کاروان عومەر کاکە سوور ،دەنگێکى دیارى دنیاى
ئەدەبیاتى کوردییە ،سەرەتا بە چیرۆک دەستى بە نووسین
کرد ،دواتر ڕووى کردە ڕۆمان نووسین ،تا ئێستا هەشت
ڕۆمانى باڵو کراوەى هەیە ،لەو ماوەیەدا دوو ڕۆمانى
دیکەى باڵو کردەوە ،لە نووسینە بەراییەکانى هەست بە
هونەر و جوانکارى و جۆرە ئەزموونێکی تایبەتی ئەو
دەکرێ ،ئەزموون بەو مانایەى لە ڕووى هونەریی و پێکهاتە
و تەکنیکەوە لە ئاستێکی بەرزدان ،هەر ئەوەشی لێ
چاوەڕوان دەکرێ کە بەردەوام ئەزموونەکەى هەڵبکشێت،
ئەگەرچى لە ڕۆمانەکانى کاروان عومەر کاکەسوور
ئیشیان لەسەر کراوە و چەندان نامە و تێزى ئەکادیمى
لەبارەیانەوە نووسراون ،بەاڵم دنیاى ئەو نووسەرە فراوانە،
دەکرێ لە زۆر ڕووى دیکەوە قسەیان لە بارەوە بکرێ و
وردتر بچینە نێو ناواخن و پێکهاتەى ڕۆمانەکانی ،چونکە
ڕەهەندى کۆمەاڵیەتى و سیاسییان هەیە و بە دیدێکى
ڕەخنەگرانە و بە شێوازێکى سەرنجڕاکێش نووسراون.
بێگومان سازدانی دیمانە لەگەڵی بە چوار پێنج پرسیار
کۆتایى نایەت ،بەڵکوو دەبێ بۆ چوونە نێو جیهانى ئەو
ڕۆماننووسە کتێبى چەند سەد الپەڕەیى بنووسرێ ،بەاڵم
لێرە ،لە گۆشەنیگایەکى دیاریکراوەوە تیشک دەخەینە سەر
ڕۆمانێکى مێردمندااڵنەی و چەند پرسیارێکی ئاراستە
دەکەین ،لەبەر ئەوەی ڕۆمانى مێردمندااڵن لە نێو ئەدەبى
کوردیدا ئەوەندە بایەخى پێ نەدراوە ،لەپاڵ ئەو ڕۆمانەى
کاروان عومەر کاکەسوور( ،عەزیزى مەالى ڕەش)یش ڕۆمانى
(بۆرە)ى نووسیوە ،ڕەنگە یەک دوو دانەى دیکەش هەبن کە
من نەمبینیبن ،بۆیە بە پێویستم زانى لەم ڕووەوە لە ڕێى چەند
پرسیارێکەوە بیدوێنم ،پرسیارەکانم ڕووبەڕوو لێ نەکردووە
تا لەنێو پرسیارە وەاڵمدراوەکان پرسیارى دیکە دەربهێنم و
ئاراستەى بکەم ،خۆشم بەو هەناسەیە پرسیارەکانم کردووە ،کە
وەاڵمەکان بایی ئەوەندە بن لە گۆڤارێکدا باڵویان بکەمەوە،
بۆ باڵوکردنەوەشى گۆڤارى (ڕامان)م بەشایستە زانى.

کاروان عومەر کاکەسوور:

نووسەرە داهێنەرەکان ئەوانەن کە
ڕێگەیان داوە ئازار لە جیاتی خۆیان
بدوێ ..ئەدەبی کوردییش زۆر کەم
بەدوای نادیاردا گەڕاوە.
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* تایبەتمەندییەکانــی ڕۆمانــی مێردمنــدااڵن
چییــە؟
 پێویســتە بــەر لــەوەی بــاس لــە تایبەتمەندێتــیبکەیــن ،ئــەوە بخەینــە بــەر چــاو ،کــە ئــەدەب هــەر
ئەدەبــە .ئێمــە کاتــێ لــە بــەردەم تێکســتێکداین،
ئــەوەی کارمــان پێیەتــی و لێــی دەگەڕێیــن ،تەنیــا
مانایــە .ئــەو مانایانــەن وامــان لــێ دەکــەن چۆنیــان
بخوێنینــەوه و چ لێکدانەوەیەکیــان بــۆ بکەیــن.
تێکســت هەیــە ســادەیە و تێکســتیش هەیــە قووڵــە،
بــە چاوپۆشــین لــەوەی کــێ نووســیویەتی و
نووســەرەکەی ســەر بە چ ڕەگەزێکە ،یان تەمەنی
چەنــدە .ئەوانــەی ئێمــە لــە هــەر تێکســتێکدا
بەریــان دەکەویــن ،کۆمەڵێــک ئامــاژەن ،کــە
ئــەو ئاماژانــە دەکرێــت ببنــە کلیلــی کردنــەوەی
زۆر دەرگــە ،تــا لێیانــەوە بچینــە ژوورەوە .لــە
پێشــانگەیەکدا (ئێــدگار دێــگا)ی نیگارکێــش بــە
(ســتیڤان ماالرمــێ)ی شــاعیر دەڵێــت( :هەوڵــم
دا شــیعرێک بنووســم ،بــەاڵم لــە ئەنجامەکــەی
ڕازی نەبــووم .لەگــەڵ ئەوەیشــدا ئایدیــای مەزنــی
هەبــوون ،کەچــی نەمزانــی بۆچــی ئــەوەم لە دەســت
نەهــات)( .ماالرمــێ) پێــی دەڵێــت( :دێــگای
ئازیــزم ،شــیعر لــە وشــە پێــک دێــت ،نــەوەک لــە
ئایدیــاکان) .لێــرەدا مەبەســتی (ماالرمــێ) لــە
(وشــە) ئاماژەیــە .بێگومــان جۆرەکانــی ئــەدەب
( )Literary Genresهــەن ،بــەاڵم ســنووری
گەورەیــان لەنێوانــدا نییــە ،کــە هــەر لــە ڕۆژگاری
فەلســەفەی یۆنانییــەوە تــا ئەمــڕۆ جێگــەی بایــەخ
بــووە و ڕەخنــەدۆزان ڕووبــەڕووی بوونەتــەوە .هەموویان
لــە یــەک وەردەگــرن و بــە یەکتــری دەدەن ،بــە
ڕادەیــەک خاڵــی هاوبــەش لــە نێــوان هــەر ژانرێــک و
یەکێکــی تــردا هەیــە .ڕاستییەکەیشــی ئــەو چەمکــە
پشــت بــە بایۆلۆجیــا دەبەســتێت ،کــە بوونــەوەر بــۆ
ڕەگــەز ،جــۆر و شــێوە پۆلێــن دەکات .گرنگــە

ئەوەیــە بزانیــن ،کــە تیوریســتانی ئــەدەب زۆر بــە
تــرس و گومانــەوە خۆیــان لــە قــەرەی چەمکــی
(تیوریــی جــۆرەکان) دەدەن ،چونکــە پێیــان وایــە
دانانــی ســنوور لەنێــوان جۆرێــک و جۆرێکــی تــردا
ســەختە ،بۆیــە نەیشــیانتوانیوە ،یــان نەیانویســتووە
پێناســەیەکی کۆنکرێتــی بــۆ بکــەن ،تەنانــەت
(جیرار جینێت) دابەشــکردنی جۆرەکانی ئەدەب بە
کێشــەیەکی ســەخت دەزانێــت .لەگــەڵ دەرکەوتنــی
ئــەو فەلســەفانەی بەگــژ ســێنتراڵیزمدا دەچنــەوە،
جۆرەکانــی ئــەدەب بایەخــی گەورەتــری پــێ درا،
بــەوەی ئەوانــە پێیــان وایــە هــەر دابەشــکردنێک
لــە الیــەک ســڕینەوەی کۆمەڵێــک ڕەهەنــدە و
لــە الیەکــی تریــش دەرخســتنی هەندێــک ڕەگــەزە
لەســەر حیســابی شــاردنەوەی هەندێکــی تــر.
بــە مانایەکــی تــر ســێنتراڵیزمی عەقــڵ ،کــە بــە
کەلەپــووری (دێــکارت) دادەنرێــت و لــە (نیتشــە)وە
دەکەوێتــە بــەر ڕەخنــەی توند ،هەمیشــە دابەشــکاریی
هێناوەتــە کایــەوە ،بۆیــە ئەدەبیــش شــان بــە شــانی
فەلســەفە هەوڵــی تێکشــکاندنی ســێنتراڵیزمی داوە
و بایەخــی بــۆ ئــەو چەمکانــە گەڕاندووەتــەوە ،کــە
ئــەو ســێنتراڵیزمە بــەالوەی نــاون .بــۆ نموونــە (ڕۆاڵن
بــارت) بــە تایبەتــی لــە (ڕاڤــەی بنیادگەرانــەی
گێڕانــەوە)دا ڕەخنــەی گــەورە لــەو دابەشــکارییە
دەگرێــت و پێیوایــە فرەدیدگەیــی پرســیاری داهێنــەرە،
واتــە هەمەڕەنگیــی جــۆرەکان وا دەکات جۆرەکانــی
گێڕانــەوە بــێ ژمــار و بــێ ســنوور بــن .بــەم شــێوەیە
هەمەڕەنگــی مانــای دابەشــکاری نییــە و نابێــت
ســنوور لەنێــوان چیــرۆک و ڕۆمــان ،شــیعر و
درامــا ،یــان هــەر ژانرێکــی دیکــەدا دابنرێــت،
کــە دامودەســتگەکان هەمیشــە دەیانەوێــت ئەوانــە
لــە یــەک جــودا بکەنــەوە ،کەواتــە بایەخــدان بــە
ئەدەبــی مێردمنــدااڵن لــەوەوە نایــەت ،کــە ســنوور
لەنێــوان ژانــرەکان دادەنرێــت ،بەڵکــو بەپێچەوانــەوە
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کردنــەوەی کەناڵــی تــری ئەدەبییە .بێگومان ئەدەبی
مێردمنــدااڵن هەندێــک تایبەتمەندێتیــی هــەن،
بــەوەی مێردمنــداڵ خاوەنــی کۆمەڵێــک خەســڵەتی
بایۆلۆجــی و ســایکۆلۆجییە .کۆمەڵگــەی کــوردی
پیــاوی دەرخســتووە و ژنــی شــاردووەتەوە ،گــەورەی
هێناوەتە پێشەوە و منداڵ و الوی بە الوە ناون ،بۆیە
بەشــێکی گــەورەی ئەدەبــی کــوردی کەوتووەتــە ژێــر
کاریگەریــی ئــەو تێگەیشــتنەوە ،واتــە ڕەگــەزی نێــر
لــە ڕەگــەزی مــێ و گــەورە لــە منــداڵ و مێردمنــداڵ
پتــر ئامادەییــان هەیــە .لێــرەدا بایەخــدان بــە منــداڵ
و مێردمنــداڵ مانــای بەگژداچوونــەوەی ئــەو
ســێنتراڵیزمەیە ،کــە هــاوکات کردنــەوەی کەناڵــی
تــرە لەنــاو ئەدەبــدا.
* بۆچــی لــە ئەدەبــی کوردیــدا زۆر گرنگــی
پــێ نــەدراوە؟
 ئەدەبــی کــوردی زۆر کــەم بــە دوای نادیــارداگــەڕاوە ،بەڵکــو زیاتــر خــۆی لــەو بابەتــە دیارانــە
داوە ،کــە زۆرینــە ناســیوینی .بــەم شــێوەیە چەمکــە
زەقەکانــی وەک ئاییــن ،نیشــتمان ،نەتــەوە ،چیــن و
هــی دیکــەی لــەم بابەتە ئەدەبی ئێمەیان داپۆشــیوە.
نووســەری کــورد لــە تەنیایــی ترســاوە و هەمیشــە
دڵنیایــی لــەو زۆرینەیــە وەرگرتــووە .بــە مانایەکــی
تــر ،ئــەو شــتانەی نووســیون ،کــە خواســتیان لەســەر
بــووە ،بۆیــە ســەیر نییــە ئەگــەر ڕەنگــی ســپی،
فریشــتە و پاکیــزە بووبێتنــە ناوونیشــانی بەشــێکی
زۆری تێکســتی ئەدەبــی و هونــەری ،بــەوەی ئەوانــە
الی زۆرینــە خۆشەویســت و پیــرۆزن ،تەنانــەت
نووســەری کــورد لــە جەستەیشــدا ئــەو ئەندامانــەی
هەڵبــژاردوون کــە زەقــن .لــە حەفتاکانــدا لــە
نووســەرێک دەپرســن لووتــی ژن الی تــۆ چ
مانایەکــی هەیــە ،ئــەو دەڵێــت کاتــێ لووتــی ژن
دەبینــم ،لــە چــاوی دەڕوانــم ،تــا بزانــم ئاخــۆ چــاوی
جوانــە .بــەوەدا لــووت ئەندامێکــی زەقــی جەســتە

نییــە و قســەی لێــوە نەکــراوە ،ئــەو ناتوانێــت هیچی
لەبــارەوە بڵێــت و ئــەو ئەندامــەی لــە شــوێن دادەنێت،
کە زەقە و زۆرینە الی پەسەندە .شتێکی ئاساییە
ئەگــەر منــداڵ و مێردمنــداڵ لــە ئەدەبــی کوردیــدا
ئامادەییــان کــەم بێــت ،یــان هــەر نەیانبێــت ،بــەوەی
وەک پێشــتر گوتــرا ســێنتراڵیزمی گــەورە و نێرینــە
وایــان کــردووە منــداڵ و مێیینــە بشــاردرێنەوە.
نووســەر کاتــێ لەبــارەی دیــارەوە دەنووســێت ،ئەوانــە
دەڵێتــەوە ،کــە زانــراون و خوێنەریش لێیان تێدەگات،
بــەاڵم ئەگــەر لەبــارەی نادیــارەوە بنووســێت ،ئــەوە
پێویســتی بــە قووڵبوونەوەیــە ،چونکــە ئەو پرۆســەیە
ئــەوەی بەســەردا دەســەپێنێت خــۆی واقیعێکــی تــر
دابمەزرێنێــت ،واقیعێکــی گریمانــی ،بــە مانایەکی
دیکــە پێویســتی بــە کەرەســتەی تــرە ،کــە ئەمــە
مانــای وایــە دەبێــت زمانێکــی تــر و شــێوازێکی
تــری دەربڕیــن دابهێنێــت.
لێــرەدا بەربەســتێک لەنێــوان نووســەر و زۆرینــەدا
دێتــە کایــەوە ،چونکــە ئــەوەی لێــرەدا زۆرینە بەری
دەکەوێــت ،شــتێکی جیــاوازە لــەوەی هەتــا ئێســتا
ناســیویەتی .دەگەمــە ئــەوەی بڵێــم دەرنەکەوتنــی
منداڵ و مێردمنداڵ وەک کارەکتەری دانپێدانراو
لــە ئەدەبــی ئێمــەدا بــۆ ئــەو تێگەیشــتنە میلـــلییە
دەگەڕێتــەوە ،کــە بــۆ چەمکــی کات هەیــە و
زاڵــە .ئــەو تێگەیشــتنە هیراکتیکەڵــە و لەســەر
ئــەوە دامــەزراوە ،کــە مرۆڤــی بەتەمــەن دەخاتــە
ســەرووی منداڵــەوە ،بگــرە پێــی وایــە منــداڵ
تەنیــا لــە ڕێگــەی گــەورەوە دەتوانێــت هەبێــت.
بــەوەدا ئەدەبــی کــوردی بــە گشــتی پابەنــدی ئــەو
تێگەیشــتنەیە ،کارەکتــەری منــداڵ و مێردمنــداڵ
ڕووبەرێکــی کەمیــان بــەر دەکەوێــت .لــە خــۆم
ڕادەبینــم بڵێــم هــەر لــە ســەرەتاوە ئــەو تێگەیشــتنەم
تێــک شــکاندووە .منــداڵ و مێردمنــداڵ لــە دنیای
منــدا زیاتــر لــە گــەورە بایەخیــان پــێ دراوە.
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* ئایــا حیکایەتــی فۆلکلــۆری کــوردی تــا چەند
خزمەتــی بــواری مێردمنداڵی کردووە؟
 من لێرەدا چەمکی فۆلکلۆر بە مانا فرەوانەکەیوەردەگرم ،کە میتۆلۆجیا ،سوپەرستەیشــن ،ئەفســانە،
نوکتــە ،پەنــد و هــی تــر دەگرێتــەوە .هەندێکیــان
لــە شــێوەی شــیعر و هەندێکیــان لــە شــێوەی
چیرۆکــدان .هــاوکات ڕەخنەگرتــن لــە مۆدێرنیتــێ
و دەرخســتنی ئاکامەکانــی ،کــە النــی کــەم ئــەو
ڕەخنەیــە لــە (نیتشــە)وە دەســت پــێ دەکات ،بــە
(هایدیگــەر)دا تێدەپەڕێــت و دەگاتــە (فوکــۆ)،
(دۆڵــۆز)( ،دێریــدا) ،بگــرە هەندێــک ئەندامــی
قوتابخانــەی فرانکفۆرتیــش دەگرێتــەوە ،بــە
تایبەتــی (هۆرکاهایمــەر) و (ئەدۆرنــۆ) ،بایەخــدان
بــە فۆلکلــۆر زیــادی کــرد .بەرهەمەکانــی
ئەنترۆپۆلۆجیســتانی وەک (جیمــس فرەیــزەر)،
(برۆنســیالڤ مالینۆڤســکی)( ،کلــود لیڤــی
شــتراوس) و ئەوانــەی تــر لــە الیــەک و ئەوانــەی
سایکۆلۆجیســتانی وەک (فرۆیــد)( ،ئەدلــەر)،
(یۆنــگ) و ئەوانــەی دیکــە لــە الیەکــی تــرەوە
دەرگــەی گەورەیــان بەســەر دنیــای فۆلکلــۆردا
کــردەوە ،کــە پێشــتر لــە ملمالنێــی عەقــڵ و
ناعەقڵــدا بــە الوە دەنــرا و بایەخــی کــەم دەکرایــەوە.
دیــارە ئەمــە باســێکی چــڕ و قووڵــە ،کــە ئێمــە
لێــرەدا بوارمــان نییــە بچینــە ناویــەوە ،بــەاڵم هــەر
دەبێــت ئامــاژە بــەوە بکەیــن ،کە ئــەو هەواڵنە بوونە
هــۆی دەرکەوتنــی ئاراســتەی نــوێ لــە ئــەدەب و
هونــەردا ،بــەوەی دەســتەاڵتی عەقــڵ تێــک شــکا
و دنیــای خەیــاڵ فرەوانتــر کــرا .هــەر لــە ســەرەتاوە
ئەو ئاراســتە نوێیە لە بەرهەمی نووســەرانی وەک
(جۆیــس)( ،فۆکنــەر)( ،ئیلیــەت)( ،کامــو)،
(ســارتەر) و ئەوانــەی تــردا ڕەنگــی دایــەوە .ئــەو
نووســەرانە و زۆری تــر بایەخیــان بــە میتۆلۆجیــا
دا و لــە بەرهەمەکانیانــدا ئیمپلۆیەینگیــان کــردن،

بــە ڕادەیــەک ناوونیشــانی زۆر لــەو کارانــە و
نــاوی کارەکتەرەکانیشــیانی گرتــەوە ،وەک بــۆ
نموونــە لــە ســەرجەم بەرهەمەکانــی (جۆیــس)دا
دەیبینیــن ،ئەمــە زمانێکــی تــری ســەپاند ،کــە
جیــاواز بــوو لــەو زمانــە ڕاســتەوخۆییەی پێشــتر لــە
ئەدەبــدا بــە کار دەهــات ،بــەوەی دیوێکــی تــری
مــرۆڤ ئاشــکرا بــوو ،کــە هــی ناوەوەیەتــی و
بــە نەســت ناســراوە .ســیمبۆل ئــەو ڕەگەزەیــە ،کــە
بەشــێکی گــەورەی میتۆلۆجیــا پێــک دەهێنێــت و
ئاراســتەی جۆراوجــۆر لــە کاری ئەدەبیــدا دەهێنێتە
دی ،بــەوەی بــە شــێوەی مێتافــۆر بیرۆکــەکان
دەردەبڕێــت ،بۆیــە ئــەو ڕەگــەزە بەشــدارییەکی
گــەورەی لــە نوێکردنــەوەی ئەدەبــدا کــرد .هــەر
لێرەیشــدا بایەخــی زمــان هاتــە پێشــێ ،کــە بــووە
هــۆی دەرکەوتنــی کۆمەڵێــک ئاراســتەی نــوێ
لــە بــواری لینگویســتیگدا .بــەوەدا میتۆلۆجیــا
پێوەندیــی نێــوان مــرۆڤ و خواوەنــد لــە خــۆی
دەگرێــت ،کۆمەڵێــک کێشــەی ئێکزێستێنشــەڵ
(وجــودی) و ئیتیکــەڵ (ڕەوشــتی) دەردەهاوێژێت،
بۆیــە چەمکــی وەک خەڵــق ،مــەرگ ،ژیــان،
نەمــری ،زیندووبوونــەوە و هــی دیکــە لــە ئەدەبــدا
دەرکەوتــن ،کــە نەدەکــرا بەبــێ گەڕانــەوە بــۆ
بــواری فەلســەفە و ســایکۆلۆجیا لێیــان نزیــک
ببێتــەوە .لــەو ڕێگەیــەوە تێکســتی ئەدەبــی
توانایــی پەیــدا کــرد پێوەندیــی بــە تێکســتی
ســەردەمە زووەکانــەوە بــکات ،بــەو مەبەســتەی
لێیــان وەربگرێــت و بــە شــێوازی تــر دەریانبخاتــەوە،
کــە ئــەوە بــە دەقئاوێــزان (تێکســتواڵیتی) ناســراوە.
ســەیر نییــە ،کــە ئــەدەب لــە ســەدەی بیســتەمەوە
لــە فەلســەفە جــودا ناکرێتــەوە ،وەک بــۆ نموونــە
لــە ســەرجەم بەرهەمەکانــی (کامــو)دا دەیبینیــن.
بــا بــۆ پرســیارەکەی تــۆ بگەڕێینــەوە و ئــاوای
لــێ بکەیــن :ئایــا ئەدەبــی کــوردی ســوودی لــە
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فۆلکلــۆر وەرگرتــووە؟ مــن پێــم وایــە فیکــری
کــوردی ســادەیە و بەشــێکی زۆری ئەدەبــی
کــوردی هــەر خــۆی فۆلکلــۆرە .پێشــتریش لــەم
ڕووەوە نووسیومە و ئەوەم دەرخستووە ،کە فیکری
میلـــلی چــۆن دژی هــەر هەوڵێــک دەوەســتێتەوە،
کاتــێ دەیەوێــت بــە ئاراســتەی جیــاوازدا بجووڵێــت.
ئــەو نووســەرە داهێنەرانــەی دەرەوەی ئێمــە لــە
دیدێکــی فەلســەفییەوە بــۆ فۆلکلــۆر گەڕانــەوە،
بــەاڵم بەشــێکی زۆری نووســەری ئێمــە هێشــتا
نەیانتوانیــوە لەژێــر دەســتەاڵتی فیکــری میللــی
بێنــە دەرێ ،تــا ببنــە خاوەنــی فیکــری فەلســەفی
و لەوێــوە بــۆ کەلەپــووری کــوردی و هیــی دەرەوەی
کــوردی بڕوانــن .ئــەو هەواڵنــەی لــەم بــوارەدا دراون،
هێشــتا پــێ نەگەیشــتوون ،بــەاڵم ئەمــە مانــای ئــەوە
نییــە ئــەو هەواڵنــە فەرامــۆش دەکــەم.
* بۆ گەشەپێدانی ئەم بوارە چی بکرێت؟
 کاتێ بایەخ بە ئەدەبی مندااڵن و مێردمندااڵندەدەیــن ،دەرگــە لەســەر کۆمەڵێــک بەهــرەی نــوێ
دەکەینــەوە ،ئەمــە وا دەکات مرۆڤــی ئێمــە لــە
تەمەنێکــی زووەوە خەریکــی خۆدەربڕیــن ببێــت،
کــە لەمــەوە ئەزموونــی گەورەتــر بەرهــەم دێــت.
بایەخــدان بــە ئەدەبــی منــداڵ و الوان جۆریکــە لــە
تێکشــکاندنی ســێنتراڵ و بەگژداچوونــەوەی ئــەو
بــاوەڕە زاڵەیــە ،کــە پێــی وایــە ئــەدەب تەنیــا هــی
گەورەیــە .بــە مانایەکــی دیکــە ،گەشــەکردنی
ئەدەبــی الوان ،واتــە دەرکەوتنــی کەناڵــی دیکــەی
دەربڕیــن ،کــە ئەمــە دەبێتــە هــۆی تێکشــکانی
ئــەو ســێنتراڵیزمەی ئەدەبــی گەورانــی لەســەر
وەســتاوە .وەک پێشــتر گوتــرا دوای دەرکەوتنــی
ئــەو فەلســەفانەی بــە فەلســەفەی تێپەڕانــدن
ناســراون ،ئــەدەب زیاتــر ئازادیــی بــە دەســت هێنــا
و لــە قاڵــب و کڵێشــەکان دوور کەوتــەوە .وای
لــێ هــات نووســەری داهێنــەر و ئەزموونگــەر

خــۆی لــە هەمــوو ئــەو بابەتانــە بــدات و بــە
شــێوازی جۆراوجــۆر باســیان بــکات ،کــە پێشــتر
بــە الیــدا نەچووبــوون .مــن پێــم وایــە ئەگــەر ئێمــە
لــە قۆناغــی ســەرەتایی و ئامادەییــدا گۆڤــاری
تایبــەت بــە خۆمــان هەبوونایــە ،دەمانتوانی تەعبیر
لــە خواســتەکانمان بکەیــن و ئارەزووەکانمــان
بســووتێنین ،تــا هــی دیکــەی گەورەتریــان لــێ
بەرهــەم بێــت ،نــەوەک بیانکەینــە تۆپەڵــی ڕق و
بــۆ ئاییندەیــان هەڵبگریــن .ئــەو دەم هەندێکمــان تێــر
دەبوویــن و هەندێکمــان تینوویەتیمــان نەدەشــکا،
بەڵکــو بــە شــێوەی چاکتــر بــەردەوام دەبوویــن.
بەشــی زۆری نووســەری ئێمــە بــە گەورەیــی
دەردەکــەون ،بۆیــە ئــەو شــتە ســادانە دەڵێــن ،کــە
دەکــرا لــە ســەرەتایی و ئامادەییــدا بیانگوتنایــە.
زۆرجــار بــە هاوڕێکانمــم گوتــووە ئەگــەر دەبینــن
ئــەو هەمــوو شــەڕەجنێوە لەنێــو نووســەرانی ئێمــەدا
هــەن ،ئــەوە بەشــێکی پێوەندیــی بــەوەوە هەیــە،
کــە بــە گەورەیــی ڕێیــان کەوتووەتــە نــاو دنیــای
نووســین .نەیانتوانیــوه ئــارەزووە ســادەکانیان لــە
کاتــی خۆیــدا دەرببــڕن ،بۆیــە لەگــەڵ خۆیانــدا بــۆ
ئەمڕۆیــان هێنــاون .خوێندنــەوە و نووســین کاتــێ
لــە تەمەنــی زووەوە دەســت پــێ دەکــەن ،پــاڵ بــە
نووســەرەوە دەنێــن بــەردەوام بخوێنێتــەوە و خــۆی
مانــدوو بــکات ،بەپێچەوانــەوە بــە گەورەیــی کــەم
فێــر دەبێــت ،لــە کاتێکــدا ئــارەزووی زۆریشــی بــۆ
دەربڕیــن هەیــە ،چونکــە بــەردەوام دامودەســتگە
کۆمەاڵیەتییەکانــی وەک خێــزان ،قوتابخانــە و
ئەوانــەی تــر ســەرکوتیان کــردوون ،بگــرە بە چاوی
نــزم لێیــان ڕوانیــون و وزەیــان کوشــتوون .هەتا چەند
ســاڵ لەمەوبەریــش ڕۆژنامــە و گۆڤــاری کــوردی
لــە الپەڕەکانــی کۆتاییــان گاڵتەیــان بــە بەرهەمــی
الوان دەکــرد و هەوڵیــان دەدا تێکیــان بشــکێنن.
ئەمــڕۆ ئــەو کولتــوورە بــە شــێوەی تــر درێــژەی
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هەیــە .لێــرەدا خاڵێکــی گرنگتــر لەوانــە هەیــە و
دەبێــت ئامــاژەی پــێ بکــەم ،ئەویــش ئەوەیە ،کاتێ
لــە تەمەنێکــی زوودا دەســت بــە نووســین دەکەیــن،
وردە وردە خۆمــان لــە بوارێکــدا دەبینینــەوە ،کــە
بتوانیــن خۆمانــی بــۆ تەرخــان بکەیــن و تێیــدا
قــووڵ ببینــەوە ،بــێ ئــەوەی لــە بوارەکانــی تریــش
دوور بکەوینــەوە ،بــەوەی هەموویــان پێوەندییــان
پێکــەوە هەیــە .بەشــی زۆری نووســەری ئێمــە،
چونکــە بــە گەورەیــی دەســتیان پــێ کــردووە،
بــواری خۆیــان نەدۆزیوەتــەوە ،بەڵکــو لــە هەمــوو
بوارێکــدا کار دەکــەن ،ئەمــڕۆ ڕۆماننووســە،
ســبەی شــاعیر و دووســبەی چیرۆکنــووس و
دواتریــش ڕەخنەگــر ،بــێ ئــەوەی لــە هیچیانــدا
قــووڵ بووبێتــەوە ،بەڵکــو بــە شــێوەی کیریۆســیتی
(فزوڵــی) هەندێــک زانیــاری پەیــدا دەکات و بــە
ســادەیی بــە کاریــان دەهێنێــت .لــەو کولتوورانــەی
لــە ئێمــە زیاتــر هەنگاویــان نــاوە ،خوێندنــی گشــتی
ئاســتێکی بەرزتــری لــەوەی ئێمــەی هەیــە .هــەر
قوتابییــەک تــا دەگاتــە کاڵســی هەشــت و نــۆ
دەیــان کتێبــی گرنــگ لــە بــواری جۆراوجــۆردا
دەخوێنێتــەوە و کۆمەڵێــک باســیش دەنووســێت،
لــە کاتێکــدا بەشــێکی زۆری نووســەری ئێمــە،
تەنانــەت لــە بوارەکــەی خۆیشــیاندا دوو کتێبــی
گرنگیــان نەدیــوە ،بۆیــە کاتــێ لــە گوتــار و
گفتوگۆکانیانــدا دێنــە دەنــگ ،بــە زمانــی
خەڵــک کۆمەڵێــک ڕســتەی ســادە دەردەبــڕن ،کــە
هەندێــک جــار دەتخەنــە پێکەنیــن ،واتــە تــا ئێســتا
قوتابخانــە هیــچ ڕۆڵێکــی لــەوەدا نەدیــوە قوتابــی
بخوێنێتــەوە و هەوڵــی نووســین بــدات .دواجــار پێــم
وایــە ئەدەبــی مێردمنــداڵ دەکرێــت هــەم خۆیــان
بینووســن و هــەم نووســەری بەتەمەنیــش.
* دەتەوێــت لەبــارەی ڕۆمانــی (ڕیبەنێکــی ســوور و
ملپێچێکــی ڕەش)ـــەوە چــی بڵێیــت ،کــە نموونەیەکی

ئەدەبــی الوانە؟
 کاتێ تەمەنم گەیشــتە شــازدە ســاڵ ،دروســتترکاتــێ گەیشــتمە قۆناغــی ئامادەیــی ،هەســتم کــرد
منداڵیم تەواو لە دەست داوە و وا خەریکە قۆناغی
هەرزەکاریشــم بەبێ هیچ گۆڕانکارییەک بە ســەر
دەچێــت ،بۆیــە ڕەشــبینییەکی کوشــندە گەمــارۆی
دام .بیــری هەمــوو شــتێکی منداڵیمــم دەکــرد.
بــە مانایەکــی دیکــە وام دەزانــی منداڵێکــم و ون
بــووم ،بگــرە خۆمــم لــە دەوروبەرێکــدا دۆزیوەتــەوە،
کەســی تێــدا ناناســم ،تەنانــەت ناتوانــم لەگەڵیانــدا
بدوێــم ،بــەوەی نــە لێــم تــێ دەگــەن و نــە لێیــان
تــێ دەگــەم .لــە خۆمــم دەپرســی ئایــا ڕابــوردووم
بــە جــێ مــاوە ،یــان پێشــم کەوتــووە؟ نەمدەزانــی
ئاخــۆ دەبێــت بــۆ ئــەو ڕابــوردووە بگەڕێمــەوە ،یــان
بــەرەو پێشــەوە ڕا بکــەم ،تــا پێــی بگەمــەوە ،یــان
هــەوڵ بــدەم لــە بیــری خۆمــی ببەمــەوە؟ ئەگــەر
پێــی گەیشــتمەوە ،پێویســتە بیکــوژم ،یــان لەگــەڵ
خۆمــی بهێنــم ،یــان بیکەمــە جلێکــی ئاودامــان و
تا ماوم بیپۆشــم؟ ڕاســتییەکەی ســەرم لەو هەســتە
ســەیرە دەرنەدەچــوو ،بۆیــە پەنــام بــۆ نــاوەوەم دەبــرد.
وام دەزانــی لــە دەرەوە شــتێک نەمــاوە دڵنەوایــی
خۆمــی پــێ بدەمــەوە .دەتوانــم بڵێــم ئەدەبــی
بایۆگرافیــا بــە شــێوەیەکی خۆڕســکانە الی مــن
ســەری هەڵــدا ،بــەوەی نەدەکــرا ئــەو هەســتەم لــە
ڕێگــەی نووســینەوە دەرنەبــڕم .بــەر لــەوەی یــەک
دێــڕی (شــۆپنهاوەر)( ،نیتشــە)( ،هایدیگــەر)،
(کامــو) و ئەوانــەی تــرم خوێندبێتــەوە ،چەمکــی
ئــازار ڕووبــەڕووم بــووەوە .مــن لێــرەدا هەمیشــە دوو
جــۆر نووســەرم لــە یەکتــر جــودا کردوونەتــەوە ،کــە
یەکەمیــان ،ئــەوەی ئــازاری خــۆی دەنووســێتەوە
و دووەمیــان ،بــە شــێوەی کیریۆســیتی لەبــارەی
ئــازاری ئەوانــەی تــرەوە دەدوێــت .یەکەمیــان
تەعبیــر لــە وجــوودی خــۆی و دووەمیــان تەعبیــر
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لــە شــت دەکات ،بۆیــە ئــەوەی دووەمیــان شــتێکی
ڕووکەشــە و ئاســتی زمانــی ڕۆژانــە تێناپەڕێنێــت،
بــەاڵم یەکەمیــان قووڵــە .بۆچــی قووڵــە؟ چونکــە
تاکــە .ئــەوەی ئێمــە لــە کۆمــەڵ جــودا دەکاتــەوە
و بــۆ (تاک)مــان دەگۆڕێــت ،ئــازارە ،بۆیــە تــاک
مێــژووی هەیــە ،کــە ئــەو مێــژووەی لەنــاو ئــازار
دامەزرانــدووە ،هــەر ئەویشــە خاوەنــی ئەزموونــە.
بێگومــان ئــازار شــێوازیش دەدۆزێتــەوە .ئــەو
نووســەرەی بــە شــێوەی کیریۆســیتی ئــازاری
ئەوانــەی تــر هەســت پــێ دەکات و دەینووســێتەوە،
نابێتــە خاوەنــی شــێوازی خــۆی ،بەڵکــو هــەر جارێ
شێوازێک قەرز دەکات .لەم ڕۆژانەدا هاوڕێیەکم
بــە بیــری هێنامــەوە ،کــە لــە پۆلــی پێنجەمــی
ئامادەییــدا گوتــەی (ئــازار مــرۆڤ فێــر دەکات)
ی (ئیســکیلیۆس)ی شانۆنووســی یۆنانیم ،لەســەر
بەرگــی یەکێــک لــە کتێبەکانمــدا نووســیبوو،
کــە بــە لووتکــەی ترجیدیــا ناســراوە .لــە ســەدەی
نۆزدەمــەوە چ فەلســەفە و چ ســایکۆلۆجیایش
ئــەوەی بایەخیــان پــێ داوە ،ئــازار بــووە ،نــەوەک
ئاســوودەیی ،کــە هــەر لێــرەدا ئاراســتەی
ئێکسێستێنشــالیزم چــاو هەڵدەهێنێــت ،تەنانــەت
(ئەدۆرنــۆ) دەگاتــە ئــەوەی بڵێــت( :بــا بهێڵیــن
ئــازار بدوێــت) .پێشــتر (نیتشــە) هەمــوو ژیانــی
خــۆی بــۆ ئــەوە تەرخــان کــردووە قوواڵیــی ئــازار
دەرببڕێــت ،بــە تایبەتــی لــە کتێبــی (جینالۆجیــای
مــۆراڵ)دا .لــەو ســەردەمەدا کۆمەڵێــک نووســەرم
ناســین ،کــە (دەستۆیڤســکی) و (کافــکا)م
لــە هەموویــان جــودا کــردەوە ،دواتــر بــە دنیــای
(جۆیــس)( ،بیکێــت) و کۆمەڵێکــی تــر ئاشــنا
بــووم .بــۆم دەرکــەوت نووســەرە داهێنــەرەکان
ئەوانــەن ڕێگەیــان داوە ئــازار لــە جیاتــی خۆیــان
بدوێــت.
وەک گوتــم نەمدەزانــی منداڵیــم لــە ڕابــوردوو جــێ

مــاوە ،یــان پێشــم کەوتــووە و جێــی هێشــتم ،کــە ئەمــە
ڕووبــەڕووی پرســیاری (کات چییــە)ی کردمــەوە و
پاڵــی پێــوە نــام ئــەو چەمکــە تەنیــا لەنــاو فیزیــادا
نەبینــم ،بەڵکــو لــە فەلسەفەیشــدا بــە دوایــدا بگەڕێم.
پێــم وایــە هــەر خوێنەرێک بەرهەمەکانــم بخوێنێتەوە،
ئــەو دوو خاڵــە بــە زەقــی هەســت پــێ دەکات ،واتــە
دەربڕینــی قوواڵیــی ئــازار و تێکشــکاندنی زەمــەن.
ئەگــەر بــە تایبــەت بــاس لــە ڕۆمانــی (ڕیبەنێکــی
ســوور و ملپێچێکــی ڕەش) بکــەم ،دەڵێــم وەک
ســەرجەم بەرهەمەکانــی دیکــەم لەنــاو ئــەو ئــازارەدا
چــاوی هەڵهێنــا و ئــەو تێگەیشــتنەی بــۆ کاتــم
هەبووە ،تێیدا ڕەنگی داوەتەوە .ڕاســتییەکەی وەک
لــە پێشــەکییەکەیدا نووســیومە ســەرەتا چیرۆکێکــی
تەواونەکــراو بــوو ،بــەاڵم دواتــر پێیــدا چوومــەوە و
بــۆ ڕۆمــان گــۆڕا .زۆرینــەی کارەکتــەرەکان منــداڵ
و مێردمنداڵــن ،بــەاڵم مانــای ئــەوە نییــە بــە الی
گەورەییشــدا نەچــووە .هێنــدە هەیــە گــەورەکان
بــە ژیانــی منــداڵ و مێردمنداڵەکانــەوە خەریــک
کــراون .بــە مانایەکــی دی ،پێچەوانــەی زۆرینــەی
ئەدەبــی کــوردی ،کــە منــداڵ و مێردمنــداڵ لــە
پەراوێــزی دنیــای گــەورەدا دەردەکــەون ،لێــرەدا ئــەو
پەراوێــزە هەڵگیــراوە .هەندێــک پێیانوایــە زمــان و
تەکنیکــی ڕۆمانەکــە هــی گەورانــن ،کــە مــن
لەگەڵیانــدا هــاوڕام ،بــەاڵم دەڵێــم ئەمــە بایەخــە بــە
دنیــای منــداڵ و مێردمنــداڵ .ئەگەرچــی لەســەر
بەرگــی نووســراوە (ڕۆمانــی الوان) ،مانــای وا نییــە
بــۆ تەمەنێکــی دیاریکــراو نووســراوە.
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