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سااڵنێكی زۆرە هەمووان مەستی خوێندنەوەی بەرهەمە ئەدەبیەكانی ئەوین، ئەوێك كە 

دەمانباتەوە ناو ناخی خۆمان و دەمانخاتە بەردەم پرسیارە شەرمنەكانی خودەوە، ڕۆژێك 

بەدەم چاخواردنەوە، لە یەكێك لە كافێكان لەگەڵ )شێرزاد حەسەن( كەوتینە گفتوگۆی ئەدەبی كە 

سەرەنجام ئەم دیدارەی لێكەوتەوە

ــە؟  ــەوە چیی ــە ژیان ــەدەب ب ــدی ئ ــین پەیوەن ــەرەتا بپرس ــا س ــتا ب * مامۆس

بەتایبــەت ئەدەبیاتــی تــۆ، یــان ئیشــکردنی تــۆ لەنێــو ئەدەبــدا لــە ڕوانگــەی 

ــی هەڵیدەســەنگێنێت ؟ ــەوە چۆنچۆن مرۆڤپەروەریی

_ شــێرزاد حەســەن: ئــەدەب و ژیــان دووانــەی یــەک ســکن، بــە شــێوەیەکی 

ــی  ــدەی زیندەگ ــم مەزەن ــن ناتوان ــەوە، م ــە یەک ــن ب ــی پەیوەس ئۆرگانیک

ــەوە  ــک وەک ئ ــدا، رێ ــەر و ئەدەب ــای هون ــە دەرەوەی دونی ــەم ل خــۆم بک

ــوان  ــدی نێ ــە پەیوەن ــی ئادەمییان ــە وەک تەنێک ــت ک ــن بڵێی ــە م ــە ب وای

گؤشــت و ئێســقانەکانم چیییــە؟ کــە دیــارە بــۆ مــن وەهــا ئاوێتــەن 

ــم  ــن ناب ــدی م ــەر وا نەبێت..ئی ــەوە، گ ــا ناکرێن ــدی جی ــۆم لێک ــن ب ــە م ک

ــتان و  ــە داس ــەز ب ــە ح ــەرچاوە یەک ــن س ــم یەکەمی ــن نەنک ــۆ م ــم. ب و نی

ئەفســانە و هەقایەتــی کــۆن بکــەم، لــە پــاڵ سەرســامیم بــە »رادیــۆی 

کرماشــان« کــە تاکــە دەروازەیــەک بــوو بــۆ مــن کــە شــەوانە بــە زنجیــرە 

چیرۆکەکانــی ئاشــنا دەبــووم کــە خەیاڵــی منــی ئاگــر دەدا، دیــارە لەتــەک 

دەنگــی زواڵڵــی »شــوکرڵالی بابــان« کــە شــیعری کالســیک و نیوکالســیک و 

ــوون،  ــم وەک ســێ ســەرچاوە ســادە ب ــت بڵی ــدەوە، دەکرێ ــازەی دەخوێن ت

بــەالم بــۆ مــن بــوون بــە هــۆی گەشــەکردنی چێــژی ئەدەبــی، بــەاڵم 

ــی  ــە پێچێک ــە ل ــوو ك ــە ب ــە کات ــدا ئ ــی من ــە ژیان ــەرەکی ل ــکاری س گؤڕان

ــك و الی  ــۆ مزگەوتێ ــات ب ــم دەمب ــالیدا دایك ــی دە س ــە تەمەن ــدا و ل ژیامن

ــە  ــەوەی ل ــۆ ئ ــر( ب ــی )كوران/هەولێ ــە گەڕەك ــک، ل ــەال حەســەن« ناوێ »م

ئاینــدەدا پیاوێكــی چاكــەكار و جوامێــرم لێدەربچێــت، دایکــم دەیخواســت 

ــاوک و  ــوو وەک ب ــاک ب ــە پۆلیســێكی قومارچــی و بێب ــم نەچــم ک ــە باوك ل

مێــرد، دیــارە بــۆ مــاوی ســی )30( ســاڵ ســەرگەرمی قومــار بــوو. دوا جــار 

ــدی  ــە ئی ــەم ک ــم« بک ــان »خەت ــاڵدا قورئ ــاوەی دوو س ــە م ــم ل ــن  توانی م

زمانــی عەرەبــی دەبێتــە ســەرچاوەیەک کــە مــن دوای چــوار ســالێک بایــی 

ئەوەنــدە کتێبــی دینــی و غەیــرە دینیــش بخوێنمــەوە، ئیــدی بتوانــم خــۆم 

لــە قــەرەی هەندێــک کتێبــی فیکــر و ئاییناســی و بگــرە ئەدەبیــات: رۆمــان 

ــۆ  ــینەماش ب ــارە س ــەوە، دی ــیعریش بخوێنم ــانۆگەری و ش ــرۆک و ش و چی

شێرزاد حەسەن و شاخەوان سدیق
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مــن هەمدیــس ســەرچاوەیەکی ســەنگین بــوو بــۆ تێگەیشــتنم لــە جیهانێــک 

کــە هەمــوو شــتێکی بــۆ منــی کــەودەن نــوێ بــوو. ســەرەتا بــە نامیلکــەی 

ســادە دەســتم پێکــرد و دوای ســااڵنێک توانیــم پــەرە بــە تواناکانــی خــۆم 

بــدەم، لــە دوا ســاڵی قۆناغــی ئامادەییــدا ئاشــنا دەبــم بــە ســۆفی و عاریــف 

ــی  ــدی و غەزال ــی و کن ــی )فاراب ــە تایبەت ــالمییەکان، ب ــووفە ئیس و فەیلەس

ــە  ــد« ک ــن روش ــر »ئی ــان کاریگەرت ــە هەمووی ــەزم و رازی( و ل ــن ح و ئی

راشــناڵ/ عەقاڵنــی بــوو، مــن بەختــم هەبــوو کــە عاریفــە گەورەکانــی نــاو 

فیکــری ئیســالمی هــاوڕێ لــە تــەک فەیلەســووفەکانی ئیســالمیم ناســی کــە 

ــووفانی  ــە فەیلەس ــەک ل ــەوەی ژمارەی ــر و خوێندن ــەر فیک ــەوە س دەمبەن

»یۆنــان«ی، هــاوکات ئاشــنا دەبــم بــە فەیلەســووفانی رۆژئــاواش، ئــەوەش 

بــووە ســەرچاوەیەک بــۆ بیركردنــەوە و تێڕامــان. واتــا كــە قورئــان دەخوێنــم 

بایــی ئەوەنــدە فێــری عەرەبــی دەبــم کــە پێــی بخوێنمــەوە، ئــەوەش وای 

کــرد دوورەپەرێــز بــم کــە لــە غەیــری قوتابخانــە و دەرس و دەور و موتــااڵی 

فیکــر و ئەدەبیــات خــۆم بــە هیــچ شــتێکی دیکــەوە ســەرقاڵ نەکــەم، دیــارە 

لــەو ســەردەمەدا خوێنــدن لــە قۆناغــی ســەرەتایی بــە کــوردی بــووە، بــەاڵم 

ــی  ــە عەرەب ــەکان ب ــوو وان ــدا هــەر هەم ــدی و ئامادەیی ــە قۆناغــی ناوەن ل

دەوترانــەوە، كــە دیــارە لــە ســەرەتای ســەدەی بیســتەوە ئینگلیــز سیســتمی 

ــە رۆح و  ــە ل ــن كۆكتێلێك ــڕوای م ــە ب ــە ب ــت ك ــازە دەیهێنێ ــەروەردەی ت پ

ــەک  ــە ت ــۆ مــن ل ــاری/ ســەربازی پێکــەوە، ب رەوشــتی دەرەبەگــی  و میلیت

»حوجــرە«دا،  قوتابخانــەش ســەرچاوەیەکی دیکــە بــۆ هۆشــیاری و زانســت 

و زانیــاری ســەبارەت بــە ناســینی خــۆم و مــرۆڤ و ژینگــەی دەوروبــەر. من 

مێــژووی فتوحــات و غەزەواتــی عەرەبــی و ئیســالمیم لــە وانــەی مێــژوودا 

دەخوێنــدەوە کــە ئەوســا بــڕوام وابــوو کــە جەنگاوەرانــی بیانان-نشــین بــە 

نــاوی خــوداوە ئایینێکــی تازەیــان بــۆ ئێمــە هینــاوە کــە رزگاری کردوویــن 

ــۆدا  ــی زانک ــە قۆناغ ــەاڵم ل ــووم، ب ــوودە ب ــش ئاس ــتی، زۆری ــە ئاگرپەرس ل

ــزی‹  ــی ئینگلی ــان و ئەدەب ــە  بەشــی »زم ــژ ل ــدکاری کۆلێ ــە دەمبــە خوێن ک

سیاسەت و ئایین لەم كۆمەڵگایەی ئێمەدا بەردەوام وەاڵمی 

ئامادەی هەیە بۆ هەموو پرسیارێك. بە پێچەوانەوەی ئەدەبەوە 

کە بە هیچ وەاڵمێك قایل و ئاسوودە نییە، ئەدەبیات دژی پیرۆزی 

و رەهاگەری و یۆتۆپیایە. ئەوە ئەدەب بوو کە منی ساغ کردەوە 

کە مکوڕ و رژدبم لەسەر داماڵینی پیرۆزی لە هەموو شتێک کە 

ببێت بە بیانووی تەاڵقدانی ئاوەز و عەقڵ.
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وەردەگیرێــم، ئیــدی دەســتەآڵتم بەســەر دوو زمانــدا دەشــکێت، ســەرباری 

زمانــی دایــک، کــە پــر خــوو دەدەمــە فیکــر و فەلســەفەی رۆژئاوایــی کــە 

ــەو  ــە ئ ــۆدا دەگەم ــاڵی زانک ــە دوا س ــەن، ل ــیارم دەک ــان و پرس ــری گوم فێ

بڕاویــەی کــە ئێمــەی کــورد لەالیــەن عەرەبــەوە، بــەاڵم بــە نــاوی یەزدانــەوە 

داگیــر کراویــن وەكــو )خــاك و خەڵــك(.

ــە ســۆزێکی  ــدەوە ب ــەدا دەمخوێن ــەو كات ــەو شــتانەی كــە مــن ل ــك ل یەكێ

گەرمــەوە فیکــری مارکســی لەتــەک فەلەســەفەی »بونگەرایــی« لــە رێگــەی 

خــودی »ژان پــۆل ســارتەر«ەوە کــە گومــان و پرســیاری ســەرەخۆرەم 

دەبێــت، دیــارە لەتــەک »مارکــس« منیــان کــرد بــە خانــەی گومــان و 

پرســیاری قورســر. كەواتــە دەمەوێــت بڵێــم: ڕامــان و بــە دواداچوونــم بــۆ 

كۆمەڵیــك فەیلەســوفی رۆژهەاڵتــی و رۆژئــاوا منیــان تووشــی پرســیارگەلێک 

کــرد کــە ئاییــن و کارمەندکانــی لــە منیــان قەدەغــە كردبــوو، هــەر خــودی 

ــە شــیکاری و  ــی حــەزم ب ــە قووڵ ــم دەدەن ب ــەو گومــان و پرســیارانە هان ئ

تەتەڵەکــردن و دۆزینــەوەی ماناکانــی ئــەو میراتــە بێــت کــە پــر لــە ســێزدە 

ســەدە بــوو مــن و نەتەوەکەمــی گەمــارۆ دابــوو کــە مەبەســتم کــۆی 

میراتــی فیکــری ئیســالمییە، کــە دیــارە بڕواشــم بــەوە هێنــا وەک »مارکــس« 

ــەوە  ــی ئایین ــە رەخنەکردن ــەر ل ــە، گ ــەک بەتاڵ ــوو رەخنەی ــی: هەم واتەن

دەســت پێنــەکات. ئەگــەر بــاس لــە ئەدەبیــات بكەیــن کــە لــە ســەردەمە 

دێرینەکانــدا و بگــرە بــەر لــە مێــژوو زارەكــی بــووە نــەک تۆماركــراو. ڕەنگــە 

تەمەنــی ئــەو زارەكییــە مــن نەیزانــم، بــەاڵم لــەو كاتــەوەی مــرۆڤ فامــی 

كردۆتــەوە و زمانــی پــژاوە و فێــری قســە بــووە، حــەزی بــە  داســتانبێژیی 

ــن  ــا نەكەوتووی ــە فری ــارە ك ــەی نادی ــە زۆرەك ــات بەش ــا ئەدەبی ــووە. وات ب

تۆمــاری بكەیــن. ئەدەبیــات بــەر لــە هەرشــتێك ئەفســانە و بەیــت و بالــۆرە 

ــووە.  ــی ب و داســتان  و شــیعری زارەكی

قوتابخانــە،  كتێبــی  لــە  بێجگــە  کەواتــە 

ــان  ــن كتێــب، كــە دەیگرمــە باوەشــم قورئ یەكەمی

بــووە کــە دوچــاری تێڕامــان و بیرکردنــەوەم دەکات، 

ــازە  ــە مێشــکی ت ــە پــاڵ گومــان و پرســیاری خنــکاو ل ل

ــی  ــی زمان ــر كاریگەری ــە ژێ ــر كەومت ــن پ ــەرەتا م ــدا، وەک س ــوی من گەیی

ــت  ــەردا دەبڕی ــرۆزی بەس ــە پی ــوو ک ــان ب ــی قورئ ــە زمان ــی، چونك عەرەب

مادامەكــی لــە ئاســانەوە هاتــووە، کــە دواتــر مــن دەگەمــە ئــەو بڕوایــەی 

کــە مێژووکردەیــە. ســەرەتای ئەزموونــی نووســینی دەقــە ئەدەبییەکانــم بــە 

زمانــی عەرەبــی بــوون کــە بیرمــە تەمەنــم لــە دوازدە یــان ســیازدە ســااڵن 

ســەرووتر نەبــووە کــە بــە ڕێكــەوت لــە ماڵــی مەالیەكــی نیمچــە ماركســی،  

کــە دراوســێ بوویــن و نــاوی )مــەال هەمــزە( بــوو کــە ئەوســا هــەزار و یەك 

شــەوەی دەخوێنــدەوە، ڕۆمانێكــی )ئەمیــل زۆال( دەدۆزمــەوە، بەرگەكــەی 

ســەرنجم ڕادەكێشــێت کــە كچێكــی ملوانكــە لــە مــل بەرگەکــەی نەخشــین 

ــر(.  ــا: نێچی ــوو )الفریســە/ وات ــوو، نورساب کردب

دیــارە هــەر »مــەال هەمــزە« وایكــرد مــن ئاشــنا بــم بــە  )هــەزار و یــەك 

ــازاد.  ــدە ئ ــی زێ ــا و خەیاڵ ــە فانتازی ــم دەکات ل ــر نوقم ــە دوات ــەوە( ک ش

ــە نووســەرانی کێشــوەرەکانی دیکــە کــە  ــە رێگــەی ئاشــنابوونم ب ــر ل دوات

کاریگــەری »هــەزار و یــەک شــەوە« بەســەر زۆربــەی نووســەرانی ئاوروپــا-

ــس«. ــس بۆرخ ــەی »لوی ــت: منوون ــت پێدەکرێ ەوە هەس

بۆیــە مــن لەپــاڵ قورئــان-دا، كــە زمــان و هێــز و دەســەاڵتم بەســەر 

عەرەبــی -دا دەشــكێت. پەیتــا پەیتــا فێــری خوێندنــەوە دەبــم، رێکەوتێــک 

بووەتــە هــۆکار کــە مــن دواتــر ببــم بــە مۆرانــەی کتێبــان، ئیــدی وای لێدێت 
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کــە مــن لــە قۆناغێکــی درەنگــردا کــە دەبــم بــە مامۆســتا چەنــد کۆرســێک 

ســەبارەت بــە ســایکۆلۆژیا دەخوێنــم کــە کۆمەکــم دەکات مــن پــر بایەخــم 

بــۆ ناســینی خــۆم و خەڵکــی دەوروبــەرم هەبێــت.. زیاتــر گــڕم دەدات خــۆم 

و دونیــا و ژینگــەی دەوری خــۆم بناســم کــە دەبێــت بــە ســەرچاوەیەک بــۆ 

ــی  ــی و دەروون ــە رەهەندێکــی رەوان ــن ک ــی م ــی ئەدەبیات دەوڵەمەندکردن

تێدەکەوێــت. 

* زۆرجــار قورئــان یــان دەقــە پیــرۆزەكان كەســی دۆگــا بەرهــەم دەهێنــن 

بۆچــی الی تــۆ بــووە هــۆی ئــەوەی كــە گومــان و پرســیار بكەیــت؟ بۆچــی 

كەســێكی دۆگایــی نیــت؟

_ شــێرزاد حەســەن: لــەو ڕۆژگارەی كــە مــن باڵــق دەبــم، ســەرەتای 

ــی  ــە ژمارەیەک ــوو  ک ــاوی ب ــتاندا  ب ــە كوردس ــی ل ــتەکان،  چەپگەرای شەس

زۆر لــە خەڵکــی هاوســۆزی ئــەو تەوژمــە بــوون، لەســەر ئاســتی چینایەتــی 

ــان  ــە فریادرەســی خۆی ــان ب ــەو بــزاف و رەوتەتی خەڵکانــی بەشــمەینەت ئ

ــە  ــە ل ــت ک ــش نەبووبێ ــێوەیەکی رێکخراوەی ــە ش ــەر ب ــا گ ــی، هەت دەزان

ــی مارکســی و بگــرە  ــەوە، ئەدەبیات ــۆ دەبوون ــی شــیوعی« ک دەوری »حیزن

وێــژە و بەرهەمــی ئەدەبــی هــەر دوو قۆناغــی »رووســی« و »ســۆڤییەتی« 

زێــدە بەرباڵوبــوو کــە بــە نرخێکــی هــەرزان دەســت دەکەوتــن، مــن 

ــڕم.  ــان بک ــی کتێب ــە نەمدەتوان ــووم ک ــەژار ب ــی ه ــە خانەوادەیەک ــەر ب س

گەڕەکەکــەی ئێمــەش بێجگــە لــە کتێبــی نــاو مزگەوتــەکان کتێبــی دیکــەی 

تێــدا نەبــوو، گــەر هەشــبووبێت دیوانــی شــیعری کالســیکی و نامیلکەکانــی 

ــێخی  ــەالن، ش ــر ئەرس ــاد، ئەمی ــیرین و فەره ــاوەر، ش ــید و خ وەک خورش

ــوو کــە مــن  ــارە »مــەال هەمــزە« تاکــە کەســێک ب ــوون، دی ســەنعان( هەب

ــەیر  ــەوە س ــە بەالم ــەوە. بۆی ــی بخوێنێت ــی مارکس ــم و ئەدەبیات ــنای ب ئاش

نەبــوو کــە »مــەال هەمــزە« )ئەمیــل زۆال( بناســێت ؟ چونكــە چەپلــەرەکان 

و شــیوعییەکان عاشــقی ئــەو ڕۆماننووســە بــوون، بگــرە ژمارەیەکیــان نــاوی 

ــی.  ــە رۆمانەکانییەت ــک ل ــاوی یەکێ ــە ن ــا( ک ــن )نین ــاو دەنێ ــان ن كچەكانی

ــوورەی خــۆم  ــاڵ و خت ــە دەفتەرێکــدا خەی ــدا ل ــە تەمەنێکــی زۆرکاڵ مــن ل

ــک و  ــە شــەڕەکانی دای ــوو ک ــەوە ب ــام ئ دەنووســییەوە، هەندێکجــار خولی

ــردن و  ــە قومارک ــوو ب ــەی پەیوەســت ب ــە گۆبەندەک ــم بنووســمەوە ک باوک

ــۆ بكــەم،  ــم لێبگرێــت و قســەی ب ــوو گوێ ــە كــەس نەب ــەو كات ــدن. ئ دۆڕان

كــەس نەبــوو قەهــری خۆمــی لــەال هەڵبڕێــژم، ئــەوەی راســتی بێــت 

ــاڵ  ــە پ ــەرەی مــاڵ، ل ــدی وەک نۆب ــووم کــە ئی ــۆ خــۆم ناچــار ب کــە مــن ب

خوێندنــی مەکتــەب بیــر لــە پەیداکردنــی پــارە بکەمــەوە بۆ راســتکردنەوەی 

بــاری ناهەمــواری خــۆم و خانەوادەکــەم کــە دیــارە ئەوەیــان ئەزموونێکــی 

ــیم. ــری پێبەخش دەوڵەمەندت

  بــە واتــا مــن بــووم بــە ســۆزداری چەپلــەرەکان کــە کەومتــە نــاو تۆڕێــک 

لــە رەنجــدەر و خەڵکانــی مانــدوو بەدەســت زیندەگــی قورســەوە، هــاوکات 

قووڵبوونــەوەم لــە دونیــای فیکــر و فەلســەفە و ئەدەبیــات: رۆمــان و 

چیــرۆک و شــانۆگەری و شــیعر و ســایکۆلۆژیا...هتد. بەاڵم لــەو ڕۆژگارە )ژان 

ــەوە،  ــوو بەســەر ســەری هەموومان ــەدا ســێبەرێك ب ــۆل ســارتەر(، لەوكات پ

»مارکس«یــش لــەوالوە. ئیــدی مــن کەومتــە نێــوان دوو بەرداشــەوە: ئاییــن 

بــە قۆرغکردنــی هەقیقــەت بــۆ خــۆی، جێگیربــوون لــە نــاو یەقینگەرایــی و 

بانگەشــکردنی بــۆ چەشــنێک لــە یوتۆپیــا کــە بــە کورتــی مــن بــۆ چەندیــن 

ــی دوور  ــزم« من ــی »ئایدیالی ــان و رۆح ــۆ ئاس ــڕی ب ــەرم هەڵدەب ــاڵ س س

ــوە  ــە دی ــان ب ــەم و ژی ــۆم بک ــی خ ــەر پییەکان ــەیری ب ــە س ــتبۆوە، ک خس

رۆشــن و هــەم تاریکەکــەی ببینــم، هەڵبەتــە دەکرێــت قەرزاربــاری خــۆم 
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بــۆ هەمــوو ئــەو میــرات فیکرییــە بگێڕمەوە 

کــە منیــان خســتە ســەر رێــگای هەمــوو ئــەو 

ــان  ــە »ماتریالیزم«ی ــەی ک ــا و زانایان ــار و دان بیری

ــن  ــۆ م ــان ب ــدی ســەدەها دەرگای ــە ئی ــاندم ک پێناس

کــردەوە بــۆ ئــەوەی بپرســم و نەترســم، گومــان بکــەم 

ــە خــاوەن هێزێکــی  ــووم ب ــن بب ــرد م ــەواو ک ــۆم ت ــە زانک ــەرسەوەم، ک و ن

ــەت رزگار  ــن و سیاس ــی ئایی ــە خورافات ــۆم ل ــە خ ــۆ هەمیش ــە ب ــی ک عەقڵ

ــە دوو  ــوو ک ــە ال دروســت ب ــەو کات هەســتێکم ل ــە هــەر ئ بکــەم، چونک

کایــە هــەن دۆگــا بەرهــەم دێــن کــە ســەرەتا بــۆ مــن ئاییــن بــوو، کەمێــک 

ــە  ــە قاچــاغ ل ــەوە و ب ــە دزیی ــی کــە ب ــە تایبەت ــوو، ب درەنگــر سیاســەت ب

تــەک ژمارەیــەک لــە دۆســتان بــە دزییــەوە ئــەو کتێبانەمــان دەخوێنــدەوە 

کــە درۆی یوتۆپیــا لــە یەکێتــی شــۆرەوەی بــۆ ئێمــە بســەملێنێت، جۆرێــک 

بــوو لــە یەقینگەرایــی دینــی، دیــارە ئــەوەش وایکــرد کــە میراتــی فیکــری 

خــودی مارکــس قووڵــر دەور بکەینــەوە کــە ئاخــۆ شکســتی شۆرشــی 

ــە  ــان ب ــە خۆی ــەی ک ــان ئەوان ــس ی ــتۆی مارک ــە ئەس ــەر دەکەوێت ئۆکتۆب

ــوو  ــە هەم ــوو ک ــۆ مــن خۆشــی لەوەداب ــی، ب ــزم دەزان ــی کۆمۆنی خەونهێن

ــای  ــوو ئایدیۆلۆژی ــەر هەم ــە ه ــردن ل ــیار و گومانک ــە پرس ــوو ب ــم ب ژیان

ــەرچاوەیەک  ــەر س ــە ه ــر ل ــتی پ ــە راس ــانی، ب ــەم ئاس ــەرزەمینی و ه س

بــۆ مــن کــە منــی گــۆڕی خــودی ئەدەبیــات بــوو، کــە بــڕوای بــە پیــرۆزی 

ــدا  ــی تێ ــچ گومان ــوو، هی ــی نەب ــەری و تاک-هەقیقەت ــا و رەهاگ و یوتۆپی

نییــە کــە »ژان پــۆل ســارتەر« و هاوژینەکــەی »ســیمۆن دی بۆڤــوار« دوو 

ــن  ــان بگری ــی خۆم ــە خودگەرای ــز ل ــرد رێ ــان ک ــە وای ــوون ک ــەرچاوە ب س

ــتی و  ــە سەربەس ــز ل ــەوەی رێ ــای ئ ــە مان ــی ب ــاو مێگەلگەرای ــە ن و نەچین
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ــۆش  ــی خ ــی ئاوازێک ــا تاکگەرای ــە وات ــن، ب ــان بگری ــی خۆم هەڵبژاردنەکان

بــوو بــۆ ئێمــەی گەنــج کــە کەڵکەڵــەی یاخیگــەری سەرمەســتی کردبوویــن. 

»ســیمۆن دی بۆڤــوار«  پــر منــی ئاشــنا کــرد بــە چەوســاندنەوەی رەگــەزی 

مێینــە بــە درێژایــی مێــژوو، بەڵکــو بــۆ مــن شــتێکی تــازە بــوو کــە  بزانــم 

یەکەمیــن چەوســاندنەوەی چینایەتــی و بگــرە توخمگەرایــی دەرهــەق 

ــۆ  ــی ب ــان بوونگەرای ــەت ی ــە وجوودیی ــژوودا. کەوات ــە مێ ــووە ل ــان ب ــە ژن ب

ــە  ــی ل ــن نەمدەزان ــوو. م ــە ب ــی« ئێم ــەوەی »زات / خودگەرای ــۆی كڕین خ

ــردن  ــە گومانک ــا کەوتین ــم، هــەر ئەوس ــی دەژی ــی مێگەلگەرای ــاو دۆخێک ن

لــە پیــرۆزی خانــەوادە وەک دەزگایەکــی چەوســێنەر بەرامبــەر بــە نــەوەی 

ــە  ــەاڵت ب ــە  رۆژه ــەم ل ــاوا و ه ــە رۆژئ ــەم ل ــی ه ــارە مرۆڤایەت ــازە. دی ت

درێژایــی هەزارەهــا ســاڵ بــە قۆناغــی مێگەلگەرایــی تێپەڕیــوە، مــن گومانم 

هەیــە تــا هەنووکــە )فەردانییــەت / تاكڕەویــی یــان تاکگەرایــی( الی ئێمــە 

ــم  ــن نەب ــەوەی م ــان ل ــرس و گوم ــان ت ــەر هەم ــت. ه ــەرەی کردبێ چەک

ــادە  ــزم«ە، ئام ــەو »گاڕانی ــی ئ ــەو رۆح ــو ئ ــەچ دەنێ ــی ملک ــە گیاندارێک ب

ــی  ــن ئالتەرناتیڤ ــە الی م ــدا ک ــچ حیزبێک ــە هی ــدام ل ــە ئەن ــم ب ــووم بب نەب

ــە فۆرمــی  ــک ل ــی، باوکێ ــی خۆیەت ــە کاری خەســاندنی نەوەکان باوکێکــە ک

دەزگایەکــی زەبەلالحــدا کــە وامــان لێــدەکات بێهێــزی خۆمــان بشــارینەوە 

لەژێــر چەتــری هێزێکــدا کــە نــاوی حیزبــە یــان بگــرە ئاییــن و مەزهەبــە. 

دەبــوو مــن عەقڵێكــی نەرسەوتــم هەبێــت، ئــەوەش بــێ کۆشــش و رەنجــی 

زۆر و خوێندنــەوەی کتێبــە هــارەکان ئاســان نەبــوو. ئیــدی مــن گەیشــتمە 

دۆخێــک کــە میتافیزیــك تــەاڵق بــدەم بــەو مانایــەی کــە نەدەکــرا عەقڵــی 

ــدی  ــم. ئی ــتەجەمعی بب ــی دەس ــروپ و رۆح ــە گ ــەر ب ــەم و س ــۆم دابخ خ

چیــر ســەر هەڵنەبــڕم بــۆ ئاســان و هــەر هەمــوو گرفــت و كێشــەكانم لــە 

ســەرزەمین فەرامــۆش بکــەم.  لــە نێــوان هــەر دوو بەرداشــی »ئایدیالیــزم« 

ــااڵن،  ــاوەی دوازدە س ــا م ــووم ت ــر ب ــی ناجێگی ــە دۆخێک ــزم«  ل و »ماتریالی

لــەو كاتــەدا مــن ڕێــك لــەو دۆخــە ســەیرەدا بــووم کــە  ســەرم لەنــاو دەمــی 

ــان  ــک، هەردووكی ــی پڵنگێ ــاو دەم ــت، هــەر دوو القیشــم لەن شــێرێکدا بێ

باوکی شێرزاد
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ــەالم  ــن تەق ــەاڵم م ــۆن. ب ــت مبخ ــن بیانەوێ ــدا ڕامبكێش ــوان خۆیان ــە نێ ل

ــە  ــەم و ب ــك دەك ــە میتافیزی ــان ل ــش گوم ــۆن. كاتێكی ــان نەمخ دەدا هیچی

ئاشــکرا گوزارشــتی لێدەکــەم، لــە الیــەن دۆســت و  ئاشــنا و رۆشــناوە بــەر 

نەفرەتێكــی گــەورە دەكــەوم. تائێســتاش ئــەو نەفرەتــە هــەر بــە دوامەوەیــە 

ــە رێگــەی چەوســاندننەوەی نووســەرانی  ــن ل ــش م ــە. هاوکاتی و بەردەوام

ســۆڤییەتەوە تێگەێســتم کــە »دۆگــا«ی ئاییــن و سیاســەت کــە دەگــەن بــە 

بنبەســت دووانــەی یــەک ســکن، بــە تایبەتــی لــەو قۆناغــەی کــە »ســتالین« 

وەک دکتاتۆرێــک دەکەوێتــە نــاو پاکتاوکردنــی نەیارەکانــی کــە ژمارەیەکــی 

ــەوە.  ــی  گرت ــە نووســەران و هونەرمەندان زۆر ل

سیاســەت و ئاییــن لــەم كۆمەڵگایــەی ئێمــەدا بــەردەوام وەاڵمــی ئامــادەی 

هەیــە بــۆ هەمــوو پرســیارێك. بــە پێچەوانــەوەی ئەدەبــەوە کــە بــە هیــچ 

وەاڵمێــك قایــل و ئاســوودە نییــە، ئەدەبیــات دژی پیــرۆزی و رەهاگــەری و 

یۆتۆپیایــە. ئــەوە ئــەدەب بــوو کــە منــی ســاغ کــردەوە کــە مکــوڕ و رژدبــم 

ــووی  ــە بیان ــت ب ــە ببێ ــتێک ک ــوو ش ــە هەم ــرۆزی ل ــی پی ــەر داماڵین لەس

تەاڵقدانــی ئــاوەز و عەقــڵ. بــە واتــا مــن زانیــم ڕێــگای دۆزەخ بــەرەو كــوێ 

دەمبــات، مــن خەونــی گەیشــتنم نییــە بــە بەهەشــت: نــە لەســەر زەمیــن 

ــەو  ــە ئ ــەوە ک ــڕ بۆت ــەوەدا چ ــن ل ــیاری م ــو پرس ــان، بەڵك ــە ئاس ــە ل و ن

ــە؟ دۆزەخــە بۆچــی هەی

*ئەوكاتــەی كــە تــۆ دەچیتــە نــاو دنیــای ئەدەبیــات و دەســت بــە نووســین 

لــەو ســەردەمەدا  نووســین  بەتایبــەت  كــوردی  ئەدەبیاتــی  دەكەیــت، 

دابــەش دەبێــت بەســەر دووجــۆری ســەرەكی لــە بیركردنــەوە، جۆرێكیــان 

ــە  ــكردنە ل ــان باس ــار جۆرێكیری ــەگ و جووتی ــی دەرەب ــە چین ــكردنە ل باس

ــەو هەمــوو  ــۆ ئ ــەدا ت ــەم هەمــوو هەنگامەی ــاو ئ ــە ن ــات ل شــۆڕش و خەب

لــە  ئــاوڕ  و   جێدەهێڵیــت  بــە  شــتانە 

دەدەیتــەوە،  فەرامۆشــکراوەکان  کەســە 

شــتە  ســەر  و  خودگەرایــی  بــۆ  دەگەڕێیتــەوە 

ــەوە ســەر  ــەكان. چــی وای  لێكردیــت بگەڕێیت بچۆل

مــرۆڤ؟ 

ــە  ــەرەتاوە ب ــە س ــەر ل ــە ه ــوو ك ــم هەب ــە خت ــن ب ــەن: م ــێرزاد حەس _ش

ئەدەبیاتــی رۆژئــاوا ئاشــنا دەبــم کــە ئەدەبێکــی ســەنگینە بــە خودگەرایــی 

و ئاوڕدانــەوە لــە کەســە تەنیــا و نامــۆکان،  بــە تایبەتــی چیرۆکــی کــورت، 

ــت،  ــە دەڵێ ــرا« ک ــالن کودێ ــەی »می ــەو دیدگای ــەڵ ئ ــن زۆر هــاوڕام لەگ م

ــۆ  ــە  ب ــەی ک ــەو مانای ــە.«  ب ــکردنی بەزین ــتانئامێز ستایش ــی داس »ئەدەب

ــی دەکات.  ــدان چاوەڕوان ــت و نوچ ــە و شکس ــرۆڤ گیرۆدەی ــە م هەمیش

ــوو  ــە هەم ــت ک ــاربەدەر دەکرێ ــرناك( ش ــۆرس باس ــە )ب ــەی ك ــەو كات ئ

ــە خودگەرایــی و تاکگەرایــی دەگــرت،  ــووە رێــزی ل ــەوە ب تاوانەکــەی ئ

ــارە هــەر هەمــان چارەنووســی  »سۆلجنســتین« و ســەدەها نووســەری  دی

دیکەشــی گیــرۆدە کــرد. ئەوكاتــەی مــن وەک گەنجێــک خولیــای ئەدەبیــات 

بــووم  »شۆڕشــی قوتابیــان«  وەک بەرجەســتەی خودگەرایــی و یاخیگــەری 

لــە جــۆش و خرۆشــدابوو کــە تیایــدا نووســەران و شــاعیران و هونەرمەندان 

ــەری  ــە کاریگ ــەدا، ک ــزاف و جمبوش ــەوە ب ــی ئ ــە گڕدان ــوو ل ــان هەب رۆلی

لەســەر مــن و نــەوەی مــن هەبــوو، بــە تایبەتــی ئەوانــەی بــە ئەدەبیــات 

ــەو شۆرشــە گومانکــردن  ــوون. خــودی ئ ــی ئاشــنا ب و فەرهەنگــی رۆژئاوای

ــە پیــرۆزی باوکــەکان، خــودی خەیاڵــی شــاعیرانەش ببــووە رابــەری  بــوو ل

ئــەو شۆرشــەی کــە بانگەشــەی تازەگــەری دەکــرد کــە دیــارە شادروشــمیان 

ــاژە  ــە ئام ــگ( ک ــۆ جەن ــر ب ــۆ خۆشەویســتی و نەخێ ــێ ب ــوو: )بەڵ ــەوە ب ئ
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بــوو بــە دوو جەنگــی یەکــەم و  دووەمــی جیهانــی و ســەرتاپاگیر لــە 

ــی  ــان و ئەدەبیات ــی زم ــە بەش ــم ل ــە بوونیش ــتەمدا. هەڵبەت ــەدەی بیس س

ئینگلیــزی بــە تــەواوی ئاســۆکانی روانینــی منــی فروانــر کــرد، لــە کۆلێــژی 

ــان  ــی  وای ــاوداری عیراق ــۆری ن ــتا و پرۆفیس ــک مامۆس ــدا کۆمەڵی ئەدەبیات

ــە  ــزی مەل ــی ئینگلی ــر و ئەدەبیات ــای فیک ــەو زەری ــو ئ ــە نێ ــر ل ــرد قووڵ ک

بکــەم. مانــەوەی مــن لــە بەغــدا بــۆ خــۆی ســەرمایەیەکی گــەورە بــوو کــە 

باشــرین فیلــم و شــانۆگەری و پیشــانگای هونــەری شــێوەکاری و جۆرەهــا 

چاالکــی فەرهەنگــی کــە بــە تــەواوی جیهانــی منــی ئــاوەدان کردبــۆوە. دوا 

ــی  ــتەی خودێک ــە و ئاراس ــی خودگەرای ــۆی کردەیەک ــۆ خ ــین ب ــار نووس ج

دیکــە دەکرێــت، جوانــی ئــەدەب لەوەدایــە  کــە بــە هەمــوو خودگەرایــی 

خۆیــەوە دژی رۆحــی نارســیزمە کــە بــە خۆپەرســتی بــگات، هــاوکات رۆح 

و زیهنییەتێکــی رەخنەگرانەمــان پێدەبەخشــێت. بــە رای مــن گەڕانــەوە بــۆ 

ــەش.  ــی خــۆت و ئەوانیدیک ــۆ مرۆڤبوون ــە ب ــی گەڕانەوەی خودگەرای

ــت  ــەىل دەڵی ــی بەختیارع ــم لەســەر وتەیەك ــۆ بزان ــەم ســەرنجی ت *حەزەك

ــا  ــی ئینج ــی خۆی ــتی ژیان ــە زۆر ش ــت ل ــت دەهێنێ ــە شکس ــرۆڤ، ك : م

ــۆ  ــان ڕووبكاتــە نووســین.  ت هەوڵــدەدات مومارەســەی نووســین بــكات، ی

ــەت  ــە  تایب ــە ک ــتی هەی ــت و نشوس ــەڵ شکس ــت لەگ ــچ پەیوەندییەك هی

ــە نووســین؟. ــت ب بێ

ــەاڵم  ــییەوە، ب ــم دەنوس ــتی خۆم ــن شكس ــان م ــەن: بێگوم ــێرزاد حەس _ش

نەمدەزانــی ڕۆژێــك دێــت کــە تــۆ دیــدارم لەگەڵــدا ســاز بكەیــت. نووســین 

بــۆ مــن گەمەیەكــی پــڕ نهێنــی بــوو وەک دەســتپەڕ، چونكــە نەمدەویســت 

ــەڕەکانی  ــی و ش ــن دەمەقاڵ ــە م ــی ک ــە تایبەت ــن، ب ــم بزان ــم و باوك دایك
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ئەوانــم تۆمــار دەکــرد، دەشــمزانی ئاســان نەبــوو بیزانــن کــە هەردووکیــان 

ــاری  ــان وەک ب ــوو، ی ــدا هەب ــە دڵ ــێکم ل ــەاڵم ترس ــوون، ب ــدەوار ب نەخوێن

ــی  ــە نهێنییکان ــرد، ک ــتی دەک ــەت و بێڕەوش ــە خیان ــتم ب ــی هەس دەروون

ماڵــی خۆمانــم دەنووســییەوە. وتەكــەی »بەختیــار عەلــی« لــەوەدا ڕاســتە  

کــە )ئادلــەر(ی دەرووننــاس بــاس لــە  گــرێ و گواڵــی مــرۆڤ دەکات، جــا 

چ جەســتەیی بێــت و چ دەروونــی، کــە وا لــە مــرۆڤ بــکات داهێنــان 

بــکات، دەکرێــت نووســین بــۆ خــۆی پڕکردنــەوەی ئــەو کەمبــوودی و 

گــرێ دەروونییانــە بێــت کــە هەمانــە، واتــا كۆمپلێكســتی یــان بــە عــەرەوی 

ــەر« وا ســەیری كەســێك  ــەوە الی »ئادل ــەر بگەڕێین »مرکــب النقــص«. ئەگ

ــە بــاری كۆمەاڵیەتــی کــە مایــەی نەنگــی  دەکات کــە شكســتێكی هەیــە ل

بێــت، هەوڵــدەدات بــە جۆرەهــا چاالکــی دیکــە ئــەوە نەنگییــە لــە خۆیــدا 

دابتەکێنێــت، خــۆ دەکرێــت دیــوی ئەرێنــی هەبێــت وەک داهێنــان یــان بــە 

ــان ســایكۆلۆژی. ــەوە: جــا فیزیكــی ی ــڕی بكات ــەدکاری پ ــی و ب نەرێن

ــا  ــێرزاد-ی ت ــە ش ــۆ منوون ــەوە، ب ــراوەكان دەگەڕێن ــت: چەپێ ــد دەڵێ *فرۆی

ــاو  ــە ن ــر ل ــا دوات ــت ئای ــراوی زۆری هەبێ ــك چەپێ ــااڵن كۆمەڵی ــت س بیس

نووســینەكانتدا ڕەنگدەداتــەوە؟

بــۆ خــۆی  داهێنانێــک  وایــە.. هەمــوو  بێگومــان  _شــێرزاد حەســەن: 

گەڕانەوەیــە بــۆ منداڵــی جــا بــە دەســتی ئەنقەســت بێــت یــان بــە 

ــن«ی  ــن وڵس ــی.  »كۆڵ ــزی عەقاڵن ــی هێ ــە بەکارهێنان ــان ب ــی ی زۆردارەک

نووســەر ئامــۆژگاری رۆماننــووس دەکات و دەڵێــت: »لــە خۆتــەوە دەســت 

پێبكــە.« بــەو مانایــەی کــە خۆت ببیــت بــە ســەرچاوەی داهێنانەکانت وەک 

ئەزمــوون و مەعریفــەت. نووەســەرە گەنجــەكان پەالمــاری تێــا و بابەتــی 

ــال  ــەی ئەنف ــە دەدەن: منوون ــەورە و قەب گ

شۆرشــەکانی  و  هەڵەبجــە  کیمیابارنــی  و 

ــە خــەم و  ــن ک ــو خەڵکــی بزان ــەی تاوەک نەتەوەک

خولیاکانیــان چەنــدە مەزنــن، بــەاڵم وا راســترە ئــەم 

وەک نووســەرێکی گەنــج ئــاوڕ لــە خــەم و خولیاکانــی 

خــۆی و نەوەکــەی بداتــەوە.  چونكــە ئــەم بۆچوونــی وایــە ئەگــەر دەســت 

ــە ببــات، ئەوســا خەڵكــی پــر ستایشــی  ــۆ ئــەو تێــا و ناوەرۆکــە گەوران ب

ــێكچواڵەتی  ــی س ــەر بابەت ــە ب ــا دەبات ــەر پەن ــاران نووس ــەن، زۆر ج دەک

و ئیرۆتیكــی شــاراوە و ئابڕووبەرانــە تاوەکــو ســەرنجی خوێنەرەکانــی 

ــەک  ــت ن ــان بێ ــە داهێن ــەاڵم مەرج ــەرە، ب ــۆی وروژێن ــە خ ــێت ک رابکێش

فلیمــی ڕووت و پۆڕنــۆ بێــت.، چونكــە دیــارە کــە ســێکس و ئیرۆتیــكا بــۆ 

هەمــووان جێگــەی بایەخــە، یــان ئەوەتــا نووســەری گەنــج وهــەم بەتەمەن 

ــۆ  ــتانپەروەری دەدەن ب ــاری و نیش ــی رامی ــەرەی بابەتەکان ــە ق ــان ل خۆی

ــە  ــاوڕ ل ــرە ئ ــە کاتێکــدا وەک نووســەر زیرەکانەت ــن. ل ــەوەی زوو ناودارب ئ

ــە  ــەوە ک ــە فەرامۆشــکراوانە بدەین ــەت و کــەس و پانتایی ــەو باب ــوو ئ هەم

نووەســەرەکانی دیکــە بــە بــە بایەخێکــی کەمــەوە لێیــان نزیــک دەبنــەوە. 

*ئایــا بابەتــی شكســت دەبێتــە هــۆی ئــەوەی کــە دنــەت بــدات بــاس لــەو 

ڕۆژگارە بكەیــت؟

ــی  ــەرەکان منداڵ ــوو نووس ــەر هەم ــەوە ه ــە دڵنیایی ــەن: ب ــێرزاد حەس _ش

ــت  ــڕ شکس ــا پ ــان، ج ــەی خۆی ــە گەنجین ــەن ب ــی دەک ــی الوییەت و قۆناغ

بووبێــت یــان ســەرکەوتن، کــە بــە بــڕوای مــن شکســتان زۆرتــرە. نووســەر 

بــۆ خــۆی هــەر چەنــدە خودگــەرا بێــت، لــە نــاو خۆیــدا هەمــوو دونیــای 
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دەوروبــەری خــۆی هەڵگرتــووە، تــۆ وا دەزانیــت شــتێكی چکۆلەیــت وەک 

ــوو  ــەاڵم هەم ــت، ب ــۆت دەبینی ــەدا خ ــەم گەردوون ــو ئ ــەک لەنێ گەردیلەی

ــداری  ــە چیرۆکــی شکســتێکی دڵ ــە. مــن ک ــاو تۆشــدا ئامادەی ــا وا لەن دونی

ــی  ــا ئەزموون ــە تەنه ــمەوە ب ــی ڕەش« دەنووس ــۆزداری وەک »گوڵ ــان س ی

شکســتی مــن نییــە، بەڵکــو لــەو ســی ســاڵەدا کــە ئــەو چیرۆکــەم نووســیوە 

ســەدەها کــەس هەســتیان کــردووە مــن شکســتی ئەوانــم لــە ئەوینداریــدا 

ــدار  ــك ئەزموون ــێك كەمێ ــەر كەس ــەوەی ه ــەر ئ ــردووە. لەب ــتە ک بەرجەس

بێــت یــان هۆشــیارەكەی لــە بــان بێــت کــە باســی خــۆی كــرد وەكــو ئــەوە 

وایــە کــە باســی هەموومــان بــکات.

*تــۆ لــەو كاتــەی، كــە باســی ئــەو هەمــوو كێشــانەت كــرد، هــەم لــە خێزانی 

ــە ڕووی  ــە ل ــووە ک ــك ب ــوردی تاكێ ــی ك ــگا، تاك ــە كۆمەڵ ــەم ل ــۆت و ه خ

سیاســییەكەیەوە و هــەم لــە ڕووە چینایەتییەكەیەوە، تاكێكی شكســتخوادوو 

بــووە، بــەاڵم تــۆش دێیــت لــە ئەدەبــدا دیســانەوە كارەكتــەری چیرۆكەكانــی 

ــك دروســت  ــەوە تاكێ ــەوە نەكردۆت ــر ل ــۆش شكســتخواردوون؟ بۆچــی بی ت

بكەیــت تاكێكــی ســەركەوتوو بێــت، شكســتخواردوو نەبێــت و بەرەنــگاری 

شكســت بێتــەوە، وەك لــە زۆر فلیمــدا  دیومانــە کــە لــە كۆتایــدا پاڵەوانەكــە 

ســەركەوتوو دەبێــت، ئایــا دەبێــت پاڵــەوان هــەر شکســت بخــوات؟

_شــێرزاد حەســەن: نووســەر هەیــە كــۆی بەرهەمەكانــی تراژیکــە، ئەدیــب 

هەیــە نــارساوە بــە كۆمیــک، واتــە بەزمگێــڕە، هــەن تێكەڵەیەکــن لــە نێــوان 

ــە،  ــری تێدای ــەی زیات ــا وان ــی مــن تراژیدی ــە بۆچوون ــا، ب ــا و كۆمیدی تراژیدی

ئــەوەش مانــای کــەم بایەخکردنــی کۆمیدیــا نییــە، بەڵکــو پەیوەســتە بەوەی 

ــووە،  ــاتی زۆر ب ــرۆدەی کارەس ــەرزەمین گی ــە س ــتی ل ــە گش ــرۆڤ ب ــە م ک

دەی خــۆ ئەدەبیــش رەنگدانــەوەی ئــەو تراژیدیایــە، كــە تــۆ نــاوی دەنێیــت 

ــە  ــزاد ل ــن، مــن خــۆم وەک نووســەر و ئادەمی ــان دۆڕان و بەزی شكســت ی

ــت و  ــی و شکس ــر نەهامەت ــووری پ ــی و ئاب ــی و كۆمەاڵیەت ــی سیاس ژیان

کەوتنــم بینیــوە، مــن ژمارەیەکــی بــێ شــوومارم لــە خەڵکــی بەشــمەینەت 

دەمەوێت پێتان بڵێم کە هیچ پاڵەوانێك لەم دەوروبەرە بوونی 

نییە. دیارە من هیچ گلەییەكم نییە کە نووسەری واش هەبێت 

دونیا بکات بە بەهەشت و هەمووانیش تیایدا ئاسوودەبن, 

بەاڵم من ناتوانم درۆی وا بکەم، ئیشی من پێچەوانەکەیەتی، 

كارەساتیشە میللەتێك بە دوای پاڵەوان و فریادڕەسدا بگەڕێت.  
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ــان  ــە ژی ــرە ل ــن دەدۆڕان و بگ ــواردەوری م ــە چ ــقانی زۆر ل ــوە، عاش بینی

ــتی و  ــە نشوس ــڕن ل ــە پ ــەکانی ئێم ــی و شۆرش ــژووی سیاس ــۆران، مێ دەت

کارەســاتی جەرگبــڕ، لــە شكســتێکەوە بــۆ شكســتێكیر. وەک نەتــەوە 

ــی  ــتەمکارانی رۆژهەاڵت ــن س ــەن نارشینری ــە الی ــن ل ــرۆدە و داگیرکراوی گی

ناوەراســت. هــەزار و چــوار ســەد ســاڵە کولتــووری بیابــان و ئیمپراتۆرییەتی 

نــاورۆک  و  کــرۆک  تاوەکــو  ناوەکامنانــەوە  لــە  کــە  فەرمانڕەوایــە  مل 

ــی  ــچ خوێندنەوەیەک ــورد هی ــە ئێمــەی ک ــەوە کارەســاتە ک ــن. ئ داگیرکراوی

قووڵــان بــۆ ئــەو داگیرکردنــە کولتوورییــەی بێگانــە نەکــردووە، میللەتێــك 

ــان و  ــۆی و ژی ــە خ ــە ب ــی نامۆی ــووە و کەچ ــۆی دانیش ــی خ ــەر خاك لەس

ــی  ــە پاڵەوان ــۆی، کامەی ــای خ ــە جوگرافی ــت ب ــنا بێ ــە ئاش ــۆی نیی ــاک، ب خ

ســەرکەوتوو؟ بــە رای مــن وەک نووســەر درۆی وام پێناکرێــت. بــا بیرمــان 

نەچێــت کــە »شێکســپیر« وەک شــانۆنووس بــە تراژیدیاکانــی نــارساوە نــەک 

ــە،  ــن نیی ــی بەزی ــی شكســتەبار ئەدەب ــی.. ئەدەب شــانۆگەرییە کۆمیدییەکان

مــن وانەیــەک لــە رۆمانــی »دۆن کیخۆتــە«ی »ســێرڤانتس« فێــر بــووم کــە 

ــە  ــەو رۆمان ــە، ئ ــی گەورەی ــەوان وەهمێک ــە پاڵ ــوون ب ــە ب ــش ئەوەی ئەوی

ــی مــرۆڤ دەكات. مــن  ــە گەمژەی ــاس ل ــوون دەکات، ب ــە پاڵەوانب گومــان ل

دەمەوێــت پێتــان بڵێــم کــە هیــچ پاڵەوانێــك لــەم دەوروبــەرە بوونــی نییــە. 

دیــارە مــن هیــچ گلەییەكــم نییــە کــە نووســەری واش هەبێــت دونیــا بــکات 

بــە بەهەشــت و هەمووانیــش تیایــدا ئاســوودەبن, بــەاڵم مــن ناتوانــم درۆی 

ــە دوای  ــك ب ــی، كارەساتیشــە میللەتێ وا بکــەم، ئیشــی مــن پێچەوانەکەیەت

ــەری ســەرکەوتوو  ــۆ پرســیاری کارەکت ــت.  ت ــەوان و فریادڕەســدا بگەڕێ پاڵ

ــی  ــۆ رۆمان ــرت نەچــوو ب ــە بۆچــی دروســتی ناکــەم؟ بۆچــی بی دەکــەی ک

»ژنێــك بەســەر منــارەوە« کــە تیایــدا خامنێکــی تەنیــا کــە نــاوی  »شــادی«ە  

جەنگدایــە،  لــە  شــارێکدا  بەرامبــەر  لــە 

ــە  ــە كوردســتان و ل ــە ل ــە ک ــاوەرم وای ــن ب م

ــەاڵم  ــازاد هــەن، ب ــازا و ئ ــەدا خامنــی وا ئ هەنووک

ــكاو«دا مامۆســتایەکی  ــە چیرۆکــی »زەل ــەن. ل کەمین

ــە دەوەســتێت کــە  ــا دژی زۆرین ــە تەنی ــازا ب یاخــی و ئ

ــە. ــارە رەهەندێکــی رەمــزی تێدای ــە نەکــەن کــە دی ــکاودا مەل ــە زەل ل

*ئایا ئەدەب بۆ خودی تۆ وەک مرۆڤ و نووسەر چ بایەخێکی هەبوو؟

_شــێرزاد حەســەن: ئــەدەب هێزێکــی فیکــری بــە مــن بەخشــی کــە 

ــدووە  ــدا خولقان ــە من ــەی ل ــر بکەمــەوە، دیدگایەکــی رەخنەگران ــر بی قووڵ

ــان  ــات قوتابخانــەی ی ــاو ئەدەبی کــە ناهێڵێــت بــرەوم، كــە مــن هامتــە ن

ــزم«  ــە »کۆمیونی ــووە ک ــاوی ب ــیالیزم« ب ــی سۆش ــی »ریالیزم ــازی ئەدەب رێب

یــا چەپگەرایــی ستایشــی دەکــرد بــۆ هاندانــی چینــی کرێــکاران کــە گوایــە 

یەکســانی و دادپــەروەری لەگــەڵ خۆیــدا فەراهــەم بــکات، هــاوکات 

ــانۆگەری  ــە  ش ــووم ب ــنا ب ــگاییم ئاش ــی دانیش ــاڵی خوێندن ــە دوا س ــن ل م

ــوو  ــەد هەم ــتی بەق ــە راس ــە ب ــی« ک ــری »پووچگەرای ــر فیک ــرە دوات و بگ

لەســەر  منیــان  مرۆڤپــەروەر  دیکــەی  نووســەرەکانی  و  فەیلەســووف 

ــر و  ــا  فیک ــە وات ــت، ب ــەم مرۆڤدۆس ــم و ه ــە رەخنەگرب ــا ک ــەوە راهێن ئ

شــانۆی پووچگەرایــی منــی بێــدار کــردەوە کــە رێــز لــەو مرۆڤــە بگــرم کــە 

گیرۆدەیــە بــە دەســت ســەدەها تەڵــە و تەپکــە فاقــە کــە هاوتوخمەکــەی 

ــە  ــەوان ب ــر.. ئ ــت؟ نەخێ ــان داخس ــەوان دەرگای ــا ئ ــەوە. ئای ــۆی ناوەت ب

ئەدەبــی  زەمیــن،  لەســەر  گیرۆدەیــە  و  تەنیــا  مــرۆڤ  گــوت:  منیــان 

ــازی  ــن رێب ــۆ م ــی ب ــەوە، کەچ ــە بیربكەم ــەی دەدام ک ــی دن پووچگەرای

ــی  ــر باس ــە پ ــێ ک ــتێکی دەدام ــژدەی بەهەش ــیالیزم«  م ــی سۆش »ریالیزم
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ســوپەرمانی دەکــرد، کــە دیــارە واش دەرنەچــوو، بەڵگــەش داتەپینــی 

بلۆکــی سۆشــیالیزم بــوو لــە کۆتایــی  هەشــتاکاندا. بێگومــان الی مــن 

کۆمیدیایــەک هەیــە کــە وانــەی  جــوان و  دانســقەی تێدایــە کــە زۆر 

جــاران نــاوی کۆمیدیــای ڕەشــی لێــراوە، بــەاڵم پرســیاری مــن ئەوەیــە کــە 

ــانی  ــەرزەمین و ئاس ــی س ــاوی ئایدۆلۆژیاكان ــە ن ــە ب ــا رەوای ــین: ئای بپرس

زەریــای خوێــن دروســت بکەیــن؟ ئــەوە ئــەو پرســیارە رەوشــتپارێزەیە کــە 

مەرجــە لەخۆمانــی بکەیــن. هەمــوو ئایینــەكان بانگەشــە دەکــەن کــە                                                                                                                                               

  ئێمــە هاتوویــن مرۆڤ ڕزگار بكەین و بیبەینەوە بۆ بەهەشــت. لەوالشــەوە 

ئایدۆلۆژیــای ڕەســمی بــە چەپگــەرا و چ بــە نەتەوەپەرستەكانیشــەوە دەڵێن 

ــاوەر  ــۆ ب ــا ت ــن. ئای ــوە دروســت بكەی ــۆ ئێ ــتێك ب ــن بەهەشـ ئێمــە هاتووی

بــەوە دەكەیــت كــە پاڵەوانێكــت  بــۆ بخوڵقێنــم كــە هەرچــوار پارچەکــەی 

ــات؟  ــتان یەكبخ کوردس

*ئایا یاخیبوون لە كوێی ئەم شكست و سەركەوتنانەدایە؟

هۆشــمەند  كەســێكی  ئەگــەر  مــن  بــڕوای  بــە  حەســەن:  شــێرزاد   _

شكســت بهێنێــت، بێجگــە لــە یاخیبــوون هیــچ دەروازەیەكــی دیکــە 

ــادە  ــدی ئام ــت، ئی ــت بێنێ ــێك شكس ــە كەس ــەوە نیی ــاوەڕم ب ــن ب ــە. م نیی

ــە  ــەو رۆح ــت ئ ــەاڵم ناکرێ ــۆی. ب ــی خ ــەر پێیەکان ــتێتەوە س ــت هەس نەبێ

ــەد  ــی ئێم ــاری و کۆمەاڵیەت ــی رامی ــە ژیان ــی و چارەنووســگەراییە ل غەیبان

ــت، كــە  ــەاڵم كەســێك هۆشــمەند بێ ــن. ب ــاد بکەی ــە ی ــە ل تاوەکــو هەنووک

ــیاری  ــا پرس ــی دەیەه ــەر و خاوەن ــە گومانك ــت ب ــت، دەبێ ــت دێنێ شكس

نــەرسەوت. مــەرج نییــە شکســت بــەرەو بەزینــان ببــات، دەکرێــت بــەرەو 

ــاری و  ــەی رامی ــاو هــەر دوو کای ــی ن ــات؟ کارەکتەرەکان ــان بب بیركردنەوەم

ئاییــن زۆر نارسیســت و عاشــق بــە خۆیانــن دیــارە حەشــاماتیش رۆڵی هەیە 

ــە دەرەوەی هــەر رەخنەیەکــی  ــن و بکەون ــرۆز بزان ــە پی ــان ب ــەوەی خۆی ل

شــێلگیرانە، نووســەری راســتەقینە دژی پیــرۆزی دەوەســتێتەوە، سیاســەتباز 

و ئایینــدار خەونفرۆشــن، هەردووکیــان بانگەشــە و مــژدەی بەهەشــان بــۆ 

ــاکات. ــەس ن ــۆ ک ــەن درۆی وا ب ــەری رەس ــن، نووس رادەگەێن

بــا بگەڕێمــەوە ســەر کارەکتــەری بەزیــو و ســەرکەوتوو، بــا منوونــەی 

چیرۆکــە ئەڤیندارییەکانــت بهێنمــەوە، چیرۆكــە دڵدارییەكانــی ســەرزەمین 

ــان  ــووە، ی ــی هات ــت كۆتای ــە شكس ــا ب ــی دونی ــوو میللەتەکان ــو هەم دەنێ

ــە ژمــارە  ــڕان، منوونەکانیــش ل ــە لێکداب ــان ب ــووە ی ــی هات ــە مــەرگ کۆتای ب

ــت، شــیرین و فەرهــاد، خەجــێ و ســیامەند، الس  ــۆ و جولێ ــەن  »ڕۆمی نای

ــە کــە عاشــقەکان  ــد و راســتی تیای ــە و پەن ــد.« ، چونکــە وان و خەزاڵ...هت

ناگــەن بــە یەکــدی، بگــرە مــن لــە ژیانــی خۆمــدا دوو عاشــقم نەبینــی بــە 

یەکــری بگــەن، الی مــن هۆکارەکــەی دیــارە کــە مــرۆڤ بــە گشــتی و بــۆ 

ــا هەنووکــە دژی عیشــق و  مــاوەی هەزارەهــا ســاڵ و بگــرە الی خۆمــان ت

خۆشەویســتییە، چونکــە لەســەر رق و کینە پــەرورەردە کراوین پــەروەردەی 

ئێمــە وای کــردووە کچــەکان و کــوڕەکان رقیــان لــە یەکــری ببێتــەوە، گومان 

لــە یەکــری بکــەن و بێــز لــە یەکــری بکەنــەوە.. ئیــدی مــن کام دڵــدار و 

عاشــق لــە چیرۆکەکامنــدا بــە درۆ بیانگەیەنــم بــە یەکــدی و بــە دەهــۆڵ و 

زوڕنــا  کۆتایــی بێــت، ئەدەبــی رەســەن هێــزی درۆی وای نییــە. لــە ڕاســتیدا 

ئەدەبــی شكســت ئەدەبێکــی دنــەدەر و هانــدەرە بــۆ بیرکردنــەوەی زیــات 

ــا و  ــە دژی یوتۆپی ــتەکان، ئەدەبێك ــی شکس ــە دوای هۆکارەکان ــەڕان ب و گ

ئایدیۆلۆژیــا و پیــرۆزی و رەهاگــەری و مــژدە و دروشــمی ســاختە،  ناهێڵێت 

خۆشــخەیاڵ بیــت و دونیــا بڕازێنێتــەوە بۆمــان لــە کاتێکــدا ژیانــی خۆمــان 

لــە نــاو زینــدان و شــێتخانە و کوشــتارگا و نەخۆشــخانە بێت وەک ئێســتاکێ.                                                                                                                                         
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وتــە  لەســەر  جەخــت  مــن  کەواتــە 

ــرا« دەکەمــەوە کــە   ــالن كۆندێ جەرگبڕەکــەی » می

دەفەرموێــت، » ستایشــی داســتان تەنیــا لــەوە دایــە 

كــە ستایشــی بەزیــن دەکات.«. زەقریــن منوونــەش 

)ســێرڤانتس(ە. کیخۆتــە«ی  دۆن   « رۆمانــی 

كۆتایــی  بــە شكســت  بــووە خۆشەویســتی  مەبەســتت  تــۆ  *کەواتــە 

ــک  ــە کارەکتەرێ ــاژە ب ــارەوە« ئام ــەر من ــك بەس ــی »ژنێ ــە رۆمان ــت؟.  ل بێ

ــە  ــەوەی ژن ــۆ ئ ــت ب ــەر«ە و  شــۆڕش دەینێرێ ــاوی »هۆم ــە ن ــت ک دەکەی

ــە رێگــەی عیشــقی کچێکــەوە  ــر ل ــت، کەچــی دوات لەشفرۆشــەكان بکوژێ

کــە »شــادی« نــاوە دەکەوێتــە گومــان لــە خــۆی  و شــۆرش، بگــرە پەشــیان 

ــت  ــان دەتوانرێ ــەدەب كامی ــان ئ ــەوە. عەشــق ی ــەوە و هەڵدەگەڕێت دەبێت

ــت؟ ــرۆڤ بگۆڕێ ــر م قووڵ

_شــێرزاد حەســەن:  دیــارە هەردووکیــان، ئــەدەب و عیشــق، هــەر یەکــە و 

بــە شــێوەی جیــاواز و زمانــی تایبــەت بــە خــۆی مــرۆڤ دەگۆڕێــت، هــەر 

لەبــەر ئەوەشــە کــە خۆشەویســتی یەکێکــە لــە تێــا و بابــەت و ناوەرۆکــە 

هــەرە دیــار و بــاو و زەقەکانــی نــاو جیهانــی هونــەر و ئەدەبیــات، چونکــە 

ــی   ــا و بابەت ــدا تێ ــە ئەدەب ــەاڵم ل ــە، ب ــان و زیندەگیی ــی ژی رۆح و کرۆک

ئەوینــداری ئەزموونێكــی زۆر هەڵبژاردەیــە، لــە هۆشــمەندییەکی بااڵتــرەوە 

ــی  ــەی واڵت ــە، منوون ــەوە هەی ــتانبوونی مرۆڤ ــە شارس ــدی ب ــت، پەیوەن دێ

ــانۆ و  ــیعر و ش ــە ش ــەرە ب ــەفەدا پ ــر و فەلس ــەک فیک ــە ت ــە ل ــان« ک »یۆن

ــەرەکان  داســتان و ئەفســانە و رەســم و پەیکەرتاشــی و بگــرە گشــت هون

بــە شارســتانبوونی مــرۆڤ چەکــەرە  دەدات، چونکــە لەوێــدا رۆحــی 

شێرزاد و دایکی
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دەکات، هــاوکات تێــای عیشــق و ئەوینــداری و ئیرۆتیــکا پــر گەشــە 

دەکات و دەنێــو دونیــای ئەدەبیاتــدا رەنگــی داوەتــەوە. ئەفســانەی » 

ــەوە نووســەرێکی  ــەاڵم ئ ــدا، ب ــە کۆن ــووە ل ئۆدیــب –ی پادشــا« هــەر هەب

وەک »ســۆفۆکلیس« دێــت و دەیــکات بــە شــانۆگەرییەکی نەمــر، کــە 

دواتــر دەروونناســێکی وەک »فرۆیــد«  بــۆ خوێندنــەوەی مــرۆڤ و ئاییــن 

و دامەزراندنــی شارســتانیەت و هــەم پەیدابوونــی ئایینــەکان و تاوانــی 

کوشــتنی بــاوک و ســتەم و دەیەهــا بابــەت و تێــا و نهێنــی خــودی ژیــان 

ــب  ــاس و وئەدی ــا دەروونن ــر دەیەه ــت. دوات ــێ دەبینێ ــی ل ــوون کەڵک و ب

ــە ئەفســانەی » ئۆدیــب – ی پادشــا وەردەگــرن کــە مــن  ــن و کەڵــک ل دێ

ــر دەدەم  ــم ئاگ ــانەدا خەیاڵ ــان ئەفس ــەری هەم ــر کاریگ ــە ژێ ــۆم ل ــۆ خ ب

ــە نۆڤلێتی/کورتــە رۆمانــی »حەســار و ســەگەکانی باوکــم«دا  کــە بتوانــم ل

منیــش باســی باوکــی کوردانــە بکــەم، کــە نوقمــە لــە ســتەم و بێــدادی، جــا 

لــە خانــەوادەوە بیگــرە تــا نــاو تەویلــە و گــەوڕی سیاســەتی ئێمــە و درۆی 

شــۆرش و رووبارێــک لــە خوێــن، بگــرە مــن گەرەکمــە بڵێــم ئێمــە و ئــازادی 

ــوو  ــە هەم ــتی ل ــەی سەربەس ــتا کۆرپ ــن، هێش ــک نی ــان س ــەی هەم دووان

ــووە. ــک نەب ــە دای ڕەشــهەاڵتی ناوەراســت -دا ل

ــی  ــاری کۆمەاڵیەت ــە ب ــن ل ــدا دەژی ــە تیای ــە ئێم ــەی ک ــەو دۆخ ــن ئ ــۆ م ب

و رامیارییــەوە  بــە تەنهــا ســتەم نییــە، بەڵکــو ڕۆحــی رەشــی ســتەمە 

ــت  ــۆ دەبێ ــدی ب ــارۆ داوە. ئی ــی ئێمــەی گەم ــان و زیندەگ ــوو ژی ــە هەم ک

مــن هــەر لــە ختوخۆڕایــی بــاس لــە ســەرکەوتن و ســوپەرمان و ئاگرخــۆر 

ــی  ــدگا و جیهانبین ــەم و زادەی دی ــێن بەره ــودی نووس ــار خ ــەم؟ دوا ج بک

ئــەو نووەســەرە خۆیەتــی، رەنجــی خوێندنــەوە و ئەزموونــی ژیــان و 

تێگەیشــنتنی منــە. دابەشــکردنی کارەکتەرەکانــی نــاو چیــرۆک و شــانۆگەری 

ــو لەمڕۆکــەدا  ــان بەزی و رۆمانــەکان بەســەر دوو کاتیگــۆری ســەرکەوتوو ی

ــواوە.  ــاوە و س ــاوی نەم ب

بە بۆچوونی من قۆناغی بتپەرستی و رسوشتپەرستی و بووونی 

ئەو سەدەها خوداوەندەی کە بۆ هەزارەها ساڵ مرۆڤ کرنۆشی 

بۆ بردووە زادەی ترس و تاوانی کوشتنی باوکە، کە دوا جار ترس 

و بیمەکە وەها دەئاوسێت و گەورە دەبێت کە بەندەکانی ناو 

رسوشت ناچار دەبن خودا لەسەر زەمینەوە بگوێزنەوە بۆ ئاسان
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*لــە ئەدەبیاتــی تــۆدا جۆرێــك لــە تــرس هەســت پێدەكرێــت. ئــەو ترســەی 

كــە »فرۆیــد«  لــە کتێبــی »موســا و یەكتاپەرســتی« ئامــاژەی پێکــردووە کــە 

درێژبوونــەوەی ترســە لــە بــاوك کــە بــە دەردی )عوســاب( دەگات و دواتــر 

بــە تــرس لــە خــودا دەگاتــە چڵەپۆپــە. ئایا ئــەو تــرس و تۆقیــن و پەیوەندییە 

ناڕێکــەش لــەو هێــزە زۆرەی باوکــەوە ســەرچاوە دەگرێــت کــە هەیەتــی لــە 

بــاری فیزیکــی / جەســتەیی و رۆحییــەوە بەســەر فەرزەندەکانییــەوە؟

_شــێرزاد حەســەن:  بــە بۆچوونــی مــن گرێــی ئۆدیــب هیــچ نییــە، بێجگــە 

لــە خولیــا و کەڵکەڵــەی فەرزەنــدەکان کــە چــۆن لــە ســتەمی بــاوک 

ــاه و  ــە گون ــش هەســتکردن ب ــارە دوای کوشــتنی باوکی ــت، دی ــان بێ رزگاری

ــرۆز بکــەن  ــە پی ــت، ناچــار رۆحــی باوک ــان دەهاڕێ ــاوان رۆحــی هەمووی ت

ــەم وەک  ــان تەوت ــارشاو ی ــی دات ــەر و بت ــەڵ و پەیک ــتکردنی کۆت ــە دروس ب

رەمزێــک بــۆ زاتــی باوکــە، دواتــر تــرس و تۆقینەکــە تەشــەنە دەکات و ئیدی 

ــەوەی  ــوڕەکان ناچــارن ب ــدووی کچــەکان و ک ــی کوشــندە و مان ــە خەیاڵ ب

رۆحــی باوکــە لــە نــاو دار و بــەرد و شــاخ و رووبــار و بگــرە هــەر هەمــوو 

ــە دوای  ــدی باوک ــەوە، ئی ــاڵو بکەن ــەرت و ب ــت پ ــاو رسوش ــی ن رەگەزەکان

ــن قۆناغــی  ــە رای م ــەوە، ب ــر دەکات ــێ داگی ــان ل ــوو دونیای ــش هەم مەرگی

بتپەرســتی زادەی چەشــنێک لــە پەرســن و رسوتــی پیرۆزکردنەکانــی رۆحــی 

بــاوان یــان خــودی بــاوە گەورەیــە کــە ئامــادەن بــن بــە قوربانیشــی کــە لــە 

چیرۆکــی » ســەربڕینی ئیســاعیل –دا لــە الیــەن »ئیرباهیــم«ی باوکییــەوە 

دەگاتــە چڵەپۆپــەی هەســتکردن بــە گونــاه و ئامادەگــی بــوون بــە قوربانــی 

بــۆ پاکبوونــەوە لــە خەیاڵــی کوشــتنی باوکــدا کــە دیــار دەبێــت بــە »تابــوو« 

واتــا حەرامــی هــەرە حەرامــەکان،  باوکیــش دەبێتــەوە بــە »تەوتــەم«، بــە 

واتــا رەمــز و ســونبولێکی پیــرۆز بــۆ رۆحــی باوکــە، کــە دەکرێــت كۆتەڵیــك 

کــە  یــان درەختێــك و رووبارێــک  بێــت 

ــدی  ــووە.. ئی ــر ب ــدا جێگی ــە تیای رۆحــی باوک

نەخشــین  باوکــە  رۆحــی  بــە  رسوشــت  کــۆی 

ــتی و  ــی بتپەرس ــن قۆناغ ــی م ــە بۆچوون ــت، ب دەبێ

رسوشتپەرســتی و بووونــی ئــەو ســەدەها خوداوەنــدەی 

کــە بــۆ هەزارەهــا ســاڵ مــرۆڤ کرنۆشــی بــۆ بــردووە زادەی تــرس و تاوانــی 

کوشــتنی باوکــە، کــە دوا جــار تــرس و بیمەکــە وەهــا دەئاوســێت و گــەورە 

دەبێــت کــە بەندەکانــی نــاو رسوشــت ناچــار دەبن خــودا لەســەر زەمینەوە 

بگوێزنــەوە بــۆ ئاســان کــە ئەمجارەیــان باوکــە بــە تەنیــا رسوشــتی داگیــر 

نەکــردووە، بگــرە زەوی و ئاســان و هــەر هەمــوو گــەردوون هــی خۆیەتی، 

کەواتــە ناتوانیــن لــە هەژموونــی قەبــە و هێــزی لــە بــن نەهاتــووی بــاوك 

دەربچیــن کــە بــەر نەفرەتــی كەوتوویــن و هەرگیــز پــاک نابینــەوە، بــەاڵم 

کەڵکەڵــە و خولیــای کوشــتنی بــاوک وەک کەڵــەگا و ســتەمکار دەنێــو 

ــووە. ــی هەب ــدا بوون هەمــوو کولتوورەکان

 بــا مــن منوونەیەکــی زینــدوو بێنمــەوە کــە ئەویــش فەرمانڕەوایــی نــەوەی 

ســێیەم و چوارەمــی بنەماڵــەی بارزانــی –ییــە كــە مــن وای دەبینــم گەر هێز 

و نــاو و مێــژووی مــەال مســتەفای بارزانــی نەبووایــە، هیچیــان نەیاندەتوانی 

تــا هەنووکــە لەســەر تەختــی دەســتەاڵتداری و ســەرمایەگوزاری بــەردەوام 

ــەورە  ــاوە گ ــی ب ــە  بارزان ــم ک ــەوە بدرکێن ــە ئ ــن گرنگ ــۆ م ــارە ب ــن، دی ب

ــە  ــاوە ک ــەی م ــزی خواهان ــوونی و هێ ــەاڵم ئەفس ــردووە ب ــتە م ــە جەس ب

نەوەکانــی دوای خــۆی تــا هەنووکــە ســوودی خراپیشــی لێدەبینــن. دیــارە 

بــە هەمــان شــێوە و کەمێــک کاڵــر بــۆ بنەماڵــەی تاڵەبانــی –یــش راســتە، 

بگــرە بــۆ هەمــوو ئــەو شــێوە فیوداڵــی و دەرەبەگییــەی کــە بــە درێژایــی 
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ــت و  ــە تەخ ــا ک ــا و رێس ــە یاس ــاوە و بۆت ــەش م ــا هەنووک ــە ت ــژوو ک مێ

کوڕەکانیــان  بــۆ  باوکەکانــەوە  لــە  میــرات  وەک  فەرمانڕەوایــی  تاجــی 

جێدەمێنــن. دیــارە رامیــاری بــە مانــا مۆدێرنەکــەی ئــەو رۆحــە خێڵگەرییــە 

ــی  ــۆ بەڕێوەبردن ــت ب ــری دانانێ ــز بۆمیراتگ ــر رێ ــێنێتەوە  چی هەڵدەوەش

ــە  ــە نیان ــە ئێم ــرن ک ــەروەردەی مۆدێ ــو پ ــەک، بەڵک ــک و نەتەوەی واڵتێ

ــی هــەر  ــۆ هەڵبژاردن ــی تاکەکەســەکان دەگرێــت ب ــە تواناکان ــز ل تەنهــا رێ

ــۆ  ــتێک ب ــەر ش ــە ه ــەر ل ــەرۆک ب ــار س ــتێک، دوا ج ــێک و پۆس کار وئیش

پۆســتەکەی  و  پێگــە  نابێــت   بــەس،  و  هاواڵتی/هاونیشــانییە  خــۆی 

ــەرە  ــی ه ــەوە. ترس ــدا ببێت ــەی تێ ــەوا و دەبدەب ــز و ه ــاز و فی ــەی ن جێگ

گــەورەی مــن ئەوەیــە کــە ئێمــە لــە مــاوەی ئــەو بیســت و شــەش ســاڵەی 

رابــردوودا نەمانتوانیــوە کچــان و کوڕانــی نــەوەی تــازە وا پــەروەردە بکەیــن 

ــاری،  ــت و زانی ــە زانس ــەرقاڵکردن ب ــۆ خۆس ــت ب ــادە بێ ــار و ئام ــە تەیی ک

ویســت و ئیرادەگــەری لەوانــدا بچێنیــن، ئــاوەز وعەقڵێکــی رەخنەگرانــەی 

ــۆ  ــدن ب ــە خوێن ــەر ل ــت، ب ــەرم رزگارکردبێ ــرس و ش ــە ت ــۆی ل ــت، خ هەبێ

ــە مــرۆڤ،  ــت ب ــی ببێ ــەوە چۆنچۆن ــەوە بکات ــر ل وەدەســتهێنانی پیشــە، بی

بــە بۆچوونــی مــن و ئامادەگیــم لــە نــاو ژمارەیەکــی زۆر لــە قوتابخانەکانــدا 

وەک سەرپەرشــتیار هێشــتا ســزادان و ئەشــکەنجەدانی کچــەکان و کوڕەکان 

مــاون. لــە راســتیدا ترســی ســەرەکیم لــەوەدا چــڕ دەکەمــەوە کــە پرۆســەی 

ــە  ــە دوای یەکــەکان: تاکــە کارێکــە کــە زۆر ب ــەوە یــەک ل خەســاندندنی ن

ــان داوە. ــەوە ئەنجام ــتایی و کۆشش وەس

ــت هەمــوو  ــت و دەڵێی ــگای نێرســاالری دەكەی ــۆ زۆرجــار باســی كۆمەڵ *ت

ــی  ــەی باوک ــرە وێن ــرەوزە، بگ ــۆ نێ ــەدا ب ــەی ئێم ــەم كۆمەڵگای ــتەكان ل ش

پیرۆزییــەوە  نــاوی  بــە  کــە  خانــەوادەدا  ئاســتی  لەســەر  ســتەمکار 
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زیندانێکــی بونیاتنــاوە لــە ئەدەبیاتــی تــۆدا 

ئامادەگــی زەق و زۆرە، کەچــی هەمــان ئــەو 

ــاری  ــی رامی ــە ژیان ــۆرە ل ــەگا و دکتات ــەی کەڵ وێن

و  پانتایــی  کــۆی  و  ئابــووری  و  کۆمەاڵیەتــی  و 

ــەوە.  ــگای ئێمــەدا ســەدبارە دەبێت ــی کۆمەڵ جومگەکان

ــەوە؟  ــارە دەبێت ــۆدا دووب ــی ت ــۆڕ و کۆبوونەوەکان ــوو ک ــە هەم ــان ل ئەوەی

ــندەیە؟ ــا کوش ــتەمەکە وەه ــی س ــت زەخم ــە راس ــا ب ئای

_شــێرزاد حەســەن: بەڵــێ.. ئــەوەی دەگوزەرێــت گڕدانــی دۆزەخێکــە 

ــی  ــن و درکاندن ــە بینی ــان ل ــووان خۆی ــەر هەم ــەاڵم ه ــان، ب ــۆ هەمووم ب

دەدزنــەوە. گرێــی ئۆدیــب، یاســا و رێســا ئاســانی و ســەرزەمینی باوانــی 

پیــرۆز کــردووە کــە کــەم کــەس هەیــە بوێرێــت گومــان لــەو پێگــە پیــرۆزەی 

باوکــە ســتەمکارەکان بــکات لەســەر ئاســتی کۆمەاڵیەتــی و هــەم رامیــاری، 

دیــارە لــە ســەرەوە ئاماژەمــان پێکــرد ئــەو کاتــەی نهێنییەکانــی ئەفســانەی 

»ئۆدیــب – ی پادشــا« مــان درکانــد، پیرۆزییــەک کــە لــە ئاکامــی کوشــتنی 

ــە  ــە ب ــک ک ــرس و تۆقینێ ــە ت ــی دەگات ــتی فەرزەندەکان ــە دەس ــەوە ب باوک

پەرســتنی بــاوک کۆتایــی دێــت، دەئاوســێ و دەپەمنێــت و قەبــە و گــەورە 

دەبێــت لــە خوداوەنــدە دێرینەکانــدا دەبێــت بــە رسووتــی هــەزار شــێوە 

لــە پەرســن، دواتریــش لــە ئایینــە ئیرباهیمییەکانــدا بــە یەکتاخوایــی دەگات 

و مرۆڤایەتــی پێــوەی پانــد دەبێــت و تــا هەنووکــەش بەردەوامــە. هەڵبەتــە 

کارەســاتی پیرۆزیــش دەبێــت بــە مایــەی تەاڵقدانــی هــەم کوشــتنی عەقــڵ 

ــە  ــە ئیرباهیمییەک ــە هــەر ســێ ئایین ــن ک ــەوەش بزانی ــت ئ ــاوەز. دەبێ و ئ

زادەی باوکســاالرییە و هــەم دووبــارە بەرهەمهێنــەری نێرســاالرییە بــە 

ــی زۆرەوە. زەخــم و زیادەیەک
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*هــۆكاری ئــەوە چییــە، كــە زۆرجــار لەنــاو ئــەم كۆمەڵــگا نێرســاالرییەدا كــە 

تــۆ زۆر دووپاتیدەكەیتــەوە، ژنەكانیــش هەمــان نوانــدن و منایشــی پیــاوان 

دووبــارە دەكەنــەوە؟ بــۆ منوونــە: تــرس لــە مێینــە بــوون و بگــرە خــۆ بــە 

گوناهبارکردنێکــی بەردەوامــی ژنــان بــۆ خــودی خۆیــان و هــەم بــۆ یەکری، 

هــاوکات هەمــوو هەوڵەکانــی رەگــەزی مــێ بــۆ ئەوەیــە نێرینــەکان 

ئاســوودە بکــەن هەتــا گــەر لەســەر حیســابی بەدبەختــی خۆیشــیان بێــت؟

_شــێرزاد حەســەن: تێگەیشــن لــەوەی بۆچــی ژنــان کەوتوونەتــە ژێــر 

بگەڕێینــەوە  لێــدەکات  وامــان  پیاوەکانــەوە  دەســتەاڵتی  و  هەژمــوون 

ــەر  ــان لەس ــی و پاش ــتی مرۆڤایەت ــەر ئاس ــتەم لەس ــژووی س ــۆی مێ ــۆ ک ب

ــۆ  ــەوە ب ــان دەگەڕێت ــە. ئەوەی ــە مێین ــەق ب ــە دەره ــتەمی نێرین ــتی س ئاس

داگیركردنــی مێشــكی خامنــان لــە الیــەن پیاوەکانــەوە لــە رێگــەی هەزارەهــا 

ــەم  ــانی و ه ــا ئاس ــا و رێس ــە و یاس ــە و فاق ــە و تەڵ ــد و داو و تەپک بەن

ــەکان و  ــانە کچ ــدی زۆر ئاس ــرا، ئی ــک داگیرک ــە مێش ــەرزەمینییەکان، ک س

ژنــەکان بخەینــە ژێــر رکێفــی خۆمــان و جڵەوگیــری ئێمــەی نێرینەبــن، بگــرە 

خــودی زمــان تــا هەنووکــە زمانێکــە هــی نێــرە و لــە بەرژەوەنــدی نێریــش 

خــۆی دەنوێنێــت، بگــرە هــەر لــە ســەرەتای ئەفســانەی خەلیقەتــەوە کــە 

یــەزدان »ئــادەم و حــەوا« دروســت دەکات، لــە هــەر ســێ ئایینەکــەدا بــە 

ــە  ــەوە کــە »حــەوا« ل ــەوە کراوەت ــان کەمــەوە جەخــت ل ــدازەی زۆر ی ئەن

پێنــاو »ئــادەم«دا خولقــاوە، بگــرە چەندیــن فەرمــوودەی باوەڕپێکــراو هەیە 

کــە جەخــت لــەوە دەکاتــەوە کــە رەزامەنــدی یــەزدان لــە ژنــان پەیوەســتە 

ــە  ــاو ل ــە ن ــادەم«ە ک ــەوە »ئ ــرێ ئ ــەوە، دەگوت ــدی مێردەکانیان ــە رەزامەن ب

شــتەکانی دەوروبــەری خــۆی دەنێــت نــەک »حــەوا«، هەڵبەتــە بــە یارمەتی 

ــادەم«ە  ــەوە »ئ ــت، ئ ــت دەبێ ــاو رسوش ــتەکانی ن ــاوی ش ــری ن ــەزدان فێ ی

نــاو لــە »حــەوا« دەنێــت: حــەوا، حــەوا بــۆ خــۆی خامۆشــە و گوێڕایەڵــە. 

بیرمــان نەچیــت کــە گوناهــی یەکــەم خراوەتــە ئەســتۆی »حــەوا« کــە لــە 

پــای دەمربدنــە بــۆ میــوەی قەدەغەکــراو و فریودانــی ئــادەم بــۆ تامکردنــی 

میــوەی حەرامکــراو، پاشــانیش تڕۆکردمنــان لــە بەهەشــت، ژنــان کــەم عەقڵ 

ــۆی وای  ــۆ خ ــە ب ــەوە ک ــەن پیاوان ــە الی ــن ل ــار دەکرێ ــن هەژم ــەم دی و ک

لێدێــت کــە ئەندازەســازی رەوشــتپارێزی و مــۆڕال لــە الیــەن پیاوانــەوە بــۆ 

ژنــان دامبەزرێنــن، یەکەمیــن گومانــی لــە میراتــی ئــەو کولتــوورەی نێرینــە 

ــە زمانــەوە دەســتی پێکــرد، چونکــە هیــچ  بــۆ خــۆی نەخشــەی کێشــاوە ل

فکرێکــی ســپی و رەش لــە دەرەوەی زمــان بوونــی نییــە، زمانێــک کــە لــە 

»ئــادەم« ەوە تــا هەنووکــە هــی پیاوەکانــە و کــۆی یاســا و رێســاکانی بــە 

قازانــج و ســوودی رەگــەزی نێرینــە نوورساوەتــەوە، بــەاڵم بــۆ تــا هەنووکــە 

نەگــۆڕاوە؟ چونکــە پیــاوان و ژنــان پێکــەوە هیــچ گومانێکیــان لــەم زبــڵ و 

ــارساوە، ســەرباری ئــەوەش هۆشــیارییەکی زۆر و  ــرۆز ن ــە پی ــە کا ب زارە نیی

زاحــڵ دەوێــت پیــاوان بێنــە پــای ئــەوەی شــەرم لــە خۆیــان بکــەن و ئــەو 

یاســا و رێســایانە هەڵبوەشــێننەوە کــە ســتەم و بێــدادی تێدایــە دەرهــەق 

بــە ژنــان. بگــرە »حــەوا« و کچەکانــی کــە دایــکان و خوشــکان و کچــان و 

ــەوە  ــە ئ ــی شــەیتان، گوای ــە هاوڕێ ــراون ب ــە ک ــی  مــن و ئێوەی هاوژینەکان

شــەیتانە کــە هانــی »حــەوا« دەدات لــە ســێوە حەرامەکــە بخــوات. ژنــان بۆ 

هەمیشــە لــە الیــەن نێرینەکانــەوە هــەم ڕامکــراون و هــەم ڕاوکــراون. ژنــان 

ــی  ــەر نەفرەت ــە ب ــزان ک ــا س ــتەی جۆرەه ــە شایس ــان وای ــان بڕوای ــۆ خۆی ب

ــە ژنــان و کچانــم بیســتووە  یــەزدان کەوتــوون، بگــرە مــن دەیەهــا جــار ل

ــی  ــوار و خێچ ــووی خ ــە پەراس ــە ل ــۆم.. ئێم ــکی خ ــە، » خوش ــە وتوویان ک

ــەم  ــە راستیشــدا ئ ــەوە.« ل ــز راســت نابین ــازە هەرگی ــن و ت ــادەم خولقاوی ئ
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ــن  ــە، م ــە زلزان ــۆ ب ــی خ ــی نێرگەلێک ــوار وخیچ ــی خ ــە زادەی زمان روانین

گومانــم لــەوەدا نییــە کــە ژنــان دوای تێکشــکانی دایکســاالری لــە بەرامبــەر 

باوکســاالریدا بــە تــەواوی لە نــاو مێژوودا جێلــەق دەبــن و وەدەر دەندرێن، 

چونکــە پیــاو بــە تەنیــا خــۆی دەکات بــە خــاوەن مێــژوو. فەرمــوو ســەیری 

نــاو هــەر هەمــوو کایەکانــی ژیــان بکــە، نــە لــە نــاو کایــەی ئایینــدا و نــە 

لەنــا دونیــای رامیــاری و نــە لــە بــازاڕ و ســەرمەیگوزاریدا ژنــان ئامــادە نیــن، 

نــەک خۆیــان حــەز بــەوە بکــەن.. نەخێــر، بەڵکــو پێگــەی خامنــان لــە هــەر 

ســێ کایەکــە نزمــە و ریــگا پێــدراو نیــە ژنــان کێبڕکــێ و ملمالنــی دەگــەڵ 

پیاوانــدا بکــەن..کاری نەکردەیــە. گــوێ لــەم فەرموودەیــە بگــرە ســەبارەت 

ــە  ــچ فیتنەیەكــم بەجێنەهێشــتووە ل ــە دوای خــۆم هی ــە خامنــان، »مــن ل ب

ژنــان زیانبەخشــر بەرامبــەر بــە پیــاوان. 

*ئەدەب چۆن دەتوانێت هەموو ئەم تێڕوانینانە بگۆڕێت؟

_ شــێرزاد حەســەن: ســەرەتا گوتــم کــە ئــەدەب وەک سیاســەتباز ورابــەری 

ئایینــی خاوەنــی ئایدۆلۆژیــا نییــە، کــە نیازی 

بێــت مــن و تــۆ وا پــەروەدە بــکات کــە 

ــرەوی  ــن و پەی ــرۆز بزانی ــە پی ــی ب ــۆی پەیامەکان ک

ــیارییە  ــز و هۆش ــەو هێ ــا ئ ــەدەب تەنه ــن، ئ لێبکەی

زاڵ و زۆرەمــان دەداتــێ کــە هەمیشــە بپرســین و 

گومــان بکەیــن، دیدگایەکــی رەخنەگرانــەت پێدەبخشــێت، گۆڕانــکاری لــە 

مرۆڤــدا و پەیداکردنــی تێڕوانیــن و جیهانبینــی تــازە کارێکــی ئاســان نییــە 

کــە لــە میانــەی چەنــد ســاڵیکی کەمــدا بێنــە دی، ئەوەیــان کار و ئەرکــی 

پــەروەردەی مۆدێرنــە کــە منداڵێکــی تازەمــان بــۆ ئامــادە بــکات بــە مەرجی 

گومانکــردن لــە بڕێکــی زۆری ئــەو میراتــە فیکــری و فەرهەنگــی و یاســا و 

ــالن  ــە سەرمەشــقی نەخشــە و پ ــت ب ــەکان ببێ ــە کۆمەاڵیتیی رێســا و نۆرم

ــن  ــەی ئێمــە دیخوازی ــە رادیکال ــەو گۆڕانکارییی ــەن، ئ و ســراتیژی درێژخای

کار و پرۆســەیەکی مێژووییــە و عەقڵــی گــەورە و ویســت و خەونــی 

یەکەمین گومانی لە میراتی ئەو کولتوورەی نێرینە بۆ خۆی 

نەخشەی کێشاوە لە زمانەوە دەستی پێکرد، چونکە هیچ فکرێکی 

سپی و رەش لە دەرەوەی زمان بوونی نییە، زمانێک کە لە »ئادەم« 

ەوە تا هەنووکە هی پیاوەکانە و کۆی یاسا و رێساکانی بە قازانج 

و سوودی رەگەزی نێرینە نوورساوەتەوە
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ــەو  ــە ل ــی ئێم ــتەاڵتداران و پەروەردەکاران ــەوە دەس ــە داخ ــە ب ــە ک گەرەک

ــە زادەی  ــەو گؤرانکاریی ــوون. ئ ــردوودا خەوتب بیســت و شــەش ســاڵەی راب

کەڵەکەبوونــی زانســت و زانیــاری و ماریفەتێکــی پــڕ و دەوڵەمەنــدە، دیــارە 

مــن هیــچ ئومدێکــم نییــە کــە خانــەوادەی کــوردان بتوانــن منداڵەکانیــان 

لەســەر خۆشەویســتی فیکــر و ئــەدەب و هونــەر پــەروەردە بکــەن، 

هەموومــان دەزانیــن قوتابخانەکانیــش کاولەئاشــن و بگــرە کچــەکان و 

کوڕەکامنــان لــە کتێــب و زانســت و زانیــاری دەتۆرێنن، سیســتمی پــەروەردە 

و فێرکردنــی ئێــرە نەوەیەکــی تــازەی دروســت نەکــرد کــە هێــزی بیرکردنەوە 

و شــیکاری و لێکۆڵینــەوە و خوخوێندنــەوە و دونیاناســینی هەبێــت.. بۆیــە 

دونیــای ئێمــە لــە تووتیســتان و کیڵگــەی داهۆڵــەکان دەچیــت. لــە هەمــوو 

ــە ئێمــە كچــەکان و کــوڕەکان هــەر لــە ســەرەتاوە  دونیــای پێشــکەوتوتر ل

فێــری ئــەوە دەکرێــن بــەدەر لــە بابــەت و پرۆگرامەکانــی خوێنــدن، عاشــقی 

خوێندنــەوە بــن و بگەڕێــن و ببینــن و ببیســن بــۆ ئــەوەی بتوانــن بیــر و 

بۆچــوون و شــیکاری و لێکدانــەوەی خۆیــان هەبێــت لــەرس ئــەو ئەزمــوون 

و زانســت و زانیاریانــەی کــە دەخڕیتــە بەردەســت و چاوانیان.ئەرکــی 

پــەروەردەی تازەیــە کــە خــەون بــە دامەزرندنــی جیهانێکــی تــازەوە ببینێت، 

ــتێکەوە  ــە شکس ــە ل ــەیر نیی ــە س ــردووە، کەوات ــە نەمانک ــا هەنووک ــە ت ئێم

بــۆ شکســتێکی دیکــە درێــژە بــە  ژیانێکــی سســت و بــێ داهێنــان و 

خــەون و خەیــاڵ دەدەیــن. پــەروەردەی مرۆڤدۆســت و عەقڵــزەدە پــرۆژە 

ــتیان  ــان و خۆشەویس ــەری ژی ــری هون ــە فێ ــە ک ــەوەی هەی ــی ئ و خەون

بــکات کــە نەیکــردووە. ئەوەنــدەی مــن ئــاگادار بــم  واڵتانــی ئاوروپــا لــە 

ــە  ــەون و روو ل ــەم و زۆر بەخۆبک ــان ک ــکار توانی ــی وێران دوای دوو جەنگ

ــەروەردەی  ــێ پ ــەوەش ب ــە ئ ــەن ک ــتیەوانی بک ــی ئاش ــی  رۆح بەرپاکردن

ــە،  ــا هەنووک ــت ت ــهەاڵتی ناوەراس ــەوە، ڕەش ــە کای ــتانە نەدەهات مرۆڤدۆس

بــە کوردستانیشــەو، خەونێکــی وای نییــە ئومێدمــان بــە داهاتــوو هەبێــت. 

دیــارە لــە دوا راپۆرتــی یەکێتــی ئاوروپــا کــە بــۆ ســەدەی بیســت و یــەک و 

 ئەدەبێك ئابڕووبەرە نەبێت و  پەردە هەڵنەداتەوە لەسەر 

رووداوە سەیر و سەمەرەکان و گۆبەندەکان و ئەو ژیانە تراژیدی 

و هەم کۆمیدییەی مرۆڤ.. کەواتە هیچی نەکردووە، 
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هــەزارەی ســێیەم ئامــادە کرابــوو، تیایــدا بــە ئاشــکرا دیــارە کــە گومانیــان 

لــە پــەروەردەی خۆیــان هەیــە کــە ئەگــەر تەییــار و ئامــادە نەبــن ئەگــەری 

ــە،  دووبارەبونــەوەی مەترســییەکانی ســەدەی بیســت ئەگەرێکــی دوور نیی

بــە تایبەتــی لــە بــواری توندوتیــژی و رەگەزپەرســتی و نایەکســانی و بێدادی 

ــە  ــاوان، پیســبوونی ژینگ ــەڵ پی ــەروارد دەگ ــە ب و پێگــەی نزمــى خامنــان ب

کــە ئــاو و هــەوا و خــاک گەنیوتــر بــوون لــە جاران..ســەرباری ترســیان لــە 

کوژانــەوەی ئــەم ئەســتێرەیەی کــە ئێمــە لەســەری دەژیــن لــە ئایندەیەکــی 

ــان دووردا. ــک ی نزی

ــگا ئاســوودە  ــگا دەكات، كۆمەڵ ــات دەســتكاری كۆمەڵ *زۆر جــاران ئەدەبی

نییــە بــەو نووســەرەی كــە باســی جۆرێــك لــە تایبەمتەندییەكانــی كۆمەڵــگا 

دەكات، بگــرە ڕەتــی دەكاتــەوە، مەبەســتم ئەوەیــە ئــەدەب تــا چ رادەیــەک 

بــە مافــی خــۆی دەزانێــت کــە پــەردە هەڵاڵێــت لەســەر نەنگــی و 

ــگا؟ ــی کۆمەڵ ــوڕی و داڕزان کەموک

_شێرزادحەســەن: بــە بۆچوونــی مــن، ئەدەبێــك ئابڕووبــەرە نەبێــت و  

پــەردە هەڵنەداتــەوە لەســەر رووداوە ســەیر و ســەمەرەکان و گۆبەنــدەکان 

و ئــەو ژیانــە تراژیــدی و هــەم کۆمیدییــەی مــرۆڤ.. کەواتــە هیچــی 

ــار  ــاو  ش ــاراوەکانی ن ــکاوە ش ــاو و زەل ــاو چڵپ ــە ن ــەر نەچێت ــردووە، گ نەک

و گەڕەکــە دۆزەخییەکانــی ئێمــە و شــۆڕ نەبێتــەوە بــۆ ئــەو ئەشــکەوت و 

بەشــە تاریکــەی وا لــە نــاو ناخــی هەمووماندایــە، رەســمی ئــەو بــڕە زۆرەی 

ــاوی و غەمگیــن کــردووە..  ــەکات، کــە ژیانــی ئێمــەی خوێن ــە ن توندوتیژیی

ســتەمی نەبــڕاوە دژی منــدااڵن و ژنــان، قســەیەکی نەبێــت ســەبارەت 

ــە،  ــە و نیان ــە درۆی ــژوو ک ــاوە مێ ــان ن ــەی ناوم ــە و کابووس ــەو مۆتەک ب

ــاوە  ــوو پی ــەو هەم ــی ئ ــۆڵ- بوون ــە داه ــان ب ــە، ی ــی چەواش ــان شۆڕش ی

بەتااڵنــە.. هەمــوو ئــەو شــتانەی كــە مــرۆڤ 

شــەرمی لێــدەكات و لێشــی دەترســێت، گــەر 

ــێ  ــەکات.. دەکرێــت هــەر ناوێکــی دیکــەی ل وا ن

ــە.  ــان نیی ــەر و داهێن ــەدەب و هون ــەاڵم ئ بنێیــت، ب

ــە  ــت ک ــی هەبێ ــی تەوەزەل ــد خوێنەرێك ــە چەن ڕەنگ

ــرەك  ــی زی ــت خوێنەرێك ــەاڵم ناتوانێ ــکات، ب ــۆش ب ــەرەکە خ ــی نووس دڵ

ــن کــە  ــن تێدەگەی ــات بکەی ــژووی ئەدەبی ــكات.  گــەر ســەیری مێ ــدا ب پەی

ــە هەمــوو ســەردەمەکاندا  سانســۆر و چاودێــری دەســتەاڵتداران  بۆچــی ل

ــری  ــازاد و دلێ ــی ئ ــی دەنگ ــۆ خنکاندن ــوون ب ــز هەب ــانی کۆنەپارێ و کەس

نووســەران، بگــرە بــە بیانــووی ســنووربەزاندن و شــکاندنی حەرامــەکان و 

قەدەغشــکێنی ژمارەیەکــی کــەم و زۆر لــە نووســەران لە جوگرافیــای جیاواز 

و ســەردەمە دێرینــەکان و هــەم لــە هەنووکــەدا ســزا دراون بــە توندکردنیان 

لــە زینــدان و ئەشــکەنجەدان و شــاربەدەرکردن و تڕۆکــردن و کوشــن، 

ــە  ــەرزەمینی ک ــان س ــت ی ــانی بووبێ ــان ئاس ــاوی ئایدیۆلۆژی ــە ن ــا چ ب ج

هەردووکیــان پیرۆزیــان بــۆ خۆیــان قــۆرغ کــردووە. رۆماننووســی ئایرلەندی 

»جێمــس جۆیــس« دارکاری کــرا لــە ســۆنگەی باڵوبوونــەوەی کۆمەڵــە 

چیرۆکــی« خەڵکانــی دەبلــن« گوایــە ئامــاژەی بــە چەنــد کارەکتەرێکــی نــاو 

شــاری »دەبلــن« کــردووە کــە دەنارسانــەوە، گوایــە ئابڕووبــەرە بــووە، هــەر 

خــودی ئــەو نووســەرە وتەیەکــی تــووڕەی هەیــە کــە گوتوویەتــی، » مــن 

ــب  ــی هەســتی ئەوانیدیکــە! »نەجی ــێ بریندارکردن ــە ب ــم بنووســم ب ناتوان

مەحفوز«یــش لەســەر باڵوبوونــەوەی رۆمانــی » مندااڵنــی گەڕەکەکەمــان« 

لــە الیــەن ئیســالمییە تونــدڕۆکان بــەر چەقــۆ درا. دوو نووســەری ئینگلیــز 

ــەم  ــان و ه ــاواز دەژی ــی جی ــە دوو قۆناغ ــە ل ــوون: ک ــاوک ب ــوڕ و ب ــە ک ک
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ــان  ــر ســەرگەرمی نووســینی رۆم ــە یەکــدی نەدەچــوو، پ ئەزموونیشــیان ل

بــوون، مارتــن – ی کــوڕی دەیگــوت گــەر باوکــم رۆمانێــک ســەبارەت بــە 

خانــەوادەی خۆمــان بنووســێت، هەمــوو وردەکارییــەکان بــاس دەکات، 

بــەاڵم توخنــی ژووری نووســتنی خــۆی و دایکــم ناکەوێــت، بــەاڵم جیــاوازی 

مــن لەتــەک باوکمــدا کــە ســەر بــە نەوەیەکــی تــازەم ئەوەیــە گــەر منیــش 

ــەر  ــە ه ــەر ل ــم .. ب ــان بنووس ــەوادەی خۆم ــە خان ــەبارەت ب ــک س رۆمانێ

شــتێک دەرگای ژووری خەوتنــی دایــک و باوکــم دەکەمــەوە. هەڵبەتــە 

ــە. ــن ئاشــکرا و روون مەبەســتی مارت

زۆرینــەی مرۆڤــەکان حەزیــان نییــە ئاوێنەیەکیــان بدەینــێ و داوایــان 

ــن و  ــس و چڵک ــەن پی ــەر هەســت بک ــەن گ ــان بک ــن ســەیری خۆی لێبکەی

ناشــیرینن. مەرجــە رێــز لــە فیکشــن یــان ئەدەبــی داســتان –ئامێــز بگریــن 

کــە  بــڕوای بــەوە نییــە کەســانێک هــەن فریشــتە و کەســانێکیش شــەیتانن.. 

ــارساوە ئامــاژە  ــە فیکشــن ن ــەوەدا کــە ب ــە ئەدەبــی گێڕان ــر، بەلکــو ل نەخێ

ــان  ــاس و خواســی ژی ــە نووســەران ســەرگەرمی ب ــە راســتییەک دەکات ک ب

و زیندەگییەکــن کــە هەمــووو شــتێکی تێدایــە، واتــا فیکــش تۆمــاری 

ــە هــەردوو  ــە ب ــان وای ــان وەک ژی ــەرز کــراو ی ــەوە ق ــە ژیان باباتگەلێکــە ل

دیــوی جــوان و ناشــیرینی، بــەاڵم بــێ داداگاییکــردن و لــە قەفەزنــان، کــەس 

ســووک ســەیری کارەکتــەری »ســۆنیا« نــاکات لــە رۆمانــی » تــاوان و ســزا«ی 

ــی  ــە لەش ــی ب ــارە قوربان ــە ناچ ــکی«، ک ــی › دۆستیۆڤس ــی روس رۆماننوس

خــۆی بــدات تاوەکــو بتوانێــت خوشــک و براکانــی بەخێــو بــکات، دەتوانیــن 

ئامــاژە بــە ســەدەها کارەکتــەری بــەدکار و شــەڕانگێز بکەیــن کــە لــە بــری 

ــە هەمــوو رەنگــە  ــان ب رق هەڵگرتــن ئێمــە هاوســۆزیانین.لە فیکشــندا ژی

ــت. ــەوە خــۆی دەنوێنێ جیاوازەکان

*تــا چەنــد لەگــەڵ ئەدەبــی ڕووتبوونەوەدایــت، كــە داماڵینــە لــە هەمــوو 

شــتێكی رووکەشــانە؟

_شــێرزاد حەســەن: ئەرکــی ئەدەبــە کــە دەمامکــەکان داماڵیــت و مــرۆڤ 

وەک خــۆی دەربکەوێــت، بــە تایبەتــی لــە بــاری رۆحــی و رەوانییــەوە، واتــا 

ناســینی دیــوە شــاراوەکەی، ئــەدەب پەالمــاری نادیــار دەدات بــەر لــەوەی 

خــۆی لــە قــەرەی ئــەو بەشــە بــدات کــە هەموومــان پێــی ئاشــناین. ئەرکــی 

ــە ئاســایی و پێچەوانەکەشــی راســتە. بــروا  ــە کــە نائاســایی بــکات ب ئەدەب

ناکــەم تــۆ مەبەســتت »پۆڕنــؤ« بێــت ســەبارەت بــە ئەدەبــی رووتبوونــەوە، 

بــەاڵم هەموومــان دەزانیــن کــە ئەدەبــی »ئیرۆتیــکا« کــە دیــوە ســۆزداری 

و عیشــقییەکەی مرۆڤــە پانتاییەکــی گــەورەی لــە ئەدەبیاتــی جیهانــی 

داگیــر کــردووە. بــە بــڕوای مــن مرۆڤــی ئــەم ســەردەمە تووشــی ســەرەتان 

/ شــێرپەنجەی رۆحــی بــووە کــە مەرجــە نووســەران ئــاوڕی لــێ بدەنــەوە 

نــەک وەک پزیشــکی دەروونــی و  بــەس، بەڵکــو وەک ئــەو نووســەرەی کــە 

چــاوی چۆلەکــەی هەیە و هــەر چواردەوری خــۆی دەبینێت و دەپشــکنێت. 

مــن بــۆ خــۆم نووســەر وەک بیرلێــدەر دەبینــم کــە ناچــارە چەندیــن چینــی 

زەوی و  خــاک هەڵبکؤڵیــت تاوەکــو دەگاتــە ئــاوی پــاک هەڵقــواڵو، مەرجــە 

نووســەریش بــە هــەزار فانۆســەوە ســەردانی ئــەو ئەشــکەوتە تاریکــەی نــاو 

ــە  ــک ل ــۆ و ئەوانیدیکــە دۆزەخێ ــت مــن و ت ــکات، دەکرێ ناخــی مــرۆڤ ب

ــە کــە بوێرێــت ســەر  ــازا ئەوەی ــاو بوونــی ئێمــەدا هەبێــت، نووســەری ئ ن

ــە  ــەی ب ــرە پیاس ــەوە و بگ ــۆڕ بکات ــەدا ش ــەو جەهەننەم ــی ئ ــەر زارک بەس

ــۆ  ــووتێم: ئاخ ــەکان نەس ــەر وەک دۆزەخیی ــن گ ــا م ــە وات ــکات، ب ــاودآ ب ن

چــۆن بتوانــم باســی ســووتان بکــەم؟
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*هەمــوو ئــەو نائومێدییــەی لــە ئەدەبیاتــی 

تــۆدا هەیــە، پەیوەنــدی بــەوەوە هەیــە كــە 

ــە،  ــر نیی ــی نەم ــت  و بوونەوەرێك ــرۆڤ دەمرێ م

گــەر وەكــو گلگامێــش بــەدوای نەمرییــەوە بگەڕایــە، 

گریــان نەمــری دەســتبكەوتایە. ئایــا تــۆ هــەر وا 

ــوو؟ ــر دەب ــوون  زیات ــەری ڕزگارب ــان ئەگ ــت ی ــد دەبووی نائومێ

_ شــێرزاد حەســەن: بــە بۆچوونــی »ئەلبێــر کامــۆ« خــودی مــەرگ زاڵریــن 

ــا و بیرۆکەیــە کــە مرۆڤــی داگیــر کــردووە. ئەگــەر مــرۆڤ نەمریــش  خولی

بووایــە بــێ گرفــت و کێشــە نەدەبــوو، گەرچــی هەندێــک بیریــار و دانــا و 

ســۆفی مــەرگ بــە کۆتایــی نازانــن، بەڵکــو بــە درێژکــراوەی ژیانــی دەزانــن. 

ــە  ــوو ک ــەوە ب ــز« ئ ــیا مارکی ــل گارس ــەرێکی وەک »گابری ــی نووس حەرسەت

ئەزموونــی مــەرگ الی نەبۆتــە نووســین، یــان شــاعیرێکی وەک »ئەدۆنیــس« 

بــڕوای وایــە ئــەو خــودی مەرگــە وایکــردوو مــرۆڤ خودایــەک و قیامەتێــک 

ــەرەکی  ــی س ــا تێایەک ــک و مان ــۆی وەک چەم ــۆ خ ــەرگ ب ــت. م بخوازێ

ــە  ــەخ و تێڕامان ــەی بای ــن مای ــۆ م ــە ب ــەوەی ک ــە. ئ ــای ئەدەبیات ــاو دونی ن

ــزەی  ــت، غەری ــەک ژیاندۆس ــتە ن ــە مەرگدۆس ــی ئێم ــە خەڵک ــە ک ئەوەی

مــەرگ و ژیــان کــە لــە ملمالنێــدان، پارســەنگی مــەرگ قورســرە لــە هــی 

ژیــان، بــەاڵم نائومیــدی مــن هیــچ پەیوەنــدی بــە ترســەوە نییــە لــە مــەرگ، 

بەڵکــو هاوارێکــە بــۆ ژیاندۆســتی، بــەاڵم مــن ناچــارم وەک نووســەر باســی 

ــەو مەرگپەرســتییە بکــەم کــە رۆحــی خەڵکــی ئێمــەی تاریــک کــردووە.  ئ

ــاو  ــی پی ــە تایبەت ــەم، ب ــرۆڤ بک ــە م ــان ل ــەوەدام گوم ــی ئ ــە هەوڵ ــن ل م

کــە لەوەتــەی هێــز و توانــای پەیــدا کــردووە، ســەرگەرمی جەنــگ و  

ــەییەکانە. ــە هەمیش ــژووی جەنگ ــی مێ ــژووی مرۆڤایەت ــکارییە. مێ ڕاووش
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ــن پێــش  ــدە ڕەش و ناخۆشــە بۆچــی مــەرگ هەڵنەبژێری ــان ئەوەن *كــە ژی

ئــەوەی خــۆی بێــت؟

ــەران  ــدی نووس ــە نێوەن ــەس ل ــك ك ــە هەندێ ــەن: هەڵبەت ــێرزاد حەس _ش

مەرگیــان  خۆیــان  خوایشــتی  بــە  فەیلەســووفان  و  هونەرمەنــدان  و 

هەڵبــژاردووە،  نــاوی گــەورە و درەوشــاوەش بــوون. مــن لــە تەمەنــی 

الوییەتیمــدا بیــرم لێدەکــردەوە کــە کۆتایــی بــە خــۆم بێنــم، چونکــە 

زیندەگیــم زێــدە تــاڵ بــوو، وەلــی چــوار هــۆکار نەیانهێشــت دەســتم بچێتــە 

ــی  ــن دە منداڵ ــە دوای م ــە ل ــم ک ــۆاڵی دایک ــی ناق ــی و خەم خــۆم: تەنیای

ــین  ــی و دەستوەش ــی قومارچ ــت باوکێک ــە دەس ــوو ب ــتەمدیدە ب ــوو، س بب

ــو  ــار، بەڵک ــەک وەک ژەنی ــوو، ن ــیقا ب ــان مۆس ــرۆش، دووەمی و هــەم جنێف

مــن گوێگرێکــی هەمیشــەیی مۆســیقا بــووم، ســێیەمیان کــە دواتــر هەمــوو 

ژیــان ئــاوەدان دەکاتــەوە: ئەدەبیــات بــوو، چ وەک خوێندنــەوە و چ 

وەک نووســین. چوارەمیــان شاگەشــکەبوونی مــن بــە ســینەما کــە بــۆ مــن 

دۆزینــەوەی جیهانێکــی هاوتەریــب بــوو لەتــەک ئەدەبدا.راســتی مــن 

ــووە  ــڕوای واب ــە ب ــم کــە »ئیپیکــورس«ە ک هاوســۆزی فەیلەســوفی یۆنان-ی

ــەو رۆژەی دەژی،  ــا ئ ــەوە ت ــەرگ بکات ــە م ــر ل ــە بی ــار نیی ــەم ناچ ــە« ئ ک

ــەوە«،  ــان بکات ــە ژی ــر ل ــاوە بی ــی نەم ــچ بوارێک ــت هی ــە دەمرێ ــە ک چونک

وتەکــەی ئــەو فەیلەســووفە زێــدە پەندئامێــزە. هــاوکات مــن بــڕوام وایــە 

کــە ســەگێکی زینــدوو، گــەر بەڕەڵــال و تۆڕیــش بێــت جوانــرە لــە شــێرێکی 

ــت،  ــتی لێدێ ــی ژیاندۆس ــتانە بۆن ــەم رس ــتانە. ئ ــای دارس ــە پادش ــردوو ک م

ــە  ــی بگات ــەوە و پەلەیەت ــەر ماڵ ــە ب ــەت دێنێت ــدار قیام ــرای دین ــەاڵم كاب ب

حۆرییەکانــی نــاو بەهەشــت. ئــەوەی کــە لــە خۆرهەاڵتــی ناوەراســت 

ــێتبوون. ــەڕی ش ــا ئەوپ ــتییە ت ــت مەرگدۆس دەگوزەرێ

*ئایین ڕۆڵیی هەیە لەوەی كە مەرگ جوان بكات؟

_ شــێرزاد حەســەن: بێگومــان.. زۆریــش بــە داخــەوە، بــە تایبەتــی مــەرگ بۆ 

کەســانێک کــە لەســەر زەمیــن گیــرۆدەن. لە راستیشــدا مرۆڤ تاکــە ئاژەڵێکە 

 ئەدەب دژی ئایدیۆلۆژیایەکە کە فریوی مرۆڤ بدات بۆ مەرگێکی 

هەرزان، ئەدەب پێناسەی بۆ دۆزەخ و بەهەشت تەواو جیاوازە، 

بگرە گومانی لە هەردووکیان هەیە بەو شێوە رەهاگەرییەی کە 

ئایین و سیاسەت قۆڵ لە قۆڵدا باسی دەکەن.
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کــە نازانێــت بــژی. زۆربــەی بیریــار و دانــا و زانــا و فەیلەســووفەکانی کــۆن 

و نــوێ بەدبینــن بەرامبــەر توخمــی مــرۆڤ، لــە هەنووکــەدا ئــاو و هــەوا و 

خــاک پیــس و بۆگــەن بــوون، خەریکە ئــەم ئەســتێرەیەی ئێمــە دەکوژێتەوە، 

ــە  ــەو کارەی کــردووە؟ گوای ــدار ئ ــە مــرۆڤ کام گیان دەی باشــە.. بێجگــە ل

ــدەی  ــن، دەی ئەگــەر مــرۆڤ دڕن ــە لەســەر زەمی مــرۆڤ خەلیفــەی خودای

خــودا بووایــە: چــۆن شــەڕانگێز و بەربادێکــی لێدەردەچــوو؟ ئاییــن رؤڵیکــی 

ــە  ــردووە ب ــی ک ــرە مەرگ ــەرگ، بگ ــەوەی م ــە رازاندن ــووە ل ــەورەی هەب گ

فریــادرەس و هــەم گەیشــن بــە فیردەوســی پــڕ لــە حــۆری و غیلــان، بــە 

ــەر  ــی س ــە تەلقین ــان ل ــان گوێت ــەر هەمووت ــالم، مەگ ــی ئیس ــی ئایین تایبەت

مردووەکانــی خۆمــان گرتــووە کــە مــەال دەژنەوێــت، » لقــد خرجــت مــن 

دار الغــرور.. و دخلــت الــی دار الــرور. لقــد خرجــت مــن دار الفنــاء.. و 

ــی  ــووک و پووچکردن ــەی س ــا کوردییەک ــە مان ــاء«  ک ــی دار البق ــت ال دخل

ژیــان و دونیایــە و ئــەو دونیــاش هــەواری خۆشــی و نەمرییــە.

ــژدەی داوە  ــژوو م ــی مێ ــە درێژای ــالمییەکان ب ــی ئیس ــات و غەزەوات فتوح

ــی  ــە جل ــن، ب ــت بێن ــەهادەت وەدەس ــەر ش ــە گ ــی ک ــە جەنگاوەرەکان ب

خوێناوییــەوە لــە نــاو بەهەشــتدا دەرحــاڵ زینــدوو دەبنــەوە. بگــرە ســوپای 

ــاو دەدات مــژدەی  عوســانلییەکان کــە بــەرەو هــەر شــوێنێک ئەســپیان ت

ــگاوەرەکان دەدا،  ــە جەن ــان ب ــرە دینی ــی غەی ــان و کچان ــی ژن ــک کردن ئەت

ــە  ــێک ب ــەوە. کەس ــاک پێک ــک و خ ــی خەڵ ــی و داگیرکردن ــەرباری تااڵن س

قــەد چۆلەکەیــەک دەماغــی هەبێــت ئــەو مێــژووە خوێناوییــە بخوێنێتــەوە 

تێــدەگات مۆتیڤــی ســێکس و هــەوەس کــە لــە بەهەشــت چنــگ دەکەوێت 

بــۆ شــەهیدەکان شــاخەونی خەونــەکان بــووە، هەمیشــە مــەرگ و ســێکس 

ــەرمهێنە.  ــە ش ــوور و میرات ــەو کولت ــو ئ ــوون دەنێ ــک ب ــەک س ــەی ی دووان

ــەوە  کەســێک ســورەتی » ئەنفــال« بخوێنێت

دەزانێــت چــی دەڵێــم کــە هاندانــە بــۆ 

تااڵنــی و ئەتــک کــردن، ئــەی چــۆن عەرەبــی 

ــتان و  ــن و هیندوس ــە چی ــی بگات ــین توان بیانان-نش

ــوون  ــەوە چ ــە گوڵ ــە چەپک ــپانیا؟ ب ــتان و ئیس کوردس

ــرد؟ ــان ک ــری شمشــێر داگیری ــە زەب ــان ب ی

*لەنــاو ئــەو هەمــوو كێشــە و گرفتانــەی ژیانــدا،  هــەر لــە نەفرینــی 

نێرســاالری کــە بــۆ تــۆ بووەتــە کانــگای ســتەم، بیگــرە هەتــا ونبوونــی مرۆڤ 

خــۆی. ئایــا ئەرکــی ئــەدەب هەمــان پەیامــی ئاییــن و سیاســەتی هەیــە کــە 

بانگەشــەی بەخشــینی ژیانێکــی خــۆش و شــکۆمەندی و بگــرە رازاندنەوەی 

بەهەشــتێکە لەســەر زەمیــن یــان لــە ئاســان؟ ســەرباری ئــەوەش  دەنێــو 

ــەوە  ــە چەقــی بیرکردن ــدا مــرۆڤ بووەت ــەی ئاییــن و رامیاری هــەر دوو کای

ــوو  ــرە هەم ــت و بگ ــان و رسوش ــودان ژی ــە خ ــەن ب ــە بیک ــەم نیازیان و ه

گــەردوون. ئایــا وایــە؟ ئــەی ئــەدەب نیــازی بــە چییــە بــە بــەراورد لەتــەک 

ــە  ــەوە ک ــڕ بۆت ــەوەدا چ ــت ل ــۆت گومان ــۆ خ ــە ت ــەیە ک ــەو دوو بانگەش ئ

ــا کــرددوە؟  ــان بەرپ هەردووکیــان زەریــای خوێنی

و  نییــە  فەرمــی  ئایدۆلۆژیایەكــی  هیــچ  ئــەدەب  حەســەن:  _شــێرزاد 

بانگەشــە و مــژدەی هیــچ بەهەشــتێکی پــێ نییــە، هــاوکات ســوپەرمارکێتی 

ــەون  ــەن خ ــە ت ــن ب ــەت و ئاییی ــەی سیاس ــەر دوو کای ــە وەک ه ــە ک نیی

ــوی  ــە فری ــە ک ــەدەب دژی ئایدیۆلۆژیایەک ــێت. ئ ــاوات بفرۆش ــوا و ئ و هی

ــۆ دۆزەخ و  ــەی ب ــەدەب پێناس ــەرزان، ئ ــی ه ــۆ مەرگێک ــدات ب ــرۆڤ ب م

ــەو  ــە ب ــان هەی ــە هەردووکی ــی ل ــرە گومان ــاوازە، بگ ــەواو جی ــت ت بەهەش

شــێوە رەهاگەرییــەی کــە ئاییــن و سیاســەت قــۆڵ لــە قۆڵــدا باســی دەکــەن. 
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ــن  ــاوی بنێی ــت ن ــە دەکرێ ــە ک ــنە »یوتۆپیا«یەک ــەر چەش ــەدەب دژی ه ئ

ــە  ــا دەکات ک ــۆی وێن ــو خ ــان وەك ــەدەب ژی ــو ئ ــەکان، بەڵك ــاری خەون ش

هەمــوو رەنگــەکان لــە خــۆی دەگرێــت، بــە قووڵیــش ئــەو توێكارییــە بــۆ 

زیندەگــی تاڵــی هەموومــان دەكات. ئــەدەب هیــچ دروشــمێكی زێرێــن و 

خەونهێنــی نییــە تاوەکــو خەڵکێــک لــە دەوری خــۆی کــۆ بکاتــەوە، بــەاڵم 

ئایدۆلۆژیــا ئاســانی و ســەرزەمینییەکان خەڵکیــان گــڕداوە بــە نــاوی 

پیــرۆزی و ڕەهاگــەری و قۆرغکردنــی هــەر هەمــوو هەقیقەتــەکان و 

ــە  ــی ب ــژدە و مزگێن ــتنی م ــی و فرۆش ــەر یەقینگەرای ــەوە لەس جەخدتکردن

ــارە ئەدەبیــات ئامــادە نییــە  نرخــی خوێــن و فرمێســک و ئارەقــە،  کــە دی

حیســاب بــۆ هیچیــان بــکات. لــە هەمــووی گرنگــر ئاییــن و سیاســەت بــە 

ــداوە،  ــی تەاڵق ــەدەب هەردووکیان ــن کــە ئ ــا« ناژی ــێ »دۆگــا« و »یوتۆپی ب

ــرۆزی و دۆگــا و  ــە پی ــە ل ــۆ خــۆی گوماکردن ــەدەب ب بەڵکــو کارکــردەی ئ

ــە  ــۆ«م ک ــر کام ــەرداری »ئەلبێ ــی گەوه ــۆزی وتەیەک ــن هاوس ــا. م یۆتۆپی

دەفەرموێــت، »ئایینــی تــازەی مــن خــودی ئەدەبــە.« کــە دیــارە ئــەم وتەیــە 

ــاو و ترادســیۆنەکەی. ــا هــەرە ب ــە مان ــن ب ــە ئایی ــە ل ــۆ خــۆی گومانکردن ب

*كەواتە ناتوانین وەک فریادرەس تەماشای ئەدەب بکەین؟

_ شــێرزاد حەســەن: نەخێــر و هەرگیز.. کــۆی پرۆژەی ئــەدەب و پەیامەکەی 

گومانکردنــە لــە هاتنــی فریــادرەس کــە ئاییــن و سیاســەت کردوویانــە بــە 

ــتەوخۆ  ــێوەیەکی ناراس ــە ش ــەدەب ب ــان، ئ ــری خۆی ــە و چەت ــە و بناغ پای

خەونــی هاتنــی فریــادرەس و پاڵەوانــی رزگارکــەر هەڵدەوەشــێنێتەوە. 

ــاو هەمــوو گرفــت و کێشــە و تەڵزگــە  ــە ت ــە راســتیش کارەســاتە ل هــەر ب

کۆمەاڵیەتــی و رامیــاری و ئابوورییــەکان لەســەر زەمیــن نەتەوەیــەک 

ــووە  ــە ئەفســانەکاندا هات ــت وەک ل ــن بێ ــی فریادرەســی دێوبەزێ چاوەڕان

ــت،  ــر و خۆشــی لەگــەڵ خــۆی دێنێ ــت خێ ــن دێ ــە پاڵەوانێکــی دێوبەزێ ک

ــوە و  ــان هەڵبڕی ــۆ ئاس ــەرمان ب ــەردەوام س ــە ب ــە ک ــە ئەوەی ــی ئێم گرفت

نــزا دەکەیــن فریادرەســێکان بــۆ دابەزێــت. دوا رۆمانــی مــن »دوا شــەوی 

دابەزینــی عیســا«  گومانــی منــە لــە خۆمــان وەک کــورد کــە لــە پەراوێــزی 

مێــژووش نزیــک نەبووینەتــەوە، چونکــە چاوەڕوانــی فریادرەســین کــە 

ئــەوەش بــۆ خــۆی رەگێکــی قووڵــی ئایینــی لــە خۆیــدا هەڵگرتــووە کــە بــە 

تەنیــا ئێمــە گیــرۆدەی نەبوویــن، بەڵکــو بــە درێژایــی مێــژوو لــە ســەردەم 

و قۆنــاغ و جوگرافیــای جیــاوازدا هــەر هەمــوو خەڵکانــی ســەر ئــەم 

ئەســتێرەیە گیــرۆدەی بــوون، دیــارە هەندێــک نەتــەوە رزگاریــان بــووە لــەو 

خۆشــخەیاڵییە، بــە دیــدگای مــن لــە رۆژهەاڵتــی ناوەراســتدا ئــەو وەهمــە 

ــە. ــە ترۆپکدای ل

ــەوەی  ــان و بیركردن ــت و تێڕام ــەدەب هۆشــیاری بەرهــەم دێنێ ــە ئ *کەوات

ــاد دەكات؟ ــەل زی مەردومگ

_شــێرزاد حەســەن: هەڵبەتــە ئــەدەب بــەو نــارساوە کــە بۆتەیەکــە زۆرێــک 

ــەوە،  ــۆ کردۆت ــدا ک ــە خۆی ــی ل ــی مەردمگەل ــاری و ماریفەت ــۆی زانی ــە ک ل

ــەدەب  ــاوازەکان، ئ ــا جی ــدی جوگرافی ــڕ و دەوڵەمەن ــی پ ســەرباری ئەزموون

بــۆ خــۆی خوانــی خۆشەویســتی و کۆکردنــەوەی هەموومانــە لەســەر 

هەزاەهــا  خاوەنــی  ئــەدەب  جوانــی،  و  داهێنــان  ســفرەی  هەمــان 

ئەندازیــارە کــە پــردی درێــژ و بتــەو  و تۆکمــە لــە نێــوان خەڵکانــی هــەر 

ــەدەب  ــت. ئ ــە بڕوخێ ــە مەحاڵ ــەن ک ــت دەک ــوەرەکە دروس ــەوت کێش ح

ــەرجەم  ــی س ــە گەورەکان ــاری عەقڵ ــیاری و زانی ــۆی هۆش ــی ک کەڵەکەبوون

مرۆڤایەتییــە، هــەر ئەوەشــە وایکــردووە خوێنــەری هەمیشــەیی ئەدەبیــات 

ــزی  ــەدەب هێ ــدوو، ئ ــژدان زین ــی وی ــە رەخنەگرێک ــت ب ــۆی  دەبێ ــۆ خ ب
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ســازاندنی دیالــۆگ و فەراهەمکردنــی رۆحــی ئاشــتیەوانی هەیــە کــە 

ناهێڵێــت پــەرت و بــالو ببینــەوە، رێــک پێچەوانــەی هــەر دوو کایــەی ئایین 

و سیاســەتە، بــە تایبەتــی الی خۆمــان، کــە بــۆ هەمیشــە وایکــردووە خۆمــان 

ــە  ــەن ب ــەڵ، هــاوکات دەمانک ــە گاڵو و چەپ ــن و ئەواندیک ــرۆز بزانی ــە پی ب

دۆژمنــی یەکــری بــە نــاوی جیــاوازی بیــر و بۆچــوون و فەلســەفەی سیاســی 

جیــاواز و خــودای جیــاواز و دڕدۆنــگ و مــۆن و کینەبــاز و شمشێروەشــێن. 

ــەر  ــات و هون ــە ئەەدبی ــەوە ل ــە کــە دوورکەوتن ــەوە هەی ــەواوم ب ــڕوای ت ب

کەســانی ســاغڵەم و ئــاوەزدار و عەقڵــزەدە دروســت نــاکات. مــن لــە دوای 

تەواوکردنــی زانکــۆ پــر ئاشــنا بــووم بە ســایکۆلۆژیا و سۆســیۆلۆژیا کە ســەر 

ــاڵییەوە  ــواردە س ــی چ ــە تەمەن ــە ل ــەاڵم چونک ــن، ب ــتە مرۆییەکان ــە زانس ب

ــی  ــۆ ئەدەبیات ــەوەم ب ــرد خوێندن ــتم ک ــووم، هەس ــنا بب ــات ئاش ــە ئەدەبی ب

نەتەوەکانــی دیکــە رێــگای بــۆ کــورت کردوومەتــەوە کــە ئاســانر لــە 

ســایکۆلۆژیا و سۆســیۆلۆژیا کەڵــک ببینــم و قووڵــر خــۆم و خەڵکــی بناســم، 

دواتــر بــۆم دەرکــەوت کــە زانســتە مرۆییەکانیــش ســوودێکی زۆریــان 

ــم  ــن زانی ــە  م ــووە ک ــەوەش ب ــەر ئ ــەر لەب ــووە، ه ــات وەرگرت ــە ئەدەبی ل

ــد«ی  ــای » فرۆی ــز  توان ــان هێ ــکی« هەم ــەرێکی وەک »دۆستؤیڤس نووس

ــرس و  ــرێ و ت ــی و گ ــەو نهێن ــوو ئ ــە هەم ــرۆڤ ب ــینی م ــە ناس ــووە ل هەب

درمــە رۆحییەکانــی کــە کــەم و زۆر لــە نــاو هەموومانــدا ڕەگــی داکوتــاوە. 

بــۆ مــن ئــەدەب نازەنیریــن یــارە کــە هەمــوو رۆژێــک بــە رۆحێکــی تــازەوە 

پێشــوازیم لێــدەکات، ئەفســوونی ئــەدەب لەوەدایــە کــە ماریفــەت و فیکــر 

و زانیــاری و ئەزموونــی هەمــوو دونیــا دەخاتــە بــەر دەمــی مــن، بــەاڵم بــە 

خۆشــی و چێــژ و غەمێکــی ســەنگین و مرۆڤپەروەرانــە کــە هەمــوو رۆژێــک 

دەمکاتــەوە بــەو منداڵــەی بــۆ هەمیشــە سەرســام بــم و بپرســم و گومــان 

بکــەم.. بــەاڵم هــاوکات نەهێڵێــت عاشــقی 

و  نارسیســتی  دیــوە  بــە  بــم  خــۆم 

ــم  ــە گومان ــۆ هەمیش ــو ب ــتییەکەی.. بەڵک خۆپەرس

لــە خــۆم هەبێــت کــە زۆرم مــاوە ببــم  بــە نووەســەر 

و ئینجــا مــرۆڤ... تائهــوو.. هێشــتا زۆرم مــاوە کــە منــی 

پێڕەوگــە بــە گاگۆڵکــێ بــۆی دەخشــم. دەی.. گوایــە مــن کرێــکار و شــاگردی 

نــاو دونیــای ئەدەبیاتــم.. دوا نیــازی خــۆم بــۆ ئێــوە دەدرکێنــم کــە لــەوەدا 

چــڕی دەکەمــەوە: گــەر ئەدەبیــات ســوود و کەڵکــی بــۆ هیــچ کەســانێک 

ــۆ  ــم ب ــوود و مانایەک ــەر س ــزە نووس ــش وەک ئاغ ــا منی ــت، ئەوج نەبووبێ

هیــچ کــەس نەبووبێــت.. وەلــی ئەوەنــدەم بەســە کــە دوای دەیەهــا ســاڵ 

لــە کایەکردنــی مــن دەنێــو ئەدەبــدا هێــز و توانایەکــی بــە مــن بەخشــیوە 

ــی و  ــن« و »سیاســەت« و مزگێن ــی »ئایی ــە خورافات ــە ل ــۆ هەتاهەتای ــە ب ک

ــەی  ــاو جەرگ ــو ن ــە تاوەک ــم ک ــت و نەشرس ــۆکانی رزگارم ببێ ــژدە فاڵس م

جەهەننــەم رێبکــەم و باکــم بــە هیــچ نەبێــت..! دەی لــەوە جوانــر گەرەکە 

ــەم پێببەخشــێت؟!  ــەدەب چیدیک ئ

داڕشتنەوەی بابەت : ئاسان عەبدوڵاڵ



له گه ڵ: شه هيد كه وڵۆىسنووسینخۆكوشتن و 

سازدانی: گۆران ڕە ئوف
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ــه یه كی  ــه  ڕیش ــه م، ك ــت پێبك ــیاره وه  ده س ــه و پرس ــه ره تا ل ــت س *ده مه وێ

ــه وه ی له ســه ر  ــه ، ئ ــاده م و حه وای ــی ڕوداوی ئ ــه ، مه به ســت لێ ــی هه ی دین

باجــی  نه وه كانیــان  تــه واوی  و  زه وی  ســه ر  فڕێده درێنــه   هه ڵه یــه ك 

هه ڵــه ی ئــه وان ده ده ن، كه وایــه  لــه م گۆشــه نیگایه وه  شــوێنی ڕاســته  

ــی  ــۆره كان دۆزه خ ــه  ج ــك ل ــتێكه  و زه وی به جۆرێ ــرۆڤ به هه ش ــه ی م قین

چركانــه ی  ئــه و  ئه وه یــه :  پرســیاره كه یه   پوختــه ی  به هه شــته یه !  ئــه و 

مــرۆڤ هه ســت بــه  نائارامــی ده كات و بیــر لــه  شــكۆمه ندی خــۆی 

ــان؟  ــه  ژی ــه م جــۆره  ل ــه وه ی ئ ــر ڕه تكردن ــه  ئی ــه ر ڕه وانیی ــه وه ، مه گ ده كات

یاخــود ڕه تكردنــه وه ی ئــه م ژیانــه  له پێنــاو ئــه وه ی هه ســتده كرێت باجــی 

ده ده ن؟ هه ڵه یــه ك 

ــادەم  ــە ئەســتۆی ئ ــەک دەخرێت ــەوەی وەکوهەڵەی ــۆىس: ئ _ شــه هيد كه وڵ

و حــەوا لــە خواردنــی ســێوی عــەدەن، هەڵــەی تیــۆری و میتۆدۆلــۆژی بــە 

دوای خۆیــدا هێنــاوە، ئەگــەر قەراربێــت ســێوەکەی عــەدەن بــەری درەختی 

مەعریفــەو هۆشــیاریبێت، کەواتــە ڕاســتەوخۆ بــەر ئــەو ئیپۆتیــزە دەکەویــن 

کــە خــودا نەیویســتووە ئــادەم و حــەوا چاویــان بکرێتــەوەو لەبــەری 

درەختــی زانیــاری و هۆشــیاری بخــۆن، چونکەخــودا بــەوە هۆشــیار بــووە 

کــە تەنهــا  چەکــی مەرگــی خــۆی  لــە هۆشــیاری ئــەوی دیکــەوە بەرهــەم 

ــی  ــەری درەختەکان ــادەم دەڵێــت )ئەگــەر لەب ــە ئ ــدا ب ــە بیبل دێت،خــودا ل

ــە مــەرگ و فەنابــوون مێژویەکــی درێژتــری  عــەدەن بخــۆن دەمــرن!(  وات

بــەر لــە ئــادەم و حــەوا هەیــە، ئــادەم و حــەوا بەرلــەوەی فڕێبدرێنــە ســەر 

زەوی بــە خواردنــی  میوەکانــی عــەدەن خودکوژیــان کــردووە خودکوژیــەک 

لــە نیــوان کات و شــوێن و خراپــەو چاکــەدا، بــەاڵم خــودا لــە ڕێــگای ئــەم 

ســەرپێچییەوە دەیــان نێرێــت بــۆ مەرگێکــی  درێــژ خایــەن و تــۆزە تــۆزە، 

ئــەوەی وەک خــود کــوژی  الی) ئــادەم 

و حــەوا( وەک ســزای مــەرگ لــە الیــەن 

خــوداوە بۆتــە قــەدەری  مــرۆڤ لــە کۆتایــدا جگــە 

ــە  ــەر ب ــیاری بەرامب ــکاوی هۆش ــی و کونج ــە فزول ل

ــە  ــتێکی دیک ــۆت ش ــودی خ ــەر و خ ــودا و دەوروب خ

نیــە . مــرۆڤ ناتوانــێ تەنهــا دەســت لــە مالنــی بەختــەوەری بێــت، وەک 

چــۆن ناتوانــێ بێــکارو گیاندارێکــی بەهەشــتی بێــت، واتــە مــرۆڤ بــۆ ئــەوە 

نەکــراوە بــێ ڕەنــج و عــەزاب و ئەشــکنجە درێــژە بــە ژیــان بــدات. خــودا 

بــە تــەواوی هۆشــیارە بەرامبــەر بــەم  ڕەگــەزە  نەرسەوتــەی مــرۆڤ، هــەر 

ــدا  ــە کۆتای ــد، چونکــە ل ــە خــودی خــۆم خوڵقان ــۆم ل ــت مــن ت ــە دەڵێ بۆی

ــە  ــژ ل ــرۆڤ چێ ــۆن م ــەرە، وەک چ ــی و کارگ ــکاو و فزوڵ ــوداش  کونج خ

ئەشــکەنجە دەبینێــت هەروەهــا خــوداش لەگــەڵ ئــازاردا ســەروکاری 

هەیــە. ئەگــەر لــە ئەفســانەی )ئــادەم و حــەوا( حــەوا لــە پەراســوی 

ئادەمــەوە خولقابــێ، ئــەوە گومانــی تێــدا نیــە کــە بەشــی خراپــەی ئــادەم 

ــوارد  ــێوەکەی دەرخ ــودەدات و س ــادەم  فری ــەوا ئ ــە ح ــەوەدا ک ــووە، ب ب

دەدا.دواجــار لــە ســەربوردەی )هابیــل و قابیــل(دا هەمــان الیەنــی شــەڕو 

خێــر دووبــارە دەبێتــەوە، لێــرەوە دەکــرێ بڵێیــن مــرۆڤ لــە پێنــاو ژیانــدا 

ــە خــودا و  ــەوە مرۆڤــە پشــت دەکات ــدا، ئ ــاو مردن ــە پێن ــەک ل ــگاوە ن جەن

باغەکانــی، ئــەوە مرۆڤــە لــە خــودا یاخــی دەبــێ و بــەرەو ژیــان هەڵدێــت، 

ــەر  ــان ئەگ ــت ی ــی بەهەش ــاری هەڵبژاردن ــەی ئیختی ــەر هەڵ ــیار لەس پرس

ڕەوا بێــت بڵێیــن دۆزەخ نیــە، بەڵکــو پرســیار ئەوەیــە کــە مــرۆڤ خاوەنــی 

بڕیــارو یاخــی بــون و هەڵبژاردنــی چاکــەو خراپەیــە، تــەواوی ســیناریۆکەی 

خــودا لــە باغــی عــەدەن لــە پێنــاو تــۆخ کردنــەوەی ئــەم رەگەزە نــەرسەوت 
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و زەحمــەت کیشــەی مرۆڤدایــە، نــەک نەفرەتێــک کــە دەبێــت باجەکــەی 

ــی  ــر یاخیبون ــگ ت ــی گرن ــە هەمووش ــەوە، ل ــازار بدات ــکەنجەو ئ ــە ئەش ب

ــر  ــن ئی ــت م ــدا دەڵێ ــە ئینجیل ــادەم ل ــدا ئ ــە کۆتایی ــە خــودا و ل ــە ل مرۆڤ

ــی  ــان وەک بەردێک ــی ژی ــت کردن ــولیەتی دروس ــم مەس ــەورەی گەردون گ

ــە ســەر شــانی خــۆی و دەڕوا. ــورس دەخات ق

ــه ر  ــه  س ــرۆڤ فڕێنه درابێت ــت و م ــت نه بێ ــی به هه ش ــه ر زه وی دۆزه خ *گ

ــت،  ــدا نه بێ ــه  گۆڕێ ــاده م و حــه وا ل ــه ی ئ ــی وه ك هه ڵه ك زه وی و هه ڵه یه ك

بــه وه   هه ســت  خۆكوژه كانــدا  ئه دیبــه   مێــژووی  لــه   دواجــار  بــه اڵم 

ده كرێــت پرۆســه ی ژیانیــان بــه  ڕه هایــی ڕه تكردۆتــه وه ، بــۆ وێنــه  )ڕۆمــان 

گاری( بــۆ ئــه وه ی پیــر نه بێــت خۆكــوژی ده كات؟ یــان )مارتــا لنیــش( 

ــوژی  ــه  خۆك ــت بۆی ــاوی ببینێ ــی ده موچ ــرت لۆچ ــه وه ی نه ده گ ــه ی ئ به رگ

ده كات؟ مه به ســتمه  بڵێــم دیســانه وه  مــرۆڤ نایه وێــت بگه ڕێتــه وه  بــۆ 

به هه شــتێك كــه  جیهانێكــی منونه یــی بێــت؟ 

_ شــه هيد كه وڵــۆىس: ئەوەنــدەی مــرۆڤ بــە دوای جەهەنەمــدا گــەڕاوەو 

ســەرو ســەودای  لەگــەڵ ئەشــکەنجەداهەبوە، ئەوەنــدە خواســتی بــۆ هیــچ 

بــە هەشــتێک نەبــووە، لــە ڕاســتیا خــود کــوژی جۆرێکــی تــرە لــە تــام کــردن 

و دەســت لــە مالنــی ئــەو دۆزەخــەی رەدوی دەکــەوێ، چونکــە لــە کۆتایــدا 

ــە، ئەشــکنجەی  ــێ نیهایەت ــک و ب ــی تاری ــە، ڕێگایەک ــاک و تەنهای مــەرگ ت

ــەر  ــوتانێکی ئەبەدیە،ئەگ ــەی س ــە، خۆالس ــێ وەاڵم ــیاری ب ــک پرس کۆمەلێ

پیربــون و لۆچــی دەمــوو چــاو الی ]رۆمــان گاری[ بەرکەوتنێکــی ئیختیــاری 

ــی  ــری هەوڵێک ــاو و پی ــوو چ ــی دەم ــە لۆچەکان ــن ل ــەوە هەاڵت ــێ، ئ نەب

ــۆ  ــی دۆزەخ، ژان ژاک رۆس ــە کەماڵ ــا دەگات ــوژی لێرەی ــود ک ــە، خ ئیختیاری

دەربــارەی جەهەنەمــی لــەزەت قســە دەکات، ئــەو پێــی وایــە نوســن 

ــە  ــەوەی ب ــە وەک ئ ــەزەت بەخش ــدە ل ــدا ئەوەن ــی نەجیب ــەڵ بانویەک لەگ

ــەم،  ــت، ســەیرکە براک ــواڵی دۆزەخــدا ســەما بکەی ــە ق دلێکــی خۆشــەوە ل

ــێ، دواجــار بۆچــی  ــێ دۆزەخێکــی دڵ ڕفێنب ــەزەت  چــۆن دەتوان ــژ و ل چێ

ئەبــێ ئەشــکەنجەو ئــازار فڕێــدراو یــان نەفــرەت لێکراوێــک بــن لــە الیــەن 

ــت  ــەوە دەس ــەو دۆزەخ ــرۆڤ ل ــوای م ــە هی ــدا تاک ــە کاتێک ــەوە؟ ل مرۆڤ

پێــدەکاو هــەر لەوێشــدا کۆتایــی دێــت؟

* به گشــتی قســه یه ك هه یــه  كــه  به چه نــدان شــێوه  كــراوه  ده ربــاره ی 

ــه   ــه ده ب ل ــته  ئ ــه  پێویس ــه  ك ــش ئه وه ی ــه ده ب، ئه وی ــی ئ ــی بنه ڕه ت ئه رك

خزمه تــی مــرۆڤ دا بێــت، یــان بــه  شــێوه یه ك لــه  شــێوه كان ئــه ده ب یانــی 

ئیشــكردن لــه  جوانكردنــی دنیــادا، بــه  بۆچوونــی ئێــوه  ئــه م دیــده  دیدێكــی 

رسوشــتی ئه ده بــه  و هــه ر تێڕوانینێكــی تــر بــۆ ئــه ده ب لــه ده ره وه ی 

ــه ؟  ــه ی ئه ده ب پرۆس

_ شــه هيد كه وڵــۆىس: بەتەســەوری مــن ئــەوە مرۆڤەکــە دەبێــت لــە 

ــی  ــە خزمەت ــەدەب ل ــەوە ئ ــەک بەپێچەوان ــت ن ــەدەب دا بێ ــی ئ خزمەت

مرۆڤــدا بێــت. چونکــە هەمــوو تاقــەو خەیاڵــی مــرۆڤ لــە هەوڵــی 

ــان و  ــارەی ژی ــە هیچــی دەرب ــت ک ــك بەرهــەم بێنێ ــە ئەدەبێ ــە ک ئەوەدای

رسوشــت وئــەو ڕۆتیناتــە پێنیــە کــە مرۆڤــی ئاســایی لــە هەمــوو کایەکانــا 

بەڕێــی دەکاو وە ئیشــی لەســەر دەکات، یانــی ئــەدەب بــە گشــتی بریتیــە 

لــە جیهانێــک کــە تێیــدا هــەم خەیــاڵ و هــەم پێویســتیەکانی مــرۆڤ 

ــەڕوو  ــای ڕووب ــێ و توان ــای کێبڕک ــرۆڤ توان ــتیەکانی م ــە گش ــەم تاق وە ه
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بوونــەوەی لەگــەڵ ئــەو جیهانــەدا نەبێــت کــە ئــەدەب بەرهەمــی دێنێــت 

ــر وەک ڕالن  ــی ت ــی جیهانێک ــە بەدیهێنان ــە ل ــدا بریتی ــە بنەڕەت ــەدەب ل ، ئ

ــەڕای  ــەوە ب ــا کۆنکرێتیەکەی ــەدەب بەهەمــوو مان ــە ئ ــوو ، وات ــارت پێیواب ب

ــە پێشــکەش  ــەو جیهان ــاو( ل ــی ب ــە )جیهان ــوون ل ــە یاخــی ب ــە ل مــن بریتی

کــراوەی کــە بەدرێژایــی هــەزاران هــەزار ســاڵ مــرۆڤ لــە ڕێگــەی خەیــاڵ و 

تێفکریــن و لــە ڕێگــەی تەئەموالتــی خۆیــەوە بەرهەمــی هێنــاوە ، تەنانــەت 

هەنــدێ جــار ئــەدەب تەحــەدای رسوشــت و ئــەو پێــدراوە گەردونیانــەش 

دەکات کــە توانــای قســەکردنیان نیــە و لــە ســەر زمانــی ئەدەبــەوە دێنــە 

قســە کــردن  ، لەبــەر ئــەوە مــن بــە پێچەوانــەوە وای دەبینــم کــە ئــەدەب 

لــە خزمەتــی مرۆڤایەتیــدا نیــە، بــە پێچەوانــەوە ئــەوە مرۆڤایەتــی وتــەواوی 

گەردوونــە لــە خزمەتــی ئــەدەب و تاقــەو توانــای ســنوورە دوورو درێژەکانی 

ئــەدەب دایــە ، ئــەدەب نایەتــە نــاو چوارچێــوەی خواســتەکانی مرۆڤــەوە 

ــی  ــوە بەرفراوانەکان ــو چوارچێ ــە نێ ــت ل ــرۆڤ دەتوانێ ــەوە م ــە پێچەوان ب

ــەوە. ــگای خــۆی بکات ــەدەب دا جێ ئ

پرســیارەکە ئەوەیــە کــە داخــۆ مــرۆڤ دەتوانێــت لــە نێــو ئــەو چوارچێوانەی 

کــە ئــەدەب دیــاری دەکات بــۆ خەیــاڵ و چێــژو، بــۆ دونیــا بینــی و،وە بــۆ 

بــاش و خــراپ ، جوانــی ناشــیرینی ،هەمــوو ئەگەرەکانــی تــر، جێــگای خــۆی 

دەکاتــەوە یاخــود نــا  .

* گــه ر ئــه ده ب بــۆ ئــه وه  بخوڵقێــت كــه  لــه  خزمه تــی مرۆڤــدا بێــت، ئایــا 

)خزمه تــی  پێناســه ی  له به رامبــه ر  نابیــن  ئیشــكالییه ت  تووشــی  ئێمــه  

مــرۆڤ(؟ یانــی ده مه وێــت ئــه وه ت پــێ بڵێــم: كــه  ڕه نگــه  الی مرۆڤێكــی 

ڕه شــبین یــان به رسوشــت ڕه شــبین خزمــه ت ئه وه بێــت كــه  پرۆســه ی ژیــان 

ــی  ــبینه  له خزمه ت ــه ره  ڕه ش ــه و نوس ــینی ئ ــره دا نوس ــه  لێ ــه وه ؟ بۆی ره تبكات

جه وهــه ری  ده بێــت؟  مه رگدۆســتیدا 

چێــژ،  لــه   بــه ده ر  ئه وه یــه :  پرســیاره كه  

ئایــا ئه ده بێــك كــه  لــه  خزمه تــی مه رگدۆســتی 

ــردن  ــان و گاڵته ك ــه  ژی ــن ل ــی هه ڵهات ــه  خزمه ت و ل

بــه  پرۆســه ی ژیــان بێــت، تاچه نــد خزمه تــه  بــه و 

خزمه تــی  لــه   پێویســته   ئــه ده ب  ڕێبكه ویــن  گــه ر  كــه   پێناســه یه  

ــت؟ جوانركردنــی ژیانــدا بێ

ــی  ــە جۆرێک ــیارە ب ــەم پرس ــی ئ ــدەدەم وەاڵم ــۆىس: هەوڵ ــه هيد كه وڵ _ ش

ــەوە  ــی دای ــە کورت ــیارەم ب ــەم پرس ــروەاڵمی ئ ــە پێش ــەوە, چونک ــر بدەم ت

ــۆ مــەرگ،  ــان و ب ــۆ ژی ــی هەبێــت ب ــەدەب ناتوانێــت پێناســێکی تایبەت ، ئ

ــەدەب  ــی ئ ــا، ئیش ــی دونی ــۆ جوانکردن ــاو وە ب ــی دونی ــن کردن ــۆ نارشی ب

ــە  ــە مرۆڤ ــکات ک ــنیار ب ــۆ پێش ــتاندارمان ب ــی س ــە جیهانێک ــە ک ــەوە نی ئ

ــەوەن  ــاری ئ ــە خوازی ــان ک ــەوەن ، ی ــە دوایی ــان گەشــبینەکان ب ڕەشــبین ی

کــە بتوانــن هاوتــای ئــەم مۆدێلــە لــە ژیــان لــە ئەدەبــا بەرجەســتە بکــەن  

، ئــەو مردنــەی کــە ئــەدەب پێشــنیاری دەکات، یــان ئــەو خــود کوژییــەی 

ــە  ــان دۆســتی و ســتاتیکایەی ک ــەو جیه ــەدەب پێشــنیاری دەکات، ئ ــە ئ ک

ــوژی و  ــی و خودک ــان بین ــەو جیه ــان ئ ــرێ، هەم ــنیار دەک ــا پێش لەئەدەب

ڕەشــبینیە نیــە کــە مرۆڤێکــی ئاســایی حەتــا نوســەرێک داوای دەکات، 

ئــەدەب بــە هەمــوو مانایەکیــەوە قوڵبوونەوەیــە لــە نــاو کۆمەڵێــک بابــەت 

و کۆمەڵێــک گریانــەی زۆر ئاڵــۆز بەیەکداچــوو کــە زمــان دەورێکــی 

کاریگــەر دەبینێــت لــە گێڕانەوەیــدا، هەروەهــا بەگەڕخســتنی توانــای 

قســەکردنی توخمەکانــی تــر لــە ئەدەبــدا وەک قانــع چــۆن لەســەر زمانــی 

پوولــەوە قســە دەکات ، یــان شــێرکۆ بێکــەس چــۆن کورســی دێنێتــە زمــان، 
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ــان لەســەر  نــەک ئــەوەی کــە ئــەدەب بێــت لەســەر خواســتی عاشــقێك ی

خواســتی ڕەشــبینێک یــان گەشــبینێك بدوێــت، یانــی ئیشــی ئــەدەب ئــەوە 

نیــە کــە بێــت مۆدیلێــک لــە ژیــان کــردن بــۆ ئێمــە دیــاری بــکات کــە پێــان 

وابێــت ئیــر ژیــان لــە دوای ئەمــەوە بــەرەو جوانــی و بــەرەو ڕەفاهییــەت 

ــەوەی یاخــی  ــە تۆخکردن ــە ل ــەدەب بریتی ــەوە ئیشــی ئ ــە پێچەوان دەڕوا، ب

ــەو  ــەرەو ئ ــەوە ب ــی خۆی ــای خەیاڵ ــە توان ــان ب ــۆی  و پاڵن ــی خ بوونەکان

جیهانــەی کــە خــۆی بەدیدێنێــت، خەریکــی دروســت کردنــی کاراکتەرەکانی 

خۆیەتــی وە خەریکــی دروســت کردنــی موناتالیتێــی توخمەکانــی خۆیەتــی 

لــە نــاو ئــەو جیهانــەی کــە ئــەو پێــش کەشــی دەکات ، ئەگــەر ئێمــە پێــان 

ــتەوخۆ  ــان ناڕاس ــتەوخۆ ی ــت ڕاس ــە دەیەوێ ــە ک ــک هەی ــت  ئەدەبێ وابێ

ــان  ــک لەژی ــەوە جۆرێ ــە ڕێگەی ــەوەی ل ــۆ ئ ــکات ب ــت ب ــرۆڤ بانگهێش م

ئیختیــار بکەیــن، یــان جۆرێــک لــە ژیــان ڕەد بکەینــەوە، ئــەوە نەمانتوانیــوە 

بــە باشــی لــە ئــەدەب تێبگەیــن، وە ئــەدەب لــە ڕاســتیدا ناتوانێــت هیــچ 

ــکات .  ــەم دۆخــەدا ب کۆمەکێكــی ئێمــە ل

* قســه یه ك هه یــه  كــه  ده ڵێــن ئــه و ئه دیبانــه ی ناتوانــن پرۆژه یه كــی 

خۆكوشــتنی  بــه   پرۆژه كــه   كۆتایــی  دواجــار  بكــه ن،  تــه واو  ئه ده بــی 

ــه وه ی  ــی ئ ــه  یان ــم ئه م ــت بڵێ ــی ده مه وێ ــت، یان ــی دێ ــه ره كه  كۆتای نوس

به رهه مه كانیانــدا  له گــه ڵ  رۆحیــان  زۆر  په یوه ندییه كــی  ئه دیبــه كان 

هه یــه ؟  

_ شــه هيد كه وڵــۆىس: ئەبــێ ئێمــە ئــەو ڕاســتەقینەیە بزانیــن کــە ئەدیــب 

و نوســەران لــە دەرەوەی ژیانــی ئاســایی و ژیانــی فامیلیالــی خۆیــان 

ــی و  ــی سیاس ــی گیروگرفت ــر خاوەن ــێکی ت ــش وەک هەرکەس ــن ، ئەوانی نی

کۆمەاڵیەتــی و هەروەهــا ئابووریــن، ئەوانیــش وەک هەرکەســێکی تــر 

ڕۆژانــە بــەر دەیــان کێشــەی جــۆراو جۆر دەکــەون، بەرگــە گرتنــی  داودەزگا 

ــان و واڵت  ــی ژی ــێوازی بەڕێوەبردن ــەکان و ش ــە خێزانی ــتیەکان و گرفت گش

ــە  ــش هەی ــی ئەمانی ــەوەو دەروون ــەر  بیرکردن ــی  لەس ــەری تەواوەت کاریگ

ــەم  ــەی یەک ــە پل ــەرێك ب ــن الی نوس ــەی خۆکوش ــەوەی کەرەس ــەر ئ ، لەب

ئەدەبەکــەی نیــە، بــە ئەنــدازەی ئــەوەی ئــەو جیهانەیــە کــە ڕۆژانــە بــەری 

دەکەوێــت و مامەڵــەی لەگەڵــدا دەکات، لەبــەر ئــەوە ئێمــە ناتوانیــن 

نەیتوانیــوە  کــە  ببەســینەوە  بــەوەوە  نوســەرێك  خۆکوشــتنی  بابەتــی 

پرۆژەیەکــی ئەدەبــی تــەواو بــکات، ڕەنگــە نائومێــدی هەنــدێ جــار 

بەشــێك بێــت لــە هــۆکاری خۆکوشــن وەک چــۆن الی ئەدیبێــك یــان ڕەنگــە 

ــە ڕێگــەی دژواری  الی بەقاڵێــک ، یــان الی شــوفێرێك یــان عاشــقێك کــە ل

دەروونیــەوە  ڕەنگــە خۆکوشــن ڕووبــدات، بــەاڵم ئەمــە مانــای ئــەوە نیــە 

کــە ئەدیبێــك نەیتوانیــوە پرۆژەیەکــی ئەدەبــی تەواوبــکات کەواتــە خــۆی 

دەکوژێــت، لــە هەنــدێ جێگادائێمــە بۆمــان دەردەکەوێــت کــە خۆکوشــن 

ــە ئەدیــب،  ــە ژیانــەوە الی هەندێــك ل ــە ڕاســتیدا دەبێــت بــە بەشــێک ل ل

ــە  ــتنەکەیەوە ک ــەی خۆکوش ــە ڕێگ ــت ل ــە کاردەهێرێ ــك ب ــك تاکتی جۆرێ

ــەی  ــە ڕێگ ــە ل ــەی ک ــەرە زۆر بەهێزان ــەو کاراکت ــە ئ ــە ل ــوکرات یەکێک س

خواردنــەوەی پەرداخێــک ژەهــرەوە خــۆی لــە نــاو چەمــک و واتــا و 

فەلســەفەکەی خۆیــدا خــۆی زینــدوو دەکاتــەوە و خــۆی بەرجەســتە 

ــەو  ــێکی زۆر ل ــۆگەر دەکات ، وەبەش ــۆی مس ــۆ خ ــەت ب دەکات و ئەبەدی

ــان  ــب و شــاعیرو نوســەرو مۆســیقارو فەیلەســوفانەی کــە خودکوژیی ئەدی

ــان  ــان  ، ی ــەی نەمری ــە مەکین ــان ببێت کــردووە ویســتوویانە خودکوژییەکەی
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ــدووی  ــی زین ــت منوونەیەک ــەر مبانەوێ ئەگ

بێنینیــەوە  ئــەم چەنــد ڕۆژانــەی پێشــوو 

ــە ســوورە  ــەی ) کاروان کاک ــە بڕیارەک مەبەســتم ل

( کــە بڕیــار دەدات ئیــدی نەنووســێت ، کــە بــە 

جۆرێکــی تــر ڕەنگــە ئەمــە وەک کــردەی خۆکــوژی 

یــان نووســین کــوژی لێــک بدرێتــەوە، بــەاڵم لــە ڕاســتیدا بابەتەکــە 

ــم ،  ــە دوا نانووس ــەم ڕۆ ب ــر ل ــت ئی ــک دەڵێ ــرە کاروان کاتێ ــە گرنگ لەم

ناڕاســتەوخۆ دەیەوێــت مبــان گەڕێنێتــەوە بــۆ ســەرلە نــوێ ژیانــەوەی 

ــەران  ــەران و نووس ــەرنجی خوێن ــر س ــی ت ــت جارێک ــەو دەیەوێ ــۆی، ئ خ

ــەم  ــێت، ئ ــینەکانی ڕابکێش ــرۆژەی نووس ــۆی و پ ــۆ الی خ ــران ب و ڕەخنەگ

ــە هەوڵــی گەڕاندنــەوەی  ــە نووســین مانگرتنێکــە کــە ل ــەو ل مانگرتنــەی ئ

ــا کاروان ئەگــەر قەســتی  ــی، وات ــو چەقــی دەقەکان ــۆ نێ ــە  ب ــی تردای ئەوان

نەنووســینی هەبایــە بێدەنــگ ئەمــکارەی دەکــرد، نــەک هەرچــی هــاواری 

ــارەی  ــاڵ دەرب ــە خ ــاڵ ب ــت و خ ــەک بێ ــە دەرەوە ، ن ــی بیهێنیت گەروویەت

هەســتی دەســتبەرداربوونی لــە نووســین بــۆ ئێمــە قســەبکات، بــە دیوێکــی 

تــردا دەمەوێــت بڵێــم کــە ئەگــەر خودکــوژی الی نووســەرێک ڕوویــدا واتای 

ئەوەیــە کــە بابەتێکــی بــۆ تــەواو نەکــراوە یــان گەشــتووە بەکەمــاڵ ئیــدی 

ــەر  ــەوە ئەگ ــە پێچەوان ــو ب ــت، بەڵک ــۆی بکوژێ ــت خ ــە دەبێ ــی نی کارێک

ــەدی،  ــی ئەب ــۆ ژیانێک ــە ب ــای گەڕانەوەی ــە وات ــێ ب ــی وا ڕوویداب حاڵەتێک

یــان بــۆ درەوشــانەوەیەکی ئەبــەدی ، نــەک بیەوێــت کــە پــرۆژەی نووســین 

ــان  ــی وام ــچ منوونەیەک ــە هی ــە ئێم ــوو خودکوشــیەکەی  ک ــە بیان ــکات ب ب

ــەرز  ــە ف ــەو حاڵەت ــت ئ ــع دەتوانێ ــە واقی ــەوەی ک ــە ،جگەل ــت نی بەردەس

ــە  ــب و نوســەرێك ک ــان ئەدی ــە شــۆفێرێك ی ــەک ل ــکات بەســەر هــەر ی ب

شه هيد كه وڵۆىس

ماسته رى هه يه  له  فه لسه فه دا له  زانكۆى ژان مۆالن له  فه ره نسا

خێزانداره  و ئێستا له  واڵىت فه ره نسا ده ژى.
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لــە ڕێگەیــەوە بەرگــەی ژیــان نەگــرن و یــان ژیــان وەک گرفتێکــی گــەورەی 

دەروونــی و ڕۆحــی تەماشــا بکــەن کــە کۆتایــی بــە تــەواوی پەیوەندییەکانی 

ــە  ــە ل ــی ک ــت.  هەمنگوای ــەوە دێنێی ــای دەرەوە بەئەدەبیش ــۆت و دونی خ

کاتێکــدا هاوســەرەکەی لــە خــەودا بــوو خــۆی کوشــت ، هــاوڕێ کــەی لــە 

ــەم  ــە ئ ــەوە ک ــەوەی گێڕای ــدا ئ ــن ســاڵڕۆژی مردنەکەی ــادی پەنجاوپێنەمی ی

لــە ڕق و خۆخواردنــەوەی بەرامبــەر دەزگای هەواڵگــری )ئێــف بــی ئــای ( 

ئەمەریکــی کــە ماڵەکەیــا ن خســتۆتە ژێــر چاودێرییــەوە خــۆی کوشــتووە 

، تــا شــوێنێک کــە ئــەم هاوڕێیــەی بۆمــان دەگێڕێتــەوە هەمنگوایــی 

ــتەقینە  ــی ڕاس ــەک جەهەنەم ــەم، ی ــە جەهەن ــووە ب ــم ب ــی ) ژیان ووتویەت

ــو  ــە نێ ــەت ل ــاوە ، تەنان ــان دان ، لەهــەر شــوێنێکدا دەنــگ هەڵگرەوەیەکی

ئۆتۆمبیلەکەشــمدا، ئــەوان نامەکانــم دەکەنــەوە و تەنانــەت چاودێــرن 

بەســەر تەلەفونەکەشــمەوە (.

* ئه دیبــه كان بــه  گشــتی خــاوه ن چه نــدان خه ســڵه تی تایبــه ت به خۆیانــن: 

هه ســتناكه ن  په راوێــزن..  یاخیــن،  گۆشــه گیرن،  ته نیــان،  مرۆڤگه لێكــی 

بــه   یــان  ئه دیــب؟  بــه  هه ڵهاتنــی  یه كســانه   ئــه م خه ســڵه تانه   كــۆی 

واتایه كــی تــر هه ڵهاتــن لــه  واقیــع، هه ڵهاتــن لــه  كــۆی ئــه و حاڵه تــه  

بــه اڵم دواجــار  ده روونییانــه ی له گه ڵیانــدا ده ژی و ره تیــان ده كاتــه وه ، 

لــه  پێشــه ، ئه ویــش كۆتاییه كــه ی  ئــه و ئه دیبانــه  هه نگاوێكــی تریــان 

ــع  ــگا و واقی ــه  كۆمه ڵ ــان ل ــه ر هه ڵهاتنی ــه  گ ــن، چونك ــه  خۆكوش ــه  ل بریتیی

ــی  ــی منونه ی ــه  دونیایه ك ــه وه  ل ــه وا به دڵنیایی ــت ئ ــه  شكس ــت ل ــك بێ جۆرێ

و خه یاڵیــدا قوڵــر تووشــی ئــه م شكســته  ده بنــه وه ، بۆیــه  ده كرێــت بڵێیــن 

ئه دیبــی یاخــی و راســته قینه  دوا مه نزڵــی خۆكوشــتنه ؟ 

نوســەرێکی  هیــچ  و  ئەدیبێــک  هیــچ  ئێمــە  كه وڵــۆىس:  شــه هيد   _

ــز  ــە پەرواێ ــۆرە ل ــەم ج ــەگیری و ئ ــە گۆش ــۆرە ل ــەم ج ــە ئ ــەوە ک وانابینی

بــوون و  یاخــی بــوون الی قوڵبووبێتــەوە کــە خۆکوشــن بووبێــت بــە 

بەشــێک لــە تەواوکردنــی ئــەم پرۆژەیــە ، ســەدان منوونــەی ئەدیبــی 

بــەرز و بااڵمــان هەیــە کەتــا دواترۆپــک عاشــقی ژیــان بــوون، لــە شــوێنە 

ــە دۆستیوڤیســکیەوە بیگــرە  ــدی ل ــوە ئی ــان بینی ــاون، چێژی خۆشــەکاندا ژی

تــا مارگرێتــا دۆراس و هارۆکــی مۆراکامــی و لــۆران گــۆدەی نووســەری 

ــدا  ــاو ژیانی ــی ن ــی ژنەکان ــە کتێب ــە ل ــا مارکیزک ــی  ت ــی فەرەنس هاوچەرخ

ئەمــە دەگێڕێتــەوە ، بــە پێچەوانــەوە پیاوێکــی وەک ئەلبێــر کامــۆ  زۆرتریــن 

چێــژ دەبینێــت تــا بتوانێــت زۆرتریــن خەیــاڵ بــکات لەگــەڵ ئەدەبەکەیــدا  

ــەرێکی  ــۆ نوس ــادەم ت ــە م ــە ک ــا نی ــە ئەدەب ــی وا ل ــەوە حاڵەتێک ــەر ئ لەب

ڕاســتەقینەیت دەبێــت گۆشــەگیربیت مــادەم تــۆ نوســەرێکی ڕاســتەقینەیت 
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دەبێــت دەبێــت یاخــی بیــت، مــادەم تــۆ نوســەرێکی ڕاســتەقینەیت دەبێت 

خۆکوشــن بکەیــت بــە مەرجێــك بۆ ڕاســتەقینە بوونــی ئەدەبەکــەت . ڕەنگە 

ــەقامگیرو  ــدە ناس ــەم دی ــی ئ ــی زۆر خاوەن ــا ڕادەیەک ــوردی ت ــی ک ئەدەب

ــی  ــەاڵم ســەرلەبەری ئەدەب ــان، ب ــە ژی ــەر ب ــت بەرامب ڕەشــبین و داڕزاوەبێ

ئێمــە هەڵــدەرەوە ئــەم هەمــوو رەشــبینی و گۆشــەگیری و  نائومێدیــە 

هیشــتا نەیتوانیــوە تاکــە نوســەرێکی ئێمــە بگەیەنێتــە بــاوەڕی خودکــوژی، 

ــە  ــنبیرانی ئێم ــوژی الی نوســەرو ڕۆش ــی خــود ک ــەک حاڵەت ــا ی ــە تەنه وات

لەبــەر نائومێــدی و تــەواو نەبونــی پــرۆژە ئەدەبیەکانیــان تۆمــار نەکــراوە.

بــەڕای مــن هۆکارەکــەی دەگەڕێتــەوە بــۆ کامــڵ نەبونــی خواســتی ئــازادی 

لــە هەڵبژاردنــی چــۆن ژیانێکــی، وە بــۆ ســەالماندن و مومارەســەکردنی ئــەو 

ــاو  ــی هاتنەدونی ــە دەرەنجام ــەر ل ــە ئەگ ــەی ک ــی و فیزیکیی ــە زیهن ئازادیی

ــت  ــی زەوت کرابێ ــک لێ ــەوە وەک مافێ ــا کلتوریەکانی ــی بەه ــوڵ کردن قب

ئــەوە بــە دڵنیایــەوە کــردەی خودکــوژی پرۆســەیەکە تێیــدا ئــازادی ڕؤحــی 

و زیهنــی و فیزیکــی تێیــدا دەگاتــە کەمــاڵ، بــە کورتــی و تۆخــی ئەمەوێــت 

ــی و  ــی و زیهن ــە ڕؤح ــی ئازادی ــە بەدیهێنان ــتا ل ــورد هێش ــی ک ــم، تاک بلێ

خۆکوشــتینیش  بیرلــە  تەنانــەت  ئەوەنیــە  بایــی  دورە  فیزیکیەکانیــەوە 

ــی. ــێ ڕوتوشــی ئەدەب ــە هەن ــەوە جگــە ل بکات

*  »ئاســان ناوبانگیــم لــێ  زه وت ده كات، ئه ویــش مه زنریــن ده ســتكه وته  

ــنده ییه كانی  ــه ركه ش به خش ــی س ــش وه ك منداڵێك ــه  منی ــادا، بۆی ــه  دونی ل

ــم  ــه م دێن ــه و ژیان ــی ب ــه  كۆتای ــدا، هــه ر بۆی ــه  رووی ــری فڕێده ده مــه وه  ب ت

ــی  ــو مه یدان ــی نێ ــی جوان ــش مه رگ ــه  ئه وی ــۆم، ك ــردووه  ب ــته به ری ك ده س

جه نگه كانــه . هــاوكات زۆر دڵخۆشــم به بیركردنــه وه  لــه  گــۆٍڕی مه زنــی 

ــت- ــۆن كالیس ــش ڤ ــی هایری ــه  نامه كان ــك ل ــه  یه كێ ــه  ل ــا«. ئه م ــێ  كۆت ب

دا هاتــووه  كــه  بــۆ ئۆرلیكــه ی خوشــكی 

ده نێرێــت، ئــه م ره تكردنه وه یــه  و دواجــار 

خۆكوشــتنی كالیســت، لــه و خاڵــه وه  ســه رچاوه  

به شــوێن  بونه وه رێكــه   مــرۆڤ  كــه   ناگرێــت 

كه ماڵبونــدا ده گه ڕێــت هه ســتده كات ئــه م زه وییــه  

ــكات؟  ــان ب ــر دا ژی ــی كامڵ ــه  دونیایه ك ــته  ل ــه  و پێویس ــه و نیی ــوێنی ئ ش

یــان بــه  دیوێكــی تــردا، مرۆڤێكــه  لــه  دۆخێكــی نائاســایدا كــه  توڕه یــه  لــه  

ــه   ــژ ل ــه وه  و چێ ــی ڕە تده كات ــه  ڕه های ــان ب ــه  ژی ــان بۆی ــه  ئاس خــودا و ل

گــۆڕ ده بینێــت؟ ده كرێــت پرســیاره كه  وه هابكه یــن: ئاســایی نییــه  مرۆڤێــك 

ــان بێــت؟ ــه  ژی رسوشــتیانه  رقــی ل

_ شــه هيد كه وڵــۆىس: مــن لــە گــەڵ ئــەم بیرکردنەوەیــەدا نیــم، چونکــە ئــەم 

بیرکردنــەوە بیرکردنەوەیەکــی ئایدۆلۆژییــە، لــەم ژیانــەدا ژیانێکــی ئیدیــال 

نادۆزێتــەوە، وە لــە ڕێگەیــەوە دەیەوێــت کۆمەڵێــک نەفرەتــی هەیــە 

بیڕێژێــت، یــان ڕوو بــەڕووی کۆمەڵێــک بێــدادی دەبێتــەوە کــە دەرقەتــی 

نایــە، یــان حاڵەتەکــە هەندێجــار دەگاتــە ئــەو ڕادەیــەی کــە فەیلەســوفێکی 

وەک میشــێل ئۆنفــرێ لــە جێگەیەکــدا بــاس لــەوە دەکات کــە لــە نــاوەوەی 

ــت  ــە دەیەوێ ــە هەمیش ــە  ک ــۆ[ هەی ــە ]ئیگ ــك ل ــەرێکدا جۆرێ ــەر نوس ه

دەربــارەی جوانــی خەیاڵــی خــۆی و مەزنــی بیرکردنــەوەی خۆی قســەبکات، 

ڕەدکردنەوەیــەی  دەکاتەوە،ئــەم  ڕەد  دەرەوە  دونیــای  بــەردەوام  وە 

دونیــای دەرەوە جۆرێکــە لــە ]ئیگــۆ[ کــە تــۆ ناتوانیــت جوانیەکانــی 

دونیــای دەرەوەی خــۆت قبــوڵ بکەیــت، لەبــەر ئــەوە ئیگــۆ نەخۆشــیەکی 

دەروونیــە کەبەداخــەوە زۆر لــەو ڕۆشــنبیرو نوســەرانە هەڵگــری ئــەم جۆرە 

ڤایرۆســەن، هەنــدێ نووســەر ئەگــەر لــە ڕێگــەی ئــەم ئیگۆیــەوە دەســت 
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ــی  ــەواوی ئەدیبان ــە ت ــە ک ــەوە نی ــای  ئ ــن مان ــە بووبێ ــەم ژیان ــەرداری ئ ب

دونیــا بەهەمــان حاڵەتــەوە ئــەم مامەڵەیــە لەگــەڵ دونیــادا دەکــەن، 

ــان  ــە خۆی ــەی ک ــای ئەوان ــت دات ــن ، مەبەس ــەک بێنی ــەر داتای ــە ئەگ ئێم

ــیقاران و  ــان و مۆس ــەران و ئەدیب ــە نوس ــەروارد ب ــادا ب ــە دونی ــوژن ل دەک

فەیلەســوفەکان بکەینــەوە دەبینیــن کــە ڕێژەیەکــی ئێجــگار کــەم نوســەرو 

ڕۆشــنبیرو ئەدیــب خۆیــان کوشــتووە بــە بــەراورد بــە چیــن و توێژەکانــی 

دیکــەی کۆمەڵــگا، ئــەوەی کەدەمەوێــت دووبــارەی بکەمــەوە ئەوەیــە 

بەریەککەوتنــان  واقیعیــن،  بوونەوەرگەلێکــی  نوســەرانیش  و  ئەدیــب 

لەگــەڵ گرفتــەکان چرکەســاتیەو بــەردەوام لەبەریەکەوتندایــن لەگــەڵ 

توخــم و رەگەزەکانــی تــر، ئێمــەش وەک هەرکەســێکی تــر دەتوانیــن 

بەرگــەی بگریــن و وەدەتوانیــن بەرگــەی نەگریــن ، ئەمــە بــەو مانایــە نایــە 

کــە تــۆ مــادام نووســەر بیــت ئیــدی لــە دەرەوەی ئــەم هاوکێشــانەیت، بــە 

پێچەوانــەوە ئێمــە نوســەرێکی گــەورەی وەک )گارســۆن باشــالر(مان هەیــە 

،کــە ئەگــەر چــی یەکێکــە لــە فەیلەســوفە مۆدێرنەکانــی دونیــای فەرەنســی 

و قورســایی خــۆی لــە دونیــای ئەکادیمیــدا هەیــە، بــەاڵم ئــەو پێــی وایــە کــە 

فەلســەفە جگــە لــەوەی کــە پیشــەیەکە وەک پیشــەکانی تــر هیــچ شــتێکی 

ــت و  ــەگیر بکەی ــۆ گۆش ــی ب ــۆ خۆت ــە ت ــە ک ــەوە نی ــە، ئ ــی  نی ــری ئیزاف ت

تەرکــی دونیــای بــۆ بکەیــت ،ئــەم پیــاوە گەورەیــە تەنانــەت ڕازی نیــە بــە 

ــەم کەســێکە  ــت ئ ــت ، چونکــە وەک خــۆی دەیڵێ ــگ بکرێ مامۆســتاش بان

کارێکــی لــەم بــوارەدا دەســت کەوتــووەو خەریکــی ئیشــێکی ســادەو 

ــاو کۆمەڵــگادا وابەســتەن بــە  ــە ن ســاکارە ، چونکــە نوســەرانیش دواجــار ل

کۆمەڵێــک عەقــدی گــەورەوە ،ئیــدی لــە خێزانــەوە بیگــرە تــا کۆمەڵــگا و تــا 

پەیانــە جڤاکــی و یاســایی و سیاســی و ئیداریــەکان، کــە درێــژە بــەم ژیانــە 

ــە. ــە نی ــەم یاری ــە دەرەوەی ئ ــب ل ــە ئەدی ڕاســتەقینەیە دەدات ، بۆی

*رۆماننوســی ئیتاڵــی چێــزاری پاڤێــزی خۆكوشــتنی خــۆی راگه یانــد بــه وه ی 

كــه  خۆشــرین شــته  لــه  ژیانیــدا! ئــه م چێــژه  بــۆ رۆمانوســێك كــه  پێیوایــه  

خۆكــوژی خۆشــرین شــته ، الی ئێــوه  كام ده الله تــی تێــدا ده بیننــه وه ؟ 

یــان به واتایه كــی تــر ئه زمونێــك كــه  تاقــی نه كراوه تــه وه  چ هۆكارێــك 

واده كات ئــه و دروشــمه  به رزكاتــه وه  كــه  خۆكوشــن خۆشــرین شــته ؟ ئایــا 

گــه ر خۆكوشــن خۆشــرین شــت بێــت، كه وایــه  ژیــان گاڵته جاڕییــه  و 

ناخۆشــه ؟

_ شــه هيد كه وڵــۆىس: ئەلبێــر کامــۆ لــە شــوێنێکدا قســەیەکی جــوان دەکات 

ئــەو پێــی وایــە ئەگــەر مــردن نەبوایــە ژیــان تەحەمــوول نەکــراو دەبــوو، بــە 

جۆرێــك  مــرۆڤ هــەر لەگــەڵ یەکەمیــن ڕۆژی لەدایــک بوونیــدا کۆتایــی بە 

ژیانــی خــۆی دەهێنــا، مــادام مردنێــك هەبێــت مــرۆڤ دەتوانێــت بەرگــەی 

ــە کــە  ــردا پێموای ــە شــوێنێکی ت ــت، ل ــان بگرێ ــەواوی سەرکێشــیەکانی ژی ت

ســپینۆزایە وا بیــر دەکاتــەوە ) ئەگــەر لەدایــک بــوون ئیختیــار نەبێــت ئــەوا 

ــەک  ــوو چرکەی ــت هەم ــرۆڤ دەتوانێ ــك  م ــە جۆرێ ــە ( ب ــردن ئیختیاریی م

ــە  ــە ل ــوژی یەکێک ــتیدا خودک ــە ڕاس ــت، ل ــۆی بێنێ ــی خ ــە ژیان ــی ب کۆتای

تاقانەتریــن ئازادییــەک کــە مــرۆڤ هەیەتــی، هەنــدێ شــکۆمەندی  ) 

وەک الی ســامۆراییەکانی ژاپــۆن( هەیــە تەنهــا لــە ڕێگــەی خودکوژییــەوە 

ــە  ــەوەی ک ــەڵ ئ ــوژی لەگ ــەوە خودک ــەر ئ ــت، لەب ــت بەدیبهێرێ دەتوانرێ

ســنووری ئازادییەکانــی تــۆ دەســەملێنێت، هیــچ هێزێکــی تــر ناتوانێــت بێت 

ــدا بڕیارێکــی  ــە کۆتایی ــکات، چونکــە خودکــوژی ل ــە ب ــەم ئازادیی ڕێگــری ل

تاکــە کەســی و کۆنکرێتیــە کــە تاکەکــەس دەتوانێــت لــە ڕێگەیــەوە بــگات 

ــە  ــگات ب ــرا ب ــی ت ــان بەدیوێک ــت، ی ــە دەیەوێ ــتەی ک ــەو ش ــتێک ل ــە ش ب
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ــی  ــدە دەتوان ــۆ چەن ــەن  ت ــی دەک ــەکان باس ــیرینیەی  وەك  ئاین ــەو ناش ئ

ــۆد  ــت وەک کل ــی خــۆت بنێری ــەم خۆکوشــتنەوە نەفرەتەکان ــە ڕێگــەی ئ ل

لیڤــی شــراویس  کــە لەســەر قەرەوێڵــەی خەســتەخانە لــە دوا نەفەســیدا 

گووتــی ) ئــەم جیهانــە ئــەو جیهانــە نەبــوو کــە مــن ئاواتــە خــوازی بــووم   

ــوو  بەدرێژایــی  ــاوە هێشــتان ئامــادە نەب ــەم پی ــر ئ ــە جۆرێکــی ت ــی ب ، یان

ســەد ســاڵ دەســتبەرداری ئــەو ژیانــە ببێــت کــە بەدڵــی نەبــووە، ســەرەڕای 

ئــەوەش بەرگــەی گرتــووەو خودکــوژی نەکــردووە، یانــی دەمەوێــت بڵێــم 

کــە خۆکــوژی ئەوەنــدەی پەیوەنــدی بــە ئــازادی تاکــەوە هەیــە ، ئەوەنــدە 

پەیوەنــدی بــەوەوە نیــە کــە مــادەم تــۆ نوســەریت دەبێــت خــۆت 

ــەوەی  ــەر ل ــرۆڤ ب ــە، م ــن ئەوەی ــەی م ــتی قس ــە گش ــە ب ــت ، وات بکوژی

مەرگدۆســت بێــت ژیــان دۆســتە، مــرۆڤ بــەر لــەوەی نەفرەتــی هەبێــت 

ــدا،  ــەری خۆی ــی دەوروب ــۆی تۆخمەکان ــەڵ ک ــۆزە لەگ ــتیدا هاوس ــە ڕاس ل

مــرۆڤ بــەر لــەوەی بیەوێــت یاخــی ببێــت و ســنوورەکان ببەزێنێــت، 

لــە ڕاســتیدا خەریکــی تۆخکردنــەوەی ســنوورەکان و دەســتەمۆکردنی 

تێکــڕای ئــەو توخانەیــە کــە لــە ڕێگەیــەوە دەتوانــێ هەناســەبدات، واتــە 

مــرۆڤ ئەوەنــدە بونەوەرێکــی جوانبینیــە  ئەوەنــدە مرۆڤێکــی وا نیــە 

ــدن  ــەی بەزان ــە ڕێگ ــیرینەکانەوە و ل ــەوەی ناش ــەی تۆخکردن ــە ڕێگ ــە ل ک

و یاخیبوونــی تــەواوی ئــەو توخانــەی کــە لــە بەینــی دووکەوانــەدا دونیــا 

ــو  ــت ، بەڵک ــە رسوش ــە  ب ــرۆڤ نیی ــتی م ــە خواس ــەن. ئەم ــیرین دەک ناش

لــە کۆتایــی یاریەکــەدا وەک لڤیــس شــراویس   نیشــامنان دەدات کــە ئایــا 

ئێمــە ژیانێکــی چۆمنــان تێپەڕانــد؟ وە بەرگەگرتنــی ئــەم دژوارییانــەی ژیــان 

بــۆ هەمــوو مرۆڤێــک تــا کۆتایــی چێــژ وەرگرتنــە، مــرۆڤ چێــژ لــە ئــازارو 

ــگای  ــە ڕێ ــە ل ــت ک ــەو ئەشــکەنجانە وەردەگرێ ــەواوی ئ ــە ت فرمێســک و ل

ــان  ــدا ڕووبەڕووی ــان کردن ــژی ژی دوورودرێ

دەڵێــت  کامــۆ  وەک  ،دواجــار  دەبێتــەوە 

نەماندەتوانــی  نەبوایــە  مــردن  چێــژی  ئەگــەر 

بەرگــەی ژیــان بگریــن ئەگــەر ڕەوابێــت ژیــان بــەو 

دۆزەخــە وێنــا بکەیــن کــە خــودا وەک ســزایەک و 

ــرد. ــان ک ــک قبوڵی ــرۆڤ وەک ئیختیارێ م


