غەمگینیی پێوەستە بە بارودۆخی مرۆڤەوە.
گفتوگۆ لهگهڵ ڕۆماننووس كازۆ ئیشیگورۆ ()Kazuo Ishiguro
وەرگری خەاڵتی «نۆبڵ»ی ئهدهبیی لە ساڵی 2017دا
ل ه عارهبییهوه :عوسمان یاسین
ژیان و بەرهەمەكانی كازۆ ئیشیگورۆ
كازۆ ئیشـ�یگورۆ(  (�Kazuo Ishigou
 ،)roوەرگــری خەاڵتــی ئەدهبییــی نۆبــڵ
لــە لــە ســاڵی  ،2017ڕۆمانووســێكی
بەریتانیــی و بــە ڕەچەڵــەك ژاپۆنییــە،
لــە شــاری ناكازاكــی لــە ســاڵی 1954
هەمیشە ویستوومە
لەدایــك بــووە ،خێزانەكــەی لــە ســاڵی
حیكایەتێك بنووسم هەموو  1960واڵتــی ژاپۆنیــان جێهێشــتووە و
تاكێك بتوانێت الیەنێك چوونەنــە بەریتانیــا و لــە شــاری لەنــدەن
لە الیەنەكانی ژیانی خۆی نیشــتەجێ بــوون ،ئەوكاتــە كازۆ تەمەنــی
شــەش ســااڵن بــووە ،خوشــكێكی لەخــۆی
تێدا بدۆزێتەوە.
گەورەتــری هەبــووە بــە نــاوی فومیكــۆ،
بــەو هیوایــە كۆچیــان كردبــوو ،كــە دوای
ســاڵێك بگەڕێنــەوە واڵتەكــەی خۆیــان،
بــەاڵم ئــەم هیوایەیــان نەهاتــە دی.
باوكــی كازۆ بــووە كارمەنــدی حكومەتــی
بەریتانیــا لــە بــواری زانســتی زەریاوانیــی
(ئۆقیانوســیی) كاری كــردووە .كازۆ
لــە بــارەی ئــەو كۆچكردنەیــان بــۆ
بەریتانیــادا دەڵێــت( :خێزانەكــەم لــەم
گەشــتهیاندا بــەرەو لەنــدن ،ویســتوویانە
لــەو شــورەییی و شكســتە خۆیــان لــە
ڕێگهیەكــی دوورودرێــژی تەمتومــان
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بشــۆنەوە ،تاكــو وەك دیوارەكانــی ناكازاكــی نەڕووخێــن) .كازۆ لــە
ســاڵی  1978خوێندنــی لــە زانســتگهی كنــت تــەواو كــرد و لــە ســاڵی
 1980لــە زانســتگهی ئیســت ئەنكلیــا بڕوانامــەی ماســتەری بەدەســت
هێنــا ،دوای تەواوكردنــی خوێنــدن لــە ڕێكخراوێكــی خێرخوازییــی
بەریتانییــدا دەســتی بەكاركــردن كــرد ،كــە گرینگــی بــە خەڵكانــی
لێقەومــاو و بێدەرەتــان دەدا .كازۆ لــەو كاتانــەی ،كــە دەرفەتــی دەبــوو،
خــۆی ســەرقاڵی نووســین دەكــرد.
كازۆ ،خاوەنــی نووســینی چەنــدان ڕۆمانــە لەوانــە :دیمەنێكــی
هەڵبــزڕكاوی لووتكــەكان  ) A pale view of hills (1982و
هونەرمەنـ�د لـ�ە جیهانێكـ�ی ڕزگار بـ�و و An Artist of Float�( 1986
 ) ng worlddو ئــەوەی كــە لــە ڕۆژەكــە ماوەتــەوە The re�(1989
 1)mains of the dayyو ئەوانــەی تازیەیــان نییــە The Un�( 1995
 )consoledئــەو كاتانــەی بــێ دایــك و بــاوك بوویــن (یەتیــم بوویــن)
 )When we were Orphans( 2000مەهێڵــە هەرگیــز بــڕۆم 2005
( 2)Never let me goو نوكترینــس Nocturnes: Five( 2009
 3) stories of Music and Nightfallو زەبەالحــی نێــژراو 2015
(.)The Buried Giant
ئــەم گفتوگۆیــە بــە زمانــی ئینگلیزیــی لهگــهڵ كازۆ كــراوە و لهتیفــ ه
دهلیمــی (لطیفــە الدلیمــی) وەری گێڕاوەتــە ســەر زمانــی عارەبیــی،
ئێمــەش وەرمانگێڕاوەتــە ســەر زمانــی كوردیــی و بــە پێــی پێویســت
پەراوێزمــان بــۆی دانــاوە.
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گفتوگۆ لهگه ڵ
� كازۆ ئیشیگورۆ
پرســیار :بــا لــە یەكێــك لــە نوێتریــن ڕۆمانەكانــت دەســتپێبكەین ،ئەویش
ڕۆمانــی مەهێڵــە هەرگیــز بــڕۆم  .)Never let me go( 2005چــۆن
تەونــی ئــەم ڕۆمانــەت چنیــوە؟
كازۆ :لــە مــاوەی ئــەم پــازدە ســااڵنەی دواییــدا ،خەریكــی نووســینی
چەنــدان كورتیلــە چیــرۆك بــووم ،هەریەكەیــان بەشــێك بــوون لــەو
چیرۆكــەی ،كــە باســی كۆمەڵــە خوێندكارێكــی ئینگلیزیــی دەكــرد ،كــە
لــە ژیانێكــی پــڕ لــە ســەیر و ســەمەرەدا ،لــە خانووێكــی گوندییــدا لــە
دەوروبــەری گوندێكــی ئینگلیزییــدا دەژیــن ،هیــچ شــتێكم لەبــارەی
ئەوانــەوە نەدەزانــی ،جگــە لــەوەی ،كــە ئەوانــە كۆمەڵــە خوێندكارێكــی
ســەیرن و هەمیشــە لــە بــارەی ئــەو كتێبانــەدا گفتوگــۆ دەكــەن ،كــە
دهیانخوێننــەوە ،دواتــر لــە بارەیــەوە خەریكــی نووســینی گوتارێــك
دەبــن .جۆرێــك لــە پێوەندییەكــی هاوســۆزیی لــە نێــوان ئــەو گرووپــەدا
هەبــوو ،كــە كــۆی دەكردنــەوە و بەیەكــەوەی دەبەســتنەوە .باســی هیــچ
شــارێكی زانســتگهیی و مامۆســتایەك لــە دیمەنەكانــی چیرۆكەكــەدا
نەكــراوە .بــە درێژایــی ژیانــم لەســەر نووســینی ئــەو جــۆرە چیرۆكانــەدا
ڕاهاتبــووم .ئەگــەر لــە نووســینگەكەمدا ســەردانت كردبــووام ،چەنــدان
چیرۆكــی لــەو جــۆرە چیرۆكانــەت لەســەر مێزەكەمــدا دەبینــی ،كــە
نازانــم چــۆن ڕۆژێــك لــە ڕۆژان دەبنــە ڕۆمانێــك.
ڕۆژێــك گوێــم لــە ڕادیــۆ گرتبــوو ،كــە بەرنامەیەكــی زانســتیی لەســەر
بــوو ،باســی بابەتێكــی تەكنۆلۆژیــای زیندەوەریــی (التقنیــة االحیائیــة)
دەكــرد ،ئەمــە وای لێكــردم ،كــە ئاســۆی خەیاڵــم دوور بــڕوات ،چونكــە
مــن حــەز بــەو جــۆرە بەرنامــە زانســتییانە ناكــەم ،بــەاڵم ئەمــە ڕوویــدا.
جێگــهی سەرســووڕمان بــوو ،كــە بــەردەوام بــووم لــە گوێگرتــن لــە
بەرنامەكــە .ختووكەیــەك بــە هــزرم داهــات ،كــە چ لهگ ـهڵ خوێنــدكارە
گۆشــەگیرەكانم دەكــەم لــە كوخە گوندییەكەیانــدا؟ بەمجۆرە گێڕانەوەی
ســادەم لــە چنینێكــی ڕۆمانامێــزدا ئەنجامــدا .بــەاڵم ،كــە ڕۆمانەكە باســی
جۆرێــك لــە غەمگینیــی دەكات ،كــە دیــارە ئــەم بارودۆخــە ســیمایەكی
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ســەرەكییە و بــە مرۆڤایەتیییــەوە بەســتراوەتەوە.
پرســیار :ئــەم ڕۆمانــەت لــەو جــۆرە رۆمانانــەن چیرۆكــی نائومێدیــی
دەگێڕنــەوە ،كــە هەمیشــە پێوهســتە بــە ژیانی مرۆڤایەتیییــەوە .هەروەها
ئــەم ڕۆمانــە ڕهگەزێــك لــە ڕەگەزەكانــی خەیاڵــی زانســتیی تێدایــە ،كــە
پێشــبینیی بــە دۆزینــەوەی زانســتی دواڕۆژ دەكات ،وەك ڕۆمانــی
(جیهانــی نوێــی ئــازاد) ،كــە لــە ڕۆمانــە بــە نێوبانگەكانــی ئەلــدۆس
هكســلییە  ،ALDOUS HUXLEYئایــا لــە ســەرەتای كارەكەتــدا لــەو
ڕۆمانــەدا ویســتووتە ڕۆمانەكــەت دواڕۆژخــواز بێــت؟
كازۆ :هەرگیــز خــۆم لــەوەدا نەبینیوەتــەوە ،كــە لەژێــر كاریگەریــی و
ورووژاندنــی نووســینی چیرۆكــی دواڕۆژخوازانــە كار بكــەم .مــن
بــەدوای ئەدەبــی دواڕۆژخوازیییەكانــدا ناگەڕێــم ،حەزیــش بــە نووســین
لــە بــارەی بەرزونشــێوەكانی جیهانــی دواڕۆژ ناكــەم ،هێزێكــی
بیركردنــەوەی پێویســتی وام نییــە ،كــە بزانــم ئۆتۆمبێلــەكان ،یاخــود
دەســكی كوپــەكان لــە شارســتانییەتی دواڕۆژمانــدا چــۆن دەبێــت.
ســەرەڕای ئــەوەی ،كــە مــن ڕۆژێــك لــە ڕۆژان حــەزم لــەوە نەكــردووە،
كــە نووســینەكانم لــەو دەقانــە بــن ،كــە بــە پێشــبینیی بارگاویــی كرابــن.
هەمــوو ئــەوەی ،كــە هەمیشــە ویســتوومە ئەوەیــە؛ كــە حیكایەتێــك
بنووســم هەمــوو تاكێــك بتوانێــت الیەنێــك لــە الیەنەكانــی ژیانــی خــۆی
تێــدا بدۆزێتــەوە.
ســەبارەت بــە ڕۆمانەكانــم دەتوانــم بڵێــم جۆرێــك لــە ئامــاژەی
مەرگەســاتامێزی مرۆڤایەتیــی و شــتێك لــە خەیاڵــی زانســتیییان
تێــدا دەبێــت ،كــە لــە ڕۆمانەكانمــدا دەركــی پێدەكرێــت ،بــەاڵم ئەمــە
دواڕۆژخوازیــی نییــە ،وەك ئــەوەی لــە ئەدەبــی دواڕۆژخوازییــدا باســی
لێــوە دەكرێــت .مــن وای دەبینــم ،كــە ڕۆمانەكانــم لەو جــۆرە ڕۆمانانەن،
كــە دەشــێت نــاوی ڕۆمانەكانــی مێــژووی جێگــرەوە (التاریــخ البدیــل)ی
لێبنێیــن .وهك ئــەوەی بپرســین ،كــە ئاخــۆ جیهــان چــۆن دەبــوو ،ئەگــەر
هێتلــەر لەشــەڕدا ســەركەوتوو بووایــە؟ یاخــود بەریتانیــا چــۆن دەبــوو،
ئەگــەر كارێكــی زانســتیی ،یاخــود دوو كاری زانســتیی بــە ڕێگهیەكــی
جیــاواز لــەوەی لــە ڕاســتییدا ڕوویــداوە ،ڕوویاندابووایــە؟
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پرســیار :ئایــا پێــت وایــە ئەزموونێكــی سەرنجڕاكێشــت هەیــە ،كاتێــك لــە
تێڕوانینــی مێیینەوە دەنووســیت؟
كازۆ :زۆر گرینگــی بــەوە نــادەم ،كــە گێــڕەڕەوە لــە ڕۆمانەكانمــدا
كەســێكی مێیینــە بێــت .لــە ڕۆمانــی یەكەممــدا گێــڕەڕەوە ژن بــوو ،بــەاڵم
دواتــر ،كــە پێگەیشــتم لەســەر ئــەوە ڕاهاتــم گێــڕەڕەوەی جۆراوجــۆر
لــە ڕۆمانەكانمــدا بەكاربهێنــم ،وهك كەســی بەتەمــەن ،یاخــود ئــەو
كەســانەی ،كــە لــە ڕۆشــنبیریی جیــاواز لــە ژینگــەی ڕۆشــنبیرییی منــدا
دەژیــن  .توانایەكــی زۆر لــە خەیــاڵ ،لــە خەڵقاندنــی كەســایەتیی ڕۆمانــی
لــەم جــۆرە لــە ئارادایــە ،وای دەبینــم ،كــە بەكارهێنانــی گێــڕەڕەوەی ژن
لــە ڕۆمانەكانمــدا لــەو بەدەربێــت ،بەڵكــو مــن پێــم وایــە ،كــە ژن كەمتــر
جێگ ـهی خواســتە لــەو گێڕەڕەوانــەی ،كــە خەســڵەتی مێیینەیــان نییــە.
پرســیار :لــەو كاتــەی تەمەنــت پێنچســااڵن بــووە ،واڵتــی ژاپۆنــت
بەجێهێشــتووە و ســەردانی ئــەو واڵتــەت نەكــردووە ،بــەاڵم لــە بــارەی
ئــەو واڵتەشــت نووســیوە ،دایــك و باوكــت لــە چ جــۆرە ژاپۆنییــەك
بــوون؟
كازۆ :دایكــم ژنێكــی دیــار و بەرچــاو بــوو لــە نێــو كچانی نــەوەی خۆیدا،
ڕفتــارو عاداتــی ئــەو خانمانــەی ژاپۆنیــی هەبــوو ،كــە لــە ســەردەمی
پێــش دروســتبوونی بزووتنەوەكانــی ژنــان دەژیــان .كاتێــك ســەیری
فلیمێكــی یابانیــی كــۆن دەكــەم ،هەســت دەكــەم هەڵســوكەوتی ژنانــی
ئــەو كات و شــێوازی قســەكردنیان لــە هەڵســوكەوت و قســەكردنی
دایكــم دەچــن .ژنهكانــی ژاپــۆن زمانێكیــان بــەكار دەهێنــا تــا ڕادەیــەك
لــەو زمانــە جیــاواز بــوو ،كــە پیــاوەكان ئــەو كات بەكاریــان دەهێنــا،
ئێســتاكە ئــەم جیاوازیییــە نەمــاوە ،زمانــی ژن و پیــاوان تێكــەڵ بوونــە،
دایكــم لــە ســااڵنی هەشــتاكانی ســەتەی ڕابــردوو ،ســەردانی ژاپۆنــی
كــرد ،تووشــی شــۆك ببــوو ،ســەری لــەوە ســووڕما بــوو ،كــە ژنانــی
ژاپــۆن زمانــی پیــاوان بــەكار دەهێنــن ،دایكــم لــە شــاری ناكازاكــی
ژیــاوە ،ئــەو لــە تەمەنــی ســی ســااڵندا بــوو ،كــە ئــەو شــارە كەوتــە
بــەر بۆمبــی ئەتۆمیــی ،ئــەو كچێكــی تاقانــەی خێزانەكــەی بــوو ،چــوار
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بــرای هەبــوو ،تەقینــەوەی بۆمبــی ئەتۆمیــی ،ماڵەكەیانــی وێرانكــرد،
لــەو كاتــەدا پارچەیــەك لــە پڕوشــكی هەپڕوونبووەكانــی تەقینەوەكــەی
بەردهكەوێــت و برینــدار دهبێــت .لــەو كاتــەدا ئەندامانــی خێزانەكــەی
لــە الیەكــی دیكــەی شــارەكەدا خەریكــی كاروبــاری فریاگورزاریــی
خەڵــك بــوون ،دایكــم پێــی گوتــم ،كــە ئــەو لــە بۆمبەكــە نەدەترســا ،بەقەد
ئــەوەی لــە هێرشــی بەردەوامــی فڕۆكــەكان دەترســا ،لــەو كاتــەی ،كــە
لــە ژێرزەمینــی ئــەو كارگەیــدا خۆیــان حەشــاردەدا ،كــە كاریــان تێــدا
دەكــرد .كاتێــك بۆمبــەكان بەســەریاندا دەباریــن ،مەرگیــان بــۆ خۆیــان
دانابــوو.
باوكــم بــە ڕچەڵــەك ژاپۆنیــی نەبــوو ،ئــەو لــە شــاری (شــانگهای) گەورە
ببــوو ،خەســڵەتی تایبەتیــی چینیــی هەبــوو ،كــە بریتــی بــوو لــەوەی
بەزەردەخەنەیەكــی فــراوان ،ڕووبــەڕووی گرفــت و مەرگەســاتەكان
دەبــووهوە.
پرسیار :لەبەرچی خێزانەكەت بەرەو واڵتی ئینگلتەرا كۆچیان كرد؟
كازۆ :لــە ڕاســتیدا ئــەم كۆچكردنــە ،ســەرەتا تەنیــا جــۆرە گەشــتێكی
كــورت بــوو ،باوكــم لەبــواری زانســتی زەریاوانیــی (ئۆقیانووســیی)
تایبەتكاربــوو ،ســەرۆكی ســەنتەری بەریتانیــی بــۆ زانســتی زەریاوانیــی
داوەتــی كــرد ،تاوهكــو داهینانەكانــی خــۆی تاقیبكاتــەوە و پــەرە بــە
بــواری زانســتی خــۆی بــدات ،كــە بریتی بــوو لە پێوانەكردنی ڕەشــەبای
زەریــا ،هەرگیــز مــن لــەو دیــوی ئــەو داهێنانــەی باوكــم نەدەگەیشــتم،
دواتــر زانیــم ،كــە ئــەو ســەنتەرە بەهــۆی پێویســتییەكانی شــەڕی ســارد
دروســت ببــوو ،كــە زۆر بــە نهێنیــی كاری دەكــرد ،باوكــم لــە شــوێنێكی
شــاراوە و نهێنیــی لــە قوالیــی دارســتانێك كاری دەكــرد ،كــە تەنیــا
جارێــك توانیــم لــەو شــوێنەی ســەردانی بكــەم.
پرسیار :ئایا لە منداڵیتدا ئارەزووی خوێندنەوەت هەبوو؟
كازۆ :پێــش ئــەوەی ژاپــۆن جێبهێڵــم ،ئــەو كاتە باسوخواســی پاڵەوانێكی
ئەفســووناویی بــە نــاوی (جیكۆكامیــن) لــە ئارادابــوو ،كــە بە شــێوەیەكی
فــراوان لەنــاو خەڵكــدا باســی لێــوە دەكــرا ،منیــش ئــەو كاتــە زۆر بەدیــار
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ئــەو كتێبــە وێنەدارانــەی مندااڵن لە الی پهڕتووكفرۆشــەكان دەوەســتام
و ســەیری وێنــەی ئــەو پاڵەوانــەم دەكــرد لەنــاو ئــەو كتێبانــە ،كــە بــە
وێنــە چیرۆكــی ئــەو پاڵەوانەیــان دەگێڕایــەوە ،ســەرنجی وێنەكانــم دەدا
و لــە مێشــكمدا تۆمــارم دەكــردن ،دواتــر دەگەڕامەوە ماڵەوە و زۆربەی
ئــەو وێنانــەم لــە ســەر الپــەڕەی كاغــەزدا دروســت دەكردەوە ،دایكیشــم
الپەڕەكاغەزەكانــی بــۆ كۆدەكردمــەوە و لەیەكتــری دەدوریییــەوە و
وەك پهڕتووكێكــی لێدەكــرد.
لــە بەریتانیــادا دەســتم كــرد بــە خوێندنــەوەی كتێبــی نەخشــێندراو بــە
وێنــەی كارییكاتۆریــی بــە ناونیشــانی (ســەیربكە و فێربــە) ،كــە زنجیــرە
كتێبێكــی فێركاریــی منــدااڵن بــوو لــە بەریتانیــادا ،كــە هەســتم دەكــرد
كتێبــی بێــزاركارن.
پرســیار :لــە یەكەمیــن كاری ڕۆژنامەنووســیتدا ســەركەوتنت
بەدەســتهێنا ،بــەاڵم ئایــا هیــچ پهڕتووكێكــت لــە قۆناغــی گەنجییــدا
نووســیوە ،كــە چــاپ نەكرابێــت؟
كازۆ :لــە دوای دەرچوونــم لــە زانســتگهدا ،لــە بــواری یارمەتیدانــی
كەســانی لێقەومــاو و سەرشۆســتەكاندا لــە ڕۆژاوای لەنــدەن كارم
دەكــرد ،درامایەكــی ئێزگەیــی (تەمســیلییەك)م بــۆ ڕادیــۆی (بــی بــی
ســی) نــارد ڕهتیــان كــردەوە ،بەاڵم لــە وەاڵمدانــەوەی ڕتكردنەوەكەیاندا
چەنــد دەســتەواژەیەكی هاندەرانەیــان بــۆ نووســیبووم ،لهگهڵ ئەوەشــدا
نەمدەویســت كــەس ســەیری ئــەم كارەم بــكات.
پرسیار :چی وای لێكردی ،كە ئەو تەمسیلییە بۆ ئێزگە بنووسیت؟
كازۆ :مــن بیــرم لــە پیشــەیەكی دواڕۆژی خــۆم دەكــردەوە ،دوای
ئــەوەی لــەوە ســەركەوتوو نەبــووم ،كــە ببمــە مۆســیقاژەن ،پــاش
چاوپێكەوتنێكــی زۆر لهگـهڵ بەرهەمهێنەرانــی مۆســیقا ،ئــەو كاتــە بیــرم
لــەوە دەكــردەوە ،كــە درامــا بــۆ ئێزگــە بنووســم ،دواتــر بــە ڕێكــەوت
ئاگەداریییەكــم بینــی ســەبارەت بــە خولێكــی فێربوونــی نووســینی
ئێزگەیــی ،كــە لەالیــەن نووســەری بــە نێوبانــگ (مالكولــم برادبــوری) لــە
زانســتگهی ئیســت ئەنگلیــا بەڕێــوە دەچــوو ،ئــەم جۆرە خوالنە ئێســتاكە
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زۆر بەربــاون ،بــەاڵم ئــەو كات وا نەبــوو ،زۆر بــە دەگمــەن ئــەم
خوالنــە ســازدەكران ،ئێمــە بــە كارێكــی ئەمریكیمــان دادەنــا ،كەســێك
4
پێــی گوتــم ،كــە پێــش دەســااڵنێك (ئایــان ماكــوان)Ian McEwan -
بەشــداریی ئــەم جــۆرە خوالنــەی دەكــرد .ئەمــەش سەرنجیڕاكێشــام و
هانــی دام ،كــە منیــش بەشــداریی بكــەم .بــەاڵم لــە ڕاســتییدا هاندەرێكــی
دیكەشــم هەبــوو ،كــە بریتــی بــوو لــە بەخشــینێكی دەوڵــەت بــۆ مــاوەی
یــەك ســاڵ بــۆ ئــەو كەســانەی بەشــداریی ئــەم جــۆرە خوالنــەی دەكــرد.
لەبــەر ئــەوە داواكارییــی بەشــدارییكردنم لــەم خولــە پێشــكەش كــرد ،بــۆ
مــاوەی مانگێــك لــە ناوەڕاســتی ناوچــەی (كورنــوال) كوخێكــم بــە كــرێ
گــرت ،كــە لــە شــوێنێكی دوورەدەســت بــوو ،شــوێنێكی تایبەتییكــراو
بــوو بــۆ چارەســەركردنی ئــەو كەســانەی تووشــی ڕاهاتــن هاتبــوون
لەســەر مــاددە هۆشــبەرەكان ،بــەاڵم مــن لــەم شــوێنە دەمویســت خــۆم
فێــری نووســین بكــەم .ئــەو كاتــە ســاڵی  1979بــوو ،بــۆ یەكــەم جــار
بیــرم لــە دروســتكردنی بینــای هونەریــی چیــرۆك كــردەوە ،هەروەهــا
بیــرم لــە بابەتــی چیــرۆك و چۆنیەتــی گێڕانــەوەی چیــرۆك كــردەوە.
لــە كۆتاییــی ئــەو مانگــەی لــەو شــوێنە بــووم ،دوو كورتــە چیرۆكــم
لەبەردەســتدا بــوو.
پرســیار :ئایــا هــەر لــەو ســاڵە ،یەكــەم چیرۆكــت لەســەر ژاپــۆن لــە
زانســتگهی ئیســت ئەنگلیــا نووســی؟
كازۆ :بەڵــێ ،هەســتم بــەوە كــرد ،ئەگــەر لــەو نێوەنــدە دووربكەومــەوە،
كــە تێیــدا دەژیــم ،ئــەوە خەیاڵــم چــاالك دەبێــت وڕەخنــە دەگرێــت،
هەوڵمــدا چیرۆكێــك لەســەر لەنــدەن بنووســم ،ئــەم ڕســتەیەم نووســی
(لــە وێســتگەی متروكامــون هاتــووم بــۆ ماكدۆنالــد ،لەوێــدا «هــاری»
هاوڕێــم بینــی) .ئــەو ڕســتەیەم كــە نووســی ،قەڵەمەكــەم لــە نووســین
وەســتا ،نەمدەزانــی دواتــر چــی بنووســم ،بــەاڵم كاتێــك دەمویســت
لەســەر شــوێنی دوور بنووســم ،وهك ژاپــۆن ،ئەوكاتــە نووســین
بــۆم هەڵــدەڕژا و پێنووســەكەم لــە نووســین نەدەوەســتا ،یەكێــك
لــەو چیرۆكانــەم نووســی ،كــە باســی تەقینــەوەی بۆمبــی ئەتۆمییــی
ناكازاكیــی دەكات ،گێــڕەڕەوەی چیرۆكەكــە ژنێكــی گەنجە ،ئەم چیرۆكە
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پێشــوازیییەكی باشــی لێكــرا ،لەالیــەن هەمووانــەوە هاوســۆزیییەكی
زۆری بەدەســتهێنا .خوێنــەرەكان دەیــان گــوت :ئــەو بابەتــەت لەســەر
ژاپــۆن زۆر ســەرنحڕاكێش و خۆشییبەخشــە ،بەهــۆی ئــەم چیرۆكــەوە
شــوێنپێیەك لــە جیهانــی ئــەدەب پەیــدا دەكــەی.
دوای تەواوكردنــی ئــەو خولــەی باســمكرد ،تەنیــا چەنــد چیرۆكێكــم
نووســی ،دەزگـهی چــاپ و باڵوكردنــەوەی (فابــر) پێوهندیــی پێوە كردم
و ئــاگاداری كردمــەوە ،كــە ڕەزامەندیــان نیشــانداوە ســێ چیرۆكــم لــە
زنجیــرەی ناســینی كورتــە چیــرۆك بــۆ بــاو بكەنــەوە .ئەمــە بــۆ مــن
هەنگاوێكــی زۆر بــاش بــوو ،دواتــر زانیــم ،كــە هــەردوو نووســەر (تــۆم
ســتۆبارد) 5و (تیــد هیــوز) 6بەههمــان هەنــگاودا تێپەڕیــون تاكــو وهك
دوو نووســەر دەركەوتــن.
پرســیار :ئایــا ئەمــە ڕوویــدا ،كــە دەســتت بــە نووســینی ڕۆمانــی
(دیمەنێكــی هەڵبــزڕكاوی لووتكــەكان )A pale view of hillsكــرد؟
كازۆ :بــە ڵــێ ،دەزگــهی (فابــر) بڕێــك پــارەی وەك پێشــەكییەك
پێبەخشــیم ،تاوهكــو لــە كاتێكــی دیارییكــراودا كارەكــەم ئەنجــام بــدەم.
پرســیار :دەكرێــت چ خاڵێــك بــە خاڵــی دەســتپێكردن لــە نووســینی
ڕۆمانــی (ئــەوەی ماوەتــەوە لــە ڕۆژەكــەدا) دابندرێــت؟
كازۆ :ســەرەتا كارەكــە بــە نوكتــە و گاڵتەپێكردنێكــی خێزانەكەم دەســتی
پێكــرد ،ڕۆژێــك بڕیــار بــوو ،چاوپێكەوتنێكــم لهگـهڵ ڕۆژنامەنووســێك
هەبێــت ،دەربــارەی یەكــەم ڕۆمانــی باڵوكــراوەم ،ئــەو ڕۆژە
خێزانەكــەم بــە گاڵتــە و لەخــۆوە گوتــی :چەنــد جێگـهی پێكەنینــە ئەگــەر
ڕۆژنامەنووســەكە هــات و كۆمەڵــە پرســیارێكی ئاڵــۆز و جددیــت
ئاڕاســتە بــكات ،دواتــر تــۆ وەاڵمــی بدەیتــەوە و بڵێــی :بەڕێوەبــەری
خزمەتكارانــم لــەو ماڵــەدا؟! مــن و خێزانەكــەم ئــەم هزرهمــان زۆر
پــێ ســەرنجڕاكێش بــوو .لــەو كاتــەوە هــزری گەورەخزمەتكارانــم لــە
مێشــكدا دەخوالیــەوە ،كــە دواتــر ئــەم هــزرە بــووە بنەمایەكــی پێوهســت
7
بــە زۆربــەی ڕۆمانەكانــم.
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پرســیار :كاتێــك بــۆ جــاری دووەم لــە تەمەنــی هــەژدە ســاڵییدا ســواری
فڕۆكــە بوویــت ،بــەرهو كــوێ گەشــتت كــرد؟
كازۆ :بــەرەو ئەمریــكا گەشــتم كــرد ،كــە ئەمــە هــەر لــە زووەوە
خولیایەكــی خــۆم بــوو ،كولتــووری ئەمریكیــی زۆر ســەرنجی ڕاكێشــا
بــووم ،ئــەو كاتــە لــە كۆمپانیایەكــی بەرهەمهێنانــی گەمــەی منــدااڵن
كارم دەكــرد ،هەندێــك پــارەم كۆكــردەوە ،لــە هاوینــی ســاڵی 1974
ســواری فڕۆكەیەكــی كەنــەدی بــووم ،كــە ئاســانترین هــۆكار بــوو بــۆ
گەیشــتنم بــە خەونــی ئەمریــكام ،فڕۆكەكــە منــی گەیانــدە (فرانكۆفــر)،
دواتــر لــە كاتــی نیوەشــەودا لــە ســنوور پەڕیمــەوە ،ســێ مانــگ لــە
ئهمریــكا مامــەوە ،ڕۆژانــە دۆالرێكــم خــەرچ دەكــرد ،ئــەو كات الی
هەمــوو كەســێك ئــەو جــۆرە هەژماركردنــە بــاو بــوو ،شــەو ،كــە
دەگەڕایــەوە شــوێنی حەوانــەوەت ،پێــش نووســتن پارەكــەی گیرفانــت
دەژمــارد.
پرسیار :ئایا ڕۆژێك لە ڕۆژان كەسێكی هیپی  hippieبووی؟
كازۆ :وای دابنــێ وا بــووم ،ئەگــەر بــە ڕووكەشــیش بێــت ،چونكــە
پرچــی درێــژم بەســەر شــان وملــم شــۆڕ ببــووهوە ،ســمێڵ و ڕیشــم
بەردابــوووهوە ،گیتــار و جانتایەكــم لــە پشــت بــوو .ســەیر بــوو ،كە ئێمە
هەموومــان خۆمــان لــەوە بەتاڵكردبــووهوە ،كــە كەســێكی زۆر جیــاواز
و ناوازەبیــن .بــە ڕێگـهی (ئۆتۆ-ســتۆپ) گەشــتم بــۆ ویالیهتــەكان كــرد،
لــە ڕێگــهی كەنــاری باســیفكی خێــرا دەســتم پێكــرد ،هەتاكــو لــوس
ئەنجلــوس ،ســان فرانسیســكۆ و باكــوری كالیفۆڕنیــا چــووم.
پرسیار :ئایا شێوازت وهك گاوان (كاوبۆی) بوو؟
كازۆ :بەڵــێ تاڕادەیــەك ،شــتێكی گاڵتــە جــاڕ و ناشــرین لــە لەنگیــی و
قــورس قســەكردنی ئەمریكییــدا هەیــە.
پرســیار :پێدەچێــت لــە گەنجیهتیییــدا چەنــد كەســانێك هەبووبــن ،كــە
تــۆ پێیــان سەرســام بــووی و الســاییی ئەوانــت كردووهتــەوە ،وەك
75

شــارلۆك هۆلمــز ،8بــۆب دیــان 9و كیــرۆك10؟
كازۆ :لــە تەمەنــی هەرزەكارییمــدا گرینگیــم بــە نووســینی شــیعری
گۆرانیــی دەدا ،بــە بێــەوەی الســاییی كــەس بكەمــەوە ،كــە وام دەزانــی
ئەو كارە بواری كاری ڕاســتەقینەی خۆمە .جورەتی الســاییكردنەوەی
عەزفكردنــی گیتــاری بــۆب دیالنــم نەبــوو ،چونكــە تووشــی ڕق و
قینــەی هاوڕێكانــم دەبــووم .بەڵكــو دەبوایــە توانــا تایبەتیەكانــی خــۆم
لــە گۆرانیــی گوتنــدا بدۆزمــەوە .ئیتــر لەگــەڵ هاوڕێكانمــدا بــە تەواویــی
دەركمــان بــەو ڕاســتییە كردبــوو ،كــە ئێمــەی بەریتانیــی ناتوانیــن وهك
شــێوازی ئەمریكیــی گۆرانیــی بڵێیــن .كاتێــك دەڵێیــت (لــە ســەر ڕێگـهدا
 ،)ON THE ROADكــە ڕۆمانێكــە لــە نووســینی جیریــك كیرۆكــە،
ڕووبــەڕووی مەیدانخوازیییــەك دەبیتــەوە لــە دۆزینــەوی مانــای
پێویســت لــە زمانــی ئینگلیزیــی بــۆ ئــەو دەســتەواژەیە ،كــە هەســت
دەكەیــت تــا ڕادەیــەك تــۆ بەریتانیــی و خەیاڵــی ئــەوە دەكــەی ،كــە
لــە ڕێگهیەكــی خۆڵەمێشــییی پێچاوپێــچ لــە ژێــر لێزمــەی بارانــدای و
دەچیتەوە ســەر ســنوورەكانی ســكۆتلەندا ،كە تەم دایپۆشــیوە .ئەمەش
لەجیاتــی ئــەوەی خەیاڵــی ئــەوە بكــەی ،كــە ئۆتۆمبێلێكــی كادیــاك لــە
ســەر ڕێگهیەكــی ئەفســووناوییی ئەمریكییــدا خێــرا دەڕوات.
پرســیار :ســەبارەت بــە باڵوبوونــەوەی یەكــەم ڕۆمانــت (وێنەیەكــی
هەڵبــزڕكاوی لووتكــە) ئەمــڕۆ چۆنــی دەبینــی؟
كازۆ :مــن ئــەو ڕۆمانــەم لــهال خۆشەویســتە ،بــەاڵم لــە هەمــان كاتــدا
هەســت دەكــەم ،كــە جێگـهی سەرســووڕمان و پرســیاركردنە ،كۆتاییــی
ڕۆمــان وهك لوغزێــك  puzzleوایــە ،نازانــم ئەمڕۆكــە لــە ڕووی
هونەریییــەوە ســوودی ئەمــە چییــە ،كــە خوێنــەر بخەیتــە نــاو كۆمەڵــە
لوغزێكــی ئاڵــۆزەوە .هەرچۆنێــك بێــت مــن لــەو ئەزموونــەی لوغــزی
ڕۆمانــدا ویســتوومە لــەوە دووربكەومــەوە ،كــە زۆر بــە ڕوون و
ئاشــكرایی بنووســم ،كەمێــك لــەوە نزیــك ببمــەوە ،كــە ڕۆمانەكانــم ببنــە
جێگ ـهی ســەرج ،سەرســووڕمان و پرســیار كــردن ،بــەاڵم ســەرەڕای
ئــەو بۆچوونــەم ،لوغــزی نــاو ڕۆمانەكانــم جێگــهی ڕەزامەندیــی
خوێنەرانــی نەبوونــه.
76

پرسیار :چ مەبەستێكت لە نووسینی ئەم ڕۆمانەدا هەبووە؟
كازۆ :گێــڕەڕەوە لــەم ڕۆمانــەدا ژنێكــی تەمــەن مامناوەندییە ،كە كچێكی
هەبــووە بــە خۆكوشــتن كۆتاییــی بــە ژیانــی خــۆی هێنــاوە ،پێشــوەختە
لــە ڕۆمانەكــەدا ئامــاژەم بــە ڕووداوی خۆكوشــتنی كــردووە ،لــە جیاتــی
ئــەوەی ژنــە گێڕەڕەوەكــە ســەرقاڵی گێڕانــەوەی كــرداری خۆكوشــتنی
كچەكــەی بێــت ،ســەرقاڵی گێڕانــەوەی بیرەوەریییــە شــیرینەكانی دەبێت
لــە ناكازاكــی لــە دوای كۆتاییــی هاتنــی شــەڕی دووهمــی جیهانیــی .مــن
ویســتوومە خوێنــەر تووشــی سەرســووڕمان بێــت و پرســیار بــكات:
بۆچــی بیرەوەریییەكانــی گێــڕەڕەوە دەخوێنینــەوە لــە جیاتــی ڕۆچوونــە
نــاو هــۆكارەكان و كاریگەریییەكانــی كــرداری خۆكوشــتن؟ ئــەو ژنــە
لــە بەرانبــەر خۆكوشــتنی كچەكەیــدا هەســت بــە چــی دەكات؟ مــن
پێشــبینیی ئــەوەم كــردووە ،كــە خوێنەر لەســەرتادا دەرك بــەوە دەكات،
كــە وردودرشــتی ڕووداوی خۆكوشــتنەكە لــە میانــەی گێڕانــەوەی
بیرەوەریییەكانــی گێــڕەڕەوە دەربــارەی هاوڕێیەتییەكــی پتــەوی خــۆی
باســی لێــوە دەكرێــت.
پرســیار :چ شــتێك ئیلهامبەخشــت بــوو لــە نووســینی ڕۆمانــی دووەمتدا
بەناونیشــانی (هونەرمەنــد لــە جیهانێكــی ڕزگاربوو-ســەرئاوكەوتوو-
 ،) An Artist of Floatng worldكــە باســی وێنەكێشــێك دەكات
وێڵــە بــەدوای بیركردنەوەكانــی ،كــە پشــتگیریی لــە عەســكەرتاریەت
دەكات؟
كازۆ :لــە ڕۆمانــی یەكەممــدا (دیمەنێكــی هەڵبــزڕكاوی لووتكــەكان A
 )pale view of hillsگرێیەكــی (حبكــة) مامناوەندیــی تێدایــە لــە
بــارەی مامۆســتایەكی پیــر ،كــە دەیەوێــت دووبــارە لێپرســینەوە لــە
سیســتێمی بەهــاكان بــكات ،كــە ژیانــی لەســەر دامــەزراوە ،بیــرم لــەم
گرێیــە كــردەوە و گوتــم :دەیكەمــە خاڵــی دەســپێكردنی ڕۆمانێكــی نــوێ
لــە بــارەی هونەرمەندێــك ،كــە ژیانــی بــە پاشــماوەی ئــەو هزرانــەی لــە
قۆناغێكــی دیاریكــراوی ژیانیــدا ل ـهالی دروســت ببــوون ،پیــس بــووە.
كاتێــك ســەیری ڕۆمانــی (هونەرمەنــد لــە جیهانێكــی ڕزگاربــوو-
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ســەرئاوكەوتوو) دەكــەم ،وای دەبینــم لــەو تیمەیــەدا نزیــك بوویمــەوە،
كــە دەڵێــت( :لــە تەمەنــی پیریتــدا بەفیڕۆچوونــی ژیانــی خــۆت ببینــی
بــە هــۆی پیشــەیەك ،كــە هەتبــووە ،بــە بێــەوەی لــە خــۆت بپرســیت:
ئــەدی چــی لــە بــارەی ژیانــی تایبەتییمــەوە؟!) كاتێــك مــرۆڤ گەنجــە
هەســت دەكات دەبێــت هەمــوو شــتێك لــە خزمــەت پیشــەكەیدا بێــت ،كــە
ســوودی هەیــە بــۆ ژیانــی ،بــەاڵم لەگــەڵ تێپەڕینــی ســاڵەكانی تەمەنیــدا،
دەرك بــەوە دەكات ،كــە پیشــەكەی بەشــێكە لــە گەمــەی ژیــان و هەمــوو
ژیانــی نییــە.
پرسیار :وادیارە بە (دیستۆڤسكی) سەرسامیت؟
كازۆ :مــن بــە (دیستۆڤســكی)( ،دیكنــز)( ،جیــن ئۆســتن)( ،جــۆرج
ئیلیــۆت)( ،شــارلوت برۆنتــێ) و (ریلكــی كولنــز) زۆر سەرســامم .ئــەو
نووســەرانەی ســەتەی نۆزدەهــەم مەزنــن ،كــە مــن لە كاتــێ خوێندكاری
زانســتگ ه بــووم ،ســەرەتا بەرهەمەكانــی ئەوانــم خوێنــدەوە.
پرسیار :چ شتێكت لەو نووسەرانە خۆش دەوێت؟
كازۆ :ئــەوەی لــەو نووســەرانەم خــۆش دەوێــت ئەوەیــە؛ كــە ئەوانــە
نووســەری واقیعیــن ،بــەو مانایــەی ،كە ئــەو جیهانەی لــە ڕۆمانەكانیاندا
دەیخوڵقێنــن ،كەمــوزۆر نزیكــە لــەو جیهانــەی ،كــە ئێمــە تێیــدا دەژیــن.
زۆر بــە ئاســانیی دەتوانیــن بەنــاو ڕۆمانەكانیانــدا ڕۆبچیــن ،بــە
ڕادەیــەك ،كــە خۆمــان لــە بیــر بكەیــن .جۆرێــك لــە گێڕانــەوەی النــەوازە
لــە ڕۆمانەكانــی ئــەو نووســەرانە بــە دی دەكرێــت ،شــێوازی گێڕانەوەی
كالســیكیی ،گــرێ و پەیكــەری كەســایەتی بەكاردەهێنــن .هەروەهــا
دەمەوێــت باســی نووســەرێكی دیكــە بكــەم ،كــە پێــی سەرســامم و
نووســینەكانیم ل ـهال پەســندە ،ئەویــش ئەفالتۆنــە.
پرسیار :لەبەر چی ئەفالتۆن؟
كازۆ :لەبــەر ئــەوەی لــە زۆربــەی گفتوگۆیەكانــی ســوقراتیدا ،ئەفالتــۆن
باســی گەنجێك دەكات ،كە لە شــەقام و ڕێگهوبانەكان دەســووڕێتەوە،
زێدهڕۆیییانــە بــاوڕی بــە خۆیەتــی و وا لەخــۆی دەبینێــت ،كــە هەمــوو
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شــتێك دەزانێــت ،بــەاڵم ســوقرات زێدەڕۆیــی باوڕبەخۆبوونــی ئــەو
گەنجــە دەشــلەژێنێ ،وادەردەكەوێــت ،كــە ئەمــە مایــەی نائومێدیــی و
دەستەوەســتانیی بێــت ،بــەاڵم ئەمــە بیرۆكەیەكــی بایەخــداری تێدایــە،
كــە ئەوەیــە :بیروبۆچوونــە جوانــەكان هەمیشــە بــە ئەســتەم پەیدادەبــن
و دەســت دەكــەون.
وا ڕوودەدات ،كــە زۆر جــاران تاكــەكان هەمــوو ژیانیــان لــە ســەر چەند
بیروبۆچوونێكی دیاریكراو و جێگیردا بنیات دەنێن ،كە بە شــێوەیەكی
گشــتیی بیروبۆچوونــی نادروســت و هەڵخەڵەتێنــەرن ،ئەمــەش تیمــەی
بنچینەیییــە لــە ڕۆمانەكانــی ســەرەتاییمدا .ئــەو خەڵكــەی كــەوا ســەرقاڵن
و وادەزانــن خــاوەن هەمــوو زانســت و زانیاریییەكــن ،بــەاڵم بەداخــەوە
ســوقراتێك نییە ،كە ئەم سەركێشــیەیان دابمركێنێتەوە و جڵەوكێشــیان
بــكات ،وای لێهاتــووە ،هــەر كەســێك بووەتـ ه ســوقراتی خــۆی.
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پەراوێزەكانی وەرگێڕی كوردیی:
 -1ئــەم ڕۆمانــە نێوبانگــی جیهانیــی بــە كازۆ بەخشــی و بەهۆیــەو ه
لــە ســاڵی  1989خەاڵتــی بۆكــەری بەریتانیــی بەدەســتهێنا ،دواتــر
ئــەم ڕۆمانــە لــە ســاڵی  1993كرایــە فیلمــی ســینەمایی ،كــە ئەكتــەری
بەریتانیــی بەنێوبانــگ ئەنتۆنــی هۆبكنــز ،ڕۆڵــی پاڵەوانیهتیــی تێــدا
گێــڕاوە.
 -2لــەم ڕۆمانــەدا كازۆ بــاس لــەو گرفتــە ئەخالقییانــە دەكات ،كە لەگەڵ
پەرەســەندنی لەڕادەبــەدەری ئەنــدازەی بۆماوەییــی ســەرهەڵدەدەن.
ســاڵی  2009ئــەم ڕۆمانــە كرایــە فیلمــی ســینەمایی.
 )Nocturnes( -3زاراوەیەكــی مۆســیقییە بــە مانــای شــەوانەكان دێت،
لــە بــەر ئــەوە هەندێــك ئــەم ڕۆمانــەی بــە (تابڵۆیهكانــی شــەوانەیی)
وەرگێــڕاوە.
 -4ئایــان ماكــوان  Ian McEwanڕۆماننووســێكی ئینگلیــزە لــە ســاڵی
 1948لــە ئینگلتــەرا لــە دایــك بــووە.
 -5تۆم ستوبارد  Tom Stoppardشانۆنووس و سیناریۆنووسێكی
بەریتانیییــە لــە ســاڵی  1937لــە كۆمــاری چیــك لە دایكبــووە .گرینگترین
شــانۆگەریییەكانی بریتییــە لــە :ئەركادیــا ،كەنــاری یۆتوبیــا ،هەروەهــا
ســیناریۆی فیلمی ســینەمایی (شكســپیر عاشــقە)ی نووســیوە.
 -6تیــد هیــوز  Ted Hughesنــاوی تــەواوی ئێــدوارد جهیمــس هیوزە
 ،Edward James Hughesشــاعیر و نووســەرێكی ئینگلیزیییــە.
لــە ســاڵی  1930لــە ئینگلت ـهرا لەدایــك بــووە ،ســاڵی  1998لــە لەنــدەن
كۆچــی دوایــی كــرد.
 -7واتــە كەســایەتی بەڕێوەبــەری خزمەتــكاران (كبیــر الخــدم) لــە
زۆربــەی ڕۆمانەكانــی كازۆدا هەیــە.
كەســایەتییەكی
 -8شــارلۆك هۆڵمــز Sherlock Holmes
خەیااڵمێــزە ،كــە لــە كۆتایییەكانــی ســەتەی نــۆزدە و ســەرەتای ســەتەی
بیســت ،كــە لەالیــەن پزیشــكی ئیســكۆتلەندیی ســێر ئارســەر كۆنــان
داهێنــدراوە ،ئــەو كەســایەتییە ،وەك لێكۆڵەرەوەیەكــی ڕاوێژكاریــی،
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یارمەتــی پۆلیســی دەدا لــە ئاشــكراكركردنی ئــەو تاوانانــەی زۆر ئاڵــۆز
و تەمومژاویــی بــوون .ئارســەر كۆنــان ،ئــەو كەســایەتییەی هۆڵمــزی
لــە چــوار ڕۆمــان و چەنــدان چیرۆكــدا بەكارهێنــاوە.
 -9بۆب دیالن  ،Bob Dylanناوی تەواوی ڕۆبهرت ئەلن زیمرماندە،
لــە ســاڵی  1941لەدایــك بــووە ،گۆرانیبێــژ ،ئاوازدانــەر و شــاعیرێكی
ئەمریكییــە ،كــە خــاوەن دەنگێكــی بەجۆشــە .بەهــۆی شــیعرەكانی و
كاریگەریــی لەســەر گۆرانییــی ئەمەریكیــی ،لــە ســاڵی  2016خەاڵتــی
ئەدەبییــی نۆبڵــی وەرگــرت.
 -10جــاك كیــرۆك  )1969-1922( Jack Kerouacشــاعیر و
ڕۆمانووســێكی ئەمریكییــە ،بەناوبانگتریــن ڕۆمانــی (لــە ســەر ڕێگ ـهدا
 ،)ON THE ROADكیــرۆك یەكێكــە لــە پێشــەوایانی بزووتنــەوەی
ئەدەبــی ئەمریكیــی و گرووپــی ( ،)Allen Ginsbergكــە لــە
پەنجایهكانــی ســەتەی بیســتەم لــە ئهمریــكا ســەریهەڵداوە ،هەروەهــا
بــە ڕابــەری شــیعری هایكــۆ لــە ئهمریــكا دادەندرێــت.
سەرچاوە:
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