دۆزینەوەی دونیایەكی 
زیندانی  تیایدا  مردووەی  جیهانە  لەو  بوو  دیكە 
بووم، گەڕان بوو بە دوای ئەو خودایەی كە منیان 
دۆزینەوەی  سەرلەنوێ   كڕینەوەو  دەترساند،  پێ 

مندا  لە  منداڵییەوە  لە  هەر  كە  بوو  خەیاڵە  ئەو 
خەیاڵە  ئەو  زیندووكردنەوەی  نووسین  كوشتیان، 
مردوە بوو لە مندا كە باوكەكان و مامۆستاكان و 
مەالكان زیندەبەچاڵیان كرد. نووسین پتر پەڕینەوە 
لە  بوو  خۆدان  و  حەرامكراوەكان  هەرێمە  بۆ  بوو 
سێكوچكەی حەرام: سیاسەت و ئایین و سێكس. 
گەمەیەكی  بوو،  تابۆكان  تەلیسمی  شكاندنی 
ئازادی،  ناسینی  و  تامكردن  بۆ  بوو  بەردەوام 
و  سەربەستی  سەرزەمینی  من  بۆ  ئەدەب  خودی 

خۆرزگاركردن بوو. 
ئەزموونی ئەو هەموو ساڵە  وەرزشێكی رۆحی بوو 
بۆ هەر  بەمرۆڤبوون.. كە زەحمەتترین كارێكە  بۆ 
كەسێك كە نووسەر بێت، چونكە بەر لە وەرگرتنی 
مرۆڤ  بتوانین  مەرجە  نووسەربوون،  ناسنامەی 

بین..!
ئیتر  رەنگە  قەناعەت،  گەیشتە  كە  *نووسەر 
و  كڕ  كۆنە  شكۆمەندییە  ئەو  لەسەر  و  بوەستێت 
كپ بكەوێت، وا بزانێت زۆری كردووە، تۆ زۆرجاران 
لە دیدارەكانتدا دانی پێدا دەنێیت كە گومانت لە 
نووسەربوونی خۆت هەیە، ئاخۆ هەر ئەو گومان و 
دڵڕاوكێیەیە وای لێكردووی كە تا ئێستا بەردەوام 

بیت؟
هەبێت،  پڕۆژەیەكم  خەونی  ئەگەر  من  -بێگومان 
كۆتایی  خەونە  ئەو  لەوەی  هەیە  گومانم  هەمیشە 
لەوە  گومان  كە  تەنیا  بە  نیم  من  ئەوە  هاتبێت، 
بكەم بوومەتە نووسەر یان نا، لە دونیادا كەم نین 
ئەوانەی ئاسوودە نین، كە تەواوی خەون و پرۆژەی 
ئەدەبی و فیكرییان بە كەماڵ گەیشتبێت، چونكە 
هەمیشە خەونەكان گەورەترن لە كارەكان، گەرچی 
كتێب  دوو  یەك  دوای  كەسەكان  ئاسان  ئێمە  الی 

من پتر گومان 
و پرسیار بۆ 
ناو دونیای 
ئەدەب راپێچی 
كردم نەك 
خەونی بوون 
بە نووسەر، 
نووسینیش 
بۆ من هەر 
هەمان گەڕان 
و سۆراغە بۆ 
زانینی نهێنیی 
خۆم و دونیا

بەر لە وەرگرتنی ناسنامەی نووسەربوون، 
مەرجە بتوانین مرۆڤ بین
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هەوایەك لە كەللەیان دەدات، كە بوونەتە نووسەر، 
چەند  نووسینی  بكرێن،  ستایش  گەر  تایبەتی  بە 
چونكە  خەونە،  بەو  نییە  گەیشتن  مانای  دەقێك 
دڵەڕاوكێیەكی  لە  و  دوودڵن  هەمیشە  نووسەران 
هیچ  ئۆقرەن.  بێ  و  بڕوان  كەم  و  دەژین  گەورەدا 
بەڵكو   نییە،  فیزییەوە  بێ  فیزو  بە  پەیوەندیی 
چۆن  كە  نووسەرەوە،  ئەو  روانینی  بە  پەیوەستە 
تەماشای كردەی نووسین دەكات و بە چ ئامانجێك 

دەستی داوەتە قەڵەم. 
*تۆ لە زۆربەی چیرۆك و رۆمان و نووسینەكانتدا 
جەخت لەسەر  ئەو دونیا پڕ لە ستەمەی نێرساالری 
و  تەنیایی  لەسەر  قسەكردن  لەتەك  دەكەیتەوە، 
یەكسانیی ژن و پیاو، كەسانی كەمئەندام و ئازارو 
كە هەمووی  ئێمە،  كپكراوەكانی خەڵكی  ئارەزووە 
گەر  پەراوێزخراوەكان،  مرۆڤە  لە  بووە  ئاوڕدانەوە 
ئەو سەردەمەی )حەسارو سەگەكانی  بگەڕێینەوە 
باوكم(ی تێدا نووسی.. بەڕای خۆت ئێستاش هەر 
هەمان سەردەمەو لە چاوی تۆدا نەگۆراوە، بەواتا 
ئەگەر ئه و نۆڤلێته  بنووسیتەوە، ئاخۆ هەر هەمان 

چیرۆك دەنووسیتەوە؟
جەختكردنەوەی  كە  النادەم  مانایە  لەو  -بەڵێ.. 
منە لەسەر ئەوەی كە ئێمە لە ئازادی دەترسین و 
نەمانتوانیوە لە قەفەزەكان رزگارمان بێت. نۆڤلێتی 
)حەسار( هەڵكۆڵینێك بوو بۆ کۆمەڵگه ی خۆمان 
بابەتی سەربەستی و كۆیلەبوون، سەرباری  لەمەڕ 
و  سیاسی  باوكە  ئەبەدیی  یان  رەهای  حوكمی 
دینییەكان، كە پایەكانی لەسەر توندوتیژی بەندن. 
رەنگە گەر ئێستا بینووسمەوە هەر حەز بكەم بە 
هەمان زمان و  تەكنیكەوە بینووسم.. لەتەك پتر 
قووڵكردنەوە ترسی ئێمە لە ئازادی، راستە میللەتی 

بەرزكردووه تەوە  ئازادیی  دروشمی  بەرده وام  ئێمە 
نەیتوانیوە  بەاڵم  تێكۆشاوە،  ئازادی  پێناو  لە  و 
بوو  قوتاری  خۆی  چەوسێنەرەكانی  باوكە  لە 
رۆحی  ناو  بەندیخانانەی  قەفەزو  هەموو  لەو  بێت، 
خۆی، هەر بۆ نموونە ئەوە دەچێت بۆ بیست ساڵ 
عەرەبییەكانمان  باوكە  و  ڕاونا  )بەعس(مان  ئێمە 
ستەم  هەمان  بە  كوردی  باوكی  بەاڵم  دەرپەڕاند، 
و نایەكسانی و نادادپەروەرییەوە فەرمانڕەوایە. وا 
مەزەندە دەكەم پێكهاتەی كۆمەاڵیەتی و ئەخالقیی 
ئێمە نەگۆڕابێت، هیشتا باوكە دینی و سیاسییەكان 
سێبەری خودان لەسەرزەمین و هەر بە ناوی خوداو 
شۆڕشەوە لێماندەخوڕن. پێكهاتەی خێزانی كوردی 
و  شەرم  و  ترس  و  ملكەچی  بەرهەمهێنەری  كە 
هەستی گوناهباربوونە نەگۆڕاوەو هەر وەكو خۆیەتی 
لە زەبروزەنگ و رۆحی ستەمگەری. كچ و  و پڕە 
كوڕەكانمان فێری  گوێڕایەڵی و نەبوونی گومان و 
پرسیار دەكەن. لە رووكەشدا زۆر شت گۆڕاوە، وەلێ 
وەكو  هەر  رۆح  نەگۆڕاوە،  هیچ  رۆحییەوە  لەباری 
بەندەوارە.  و  مردووە  و  سست  و  خامۆش  جاران 
باوكەكان هێشتا وەك جاران خۆیان بە )ئیبراهیم( 
پێغەمبەر دەزانن و بۆیان هەیە )ئیسماعیل(ەكانی 

كوڕیان گۆشاوگۆش سەرببڕن.
بەڕێوە  دارستانەوە  ئەخالقی  بە  سیاسەت  هێشتا 
دەچێت و ئەوەی هەیە دیوەخان و تەكیە و خانەقایە، 
نەك ئەنجوومەن و هۆڵی پەڕلەمان و كۆبوونەوەی 
حیزبێكی مۆدێرن. هەر هەموو  رۆحی و مادییەكان 
باوكەكان  باوكەكان،  و  گەورەكان  بندەستی  لە  وا 
قوونیان  و  دەسەاڵتن  شێتی  هەنووكە  تاوەكو 
و  نەمرن  تاوەكو  و  نووساون  كورسییەكانەوە  بە 
پێم  بەجێناهێڵن..  بەختە  و  ئەو تەخت  نەكوژرێن 

دیدار
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نووسەرمان  سەدەها  ئێمە  گۆڕاوە؟  چی  ناڵێی 
ناو  زەبروزەنگی  و  ستەم  لە  پڕ  چیرۆكی  گەرەكە 
)حەسار(ەكان و قەاڵكان و زیندانەكان بنووسێتەوە 
بە دەستی باوكە چەوسێنەرەكانەوە، چیرۆكی ئەو 
سەگ و تاژییە هارانەی تاوەكو قیامەت راوەدوومان 
باوكەكان  لە  دەنێن، چونكە جارجارە ویستوومانە 
هەڵبگەڕێینەوە. یادت نەچێت كە )ماڵ و مەكتەب 
كە  كارگانەن  فابریقەو  ئەو  حیزب(  و  مزگەوت  و 
دێننەوە..  بەرهەم  كۆنەكان  باوكە  وێنەی  هەمان 
لەتەك هەمان لەو كچ و كوڕە گزگل و ترسنۆك و 

شەرمن و خەسیوانە.. مەگەر وا نییە؟!
*هەروەك لە پرسیاری پێشووتردا ئاماژەمان پێدا، 
تۆ  چیرۆكەكانی  و  رۆمان  كارەكتەری  هەمیشە 
كەسانێكی تەنیاو پەراوێزخراون، خەسڵەتێكی دیكە  
وروژاندنی  چیرۆكەكانتە،  دیاری  سیمایەكی  كە 
بۆ  چارەسەر  بێ   بەاڵم  زۆرە،  كێشەگەلێكی 
خوێنەری بەجێدێڵیت!... وەك ئەوەی دەروازەكانی 
بە روویاندا داخرابێت، كۆی ئەو هەموو  چارەسەر 
كێشەو ستەم و خەمە لە كوێوە هاتوون؟ بەدیوێكی 
دیكەدا جێهێشتنی ئەو بۆشاییە بۆ؟ ئایا ده ته وێ 
چارەسەری كێشەكان بۆ خوێنەر بەجێبێڵیت تاوەكو 
خۆی بیدۆزێتەوە، چونكە ژمارەیەكی كەم و زۆری 

ئەو خەڵكە پاڵەوانی تێكستەكانی تۆن؟
نووسەر  ئەركی  كارو  هەرگیز  بەكورتی..  -زۆر 
نییە  لە كۆتایی چیرۆك و رۆمانەكانیدا چارەسەر 
چونكە  دابنێت،  پاڵەوان  گرفتەكانی  كێشەو  بۆ 
كۆتایی  لە  تاوەكو  دەروونییە  پزیشكی  نە  ئەو 
وەرزشی  چارەسەرو  و  دەرمان  راپۆرتەكەیدا 
بنووسێت،  نەخۆشەكەی  بۆ  جەستەیی  و  رۆحی 
نە كۆمەڵناسە و نە دادوەر و ئەخالقفرۆشە و نە 

نە  و  فاڵچی  نە  شێخەو  نە  قەشە،  نە  و  مه الیە 
نووشتەنووس، من بەتەنها لە ئەدەبی كوردیدا رای 
دەكرێت  نووسەران  لە  داوا  كە  لێدەبێت  گوێ   وام 
چارەسەر بۆ دەرد و نەهامەتییەكانی پاڵەوانەكان 
دەكەوێتەوە،  كۆمیدی  ئەمەیان  چونكە  بدۆزنەوە، 
عاشق  كوڕێكی  و  كچ  رۆمانێكدا  لە  وەختەی  ئەو 
بەیەك ناگەن، نووسەر لە پەراوێزدا یان  لە كۆتایی 
و ناوئاخنی رۆمانەكەدا هەموو ئەو هۆكارە ئابووری 
و  بكاتەوە  شی  فەرهەنگییانە  و  كۆمەاڵیەتی  و 
یەكە بە یەكە چارەسەریان بۆ دابنێت، ئەوە كاری 
سیاسەتبازە كە بۆ كێشەكان سەد بەڵێن و پەیمانی 
بە شامی شەریف، كەچی  دەكات  دونیا  كە  هەیە 
هەمووان  هەر  تەخت،  سەر  دێتە  كە  كۆتاییدا  لە 
ناوی  بە  هەبوون  نووسەرانێك  دەكات.  نائومێد 
»ریالیزمی سۆشیالیستی« پاڵەوانی سوپەرمان و 
كێشەو  پاڵەوانەكان  ئەگەر  خۆ  هەبوو،  نەبزیویان 
موعجیزەیەكی  نووسەر  ئەوە  ببووایە،  گرفتیان 
پێبوو كە رزگاریان بكات، وەلێ ئەوەیان هەمیشە 
ژیانە، چونكە  ماكیاژكردنی  و  درۆزنانەیە  ساختەو 
بە هەزارەها كارەسات و گرفت و كێشە هەن وا بە 
ئاسانی كۆتاییان نایەت، بێجگە لەوەی كە ئامانجی 
كۆمەڵێك  كە  نەبووه تەوە  كورت  لەوەدا  نووسەر 
پاشان چارەسەرەكانی  ڕوو..  بخاتە  كێشەو گرفت 
و  لق  و  فراوانتر  لەوە  ئەدەب  پانتایی  بكات،  ریز 
من  كە  بكرێتەوە.  بەرتەسك  وەها  كە  پۆپدارترە 
زۆرتر باسی دەردو مەینەتیی ئافرەتم كردووە وەك 
نووسەر، كە زۆر جاران لە چیرۆكەكانمدا كۆتاییەكی 
كراوەم هەبووە، كە خوێنەر لەگەڵمدا بەشدار بێت، 
هەر ئه وەش كارو ئەركی ئەدەبەو ناكرێت خوێنەر 
خۆ  من  پاشان  دابنێیت.  هیچنەزان  و  گێل  بە 

ئێمە سەدەها نووسەرمان گەرەكە چیرۆكی پڕ لە 
ستەم و زەبروزەنگی ناو )حەسار(ەكان و قەاڵكان و 
زیندانەكان بنووسێتەوە

نووسەرانێك 
هەبوون 
بە ناوی 
»ریالیزمی 
سۆشیالیستی« 
پاڵەوانی 
سوپەرمان 
و نەبزیویان 
هەبوو، 
خۆ ئەگەر 
پاڵەوانەكان 
كێشەو گرفتیان 
ببووایە، 
ئەوە نووسەر 
موعجیزەیەكی 
پێبوو كە 
رزگاریان بكات، 
وەلێ ئەوەیان 
هەمیشە 
ساختەو 
درۆزنانەیە و 
ماكیاژكردنی 
ژیانە
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سیاسەتبازەكە  وەك  تا  هەڵبژاردنەوە  نەچوومەتە 
بەڵێن و چارەسەرم پێبێت و هیچیشیان  لیستێك 
نەكەم، راستە ئەدەبی داستانی وتنی درۆیەكە لە 
پێناو راستی، بەاڵم درۆی وا شاخدار  لە ئەدەب 

ناوەشێتەوە.
شكەست  و  تەنیا  پاڵەوانی  هەڵبژاردنی  من  بۆ   
نەهاتووە، چونكە  لە خۆوە  پەراوێزكەوتوو هەر  و 
تاوەكو  منداڵییەوە  لە  هەر  واقیعییەوە  باری  لە 
هەنووكە ئەم جۆرە كەسانە وان بە چواردەورمەوە، 
دونیا  چیرۆكی  و  رۆمان  زۆرەكەی  هەرە  ژمارە 
بە مێ  و  تەنیاكەوتووانە،  لەو كەسە  ئاوڕدانەوەیە 
زانینی  بۆ  ناوێت  شیكردنەوەی  بزانم  وا  نێرەوە، 
ئەوەی بۆچی مرۆڤەكان تەنیا و شكەست و پەراوێز 
دەردەكان  و  گرفت  و  كەوتوون، سەرچاوەی خەم 
لە ژیاندا لەباری رامیاری و ئابووری و كۆمەاڵیەتی 
و فەرهەنگییەوە زانراون و پێویستی بە نووسەرێك 
نییە بۆ خەڵكی تۆماریان بكات. زۆرجاران نووسەر 
لەژێر  وا  جەهەننەمێك  بڵێ   لەسەرە  ئەوەندەی 
رەچەڵەكی  لە  نووسەر  واتەنی(  )چیخەف  پێتاندا 
الفاو  بوومەلەرزەو  بە  كە هەست  گیاندارانەیە  ئەو 
و گڕكان دەكات و ئەو پێشبینییەش دەدركێنێت.. 
مەرجه  ئەوانیدیكە كۆدەكان و جفرەكانی بخوێننەوە.
بمانەوێت  نەوەكان،  باسی  سەر  بێینە  *گەر 
لەنێوان  ملمالنێیەك  هەمیشە  بۆ  نەمانەوێت  و 
ملمالنێیە  ئەو  هەیە،  نوێدا  نەوەی  و  كۆن  نەوەی 
لە ئەدەبیشدا رەنگی داوەتەوە. زۆرێك پێیان وایە 
سەردەمی زێرینی چیرۆكی كوردی دەكەوێتە دوای 
راپەڕین، ئەو گۆڕانكاری و تەوژمە بەتاوەی كە رۆمان 
و چیرۆكی كوردی دوای راپەڕین بینیوییەتی.. بەر 
لەو قۆناغە بەو تین و تاوە نەبووە، تۆ بۆ خۆت 

پشتگیری لە كامە بۆچوونیان دەكەیت؟
-پەخشانی كوردی، بەتایبەتی ئەدەبی داستنئامێز، 
مێژوویەكی كورتی هەیە بە بەراورد لەگەڵ شیعر، 
كە  تازە  داستانی  ئەدەبی  و  پەخشان  بەتایبەتی 
من  تێگەیشتنی  بە  نەكردووە،  تێپەڕی  سەدە  لە 
تەمەنی نیو سەدەو شتێكە، بۆیە بۆ من ئاسان نییە 
باس لە ملمالنێی نەوەكان بكەم و هەر لێشی نازانم، 
هەیە،  ئامار  و  داتا  بە  پێویستی  ئەمەیان  چونكە 
هەڵبەتە  دەوێت.  بە سەلیقەی  وردو  لێكۆڵینەوەی 
ئەم سەردەمە جیاوازە لەگەڵ سەردەمێكی زووتردا، 
لە هەردوو نەوەكەدا، چ كۆن چ نوێ ، داهێنەر و بێ  
قۆناغەی  ژینگەو  ئەو  گوێرەی  بە  هەیە  بەهرەمان 
دەست  لەمڕۆكەدا  تێكەوتوون.  نووسەرەكانی 
گەیشتن بە سەرچاوەكانی ئەدەب و فیكرو هونەر 
لە جاران ئاسانترە، هەر بۆیە سەیر نییە گوڕ و تین 
و تاوێكی زۆرتر لە ئارادایە، ئەمەیان په یوه ندیی بە 
نابینم،  ملمالنێ   من  نییە.  زۆرابازییەوە  و  ملمالنێ  
نوێدا دەگوزەرێت  و  نەوەی كۆن  نێوان  لە  ئەوەی 
لەسەر ئاستی كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی پتر لە رق 
و كینەو یەكدی سڕینەوە خۆی بەرجەستە دەكات، 
ئەم دۆخە ناشیرینە هەتا لە نێو نووسەرانی هەمان 
لەنێوان گەنجەكان خۆیاندا و  نەوەشدا هەیە، واتا 
كێبەركێی  و  ملمالنێ   خۆیاندا.  پیرەكان  نێوان  لە 
ئەدەبی و فیكری الی ئێمە لە نزمترین ئاستدا دایە، 
بەاڵم  نابینم،  زیوین  و  زێڕین  بە  سەردەمێك  هیچ 
ئاشكرایە كە فەزایەكی كراوەتر لەو بیست ساڵەی 
رابردوودا هاتووه تە پێشێ و جیاوازییەكی بەرچاوی 
هەبووە، بەتایبەتی بۆ رۆمان ئەم قسەیە پتر راستە 
بە  پێدەكرێت  هەست  دڵخۆشكەرە  داهێنانی  و 
بەراورد لەتەك چیرۆكدا، گەرچی دەكرێت كە وردتر 
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لە ئێمە ئاگاداری نەخشەی داهێنانە ڕای پێچەوانەی 
هەبێت.. ئەوەش رەوایە. رەنگە بۆ هەر دوو ژانرە 
ئەدەبییەكە )چیرۆك و رۆمان( قەڵەمی جوان پەیدا 
بووبن و من خۆم دەیانخوێنمەوە.. وەلێ بە ژمارە 

كەمن.
ئەدیبێكی  دەركەوتنی  كاتێك  هیچ  تۆ  ڕای  *بە 
بەتوانا و داهێنەر، یان پۆلێك نووسەری  بەتوانا 

دەتوانن ئەدیبانی پێش خۆیان بسڕنەوە؟
چی  پێیە؟  خەتكوژێنەوەی  الستیكی  -بۆچی 
دەسڕێتەوە؟  گەر لە قۆشمە دەرچین.. بەراستی 
قسان بكەین، من بڕوا ناكەم گەر نووسەرێك خۆی 
دانابێت،  بەردێك  لەسەر  دارێكی  و  بێت  هەبوو 
هیچ داهێنەرێكی دیكە بتوانێت بیسڕێتەوە. رەنگە 
و   جیهانبینی  و  زمان  كە  داهێنەرێك  پەیدابوونی 
جیاوازی  تەكنیكێكی  تازەو  كارەكتەری  و  بابەت 
ببێت، بتوانێت خوێنەری پتر بۆ خۆی پەیدا بكات. 
بەاڵم ئەوەیان راستە كە لەگەڵ هاتنی داهێنەرێكی 
پێش  نەوەی  لەگەڵ  بێت  جیاواز  تەواو  كە  تازە 
و  مایەی گوڕینی زەوقی خوێنەران  دەبێتە  خۆی، 
تەمەنێكە  تەقلیدییانەی  نووسەرە  لەو  گومانكردن 
دەقیان بە هەمان ناوەرۆك و شێوەی ئەدەبییەوە 
هەمووان  زەوقی  لە  شەپازللەیەك  واتا  گرتووە.. 

دەدات.. زەوقی سادەو خاكەڕا..!
*زۆر جاران  كە باس دێتە سەر ئەدەبی ژنان وا 
مەزەندە دەكرێت كە ژنان پتر  خۆیان بە شیعرەوە 
سەرقاڵ كردووە، خۆیان لە چیرۆك نادەن، كەمیی 
هەمیشەیی  گازاندەی  و  گلەیی  ژن  چیرۆكنووسی 
تۆ  بەڕای  دەكرێت..  ژنان  ئاراستەی  كە  پیاوانە 
بۆچی  نێوەندەكەدا  لە  ژن  چیرۆكنووسی  كەمیی 

دەگەڕێتەوە؟

بوارە  لە  بەڵكو  ئەدەبدا،  بواری  لە  هەر  -نەك 
لەو  چاالك  ژنانی  ژمارەی  زانستیشدا،  جیاكانی 
بگرە  خۆمان،  الی  هەر  نەك  كەمن،  بوارانەدا 
گەر  وابووە.  دونیادا  كێشوەرەكانی  هەموو  لە 
نۆزدەی  هەژدەو  و  حەڤدە  سەدەی  بگەڕێینەوە 
ژن  نووسەرانی  ژمارەی  دەبینین  رۆژئاواش، 
كەمترن لە هی پیاو، ئەوەش سەیر نییە، چونكە 
كایەكانی   بە  خۆخەریككردن  ژنان  مەیدانی  هاتنە 
وەرزش،  و  هونەر  و  ئەدەب  فیكرو  و  سیاسەت 
پێشكەوتنانەی  ئەو  هەموو  بە  هەیە  پەیوەندی 
مرۆڤایەتی بە خۆیەوە دەیبینێت، هەر ئاڵوگۆڕێكی 
رامیاری  پێشەوەچوونێكی  بەرەو  و  پۆزەتیڤ 
ئافرەتان  دەكەن  وا  كۆمەاڵیەتی  و  ئابووری  و 
بوارانەی  و  گۆڕەپان  ئەو  هەموو  ناو  بڕژێنە  پتر 
قۆرغكرابوون.  پیاوان  بۆ  ساڵ  سەدەها  بۆ  كە 
سەدەی  گەشەسەندنەی  هەموو  ئەو  سەیری  گەر 
تەكنۆلۆژیا  بوارەكانی  هەموو  لە  بكەین  بیستەم 
سەرتاسەری  شۆڕشێكی  و  كۆمیونیكاسیۆن  و 
و  مرۆیی  زانستە  لقەكانی  هەموو  هەر  ناو  لە 
بواری  لە  گەورەكانی  دەرئەنجامە  سروشتییەكان، 
داهێنان و عەقڵگەراییدا دەبینینەوە، بەتایبەتی لەو 
بوو  یارمەتیدەر  ئەوەش  رابردوودا،  ساڵەی  حەفتا 
بۆ ژنان كە پتر بێنە مەیدانێ، هەموو ئەو بزاڤانەی  
لەوەشدا  دەكرد،  نێریان  و  مێ   یەكسانیی  داوای 
فێمینستەكان رۆڵێكی گەورەیان هەبوو، بۆ سەدەها 
ساڵ دەسەاڵتی كەڵەگایی پیاوساالری بڕوای وابووە 
و  مووبەق  و  )ماڵ  ژنان  راستەقینەی  شوێنی  كە 
ناندینە(، وەلێ لە هەنووكه دا دونیا گۆڕاوە، گەرچی 
هێزە سەلەفییەكان هەنووكەش هەر هەمان بڕوایان 
ماوە، لە وەاڵمی پرسیاری پێشووتردا وتم كه  خودی 

ئەوەی لە 
نێوان نەوەی 
كۆن و نوێدا 
دەگوزەرێت 
لەسەر ئاستی 
كۆمەاڵیەتی و 
فەرهەنگی پتر 
لە رق و كینەو 
یەكدی سڕینەوە 
خۆی بەرجەستە 
دەكات، ئەم 
دۆخە ناشیرینە 
هەتا لە نێو 
نووسەرانی 
هەمان نەوەشدا 
هەیە، واتا 
لەنێوان 
گەنجەكان 
خۆیاندا و لە 
نێوان پیرەكان 
خۆیاندا

من بڕوا ناكەم گەر نووسەرێك خۆی هەبوو 
بێت و دارێكی لەسەر بەردێك دانابێت، هیچ 
داهێنەرێكی دیكە بتوانێت بیسڕێتەوە
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ئەدەبی داستانی )چیرۆك و رۆمان( و پەخشانی 
تازە تەمەنی زۆر كورتە لەناو ئێمەدا، بۆیە كە  لە 
دونیای دەرەوەی ئێمەش ژنان هەمان چارەنووسیان 
هەبووە تاوەكو سەدەی بیستەم كە قۆناغ بە قۆناغ 
گەشەی گەورەتر بە خۆیەوە دەبینێت، بۆیە ناكرێت 
بە  ئەوەیان  چونكە  بێت،  سەمەرە  سەیرو  پێمان 
گلەیی و گازاندەی پیاوان چارەسەر ناكرێت، وەك 
دیارە پێویستی بە ئاڵوگۆڕی  گەورەو سەرتاسەری 
و هەمەالیەنە هەیە. كتێبە دانسقەكەی )ڤێرجینیا 
خۆی(  بە  تایبەت  )ژوورێك  ناوی  كە  وۆلف( 
بۆ  پیاوان  كە  بەوەی  سەبارەت  تێدایە  وەالمێكی 
هەمیشە ژوورێكی خۆیان هەبووە بۆ نووسینن وەلێ 
ژنان بۆ هەمیشە تاوەكو سااڵنێكی زۆر خاوەنی ئەو 
ژوورە نەبوون و زۆر جاران ناچاربوون لەناو مووبەق 
كە  نەچێت  یادمان  بنووسن،  خەوتندا  ژووری  یان 
فیكرو  و  زانست  و  ئایین  و  سیاسەت  كایەكانی 
سەرمایەگوزاری و ئەدەب و هونەر لە كۆنەوە و بگرە 
تا هەنووكەش تاپۆی پیاوان بووە،  بێجگە لەوەش 
كە نووسین بۆ سەدەها ساڵ یەكێك لە چاالكییە 
لە  ژنان، هەتا ژمارەیەك  بۆ  بووە  حەرامكراوەكان 
خۆیان  پیاواندا  ناوی  لەژێر  رۆژئاوادا  لە  خانمان 
دەشاردەوەو و دەیاننووسی، هەر بۆ نموونە )جۆرج 
ساند(. سەیری بكە لە هەموو  )ئێران(ی سەدەی 

بیستەمدا بەتەنها )فروغ فه روخزاد( دەناسین. 
لە  بێجگە  داستانی  ئەدەبی  ئەوەش  سەرباری   
و  سەركێشی  بە  پێویستی  زۆر،  مەعریفەیەكی 
لەناو  كە  هەیە،  بەرەنگاربوونەوە  و  ئازایەتی 
كولتووری ئێمەدا هەر هەمووی بۆ ژنان مەترسیدارە 
و باجی گەورەی دەوێت، كە هەندێكجار ئابڕووچوون 
و خوێنی سەرە، لەگەڵ ئەوەشدا لەچاو ئەو دۆخە 

لە الی  تێیكەوتوون  ژنان  ناهەموارەی كە  نالەبارو 
هەنووكەدا  لە  قەڵەمانەی  ئەو  نین  كەم  خۆمان، 
و  خۆسەلماندن  بۆ  گەورەدان  كۆششێكی  لە 

خۆنووسینەوە و بەرەنگاربوونە.
باڵوكردنەوەی  و  بێدەنگی  ساڵێك  چەند  *پاش 
تازەترین  رابردوودا  رۆژی  چەند  لە  بەرهەمەكانت، 
رۆمانی تۆ )ژنێك بەسەر منارەوە( باڵوكرایەوە و 
كەوتە بەر چاوی خوێنەران، وەك لە دوا الپەڕەدا 
بوویت  خەریكی  ساڵ  پێنج  كە  پێداوە  ئاماژەت 
بۆ  ئایا  )2005-2010(. بۆچی ئەو هەموو ساڵە؟  
ئەوە بووە رەوتی رۆمانەكە هاوزەمانی سەردەم و 
گۆڕانكارییەكان بێت، یان ویستووتە بگاتە ترۆپكی 

كامڵبوون؟
پتر  راستی  نەكردووە،  وام  بەرنامە  بە  خۆم  -من 
پەیوەندیی بەوەوە بووە من بۆ نووسینی دەقەكانم 
كار  تایبەت  )میزاج(  موودێكی  حەوسەڵەو  بە 
باشم  كتێبی  كە  ئەوەیە  هی  زۆرجاران  دەكەم، 
دەستبكەوێت بیرم دەچێتەوە، كە نووسەر بم، كەم 
و زۆر تاوەكو تەمەن هەڵدەكشێت پتر لە نووسین 
كاغەزی  بگرە  و  دەدزمەوە  لێ  خۆمی  و  دەترسم 
 )33( من  كە  ئەوەش  وێڕای  دەمترسێنێت.  سپی 
زۆربەی ژیانم سەرگەرمی كاروباری پەروەردە بووم، 
بە پۆستی جیاوازەوە، كە ئەوەش پڕە لە خەم و 
نیگەرانی و نائومێدی كە لەباری دەروونییەوە نەك 
هە لە نووسین، بەڵكو لە ژیان دەتتۆرێنێت، بەواتا 
هێز و پرزەم لێدەبڕێت بێئەوەی بگەینە ئاكامێكی 
دیارە، من نووسەرێكی پیشەكار نیم و نان و بژێویی 
من لەسەر نووسین نییە تاوەكو خۆمی بۆ تەرخان 
بكەم، كە ئەوەش حاڵی زۆربەی نووسەرانی كوردە، 
كاروباری  لە  دەمێنێتەوە  كەمەی  ئەوكاتە  كەواتە 

دیدار
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دەیەها خەم  و  رۆژانە  كاری  پێشەو  خانەوادەكی، 
و سەرئێشەی دیكە كە هەموومان دەیزانین.. كەم 
وەختێك بۆ نووسین دەمێنێتەوە، وەك )هەردی(ی 
شاعیر واتەنی )ژیان و ئەركی ناخۆشی پەپوولەی 
دزین  وەخت  بە  ناچاریت  بۆیە  كوشتم(  ئارەزووی 
لە  نووسەرێك  بكەویت.  نووسین  فریای  تاوەكو 
لەسەر  بژێویی  و  نان  بێت،  بەهرە  رۆژئاوا خاوەن 
نووسینەو خۆی بۆ تەرخان دەكات، من لەم ماوەیەدا 
چوومە الی پێنج كتێبفرۆش كە  كتێبەكانی منیان 
كتێبەكانیان  فرۆشتنی  پارەی  هیچیان  لەالبوو، 

نەدامێ و ئەوەش سەیر نییە.
دواجار بۆ من نووسین گەمەیەكە كە پتر خۆم پێی 
ئەوەش  لێناكەم،  پەلەی  بۆیە  دەبم،  سەرمەست 
لەو  گومانم  بە  و  دوودڵ  هەمیشە  من  كە  راستە 
چەندە  ئاخۆ  كە  دەكەم،  تێدا  كاریان  دەقانەی 
رووی مەجلیسی هەیە. پێنج ساڵەكە پەیوەندیی بە 
بەڵكو  كاغەز،  لەسەر  نەبووە  دەقەكەوە  نووسینی 
ناوەوەی  لە  زەمەنێكی زۆرترم دەوێت بۆ نووسین 
خۆمدا بێئەوەی قەڵەم بە كاغەزدا بنێم. دواجاریش 
و  ئامانج  و  خەیاڵ  و  خەون  بە  نووسەرەو  هەر 
شێوازێكەوە لە نووسین نزیك دەبێتەوە، كە ئەوەش 
دەكات  نووسین  دەستنیشانی چۆنییەتی  بۆ خۆی 
وەك شوێن و كات و رەفتار و خووی كاركردن بە 

هەموو كێشەو گرفت و نهێنییەكانییەوە.
ئامانجەكانی  و  مەبەست  كۆی  بە  رۆمانە  *ئەم 
دیكەیەوە دەكرێت بڵێین پڕاوپڕە لە دونیای مێینە، 
كە  )شادی(یەوە  كارەكتەری  رێگەی  لە  تۆ  كە 
بێوەژنێكی تەنیایە، بەرەو جەمسەرو كێشوەرەكانی 
كارەكتەری  هەڵبژاردنی  دەبات.  ئازارمان  تری 
لە چییەوە  رۆمانە  ئەم  رۆڵی سەرەكیی  بۆ  )ژن( 

سەرچاوەی گرتووە؟
-رەنگە  بۆ خۆم وا بووبێت كە دەمێك ساڵە حەز 
دەكەم لەسه ر پاكیزەیی و ئەو جەهەننەمەی ژنان 
و كچانی تێكەوتووە دەقێك بنووسم، كە هەمیشە 
ناو  كەوتبێتە  ئێمە  پیاوانی  شەرەفی  و  نامووس 
)دامێن(ی  ناوگەڵی  )پەرمۆدا(یە  سێگۆشەی  ئەو 
كچان و ژنانە، ئەو هەموو كوشتن و خۆسووتاندنەی 
هەزارەها ئافرەتەی ئێمە هەڵوەستەی دەوێت. هەر 
لە یەكەم چیرۆكەوە كە نووسیومە خەم و گرفت و 
كێشەكانی ژن پانتاییەكی گەورەی لە نووسینی من 
داگیركردووە. ژن لە كۆمەڵگه ی ئێمەدا بوونەوەرێكی 
شكەست و ستەمدیدە و پەراوێزكراوە، ئەم رۆمانە 
دۆخی  بەرامبەر  لە  منە  تووڕەی  )مانیفێست(ی 
دۆزەخئاسای كچان كە دوا جار بە ناوی ئەخالقەوە 
مرۆڤەكان دەهاڕێت، بەاڵم جیاوازی ئەم دەقە لەتەك 
دەقەكانی دیكەدا ئەوەیە كە زۆربەی ئافرەتانی ناو 
لەبەردەم  و  دڵشكاو  و  بەستەزمان  چیرۆكەكانم 
دایكانی  پیاوەكاندا وەك كەڕ و الڵ دەردەكەوتن، 
كچانی  تەنیاكەوتوو،  قەیرەو  كچانی  و  زەبوون 
پاڵەوانەكە  ئەمجارەیان  كەچی  بەدبەخت،  نامرادو 
قسەزانەو   هونەرمەندە،  و  هۆشمەندە  كچێكی 
ئازایەو ئامادەیە تاوەكو كۆتایی لەسەر سەرخستنی 
راستی و پاكی و جوانی  و هەق بجەنگێت، بێباكە 
لە مەرگ و ئابڕووچوون، هێزو توانایەك لە خۆیدا 
شك دەبات، كە لەبەردەم دەیەها پیاوی ملهوڕ و 
هەڵگری  )شادی(  من   بۆ  نەبەزێـت.  دەسەاڵتدار 
ئازار و ستەم و جوانی و ئازایەتیی دەیەها كچ و 
ژنە، كە لە ژیانمدا دیومن، لەوە پتر ناڵێم، چونكە 

مەرجە رۆمانەكە خۆی بدوێت نەك من. 

بۆ من نووسین گەمەیەكە كە پتر خۆم پێی 
سەرمەست دەبم، بۆیە پەلەی لێناكەم

هەر لە یەكەم 
چیرۆكەوە كە 
نووسیومە 
خەم و گرفت 
و كێشەكانی 
ژن پانتاییەكی 
گەورەی لە 
نووسینی من 
داگیركردووە


