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ــەی  ــتنی ماڵەك ــە ژووری نوس ــك ل ــوو رۆژێ ــوای، هەم ــت هەمەنگ ئێرنیس

رێــك لەدەوروبــەری شــاری ))هاڤانــا(( لــە كوبــا ســەرگەرمی كاری نوســین 

كارەكــەی  بــۆ  كــە  هەیــە،  تایبەتیشــی  ژوورێكــی  هەڵبەتــە  دەبێــت، 

ئامادەكــراوە، لــە بەرزایــی بورجێــك، لەبەشــی باشــوری خۆرئــاوای ماڵەكەیە، 

بــەاڵم ئــەو وای بەبــاش دەزانــی لــەژووری نوســتنەكەیدا كاربــكات، وەكــو 

ئــەوەی كــە هەنــدێ جاریــش كەســانی نێــو چیرۆكەكانــی، ئــەو دەنێــرن بــۆ 

بــەرزی بورجەكــە تــا لەژوورێــك لــەو بەرزییــە، بەنوســینەوە ســەرقاڵ بێــت.

ــەدەم«  ــو ن ــۆم فری ــت »خ ــە دەڵێ ــەی ك ــەو بنەمای ــەر ئ ــوای لەس هەمەنگ

كاردەكات، وێــرای ئەمــە بەرهەمــی كاری هەمــوو رۆژێكــی لــە خشــتەیەكدا 

كــە لەســەر رووی مقەبایەكــدا كێــراوەو لەســەر دیــواری ژووری كارەكــەی 

ــی  ــێت ژمارەكان ــوارساو، دەنوس ــەك هەڵ ــە كێویی ــەری بزن ــە س ــر كەلل لەژێ

ســەر خشــتەكە نیشــانی دەدات، كــە ئاســتی نوســینی لەهەمــوو رۆژێكــدا 

ــار  ــدێ ج ــە هەن ــەدا، ك ــی )450، 575، 462، 1250( وش ــوان ژمارەكان لەنێ

دیســانەوە بــۆ )512( وشــە لــە رۆژێكــدا دادەبەزێــت، هەمیشــە لــە 

ــە. هاتوچوندای

خاڵێــك كــە هەمەنگــوای چەندیــن جــار لــە درێــژەی دیدارەكانیــدا جەختــی 

ــا ســەر  ــدات ت ــە رادە هەوڵب ــاد ل ــت زی ــە نابێ ــوو، ك ــە ب ــردەوە ئەم لێدەك

لــە هونــەری نوســین دەربــكات، لەبەرئــەوەی كــە بەبوونــی ئــەوەی 

كــە هەنــدێ لەمەســەلەكانی نوســین قــورس و قایمــەو ئەگــەر قســە 

ــری  ــێكی ت ــت، بەش ــتێ ناگەیەنێ ــچ ش ــان بەهی ــت، زی ــەوە بكرێ لەبارەیان

لــەم مەســەلە ناســك و تورتــەو ئەگــەر لــە بارەیانــەوە قســە بكرێــت، 

درز لــەم بینــاو باڵەخانــە دەكەوێــت و پاشــان ئیــر بــە كــردەوە هیــچ بــۆ 

نوســین نامێنێتــەوە. هەمەنگــوای هەمــوو رۆژێــك بەیانیــان زوو لــەم ژوورە 

لەخــەو هەڵدەســتێت و لەبــەردەم مێــزی كارەكەیــدا دەوەســتێت و گشــت 

هەســتەكانی خــۆی دەبەســتێتەوە بــەكاری نوســینی، لــەم كاتــەدا تەنیــا جار 

جارێــك لەشــوێنی خــۆی دەجوڵێــت و دڵخۆشــی دایدەگرێــت، ئەگــەر كاری 

نوســینی بەباشــی بڕواتــە پێــش، عــارەق بەســەرو ســیامیدا دێتــە خــوارەوەو 

ــە  ــاتانەی ك ــەو س ــەاڵم ئ ــت، ب ــراو دەوروژێ ــن ك ــی ئافەری ــو مناڵێك وەك

ئــەو، توانــاو دەســت رەنگینیــەی هونەرەكــەی هەڵبزركــێ، تــوڕەو چــەوت 

ــە  ــوای ل ــی دەكات، هەمەنگ ــە چارەڕەش ــت ب ــت و هەس ــڵ دەبێ و چەوێ

ســەراپای ئــەو ماوەیــەدا، واتــە دەتوانیــن بڵێیــن هەمــوو رۆژێــك تا نیــوەڕۆ، 

ــدا ســەپاندویەتی. ــە خــۆی بەســەر خۆی ــەی دیســپلینێكە، ك كۆیل

بەالتانــەوە  نوســین  كاتەكانــی  ئایــا  هەمەنگــوای  بەڕێــز   +

چێژبەخشــە؟

هەمەنگوای: زۆر.

بدوێــی؟  لەمبارەیــەوە  كەمێــك  دەكرێــت  بەیارمەتیــت،   +

كــەی دەســت بەنوســین دەكەیــت؟ ئایــا بەرنامەیەكــی وردو 

بــۆ نوســین هەیــە؟ رێكوپێكتــان 

ــەك  ــوو بەیانیی ــك دەنوســم، هەم ــان كتێبێ ــرۆك ی ــك چی هەمەنگــوای: كاتێ

كــەس  كاتانــەدا  لــەم  بەنوســین،  دەســتدەكەم  خۆرهەاڵتنــدا  لەگــەڵ 

ــۆت  ــۆ كاری خ ــارد ت ــان س ــە، ی ــەوا فێنك ــەش و ه ــاكات، ك ــانت ن هەراس

دەكەیــت و لەكاتــی نوســیندا گــەرم دەبیتــەوە، هەندێــك جــار پشــوویەك 

ــی  ــر چ ــی دوات ــت بزان ــە دەتەوێ ــە ك ــەو كاتانەی ــتم ئ ــت، مەبەس دەدەی

دێــڕەكان  هەڵەبــڕی  دەچیتــەوەو  نوســینەكەتدا  بەســەر  روودەدات، 

دەكەیــت، پاشــان ئەوەنــدە دەنوســیت تــا بگەریــت بەشــوێنێ  كــە هێشــتا 

كەیــف خۆشــی و دەتوانیــت بنوســیت و دەزانیــت كــە دواتــر بڕیــارە چــی 

ــا ســبەی كــە ســەر  ــە كــە پێنوســەكەت دادەنێــت و ت ــدات، ئەوكاتەی رووب

ــەوەدا  ــەڵ ئ ــەوە، لەگ ــین دەكەیت ــت بەنوس ــەوە دەس ــە دڵكاریی ــوێ ب لەن



121گۆڤارێكی ئەدەبیی  وەرزییە
ات

ەک
ید

ەر
 د

وە
نە

ۆڵی
ێک

و ل
کر

 ف
بۆ

یا 
ید

 ئا
ای

زگ
دە

دار
دی

دەژی كــە نوســیوتە، دەبێــت بوترێــت كــە وەكــو هەمــوو رۆژێــك ســەعات 

ــوەڕۆ  ــش نێ ــان پێ ــوەڕۆ ی ــت و رەنگــە نێ شــەش دەســت بەنوســین دەكەی

دەســت لەنوســین هەڵبگریــت، كاتــێ  دەســت لەنوســین هەڵدەگریــت 

نییــە، چونكــە لەهەمــان ســاتدا دوبــارە  هەگبــەت خاڵییــەو خاڵیــش 

خەریكــە پــڕ دەبێــت، تــا ســبەی كــە ســەر لەنــوێ دەســت دەبەیتــەوە بــۆ 

پێنــوس، هیــچ شــتێك زەبــرو گــورزت پــێ ناگەیەنێــت و هیــچ روونــادات و 

هیــچ شــتێك بەالتانــەوە گرنــگ نییــە، تاكــە شــتێك كــە لــەم كاتــەدا بــۆ تــۆ 

ــت. ــارام بگری ــا ســبەینێ ئ ــت ت ــە ناچاری ــە، ك قورســە ئەوەی

ــر لەنوســین و  ــت، بی ــە كار ناكەی ــەی ك ــەو كاتان ــت ئ + دەتوانی

ــەوە؟ ــەوێ بینوســی، نەكەیت ــە دەت ــەی ك ــەو بەرهەمان ئ

ــە  ــە، ك ــتی بەوەی ــەم كارە پێویس ــەت ئ ــەاڵم هەڵب ــێ، ب ــوای: بەڵ هەمەنگ

ــە  ــەدی، وات ــت بیهێنێت ــپلینە دەبێ ــەم دیس ــت، ئ ــپلین بێ ــە دیس ــەر ب نوس

ــەدی. ــارە بیهێنێت ــەر ناچ ــتیدا نوس لەراس

+ ئایــا رۆژی دواتــر كــە دوبــارە كاتــی نوســینتان دێتــەوەو 

بەنوســینەكانی رۆژی پێشــووتدا دەچیتــەوە، بابەتەكانــی پێشــوو 

ــار  ــدا بەیەكج ــە كۆتایی ــی ل ــی دەگەڕێ ــود لێ ــەوە، یاخ دادەڕێژیت

واتــە ئەوكاتــەی كــە هەمــوو  ئــەم كارە ئەنجــام دەدەیــت، 

كتێبەكــە یــان چیرۆكەكــەت نوســی؟

لەنــوێ  بابەتەكانــی رۆژی پێشــوو، هەمــوو رۆژێ ســەر  هەمەنگــوای: 

دادەڕێژمــەوە، هەڵبەتــە ئاســاییە كــە بــۆ دواهەمیــن جاریــش بەوردبینیــەوە 

بەســەرجەم نوســینەكەدا بچمــەوە، دیســانەوە كاتێكیــش كــە بابەتەكەمــدا 

ــم  ــپ كراوەكان ــە تای ــك و خاوێن ــەزە رێكوپێ ــردو كاغ ــی ك ــێك و تاپ بەكەس

بینــی، دەتوانــم هەڵەبڕییــان بكــەم و دایبڕێژمــەوە، ســەرەنجام هەڵەچنــی 

ــۆ  ــت ب ــا دەس ــرۆڤ ت ــە م ــر دەدات ب ــی ت ــش دەرفەتێك ــی چاپی منونەكان

ئێرنیست هەمەنگوای
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بابەتەكانــی بەرێــت، مــرۆڤ دەبێــت مەمنــون بێــت بەبابەتــی ئــەم هەمــوو 

ــە. هــەل و دەرفەتان

+ تا چ رادەیەك بابەتەكانتان دادەڕێژنەوە؟

هەمەنگــوای: جیــاوازی هەیــە، بــۆ منونــە دواهەمیــن رۆمانــم ))ماڵئــاوا لــە 

چــەك((، مەبەســتم الپــەڕەی كۆتاییەتــی – ســی و نــۆ جــار دامڕشــتۆتەوە تــا 

ســەرەنجام بــەو جــۆرەی كــە پێمخــۆش بــوو )دڵــم ویســتی(

+ ئایــا گرفتەكەتــان هونــەری و تەكنیكــی بــوو، چ شــتێك بــووە 

هــۆی كــە نەتوانیــن كتێبەكــە تــەواو بكەیــت؟

هەمەنگــوای: گرفتەكــەم دۆزینــەوەی هەندێــك وشــەی دروســت و گونجــاو 

. بوو

+ ئایــا بــە پیاچوونــەوەی نوســینەكانی رۆژی پێشــوتانە، كــە 

ســەرحاڵ و بەكەیــف دەبــن؟

ــەو شــتانەی كــە رۆژی پێشــوو نوســیوتە،  ــەوەی ئ هەمەنگــوای: بەپیاچوون

دەگەیتــە ئــەو شــوێنەی كــە دەبێــت لەوێــوە دەســت پێبكەیــت و بڕۆیتــە 

ــگ  ــاڵ و رەن ــە بەخ ــە ك ــت ئەمەی ــە باشــرین ش ــت ك ــە دەزانی ــش، وات پێ

ــەوێ  ــرۆڤ ل ــە م ــە ك ــەك هەی ــە جێگەی ــت، هەمیش ــی بگەی ــۆی دوێن و ب

ــەوق. ــەر زەوق و ش ــەوە س ــارە دێت دوب

ئیلهامێــك  ئــەوێ،  دەگەیتــە  كاتــێ  كــە  بــووە،  ئایــا   +

نەیــەت؟ بەدەســتتانەوە 

هەمەنگــوای: ئاســاییە، بــەاڵم كاتێــك گەیشــتیتە ئــەو شــوێنە و تێگەیشــتیت 

ــەر  ــش، ه ــە پێ ــت بڕۆیت ــر دەتوانی ــدات، ئی ــی رووب ــارە چ ــر بڕی ــە دوات ك

ــەو شــەوق و  ــت دەســتبكەیت بەنوســین، بەســە. ئ ــە بتوانی ــدەی ك ئەوەن

ــۆ خــۆی وردە وردە دێــت. زەوقــەش ب

*)پورنتــن وایلــدر( ســەبارەت بــەو شــێوازانە قســەی كــردووە، كــە 
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ــە  ــار ب ــكات و نوســەر ناچ ــز ب ــادەوەری بەهێ ــت هــزرو ی دەتوانێ

چوونــە پێشــەوە بــكات، بــۆ نمونــە دەڵێــت »كــە ئێــوە جارێــك 

بەوتــان وتــوە )كــە كاتــی نوســین( نزیكــەی بیســت قەڵەمــت تــا 

ــەی داداوە«؟ نوكەك

هەمەنگــوای: مــن هیــچ كات بەجارێــك، بیســت پێنوســم نەبــووە، هەڵبەتــە 

دادانــی حــەوت پێنوســیش بــۆ خــۆی زۆرە.

+ تــا ئێســتا چ شــوێن جێگەیــەك زیــاد لەهەمــوو شــتێ لــەكاری 

نوســین، بــۆ حاڵتــان ســودمەند بــووە؟ ئەگــەر لــە رووی ژمــارەی 

ــدوس((   ــوس مون ــی ))ئامب ــە هۆتێل ــوە ل ــە ئێ ــەی ك ــەو كتێبان ئ

ــەم  ــەوێ داوەری بكەیــن، هەســتدەكەم وەكــو ئ نوســیوتە، بمان

هۆتێلــە، یەكێكــە لەوانــە، یــان ئــەوەی كــە هەســتدەكەیت 

ــە؟ ــەكاری نوســیندا نیی ــی زۆری ل ــە كاریگەرییەك ژینگ

ــین  ــۆ نوس ــا(( ب ــە ))هاڤان ــدوس(( ل ــوس مون ــل ))ئامب ــوای: هۆتێ هەمەنگ

جێگەیەكــی باشــبوو، ))ڤینیســا((ش جێگەیەكــی زۆر ســەیرە، هەڵبەتــە مــن 

ــە  ــە ك ــتم ئەوەی ــردووە، مەبەس ــی كارمك ــم، بەباش ــەك بووب ــەر كوێی لەه

لــە هەلومــەرج و ژینگــە جیاوازەكانــدا، توانــام هەبــووە تــا ئــەو شــوێنەی 

كــە دەتوانــم بەباشــی كاربكــەم، گەرچــی دەبێــت بڵێــم كــە موراجعــان و 

ــوون. ــدەری كارب ــە تێك ــۆن هەمیش تەلەف

+ ئایــا پێویســتی بــاش نوســین ئەمەیــە كــە نوســەر بەردەوامــی 

ســۆزداری هەبێــت؟ خــودی ئێــوە جارێــك بەمنتــان وت، كــە تەنیــا 

ــە  ــت، تكای ــق بی ــە ئاش ــیت ك ــاش بنوس ــت ب ــە دەتوانی ئەوكات

دەكرێــت لەمبارەیــەوە كەمێــك زیاتــر قســە بكەیــت؟

هەمەنگــوای: پرســیارێكی ســەیرە، بــەاڵم حەمتــەن زۆرتریــن پلــەی هەیــە! 

ــت و  ــەوە نەبێ ــك كاری بەكارتان ــە خەڵ ــیت ك ــت بنوس ــێ دەتوانی ــۆ كات ت

نەبێتــە مایــەی ئازاردانتــان، یــا دەكرێــت بوترێــت كــە ئەوكاتــە دەتوانیــت 

ــەاڵم  ــە، ب ــگ نیی ــان گرن ــین بۆت ــە نوس ــتێك جگەل ــچ ش ــە هی ــیت ك بنوس

ــر كاریگــەری عەشــقێكدا  ــە لەژێ ــان باشــرین نوســین، نوســینێكە ك بێگوم

ــە  ــە ك ــم باش ــن پێ ــت، م ــێلگیر نەبی ــەر ش ــە ئەگ ــت، هەڵبەت ــەدی هاتبێ ب

ــەم. ــە نەك ــر قس ــە زیات ــەوە لەم لەمبارەی

+ رۆڵــی مەســەلە داراییــەكان لەمبارەیــەوە چییــە؟ ئایــا بۆئەوەی 

كــە نوســینێكی بــاش بەدیبێــت، پێویســتە كــە نوســەر لــەڕووی 

ئابورییــەوە مســۆگەر بێــت؟

ئابورییــەوە مســۆگەر  لــەڕووی  هەمەنگــوای: ئەگــەر نوســەر زۆر زوو 

ــدازە خوشــبوێت،  ــەك ئەن ــان و كاری نوســینی بەی ــت و لەگەڵیشــیدا ژی بێ

ــە  ــت ل ــا بتوانێ ــت ت ــت بێ ــت زۆر سەربەس ــتی دەبێ ــێوەیەكی رسوش بەش

ــین  ــەر نوس ــەاڵم ئەگ ــكات، ب ــری ب ــەكان بەرگ ــە ئابوریی ــەر كەڵكەڵ بەرامب

ــێ،  ــین ببین ــە نوس ــژ ل ــن چێ ــت و زۆرتری ــێك بێ ــەرەكی كەس ــەی س پیش

ــە  ــت، هەڵبەت ــین رابگرێ ــە نوس ــەو ل ــت ئ ــەرگ دەتوانێ ــا م ــە تەنی ئەوكات

ئەگــەر نوســەر لــەرروی ئابورییــەوە دابیــن بێــت، ئیــر هەمیشــە نیگەرانــی 

دۆخــی خــۆی نییــە، چونكــە خــەم و خەفــەت توانــای كاركــردن لەنوســەر 

زەوت دەكات، ئــەم مەســەلەیە كتومــت وەكــو نەخــۆش و ناخۆشــییە، 

لەبەرئــەوەی نەخۆشــی و ناخۆشــی لــەم رووەوە خراپــە، كــە خــەم و 

ــە  ــرۆڤ دەخات ــاراوە م ــی ش ــت و خــەم خەفەت ــەت بەرهــەم دەهێنێ خەف

ــات. ــو دەب ــرۆڤ لەنێ ــی م ــەبرو تاقەت ــارە س ــەم گوش ــارەوە و ئ ــر گوش ژێ

ــدا  ــەردەمێكدا بڕیارت ــە چ س ــەوردی ل ــە ب ــان ك ــەوە بیرت + دێت

ــەر؟ ــە نوس ببیت

هەمەنگوای: نا، چونكە من هەمیشە دەمەویست ببمە نوسەر.

*)فیلیــپ یانــگ( لــە كتێبەكەیــدا كاتێــك خەریكــە لەبــارەی تــۆوە 
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دەدوێــت، دەڵێــت »كــە برینداربوونــی ســەختی تــۆ لەســاڵی 

ــی  ــی قوڵ ــۆپ، كاریگەرییەك ــە ت 1981دا بەهــۆی پریشــكی گولل

لەســەر كاری نوســەری تــۆ بەجێهێشــت«، لەبیرمــە كــە لــە 

))مەدریــد(( ئێــوە لەمبارەیــەوە بەجوانــی قســەت كــردو وتــت كــە 

قســەی ئــەو پەتییــە لەراســتی، گوایــە وتــت كــە بەبــڕوای ئێــوە 

ــە،  ــج نیی ــەری دەســكەوت و قازان ــی نوس ــتەو هۆكارەكان كەرەس

بەڵكــو بەهەمــان چەمكــی )تێگەیشــتنی( كــە )منــدل( )دەربــارەی 

ــی و ســەرنج راكێشــییە؟ ــت، زات ــی(دا دەڵێ ــۆ ماوەی یاســای ب

ــم  ــی باش ــد، هزرێك ــە مەدری ــاڵە ل ــەو س ــن ئ ــە م ــارە، ك ــوای: دی هەمەنگ

نەبــوو، تاكــە شــتێك كــە دەتوانــم لەمبارەیــەوە بڵێــم ئەوەیــە كــە لەوكاتــەدا 

ــردۆزی  ــگ((و بی ــز ))یان ــی بەڕێ ــارەی كتێب ــی دەرب ــا زۆر بەكورت ــن تەنی م

ئــەو واتــە )) رۆڵــی زەبــری رۆحــی لــە ئەدەبیــات((ەوە قســەمكرد، رەنگــە 

ئــەو دوو زەبــرو شــۆكە رۆحــی، شــكاوی كەللــە ســەرم لــەو ســااڵنە، 

ــەاڵم  ــەم، ب ــەال بك ــۆڕو الب ــەی ق ــدێ قس ــە هەن ــەوەی ك ــۆی ئ ــە ه بووبێت

ــت  ــاڵ دەتوانێ ــە خەی ــە ك ــەر ئەوەی ــاوەڕم لەس ــم ب ــە وت ــە ك ــاش لەبیرم ب

ــەم  ــەاڵم ئ ــت، ب ــك بێ ــی قەومێ ــی بەجێاموەكان ــە بەمیرات ئەنجامــی ئەزمون

ــا لەروانگــەی مرۆڤێكــی سەرخۆشــی دوای زەبرێكــی رۆحــی،  قســەیە تەنی

ــە  ــە، ئەمەی ــەم قســانە هــی ئەوكاتەی ــە ئ ــە بەرچــاو، هەڵبەت دروســت دێت

ــێوازی  ــن، ش ــی بگری ــرە كەلێن ــە هــەر لێ ــەو بابەت ــن، ئ ــەر رازی ب ــە ئەگ ك

ــد  ــەوەوە مــرۆڤ چەن ــە لەرێگــەی ئ ــە، ك ــك و خۆشــی قســە ئەمەی بەكەڵ

ــەو بەشــانەی  ــەواوی ئ ــەاڵم بەشــێكی زۆری و ت ــك كەشــف دەكات، ب خاڵێ

قســەی قــۆڕو نابەرپرســیارانەی، نابێــت بنورسێــت، چونكــە هــەر كــە 

نــورسا، مــرۆڤ دەبێــت لەســەر پێــی خــۆی بوەســتێ و بەرگــری لــێ بــكات، 

حاڵــی ئــەوەی كــە رەنگــە مەبەســتی ئێــوە لەقســە، تەنیــا ئەمــە بێــت كــە 

تێبگەیــت ئایــا ئەســڵەن بــاوەڕت بەشــتێك هەیــە یــان نــا، بــەاڵم لەبــارەی 

پرســیارەكەتانەوە دەبێــت بڵێــم زامــەكان جیاوازییــان لەگــەڵ یەكــدا هەیــە، 

ــان  ــە زۆر بایەخیی ــقان، ك ــكانی ئێس ــێ ش ــی و بەب ــن رواڵەت ــدێ برین هەن

نییــە و چ بــگات بەوكاتــەی تەنانــەت ببێتــە هــۆی هێــزی دڵــی مرۆڤیــش 

ــدی  ــە تون ــقانەكان ب ــارو ئێس ــدا دەم ــە تیای ــەی ك ــەو زامان ــەاڵم ئ ــن، ب ب

زەبریــان بەردەكەوێــت، چ بــۆ نوســەرو چ بــۆ بــەدەر لەنوســەر بــاش نییــە.

+ بەبــڕوای تــۆ ئــەو كەســانەی كــە دەیانــەوێ ببنــە نوســەر، لــە 

چ رێگەیەكــەوە دەتوانــن بــە باشــترین شــێوە هزریــان پــەروەردە 

بكەن؟

هەمەنگــوای: دەتوانــن بــڕۆن خۆیــان بــدەن بــە داردا! چونكــە دەبینــن كــە 

ــت  ــان دەبێ ــتەمەكانە، پاش ــزی ئەس ــە ری ــن ل ــن بڵێی ــین دەتوانی ــاش نوس ب

بەرلــەوەی كــە ئەڵقاوێــز بــن و مبــرن، ئــەو حەبلــەی كــە پێیەوە هەڵــوارساوە 

ــە  ــد ك ــەن هەرچەن ــی تەم ــا كۆتای ــەن و ت ــك بك ــو هیمەتێ ــا بەڵك ــڕن، ت بب

ــین  ــۆ نوس ــیان ب ــەر شتێكیش ــەدا ئەگ ــەم حاڵەت ــن، ل ــاش بنوس ــن ب دەتوان

ــۆی(، كاری  ــی خ ــی ) ژیان ــان چیرۆك ــە هەم ــەم ب ــن النیك ــت، دەتوان نەبێ

نوســەری دەســت پێبكــەن.

+ بیروڕاتــان ســەبارەت بــەو نوســەرانە چییــە، كــە روویــان 

كردۆتــە كاری وانەوتنــەوە لــە زانكــۆكان؟ ئایــا هەســت ناكەیــت 

ــە  ــە نوســەران، لەراســتیدا پشــتیان كردۆت ــە ل ــەم كۆمەڵ ــە ئ ك

داب و نەریتــی نوســەری و لەگــەڵ شــێوازی زانكۆییــدا ســازاون 

و نزیكبونەتــەوە؟

ــا  ــە، ئای ــەوە چیی ــك نزیكبوون ــازان و لێ ــە س ــتتان ل ــوای: مەبەس هەمەنگ

مەبەســتتان هەمــان رێككەوتنــە كــە ژنێــك لەگــەڵ مێردەكەیــدا دەیــكات؟ 

یــان ســازانێكە كــە سیاســەمتەدارێك دەیــكات؟ یــان ئــەوەی كــە مەبەســتتان 
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ــدا دەیكــەن  ــان بەرگدرووەكەتان ــاڵ ی ــەڵ بەق ــوە لەگ ــە ئێ رێككەوتنێكــە ك

ــەوە هەقــی خۆیەتــی؟  ــر ل ــر پارەكــەی بــدەن، بــەاڵم كەمێــك زیات ــا دوات ت

ــار  ــەوە، ناچ ــە بڵێت ــەم وان ــێت و ه ــەم بنوس ــت ه ــە دەتوانێ ــەرێك ك نوس

دەبێــت دەرۆســتی هــەردوو كارەكــە بەباشــی بێــت، كــە هەڵبەتــە زۆر لــە 

ــە،  ــەم كاری كردن ــە ئ ــان پیشــانداوە، ك ــی ئێمەی ــاو لێهاتووی نوســەران توان

هەرچەنــد مــن بــۆ خــۆم دەرۆســتی ئــەو كارە نایــەم، بــەاڵم لەهەمانكاتــدا، 

ــە  ــەردوو كارەك ــن ه ــە دەتوان ــەم، ك ــەرانە دەك ــەو نوس ــی ئ ــن ستایش م

ــی  ــن كارو ژیان ــڕوای م ــە بەب ــم ك ــەوەش بڵێ ــە ئ ــدەن، هەڵبەت ــام ب ئەنج

زانكۆیــی رەنگــە خاڵــی كۆتایــی بێــت لەســەر رێــی وەرگرتنــی ئەزمــوون لــە 

جیهانــی دەرەوەی زانكــۆ، كــە ئەمــەش رەنگــە ببێتــە هــۆی ســنورداركردنی 

ــیاری  ــی وش ــی دەرەوە، گەرچ ــەبارەت بەجیهان ــاك س ــیاری ت ــەی وش گەش

ــین  ــێ و كاری نوس ــر دەهێن ــیاریەتی زیات ــا بەرپرس ــر، تەنه ــینی زیات و ناس

ــەر  ــە نوس ــەوەی ك ــی ئ ــەڵ بوون ــن لەگ ــی م ــتەنگر دەكات، بەگومان ئاس

چەنــد ســەعاتێكی كــەم بــۆ خــودی نوســین تەرخــان دەكات، بــەاڵم هــەوڵ 

بــۆ ئەفراندنــی بەرهەمــی نەمــر، خــود ســەرگەرمییەكی بەردەوامــە، نوســەر 

دەبێــت بەچاڵێــك بچوێرنێــت، بەهەمــان شــێوەی كــە هەنــدێ چاڵــی 

جیاوازمــان هەیــە، هەنــدێ نوســەری جیاوازیشــامن هەیــە، بــەاڵم شــتێك كە 

لەبــارەی چاڵــەوە گرنگــە، ئەمەیــە كــە ئاوێكــی خــۆش و رەوانــی هەبێــت 

و باشریشــە كــە بــە قۆنــاغ و رێكوپێكــی ئــاو لــەم بیــرە هەڵبگریــن، نــەك 

ــین و  ــە دەریكێش ــاوی تێدای ــی ئ ــن و هەرچ ــی تێبكەی ــە پەمپ ــەوەی ك ئ

پاشــان چــاوەڕێ بیــن تــا دوبــارە ئــاوی بیرەكــە پــڕ بێتــەوە، وەكــو بڵێــی زۆر 

ــە پرســیارەكەی ئێــوەش زۆر ســەرنج  ــە بابەتەكــە دووركەومتــەوە، هەڵبەت ل

راكێــش نەبــوو.

ئەگەر نوسەر زۆر زوو 
لەڕووی ئابورییەوە 

مسۆگەر بێت و 
لەگەڵیشیدا ژیان و 

كاری نوسینی بەیەك 
ئەندازە خوشبوێت، 

بەشێوەیەكی 
سروشتی دەبێت زۆر 

سەربەست بێت تا 
بتوانێت لە بەرامبەر 

كەڵكەڵە ئابورییەكان 
بەرگری بكات،
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+ ئایــا كاری رۆژنامەگــەری بــۆ نوســەرانی الو بــە بــاش دەزانیــت؟ 

ئــەو ئەزمونانــەی كــە لەرۆژنامــەی ))كانــزاس میتــی ســتار(( 

هەتبــووە، تــا چ رادەیــەك لــەكاری نوســەریدا، بەكەڵكتــان هــات؟

هەمەنگــوای: لەرۆژنامــەی ))ســتار((دا كارمكــرد، ناچــار بــووم كــە شــێوازی 

ــێك  ــوو كەس ــۆ هەم ــە ب ــم و ئەم ــی فێرب ــادەو هەواڵ ــتەی س ــینی رس نوس

تەنانــەت  و  نــادات  الو  بەنوســەرانی  زەبرێــك  بەســودە.رۆژنامەگەری 

ــە  ــك ك ــە بەمەرجێ ــینیان، هەڵبەت ــۆ كاری نوس ــێ ب ــتیوانێك ب ــێ پش دەتوان

ــەو  ــەاڵم ئ ــنەوە، ب ــەری بكێش ــەكاری رۆژنامەگ ــت ل ــی دەس ــی خۆش لەكات

ــێ  ــی ل ــۆزو خۆڵ ــەو ت ــەك كۆن ــردم بەرادەی ــتا ك ــەر ئێس ــە ه ــانەی ك قس

نیشــتووەو چوارچێوەیەكــە كــە ناچــارم داوای لێبــوردن لــە خوێنــەران بكــەم، 

بــەاڵم چــارە چییــە؟ كاتــێ كەســێك پرســیاری كــۆن و الواز دەكــەن، مــرۆڤ 

ــەوە. ــۆن و ســواو بدات ــی ك ناچــارە وەاڵم

+ تــۆ كاتێــك لــە گۆڤــاری )ترنزتلنتیــگ ریــوی یــو( نوســیبوت كــە 

تاكــە بەڵگــەی كــە دەتوانرێــت بــۆ كاری رۆژنامەگــەری بــەردەوام 

بێــت، هەقدەســتی باشــی ئەوە، دیســانەوە نوســیبوت كــە )مرۆڤ 

ــە  ــرخ( نییــەو لەناوبردنــی داهێنان ــە بــت كار لەرۆژنامــەو )بەن ب

بــە بەهاكانــی پــارەی زۆر وەردەگرێــت( ئایــا لــە بنەڕەتــەوە 

دەكرێــت نوســین بەجۆرێــك )لەناوبردنــی خــود( بزانرێــت؟

ــەیە  ــەم قس ــیبێت، ئ ــتێكی وام نوس ــە ش ــرم ك ــەوە بی ــوای: نایەت هەمەنگ

بەبــڕوای مــن نەفامانــەو تونــدەو وەكــو بڵێــی بۆئــەوەی كــە لەنیگەرانیــدا 

نینۆكــم نەكــرۆژم و قســەی شــیاو بكــەم، ئــەوەم نەوتــوە، مــن بەدڵنیاییــەوە 

نوســین بەجۆرێــك لــە لەناوبردنــی خــود نازانــم، وەكــو ئــەوەی باوەڕموایــە 

كاری رۆژنامەگــەری بــۆ نوســەرێكی جــدی و داهێنــەر، لــەدوای ماوەیــەك، 

جــۆرە مردنێكــی لەســەرەخۆیە.

+ ئایــا هەســتناكەیت كــە ئەگــەر نوســەرێك لــە پەنــای كۆرێكــی 

دیكــە لەنوســەراندا جێگیــر بێــت، پاڵنــەری بــۆ كاركــردن زیاتــر 

دەبێــت؟ 

هەمەنگوای: بەڵگە نەویستە.

+ ئەوكاتــەی كــە لەدەیــەی بیســتدا لەپاریــس بوویــت، ئایــا 

و  نوســەران  گروپــی  لــە  بەشــێكی  كــە  دەكــرد  هەســتتان 

هونەرمەنــدان؟ واتــە ئایــا هەســتی گروپــت تێــدا بــوو؟

ــە  ــوو، هەڵبەت ــی نەب ــی و بەكۆمەڵ ــا، كــەس هەســتی گروپ هەمەنگــوای: ن

لەزۆربــەی  رێــزم  مــن  خــودی  دەگــرت،  لەیەكــدی  رێزمــان  ئێمــە 
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شــێوەكارەكان دەگــرت، كــە هەندێكیــان هاوتەمــەن و هاوســاڵی خــۆم 

ــە شــێوەكارانی وەكــو : )گریــس، بیكاســۆ،  ــە رێزێكــی زۆرم ل بــوون، بۆمنون

بیــرك، مونــێ ( كــە ئەوكاتــە زینــدوو بــوو نوســەرانی وەكــو: )جۆیــس، ئــەزرا، 

ــرت. ــز دەگ ــتاین(ی ئازی س

ــە  ــتبكەیت ك ــیت هەس ــك دەنوس ــە كاتێ ــووە، ك ــەت ب ــا ق + ئای

لەژێــر كاریگــەری نوســینێكدای كــە هەمــان كات دەیخوێنێتــەوە؟

ــا،  ــیبوو، ن ــس(ی نەنوس ــس( )ئۆلی ــە )جۆی ــەی ك ــا ئەوكات ــوای: ت هەمەنگ

ــەو  ــە ئ ــەو رۆژان ــەاڵم ئ ــوو، ب ــتەوخۆ نەب ــەو راس ــەری ئ ــە كاریگ هەڵبەت

وشــانەی كــە ئێمــە دەمانناســین، خۆیــان بەربەســتێك بــوون لەســەر رێــامن 

و ئێمــە ناچــار بوویــن لەســەر هــەر وشــەیەك شــەڕو كێشــە بكەیــن، بــەاڵم 

كتێبەكــەی ئــەو هەمــوو شــتێكی هەڵگێڕایــەوەو دەرفەتــی دایــە ئێمــە كــە 

ــە الوە. ــك بخەین ــە بەجارێ ــەو بەربەســت و ســنوردار دانان ــوو ئ هەم

+ ئایــا ئەوكاتــە دەتتوانــی لەنوســەرەكانی دیكــەوە هەنــدێ 

شــت فێربیــت؟ گوایــە دوێنــێ وتوتــە كــە ))جۆیــس(( حەوســەڵەی 

باســكردن ســەبارەت بــە نوســەری نییــە؟

هەمەنگــوای: كاتێــك مــرۆڤ لەنێــو جەماعەتێــك لــە ئەهلــی قەڵــەم 

بێــت، ئاســایی ســەبارەت بەكتێبەكانــی نوســەرانی دیكــەش قســە دەكات، 

)جۆیــس( نوســەرێكی زۆر گــەورە بــوو تەنیــا ئەوكاتــە دەربــارەی كارەكانــی 

قســەی دەكــرد، كــە دەیبینــێ دوێنەرەكانــی كەســانی نەفامــن، رەنگــە ئــەو 

ــەوەو  ــینەكانی دەخوێنن ــت، نوس ــان لێدەگرێ ــەو رێزەی ــە ئ ــەرانەی ك نوس

ــك دەكات. ــەو خەریكــە چ كارێ ــە ئ ــن ك دەزان

ــدارو هەڵســوكەوت  ــە دی ــدا ل ــااڵنەی دوای ــەم س ــۆ ل ــە ت + گوای

ــی؟ ــواردووە، بۆچ ــۆت ب ــەدا خ ــەرانی دیك ــەڵ نوس لەگ

هەرچەنــد  ئاڵۆزتــرە،  ئەمەیــان  مەســەلەی  راســتیەكەی  هەمەنگــوای: 

ــرین  ــن، باش ــا دەب ــر تەنی ــن، زیات ــا دەب ــر تەنی ــن، زیات ــر بنوس ــوە زیات ئێ

كــۆچ  ئەوانیــر  دەمــرن،  كۆنەكانتــان  و هەمــوو هــاوڕێ  هاوڕێیانتــان 

ــر  ــوە زیات ــە ئێ ــە ك ــن، ئەمەی ــەن دەیانبین ــدی بەدەگم ــوە ئی ــەن و ئێ دەك

دەنوســن و هەڵبەتــە كــەم و زیادیــش پەیوەندیــت پێیانــەوە هەیــەو ئــەم 

پەیوەندییانــە بەئاراســتەیەكە كــە وەكــو بڵێــی هەمــان ئــەو رۆژانــە پێكــەوە 

لــە كافیەیــەك دانیشــتوون، واتــە ئێــوە لەگەڵیانــدا نامــە دەنوســن و نامــە 

گەلــی بەچێــژ، پێكەنینــاوی و خۆمانــە بــۆ یەكــری دەنێــرن، مــرۆڤ لەمكارە 

بەهەمــان رادەی تێكەڵبــوون چێــژ دەبــات، بــەم حاڵــە هەرچــی تێدەپەرێت 

ئێــوە تەنیاتــر دەبــن، چونكــە تەنیــا لــەم رێگەیــەوە كــە دەتوانــن بنوســن 

و كاربكــەن، لەگــەڵ ئــەوەی كــە رۆژ بــەرۆژ گۆڕەپانــی كاركــردن بــۆ ئێــوە 

بەرتەســكر دەبێتــەوەو ئەگــەر كاتتــان بەفیــڕۆ بــدەن هەســت دەكــەن كــە 

ــوون. توشــی تاوانێكــی گــەورەو نەبەخــراو ب

+ نوســەرەكانی هاوســەردەمی خۆتــان چ كاریگەرییەكــی لەســەر 

ئێــوە بەجێهێشــتوە؟ بۆنمونــە بەشــی )گرتــرود ســتاین( لــەكاری 

نوســەری ئێــوە چەنــد بــووە – هەڵبەتــە ئەگــەر بەشــی هەبێــت 

– یــان )ئــەزرا پاوەنــد، مكــس پركینــز(؟

هەمەنگــوای: زۆر بەداخــم، چونكــە لەراســتیدا مــن لەقســەكردن ســەبارەت 

هەڵبەتــە  نایــەت،  خۆشــیم  زۆر  رابــردوو  مــردوو  مەســەلەكانی  بــە 

هەمیشــە لێكۆڵینــەوە ئەدەبــی و نائەدەبیەكانــن، كــە بــڕۆن بــۆ ئــەم 

جــۆرە قســانە، خاتــوو )ســتاین( تەقریبــەن بەشــێوەیەكی چڕوپــڕ، هەنــدێ 

ــە  ــیبووی ك ــن نوس ــەری م ــەر كاری نوس ــەری لەس ــارەی كاریگ ــتی دەرب ش

زۆر ناڕاســت بــوو، هەڵبەتــە رەنگــە لــەدوای ئــەوەی كــە شــێوازی نوســینی 

گفتوگــۆ لــە رۆمانــی )خۆریــش هەڵــدێ( منــەوە فێربــووە، پێویســت بــووە 

ــێ  ــدا و كات ــم زۆرە لەگەڵی ــن پەیوەندی ــێت، م ــتانە بنوس ــەم ش ــەو ئ ــە ئ ك
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بینیــم كــە شــێوەی گفتوگــۆ نوســی فێربــووە، بــێ ئەنــدازە خۆشــحاڵ بــووم، 

هەڵبەتــە شــت فێربــوون لــەم و لــەو، چ ئەوانــەی كــە زینــدوون و چ 

ــی  ــەاڵم نەمدەزان ــوو، ب ــازە نەب ــۆ مــن كارێكــی ت ــەی كــە مــردوون، ب ئەوان

ــۆ )ســتاین( گرنگــە، وەكــو بڵێــی ئــەوەی  ــدە ب ــەم مەســەلەیە ئەمەن كــە ئ

كــە خــودی ئــەو هەنــدێ شــتی زۆربــاش دەنوســی، )ئــەزرا( لەبــواری ئــەو 

مەســەالنەی كــە دەیزانــی بێكۆتــا بیرتیــژو بەئــاگا بــووە، بزانــم، ئــەم قســانە 

ــی و  ــەوەی دوو زمان ــە لەدوبارەبوون ــۆم ك ــودی خ ــاكات؟ خ ــان ن ماندووت

ــە، لەراســتیدا شــتنی جلوبەرگــی  ــی ئەوكات پاشــەملە باســكردنە ئەدەبیەكان

چڵكنــی بیســت و پێنــج ســاڵ لەمەوبــەر بێــزارم، هەڵبەتــە ئەگــەر كەســێك 

هیمەتــی بكردایــەو ســەرجەم راســتییەكانی ئــەو ســەردەمانە بگوتایــە، 

ــرد. ــی دەك ــە فەرق دۆخەك

ــەی  ــە رێگ ــە، هەڵبەت ــی هەی ــدێ رووەوە بایەخ ــەم لەهەن ــەم كارە النیك ئ

ســادەترو باشــری لەئێســتادا ئەمەیــە كــە سوپاســی )گرتــرود ســتاین( بكــەم 

ــەوەوە فێربــووم، بەتایبەتــی بابەتــی  بەهــۆی هەمــوو ئــەو شــتانەی كــە ل

ئــەو شــتانەی كــە لەبــارەی پەیوەندییــە زەینــی و دەرهەســتییەكانی و 

وشــەكانی فێــری مــن كــرد، بڵێــم كــە تــا چ رادەیــەك شــەیدای ئــەو بــووم 

ــد(  ــەزرا پاوەن ــە )ئ ــەبارەت ب ــییەكانم س ــە هەقناس ــەو پای ــانەوە پل و دیس

ــە  ــم ك ــم و بڵێ ــی دڵســۆزم رابگەیەن ــەزن و هاوڕێیەك ــو شــاعیرێكی م وەك

ــی  ــز نەمتوان ــە هەرگی ــووم، ك ــز( پەیوەســت ب ــس پركین ــە )مك ــدە ب ئەوەن

ــوت  ــی نەگ ــك بەمن ــچ كاتێ ــەو هی ــەم، ئ ــی بك ــە مردن ــاوەڕ ب ــم ب و ناتوان

نوســینەكانم بگــۆڕم، تەنیــا ئــەو كاتانــە نەبێــت دەیگــوت هەنــدێ شــیاوی 

ــت  ــی جێهێش ــە بەتاڵ ــانەم ب ــەو وش ــوێنی ئ ــەاڵم ش ــوون، ب ــردن نەب چاپك

ــەوێ  ــەوێ و نەمان ــن، مبان ــانە چی ــەو وش ــن ئ ــە دەزان ــانەی ك ــەو كەس و ئ

تێدەگــەن، كــە ئــەو وشــانە چیــن المــردوون، بەبــڕوای مــن )پركینــز( تەنیــا 

ــوون و  ــاوەن بیروبۆچ ــی خ ــو هاوڕێیەك ــوو، بەڵك ــن نەب ــەرو هەڵەچ باڵڤك

فرەزانــا و هاوڕاوێژێكــی دیــار، چەنــدە حــەزم لەجــۆری كاڵو لەســەركردن و 

ــی. ــە نامۆكانیەت ــو هەڵقرچاندن لێ

ــە  ــوون، مەبەســتم ئەمەی ــوە چ كەســانێك ب ــی ئێ ــاوو پیران + ب

ــت؟ ــر بووی ــر شــت فێ ــە چ كەســانێكەوە زیات كــە ل

تۆلســتۆی،  تۆرگنیــڤ،  ســتندل،  فلۆبێــر،  تویــن،  )مــارك  هەمەنگــوای: 

دیستۆڤیســكی، چیخــۆف، ئندرومــارول، جــان دان، موپاســان، كیپلینــگ 

ــێ،  ــزو، دانت ــارت، كوی ــپیر، مۆتس ــت، شكس ــان مری ــورو، كاپیت ــز، پ ی ئازی

ــو، ســیزان،  ــا، جوت ــر، گۆی ــرگل، كان، پتینی ــاس، ب ــو، ب ــت ت ــل، تینتوری ویرژی

ڤــان گــۆگ، گۆگــن، ســان خــوان دوالكــروپ، گتگــورا، .....هتــد( كــە هەڵبەتە 

ــەوە، هــەر بۆیەشــە  ــر بێت ــم بی ــا هەموویان ــەواو دەخایەنێــت ت رۆژێكــی ت

رەنگــە كــە ئەوانیــر بیربكەنــەوە كــە مــن لەباتــی ئــەوەی هەڵبــدەم نــاوی 

ــم  ــان و بەرهەمەكان ــان لەســەر ژی ــەو كەســانەی كــە كاریگەریی ــەواوی ئ ت

هەبــووە، بهێنمــەوە بیــرم، خەریكــم )بەنــاو نەبردنیــان( دەمبــە الفلێــدەری 

ــیارەكەتان،  ــی پرس ــە، ئەگەرچ ــەوەم تێدانیی ــن ئ ــە م ــك، ك ــەزڵ و كەماڵێ ف

ــیارە  ــەم پرس ــەاڵم ئ ــە، ب ــەو زۆرباش ــەرە نیی ــۆن و ماندووك ــیارێكی ك پرس

ــە دەروون  ــەوەی جــدی و گرنــگ ل ــە بەدواداچــوون و لێكۆڵین پێویســتی ب

و ویژدانــی كەســی هەیــە، مــن نــاوی نیگاركێشەكانیشــم لەبەشــێكی 

ئــەم پێرســتەی ســەرەوەدا هێنــاوە، چونكــە مــن بەهەمــان رادەی كــە 

لەنوســەرەكانەوە شــت فێربــووم لەوانیشــەوە شــت فێربــووم، بەدڵنیاییــەوە 

دەڵێــن چــۆن؟ بەداخــەوە بــۆ وەاڵمدانــەوەی ئــەم پرســیارەش پێویســتم بــە 

رۆژێكــی تــەواو هەیــە، بــەاڵم پێموایــە كــە النیكــەم الیەنــی شــت فێربــوون 

لــە مەســەلەكانی وەكــو هارمۆنیــا و ئــاوازی جــووت لــە مۆزیــك و هەروەها 

ــكرایە. ــووان روون و ئاش ــۆ هەم ــەران ب ئاوازدان
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+ ئایــا ئێســتاش بەرهەمەكانــی ئــەو نوســەرانەی كــە ئامــاژەت 

تویــن((  ))مــارك  بەرهەمەكانــی  نمونــە  بــۆ   – پێكــردن 

دەخوێنیتــەوە؟

لەگــەڵ  ســاڵ  ســێ  دوو  دەبێــت  تــۆ  بەدڵنیاییــەوە  هەمەنگــوای: 

بەرهەمەكانــی )مــارك تویــن(دا بژیــت، بەرهەمەكانــی شكســپیر مــن 

هەمــوو ســاڵێك دەیانخوێنمــەوەو )شــالێر( ئــەو بــۆ هەمیشــە خوێندنــەوەی 

مــرۆڤ خۆشــحاڵ دەكات. )شــالێر(، 

+ بــەم پێیــە بێــت خوێندنــەوەی بەرهەمەكانــی ئەوانــی دیكــە 

ــی هەمیشــەیتانە؟ ســەرگەرمی و مژوول

ــك  ــە، هەرچەندێ ــەیی من ــەوە كاری هەمیش ــێ، خوێندن ــوای: بەڵ هەمەنگ

بێــت،  مــن هەمیشــە بەشــە كەرەســتەی خوێندنــەوەم ئامــادە دەكــەم  تــا 

ــم نەبێــت. كەمــی و ناتەواوی

+ ئایــا تــا ئێســتا بــووە، كــە دەستنوســەكانی كەســانی دیكــەش 

بخوێنێتەوە؟

هەمەنگــوای: ئەگــەر نوســەرەكەی بــە شەخســی نەناســی، دەكەویتــە نێــو 

ــوو  ــۆ دادگا بردب ــی ب ــەر عەریزەیەك ــاڵێك لەمەوب ــد س ــەوە، چەن سەرئێش

منــی تۆمەتبــار كردبــوو بــە دزینــی ئەدەبــی، ئــەم كەســە ســكااڵی هەبــوو 

ــیوە،  ــەوەوە نوس ــەی ئ ــە باڵوكراوەك ــەر فیلمنام ــم لەس ــن رۆمانێك ــە م ك

ــەوەو  ــۆد خوێندۆت ــە هۆلی ــك ل ــە كۆڕێ ــەی ل ــەو فیلمنامەی ــە ئ دەیگــوت ك

مــن یــان النیكــەم كەســێك بەنــاوی )ئیرنــی( لــەوێ بــووەو هەمــوو 

فیلمنامەكــەی گــوێ لــێ بــووە، پاشــان داوای یــەك ملیــۆن دۆالر غەرامــەی 

ــینەما  ــی س ــە ئامادەكەران ــەی ل ــەو دوو كەســی دیك ــا ئ ــوو، هەروەه كردب

واتــە ئامادەكرانــی فیلمەكانــی )پۆلیســی ســوارەی ســەربازی باكــوری 

خۆرئــاوا((و )سیسكوكید(یشــی تۆمەتبــار كردبــوو كــە فیلمەكانیــان لەســەر 

فیلمنامــە چــاپ نەكــراوە درۆكــەی ئــەو دروســتكراون، كــە هەڵبەتــە دواتــر 

دادگا پێكهــات و لەبەرژەوەنــدی ئێمــە بڕیاریــدا، هەروەهــا دەركــەوت كــە 

ــوو. ــتخواردوو ب ــتبەتاڵ و شكس ــی دەس ــەر مرۆڤێك ــی بەرامب الیەن

* بێزەحمــەت دەكرێــت بگەرێیتــەوە ســەر هەمــان پێڕســتی ئــەو ناوانــەی 

كــە ئامــاژەت پێكــردن و لەبــارەی یەكێكــی دیكــە لــە شــێوەكارەكان 

ــە  ــاو ك ــە بەرچ ــت؟ وادێت ــر بدوێی ــاس( زیات ــس ب ــرو نیم ــە )هی ــۆ منون ب

چۆنیەتــی مۆتەكــە ئاســاو ســیمبولی بەرهەمەكانــی ئــەو چەندیــن فەرســەخ 

ــەی زۆرم  ــۆم مۆتەك ــن خ ــوای: م ــت؟ هەمەنگ ــۆوە دوور بێ ــی ت لەكارەكان

دیــوەو لــەو كابوســانەش كــە كەســانی دیكــە بینیویانــە بەئــاگام، بــەاڵم ئێــوە 

پیرەمێرد و زەریا
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بەهیــچ شــێوەیەك ناچــار نیــن هەرئــەوەی كــە دەیزانیت لــە نوســینەكانتاندا 

بیهێنیتــەوە، ئەگــەر ئێــوە ئــەو شــتانە بزانــن و پاشــان ئاگایانــە لەنوســینی 

خۆتــان البــەرن، ئەوانــە دەبوونــە الیەنــی پاشــكۆو هاوڕێــی نوســینەكانتان، 

ئێمــە ئەگــەر نوســەر ئــەو شــتانە بەهــۆی نەزانینــەوە لەنوســینەكانی خۆیدا 

ــك لەســەر )پەیكــەر(ی  ــد كونێ ــو چەن ــان هەروەك ــەوان خۆی بســڕێتەوە، ئ

نوســینەكەی پیشــان دەدەن.

ناســینی  بــاش  كــە  مانایەیــە،  بــەم  ئێــوە  قســەی  ئایــا   +

بەرهەمەكانــی ئــەو هونەرمەندانــەی كــە ناوتبــردن، ئــاوی ئــەو 

بیــرەی كــە چەنــد خولەكێــك لەمەوپێــش لەبارەیــەوە قســەتكرد، 

پــڕ دەكــەن، یــان ئــەوەی كــە ســود وەرگرتنــی وشــیارانە لەوانــە 

ــینەكانتان؟ ــی نوس ــكەوتنی تەكنیك ــۆ پێش ــە ب ــا كۆمەڵێك تەنی

هەمەنگــوای: ئــەم بەرهەمانــە تاســنوری الیــەن بینیــن، بیســن، بیركردنــەوە، 

هەســت كــردن و نەكــردن! هەروەهــا نوســین فێــری نوســەر دەكــەن، بــەاڵم 

ــچ  ــف و شــەوقی، هی ــوە لەســەر كەی ــە ئێ ــاوە ك ــڕ ئ ــك پ ــرەی كاتێ ــەو بی ئ

ــن،  ــت بزان ــوە دەبێ ــی ئێ ــە، ئەگەرچ ــرە چیی ــەم بی ــە ئ ــت ك ــەس نازانێ ك

بەهــەر شــێوەیەك، تاكــە شــتێك كــە ئێــوە دەزانــن ئەمەیــە، كــە ئایــا ئــەوە 

لەتوانــای ئێوەدایــە یــان ئــەوەی كــە ناچــارن ئــارام بگــرن تــا ســەر لەنــوێ 

بێتــەوە بەســۆراغتان.

+ ئایا قبوڵتانە كە لەرۆمانەكانتاندا هەندێك سیمبوڵ هەیە؟

هەمیشــە  رەخنەگــران  چونكــە  وابێــت،  هەســتدەكەم  هەمەنگــوای: 

ئەوانــە دەدۆزنــەوە، بــەاڵم ئەگــەر نیگــەران نەبــن، دەبێــت بڵێــم كــە مــن 

لەقســەكردن لەبــارەی ئەم ســمبوالنەوە كەیفــم نایــەت و هەروەها حەزیش 

ــە  ــت ك ــە ناتوانرێ ــەم رۆژان ــكات، ئ ــان پرســیارم لێب ــەس دەربارەی ــەم ك ناك

ئێــوە چیــرۆك یــان رۆمانێــك بنوســیت و ســەبارەت بــەوە رونكردنەوەیــان 

مرۆڤ بەبیستنی 
پرسیاری دروست و 

بەجێ )شیاو( نە خەمبار 
دەبێت، نەدڵخۆش، 

وەكو ئەوەی كە من 
ئێستاش باوەڕموایە كە 
نوسەر نابێت سەبارەت 

بەالیەنی نوسینی 
بەرهەمەكانی قسەبكات، 

نوسەر بەرهەمێك 
دەئەفرێنێ تا خەڵكانی 

دیكە بیخوێننەوە
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لێــت نەوێــت، بەداخــەوە رونكردنەوەكانــم، راڤــەكاران و رەخنەگــران 

لــە رشۆڤەكــردن و لێكدانــەوەی بەرهەمەكانــم بێبــەش دەكات، ئەگــەر 

ــەوەی  ــتی لێكدان ــی دەرۆس ــر، بەباش ــان زیات ــاو ی ــەكاری فرەزان ــج، راڤ پێن

بەرهەمەكانــم دێــن، هۆكارێــك نییــە، كــە دەســت لەكارەكانیــان وەربــدەم، 

ــڕای  ــەر وێ ــەاڵم ئەگ ــەوە، ب ــن بخوێنن ــژ وەرگرت ــۆ چێ ــن ب ــی م بەرهەمەكان

ــر  ــە ئی ــەوە، ئەم ــدا دۆزیی ــان تێ ــتی دیكەت ــك ش ــن، هەندێ ــژ وەرگرت چێ

ــان بــۆ خوێندنــەوە  دەگەڕێتــەوە بــۆ پێوانــەو هەڵســەنگاندنانەی كــە خۆت

ــرن. ــاوی دەگ لەبەرچ

+ یەكێــك لەئەندامانــی دەســتەی نوســەرانی راوێــژكاری ئێمــە، 

لەدۆزینــەوەی حاڵەتــی هاودەقــی و هاوتایــی، نێــوان كەســەكان 

ــی )خۆریــش  ــازی لەرۆمان ــی گاب )Dramatis Personae( مەیدان

هەڵــدێ( ، كارەكتەرەكانــی ئــەم رۆمانــە، مــات و حەپەســاون، ئــەو 

ــەرت  ــە )رۆب ــن ك ــەدا تێدەگەی ــەرەتاكانی رۆمانەك ــت لەس دەڵێ

الیەنــی  لەباســكردنی  رۆمانەكــە  پاشــان  بۆكســۆرەو  كــن( 

هێرشــی گا، بەئێمــە وەردەگرێــت، واتــە بەشــاخەكانی وەكــو 

ــاخەكانی  ــە بەش ــت، وات ــود وەردەگرێ ــتەكۆڵەدا، س ــت لەمش مش

دەوەشــێنێت،  زەبــر  بۆكســۆرەكان  وەكــو  و  دەكات  هێــرش 

ــە مەیــدان و گای  ــەی كــە گایەكــی خەســێنراو دێت رێــك ئەوكات

یەكــەم بــەالی ئــەودا دەكشــێ و ئــارام دەگرێــت، )رابیــرت كــۆن( 

لەبەرامبــەر )جیــك( كــە كتومــت حوكمــی ئــەو گا خەســێنراوەی 

ــو  ــش وەك ــك( ی ــا )مای ــت، هەروەه ــارام دەبێ ــەڕاو ئ ــە، خاك هەی

نێــزەداری مەیدانــی گابازییــە، كــە هەمیشــە )كــۆن( تــوڕەو 

شــێوە  بەهەمــان  خۆیــان  بیــروڕای  ئــەوان  دەكات،  قەڵــس 

ــەوە  ــاری مات ــەوان بەنادی ــۆ ئ ــەوەی ب ــەاڵم ئ ــەوە، ب ــاو دەكەن ب

ئەوەیــە، كــە ئایــا ئێــوە بــە ئانقەســت و ئاگایانــە پێكهاتەیەكــی 

ــۆت داوە  ــەی خ ــە رۆمانەك ــت ب ــیمی گابازی ــەری مەراس خەمهێن

یــان نــا؟

ــەی  ــەرانی راوێژەك ــتەی نوس ــەی دەس ــەم ئەندام ــە ئ ــوای: رەنگ هەمەنگ

كەمێــك شــێواندوە، كــێ وتویەتــی )جیــك( وەكــو گای خەســێرناو، مرۆڤێكــی 

ــو  ــتێكی وەك ــوو ش ــوو، هەم ــدار بوب ــا برین ــر تەنی ــەو پێش ــێرناوە؟ ئ خەس

ــر  ــەاڵم گرنگ ــدەكات، ب ــدەكات و دەرك پێ ــاییەكان هەســت پێ ــە ئاس مرۆڤ

لــەم جیاوازییــە، ئەوەیــە كــە برینەكــەی ئــەو جەســتەییەو نــەك رۆحــی و 

ــە. ــەو مرۆڤێكــی خەســێرناو نیی ــە ئ ــی، ئەوكات دەروون

+ هەســتدەكەم ئەمجــۆرە پرســیارانە، كــە حوكمــی لێپرســینەوەی 

هونەرییــان هەیــە، تەنیــا مــرۆڤ نیگــەران دەكات؟

ــە  هەمەنگــوای: مــرۆڤ بەبیســتنی پرســیاری دروســت و بەجــێ )شــیاو( ن

خەمبــار دەبێــت، نەدڵخــۆش، وەكــو ئــەوەی كــە مــن ئێســتاش باوەڕموایــە 

كــە نوســەر نابێــت ســەبارەت بەالیەنــی نوســینی بەرهەمەكانی قســەبكات، 

ــدی  ــەوەو ئی ــی دیكــە بیخوێنن ــا خەڵكان ــێ ت ــك دەئەفرێن نوســەر بەرهەمێ

پێویســت نــاكات قســەیان لەبــارەوە بــكات و روونــی بكاتــەوە، بەدڵنیاییەوە 

بەیەكجــار خوێندنــەوەی بەرهەمێــك ناتوانرێــت دەرك بەهەمــوو خاڵەكانــی 

بكرێــت، بــەاڵم ئــەم قســەیە مانــای ئــەوە نییــە، كــە ئــەم واڵتــە )بەرهەمــە( 

ــی گەشــتیاری لەئەســتۆ  ــی گروپەكان ــڕەوی نوســەرەو رێنوێن بەشــی قەڵەم

بگرێــت بــۆ تێپەڕیــن بەنێــو گوندەكانــی هەڵەتــی بەرهەمەكــەی.


