
دوای ئەو دووەمین بوومەلەرزە گەورەیەی كە 
لەو ماوەیەی دواییدا بەر توركیا كەوت، ئەوەی 
مانگی نۆڤەمبەری ساڵی )1999( دای لەبولیو. 
دەنگی  لە  گوێم  كتێبخانەكەمەوە  سوچێكی  لە 
بەدەستەوەبوو،  كتێبێكم  من  بوو.  كرتەكرتێك 
ئەو  دیقەتی  و  ڕاكشابووم  جێگاكەم  لەسەر 
سەقفەكەم  ئەدا  گڵۆپەڕووتەی 
سەرمەوە  بەسەر  كە 
ا  سر ا ڵو هە

 . و بو
ی  كە نە كتێبخا

منیش لەم بوومەلەرزە بەهێزە 
خۆشمی  بوومەلەرزەكە  نەبوو.  قوتاری 

ڕاتەكاند و لە جێگاكەی خۆم ڕایپەڕاندم، هەروەك 
ڕوویدا،  پێشوودا  بوومەلەرزەكەی  لە  چۆن 
هەستمكرد  فێڵە،  ترسام  بەجۆرێك  ئەمجارەش 

دوای ئەوە بڕیارمدا كتێبخانەكەم سزا بدەم.
ڕازیبوونی  هۆیە، بەهەستێكی  ئەم  لەبەر 
سەیرەوە دووسەد و پەنجا كتێبم لە كتێبخانەكەم 
خێرا هەڵبژارد و فڕێمدان. وام ئەزانی سوڵتانێكم 
بۆ  هێما  خێرا  گەورەدا  قەرەباڵغییەكی  لەناو  و 
ئەو خەڵكانە ئەكەم كە ئەبێت لەسێدارە بدرێن، 
هەڵئەبژێرم  كەسانە  ئەو  خاوەنكارێك  وەك  یان 
سزای  بەمە  ئەمویست  دەربكرێن.  ئەبێت  كە 
لەزەتم  كاتیشدا  لەهەمان  بدەم،  خۆم  ڕابردووی 
لە فەنتازیاكردنی هەڵبژاردنی ئەو كتێبانە ئەبینی 
كە كاتی خۆی  كڕیبووم و هێنابوومنە ماڵەوە، تا 
دواتر بیانخوێنمەوە. دوای فڕێدانیان زیاتر هەستم 
ئەوەی هەستبكەم  بەقەدەر  كرد،  ئاسودەیی  بە 

سزام دابن. 
ئەم هەستكردن بەخۆشییە بیانوویەكی باش 
بوو تا باسی پەیوەندیی خۆم لەگەڵ ئەم كتێبانەی 
ناو كتێبخانەكەمدا بكەم. حەزئەكەم هەندێك قسە 
لەم  نامەوێت  بەاڵم  بكەم،  كتێبخانەكەم  لەسەر 
تایبەتمەندیی  و  دانسقەیی  و  جیاوازیی  ڕێیەوە 
كتێبەكانم باسبكەم كە چین، هەروەها ناشمەوێت 
فشەش بەوەوە بكەم كە گوایە چۆن ئەم كتێبە 
گرانبەهایانەم بۆ نموونە لە كتێبفرۆشییەكی پراخ 
كڕیوە، چونكە من لە واڵتێكدا ئەژیم الی هەندێك 
كەس نەخۆشییەكی گەورەیە كتێب بخوێنیتەوە، 
هەروەها ناشتوانم ڕێزی ئەو گرووپە كەمەش بگرم 
كە شەیدای كتێبن و لە ژیانی ڕۆژانەدا لەڕووی 
تردا  ئینسانەكانی  بەسەر  خۆیان  هەستەوە 
نییە  ئەوە  من  كێشەكەی  ئێستادا  لە  بائەدەن. 
ئەوە ڕوون بكەمەوە كە چەندە حەزم لە كتێبە، 
بەڵكە ئەوەیە كە پێتان بڵێم چەندە ڕقم لێیانە. 
باشترین ڕێیەكیش بۆ ئەوەی ئەمە ڕوون بكەمەوە 
دەستی  لە  چۆن  بكەم  ئەوە  كەباسی  ئەوەیە 

هەندێك لەو كتێبانە ڕزگارم بوو. 
كەس  چونكە  فڕێدان،  زۆرم  كتێبگەلێكی 
ناكات كە كاتی خۆی بەچ چاوێكی  باوەڕ بەوە 
جدییەوە سەیرم كردوون. ئەمەش خولیایەك بوو 
بۆ ئەوەی لە كوڕێكەوە ببمە پیاوێكی گەنج. خۆم 
لە  زۆر  ژمارەیەكی  دەستی  لە  قوتاركرد 
ڕۆمانی توركی، شیعری خراپ و 
 كتێبی كۆمەڵناسی، 
نی  ما ۆ ڕ

ڕۆمانی  سۆڤییەتی، 
گۆڤارە  دوو،  دەرەجە  خۆماڵیی 

چەپەكان كە بەشانازییەوە كۆم ئەكردنەوە 
و  وەك لە ڕۆمانەكەی خۆمدا »كتێبەڕەشەكە« 
ئەرشیفم ئەكردن. بیۆگرافی، گۆڤاری نیمچەڕووت 
و كتێبە بەناوبانگە زانستییەكان كە جارجارێك 
لە  و  نەمئەكرا  ئەوان  بێ  چونكە  ئەمكڕین، 
ئەوەی  بۆ  دامئەنان،  كتێبخانەكەدا  سوچێكی 

دواتر فڕێیان بدەم.
و  كتێبێك  بۆ  بەكەمزانینەم  هەستی  ئەو 
سەرچاوەی  لەوەوە  سەرپێیانەكەم  سەیركردنە 
نادیار  قووڵی  برینێكی  كتێبە  ئەو  كە  گرتبوو، 
بۆ  من  بەكەمگرتنی  تێكردبووم.  ئازاراویی  و 
كتێبێك تەنها هەر لەوەوە نایەت كە »بیروڕایەكی 

سیاسیی، وەرگێڕانێكی خراپ، ڕۆمانێكی مۆدێل، 
ناڕەحەتی  بەڵكە  بێت،  سواو«  گفتوگۆیەكی 
من لەوەوەیە من چۆن ئەم كتێبانەم كڕیوون و 
تەنانەت  شاردوومنەتەوە ،  كتێبخانەكەمدا  لەناو 
من  ڕاستیدا  لە  خوێندوونەتەوە.  هەندێكیشیانم 
شەرم نامگرێت لە بەرامبەر ئەو كتێبانەدا، بەڵكە 
ئەمگرێت كە من بۆچی  لەبەردەم خۆمدا شەرم 

هێندە بەبایەخەوە سەیرمكردوون.
پرسیارە  بەردەم  گەیشتوومەتە  ئێستا 
سەرەكییەكە: ئەویش ئەوەیە من هەست بەهیچ 
كتێبخانەكەمدا،  لەبەردەم  ناكەم  شانازییەك 
سەرچاوەی  بۆتە  كتێبخانەكەم  بڵێم  ڕاسترە 
بووم  گەنج  كە  كاتێك  بێتاقەتیم.  و  نائارامیی 
خەونم بەوەوە ئەبینی ئەگەر ببمە نووسەر، ئەوا 
بەاڵم  بدەم،  لێ  كتێبخانەكەمەوە  بەسەر  پۆز 
خەمۆكیی  تووشی  تەنها  ئێستا  كتێبخانەكەم 
كردووم و بیر لەو هەموو پارەو كاتە ئەكەمەوە 
گرنگ  ئەوە  ئیتر  لەمەودوا  تەرخانكردووە.  بۆم 
نییە كتێبی باشم هەبێت، بەڵكە گرنگ ئەوەیە كە 

كتێبی باش بنووسم.
مەرجە كە تۆ تا ئاستێكی زۆر كات لەگەڵ 
خوێندنەوە  بەاڵم  بەسەربەریت،  باشدا  كتێبی 
نیشانەی ئەوە نییە كە تەنها چاو و هۆشیاریت 
هەموو  ئەوەیە  بەڵكە  الپەڕەكانەوەبن،  بەسەر 
ڕۆحی خۆت بخەیتە ناو نووسینەكەوە. هەر هۆی 
ئەم نەتوانینەشە كەمتر ئینسان حەزی لە كتێب 
باش  تاكەكەسی  كتێبخانەیەكی  هەموو  بێت. 
ئەبێت هەندێك لەو كتێبانەی تێدابێت كە لەگەڵ 
یەكتریدا كێبەركێ ئەكەن. ئەم جۆرە كێبەركێیەش 
گرژییەكی گەورە الی نووسەری داهێنەر 
فلۆبێر  ئەكات.  دروست 
وتوویەتی،  جارێكیان 
بە  ببیت  ئەوەی  بۆ 
پیاوێكی تێگەیشتوو، زۆر 
كتێبی  دە  بتوانیت  باشە 
زۆر  كە  بژمێریت،  باش 
خوێندووتنەتەوە،  بەوردیی 
ئینسانەكان  زۆرینەی  بەاڵم 
ئەم توانا زۆرەیان نییە، بەڵكە 

بە بەوەندە ڕازین  كتێب كۆبكەنەوەو شانازیی 
بیانوویەكی  من  بەاڵم  بكەن،  كتێبخانەكەیانەوە 
باشم هەیە لەكۆكردنەوەی ئەم كتێبانە، ئەویش 
هەژاریی كتێب و كتێبخانە یە لە واڵتەكەمدا . ئەم 
هەیە،  كتێبخانەكەمدا  لە  كتێبەی  هەزار  دوانزە 
بۆ من سەرچاوەیەكە بۆ ئیلهامێكی بەردەوام لە 

كارەكەمدا.
كتێبخانەكەمدا،  كتێبەكانی  سەرجەم  لەناو 
دە تا پانزە كتێب هەن لە ڕاستیدا خۆشمئەوێن، 
كتێبخانەكەم  نییە  ئەوە  نیشانەی  ئەمە  بەاڵم 
هەستیار.  زۆر  كەسێكی  بە  بمكات  بتوانێت 
بەڵكە كتێبخانەكەم تەنها پشكێك و سەروەتێكی 
پەرشوباڵوە، خۆڵ و خاشاكێكی كەڵەكەبووەیان 
حەزم  شێوەیەك  بەهیچ  من  كە  شانە  بارێكی 
ئەوەیە  ئەكات  دڵخۆش  من  ئەوەی  نییە.  لێی 
لە  بخوێنمەوەو  ئەتوانم  بمەوێت  كاتیك  هەرچ 
ئینسان  چۆن  هەروەك  بم ،  نزیك  كتێبەكانەوە 
بە بیركردنەوە لەو ئافرەتەی كە خۆشی ئەوێت 

دڵخۆش ئەبێت. 
لەبەرئەوەی  ئەم مەیلی حەزلێكردنەم بۆ كتێب 
جارێك  هەموو  بۆیە  ئەمترسێنێت،  عەشق  وەك 
دەستی  لە  كە  پێمخۆشە  عەشقە  ئەو  هێندەی 
لەو  من  ئەبێت.  ڕزگارم  كتێبەكانم  لە  هەندێك 
ماوەیەی پێشوودا ئەم بیانووی فڕێدانی كتێبانەم 
دۆزییەوە كە پێشتر نەمبوو. ئەو هەموو كتێبەی 
ئەو نووسەرانەی كە لە كاتی گەنجیمدا ئایكۆنێكی 
ناشیونالیستی بوون، لەم سااڵنەی دواییدا هەموو 
بڵێن  ئەوەی  بۆ  تەرخانكردبوو  خۆیان  وزەی 
كتێبەكانی من چەندە خراپن. سەرەتا من وەك 
وەرئەگرت،  خۆم  بۆ  ئەوانم  قسەكانی  پەسنێك 
باشتریان  زۆر  هۆیەكی  ئەوان  ئێستا  بەاڵم 
كە  من،  بەردەستی  خستە  بوومەلەرزەكە  لە 
كتێبخانەكەم لە كتێبەكانی ئەوان پاك بكەمەوە، 
نیمچەناسراوانەی  دوو  دەرەجە  نووسەرە  ئەو 
تەمەنیان لەنێوان پەنجا تا حەفتا ساڵ ئەبێت و 
یەك لەدوای یەك لە ئەدەبیاتی نووسراوی توركیدا 

بەرەو نەمان ئەچن. 

سەرچاوە:
 Andra Färger. Orhan Pamuk.
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 هەمیشە لەپشت هەر چیرۆكێكدا، چیرۆكێك هەیە، بەتایبەتی گەر بڕوامان بەوەبێت 
ئەندامە چاالكە، مرۆڤ  ئەو  بێ  وایە كە  دڵێك  لەناو هەر چیرۆكێكدا وەك  بابەت  كە 
بێجگە لە تەنێكی مردوو، هیچیدیكە نییە، بۆ هەندێك نووسەر ڕووداوێكی پڕ لە ملمالنێ  
گرنگە: ملمالنێ  لەناو خودی مرۆڤەكەدا بێت، ملمالنێ  لەنێوان مرۆڤێك و مرۆڤدا ، مرۆڤ 
و دەوربەر یاخود سروشت و هەموو ڕەگەزە دژوارەكانی، دواجار لەناوئاخندا چیرۆكنووس 
پەنا دەباتە بەر تانوپۆ و گرێچنێكدا تاوەكو بە هەناسەسواریی بەخۆیەوە هەڵماننواسێت، 

هەر لەسەرەتاوە تاوەكو كۆتایی.
لەوانەیە ئەمەیان ڕوانینێكی كالسیكییانە بێت بۆ چیرۆكنووسین، بە كەڵكی هەموو 
نووسەرێك نەیەت، بەاڵم من بۆخۆم باوەڕم پێیەتی، تا هەنووكەش لەسەری دەڕۆم، هەتا 
بۆ ڕۆمانیش هەمان سیاسەت بەڕاست دەبینم، ناوەرۆك هەرچییەك بێت، پەیامەكەمان 
بۆ  دەردەچێت،  مانا  بێ  چیرۆكەكە  ڕۆشن،  جیهانبینییەكی  بەبێ   بێت،  پیرۆز  چەندە 
شك  دیكە  كەرەستەیەكی  هیچ  زمان  لە  بێجگە  چیرۆكە،  ئەو  تۆكمەی  ساختمانێكی 
نابەین، ڕەنگە بێ ئەو زمانەی كە دەیخوازین، گەر نەگەینە ئەو مەرامەی ئەدەبی چیرۆك 
دەیەوێت، هەرهەموو ئەفسوونەكە بەتاڵ بێتەوە، بۆخۆم لە سەرەتادا پەنام دەبردەبەر 
هەموو ڕەگەزەكانی چیرۆك، بەاڵم ئەو زمانەم دەستنەدەكەوت كە ئەو پەیامە ئینسانییەی 
تێدا بەرجەستەبكەم كە دەمخواست، هەر لە سەرەتاوە هەوڵمدا خەمە كۆمەاڵیەتییەكان 
بنووسمەوە، دەتوانم بڵێم هەژاریی من لە بەرامبەر زمانی كوردیدا، هی ئەوەبوو كە من 
وەك زۆربەی كەسانی نەوەكەی خۆم بۆ خوێندنەوەو نووسین پتر بە زمانی عەرەبی ئاشنا 
بووین، بەتایبەتی كە پرۆگرامی خوێندن لەو سەردەمەدا بە عەرەبی بوو، ڕاستی بەجۆرێك 
كەوتبوومە ژێر سیحری عەرەبی كە سەرەتا چەندەها دەقم بەو زمانە نووسی، بێجگەلەوەی 
كە من لە تەمەنی دوازدە ساڵیدا “قورئان”م خەتم كرد، ئەو هەستەشیان لەال دروستكردم 
كە زمانی عەرەبی لە كوردی پیرۆزترەو جوانترە، مادامەكێ  خودا خۆی دواكتێبی خۆی 
بەو زمانە ناردووە، سەرباری ئەوەش كە پێیانوتم زمانی خەڵكانی بەهەشتنشین هەر 
عەرەبییە. فێربوونی زمانێكی بااڵی نووسین بە زمانی دایكم بۆ من سەفەرێكی درێژو 

كوشندەبوو، تاهەنووكەش بەردەوامە.
لە سەرەتای حەفتاكانەوە بە شیعر گوزارشتم لەخۆم دەكرد، بەاڵم دوای یەك- دوو 
بە  زمانە هەژارەو  بەو  ناوەڕاستی حەفتاكاندابوو كە  لە  بە خولیام،  بوو  ساڵ چیرۆك 
تەكنیكێكی بێنموود یەكەم چیرۆكم بە ناوی “مامز”ەوە نووسی، كە پتر دەربڕی خەمێكی 
كۆمەاڵیەتی خۆم بوو، كە هەر بەڕاستی دەمویست كچێك لە كێشەیەكی كۆمەاڵیەتی ڕزگار 
بكەم كە دەیانویست بەزۆر بەشووی بدەن، لەو گەڕەكە هەژارنشین و ماندووەی خۆماندا، 
گەڕەكی “كوران” لە هەولێر. ئەوە چل ساڵ بەسەر ئەو ڕووداوەدا تێپەڕیوە و كەچی 
هێشتا لە كوردستان-دا بەزۆر بەشوودانی كچان وەك دیاردە هەرماوە، هەروەك زۆر نۆرمی 

كۆمەاڵیەتی داڕزیو و دواكەوتووانە كە نەگۆڕاون.
من پتر لە “دۆن كیخۆتە”دەچووم، پاڵەوانەكەی “سێرڤا نتس”ی ڕۆماننووس كە بە 
خەیاڵی خۆی دەستدەكات بە سەركێشییەكی گەورە، گوایە دەیەوێت دونیا لە خراپەكاریی 
ڕزگار بكات، هەتا وا هەستدەكات لە شوێنێكی دوورەدەستەوە كچێك هاواری بۆ دەكات، 
تاوەكو لە داو و تەڵەو گۆبەندێك كە تێیكەوتووە، قوورتاری بكات، پێموایە ژمارەیەكی زۆر 
لە نووسەران خەیاڵێكی وا خۆشیان هەیە كە دونیا لە پیسیی و بەدكاریی پاكدەكەنەوە، 
بۆ خۆی  نووسەر  دواجار خودی  چونكە  دەڕەوێتەوە،  خەیاڵە  ئەو  و  نابات  زۆر  بەاڵم 
داستانی  دەیەها  خوێندنەوەی  لەپای  كیخۆتە”  “دۆن  دیارە  گیرۆدەیە.  دەستەپاچەو 
پاڵەوانەكانی بە جوامێریی و  بۆ دروست دەبێت، كە  سوارچاكی ئەم خۆشخەیاڵییەی 
نەبەردیی ناسراون، كە هەمیشە فریای لێقەوماوان دەكەون و لە هیچ ناترسن، خودی ئەم 
دۆخە دەمانباتەوە ناو سیحری ئەدەب و هونەر كە خەیاڵی گۆڕانێك لە مرۆڤدا فەراهەم 

دەكات، یان وەك “ ئۆسكار وایەڵد” واتەنی: دەكرێت ژیان السایی هونەر بكاتەوە.
و  لە جوانیی و جوامێریی  بوون  پڕ  ڕۆمانم خوێندبۆوە كە  و  دەیەها چیرۆك  من 
سەركێشیی، بێجگە لەو فیلمە هیندییانەی پڕ بوون لە ئەڤینداریی و قوربانیی تا ڕادەی 
خۆتڕاندن و مەرگ، ئەو فیلمانە پتر لە كتێبەكان خووی منیان شڕ كرد، هەر لە هیچە 
كچەو  كە  خاوەنی،  بە  دەكرد  خۆم  و  دەبووم  دڵگەرم  ڕووداو  كەمترین  بە  خۆم  بۆ 
كوڕە بەیەكدی نەدەگەیشتن من چەندین ڕۆژ نەخۆش دەكەوتم، تاوەكو فیلمەكە كۆتایی 
دەهات... هەر دەگریام، بۆ بەدبەختیش چەندبارە دەچوومەوە ئەو فیلمانە، دایكم خەمی 
بۆ دەخواردم كە لەجێگادا كەوتووم، بێئەوەی بزانێت كوڕەكەی نەخۆشی دەستی ئەو 

چیرۆك و فیلمە غەمناكانەیە.
هەر ئەو خولیاو خەیاڵ و خەمە وای لێكردم كە خۆم بە جوامێر بزانم و نەهێڵم 
ئەو كچە تازەباڵقبووەی گەڕەكێ  بەزۆر بەشوو بدەن كە ناوی “نەخشین” بوو، لەترسی 
ئەوەی نەبا ئاشكرا بم و كەسێك چیرۆكەكەم بخوێنێتەوە كە دەمویست دواتر باڵوی 
بكەمەوە، چونكە هەم خۆم و هەم ئەو كچەم بەدناو دەكرد، ناوەكەییم گۆڕی و كردم بە “ 
مامز”، چونكە ئەوەم خوێندبۆوە كە “جۆیس” لەسەر كۆمەڵە چیرۆكی “خەڵكانی دەبلن” 
داركاریی كراوە. دایكیشم هەواڵێكی وا جەرگبڕی بۆ هێنام، كە گوایە ئەو كچە بەستەزمان 
و هەتیوە دەدرێت بە پیرەپیاوێك كە سیل و وەرمییەتی و خاڵێكی مڵۆزمی لەبری ئەو 
كچە دەبانچەیەك لەو پیرە زاوایە وەردەگرێت، ئەمەیان تەواو غیرەتی ئاگردام و بڕیارمدا 
من بچمە خوازبێنی و لەو مەرگەساتە قورتاری بكەم، كە جگە لە چاكوچۆنی و نیگایەكی 
شەرمنانە هیچ ڕازو نیازێكی عاشقانەمان نەبوو، بەاڵم لەژێرەوە سۆزێكی كەمم لەدڵدا 
دەگەڕا، بەتایبەتی كە دەمزانی بێكەسەو ستەمی دەرهەق دەكەن، من هێشتا قوتابی زانكۆ 
بووم و لە خانوویەكی گڵین و پەڕپووتی ژوورێك و نیوی زیاتر هیچمان نەبوو، ماڵێكی پڕ 
لە منداڵی سەركەوبنكە كە بەزۆر جێمان دەبۆوە، دەرامەتێكی كەمی باوكە كە جاروبار لە 
قومارێكدا دەیدۆڕاند، توانیم دایكم قایل بكەم كە بە باوكم بڵێ  و ئەو كچە لەو چارەنووسە 
بوو،  جەرگبڕتر  بیستم  دایكمەوە  زمانی  لە  كە  باوكم  وەاڵمەكەی  بكەم.  ڕزگار  ڕەشە 
كۆتاییەكەی وەك فیلمی هیندی و چیرۆكە غەمهێنەكان كوشندەبوو. باوكم كە هەمیشە و 
ئاسان تووڕە دەبوو... كە ئەمەی بیستبوو، وتبووی: ئەو هەتیمە عەقڵی هەیە؟... با لۆ 
خۆی گوو بخواتن...! ئەو كچە چووە ڕێگای خۆی... دایكم واتەنی... بەاڵم چ ڕێگایەك؟!
هەر بەڕاستیش سۆزو بەزەیی و خۆبەجوامێرزان كوێری كردبووم... عەقڵی چی...! 

*گۆشه یه که ؛ دوو ژماره  جارێک شێرزاد حه سه ن ده ینووسێت.
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