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مەحمــودی دەوڵــەت ئابــادی ڕۆماننوســێك كــە لەبــەر هــەژاری و نــەداری 

ــە شــوانییەوە بیگــرە  ــت، ل ــەدوای كاردا دەگەڕێ ــت و ب ــدن وەال دەنێ خوێن

ــەوەی  ــا ئ ــە دوای كار ت ــش كار ل ــنگەری و دواتری ــی و ئاس ــا پینەچێت هەت

ــەری  ــران و نووس ــی ئێ ــەرە بەناوبانگەكان ــە نووس ــك ل ــە یەكێ ــوو ب ــە ب ك

ــی فارســی.  ــن ڕۆمان درێژتری

ــی  ــادی شــەوان دەنووســێت، دەڵێــت شــەوان مــرۆڤ خۆیەت ــەت ئاب دەوڵ

و خــوای خــۆی. بۆخــۆی قــژی كــورت دەكاتــەوە، لــە هەڕەتــی الویییــەوە 

ــخانەی  ــەردانی سەرتاش ــاڵ س ــردووە و 50 س ــی كار ك ــی سەرتاش ــە دوكان ل

نەكــردووە، ئۆتۆمبێلێكــی زۆر كۆنــی هەیە ئەوەنــدەی الی فیتەر و میكانیكە 

ئەوەنــدە الی خــۆی نییــە. لــەم گفتوگۆیــەدا بــاس لــە خۆشەویســتی خــۆی 

بــۆ دایــك و باوكــی دەكات و لەالیەكــی تــر بــاس لــە ژنــی پشــت پەنجــەرە 

كــە بــە قژێكــی خــاو و چارشــێوەیەكی ســپیەوە وەســتاوە، بــاس لــە مەیــل 

ــە  ــەوە دەكات ك ــاس ل ــەربازی دەكات، ب ــەی س ــە پیش ــۆی ب ــەزی خ و ح

چــۆن مرگــی براكــەی كاریگــەی لەســەر نووســەربوونی ئــەو دانــاوە، ئــەو 

حــەزی لەوەیــە لــە شــەودا بنووســێت، تەكنۆلۆژیــای نــوێ بــكار بهێنێــت، 

زۆر هۆگــری ئەوەیــە كــە شــۆفێری بــكات، حــەزی لــە ڕەنگــی شــینە 

ــە  ــی ل ــەدا باس ــەم گفتوگۆی ــكات. ل ــی ب ــە ئارەزووكان ــاس ل ــت ب و دەیەوێ

ســووچ و قوژبنەكانــی ژیانــی شەخســی و تایبەتــی خــۆی كــردووە كــە تــا 

ئێســتا یــان باســی نەكــردووە یــان زۆر بــە كەمــی قســەی لەســەر كــردوون 

و ئەمــەش بــۆ گوێگــر و خوێنــەر و وەرگــر جێــی ســەرنجە. 

ــادە  ــینەما ئام ــە س ــەم ل ــە و ه ــانۆت هەی ــی ش ــەم ئەزموون ــان ه *جەنابت

ــردووە،  ــاوت دەرك ــەریش ن ــەم وەك نووس ــداوە و ه ــژەت پێ ــووی و درێ ب

خاوەنــی چەندیــن ئەزموونــی جۆراوجــۆری لــە هەڕەتــی الویــدا، هەندێــك 

لەســەر ئــەو ئەزموونانــە قســەمان بۆبكــە، باســی ئەوەمــان بــۆ بكــە ئەگــەر 

درێــژەت بــە نووســەری نەدابوایــە بەنیــاز بــووی چ كارێكــی تــر بكــەی؟

- دەوڵــەت ئابــادی: ســەرەتا ویســتم لــە مەشــهەد ببــم بــە گروبــان و 
درێــژە بخوێنــدن بــدەم بــۆ ئــەوەی ببــم بــە ئەفســەر. دواتریــش ســوور بــم 

لــە ســەر وەرگرتنــی پلــەی ســەربازی زیاتــر، چونكــە مــن پیشــەی ســەربازیم 

زۆر پێخــۆش بــوو. بــەاڵم دەرنەچــووم و نەمتوانــی ببــم بــە ئەفســەر، 

ــی  ــی وسەرتاش ــە دەالك ــووەكەم ك ــە پێش ــەر پیش ــەوە س ــە چووم هەربۆی

ــوو هەمــووان دەیانەویســت  ــە سەرتاشــیدا نەفــەری یەكــەم ب ــوو. مــن ل ب

ــاوی تەقــی  ــوو ن ــدا كاربكــەم. وەســتایەكم هەب ــە دوكانەكەی مــن بچمــە ل

ــەو  ــۆ ئ ــردەوە و ب ــانۆ ك ــە ش ــرم ل ــر بی ــرا. دوات ــوت: ب ــی دەگ ــە من ــوو. ب ب

مەبەســتە بــۆ تــاران هاتــم. مــاوەی ســاڵ لــە بــە دوای ئــەم و ئــەو دا گــەڕام 

بــۆ ئــەوەی بچمــە وانــەی فێربوونــی شــانۆ. ســەرەتا منیــان وەرنەدەگــرت و 

دەیانگــوت دەبێــت دیپلۆمــت هەبێــت و منیــش گووتــم كاكە ئێســتا دیپلۆم 

چ گرنگێكــی هەیــە؟  مــن گووتــم دەمەوێــت بێــم لــە وانەكانــدا بەشــداری 

بكــەم بــۆ ئــەوەی فێربــم. بــۆ مــاوەی یــەك كاتژمێــر لەگــەڵ خوالێخۆشــبوو 

ئەســكۆیی گفتوگــۆم كــرد تــا ڕەزامەنــدی نیشــان دا بــۆ ئــەوەی بەشــداری 

وانــەكان بكــەم و دواتــر لــە كۆتایــی وانەكانــدا لــە دوو بەشــی نووســین و 

ئەكتەریــدا پلــەی نایابــم بەدەســت هێنــا و بــۆم بــە خوێنــدكاری یەكــەم. 

جوانەمرگبوونی برا و دەستپێكی نووسین

دوای چەنــد قۆناغێكــی ژیــان، پرســی بیركردنــەوەم بــۆ هاتەپێــش، زەینــی 

مــن زەینێكــی فەلســەفی بــوو، زۆرم حــەز لــە فەلســەفە و بیركردنــەوە بــوو. 

بــەاڵم  براكــەم  لــە تەمەنــی 22 ســاڵیدا كۆچــی دوایــی كــرد. دكتــۆر پێــی 

ــر  ــاوە و دوات ــی م ــر تەمەن ــە 100 ڕۆژی ت ــر ل ــەم كەم ــە براك ــن ك گووتی

دەمرێــت. ئەمــە زیانێكــی زۆر گــەورەی عاتیفــەی لــە منــدا و هــەر ئــەوەش 

ــی  ــەژان و برینێك ــی ب ــەم. دەردێك ــات بب ــۆ ئەدەبی ــا ب ــە پەن ــرد ك وای ك
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بەســۆ بــوو. براچكۆلــەم بــوو. دایكــم زۆری خۆشدەویســت و زۆریــش 

هۆگــر بــوو، تەنهــا منداڵێــك بــوو لــە خانەوادەكەمانــدا كــە لەگــەڵ دایكــم 

پەیوەندییەكــی زۆر قوڵــی هەبــوو. لەســەر داوای دایكــم و لەبــەر ئــەوەی 

كــە حاڵــی بــاش بێــت چووینــە بــۆ داوای كچێــك بــۆی. براكــەم چوارســاڵ 

ــەوت و  ــۆش ك ــر نەخ ــت. دوات ــۆ خواس ــان ب ــوو. كچەم ــر ب ــن بچووك لەم

ــر دەژی،  ــە 100 ڕۆژی ت ــر ل ــی: كەم ــكەكە وت ــۆر، پزیش ــۆ دكت ــان ب بردم

هەرچــی لەدەســتم هــات بــۆم نەكــرد بــەاڵم ســەد مخابــن ســوودی نەبــوو 

ــردم و  ــر كۆچــی دواییكــرد و تووشــی ئازارێكــی قورســی عاتیفــی ك و دوات

هــەر ئــەوەش وای كــرد  كتێبــی« بابــا ســوبحان« م نووســی، دواتــر كەومتــە 

ســكەی نووســین و بیركردنــەوە و دواتــر خوڵقانــدن و داهێنانــی ئەدەبــی.

هونەر لە كاركردنەوە فێر بووم نەك لە تیۆری

ــت   ــیش بێ ــی باش ــێ خاڵێك ــەم و پێدەچ ــی بك ــەوێ باس ــە دەم ــك ك -خاڵێ

ــرد  ــری هونەرك ــی فێ ــەوەی من ــرد، ئ ــر نەك ــی فێ ــۆری من ــە تی ــە ك ئەوەی

كاركــردن بــوون. كاركــردن منــی فێــری زۆر شــت كــرد، هەمــوو ئــەو 

ــوو و هونەریشــم  ــەرەوە ب ــە مــن ئەنجامــم داون بەهــۆی هون ــەی ك كاران

ــە  ــەت ل ــەكان. تەنان ــە ئەدەبیی ــە تیۆریی ــەك ل ــووم ن ــر ب ــردن فێ ــە كارك ل

نووســەرانی گــەورەش ئەگــەر مبانــەوێ بــەراورد بكەیــن كــە لەنێــوان ئــەوان 

و كار، كامیــان زیاتــر لەســەر مــن كاریگەرییــان هەبــووە كار بــووە، تەنانەت 

لەپێداچوونــەوەی دەقیشــدا. بــۆ منوونــە ئەگــەر لــە ســەر زەوی و زار كارم 

ــان  ــە دەشــت و بیاب ــەر ل ــان ئەگ ــووم، ی ــان ســەرتاش و دەالك ب ــردووە ی ك

ــە تەمەنــی شــەش ســاڵیدا  ــە دوكان پینەچــی ل ــان ئەگــەر ل كارم كــردووە ی

ــردووم.  ــری ك ــەر فێ ــەوان هون ــوو ئ ــردووە هەم كارم ك

چەنێ دڵخۆش بووم كاتێك دەریان كردم

گومانــم لــەوەدا نییــە ئەوانــەی كــە بــەدوای تیۆرییــە ئەدەبییەكاندا ڕۆیشــن 

دەوڵەت ئابادی
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لەڕاســتیدا ڕێگەیــان ون و بــزر كــردووە، ڕێــگای فێربــوون  تەنهــا كاركردنــە، 

ــەو  ــك بێــت. جــا ل ــەو كارە هــەر كارێ ــە، جــا ئ ــا ڕێگــەی فێربوون كار تەنه

كارەدا ســەركەوتوو بــی یــان نــا، گرنــگ كاركردنــە، مــن خــۆم لــە زۆر كاردا 

ســەركەوتوو نەبــوو و هەرەســم هێنــاوە، بــەاڵم لەوەشــدا هــەر فێــری 

شــتێك بــووم. دەزانــی بــۆ چــی منیــان لــە ڕۆژنامــەی كەیهــان دەركــرد؟ مــن 

لــە بەشــی بازرگانــی ڕۆژنامەكــە كارم دەكــرد، ڕۆژێكیــان ئەوەنــدە مانــدوو 

ــن«  ــیبووم » توجاری ــن نووس ــار« م ــم » توج ــەوەی بنووس ــری ئ ــووم لەب ب

ــد  ــە چەن ــای ك ــرد، ئ ــان دەر ك ــت، منی ــێ بڕۆی ــم دەب ــان گووت ــر پێی . دوات

ــتت  ــە درێ، هەس ــە هامت ــە ڕۆژنامەك ــە ل ــەی ك ــەو كات ــووم ئ ــۆش ب دڵخ

ــووم،  ــەركەوتوو ب ــد ناس ــە هەرچەن ــووم. هەربۆی ــدان بەرب ــە زین ــرد ل دەك

بــەاڵم هەســتم دەكــرد فێــری شــت بــووم. كاركــردن گەورەتریــن فێركــەری 

مــن لــە ژیــان و هونــەردا بــووە. مــن مرۆڤــم لەكاتــی كاركردنــدا ناســیوە.

 

*ئەگەر نەبوایەی بە نووسەر چیت دەكرد؟

ــی  ــەر) كات ــە ئەفس ــووم ب ــە نەب ــەوەی ك ــادی: دوای ئ ــەت ئاب - دەوڵ

خــۆی دەوڵــەت ئابــادی حــەزی لــەوە بــوو كــە ببێــت بــە ئەفســەر، بــەاڵم 

ــەك  ــواری شــانۆوە، ماوەی ــە ب ــوردی( چووم ــڕی ك ــرا- وەرگێ ــر وەرنەگی دوات

ــواری  ــا، كەومتــە ب ــم، وازم لێهێن ــرد ناتوان ــتم ك ــەوە، هەس ــانۆ مام ــە ش ل

ئەدەبیاتــەوە، هەڵبــەت پێشــر تۆزێــك ســەرم لــە ئەدەبیــات دەخــورا، ئــەو 

ــە  ــد. لەبیرم ــە بیرمەن ــم ب ــە بب ــرد، دەبوای ــزم ك ــوو بەهێ هەســتەی هــەم ب

ڕۆژێ مێشــك و زەینــم كەوتەگــەڕ، مــرۆڤ خــۆی لــەوە تێــدەگات. لەبــاری 

ســۆز و عاتیفــەوە زیانێكــی گــەورەم لێكــەوت پێموابــوو تەنهــا ئەدەبیــات 

دەتوانێــت وەاڵمــی ئــەو زیانــە بداتــەوە. لەوانەیــە هەندێــك بــاوەڕ 

بەمــە نەكــەن كــە هەســتی نۆســتالۆژیا لەنووســینی ڕۆمانێكــی وەك » 

كلیــدەر« ڕۆڵێكــی زۆر گرنگــی گێــڕا.   لەتــاران هەســتم بەوەكــرد و چــووم 

ــێ زەوت دەكات  ــم ل ــاران خەریكــە هەمووان ــەاڵم ت ــا، ب خانەوادەكــەم هێن

و كردیشــی. هەســتی نۆســتالۆژیا زۆر لــە مــن دایــە و كاتێــك كــە بــۆ 

ــردەوە.  ــرم لێدەك ــاڵ بی ــە 20 س ــتم ك ــەو كارە ڕۆیش ــەرەوڕوو ئ ب

50 ساڵ بۆ سەرتاشخانە نەچووم

ــاژەت  ــرد و ئام ــۆت ك ــاری خ ــە كاروب ــە باســت ل *ئێســتا ك

دەوڵەت ئابادی
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ــۆ  ــەیرە و ب ــە زۆر س ــتەی ك ــەو ش ــرد، ئ ــی ك ــە سەرتاش ب

زۆر كــەس سەرنجڕاكێشــە ئەوەیــە، كــە ئێــوە خۆتــان قــژی 

خۆتــان كــورت دەكەنــەوە  و ســەردانی سەرتاشــخانە ناكەن.

- دەوڵــەت ئابــادی: زۆر لەمێــژە بــۆ سەرتاشــخانە ناچــم، ئــەو كاتــەی 

ــە مێشــكم دا  ــۆ ســاتێك ب ــە سەرتاشــخانە كارم دەكــرد ب ــە گەنجــی ل كــە ب

هــات كــە بــا تاقــی بكەمــەوە بزانــم دەتوانــم بــۆ خــۆم قــژی خــۆم كــورت 

بكەمــەوە، ئەوەنــدەی بڵێــی یــەك و دوو دەســتم كــرد بــە كورتكردنــەوەی 

قــژم، بینیــم كــە دەتوانــم و لــە دەســتم دێ. لــە ماڵــەوەش دەمتوانــی بــۆ 

ــاالك  ــاوم چ ــەت چ ــە ق ــم ب ــەوە. دەستیش ــورت بكەم ــۆم ك ــژی خ ــۆم ق خ

ــە  ــاد بوای ــژم زی ــك ق ــەم. هەركاتێ ــك بك ــوو كارێ ــی هەم ــوو و دەمتوان ب

ــۆ  ــۆ 50 ســاڵ دەبێــت كــە نەچــووم ب ــم دەكــردەوە، ئێســتا ب بۆخــۆم كورت

سەرتاشــخانە، هەرچەنــد ئــەو شــوێنە شــوێنێكی بــاش و گشــتییە و شــوێنی 

ــە باشــەكانە. ــوون لەگــەڵ مرۆڤ تێكەڵب

لەوشەودا مرۆڤ خۆیەتی و خوای خۆی

ــی شــەوتان  ــەون، بۆچ ــدەدارن و ناخ ــان شــەو زین *جەنابت

بــۆ نووســین و بیركردنــەوە هەڵبــژاردووە و ئەمــە بــۆ كــەی 

دەگەڕێتــەوە؟

ــە ڕۆژان  ــن هەمیش ــە م ــەرەتاوە. چونك ــادی: هەرلەس ــەت ئاب - دەوڵ

ســەرقاڵی كاركــردن بــووم و دەبوایــە بەدڵنیاییــەوە شــەوان بنووســم. 

ــی و خــوای  ــرۆڤ خۆیەت ــە م ــی ســەو ك ــە گەورییەكان ــە ل ــەش یەكێك ئەم

خــۆی و هیــچ كــەس نییــە جگــە لەخــۆت و كاغەز ســپی و قەڵەم و هەســتی 

سەربەســتی و ئــازادی. هــەر بۆیــە هەندێــك تــا كاتژمێــر ســێ بــۆ چــواری 

ــی  ــە خەلوەت ــرد، ل ــەما دەك ــە س ــتم ب ــر دەس ــی و دوات ــی دەمنووس بەیان

ــوو  ــم هەب ــتێكی خۆش ــە هەس ــەوەی ك ــەر ئ ــرد. لەب ــەمام دەك ــدا س خۆم

ــە زۆر  ــەم تەنیایی ــە شــوێنێك و ئ ــە گەیشــتووە ب ــەم داهێنان ــە ئ ــەوەی ك ل

بــەرز و مەزنــە. شــەو زۆر بــاش و خۆشــە، دواتــر كــە مەوالنــا جەاللەدینــی 

ڕۆمیــم زیاتــر ناســی هەســتم كــرد كــە ئەویــش شــەوی زۆر بــاش ناســیوە. 

كۆلۆنێل لە شەودا   

ئــەو كات ئەوەنــدە شــەقامەكان قەرەباڵــغ نەبــوون و وەك ئێســتا پــڕ 

لەهــەراو هوریــا نەبــوو و مــن زیاتــر لــە ژێــر زەمینــدا دەژیــام. زۆرم ئــەو 

ــۆ  ــە( ب ــكان) قادرم ــد پلی ــە بەچەن ــت ك ــۆش دەویس ــە خ ــوو و بینایان خان

ــاوەی دوو ســاڵ ســەرقاڵی  ــرە. م ــەوێ بێدەنگــی زیات ــە خــوارەوە. ل دەچیت

نووســینی ڕۆمانــی »كۆلۆنێــل« بــووم. ڕۆمانەكــەم دا بــە ئــازەری خێزانــم بــۆ 

ئــەوەی بیخوێنێتــەوە. ئــازەری خێزانــم بەالییــەوە زۆر ســەیر بــوو، گووتــی 

ــوە  ــە ئێ ــەوان ك ــووت ش ــم گ ــەو. پێ ــم ش ــیوە، گووت ــەوەت نووس ــەی ئ ك

دەخەوتــن مــن دەســتم دەكــرد بــە نووســین، ئــەو كات ئێمــە لــە شــەقامی 

وەزیــران لــە بینایەكــی بچــووك دەژیایــن. شــەوان كــە هەمــووان دەخەوتن، 

ــرد. ــە نووســین دەك ــم و دەســتم ب هەڵدەســتام و نەدەخەوت

چۆن دەتوانم سەبارەت بە تەكنۆلۆژیای نوێ كەمتەر خەم بم

ــت  ــە زۆر زوو موبایل ــوون ك ــەرانە ب ــەو نووس ــت ل *جەناب

لەگــەڵ  بــە كارهێنــا،  ئیمێلــت  و  بــە دەســتەوە گــرت 

لەمدوایانــەدا  نەبــووی،  نامــۆ  مۆدێــرن  تەكنۆلۆژیــای 

تێگرامیشــت بەكارهێنــا، چ شــتێك بــووە هــۆی ئــەوەی كــە 

بــە پێچەوانــەی هاوتەمەنەكانــت داخــراو نەبیــت و ئــەو 

كەرەســتەو ئامێرانــە بــەكار بهێنێــت؟ 

ــە ئێســتادا  ــردوودا و چ ل ــە ڕاب ــن هەمیشــە چ ل ــادی: م ــەت ئاب - دەوڵ

ــە  ــی هەمیش ــی و لێهاتووی ــردووە. كارامەی ــەم ك ــانی نوخب ــی كەس ستایش

جێــی ستایشــە، و ئــەم تەكنۆلۆژیانــە نیشــانی باڵقبوونــی مێشــكی مرۆڤــە 
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لــە بەرهەمهێنــان و داهێنانــدا. چلــۆن دەكرێــت مــن گرنگــی پێی  نــەدەم و 

پێمــوا بێــت، چونكــە لێیــان تێناگــەم كەواتــە نابێــت بەكاریــان بهێنێــم؟ مــن 

ســەبارت بــەو شــتانە دەمارگــرژ نیــم و دەڵێــم ئەمانــە موعجیــزەی مێشــك 

ــارە و  ــواری تەی ــە س ــتاش ك ــێ. ئێس ــوڕ دەمێن ــن. ســەرم س ــی مرۆڤ و زەین

فڕۆكــە دەبــم و دوای چــوار ســەعات لــە ماڵێــك و لەشــوێنێكی ترم بەڕاســتی 

ــە. ئێمــە  ــە، موعجیزەی ــە؟ بەڕاســتی وای ــە. مەگــەر وا نیی ــم موعجیزەی دەڵێ

كاتــی خــۆی كــە لــە گونــدی دەوڵــەت ئابــاد لــە ســەبزەوار بوویــن، ئەگــەر 

مبانویســتایە بێیــن بــۆ شــار دەبوایــە ڕێگایەكــی شــەش حــەوت كیلۆمەتــری 

بــە ســواری گوێدرێــژ بــە دوو ســەعات و نیــو ببڕیــن و لــە گەڕانــەوەش بــۆ 

دێ دەبوایــە دوو ســەعات و نیــو بەڕێــگاوە بایــن. ماركــس قســەیەكی زۆر 

جوانــی هەیــەو دەڵێــت: مێــژوو لــە دەرەوەی ئیــرادەی مــن و تــو جوولــە 

ــە مێــژووی  دەكات وەڕێ دەكــەوێ. ئــەم تەكنۆلۆژیایــە بەشــێكی گرنگــە ل

زانســت و داهێنانــی مرۆڤایەتــی. كەواتــە مــن ئــەو رســتەیەم لــە مێشــكی 

خۆمــدا ماوەتــەوە كــە چــۆن دەتوانــم لــەوەی لــەدەرەوەی ئیــرادەی مــن و 

تــۆ ئەنجامدەدرێــت بڵێــم » نــا«. 

شۆڤێریم پێخۆشە 

ــی،  ــی كۆن ــی ئۆتۆمبێلێك ــەی و خاوەن ــۆڤێری دەك ــۆ ش *ت

ســواری  ئەوەنــدە  كــە  ئەوەیــە  سەرنجڕاكێشــە  خاڵــی 

فیتــەری؟ الی  ئەوەنــدە  نابــی  ئۆتۆمبێلەكــە 

- دەوڵــەت ئابــادی: ئەمــە عەشــقە ئیــر، چیرۆكێكــم بــە ناوی » ســەفەر« 

هەیــە، عەلــی هۆگــر و شــەیدای پاســكیلەكەیەتی، هەركاتــێ ئــەو پرســیارە 

ــی  ــەوم، مــن لێخۆڕین ــی و پاســكیلەكەی دەك ــر عەل ــرێ وەبی ــە مــن دەك ل

ئۆتۆمبێلــەم زۆر پێخۆشــە. چونكــە مــن ســەرەتا حــەزم لــە ئەســپ ســواری 

بــوو، چــی بكــەم بــۆم نەلــوا. لە ڕۆمانــی كلیــدەردا نــاوی ئەســپی زۆر تێدایە 

و هەندێــك كــەس پێیانوایــە كــە مــن ئەســپ ناســێكی زۆر باشــم، كەچــی 

ئەمــە لەڕاســتیدا وا نییــە. تەنهــا جارێــك ســواری ئەســپ بــووم ئەویــش ئــەو 

ــن دەمەویســت  ــوو و م ــەم كردب ــۆ كەلەك ــە نەشــتەرگەریم ب ــوو ك ــە ب كات

ئەسپســواری بكــەم، خاڵیشــم كــە خــۆی لەجەنگــەڵ و دارســتان كاری 

دەكــرد ڕازی نەبــوو كــە مــن ئەسپســواری بكــەم چونكــە بــاری تەندروســتیم 

ــووم  ــپ ب ــوار ئەس ــەم س ــی زۆر ك ــۆ ماوەیەك ــد ب ــوو، هەرچەن ــەواو نەب ت

ــانی  ــی كەس ــتادا ستایش ــە ئێس ــردوودا و چ ل ــە ڕاب ــە چ ل ــن هەمیش م
ــە،  ــی ستایش ــە جێ ــی هەمیش ــی و لێهاتووی ــردووە. كارامەی ــەم ك نوخب
لــە  مرۆڤــە  مێشــكی  باڵقبوونــی  نیشــانی  تەكنۆلۆژیانــە  ئــەم  و 

داهێنانــدا و  بەرهەمهێنــان 
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ــێ  ــتێكت ل ــر ش ــەزە دوات ــوت داب ــەدام و دەیگ ــەی پێن ــر ڕێگ ــم ئی و خاڵ

بێــت چــی جوابــی باوكــت بدەمــەوە. هەمــوو ئەسپســوارییەكەی مــن ئــەو 

چەنــد ســاتە بــوو، مــن زیاتــر ســواری قاتــر دەبــووم. ئێســتاش لێخۆڕینــی 

ئۆتۆمبێلــم پێخۆشــە، هەرچەنــد ئۆتۆمبێلەكــەم مۆدێلی زۆر كۆنــە و زاواكەم 

بــەردەوام پێــم دەڵــێ كــە ئۆتۆمبێلێكــی نــوێ بكــرم لەبــری ئەوەنــدەی كــە 

بچمــە الی فیتــەر بــۆ چاككردنــەوەی ئۆتۆمبێلەكــەم.  منیــش پێــی دەڵێــم 

ــد  ــۆ نازانــی كاتێــك كــە مرۆڤــەكان لەگــەڵ فیتــەرەكان قســەدەكەن چەن ت

دڵیــان خۆشــە. بــۆ ئــەوەی دوو جنیــۆ بەیەكــری دەدەن و چواردانــە تــەوس 

ــەاڵم  ــە. ب ــش شــوێنی ژیان ــە گەراجــدان و ئەوی ــە یەكــری. ل ــار دەگرن و پ

مــن بــە ئەنــدازەی پــارەی ســێ ئۆتۆمبێــل ئەوەنــدە پــارەم لــەم ئۆتۆمبێلــەی 

خۆمــدا خــەرج كــردووە، هەڵبــەت فیتەرەكانــی ئێمــەش مەعریفەیــان نییــە. 

بــۆ ماوەیــەك ئۆتۆمبێلــی نــوێ ســوار بــووم، بــەاڵم نەمتوانــی و كەیفــم پێــی 

نەهــات.

من ڕەنگم زۆر خۆش دەوێت

دەســتەوەدەبینین  بــە  ســااڵنێكەوە  كــە  شــتانەی  لــەو  یەكێــك 

تەســبێحە)تەزبێح(، بەڵــێ ڕاســتە مــن هەمــوو ڕەنگەكانــم خــۆش دەوێــت، 

بــەاڵم دوو ڕەنــگ هەیــە كــە زۆرم كەیــف پێیــان دێــت و ئەوانیــش ڕەنگــی 

شــین و ڕەنگــی نارنجییــە. یەكیــان ڕەنگــی ئاســانە و ئــەوی تریــان ڕەنگــی 

ــاوم  ــە چ ــارایە. هەرك ــان و س ــت ودەر و بیاب ــی دەش ــە ڕەنگ ــە  ك نارنجیی

كردۆتــەوە ئــەو دوو ڕەنگــەم بینیــوە ســەیری ئاســانم كــردووە شــین بــووە 

و ســەیری ســارا و دەشــت و دەریشــم هەیــە ڕەنگــی نارنجــی بــووە. ئــەو 

دوو ڕەنگــە هەمیشــە لەگــەڵ مــن بــوون بۆیــە هەمیشــە خۆشــم دەوێــن. 

لەهونەردا هەڵقواڵن زۆر گرنگە

لەماوەیەكــی زۆر كەمــدا هەندێــك كارێكــی زۆر دەكــەن، ئەمــە هەڵقواڵنــە، 

هەڵقواڵنێكــی گرنــگ. ئــەوەی كــە مــن لــە هونــەردا زۆر بەالمــەوە گرنگــە 

ئــەم هەڵقواڵنەیــە، هەڵقواڵنێــك وەك گــڕكان.

*ئەم هەڵقواڵنە كەی بۆ تۆ ڕوویدا؟

دەوڵەت ئابادی
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- دەوڵــەت ئابــادی: مــن ڕێگــە بــە خۆم نــادەم كــە وەها دەســتەواژەیەك 

لەبــارەی خۆمــەوە بەكاربهێنــم. چونكــە مــن وەك جوتیارێك كارم كــردووە و 

جوتیاریــش زەوی دەكێلــێ و بــەرد بژێــر و خزمەتــی دەكات. ئــەو بەرهەمــە 

زۆر بــە باشــی دەردەكەوێــت كاتێــك كــە دەبیندرێــت و بــەكار دەهێرنێــت. 

منیــش لــەدوای كاركــردن ئــەو ســەمایەم دەكــرد منیــش وا بــووم.

بۆ نموونە لە كاتی نووسینی كلیدەر؟

- دەوڵــەت ئابــادی: ســەبارەت بــە كلیــدەر خەریكبــوو مبــرم لەڕۆمانــی 

ــی  ــە ڕۆمان ــووە، ل ــر دەب ــە كەم ــەو مردن ــوو ئ ــوو خەریكب ڕۆژگاری تێپەڕب

ســلوكدا، لــە ڕۆمانــی شــوێنی بەتاڵــی ســلوچ تووشــی دڵخۆشــی بــووم پــاش 

ئــەوەی كــە ئــەو كتێبــەم تــەواو كــرد.

*ئەمســاڵ77 ســاڵ تەمەنتــە، لەبــارەی ئــەو 77 وە هیچــت 

نووســیوە، ئــارەزووت بــۆ دایكبوونــی ئەمســاڵت چییــە؟ 

ــتی؟ ــی گش ــی و یەك ــی شەخس ئارەزوویەك

- دەوڵــەت ئابــادی: ســەرەتا پێــم خۆشــە كــە دوو ژمــارەی حــەوت لــە 

ــم  ــی لەدایكبوون ــت جەژن ــار نەمهێش ــاڵی پ ــە س ــەوەن. بۆی ــت یەك تەنیش

بەڕێــوە بچێــت لەبــەر دوو هــۆ ، یەكەمیــان لەبــەر مردنــی عەباســی 

شــتێكی   76 ژمــارەی  كــە  ئــەوەی  لەبــەر  دووەمیــان  و  كیاڕۆســتەمی 

ئــارەزووی شەخســی  لەنێــوان  مــن  ئــارەزووی  نەبــوو.  ســەرنجڕاكێش 

ــارەزووە  ــە ئ ــە ب ــن هەمیش ــە م ــم ك ــاكات بڵێ ــت ن ــتییەدایە، پێویس و گش

كۆمەاڵیەتییــەكان كارم كــردووە و هــەر كات كــە نەمتوانیــوە كار بكــەم 

ئەنگێزەیەكــی كۆمەاڵیەتــی لەمنــدا كــەم بۆتــەوە. لەبــارەی كتێبــی » 

ــق  ــی عەش ــووە یان ــن كەمب ــی م ــی كۆمەاڵیەت ــادەم« ئەنگێزەیەك ــی ئ بەن

بەتایبەتــی  و  شــتەكان  زۆربــەی  بــە  ســەبارەت  مــن  و خۆشەویســتی 

ــش  ــو« ئەوی ــی« ڕۆژگاری تێپەڕی ــووە.  كتێب ــەوە كەمب ــەو كتێب ــارەی ئ لەب

ــی. زۆر عەشــق و  ــە قوربان ــوو ب ــەوەدا خۆشەویســتییە ب ڕەشــە، چونكــە ل

خۆشەویســتی هــەن كــە بونەتــە قوربانــی و ئــەو جــۆرە قوربانییــە الی مــن 

ئازیــز و خۆشەویســن. 

ئارەزووەكانی مەحمود دەوڵەت ئابادی

منیــش حــەز و ئارەزووەكانــم لەگــەڵ حــەز و ئــارەزووە گشــتییەكان گرێــی 

ــرۆڤ  ــی م ــە، ماف ــا هەی ــە، یاس ــتی هەی ــەك، ئاش ــە ی ــواردووە و بونەت خ

ــش  ــرۆڤ. دواتری ــتییەكانی م ــە گش ــییەكان و ماف ــە كەس ــە تاك ــە، ماف هەی

ســەربەخۆیی و پەكپارچەیــی خاكــی واڵت. ئەگــەر النیكــەم هیچــان 

نەبێــت بــا ئەوانەمــان هەبێــت و ئەگــەر یەكێــك لەوانــەی كــە لەســەرەوە 

ــتێت.  ــدان دەوەس ــە لێ ــم ل ــتی دڵ ــەوێ، بەڕاس ــان بەرك ــردن زیانی ــم ك باس

ئــارەزووی تایبەتــی مــن ئەوەیــە كــە خەڵكــی بەخۆیانــدا بێنــەوە  ئەوەنــدە 

بــەالی ماڵــی دونیــاوە نەچــن، ئێســتا مرۆڤبوونــی ئینســان لەســەر بنەمــای 

ــدە  ــت ئەوەن ــارە هەبێ ــدی پ ــەی هەڵدەســەنگێندرێت چەن ــارە و پوولەك پ

ئینســانە. ئەمــەش دەبێتــە هــۆی ئــەوەی كــە مــن پێــی تێكبچــم. پرســیاری 

ســەرەكی مــن ئەوەیــە كــە بەڕاســتی مــرۆڤ لــە كوێیــە؟ وەكــوو مەولــەوی 

ــت: ــەوە دەڵێ ــا« لەوبارەی ــی » مەوالن ــی ڕۆم جەاللەدین

دیتی شێخ بە چراوە بە دەوری شاری دەگەڕا

كە لە دیو درنج بێزارم مرۆڤم گەرەكە

وتی: زۆر گەراین ئێمە دەستان نەكەوت

وتی ئەوەی كە دەستناكەوێ ئەوم گەرەكە

سەرچاوە/ ئیسنا 


