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ــەدەىب  ــاى ئ ــیەکاىن دنی ــک و رۆمانس ــاعیرە ناس ــارو ش ــە ناوەدی ــک ل یەکی

ــە  ــن ل ــر تیگەیش ــۆ زیات ــازاد(ە, ب ــاعیر)الزۆ ئ ــە ش ــوردى خامن ــتاى ک ئیس

دونیابینــى ئــەو بــۆ ئــەدەب و شــیعرو ژیان)بــاران( ئــەم دیــدارەى لەگەلــدا 

ســازدا. 

لــە نــاو  شــاخى/ زۆرجــار دەوترێــت ژیانــی  ڕاســتەقینە 
رابــردوو  ئێســتاو  بــە  واتــا  گێرانــەوە،  ئەدەبدایــەو 
ــی   ــی  ژیان ــەدەب لەکوێ ــت، ئ ــم دەڵێی ــۆ پێ ــێت، ت دەبەخش
ڕاســتەقینەدایە و ئــەدەب دەتوانــێ  چــی لــە ئێمــەو ژیانــی  

واقیعــی  بگــۆڕێ ؟ 

ــۆرە  ــان بەوج ــت ژیامن ــە بتوانێ ــا نیی ــتێکی جادووئاس ــەدەب دەس الزۆ/ ئ

پاتفۆڕمێکــە  بڵێیــن  دەکرێــت  دەیخوازیــن.  خۆمــان  کــە  بگۆڕێــت، 

نادادپــەروەری و جوانییــە  و  ئــازار  بــۆ گوزارشــتکردن و الواندنــەوەی 

لەدەســتچووەکان.  لەڕاســتیدا ئــەوەی ئــەدەب دەیــکات جۆرێکــە لــەوەی 

زانســتی کیمیــا دەیــکات، گۆڕینــی توخمێکــە لــە دۆخێکــەوە بــۆ دۆخێکیــر. 

ئــەدەب تێکەڵکردنــی ئــەو دۆخــە جیاوازانەیــە، کــە لــە ژیــان خۆیــدا هــەن 

ــەوە  ــە نەرسەوتەکان ــان ووش ــۆی زم ــە بەه ــتێکیر، ک ــتکردنی ش ــۆ دروس ب

بەردەســتدێن و وادەکــەن هەســت نەکەیــن بــوون ناحەقییەکــی گەورەیــەو 

بەرامبەرمــان کــراوە. خەیــاڵ و زمــان هاوشــانی یەکــری لەنــاو ئــەو 

ــان  ــدان«ە ڕووداوەکانــی ژی ــاوی »خەیاڵ ــدا ن ــە مرۆڤاکان کەموڵەیــەدا کــە ل

لــە فۆڕمێکــی وێنەیــی و بەرجەســتیی یــان خەیــاڵ و فەنتازیایــەوە دەگــۆڕن 

ــۆ تێکســت.   ب

ــەری  ــتەقینەیەی لەس ــە ناڕاس ــەو وێن ــار ئ ــەوەی یەکەمج ــن ئ ــڕوای م بەب

مرۆڤــدا دروســتکرد گوایــە  نــوورساوەکان پیــرۆزن و دەتوانــن ژیانــی 

ــانییەکان  ــە ئاس ــۆڕن، ئایین ــوازراو بگ ــاش و خ ــی ب ــە جۆرێک ــەکان ب مرۆڤ

دونیــادا  لــە  زۆر  مرۆڤگەلێکــی  هێشــتا  »پیرۆزەکانیان«بــوو.  کتێبــە  و 

پێیوایــە کتێبــەکان دەتوانــن ژیانــی مرۆڤــەکان بگــۆڕن، بــەاڵم نازانــن گــەر 

ــردا،  ــتەیەکی باش ــکاری بەئاراس ــۆ گۆڕان ــن ب ــان ئامادەنەب ــەکان خۆی مرۆڤ

ــرۆڤ. ــە م ــکات ب ــە نایان ــی دنیای ــب و ئەدەب ــی کتێ ــەوە هەرچ ئ

ئــەوەی الی مــن پیــرۆزە و دەتوانێــت ژیانــی مرۆڤــەکان بــۆ باشــر بگۆڕێــت 

ــانییەکان  ــیپە ئینس ــی و پرینس ــا مۆراڵ ــاکار و بەه ــو ئ ــە، بەڵک ــەدەب نیی ئ

خۆیانــن، کــە وادەکــەن شــتێک لــەو دڵرەقییــەی ئەوانیرمــان بیربچێتــەوە، 

ــە  ــتبوون و نەبوون ــدە دروس ــن و دڕن ــی دڵپڕقی ــەوە وەک مرۆڤ ــە بەداخ ک

ــی تەنیشــت بەردێکــی ســەنگین. گوڵەبەبیبوون

ته واونه بــووی  به ســه رهاتی  نووســین  ڕەنگــە   / شــاخى 
لــه  ئێمــه  بێــت، دەشــڵێن كاتێــك مــرۆڤ  هه ریه كێــك 
بــۆ  په نــا  نــاگات  خه ونه كانــی  به هێنانــه دی  ده ســتی 
دواكارتــی  نووســه ربوون  به ڕاســتی  ده بــات،  نووســین 
فشــاری مرۆڤــه  بــۆ به رده وامبــوون لــه  ژیــان، یــان نوســین 
بــۆ ده ستڕاگه یشــتنی مرۆڤــه  به ئاشــنابوون به دیوێكیكــه ی 

نوێیــه ؟ دونیایه كــی  و كه شــفكردنی  ژیــان 

الزۆ/ نووســین چیرۆکــی مرۆڤــە بــە ڕیوایەتــی  مــەردووم خــۆی. نووســین 

ــە  ــە ڕاســتەقینەکەی مرۆڤ ــی ژیان ــرە روخســارە. ڕوویەک ــد و ف ــرە رەهەن ف

ــوە  ــی، دی ــە  نەهاتووەدییەکانێت ــوازراو و خۆزگ ــوە خ ــش دی و رووەکەیری

خەیاڵئامێــزو فیکشــنەکەیەتی. نووســین هەمــوو ئــەو خەونــە بچکۆلــە 

ڕەنگینانــەی مرۆڤــە کــە ژیــان دەرفەتــی نــەداوە لەدایکــن. هــاوکات 

دەکرێــت نوســین گوزارشــتبێت لەدیــوە نارشیــن و دڵــڕەق و جەالددەکــەی 

ــوور و  ــن، کلت ــر فشــاری ئای ــتەقینەدا لەژێ ــی ڕاس ــە ژیان ــە ل ئینســانیش، ک

یاســا و جۆرەکانیــری ســەپاندن و کۆنرۆڵکردنــدا ســەرکووتکراوەو دەیەوێت 

ووشــەکان ببنــە پەنجــەرەی کــراوە بــۆی، تــا باڵەکانــی بــۆ ئازابــوون بکاتەوە. 

مــن دەمەوێــت بڵێــم نووســین هەمیشــە دیــوە جوانەکــەی نووســەر نییــە، 
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ــو و نەبیرناوەکەشــی بێــت. بەڵکــو دەکرێــت منایشــی دیــوە زبــروو بزێ

ــوو  ــەوەی هەم ــی وەاڵمدان ــە هەوڵ ــرۆڤ ل ــتا م ــو ئێس ــردووەوە تاک لەڕاب

ــاو ســەریبووە، کــە هەمیشــە  ــۆژی و فەلســەفیانەی ن ــەو پرســیارە ئەنتۆل ئ

ــەوە  ــە پرســیاری بوون ــۆی. هەرل ــوون ب ــی ب ــی هەراســانی و نیگەرانی مایەی

بیگــرە تــا مــردن و زیندووبوونــەوەو هەروەهــا گەیشــن بــە نەمریــش. بــۆ 

ئارامکردنــەوەی رۆحــی خــۆی مــرۆڤ دەســتیکرد بــە نووســین، وێنەکێشــان، 

ــاو  ــتەکانی فیزی ــی زانس ــدن، بەفێربوون ــەماکردن، بەخوێن ــتیکرد بەس دەس

ــۆم  ــاو ئەت ــا، کارەب ــر دەری ــووە ژێ ــگ، چ ــەر مان ــووە س ــرۆڤ چ ــا، م کیمی

ــە.  ــێو و نائارام ــی پەش ــرۆڤ کائینێک ــەاڵم م ــتکرد، ب ــای دروس و تەکنەلۆژی

ئەوانــە هیچیــان بــەس نەبــوون، وەاڵمــەکان دادیــان نــەدا. مــرۆڤ کەوتــە 

شــەڕکردن و داگیــرکاری، بــەاڵم بۆچــی ؟ بــۆ شــتێک کــە هــەر لــە بنەڕەتــەوە 

نــەک هــەر هــی ئــەو نییــە، بەڵکــو ئەبەدیــش نییــە، لــە پێنــاو چیــدا؟ لــە 

پێنــاو شــتێکدا، کــە وەک مانگــی چــواردە  لێــی ڕوونــە دەبێــت بەجێیبێڵێــت 

ــەر  ــت... ه ــدا بەرێ ــەڵ خۆی ــش لەگ ــدەی زەنگیانەیەکی ــت هێن و ناتوانیێ

لەبــەر ئەمەشــە نووســین هیــچ نییــە جگــە لــە هاوارێکــی ئەبــەدی 

ــت  ــن  دەکرێ ــبین، بڵێی ــی دڵخۆش ــدە پێ ــن هەرئەوەن ــە دەتوانی ــە، ک ئێم

زامــە  و چیرۆکــی  مبێنێتــەوە  دەکرێــت  مبێنێتــەوە...  مردنیشــان  دوای 

ســاڕێژنەبووەکان، خەونــە نەهاتووەدییەکامنــان و نائارامیــی و ڕاڕاییەکامنــان 

ــەوە. ــر بگێڕێت ــۆ ئەوانی ب

شــاخى / لەنــاو ژانرەکانــی  نووســیندا، هەمیشــە دەوترێــت 
ــی   ــێ  بەباش ــرۆڤ بتوان ــەوەی  م ــۆ ئ ــترینیانە ب ــیعر باش ش
بــاس لەکۆکــراوەی  هەمــوو شــتەکان بــکات واتــە »زام، 
ئــازار، ڕەشــبینی  و جوانــی و  میهرەبانــی  و دڵڕەقــی ...« 
به بــڕوای ئێــوه  هــۆکاری  ئەمــە چییــە؟ شــیعر ئــەم هەمــوو 
خەســڵەتەی  لەکوێــوە هێنــاوە؟ تــۆ بۆده ته وێــت شــیعر 

الزۆ
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ــه ؟ ــۆ شــیعر چیی ــۆ ت بنووســیت و ب

الزۆ/ کــێ دەڵێــت شــیعر باشــرینە؟ نــا، بەبــڕوای مــن ئەمــە ســتەیتمێنتێکی 

هەڵەیــە، چونکــە گەروابــا ژانــری شــیعر بــە تەنیــا خــۆی دەبــوو، ئێمــەش 

پێویســتان بەخوڵقاندنــی مۆســیقا نەدەبــوو، پێویســتان بەرۆمــان و 

چیــرۆک وئەدەبــی نامــە، بەشانۆوســینەما نەدەبــوو. بــە پێچەوانــەوە شــیعر 

بەتەنیــا دادی گریــان و ناڵیــن و الواندنەوەکانــی مــرۆڤ نەهــات. هەمــوو 

ــەو  ــەوەی ئ ــۆ پڕکردن ــان ب ــی دی کاری ــەدەب و هونەرەکان ــری ئ ژانرەکانی

بۆشــاییە کــرد، کــە شــیعر نەیتوانــی پڕیبکاتــەوە... دیــارە ئەوانیــش هــەروا 

لــەو فــەزا شکســتخواردووەدا ماونەتــەوە، کــە مانیفێســتی  بێوەاڵمــی 

ــدا... ــی مرۆڤ ــە ئاســت پرســیارە ئەزەلییەکان دەکــەن ل

ــی  ــن و نائارامییەکان ــوو بری ــی گوزارشــتی هەم ــوە پاتفۆڕم شــیعر نەیتوانی

ــم،  ــە نووســینی شــیعر هــاوار دەکــەم، دەگری ــا مــن جگــە ل مــن بێــت... ن

توڕەدەبــم، بەچەندیــن کاتژمێــر لــە بــەردەم پەنجەرەیەکــدا ڕادەوەســتم و 

ڕادەمێنــم و بیــر لــەو هەمــوو پووچییــە دەکەمــەوە، کــە دەورەی داویــن... 

مــن جگــە لــەو دەقانــەی تــا ئێســتا نووســیومن... نامــە دەنووســم و کاری 

دەســتی دەکــەم، گەشــت دەکــەم و ئێکسســواراتی دانســقە و تایبــەت 

کۆدەکەمــەوە، چونکــە مــن ژنێکــی نائــارام و زامــدارم، چونکــە تــوڕەم 

لەوهەمــوو نادادپەروەرییــەی لــە دنیــادا دەگوزەرێــت، چونکــە ســەرم پــڕە 

لــە پرســیار و دەزانــم تا دەشــمرم وەاڵمــی یەک دانەشــیانم دەســتناکەوێت... 

لــە راســتیدا ژیــان خــۆی نهێنییەکەیــە و ئێمــە وەک مێــرووە بچووکــەکان لــە 

ــن. ــن و دەمری ــدا پیردەبی ــی و نەهامەتیەکانی ــر زەحمەتی ژێ

كــوردی،  شــیعری  ســه یری  ئه گــه ر  به گشــتی   / شــاخى 
ده بینیــن  بكه یــن،  ڕاپه ڕیــن  دوای  شــیعری  به تایبــه ت 
لــه و  زۆرێــك  فــه زای  به ســه ر  باڵــی  زۆر  ڕه شــبینییه كی 
تێكســتانه دا گرتــووه ، به تایبــه ت لــه  شــیعری گه نجه كانــدا، 

الزۆ
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ــه   ــدا جگ ــه  خوێنه وه یان ــرۆڤ ل ــه  م ــه ، ك ــش به جۆرێك ئه وی
لــه  ئــازارو بریــن و بێــزاری تامــی هیــچ شــتێكی تــر نــاكات، 
ــان وایــه  هۆكاری ئه مــه  چییــه ؟ شــیعر بــۆ پیشــاندانی  پێت
ــه وه ی جوانییه شــاراوه   ــان دۆزین ــه ؟ ی ناشــیرینییه كانی ژیان
نه بینــراوه كان و دۆزینــه وه ی ئــه و دونیــا نوێیه یــه  كــه  

مرۆڤه كانــی تــر كه متــر پــه ی پێده بــه ن؟ 

الزۆ/ ڕاســتی ئــەم ســتەیتمێنتە لەوەدایــە، کەبەڵــێ لــەدوای ڕاپەریــن، 

نــەک نووســەرو هونەرمەنــدەکان، بەڵکــو خەڵکانیریــش نائومێدبــوون 

کــورد  سیاســیەکانی  ســەرکردە  شکســتخواردووەی  حوکومڕانییــە  لــەو 

نیشــانیانداین. ڕەشــبین بوویــن بەرامبــەر بێبەهاکردنــی ئــەو هەمــوو 

ــازادی و خــاک و نیشــتیاندا ڕژان، لەشــەڕی براکــوژی  ــاو ئ خوێنــەی لەپێن

ڕاپەرینیــش  دوای  نــەوەی  شــیعری  کۆتانەهاتــوو...  و چەوســاندنەوەی 

وەک هەمــوو هونــەرو ژانرەکانیــری ئــەدەب مانیفێســتی ئەوهەمــوو 

ــەم  ــری ئ ــەاڵم دیوێکــی ت ــوو، ب ــی گەمارۆداب ڕەشــبینییەبوو، کــە هەموومان

ــاو  ــبینی لەن ــدی وڕەش ــدا نائومێ ــااڵنەی دوای ــەم س ــە ل ــتەیتمێنتە ئەوەی س

نووســەرە گەنجەکانــدا بــووە جۆرێــک لــە مــۆد و چاولێکــەری کــە ئەمەیــان 

مایەیــی پێکەنینــە و ناتوانیــن هیــچ توێژینەوەیەکــی ئەدەبــی لەســەر بنیــاد 

ــن. بنێی

لەگــەڵ هەمــوو ئەمانەشــدا دەتوانیــن بڵێین شــیعر کارکردنە لە نــاو جوانییە 

ــۆ دروســتکردنەوەی  ــە لەیادکــراوەکان. شــیعر ب ــان جوانیی ــدا ی نەبیرناوەکان

ــتەمی  ــۆی سیس ــرۆڤ بەه ــە م ــان، ک ــوون و بەژی ــامییەیە بەب ــەو سەرس ئ

ــە دەســتیداوە... بۆمــن  ــاوە ل ســەرمایەداری و ســەردەمی نوێــێ تەکنەلۆژی

شــیعر گێڕانــەوەی چیرۆکــی ژیــان خۆیەتــی بەجوانــی ونارشینییەکانیــەوە، 

بەمیهرەبانــی و دڵڕەقییەکانییــەوە، بەئارامــی و زوڵمەتەکانییەوە، بەپڕشــنگی 

رووناکــی و شــەوەزەنگە کۆتانەهاتووەکانییــەوە...

ــه وه ،  ــۆ ده خوێنین شــاخى/ كاتێــك كــه  ئه زمونــی شــیعری ت
تیایــدا هه میشــه  هه ســت به گه ڕانه وه یه كــی دیــار یــان 
شــاراوه  بــۆ منداڵــی ده كه یــن و له وێــوه  بــه ر دونیــای شــته  
ــه م  ــن، ئ ــوڵ ده كه وی ــی ق ــه  زمانێك ــاده كان ب ــوك و س بچ
گرنگیدانــه  بــه  ڕابــردوو بــۆ؟ گه ڕانــه وه  بــۆ منداڵــی تــه نها 
ــه   ــان یاده وه ریه كــی ل ــۆ بنیاتنانــی شــیعر ی كه ره ســته یه  ب
ــه  ده ســتچوونیت  ــووی ل ــه  و شــیعر قه ره ب ده ســتچووی تۆی

بــۆ ده كاتــه وه ؟

و  دەڕۆن  بەیەکجــاری  رۆژەکان  ئەوەیــە،  تاریکەکــە  ڕاســتییە  الزۆ/ 

ــە  ــەو کات ــە ل ــکات ڕامان ــەدەب دەی ــان ئ ــەوەی شــیعریش ی ــەوە. ئ ناگەڕێن

لەدەســتچووانە، دەســتگرتنە پێیانــەوە گــەر بــۆ ســاتێکی کورتیــش بێــت... 

ــەر  ــردار بەرامب ــە پەرچەک ــت ل ــش بێ ــەدەب جۆرێکی ــت ئ هــاوکات دەکرێ

ــەوە پیردەبێــت و ناتوانێــت  ــە دیاریان ــەو شــتانەی مــرۆڤ ب ــە هەمــوو ئ ب

ــگات... ــان تێب لێی

بۆخــۆم،  نییــە  گەرانــەوە  منداڵــی  بــۆ  لەئەدەبــدا  مــن  گەڕانــەوەی 

ــان  ــەو کەســانەی ژیانی ــۆالی ئ ــە بۆشــوێن و ب ــەوەی گەڕانەوەی ــدەی ئ هێن

ئــەوا  کــۆاڵن،  دەگەڕێمــەوە  دەقێکــدا  لــە  کــە  مــن  بەجێهێشــتووە... 

بــەڕووە  دانیشــتووەو  دەرگا  کەلەبــەر  نەنکــم،  الی  بــۆ  دەگەڕێمــەوە 

ــی  ــۆالی دەنگ ــەوە ب ــت. دەگەڕێم ــەوە پێدەکەنێ ــەوە بەدەمم نورانییەکەی

میــوە فرۆشــەکە، کــە هەمیشــە بۆنــی کاڵەکــی لێدەهــات و جوانــی 

ژیانــی لــە نــاو بۆڵــە ترێکانیــدا دەداینــێ، دەگەڕێمــەوە بــۆالی کــوڕە 

دراوســێکەمان، کەتاکــو ئەوکاتــەی بــەر گوللــەی وێڵیــش کــەوت مــن ئــەو 

نامایــەم لێوەرنەگــرت، کــە بــۆی نووســیبووم، لەڕاســتیدا مــن دەگەڕێمــەوە 

بــۆالی ســاتە لەدەســتچووەکان، بــۆ ئــەو یادەوەریانــەی دەکرێــت شــیعر لــە 

ــت. ــدا بیانپارێزێ ــەکانی خۆی ــاو وش ن
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ــک  ــى کارەکتەرێ ــیعرەکانتا باس ــار لەش ــۆ زۆر ج ــاخى / ت ش
لــه   تاچه نــد  نزیکــە،  خۆتــەوە  لــە  زۆر  کــە  دەکەیــت، 
نوســینه كانتا خــۆت ئامــاده ی؟ تــۆ خــۆت ده نوســیته وه ، یــان 
ــه ی  ــا تایبه ته ك ــوو دنی ــی نوســیندا خۆت ــر، له كات ــی ت ئه وان

ــه  بیــره ؟  خۆتــت ل

الزۆ/ نووســینی مــن گوزارشــتی زام، ئــازار، شکســت و شــادییە بچکۆلەکانی 

خۆمــە... لەگــەڵ ئەمەشــدا مــن هەڵگــری ئــازاری هەمــوو ئــەو ژنانەی ســەر 

ــژن، مــن هــاواری  ــەوە ئازاردەچێ ــەم ئەســتێرەیەم، کــە بەهــۆی ژنبوونیان ئ

ــە ژیانێکــی  ــە نابەرپرســیارانە دروســتدەکرێن و ل ــەم ک ــەو مندااڵن هەمووئ

خــراپ و پــڕ نەهامەتیــدا گــەورە دەبــن... دەنگــی مــن دەنگــی هەمووئــەو 

پیاوانەیــە، کــە لــە ژێــر نــاوی پیاوەتیــدا بــە زۆر دەکرێنــە جەلــاد و هەرگیــز 

ــینی  ــن... نووس ــوو هەب ــن، کەدەب ــە ب ــاش و بێوەی ــاوە ب ــەو پی ــن ئ ناتوان

ــە  ــس ل ــەیەکی قەتی ــە، وەک هەناس ــەو ئازارانەی ــوو ئ ــی هەم ــن دەنگ م

ســنگدا دەمێننــەوە. وەک فرمێســکێکی تەزیــو بەســەر گۆنــاوە جێدەمێنــن، 

نابیســرێن و نابیرنێــن. ووشــەکانی مــن بــۆ بیســن و بینینــن.

شــاخى/ شــیعری تــۆ شــیعرى ناســکى و میهرەبانییــە، پــرە 
لــە ئیرۆتیکاوجوانــى، بــەاڵم هەمیشــە دەوترێــت خانمانــى 
نووســەرى کــورد بەدەســتبردن بــۆ وشــە حــەرام و ئــەوەى 

الزۆ لەگەڵ شێرکۆ بێکەسدا
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وەک  خۆیــان  دەیانەوێــت  عەیبــن  کۆمەڵگــەوە  بــەالى 
ــدا  ــان پەی ــۆ خۆی ــەر ب ــانبدەن و خوین ــت پیش ئازادىخواس
بکــەن، ئــەم بۆچوونــە تاچەنــد ڕاســتە بۆ هەمیشــە ســەیرى 

ــت؟ ــەت دەکرێ ــە ئیرۆتیکیی ــە ل ــەم الیەن ئ

الزۆ/ دەزانیت ئەوانەی وا دەڵێن کێن؟

ــژی  ــری توندوتی ــان جۆرێکی ــتی ژن ــەر تێکس ــارە لەس ــە گوت ــۆرە ل ــەم ج ئ

ــوداداو  ــی ج ــە فۆڕم ــی ل ــە بەردەوام ــانییە، کەب ــاروەری و نایەکس و نادادپ

ژنــان.  بەرامبــەر  لەخۆنوێکردنــەوەدان  جیــاوازەکان  ســەردەمە  بەپێــی  

ــتە  ــەون و ئارەزوویس ــود خ ــەکان، یاخ ــتە ژنان ــت و نەس ــکردنی هەس باس

ــی  ــا داخراوەکــەی ئەدەب ــدا لەدنی ــی ئرۆتیکی ــەکان لەفۆڕمێکــی ئەدەب مێین

کوردیــدا نوێیــە. بۆئەوانــەش کــە هەمیشــە لــە ووزەو توانــا ئەدەبییەکانــی 

ژنــان ترســاون ئەمجــۆرە لەنووســین دەبێتــە جێــگای قســەکردن لــە ئاســتە 

ــن  ــان بکەی ــدا ژی ــاو کۆمەڵگەیەک ــە ن ــۆ کەل ــەت... ت ــدا هەڵب بازارییەکەی

بچوکریــن مافــە ســەرەتییەکان پێشــێلبکرێت بەهــۆی ژنبوونتــەوە بێگومــان 

هەســت و خەیاڵــە نوورساوەکانیشــت دەبنــە جێــگای قســە و بــاس، بــەاڵم 

ــەی  ــە رەخن ــارە ببن ــە گوت ــۆرە ل ــەو ج ــا بائ ــادا، دەن ــێ مان ــتێکی ب ــە ئاس ل

ئەدەبــی ئەکادیمــی ئــەو کات ژنانــی نووســەریش قســەی خۆیــان دەبێــت...

شــاخى / مــن ده زانــم تۆیه كێكیــت له وانــه ی ســه فه رت 
زۆركــردوه  لــه  زۆر شــوێنی دونیــا ماویتــه وه ، ده مه وێــت 
بپرســم، گــه ڕان و ســه فه ر تاچه نــد بــۆ نووســه ر، به تایبــه ت 
ــا چــی  ــی دونی ــای شــیعری شــاعیر گرنگــن، بینین ــۆ ڕوئی ب
ــین  ــه ی نووس ــۆ پڕۆس ــی ب ــیوه  و چ كۆمه كێك ــۆ به خش به ت

الی تــۆ هه بــووه ؟

ــی پێســتێکی  ــەوە. وەک فرێدان ــە خۆنوێکردن الزۆ/ گەشــتکردن جۆرێکــە ل

ــادا  ــە دنی ــا  ل ــەرانێکی بەتوان ــە... نووس ــی نوێی ــینی بەرگێک ــردوو، پۆش م

هــەن جگــە لــە شــارەکەی خۆیــان و ئاســانەکەی هیــچ شــوێنێکی تریــان 

نەدیــووە، بــەاڵم بەجۆرێــک باســی جیهانــی دەرەوەی خۆیانــت بــۆ دەکــەن 

ــدا  ــە تیای ــەی ک ــان نەک ــووک و داخراوەی ــا بچ ــەو دنی ــت ب ــۆ هەس ــە ت ک

ژیــاون، بەڵکــو بــە پێچەوانــەوە نووســینەکانیان دەبێتــە شــوێنی گەشــتکردن 

و بینینــی زەوی و ئەســتێرەی دیکــە. ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ توانــای 

خەیــاڵ، کەلەســەروو توانایــی بینیــن و هەمــوو هەســتەکانی تریشــەوەیە...

ــا بینیــن کۆمەکــی فــراوان بەنووســین دەکات،  بێگومــان گەشــتکردن و دنی

بــەاڵم ڕەنگــە دیــوە خەمگینییەکــەی گەشــتکردن ئەوەبێــت مــرۆڤ تــا زیاتر 

گەشــتبکات زیاتــر هەســت بەتەنیایــی دەکات و زیاتریــش لــەو ڕەگ و 

تــۆڕە لەکلتــوور و ئایدێنتیــی و نەتەوەیبوونــە بەهێــزەی خــۆی دادەبڕێــت، 

کــە ڕۆژانێــک لەشــوینێکی دیاریکــراو هەیبــووە و بــۆی گرنگبــووە. مــرۆڤ 

بــە گەشــتە زۆرەکان دەبێتــە مرۆڤێکــی گەردوونــی لەیەککاتــدا دەتوانێــت 

ــوێنێکیش  ــچ ش ــە هی ــت و ل ــوێنێک بزانێ ــوو ش ــی هەم ــە خاوەن ــۆی ب خ

خــاوەن مــاڵ نەبێــت... ئیــدی ئــەم هەســتە نووســین بــەرەو چ ئاراســتەیەک 

دەبــات ئــەوە دەبێتــە بابەتێکــی ســەرنجراکێش بــۆ توێژینــەوە  و ڕامــان.


