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کەلێنێکیگەورە






عەبدوڵاڵحەسەنزادە
بەبۆنەیکۆچیدواییعەلیئەشڕەفیدەرویشیان:

جاروبار بنیادەم ھەقیەتی گلەیی لە ڕۆژگار و ئاسمان بکا و ساڵێک لە سااڵن بە ساڵی نەھامەتی بژمێرێ .سااڵی
١٣١٦ی ھەتاوی (٢١١٧ی زایینی) بۆ ئێمەی کورد یەکێک لە ساڵە بەرلۆمەکانە .ئەو ھەموو غەدر و ناھەقییەی لەم
ساڵەدا لەالیەن دەوڵەتەکانەوە لە کورد کرا و ئەو شاەڕ و مەرگ و مااڵوێرانییە کە بەساەریدا ساەپا بەس نەباوو،
مەرگاای ھەڵااکەوتە و دەستەبژێرەکانیشاای لێبااوو بە سااەربار .ئاسااان ناایە ھەمااوو ئەو خەسااارە ئینسااانییانە کە لەم
ساڵەدا لە کورد کەوتوون لە کاتێکی پڕکەسەری وەک ئێستادا وەبیر بێنەوە .بەاڵم ھەر بۆ نموونە دەڵێین ئەمسااڵ
لەنێو ڕێبەران و بیرمەندانی دنیای سیاسەتدا ئێمە لە غەمی لەدەستدانی دەساتەبژێرانی وەک نەوشایروان مساتەفا،
ڕێکخەری گشاتیی بازووتنەوەی گاۆڕان؛ عەزیاز محەمامەد ،کەساایەتیی گەورەی سیاسای و ساکرتێری پێشاووی حیزبای
شیووعیی عێڕاق و مام جەالل ،سەرکۆماری پێشاووی عێاڕاق و ساکرتێری گشاتیی یەکیەتیای نیشاتمانیی کوردساتاندا
دانیشتین .دوایەش نۆرە گەیشتە گەورەگەورەکانی دنیای ئەدەب و لەوەشادا دوێنا کەریام زەناد ،ئەدیاب وگەڕێادە و
مێژووناسی ناسراو و ئەمڕۆ گەورە نووسەر و توێژەری بەتوانای ئەدەبی ،عەلیئەشڕەفی دەرویشیانمان لەدەست چوو.
عەلیئەشڕەفی دەرویشیان گەورەنووسەری کوردی کرماشانی بۆ ئۆگرانی ئەدەب و زمان و کەلتووری کوردی لەوە

3

ینهمریی
فسانه 

زیندووییبووبه 
ئه

یان،به

دهرویش


ناسراوترە پێویستیی بە ناساندن ھەب و لەوەش زۆر گەورەترە لە وتارێکی کورتی قەڵەمێکای کولادا ھەقای خاۆی
باادرێت  .ئەوەی لێاارەدا دەنووساارێ تەنیااا ھەڵڕشااتنی دڵۆپێااک لە دەریااای کەسااەری لەدەسااتدانی ئەو و باااس لە
پەراوێاازی توانااا ئەدەباای و فەرھەنگییەکااانی ئەو بلاایمەتەیە .ھەوڵ بااۆ دەرخسااتنی قااوواڵیی ئەدەباای و سیاساایی
دەرویشیان کااری تاوێژەر و لێکاۆڵەرێکی وەک خاۆیەتی کە لە بەرھەمێکای ساەدان الپەڕیادا (ئەگەر نەڵاێم ھەزاران
الپەڕی) ھەقی خۆی بدات .
عەلیئەشااااڕەف لەدایکبااااووی کرماشااااان و پێگەیشااااتووی ئەو گەورەشااااارەی کوردسااااتانە .دەگەڵ ئەوەی وەک ھەمااااوو
ڕۆڵەکوردێکی ئەو سەردەمە و تەنانەت ئێستای خۆرھەاڵتی کوردستانیش لەماافی خوێنادن بە زماانی کاوردی بێابەش
بووە ،بەداخەوە بۆی نەڕەخساوە ببێتە نووسەرێکی کوردی کوردینووس .بۆیە بەرھەمەکانی لەباری فاۆڕمەوە بەشاێکن
لە ئەدەبی فارسی و چبەشێکیش! بەاڵم لەبواری نێوەرۆکدا لە ھەربارێکەوە لێیان بڕوانی لە خزمەتی زمانی کوردی،
مێااژووی کااورد ،خەباااتی ڕزگاااریخوازانەی نەتەوەیاای کااورد و خەباااتی مااافخوازانەی چیاانە چەوساااوەکانی کااۆمەڵی
کوردەواریااادان .ئەو لە ناسااااندنی کەلەپاااووری ئەدەبیااای کوردیااادا بە کاااۆکردنەوەی پەناااد و مەتەڵ و ئەفساااانە
کوردییەکان بەڕاستی ڕەنجی فەرھادی کێشاوە و کاوردی وەک نەتەوەیەکای خاوەنزماان و ئەدەب و حایکمەت و مێاژوو
بە جیهانییان نیشان داوە.
بە حااوکمی ئەوەی چەنااد ساااڵێک وەک مامۆسااتای قوتابخااانە لە گونااد و لەنێااو چەوساااوەترین چینەکااانی کااۆمەڵ
خزمەتاای کااردوە و دەگەڵ غەم و ئێشااوئازاری خەڵکاای بێبەشاای الدێ ژیاااوە ،لە بەرھەمە بەھێااز و بەپێزەکانیاادا
توانیویەتی پانۆڕامایەک لە ژیانی پڕمەینەتیی چەوساوەکان بەتایبەتی گوندنشینە ھەژار و بێدەرەتانەکان بخاتە
بەر چاوی خوێنەران و ئۆگرانی نووسینەکانی خۆی .جگە لەمانە ئەندامەتی یاان الیەنگاری لە حیزبای تاوودەی ئەو
سەردەمەدا کە بە حیزبی چین و توێژە بێبەشاەکانی کاۆمەڵی ئێاران دەژمێاردرا ئەوی باۆ ھەمیشاە کاردە نووساەرێکی
چەپ و زمانحااااڵی چەوسااااوانی دەساااتی ساااەرمایەداری و فیئاااۆدالیزم و ڕێژیمااای پاشاااایەتی ،ناااوێنەری بەرھەقااای
جیهانخۆران لە ئێراندا .خوێندنەوەی ڕۆماانی چاواربەرگی و ھەزاران الپەڕیای (ساالهای اباری) «ھەورە سااڵەکان»
کە بەجااۆرێکی شاایرین و دڵگیاار مێااژووی خەباااتی ئااازادیخوازانەی گەالناای ئێااران لەو ڕۆژگااارەدا دەگێااڕێتەوە ،ئەم
ڕاستییە بە جوانی نیشان دەدا.
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بە خوێناادنەوەی بەرھەمەکااانی عەلیئەشااڕەفی دەرویشاایانیش ماارۆ کەمااوزۆر دەتااوان پەی بە گەورەیاای و توانااا و
زانایی ئەو ئینسانە بەرێ .بەاڵم ئەوکاتە دەتوانی بزانی عەلیئەشڕفی دەرویشیان کێیە کە بەخات یاارت باووب لە
نیازیکەوە لەگەڵاای ئاشاانا باای (خاۆزگەم بەو کەسااانە کە بۆیااان ڕخساااوە زۆرتاری ببیاانن و باادوێنن) .نووسااەری ئەم
دێڕانە تەنیا س جار (جارێک لە باشاووری کوردساتان و دووجاار لە ئورووپاا) شانسای ئەوەی ھەباووە لە نازیکەوە
بیاادوێن  ،ئەویااش ھەر جااارە بااۆ سااێاوار سااەعات و دواجاریشاایان دوای تووشاابوونی بەو نەخۆشااییە کە بەداخەوە
سەرەنجام بەچۆکیدا ھێنا .بەھەق ئەم چەند سەعاتە باۆ مان دەرفەتای تەمەن باوون و تاا مااوم لەبیریاان نااکەم،
چااونکە تەنیااا لەو دەرفەتااانەدا بااوو کە بنیااادەم دەیتااوانی بزان ا ئەو پیاااوە چاادەریایەکە لە زانساات و ئاگااایی و
مرۆڤایەتی و مرۆڤدۆستی.
ڕەنگە ھەر نەب بەشێک لە ڕووناکبیرانی کورد بزانن کە ئەمن کۆمەڵە چیڕۆکی (از ایان والیات)ی مامۆساتام لەژێار
ناوی «ھەتاو»دا کردە کوردی و چاپ و باڵوم کردەوە .یەکێک لە خۆشییەکانی ژیاانم باوو کە ھەم بە نووساین ھەم
لەکاتی دیدارماندا ئەم وەرگێڕانەی پەسند کرد .لە دوادیدارماندا ئەو پێشنیاری کرد و بۆخۆشام دەمێاک باوو حەزم
دەکاارد ڕۆمااانی (سااالهای ابااری)یااش بااکەمە کااوردی .بەاڵم گیروگرفتاای ماان ئەوە بااوو کە پەنااد و مەتەڵ و گااۆرانییە
کوردییەکانی نێو ئەو ڕۆمانەی کردبوونە فارسی و ئەمنیش نەمدەویست لە فارسییەوە بیانکەمەوە کوردی چونکە پێم
واباااوو ڕەساااەنایەتییەکەیان دەچااا  .باااۆیە داوام لێکااارد کە بە ھاوکااااریی شااااناز خاااانمی ھاوساااەری ھەماااوو دەقە
کوردییەکااانم بە ژمااارەی الپەڕەوە بااۆ بنێاارێ تااا وەرگێااڕانەکەم بەکەلااک و بێئیااراد ب ا  .ھەرچەنااد پێشاانیارەکەمی
پەسند کرد بەاڵم بەداخەوە پێموایە بەھۆی نەخۆشی و گرفتارییەوە نەیانتوانی بۆم بنێرن و ئەمنیش ئەو دەرفەتەم
لەدەست چوو.
بە ھەمااوو پێااوانەیەک لەدەسااتاوونی عەلیئەشااڕەفی دەرویشاایان بااۆ زمااان و ئەدەب و مێااژووی کااوردی خەسااارێکی
گەورەیە و کەلێنێکی بەج ھێشاتوە کە پڕکاردنەوەی وەختێکای درێاژ دەخاایەن  .بەوباۆنەیەوە پاڕبەدڵ سەرەخۆشای
لەبنەماڵە بەڕێزەکەی بەتایبەتی شانازخانمی ھاوسەری و کاکە بێهڕەنگی کوڕی دەکەم و لەوەش زیاتر سەرەخۆشای
لە کۆڕی ئەدیبان و ئەدەبدۆستان و خەڵکی بەشەرەفی کوردستان دەکەم .دڵنیام ناو و یادی ئەو گەورە نووسەرە باۆ
ھەمیشە لە کاناڵی بەرھەمە ناوازەکانیەوە لە دڵی دڵسۆزانی زمان و ئەدەب و مێژووی کوردیدا دەمێنێتەوە.
ڕووحی مامۆستای نەمر شاد و تەمەنی ئازیزانی درێژ ،رێگاکەی ڕێگای ژیاندنەوە و بووژاندنەوەی کەلەپووری
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نەتەوەیی کورد بەردەوام ب و سەبووری بۆ ھەمووان.
( لە ژمارەی ٧١٣ی”کوردستان”دا باڵو بۆتەوە)
٧ی نۆڤەمبەری ٢١١٧

ئاشناییەکیکورتبەژیانوبەرھەمەکانیعەلیئەشرەفدەروێشیان.






وەرگێڕانیبەدەسکارییەوە:ئازادنەجم

عەلاای ئەشاارەف دەروێشاایان لەساااڵی ١٣٢١ی ھەتاااوی لەشاااری کرماشااان ھاااتۆتە دونیاااوە .لەساااڵی  ١٣٣٧دوای
تەواوکردنی خوێندن ،بەپیشەی مامۆستایی و بۆ ماوەی ھەشت ساڵ لەدێهاتەکانی گەیالن غەرب (اسالم اباد) ،وانە
دەڵێتەوە.
لەتەمەنای مناداڵیەوە ،ھاوکاات لەگەڵ خوێندناادا ،لەگەڵ زۆر کااردا دەساتوپەنجەی نەرم کاردوە .لەساااڵی  ١٣٤١دا
دەچێتە زانکۆی تاران و لەبەشی ئەدەبیااتی فارسای درێاژە بەخوێنادن دەدات و ساەرکەوتوانە قۆناغەکاانی خوێنادن
دەبااڕێ .لەساااڵەکانی  ١٣١١تااا  ١٣١٧بەھااۆی نوسااینی کااۆمەڵە چیرۆکاای (لەم ویااالیەتە) و ھەڵسااوڕان و چاااالکی
سیاسیەوە ،س جار دەسگیر دەکرێت و دەخرێتە بەنادیخانەوە و ماافی نوساینی لا زەوت دەکەن و لەجااری ساێیەمی
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بەندکردنیشیدا فەرمانی یانزە ساڵ بەندکردنی بەسەردا دەدرێ و دوای تەواو کردنای شاەش سااڵ ،بە ھاۆی شۆڕشای
گەالناای ئێاارانەوە ڕزگااار دەبێاات .بەشااێکی زۆر لەبەرھەمەکااانی وەرگێااڕدراونەتە سااەر زمااانگەلێکی وەک ئنگلیاازی،
فەڕەنسی ،ڕوسی ،ئەڵمانی ،عەرەبی و ئەرمەنی و لەم دواییانەشدا وەرگێڕدراونەتە سەر زمانی فینالندی.
بەرھەمە چاپکراوەکااانی لە بوارەکااانی ڕۆمااان و چیرۆکاادا بااریتین لە :لەم ویااالیەتە ،ئاشااۆرا ،وەرزی نااان ،لەگەڵ
گۆرانیەکااانی باوکماادا ،چیرۆکەکااانی زیناادان ،ژوری تاکەکەساای ژمااارە ھەشاات ،گەورەیاای ،ساااڵە ھەوریەکااان ،لە
نەداریەوە تا دارایی ،ھەڵبژاردەیەک لە چیرۆکەکان ،چوار کتێب.
لەبااواری نوساااینی چیرۆکااای مندااڵنیشاادا خااااوەنی بەرھەمەکاااانی وەک :ھەوری ڕەشاای ھەزار چااااو ،ڕەنگیااانە ،کەی
دەگەڕێیەوە براگیان ،ئاگر لە کتێبخانەی مندااڵن و چەندانی ترە ...
لە بوارەکانی فەرھەنگ و کلتوردا چەند بەرھەمێکای وەک :پەناد و ئەفساانە کوردیەکاان ،فەرھەنگای ئەفساانەکانی
گەالنی ئێران ،کە ئەمەیانی بەھاوکاری ڕەزا خەندانی مەھابادی تەواو کردوە و خۆی لەبیسات بەرگادا دەبینێاتەوە.
جگە لە نوسینی چەندین وتار و لێکوڵینەوەی ئەدەبی و دو کتێبیش لەبارەی بەرھەمەکانی سەمەدی بەھرەنگیەوە.

بەڕێز مامۆستا عەبدواڵی حەسەن زادە لەپێشەکیەکەی کۆمەڵە چیرۆکی ھەتاودا لەبارەی دەروێشیانەوە دەنوس :
(زۆربەی خاااوێنەرانی کاااورد چیرۆکنوساااێکی پاااایەبەرز و پێشاااکەوتنخوازی ئازەربایجاااانی ئێاااران بەنێاااوی ساااەمەدی
بەھرەنگاای دەناساان کە بیاار و قەڵەماای خااۆی بااۆ خاازمەت بە چەوساااوەکان و لەوەش واوەتاار بااۆ پەروەردەکردناای
شۆڕشگێڕانەی مندااڵن تەرخان کردبوو .بەاڵم ڕەنگە کەم کەس لەخوێنەرانی کاورد ،چیرۆکنوساێکی شۆڕشاگێری کاورد
لەئێراندا بەنێوی (عەلی ئەشرەف دەروێشیان) بناسان .کەژیاان و بەساەرھاتی زۆر لە ساەمەدی بەھرەنگای دەچێات.
ئەویاااش نوساااەری ھەژاران و چەوسااااوەکانە ،ئەویاااش دەرد و داخااای ساااتەملێکراوان دەردەباااڕێ و دەیەوێ منااادااڵن
بەڕۆحێکاای شوڕشااگێڕانەپەروەردە بکاارێن .ئەو دۆساات و ھاااوڕێ و ھاااوبیری سااەمەد بااووە .نوسااینەکانی کاااریگەری
سەمەدیان پێوە دیارە و دەکرێ بڵێاین ئەویاش ساەمەدێکی تارە .ئەویاش وەک ساەمەد نەیتوانیاوە بە زماانی زگمااکی
خۆی بخوێنێت و لەئاکامدا ھەموو نوسینەکانی بەزمانی فارسین .بەاڵم بەشی ھەرە زۆریان ئاوێنەی بااڵنوێنی ژیانی
نێو کۆمەڵی کوردەواری و تەنانەت ھەندێک جار ،کەم تا زۆر باس لە ستەمی نەتەوایەتیش دەکات*).
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دەروێشاایان لەیەکێااک لەچیرۆکەکەکانیاادا کە لەزمااانی مامۆسااتایەکەوە دەگێااڕدرێتەوە نیشاااندەری ئەو پشااتیوانی و
ھاوسۆزیە کە دەروێشیان لەگەڵ خەڵکانی ھەژار و بەشمەینەتدا ھەیەتی.
یەکێک لەقوتابیەکاان ،بەنێاوی نیااز عەلای کاوڕیژگەیەکی ھەمیشاە نەخاۆش و بیماارە ،لەپاۆلی دوی ساەرەتاییە و
لەوانەکانیدا بەباشی دەچێتەپێش .ئەو ناتوانی لەگەڵ منداڵەکانی تردا بکەوێاتە یااری کاردن ،چاونکە ھەرکاتێاک
یاری دەکات ،کۆخەیەکی توند دەیگرێ و خوێن ھەڵدێنێتەوە .تاکەھۆکاری یااریکردنی نیااز عەلای ئەو تاۆپەیە کە
لە کاغەزی نوسراو ،دروستی کردوە .ھەل ومەرج و گوزەرانی ماڵەوەیان خراپە و کااغەزی فڕێادراوی نێاو تەنەکەی
خۆڵەکان بۆ نوسینەوەی وانەکانی بەکاردێن .
ھەمیشە کات بەیانیان ناوی مناداڵەکان دەخوێنادرێتەوە نیااز عەلای ئاماادەیە و کاات مامۆساتا دەڵا  :نیاازعەلی
نەدار ،ئەم ڕادەچەناااا و بەشااااەرمەوە لەکاتێکاااادا ئەو قەڵەم و دەزوە دەشااااارێتەوە کە بەکراسااااەکەیوە دوریااااوە،
بەدەنگێکی کزۆڵکەوە دەڵ  :بەڵ .
ڕۆژێکیان مامۆستاکەی لەنێو پۆلدا ھەڵیدەستێنی و ئەو کااغەزەی پا دەخاوێنێتەوە کە لەباری شوشاە بەپەناجەرەی
پۆلەکەوە چەسپاندویانە.
ئەویش بەدروستی ب ھەڵە دەیخوێنێتەوە :چاکەتی دوسەد و پەنجا تمەنی لەتاراندا ھەڕاج کرا.
باوکی نیاز عەلی بێکارە و دایکیشی پێشتر ڕۆژانە بەبیسات وپێان قاڕان لەالی مەشاھەدی بااقر کااری (تەقانادنی
فستەق) ی کردوە و ئێستا بەھۆی کەوتنی ددانەکانیەوە ،لەماڵێدا دانیشتوە و بێکارە .براگەورەکەشی ساڵی پێشاتر
لەکاتی کارکردندا کەوتۆتە ژێر خاک وخۆڵەوە و مردوە.
ڕۆژێکیان مامۆستا داوا لەقوتابیەکان دەکات خەونەکانیاان بگێاڕنەوە .نیااز عەلای خەونەکەی خاۆی دەگێاڕێتەوە کە
چۆن لەخەونیدا لەگەڵ باوکیدا بونەتە چۆلەکە و بەنێو ژورێدا ھەڵفڕیون و چاۆن دایکای ساەرەتا پێادەکەن بەاڵم
دواتر دەست بەگریان دەکات و لەناکاو ھەژدیھایەکی گەورە خۆی بەژورێدا دەکات و دایکای بەبینینای ھەژدیھاایەکە
زارەترک دەبێت و ھاوار دەکات :ئەی ھاوار مەشهەدی باقر ھات.
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مەشهەدی باقر خاوەن کارە و دایکی نیاز عەلی لەالی ئەو کار دەکات .دایکی نیاز عەلی بەبینینی مەشاھەدی بااقر
دەترسێت و خێرا چنگێک فستەق لەکۆشی خۆی دێنێتە دەرێ دەست بەتەقانادنیان دەکاات و نیااز عەلای دەبینا کە
چۆن لەئەنجامی تەقاندنی فستەقەکاندا خوێن بەپوکەکانی دایکیدا دێتەخوارێ .فستەقەکان لەنێو خۆیانادا بڕیاار
دەدەن لەڕقی مەشهەدی باقر ،نەتەقن و دەم نەکەنەوە .مەشهەدی باقریش کات دەبین ھەمو فساتەقەکان دەمیاان
داخستوە و ناقەڵشێن توڕە دەبێت و دەچ دارێک لە فستەقەکان ھەڵادەگرێ و دەیەوێ دارکاریاان بکاات بەاڵم لەو
کاااتەدا بەرپێیەکااانی پااڕدەبن لە دداناای کەوتااو و لەسااەریان ھەڵدەخلیسااک و بەپشااتدا بەردەبێااتەوە .لەئەنجااامی
بەربونەوەی مەشهەدی باقردا فساتەقەکان پێکەناین دەیاانگرێ و دەم دەکەنەوە .مەشاهەدی بااقر ئیادی کەیفای سااز
دەب ا و دەکەوێااتە سااەر ئەو فااێڵەی کە چااۆن کااارێک وابکااات فسااتەقەکان دەم بااکەنەوە ،ھەربااۆیە دەساات دەکااات
بەئەنجامدانی چەندین کار وکردەوەی سەیر سەیر وەک ئەوەی ملی درێژ دەکات بۆ ئاسمان و ئەساتێران ھەڵدەلوشا
و سااەرمەقوالتان دەکااا و چاوەکااانی چەپ و چااوێڕ دەکااا .نیاااز عەلاایش بەبینیناای ئەم کاااروکردەوە گاڵتەجاڕیااانەی
مەشھەدی باقری ھەژدیها ،پێکەنین دەیگرێ .بەھۆی پێکەنینەکەیەوە مەشھەدی بااقر دەیبنا و ئیادی دەگااتە ئەو
ئاکااامەی کە ھەماااو ئەو کاااروکردەوانە لەژێااار سااەری نیااااز عەلییاادان .باااۆیە دەیەوێ بیگرێاات .نیااااز عەلااایش کە
لەوخەونەیااادا باااۆتە چاااۆلەکە ،دەیەوێااات لەپەناااجەرەکەوە بفڕێااات و خاااۆی ڕزگاااار بکاااات ،بەاڵم لەوکااااتەدا دەمااای
پەنجەرەکە بەخێرایی باوک دەبێتەوە و نیازعەلیش زۆر ترسی ل دەنیش  .ئیدی لەوکاتەدا یەکێک لە فستەقەکان
دەبێتە باڵۆنێک و بەنیاز عەلی دەڵ وەرە سەر پشتم با ڕاکەین .ئەویش لەسەر بااڵۆنەکە دادەنیشا و پاشاان لە
لولەی ساۆبەکەوە دەیبااتە دەرێ و بەرەو ئاسامان بەرزی دەکااتەوە .لەو خەونەدا نیاازعەلی لە ئەساتێرەکان نزیاک
دەبێااتەوە و دەیەوێاات دانەیەکیااان لێبکاااتەوە و بیهێنێااتەوە بااۆ دایکاای تااا بیکاااتەملی ،بەاڵم لەوکاااتەدا قاااچی
ھەڵدەخلیساااکێت و ساااەرەوبن بەر دەبێاااتەوە و وردە وردە شاااۆڕ دەبێاااتەوە خاااوارێ و دەبینااا ئەوا بااااوکی خەریکااای
گرتنەوەی قوڕی سواقە و نیازی ھەیە سەربانەکەیان ساواق بادات .لەئەنجامادا دەکەوێاتە نێاو قاوڕی ساواقەکەوە و
وەخەبەردێ و دەبین سەربانەکەیان لەئاستی سەری ویدا دڵۆپان دەکا.

دوابەدوای گێڕانەوەی خەونەکەی ،ھەمو قوتابیەکان پێدەکەنن و چەپڵەی بۆ لێدەدەن.
چەند ڕۆژ دواتر کات مامۆستا دێتەوە نێو پاۆل و نێاوی مناداڵەکان دەخاوێنێتەوە ،کاات دەگااتە ساەر نیاازعەلی،
منااداڵەکان وەاڵم دەدەنەوە و دەڵااێن ئامااادە ناایە .کااات مامۆسااتا لەھۆکاااری نەھااانتنەکەی دەپرس ا  ،منااداڵەکان
لەوەاڵمدا دەڵێن :دوێنی ئێوارێ ،بەدەم گوتنەوەی ئەستێرەم دەوێ ،ئەستێرەم دەوێ بۆ دایکم ،لەسەرمان مرد.
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ئەم چیاارۆکە بەسااەرھاتی خەمگیناای کااوڕیژگەیەکە کە ھەژاری و نەداری بڕسااتی لە خااۆی و خێزانەکەشاای بڕیااوە و
لەھەمان کاتیشدا لەشاارەکان چااکەتی دوساەد و پەنجاا تمەنای دەفرۆشارێ .جیااوازیەکی بەرچااوی چیناایەتی لەم
چیرۆکەدا بەدی دەکرێ .پەنجەرەکانی قوتابخانە بەو سەرمای زستانە شوشەیان پێوە نیە و ڕۆژنامەیاان تێگرتاون.
منااداڵەکان بەو سااەرمایە لەڕێگااایەکی دورەوە بە ڕەن ا و کااوێرەویەکی زۆر خۆیااان دەگەیەناانە قوتابخااانە ،ج ا و
بەرگەکانی نیازعەلی کۆن و دڕاون و دەفتەری نوسینی نیە و کاغەزی نێو تەنەکە زبڵەکان کۆدەکاتەوە بۆ نوسین.
خستنەڕوی ئەم ڕاستیانە ،ھاوکات لەگەڵ خوێندنەوەی ئەودێڕەی سەر ڕۆژنامەکە و گێڕانەوەی خەونە سیمبولیەکەی
نیاز عەلی ،نیشاندەری پشتیوانی نوسەرن لە مندااڵنی ھەژار و خەڵکانی ھەژار و کەمدەرامەت.
دەروێشیان بۆخۆی لەبارەی نوسینی ئەم چیرۆکەیەوە دەڵ  :لەڕاستیدا ئەوە زیندانی کرماشان بو وای لا کاردم ئەو
چیاارۆکە بنوساام .لەساااڵی  ١٣١١لە کەنگاااوەری کرماشااان دەسااگیر کاارام ،لەوێاادا سااەرگەرمی کااۆکرنەوەی ئەفسااانە
کوردیەکااان بااوم ،شااەوانە لەچایخانەکاناادا دەنوسااتم و پااۆلی

ناساایمیانەوە و ڕادەسااتی ساااواکیان کااردم ...دوای

تێپەڕیناای قۆناااغی لێکااۆڵینەوە تااوانیم لەنێااو زیناادانیە ئاسااایی و سیاساایەکاندا جێگااای خااۆم بااکەمەوە و لەگەڵ
تێپەڕینی ڕۆژەکاندا و ئەزمونی ژیانی ڕابردوم ،لەناکااو لەو گۆشاە دڵگیارە ،دور لەچااوی سایخوڕان ،ڕقای خاۆم لە
ڕێی قەڵەمەکەمەوە ڕشت و چیرۆکی نەدارم نوسی.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئەمڕۆ  -ڕێکەوتی٢٤ :ی جوونی ٢١١٢
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مه

عهلی ئهشرهف دهروێشیان ساڵی  ١١٤١له شاری كرماشانی رۆژھهاڵتی كوردستان و له خێزانێكی ھهژار و له یاهكێك
له پهراوێزترین و نهدارترین گهڕهكهكانی ئهو شاره له دایك بووە .له تهمهنی شاهش سااڵییهوه خراوهتاه باهركار.
شاگردیی بهقاڵی و تهنهكهچی و مسگهری و دهستگێڕیی و دهیان كاری جیاوازی ئهزموون كردووه .لهگاهڵ خوێندنادا
كرێكاری كردووه ھهمیشه یارمهتیدهر و ھاوكاری باوكی و ئهندامانی خێزانهكهی باووه تاا زانكاۆی تاهواو كاردووه و
بووه به مامۆستا له گوندهكانی كوردستان .ژیاانی دژوار و ناخۆشای گوندنشاینهكان و نهھاماهتی و نهدارییاهكانیان،
ئااهو زوڵاام و سااتهمهی لێیااان دهكاارا ،كاریگهرییااهكی زۆر لهسااهر ژیااان و ئهندێشااهی دهروێشاایان دادهنێاات و ئهمااهش
وادهكات ھهر له سهرهتای خوێندن و دهستپێكی نووسینهوه ،ئهو باوهڕهی ال دروست بێت ،له خزمهت خهڵكدا بێت و
ئهدهبیات و كار و چاالكی مهدهنی و سیاسی له پێناوی پهرده ھهڵماڵین بێات لاه نادادپاهروهریی و نایهكساانی لاه
كۆمهڵگهكهیدا .دهروێشیان لاهو نووساهره دهگمهناناهی واڵتهكاهی باوو كاه تاكۆتاایی ژیاانی باه وهفاا باوو بهرانباهر
بیروباوهڕی .جگه له ژینگهی كۆمهاڵیاهتی و بااری ئاابووری خراپای خێزانهكاهی و بهشاێكی زۆر لاه كۆمهڵگهكاهی،
ئهوهی وایكرد دهروێشیان ببێته یهكێك له دیارترین و كاریگهرترین نووساهره بهرپرسایارهكانی ئێاران و ناوچهكاه،
ناسینی سهمهدی بێهرهنگی و سیمینی دانیشوهر و جهالل ئاالی ئهحماهد و چهنادین نووساهر و رۆشانبیری دیااری ئاهو
رۆژگااارهبوو .بێهاارهنگیش كااوڕی خێزانێكاای ھااهژاری تااهبرێزیی بااوو لااه زانكااۆی تاااران ،وهك دهروێشاایان زمااان و
ئهدهبیاتی فارسی و دهخوێند و دانیشوهر و ئالی ئهحمهد به یهكیان دهناسێنن و جگه لهوهی وهك مامۆستا له زانكۆ
وانه بهم دووالوه كورد و توركه دهڵێنهوه ،ماڵهوهشیان دهبێته جێگایهكی تر بۆ پێگهیاندن و ناسینی زیاتری
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مانای نووسین و بهرپرسیارێتی.
رهوزیندانیساواك
روێشیانبه 


ده

ھهر لهو قۆناغهدا چهند جارێك دهروێشیان دهستگیردهكرێت و رهوانهی بهندیخانه دهكرێات ،بێهرهنگای گهڕاوهتاهوه
گوناادهكانی ئازهربیجاااان و لااه ژێرچااااودێری بااهردهوامی سااااواكدایه و چهنااد جارێاااك لهسااهر بیااارو بۆچووناااهكانی
دووردهخرێتهوه و بهردهوام پهروهرده سزای دهدات و لهم گونادهوه باۆ ئاهو گوناد و ھای كاات نایاهڵن سا سااڵ لاه
گوناادێك وانااه بڵێتااهوه .دهروێشاایان لااه گوناادهكانی كوردسااتان دۆخێكاای خراپتاار لااه بێهرهنگاای ھاااوڕێی دهبێاات و
چهندجارێك دهكرێته بهندیخانهوه و یهكهمین چیرۆكهكانی له بهندیخانهدا دهنووسێت و ھهر لهوێش لاهناو دهچان.
پاااش باڵوبوونااهوهی یهكااهم كۆمهڵااه چیرۆكاای ،ساااڵی (١١٧٤لااهم ھهرێمااهدا) جااارێكی تاار پهلكێشاای بهندیخانااه
دهكرێتاهوه و بااه فااهرمی نووسااین و باڵوكردنااهوهی لا یاسااا دهكرێاات .دووهم كۆمهڵااه چیرۆكاای بااه ناااوی خااوازراوی
لهتیف تهڵخستانییهوه ،به ناونیشانی ئابشوران باڵودهبێتهوه و وهك یهكهم كۆمهڵه چیرۆكای ،پێشاوازییهكی زۆری
له الیهن خوێنهران و رهخنهگرانهوه لێدهكرێت و له ماوهیهكی كهمادا چهنادینجار باه تیاراژی بیسات ھاهزار نوساخه
چاپ دهكرێتهوه .له پاش دووھهم كتێبهوه به ھۆی چاودێری بهردهوامی سااواكهوه بهرھهماهكانی باه چهناد نااوێكی
خوازراوی ترهوه باڵدهكاتهوه .ئازار و نهداری و نادادپاهروهریی و ساتهمكاریی دهساهاڵتدارانی واڵتهكاهی دهروێشایان
دهكاته نووسهرێكی بهرپرسیارو بهدهر له نووسینی وتارو چیرۆك بۆ مندااڵن و گهوره و دهركردنی گۆڤار بۆ مندااڵن
و مێرمنااڵن ،كارو چاالكی مهدهنی و سیاسی دهكات .گهرچی ھی كاتێك نهبوو به ئهنادامی ھای گاروپ و حزبێكای
چهپ بهاڵم ھهمیشه وهك نووسهرێكی بهرپرسیار و خهباتگێڕێكی سۆسیالیست مایاهوه و وهفاادار باوو بهرانباهر باهو
رێبازه .ترسی رژێمی شاھهنشاھی له كهسانێكی وهك دهروێشیان و بێهرهنگی و ئهو جۆره نووساینه ،كاه راساتگۆیانه
و ب ا ھاای سانسااۆرێك و بااه زمااانێكی كاریگااهر ،نادادپااهروهری و گرفتااه كۆمهاڵیااهتیی و ئااابووری و سیاسااییهكان
دهخاتهڕوو .كاریگهری لهسهر زۆرترین چین و توێژی كۆمهڵگه دادهنێت له ئاگاداركردنهوه و ھوشیاركردنهوهیان لهو
دۆخهی خۆیان و ھانیشتمانییهكانیان تیایدا دهژین .ئهو باوهڕی بهو روانینهی كامۆ ھهبوو كه دهڵێت »:ئهوكهسهی
ئااازادی ل ا زهوت كردوویاات ھااهر ئهویشااه نانهكااهتی زهوتكااردووه« .ریالیسااتی رهخنهگرانااهی دهروێشاایان لااه كااۆی
بهرھهمهكانیدا سهلمێنهری ئهو راستییهیه كه ئهو چهشنه له ئاهدهبیاتی ھاهڵبژارد باۆ گهیانادنی بیار و ھازری باه
تاااكی كۆمهڵگهكااهی ،كااه زۆرتاارین كااهس ھهساات بااه بهرپرساایارێتی بكااات بهرانبااهر بااه ئااازادی و یهكسااانی و
دادپهروهریی كۆمهاڵیهتیی و مافه مهدهنییهكانیان.
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فسانهوفۆڵكلۆر


رییئه

كاریگه

رهنگه زیادهڕهوی نهبێت گهر بڵێم ھی نووساهرێكی ئێرانای ھێنادهی دهروێشایان نووساین و كاۆڕو سایمینار و باباهتی
جۆراوجۆری دهربارهی ئازادی و سانسۆر و نادادپهروهریی و مافهكانی مرۆ ناه نووسایوه و باه شاێوهیهكی پراكتیكای
خهباتی نهكردووه و نهجهنگاوه له پێناویدا .له بهرھهمهكانیدا بۆ مندااڵن (ئاگر لاه كتێبخاناهی مندااڵنادا ،كاهی
دهگهڕێتااهوه كاكااه گیااان ،گوڵتااهاڵو كاڵشااه سااووره ،رهنگینااه ،رۆژنامااهی دیااواری قوتابخانهكااهمان ،ھ اهوری رهشاای
ھهزارچاو) كه درێژه پێدهرێكی بهوهفای رێگاو رێبازی سهمهدی بێهرهنگی بوو ،تا چیرۆك و رۆماناهكانی باۆ گاهوره
سااااڵن ،وهك كااۆچیرۆكی لااه نااهدارهوه تااا دارا و رۆمااانی سااااڵنی ھااهورین و رۆمااانی قاوشاای  ،١٨ئااهدهبیاتێكی
بهرپرسیارانه و ئاگایی بهخش و رهخنهگرانهن .له كۆی بهرھهمهكانیدا كاریگهری ئهفسانه و فۆلكلۆر به شێوهیهكی
گشتی دهبینرێت و زۆر به جوانی لهو بوارهدا كاری كردووه ،بهتایباهتیش ئهفساانه و فۆلكلاۆری كوردساتان .ئهماهش
دهگهڕێتااهوه بااۆ خۆشهویسااتی نووسااهر بااۆ ئااهو بوارانااه كااه ماااوهی زیاااتر لااه چ ا ساااڵ ئهفسااانهی كااۆكردۆتەوه و
لێكۆڵینهوهی لهبارهوه نووسیوه و چاالكترین كهس بوو لهو بوارهدا ،تا ئهو جێگایهی لهگهڵ باڵوبووناهوهی ھاهواڵی
مااهرگی دا ،رۆژنامهیااهك بااه مانشااێتی گااهوره دهنووسااێت »:ئهفسااانهی ئێااران با باااوك كااهوت» .ئااهزموونی ژیااانی
مامۆستایهتی له ھهژارترین گوندهكانی كوردستان و منداڵی و مێرمنداڵی له ھهژارترین و پهراوێزترین كۆاڵنهكانی
كرمانشاندا و ئهزموونی سااڵنێكی زۆری بهندیخانه ،نااوهڕۆكی گشاتی بهرھهماهكانی پێكادهھێنن .ساااڵنی ھاهورین،
قاوشاای  ،١٨كااهی دهگهڕێیتااهوه كاكااه گیااان ،ئااارهزووه كاغهزهییااهكان و دهیااان چیرۆكاای تااری بااه وردی ئااازار و
ئهشكهنجهدانی ناوبهندیخانهكانی ئێران نیشان دهدهن.
ڕوزۆرنهبوو


چیزه

رگیزملكه

ھه

ئهگهر بزورگی عهلهوی یهكهم چیرۆكنووسه كه به دامهزرێنهری ئهدهبیاتی زیندانی دابنێین ،دهروێشیان دیارترین و
كاریگاهرترین نووسااهری ھاوچهرخااه لااهبواری ئااهدهبیاتی زینداناادا نووساایوێتی .ھااهر ئهمااهش ھۆكارێااك بااووه رژێمااه
سیاسییهكانی ئێران بهردهوام گرفتیان ھهبێت لهگهڵ نوسینهكانیدا و سااڵنێكی زۆر بهشێكی زۆری بهرھهمهكانی لاه
پاش چاپ قهدهغاه كاراون ،لهواناهش ھهشات سااڵی ساهركۆماری ئهحماهدی ناهژاد بهشای ھاهره زۆری بهرھهماهكانی
قهدهغهكران .زۆر له چاالكانی سیاسی و مهدهنی و رۆژنامهنووساان و نووساهرانی ئێاران ،چ لاه ساهردهمی شاادا ،چ
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پاش شۆڕشی گهالنی ئێاران لاه بهندیخانهكانادا و لاه ژێار گوشااردا تۆباهیان كاردو نااو ناران (تاهواب) و پاشاگهز
بوونهوه له بیروباوهڕ و بۆچوونهكانیان .دهروێشیان لهبهرھهمهكانی دا ئهمهی لهبیر نهكردووهو باه جاوانی تۆمااری
كاردووه .بهرپرساایارێتی بهرانبااهر بااه مارۆ و ئازادییااهكانی و خااهباتكردن لااه پێنااوی ئااازادی بیاارو رادهربڕیناادا،
دهروێشیانی كرد به ئهفسانهیهك له ژیاندا به نهمریی بگات و تاا كۆتاایی تهماهنی تهسالیمی گوشاار و زهڕ و زۆرو
نهبێت .چهندین ساڵ سهرۆكی نووسهرانی ئێران بوو ،ئهو سااڵنهی ھهمووان به سااڵنی زێڕینای ناوهنادی نوساهرانی
ئێرانی دهزانن ،سااڵنێك چهندین شهھیدیان له پێنااوی باهرگری لاه ئاازادی و یهكساانی و مافاه رهواكاانی گاهالنی
ئێراناادا بهخشاای و ھااهرگیز پاشهكشاایان نااهكرد لااه ویساات و داواكانیااان .ئااهوهی دهروێشاایانی كاارد بااهو نووسااهرهی
خۆشهویستی ھهمووان بێت و كاریگهری لهسهر چهندین نهوه دابنێت و ھاهمووان باه سامبولی باهرگری و راساتگۆیی و
تهسلیم نهبوونی بزانن ،تهنیا نووسینی چیرۆك و رۆمان ،كۆكردنهوه و لێكۆڵینهوه له ئهفسانه ،رهخنهی ئهدهبی و
وتاری سیاسی و كۆمهاڵتی نهبوو .راستگۆیی و نهترسان و ھهڵوێستی ئازایانه و خۆنهویساتانهی باوو .تهناناهت ده
ساڵی كۆتایی ژیانی و پاش ئهوهی تووشی جهڵتهی مێشك بوو ،مااوهی ده سااڵ بهساهر (ویلاار) عهرهباناهوه باوو،
له بارێكی ئابووری زۆر خراپدا تا ئهو رادهیاهی پاارهی دهرماان و دكتاۆری ناهبوو ،ھاوساهرهكهی رۆڵای دكتاۆری باۆ
دهدی له ماڵهوه! ھهر ئهوهش باووه ھاۆی ئاهوهی رۆژ باه رۆژ الوازتار بێات و باهرهو ماهرگ باڕوات ،باهو دۆخهشاهوه
ھهرگیز بێدهنگ نهبوو ،گاهر دهساتی قهڵاهمی ناهدهگرت ،باه گفتوگاۆ لهگاهڵ میادیاكانی دهرهوهی ئێرانادا گفتوگاۆی
دهكاارد و بااه توناادترین شااێوه گوشاااری سااهر ژیااانی نووسااهران و ھاوواڵتیااانی واڵتهكااهی مااهحكوم دهكاارد و ھێاازه
ئهمنییهكانیش چهندین جار به عهرهبانهكهی و لهگهڵ ھاوسهرهكهیدا دهیان بردن و ھهڕهشهی ئهوهیان دهكرد چیتر
دۆخی تهندروستی له بهرچاوناگرن و زینادانی درێژخایاهنی باۆ دادهناێن .زۆر نووساهر ھاهن لاه ژیانادا باه ناهمریی
دهگهن و مهرگی فیزیكییان سهر لهنوێ له دایكبوونهوهیانه ،زۆر نووسهریش ھهن له ژیاندان و مردوون .دهروێشایان
له چهشنی یهكهمیانه ،ئهو بۆ ھهمیشه له دۆناودۆن دایه و بهردهوام له دایك دهبێتهوه و ھاوشێوهی خاۆی بهرھاهم
دێنێتهوه.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نۆی  -ڕێکەوتی٢ :ی نۆڤەمبەری ٢١١٧

14

ینهمریی
فسانه 

زیندووییبووبه 
ئه

یان،به

دهرویش


فدهروێشیان

لیئه 
شره


عه
چنه 
كرد
رگیزملیكه 


اڵمھه

شتبه

یئازاریزۆریچه

وپیاوه

ئه


ھونهر

دهبو
ئه 
ئا :

عااهلی ئهشاارهف دهروێشاایان ،چیرۆكنااووس و رۆماااننووس و تااوێژهری ئااهدهبیات ،یهكێكااه لااه نووسااهره ناودارهكااانی
كااوردی كرماشااان ،دوای تهمااهنێك لااه داھێنااان و نووسااین لااه بااواری ئهدهبیاتاادا لااه تهمااهنی  67ساااڵیدا لااه
نهخۆشخانهیهكی كهرهج كۆچی دوایی كرد .زایهڵهی كرماشانییهكان له نهخۆشخانهیهكی كهرهج خامۆش باوو ،دهناگ
و ئاااوازی ھااهژاران و بهشاامهینهتانی كرماشااانێك كااه ساااڵهھایه ئااهو گۆرانییااه دهچااڕن خااۆم كرماشااانی فارساای
نییهزانم ..دهروێشانیش وهكو كرماشانییهكان حهزی دهكرد به مانی كوردی بنووس و بێژێت به زمانی شیرین قهزات
له گیانم ،ئهفسووس نهیتوانی ،دهرفهت نهبوو.
دهروێشیان ساڵی  1491له گهڕهكی « ئابشووران» له كرماشان له دایك بووه .زوو باوكی كۆچی دواییكردووه ،بهو
حوكمهی كوڕه گاهورهی خێزانهكاهی باووه ،باه ھاوكااری دایكای شاانی داوهتاه باهر باهخێوكردنی خێزانهكاهی ،میتارا
دهروێشیان كه خوشكی باووكی دهروێشیانه و ئێستا له ئاهڵمانیا دهژی دهڵێات« :مان بااوكمم ناهدیوه ،ھاهتا چهناد
ساڵێكی قوتابخانهی سهرهتایی وام دهزانی عهلی ئهشرهف واته كااكم باوكماه ،دوایای لاه مهساهلهكه تێگهیشاتم».
ساااڵی  1491خوێناادنی خانااهی مامۆسااتایان تااهواو كااردووه ،پاشااان رهوانااهی گوناادهكانی دهوروبااهری كرماشااان و
گهیالنی رۆژئاوا كراوه .ساڵی  1477له بهشی وێژه و ئهدهبی فارسی زانستگهی تااران دهساتی بهخوێنادن كاردووه و
دوای وهرگرتنی بڕوانامهی بهكالۆریۆس ،له بهشی دهروونناسیی پهروهردهدا درێژهی بهخوێندنی ماستهر داوه .سااڵی
 1461یهكهم كۆمهڵه چیرۆكی باڵو كردۆتهوه.
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لهبهر نووسینی كتێبی «از این والیت  -لهم ھهرێماهوه» و باهھۆی چااالكیی سیاسای ،سا جاار قۆڵبهسات كاراوه و
رێی نووسینی ل گیراوه .جاری یهكهمی له ساڵی  1461له كرماشان بۆ ماوهی ھهشت مانگ زیندانی كراوه ،پاشاتر
له تاران گیراوه و حهوت مانگ له گرتووخانهدا ماوهتهوه .دهروێشیان دوای ئاهوه لاه زانكاۆ دهركاراوه ،لاه پیشاهی
مامۆساتایهتیش دوور خراوهتااهوه .ساااڵی  1469دیساان رووبااهڕووی زیناادان و گاارتن بۆتاهوه و یااانزه ساااڵ زیناادانی
كراوه تا سهردهمی شۆڕشی گهالنی ئێران له گرتووخانه ماوهتهوه.
كانیدهروێشیان

رھه 
مه
به 


سهرجهمی كتێب و بهرھهمه نووسراوهكانی دهروێشیان كه تا ئێستا چاپ و باڵوكراونهتهوه ،زیاتر له  71بهرھهمه،
كه له بوارهكانی «چیرۆك بۆ مندااڵن و مێرمندااڵن»« ،ئامادهكردن»« ،كورته چیارۆك و رۆماان» و «كاهلتووری
خاااهڵكی ئاساااایین .گرنگتااارین و باااهرچاوترین بهرھاااهمی «عاااهلی ئهشااارهف دهروێشااایان» نووساااین و كۆكردناااهوهی
پڕۆژهیهكی گهورهیه به ناوی «فرھنگ افسانه ھای مردم ایران» له  01بهرگادا» كاه بهرھاهمی  00سااڵ ھاهوڵ و
تێكۆشانی ئهم نووسهرهیه.
كانیتریبریتینله:

رھه 
مه
به 
ندێله 


ھه

 -١رۆمانی دوو بهرگی سااڵنی ھهورین.
 -٢قاوشی ژماره .١٨
 -٣لهم ھهرێمهوه( .كۆمهڵه چیرۆك).
 -٤له ھهژارهوه بۆ دهوڵهمهند (كۆمهڵه چیرۆك).
 -١ئابشوران (كۆمهڵه چیرۆك)
 -٦درشتی (كۆمهڵه چیرۆك).
 -٧شهوی ئاوس بوونه (كۆمهڵه چیرۆك).
 -٨لهگهڵ گۆرانییهكانی باوكمدا (كۆمهڵه چیرۆك).
 -١كتێبی بێستوون.
 -١١بۆچی و چۆن (وتار ،رهخنه ،گفتوگۆ)
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 -١١فهرھهنگی كوردی كرماشانی (كوردی فارسی).
میچاپنهكراو

به 
رھه


 -1بیروباوهڕ و نهریتی كرماشان .لێكۆڵینهوه.
 -0دایكی ھهمیشهیی (ھمیشه مادر) رۆمان.
دهروێشانچینووسی


ئهزموونی نووسینی دهروێشان كه یهكێكه له ئهدیبه نێودارهكانی ئێاران ،جێای داخاه كاه كوردباوون لاه دێرزهماناهوه
یاساغه ئهم نووسهره فره بهرھهمهیش وهكو زۆرێك له نووسهرانی دیكه بهرھهماهكانی باه زماانی دایاك نهنووسایوه.
بۆ خۆشی ئازاری ئهوهی چهشتووه ئهوهتا له بۆناهی وهرگێڕانای رۆماانی ساااڵنی ھهورینادا نامهیاهكی پاڕ لاه داخ و
سوێ دهنێرێته كوردستانی باشوور تێیادا دهڵێات « كاتێاك بیساتم رۆماانی ساااڵنی ھاهورین وهرگێاڕدراوه باۆ زماانی
كوردی ،جارێكی تر چێاژی باه ئاازاری نووساینی ئاهو رۆماناهم ھهسات پا كاردهوه ،ئاهم جارهیاان ھااوڕێی وهرگێاڕم
عهزیز گهردی ئهو ئاازاره دهچێژێات و منای بهھرهمهناد كارد لاهوهی دیساانهوه لاه دایكباوونی ساااڵنی ھاهورین ناوێ
بكاتهوه لهناو خهڵكێكدا كه ھهردهم خۆم به بهشێك لهوان زانیوه .پێادهچێت ھاهر ئهماهش گۆشاهیهك لاه بایاهخی
وهرگێڕانی ئهم رۆمانه الی من و سوپاسم بۆ زهحمهتییهكانی وهرگێڕ پیشان بدات ،رۆماناهكان ناهوهی نووساهرهكانن
و من ئێستا نهوهیهكم ھهیه كه به كوردی قسه دهكات ،له كوردستان دهژی و له نێاوان خهڵكهكهیدایاه .باهم جاۆره
ئێمه بهر له رابردوو لهگهڵ یهكتردا بووین به ناسیاو».
دهروێشان كۆمهڵێك بهرھهمی ھهیه كه بهشی زۆری نووسینهكانی گوزارشتن له ژیانی خاهڵكی ،ئاهو حیكایاهتی ئاهو
مرۆڤاااه ھاااهژار و بهشااامهینهتانهی نووساااییهوه ،كاااه لاااهژێر بااااری ساااتهم و ھهژاریااادا ژیانیاااان گوزهرانااادووه ،لاااه
نووساااینهكانیدا چیرۆكااای كرماشاااانییهكان و خاااهڵكانی ھاااهژارو ساااتهم دیاااده و برسااای دهنووساااییهوه .یاااهكێك لاااه
بهرھهمهكانی رۆمانی سااڵنی ھهورینه ،ئهم بهرھهمه له نێاو ئاهدهبیاتی ئێرانادا ناووناوباانگی دهروێشایانی زیااتر
باڵوكردوهتهوه و ئهم رۆمانه لهدوو بهرگ پێكدێ ،دهتوانین بڵاێن لاه نێاو ئاهو نهوهیاهی ئێرانادا لاه دوای ماهحمود
دهوڵااهت ئابادییااهوه دهروێشااان خاااوهنی رۆمااانی قااهباره ئهسااتوور و گهورهیااه .سااااڵنی ھااهورین چیرۆكاای ژیااانی
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كرماشانییهكانه له رۆژگااری دهساهاڵتدارێتی شاا و حاوكمی داگیركااری ئینگلیزهكاان لاه ئێاران ،نووساهریش ھااتووه
چیرۆكی ئهو سااڵنه و ژیاانی خاهڵكی لاه دووتاوێی كاارێكی ئهدهبیادا دهگێڕێتاهوه .قارهماانی ساهرهكی ئاهم رۆماناه
منداڵێكی چوار سااڵنه به ناوی شهریف دهورێش كه كوڕی بنهماڵهیهكی ھهژارهو له كهشێكی ھهژاراناهدا پاهرهوهرده
بووه .ئهم رۆمانه بهسهرھاتی ژیانی شهریفه تا تهمهنی چ سااڵن ،شوێن لهم رۆمانهدا شاری كرماشانه.
روداوهكانی ناو رۆمانهكه دهگهڕێتهوه بۆ زهمهنی ھاتنی ئیمپراتۆریهتی ئینگلیاز و كێبڕكێای ھیتلاهر باۆ داگیركردنای
دنیاو جهنگی جیهانی دووهم .ئهوهی وادهكاات ھهسات بكاهین ئاهم رۆماناه چیارۆك و سهرگوزهشاتهی خاودی نووساهرو
ژیانی كرماشانییهكانه ،حیكایهتاه پاهژمورده و نهھامهتییاهكانی نااو رۆمانهكهیاه بهساهر كارهكتهرهكانادا ھااتووه.
ھهر له گێڕانهوهی ئهم رۆمانهوه وێنهیهك له ژیانی نووسهر دهبینرێ ،ئهمهش لهو سونگهیهوه نا ژیاانی نووساهر و
كارهكتهری رۆمانهكه له یهك دهچ  ،بهڵكه لهو روانگهیهوه ئهوهمان بۆ دهردهكهوێت كه نووسهر زۆر بهجوانی و باه
باشی توانیوێتی وێنهی ژیانی ھهژارانه و پهژموردانهی مرۆڤێك بااس بكاات كاه ئهگاهر خاودی نووساهر تاامی تااڵی
ھهژارانهی نهچهشتبێت ناتوان بهو شێوازه گوزارشتی ل بكات .ئهو كوڕی ئهو ژیان و زهمان و گوزهرانه بووه بۆیاه
زۆرباش وێناهی كرماشاانێكی ھاهژار و پاهژموردهمان باۆ دهكێشاێت .باه زماانێكی سااده و سااكار دهچێتاهوه نێاو ئاهو
حیكایهتانااه و بااه كۆاڵنااهكانی كرماشاااندا دهمااانگێڕێ .دهروێشااان لااهو نووسااهرانهیه زۆر بااهقووڵی لهگااهڵ خااهڵكی
خۆیدا و لهگهڵ شوێنی رهسهنی خۆیادا ژیااوه و رۆچووهتاه نێاو رۆحیاناهوه .لاه كاۆی بهرھهمهكانیادا ژیاانی ساادهی
خهڵكی دهگێڕێتهوه.
دهروێشانپیاوێكئاشنایزیندان


ھهڵوێستی مرۆڤدۆستی و جوانی خهسڵهتێكه الی زۆرێك له ئهدیبان دهبینرێ ،دنیای ئهدهبیات بهوه ناسراوه كه
دووره لااه سااتهمی دهسااهاڵت و لهسااهر ھێڵاای مرۆڤدۆسااتی دهڕوات ،زۆرجااار باااس لااهوه كااراوه شاااعیرهكان یاااخین
لهدهسهاڵت ،واته ئهدیبی راستهقینه بهگشتی ئهو جۆره مرۆڤن كه ناچنه ژێار ركێفای دهساهاڵتهوه و لهگاهڵ دنیاای
ناشاایرینی سیاسااهتدا ناااگونجێن ،خواڵسااه لهگااهڵ پیاااوی دهوڵااهت و سیاسااهتدا دانوویااان بهیهكااهوه ناااكوڵ  .ل ا
ھهندێك ئهدیبیش ھهن لهگاهڵ ئاهوهی جوانناووس و خااوهن بهرھاهمی نااوازهن ،باهاڵم لاه ساایهی دهساهاڵتدا وهكاو
كاربهدهست ھهڵسوكهوت دهكهن و دهحهوێنهوه .زۆرجار باس لاه نووساهرێك دهكرێات كاه داھێناهره و خااوهنی دهقای
ناوازهیه ،ل پیاوی دهسهاڵت بووه ،جا ئهمهیش شتێكه رێی تێدهچ  .دهش ئهو جۆره نووسهرانهیش ھهبووب  .لا
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نووسهری سهربهرز و ئازا و ئازادیش ھهبوون و زۆریش بوون ،یاهك لاهو نووساهرانه عاهلی ئهشارهفی دهروێشاانییه،
كه له تهمهنی خۆیدا چهندین جار رووبهرووی زیندان بووهتهوه ،ھهر لهزهمانی شا دا لهسهر نووسین و ھهڵوێساتی
جوامێرانهی س جاران گیراوه و زیندانی كراوه ،تا ساڵی  1464كات تهختی دهسهاڵتی شا روخا و مهالكان ھاتن
و ئێرانیان لهبن دهستی شا دهرھێنا ،ئهو زهمانه دهروێشان نووسهرێكی جاوامێری خااوهن ھهڵوێسات باووه و لاه نێاو
تهلبهندی زیندانی شادا بووه ،ئهمهیش واته دهروێشان كوڕی ھهڵوێست راست و دروستی دژه دهسهاڵت بووه.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ  -ڕێکەوتی٣١ :ی ئۆکتۆبەری ٢١١٧

دەروێشیانوئەدەبیواقیعخواز

عادلقادری

لە كولتووری ئێمەدا ئەوەندەی مەرگی نووسەرێك پەرۆش و پەشێومان دەكاات ،نیاو ئەوەنادە ژیاانی ناابێتە ماایەی
سەرن و وردبوونەوەمان ،ئەگەرچی خاودی دیااردەیەكی رازاوی و ساڕۆك بەنااوی "مەرگ" مەودای نێزیكباوونەوەیەكی
ئەوتۆشاامان نااادات تاااكوو فااامێكی واقیعاای و راسااتمان لێاای ھەبێاات ،ئەوەی كە بە نیساابەتی مەرگەوە ھەیە تەنهااا
كۆمەڵێك وێنا و تەسەور و خەیاڵكردنە كە كولتاوور و ئاایین و ئەدەب بەشاێوەگەلی جۆراوجاۆر بیامیاان پا داوە،
ئەگەرچی لە روانگەیەكەوە ئەدەب و ئایینیش بە بەشاێك لە "كولتاوور" حساێب دەكارێن و ھەر ئەمەشاە وای كاردووە
بەو قەناعەتە بگەین كە داریوشی ئاشووری گوتەنی" :كولتوور لە مەرگیش بەھێزترە" .كەواتە ئەوە كولتوور و
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جومگەكانێتی دیاری دەكات ئێمە چۆن لە مەرگ بڕوانین و چۆناوچۆن جومگە پێاەوانەكەی واتە ژیان بخوێنینەوە.
ھەمیشە رووداو و دیاردەی مەرگ شتێك لە حەپەسان و ھەوڵەقبوون بۆ ھەموو مرۆڤێكی زینادوو بەجێادێڵێت كە لە
كاااتی نغرۆبااوون لەناااو ژیاناادا بەدەگاامەن وەھااا شااتێكی ئەزمااوون كااردووە ،وەك گااوتم ئەمە بەناادە بە ماااھییەتی
نەناسراوی و رازاویای مەرگەوە و ھەروەھاا وابەساتەی ئاسات و كاواڵێتی كولتاووری ئێمەشاە .شاتێكی ساەیر نیایە كە
ئانوسااات دوای مردناای كەسااێكی ئاسااایی زۆربەی (ئەگەر نەڵااێم ھەمااووی!) گێڕانەوەكااان لەبااارەی كەساای مااردوو
بەراوەژوو و پااێاەوانە دەباانەوە ،ئەم حاااڵەتە بااۆ نووسااەرێك كە ژیانیشاای ھەڵگااری چەشاانێك لە راز و ئاااڵۆزییە،
زۆرتر زەق و پێاەڵپێ دەبێتەوە.
نووسەر وەكوو بوونەوەرێك كە بەشێك لە سیحر و رازەكانی ژیانی گێاڕاوەتەوە ،لە كولتاووری ئاێمەدا خەرماانەیەكی
رێز و ستایش (تۆ بڵ تەمێك لە قودسییەت و پەرەستش!)ی بەدەوردا كێشراوە و ئەمەش پرسی "تاابۆی مەرگ"ماان
بیر دەخاتەوە ،واتە نووسەران باۆیە مەرگیاان رووداوتار و راچڵەكێنەرتارە ،چاوون "نووساین" خاۆی لەخۆیادا لەگەڵ
كۆمەڵێك سیحر و جیهانی بڤە و تابۆ دەستەویەخەیە .لە كاتی مەرگی نووسەرێكدا زۆر كەم روودەدات كە داوەری و
قسەكردنێكی ب الیەنانە و دوور لە ستایش و ئینكاار بێاتە ئااراوە ،چاوون ژیاانی لە بااوەش مەرگادا گێاڕاوەتەوە،
واتە لە شێوەژیانی نووسەردا مەرگ و ژیان وەكوو دوو ھاوزا و ھاوڕێ بەردەوام لە تەنیشت یەكادا باووگن ،نووساەر
بۆیە گێڕاویەتییەوە و ژیانی نووسیوە ،چوون بە پلە و ئاستێك لە وشیاریی مەرگ یاان مەرگ-وشایاری گەیشاتووە و
ھەوڵی داوە ئەمانە بكات بە وشە و وێنە و ئایدیۆم و بیرەوەری و پێكهات و ناوەڕۆكێاك كە لە دواجااردا خەرماانە
و تەمێكی رازاوی و تابۆئاسا و قودسی بەدەوریدا كێشاوە ،لێرەدایە نووسەر لەگەڵ ژیان و مەرگی دەبێت بە یەك و
وەكااوو كااۆیەك لە ساا جااومگەی ماارۆ  ،ژیااان و مەرگ دەخااوێنرێتەوە .بێگومااان ساااتەوەختی مەرگاای نووسااەرێك
ساتەوەختێكی گرینگە ،دەروازەیەكە بۆئەوەی ئێمە ھەوڵ بدەین زۆرتر لەو مرۆڤە (نووسەر) و ژیانی ورد بینەوە.
ئەم حاااڵەتە بااۆ نووسااەرانی كااورد و ئاااخێوەرانی زمانێااك كە ھەنااووكە لە ھەمااوو دونیااا و لە چوارپااارچەی واڵتاای
خۆیاندا وەكوو كەمینە ئەژمار دەكرێن ،ھاوكێشەیەكی جیاوازتر و حاڵەتێكی غەریبترە .بێگوماان ئەمە چارەنووسای
نەخوازراوی گەل و زمانی بندەساتە كە زماان و گەلای سەردەسات وەكاوو كەمیانە قبووڵیاان دەكاات و ھەماوو باوون و
مەرگ و ژیانیشیان بە پێوەری خۆی دیاری دەكات و دەیخوێنێتەوە ،واتە كەمینە و زمانی كەمینە لە رێگەی زماان و
دەسەاڵتی زۆریانەوە ،مەرگ و ژیاان و گێڕانەوەشایان دەساتكاری دەكرێات .ھەمووماان كااتی مردنای محەمامەد قاازیی
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وەرگێڕ و نووسەری كوردمان لەبیرە كە چۆناوچۆن مەرگەكەی لە ئاستی نووسەرێكی نااو باازنەی كەمینەكاان روومااڵ
كرا و بەڕێوە برا .ئەگەرچی قازی ھەموو ژیانی بۆ زمان و ئەدەبی فارسای جاوواڵیەوە و وەریگێاڕا و نووسای ،بەدەر
لەوەی كە قازی بۆ لە ھەڵبژاردنی زماندا بۆ نووساین و وەرگێاڕان و گێاڕانەوە زماانی گەلەكەی ھەڵنەباژارد ،ئاێمە
لێرەدا لە دژوازی و تەناقوزێك تێدەگەین كە زمانی زۆرینە و دەسەاڵتی سەردەسات تووشای باووە و دەبێات ،ئەویاش
ئەوەیە كە ئەو تەنهااا بااایەخ بە بەرھەم و كااااری بوونەوەرێااك دەدات بەناااوی نووساااەر نەك بااایەخ بە كاااائین و
مەوجوودێك بە ناوی مرۆ .
واتە ئەم نووسەرانە لە تێڕوانینی ئەوانادا ساەربازی نااو دیسكۆرساێكی كولتاووری و زماانین و گریناگ نیایە ژیان و
مەرگیاان چۆناااوچۆن دەبێاات و ئەمە ئەو حاااڵەتە خۆپەرساتە ھیسااتریكە شاااراوەیەی نەتەوەی سەردەسااتە كە ھەمااوو
كەمینەكان بە بەردەسات و قەرزاربااری خاۆی دەزانێات .گریناگ لێارەدا باۆ ئاێمە وشایارییەكە كە لە ئاسات نەتەوەی
بەناو سەردەست ھەمانبێت ،وشیاری ئەوەی كە ئیلیت و نوخبەكانمان چۆن لەناو گێژەنی كولتووری زمانی سەردەستدا
ھەڵبژاردنە بنەڕەتییەكانی خۆیان بكەن و گرینگترین ئەو ھەڵبژاردنانەش ،ھەڵبژاردنی "زمان"ە بۆ نووسین و بوون
و گێڕانەوە و مانەوە.
ئەگەرچی بێگومان ئەم باس و بابەتانە الیەنی ھەستیار و ئاڵۆزیان زۆرە و لێرەش دەرفەتای خساتنەڕوویان نیایە،
بەاڵم پرسی ساەرەكی باساەكەی مان ئەوەیە كە ئەو نووساەرانەی بەڕەچەڵەك كاوردن ،واتە لە جیهاان و كولتاوور و
لەناو زمانی كوردیدا بااڵیان كردووە و تەنانەت لە رێگەی زماانی كوردیشاەوە زماانی دیاكە (زماانی سەردەسات واتە
فارسی ،توركی و عەرەبی) فێر بووگن ،چۆناوچۆن لەكاتی گێڕانەوە و نووسیندا لەبەردەم بژاردەكردنێكی سامناك و
كوشندەدا دادەنیشن .بێگومان ئەوە شاتێكی روونە كە نووساەران با نیشاتمانن ھەر وەكاوو كرێكااران و گریناگ نیایە
نووسااەر بە چ زمانێااك نیشااتمانی مانااایی و مرۆیاای خااۆی رۆدەنێاات ،بەاڵم ئایااا ئەم تێااڕوانینە ئایدیالیسااتە بااۆ
كولتااووری پااڕ كارەسااات و چەوساااندنەوە و كۆڵۆنیالیسااتی رۆژھەاڵتاای ناااوین و لەو ناوەناادەدا كااوردیش ،رەوا و
دروسااتە ئایااا دەكاارێ ئااێمە جیهااانی نووسااەران لە رێااگەی نەفساای ئەو زمااانەی كە ھەڵیااانبژاردووە بااۆ گێااڕانەوە،
بخەینە بەردەم رەخنە و پرسیارەوە
ئایا مەی و ئارەزووی نووسەرانی بە رەچەڵەك كورد بۆ نووسین بە زمانی دیكە بابەتێكی مەعریفی و رۆحی باووە
یان سەپاندنێكی وشیارانە و ناوشیارانەی كولتوور و زمانی بااڵدەست ئایا بزووتنەوەی چەپ وەكوو جیهانبینییەكی
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دەرەنەتەوەیااای و ئەنتەرناسااایوناڵ لە ئێاااران تووشااای ئەم دژوازیااایە نەباااووە و ئایاااا دەتاااوان خاااۆی لە بێالیەنااای
ببوێرێ یان وەكوو ھەموو تێڕوانینەكانی ناو دیسكۆرسی بااڵدەست ھەڵگری رەگەزێكی قووڵ و ئەفسانەیی ئیمان بە
رەگەزی خۆر و نەتەوەی زێڕینی سەردەست بووە  ...ئەم كورتە باس و پرسایارانە وەكاوو بەراییەكای ساادە و گشاتی
بوو بۆ ئەوەی باسێكی كورت و سادەی پرسیارساز لەسەر مەرگی نووسەر و مرۆڤێكی مەزنای بەڕەچەڵەك كاورد بەاڵم
فارسینووس بكەم.
عەلی ئەشرەف دەروێشیان ،نووسەری كوردی فارسینووسی كرماشانی لە ئازاری ژیان و بوون و نەخۆشی رزگاری بوو
و مااڵوایی لێكردین .دەروێشیان لە ریزی ئەو نووسەرانە دێتە ئەژماار كە خەم و ئاازار و حەسارەتی چینای ھەژار و
بندەستی كۆمەڵگای سەردەمی خۆی گێاڕایەوە ھەم پاێش شۆڕشای كۆمااری ئیساالمی و ھەم پااش ئەوەش .پێاداگری و
شێلگیریی دەروێشیان لە گێڕانەوەی واقیعی كۆمەاڵیەتی و شێوەژیانی جیهانی ژینكراوی خۆی دەنگێكای جیااواز و با
وێنەی لە كۆمەڵگای تاكخواز و فەردگەرای ھەنووكەی ئێراندا بۆ گەرەنتی كرد و بەگشتی وەكوو نووسەرێكی سەر بە
ئەدەبیاتی موتەعەھیاد ناسارا .ئەگەرچای لە پااش خاۆی رێبااز و نیگاایەكی لەجیهاانی پاڕ لە ئااژاوە و ناھومێادی
ئێسااتەدا بااۆ ئااێمە بەجێهێشاات ،بەاڵم ئەم نووسااەرەش وەكااوو نووسااەرانی گەورەی تااری كااورد :ئیبراھیماای یوونساای،
یەشار كەمال (كوردی باكوور) ،محەممەد قازی (وەرگێڕ) و.
بە زمانی زگماكی خۆی و گەلەكەی نەینووسی ،یان ھەلی لەباری بۆ نەڕەخسا لەو زمانەدا بگێڕێتەوە ،بەاڵم ھەموو
تااێم و ناااوەڕۆكی بەرھەمەكااانی دەروێشاایان ھەڵگااری خەم و ھەناسەساااردی و كااولەمەرگیی كۆمەڵگااای كااوردی بااوو،
سەرەڕای ئەمانەش دەروێشیان ھەمیشە وەكوو كەسایەتییەكی "موعتەریز" و ناڕازی لە ھەمبەر سیستەمە سیاسییەكان
"لە نێوان دوو سیستەمی سیاسی كە لە تەمەنیدا بینیبووی" ،مایەوە و ئەمەش ھەر وەكاوو تاێم و ناوەڕۆكێاك بااڵی
بەسااەر تێڕوانینیاادا كێشااابوو .چاااك بااوو جەسااتەی لەو ئااازارە رزگاااری بااوو ،رۆحیشاای لەم جیهااانە پااڕ نسااكۆیەدا
نەمایەوە .بوونی جاویدان.
لە كولتووری ئێمەدا ئەوەندەی مەرگای نووساەرێك پەرۆش و پەشاێومان دەكاات ،نیاو ئەوەنادە ژیاانی ناابێتە ماایەی
سەرن و وردبوونەوەمان ،ئەگەرچی خاودی دیااردەیەكی رازاوی و ساڕۆك بەنااوی "مەرگ" مەودای نێزیكباوونەوەیەكی
ئەوتۆشاامان نااادات تاااكوو فااامێكی واقیعاای و راسااتمان لێاای ھەبێاات ،ئەوەی كە بە نیساابەتی مەرگەوە ھەیە تەنهااا
كۆمەڵێك وێنا و تەسەور و خەیاڵكردنە كە كولتاوور و ئاایین و ئەدەب بەشاێوەگەلی جۆراوجاۆر بیامیاان پا داوە،
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ئەگەرچی لە روانگەیەكەوە ئەدەب و ئایینیش بە بەشاێك لە "كولتاوور" حساێب دەكارێن و ھەر ئەمەشاە وای كاردووە
بەو قەناااعەتە بگەیاان كە داریوشاای ئاشااووری گااوتەنی" :كولتااوور لە مەرگاایش بەھێزتاارە" .كەواتە ئەوە كولتااوور و
جومگەكانێتی دیاری دەكات ئێمە چۆن لە مەرگ بڕوانین و چۆناوچۆن جومگە پێاەوانەكەی واتە ژیان بخوێنینەوە.
ھەمیشە رووداو و دیاردەی مەرگ شتێك لە حەپەسان و ھەوڵەقبوون بۆ ھەموو مرۆڤێكی زینادوو بەجێادێڵێت كە لە
كاااتی نغرۆبااوون لەناااو ژیاناادا بەدەگاامەن وەھااا شااتێكی ئەزمااوون كااردووە ،وەك گااوتم ئەمە بەناادە بە ماااھییەتی
نەناسراوی و رازاویای مەرگەوە و ھەروەھاا وابەساتەی ئاسات و كاواڵێتی كولتاووری ئێمەشاە .شاتێكی ساەیر نیایە كە
ئانوسااات دوای مردناای كەسااێكی ئاسااایی زۆربەی (ئەگەر نەڵااێم ھەمااووی!) گێڕانەوەكااان لەبااارەی كەساای مااردوو
بەراوەژوو و پااێاەوانە دەباانەوە ،ئەم حاااڵەتە بااۆ نووسااەرێك كە ژیانیشاای ھەڵگااری چەشاانێك لە راز و ئاااڵۆزییە،
زۆرتر زەق و پێاەڵپێ دەبێتەوە.
نووسەر وەكوو بوونەوەرێك كە بەشێك لە سیحر و رازەكانی ژیانی گێاڕاوەتەوە ،لە كولتاووری ئاێمەدا خەرماانەیەكی
رێز و ستایش (تۆ بڵ تەمێك لە قودسییەت و پەرەستش!)ی بەدەوردا كێشراوە و ئەمەش پرسی "تاابۆی مەرگ"ماان
بیر دەخاتەوە ،واتە نووسەران باۆیە مەرگیاان رووداوتار و راچڵەكێنەرتارە ،چاوون "نووساین" خاۆی لەخۆیادا لەگەڵ
كۆمەڵێك سیحر و جیهانی بڤە و تابۆ دەستەویەخەیە .لە كاتی مەرگی نووسەرێكدا زۆر كەم روودەدات كە داوەری و
قسەكردنێكی ب الیەنانە و دوور لە ستایش و ئینكاار بێاتە ئااراوە ،چاوون ژیاانی لە بااوەش مەرگادا گێاڕاوەتەوە،
واتە لە شێوەژیانی نووسەردا مەرگ و ژیان وەكوو دوو ھاوزا و ھاوڕێ بەردەوام لە تەنیشت یەكادا باووگن ،نووساەر
بۆیە گێڕاویەتییەوە و ژیانی نووسیوە ،چوون بە پلە و ئاستێك لە وشیاریی مەرگ یاان مەرگ-وشایاری گەیشاتووە و
ھەوڵی داوە ئەمانە بكات بە وشە و وێنە و ئایدیۆم و بیرەوەری و پێكهات و ناوەڕۆكێاك كە لە دواجااردا خەرماانە
و تەمێكی رازاوی و تابۆئاسا و قودسی بەدەوریدا كێشاوە ،لێرەدایە نووسەر لەگەڵ ژیان و مەرگی دەبێت بە یەك و
وەكااوو كااۆیەك لە ساا جااومگەی ماارۆ  ،ژیااان و مەرگ دەخااوێنرێتەوە .بێگومااان ساااتەوەختی مەرگاای نووسااەرێك
ساتەوەختێكی گرینگە ،دەروازەیەكە بۆئەوەی ئێمە ھەوڵ بدەین زۆرتر لەو مرۆڤە (نووسەر) و ژیانی ورد بینەوە.
ئەم حاااڵەتە بااۆ نووسااەرانی كااورد و ئاااخێوەرانی زمانێااك كە ھەنااووكە لە ھەمااوو دونیااا و لە چوارپااارچەی واڵتاای
خۆیاندا وەكوو كەمینە ئەژمار دەكرێن ،ھاوكێشەیەكی جیاوازتر و حاڵەتێكی غەریبترە .بێگوماان ئەمە چارەنووسای
نەخوازراوی گەل و زمانی بندەساتە كە زماان و گەلای سەردەسات وەكاوو كەمیانە قبووڵیاان دەكاات و ھەماوو باوون و
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مەرگ و ژیانیشیان بە پێوەری خۆی دیاری دەكات و دەیخوێنێتەوە ،واتە كەمینە و زمانی كەمینە لە رێگەی زماان و
دەسەاڵتی زۆریانەوە ،مەرگ و ژیاان و گێڕانەوەشایان دەساتكاری دەكرێات .ھەمووماان كااتی مردنای محەمامەد قاازیی
وەرگێڕ و نووسەری كوردمان لەبیرە كە چۆناوچۆن مەرگەكەی لە ئاستی نووسەرێكی نااو باازنەی كەمینەكاان روومااڵ
كرا و بەڕێوە برا .ئەگەرچی قازی ھەموو ژیانی بۆ زمان و ئەدەبی فارسای جاوواڵیەوە و وەریگێاڕا و نووسای ،بەدەر
لەوەی كە قازی بۆ لە ھەڵبژاردنی زماندا بۆ نووساین و وەرگێاڕان و گێاڕانەوە زماانی گەلەكەی ھەڵنەباژارد ،ئاێمە
لێرەدا لە دژوازی و تەناقوزێك تێدەگەین كە زمانی زۆرینە و دەسەاڵتی سەردەسات تووشای باووە و دەبێات ،ئەویاش
ئەوەیە كە ئەو تەنها بایەخ بە بەرھەم و كاری بوونەوەرێك دەدات بەناوی نووسەر نەك بایەخ بە كائین و
مەوجوودێك بە ناوی مرۆ .
واتە ئەم نووسەرانە لە تێڕوانینی ئەوانادا ساەربازی نااو دیسكۆرساێكی كولتاووری و زماانین و گریناگ نیایە ژیان و
مەرگیاان چۆناااوچۆن دەبێاات و ئەمە ئەو حاااڵەتە خۆپەرساتە ھیسااتریكە شاااراوەیەی نەتەوەی سەردەسااتە كە ھەمااوو
كەمینەكان بە بەردەسات و قەرزاربااری خاۆی دەزانێات .گریناگ لێارەدا باۆ ئاێمە وشایارییەكە كە لە ئاسات نەتەوەی
بەناو سەردەست ھەمانبێت ،وشیاری ئەوەی كە ئیلیت و نوخبەكانمان چۆن لەناو گێژەنی كولتووری زمانی سەردەستدا
ھەڵبژاردنە بنەڕەتییەكانی خۆیان بكەن و گرینگترین ئەو ھەڵبژاردنانەش ،ھەڵبژاردنی "زمان"ە بۆ نووسین و بوون
و گێڕانەوە و مانەوە.
ئەگەرچی بێگومان ئەم باس و بابەتانە الیەنی ھەستیار و ئاڵۆزیان زۆرە و لێرەش دەرفەتای خساتنەڕوویان نیایە،
بەاڵم پرسی ساەرەكی باساەكەی مان ئەوەیە كە ئەو نووساەرانەی بەڕەچەڵەك كاوردن ،واتە لە جیهاان و كولتاوور و
لەناو زمانی كوردیدا بااڵیان كردووە و تەنانەت لە رێگەی زماانی كوردیشاەوە زماانی دیاكە (زماانی سەردەسات واتە
فارسی ،توركی و عەرەبی) فێر بووگن ،چۆناوچۆن لەكاتی گێڕانەوە و نووسیندا لەبەردەم بژاردەكردنێكی سامناك و
كوشندەدا دادەنیشن .بێگومان ئەوە شاتێكی روونە كە نووساەران با نیشاتمانن ھەر وەكاوو كرێكااران و گریناگ نیایە
نووسااەر بە چ زمانێااك نیشااتمانی مانااایی و مرۆیاای خااۆی رۆدەنێاات ،بەاڵم ئایااا ئەم تێااڕوانینە ئایدیالیسااتە بااۆ
كولتااووری پااڕ كارەسااات و چەوساااندنەوە و كۆڵۆنیالیسااتی رۆژھەاڵتاای ناااوین و لەو ناوەناادەدا كااوردیش ،رەوا و
دروسااتە ئایااا دەكاارێ ئااێمە جیهااانی نووسااەران لە رێااگەی نەفساای ئەو زمااانەی كە ھەڵیااانبژاردووە بااۆ گێااڕانەوە،
بخەینە بەردەم رەخنە و پرسیارەوە
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ئایا مەی و ئارەزووی نووسەرانی بە رەچەڵەك كورد بۆ نووسین بە زمانی دیكە بابەتێكی مەعریفی و رۆحی باووە
یان سەپاندنێكی وشیارانە و ناوشیارانەی كولتوور و زمانی بااڵدەست ئایا بزووتنەوەی چەپ وەكوو جیهانبینییەكی
دەرەنەتەوەیااای و ئەنتەرناسااایوناڵ لە ئێاااران تووشااای ئەم دژوازیااایە نەباااووە و ئایاااا دەتاااوان خاااۆی لە بێالیەنااای
ببوێرێ یان وەكوو ھەموو تێڕوانینەكانی ناو دیسكۆرسی بااڵدەست ھەڵگری رەگەزێكی قووڵ و ئەفسانەیی ئیمان بە
رەگەزی خۆر و نەتەوەی زێڕینی سەردەست بووە  ...ئەم كورتە باس و پرسایارانە وەكاوو بەراییەكای ساادە و گشاتی
بوو بۆ ئەوەی باسێكی كورت و سادەی پرسیارساز لەسەر مەرگی نووسەر و مرۆڤێكی مەزنای بەڕەچەڵەك كاورد بەاڵم
فارسینووس بكەم.
عەلی ئەشرەف دەروێشیان ،نووسەری كوردی فارسینووسی كرماشانی لە ئازاری ژیان و بوون و نەخۆشی رزگااری باوو
و مااڵوایی لێكردین .دەروێشیان لە ریزی ئەو نووسەرانە دێتە ئەژماار كە خەم و ئاازار و حەسارەتی چینای ھەژار و
بندەستی كۆمەڵگای سەردەمی خۆی گێاڕایەوە ھەم پاێش شۆڕشای كۆمااری ئیساالمی و ھەم پااش ئەوەش .پێاداگری و
شێلگیریی دەروێشیان لە گێڕانەوەی واقیعی كۆمەاڵیەتی و شێوەژیانی جیهانی ژینكراوی خۆی دەنگێكای جیااواز و با
وێنەی لە كۆمەڵگای تاكخواز و فەردگەرای ھەنووكەی ئێراندا بۆ گەرەنتی كرد و بەگشتی وەكوو نووسەرێكی سەر بە
ئەدەبیاتی موتەعەھیاد ناسارا .ئەگەرچای لە پااش خاۆی رێبااز و نیگاایەكی لەجیهاانی پاڕ لە ئااژاوە و ناھومێادی
ئێسااتەدا بااۆ ئااێمە بەجێهێشاات ،بەاڵم ئەم نووسااەرەش وەكااوو نووسااەرانی گەورەی تااری كااورد :ئیبراھیماای یوونساای،
یەشار كەمال (كوردی باكوور) ،محەممەد قازی (وەرگێڕ) و.
بە زمانی زگماكی خۆی و گەلەكەی نەینووسی ،یان ھەلی لەباری بۆ نەڕەخسا لەو زمانەدا بگێڕێتەوە ،بەاڵم ھەموو
تااێم و ناااوەڕۆكی بەرھەمەكااانی دەروێشاایان ھەڵگااری خەم و ھەناسەساااردی و كااولەمەرگیی كۆمەڵگااای كااوردی بااوو،
سەرەڕای ئەمانەش دەروێشیان ھەمیشە وەكوو كەسایەتییەكی "موعتەریز" و ناڕازی لە ھەمبەر سیستەمە سیاسییەكان
"لە نێوان دوو سیستەمی سیاسی كە لە تەمەنیدا بینیبووی" ،مایەوە و ئەمەش ھەر وەكاوو تاێم و ناوەڕۆكێاك بااڵی
بەسااەر تێڕوانینیاادا كێشااابوو .چاااك بااوو جەسااتەی لەو ئااازارە رزگاااری بااوو ،رۆحیشاای لەم جیهااانە پااڕ نسااكۆیەدا
نەمایەوە .بوونی جاویدان.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووداو  -ڕیکەوتی١٨ :ی نۆڤەمبەری ٢١١٧
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لەبارەیمەرگیدەروێشیان؛منلەسەرئەمخوانەخوێناوییەدانانیشم

مەریوانھەڵەبجەیی

شااااعیرێکی کەتەلاااۆنی بە منااادڵەکانی گوتاااووە" :مااان باااۆ ڕزگاااارکردنی ئەم چەناااد پەیاااڤە ژیااااوم کە بە میااارات
جێیدەھێڵم :عەشق ،دادپەروەریی ،ئازادی".

1
سارتەر دەڵێت مرۆ مەحکومە بە ئازادی ،ئازادییش ئاسان بەدەست نایەت ،پێویستی بە ئاگایی و شاعووری بەرز و
ڕوانیناای تاااکخوازانە و مرۆڤگەرایااانە ھەیە ،بەراناابەر نەبااوونی یەکسااانی و ئااازادی ،دادپەروەری و سااتەمکاری،
پێویستە بێدەنگ نەبیت و بەردەوام بە دەنگی بەرز ھاوار بکەی تا بەرگری لە مافی خۆت و ھاوچەشنەکانت بکەی.
عەلی ئەشرەف دەروێشیان لەو نووسەر و ڕۆشنبیرانە باوو بە ماناا ساارتەرییەکەی ،ساەر بەو قوتابخاانەیە باوو کە
ھەرگیااز نەیتااوانی بەراناابەر نااادادی و سااتەمکاریی کااۆمەڵگەکەی بێاادەنگ بێاات .دەروێشاایان لە خێزانێکاای ھەژار و
کرێکاری کۆاڵنی عەالقەبەندان"ی گەڕەکی "ئابشووران"ی کرماشانی ڕۆژھەاڵنای کوردساتان لەدایاک باووە .ئابشاووران
لە ھەژارنشینترین گەڕەکەکانی کرماشان بوو کە دواتر دەبێتە سەرچاوەی نووسینی زۆربەی چیرۆکەکاانی و ناھێڵێات
خەڵکاای ئێااران و جیهااان لە ھەر جوگرافیااایەکی دیااکە ،بێاابەش باان لە زانیناای ئەو ڕاسااتیانەی کە کەسااانی تاار لە
جێگای تری ئەم جیهانەدا چۆن ستەمیان ل دەکرێ ،چەناد بە دژواری دەژیان و گرفتای پەیاداکردنی ناانی شاەویان
ھەیە ،منداڵەکانیان چۆن لەبەر ھەژاری واز لە قوتابخانە دێانن ،ئەوانەشای دەخاوێنن چاۆن لەبەر الوازی و کااری
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زۆر و نەباااوونی وزە لە پۆلااادا بەالدادێااان و بێهاااۆش دەبااان ،وەک لە چیرۆکااای "نیەتااای"دا دەیبیناااین .مناااداڵی و
مێرمنداڵیی دەروێشیان لە ھەژارترین کۆاڵنەکاانی کرماشاان لە کاۆچ و ھەڵهااتنی بەردەوام لە تااو خااوەن قەرز و
گااۆڕینی بەردەواماای قوتابخااانەدا تێاادەپەڕێت .منااداڵیی دەروێشاایان پااڕە لە تەنیااایی و ھەمیشااە ب ا ھاااوڕێیە .لە
گفتوگۆیەکمدا لەگەڵی (گۆڤاری تەجرەبە ،فارسی ،ژمارە 11 :ھاوینی  )0119دەربارەی ئەزماوونی تااڵ و ناخۆشایی
منداڵی دەڵ " :یەک لە خاوەن قەرزە ھەلپەرستەکان بە باوکمی گوت :تۆ بێکااری و پاارەیەکی زۆریاش قەرزداری،
وەرە با بڕێ تلیاکت بدەم بیبە بۆ تاران! باوکم تریاکەکەی برد بۆ تاران ،تاا لەوێاوە بیباات باۆ ڕەشات ،پاۆلی
تلیاکەکەیان گرت و باوکمیان خستە زیندان ،ئەو کابرا بێویژدانە خاوەن قەرزە ھات بۆ ماڵمان و بە دایکمی گوت:
"ئێستا مادام ھاوسەرەکەت لە زیندانە ،دەب کوڕەکەت درێژە بە کاارەکە بادات ".کاوڕە گەورەی مااڵ باووم و دوانازە
سااڵن بووم ،ئەوە یەکەم سەفەری من بوو بۆ تاران .تلیاکەکەیان لەنێو تاڕۆمبێلەکە شااردەوە و مان و کەساێکی تار
بەڕێکەوتین بۆ تاران ،لە ڕێگە لەتاو ترس نەمتوانی بنووم ،لەوە دەترسام پۆلی

بێت و تریااکەکە بادۆزێتەوە و

ئێمەش بگیرێین .بیرم لەوە دەکردەوە گەر من بگیرێم ک لەبری من کار دەکات و خەرجیی ماڵ دەردێن !".
منداڵێک لە دۆخێکی ئاوادا دەژی و گەورە دەب و تا سەر ئێسک ھەژاری و نایەکسانی و دڵڕەقی دەچێژێات! شاەوان
لەتاو ھاواری ئەشکەنجەدانی ئەو زیندانییانەی زیندانی تەنیشت ماڵیان ناتوان بخەوێ ،کودەتای ساڵی  1491و
دوورخساتنەوەی موسااەدەق دەبینا  ،پەنجاکاانی سااەدەی ڕابااردووی ئێااران و ئەو بێهیاواییەی وا باااڵی بەسااەر واڵتاادا
کێشاوە ،داخستنی چەندین باڵوکراوە و قەدەغەکردنی ھەموو چەشنە چاالکییەکی مەدەنی و سیاسی ،کێشکردنی الوە
خااوێنگەرم و چاالکەکااان بااۆ نێااو بەناادیخانەکان ،گەنجێکاای بەرپرساایار و ھۆشاایار و جەسااوور و ئاگااادار لە خەماای
ھاوواڵتیان و ئەو ستەمەی لێیان دەکرێ ،دێنێتە وجود .عەلی ئەشرەف دەروێشیان ئەو گەنجەی ھەر لە منداڵییەوە
لەگەڵ چااوونە بەر خوێناادن خااراوەتە بەر کاااری قااورس و تاااقەتپڕووکێن ،شاااگردی و تەنەکەچێتاای و بەقاااڵی و
دەستفرۆشی و دەیان کاری دیکە ئەزموون دەکات ،تا ئەوکاتەی دەبێتە مامۆستا ،لە پەنای وانەگوتنەوەدا کرێکاریی
کردووە و یارمەتیی خێزانەکەیانی داوە و نانهێنەری ماڵ باووە .دەروێشایان درێژەپێادەری ڕێباازی نووساەری گەورەی
ئێران سەمەد بێهرەنگی دەبێت و تا کۆتایی بەرانبەر بەو ڕێبازە وەفادار دەبێت.
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0
دەروێشیانوبێهرەنگی:

سەمەد بێهارەنگیش وەکاو عەلای ئەشارەف دەرویشایان لە خێزانێکای کرێکاار لەدایاک باووە ،ھەرلە مناداڵییەوە بە
ھەژاری و نەداری ئاشنا بوو ،لە یەک زانکۆدا خوێندیان و کەڵکیان لە ناسینی ھەردوو نووسەر و ڕۆشانبیری دیااری
ئێران سیمین دانیشوەر و جەالل ئال ئەحمەد وەرگرت ،کە مامۆستا وھاوڕێ و ڕێنیشاندەری ئەو دوو قوتابییە تاازە
پێگەیشااتووە بااوون و پردێااک بااوون بااۆ ئاشاانابوون بە زۆر نووسااەر و ڕۆشاانبیری دیاااری ئەو ڕۆژگااارە و کاااریگەریی
بەرچاویان لەسەر ژیان و بەرھەمەکانی دەروێشیان و بێهرەنگای داناا .لێکااوونی ژیانگەی ژیاان ،خەم و ئازارەکاانی
خۆیان و ھاوزمانەکانیان ،پەراوێزبوونی ھاوشارییەکانیان ،نغرۆبوونیان لەناو بێکاری و ھەژاری و نادادپەروەری و
نایەکسانیدا ،کاریگەری لەسەر تێڕوانینیان باۆ ئەدەبیاات و سیاساەت و پرساە گرنگەکاان داناا و باووە ھاۆی ئەوەی
بیروباوەڕیان زۆر لەیەکەوە نزیک بێت و پاش خنکانی سەمەد بەشێوەیەکی گوماناوی لە ئاوی ئاراسادا ،دەروێشایان
یەکەم کتێبی لەساڵیادی کۆچی ناوادەی ھاوڕێکەیادا بە ناونیشاانی "ساەمەد بە نەماری گەیشات" باڵودەکااتەوە و لە
ماااوەیەکی کەماادا و بە تیااراژی بیساات ھەزار دانە چەناادین جااار چاااپ دەکاارێتەوە و ناوبااانگێکی زۆر بااۆ دەروێشاایان
بەدەست دەھێنێت ،ھەر ئەو کتێبەش دەبێتە ھۆی ئەوەی دەروێشیان لەسەرەتای نووسینییەوە بکەوێتە ژێر چاودێریی
ساواکەوە و مەمنوع قەڵەم بێت (باڵوکردنەوەی ل یاساا دەکرێات) .دەروێشایان پااش مەرگای ساەمەد درێژەپێادەری
ڕێگا و ڕێبازەکەی دەبێت و ئەو چەشنە لە ئەدەبیات دەنووسێت کە جیاوازە و پەردە لەسەر نەوتراوەوکاان الدەدات،
ئەوەی میاادیاکان باساای ناااکەن و سانسااۆر دەیشااارێتەوە و نیشااان نادرێاات ،دەبێااتە چەقاای کااارکردنی چیاارۆک و
ڕۆمانەکانی دەروێشیان و ئەو نەھامەتی و کارەساتەی دەیان ساڵە دەسەاڵتە جۆراوجۆرەکان بەسەر ھاوواڵتییەکانی
واڵتەکەیادا ھێناویاانە ،لە چوارچێاوەی ڕیالیساتی ڕەخنەگارانەدا و بە زماانێکی پاڕ لە ھەسات و ڕەوان و کااریگەر
باڵودەکاااتەوە .لەبەرئەوەی زۆر زوو دەکەوێااتە بەناادیخانەوە ،یەکەم چیرۆکەکااانی لە بەناادیخانەدا لەناااو دەچاان و
ناگەنە بەردەست و دیدەی خوێنەران.
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1
گەڕانەوەبۆگوندەکانیکوردستان

پااش خوێنادن لە زانکاۆی تااران و ناسااینی زۆر نووساەری گەورە و چەنادین بازووتنەوەی سیاسای و کااۆمەاڵیەتی و
بەشداریکردن لە چەندین میتینگدا ،کاتێک جارێکی دیکە دەگەڕێاتەوە باۆ گونادەکانی کوردساتان باۆ وانە گاوتنەوە،
ژیان و نەھامەتی و بێکاری و نەداریی ھاوزمانەکانی دەبێتە بابەتی سەرەکیی ڕۆمان و چیرۆکەکاانی و تاا کۆتاایی
ژیانیشی ئەو کاریگەرییە بەسەرکۆی نووسینەکانییەوە دەبینرێت.
پاااااش چەناااادین ساااااڵ ،یەکەم کااااۆمەڵە چیرۆکاااای لەساااااڵی  1469دا باڵودەبێااااتەوە و لە سەرتاسااااەری ئێراناااادا
دەنگاادانەوەیەکی زۆری دەبێاات و مااژدەی ھاااتنی نووسااەرێکی سااەرکەوتووی سااەر بە ڕێبااازی ڕیااالیزمی ڕەخنەگاارانە
دەدات .ئەم کۆمەڵە چیرۆکە لە ماوەیەکی کەمدا ھەژدە جار چاپ دەکرێتەوە و دواتر قەدەغە دەکرێات .بە تاۆمەتی
ئەوەی ناڕاستەوخۆ سووکایەتی بە دەسەاڵتدارانی ئێران کردووە ،دەخارێتە بەنادیخانەوە .لەبەر سانساۆر و قەدەغە
لەسەر باڵوکردنەوەی نووسینەکانی ،کۆمەڵە چیرۆکی دووەمی بە ناونیشاانی ئابشاووران ،بەنااوی خاوازراوی لەتیاف
تەڵخستانییەوە باڵودەکاتەوە ،بە ھەمان شێوەی کتێبی یەکەمای پێشاوازییەکی زۆری لا دەکرێات ،بەھاۆی سااواک و
چاودێریکردنی بەردەوامی ،ناچاار دەبێات بە چەناد نااوی دیاکەی وەک عەلای کرماشاانی ،بێهاروز نیکگاۆ و چەنادین
ناوی خوازراوی دیکەوە بەرھەمەکانی باڵوبکاتەوە ،لەسەر نووسینەکانی دەستگیر دەکرێت و دوایین جار سزای یاانزە
ساااڵ بەناادکردنی بەسااەردا دەدرێاات ،لەپاااش حەوت ساااڵ بەناادکردن ،لە کاااتی شۆڕشاای گەالناای ئێااران و شااکاندنی
زیندانەکاناادا ئااازاد دەبێاات .ئەزمااوونی بەناادیخانە یەکێکاای دیااکە لە تێمااا سااەرەکییەکانی چیاارۆک و ڕۆمانەکااانی
دەروێشاایانە و یەکااێکە لەو دیااارترین نووسااەرانەی ئێااران کە زۆر بەجااوانی کەشاای پااڕلە تاارس و دڵڕەقیاای ناااو
بەندیخانەکانی ئێران و جەالدەکانی ناو زیندانی نیشان داوە.

29

ینهمریی
فسانه 

زیندووییبووبه 
ئه

یان،به

دهرویش


9
دەروێشیانپاششۆڕشیگەالنیئێران:

دەروێشاایان پاااش شۆڕشاای گەالناای ئێااران درێااژەی بە ڕێبااازەکەی دا ،ھەمیشااە بە نووسااین و کاروچاالکییەکااانی لە
ناوەندی نووسەرانی ئێراندا دژی سانسۆر و نادادپەروەری و نەباوونی ئاازادی خەبااتی کارد و لەو پێناوەشادا بااجی
زۆری دا ،بااۆ ھەمیشااە لە پیشااەی مامۆسااتایەتی دوورخاارایەوە کە پیشااەی دڵخااواز و خۆشەویسااتی ژیااانی بااوو .لە
کاریگەرترین ئەندامانی ناوەندی نووسەرانی ئێران بوو ،چەند ساڵێکیش بەرپرسای گشاتیی ئەو ناوەنادە باووە .ئەو
باوەڕی وابوو سەرلەبەری سیستەمی پەروەردەی ئێران نادروست و نامرۆییە و دەبێات ھەڵوەشاێتەوە و پەروەردەیەکای
مرۆیی و ئاشتیخوازانە جێگای بگرێتەوە ،تا بتوانێت لە خزمەت سەرجەم نەتەوەکاانی ئێرانادا بێات ،بااوەڕی واباوو
بۆ گۆڕانکاریی بونیادی لە کۆمەڵگەدا ،دەبێت لە پەروەردەی مندااڵنەوە دەست پ بکرێت و ئەو توێژە کااریگەرە لە
ماااف و ئااازادی و ئارەزووەکانیااان ئاگااادار بکاارێنەوە و خاااوەن پەروەردەیەکاای تەندروساات باان .لەبەر قەدەغەبااوونی
زمانی کوردی لە سیستەمی پەروەردەی ئێراندا و لە ھەموو سەردەمەکاندا ،ئەو و چەندین ھاوزمانی تری بە ناچاار
بە زمانی فارسی دەیانخوێند و دەیاننووسی ،بەاڵم ھی کات ناوەڕۆکی بەرھەمەکانی عەلی محەممەد ئەفغانی ،الری
کرماشانی ،مەنسوور یاقوتی و چەندین نووسەری تری کورد و لەسەروو ھەموویانەوە دەروێشایان ،بەدەر نەباوون لە
غەمەکانی مرۆڤی کورد و نەھامەتییەکانی .سەرتاسەری چیرۆک و ڕۆمانەکانی دەروێشیان پاڕن لە پەناد و گاوتە و
داستان و فۆلکلۆری کوردی و گەنجیانەی دەوڵەمەنادی کولتاووری نەتەوەکەی و زۆر بە وردی کااری لەساەر کاردووە و
کاریگەریی زمانی دایکی و تایبەتمەندییەکانی ناسنامەی کوردی زۆر باش نیشان داوە.

9
دەروێشیانوناوەندینووسەرانیئێران:

دەروێشیان پاش شۆڕشی گەالنی ئێران شێلگیرانەترلە پێش شۆڕش خەباتی کرد لەپێناوی ئاازادیی بیاروڕا دەرباڕین
و مافەکانی و مرۆ و جگە لە نووسینی زۆر لە باڵوکراوەکانی ناوەوە و دەرەوەی واڵت و بەستنی چەندین سایمینارو
کۆڕو کۆباوونەوە لە نااوەوە و دەرەوەی ئێاران ،بەشاێکی زۆر لەکااتی خاۆی تەرخاان دەکاات باۆ ناوەنادی نووساەرانی
ئێاااران و بەرگریکاااردن لە ماااافی ژناااان و منااادااڵن و بەنااادکراوانی سیاسااای و چاالکاااانی ماااافی مااارۆ و رێکخاااراوە
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مەدەنییەکااان تااا ھاااوینی دووھەزارو شااەش و ئەو کاااتەی تووشاای جەڵاادەی مێشااک دەبێاات ،سااەرۆکی ناوەناادی
نووسەرانی ئێران بوو ،بەھۆی کاروچاالکیی زۆری دەبێتە ھۆی بێزاریی زۆری دەسەاڵتدارێتی ئێران و دەکەوێتە ژێر
چاودێریی دەزگا سیخوڕییەکانی دەوڵەتەوە .لە سااڵنی نەوەدەکاندا لیستێک ئاشکرا دەبێت کە ناوی چەند نووساەرو
کەسااایەتییەکی دیاااری تێاادایە و بەپێاای فەرمااانەکە دەبێاات تیاارۆر بکاارێن ،یەکێااک لەو کەسااانە عەلاای ئەشاارەف
دەروێشاایانە .پاااش شااەھیدکردنی شاااعیر و ڕەخنەگاار محەماامەد موختاااری و کۆمەڵناااس و وەرگێااڕی دیااار محەماامەد
جەعفەر پویندە و چەند نووسەرو ڕۆژنامەنووسی دیکە ،ژیانی دەروێشیان دەکەوێتە بەر ھەڕەشەی ڕاستەوخۆ ،بەاڵم
ئامادە نییە ئێران بەجێبهێڵێت و باوەڕی بەوە ھەیە لە ناوەوەی واڵت درێژە بە خەبات بدات .دەسەاڵتدارانی ئێران
ھەر لە درێژەی گوشارەکانیاندا باۆ ساەر دەروێشایان ،بەشاێکی زۆر لە بەرھەمەکاانی لەو ساااڵنەی دواییادا قەدەغە
دەکەن .بەاڵم سەرەڕای نەخۆشیی درێژخایەن و بااری ئاابووریی زۆر خراپای ،بەردەوام باوو لە کاروچاالکییەکاانی و
سەفەری بەردەوام بۆ شارەکانی ئێران و دەرەوەی واڵت.

7
دەروێشیانوکوردبوون

لە ماوەی بیست ساڵ ناسین و ھااوڕێیەتی نزیاک و ھااتوچۆی بەردەواممادا باۆ مااڵەکەی و ساەفەری زۆرم لەگەڵای،
دەروێشیان ھەمیشە شانازی بە کوردبوونی خۆیەوە کردووە و عشق و ئینتیمایەکی زۆرم تێادا بەدی دەکارد باۆ کاورد.
غەمگااین دەبااوو بە ناخۆشااییەکانی نەتەوەکەی و شاااد دەبااوو بە شااادییەکانی .ساااڵی  0117بااۆ یەکەم جااار ھاااتە
باشووری کوردستان ،سلێمانی و ھەولێری بینی و بەشداریی فێساتیڤاڵی دەیەمای گەالوێاژی کارد و دڵخاۆش باوو بەو
ئازادیەی لەم بەشەی کوردستاندا ھەبوو .لە کاتێکدا باری تەندروستی زۆر خراپ بوو ،سااڵی  0119جاارێکی دیاکە
بەشداریی فێستیڤاڵی گەالوێژی کردەوە و ئەمجارەشیان ھەفتەیەک لە سالێمانی ماایەوە و خەاڵتای زێڕینای ئەحامەد
ھەردی و خەاڵتی گەورەی کوردستانی پێشکەش کرا .دەروێشیان لە گفتوگۆیەکمدا لەگەڵی گاوتی کە سالێمانی شااری
خەونەکااانی ماانە و خەاڵتاای گەورەی زۆرم لە ئاسااتی ناااوخۆ و دەرەوەی ئێراناادا وەرگرتااووە ،بەاڵم ئەم خەاڵتەی
کوردستانی ئازادم لە ھەموو خەاڵتەکانی دیکە لەال خۆشەویستتر و گرنگترە.

31

ینهمریی
فسانه 

زیندووییبووبه 
ئه

یان،به

دهرویش


6
دەروێشیانبەنەمریگەیشت

دەروێشیان یەکەم کتێبی بەناونیشانی سەمەد بە نەمریی گەیشت 91 ،ساڵ لەمەوبەر دەرباارەی ھااوڕێ نازیکەکەی
خۆی سەمەد بێهرەنگی باڵودەکاتەوە و بەو کتێبە وەکاو نووساەر و ڕەخنەگار دەردەکەوێات .پااش  91سااڵ ،خاۆی بە
نەمریی دەگات ،لە ماوە ی نزیک بە نیو سەدە نووسین و خەباتی مەدەنی و سیاسی ،توانی کاریگەری لەسەر چەند
نەوەیەک دابنێت و مەرگیشی جارێکی دیکە دەبێتەوە بە مەترسی باۆ ساەر دەساەاڵتداران و دوو رۆژ بەساەر مردنیادا
تێاادەپەڕێت و دەسااەاڵتدارانی ئێااران ناااھێڵن لەو گۆڕسااتانەی خااۆی ویسااتبووی لەپەنااای ھاااوڕێ ئازادیخوازەکااانی:
ئەحمەد شاملو ،محەممەد موختاری ،محەممەد جەعفەر پویندە ،ئەحامەد مەحماود ،ھۆشاەنگ گوڵشایری  -دا بەخااک
بسپێردرێت و ناچارن لە گۆڕستانێکی دووری نێاوان کەرەج و قەزوینادا بەخااکی بساپێرن .دەروێشایان لە ژیاانی پاڕ
کارو بەرھەمیدا زیاتر لە بیست کتێبی نووسی و بیست بەرگ ئەفسانەی ئێرانی کۆکردەوە و یەکێک بوو لە دیاترین
نووسەرانی ئەدەبیاتی مندااڵن و مێرمندااڵن و لێکۆڵەری بواری ئەفسانە و فۆلکلاۆر .بەرھەمەکاانی وەرگێاڕدراون باۆ
بیست زمان ،خاوەنی خەاڵتی ھلمت  -ھمات .خەاڵتای میهرەگاان ،خەاڵتای ھۆشاەنگی گوڵشایری و خەاڵتای ھەردی و
چەناادین خەاڵتاای تاارە و پاااش دە ساااڵ نەخۆشاای و مااانەوە لەسااەر (عەرەبااانە) بەھااۆی جەڵااتەی مێشااکەوە ،رۆژی
پێنجشەممە  0116 - 11 - 01لە تەمەنی  67ساڵیدا ماڵئاوایی لە ژیان کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووداو  -ڕێکەوتی١ :ی نۆڤەمبەری ٢١١٧
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ھزریچهپ

ڵقواڵوله


روێشیان،ڕووناکبیرێکھه

ده
فدهروێشیان")

لیئه 
شره

بۆساڵیادیلهدایکبوونی" 
عه

(
مهکانی
رھه 
رژیانوبه 


ئاوڕێکبۆسه
سووکه


ھۆمهرنۆریاوی

وه:
فارسییه 

له

ندپهیڤێکیپێویست:


رگێڕوچه

وه

دهمێکه ئاشنا به ھاژهی ڕۆحێکم ،ھهتا دێات زێتار وهباهر شاهپۆالنی گیاناه بێگهردهکاهی دهکاهوم .لاهو دهماهوهی باۆ
یهکهمجار گیان،ئاشنا به دهڤهرهکانی دهروونای ئاهم زاتاه نیگاا ئهرخهوانییاه باوو ھاهتا ئاهو سااتهی لاه نێزیکاهوه
چاوم به فرمێسکی نیگای کهوت،بهردهوام ھهر ڕێبوارێکی شهیدا به لق و پۆی دارئهرخهوانهکانی ئهو ھهناسه پاکه
بوومه .ھهنووکه ،گهلێک سااڵن بهساهر ئاهو ڕۆژاناه و ئاهو دهماناهدا تێپاهڕیوه و ئیادی وهک جااری جااران،کوا باۆم
دهلوێت،لهژێر نسێی گیانیدا،تاوێک بهدهم گفتی دڵپاکانهیهوه،ئۆقرهیهک بهم گیانه شهکهتهم ببهخشم!! بهاڵم ھهر
جاارهو لاهودیو شووشاهی نیگاارینی دڵساتانهکهی کتێباهوه،چاوم باه تیشاکی ھهساارهیهکی دهکرێتاهوه(دهگهشاێتهوه)،
ئۆخژنێکم دێت و پڕ به گیان،له ھهناسهکانی ئهو ھهسااره ڕووناکاه ھهڵادهمژم و لاه باۆنی دارئهخهواناهکانی پا
بناری ڕۆحی ،مهستی مهست ئهبم .ئهم چهند پهیڤاهی نێاو نااخ ،ڕووی لاه نووساهری تاا ساهر ئێساقان مرۆدۆسات و
نیشتمانپهروهر "ئهلی ئهشرهف دهروێشیان"ه.
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"عهلی ئهشرهف دهروێشیان" ڕۆژی سێههمی خهرمانانی ساڵی 1101ی ھهتاوی ( 1491زایینی) له کرماشان دیدهی له
ڕووی ژیااان ھااهڵێناوه .پاااش تااهواوکردنی خوێندنهکااهی لااه فێرگااهی مامۆسااتایان ،ڕوو دهکاتااه پیشااهی مامۆسااتایی
قوتابخانان و له فێرگه و قوتابخانهکانی ئاوایی و گوندهکانی گیالنی ڕۆژاوا و شااباد خاهریکی وانهوتناهوه دهبێات
کااه ھااهر دۆخاای تایباااهتی ئااهو ناوچانااه و ھاااهژاری و دهسااتکورتی خهڵکهکااهی ئااهو نااااوه ،دهبێاات بااه ھاااهوێنی
چیرۆکهکانی .ئهلی ئهشرهف دهروێشیان پاشان له بهشی وێژه و ئهدهب له زانستگهی تاران درێژه باه خوێندنهکاهی
دهدات .بااۆ تهمااهنێک دهڕوات خزمااهتی بااواری ئااهدهب و ڕۆشاانبیری دهکااات و لااه باااری ھااهره ئاااڵۆزی تهندروسااتیی
ئێستایشیدا دیسانهوه ھهر مژول و خهریکی نووسین و لێکۆڵینهوهیه .بۆ وتن دهشاێت مامۆساتا دهروێشایان دهرچاووی
بهشاای دهروونناساایی پااهرهوهرده و ھااهروهھا بهشاای ڕاوێژکاااریی خوێناادن بااه پلااهی بکااالۆریۆس و ماسااتهره .چهنااد
بهرھهمێکی وهک "ھهوره سااڵن" و "چیرۆکی وان سااڵن"ی ئهم نووسهره چهندین جار له چاپ دراونهتهوه.
دهروێشیان ،فهرھهنگی ئهفسانهکانی گهالنی ئێرانی به یارمهتی و ھاوکاری ڕهزا خهندان له چاپ داوه که نزیکاهی
 01بهرگه .ھهروهھا ئاواتی قاقهزین ،بهرھهمێکی دی نووسهره که پهخشکاری "چهشامه" ئاهم کتێباهی چااپ و بااڵو
کردۆتهوه .له بهرھهمهکانی دی دهروێشیان دهکرێ ئاماژه بکهینه" :لهم ھهرێمهوه"" ،پهڕهمووچ" ،که داگری نزیکهی
 11 -10کورته چیرۆکێکه"،ئاوشووران"" ،فهسڵی نان" و " ھاوڕێی گۆرانییهکانی بااوکم" کاه گاهلێک جااران لاه چااپ
دراونهتهوه .ھهروهھا چهندێک له بهرھهمهکانی دهروێشایان دهچناه خاناهی وێاژهی مناااڵن؛ لهواناهش دهکرێات ئاهم
بهرھهمانه نێو بهرین :بۆره ھهوری ھهزار چاو ،ڕهنگینه ،ڕۆژناماهی دیاواری قوتابخانهکاهی ماه(ڕۆژناماهی دیاواریی
خوێندنگهکااهمان) ،کاکااه گیااان کااهی دهگهڕێیتااهوه  ،گااوڵ تااهاڵ و کاڵشاای سااوور و کۆمهڵااه کتێبێااک بااۆ منااااڵن و
مێردمنااڵن.
مامۆسااتا دهروێشاایان بااهم سااااڵنه خزمااهتێکی شاایاوی زمااان و وێااژهی کوردیشاای کااردووه و بااه لااه چاپاادانی چهنااد
بهرھهمێک ،ئهوپهڕی دڵسۆزی بۆ گهلهکهی به ئهنجام گهیاندووه .مامۆساتا دهروێشایان باه وهرگێڕانای ھاهڵبژاردهی
کورتااه چیرۆکاای ھاوچااهرخی کااوردی ،ھهسااتی نیشااتمانپهروهری خااۆی بااهو چهشاانه الی ھااهموووان دهسااهلمێنێت .ئااهم
نووسااهره کۆڵنااهدهره خاااوهنی چهناادین بهرھااهمی توێژینهوهییشااه ،لااهو بهرھهمانهشاای دهکرێاات ئیشااارهتێک بهمانااه
بدهین :کۆمهڵه وتار ،چلۆن و بۆچ ،کورته چیرۆکهکانی لهبهرداڵنی الم لاه  1بهرگادا باه ھاوکااری ڕهزا خهنادان،
بیرهوهرییهکانی سهفهرخان ،یادهوهری سهمهد بێهڕهنگی ،قامووسی کاوردی  -فارسای(کاهڵهوڕی) ،کتێبای بێساتوون و
سهمهد چووه ڕیزی نهمران .بهشێکی فره له بهرھهمهکانی مامۆستا دهروێشیان لاه الیاهن دهیاان نووساهر و وهرگێاڕی
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کوردهوه کراون به کوردی .نموونهی ھهره بهرچاویش دوو بهرھهمی "ھاهتااو" کاه داگاری کۆمهڵاه کورتاه چیرۆکێکای
ئااهم نووسااهرهیه و مامۆسااتا "عهباادوڵاڵ حهسااهنزاده" بااهرگی کااوردی کردووهتااه وهر و ساااڵی  0991چاپخانااهی
"حهوادی " له بهغا چاپی کردووه و ڕۆمانی دوو بهرگیی "سااڵنی ھهورین"ه که نووسهر و وهرگێڕی ناوئاشنای کاورد
"عااهزیز گااهردی" لااه فارسااییهوه بااهرگی کااوردی کردۆتااه بااهر و ئااهم بهرھهمااهش ساااڵی  0119لااه الیااهن ناوهناادی
"غهزهلنووس"هوه له سلێمانی له چاپ دراوه .جێی خۆیهتی ئامااژه باهو خاڵاهش بادهین کاه مامۆساتا دهروێشایان لاه
ساڵی 1191ی ھهتاوییهوه دهکهوێته زیندانی ڕژێمی شا بهاڵم به سهرھهڵدانی شۆڕشی گهالنی ئێران ،ساڵی 1196
ی ھهتاوی لاه بهندیخاناه باهر دهبێات .ئاهوهی دهخرێتاه باهرچاوی خوێناهر ،چهناد کورتاه نووساینێکی فارساییه باۆ
ساااڵیادی لااهدایکبوونی ئااهم نووسااهره مرۆڤدۆسااته کااه بااۆ یااادی  69ساااڵیی ئااهم زاتهیااه و نووسااهری ئااهم دێڕانااه
وهریگێڕاوهتهوه سهر زمانی کوردی" .دهروێشایان"ی ماهزن وا ئێساتا پێای ناوهتاه نێاو تهماهنی  69سااڵییهوه و ئاهم
چهند پهیڤه به نیشانهی وهفا بهرانبهر بهو کهسایهتییه پهرۆش و خهمخۆره ،پێشکهشی دهکرێت.
----------دهروێشیان له بهرھهمهکانیدا ڕوخساری بێبهزهییانه و ئاوێته به زهبر و زهنگی ھهژاریی و بهلهنگازی دهخاتاه باهر
دیده و چهنده جوان،ھهژێنهر و کاراش دهست بۆ خامهکهی دهبات.
"ڕۆژێک مامۆستا به قوتابییان دهڵێت خهوهکانیان بگێڕنهوه" .نیاز ئهلی" خهوێکی سهرنجڕاکێش دهگێڕێتهوه .خهوی
بینیوه که خۆی و باوکی بوون به چۆلهکه و خهریکه دهفڕن و دایکی دهگریی و لهپڕێک ،مهشاهیی بااقر کاه پێشاتر
ھهرمانی بۆ کردوون له سیمای ئهژدیهایهکدا دهبینێت و له ترساندا ،گورج گورج دهست دهکات به پساتهتهقاندن و
خوێن،لااه دهم و ددان و پااووکی دهچۆڕێاات(دهڕژێاات ،فیشااقهی دێاات) .پسااتهکان دهساات بااه دهسااتی یهکااهوه دهدهن دهم
بقوچێنن(بقوجێنن) تا مهشهیی باقر دڵی ڕێش نهبێت  .مهشهیی باقر ،چاوی باه نیااز ئاهلی دهکاهوێت و دهیاهوێت
بیگرێت ،یهک له پستهکان بۆی دهبێته بالۆن و لهگهڵ خۆیدا بۆ ئاسمانی بهرز دهکاتاهوه .لهوێنادهرێ گهرهکیاهتی
ھهسارهیهک دابگرێت(ھهسارهیهک لاه ئاسامان بکاتاهوه) ،باهاڵم باهر دهبێتاهوه و لاه خاهو ڕادهچڵاهکێت .چهناد ڕۆژ
دواتر نیاز ئهلی،لهسهر پۆلهکهی ئاماده نابێات .مناااڵنی قوتاابی دهڵاێن :دوێنا ئێاواره لاه ساهرماندا مارد کاهچی
بهردهوام ئهیوت ،ھهسارهم گهرهکه،ھهسارهم گهرهکه ،ھهسارهیهک بۆ دایکم".
دهقی سهرهوه بهشێک بوو له چیرۆکی "نیاز ئهلی نهدار" به خامهی چهلهنگ و بهپێزی ئهلی ئهشارهف دهروێشایان،
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ئهو کهسایهتیی و سیمایهی به یهک له ئهستوونهکانی تۆره و وێژهی ھاوچهرخی ئێمه(فارسای) دادهنرێات و چهناده
دڵههژێنه که ئهو ئێستا له ساهرهتای تهماهنی  69ساااڵندا ،دهبێات چهماهڕای لهچاپادرانی بهرھهماهکانی بێات کاه
ھێشتا ھی ھهواڵێک له باڵوبوونهوهیان بهرگوێ ناکهوێت.
--------کهن
تیدیکتاتۆرده 


روێشیاندژایه

کانیده
رھه 
مه
به 


دهروێشیان ،نووسهرێکی ھزرڕوون و ڕووناکبیره کاه باه درێژایای تهماهنی ،باهرهنگاری دیکتاتۆرییاهت و ملهوڕییاهتی
بۆتهوه .ساڵی 1101ی ھاهتاوی()1491لاه خێزانێکای کرێکااری گاهڕهکی "ئاوشاووران"ی شااری "کرماشاان" دیادهی لاه
ڕووی ژیان ھهڵهێناوه .ساڵی 1116ی ھهتاوی()1491خوێندنی خانهی مامۆستایان کۆتایی پ دێنێت و پاشاان باۆ
مامۆساااتایهتی ،ڕهواناااهی ئااااوایی و گونااادهکانی دهوروباااهری کرماشاااان و گیالنااای ڕۆژاوا دهکرێااات .سااااڵی 1199ی
ھااهتاوی()1477لااه بهشاای وێااژه و ئااهدهبی فارساایی زانسااتگهی تاااران دهساات بااه خوێناادن دهکااات و دوای وهرگرتناای
بڕوانامهی بکاالۆریۆس ،لاه بهشای دهروونناسایی پاهروهرده دا درێاژه باه خوێندنهکاهی لاه خاولی ماساتهردا دهدات و
ھاوکاتیش له خوێندنگهی بااڵی تاران له بهشی ڕاوێژکاریی و ڕێنمایی فێرکاری درێژه به خوێندنهکهی دهدات.
ساڵی 1190ی ھهتاوی( )1461یهکهمین کۆمهڵهی چیرۆکی بااڵو دهبێتاهوه .لاه سااڵی  1191تاا  1461(1196تاا
)1461هوه لهبهر نووسینی کتێبی "لهم ھهرێمهوه" و چاالکیی سیاسی ،س جار قۆڵبهست و خامهی یاساخ دهکرێات.
یهکهمجار له کرماشاندا بۆ ماوهی  1مانگ دهخرێته بهندیخانهوه ،دواتر دهروێشیان له تااران دهردهسات دهکرێات و
 6مانگ لاه گرتووخاناهدا دهمێنێتاهوه .دهروێشایان ھاهروهھا دواباهدوای ئاهم پرساه لاه زانساتگه دهر دهکرێات و لاه
پیشهی مامۆستایهتیش دوور دهخرێتهوه .دواتر ساڵی 1191ی ھهتاوی ()1469ھهمدی

قۆڵبهست دهکرێتهوه و 11

ساڵ زیندانی بۆ دهبڕدرێتهوه .دهروێشیان ئیدی لهو دهمهوه دهخرێته بهندیخانه و تا ساهردهمی ساهرکهوتنی شاۆڕش
له زینداندا دهمێنێتهوه.
دهروێشیان له بهرھهمهکانیدا ڕوخساری ئاوێتاه باه زهبار و زهناگ و بێبهزهییاناهی ھاهژاریی و بهلاهنگازیی دهخاتاه
بهر دیده و چهنده جوان،ھهژێنهر و کاراش دهست بۆ خامهکهی دهباات .ئاهو زۆر جاوان پاهی باه ھاهژاریی دهباات و
دهیناسێت ،ساڵهھای ساڵ بهالی منااڵنی گوندهوه ژیان وهپشت سهر دهنێت و ڕهن و مهینهت و چهرمهسهریی ئاهوان
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بهردهوام گیان و ناخی وهژان دهخات .زۆر چیرۆکی دهروێشیان شهرح و ڕاڤهی ئهو وێناه دڵههژێناناه دهکاات کاه باه
درێژایاای ژیااان بااهر دیاادهی کااهوتوون؛ چ ژیااانی خااۆی و چ ئااهو ڕهن ا و ئااازارهی کااه خااهڵکانی دی لهبااهر ڕژێمااه
دیکتاتۆرییهکان به تووشیانهوه بووه و ئهم ھهموو ماهینهتاه لاه نێاو بهرھهمهکانیادا ڕهناگ دهداتاهوه .جگاه لهماه،
دهروێشاایان ،مامۆسااتای فهرھااهنگی جهماوهرییااه و لااهم بوارهشاادا خاااوهنی چهناادین بهرھهمااه .بااۆ خااۆی زۆر جااار
ڕایگهیاندووه که ھۆکاری سهرهکی ھۆگریی به فهرھهنگی جهماوهری،چیرۆکهکانی داپیرهیه که بۆی گێڕاوهتهوه بۆیه
لهم سۆنگهوه خۆی به قهرزباری دهزانێت.
------------روێشیان،ڕیالیزمێکیسۆزدارییه


ڕیالیزمیده

ندانمهھابادی


زاخه

ڕه

ساڵیادی لهدایکبونی ئهلی ئهشرهف دهروێشیان پیرۆز دهکهم .دهروێشیان لهو دهسته مرۆیانهیه که تا نموونهی لاهم
جیهانهدا زۆرتر بێت ،باشتره .ئهو بۆ جوانترکردن و مرۆییترکردنی ئهم جیهانه ھهنگاوی ناوه و گهر بهرھهمهکانی
باس لاه کاوێرهوهریی و تاڵییاهکانی ژیاان دهکات،تاهنیا لهباهر ئهوهیاه جوانییاهکانی ژیان زێتار بخاتاه باهرچاوان.
دهروێشیان ئهو کهسهیه که لهبن کارتێکهری کهشوبای ئهدهبیی و ڕهوتی ڕووناکبیریی چهپدا که چهکێک بۆ خهبات
و بهرهنگاربوونهوهی دیکتاتۆرییاهت دێتاه ئاهژمار ،باوو باهو نووساهرهی کاه باهردهوام باهرهنگاری ھهلوماهرجی زاڵای
سهردهمی خۆی دهبووهوه.
دهروێشیان له خێزانێکای ھاهژاری کرماشاانییدا لاهدایک دهبێات و لاه دۆخ و ڕهوشاێكی ھهرهساهخت و ئااڵۆزدا گاهوره
دهبێت .تهمهن  11سااڵن دهبێت که له گوندهکاندا دهبێته مامۆساتای قوتابخاناه و سایمای دڵهاهژێنی ھاهژاریی باهر
دیااده دهکااهوێت .ڕهنگااه ھااهر لهبااهر تێگهییشااتن بااۆ ئااهو جااۆره ژیانااه بێاات کااه دواتاار دهروێشاایان ،ئینسااان و
کهسااایهتییهکی ئارمااانجخوازی لا دهردهچێاات .ئااهو جیاوازییااه چینایهتییااهی کااه لااهو سااهردهمهدا بااوونی ھااهبووه و
ھهستی پ کردووه ،کار لهسهر ھهست و نهساتی مرۆیای دهروێشایان دهکاات .لاه ئااخر و ئاۆخری چلاهکانی ھاهتاوی
(کۆتایی شهستهکان)هوه چاالکیی و خاهباتی نووساینی خاۆی دهسات پا دهکاات و ساهرهتای پاهنجاکان (ھاهفتاکانی
زایینااای) دهبێااات کاااه یهکاااهمین کۆمهڵاااه کورتاااه چیرۆکااای خاااۆی بااااڵو دهکاتاااهوه .لاااه بهرھهماااهکانی دهروێشااایاندا
تایبهتمهندییهک زۆر به زهقی بهرچاو دهکاهوێت .ئاهویش ئهوهیاه کاه نووساینهکانی لاه باهرگێکی ساۆزدارییهوه خاۆ
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دهنوێنن .دهروێشیان ئاهوهی لاه چوارتهنیشاتی خۆیادا دهیبینێات ،ھهسات و ساۆزی دڵهکاهی دهخاتاه ساهر و لاه ڕێای
نووسینهکانیهوه ،باۆ خوێناهری دهگوێزێتاهوه .ھاهر لهباهر تێپاهڕبوونی بهرھاهمی دهروێشایان باهو فیلتاهر و کهناڵاه
سۆزدارییهدا ،نووسینهکانی زۆر ھهستناکن .تهنانهت گهر بهرھهمهکاه لۆژیکیاناه و بهڵگاهییش بێات .باوونی ھاهمان
فیلتهر بۆته ھۆکار تا بهرھهمهکانی زۆر کاریگهر بن .لاه ڕاساتیدا دهکارێ بڵاێم کاه ڕیاالیزمی دهروێشایان ،چهشانه
ڕیالیزمێکی سۆزدارانهیه .خۆزی ئهوهنده زیندوو بمێنێتهوه و تهمهن یارمهتی بدات تا باهو جیهاناهی بگاات کاه باۆ
کۆمهڵگهکهی بهتایبهت بۆ منااڵن بهئاواتی دهخوازێت".
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاژانسی ھهواڵی کاری ئێران(ئیلنا)  -ڕێکەوتی٤ :ی سێپتەمبەری ٢١١٦

ھاواریئازاریھەژاران،لەغەریبییداسەرینایەوە





شەریففەالح

نووسااەرێک لە ڕەگەزی داربەڕوو ،قەڵەمێااک کە گێااڕەرەوە و حیکااایەتخوانی بااڕک و ئازارەکااانی نیشااتمانی کااوردان
بوو .کورتەبااڵ و سەروسیما سپی ،بەاڵم باااڵی خەم و ئازارەکاانی ھێنادەی پەڕاو و بێساتوون بڵناد .لە گونادەکانی
"شائاباد" و کرماشان کە مامۆستای قوتابخانە بوو ،تێکەڵی ئازار و مەینەتیای قوتابیاانی ڕەش و ڕووت و خەڵکای
ھەژار و بێدەرتان دەبێت و ھەر ئەو ئەزموونانە بوونە بنەما و ھەوێنی ڕاستەقینەی نووسینەکانی و بە یەکێک لەو
دەگمەن نووسەرە واقیعبینانە دێتە ئەژمار کە زمان و قەڵەم و کرداری یەک بوو.

38

ینهمریی
فسانه 

زیندووییبووبه 
ئه

یان،به

دهرویش


ڕووداو و پێشاااهاتە سیاساااییەکانی دەیەکاااانی  91و 71ی زایینااای و زاڵباااوونی فکاااری چەپ لە ئێاااران و کوردساااتان
کاریگەریی ڕاستەوخۆیان لەسەر بیروباوەڕ و نووسینەکانی ھەباوو .لە ڕۆماانی چاواربەرگیی (ساااڵنی ھەوریان)دا کە
بەسەرھاتی ژیانی خۆیەتی ،بە شێوەیەکی ورد و ھاونەری ڕیالیزمیاانە پەرژاوەتە ساەر بااری سیاسای ،کاۆمەاڵیەتی
فەرھەنگیی کرماشان و شارەزایانە کەلێن و قوژبنە وردەکانی ژیانی الدێ ،شار ،وردە کولتووری کوردی وێنا کردووە
کە زۆر لێکااۆڵەر و ڕەخنەگاار لە ڕوانااگەی جۆراوجااۆرەوە ڕۆمااانی (سااااڵنی ھەوریاان)یااان تاااوتوێ کااردووە ،کە دوای
(کلیدەر)ی مەحمود دەوڵەتئابادی ،بە دووەمین ڕۆمانی بەقەبارە دێتە ئەژمار.
دەروێشیان لەو دەگمەن نووسەرە دەگمەنانەیە کە ھی مەودایەک لەنێوان ژیاان و بیروبااوەڕ و نووساینەکانیدا بەدی
ناکرێت ،یەکێک لە راستگۆترین نووسەر و رۆشنبیرانی ساەردەمی خاۆی باوو .لەپێنااو ھەڵویستەکانیشایدا ساااڵنێکی
زۆر زینااادان و دەربەدەری و ئااااوارەیی چێشاااتووە .ھەژاری و بێااادەرتانیی ساااەردەمی مناااداڵی و پاشاااان زینااادان و
ئەشااکەنجە لەپێناااو بیرباوەڕکااانی ،دەباانە ھااۆی چوارچێااوە و پێکهاااتەی فکریاای دەرویشاایان و لە ھەمااوو ڕۆمااان،
چیرۆکەکانیدا بەجوانی ڕەنگیان داوەتەوە.
دەروێشیان لە بەرھەمەكانیدا رووخساری ئاوێتە بە زەبار و زەناگ و با بەزەییاانەی ھەژاری و بەلەنگاازی دەخااتە
بەردیدە و چەندە جاوان ،ھەژێانەر و كااراش دەسات باۆ خاامەكەی دەباات .ئەو زۆر جاوان پەی بە ھەژاری دەباات و
دەیناسااێت ،ساااڵەھای ساااڵ بەالی مناادااڵنی گوناادەوە ژیااان بەڕێ دەكااات و رەنا و مەیاانەت و چەرمەسااەریی ئەوان
بەردەوام گیان و نااخی ئاازار دەدات .زۆر چیرۆكای دەروێشایان راڤەی ئەو وێانە دڵهەژێناانە دەكاات كە بە درێژایای
ژیان بەردیدەی كەوتوون.
عەل ا ئەشاارەف دەرویشاایان ،لە ریاازی ئەو نووسااەرانە دێااتە ئەژمااار کە خەم و ئااازار و حەساارەتی چیناای ھەژار و
بندەستی کۆمەڵگەی سەردەمی خۆی "ھەم پێش شۆڕشای گەالنای ئێاران و ھەم پااش ئەوەش" ،گێاڕایەوە .پێاداگری و
شێلگیریی دەرویشیان لە گێڕانەوەی واقیعی کۆمەاڵیەتی و شێوەژیانی جیهانی خۆی دەنگێکی جیاواز و ب وێانەی لە
کۆمەڵگەی تاکخواز و فەردگەرای ھەنووکەی ئێران بۆ گەرەنتی کرد و بەگشتی وەکوو نووسەرێکی سەر بە ئەدەبیاتی
دەروەست و بەرگری ناسرا.
ئەگەرچی ئەو پاش خۆی رێباز و نیگایەکی لە جیهانی پڕ لە ئاژاوە و نائومێدی ئێستای بۆ ئێمە بەج ھێشت،
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بەاڵم ئەم نووسەرەش وەکوو نووسەرانی گەورەی تری کورد؛ ئیبراھیمای یوونسای ،یەشاار کەمااڵ (کاوردی بااکوور) و
محەمەد قازی (وەرگێڕ) و ...بە زمانی زگماکی خۆی و گەلەکەی نەینووسی ،یان ھەلی لەباری باۆ نەڕەخساا خەم و
ئازارەکاااانی نیشاااتمانەکەی بە زماااانی دایکیااای خاااۆی بگێاااڕێتەوە ،بەاڵم ھەماااوو تاااێم و نااااوەڕۆکی بەرھەمەکاااانی
دەرویشیان ،ھەڵگری خەم و ھەناسە ساردی و کولەمەرگیی کۆمەڵگەی کوردستانە.
سەرەڕای ئەمانەش دەرویشیان ھەمیشە وەکوو کەسایەتییەکی "ناڕازی" لە ھەمابەر سیساتەمە سیاساییەکان "لە نێاوان
دوو سیسااتەمی سیاساای کە لە تەمەنیاادا بینیبااووی" ،مااایەوە و ئەمەش ھەر وەکااوو تااێم و ناوەڕۆکێااک باااڵی بەسااەر
تێڕوانینیدا کێشابوو.
بوێری ،ڕاستگۆیی لە کردار و نووسین و ملکەج نەکردن بۆ دەسەاڵت ،ھەروەھاا بەکارنەھێناانی نووساین و کەساێتیی
خۆی بۆ پلە و خەاڵت و خۆدوورگرتن لە خوانی دەسەاڵتداران ،بوونە ھۆی ئەوەی لە ھەردوو سیساەتمی پاشاایەتی
و کۆماری ئیسالمیدا نووسینەکانی بکەونە بەر تیغی سانسۆر و بەشێکیان بەنهێنی چاپ بکرێن و بۆ ئەمەش گرفت و
ئاستەنگی زۆری بۆ ساز بوو.
بەپێی ئەو تایبەتمەندییانەی کە باسمان کرد ،دەکرێ بڵێین خەسڵەت و کەسێتیی دەرویشایان ،ئااوێنەی باااڵنوێنی
نووسینەکانی خۆیەتی .دەرویشیان ئاسمانی ھەور و پڕ تەمی ژیانی خۆی دەکاتە ئاسۆگی نووسین بیار لە کارەساات
و تراژیدیای تاڵی "نەداری ،برسێتی ،بێدەرەتانی" دەکاتەوە ،ئەو دەبێتە تریبوونی چینی چەوسااوەی کاۆمەڵ و بە
نووکی خامەکەی دەبێتە چقڵی چاوی دەسەاڵتی ملهوڕ.
ئەم نووسااەرە دەروەسااتە خەمخااۆرە ،بەرھەمەکااانی پااڕ بااوون لە تاڵییەکااانی ژیااان ،ئەو تاااڵ ژارانەی کە دەبااوونە
خورەی خاوەن دەسەاڵتەکان .قەڵەمێاک کە حیکاایەتخوانی ژانای پاڕ ئاازاری "نەداری" باوو ،ئەو ژانەی کە ھیاکاات
ساڕێژ نەکرا و لە سینەیدا کەڵەکە بوون و باوونە ئاازاری جەساتە و ساەرەنجام بەو دەردانە و لە غەریبیادا ساەری
نایەوە.
ھەرچەند زمانی نووسینی فارسییە ،بەاڵم سەرلەبەری ناوەڕۆک و کاکڵەی ڕۆمان و چیرۆکەکانی ،خەمی مرۆڤی کورد
و بەتایبەت کۆمەڵگەی کرماشانن .دەرویشیان حیکایەتخوانی خەڵکای کەنااری ڕووبارەکاانی "ئابشاووران ،لەبئااو و
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قەرەسوو"یە .دەرویشیان مامۆستایەک بوو لە ڕەگەزی "سەمەد بێهرەنگی" و ڕێڕەوی جەاللای ئاال ئەحامەد و ئەحامەد
مەحمود بوو.
قەڵەمە دڵسااۆز و خەمخااۆرەکەی دیاااری بیسااتوون ،ھەرچەنااد ڕۆمااان و چیرۆکەکااانی بە زمااانی بێگااانە (فارساای)
نووسیوە ،بەاڵم لە بواری کۆکردنەوەی ئەفسانە ،حیکایەت ،بەیت و باو و مەتەڵەکانی دەڤەری کرماشااندا کاارێکی
گرنگ و بەنرخی کردووە کە بە قەڵەمی وەرگێڕی بەتوانا (عەزیز گەردی) کراونەتە کوردی.
لە بااواری ئەدەباای مندااڵنیشاادا چەناادین کااۆمەڵە چیرۆکاای وەک (ھەوری ڕەشاای ھەزار چاااو ،گااوڵزەڕ و کاڵشسااوور،
ڕەنگیااانە و ڕۆژناااامەدیواریی قوتابخاااانەی ئاااێمە) و حیکایەتەکاااانی ئەو ساااااڵنەی چااااپ و بااااڵو کاااردووەتەوە کە
کاریگەرییەکی زۆریان لەسەر کۆمەڵگەی ئەدەبیی ئێران ھەبووە.
دەرویشیان لە ماوەی شەست ساڵ کاری نووسین و خزمەت بە ئەدەبی کاوردی و فارسای ،زیااتر لە  01بەرھەمای لە
بوارەکانی ڕۆمان ،چیرۆک ،توێژینەوە و ڕەخنەی ئەدەبی چاپ و باڵو کردووەتەوە کە گرنگترینیان ڕۆمانی (ساااڵنی
ھەوریااان) ،ئەفساااانە کوردییەکاااانی و ئەفساااانەی گەالنااای ئێاااران کە  22بەرگە و بە یاااارمەتیی (ڕەزا خەنااادان
مەھابادی) کۆی کردوونەتەوە.
دەروێشیان ساڵی  1491لە خێزانێكی كرێكاری گەڕەكی (ئاوشووران)ی شاری كرماشانی کوردستانی رۆژھەاڵت لەدایك
بااووە .ساااڵی  1491خوێناادنی خااانەی مامۆسااتایان تەواو دەكااات و بااۆ مامۆسااتایی ،ڕەوانەی گوناادەكانی دەوروبەری
كرماشان و گێاڵنی رۆژئاوا و شائاباد دەكرێت .ساڵی  1477لە بەشی وێژە و ئەدەبی فارسیی زانستگەی تاران دەست
بە خوێندن دەكات و دوای وەرگرتنی بڕوانامەی بەكالۆریۆس ،لە بەشی دەروونناسیی پەروەردەدا درێژە بە خوێندنی
ماسااتەر دەدات ،ھاوكااات لە خوێناادنگەی بااااڵی تاااران لە بەشاای راوێژكاااری و رێنمااایی فێركاااری دەخوێنێاات .ساااڵی
 1461یەكەمااین كااۆمەڵەچیرۆكی باااڵو دەبێااتەوە .لە ساااڵی تااا  ،1461لەبەر نووسااینی كتێباای (لەم ھەرێاامەوە) و
بەھۆی چاالكیی سیاسی ،س جاار قۆڵبەسات و خاامەی یاسااخ دەكرێات .یەكەم جاار لە كرماشاان باۆ مااوەی ھەشات
ماناگ دەخارێتە گرتووخاانەوە ،دواتاار دەروێشایان لە تااران دەگیرێاات و حەوت ماناگ لە گرتووخاانەدا دەمێنێااتەوە.
دەروێشیان دوا بەدوای ئەمە لە زانكۆ دەردەكرێت و لە پیشەی مامۆستایەتیش دوور دەخرێتەوە .ساڵی  1469دیسان
قۆڵبەست دەكرێتەوە و  11ساڵ زیندانی بۆ دەبڕدرێتەوە .دەروێشیان ئیتر لەو دەمەوە دەخرێتە گرتووخانە و تا
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سەردەمی شۆڕشی گەالنی ئێران لە گرتووخانە دەمێنێتەوە.
سەرجەمی کتێب و بەرھەمەکانی دەروێشیان کە تا ئێستا ئامادە و چاپ و باڵو کراونەتەوە ،زیاتر لە  71بەرھەمە
کە بریتین لە بوارەکانی (چیرۆک بۆ مندااڵن و مێرمندااڵن)( ،کۆکردنەوە)( ،کورتەچیرۆک و رۆمان) و (فەرھەنگی
خەڵکی ئاسایی ،ڕەخنە و ئەفسانەی کوردی و گەالنی ئێران).
گرنگترین و بەرچاوترین بەرھەمی عەلی ئەشرەف دەروێشیان ،نووسین و کاۆکردنەوەی پرۆژەیەکای گەورەیە بەنااوی
(فەرھەنگی ئەفسانەکانی خەڵکی ئێران) لە  01بەرگدا کە بەرھەمی  00ساڵ ھەوڵ و تێکۆشانی ئەم نووسەرەیە.
سەرەنجام دەریشیانی بوێر و دەروەست ،پاش زیاتر لە شەش دەیە چاالکیی نووسین و خزمەت بە ئەدەبای کاوردی و
فارسی ،پااش نازیکەی دە سااڵ نەخۆشای و تاالنەوە بەدەم ئاازاری جەساتە ،رۆژی پێنجشاەممە  ٢١١٧ - ١١ - ٢٦لە
نەخۆشخانەیەکی تاران لە تەمەنای  67سااڵیدا کاۆچی دوایای کارد .ھەرچەناد خاۆی وەساێتی کردباوو لەالی ساەفەر
قەھرەمانیان کە ھاوبەندیی خۆی باووە ،لە تااران یاان لەالی شااملوو بە خااک بساپێردرێت ،ھاوکاات بنەمااڵەکەی
داوایااان کردبااوو تەرمەکەی بباارێتەوە کرماشااان ،بەاڵم بە گااوتەی خوشااکەکەی ھێاازە ئەمنییەکااانی ئێااران ھەر لە
نەخۆشخانە دەستیان بەسەر تەرمەکەیدا گرتووە و نەیانهێشتووە لە ھیاکام لەو شوێنانە بنێژرێت .بۆ خۆیاان کاات
و شوێنی ناشتنی دەرویشیانیان دیاری کردووە.
ھۆکاری ئەو ڕێگەگرتنەی ھێزە ئەمنییەکانی ئێران ،باۆ ئەوە دەگەڕێاتەوە دەرویشایان لە ڕیازی ئەو نووساەرە باوێر،
ناڕازی و کۆڵنەدەرانە بوو کە قەت ملکەچی دەسەاڵت نەبوو ،ھاوڕێی ئازار و خەڵک و دژی ستەم و چەسانەوە بوو.
بۆیە دوژمنانی ئازادی تەنانەت لە تەرم و جەستەی ب گیانیشی دەترسان.
سەرچاوە :ماڵپەڕی باسنیوز  -ڕێکەوتی٦ :ی تشرینی دووەم ٢١١٧
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مگینیكرماشان

كیغه
ورین،وێنه 
یه


رۆمانیسااڵنیھه






مەحمودنەجمەدین

بهر لهوهی قسه لهسهر رۆمانی سااڵنی ھهورین و نووسهرهكهی بكهین ،با قسهیهك لهسهر عهزیزگهردی بكهین ،كه
بهحهق وهرگێڕێكی بهتواناو خاوهن سهلیقهو پڕ كارهو نزیكهی سهد بهرھاهمی ئاهدهبی جیهاانیی باۆ خوێناهری كاورد
وهرگێڕاوه .عهزیز گهردی تهمهنی خۆی بۆ وهرگێڕان تهرخان كردووه .مان ناا ،شاارهزایانی باواری وهرگێاڕان ماهدحی
وهرگێڕانه جوان و نایابهكانی دهكهن ،كه چێژی تێكسته ئهسڵییهكهی ھهیه ،بۆ مان كاه ئاهم رۆماناهم خوێندۆتاهوه
واتااه سااااڵنی ھااهورین چێااژی زۆرم ھااهم لااه زمانهكااهی وهرگرتااووهو ھااهم لااه رۆمانهكااهو رووداوهكااانی ناااوی ،كااه
دهمانباتهوه بۆ رۆژگاری داگیركاری و جهنگی جیهانی و ژیانی ئهو رۆژگاارهی كرماشاان .عاهلی ئهشارهف دهروێشایان
لهو نووسهره پڕ كارانهیه به تهمهنی خۆی كۆمهڵێك بهرھهمی پێشكهشی خوێنهری فارسی زمان كردووه له نێوهندی
ئهدهبی ئێرانیدا لاه دوای ماهحمودی دهوڵاهت ئاباادی-هوه باۆ رۆماانی درێاژ نااوی دهروێشایان دێتاه پێشاهوه .عاهلی
ئهشرهفی كرماشانی كوردهو ئهویش وهكی ھهموو ئهو نووسهرانهی به كوردی نهیاننووسی ،ناهبوون باه ماوڵكی كاوردو
ئهدهبیاتی كوردی .گهرچی عهلی ئهشرهف شانازی بهكوردبوونی خۆیهوه دهكات و ئینكاری كوردبوونی نهكردووه.
لااه مهراساایمی باڵوبوونااهوهی سااااڵنی ھهوریناادا لهالیااهن وهرگێااڕ مااهریوان ھهڵهبجهییااهوه پااهیامێكی دهروێشاایان
خوێندرایهوهو له بهشێكی ئهو پهیامهدا دهروێشیان گوتی :كاتێاك بیساتم ڕۆماانی ساااڵنی ھاهورین وهرگیاڕدراوه باۆ
زمانی كوردی ،جارێكی تر چێژی به ئازاری نووسینی ئهو ڕۆمانهم ھهست پ كردهوه ،ئهم جارهیان ھاوڕێی وهرگێڕم
عهزیز گهردی ئهو ئاازاره دهچێژێات و منای بهھرهمهناد كارد لاهوهی دیساانهوه لاه دایكباوونی ساااڵنی ھاهورین ناوێ
بكاتهوه لهناو خهڵكێكدا كه ھهردهم خۆم به بهشێك لهوان زانیوه .پێادهچێت ھاهر ئهماهش گۆشاهیهك لاه بایاهخی
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وهرگێڕانی ئهم ڕۆمانه الی من و سوپاسم بۆ زهحمهتییهكانی وهرگێڕ پیشان بدات ،ڕۆماناهكان ناهوهی نووساهرهكانن
و من ئێستا نهوهیهكم ھهیه كه به كوردی قسه دهكات ،له كوردستان دهژی و له نێاوان خهڵكهكهیدایاه .باهم جاۆره
ئێمه بهر له ڕابردوو لهگهڵ یهكتردا بووین به ناسیاو.
ڕۆمانی سااڵنی ھهورین ،بهرھهمه قهباره ئهستوورهكهی عهلی ئهشرهف دهروێشیانه ،نووساهری كاوردی فارساینووس.
عهزیز گهردی وهریگێڕاوه بۆ كوردی و لاه باڵوكراوهكاانی ناوهنادی غهزهلنووساه .نااوهڕۆكی رۆمانهكاه بهساهر بیسات
بهشدا دابهش دهبێت و ھهر بهشه ناونیشانی خۆی ھهیه .له كۆتاییدا وهرگێڕ فهرھهنگێكی داناوه بۆ وشهكان .ئاهم
ڕۆمانااهی عااهلی ئهشاارهف دهروێشاایان ساااڵی  ١١١١بهفارساای چاااپ و باڵوبووهتااهوهو تااا ئێسااتا چهناادین جااار چاااپ
كراوهتهوه .زۆرێك له رهخنهگرهكانی نێوهنادی ئاهدهبیات پێیاان وایاه ئاهم ڕۆماناه باه جۆرێاك لاه جۆرهكاان ژیاانی
خودی نووسهره له چوارچیوهی ڕۆمانێكدا.
ژموردهیی


چیرۆكیپه

قارهمانی سهرهكی ئهم ڕۆمانه منداڵێكی چوار سااڵنه به ناوی»شهریف دهورێش» كاوڕی بنهماڵهیاهكی ھاهژارهو لاه
كهشێكی ھهژارانهدا پهرهوهرده بووه .ئاهم ڕۆماناه بهساهرھاتی ژیاانی شاهریفه تاا تهماهنی چا ساااڵن ،شاوێن لاهم
رۆمانهدا شاری كرماشانه .روداوهكانی ناو رۆمانهكه دهگهڕێتهوه بۆ زهمهنی ھاتنی ئیمپراتۆریهتی ئینگلیزو كێبڕكێی
ھیتلااهر بااۆ داگیركردناای دنیاااو جااهنگی جیهااانی دووهم .ئااهوهی وادهكااات ھهساات بكااهین ئااهم رۆمانااه چیاارۆك و
سهرگوزهشااتهی خااودی نووسااهرو ژیااانی كرماشااانییهكانه ،حیكایهتااه پااهژموردهو نهھامهتییااهكانی ناااو رۆمانهكهیااه
بهسهر كارهكتهرهكاندا ھاتووه .چیرۆكی نهھامهتی و ھهژاری و بهدبهختییهكانی بنهماڵهیهكه لاه ساهردهمی جاهنگ
و كاولكارییاادا .چیرۆكاای ژیااانی شااهریفه لااه مهلۆتكهییااهوه تااا گااهوره بااوون و راكااردن بااه دوای كااارو كهسااابهت و
ھهژاری و زیندان.
وڕه 
وان


بەزمانێكیساده
وه
گێڕانه 


گێڕانااهوه لااهم رۆمانااهدا زمااانێكی سااادهو ڕهواناای ھهیااه .حیكایهتااهكانی نهنااهو بهسااهرھاته تاڵهكااهی و دیااالۆگ و
مهنهلۆگهكان له نێوان شهریف و نهنهو حامیدو سهلیم و ..ھهموو كارهكتهرهكانی ناو رۆمانهكه حیكایهتی
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پهژموردهیی و نهھاتی و بهدبهختی مرۆڤهكانه له سهردهمی جهنگ و داگیركاریادا ،چیرۆكای بنهماڵهیاهكی ھاهژاره.
حیكایهتێك له داپیرهیانهوه دهست پێدهكات كه چۆن له وهختی خۆیادا نهناه مێاردی باه پیاوێاك كاردووه رووی لاه
عیااراق  -كازمییااه كااردووهو پاشااان گهڕاونهتااهوه بااۆ ئێااران و مێردهكااهی بهجێهێشااتووه .قسهوباساای سااهفی خااانم و
سوغراخانم .شهریف و حامید و ...باسوخواسی شهڕو ھاهژاری و ساتهمی زۆرداری ئاغااو كوێخاكاان بهساهرھاتهكانی
كرماشانه ،چیرۆكی خاڵۆ سهلیم و خاڵۆ حهمیدو چوونی خاڵۆ حهمید بۆ جهنگ وهك سهرباز ،چیرۆكی جهنگێك كه
دنیای وێران كردو پریشاكی باهرئێرانیش كاهوت .گێڕاناهوهی رووداوهكاانی رۆژگااری ھااتنی ئینگلیازو ژیاانی خاهڵكی
كرماشان لهو سهردهمهداو ھهستی خهڵكی بهرانبهر به ئینگلیز .له رۆمانهكهدا ھاتووه (ئینگلیز چی بۆ ھااوردووین
مهالریا ،قات و قڕی و برسێتی .نهخۆشی و سهرگهردانی وخاهال و گرانای .ئێماه ھای ماان ناهبوو لاه كااتی جاهنگ
گران بب  .جهنگ بۆ ھهندێك كهس بوو به چیایهك خێر .بۆ ئهواناهی عاهنبارهكانیان پڕباوو .نرخای شات ده قاات
زیااادی كااردووه .ئێسااتا حااهجیان لهسااهره) لااه بهشااێكی تااری رۆمانهكااهدا دهڵێاات (بابااام دهڵ ا  ،بااه كااورتی ،لااهو
جهنگهدا ،ئێمه شكساتمان خاوارد ،ناهك پارهدارهكاان .).ھااتنی ئیمپراتۆریاهتی ئینگلیاز كاه دوای شكسات پێهێناانی
ئیمپراتۆریهتی عوسمانلی له ناوچهكهدا دهركهوت سهدان حیكایهتی خوێناوی و ناخۆشای خوڵقانادووهو لاه رۆماان و
شیعرو نووسینی ئهو نهوهیهدا ڕهنگی داوهتهوه .دهروێشیانیش چیرۆكی ئهو ئیمپراتۆره گهورهیه دهگێڕێتهوه .چیرۆكی
دهركردنی عهمو ئولفهت له كۆمپانیای ئینگلیزهكان و چیرۆكی مانگرتنی كرێكاارانی كۆمپانیااو دهركردنیاان لهالیاهن
ئینگلیزهكانهوه .كه چۆن لهسهر ماانگرتنی كرێكااران میساتهر رۆبنساۆن دهرگاای كۆمپانیاا لاهو كرێكاراناه دادهخاات.
چیرۆكاای میسااتهر فلی ا كااه ھااهر كرێكارێااك ژناای بباتااه یانااه بااۆ سااهما پاداشااتی دهكااات .چیرۆكاای ئازایااهتی و
بهرپهرچدانااهوهی مااهردان عااهلی لااه بهرانبااهر میسااتهر فلی ا دهگێڕێتااهوه .مهنااهلۆژ ودیالۆگااهكانی نێااو رۆمانهكااه
حیكایهتی شهڕو برسێتی و نهدارییه .باسوخواسای ھیتلاهرو ئینگلیازه ،لاه زاری كارهكتاهره ساادهو ساافیلكهكانی نااو
رۆمانهكهوه.
لهبهشی دووهمی رۆمانهكهدا كاتی بیبای دهیاهوێت ژن باۆ خااڵۆ حامیاد بهێنای ،نووساهر خوێناهر دهباتاه نااو كهشای
كۆمهاڵیهتی كرماشانهوه ،له ڕێگای بیبییهوه چیرۆكی كۆمهاڵیهتی و بیركردنهوهی خهڵكی نیشان ئهدات لهسهر ژن.
بیبی ژنێكی كرماشانییهو وهكی كرماشانیان بیر دهكاتهوه ،به دووی ژنێكی جوان و نازدارهوهیه تاا خاوازبێنی بكاات
بۆ حامید كای ئوسا له پێشهوه باشهو له پاشهوه قوونی ھی نییه ،و كای میرزا نهسووری كهللهی باووكه .كای
ملووك خانم لهڕو الوازه .كای ئوسا نهجهفی رێك و پێك و جوانه باهس دداناهكانی ناڕێكاه .كااهكانی میارزا پاۆاڵ
زۆر جوان و نایابن بهس ئاخ ك دهرقهتی تڕوتۆپی ئهوان دێت .ئهم بیركردنهوهیهی بیبی له بارهی ژنهوه
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رۆمانهكه دهباته كهشێكی كۆمهاڵیهتییهوه .حهزو شانازی خهڵكی به ژنی جوان و ناسك و گۆشتنهوه.
لهبهشێكی دیكاهی رۆمانهكاهدا نووساهر دهمانباتاه نێاو باسوخواسای سیاساهت و شۆڕشاهوه ،باسای دكتاۆر موساهدهق و
دروسااتكردنی بااهرهی میللاای و پهیاادابوونی حزباای تااودهو ئیمپریااالیزم دهكااات .لااهبارهی ملمالنێاای موسااهدهق و شاااو
داگیركاری ئینگلیزهوه دهدوێت .باسی پهیام و ھهوڵهكانی موسهدهق دهكات.
له بهشێكی تردا چیرۆك و بهسهرھاتی شاعیری كرماشانی شامی دهگێڕێتهوه ،نووسهر نموونهی له شیعرهكانی شامی
ھێناوهتهوه .باس لاهوه دهكاات كاه شاامی باه كاوردی شایعر دهڵێات و شایعرهكانی چیرۆكای نهھاماهتی و ئازارهكاانی
خهڵكییه ،شیعری بۆ ھهژاران گوتووه.
عەلیئەشرەفدەروێشیان

دهروێشااایان لەپەیامێکااادا بەباااۆنەی وەرگێڕانااای ئەم رۆماااانەوە دەڵێااات :كاتێاااك بیساااتم ڕۆماااانی ساااااڵنی ھاااهورین
وهرگیڕدراوه بۆ زمانی كوردی ،جارێكی تر چێژی به ئازاری نووسینی ئهو ڕۆمانهم ھهست پ كردهوه ،ئاهم جارهیاان
ھاوڕێی وهرگێڕم عهزیز گهردی ئهو ئازاره دهچێژێت و منی بهھرهمهند كرد لاهوهی دیساانهوه لاه دایكباوونی ساااڵنی
ھهورین نوێ بكاتهوه لهناو خهڵكێكدا كه ھهردهم خۆم به بهشێك لهوان زانیوه .پێدهچێت ھاهر ئهماهش گۆشاهیهك
له بایهخی وهرگێڕانی ئهم ڕۆمانه الی من و سوپاسم باۆ زهحمهتییاهكانی وهرگێاڕ پیشاان بادات ،ڕۆماناهكان ناهوهی
نووسهرهكانن و من ئێستا نهوهیهكم ھهیه كه بهكوردی قسه دهكات ،له كوردستان دهژی و له نێوان خهڵكهكهیدایه.
بهم جۆره ئێمه بهر له ڕابردوو لهگهڵ یهكتردا بووین به ناسیاو.
١١ی مای ٢١١٦
-------------
روێشیانشامیدهناسێنێت


ده

با بزانین شامی كێیهو عهلی ئهشرهف دهروێشیان بۆچی و چۆن باسی ئهم شاعیرهی كردووه .شامی كرماشانی
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كوردێكی ھاهژاری كرماشاانییهو نااوی خاۆی شاامرادی موشاتاقهو نازنااوی شاامییه ،لاه تهماهنی سا سااڵیدا تووشای
نهخۆشی ئاوڵه دهب و بهو ھۆیهوه چاوهكانی له دهست دهدات و له جوانی دنیاو سروشات و بیناین ماهحروم دهبا .
ھهر له منداڵیدا دایكی دهمرێ و پاش ئهویش به چهند ساڵێك بابیشی دهمارێ .ئیتار شاامی سیلسایلهی بهدباهختی
بهدووی یهكدا ڕووی تێدهكات و پااش مردنای باابی دهچێتاه الی ئاامۆژنی و ئاهویش پااش ماوهیاهك دهینێرێتاه الی
حاجی ئهمانوڵاڵی موعتهزیدی و ئهو چاودێری دهكات .لهوێ ورده ورده گاهوره دهبا و دهچێتاه كاۆڕی شااعیران كاه
ئهو كات له مااڵن بهستراوه .به گوێگرتن له شیعرهكانی مهال ئهڵماس خاان و غاواڵم ڕهزا لاوڕ و ساهید ساهاڵح باۆ
خۆشی نازانی چۆن دهكهوێته ناو دنیای شیعرهوه .لهگهڵ ئهوهشدا ورده ورده كاسپی كردووه .ئهم پیاوه بهدباهخت و
كوێر و ھهژاره یهكێكه له شاعیرانی فهرامۆشكراو شاعیرێكی نهخوێندهواره بهھۆی نابیناییهوه دیاره شیعر الی ئاهم
پیاوه ھهر له زارییهوه بووهو بۆخهڵكی گوتووه .شامی ھهژارێكی پهراوێزخراوه كه ھیاای شاك ناهبردووه باۆ ژیاانی
خۆی وهك خۆی گوتویهتی جارێكیش نامهردێك شیعرهكانی لێسهندووهم به حیساب بۆم چاپ دهكات و كهچی بهناوی
خۆیاااهوه بااااڵوی كردۆتاااهوه .ئاااهم ژیاناااه پاااڕ لاااه ناااامورادی و بهدباااهختی و ھاااهژاری و نابیناییاااهی شااااعیرو ئاااهو
فهرامۆشااكراوییهی لهالیااهن نێوهناادی ئهدهبیاتااهوه دهش ا ھۆكاااری سااهرهكی باان بااۆ عااهلی ئهشاارهف دهروێشاایان تااا
شاایعرهكانی ئااهو لااه رۆمانهكهیااهوه بااهیان بكااات و پانتاییااهكی باشیشاای لااه رۆمانهكهیاادا پێااداوه .ھهڵبااهت عااهلی
ئهشرهف باسی رۆژگارێكی كرماشان دهكات كه شامی ئاماادهیی ھاهبووه ،بۆیاه نااب فهرامۆشای بكاات ،چاوون عاهلی
ئهشرهف چیرۆكی رۆژگارێكی كرماشان دهگێڕێتهوه ،باهاڵم لاه باهرگی رۆماانێكی شایرین و پاڕ لاهزهتی گێڕاناهوه كاه
چاپه كوردییهكهی پتر له ھهزار الپهڕهیهو چااو ودڵ وهڕس نااب لهخوێندناهوهی .مان وا خاهیاڵ دهكاهم یاهك لاه
ھۆكارهكان بۆ ئهوهی كاه دهروێشایان گرنگای باه شاامی داوه لاه رۆمانهكاهدا لهباهر ئهوهیاه كاه نووساهر ویساتویهتی
پهردهی فهرامۆشی لهسهر ئهو شاعیره البهرێت ،كه له تاریكیادا دهژی .دنیاای روونااك باۆ ئاهو تاریكاهو تهناناهت
خودی خۆشی لاه تاریكیادا دهژی و خاهڵك لێای بێخهباهرن وهك لاه كورتاهی ژیانهكهیادا باسامان كارد ئاهم شااعیره
چهنااد بااه بهدبااهختی ژیاااوه .مهگااهر ھااهر لااه بیااری دهروێشاایان و ماجااد مااهردۆخ رۆحانیاادا با كااه شاایعرهكانی بااۆ
كۆكردۆتهوهو له دووتوێی دیوانێكی ھهژارانهدا چاپی كردووه .ئهو شیعرهی كه دهروێشیان له رۆمانهكهیدا تاهوزیفی
كردووه شیعری (كرانشینی) یه كه شاعیر له بهیتێكدا دهڵێت:

(كهس خهوهر نییه وه حاڵ دهردم
گووش كهس نییه ،وه ئاه سهردم
چ ساڵ وه ئیران زندهگی كهردم
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كرای زهمین دهم وهبانی گهردم
رووزگار موحتاج كرد وه نامهردم
نه روومی روومم نهچینی چینم)
ئهم شیعره شهرحی حاڵی شاعیره كه چهند بهدبهخته ،چهند ھهژارانهو نهدارانه دهژی ،له بهشاهكانی دیكاهی ئاهم
شاایعرهدا باساای ھااهژارو ژیااانی ھهژارانااه دهكااات كااه گوزارشااته لااه ژیااانی خااۆی و عااهل ئهشاارهفی ھاااوڕێ ھااهژارو
پهراوێزخراوهكانی كرماشان.
دهروێشیان له بهشهكانی دیكهی رۆمانهكهیدا چیرۆكی ئازایهتی یار محهمهد خانی كرماشاانی دهگێڕێتاهوه ،چیرۆكای
ئاغاو خان و میرغهزهب و ملمالنێی جوتیارو ئاغاكان و ھااتنی نهخۆشای و پاهتا باۆ شاارهكهو چهنادین حیكایاهتی
دیكه كه لهو شارهدا ڕوویان داوه ،بهتێههڵكێش كردنی چیرۆكی شهریف و بنهماڵهكهی.
ئهم ڕۆمانه بهرھهمێكی ئهدهبییهو لهگاهڵ ئاهوهدا ڕهھهنادی سیاسای و كۆمهاڵیاهتی ھهیاه .نووساهر ساادهو ئاساان و
بهتهكنیكێكی جوان و سهرنجڕاكێش لهڕێگای ژیانی شهریفهوه خوێنهر دهباتهوه بۆ ئێرانی سهردهمی شاو داگیركاهری
ئینگلیزو ھهوڵهكانی موسهدهق.
روێشیانپیاوێكلهئازار


ده

عااهلی ئهشاارهف دهروێشاایان لااه شاااری كرماشااان ھاتۆتااه دونیاااوه .دوای تااهواوكردنی خوێناادن ،ماااوهی ھهشاات ساااڵ
لهگوناادهكانی گااهیالن غااهرب وهك مامۆسااتا وانااهی گوتووهتااهوه .لااه تهمااهنی منداڵییااهوه لهگااهڵ خوێندناادا كاااری
كاااردووه .پاشاااان چووهتاااه زانكاااۆی تااااران لاااه بهشااای ئاااهدهبیاتی فارسااای درێاااژهی بهخوێنااادن داوه ساااهركهوتوانه
قۆناغااهكانی خوێناادنی بڕیااوه .لهسااهر نووسااینهكانی س ا جااار دهسااگیر دهكرێاات و دهخرێتااه بهندیخانااهوهو مااافی
نووسینی ل زهوت دهكهن و لهجاری سێیهمی بهندكردنیشیدا فهرمانی یانزه ساڵ بهندكردنی بهسهردا دهدرێ و دوای
تاااهواو كردنااای شاااهش سااااڵ ،باااهھۆی شۆڕشااای گاااهالنی ئێراناااهوه ڕزگااااری دهبێااات .بهشاااێكی زۆر لهبهرھهماااهكانی
وهرگێڕدراونهته سهر زمانی ئینگلیزی ،فهڕهنسی ،ڕوسی ،ئهڵمانی ،عهرهبی و ئهرمهنی و فینالندی.
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بهرھهمه چاپكراوهكانی بریتین» ئاشۆرا ،وهرزی ناان ،لهگاهڵ گۆرانییاهكانی باوكمادا ،چیرۆكاهكانی زینادان ،ژوری
تاكهكهساای ژماااره ھهشاات ،گااهورهیی ،سااااڵنی ھااهورین ،لهنهداریااهوه تااا دارایاای و...لااهبواری نووسااینی چیرۆكاای
مندااڵنیشاادا چهنااد بهرھااهمێكی ھهیااه :ھااهوری ڕهشاای ھااهزار چاااو ،ڕهنگینااه ،كااهی دهگهڕێیااهوه براگیااان ،ئاااگر لااه
كتێبخانهی مندااڵن و ..له بوارهكاانی فهرھاهنگ و كلتاوردا چهناد بهرھاهمێكی وهك :پهناد و ئهفساانه كوردیاهكان،
فهرھهنگی ئهفسانهكانی گهالنی ئێران ،كه ئهمهیانی بهھاوكاری ڕهزا خهنادانی ماهھابادی تاهواو كاردوهو خاۆی لاه
بیست بهرگدا دهبینێتهوه .دوو كتێبیش لهبارهی بهرھهمهكانی سهمهدی بهھرهنگیهوه .ئهمه جگه لهنووسینی چهندین
وتار و لێكوڵینهوهی ئهدهبی ..
وهیزمان
یچنینه 


ردیكارگه

زیزگه

عه

عهزیز گهردی نووسهرو وهرگێڕێكی بهساهلیقهو پڕكااره ،چهنادین كتێبای ھهیاه خاۆی نووسایونی و چهنادین شااكاری
جیهانی وهرگێڕاوه بۆ زمانی كوردی ،گهردی ئهو پێنووسه ورد و بهسهلیقهیهی كه زمانی كارگهی چنینهوهی وشهیه،
گهردی زمانێكی ھێنده جوانی ھهیه وهك چنینی مافور پڕه له نهخش و نیگاری جوان و سهرنجڕاكێش .بهرھهمهكانی
عهزیز گهردی كه خۆی نووسیونی :رهوانبێژی لهئهدهبی كوردی دا ،ئاهدهب و رهخناه ،ئاهدهبی بێگاناان ،جوتیاارێكی
زیرهك ،چیرۆكی بهرئاگردان ،چیرۆكهكانی ئیزۆب ،كێشی شیعری كالسیكیی كوردی ،راباهری كێشای شایعری كالسایكی
لێكۆڵینهوهی ئهدهبی ،گهردهلوولی مهرگ ،كێشناسیی كوردی ....لهبوار وهرگێڕانیشدا ئهم بهرھهمانهی وەرگێڕاوە »
لۆركا س تراژیدی ،چرایهك لهسهر مادیان كاۆ  -مهنساوور یااقووتی ،ئهفساانهی ئهرماهنی ،ئهفساانهی ئاهفریقی،
ئهفسانهی سالڤی ،ئهفسانهی كوردی ،بیرهوهرییهكانی مامۆستایهك -مهنسوور یاقووتی ،بهركوتێكی ژیانم -یهڤجینی
یهڤتوشینكۆ ،پهنهلۆپه له جهنگدا -ئۆریانا فاالچی ،چیرۆكاهكانی ئیازۆپ یاان لاهناو گیاناداران دا،حااجی ماراد -
تۆلستۆی ،درهختی چ داستان  -كهلیموڵاڵتهوهحودی ،داستانی حوسێنی كورد و چهناد ھهقایاهتێكی تار  -ئهحماهد
ئازهر ئهفشار ،زارا عهشقی شوان  -محهممهد قازی  -ژیان و جهنگ و ھیای تر  -ئۆریانا فاالچی ،كۆمیدیا بهرگی
یهكهم  -دۆزهخ  -دانت ئهلیگیێری ،كۆمیدیا بهرگی دووهم  -بهرزهك  -دانت ئهلیگیێری ،كۆمیدیا بهرگی سێههم -
بهھهشت  -دانت ئهلیگیێری ،داغستانی من ،قۆڵبر  -عهزیز نهسین ،قوتی  -ئهلفۆنی
دیكه.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ  -ڕێکەوتی٢٦ :ی مای ٢١١٦
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بەرھەمێکیدیکەیعەلیئەشرەفدەروێشیانکرایەکوردی

چیرۆکەکانی ئەو سااڵنە ،لە نووسینی عەلیئەشرەف دەروێشیان نووسەری کوردی خەڵکی کرماشان ،لەالیەن شەریف
فەالح شاعیر و وەرگێڕی ڕۆژھەاڵتی کوردستانەوە وەرگێڕدرایە سەر زمانی کوردی.
ئەم بەرھەمە پێنجەمین بەرھەمی وەرگێڕانی شەریف فەالح و نۆیەمین کتێبی چاپکراوییە کە بە قەبارەی باووک و
لە دووتوێی  111الپەڕە و بە ئەژماری  111دانە لەالیەن "چاپەمەنیی مانگ" لە بانە چاپ و باڵو کراوەتەوە.
چیرۆکەکانی ئەو سااڵنە ،چاوار چیرۆکای درێاژی مێرمنادااڵنی لەخاۆ گرتاووە کە بە قەڵەمای پاڕ لە سایحری عەلای
ئەشاارەف دەرێشاایان ،نووسااەری ناااوداری کااوردی فارساای نووساای کرماشااان و بە ناااوەرۆکی سیاساای ،بەاڵم بە زمااان و
دەربڕیناای مناادااڵنە نووسااراون و باااس لە دۆخاای کااۆمەڵگەی کرماشااان لە سااااڵنی سااەرەتای شۆڕشاای گەالناای ئێااران
دەکات.
ئەم چااوار چیاارۆکەی دەروێشاایان لە سااااڵنی ڕابااردوودا بە فارساای ھەرکامەیااان بەجیااا چەنااد جااار چاااپ کااراون و
جارێکیش پێکەوە و لەژیر ناوی "قصەھای آن سالها" چاپ و باڵو کراوەتەوە.
پێشتر دوو بەرھەمی دیکەی عەلی ئەشرەف دەروێشیان بەناوەکانی "سااڵنی ھەورین (ڕۆمان) و ئەفسانە کوردییەکان
(ئەدەبی زارەکی) لەالیەن عەزیز گەردی وەرگێڕی ناسراوی کوردەوە وەرگێڕدراونەتە سەر زمانی کوردی.
دەروێشیان ساڵی  1491لە خێزانێكی كرێكااری گەڕەكای "ئاوشاووران"ی شااری كرماشاان لەدایاك باووە .سااڵی 1491
خوێناادنی خااانەی مامۆسااتایان تەواو دەكااات و بااۆ مامۆسااتایی ،رەوانەی گوناادەكانی دەوروبەری كرماشااان و گێاڵناای
رۆژئاوا دەكرێت .ساڵی  1477لە بەشی وێژە و ئەدەبی فارسیی زانساتگەی تااران دەسات بە خوێنادن دەكاات و دوای
وەرگرتنی بڕوانامەی بكالۆریۆس ،لە بەشی دەروونناسیی پەروەردەدا درێژە بە خوێندنی ماستەر دەدات ،ھاوكات لە
خوێندنگەی بااڵی تاران لە بەشی راوێژكاری و رێنمایی فێركاری دەخوێنێت .ساڵی  1461یەكەمین كۆمەڵە چیرۆكی
باڵو دەبێتەوە .لە ساڵی تاا  ،1461لەبەر نووساینی كتێبای "لەم ھەرێامەوە" و بەھاۆی چااالكیی سیاسای ،سا جاار

50

ینهمریی
فسانه 

زیندووییبووبه 
ئه

یان،به

دهرویش


قۆڵبەست و خامەی یاساخ دەكرێت .یەكەم جار لە كرماشان بۆ ماوەی ھەشت ماناگ دەخارێتە گرتووخاانەوە ،دواتار
دەروێشیان لە تاران دەگیرێت و حەوت ماناگ لە گرتووخاانەدا دەمێنێاتەوە .دەروێشایان دوا بەدوای ئەمە لە زانكاۆ
دەردەكرێاات و لە پیشااەی مامۆسااتایەتیش دوور دەخاارێتەوە .ساااڵی  1469دیسااان قۆڵبەساات دەكاارێتەوە و  11ساااڵ
زیندانی بۆ دەبڕدرێتەوە .دەروێشیان ئیتر لەو دەمەوە دەخرێتە گرتووخانە و تا سەردەمی شۆڕشی گەالنای ئێاران لە
گرتووخانە دەمێنێتەوە.
سااەرجەمی کتێااب و بەرھەمەنووسااراوەکانی دەروێشاایان کەتااا ئێسااتا ئامااادەو چاااپ و باڵوکااراوەتەوە ،زیاااتر لە 71
بەرھەمە کە بااریتین لە بوارەکااانی "چیاارۆک بااۆ مناادااڵن و مێرمناادااڵن"" ،کااۆکردنەوە"" ،کااورتەچیرۆک و رۆمااان" و
"فەرھەنگی خەڵکی ئاسایی.
گرنگترین و بەرچاوترین بەرھەمی "عەلی ئەشرەف دەروێشیان" نووسین و کاۆکردنەوەی پرۆژەیەکای گەورەیە بەنااوی
"فەرھەنگی ئەفسانەکانی خەڵکی ئێران لە  01بەرگدا" کە بەرھەمی  00ساڵ ھەوڵ و تێکۆشانی ئەم نووسەرەیە.
دەروێشیان لە بەرھەمەكانیدا رووخساری ئاوێتە بە زەبر و زەنگ و ب بەزەییاانەی ھەژاریای و بەلەنگاازی دەخااتە
بەردیدە و چەندە جاوان ،ھەژێانەر و كااراش دەسات باۆ خاامەكەی دەباات .ئەو زۆر جاوان پەی بە ھەژاری دەباات و
دەیناسااێت ،ساااڵەھای ساااڵ بەالی مناادااڵنی گوناادەوە ژیااان بەڕێ دەكااات و رەنا و مەیاانەت و چەرمەسااەریی ئەوان
بەردەوام گیان و نااخی ئاازار دەدات .زۆر چیرۆكای دەروێشایان راڤەی ئەو وێانە دڵهەژێناانە دەكاات كە بە درێژایای
ژیان بەردیدەی كەوتوون.
شەریف فەالح ،شاعیر ،وەرگێڕ و لێکۆڵەری ئەدەبی ،ساڵی  1469لە گوندی (گەزنە)ی سەر بە چەمشاری سنە
لەدایک بووە.
ھەتا ئێستا ھەشت بەرھەمی نووسین ،ئامادەکردن و وەرگێڕانی چاپ و باڵو کراوەتەوە کە بریتین لە:
 -لەبارەی ئەدەبیات و ھونەر ،تیۆریی ئەدەب  -وەرگێڕان
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 رۆچاانەیەک بااۆ ئەدەباای کااوردی لە رۆژھەاڵتاای کوردسااتان ،بەرگاای یەکەم :زمااان و ئەدەباای زارەکاای – نووسااین وئامادەکردن.
 رۆچنەیەک بۆ ئەدەبی کوردی رۆژھەاڵتی کوردستان  ،بەرگی دووەم (لێکۆڵینەوە و دیداری ئەدەبی لەبارەی شیعریھاوچەرخی رۆژھەاڵت)  -نووسین و ئامادەکردن.
 چیرۆکە شیعری دڵداریی عەزیز و کوبرا ،بە ھاوبەشیی حەسەن سەلیمی -کۆکردنەوە. مااڵوا ئیمپراتۆری شیعر ،کۆمەڵە وتار و پەیام  -بە بۆنەی کۆچی دوایی شیرکۆ بێکەسا مێژووی نەورۆزو كڕۆنۆلۆژیای ئێران (مێژوویی)  -وەرگێران.
 تێرامانێک لە حکوومەتی ھەڵبژێردراوە ،فەلسەفەی سیاسی  -وەرگێڕان نەشتەرگەرە شێتۆکە  -ڕۆمان وەرگێڕانڕێکەوتی١١ :ی ئۆکتۆبەری ٢١١٧

عەلیئەشرەفدەرویشیانحیکایەتخوانیئازارەکانیکرماشان،لەغەریبیسەرینایەوە







ھێژاسنه

نووسااەرێک لە ڕەگەزی دار بەڕوو ،قەڵەمێااک کە گێااڕەرەوە و حیکااایەتخوانی بااڕک و ئازارەکااانی نیشااتمانی کااوردان
بوو .کورتە بااڵ و سەر و سیما سپی ،بەاڵم بااڵی خەم و ئازارەکانی ھێندەی پەڕاو و بێستوون بڵند .لە گوندەکانی
"شائاباد" و کرماشان کە مامۆستای قوتابخانە باوو ،تێکەڵای ئاازار و مەینەتای قوتابیاانی ڕەش و ڕووت و خەڵکای
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ھەژار و بێدەرتان دەبێت و ھەر ئەو ئەزموونانە بوونە بنەما و ھەوێنی ڕاستەقینەی نووسینەکانی و بە یەکێک لەو
دەگمەن نووسەرە واقیعبینانە دێتە ئەژمار کە زمان و قەڵەم و کرداری یەک بوو.
ڕووداو و پێشاااهاتە سیاساااییەکانی دەیەکاااانی  ١١و ٦ی زائینااای و زاڵباااوونی فکاااری چەپ لە ئێاااران و کوردساااتان
کاریگەریی ڕاستەوخۆیان لەسەر بیر و باوەڕ و نووسینەکانی ھەبوو .لە ڕۆمانی بە قەبارە و چوار بەرگیای "ساااڵنی
ھەورین"دا کە بەسەرھاتی ژیاانی خاۆیە ،بە شاێوەیەکی ورد و ھاونەری ڕیالیزمیاانە پەرژاوەتە ساەر بااری سیاسای،
کۆمەاڵیەتی فەرھەنگیی کرماشان و شارەزایانە کەلێن و قوژبنە وردەکانی ژیانی الدێ ،شار ،وردە کولتووری کاوردی
وێنا کردووە کە زۆر لێکۆڵەر و ڕەخنەگر لە ڕوانگەی جۆراوجۆرەوە ڕۆمانی سااڵنی "ھەورین"یان تاوتوێ کردووە ،کە
دوای "کلیدەر"ی مەحموود دەوڵەتئابادی ،بە دووەمین ڕۆمانی بە قەبارە دێتە ئەژمار.
دەروێشیان لەو دەگمەن نوسەرانەیە کە ھی مەودایەک لە نێوان ژیاان و بیروبااوەڕ و نوساینەکانیدا بەدی ناکرێات،
یەکێک لە راستگۆترین نووسەر و رۆشنبیرانی سەردەمی خۆی بوو .لەپێناو ھەڵویستەکانیشیدا سااڵنێکی زۆر زیندان
و دەربەدەری و ئاوارەیی چێشتووە .ھەژاری و بێدەرتانیی سەردەمی منداڵی و پاشاان زینادان و ئەشاکەنجە لەپێنااو
بیرباوەڕکانی ،دەبنە ھۆی چوارچیوە و پێکهاتەی فکریای دەرویشایان و لە ھەماوو ڕۆماان ،چیرۆکەکانیادا بە جاوانی
ڕەنگیان داوەتەوە.
دەروێشیان لە بەرھەمەكانیدا رووخساری ئاوێتە بە زەبر و زەنگ و ب بەزەییاانەی ھەژاریای و بەلەنگاازی دەخااتە
بەردیدە و چەندە جاوان ،ھەژێانەر و كااراش دەسات باۆ خاامەكەی دەباات .ئەو زۆر جاوان پەی بە ھەژاری دەباات و
دەیناسااێت ،ساااڵەھای ساااڵ بەالی مناادااڵنی گوناادەوە ژیااان بەڕێ دەكااات و رەنا و مەیاانەت و چەرمەسااەریی ئەوان
بەردەوام گیان و ناخی ئازار دەدات.
زۆر چیرۆكاااای دەروێشاااایان راڤەی ئەو وێاااانە دڵهەژێنااااانە دەكااااات كە بە درێژایاااای ژیااااان بەردیاااادەی كەوتااااوون.
عەل ا ئەشاارەف دەرویشاایان ،لە ریاازی ئەو نووسااەرانە دێااتە ئەژمااار کە خەم و ئااازار و حەساارەتی چیناای ھەژار و
بندەستی کۆمەڵگەی سەردەمی خۆی "ھەم پێش شۆڕشی گەالنی ئێران و ھەم پاش ئەوەش" ،گێڕایەوە.
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پێداگری و شێلگیریی دەرویشیان لە گێڕانەوەی واقیعی کۆمەاڵیەتی و شێوەژیانی جیهانی خۆی دەنگێکی جیاواز و ب
وێنەی لە کۆمەڵگەی تاکخواز و فەردگەرای ھەنووکەی ئێران بۆ گەرەنتی کرد و بەگشتی وەکوو نووساەرێکی ساەر بە
ئەدەبیاااتی دەروەساات و بەرگااری ناساارا .ئەگەرچاای ئەو پاااش خااۆی رێباااز و نیگااایەکی لە جیهااانی پااڕ لە ئاااژاوە و
نائومێاادی ئێسااتای بااۆ ئااێمە بەجا ھێشاات ،بەاڵم ئەم نووسااەرەش وەکااوو نووسااەرانی گەورەیتااری کااورد؛ ئیبراھیماای
یوونساای ،یاشااار کەماااڵ (کااوردی باااکوور) و مەحەمەد قااازی (وەرگێااڕ)و ...بە زمااانی زگماااکی خااۆی و گەلەکەی
نەینووسی ،یاان ھەلای لەبااری باۆ نەڕەخساا خەم و ئازارەکاانی نیشاتمانەکەی بە زماانی دایکیای خاۆی بگێاڕێتەوە،
بەاڵم ھەموو تێم و ناوەرۆکی بەرھەمەکانی دەرویشیان ھەڵگاری خەم و ھەناساە سااردی و کاوڵەمەرگیی کاۆمەڵگەی
کوردستانە.
سەرەڕای ئەمانەش دەرویشیان ھەمیشە وەکوو کەسایەتییەکی "ناڕازی" لە ھەمابەر سیساتەمە سیاساییەکان "لە نێاوان
دوو سیسااتەمی سیاساای کە لە تەمەنیاادا بینیبااووی" ،مااایەوە و ئەمەش ھەر وەکااوو تااێم و ناوەرۆکێااک باااڵی بەسااەر
تێڕوانینیدا کێشابوو.
بوێری ،ڕاستگۆیی لە کردار و نووسین و ملکەج نەکردن بۆ دەسەاڵت ،ھەروەھاا بەکارنەھێناانی نووساین و کەساێتیی
خۆی بۆ پلە و خەاڵت و خۆدوورگرتن لە خوانی دەسەاڵتداران ،بوونە ھۆی ئەوەی لە ھەردوو سیساەتمی پاشاایەتی
و کۆماری ئیسالمیدا نووسینەکانی بکەونە بەر تیغی سانسۆر و بەشێکیان بە نهێنی چاپ بکرێن و باۆ ئەمەش گرفات
و ئاستەنگی زۆری بۆ ساز بوو.
ب ەپێی ئەو تایبەتمەندییانەی کە باسمان کرد ،دەکرێ بڵێین خەسڵەت و کەسێتیی دەرویشایان ،ئااوێنەی باااڵنوێنی
نووسینەکانی خۆیەتی.
دەرویشیان ئاسمانی ھەور و پاڕ تەمای ژیاانی خاۆی دەکااتە ئاساۆگی نووساین بیار لە کارەساات و تراژیادیای تااڵی
"نەداری ،برسێتی ،بێدەرەتانی" دەکاتەوە ،ئەو دەبێاتە تریباوونی چینای چەوسااوەی کاۆمەڵ و بە ناووکی خاامەکەی
دەبێتە چقڵی چاوی دەسەاڵتی ملهوڕ.
ئەم نووسااەرە دەروەسااتە خەمخااۆرە ،بەرھەمەکااانی پااڕ بااوون لە تاڵییەکااانی ژیااان ،ئەو تاااڵ ژارانەی کە دەبااوونە
خورەی خاوەن دەسەاڵتەکان .قەڵەمێاک کە حیکاایەتخوانی ژانای پاڕ ئاازاری "نەداری" باوو ،ئەو ژانەی کە ھیاکاات
ساڕێژ نەکرا و لە سینەیدا کەڵەکە بوون و بوونە ئازاری جەستە و سەرەنجام بەو دەردانە و لە غەریبیدا سەری
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نایەوە.
ھەرچەند زمانی نووسینی فارسییە ،بەاڵم سەرلەبەری ناوەرۆک و کاکڵەی ڕۆمان و چیرۆکەکانی ،خەمی مرۆڤی کورد
و بەتایبەت کۆمەڵگەی کرماشانن .دەرویشیان حیکایەتخوانی خەڵکای کەنااری ڕووبارەکاانی "ئابشاووران ،لەبئااو و
قەرەسوو"یە .دەریشیان مامۆستایەک بوو لە ڕەگەزی "ساەمەد بێهرەنگای" و ڕێاڕەوی جەاللای ئاال ئەحامەد و ئەحامەد
مەحموود بوو.
قەڵەمە دڵسااۆز و خەمخااۆرەکەی دیاااری بیسااتوون ،ھەرچەنااد ڕۆمااان و چیرۆکەکااانی بە زمااانی بێگااانە (فارساای)
نووسیوە ،بەاڵم لە بواری کۆکردنەوەی ئەفسانە ،حیکایەت ،بەیت و باو و مەتەڵەکانی دەڤەری کرماشااندا کاارێکی
گرنگ و بەنرخی کردووە کە بە قەڵەمی وەرگێڕی بەتوانا "عەزیز گەردی" کراونەتە کوردی.
لە بااواری ئەدەباای مندااڵنیشاادا چەناادین کااۆمەڵە چیرۆکاای وەک "ھەوری ڕەشاای ھەزار چاااو ،گااوڵزەڕ و کاڵشسااوور،
ڕەنگیااانە و ڕۆژناااامەدیواریی قوتابخاااانەی ئاااێمە" و حیکایەتەکاااانی ئەو ساااااڵنەی چااااپ و بااااڵو کاااردووەتەوە کە
کاریگەرییەکی زۆریان لەسەر کۆمەڵگەی ئەدەبیی ئێران ھەبووە.
دەرویشیان لە ماوەی شەسات سااڵ کااری نووساین و خازمەت بە ئەدەبای کاوردی و فارسای زیااتر لە  ١١بەرھەمای لە
بوارەکانی ڕۆمان ،چیرۆک ،توێژینەوە و ڕەخنەی ئەدەبی چاپ و باڵو کردووەتەوە کە گرنگترینیان ڕۆماانی "ساااڵنی
ھەورین" ،ئەفسانە کوردییەکانی و ئەفسانەی گەالنی ئێران کە  ٢٢بەرگە و بە یارمەتیی "ڕەزا خەنادان مەھاباادی"
کۆی کردووەتەوە.
دەروێشاایان ساااڵی  ١١٤١لە خێزانێكاای كرێكاااری گەڕەكاای "ئاوشااووران"ی شاااری كرماشااان لەدایااك بااووە .ساااڵی ١١١٨
خوێناادنی خااانەی مامۆسااتایان تەواو دەكااات و بااۆ مامۆسااتایی ،ڕەوانەی گوناادەكانی دەوروبەری كرماشااان و گێاڵناای
رۆژئاوا و شائاابد دەكرێت .ساڵی  ١١٦٦لە بەشی وێژە و ئەدەبی فارسیی زانستگەی تاران دەست بە خوێندن دەكات
و دوای وەرگرتناای بڕوانااامەی بكااالۆریۆس ،لە بەشاای دەروونناساایی پەروەردەدا درێااژە بە خوێناادنی ماسااتەر دەدات،
ھاوكااات لە خوێناادنگەی بااااڵی تاااران لە بەشاای راوێژكاااری و رێنمااایی فێركاااری دەخوێنێاات .ساااڵی  ١١٧٣یەكەمااین
كااۆمەڵە چیرۆكاای باااڵو دەبێااتەوە .لە ساااڵی تااا  ،١١٧٨لەبەر نووسااینی كتێباای "لەم ھەرێاامەوە" و بەھااۆی چاااالكیی
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سیاسی ،س جاار قۆڵبەسات و خاامەی یاسااخ دەكرێات .یەكەم جاار لە كرماشاان باۆ مااوەی ھەشات ماناگ دەخارێتە
گرتووخااانەوە ،دواتاار دەروێشاایان لە تاااران دەگیرێاات و حەوت مانااگ لە گرتووخااانەدا دەمێنێااتەوە .دەروێشاایان دوا
بەدوای ئەمە لە زانكااۆ دەردەكرێاات و لە پیشااەی مامۆسااتایەتیش دوور دەخاارێتەوە .ساااڵی  ١١٧٤دیسااان قۆڵبەساات
دەكرێتەوە و  ١١سااڵ زینادانی باۆ دەباڕدرێتەوە .دەروێشایان ئیتار لەو دەمەوە دەخارێتە گرتووخاانە و تاا ساەردەمی
شۆڕشی گەالنی ئێران لە گرتووخانە دەمێنێتەوە.
سەرجەمی کتێب و بەرھەمەکانی دەروێشیان کە تا ئێستا ئامادە و چاپ و باڵوکراوەتەوە ،زیااتر لە ٦١بەرھەمە کە
بااریتین لە بوارەکااانی "چیاارۆک بااۆ مناادااڵن و مێرمناادااڵن"" ،کااۆکردنەوە"" ،کااورتەچیرۆک و رۆمااان" و "فەرھەنگاای
خەڵکی ئاسایی ،ڕەخنە و ئەفسانەی کوردی و گەالنی ئێران.
گرنگترین و بەرچاوترین بەرھەمی "عەلی ئەشرەف دەروێشیان" نووسین و کاۆکردنەوەی پرۆژەیەکای گەورەیە بەنااوی
"فەرھەنگی ئەفساانەکانی خەڵکای ئێاران لە ٢١بەرگادا" کە بەرھەمای  ٢٢سااڵ ھەوڵ و تێکۆشاانی ئەم نووساەرەیە.
سەرەنجام دەریشیانی بوێر و دەروەست ،پاش زیاتر لە شەش دەیە چاالکیی نووسین و خزمەت بە ئەدەبای کاوردی و
فارسی ،پااش نازیکەی دە سااڵ نەخۆشای و تاالنەوە بەدەم ئاازاری جەساتە ،رۆژی پێنجشاەممە  ٢١١٧ - ١١ - ٢٦لە
نەخۆشخانەیەکی تاران لە تەمەنای  ٧٦سااڵیدا کاۆچی دوایای کارد .ھەرچەناد خاۆی وەساێتی کردباوو لەالی ساەفەر
قەھرەمانیان کە ھاوبەندیی خۆی باووە ،لە تااران یاان لەالی شااملوو بە خااک بساپێردرێت ،ھاوکاات بنەمااڵەکەی
داوایااان کردبااوو تەرم ەکەی بباارێتەوە کرماشااان ،بەاڵم بە گااوتەی خوشااکەکەی ھێاازە ئەمنییەکااانی ئێااران ھەر لە
نەخۆشخانە دەستیان بەسەر تەرمەکەیدا گرتووە و نەیانهێشتووە لە ھیاکام لەو شوێنانە بنێژرێت .بۆ خۆیاان کاات
و شوێنی ناشتنی دەرویشیانیان دیاری کردووە.
ھۆکاری ئەو ڕێگەگرتنەی ھێزە ئەمنییەکانی ئێران ،باۆ ئەوە دەگەڕێاتەوە دەرویشایان لە ڕیازی ئەو نووساەرە باوێر،
ناڕازی و کۆڵنەدەرانە بوو کە قەت ملکەجی دەسەاڵت نەبوو ،ھاوڕێی ئازار و خەڵک و دژی ستەم و چەسانەوە بوو.
بۆیە دوژمانەی ئازادی تەنانەت لە تەرم و جەستەی ب گیانیشی ئەترسان.
کوردستان میدیا
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كان
زییه 
كاغه 
زووه 


ئاره

کورتەچیرۆک

دكهریم
مه 
محه 
وه :
فارسییه 

له


یهك پارچه مقهبا به ئهندازهی كاشییهك بۆ حهوشهی كۆشكهكهم بهس بوو .چهند پارچه كاغهزێكی رهنگاو رهناگ.
ساااهوز باااۆ زهوی باخاهكاااه و درهختاااهكان .زهرد باااۆ ھهیكاااهل و دیماااهنی كۆشاااكهكه .شاااین باااۆ ئااااوی حهوزهكاااه و
چواردهورهكهی .قاوهیی بۆ گوێسهبانهكهی .ساوور و گۆشاتیی باۆ ماساییهكانی نااو حهوزهكاه و گوڵاهكانی باخاهكاه.
ھهندێك سرێش و چهند دهنكه شقارتهیهك بۆ الوانهكان .تهنانهت پلوسكهكانیشم دروستدهكرد و به وردی دهملكاند
به دیواری كۆشكهكهوه .سهرێكی پلوسك دهلكا به ژێر گوێسهبانهكهوه و دهھات تا دهگهیشته ناو حهوشهكه .حسابی
ھهموو شتێكم دهكرد .ئارێلی سهربان و دوكهڵكێشای ساهر گوێساهبانهكه ھهنادێك رهشیشام لێادهدا باۆ ئاهوهی تاهواو
سروشتیی ب .
دایكم كه كۆشكهكهی دهبینی رووی دهكرایهوه و به خۆشییهوه پێدهكهنی:
«زۆر جوانت دروستكردووه! كاكهی ئهندازیار!»
نهنكم دهیگوت:
«ھهزار ماشهڵاڵ ،بێااوێنی بیت .بهاڵم له گۆشهی حهوشهكهیدا تهنافێكیش ببهسته بۆ ئهوهی من جلهكانمی ل
ھهڵبخهم».
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ئاماژهی بۆ دایكم دهكرد« :بڕۆ ھهندێ ئهسپهندهری بۆ بسووتێنه .به دهوری سهری خۆی و به دهوری تهالرهكهشیدا
بیگێڕه .ئهم رۆژانه چاوی پی و حهسوود زۆره«
دایكم رایدهكرد و ئهسپهندهری دهسووتان.
رۆژاناای پێنجشااهمه ،وانااهی سااێیهم ،ئیشاای دهسااتمان ھااهبوو .ھااهر یااهكێك لااه قوتابیااهكان شااتێكی دروسااتدهكرد،
فڕفڕۆكه ،شمشێری تهخته ،چوارچێوهی وێنه ،ئاش ،حهسیری چنراو له كاغهزی رهنگاو رهنگ ،پشتوێنی چنراو لاه
بهن ،بهڕهی باووك ،زیبابین ،شاری ئهوروپایی و چهند قوتوویاهك باه شاێوهی شاهش ال .رۆژێكایش غاواڵمڕهزا كاه
یهكێك بوو له ھاوپۆلهكانمان كه كوڕێكی شاهڕهنگێز و ھاروھااج باوو ،باه ئیشاه دهساتییهكهی پاۆل و قوتابخاناهی
شێواند ،غواڵمڕهزا دوو دانه رسقی به عهرهبانهیهكی باووكهوه بهستبوو .كاات مامۆساتای ئیشای دهسات پێیاوت كاه
ئیشهكهی بیهێن  ،غواڵمڕهزا لهناكاو ھهردوو رسقهكهی به عهرهبانهكهی دوایانهوه خساته ساهر مێزهكاهی مامۆساتا.
قوتابیااهكان كااه رسااقهكانیان بیناای ،ھاتوھاااوار و قیژهیااان لێبااهرزبۆوه .رسااقهكان لااه كاتێكاادا كااه عهرهبانااه
تهختهكهیان به دوای خۆیاندا بهكێش دهكرد له مێزهكه كهوتناه خاوارهوه و باهرهو دهرگاای پۆلهكاه فرتاهیان كارد.
قوتابی پۆلهكانی تریش بهبیستنی قیژه و ھاواری ئێمه دهرپهڕین و رێساای قوتابخانهكاه شاێوا .ھێنادهی ناهمابوو
لهبهر ئیشه دهستییهكهی غواڵمڕهزا له قوتابخانه دهربكهن.
رۆژاناای كاااری دهساات ،شااهوق و زهوقێكاای سااهیرم ھااهبوو .خۆشااحاڵبووم .تااهالره مقهباییهكااهم لهگااهڵ كتێااب و
دهفتهرهكانمدا دهخسته سهردهستم .كه به گهڕهكهكهی خۆماندا رهتدهبووم ،دوكاندارهكان ساهریان لاه دوكاناهكانیان
دهردهھێنا.
«سهیره! دیسان تهالری دروستكردووه ،له جاری پێشوو جوانتر دروستیكردووه!»
«ئهی ھاوار تهالری كاغهزی به كهڵكی چیدێت »
«ئاگات له دنیا نییه مامه ھاشم .منااڵنی ھهندهران لهم جۆره شتانه دروستدهكهن و دهبن بهداھێنهری جیهان.
پاشانییش ھهر ئهوه به ئێمه دهفرۆشن»
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«ئای ،بهڕاست !»
«بااهڵ  .ئااهی چااۆن! لااه گۆڤارهكاناادا نووساایوویانه كااه لااه مناڵییااهوه ئوتومبی ا و كۆشااك و فڕۆكااه لااه كاغااهز
دروستدهكهن .بهڵ  ،له قوتابخانه ئیشیان لهم جاۆره شاتانهیه .ناهك ئاهوهی وهك مناڵاهكانی ئێماه ھاهر راھێناان
بنووسنو كاغهز رهشبكهنهوه«
«ئاخر ئهوان ھهندهرانیین و واڵتهكهیان خاوهنی ھهیه ،فهرموو ئێمه چ كارهین »
«بهڵ  .ئهم كوڕهش كۆشكێكی جوانی دروستكردووه .رهنگه نمرهیهكی باشی بۆ دابنێین».
«به نمره دهمی كهس شیرین ناب بابهگیان»
«باشه بهھهرحاڵ كوڕه باكۆل دڵی خۆی پ خۆشكردووه ،بڕوانه نهگبهته وهكو ئهسپی ژێر عهرهبانه غار دهدات»
وهكو ئهسپی ژێر عهرهبانه غارم دهدا .دهگهیشتمه قوتابخانه .بیست له بیستم وهردهگرت.
***
پاسهوانهكه پهنجهرهی زیندانه ئینفرادییهكه دهكاتهوه .چاودێریی ئینفرادییهكه دهكات .جنێو دهدات.
«بۆچی بهپێوه وهستاوی ! له سووچی دیوارهكهدا دانیشه .ئهگهر حهزت له كهلهپاهیه تابیكهمه دهستت».
لهسووچی دیوارهكهدا دادهنیشم .دهستهو ئهژنۆ دادهنیشم ،سهردهخهمه سهر ئهژنۆكانم .چاوانم دادهخهم .حهزناكهم
له پشتهوه دهستم كهلهپاه بكات .مرۆ له ئینفرادیدا به كهلهپاهكراوی زۆر ناڕهحهت دهب  .ئهگهر جێگایهكی
بهدهنت بخورێ ناتوانی بیخورێنی .ناتوانی به قۆپاهیهك ،پارچهیهك گهچ یان پارچه بهن یاری بكهی.
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شانت ئازاری دێت و ئهم ئازاره له قۆڵتهوه دێت تاسهری پهنجهكانت و پاشان دهگهڕێتهوه بۆ شان و پشتت.
پاسهوانهكان دهگۆڕێن .پاسهوانێك دهرگای ئینفرادییهكهم دهكاتهوه:
«بۆ سهر ئاو .یهڵاڵ .خێرا!»
ھهڵدهسم و دهچم بۆسهر ئاو .له پهنجهرهی ساهرهوهی ئاودهساتهکەوه لاه ئاسامانی شاین دهڕوانام و پارچهیاهكی لاه
چاوانمدا ھهڵادهگرم و دهیگهیهنماه مێشاكم تاا لاه ئینفرادییهكاهدا بیهێنماهوه باهرچاوم .باۆ ئاهوهی دڵام عاهمارهپۆ
نهبێت و شتێكم ھهب كه به ئازادییهوه پهیوهستم بكات.
چهند پاكهتێكی باووكی حهب .چهند پارچه مقهبایهكی تایت له تهنیشت ئاودهستخانهكهوه كهوتوون .به دزییاهوه
ھهڵیاناادهگرم و ب ا ئااهوهی پاسااهوانهكه ئاگااای لێب ا دهیانخهمااه گیرفااانی بلوسااهكهمهوه ،بهلوعهكااه دهكهمااهوه.
خوڕهخوڕی ئاوهكه نهشئه به رۆحم دهدات .دهست و دهموچاوم دهشۆم .مشات ئااو دهخۆماهوه .ئااوی مووهكاانی سامێڵم
دهخۆمهوه .پاسهوانهكه سهردهكا به الی ئاودهستهكهدا:
«زووتر! یاڵاڵ .راكه بۆ ئینفرادییهكه«
به چمكی بلوسهكهم دهموچاوم وشك دهكهمهوه .دهگهڕێمهوه باۆ ئینفرادییهكاه .لاه شاوێنهكهم دادهنیشامهوه .پااڵ باه
دیوارهكااهوه دهدهم .لااه فااهزای یاااده دوور و درێژهكاناادا ،جڵااهو بااۆ خااهیاڵم ش ا دهكااهم .بیرهوهرییااهكانی مناااڵی.
یارییهكان ،لێدانهكان ،ئیشه دهستییهكان ،رسقهكانی غواڵمڕهزا .ئهگهر ئهم یادانه نهبن له تهنیاییدا دیق دهكهم.
«بڕوانه چۆن وهكو ئهسپی ژێر عهرهبانه غار دهدات»
«دیسان تهالری دروستكردووه ،چ دهرگا و پهنجهرهیهكی جوانی دروستكردووه!»
«تهنافێكیش له گۆشهی حهوشهكهیدا بۆ دایهگهوره ببهسته بۆ ئهوهی جلهكانمی لێههڵبخهم»
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باه ھێواشای ھهڵدهساام ،لهالیاهكی كونهكااهوه تهماشاایهكی راڕهوهكاه دهكااهم .پاساهوانهكه لااه بهردهرگاكاهدا لهگااهڵ
كااابرای كلیاا بهدهسااتدا سااهرقاڵی قسااهو سااوعبهته .دهگهڕێمااهوه .یااهكێك لااه كاشااییهكانی زهوییهكااه بااۆ زهوی
كۆشكهكهم دهست نیشاندهكهم .دهب كۆشكێكی گهورهتر دروستبكهم .گهورهو فاراوان با  ،كاشاییهكه لاه پشات دهرگاا
ئاسنینهكهی ئینفرادییهكهوهیه و پاسهوانهكه ناتوان له كونهكهوه بیبین  .ئهگهر دهرگاكاهش بكاتاهوه ،كاشاییهكه
بهدی ناكرێ .ئهو پارچه گهچه دهردهھێنم كه له گیرفانمدا ھاهڵمگرتووه .زهوییهكاه داباهش دهكاهم .وهرزشاگایهكی
گهوره لێرهدا .وهرزشگایهكی سهدھهزار كهسی .نهخێر ئهمه باووكه دووسهد ھهزار كهسی باشتره .باۆ ئاهوهی ھاهموو
مناااڵنی شاارهكهم چیتار لاه كۆاڵنهكانادا باهرهاڵ ناهبن .ئهماهش پااركی مناااڵن .كورسای كورسای ،دیالنا  ،چااهرخ و
فهلهك ،شهمهندهفهر ،بهلهم سواریی ،بهاڵم خۆ ناكرێ منااڵن به سكی برسیی بان باۆ پاارك و وهرزشاگا .كهواتاه
له مالوه كارخانهیهكی گهوره دروستدهكهم بۆ ئهوهی باوكیان ب ئیش نهب  .بهڕاست خاهریكبوو كتێبخاناهم لاه یااد
دهچوو .ئهمیش كتێبخانه .كتێبخانهیهكی گهوره .گهورهتر له كتێبخانهی ناوهنادی زانكاۆی تااران .باه ھاهموو جاۆره
كتێبێكهوه .ملیۆنهھا كتێب .ھاهر كتێبا كاه حاهزت لێبا  .كتێبای ھاهر نووساهرێكت باوێ .باهاڵم كتێبخانهكاه باهب
ھۆڵی قسهكردن و باس و گفتوگۆ ناب  .ئهمهش ھۆڵی باس و رهخنه و لێكۆڵیناهوهی كتێاب .ساهراپای نووساهران و
شاااعیران و رهخنااهگران و وهرگێڕهكااان بانگهێشاات دهكااهین كااه بااێن و باااس و گفتوگااۆ بكااهن و وهاڵماای پرساایارهكان
بدهنهوه .نووسهران چهند بهشێك لاه بهرھهماه تازهكانیاان بخوێنناهوه .شایعر بخوێنناهوه گهنجاهكانیش رای خۆیاان
دهربڕن ،گفتوگۆ بكهن .باشه ئهم گۆشهیهش دهكهم به ھۆڵ بۆ كاڵسی مۆسیقا .مرۆ باهب مۆسایقا وهكاو باڵنادهی
ب قوڕگ وایه .منااڵن دێن و فێری مۆسیقا دهبن .ھاۆڵی شاانۆ ،ئاهھا وهختاه باوو ھاۆڵی شاانۆم لاه یااد باێتاهوه.
مرۆ له ھی جێگایهك بهقهد ھۆڵی شانۆ ئاازاد و سهربهسات نییاه ،كهواتاه ئهماهش باۆ ھاۆڵی نوانادن .ساینهما،
سینهما له كوێدا دروستبكهم ئێرهش بۆ ھاۆڵی ساینهما باه ھاهموو جاۆره فیلمێكاهوه .فیلمای ھوناهریی باهرزو تاازه.
دهبێاات زهوق و سااهلیقهی گهنجااهكان پااهروهرده بكاارێ .ئهوسااا ئیتاار بااه دوای فیلماای بێتااام و بهرھااهمی سااووك و
رووكهشدا راناكهن و فیلمی بێكهڵك و بازاڕیی له فیلمی ھونهریی و باش جیادهكهنهوه .ھونهرمهنادانیش بانگهێشات
دهكهین كه بێنو دهربارهی كاارو بهرھهماهكانیان قساه بكاهن .باشاه پاشاان چیماان ھهیاه ئاهھا فیلمای مناااڵن لاه
ھهموو جیهانهوه بۆ ھهموو ئێران .ھاۆڵێكیش دروساتدهكهین باۆ فێرباوونی دهرھێناانی ساینهما و شاانۆ .دهبا تاهواو
خۆم كۆبكهمهوه بۆ ئهوهی شتێكم لهبیر نهچ  .بۆ نموونه كاڵسی وێنهكێشان و ھونهری شێوهكاری .ئێمه له بهرامبهر
نااهوهكانی ئایناادهدا بهرپرساایاریین .ئهگااهر كهمتهرخااهمی بكااهین پاشااان بااه خراپاای باساامان دهكااهن .نااهفرهتمان
لێدهكهن ،به خائین ناومان دهبهن .دهڵێن فاڵن ھات كۆمهڵگایهكی خۆشڕابواردن -ھونهریی باۆ مناااڵن دروساتبكات،
ھهمووی ھهڵلووشیو خستییه سهر حسابهكانی تری له دهرهوهی واڵت و منااڵنی خهڵكیشای لاه كۆاڵنانادا باهرهاڵكرد
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بۆ ئهوهی بكهونه داوی ھێرۆین فرۆش و قاچاغاییهكانهوه .لاه ھاۆڵی وهرزشادا دهبا دوا دهساكهوته وهرزشاییهكان
فهراھهم بكهم .بۆ ھهمووان و بهشێوهیهكی یهكسان ،بۆ ھهموو منااڵن چ كوڕ و چ ك  ،بهڕاسات خاهریك باوو ھاۆڵی
شهترهنجم له یاد با  .ئهمهش بۆ شوێنی ھۆڵی شهترهن  .ھۆڵێكی گهورهش بۆ شهوانی چیرۆك ،شیعر وتار ،باس
و گفتوگااۆ .ھاااتن بااۆ ھااهموو ئارهزوومهناادانیش ئااازاده .ئاااخ! ئاااخ! بهڕاساات چهنااد فهرامۆشااكارم ،ھااۆڵێكی جااوان و
مۆدێرن بۆ ھهڵپهڕكێی خۆماڵی .ھهڵپهڕكێی كوردی ،توركی ،گێلهكی ،مازندهرانی ،باشه بهڕاسات بڵێای ھهڵپاهڕكێی
كوردیم له یاد نهچووبێتهوه .وا باشتره خۆم تاقی بكهمهوه .به ئاوازی ئامان ھهی ئامان:
ئامان ھهی ئامان ،ئامان ھهی ئامان ،ئامان سهد ئاماان .دهبا ئااوا ھهڵپاهڕیت .پێیاهك لاه پێشاهوه دادهنێیات و
پێیهكی تر...
لهناكاو دهرگای ئینفیرادییهكه دهكرێتهوه .ناوك و دڵام بهردهبێتاهوه .وشاك دهبام .جووتێاك پۆساتاڵی بۆیااخكراو،
راست له بهرامبهر كۆشكهكهمدا جووت بوون .یهكێك له پۆستاڵهكان بهرزدهبێتهوه و به توندی دهكێشرێ به تهختی
سینهمدا .دهدرێم به دیوارهكهدا.
پارچه كاغهز و مقهباكان بهمال و بهوالدا باڵودهبنهوه:
«تۆ ناماقوڵیتكرد .كه لهسهر زهوییهكه نهخشهت كێشاوه!»
«ئاخر ...من ...دهمویست»...
لێكۆڵهرهوه ئاگادار دهكهنهوه .بهپهله خۆی دهگهیهنێته الی دهرگای ئینفیرادییهكه جنێو دهدات:
«بێشهرهف ،خائین ،پێتوایه ھهروا له خۆڕا و به خۆڕایی دهكرێ دامهزراوه دروست بكهی! بهب تاقیكردنهوهی دهم
و دوانهی ئهم بهرپرس و ئهو پایهبهرز»
له كاشییهكه ورد دهبێتهوه و وهكو ئهوهی شتێكی گرنگی دۆزیبێتهوه دهقیژێن :

62

ینهمریی
فسانه 

زیندووییبووبه 
ئه

یان،به

دهرویش


«زیندان! ئهی زیندانهكهی كوا زیندانهكهی كوا بهدبهخت »
فهرمان به پاسهوانهكه دهدات كه سهرم بخاته سهر نهخشهكانم و خۆی به لهقه دهكێش به ناو دهمما.
سەرچاوە :ھفت مرد ھفت داستان
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نۆی  -ڕێکەوتی٢ :ی نۆڤەمبەری ٢١١٧

عەلیئەشرەفدەروێشیانلەگفتوگۆیەكیباڵونەكراوەدا
گفتوگاااۆ لەگەڵ نووساااەرێك كە ھەماااوو بەرھەمەكانیااات بە چێژێكااای زۆرەوە خوێنااادووەتەوە و لەوەش زیااااتر ،چااای
لەبااارەیەوە نووسااراوە ...ئاگاااداربوون لە گرنگتاارین وێسااتگەكانی ژیااانی ،تایبەتمەناادیی خااۆی ھەیە و سااەفەرێكی
خۆشە بەناو دونیای ئەندێشە و ئەدەبیاتی ئەو نووسەرەدا .پاش چەندین ساڵ لە ھاوڕێیەتی نزیك و سەفەری زۆر
و گفتوگااۆ ،ساااڵی  0117نووسااەری گەورەی كااورد عەلاای ئەشاارەف دەروێشاایان بااۆ بەشااداری لە فێسااتیڤاڵی دەیەماای
گەالوێژدا ھات بۆ سلێمانی .ئەوە دەرفەتێكی رەخساند بۆ درێژەدان بەو گفتوگاۆیەی لە سااڵی پێشاووتردا دەساتمان
پێكاارد بااوو .لە ھوتێا ساالێمانی پااااڵس و لەو شااەوانەدا كە پااێكەوە دەبااووین ،درێژەمااان دا بە گفتوگۆكەمااان بەو
ئامانجەی ببێتە پرۆژەی كتێبێك.
منیشوەكوسەمەدبێهرەنگیعاشقیمندااڵنیگوندنشینبووم

دەربااارەی ژیااان و بەرھەمەكااانی ،پەیوەناادی لەگەڵ زمااانی دایكاای ،ئەدەبیاااتی مناادااڵن و مێرمناادااڵن ،ئەزمااوونی
بەناادیخانە و سانسااۆر و ژیااانی نووسااەر لە واڵتێكاای دیكتاتۆریاادا و ،..ئەدەبیاااتی كااوردی و ھیواكااانی و ناوەناادی
نووسااەرانی ئێااران و خەبااات لە پێناااوی ئااازادیی رادەربااڕین ...ئەوەی لێاارەدا و لەم چەنااد بەشااەدا بااۆ یەكەمجااار
باڵودەبێتەوە ،بەشێكە لە پرۆژەی كتێبێك كە بەداخەوە دەروێشیان خۆی كۆچی دوایی كرد و نەیدیت ،ھیوادارم لە
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ئایندەدا بتوانم بە چاپی بگەیەنم.
مەریوووانھەڵەبجەیووی:

تااۆ لە خێزانێكاای ھەژار و چیناای كرێكاااری كرماشااان لەدایكبوویاات و لە تەمەناای شااەش

ساڵییەوە خرایتە بەر كار و شاگردی دووكان و دەستفرۆشی و شاگردی ئاسنگەر و تەناانەت قاچاخاێتیات كاردووە و
نەھامەتی و سەختیی ژیانت ئەزموون كردووە ،باوكت دژی خوێنادنی خاۆت و براكانات باووە .ئەم باارودۆخە دژوار و
ئەساااتەمەی ژیانتاااان لە زۆربەی بەرھەمەكانتااادا ڕەنگااای داوەتەوە ،ژیاااان لەنااااو خێزانێكااای وەھاااادا و مناااداڵی و
مێرمنداڵییەكی لەم شێوەیە ،چۆن بوو كەوتیتە ناو دنیای خوێندنەوە و نووسین
دەروێشیان :ژیانی مان لە خێزانێكای ھەژار و نەداردا زۆر دژوار باوو .خێزانێكای قەرەبااڵ باووین و ھای شاتێكمان
نەبوو .باوكم بەردەوام كاری دەكرد و زۆر جار بێكار دەبوو ،ھەموو جۆرە كارێكی دەكرد .ئێمەش ھەر لە منداڵییەوە
كارمان لەگەڵ دەكرد .لەگەڵ ئەوەی كە من و براكانم لە تەمەنی شەش حەوت ساااڵنەوە شااگردی و دەستفرۆشایمان
دەكرد و ھاوكاری ماڵەوە و بااوكم باووین ،بەاڵم نەمانادەتوانی بەباشای بژێاوی خێزانەكەماان داباین بكەیان .كرێای
خانوومااان لە كاااتی خۆیاادا پ ا نەدەدرا و بەردەوام خاوەنماااڵ دەریاادەكردین و لەم كااۆاڵنەوە بااۆ ئەو كااۆاڵن و لەم
گەڕەكەوە باۆ ئەو گەڕەك بارمااان دەكارد .لەھەمااان كاتاادا جۆرێاك ھەڵهاااتن و خۆشاااردنەوەش باوو لەدەساات خاااوەن
قەرزەكان .من لە كۆاڵنی عەالقەبەندەكان كە كەوتبووە یەكێك لە ھەژارترین گەڕەكەكاانی كرماشاان ،لەدایكباووم.
سەربازگەیەك لەپشت ماڵمانەوە بوو.
شەوانە كە لە دەستگیركراوەكانیان دەدا ،ئێمە و ئەو مااڵنەی تری نزیك سەربازگەكە گوێماان لە ھاواریاان دەباوو.
زۆر شەو تەپڵیان لێدەدا بۆ ئەوەی كەس گوێی لە دەنگیان نەبێت .ھەر لەو كاتەوە ڕقم لە سەرباز و ئەفسەر بوو.
ژیانێك پڕ لە دەربەدەری و ئاوارەیی و كۆچی بەردەوام ،وای كردبوو بەردەوام تەنیاا بام و ھااوڕێم نەبێات .چاونكە
بەردەوام بەھۆی باركردنەوە قوتابخانەم دەگۆڕی .ئەگەر لە ڕۆمانی چوار بەرگی (سااڵنی ھەورین)دا كە بە جۆرێاك
بەشێكی ژیانی خۆمی تێدا دەبیندرێتەوە ،باركردن و ئاوارەیی زۆر دەبینیت ،ئەوە ئەو واقایعەیە كە تێیادا ژیااوم و
ئەزموونم كردووە .باوكم لەتاو نەبوونی و بێكااری ،پێاداگریی دەكارد لەساەر ئەوەی ئاێمە نەخاوێنین .دیاارە دایكام
بەردەوام لە بەرامبەریاادا دەوەسااتایەوە و بەرگااری لە ئااێمە دەكاارد و بە باااوكمی دەگااوت دەبێاات بخااوێنن و نابێاات
ئایندەیان وەك تۆی لێبێت.
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شەوانتەپڵیانلێدەدابۆئەوەیكەسگوێیلەھاواریگیراوەكاننەبێت

جارێكیااان پاااش ئەوەی ماااوەیەكی زۆر بااوو باااوكم بێكااار بووبااوو ،خاااوەن قەرزەكااانی گوشااارێكی زۆریااان خسااتبووە
سەری ،یەكێك لەو خااوەن قەرزە ھەلپەرساتانە بە ھەلای زانای و بە بااوكمی گاوت" :تاۆ بێكاریات و پاارەیەكی زۆر
قەرزاری منیت ،وەرە با بڕێك تلیاكت بدەم بیبە بۆ تاران!" .باوكم بە ناچاری قباوڵی كارد و تلیااكەكەی بارد باۆ
تاااران و لەوێااوە بااۆ ڕەشاات .لە نیااوەی ڕێگااادا پااۆلی

بااارە تلیاااكەكەی گاارت و باااوكم كەوتە بەناادیخانەوە .ئەو

دەوڵەمەندە ب ویژدانە ھات بۆ ماڵمان و بەدایكمی گوت" :ئێستا كە ھاوساەرەكەت كەوتاووەتە بەنادیخانە ،دەبێات
كوڕەكەت درێژە بەكارەكەی بدات!" من كوڕی گەورەی مااڵەوە باووم و لەو كااتەدا تەمەنام دوانازە سااڵ باوو .لەگەڵ
ئەوەی كە دایكم ڕازی نەبوو ،من گوتم باشاە دێام ،نەمدەویسات بەردەوام ئەو كاابرا دەوڵەمەنادە بێاتە ساەرمان باۆ
پارە و بەردەرگامان ل بگرێت .ئەوە یەكەم سەفەری من بوو باۆ تااران .تلیاكەكەیاان لە ئۆتاۆمبێلەكەدا شااردەوە و
من و كەسێكی تر لەگەڵی ڕۆیشتین بۆ تاران .لە ڕێگاادا لەتااو تارس نەمادەتوانی باخەوم .دەمگاوت ئێساتا پاۆلی
دێت و تلیاكەكە دەدۆزێتەوە و ئێمەش دەگرێت .بەردەوام بیرم لەوە دەكردەوە گەر من دەستگیر بكرێم ك لەبری من
كار دەكات و بژێوی ماڵەوەمان دابین دەكات گەیشاتینە تااران ،بەاڵم مان ھێشاتا خەریاك باوو لە ترساان دەماردم.
دڵم زۆر بەخێرایی لێیدەدا .لە یەكێك لە گەراجەكانی ناسر خەسرەو دابەزین ،لەكاتی دابەزیندا ھێندە گێژومەنگ
بووم لەتاو بێخەوی ،كەوتم و دەستم بریندار بوو .شەو لە موتێلێكی پی

بووین ،لە تاو بۆنی پیسی بەتانییەكان

نەمتاوانی باخەوم .كاتێاك پاارەی خاااوەن قەرزەكەماان دایەوە ،ئیتار قباوڵم نەكاارد ئەو كاارە باكەم و چیتار كاااری
قاچاخاێتیم لەژیانمدا دووبارە نەكردەوە .بووم بە شاگردی ئاسنگەر .دایكیشم كاڵشی دەچنی ،جلی مااڵنی دەشووشت
و بەرگدروویی دەكارد .ھاوكاات لە بەشای زانساتی سیاسای زانكاۆی پەھالەوی لە شایراز وەرگیارام  ،ھەم لە زماان و
ئەدەبیاااتی فارساای زانكااۆی تاااران ،ڕۆیشااتم بااۆ زانكااۆی تاااران ،چااونكە لەوێ بەھااۆی ھاوڕێكااانمەوە كە لەبااری ماان
بەڵێیان دەكرد ،دەمتوانی ھەفاتەی دوو ڕۆژ باامە پاۆلەوە و بااقی كااتەكە لە كرماشاان بام و كاار باكەم .جاگە لە
ئەزموونی خوێندنی زمان و ئەدەبیاتی فارسی و ژیان لە تاران ،وێستگەی كاریگەرتر و پێشتری ژیانم ،ئەفساانە و
چیرۆكەكانی نەنكام باوو .ئەو ئەفساانانە كااریگەرییەكی زۆریاان ھەباوو لەساەر ھەر ھەمووماان ،بەتاایبەت مان كە
عاشقی چیرۆك گێڕانەوە و ئەفسانە گێڕانەوەكانی بووم .كەم شەو ھەبوو گاوێ لە چیارۆك و ئەفساانەكانی نەگارم.
باوكیشاام ناایماە خوێناادەوارییەكی ھەبااوو ،زۆر حەزی لە شاایعر بااوو .بەشااێكی زۆر لە شاایعری حااافز و سااەعدی و
خەیامی لەبەربوو.
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گەورەترین چێاژم لە منداڵیمادا گاوێگرتن باوو لە ئەفساانەكان .لە دوای ئەوەی چاوومە پەیمانگاا ،تاوانیم ھااوڕێم
ھەبێااات و لەو دوو سااااڵەدا ئەزماااوونێكی تاااازەم تااااقیكردەوە ،پااااش تەواوكردنااای خوێنااادن باااووم بە مامۆساااتا لە
گوندەكانی گەیالن غەرب و شائاباد و وێستگەی گرنگتاری ژیاانم دەساتیپێكرد كە باووە ھاۆی ئەوەی بیار لە نووساین
بااكەمەوە ،ئەزمااوونی مامۆسااتایەتی لە گوناادە ھەژار و بێاادەرەتانەكانی كوردسااتان ،لەوێ بااۆ یەكەمجااار جۆرێااك لە
ژیااانم ئەزمااوون كاارد ،ژیانێااك وای لێكااردم بیااربكەمەوە لەو ھەمااوو نااادادپەروەری و نایەكسااانییەی لە كااۆمەڵگە و
دەوروبەرماادا ھەبااوو .ئەو نەداریاایەی لە گوناادەكان ھەبااوو زۆر خراپتاار بااوو لەوەی لە كرماشااان و شااارەكانی دیااكە
ھەبوو .زۆر كەس مناداڵیان نەدەنااردە بەر خوێنادن لەبەر نەباوونی .كەساانێك ھەباوون پااش سا یاان چاوار سااڵ
خوێندن منداڵەكانیان لە قوتابخانە دەھێنایە دەرەوە.
باوكملەتاونەبوونیوبێكاریپێداگرییدەكردلەسەرئەوەیئێمەنەخوێنین

زۆریان جلی گەرمی زستانەیان نەبوو .دەھاتنە ناو پۆل ھەڵادەلەرزین .بەڕەنگای زەردی زۆربەیانادا دەمزانای چەناد
باااا خااااواردنن و چەناااادە ڤیتامینیااااان كەمە .خەماااای ئەوان وای كاااارد ،خەماااای خااااۆم و خێزانەكەمااااان و ھەمااااوو
نەھامەتییەكانم بیرباێتەوە .ھاوینان كرێكاریم دەكرد ،كە دەگەڕامەوە بۆ قوتابخانە ،دەفتەر و جانتاا و قەڵەمام
بەدیااری بااۆ دەبااردن .ھانمادەدان كتێااب بخااوێننەوە و فێارببن .لەو قۆناااغەدا زۆر بە وردی دەمخوێناادەوە و زۆر شاات
فێربووم .نووسین بوو بە تەنیا كەڵكەڵەی ئەو ڕۆژگارەم .گوتم دەبێات ئەم ژیاانە تراژیاك و تااریكە تۆماار باكەم.
ھەسااتم بە بەرپرساایارێتی كاارد و تەنیااا مامۆسااتابوون و ھاوكاااریكردن بەس نەبااوو .دەبااوو بە نووسااین قسااە لەو
دونیایە بكەم كە بەرھەمی كەمینەیەك بوو .زۆرینەیەك لە دۆزەخێكدا دەژیان كە كەمینەیەك دروستیانكردبوو.

مەریوان ھەڵەبجەیوی :ژیاانی تاۆ و ساەمەد بێهرەنگای زۆر لەیەك دەچێات و زۆر كەس ژیاان و تەناانەت بەرھەم و
ڕەفتارەكانتان بەراورد دەكەن بەیەك و نووسینەكانت بە درێژەپێدەری ڕێگای ئەو دەزانن .یەكەم كتێبت (ساەمەد بە
نەمریی گەیشت) لە یەكەم ساڵڕۆژی مەرگی گومانااویی ساەمەد  -دا باڵوكاردەوە و دەنگادانەوەیەكی زۆری ھەباوو لە
سەرتاسااەری ئێراناادا و زیاااد لە شااانزە جااار بە تیااراژی زۆر باڵوكاارایەوە ،لەم سااااڵنەی دواتریشاادا دوو كتێباات
دەربارەی سەمەد و ژیان و بەرھەمەكانی ئامادە كرد و ئەوەش نیشانەیەكی زیاتری خۆشەویستی و بەوەفایی تۆ بوو
بااۆ ئەو .ھەردووكتااان لە دوو پاریزگااای دوورەوە ھاااتنە تاااران بااۆ خوێناادن و دواتاار گەڕانەوە و بااوونە مامۆسااتا.
دەكرێت باسی چۆنێتی یەكترناسین و ئەو كاریگەرییە و دید و بۆچوونەكانتان بكەیت و ئەوەی چ شتێك بووە ھۆی
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نزیكایەتیی ئێوە
دەروێشیان :لە تاران و لە ڕێگای ھەردوو مامۆستامانەوە (جەالل ئال ئەحامەد و دكتاۆر سایمین دانیشاوەر) كە ھەم
لەزانكااۆدا باشااترین مامۆسااتا و ھاوڕێمااان بااوون و ھەم لە دەرەوە ،بێهاارەنگیم ناساای .ئااێمە لە ڕێگااای ماااڵەكەی
ئەوانەوە كە ھاوسااەر بااوون ،زۆر ڕووناااكبیر و نووسااەری دیاااری ئەو رۆژگارەمااان ناساای .سااەمەد ھەمااان سااادەیی و
ڕاستگۆیی نووسینەكانی لە ژیانیدا دەبینارا و مارۆ لە یەكەم بینینیادا خۆشیدەویسات .چیرۆكەكاانی باسای ڕەنا و
ئازارەكااانی مناادااڵنی ئازەربایجانیااان دەكاارد و وێاانەی ئەو سااتەمەی دەكێشااا كە تەنگاای بە ژیانیااان ھەڵانیبااوو.
نووسەرێك نەبوو لە بورجی عاجی خۆیدا دابنیشێت و بڵێت چیرۆكی خۆم دەنووسم و كاارم تەنیاا نووساینە و حەقام
بە ھیای ترەوە نییە .ئەفسانەی كۆدەكردەوە و لە فەوتان ڕزگاری دەكارد ،كااری وەرگێڕانای دەكارد و مامۆساتایەكی
نموونە و نووسەرێكی بەرپرسیار و خاوەن ھەڵوێست بوو .ھەموو ئەمانە وایان كردبوو كە ساەمەد نماوونەیەكی باااڵ
بێت بۆ من .منیش وەك ئەو زۆرجار ب بیانوو لەم گونادەوە دەگاوازرامەوە باۆ گونادێكی زۆر دوورتار .بەاڵم ھەرگیاز
كااۆڵم نەدا و بەردەوام بااووم لە نووسااین و قسااەكردن لەسااەر ئەو دۆخە كارەساااتبارەی تێیاادا دەژیاااین .جەالل ئااال
ئەحمەد و سیمین دانیشوەری ھاوسەری دوو لە گەورەترین نووسەران و ڕۆشنبیرانی ئەو ڕۆژگارەی ئێران بوون.
زۆر شتی گرنگیان فێری مان و ساەمەد كارد و كااریگەریی زۆریاان لەساەر ژیانماان ھەباوو .زۆرجاار باسای نووساین و
بەرپرسیارێتی نووسەر و ھەڵوێستی نووسەران و گرنگییەكانیان بۆ دەكردین .كە گەڕاینەوە بۆ گوندەكان و بووینەوە
بە مامۆسااتا ،تەواو ئاگااا و ھۆشاایار بااووین بەراماابەر نووسااین و بەرپرساایارێتییەكانی نووسااەر .مناایش وەك سااەمەد
بڕوام وابوو كە دەبێت مندااڵن لە قوتابخانە لەگەڵ خوێندن بەزماانی فارسای ،بەزماانی دایكای خۆشایان بخاوێنن و
بنووسن .وەك ئەو عاشقی مندااڵنی گوندنشین و ھەژار بووم و لەگەڵیاندا دەگریام و بەشادییەكانیان شااد دەباووم.
دونیای ھەردووكمان لەژێر كاریگەریی ئەو ژینگەیەدا بوو كە تێیدا دەژیاین و بە قاووڵی ئاازاری دەدایان .بەداخەوە
سااەمەد زۆر زوو بەجێیهێشااتین .دەیتااوانی بەرھەماای زۆر جااوانتر بنووسااێت و كاااری مەزن بكااات .بەاڵم دوای خااۆی
ڕێبازەكەی بەردەوام بوو .ئەو چرایەی ئەو دایگیرساند ھەرگیز ناكوژێتەوە.
ھێشتاش باوەڕم وایە ماركسیزم دەتوانێت رزگاركەر بێت
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مەریوان ھەڵەبجەیی :گەر ھەڵە نەبم لە سەرەتای نووسینتدا چەند چیرۆكێكات بە كاوردی (شاێوەزاری كرماشاانی)
نووسی ،چۆن بوو بەردەوام نەبوویت و دواتر دەستتكرد بە نووسین بە زمانی فارسی
دەروێشیان :لە سەرەتادا چیرۆكەكانم بە زمانی كوردی دەنووسی .یەكێك لەو چیرۆكاانەم بەنااوی خاوازراوی عەلای
كرماشانی ،ساڵی  1469لە گۆڤاری (جهان نو)دا چاپ كارد .چیرۆكێاك باوو بە ناونیشاانی (ڕۆژی یەكەمای پشاوو).
لە كرماشااان و شااارە كوردییەكااان زۆر پێشااوازی لێكاارا .لە دوای باڵوبااوونەوەی ئەو چیاارۆكە ،نووسااەر و ڕەخنەگااری
ئااازیز باااقر مااوئمینی خوێناادبوویەوە ،زۆر ھانیاادام سااەرەتا بە كااوردی بنووساام و دواتاار وەربگێااڕدرێنە سااەر زمااانی
فارسی ،خۆشم زۆرم پێخۆش بوو .بەداخەوە بەھۆی نەبوونی باڵوكراوەی كوردی لەو سەردەمەدا و ئەو سنووردارێتییە
زۆرەی بۆ زمانی كوردی ھەبوو ،نەمتوانی بەردەوام بم و بەناچااری بە زماانی فارسای دەمنووسای و بااڵوم دەكاردەوە.
دواتااریش یەكەم كااۆمەڵە چیاارۆكم بەزمااانی فارساای بەناونیشااانی (لەم ھەرێاامەدا) باڵوكااردەوە و ئیتاار نەمتااوانی
بەزمااانی كااوردی بنووساام .بەاڵم ھەمیشااە ناااوەڕۆكی چیرۆكەكااانم كااوردی بااوون .باساای خەم و ئازارەكانیااان و ئەو
نەھامەتیانەیە كە بەسەریان ھاتووە و دێت.

مەریوووانھەڵەبجەیووی :ئایااا لەو ڕۆژگااارەدا نووسااین بااۆ تااۆ پەناگااایەك بااوو لەو دونیااا پااڕ لە ئااازار و ڕەنااجەدا
پەنابردن بۆ قەڵەم و كاغەز و نووسین گەڕانەوە بوو بۆ ناو خۆت
دەروێشیان :ھەر چاوم ھەڵهێناو دەوروبەری خاۆم دیات ،ھەساتم بە نایەكساانی و خەمای زۆر و ناادادپەروەریی زۆر
كاارد .ھەم لە منااداڵی و مێرمنااداڵی خااۆم و ھاوڕێكانماادا ،ھەم لەكاااتی مامۆسااتایەتی و لە گوندەكاناادا ئەوپەڕی
نەبوونی و نەھامەتی خەڵكم دیت .ستەمكاریی زۆر ،ھۆكاری ھەموو ئەو نایەكسانییە باوو .نەمادەتوانی ئەو ھەماوو
كێشاە و نەباوونی و نااڕەواییە ببیانم و دەربارەیاان نەنووسام .تەنیااا كارێاك دەمتاوانی بایكەم نووساین باوو .ھەمااوو
بیروھۆشمی داگیر كردبوو .نووسین بۆ مان ھەڵهااتن نەباوو لەو دۆخە ،ڕۆچاوون باوو باۆ نااو قاوواڵیی نەھاامەتی و
كێشە بێشومارەكانیان .نووسین بۆ من ھەمیشە چەشنێكی كاریگەرە لە ناڕەزایەتی .تاووڕەیی و نااڕازیبوونێكی تەواو
لە بەراماابەر ئەو دۆخەی كە تێیاادا دەژیاااین و دەژیاان .سااەردەمی دەسااتگیركردن و چەوساااندنەوە و لەسااێدارەدان.
ڕۆژگاری خەباتی سیاسی و مەدەنی لە دژی ستەمكاری.
بەردەوام بەشداریی ڕێپێوانەكانم دەكرد و لە نزیكەوە دەمدیت چۆن ھەموو ناڕازییەكان سەركوت دەكەن و ڕاپێای
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بەناادیخانەكانیان دەكەن .تەمەناام دواناازە ساااڵ بااوو كە دكتااۆر محەماامەد موسااەدەق دەسااەاڵتی گاارتە دەساات ،خاااڵم
ڕۆژنامەكانی دەكڕی و منیش دەمخوێنادنەوە .خااڵە گەورەكەم الیەنگاری موساەدەق باوو ،خااڵە بااوكەكەم الیەنگاری
حزباای تااوودە بااوو .باااوكم سااەربەخۆ بااوو .بەردەوام دەیگااوت لەم ڕۆژگااارەدا دەبێاات ماارۆ پااڕچەك بێاات بااۆ ئەوەی
بتوانێت لە بەرامبەر دوژمنەكەیدا بەرگری بكات .من لەو نێوانەدا سەرگەردان باووم تاا كاتێاك باووم بە مامۆساتا و
تێگەیشااتم تەنیااا سۆشاایالیزم دەتوانێاات ماارۆڤە ھەژار و زەحمەتكێشااەكان ڕزگااار بكااات و لە نەزاناای و نەھااامەتی
بیانپارێزێت .بۆیە بووم بە الیەنگری ماركسیزم و ھێشتاش باوەڕم وایە ماركسیزم دەتوانێت ڕزگاركەر بێات .كاتێاك
لە گوندەكان وانەم دەگوتەوە و لەناو خەڵكی گوندنشیندا دەژیام ،زۆر شتی نوێم دۆزییەوە و لەڕاستیدا دۆزیانەوەی
دونیایەكی تر بوو كە وای لێدەكردم بجەنگم لەپێناوی ماف و حەز و ئاارەزوو و خەونەكانیانادا .ھەر ئەوەش باووە
ھۆی ئەوەی نووسەرێك بم تەواو بڕوام بە بەرپرسیارێتی ھەبێت.
٢١١٧ - ١١ - ٢٦
دەروێشیان:سیستەمیپەروەردەیئێمەلەخراپترینپەروەردەكانیدونیایە

لە بەشاای سااێیەمی ئەم ھەڤپەیڤیاانەدا لەگەڵ نووسااەر و رووناااكبیر و ڕەخنەگااری گەورەی كااۆچكردووی كااورد عەلاای
ئەشرەف دەروێشیان كە سااڵنێك پێش كۆچی دوایی بۆ پرۆژەی كتێبێك لە بارەی ژیانی تۆمااركراوە و لێارەدا چەناد
بەشێكی بۆ یەكەمینجار باڵودەكرێتەوە ،دەروێشیان تیشك دەخاتە سەر ئەدەبیاتی مندااڵن و مێرمندااڵن و سانسۆر و
رێگرەكااانی بەردەم گەشااەكردنی لە كۆماااری ئیسااالمیی ئێراناادا ،ھەروەھااا دەربااارەی ناوەناادی نووسااەرانی ئێااران و
كۆششی زیاتر لە چوار دەیەی لەپێناوی ئازادیی رادەربڕین و مافەكانی مارۆ و ئەو كێشاە و گرفات و مەترساییانە
دەدوێت كە نووسەران لە ئێراندا رووبەڕووی دەبنەوە.

مەریوانھەڵەبجەیوی :ئەو جاۆرە لە ئەدەبیااتی منادااڵن و مێرمنادااڵن كە باۆ یەكەم جاار تاۆ و ساەمەد بێهرەنگای
دەتاننووسی و كاریگەریی زۆری ھەبوو لەسەر كاۆمەڵگەی ئێرانای ،ھەر لەساەرەتاوە سانساۆرێكی زۆری لەساەر باوو،
رووبەڕووی كێشەی زۆر دەبووەوە و زۆرجار بەناوی خوازراوەوە باڵوتان دەكاردنەوە ،ساەرەڕای ئەوەش دەناسارانەوە و
قەدەغە دەكااران ،ئەمە ھەم لەسااەردەمی رژێماای شااا و ھەم لەسااەردەمی كۆماااری ئیسااالمی ،رەنااگە ھەر ئەمەش وای
كردبێت كەسانی وەك نەسیم خاكسار و نووسەرانی دیكەی سەركەوتووی ئەو بوارە كە پەیڕەوی ئەو ڕەوتەی ئێوە
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بوون ،نەیانتوانی بەردەوام بن .ئەو ھەموو ئاستەنگە بۆچی
دەروێشوویان :دەسااەاڵتی سیاساای بە پاالەی یەكەم ھۆكاااری پەراوێزكەوتناای ئەو جااۆرە لە ئەدەبیاااتی راسااتگۆیانە و
بەرپرسیارانەیە .بیرمان نەچێت زۆر كەس نووسییان و درێژەپێدەری ئەو جاۆرە لە ئەدەبیاات باوون ،بەاڵم سانساۆر
نەیهێشت و ناھێڵێت بەرھەمەكانیان چاپ بێت ،نەسیم خاكسار و فەرەیدوون تونكاابنی و زۆر لە ھاوڕێیاانی ترماان
یااان خاارانە بەناادیخانە ،یااان نووسااین و باڵوكردنەوەیااان ل ا قەدەغەكاارا و پاشااان بەناادیخانە و دواتااریش ناچااار
واڵتیان بەجێهێشت .حكومەت  91ساڵ ،چ لە سەردەمی شا و چ پااش شۆڕشای گەالنای ئێاران ،ھەوڵێكای زۆری دا و
پارەی زۆری خەرج كرد ،پڕوپاگەندەی زۆری كرد دژ بە سەمەد و ویستیان كەسێتی لەكەدار بكەن ،دەیان نووساەری
بەكرێگیراویان راسپارد و كتێب و وتاری زۆریان لەسەر نووسی ،ملیۆناان تومەنیاان خەرج كارد و فیلمیاان دەرباارەی
دروساات كاارد بااۆ شااێواندنی راسااتییەكان .وەك گااوتم لەسااەردەمی ھەردوو رژێاامەكەدا .بەاڵم بۆیااان نەچااووە سااەر و
تائێسااتاش بەرھەمەكااانی سااەمەد ،گەر پڕخااوێنەرترین و پڕفرۆشااترینی ئێااران نەباان ،ئەوا بێگومااان یەكااێكن لە
پڕفرۆشترینەكان .خۆت دەزانی زیاد لە پەنجا خانەی چاپ و باڵوكردنەوە لە ئێراندا كۆبەرھەمەكانی ساەمەد چااپ
دەكەنەوە و زیاتر لە بیست جار بەتیراژی زۆر چاپ كراونەتەوە .پاش مەرگی خۆی ،وەرگێڕدراون بۆ چەندین زماان
و خەاڵتی جیهانییان بەدەستهێناوە .بەرھەمەكانی من زیاتر لە سی ساڵ قەدەغە باوون .لەگەڵ ئەوەشادا بەقاچااخ
و دەستبەدەساات بەناااو خەڵكاادا دەگەڕان و دەخوێناادرانەوە .ھەمااوو كتێبەكااانم ،بەتااایبەتی ئەوانەی بااۆ مناادااڵن و
مێرمندااڵن نووسیومن زیاتر لە  11جار بە تیراژی بیست ھەزار چاپ بوون ،پاش شۆڕشی گەالنای ئێارانیش ھەماان
پێشوازییان ل دەكرا گەر سانسۆر بیهێشتایە چاپ ببنەوە .لەم ساااڵنەدا حكاومەتی ئێاران بە بەرناامە كاار لەساەر
پەروەردەكردناای نووسااەری مناادااڵن و مێرمناادااڵن دەكااات بااۆ بەرھەمهێنااانی ئەو جااۆرە لە ئەدەبیااات كە دونیااا زۆر
رەنگاوڕەنگ و جوان و ب كێشە نیشان دەدەن .فێساتیڤاڵی نااوخۆیی زۆریاان باۆ ڕێكادەخات و ملیۆناان دۆالریاان باۆ
خەرج دەكات .دەیاننێرێتە فێستیڤاڵە جیهانییەكان .خەاڵتی ملیۆنییان پ دەبەخشێت و بەتیراژی زۆر كتێبەكانیان
چاپ دەكات و رەخنەگری بۆ دروستكردوون بەردەوام لە ستایشیاندا بنووساێت .حكاومەت دەیەوێات نیشاانی بادات كە
ئەدەبیاتی ڕاستەقینە و ئاراستەی دروست ئەوەیە ،نەك ئەدەبیاتی ھاوشێوەی ئێمە.

مەریوانھەڵەبجەیوی :باشاە ،تاا ڕادەیەكای زۆر ھااوڕاتم ،بەاڵم ئەو ئەدەبیااتەش توانیاویەتی بڕێاك لە خاوێنەر
بۆخۆی پەیدا بكات و وەربگێڕدرێتە سەر زمانەكانی دونیا و جاریش ھەبووە بوونەتە كاندیدای گەورەترین خەاڵتای
جیهانی ،خەاڵتی ئەندەرسن وەك نۆبڵی ئەدەبیاتی مندااڵن وایە ،ئەمە بۆ خراپە
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دەروێشیان :خراپی ئەوەیە ئەدەبیاات سانووردار بكەیات باۆ یەك ئاڕاساتە یاان چەناد ئاراساتەیەك  ،ئەدەبیاات بە
رەنگااااوڕەنگی و جیاوازییەكاااانیەوە جاااوانە ،ڕەخااانەی ئاااێمە لەو جاااۆرە لە ئەدەبیاااات ،ئەوەیە كە كاتێاااك مااارۆ
دەیخوێنێتەوە ،ھەست دەكات كۆمەڵگەی ئێمە كۆمەڵگەیەكی ب كێشەیە و مندااڵن و مێرمندااڵن و گەورەكان زۆر ب
گرفتن و ھی ئاریشاەیەك لە واڵتادا نیایە .ناكرێات پااش ئەو ھەماوو گۆڕانكاارییە مناداڵ تەنیاا فێار بكرێات كەی
بخەوێت و چۆن پێش نووستن ددانی بشوات و جلەكانی چۆن بە پاكی رابگرێت .منداڵ دەبێت بزانێت لە خێازانەكەی
و قوتابخانە و كۆمەڵگەكەیدا چی دەگوزەرێت .دنیا تەواو گۆڕاوە و نەوەی ناوێ خااوەن ھۆشایارییەكی زۆرە .دەبێات
مندااڵن بزانن چی بكەن بۆ ئایندەیان و بشزانن ھاوشێوەكانیان لە جوگرافیاایەكی تاردا چاۆن ژیاان بەساەر دەبەن.
ئەمە جااۆرە درۆكردنێكاای مەترساایدارە لەگەڵ ئەو تااوێژەدا دەكرێاات .كە گەورەتاار دەباان تووشاای شااۆكی گەورە دەباان.
كاتێك دەبینن ئەوەی پێیانگوتراوە ڕاسات نەباووە و دونیاا تەواو پێاەوانەكەیەتای .سیساتەمی پەروەردەی ئاێمە لە
خراپترین پەروەردەكانی دونیاایە و پاڕە لە درۆ و خاورافە و ھەنادێك شات كە وەك ژەھار وایە باۆ مناداڵ .تاا ئەو
پەروەردەیە نەگۆڕێت و ئەم جۆرە لە سیستەمی سیاسی بۆ بەڕێوەبردنی واڵت گاۆڕانی بەساەردا نەیەت ،دۆخای ئاێمە
زۆر لەمە خراپتاار دەبێاات .ئەو دۆخەی وای كااردووە خااوێنەری ئێسااتامان كەمتاار بێاات لە پەنجااا ساااڵ لەمەوپااێش،
لەكاتێكدا ئەوكات ژمارەی دانیشتووانی واڵت یەك لەسەر سێی ئێستا بووە.
مەریوانھەڵەبجەیی:

دەمەوێت بێمە سەر باسی ناوەندی نووسەرانی ئێران و دامەزرانادنی و ھەوڵ و كۆششاەكانتان

لەو ناوەنادەدا و ئەو خواساات و داواكارییاانەی ناازیكەی پەنجاا ساااڵە لەم ناوەنادەدا خەباااتی باۆ دەكەن .زیناادان و
دەربەدەری و ئاااوارەیی زۆرتااان چەشااتووە و چەناادین نووسااەر و وەرگێااڕ و ڕەخنەگااری گەورە گیانیااان بەختكااردووە
لەپێناوی بیروباوەڕیاندا .دەكرێت باسێكی ناوەندی نووسەران بكەیت كە خۆت سەرۆكی ئەو ناوەندەی
دەروێشوویان :ناوەناادی نووسااەرانی ئێااران زیاااتر لە چ ا ساااڵە لەسااەر دەسااتی نووسااەرانێكی گەورەی وەك ساایمین
دانیشااوەر ،جەالل ئااالی ئەحاامەد ،بەھاارام بەیزایاای ،غواڵمحسااەین ساااعدی و محەماامەد عەلاای سااەپانلو دامەزرا بە
مەبەساااتی بەرگاااری لە ئاااازادیی ڕادەرباااڕین و ماااافی مااارۆ و خواسااات و داواكااااری بە حەقااای ئەھلااای قەڵەم و
ھونەرمەندانی ئێران و چین و توێژە جیاوازەكانی كۆمەڵگە .وەك دەزانیت لەو ڕێگایەشادا قورباانیی زۆرماان داوە و
دەیااان نووسااەرمان شااەھید و دەربەدەری واڵتااان بااوون .زۆر نووسااەرمان سااااڵنێكی زۆر لە پێناااوی ئەم داواكااارییە
ڕەوایااانەدا خااراونەتە بەناادیخانەوە .چەناادین نووسااەر و شاااعیری وەك محەماامەد موختاااری ،محەماامەد جەعاافەری
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پویەندە ،دكتۆر مەجید شەریف ،ئەحمەد میرعەالیی ،غەفار حوسەینی شاەھید كاراون و گاورزی گەورە لە ناوەنادی
نووسەران دراوە و زۆر لە نووسەرانی ئێمە ناچار كراون واڵت بەجێبهاێڵن .زۆر ئەساتەمە نووساەر بیات لە واڵتێكای
دیكتاتۆریدا و بتوانیت ئازاد و سەربەخۆ بمێنیتەوە و بجەنگی لەپێناوی مافی رەوای خەڵك و ئازادییەكانیان.

مەریوان ھەڵەبجەیی :ناوەندی نووسەرانی ئێران لەسەردەمی شادا ھەمان كێشاەی ھەباوو ،بەردەوام نووساینیان لا
قەدەغە دەكرا و دەكرانە زیندانەوە .بەاڵم پاش شۆڕشی گەالنی ئێران گوشارەكان زۆرتر بوون و نووسەرانتان زیاتر
تیرۆر دەكران و ناچاار دەكاران واڵت بەجێبهاێڵن .لەساەردەمی كارانەوەی ساەركۆمار محەمامەد خااتەمی و ئەوكااتەی
نووسااەر (دكتااۆر عەتااائوڵاڵ موھاااجەرانی) وەزیااری رۆشاانبیری بااوو ،داوایااان لێكااردن بااانە پێشااەوە و ئەساساانامەی
ناوەنادی نووسااەران و بڕگەكااانی بااخەنە بەردەساات وەزارەت و مااۆڵەتی فەرمیاای كاركردنتااان باادەن  ،ئەو ھەوڵە بااۆ
سەری نەگرت و ھۆكارەكانی چی بوون
دەروێشوویان :ھۆكارەكااانی ئاشاكران ،گەر وەزیاار یااان محەماامەد خااتەمی سااەركۆماری ئەو كاااتەش مەبەسااتی بااووایە
بەڕاسااتی كااارێكی وا بكااات ،دەزگاكااانی دیااكە رێگاار دەبااوون و ھەر ئەواناایش ھۆكاااری سااەرەكی بااوون كە نەك ھەر
ناوەندی نووسەران مۆڵەتی كاركردنی فەرمی وەرنەگرێت ،بەڵكو بەردەوام ھێارش باكەنە ساەر ماڵەكانماان و دەسات
بەسەر دەستنووس و نامەكانی ئەنادامانی ناوەنادی نووساەراندا بگارن .بكارێنە زینادان و ببارێنە بەردەم دادگاكاان.
وایان كرد نەتوانین لە كتێبخانەیەكیشدا كۆببینەوە و ھەڵبژاردنی ناوەندی نووسەران بەڕێوەبەرین .بیرمان نەچێت
ھی دیكتاتۆرێك ناتوانێت بەرگەی دەنگی ئازاد و ناڕەزایی و قەڵەمی نووسەرانی ئازادیخواز و بەرپرسیار بگرێت و
ناچااار دەبێاات بە ھەمااوو جۆرێااك رووبەڕووی بێااتەوە .ئەوە ھەر لەكاااتی سااەركۆماریی خاتەمیاادا بااوو كە زۆرتاارین
ھاوڕێمان رفێندران و خنكێندران و دواتر لە بیاباندا تەرمەكانیانمان دۆزینەوە .چی كرد تاوانی بكوژەكاان بگرێات
و دادگاییان بكات نەك ھەر نەیكرد ،بەڵكو پاارێزەرەكەی ئاێمە كە پاارێزەری شاەھیدە بەنااحەق خنكێنادراوەكانی
ئااێمە بااوو ،دەسااتگیر كاارا .دكتااۆر ناساار زەرەفشااان كە پااارێزەرە و ئەناادامی دەسااتەی بااااڵی ناوەناادی نووسااەرانە،
پارێزەری ھاوڕێ شاەھیدەكانمان باوو ،بەتااوانی بەرگاری لەحەق حاوكمی پێان سااڵ بەنادكردنی بەساەردا درا .بە
دەیااان شااەو لە ماڵەكااانی خۆماناادا نەخەوتااین و ھەمیشااە چاودێرییااان دەكااردین و تاارس و تۆقاناادن منااداڵ و
ھاوساااەرەكانی ئێمەیاااان بێااازار كاااردووە .بەاڵم ھەماااوو ئەماااانە وا نااااكەن ئاااێمە كاااۆڵ بااادەین .ئاااێمە نە ھااااوڕێ
شااەھیدەكانمان لەبیاار دەكەیاان ،نە ڕێبازەكانیااان و نە ئەو گرنگتاارین ئەركەی كە نووسااەران و رۆشاانبیران لەسااەر
شانیانە و ھەرگیز نایانەوێت و نابێت لەبیری بكەن.
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مەریوانھەڵەبجەیی :لە بیست ساڵی ڕابردوودا زۆربەی ئەندامانی ناوەندی نووسەرانی ئێران لەژێر گوشاری زۆر و
زینااادان و تۆقاندنااادا بەناچااااری ھەڵهااااتن و ژیاااانی تاراوگەیاااان ھەڵباااژارد ،لەوانە عەبااااس مەعروفااای ،كاااازم
كەردەوانی ،مەنسوور كۆشان ،جەمشید بەرزەگر و زۆری تریش .تاۆش لەوانە بوویات كە نااوت لەو لیساتەدا باوو كە
دكتۆر ناسر زەرەفشان و ھاوڕێیانی دۆزییانەوە و بەپێی ئەو پالنەی دەزگا سیخوڕییەكان دەبوو تیرۆر بكرێی! بۆچی
بیرت لەھەڵهاتن و دەرچوون لە ئێران نەكاردەوە و تااكەی دەتەوێات خاۆت و خێازانەكەت لەبەردەم ئەم ھەڕەشاە و
مەترسیانەدا بمێنیتەوە
دەروێشیان :ھەرگیز بیرم لە ژیانی تاراوگە نەكردووەتەوە و بیریشی لێنااكەمەوە .مان نووساەرێكی ئێارانیم و ئەوە
چارەنووسی واڵتەكەمە كە ستەمكار بەدوای ستەمكاردا دەسەاڵت دەگرێتە دەسات و رۆژانە ناوخبەی ئەم واڵتە ناچاار
دەكات واڵت بەجێبهێڵن و ھەڵبێن .دەكرێنە زیندانەوە و بێدەنگ دەكرێن .لە زانكۆكان دەردەكرێن و خەڵكی بێتوانا
و ناشایستە دەخرێتە جێگایان .وەك نووسەرێك بەئەركی خۆمی دەزانم بجەنگم لە پێناوی ماف و داواكارییەكانیان.
ئەمە واڵتی ئێمەیە و خۆشماندەوێت و دەبێت قوربانیی بۆ بادەین .چەنادین جاار لە زانكۆكاانی ڕۆژئااواوە بانگێشات
كااراوم و لە زۆربەی واڵتااانی ئەوروپااا كااۆڕ و بەرنااامەم ھەبااووە و رێكخراوەكااانی مااافی ماارۆ داوایااان لێكااردووم
بمێنمەوە و نەگەڕێمەوە بۆ ئێران .پێیان باش بووە خێزان و منداڵەكانم بەرم و نەگەڕێمەوە .بەاڵم ئەستەمە بۆ من
لەم واقیعە ھەڵبێم .لە ھەردوو ڕژێمەكەدا ،چی خراپە كردوویانە لەگەڵمان .دەركردن لە زانكۆ و لە وانەگاوتنەوە
و لەسەر ھەموو كار و چاالكییەكی ڕۆژانە كە پەیوەندی بە بژێوی و ژیانی ڕۆژانەمانەوە ھەیە .برسییان كردووین و
ژیانی ئێمەیان بە ھەموو جۆرێك خستووەتە تەنگانەوە .ئێمە بەرپرسیارێتی گەورەمان لەساەرە و دەبێات ئەو ئەرك
و ڕۆڵەی سااااڵنێكی زۆرە لەسەرشااانمانە ،بەباشاای جێبەجێاای بكەیاان و بیگەیەنااین بە نووسااەرانی نەوەی نااوێ .ئەو
چرایەی نووسەرانی گەورەی وەك ئەحمەد شاملو ،غواڵم حوسەین ساعدی ،سایمین دانیشاوەر ،مەحماود ئیعتیمااد زادە
(بەئااازین) و جەالل ئااالی ئەحاامەد داویااانەتە دەساات ئااێمە ،بەڕۆشاانی ڕایگاارین و بەھیااواوە بیگەیەنااین بە نەوەی
داھاتوو .تەنیا رێگا مانەوە و بەرگرییە لە ئازادیی بیروڕا دەربڕین .تا كۆمەڵگایەكی ئازاد و دیموكراتماان نەبێات
بەردەوام لە پاشااكەوتندا دەبااین و پاشااەڕۆژمان زیاااتر ڕوو لە تاااریكی دەبێاات .ئەم ڕێگااا دژوارەش لە ھەمااوو كەس
زیاااتر پێویسااتی بە ھاازر و توانااای نووسااەران و رووناااكبیرانە .ماان ھیااوام زۆرە و ئایناادەی ڕوون و باااش دەبیاانم و
دەبێت بەردەوام بین.
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ژمارەیەك كۆچبەری كورد لە خانووی قەرەجەكان لە بولگاریا
دەروێشیان:زۆرخۆشبینمبەكوردستانوئایندەیئەدەبیاتیكوردی

لە دوابەشی ئەم گفتوگۆیەماندا لەگەڵ نووسەری ناوداری كورد عەلی ئەشرەف دەروێشیان كە سااڵنێك بەر لە كۆچی
دوایای بااۆ پارۆژەی كتێبێااك لەبااارەی ژیاانی تۆمااار كااراوە و لێارەدا چەنااد بەشااێكی باۆ یەكەمینجااار باڵودەكاارێتەوە،
دەروێشیان دەربارەی نووسین بە كوردی و بەرپرسیارێتی و ھەڵوێستی نووسەران دەدوێت .ھەر لێرەدا بە وردی باسی
ئەدەبی شێرزاد حەسەن دەكات و وەك نووسەرێكی خاوەن رەوتێكی تایبەت و دونیابینییەكی جیااواز وەسافی دەكاات.
ئەو شێرزاد وەك دەنگێكی یاخی ناودەبات كە زیاتر لە چوار دەیەیە بە جەسارەتێكی زۆرەوە لە تابووەكان دەدات و
موقەدەسااەكانی كااۆمەڵگە و نەریتەكااانی دەداتە بەر رەخاانە .تەواوی ئەم گفتوگااۆیە ،وا بڕیااارە ساااڵی ئایناادە لە
كتێبێكدا باڵوبكرێتەوە.

مەریوووانھەڵەبجەیووی :لە كۆتااایی سااااڵنی نەوەدەكااانەوە و پاااش چەناادین ساااڵ نووسااین و خوێناادنەوە بە زمااانی
فارسی و چاالكیی زۆر لە ناوەندی نووسەرانی ئێراندا ،ئێستا لە دەیەی شەشەمی ژیانتادا ئاارەزوویەكی زۆرت تێادا
دەبینم بۆ بەدواداچوونی بەرھەمی نووسەرانی كورد .ئەم ئاوڕدانەوەیە لە زمانی دایك و ئەو نووسەرانەی بە كاوردی
دەنووسن بۆ چی دەگەڕێتەوە
دەروێشوویان :لەم سااااڵنەدا ئەو ھااۆگرییەی ماان بااۆ ناوەناادی كولتااووری كااوردی و زمااانی كااوردی زۆر زیاااتر بااووە لە
ھەمیشااە و دووربەدوور زۆر بەدواداچااوون دەكەم بااۆ كااار و بەرھەم و چاالكییەكانیااان .دیااارە ھۆكاااری سیاساای و
كۆمەاڵیەتی و كولتووریی زۆر ھەن لەپشت ئەم بابەتەوە .لە شەستەكان و حەفتاكانی سەدەی رابردوودا  ،كەشاێكی
زۆر تاااایبەت و نادروسااات لەئێرانااادا بەگشاااتی و بەتاااایبەتیش لە نااااوچە كوردییەكاااان ھەباااوو .كتێاااب یاااان ھااای
باڵوكااراوەیەك بەكااوردی نەبااوو .نەتاادەتوانی پەیوەناادی دروسااتبكەیت لەگەڵ نووسااەران و بەتااایبەتی ئەوانەی بە
كوردی دەنووسن .بۆ نموونە ھی گۆڤاارێكی ئەدەبای كولتاووریی كاوردیم شاك نەدەبارد بایكەمە ساەرچاوەی فێرباوونی
كوردی و نزیكبوونەوەی زیاتر لە زمانی كوردی و نووسەرانی كورد.
زمانی كوردی بە ھەموو شێوەیەك سانسۆر و گوشارێكی زۆری لەسەربوو .چ لە سەردەمی رژێمی شاھەنشایی ئێراندا،
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چ لە سەردەمی كۆماری ئیسالمیی ئێرانادا .ئەو نووساەرانەی دەیانویسات بە كاوردی بنووسان و كاار باكەن ،ئێرانیاان
بەجێدەھێشت و لە كوردستانی عێراق درێژەیان بە كار و چاالكی دەدا .یان دەچوونە واڵتاانی رۆژئااوا .دیاارە پااش
شۆڕشی گەالنی ئێران كەمێك باشتر بوو .لێرە و لەوێ یەك دوو گۆڤاری دووزماانەی كاوردی و فارسای دەردەچاوون و
كاریان دەكرد و كەم تازۆر دۆخەكە گۆڕدرا و ئەو جۆرە باڵوكراوانەش كاریگەریی باشایان ھەباوو ،گەرچای بەردەوام
نەدەبوون و دادەخران .سرووشتییە من وەك تاكێكی كاورد لەبەر ئەو ھۆكاارە سیاساییانەی لە واڵتەكەمادا ھەباوون،
نەمتوانیوە بە كوردی بنووسم ،بە زمانێكی دیاكە كە زماانی دایكام نیایە ،بنووسام و خەمەكاانی ھاوزمانەكاانم ببانە
بابەتی سەرەكیی چیرۆك و رۆمان و نووسینەكانم.
ئەوەش گرنگە كە كورد لە پارچەكانی دیكە ئەدەبیاتێكی جاددی ھەیە و پێشاكەوتووە و توانیاویەتی زیااد لە ساەد
ساڵ لەمەوپێش رۆژنامەوانی جددی بە زمانی كوردی ھەبێت .جێگای شانازییە لە كوردساتاندا و لە سااڵی  1409دا
چیرۆكی مۆدێرن نووسراوە .بەردەوام لەم سااڵنەی دواییدا ھەوڵم داوە بزانم بەتایبەتی لە كوردساتانی عێاراق چای
دەگوزەرێت ،بەتایبەتیش لەو كاتەوەی تۆم ناسیوە ئاگاداری پێشكەوتنی ئاستی كولتووریی كوردستانم و ئاساۆیەكی
باش بەڕوومدا كراوەتەوە.
بەردەوام گۆڤاری رامان و كاروان و سەردەم و ئایندە و گەالوێژ و زۆر كتێب و باڵوكراوەی ترت بۆ ھێناوم و ھەساتم
بە پێشااكەوتنی بەرچاااو و كاارانەوەی باااش كااردووە ،ھەر ئەمەش كاااریگەرییەكی زۆر باشاای لەسااەر پێشااكەوتن و
گەشااەی ئەدەبیااات لە كوردسااتانی ئێراناادا ھەبااووە .دەبێااات لە ئایناادەدا پەیوەناادی كولتااووریی ئااێمە و دیاااداری
نووسەرانمان و ھاتوچۆمان زۆر زیاتر بێت و ئەمەش دەتوانێت كااریگەرییەكی زۆر باشای ھەبێات .مان زۆر خۆشابینم
بە كوردستان و ئایندەی ئەدەبیاتی كوردی .كورد خاوەنی نووسەری گەورە و بەتوانایە .چ لە كوردستانی عێراق ،چ
لە كوردستانی ئێران و پارچەكانی دیكەش .بەھەمان شێوە كوردی تاراوگە و ئەوانەی سااڵنێكە لە ڕۆژئاوا دەژین .
مەریوانھەڵەبجەیی:

چەند ساڵێكە لە ڕۆژنامە و باڵوكراوە ئێرانییەكاندا زۆر ستایشی ئەدەبیاتی كاوردی دەكەیات

و وەك ئەدەبیاتێكی مەزن و جیهانی ناوی دەبەیت و ھیاوای گەورەت پێای ھەیە ،بەتاایبەتی بەرھەمەكاانی ھەردوو
نووسااەر شااێرزاد حەسااەن و بەختیااار عەلاای .ئەم ھەمااوو سەرسااامی و ستایشااەی تااۆ بااۆ ئەدەبیاااتی كااوردی بااۆ چاای
دەگەڕێتەوە
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دەروێشیان :ئەدەبیات و پرسی كولتوور بەشێوەیەكی گشتی تەنیا لە ئازادییەكی تەواو ڕەھاادا دەتوانێات بە باشای
گەشە بكات و پێشبكەوێت .گەلی كورد بەدرێژایی مێژوو خەباتی كردووە و تێكۆشاوە بۆ بەدەساتهێنانی مافەكاانی و
ھەوڵی داوە بۆ گەیشتن بەو ئازادییە .رێگایەكی زۆری پڕ لە زەحمەتی بڕیوە و دژواریی زۆر ھاتووەتە ساەر ڕێگاای
و دەشاابێت بەردەوام بێاات بااۆ بەدەسااتهێنانی تەواوی مافەكااانی .كوردسااتانی عێااراق قوربااانیی زۆری داوە .ھەر لە
ئەنفااال و كیمیاباااران و كارەساااتی ھەڵەبااجەوە تااا وێرانبااوونی ھەزاران گونااد .ئەوەی لە پاااش راپەڕیناای 1441
بەدەستیهێناوە مافی خۆیەتی و دەتوانێت ئایندەكی باشتر و درەوشاوە بۆخۆی دروست بكات و ببێتە سەرمەشقێك باۆ
بەشەكانی تری كوردستان.
پێماااوایە بەشااای ھەرەزۆری ھۆكااااری ئەوەی كە ئەدەبیااااتی كاااورد ،قورساااایی گەورەی لە كوردساااتانی عێراقااادایە،
دەگەڕێتەوە بۆ مێژووی پڕ لە خەبات و قوربانیدانی و شەڕی ئەندێشە و كولتوور بۆ بەدەستهێنانی مافە رەواكانیان
و لەم ڕێگایەشااادا زۆر ساااەركەوتوو باااوون و دەتاااوانن لە ئاینااادەدا ھەنگااااوی گەورە بناااێن باااۆ گەشاااەی زیااااتر و
بەجیهااانیبوونی ئەدەبیاااتی كااوردی .ئەگەر ئەدەبیاااتی كااوردی لە بیساات ساااڵی رابااردوودا بە شاایعر و لە رێگااای
شاعیرانێكی وەك شێركۆ بێكەس ،رەفیق سابیر ،لەتیاف ھەڵامەت و عەبادوڵاڵ پەشاێوەوە توانیاویەتی سانوورەكانی
كوردستان و رۆژھەاڵتی ناوەڕاست ببڕێات و لە ڕۆژئااوادا بناسارێت و وەك ئەدەبیااتێكی پێشاكەوتووی مەزن ساەیری
بكرێاات ،ئەوە ئێسااتا ئەدەبیاااتی داسااتانی كااوردی (چیاارۆك و ڕۆمااان) بەرەو بەجیهااانیبوون دەڕوات ،بەتااایبەتی لە
ڕێگای دوو نووسەری گەورە و نەریتشكێنی وەك شێرزاد حەسەن و بەختیار عەلییەوە.
بەداخەوە زۆر جێگای گلەییە كە حكومەتی ھەرێم كوردستان و بەتایبەتی وەزارەتی رۆشنبیری كاریاان باۆ وەرگێاڕان
بۆ زمانی ئەویدی و ناساندنی ئەدەبیاتی كوردی نەكردووە .ھی ھەوڵێكی جددی و پڕۆژەیای نەباووە باۆ وەرگێڕانای
ئەدەبیاتی كوردی بۆ زمانە بیانییەكان .زۆربەی ھەوڵەكان تاكەكەسی و پاڕ پار و كورتن.
من دڵنیام ڕۆمانی (حەسار و سەگەكانی بااوكم) و كاۆمەڵە چیرۆكای (گەڕەكای داھۆڵەكاان) و ئەو چەناد چیارۆك و
نۆڤلێتەی تاری شاێرزاد حەساەن كە تاۆ كاردووتن بە فارسای ،لەگەڵ دواھەماین ھەنااری دنیاا و ئیاوارەی پەروانە و
شاری مۆسیقارە سپییەكان و بەرھەمەكانی تری بەختیار عەلی ،وەربگێڕدرێن باۆ ھەر زماانێكی بیاانی ،پێشاوازییان
ل دەكرێت و سەرنجی خوێنەران و ڕەخنەگرانی بیانی بۆ ئەدەبیاتی كاوردی ڕادەكێشان .بێگوماان دەبێات ساەرەتا بە
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پڕۆژە و بە پشتیوانیی باشی ئابووری ،بە رێگایەكی دروست و بە قەڵەمای وەرگێاڕی بەتواناا و وەرگێاڕی زۆر بااش
بەرھەمی نووسەران وەربگێڕدرێت بۆ زمانە جیهانییەكان .تا وەرگێڕان نەبێتە پڕۆژەی بونیادی حكومەت و وەزارەتای
ڕۆشنبیری ،ئەدەبیاتی كاوردی ناتوانێات بەپێای پێویسات بناسارێت و ڕووی ڕاساتەقینەی ئەدەبیااتی كاوردی نیشاانی
دونیا بدرێت.

مەریوانھەڵەبجەیی :نەتگوت گرنگیی ئەدەبیاتی بەختیاار و شاێرزاد لەچیادایە و باۆ پێتاوایە دەتاوانن بەجیهاانی
ببن و تایبەتمەندییەكانیان چییە
دەروێشیان :شێرزاد حەسەن نەك ھەر نووسەرێكی گەورەیە ،بەڵكو رۆشانبیرێكی گەورەشاە .خەبااتی بەردەوامای باۆ
ماافی ژنااان و چاالكییەكااانی لە باواری پەروەردەدا ئەوە دەسااەلمێنێت .بە پاارۆژە كاار دەكااات و ئەندێشااەی قااووڵی
ھەیە بۆ دروستكردنی كۆمەڵگەیەكی رۆشنگەر و زیندوو .باش دەزانێت سیستەمی پەروەردە و ناوەندی خێازان تەنیاا
پەروەردەی ئااازاد و ڕۆشاانگەر دەتوانێاات وەاڵماادەرەوەی پێوسااتییەكانی بێاات .چەنااد ساااڵێك لەمەوپااێش دوو وتاااری
شێرزاد حەسەنت وەرگێڕا بۆ فارسی (شەرەف لە نێوان خێ و حیزبدا  -وەاڵمێكی تازە بۆ پرسیارێكی كۆن )1441 -
لەبەر سانسۆر ھی باڵوكراوەیەك ئامادە نەبوو باڵوی بكاتەوە.
گۆڤاری فص زنان (وەرزی ژنان ،گۆڤارێكی فیمینیستی) وتاری شەرەف لەنێوان خێ و حیزبدای باڵوكردەوە و دواتر
حكاااومەت دایخسااات .لەوكااااتەوە ھەساااتم بەوە كااارد دونیاااابینی و روانینێكااای قاااووڵی ھەیە و نووساااەرێكە خااااوەن
بەرپرسیارێتی .ڕەخنەگرە بەرامبەر بە كۆمەڵگاكەی و دەسەاڵتی ڕەھای ئاین و باوكساالری .رەخنەی جاددی حەساار
و سەگەكانی باوكم لە ئاین و كاۆمەڵگە و دەساەاڵتی ڕەھاای حیازب و حكاومەت ،رەخنەیەكای بونیاادی و كااریگەرە.
باوكی ناو حەسار ،باوكی ئاینی و ئیستیبدادی نادادپەروەری دەساەاڵتی سیاساییە .رەخانەی تونادی ئەم رۆماانە لە
باوك سمبولێكە و گشتگیرە بەرامبەر ھەموو دەسەاڵتێكی رەھا .لە وتاری (وەاڵمێكای تاازە باۆ پرسایارێكی كاۆن) لە
كۆنگرەی نووسەرانی جیهانیدا ( 1446فینالند) ڕەخنە لە دابونەریات و عاورفی كاۆمەڵگەیەكی داخاراو و دواكەوتاوو
لەژێاااار سااااایەی دەسااااەاڵتی دینیاااادا دەگرێاااات .ھەمااااان پااااڕۆژە لە حەساااااردا بە شااااێوازێكی ھونەرییااااانە و بە
كارەكتەرسازییەكی زۆر بەھێز كاری لەسەر دەكات و شاكارێكی ئەدەبی دەخولقێنێت.
حەسار رۆمانێكی بەتەواوی مانا تابووشكێنە و لەسەر چەند ئاستێك كاری كردووە .دەمەوێت لە ئایندەدا
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رەخنەیەكی ورد دەربارەی ئەم رۆمانە بنووسم .دیارە ڕەخنەگرانی گەورەی ئێران زۆریان لەبارەوە نووسی و ستایشای
زۆریااان كاارد .سااەرەڕای ئەو سانسااۆرە زۆرەشاای كرابااوو .چیرۆكاای ئیزرائی ا و كەڵەكااوڕان و ئاسااكەكاان و نااۆڤلێتی
كودەتای كەروێشكەكان لە جوانترین چیرۆكەكانی شێرزاد حەسەنن و پێویستیان بە رەخانە و ڕاماان و نووساینی زۆر
ھەیە .دیااارە بەگشااتی ھەمااوو چیرۆكەكااانی كتێباای "گەڕەكاای داھۆڵەكااان"م زۆر بەالوە پەسااەند و سااەرنجڕاكێش و
سەركەوتوون.
خااودی چیرۆكاای گەڕەكاای داھۆڵەكااان ،زۆر بەوردی كاااری لەسااەر ژیااانی ئەو منااداڵ و مێرمناادااڵنە كااردووە كە لە
دۆخێكاااای نالەبااااار و نااااابەرابەردا دەژیاااان و ڕووبەڕووی چ سااااتەمێك دەباااانەوە .دیااااارە ئەم چیاااارۆكە وەك زۆربەی
چیرۆكەكاااانی تاااری ،زۆر وردەكااااریی ڕەمااازی و نیشاااانەی تێااادایە و دەكرێااات خوێنااادنەوەی سااایمۆلۆژی و تەناااانەت
كۆمەڵناسی و دەرووناسییان بۆ بكرێت .كەڵەكوڕان و ئاسكەكاان ڕەخنەیەكی بونیادی و جدییە بەرامبەر بە ئااین و
پەروەردەیەكااای نادروسااات .ئیزرائیااا كااااركردنێكی تاااایبەتە لەساااەر دەساااەاڵتی ساااتەمكاری و ئەو بااااوكە وەك زۆر
بەرھەمی تری باوكێكی ڕەمزییە و لەڕێگای ئەوەوە لە ھەموو موقەدەسەكان دەدات .كودەتاای كەروێشاكەكان نیشاانە
و رەفتار و زەمینەی دروستبوون و لەناوچوونی دیكتاتۆر و دامودەزگاكانیان دەخاتەڕوو.
شااێرزاد حەسااەن ئەزمااوونی ژیااانی و راسااتگۆبوون و جەسااارەت و سەركەشاای ،بەرپرساایارێتی بەراماابەر بە ماارۆ و
بەتایبەت كاۆمەڵگەكەی وای كاردووە نووساەرێكی ساەركەوتوو بێات و باۆ خوێنادنەوە و تێگەیشاتن و وردباوونەوە لە
كۆمەڵگەی كوردی و كێشەكانی بیخوێنیتەوە و قسەی لەسەر بكەیت .زۆر باش كار لەسەر ئاگایی و ھۆشیاركردنەوەی
كۆمەڵگە و ئاست و روانینی تاكەكانی و قەیرانەكانی دەكات .لە ھەماوو ئەو جەمساەرە گەورانەی داوە كە دەتاوانن
ھۆكاری دواكەوتوویی كۆمەڵگە و كێشەكانی بن.
لە ئاینەوە بۆ نەریت و پیاوساالری و پرسی ژنان و ھەژاریای كاۆمەڵگە و نابەرابەرییەكاان .ئەماانە وایاان كاردووە
بڵێم شێرزاد حەسەن ئەدەبیاتێكی گەورەی ھەیە و لە نموونەی ئەو نووسەرانەیە كە بۆ من جێگای رێز و ستایشێكی
زۆرە .لەو نووسااەرانەیە كە بەداخەوە لەم رۆژگااارە و لەم ناااوچەیەی ئااێمەدا نموونەیااان زۆر كەمە .ھەوڵ دەدەم لە
ئایناادەدا بە پاارۆژە و بە وردی دەربااارەی بەرھەمەكااانی بنووساام .بەداخەوە بەھااۆی سانسااۆرەوە لە ئێراناادا تەنیااا
حەسار چاپ كرا و ئەویش دواتر قەدەغەكارا و كاۆكرایەوە .ھیاوادارم رۆژێاك بێات بتاوانی ھەماوو بەرھەمەكاانی بە
فارسی باڵوبكەیتەوە.
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وتووێژلەگەڵعەلیئەشرەفدەرویشیان

و:مستەفازاھیدی
پرسیار:

چۆن بوو بوویت بە نووسەر

وەاڵم :بە رێكەوت ،ساڵی س ناوەندی بووم ،داڕشتێكم نووسی كە زۆر پێشوازی لێكارا ،ئەمە باوو بە بەساتێن باۆ
ئەوە پەی بە توانای خۆم ببەم لە نووسیندا .بەاڵم تا تەمەنی  11ساڵی ھی شتێكم باڵو نەكاردەوە .لە زانكاۆ بە
ھۆی ئاشنایەتی لە گەڵ جەالل ئال ئەحمەد ،دوكتور ئەمیر حسێن ئاریانپوور و دواتر باقر مومنی و بە ئازین و...
نووسین بوو بە كارێكی جیدی بووم .بە تایبەت جەالل ئال ئەحمەد و خاتوو سیمین دانشوەر زۆریان ھانادام بەوەی
كە بنوسم .ھەڵبەت من ھەموو ئەمانە بە رووداو و ھەڵكەوت دەزانم.
پرسیار:

شێوەی كار كردنتان چۆنە ھەموو رۆژێك دەنوسی یان چاوەڕوانی ئیلهام دەبیت

وەاڵم :من ھەموو رۆژێك دەنووسم .ھی كات چاوەڕوانی ئیلهام نابم .كاری بەردەوامی رۆژانە .من ھای كاارێكم نایە
جگە لە خوێندنەوەو ئەوموون كرنی ژیان و نووسین .سەبارەت بە ئیلهام دواتر رای خۆمت پ دەڵێم.

پرسیار :ئاخۆ بەر لە نووسین فۆڕم دیاری دەكەی بۆ نووسینەكەت
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وەاڵم :بەر لە نووسااین بیاار لەو بااابەتە دەكەمەوە كە سااەرنجی مناای بااۆ الی خااۆی راكێشاااوە .تااا رادەیەك شااێوەو
فۆڕمەكەی دیااری دەكەم دواتار دەسات دەكەم بە نووساین .ئەم بیركاردنەوە لە باابەت رەناگە باۆ یەك ماناگ میشاكم
داگیر بكات.

پرسیار :نووسەران و شاعیران زۆرتر دەفتەرێكیان پێیە بۆ نۆت ھەڵگرتن ،ئێوە چی
وەاڵم :بەڵ بوونی دەفتەری نۆت بە یەك لە كەرەساە ساەرەكیەكانی كااری نووساین دەزانام بریاا بااب و دایكاێكم
ھەبا كە ھەر لە سەردەمی مناڵیەوە ناچاریان كردبام كە رووداوەكانی ژیانی رۆژانەم بنووسمەوە .ئەمە پاشاكەوت و
سەرەمایەیەكی گەروەیە بۆ داھاتووی مرۆڤێك ،چ بب بە نووسەر یان نەبێت .داواتان لێدەكەم بەر لەوەی حیساابی
بانكی بۆ مناڵەكانتان باكەنەوە دەفتەرێكای باۆ بكاڕن باۆ ئەوەی رووداوەكاانی رۆژانەی تێادا بنووساێت .گفتتاان پا
دەدەم زۆر بە سوودە بۆی.

پرسیار :تا چەن بە نووسراوەكانتاندا دەچنەوە
وەاڵم :زۆرجار بە نووسراوەكانما دەچمەوەو سەر لەنوێ دەیاننوسمەوە .یازدە كەڕەت بە رۆماانی چاوار بەرگای"سااڵە
ھەورییەكاندا" چوومەوەو نوسیمەوە.

پرسیار :ئاخۆ رەخنە لە بەرھەمەكانی خۆت دەگری
وەاڵم :رەخنەو لێكدانەوەی بەردەوامی بەرھەمەكان كارێكی گرینگە و من زۆر جار ئەم كارە دەكەم.

پرسیار :راتان چییە دەربارەی دەست پێكی چیرۆك یان رۆمان
وەاڵم :ئەو پەڕەگاارافەی كە دەساات پێكاای رۆمااان یااان چیاارۆكە زۆر گاارینگە .سااەرەتای چیاارۆك بە زۆری دەتااوان
سەرەنجی خوێنەر بۆ الی خۆی رابكێش

یان ناچاری بكات كتێبەكە بخاتە الوە .رۆمانی "ساڵە ھەورییەكان"یش
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سەرەتاكەی بەم شێوەیە( .قیژە قیژی دایكم ژوورەكەی دا گرتوە)

پرسیار :ئایا باست لە دۆخێك كردوە لە چیرۆكدا كە ئەزموونێكی درووستت لەو دۆخە نەبێت
وەاڵم :من ناتوانم جاگە لە ئەزموونەكاانم ھای شاتێكیتر بنووسام .رەناگە بتاوانم دروێانە كردنای وەرزێارێ ببیانم و
سەبارەت بەو زەحمەت و ئەركاانەی دەیكێشا بنووسام .بەاڵم ئەگەر خاۆم داس بگارم بە دەساەوەو كاار باكەم باشاتر
دەتوانم بنووسم.

پرسیار :كە وایە بەشێكی زۆر لە نووسراوەكانتان بەرھەمی ئەزموونی تاكەكەسین
وەاڵم :بەڵ  .لە سەدا 44ی نووسراوەكانم

پرسیار :ئایا نوسەر پێویستی بە ئیلهام ھەیە
وەاڵم :ئیلهاااام ماناااای "دەركەوتااان" و "كەوتااانە دڵەوە" دەدات .بەرامااابەرە ئینگلیااازییەكەی

inspiration

یە .لە

دەرونشیكاریدا ،سەرچاوەی سەرەكی ئیلهام نەستە و كە تایبەتە بە باسی بیارەوەرییە زەینیەكاان .واتە ھەماان ئەو
باسەی كە "سوورئالیساتەكان" زۆر جەختای لە ساەر دەكەنەوە .ئەوان لە ساەر ئەو بااوەڕەن كە نەساتی ھونەرمەناد،
ھەندێ جار بە ب ئەوەی لە الیەن عەقڵەوە فەرماانی پێبادرێ ،دەسات دەداتە دەربڕینای ئەو شاتەی كە لە خۆیادا
ھەڵی گرتووە و ئەم شتەی كە لە زەیندا ھەڵگیراوە ،بە شاێوەی ئیلهاام و بە بیار ھێناانەوە ،ساەرچاوەی داھێناانی
ھونەرییە .سوورئالیستەكان ئیلهاام بە جاۆرێ تەقیانەوەی كوتاووپڕی رۆح و گاۆڕانی دەروونای پێناساە دەكان كە لە
پانتای زماندا دەردەكەوێ .ئەوان الیەنەكانی چەمكی "نائاگا" و "نیوە نائاگاا" یاان تاا رادەیەكای زۆر كەم كاردەوەو
روویااان ھێنااایە پانتااای زانیناای شاااعیرانە .بەاڵم ماتریالیسااتەكان بەسااتێنی ماااددی و دیاااردەیەكی زەیناای و بیاار
كردنەوە بە پێی ئەو دیاردە زەینییە بە ئیلهام دەزانن .دەروونناسی و رەخنەی ناوێی ئەدەبای ئیلهاامی ھاونەری وەك
دیاردەیەكی دەروونی لە ھونەرمەندا دا پێناسە دەكات و روانگەی بان سروشتی قباووڵ نیایە .مان بااوەڕم بە ئیلهاام
وەرگرتن لە جیهانی ماددی و زەمینی و خەڵكی ھەیە و ھەر دەم پێویستم بەم چەشنە ئیلهامە بووە.
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پرسیار :ئێوە چ شێوەیەك دەبەنە كار بۆ ئەوەی كەسێتیەكەی راستەقینە بكەن بە كەسێتییەكی ناو چیرۆك
وەاڵم :پێم خۆش نییە ھی ئەركێك بۆ ھونەرمەند و نووسەر دیاری بكەم .یەك لە تایبەتمەندییەكانی زۆر روونی
ھونەر ،الیەنی جۆراو جۆر بوون و فرە چەشنییەتی .ئەگەر وا نەبێت ھەموو بەرھەمە ھونەرییەكان وەك یەك دەبن.
ئەم پاااۆلین بەنااادییانە ھەڵەیە .ھونەرمەناااد دەتاااوان لە ژیانیااادا بە پێااای دۆخ ،بااااری رۆحااای ،ھانااادەر و ئەو
رووداوانەی رووبە ڕوویان دەبێتەوە دەست بداتە خولقانادنی بەرھەمای ھاونەری جیااواز و نەناساراو .ئەوەی كە پا
بەند بیت بە سنوور و ریز پەڕەكن لە ھونەردا درووست نییە.

پرسیار :لە بەرھەمەكانتاندا خۆتان بە قەرزداری واقیعی دەرەكی دەزانن
وەاڵم :بااۆ وێاانە "باای باای" لە "ساااڵە ھەورییەكااان" بێناانەوە بیااری خۆتااان .رەنااگە ھەمااوو ئەو تایبەتمەناادیانەی
دەربارەی بی بی ھێناومە راست نەبیات بەاڵم مان بە درێژایای ژیاانم زۆر پیارە ژنای كرماشاانیم چ لە گوناد و چ لە
شاردا دیوە .كە وایە بۆ ئەوەی بی بی لە الی خوێنەر وەر بگیردرێ ،بۆ ئەوەی خوێنەر ھەست بە نزیكاایەتی بكاات
لە گەڵاای رەفتااار و خااوو و خەدەی ئەو تەمەنەم لەو دەورەیەدا بااۆ پێرسااۆناژەكان بە قەرز وەرگرتااووە بااۆ ئەوەی
كەسێتی بی بی ل درووست بكەم .واتە كارەكتەرێك دروست بكەم كە خەڵك وەری بگرن.
پرسیار:

لەكاارەكتەری نااو چیرۆكەكانتادا كاام كاارەكتەر بە كەساێتی خۆتاانەوە نازیكە یاان لە كەساێتی خۆتاانەوە

وەرگیراوە
وەاڵم :زۆریاااان .لە "ئابشاااووران"" ،لەم ویاااالیەتەوە" و لە زۆر چیرۆكیتاااردا خاااۆم باااوونم ھەیە .شاااەریفی "سااااڵە
ھەورییەكان" خۆمم.

پرسیار :لە كاتی نووسیندا تا چ رادیەك پرسە تەكنیكییەكانی چیرۆك لە بەرچاو دەگری
وەاڵم :راستت دەوێ دەربارەی تكنیك و شێوەی چیرۆك نووسین دەكرێ بڵێم كتێبی نییە نەمخوێندبێتەوە ،بەاڵم
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كاتێااك كە دەنووساام نوسااین خااۆی رێگااای خااۆی بە ماان نیشااان دەدات و لەو ساااتەدا لە بیااری ئەوەدا ناایم كە فاااڵنە
تكنیك بە كار بهێنم .نازانم زۆربازێك لە كاتی زۆران بازی دا بیر لەوە دەكاتەوە ئەو ساتە بەرامبەرەكەی "فتاێڵە
پااێ " بكااات یااان " سااەگەك ببەساات " یااان ئەوەی ب ا پێاای جااووڵەو حەرەكەتاای پااێش بیناای نەكااراوی بەراماابەر
دەجووڵێتەوە .لە ھونەریشدا الم وایە پرسەكە ھەر بەم شێوەیە .تۆ و بابەتەكەت .جووڵە و پەرچەكرداری بابەتە
كە ناچارت دەكات فاڵنە تكنیك بە كار بین .

پرسیار :نووسەر بۆ خۆی دەنووسێت
وەاڵم :ھەمدیسان دەڵێمەوە كە ھونەرمەناد ،شااعیر و نووساەر ئاازادە لەوەی باۆ دڵای خاۆی كاار بكاات و بنوساێت.
بەاڵم من ئەو شتانە دەنووسمەوە كە لە جیهانی دەورووبەرمدا دەماخەنە ژێار كااریگەری خۆیاانەوەو مەبەساتم وشایار
كردنەوەی خوێنەرە بە رووداوەكانی دەورووبەری .ئانتوان چێخۆف وتەنی ،چێخۆف یەكێك لەو نووسەرانەیە كە زۆرم
خۆش دەوێ(:ھەموو ئەو شتەی دەمویست ئەوە بوو كە ب درۆ بە خەڵكی بڵێم) "چاو لە خۆتان بكەن .تەماشا بكەن
چەن ژیااانێكی خااراپ و تاڵتااان ھەیە" ئەمە گرینگتاارین شااتە كە خەڵااك دەبا باازانن .ئەو كاااتە بە درووسااتی بەم
شتەیان زانی و لێی تێگەیشتن بێگومان ژیانێكی نوێ و باشتر دەخولقێنن ...مرۆ ئەو كااتە باشاتر دەبێات كە بەو
شێوەی كە ھەیە نیشانی خۆی بدەینەوە).

پرسیار :بۆ چی دەنووسیت
وەاڵم :بۆ ئەوەی كاریگەریەكی ھەر چەن كەمم لە سەر جیهانی دەورووبەری خۆم ھەبێت.

پرسیار :تا چەن باوەڕت بە داھێنان ھەیە لە ئەدەبیاتدا.
وەاڵم :باوەڕم بە داھێنان ھەیە لە ئەدەبیاتدا بەاڵم نەك بەو رادەیەی خەڵك لە ئەدەبیاات بێازار بكاات .ھەنادێ
كەس دەڵێن ئێمە بۆ دڵی خۆمان دەنووسین .ئەمە درۆیەكی ترسنۆكانەیە ،ئەگەر بۆ دڵی خۆت دەنووسی كە وایە لە
سووچی ژوورەكەت داین  .بۆ باڵوی دەكەیتەوە باڵوی دەكەیتەوە كە خەڵك بیخاوێننەوەو بازانن تاۆ چاۆن ھەسات بە
جیهان دەكەی.

83

ینهمریی
فسانه 

زیندووییبووبه 
ئه

یان،به

دهرویش


پرسیار :راتان چییە دەربارەی كۆمەڵگای نووسەران لە واڵتی خۆماندا
وەاڵم :نووسااەرانی ئێااران بە تااایبەت لەم دەورەیەدا رووبەڕووی زۆر كێشااە و گرفاات دەباانەوە بەاڵم ھەر درێااژە بە
ھەوڵی خۆیان دەدەن لە باری داھێنانی جۆرازجۆرەوە.

پرسیار :كام یەك لە نووسەرانی ئێرانی یان بیانی كاریگەرییان بوە لە سەرت
وەاڵم :لە ماوەی ژیانمدا زۆر نووسەرم ئەزموون كردوە .لە ژێر كاریگەرییاندا بووم و دواتر ھەوڵمادا لە ساەر پێای
خااۆم راوەسااتم و رێاااكەی خااۆم باادۆزمەوە .لە پەراوێااز نووسااانی باااڵو كراوەكااانی رابااردووەوە بگاارە تااا دەگاااتە
نووسەرانێكی پێشەنگ وەك جەماڵزادە ،ھیدایەت ،چووبەك ،عەلەوی و ھتد.
پرسیار:

التان وایە چ جیاوازییەك ھەیە لە نێوان كەسێكی نووسەر و خەڵكانی عاددی دا

وەاڵم :ھی جیاوازییەك نییە .جگە لەوەی رەوتی ژیان ئەوانی بەرەو نووسین بردوە .زۆریان خوێنادوەتەوە .سااردی
و گەرمی رۆژگاریان چێشتووە و بە رۆحێكی ھەستیار و حەساسەوە نەیانتوانیوە لە بەرامبەر زڵام و زۆر دا بێادەنگە
بكەن.

پرسیار :داھاتووی رۆمان و كورتە چیرۆك لە ئێران چۆن دەبینی
وەاڵم :بە ھەموو ئەو گرفتانەی كە رووبەڕوویان دەبینەوە ،لە گەڵ ئەوەی پێشوازی لە كتێب ناكرێ ،بە لێكدانەوە
سانسۆردا و بە سەختی ئیزن دان بە باڵو بوونەوەی كتێبەكان ،بە گرانای و بێكااری و ھەزار و یەك كێشاەی تار كە
ھەیە ،داھاتووی كتێب داھاتوویەكی روون نییە و بە پێاەوانەوە نائومێد كەرە.

پرسیار :لە نووسیندا تا چەن كەڵك لە دەروونناسی وەردەگری
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وەاڵم :من لە زانكۆی تاراندا ماساتەری دەروونناسای فیركاردن و لە كاالیجی مامۆستایەتیشادا ماساتەری راوێژكااریم
خوێندوەو بە دڵنیاییەوە ئەم خوێندنانە كاریگەرییان دەب لە سەر كارەكانم.

پرسیار :نووسەرێك تا چەن دەب بپەرژێتە سەر كێشە كۆمەاڵیەتی و سیاسییەكانی سەردەمی خۆی
وەاڵم :نووسەر وەك ئەندامێك لە ئەندامەكانی كۆمەڵگا ناتوان بە دەر بێت لە ھەموو ئازار و رەن و مەینەتای و
خەباتەكانی نەتەوەكەی خۆی.
پرسیار:

جیاوازی چییە لە نێوان نووسراوە بازاڕی و نووسراوە جیدییەكاندا

وەاڵم :جیازای نێاوان فیلمای "گەنجای قااروون" و فیلمای "گاا"ی مێهرجاوویی لە چیادایە جیااوازی فیلمای "دە پیااوی
خراپ" لە گەاڵ "حەوت سامۆرایی" بەرھەمای "كوروسااوا"یاان فیلمای "ئەم تااقمە تاووڕەیە"ی ساام پكاین لە چیادایە
ھونەری بازاڕی زەوق بینینی جوانیناسی لە مرۆڤدا دەكوژێ و لە دەیمرێن  ،ھەر بۆیە بوونەوەرێكی سووك و بە دەر
لە جوانییەكانی جیهان لە دایك دەب و ھونەری پێشەنگ و بە ھێز ،مرۆ بەرەو گەورەیی و پلەی بەرز دەبات.

پرسیار :ئەركی رەخنەگر بە چی دەزانی
وەاڵم :بە ب ھی رق و دوژمنی یان دۆستایەتییەك رەخنە لە بەرھەمەكە بگرێ ،رێنوێنی ھونەرمەناد بكاات بەرەو
باش بوون.

پرسیار :ھەڵوێستت لەرامبەر بە رەخنەی توند لە بەرھەمەكانت چییە رات چییە دەربارەیان
وەاڵم :لە بەرامبەریاندا بێادەنگەم كاردوە .تاا ئەو ئاساتەی لە توانامادا باوو دانیشاتم و خوێنادمەوەو نووسایم .تاا
ئاسااتی ماناادوو بااوونی خااۆم خوێناادمەوە .نووساایم و فێاار بااووم ھێشااتا پێویسااتە فێاار باام .بە زۆری لەو رەخنااانەدا،
لۆمەیان دەكردم كە تێكنیكەكانی چیرۆكنووسین لە بەرچاو ناگرم و بە راساتی یەكا لە تایبەتمەنادییەكانی كااری
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من ئەوەیە كە نامهەوێ شێوەی كاری دیتران دووپات بكەمەوەو ھی شێوازێكی دیاریكراو لە ناپاارێزم و ئەوەی پاێم
خۆش بێت دەیڵێم.

پرسیار :ئایا شێواز و یاسایەك ھەیە كە بكرێ بە لە بەرچاو گرتنیان ببی بە نووسەرێكی باش
وەاڵم :سامرست موام دەڵ  ":یەك لە سەدی نووسین توانایی و حەزەو نەودو ناۆ لە ساەدی نوساین ھەوڵ و كۆششاە"
منیش لە سەر ئەو باوەڕەم.

پرسیار :لە ئێستادا چی دەنووسیت
وەاڵم :لە ئێستادا خەریكم لە سەر دابو نەریتای خەڵكای كرماشاان كاار دەكەم .ھەروەھاا خەریكام "بیرەوەرییەكاانی
سەفەر خان"یش تەواو دەكەم .كۆمەڵە چیرۆكێكیشم ھەیە كە ھێشتا ناوم ل نەناوە.

پرسیار :ھی وتەیەكت ھەیە بۆ نووسەرانی تازە كار
وەاڵم :داوایااان لا دەكەم دەفتەرێكاای بیرەوەریااان ھەبێاات .لە ھەر ھەلا كەڵااك وەربگاارن بااۆ خوێناادنەوەی كتێاابە
باشەكان .لە ناو كۆمەڵگا و خەڵكدا بن بۆ ئەوەی ھەر دەم بەرھەمەكانیان تازە بێت .كە من "ساڵە ھەورییەكاان"م
تەواو كرد  1كارتۆن یادداشت و نووسینم ھەبوو كە بە پێی ئەوانە رۆماانە  0911الپەڕەیایەكەم نووسای .گرینگتار
لە ھەمووان عەشق و ھۆگری بە كارە كە ئەگەر مرۆ ئەم شتەی نەبێت بە ھی كوێ ناگات.
پرسیار:

سپاست دەكەم لەوەی كە وەاڵمی پرسیارەكانت دامەوە.

وەاڵم :منیش سپاسی ھەوڵ و زەحمەتەكانی ئێوە دەكەم .سەركەوتوو بن.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاسۆی رۆژھەاڵت  -ڕێکەوتی٢٦ :ی ئۆکتۆبەری ٢١١٧
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دیمانەگەڵعەلیئەشرەفدەروێشیانچیرۆکنووس،نووسەروپسپۆڕیئەدەبی
فولکلۆریئێران






ھەڤپەیڤین:عادڵمحەمەدپوور

دەروێشیان:

"مەجبووریە کە ئینساان فارسای نووسا  ،ئەگەر توانساتام کاوردی نووساام .کاوورە توانساتم کە کرماشاان چاپخاانەی
کوردی نەیاشت ،کوورە چاپخانە پەیا بکەم یا حارووف چینای کاوردی ،لە تەرەفێتار ئەالن «یاشاار کەمااڵ» کاوردە
وەل تورکی نووس « ،احمد محمود» بە ھەرحاڵ نژادەن کوردە وەل بە فارسی نووس " ...
عادڵمحەمەدپوور:

وێڕای ڕێز و حورمەت بۆ مامۆستای بەڕێز عەلی ئەشرەف دەروێشیان حەز ئەکەین سەرەتا لە

خۆتەوە دەست پێبکەین ،ئێستا خەریکی چە کارێکی ئەدەبی و فەرھنگیت بەرھەمی تازەتان چیە وەزعی کاانوونی
نووسەرانی ئێران لە چە ئاستێک دایە
دەروێشوویان :ماان بیاااک ئێااوە عەلاای ئەشاارەف دەروێشاایان سااال (1101ک.ه) وە دونیااا ھاااتمە وە کرماشااان ،خااۆب
سەرگۆزشتی داشتمە بە ھەر حااڵ داناش ساەرای مۆقەدەمااتی کرماشاان ،بەعاد دانشاگاە تااران و دانشساەرای عاالی
خوێناادمە بەعاادیش زیناادان و مەسااائ ئاای جااوورە ،بەعااد ئەز ساااڵ ( )96لە ماااڵ نیشااتمە وە کااارەیلە فولکلااۆرو
فەرھەنگ و ئەو چشتەیلە کە عەالقە داشتمە دەر مەورد فەرھەنگ کاوردی و چیارۆک یالەی نووساامە ،رۆماان ،یاانە
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گەشاات ،لە ناااو ئاای کااارانە گشاات عەالقە و عەشااق ماانە وە زواناای کااوردی و مەردم کااورد کااامڵەن دیااارە .ئەوەخااتە
سۆئاڵی تر کە مان کاارە یالە جەدیادەم چەس ،مان جەدیادەن ئای کاارەی کە ئەوەڵ دەفەس لە نااو ئێاران ئای کاارە
ئەنجام ئەوێت یەک کۆمەڵەچیرۆکیاک لە نووساەرەی کوردساتان فەراھەم کاردمە کە یاانە وەرگێاڕامە وە فارسای دەر
حدوود( )09نویسەندەی کوردن ئەزقەبی "رئوف بێگەرد ،شێرزاد حەسەن ،حەمە فەرێق حەسەن ،حەسەن قزڵ جی،
فەرھاد پیرباڵ" یانە جەم کردمە ( )09دانە بین کە تەرجمەی کردەمە وە فارسی کە ئومیدوارم چااپ بێات .و یەک
موقەدەمەی موفەسەلێک دەر مەوردی ئەدبیات و ھونەر کوردی وماوعەرەفی ئای نویساەندەیلە کە ئومیادەوارم ئەمسااڵ
چاپ بێت .کاری جەدیدم لە ناو نومایشگاە ئەمساڵ ھەس یادمان "ساەمەدبێهڕەنگی" و بەعادیش یەک ساری کاار مان
کردمە وە گەرد "ڕەزا خەندان مەھابادی" کە دەر مەورد فەرھەنگ (افسانەھای ماردم ایاران) کە یایش پەنا جەڵادە
و لە ناو چشت دەرھاتیە بە ھەر حاڵ کارەیلە وەی سورەتە کەم و بیش مەشغووڵم.
عادڵمحەمەدپوور:

بەشێک تر لە پرسیارەکەم ئەوە بوو :ئێستا وەزعی کانوون لە چ ئاستێکدایە

دەروێشیان :کانوون نویسەندەگان ئێران  -خوب در این ساڵەیلە ئەخیر لەتەمات فرەی دیایە .ئەفاراد واقاعەن فارە
خاااس و بەرجەسااتە وەک" :محمااد جعفاار پویناادە"" ،محمااد مختاااری" بەو سااوورەتە لە دەساات چااوونە ،بەعااد "احمااد
میرعالیی"" ،غفارحسینی" ،یانە لەتەمات فرەی دییە ،ئەالن کانوون عومدەی فەعالیەتی وەبان فەعالیەت "سنفی و
فەرھەنگی" یە .ئێمە ئەغڵەب توانستنە ئەناگ سیاسای بایەن و لەی باابەتە نابوودماان باکەن ،ئەماا ئاێمە تەئکیاد
کردیمە کە کانوون یەک مەرکەز سنفی فەرھەنگیە .مەنشوور ئێمە بیشترین تەئکیادی لە باان یەساە کە تەرەفاداری
لە ئاااازادی ئەندیشاااە و بەیاااان و مخاااالفەت شاااەدید وە گەرد سانساااور ،یە دووماااادەی عومااادەی مەنشاااوور کاااانوون
نویسااەندەگان ئێاارانە .ئەساساانامەی ئاایمە ،چەن مااانگێکە کە دایمەسااە "ئیرشاااد" و ئیرشاااد دایەسااە "ئیتالعااات" کە
ئیستعالم بکات دەر مەورد ئەفراد کانوون .کاری کانوون مەنیە ،تا ئیسە جواو نیانە .ئەگەر ئای جاواو بساەنیم بااد
مەحەلاا ئەڕای کااانوون داشااتیمە ،ئاایمە مەحەلاای ناایەرم ئاا وەسااایلمان ئەورە دابناایمە و بەعااد فەعااالیەتەیلە
فەرھەنگیمان شرۆع بکەیمان ،ئای مەکاانە ئەالن نایەرم دەر حاالیکە ئەالن فرەتار لە ( )091نەفەر عاوزو دیاریمن.
بەھەرحاڵ ھەر مانگ جەلەسەیلە مەشاوەرەتی بەرقەرار ئەکەیمان نااو مااڵەیلە ئەعازا فاێعلەن بە دەلیا نە داشاتن
"مجوز" نیەتوانین فەعالیەت عەلەنی بکەیمن.
عادڵمحەمەدپوور:

"عەلی ئەشرەف" ی کوردی فارسی نووس چ زانیاریەکی لە کەلتوور و ئەدەبی کوردیەوە ھەیە
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دەروێشیان :وەال یە مەجباووریە کە ئینساان فارسای نووسا  ،ئەگەر توانساتام کاوردی نووساام .کاوورە توانساتم کە
کرماشان چاپخانەی کوردی نەیاشت ،کوورە چاپخاانە پەیاا باکەم یاا حارووف چینای کاوردی ،لە تەرەفا تار ئەالن
"یاشار کەماڵ" کوردە وەل تورکی نووس " ،احمد محمود" بە ھەرحاڵ نژادەن کوردە وەل بە فارسی نووسی.
عادڵمحەمەدپوور:

مامۆستا ،مەبەستمان ڕەخنە لە کەساایەتی جەنابات نەباوو ،تەنیاا مەبەساتم دەرخساتنی ڕادەی

زانییاری ئێوە لە بارەی فەرھەنگ و زمانی کوردی بوو.
دەروێشیان :من تا ئەو حەدە کە نەشریات کوردی وە دەسم بڕەسا  ،خاۆب دوسات دێارم موتاالەعە باکەم وە کاومەک
دوستەیلە کە کوردی سۆرانی زانن وەگەردیان مەشوەرەت باکەم و دەر ایان مەورد ئیتالعاات کەساب باکەم ،خەیلێکایش
عەالقە دیرم کە ھەرچە کتاو کوردیە تەھایە باکەم و موتاالەعە باکەم ،نەھاایەت عەالقەی مان ھەر ئەو کتااوە" :
ئەفسانەھا و مەتەڵهای کوردی بەعد گەمە و بازی یەلە کوردی جەماوەری کردمە .یا کتاو دیرم دەر بارەی عەقاید
و رسووم مردم کرماشان کە نزیکە وە کوردی .یەکسەد متر وە کرماشان ئەو التر بان تواو دیهاتەکانی کوردن .ئیمە
گشت خۆمان کورد بیانە ھاتینەساە نااو کرماشاان ،مونتەھاا دەوڵەتەیالە مەرکەزی تواساتنە وە زوور زوان کاوردی وە
فارسی کەن کە بتوانن سیاسەتەیلە خۆیان عەمەلی بکەن و یە زبانە قەدەغەن بایە .مان بااوکم کاورد بای و داڵگام
کرماشانی بی ،وەل داڵگم وەتیە فارسی قسە بکەن و باوکم وەتیە باد کوردی قسە بکەن ،دایمەن مرافعە بیە بان
ئییە .ئەو وەتیە ئەگەر بان مەدرەسە نیەتوانن فارسی قسسە بکەن .دەوڵەت مەرکەزی تەئکید داشت کە ئایمە بااد
فارسی بخوونین ،منی وەخت شرووع کردم کە چشت بنووسم ،ناچار بیم فارسی بنووسم چوون موسەللەت بیم.
عووادڵمحەمەدپوووور:

وەک ئەزانااین بەشااێکی ھەرە زۆری کولتااووری کااوردی زارەکیاایە و ھێشااتا بەتەواوەەتاای کااۆ

نەکااراوەتەوە ،ئەیشاازانین یەکێااک لەو کەسااانەی ھەوڵاای زۆری داوە بااۆ ئەم مەبەسااتە ئێااوەن ،لە چاااو ئەدەباای
زارەکیمان ئەدەبی پەخشانمان  -ھونەری چیرۆک نووسی ،رۆمان  -الوازە ،بە رای ئێوە ،چی بکەین کە ئەم کەلێانە
پڕ بکەینەوە و فۆڕمی ئەدەبی پەخشان گەشە بکات
دەروێشووویان :مااان دەر مەورد ئااای چیااارۆکەیلە کاااوردی کە بە فارسااای تەرجااامە کاااردمە وەی نەتااایجە ڕەسااایمە کە
نویسااەندەیلە جەدیااد کااوردی ئاشاانایی وە ئەدەبیااات جەھااانی نەیاارن ،فرەیااک وە ئاسااار جەھااانی وە زوان کااوردی

89

ینهمریی
فسانه 

زیندووییبووبه 
ئه

یان،به

دهرویش


تەرجەمە نەبیە وە ئەدەب کوردی ناشناختە مایە ئەو ئاسارەیلە کوردی تەرجەمە بیە وە فارسی گارتنە ،فەرز " دن
ارام" یە مااوتەرجم لە ڕووساای یااا فەرانسااەوی تەرجەمە کردنەسااە فارساای ،ئەو کااوردە ھاتیەسااە وە فارساایەکەی
تەرجەمە کردیەسە کوردی .یان ئیمە زوان بیانە فیر نین وە فەرھەنگ داساتان نویسای جەھاانی ئاشانانین ،باایەد
یە جوبران بوود ،بایەد زوان یاد گرن کە بتوونن تەرجەمە بکەن ،وەگەرد نویسەندەیلە جەھان داد و ساتەد باکەن،
بتوانن فەھەنگە خۆیان مونتەق بکەن .ئەالن فەھەنگ کاوردی ھیاای کەمتار وە فەرھەناگ ئامریکاای التاین نایەکە
ئەمساااڵ وەکااوو "مااارکێز" و ئەو چشااتەیلە وە ناویااان ھەڵسااانە .وە قەول خااۆت ئاای گشااتە فەرھەنااگە شااەفاھی و
ئەفسانەیلە جەماوەری نەکردیمن باد جەمااوەری باوون ،بااد ئای نویساەندەیلە یەک زەبات ساەوت بگارن وە داد یاانە
بڕەسن ،یە پیرە زەنەی و پیرە مەردەی ...
عادڵمحەمەدپوور:

لێرەدا پرسیارێک دێتە نێو باسەکەمانەوە ،بە ڕای ئێاوە ھاۆی چای باوە کە ئاێمە تاا ئێساتا بە

قەولی خۆتان ئێمە نووساەری جیهانیماان نەباوە یاان نووساەرانمان ئاشانای دەساتمایەی ئەدەبای جیهاانی ناین .ئایاا
کەمتەر خەمی لە الیەن خودی نووسەرانەوەیە یان ھۆکاری تری ھەیە
دەروێشیان :نە ،عام ئەساڵی یە بایە کە کاورد ئاساایش نەیاشاتیە ،دایام جەناگ و موباارزە و کوشاتن ئەو ئەفاراد
بەرجەسااتە کااورد باایە کە گشاات نااابوود بیاانە ،یااان یااانە نااوا کەفتاانە ،ئااایەمەیلە فەڕھیخااتە بااوونە تاارۆر بیاانە،
کوشتنیانە ،یانە لەتمەس دی ،مەگەر کورد چەن چەمعیەت دیری جەمعیەت کورد بەین  01تا  11میلیون تەخمین
دەن کە ئیشاان ھەس ،خااۆب لەناااو یااانە چەن ئااایەمەیلە فەڕھیخااتە تااانن ھەڵکەفاان کە بتااانن چشاات بنووساان و
بخوونن کورد ئاسایش نەیاشتیە ،دایم وە کووچ و پەناھەندەگی بیە ،ئی تەرەف و تەرەف پەراکەندە بیە ،وە ناو
ئورووپا و جەھان ئایەمەیلە بەرجەستە ،پزشکەیلە عالی مەقام دیرن.
عادڵمحەمەدپوور:

مامۆستا با بڕۆینە ناو جەرگەی باسی رۆژنامەنووسی کوردیەوە ،بزانین لەم بوارەدا ،جەنابتاان

تا چ ڕادە زانیاریتان ھەیە
دەروێشیان :من ئیتالعاتێک دیرم دەر مەقالەیک لە موقەدەمەی "کومەڵە چیرۆکەیلە کاوردی" لەم باارەوە نووساامە.
دەرباارە فەرھەنااگ و ئەدەبیاات کااوردی وە سااابقە و قێادمەت یە ،مەسااەلەن :رۆژنااامە نووساەیلە کااورد وە لوبنااان و
{میسر} پەناھەندە بینە و لە ئەورەدا فەعالیەت کردنە و رۆژنامە ھاورد نە سە بان دەس ،ئەو مەقالە ھەس
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حەتمەن ئەو مەقالە موتالەعە بکەن.

عادڵ محەمەدپووور :باۆ بەرگاری لە پاشااگەردانی و ئاڵۆزکااری و گەیشاتن بەو ئیادەئاالنەی کە جەنابات ئامااژەت
پێکرد کە بگەیانە ڕادەیەکای بەرزی ئەدەبای نێاو نەتەوەیای ،ئایاا لەم پێوەنادییەدا ھەسات بە پێکهێناانی کاانوونی
نووسەرانی کورد ناکەی
دەروێشیان :من فکر ئەکەم عێجالەتەن وەقتی ئی کارە نیە ،خاسترە نویسندگان کوردلە ناو کاانوون نویساەندەگان
ئیران ،موتەمەرکز بوون ،چمان ھەر ئیسە لەناو کانوونا ئەعزای کورد دیریم :عەتا نەھایی و ناسر وەحیدی عوزو
کانوون نویسەندەگان ئێرانن .ئەما دەر مەورد کوردستان عێراق خووب نیو ،یانە بایەد تەشکیالت خۆیان داشتۆ .دەر
مەورد کوردستان ئیران ،ئەالن زووە ئەڕای ئی کارە ،چوون فێعلەن ئایمە ئای وەزنە نەیاریمن ،ئایمە ئەو ئەناازە کە
نویسەندەی کورد داشتیمن ئەنگوشت شومارە کە لە ناو ئیران فەعالیەت بکەن.
عادڵمحەمەدپوور:

حەز ئەکەین بزانین ئایا "عەلی ئەشرەف" خۆی بە نووسەرێکی کورد ئەزان

دەروێشیان :کامڵەن ،ئیفتخار ئەکەم کە کوردم ،ئەڵبەتە ئەگەر کوردەی من بپەزێرن وە عنوان بیاک خۆیان.

عادڵمحەمەدپوور :ئێوە لە ناو کوردەکاندا ھەست بە چ کەسایەکتیەک ئەکەن
دەروێشیان :وەال ،نازانم ،ئاخر ئایەم دەر مەورد خۆی ناتان چشت بیشێت ،بە ھەرحااڵ منایش یە بیااک ئیاوەم،
وەال چشتێک نەیرم ،من شەخسیەتێک گەورە نیم.

عادڵمحەمەدپوور :ئێستا ئەدەبی کوردی لە ناو ئەدەبی جیهانیدا لە چ پلەیەکدایە
دەروێشیان :من جەدیدەن شنەفتمە کە بەختیار عەلی رۆمان نویساس کە ئەم رۆمانە مەورد تەوجاۆە قارار گارتیە،
وە مەحاف خارجی ،رۆمان سەبک نوێ دیری و فیلم درووست کردنە ،بەھمەن قوبادی ،زمانی بارای مساتی اساب ھاا
ساختیە ،یانە گشتی نیشانەی یەسە کە فەرھەنگ کورد توانایی و ئیستعداد جەھانی دیری ،مونتەھا ئەو ئاسایش
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فیکری کە بایەد داشتۆ ،مللەت کورد نەیرێ ،ئییەسە کە واقێعەن کەمن ،وە یانەیش یەواش یەواش دێرن ئەالن
زاھر ئەون.
عادڵمحەمەدپوور:

دوایین وتەو پەندت بۆ ئێمە چیە

دەروێشیان :زرێبار موتاڵەعە کردیمە ،مەجەلەی خووبێگە وە خۆشحاڵم کە مەربووت بە گشت ئەقشار مایللەتە ،وە
زانم کە وە پی شەخسی دەرچی ،بەخااتر زەعاف مااڵی ماونەززەم دەرنیەچای کە یە نیەتاوان لە ئەرزش مەجەلالە
کەم بکات ،ئاخرین پەندم یەسە :ھەر وەی جوورە کە ھەس ئنحسار تەڵەبی نەکەن ،ئیجازە بیەن کە تەفەکورەیلە
موختەلف لە ناو رۆژنامەکە بوون ،جوانەی بیشتر تەوەجۆە وە پێیلن بکەن .بەھەرحاڵ خەی خووبە.
عادڵمحەمەدپوور:

مامۆستا ،زۆر سپاست ئەکەین بۆ بەشداریت لەم وت و ێژەدا ،سەرکەوتووبیت.

دەروێشیان :سپاس بۆ ئێوەش.
* گۆڤاری زرێباری ،ژمارە ( ،)16 - 11جۆزەردانی ()1111ی ک.ه
و لە کتێبی دیمانە ھاوینی ( ،)١٦چاپ و باڵوکراوەتەوە
سەرچاوە :وێبالگی نووسەر ٤( -ی خەزڵوەری ٢٦ )١٣١٦ی ئۆکتۆبەری ٢١١٧
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عەلی ئەشرەفدەروێشیان:تاكاتێكشتێكیلەوگرنگترنەخوڵقێتکتێبھەر
دەمێنیێتەوە





وشە-سەالحەدینبایزیدی

عەلی ئەشرەف دەروێشیان ،نووساەر و رۆماان نووسای نااوداری کاورد لەو چااوپێکەوتنەدا بااس لە ژیاانی ئەدەبای و

نووسەری خۆی دەکات و لەبارەی ئەوەی بۆچی بە کوردی نەینووسیوە دەڵ " :یەكەم چیرۆكی خۆمم بەنااوی "رۆژێاك"
بەكوردی كرماشانی نووسی ،واتا زاراوەی كەڵهووڕی .بردمە الی باقر ماوئمینی كە یەكاێكە لە رۆشانبیرە دیارەكاانی
كرماشان بوو ،كە چیرۆكەكەمی خوێندەوە ،گوتی ئەگەر بتەوێ ئەو چیرۆكە چاپ بكەی ،ئەگەر بتەوێ لە كرماشان
چاپی بكەی ،ئەوا چاپخانەیەكی وامان نییە ،پاشان ھەموو خەڵكی ئێاران نااتوانن ساوود لەو زماانە ببیانن ،پێای
گوتم بە فارسی بنووسم باشترە" ،ھاوکاات تیشاک دەخااتە ساەر دۆخای ئەدەبیاات لە ئێاران و ئەدەبای کاوردی و بە

نووسەرانی کورد دەڵ  " :وەك نووسەرەكانی ئێران مەكەن كە چاوەڕێن یەكێك خەاڵتی نوب وەربگرێات و پاشاان لە
چەند الوە الساایی باكەنەوە .لە ئێرانادا النایكەم دەتاوانم نماوونەی دەیاان رۆماان بێانمەوە كە الساایی (ساەد سااڵ
تەنیایی)یان كردووەتەوە و ھی كامیشیان سەركەوتوو نەبوون".
پرسوویار :ئێااوە لە ریاازی ئەو نووسااەرە گەورانەدان كە كااوردن و ناااتوانن بەكااوردی بنووساان ،لەو واڵتااانەی كااوردی
بەسەردا دابەش بووە ،چەندین نووساەری ئااوا ھەن كە بە كاوردی نانووسان ،یەشاار كەماال ،ساەلیم بەرەكاات و ..
لەمبارەیەوە لێكدانەوەی جیاجیا ھەیە ،بەاڵم حەز دەكەم لەزاری خۆتەوە ئەم حاڵەتە لێك بدرێتەوە .
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وەاڵم :من پێم وایە مەسەلەی من جیاوازە لەگەڵ ئەواندا .چونكە یەشار كەمال و ساەلیم بەرەكاات ئەگەر بەزماانی
خۆشاایان نووساایبایان ،بەھااۆی بەرباڵوبااوونی زاراوەكەیااان لە تیااراژی بەرھەمەكانیاناادا تووشاای تەنااگ و چەڵەمە
نەدەھاتن ،بەاڵم مان لە بیارمە یەكەم چیرۆكای خاۆمم بەنااوی "رۆژێاك" بەكاوردی كرماشاانی نووسای ،واتاا زاراوەی
كەڵهااووڕی .بااردمە الی باااقر مااوئمینی كە یەكااێكە لە رۆشاانبیرە دیارەكااانی كرماشااان بااوو و ئێسااتە لەفڕەنسااایە و
كۆمەڵێك لێكۆڵینەوەی باشی ھەیە ،كە چیرۆكەكەمی خوێندەوە ،گوتی ئەگەر بتەوێ ئەو چیارۆكە چااپ باكەی ،لە
كوێ چاپی دەكەی ،ئەگەر بتەوێ لە كرماشان چاپی بكەی ،ئەوا چاپخانەیەكی وامان نییە ،پاشان تۆ ئەمە بە چ
تیراژێاك باااڵو دەكەیااتەوە دیاااربوو بەتیراژێكاای كەم باااڵو دەبااووەوە و خااوێنەرێكی زۆر كەم دەیانخوێناادەوە .چااونكە
ھەموو خەڵكی ئێران ناتوانن سوود لەو زمانە ببینن ،پێای گاوتم بە فارسای بنووسام باشاترە ،ئەگەر كەساێك پێای
خۆش بوو با بیكاتە كوردی ،دەنا كوردی نووسین كێشەت بۆ دروست دەكات .ئەمە گرفتی سەرەكیی مان باوو .ساەرن
باادە ،كااۆمەڵە چیرۆكاای سااادق ھیاادایەت ،ساااعدی و ..ئەوكااات لە كرماشااان  91دانەی لا دەفرۆشاارا ،لە كاتێكاادا
ھەموو كەس تێی دەگەیشت ،جا ئەگەر بە كوردی نووسیبام ئەم تیاراژە كەمتاریش دەباووەوە .ناچاار باووم بەفارسای
بنووسم.
پرسیار:

رەخنەی ئەوەتان لەسەرە كە خزمەتی ئەدەبیاتی فارسیتان كردووە و كارەكانتان ناكەوێتە خاانەی ئەدەبای

كوردییەوە ،ئایا لە بەرنامەتاندا ھەیە لە داھاتوودا بەكوردی بنووسن
وەاڵم :نا ئیتر تەمەنم بەساەرچووە .بەرھەمەكاانم بە نازیكەی  19زماان وەرگێاڕدراوە ،ئەگەر بەكاوردی نووسایبام،
تەنانەت بەزمانێكش وەرنەدەگێردرا ،ئەگەر (یەشار كەمال) خزمەتی بە زماانی تاوركی كاردووە ،ئەگەر (بەرەكاات)
خزمەتی بە زمانی عەرەبی كردووە ،كەواتە منیش خازمەتم بە زماانی فارسای كاردووە ،دیاارە جیاوازیشایان ناابینم
ھەر ئەوەی كە كوردێك چیرۆكەكانم دەخوێنێتەوە ،وەریان دەگێڕێتەوە و تەناانەت مامۆساتا (عەبادواڵ حەساەنزادە)
كە زۆربەی بەرھەمەكااانی مناای كااردووەتە كااوردی و خەریكاای وەرگێڕاناای رۆمااانە گەورەكەم "ساااڵهای ابااری"یە ،ھاای
جیاوازییەكی نییە ،وەك ئەوە وایە خۆم بە كاوردی نووسایبێتم ،باا ئەوەشامان لە بیار نەچێات كە زاراوەی كەلهاوڕی
كاری لەسەر نەكراوە.
مەگەر ئێستە الوەكان بەو ()N G Oیانەی دروستی دەكەن ،دانیشن و سەرچاوە كۆ بكەنەوە و كار بكەن
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لەمبااارەیەوە ،ئەو وشااانەی نیمااانە ،بیاناادۆزنەوە یااان دروسااتیان بااكەن ،چ لە روانااگەی شاایعر و چ لە ڕوانااگەی
چیرۆكەوە دەوڵەمەند بین و بناسرێن .بەم جۆرە دەكرێ بە كەلهوڕی بنووسین و شتەكانمان بكرێنە فارسی.

پرسیار :ئەی چارە چییە ،ئەو زاراوەیە ھەروا دەمێنێتەوە ،ئەوانەی كەڵهوڕن ھەر دەب بەفارسی بنووسن
وەاڵم :مەگەر ئێستە الوەكاان بەو ()N G Oیاانەی دروساتی دەكەن ،دانیشان و ساەرچاوە كاۆ باكەنەوە و كاار باكەن
لەمبااارەیەوە ،ئەو وشااانەی نیمااانە ،بیاناادۆزنەوە یااان دروسااتیان بااكەن ،چ لە روانااگەی شاایعر و چ لە ڕوانااگەی
چیرۆكەوە دەوڵەمەند بین و بناسرێن .بەم جۆرە دەكرێ بە كەلهوڕی بنووسین و شتەكانمان بكرێنە فارسی.

پرسوویار :ئەو رۆمااانەی خااۆت (سااالهای ابااری) كە ئێسااتە باساات كاارد ،دەكاارێ وەك ژیاننااامە و سااەربوردەی خۆتااان
ھەژمار بكرێ ،وەك ھەندێك كەس دەڵێن
وەاڵم :بەڵ دەتوانین بڵێین سەتا ١١ی ژیاننامەی خۆمە ،بەاڵم لە ھەندێ شوێندا لەوانەیە خەیااڵ رۆشاتب و لە
ژیانی خۆم دوور كەوتبێتەوە ،ئەگینا بەگشتی ژیانی خۆمە.

پرسیار:

لەبارەی كاردانەوەی ژیانی نووساەر لە رۆمانادا ،ئایاا پێات وا نیایە تێكەڵكردنای ژیاان و بیرەوەرییەكاانی

خۆت كاریگەریی لەسەر رەوتی رووداوەكان دانانێت لەناو رۆمان یان چیرۆكێكدا
وەاڵم :زۆربەی نووسەرانی جیهان تەنانەت ئەوانەی خەاڵتی نۆبڵیشیان بردووەتەوە وەك (گاابریەل گارسایا مااركیز
و ساراماگۆ و ئۆرھان پامۆك) ھەموویان لە وتوێژەكانیاندا دان بەوەدا دەنێن كە سەرەتا ژیاانی خۆیاان دەنووسان و
لە ھەموو بەرھەمەكاندا ژیانی خۆیان رەنگادانەوەی ھەیە .تەناانەت ئەو كەساایەتییانەی لە رۆماانە جیاوازەكانادا
دەیااانخوڵقێنن ،ئەوانەن كە لە ژیاناادا رووبەڕوویااان دەباانەوە وەك باااوك و دایااك ،بااابە گەورە و خاازم و خااوێش،
ئەمااانە ئەو ساایمایانەن كە دروسااتیان دەكەن .تەنااانەت رۆماننووسااێكی گەورەی وەك (میخای ا شااولۆخۆف) لە"دۆناای
ئارام"دا بۆ زۆربەی كەسایەتییەكان كەڵكی لە سیمای بنەماڵەی خۆی وەرگرتاووە و بەشاێوەیەكی تار لە رۆماانەكەی
خۆیدا دروستیان دەكاتەوە.
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پرسیار :بەگوێرەی ئەو فەزا پڕ لە سانساۆرەی كە لە ئێاران ھەیە و بەم دواییاانە تەناانەت گەیشاتووەتە لاووتكە،
ئایا پێت وایە ھەموو شتێكت گوتب و ھی شتێكت لەناو خۆتدا نەھێشتبێتەوە و تووشی خۆسانسۆری نەھاتووی
وەاڵم :لەبااارەی كارەكااانم ،لە كتێباای (سااالهای ابااری)دا ھەمااوو شااتێكم گوتااووە و ئەم كتێاابە لە ماااوەی ساااڵێكدا
گەیشتە چاپی دووەم ،ھەر بەو نرخ و قورساییە ،بەاڵم لە چاپی سێیەمدا تووشی كێشە ھاتین و گوتیان پێویستە
 611الپەڕە لەو رۆمااانە  1911الپەڕەیە ،واتە یەك لە سااێی رۆمااانەكە سانسااۆر بكرێاات .ماان پەسااەندم نەكاارد تااا
ئەوەی سیستەمەكە گۆڕدرا و ھەندێك كرانەوە دروست بوو ،ھەرچەندە زۆر جاێگەی پەساندیش نەبێات .مان بەردەوام
پێداگر بووم لەساەر باڵوكاردنەوەی رێكوپێاك ،بەپاێاەوانە گاوتم باا بااڵو نەبێاتەوە ،ئەگەر  611الپەڕەی سانساۆر
بكرێت ھیای نامێن  ،ئەم سانسۆرە دەگەڕایەوە بۆ دوو ھاۆی دەساتەواژەیی ،یەكەم پێویساتە دایە گەورە لە دیمەنای
یەكەمدا لەكاتی سەماكردن خۆی بانەدات (بەپێكەنینەوە) و ئەوی تریشیان سەما بكەینە ھەڵپەڕك  ،دیارە پاشان
وەك خااۆی چاااپ كاارا ،بەاڵم زۆربەی كتێبەكااانم دوای ساااڵی  ١١٨١چاااپ نەكااران" ،ازایاان والیاات" و "اب شااوراب" و
"ھمراە با اھنگ بابام" و "فس نان" كە دوای  19ساڵ سەر لە نوێ چاپ كرانەوە كە "اب شوران" و "ازایان والیات"
چاپی بیست و پێنجەمیان كرایەوە دوای ئەو ھەموو ساڵە.

پرسوویار :ھەر لەم چوارچێااوەیەدا دەتااوانین بڵااین ئێسااتە بزاڤێكاای دژی سانسااۆر لە ئێااران لە ئااارادایە بەپێشااەنگی
نووسەران و رووناكبیران
وەاڵم :بێگومان ئەم بزاڤەی باسی دەكەیت توندوتۆڵ تر بووە ،چونكە جیهانی ئەمڕۆ جیهانێكی تەنانەت سەعاتێك
لەمەوبەر نییە ،لە ماوەی چەند چركەدا دەتوانین ئاگاداری ھەموو ھەواڵەكان بین لە رێگەی ئینتەرنێتەوە ،جیهان
یەكپااارچە بااووە و گۆڕانكارییەكااان كاااریگەری لەسااەر یەكتاار دادەنااێن ،خەڵااك ئیتاار دەیەوێاات لەم گوناادە باااووكەدا
بگەنە مافەكانیان .نەك تەنیا نووسەران ،بەڵكو كرێكاران ،مامۆستایان ،پەرستاران و تانەت خااوەن كتێبەكاانیش
خەریكە ناڕەزایەتی دەردەبڕن ،دەیانەوێ ئازادی ھەبێت ،رۆژنامەنووسان نایانەوێ ھەموو رۆژنامەكان یەكڕەنگ بان
وەك ئەو تەنگااژەیەی ئێسااتە لە گۆڕەپااانی رۆژنامەنووساایی ئێراناادا دەبیناارێ ،بااۆیە رۆژنااامە نافرۆشاارێت .رۆژنااامە
حكوومییەكان بە پشتگیریی دەوڵەت رۆژبەرۆژ زیاتر دەبن ،ئەوانیش چونكە بابەتێكی تایبەتیان نییە و دووپاتەن
نافرۆشرێن .ئەگەر سانساۆر ھەبا ساەربەخۆ ناین ،باۆ ساەربەخۆیی ھەر ئەوەیە واڵتای خۆماان بەدەساتی خۆماانەوە

96

ینهمریی
فسانه 

زیندووییبووبه 
ئه

یان،به

دهرویش


بێت درۆیە ئەم سەربەخۆییە .سەربەخۆیی لە دنیای ئەمڕۆدا واتە سەربەخۆیی ئازادی ،كاتێك نەتاوانی ئەفرانادن
بكەی ،ئەو ترۆمبیلەی پێتە ھی خۆت نییە ،كاتێاك نەوتەكەت ھەرزان دەكرێات ،چاونكە پاااڵوتگەی پێشاكەوتووت
نیاایە ،كەواتە تااۆ سااەربەخۆ نیاات و وابەسااتەی ،وابەسااتەیت بەھەمااوو ئەو شااتانەی لە دەوروبەرتاان و تااۆ دروسااتت
نەكردوون.

پرسیار :ئەگەر كەساێك رۆمانەكاانی تاۆ بخاوێنێتەوە دەچێاتە ئەو شاوێنانەی كە خاۆت لێیاان ژیااوی و كرماشاان لە
مێشكیدا وێنا دەبێت ،وەك چۆن لە رۆمانەكانی (یەشار كەمال)دا چوكورئۆڤا و لە ھی (ماركیز)دا ئەمەریكای التین
وێنا دەبن ،شوێن چ رۆڵێكی ھەیە لە فەزای چیرۆكدا
وەاڵم :بەبڕوای من شوێن رۆڵێكی گرنگی ھەیە (ویلیام فاكنەر) بەو ھەموو ناوێگەرایی و شاێوازە ناوێیەی ھەیەتای،
زۆر پابەندی شوێن بوو ،شوێن بیرەوەری گرنگ لە مێشكی مرۆڤدا زیندوو دەكاتەوە .ئێستە مااوەیەكە لە (كەرەج)م
و زۆر شەو خەو بەكرماشان دەبینم ،خەونی كۆاڵنەكانی ،ھەمیشە بەگریاانەوە لە خەو رادەچەنام وەختێاك بیار لەو
رۆژانە دەكەمەوە ،ھەرگیااااز ناااااتوام بیرەوەرییەكااااان لە مێشااااكمدا بسااااڕمەوە ،ئەوەش نیشااااانەی پابەناااادبوونی لە
ڕادەبەدەرمە بەو فەزایە ،پێم وایە "دۆنی ئارام"ی شۆلۆخۆف نەیدەتوانی ب ئەو شوێنە دۆن ئاارام بێات ھەر نااوی
كتێبەكە ناوێكە كە لە شوێنێكی تایبەت وەرگیراوە.

پرسیار :كەرەستە و ناوەڕۆكی زۆربەی چیرۆكەكانی ئێوە رەن و مەینەتی خەڵكی فەقیر و بەلەنگازە ،پێات وانیایە
دووپاااتەن و پێویساات دەكااات كااار لەسااەر فەزای تااریش بكەیاات چااونكە ئەدەبیاااتی فەقیاارانە تااایبەت بااوو بە
سەردەمێك لە سەردەمەكان و ئێستە كۆمەڵگەیش لەو تەنگژەیە دەرباز بووە
وەاڵم :ماان لەناااو ئەوانەدا ژیاااوم ،خااۆم رەن ا و مەینەتاایم چێشااتووە .مناااڵێكی پێاان ساااڵە بێناانە پااێش چاااو كە
پێویستە یاری بكات ،بەاڵم لەبری یاری كار دەكات و باوكی ناچاری دەكات م بداتە بەر ئیشی قورس و زۆر كات
تەنانەت كاركردن لە بەردەم خوێندنیشدا دەبووە ئاستەنگ ،زۆر كاری جۆراوجۆرم كردووە ،لە ژێر قرچەی ھەتاودا
كە كاریگەرییەكی خراپی لەسەر پێستم دانا ،نەمدەتوانی جگە لەم فەزایە فەزایەكی تر دروست بكەم ،لە "سالهای
ابری"دا نووسیومە كە بنەماڵەكەم ھەموویان كرێكار و زەحمەتكاێش باوون ،تەناانەت ژناانی مااڵی ئاێمەش جاگە لە
ماڵداری و كابانی كاری تری وەك دروومانیان دەكرد.
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پرسیار :یانی بە بڕوای ئێوە ئەدەبیات باشترین ئاامرازە باۆ دەرباڕین و ھێناانە زماانی ئەو دەرد و ئاازارانە ،دەبا
بنووسرێن تا لە بیر نەچنەوە
وەاڵم :ئەدەبیات و موزیك و تەنانەت ھونەرەكانی تریش بۆ نموونە نیگاركێشی.
پرسیار:

خۆتان تا چەند كەڵك لە ھونەرەكانی تر وەردەگرن ،بەتایبەت موزیك

وەاڵم :موزیك رۆڵێكی بەرچاوی ھەیە لە نووسراوەكانمدا .من لە كتێبی "فێ نان" و كتێبای "اب شاوران"دا بااس لە
شمشااااڵژەنێك دەكەم ،بااااس لەو ھەڵپەڕكێیاااانە دەكەم كە دایكااام و ئەوان لە ماڵااادا ئەنجامیاااان دەدا .لە"ساااالهای
ابری"دا دیمەنێكی گرنگم ھەیە لەسەر ھەڵپەڕكێی دایكم لە شایی كوڕەكەیدا .ئەمانە و ساەرجەم ئەو دەنگاانەی كە
لە چیرۆكەكانمدا ،ھەم لە مەلەكان و ھەم لە مرۆڤەكانەوە وەك ئاوازێك دەگاتە گوێ.

پرسیار :با زیاتر باسی نااوەڕۆكی چیرۆكەكانات بكەیان ،ساووژەی زۆربەی چیرۆكەكاانی ئێاوە ئەفساانە و كولتاوور و
دابونەریتی خەڵكە كە ئەمەش خۆی جاۆرێكە لە ڕەساەنایەتی ،ھەڵابەت بەدەرباڕین و خەیااڵێكی ناوێ ،ئێاوە چاۆن
مامەڵە دەكەن لەگەڵ دابونەریت و فۆلكلۆر لە دەقدا
وەاڵم :مااان بەردەوام بیااارم لەوە دەكاااردەوە باااۆچی كەساااانێكی وەك خوالێخۆشااابوو ئەحااامەدی شااااملوو ئەوەنااادە لە
شیعرەكانیاندا سەركەوتوون .ئینجاا بەو ئەنجاامە گەیشاتم كە ئەحامەدی شااملوو بەر لەھەر شات بەساەر كولتاووری
خەڵكدا زاڵ بوو .بەرھەمی ئەمەش ئەو كتێباانەی ھەفاتە باوون كە لە ساەرەتای شەساتەكانی زاینیادا چااپ و بااڵو
دەبوونەوە و ئەوەش بوو بە سەرەتایەكی باش .شاملوو ھێندە زاڵ بوو كە تەنانەت بەرھەمە وەرگێڕدراوەكانیشی باۆ
نموونە وەك "پابرھنەھاا"ی "زاھاریاا ئیساتانكۆ" دەخاوێنیتەوە ،باۆت دەردەكەوێ بەڕاساتی شااملوو توانااییەكی زۆری
ھەبووە لە بەكارھێناانی ھەنادێك دەساتەواژەدا كە پێشاتر لە وەرگێڕانادا بەكاار نەھااتبوون .ھەڵابەت نووساەرێكی
تریش ھەوڵی دا لە وەرگێڕانەكانیدا شتی ئێرانی بەكار بێنێت ،ئەویش ماحەمەد عەلای جەماالزادە باوو ،بەاڵم بەو
جۆرە سەركەوتنی بەدەست نەھێناا كە شااملوو تیایادا ساەركەوتوو باوو .یاانی تەناانەت دەتاوانین بڵێاین شااملوو لە
جەمالزادە زیاتر زاڵ بوو بەسەر كولتاوور و داباونەریتی خەڵكادا .مان پاێم وایە نووساەر یاان شااعیرێكی الو دەبا

98

ینهمریی
فسانه 

زیندووییبووبه 
ئه

یان،به

دهرویش


بەسەر كولتووری كۆمەڵگەكەیدا زاڵ بێت .ئەم زاڵبوونەش بەخوێندنەوە یاا گەڕان بەنااو خەڵاك و دێهاات و شاوێنە
جیاوازەكاندا دروست دەبێت .پێویستە نووسەرێكی الو وتووێژی خەڵاك لە دەفتەرێكادا بنووساێتەوە و ھەمیشاە پێای
بێت ،بۆ ئەوەی لە بیری نەچێاتەوە ،چاونكە رەساەنایەتییەكی ساەیر لەم گفتوگۆیاانەدا ھەیە .ئاێمە ئەگەر زۆریاش
فشار بۆ خۆمان بێنین و بیر بكەینەوە ،لە كاتی نووسیندا ناتوانین بگەینە ئەم رەسەنایەتییە .بۆیە من بەرەو الی
ئەفسانە و پەندی پێشینان چووم .كتێبی ئەفسانە و پەندە كوردییەكانم بۆ یەكەمین جار لە كرماشان كاۆ كاردەوە.
دەڵێم یەكەمین جار چونكە بەڕاستی بەر لە من كەس نەیكردووە ،پاشان ئەو فەرھەناگە گەورەیەم بەیاارمەتی رەزا
خەندان (مەھابادی) ئامادە كارد كە  01بەرگە .ئەم كاارەم تەنیاا لەبەر ئەوە كارد كە ساەرنجی نووساەرانی الو باۆ
ئەوە رابكێشاام كە جااگە لە خوێناادنەوەی كارەكااانی شاااملوو كە زاڵیااان دەكااات بەسااەر كولتااوور و زمااانی فارساایدا،
ئەفسانەكانیش بخوێننەوە.

پرسیار :ھونەری رۆمان ھونەرێكی مۆدێرنە ،بەاڵم لەنااو ئاێمەدا زیااتر ئەقڵییەتێكای وەرزێاڕی و كشاتوكاڵی زاڵە،
پێت وا نییە نووسراوەكانی ئێوەش لەم چوارچێوەیەدان ،ئایا ھی ھەوڵدانێك ھەیە بۆ تێپەڕاندنی ئەم دۆخە

وەاڵم :سەیركەن زۆربەی فەزاكان ھی گوندە ،بەاڵم "اب شوران" فەزایەكی شاری ھەیە ،من جیاوازم لەو كەسەی لە
گوند لە دایك بووە ،چونكە من لە شار لە دایك بووم ،ئەو چیرۆكاانەی كە پەیوەساتن بەگونادەوە ،دەگەڕێانەوە باۆ
ئەو سااڵنەی لە(گیالنغرب) مامۆستا بووم .من گوندەكانی گایالنغەربم لە نازیكەوە بینای ھەڵابەت ژیاان و بەرھەمای
سەمەدی بهرەنگی و چاوپێكەوتنم لەگەڵیدا بووە ھۆی ئەوەی روو بكەمە كێشەكانی گوند و بیرەوەرییەكانم لە گوند
بەشێوەی كورتە چیرۆك بنووسمەوە .لە (سالهای ابری)یشادا ھەم فەزایەكای دێهاتییاانە ھەیە و ھەمایش فەزایەكای
شاری ،لە شارەوە دەست پ دەكات ،بەاڵم لە یادگارییەكانی باوكم و باپیرم و ئەوانە دەچینەوە ناو گوند.

پرسوویار :بۆچوونێااك ھەیە دەڵێاات رۆمااانی درێااژ چیتاار خااوێنەری نیاایە و ناااتوان كاااریگەری ھەبێاات ،بەتااایبەت
دوابەدوای دەركەوتنای ساەتەالیت و ئینتەرنێات ،لە كاتێكاادا ئێاوە لە چیرۆكای كااورتەوە رووتاان كاردووەتە رۆمااانی
درێژ .
وەاڵم :لە دنیادا كەسانێكی كەم ھەن تەنیا كورتە چیرۆك بنووسن .چیخۆف ،ئیدگار ئالەن پۆ و لەم دواییانەشدا
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رایمۆند كارڤێرە كە ئەمانە رۆمانیان نەنووسیوە و تەنیا كورتە چیرۆكیان ھەیە ،بەاڵم با ئەوەمان لە بیار نەچێات
كە زۆربەی ھەرە زۆری نووسەرانی دنیا بۆ نموونە گابریەل گارسیا ماركیز ،لە كورتە چیرۆكەوە دەستیان پ كارد،
ھەڵبەت ماركیز بەرۆژنامەوانی دەستی پ كرد و پێشی وابوو ھەر گەنجێكای نووساەر پێویساتە مااوەیەك ساەرقاڵی
كااری رۆژنامەنووسای بێات و ئینجاا كاورتە چیارۆك و رۆماان .ئەمە بەگشاتی چارەنووسای ھەماوو نووساەرێكە .مناایش
كورتە چیرۆكم دەنووسی و پاش ماوەیەك بیرم كاردەوە كە ئەو باابەتەی ھەڵمباژاردووە باۆ رۆمانێاك دەسات دەدات،
بەاڵم لەبارەی ئەو بۆچوون و بەیانانەی كە سەردەمی فاڵن و فیسار بەسەر چووە یا ئەم شێوازە لە ئەدەبیاات بااوی
نەماوە ،بە بڕوای من لەجێدا نین و دوورن لە ڕاستی .بەر لەوەی "دۆنی ئارام"ی میخائی شۆلۆخۆفیش خەاڵتی نوب
وەربگرێت ،ئەم جۆرە قسانە دەكرا و دەیانگوت (مەرگی رۆمان) و ئیتر ھەموو شت تەواو بوو .وەل دیتمان درێژەی
ھەیە .تااا كاتێااك ژیااان بەردەوام بێاات ،بەرھەمە ھونەرییەكااانیش بەردەواماان .دیااارە گۆڕانكارییااان بەسااەردا دێاات
چونكە ھەستی خەڵك دەچێتە سەر .لە رۆژی ئەمڕۆدا بەڕاستی نووسین زۆر ئەساتەمە .ئەگەر نووساەرێك خاۆی ناوێ
نەكاتەوە ،بەردەوام موتااڵی نەبێت ،ناتوان لەگەڵ ئەم رەوتە نوێیەدا ھاوئاھەنگ بێت و شت بنووسێت .من ناڵێم
شااتێكی ئاااڵۆز بنووسااێت كە خەڵااك لێاای تێاانەگەن ،نااا ،بەتااایبەت وەك نووسااەرەكانی ئێااران مەكەن كە چاااوەڕێن
یەكێك خەاڵتای نوبا وەربگرێات و پاشاان لە چەناد الوە الساایی باكەنەوە .لە ئێرانادا النایكەم دەتاوانم نماوونەی
دەیان رۆماان بێانمەوە كە الساایی (ساەد سااڵ تەنیاایی)یاان كاردووەتەوە و ھای كامیشایان ساەركەوتوو نەباوون لە
ریالیزمی جادووییدا .ئێستە بۆ نموونە ئۆرھان پاموك لە توركیا كە خەاڵتی نۆبڵی وەرگرتووە ،بۆ بەیانی دەبیناین
لە ئێااران السااایی دەكاارێتەوە ،یااانی داھێنااان ناااكەن .ھۆكاااری ئەوەی ئەدەبیاتەكەمااان نااابێتە جیهااانی و لە الیەن
جیهانییانەوە پێشوازی ل ناكرێت و ئەوەی تەرجومەش كراوەتەوە ،ھەر ئەمەیە .چونكە خوێنەرێكی بیانی دەیەوێ
ئەفراندنێك لە بەرھەمەكەدا ببین  .كاتێك بینای ئەمە ھەماان شاتە كە مااركیز نووسایویەتی ،دیاارە پێشاوازی لا
ناكات .جگە لەمانە باڵوكەرەوەیەك چ ئێرانی بێت یان بیانی ،بەتایبەت باڵوكەرەوە بیانییەكان كە بواری ئاابووری
بەالیانەوە زۆر گرنگە ،نایەن سەرمایە لەسەر كتێبێاك دابناێن كە  911تاا  911دانەی لا بفرۆشارێ و ئەوی تاری
بمێنێااتەوە .بااۆیە كتێبەكااانی ئۆرھااان پااامۆك كە دوانیااان كااراونەتە فارساای واتە (قلااعە ساافید) و (زناادگی نااو) و
سەرجەم  11رۆمانی ھەیە ،وەرگێڕاونەتە سەر  91زماانی بیاانی ،بەتیاراژی النایكەم  91ھەزار بااڵو كاراونەتەوە و
پێشوازی زۆر بەرفراوانی ل كراوە ،باڵوكەرەوەیەكی بیانی پارەكەی فڕێ نادات ،دەزان چی بكات .باۆیە پێاداگری
دەكەمەوە كە سااەردەمی رۆمااانی درێااژ تێنەپەڕیااوە و ئەو رەقیبااانەی بااۆ بەرھەمە نووسااراوەكان دروساات بااوون وەك
ئینتەرنێت ،سەتەالیت و كۆمپیوتەر ھی كامێكیان نەیانتوانیوە كاریگەرییان ھەبێت لەسەر میراتی گوتەنبێرگ.
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پرسیار :ھۆكارەكەی چییە
وەاڵم :چونكە كاتێك كتێبێك دەگریتە دەست بۆ خوێندنەوە ،خۆت دەرھێنەری فیلمێكای كە لە بەردەساتی خۆتادایە،
ھەر كە ماندوو بوویت وازی ل دێنی ،بیر دەكەیتەوە جارجارە كتێبەكە وێك دەنێیت و دەچیتە دنیاای بیركاردنەوە.
فیلم یا شتی بینراو ئەم قازانجەی نیایە .ئاێمە بەشاتی نووساراو راھااتووین چاونكە پێویساتە بیاری لا بكەیانەوە،
بەاڵم دەمانەوێ ھەموو شتێك ببیستین ،بۆ نموونە بیرت دێ فاڵن چیی كرد ،چی بوو ..ھەندێكیشای دەخەیانە ساەر
و پێااوەی دەنێااین .ئەگەر ساااەیری فیلمێااك بكەیااان ،بەدەم گااوڵەبەڕۆژە تروكاناادنەوە ناااازانین سااەرنجمان لەساااەر
گوڵەبەڕۆژە بێت یان دیمەنەكانی فیلمەكە .خێرا لە پێش چاومان تێدەپەڕێت و لەوانەشە رۆژێك بەبیرماندا بێت و
تەواو ،بەاڵم كتێااب ئەو تایبەتمەناادییەی نیاایە ،بە بااڕوای ماان تااا كاتێااك شااتێكی لەمە گرنگتاار نەخوڵقێاات ھەر
دەمێنێااتەوە ،كەواتە رۆمااان ھەروا خااوێنەری ھەیە بەتیراژێكاای زۆرەوە .نمااوونەی ئۆرھااان پااامۆك دێنیاانەوە چااونكە
خەاڵتاای نااۆبڵی وەرگرتااووە ،ئەوەی كە رۆمانەكااانی بەتیااراژی  91ھەزار و  111ھەزار باااڵو دەباانەوە ،باااش پێمااان
دەسەلمێن رۆمان ھێشتا زیندووە.
پرسیار:

لەبارەی ئۆرھان پامۆك پێت وانییە بەجیهانبوونی ئۆرھان پاامۆك و بەخشاینی خەاڵتای ئەدەبای نۆبا بەو

نووسەرە ،بەجۆرێك پەیوەست بێت بەھەندێك بێنە و بەرەی سیاسییەوە وتی:
وەاڵم :ئەم قسانە بۆ (پاسترناك)یش ھەڵبەستران ،بەتاایبەت باۆ كتێابەكەی "دكتاۆر ژیڤااگۆ" .تەناانەت لەباارەی
شۆلۆخۆفیش ھەمان بۆچوون ھەبوو ،چونكە (دۆنی ئارام) ئەو كتێبە بوو كە دواتر الیەنگرانی ستالین رەخنەیان ل
گااارت .باااۆ زۆر كەسااای تاااریش گاااوتراوە ،ناااا ،مااان وابیااار نااااكەمەوە ،زۆر نووساااەر لە دنیاااادا بەدی دەكااارێن كە
بەرھەمەكانیان الوازە و نارەزایەتیی سیاسی دەردەبڕن ،بەاڵم دواجار خەاڵتی نۆب لەسەر ھەندێك بنەما پێشكەش
دەكرێت .ئەگەر ئەو دوو رۆمانە وەرگێڕدراوەی پامۆك بخوێنیتەوە كە باسم كرد تۆش دێیتە سەر بۆچوونەكەی مان و
دەبینی حەقی خۆیەتی .بەاڵم بیرمان نەچێات دنیاا پێویساتی بە نووساەری نااڕازییە .واتە ھەماوو دنیاا دەڵاێن ئەو
نووسەرە كە رۆماننووسە نابێت لە بابەت و گرفتەكانی كۆمەڵگەی خۆی دوور بێت .لە بەرامبەر ب ماافی و زوڵام و
سااێدارە كە رادەوساات  ،كە لە دژی كوشااتوبڕی ئەرمەن و كااورد دەوەسااتێتەوە ،ئەوە نووسااەرێكی ھەسااتیارە .لێاارەدا
دەڵێن سیاساییە ،بەاڵم دیاارە ئەو مەساەالنە لە بەناوباانگكردنی ئۆرھاان پاامۆك و ھەروەھاا ئەوەی كە خەڵاك لە
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كتێبەكانی بگەڕێت و تیراژی كتێبەكاانی بانێاتە ساەر ،كااریگەریی ھەیە و لە ئەنجامیشادا راساتەوخۆ كاار دەكااتە
سەر وەرگێڕانی كتێبەكانی بە زمانی تر.
پرسووویار:

ئێاااوەش نووساااەرێكی خااااوەن ھەڵوێساااتن و لە بەرامااابەر زۆر شاااتدا ھەڵوێساااتی شاااەفافتان نوانااادووە و

ناڕەزایەتیتااان دەربڕیااوە ،ئایااا تااا ئێسااتە لەمبااارەیەوە رووبەڕووی ھەڕەشااە و گوڕەشااە نەھاااتوون ھەروەك زۆربەی
نووسەرانی خاوەن ھەڵوێست
وەاڵم :بۆچی من ھەمیشە رووبەڕووی ھەڕەشە بوومەتەوە ،بەتایبەت ساڵی  ١١١٨كە نووسەرانی ئێران دوو ھااوڕێی
خۆشەویست و بیرمەندم لەسەر شەقام گیران و خنكێنادران ،ئەوە بەرناامەیەك باوو كە منایش تێیادا باووم و دەباوو
كوژرابام .بەردەوام بانگ دەكارێم ،لێپێایانەوەم لەگەڵادا دەكرێات ،بە تەلەفاۆنی بێازار دەكارێم ،ساووكایەتیم پا
دەكرێت ،ھەر رێگەنەدان بە كانوونی نووسەرانی ئێران خۆی جۆرێك ھەڕەشاەیە ،رێاگە ناادەن ئەم ناوەنادە چااالكی
ھەبێت و لە ماڵێكی باووكدا و بەژماارەیەكی كەمەوە كاار بكاات .گرناگ تار لەوانەش كتێبەكاانم بەردەوام سانساۆر
دەكاارێن ،بەرپرسااانی سانسااۆر لە لێدوانەكانیاناادا راشااكاوانە گوتوویااانە كە ھەر كتێب ا بگاااتە دەسااتمان سااەرەتا
سەیری ناوی نووسەرەكەی دەكەین بۆ ئەوەی بزانین كێیە ،دەناا لەوانەیە ھەر كتێبەكاانی مان بەنااوی كەساێكی تار
مۆڵەتیان پ بدرێت ،بەاڵم چونكە ناوی منای لەساەرە گرفتای باۆ دروسات دەكەن .ئەو ھەڕەشاانە ھەن و لەو جاۆرە
كۆمەڵگایانەشدا ناكرێ ئاسوودە بژیت ،ھەمیشە سێبەری ترست لەسەرە.
پرسیار:

وەك كەسی یەكەمی كانوونی نووسەرانی ئێران ،پێت وایە باۆچی ئاساتەنگ لە بەردەم كاانوونی نووساەرانی

ئێراندا دروست دەكرێت ،بۆ مۆڵەتی پ نادرێت
وەاڵم :چونكە كانوونی نووسەرانی ئێران گرنگترین دروشمی دژایەتی سانسۆر و ھەروەھا خەباتە لەپێنااو ئەندێشاە
و رادەڕبڕیندا ،ھەر ئەم دووانەش مەترسین بۆ سەر ئەو رژێماانەی ساەرەتا بەڵێنای ھاوكااری و بەڵێنای باشاكردنی
دۆخی بژێوی خەڵك دەدەن و پاشان بەڵێنەكە نابەنە سەر و ھەر جۆرە ناڕەزاییەك بەم جۆرە كارنەكردن و پەیمان
شكاندنیان سەركوت دەكەن ،كانوونیش یەكێكە لەو دەزگایانەی نایەوێ ب دەنگ بێت لە بەرامبەر ئەم بارودۆخەدا.
سەردەمانێك خوالێخۆشبوو (شاملوو) كە لەوتووێژێكدا لەبارەی پرسیارێكی بەم جاۆرە گاوتی" :ئەگەر ماۆڵەت بادەنە
كانوونی نووسەران ،ئەمە دەبێتە سەرەتایەك بۆ ساەرجەم ساەندیكا و رێكخاراوە سانفییەكان" .كاانوون پاێش ھەماوو
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شاات دەزگەیەكاای ساانفییە ،دەمااانەوێ لەم كااانوونەدا مااافی نووسااەر لە بەرچاااو بگاارین چ لە روانااگەی سانسااۆری
بەرھەمەكانی و چ لە روانگەی ئازادی ئەندێشە و قەڵەم .ھەروەھا ھەنادێك باڵوكاراوە ھەن ماافی نووساەر پێشاێ
دەكەن ،ئێمە چاونكە بە قەڵەم كاار دەكەیان ،باتەوێ و نەتەوێ دزە دەكەیانە گۆڕەپاانی ئەندێشاەوە ،چاونكە ئەوە
كاااری ئااێمەیە .سااەروكاری ئااێمە لەگەڵ كاااری ئەندێشااە و رادەربااڕینە .كاااری مە ئەوەیە سانسااۆر نەبێاات بااۆ ئەوەی
خوڵقكار بێن ،ئێمە سیاسی نین ،بەاڵم ھەندێك جار ناچار دەبین بكەوینە نااو ئەو سانوورانەوە ،بەاڵم ئەوەش باۆ
بەدەستەوە گرتنی دەسەاڵت نییە .نامانەوێ ببینە سەرۆك كۆمار .مان لە وتووێژەكانمادا گوتاوومە دەتاوانم پاۆلێكی
 11كەسی بەڕێوە بەرم ،بەاڵم نااتوانم قوتابخاانەیەكی  911كەسای بەڕێاوە بابەم .زۆربەی ھاوڕێیاانی تریشام بەم
جۆرەن .ئەوانە وەك چۆن (ھاوێ ) لە چیاك دێاتە ساەر كاار كە نووساەرێك باوو ،دەترسان لە ئێارانیش شاتێكی بەم
جااۆرە بێااتە ئاااراوە .بەاڵم ئەمە روو نااادات ،جارجااارەش كە بەناچاااری مااوداخەلەی كاروباااری سیاساای دەكەیاان ،بااۆ
ئەوەیە دەمانەوێ كاری كۆمەاڵیەتی بكەین .دەمانەوێ كۆمەڵگە ئازاد بێات ،باۆ دەساەاڵت ئەم ئیشاە نااكەین و دژی
ھێز و دەسەاڵتین.

پرسیار :تا چەند ئاشنان لەگەڵ ئەدەبیاتی كوردیدا
وەاڵم :وەك دەزاناان ماان لە شااوێنێك ژیاااوم كە ئەدەبیاااتی كااوردی تیایاادا قەدەغە بااوو و ھاای كتێبێكاای كااوردی
نەدەگەیشتە دەستمان یان بەجۆرێك لە جۆرەكان سانساۆر دەكارا .لەوكااتەوەی كە ھەنادێك كتێبای كاوردیم بەدەسات
گەیشت ،دەساتم كارد بەخوێنادنەوەیان و بەراساتی زۆر زوو تاوانیم پێوەنادی ببەساتم لەگەڵ ئەو ئەدەبیااتەدا .ئەو
كتێبانەم لەڕێی قاچاغەوە بەدەسات دەگەیشات ،دوای خوێنادنەوەی ھەنادێك لە چیارۆكە كوردییەكاان ،باۆ یەكەماین
جار نازیكەی  09نووساەری كاوردم بەكاۆمەڵگەی فارسای ناسااند ،بەمە نااڵێن خزمەتكاردن بەزماانی كاوردی ،بەاڵم
چونكە بەفارسی دەنووسم ،دەڵێن خزمەتە بەزمانی فارسی .باشە كام لەو نووساەر و شااعیرانەی كرماشاان ئەوانەی
بانگەشەیان ھەیە ،ھااتوون بەرھەمای كوردییاان كاردووەتە فارسای كە بەتیراژێكای بااش بااڵو ببێاتەوە ئەو كتێابە
خەریكە چاپی دووەم دەكرێتەوە ،دەتوانم بڵێم دوای ساڵی  1441ئاشنای ئەدەبیاتی كوردی بووم.

پرسیار :بەپێی ئەو ئاشناییەتان ،بەبڕوای ئێوە ئەدەبیاتی كوردی چۆن دەتوان ببێتە ئەدەبیاتێكی جیهاانی ئایاا
ئەو ئاستەی ھەیە
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وەاڵم :ئەدەبیاتی كاوردی خەریاكە دەبێاتە ئەدەبیااتێكی جیهاانی .ھەنادێك نووساەری بااش وەك شاێرزاد حەساەن و
بەختیار عەلی و فەرھاد پیرباڵ و زۆر نووسەری تر ھەیە .ئەمانە لەژێر سێبەری دیكتاتۆریەتی سەدامدا نەبوون و
لە دەرەوەی واڵت كاریان كردووە ،واتە زەمینەی فەرھەنگیاان ھەباووە و لە دەرەوە پتەوتریاان كاردووە بەشاێوەیەك
كە ئێستە بەرھەمی باش پێشكەش دەكەن .بەرھەمەكانیان وەردەگێڕدرێ ،ئەدەبیااتی كاوردی خەاڵتای نێاونەتەوەیی
وەرگرتااووە ،بااا لەبیرمااان نەچێاات لە ئێراناادا جااگە لەسااادقی ھیاادایەت ،ھاای كەسااێك خەاڵتاای نێااونەتەوەیی
وەرنەگرتووە .ئەوەش خۆشبینم دەكات .ئۆرھان پامۆكیش سەرەتا خەاڵتەكانی بەر لە ناۆبڵی باردووەتەوە ،كاوردیش
زۆر قۆناغی بڕیوە .دەمەوێ بڵێم تەنیا بەرھەم رۆڵ نابین بەڵكو خەاڵتەكان رێگە بۆ خەاڵتی گەورەتر لە خۆیان
خۆش دەكەن .خەاڵتی وەك بۆكێر ،پۆلیتزێر ،بونكوور و پاشانیش نوبا  .مان زیااتر ئومێادم بە ئەدەبیااتی كاوردی
ھەیە تا فارسی ،چونكە سیمای نوێیان تێدا دەبینرێ و رۆژانە خۆیان نوێ دەكەنەوە .بەاڵم نووساەرانی الوی كاورد
بەداخەوە لەگەڵ كێشااەی جۆراوجااۆردا رووبەڕوون .ماان ئەم رۆژانە بیسااتم كە لە ئەدەبیاااتی كوردیاادا داستایفسااكی
وەرنەگێڕدراوە و تازە بەتازە تاوان و سزا دەكارێتە كاوردی ،ئاێمە لە ئێرانادا  99سااڵ لەمەوبەر تااوان و سازامان
خوێندووەتەوە ،ئەمە زەبرێكی گەورە لە نووساەری الوی كاورد دەدات .شاەڕ و ئاشاتی تۆلۆساتۆی نەكاراوە بەكاوردی،
ئەمە كارەساتێكی گەورەیە .بەبڕوای من دەبێت ھەموو كوردێك یەك دوو زمان فێربێت بۆ ئەوەی راستەوخۆ بەرھەمی
كالسااایكی جیهاااانی و بەرھەمەكاااانی نۆبااا بخاااوێننەوە ئەمە كێشاااەی ساااەرەكییە كە ھیاااوادارم چارەساااەر بكرێااات،
بەرپرسانیش دەب دەزگەیەك دروست باكەن باۆ ئەوەی بەرھەمە بیانییەكاان وەربگێڕدرێات ،ساەرمایەگوزاریی لەساەر
بكرێت و ئەو كەسانە كۆ بكەنەوە كە لەگەڵ زمانە جیاوازەكاندا ئاشناییان ھەیە.

عەلی ئەشرەف دەروێشیان
* ساڵی 1101ی ھەتاوی لە كرماشان لە دایك بووە.
* ماوەیەكی زۆر مامۆستا بووە.
* ھاااوینی  1191بەھااۆی چاااالكیی سیاساای و كااۆمەڵەچیرۆكی "از ایاان والیاات" گیااراوە و  1مانااگ لە گرتووخااانەدا
ماوەتەوە.
* 1ساااڵ دواتاار دیسااان گیاارایەوە و بە  19ساااڵ زیناادان حااوكم درا لە كاتێكاادا  1مانااگ بەسااەر زەماوەندەكەیاادا
تێپەڕی بوو.
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* دوابەدوای شۆڕشی ئێران لە گرتووخانە ئازاد كرا.
* بەرھەمەكانی بۆ  19زمان وەرگێڕدراون.
* ھەندێك لە بەرھەمەكانی بریتین لە" :از این والیت"" ،ابشوران"" ،فص نان"" ،قصەھای بند"" ،ساالهای اباری"،
"درشتی"" ،روزنامەدیواری مدرسە ما"" ،افسانەھا و متلهای كردی"" ،فرھنگ گویش كرمانشاھی"" ،فرھنگ افسانەھای
مردم ایران"" ،نقدو بررسی ادبیات كودكان و نوجوانان".
سەرچاوە :ماڵپەڕی وشە  -ڕێکەوتی١١ :ی ئەپریلی ٢١١١

فیدهروێشیان

لیئه 
شره

گه 
ڵئه
گۆیێکده 

گفتو

وهرگێڕبۆکوردی:ڕێناسجاف

رشهدی
رئه 
وبوته 

ئهنجامدانی :
که

نپهیڤیپێویست:
چه 


ئهلی ئهشرهفی دهروێشیان ڕۆژی سێی خهرمانانی ساڵی 1101ی ھاهتاوی (1491ی زایینای) لاه کرماشاان دیادهی لاه
ڕووی ژیااان ھااهڵێنا .پاشاای تااهواوکردنی خوێندنهکااهی لااه فێرگااهی مامۆسااتایان ،ڕووی کاارده پیشااهی مامۆسااتایی
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قوتابخانان و له فێرگه و قوتابخانهکانی ئاوایی و گوندهکانی گیالنی ڕۆژاوا و شاباد خهریکی وانه وتنهوه بوو که
دۆخاای تایبااهتی ئااهو ناوچانااه و ھااهژاری و دهسااتکورتی خهڵکهکااهی ئااهو مهحاڵااه ،بااوو بااه ھااهوێنی چیرۆکااهکانی
دهروێشیان.
بۆ وتن دهش مامۆستا دهروێشیان دهرچووی بهشی دهروونناسی پهرهوهرده و ھاهروهھا بهشای ڕاوێژکااری خوێنادن باه
پلهی بهکالۆریۆس و ماستهره.
دهروێشیان پاشان له بهشی وێژه و ئهدهب له زانستگهکانی تااران درێاژه باه خوێنادنی خاۆ دهدا .چاهن بهرھاهمێکی
وهک "ھهوره سااڵن" و "چیرۆکی وان سااڵن" چهندین جار له چاپ دراونهتهوه.
دهروێشاایان فهرھااهنگی ئهفسااانهکانی گااهالنی ئێراناای ئامااادهی چاپااه کااه ھهڵبااهت ھااهتا ئێسااتا  11بااهرگی باااڵو
بۆتهوه،ئاهم بهرھهماهی مامۆساتا دهروێشایان وهکای ئاگاادار باین ،نزیکاهی  01بهرگاه .ھاهروهھا ئااواتی قاقااهزین،
بهرھهمێکی دی نووسهره که پهخشکاری "چهشمه" ئهرکی لهچاپدانی وهئهستۆیه.
له بهرھهمهکانی دی دهروێشیان دهکرێ ئاماژه بکهیناه" :لاهم ھهرێماهوه" ،پاهڕهمووچ ،کاه داگاری نزیکاهی 11 - 10
کورته چیرۆکێکه"،ئاوشووران"" ،فهسڵی نان" و " ھاوڕێی گۆرانییهکانی باوکم" که گهل جاران له چاپ دراونهتهوه.
ھهروهھا چهندێ له بهرھهمهکانی دهروێشیان دهچنه خانهی وێژهی مناااڵن؛ لهواناهش دهکارێ ئاهم بهرھهماناه نێاو
بهرین :ھهوری ڕهشی ھهزار چاو ،ڕهنگینه ،ڕۆژنامهی دیاواری قوتابخانهکاهی ماه ،کاکاه گیاان کاهی دهگهڕێیتاهوه و
گوڵ تهاڵ و کاڵشی سوور و کۆمهڵه کتێب بۆ منااڵن و مێرمنااڵن.
مامۆسااتا دهروێشاایان بااهم سااااڵنه خزمااهتێکی شاایاوی زمااان و وێااژهی کوردیشاای کااردووه و بااه لااه چاپاادانی چااهن
بهرھهمێک ،ئهوپهڕی دڵسۆزی بۆ گهلهکهی به ئهنجام گهیاندووه .مامۆساتا دهروێشایان باه وهرگێڕانای ھاهڵبژاردهی
کورتااه چیرۆکاای ھاوچااهرخی کااوردی ،ھهسااتی نیشااتمانپهروهری خااۆی بااهو چهشاانه الی ھااهموووان دهسااهلمێن  .ئااهم
نووسااهره کۆڵنااهدهره خاااوهنی چهناادین بهرھااهمی توێژینهوهییشااه ،لااهو بهرھهمانهشاای دهکاارێ ئیشااارهتێک بهمانااه
بدهین :کۆمهڵه وتار ،چلۆن و بۆچ ،کورته چیرۆکهکانی لهبهرداڵنی الم لاه  1بهرگادا باه ھاوکااری ڕهزا خهنادان،
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بیرهوهرییهکانی سهفهرخان ،یادهوهری سهمهدی بێهڕهنگی ،قامووسی کوردی -فارسای(کاهڵهوڕی) ،کتێبای بێساتوون و
سااهمهد چااووه ڕیاازی نااهمران .جێاای خۆیااهتی ئاماااژه بااهو خاڵااهش بکااهین مامۆسااتا دهروێشاایان لااه ساااڵی 1191ی
ھهتاوییهوه دهکهوێته زیندانی ڕژێمی شا بهاڵم به سهرھهڵدانی شۆڕشی گهالنی ئێران ،سااڵی 1196ی ھاهتاوی لاه
بهندیخانه بهر دهب  .ئاهوهی دهخرێتاه باهردهس و باهرچاوتان وتووێژێکاه دهگاهڵ ئاهم کهساایهتییه پایهباهرزه کاه
لهسهر ئهدهبی زارۆکان دهدوێ.
پرسیار:

چلۆن پێناسهی ئهدهبی زارۆک دهکهی مێژینهی وێژهی زارۆک له ئێراندا ئهگهڕێتهوه بۆ کهی

وەاڵم :ئهدهبی منااڵن ئهو بهرھهم و نووسراوانهی دهگرێتهوه که یارمهتی گهشه و پشکووتنی بهھرهی مناداڵ دهدا،
بۆ بهرهو ڕووبوونهوه دهگهڵ تهنگ و چهڵهمه و گیر و گرفتهکانی سهردهمی گهورهساڵی ئاماادهی بکاات ،پهرسا

و

وهرامی ھهستی پهیجۆری و وشیاری بداتهوه ،ڕهھهند و الیهنی بهخۆوهسهرقاڵکردنی تێادا ڕهچااو بکارێ ،ھاهڵگری
پااهیامێکی مرۆڤااانی و ئاشااتیانه بێاات ،بتااوان ھاسااان پێوهناادی بااه منداڵااهوه بگاارێ و وهاڵماای نیاااز و پێداویسااتی
بداتهوه.
وێااڕای پهروهراناادنی ھهسااتی خااهیاڵ و داھێنااان ،ڕاسااتییهکانی ڕوون و بهرھهسااتی ژیااان و گیاار و گرفتااهکانی وی،
وهپشت گوێ نهخات ،له ھهمان حاڵیشدا ھهڵگری بااری ئایادیۆلۆژیکیش ناهبێت .زۆر حاهز دهکاهم باه دهنگای باهرز
ھاوار بکهم " :گهورهترین یارمهتیمان بۆ زارۆکان ،ئهوهیه وازیان ل بێنین منداڵ بان و ساهرقاڵی یااری و کایاه و
السااارییهکانی تایبااهتی ژیااانی مناااڵی خااۆ باان ".بااهاڵم لااه نێااو کۆمهڵگهیێکاادا ھااهموو شااتێکی تهنانااهت خوێناادن،
ھهڵگری باری جیاوازی چینایهتییه ،وا ھاوارێک به کوێ دهگات ئایا دهگاتهوه گوێاکهی ئهو دایاک و باوکاهی باۆ
وهدهس خستنی بژیوی ژیان ،منداڵهکهی خۆ بۆ سواڵکردن به کرێ دهدهن و وێڵی نێاو کووچاه و کاۆاڵن و شاهقامانی
دهکهن و گهر لهو ھاواره تێبگهن دهب وهرامیان بۆی چ بێت
له حاڵێکادا پرسای ساهرهکی الی ئاهوان ،ھاهوڵ باۆ گاوزهرانی ژیاان و دهرباازبوون لاه برسایهتییه ،پرسای ماهرگ و
ژیانه ،ئایا دهگاتهوه بهر گوێاکاهی کهساانی مینااک ھیتلاهر و ساهددام کاه مناااڵن دهکاهن باه نێاو کوورهکاانی مارۆ
سووتاندن و گۆڕی به کۆمهڵدا
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دهمهوێ ئهدهبی منداڵ له دووی کایه و یاری ،شاادی و خۆشاحاڵی و خوڵقانادنی دونیاای جاوان و خاهیااڵوی باۆ وی
بێاات؛ بااهاڵم لااه کامااه جیهاناادا لااهو جیهانااهی ئێسااتا ئێمااهی تێیااداین ،ھهڵبااهت ماان ھێشااتا دهگااهڵ بۆچوونهکااهی
سهمهدی بێهڕهنگی (م).
ئاهو ئهدهبااهی دونیااای دوور لااه واقیا و دهسااتکرد و ئااالوودهی درۆ و مااهرایی لاه دوورهوه پیشااانی منااداڵ دهدا ،لااه
ڕاستییهکانی ژیان دووری دهکاتهوه و وا منداڵێک ئهخاتاه نێاو گاۆمی با بنای مهیناهت و چهرمهساهری و تاهنگ و
چهڵهمهوه.
ئایا ڕهوایه منااڵنمان وهک بهرخێکی خشپیالنه و خرپن بار بێنین که تهن دهب بیانالوێنین و بهس
کات له تهلهڤزیۆنهوه ،مناااڵنی وهباهر بوومهلهرزهکاهوتووی "باهم" پیشاان دهدرێن؛کاات کارهسااتهکهی ساۆنامی و
منااڵنی برسی و نهخۆش و ڕهقهڵه و باریکهڵهی ئهفریقی بهرچاو دهخرێن ،ئایا دهب نهھێڵی منداڵ ئهو دیمهنانه
ببین
لهبهرچی بهیانان منااڵنمان بۆ نان کڕین نانێرین ھهتا چاویان به ھهرمان و ھهوێر شێالنی کرێکاران له تهنیشات
کوورهی گهرمی نانهوایی بکهوێ
دروستکردنی ئهمنیهت و ھێورییهکی دهستکرد و درۆینه بۆ مندااڵن ،جگه لاه بهخشاینی کهساایهتییهکی لاهرزۆک باه
مناڵ ،چ دهستکهوتێکی دی نابێت .دهب منداڵ فێر بکرێ چلۆن چاو له دونیای چوارتهنیشتی خۆ بکاات .دهبا فێار
بکرێ دڵی به شت

خۆش بکارێ و تاۆوی ھیاوا لاه دڵیادا باێنادرێ ھاهتا لاه ساهردهمی گاهنجی و گهورهسااڵیدا ،

تووشی ب ھێوایی یان ھیوا بڕوایی نهبێت.
دهب له حاند حهق و مافی خۆ ،ئاگادار بکرێتهوه ،ئهدهبی مندااڵن جێی مرۆی مهرایی کار ،کاسبکار ،ھهلپهرست و
کوڕی ڕۆژ و بانگهشهکارانی ئایدیۆلۆژیا نییه.

پرسیار :له ئێراندا له کامه سااڵنهوه به شێوهیێکی ھهرهقهتی "ئهدهبی منداڵ" وهک پرسێکی تایبهت و ڕوون له
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نێو ئهدهبی ئێمهدا سهری ھهڵدا پێشهنگهکانی ئهو بهستێنه کێها بوون
وەاڵم :ئاوڕدانهوه له "ئهدهبی منداڵ" ئهگهڕێتهوه بۆ سهرنجدانی ھهرهقهتی به شاوناس و کهسااێتی مناداڵ لاه نێاو
کۆمهڵگه دا و الکردنهوه له بوونی منداڵ ،واته پێویستی ناسیاری و ئاگااداری لهساهر مناداڵ ،ھهساتی پا بکارێ،
ئهو سهرنجدانهش ،فهیلهسووف و خهڵکی نێو ھهمان کۆمهڵگه بهرهو الی خۆ ڕاکێش .
گااهر وێااژهی مناادااڵن لااه ڕۆژاوا ئاااوڕێکی تایبااهتی لا دهدرێتااهوه و گااهل بهرھااهم دهخوڵقێناادرێن کااه لااه دونیااادا
پێشاااهنگ و باااه شااااکار دهناسااارێن ،لهباااهر باااوونی فهیلهساااووفانی وهک ڕۆساااۆ و جاااان پیااااژه و ھاااهوڵی مرۆڤاااه
تێکۆشهرهکانه.
سااهرھهڵدانی دهروونناساای منااداڵ کااه دهرهنجامهکااهی ھااهوڵی ئااهو کۆمهڵگهیانهیااه ،بااوو بااه مایااهی ئااهوهی لهسااهر
وردهکارییهکانی دونیای دهروونی منداڵ ،لێکۆڵینهوه بکارێ و پێگاهی وی ،وهباهر ساهرن بکاهوێ .ئایاا لاه ئێرانادا
ھهوڵی لهو چهشنه دراوه له کهیهوه منداڵ له کۆمهڵگهی ئێمهدا خاوهنی کهساێتی سهربهخۆ بوو
ئهدهبی ئێمه دهگهڕێتهوه بۆ ئهو سهردهمه.
یهک لهو کهسانهی پهی به لهباربوونی نیوهچڵی وا دۆخ و پێگهیێک بارد ،ناهمر "جاهباری باخااهبان" بوو،ئاهو لاه
دایکبووی ساڵی  1079بوو ،ساڵی  1199ھهتاویش کۆچی دوایی کردووه.
ئهو بناغهدانهری باخاهی ساوایان له ئێران و یهک له نووسهرانی وریا و پێشهنگی ئهدهبی منااڵنه.
پاشاای ئااهو چهناادین نووسااهری دی لااهو بااوارهدا ھاتنااه نێااو مهیدانااهوه ،ھهناادێ کهساایش بااۆ خۆسااهرقاڵکردن ،لااه
بهرھهمی خۆدا ئاوڕێکیاان لاه منادااڵن داوهتاهوه؛ باهاڵم ئاهو کهساهی باه شاێوهی باهکرده و تیاۆری الی لاه ئاهدهبی
منااڵن کردهوه ،سهمهدی بێهڕهنگی له دایکبووی ساڵی  1111ھهتاوی بوو که ساڵی  1196ھهتاوی له ڕووبارهکاهی
ئهرهس دا خنکا .ئهو تهنیا  04ساڵ ژیا ،لهو ماوه کورتهدا ئهوهنده لهسهر ئهدهبی مندااڵن شوێن دانهر بوو که له
مێژووی ئهدهبی ئێراندا ب وێنه بوو .
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ھهژمار و تیراژی کتێبهکانی له ساڵی  1197ھهتا  1191به پێنجسهت ھهزار گهیشت .پاشی ئهو ساڵه ھهتا بهم
سااااڵنهش ،بهرھااهم و کتێبااهکانی ،ئیزناای باڵوبوونااهوهیان پ ا نااهدرا،کات ئااهو ئیزنااه درا(ساای و دوو ساااڵ پاااش
مهرگی) فرهتر له  11دهزگهی چاپ و پهخشی کتێب ،بهرھهمهکانی ئاهویان باه ھاهژماری فاره و باان بااڵو کاردهوه،
ئهو کاره ھێشتا ھهر بهردهوامه .پاشی سهمهدی بێهڕهنگی ،بهرھهمهکانی نهمر ئهحمهدی شاملوو بۆ منااڵن  ،وهباهر
پێشوازی کهوتن ،پێویسته (جێی خۆیاهتی) لاه نووساینهکانی دڵساۆزانهی مهھادووختی کهشاکۆڵی باۆ مناااڵن ،یااد
بکرێ.

سهمهدی بێهڕهنگی ،دهسپێکهری خولێکی نوێ له ئهدهبی مناڵ و مێرمناڵ بوو .ئهو خوڵقێنهر و داھێنهر بوو.
سهمهد سهربهخۆیی و شوناسی باه ئاهدهبی مناداڵ بهخشای .نووساین باۆ مناداڵ الی ئاهو ،ئاماانجیکی کۆماهاڵێتی لاه
پشتهوه بوو .پێش ساهمهدی بێهڕهنگای  ،ئاهدهبی منادااڵنی ئێاران ،لاهباری تیۆرییاهوه بناهمایێکی ئاهوتۆی ناهبوو؛
بهاڵم سهمهد بهردی بنهمای بۆ دانا و پێوهری نوێی بۆ ئهو چهشنه ئهدهبه دهس نیشان کرد.
تیۆری و پێوهرهکانی سهمهد ،شۆڕشێکی بهسهر دۆخی ئاهدهبی مندااڵنادا ھێناا .ئاهو گۆڕانگارییاه، ،گهشاهی ئاهدهبی
مندااڵنی لێکهوتهوه.

پرسیار :ئایا ئهدهبی مناڵ و مێرمناڵ بنهماکهی لهسهر تاهوهری پاهروهردهیی -فێرکااری باوو یاان لاهبن کارتێکاهری
بزاوتی دیکهدا بوو
وەاڵم :دیاره ئهم ئاوڕدانهوه له ئهدهبی منااڵن ،لهسهر تهوهری پهروهردهیی  -فێرکاری بوو.
جهباری باخاهبان وهک وتم ،بناغهدانهری باخاهی ساوایان لاه ئێاران دا باوو .چیرۆکاهکانی ئاهو ،ھاهڵگری بااری
فێرکاری و پهیامی ڕوونه .ھهم له کتێبی "منیش لهم دونیا ئاواتم ھهیه" و ھهمیش له "باوکه بهفریناه" دا؛ باهاڵم
سهمهدی بێهڕهنگی مامۆستای قوتابخانهی گوندهکانی دوورهدهستی ئازهربایجان بوو ،ئهو سات و کااتی خاۆی دهگاهڵ
منااڵنی ڕهنجبهری گوندی که زۆرباهیان لاه بنهماڵاهی ناهدار و دهس کاورت باوون ،بهساهر دهبارد .ئێاوه لاه دونیاادا
نووسهر ،شاعیر و توێژهرێک نابینن ڕووانگهی فهلسهفی و ئهزموونی ژیانی تاکی و کهسێتی خۆی نهگوێزتبێتهوه بۆ
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نێو بهرھهمهکانی .گهر نووسهرێک بێژێ من ب الیهنم ،به دڵنیاییهوه درۆ دهکات.
ئایا ھان

کریستییهن ئهندرسن له چیرۆکی" :کااهی شاقارته فارۆش" و " جلای ناوێ باۆ ئیمپراتاۆر" دونیاا بینای و

فهلسهفهی خۆ پێشکهش ناکا ئهو بهڕاستی له بهرھهمهکانیدا ب الیهنه
ئهو نووسهرهی له فێرگهکانی نادهوڵهتی باکووری تاران  ١وانه دهڵێتهوه دهگهڵ ئهو نووسهرهی له شهقامی خهییام
و باشووری شار دهرز دهڵێتهوه ،دهرحهق به قوتابیان یهک بۆچوونیان ھهیه
ئایا قوتابی ئهو دوو شوێنه به یهک جۆره دهژین
سااهمهدی بێهڕهنگاای لااه بهرھهمهکانیاادا ئاااوڕی لااه ڕاسااتییهکانی کۆمااهاڵێتی دهدایااهوه ،بۆیااه بهرھهمااهکانی وهبااهر
سهرنجی مناڵ و مێرمناڵ و تهنانهت گهورهکانیش دهکهوت.
دوابهدوای باڵوکراناهوهی بهرھهماهکانی وی ،تهناناهت منااڵ و مێرمنااڵی دهوڵهمهنادیش دهگاهڵ گوندییاهکان ئاشانا
باااوون ،لاااه دهرد و چهرمهساااهری و ڕهنااا و کاااوێرهوهری ئاااهوان ئاگاااادار باااوون و زۆرێ لاااهوان باااه خوێندناااهوهی
بهرھهمهکانی بێهڕهنگی ،بۆ نهھێشتنی ئهو سیستهمه ناڕهوایه دهستیان دایه خهبات.

پرسوویار :لااه دهیااهی چلاادا کااه ئااهدهبی منااااڵن بااه شااێوهی فااهرمی سااهری ھهڵاادا و نووسااهرانی بااواری منااااڵن لااهو
سااڵنهدا ،چاالکانه بۆ مناڵ و مێرمناڵیان دهنووسی ،له ژێر کارتێکهری کامه بزاڤدا بوون
وەاڵم :دیاره ھی ھونهرمهندێک ب ھهڵوێست ناژی .ھی ھونهرمهندێکی پێشهنگ ،دوور له سیاسهت نابێت .لێرهدا
مهبهست له سیاسهت ،ناسیاری و ئاگاداری و ھهستیاری دهرحهق به پرسهکانی دونیای چوارتهنیشاتی ھونهرمهناده،
ئهگینا ئهدهب و ھونهر له بهرامبهر دهرده سیاسهت دهوهست .
ئهو بزاوتهی وای له سهمهدی بێهڕهنگای کارد ڕوو بکاتاه نووساین ،جگاه لاه ساهرنجدان و ھهساتیاربوونی لاه حاناد
منااڵنی ھهژار و دهس کورتی الدێی ،شتێکی دی نهبوو ،ھهڵبهت به ھۆی موتااڵ و خوێندنهوهی ھهمهالیهنهی،
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ھهموو بوارێکی لهباری بۆ دهسپێکی کار و چاالکی ،ڕهخساندبوو.
له الیێکی ترهوه ئهو وهک ھاهموو نووساهر ،شااعیر و ھونهرمهنادێکی باهرپرس و دڵساۆز و خاودان باهڵێن جگاه لاه
پێشکهشکردنی بهرھهماهکانی ،بیاری لاهوه دهکاردهوه چلاۆن دهتاوان باهرهنگاری ڕژێمێکای ساهرهڕۆ و دیکتااتۆری پاڕ
چهک که الگرێکی گهورهی وهک ئهمریکای له پشتهوه بوو و ھۆکاری چارهڕهشی و چهرمهسهری خهڵک بوو ،بێتاهوه.
ئهو ڕژێمهی ڕووناکبیر و زانا و بیرمهندانی دهخسته کونجی زیندانهوه ،ئهشکهنجهی دهدان و له سێدارهی دهدان.
له ھهمبهر وا ڕژێمێکدا که بهکرێ گرته و کاسهلێ

و ئهڵقهلهگوێ ،دهورهیان دابوو ،زۆر نووسهر که کۆشک نشین

نهبوون و داخوازی خۆیان به داخوازی جهماوهر دهزانی ،دهساتیان دایاه خاهبات .وێناه و نمووناهی ئاهو خاهباتکار و
تێکۆشهرانه له بهرھهمهکانی لێکۆڵینهوهیی و چیرۆکی ئاخر و ئۆخری دهیهی چلدا بهرچاو دهکهوێ .باۆ نمووناه لاه
بهرھهمهکانی سهمهدی بێهڕهنگی دا ،بێهاروز دێهقاانی ،ساهعید ساوڵتانپوور ،عاهلی ڕهزا ناباهدڵ ،حهمیاد ماۆمنی و
غواڵم حسێنی ساعیدی دا.
له نێو نووسهرانی دهیهی چلدا کهم نین ژماری ئهوانهی له ھهردووک بواری سیاسهت و ئهدهبدا دهوریان دهبینی.
ئهدهبی بهرپرسی دهیهی چ و پهنجا ،شانۆی ئهدهبی بزاڤای سیاسای باوو و تایبهتمهندییاهکانی ئاهو بزاڤاهی (باه
پارتیزانی و ھتدهوه) له ناخدا بوو.
سهمبول و ھێما ،خوازه و درکه ،بهر لهوهی جهوھهر و ماکی ئهدهب بن ،پهناگه و ناوهندی "چاالکی" ھازر و وتاهی
یاساخ کراو بوون.
دهکارگرتنی نازناو له الیاهن ھهنادێ نووساهرهوه کاه کااری سیاساییان دهکارد ،گاهل بارهوی ھاهبوو ،لاهو نێواناهدا
سهمهدی بێهڕهنگی فرهترین نازناوی بوو.

پرسیار :بهرھهمهکانی سهمهدی بێهڕهنگی چلۆن دهنرخێنی ئایا سهمهد وهک چهک یان کهرهستهیێک بۆ خهبات یان
کردهی "ڕقی چیناێتی" ساهیری مناداڵی کاردووه تاۆ ھاهتا چهناده تووشابوون باه دهرده سیاساهت لاهو بهرھهماناهدا
دهبینی تایبهتمهندی جوانناسانهی ئهدهبی له کامه بهرھهمی ئهودا پتر بهرچاو دێ
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وەاڵم :ماان سااهمهدی بێهڕهنگاای بااه دهسااپێکهری خااولێکی نااوێ بااۆ ئااهدهبی مناااڵ و مێرمناااڵ دادهنااێم کااه پااێش ئااهو
تهنانهت پاش ئهویش ،نووسهرێکی وا دڵسۆز ،باهجۆش ،تێکۆشاهر ،کاارا و بهرپرسام ال شاک نایاه .لهسهرانساهری
مێااژووی ئااهدهبی ئێمااهدا کااهس شااک نابااهم بهرھااهم و پاڵااهوان و کهسااایهتییهکانی نێااو چیرۆکااهکانی ،ئهوهنااده
ناوبانگیان دهرکردبێت .گهر سهمهدی بێهڕهنگی نهبوایه .،ئهمڕۆ ئهوهنده ال له ئهدهبی منااڵن نهدهکرایهوه.
ئهمڕۆکاه لهسااهر مۆسایقای منااااڵن ،کااری ئااهوتۆ ئااهنجام ناهدراوه چونکااه ساهرهڕای کۆسااپهکانی ساهڕێی ،لااه بااواری
مۆسیقاشدا کهسایهتییهکی وهک سهمهدی بێهڕهنگی دهرنهکهوتووه.
ھهڵبااهت بهرھهمااهکانی وی ،دهکاارێ وهبااهر ڕهخنااه و لێکدانااهوه و نرخاناادن بخاارێن ،بااهاڵم لااه بیاار نهکااهین ئااهو
بناغهدانهره .ئهو به نووسینهکانی ،لاه پڕێاک ساهرنجی گاهلێکی خاودان مێژیناهی پرشانگداری ئاهدهبی و ھوناهری،
بهرهو الی توێژێکی لهبیرکراو ڕاکێشا .گهر ئهدهبی منااڵن ئهمڕۆکه ئهوهنده گهشهی کردووه ،لهباهر ساهرھهڵدانی
سهمهدی بێهڕهنگای لاه باواری ئاهدهبی منااڵ و مێرمناڵدایاه .ھهنادێ دهیاناهوێ باه نااوی الدانای ئایادیۆلۆژیکی لاه
ئهدهبی منااڵن ،پێگاهیێک باۆ ئایادیۆلۆژی و ھازری دواکهوتوواناهی خاۆ وهدهس بخاهن .ئهماناه دهڵاێن تاۆ مهنووساه
ھهتا من که چوومهته ژێربااری ڕهوشای ئێساتا ،بنووسام .ئاهوهی ڕاساتی بێات زۆر کهساان ،نووساین یاان بهرھاهمێک
دهگهڵ ڕووانگه و بیر و ھزری خۆیاندا نهیهتهوه ،بهسیاسی له قهڵهم دهدهن ھهتا مهیدانی پ چۆڵ بکهن.
به کورتی بێژم ،ماسییه ڕهشهی چکۆڵه ،ناسراوترین بهرھهمی ئهدهبی بۆ مێرمنااڵنی سهرانسهری دونیایه.
ھی بهرھهمێکی ئێرانی ھهتا ئێستا نهیتوانیوه ئهوهندهی ئهو بهرھهمه بهرز بێت.
تایبهتمهندییهکانی جوانناسانه له ماسییه ڕهشهی چکۆڵه ،پیرهژن و جووجهڵهی زێڕین و کوڕهی چهنهوهرفرۆشیدا،
زێتر له بهرھهمهکانی دی بهرچاو دێن.

پرسیار :پاشی شۆڕش ،به تایبهت له دهیهی  61دا،ناوه دیارهکانی بواری ئهدهبی منااڵن له ئێراندا کامانهن
وەاڵم :دهتوانم له بهرھهمی ئهحمهدی شاملوو بۆ مناڵ و مێرمناڵ و ھهروهھا له مهھدووختی کهشکۆڵی ،ڤیۆلێت
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ڕهزاق پهنا ،پهروێز دهوایی ،بهھرام خائێفی ،شهھرام شهفیعی و محهممهد ڕهزا شهم

ناو ببهم.

پرسیار" :ھهری پاتێر" ت خوێندۆتهوه ئهمڕۆکه مناڵ و مێرمناڵی ئێرانی چای دهوێ پڕفرۆشاترین باازاڕی کتێبای
منااڵن دهتوان شوێن لهبار و سهنگی مهحهک بۆ دهس نیشانکردنی ئهو پرسه بێت
وەاڵم :کتێباااهکانی خااااتوو جااای.کاااهی.ڕۆلیناااگ(م) خوێندۆتاااهوه .ئهماااه بهرھهمێکاااه ئهچێتاااه خاناااهی نوێگاااهری و
داھێنانهوه.
کات ھزر ئاسووده و سهربهست بێت ،دهتوان ڕێی نوێتر ببڕێ و پهی به جیهاانی تاازهتر بباات و داھێناانی تیاا
بکات .ئهماه زۆر سهرساوڕھێنهره چوارھاهزار منااڵ و مێرمنااڵ لاه شاوێنێکدا خاڕ بناهوه ھاهتا خااتوو ڕۆلیناگ چاهن
الپهڕهی کتێبهکهی خۆی بۆیان بخوێنێتهوه.
بااه جیهااانیکردنی ئااهدهبی کۆمهڵگااهیێک ئااا بااهو چهشاانهیه .دهب ا ئاااوڕ لااهوه بدرێتااهوه بهرھااهمێک لااه چ ھااهل و
مهرجێکدا فرۆشی زۆر دهب  .گهر ھاهلی پڕۆپاگهناده ،ڕهخناه و ناسااندن باۆ ھاهموو بهرھاهم و کتێبێاک یهکساان و
بهرانبهر بێات و نووساهریش قساهی تاازهی باۆ وتان پا بێات ،ھهڵباهت لاه ساهرێ باوونی ھاهژمار و تیاراژی باانی
بهرھهمێک ،سهنگێکی باشه بۆ دیاری و دهس نیشانکردنی ئهو بهرھهمه.

پرسیار :بزوتنهوهی وهرگێڕانی بهرھهمهکانی ئهدهبی مناڵ و مێرمناڵ،دهرد یان دهرمان و چارهسهر ئایا وهرگێڕانای
بهرھهمااهکانی بااواری مناااڵ و مێرمناااڵ ،توانیویااه ڕۆحاای ئاشااتیانه ،ڕوانیناای ڕهخنهگرانااه ،بااه پهرۆشاابوون بااۆ
دێمۆکراسی و چێژبردن له ھهڵمژینی ھهوای ئازادی ،به وره و ڕۆحی مناڵ و مێرمناڵی ئێرانی ببهخش
وەاڵم :وهرگێڕانی بهرھهمهکانی بیانی ھهمیشه یارمهتییهکی فرهی ئهدهبی ئێمهی داوه .ئهم یارمهتییه ھهڵبهت له
سهر بواری ئهدهبی مناااڵنیش شاوێن داناهر باووه و ئێساتا باه گاوێرهی ئاهو ئاماارهی لهوهردهساتدایه ساهتی ھاهفتای
بهرھااهمی ئااهدهبی منااااڵن ،وهرگێڕاناای بهرھااهمی دهرهکییااه .سااهتی ساای بااۆ بهرھااهمی نووسااهرانی ئێرانییااه ،کااات
نووسهرانی مناڵ و مێرمناڵ به ھاسانی ناتوانن سیمای واقیعی ژیان و داواکاری منااڵنی ئێرانی بهدهساتهوه بادهن و
بۆ ئهوان بنووسن ،کات کاری نیگارکێشی و وێنهی نێو کتێبی منااڵن به دهگمهن نهبێت ،له ئاستێکی باندا نییه،
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دیاره ئهو کهلێنه به کتێبی دهرهکی پڕ دهکرێتهوه.
بااهم سااااڵنه گااهل بهرھااهمی نووسااهرانی سهرانسااهری دونیااا بااۆ سااهر زمااانی فارساای وهرگێااڕدراون .ھهڵبااهت ئااهم
بهرھهمانه گهر به زمانێکی ساده و ساکار و با گارێ و گاۆڵ لاهباری ڕێزمانییاهوه وهرگێاڕدرێن ،زیانیاان باۆ کاهس
نابێت ،بگره لهبهر ئهوهش نووسهرانی نوێی ئهدهبی منااڵن دهتوانن زۆر شتان لهو بهرھهماه وهرگێڕدراواناهش فێار
باان ،پااڕ بهدهسااتکهوتیش دهبا ؛ لااهو الشااهوه خوێندنااهوه و بینیناای ئااهو کتێبانااه ،ئاسااتی چاااوهڕوانی و ئینتیاازاری
خوێنهری ئێرانی ،بهرز دهکاتهوه که ھهر وا سووک و ھاسان وهرگری ھهر بهرھهمێکی گۆتره نهبێت.
ئێستا له واڵتی ئێمهدا ناوی ئهو نووسهره دهرهکییانهی بۆ منااڵن دهنووسن ،نائاشنا نین .خوێنهری ئێمه ،ئهمڕۆکه
چاااک ئااهم ناوانااه دهناسا  :ھااان

کریسااتییهن ئهندرساان ،الفااۆنتێن ،برایااانی گااریم ،ڕۆڵااد داڵ(زهبهالحااه لهبااهر

داڵنهکهم) ،ڤالدێمیرسۆتهیف(چیرۆک و وێنه) ،میکایی ئهنده(چیرۆکی با کۆتاایی) ،ساترید لیناد گێارن(پای پای
گۆرهوی زل) ،ژێ  -کریستان(زاڵبوون بهسهر شهودا) ،یاشار کهماڵ(سوڵتانی فیالن) ،ئێریش ئێزر(چیرۆکهکانی من
و باوکم) ،ڤالدێمیر بۆگۆ مۆلۆف((مناداڵیی ئیاوان) ،دۆمینیاک ھالاهوی(ئهساتێره و مناداڵ) ،ماامین سایبریاک(قهلاه
ڕهشه) و جی.کهی.ڕۆلینگ(ھهری پاتێر).
ئهو کتێبانهی ئاماژهم پێادان باه تایباهت لاه پێاک ھێناانی وره و ڕۆحای ئاشاتیخوازی ،گهلسااالری ،ئاازادیخوازی و
دادوهریخوازی لهسهر ھهست و نهستی مناڵ و مێرمناڵ ،گهل شوێن دانهرن.
سهرچاوه :ڕۆژنامهی شهرق ،یهک شهممه1،ی گواڵنی 1119ی ھهتاوی
چهن سهرنجێک له الیهن وهرگێڕهوه:
* ناوی دوو بهرھهمی عهلی ئهشرهفی دهروێشیان
 ١باکوور و باشووری شاری تاران ،ھهڵگری دووباری تهواو جیاوازی چینیایهتییه و ئهوهی دانیشتهی باکووری شااره
له توێژی دهوڵهمهندی نێو کۆمهڵگهیه و لهباری ژیان و گوزهرانهوه له ئاستێکی بانتر و باشتردایه کاهچی خاهڵکی
باشوور نشینی شار له دۆخێکی نزمتری ژیاندا دهژین و ئهوهی له توێژی دهساتکورت و ھاهژار یاان مامناوهنادی نێاو
کۆمهڵاه ،نیشاتهجێی باشااووری شااره .ئااهم پێناساه تااهن باۆ ئاساتی داھااات و دهرامهتاه و ڕهنگااه گاهل ڕهھهنااد و
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الیهنی کهساێتی و ھزری نهگرێتهوه .چونکه ئهمڕۆکه باه چااوی خاۆ دهبیناین زۆرن ئاهو کهساانهی لاه گهڕهکاهکانی
خواری شار دهژین کهچی زۆر ڕووناکبیر و مرۆڤی خودان ھزریان تێدایه بهاڵم لهبهر گیرۆدهبوونی کۆماهڵ باه گاهل
دهردی کاری وهک مهرایی کاری و گهندهڵییهوه له ھهموو بارێکهوه ئهو مهودا ھهتا دێ فرهتر دهبێات .لێکداناهوه و
شیکردنهوهی ئهم خاڵه دیاره بۆ خۆ پێویستی به لێکۆڵینهوهی تایبهت ھهیه و من تهن ویستم سووکه زانیارییاهک
لهو پێوهندییهدا به خوێنهری ئهم بابهته ببهخشم.
** ئهم بابهته نزیکهی دوو مانگ لهمهوبهر ئاماده کراوه بهاڵم داخهکهم لهبهر ژیاانی کارێ نشاینی نێاو شااران و
کۆسپهکانی سهر ڕێی ژیان ،پێم نهکرا و بۆم نهلوا زووتار لهماه باۆ باڵوکراناهوه ڕهواناهی الی ماڵپهڕهکوردییاهکانی
بکهم .ڕهنگه ھهندێ زانیاریشی به ڕۆژ نهبن ،ھهر لێرهدا داوای لێبوردن له خوێنهر دهکهم؛ بهو حاڵهوهش ھهوڵم
داوه لهسهر مامۆستا دهروێشیان زانیاری فرهتر به خوێنهری کورد ببهخشم.
سەرچاوە :ماڵپەڕی گیارەنگ  -ڕێکەوتی11 :ی پووشپهڕی  0617ی کوردی

وتووێژلەگەڵئهلیئەشرەفدەروێشیان

شهرق
ڕۆژنامهی“ 


ئێوارەی ڕۆژێکی زستان پاش وتووێژ ،لەگەڵ بەڕێز "ئەلی ئەشرەف دەروێشیان" لە ماڵ دەردەکەوین .ئەڵ حهزی لە
بینینی بەفرە ،ھەتاا جاادەی "چاالووس" دەچاین و باۆ کاتژمێرێاک لە شاوێنێک ال ئەدەیان و لەوێ دەس دەکاات بە
گێااڕانەوەی زۆر یااادەوەریی بەتااایبەت سااەبارەت بە سااەربردەی بە مامۆسااتا بااوونی خااۆی لە گوناادو ئاواییەکااانی
شارسانی گێاڵنی ڕۆژاوا.
پرسیار:

ڕهنگه دووپاتکردنهوه بێت بهاڵم ئاهتۆ زۆر زێتار و باشاتر لاه ھاهموو کهساێکی دی سایمای تااڵی ھاهژاریت

خستۆته بهرچاو ،باشه پێت وایه له ڕاستیی الت نهداوه و زۆر لق و پۆت بۆ دروس نهکردووه
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وەاڵم :نهخێر ،بهھی لهونێک ،چوونکه ئهم منااڵنه قوتابی خۆم بوون له گێاڵنی ڕۆژاوا و زۆر ھهژار بوون ،که
زۆر جارچێشتانگا لهسهر پۆلی وانهوتنهوه لهھۆش دهچوون وئاگایان له دونیا نهدهما،ساڵ دوانزه مانگ ،چێشاتیان
بۆ ل

نهدهنرا و خواردنێکی سهر ئاوریان نهدهخوارد .لهسااڵ چاویان به گۆشت نهدهکهوت،بهھی لهونێک .ھهمووی

ڕاسته و ڕهنگب من بهقهدهر پێویست نهمتوانیبێت خودی واقی و ڕاستییهکه بنووسمهوه .ھیام پێوه زێده نهکردووه
ھهمووی ڕاستیی ڕووته و بهس و پاشانیش نۆره دهگاته "ئاوشاۆران" کاه بنهماڵاه وخێزانهکاهی خاۆم بوو،باۆ خۆماان
بووین ،من و براکانم.
پرسیار:

نووسهرانی گهورهی میناک بهڕێزت و ئاغهی “دهوڵهت ئابادی “باه چهشانێک چیرۆکاهکانتان کۆمهاڵیاهتی و

باسی ھهژاریی نێو کۆمهڵگه دهکهن .پێات وایاه ئاهم شاێوازه نووساینه ھێشاتا قساهی باۆ وتان پێیاه و ھێشاتا ھاهر
خوێنهری ھهیه
وەاڵم :ھهتا ئهودهمهی کاه نادادگاهریی و ھاهژاریی لاه کۆمهڵگاهدا بمێنا  ،ئاهم چهشانه نووساینهش ھاهر باهردهوام
دهبێت،خوێنهری خۆی دهبێت ،مهگین ئهوانهی کهئهم جۆره کێشه و گرفتانهیان باهالوه گریناگ ناهبێت .تائهودهماهی
که ھهژاریی و چهوسااندنهوه درێاژهی بێات ،ئاهم شاێوازه نووساینهش ھهرخوێناهری خاۆی دهبا و باهردهوام دهبێات و
منیش ژیان ،ئهمانهی باه ناوماهوه نووسای ،لهباهر بنهماڵاه وخێزانهکاهم ،خااڵم ،کرێکااری کۆمپانیاای ناهوت باوو،
ئهناادامی حیزباای "تااووده"ش بااوو ،کتێبااهکانی "مهکساایم گااۆرگی" و نووسااهرانی دی دهھێنایااهوه ماااڵ و بااۆ ئێمااهی
دهخوێندنهوه ،من ھهر له مناڵییهوه کهوتبوومه بن کارتێکهری ئهو چهشنه پرسانهوه.

پرسیار :ئهتۆ چلۆن سهیری ئاوێتهبوونی ئهدهب به سیاسهت دهکهی،ئایا ئهمهت پ باشه
وەاڵم :نهخێر ،سیاسهت خۆی بهساهر ئهدهبادا دهساهپێن  ،ئاهدهب ،قاهت دوای سیاساهت نهکاهوتووه ،ھهڵباهت باه
وتهی "شاملوو" گهر ئێمه لهبهرھهمی خۆدا جهوھاهری ئاهدهب ڕابگارین ،ئاهوه زۆر چااک دهبێات و بهرھهمهکهشامان،
بهرھااهمێکی گرانبااایی وچاااکی ئااهدهبی دهرئااهچ کااه دیاااره ئااهرک و ماناادووبوونی دهوێ ،بااهاڵم کاتێااک ڕۆژنامااه و
گۆڤارهکااان لهسااهر سیاسااهت نانووساان ،ئااهو ئهرکااه دهکهوێتااه ئهسااتۆی نووسااهر ،پێشاات بڵااێم ڕاس دهکااهی ،بااهڕێز
"دهوڵااهت ئابااادی" و ماان .ئااهرێ ،دهوڵااهت ئابااادی ،مامۆسااتای منااه ،دهوڵااهت ئابااادی بهڕاسااتیی نووسااهرێکی زۆر
گهورهیه بهاڵم من نا ،له بهرامبهر ئهودا نا.
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پرسیار :ئهمه گهورهیی و خاکهڕابوونی بهڕێزت دهنوێن  ،ھهر دووکتان نووسهری زۆر گهورهی ئهم واڵتهن.
وەاڵم :بۆ دهوڵهت ئابادی ڕاسته ،بهاڵم من نا( ،به پێکهنینهوه) ،ئهمهش دیسان ھهر جۆره سهپاندنێکه.

پرسیار :ڕۆمانی "ھهوره سااڵن" ڕۆمانێکی چوار بهرگییه که ھهم ئۆتۆبیۆگرافییه و ھهمیش بهشێکی مێژووی کرماشان
و ئێرانی تێادا نهخشاه .باشاه باۆچ ئاهم ئۆتۆبیۆگرافییاه سااڵی 1196ی ھاهتاوی ( )1464دواباهدوای ساهرکهوتنی
شۆڕش کۆتایی دێ باشه درێژهی ھهیه ئیشت لهسهر کردووه یان بهنیازی درێژهی پ بدهی
وەاڵم :من بهنیازم درێژهی پ بدهم بهاڵم ھیوام به لهچاپ درانی نییه.

پرسیار :مهبهستت ئهوهیه ھێشتا دهستت نهکردووه به نووسینهوهی
وەاڵم :نهخێر ،بهاڵم زۆرم بیر لهسهر کردۆتهوه ،ھهمووم له مێشکدایه.

پرسیار :له ڕۆمانی ھهورهسااڵن دا الم وابێت چهن بهشێکی بهرگی ساێیهم و چاوارهم لهساهر گارتن و ئهشاکهنجهدان
و لهبهندکرانه ،بهشێوهیهکی زهقتر ،جیاوازتر ،وردتر و تهنانهت جوانتریشه له بهشهکانی دی ،یاان ناهخێر مان
بهھهڵه بۆی چووم .باشه گهر ئاوایه ،لهبهرچی
وەاڵم :ھااهر وایااه ،لهبااهر ئااهوهی زێتاار ھهسااتم پێکاارد ،فرهتاار لێاای گهیشااتم ،گوشااار و زهحمااهتی زۆرتااری خسااته
سهرشانم ،زیندانی کرماشان بهڕاستیی دۆزهخێکی ڕاستینه و ترسناک بوو ،ھهتا یهکێک باۆ خاۆی پێان دهققهیاهک
لهوێ نهبووبێت ،تێناگات من دهڵێم چی و چلۆن دۆزهخێک بووه.

پرسیار :ئهتۆ دوو جار ڕهوانهی زیندان کراوی ،یهکهمجار لهکرماشان.
وەاڵم :س جار
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پرسیار :ببووره،جاری یهکهم له کرماشان تۆماکهر و ڕێکۆردهرێکت (زهبتی سهوت)پ بوو که دهتویست…
وەاڵم :ڕاسته،خهریکی کۆکردنهوهی چیرۆک و ئهفسانهکان بووم.

پرسیار :دیاره جاری یهکهم تووشی ئازار و مهینهت و گوشاری زێتر ھاتی ھهتا جارهکانی دواتر
وەاڵم :زۆر زۆر .دواتر من له زینداناهکانی "تااران""،قهسار" و "ئێاوین" دا لاه گاهڵ زیندانییاهکانی سیاسایدا باووم،
ئاشنای زۆرکهسایهتیی ناودار بووم ،قسه و باس دهکرا،کاتمان کهم دێنا ،خوێندنهوهمان ھهبوو .بهڕاستیی کاتمان
بۆ خوێندنهوه زۆر کاهم دهمایاهوه .باهاڵم زینادانی کرماشاان ناه کتێبای تێادا باوو و ناهش کهساایهتییهکی ناساراوی
سیاساای ،تاااقمێکی داماااو و بێکااار و العااار و قاچاااخای بااوون ،زیندانییهسیاسااییهکانی جیااابوون .ئهمانااه ھااهموو
بهڕاستیی لهسهرم کاریگهر بوون.

پرسیار :بهگوێرهی سهربردهی ناو ھهورهسااڵن ئهتۆ له زیندان دا خۆت به برسی ڕادهگرت ،بهڕاستیی وابوو
وەاڵم :ئهرێ ،من ئهوهنده کز و الواز بووبووم که بهندۆخێنی پانتۆڵهکهم زۆر بهزهحمهت بۆ دهبهسترا(گرێ دهدا)،
بهجۆرێک که یهک له دۆستان دوای مانگێک ھاته الم و وتی :ئاهرێ کاوره ئاهلی ئهشارهف باۆ وات لاه خاۆ کاردووه.
چیان بهسهردا ھێناوی ،خۆ ھیات لێوه نهماوهتهوه.

پرسیار :بمبووره گهر زۆر لهسهر کهش و ھهوای ناو ڕۆمانهکه پرسیارت لێدهکهم و لهخودی ئهدهب دوورت دهکهمهوه
بهاڵم وهکی عهرزم کردی ھهورهسااڵن ،مێژوو و ئۆتۆبیۆگرافیشه .ھهندێ وێنهی کۆدهتای 01ی گهالوێژت خساتۆته
بهرچاو که زۆر له ڕووداوهکانی ئهو سااڵنهی تاران دهچن .خۆپیشاندانی جهماوهر و پارت و حیزبهکان و “شهعبان
ب مێشک”هکانی ئهو ساهردهمه .بهڕاساتیی ئهودهماناه کرماشاان کاهش و ھهوایاهکی ئاهوتۆی بهساهردا زاڵ باوو یاان
ئهتۆ کۆپی ڕووداوهکانی تارانت کردووه
وەاڵم :نهخێر ،ئهم ڕووداوانه له کرماشاندا ڕووی داوه .کرماشانی پهنجا ساڵ لهمهوبهر ،زۆر پێشکهوتووتر و
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پێشااهنگتر لااه ئااهمڕۆ بااوو ،لااه بیرمااه ،ئهودهمانااه شااوێنێکیان دانااابوو کهبهسااهر دهرکهکهیااهوه نووساارابوو "خانااهی
خوێندنهوهی کرماشان" ،خهڵک دهچوون لهوێ ڕۆژنامهیان دهخوێندهوه ،ھاهر لاهوێ کتێبیاان دهخوێنادهوه.مان دواتار
چهن سااڵێک لهمهوباهر بینایم لاه "تاهجریش" دا شاارهوانی ،شاوێنێکی لهھاهمان جاۆرهی دانااوه ،پێشاتر گۆڤارێاک
ھهبوو ناوی "خواندنی ھا"ی لهسهر بوو که له حهوتهدا دوو جار باڵو دهکرایهوه ،ڕۆژانی دووشهممه و چوارشهممه و
ھااهر جاااره سا عهرهبانااهی گااهوره گۆڤاریااان دێنااا بااۆ کرماشااان و بهڕاسااتیی چاکێشاای لا دهفرۆشاارا ،بزووتنااهوهی
جهماوهریش زۆر بهگوڕ و بهپالن کاروبااری خاۆی ڕادهپهڕاناد و ھاهر چهشانه بزاوتێاک ،دهسابهج لهساهر کرماشاان
کاریگهر دهبوو.

پرسوویار :ئااهتۆ لااه شااوێنێکدا وتووتااه کااه ئااهوه نااهنکت(دایااه پیااره) بااوو کااه یهکااهمین برووسااکهی نووسااینی لااه
مێردمنداڵیدا خسته مێشکتهوه ،وادیاره نهخوێندهواریش بووه بهاڵم چیرۆکێکی "سادق ھهدایهت"ت بۆ دهگێڕێتهوه
وەاڵم :ڕاسته ،چیرۆکهکه ناوی "داوای بهخشینی" لهسهر باوو کاه الی چاین و تاوێژی ھاهژاری کۆمهڵگاه ھاۆگری زۆر
بوو ،دیاره یهکێکی خوێندهوار ئهم چیرۆکهی بۆ نهنکم خوێندبووهوه و ئهویش لهبهری کردبوو و باۆ منای گێرایاهوه.
دواتر که ھهمان چیرۆکم له نێاو بهرھهماهکانی "ساادق ھهدایاهت" دا خوێنادهوه ،تێگهیشاتم ئهماه ھاهمان چیرۆکاه.
چیرۆکی زۆری لهبهر بوو .نهنکم چوونکه مێردهکهی ئێراقی بوو و زۆر دهمێک له ئێراق ژیابوو ،ئاشنای ھاهموو داب
و نهریتی کوردستانی ئێراق تا بهخودی کرماشان بوو و چیرۆکهکانی بۆ دهگێرامهوه .ھهموو شاهوێک ،چیرۆکێکای باۆ
دهگێڕاینهوه ،ئێمه دهمانگوت مهتهڵ ،دهمانگوت نهنه،چیرۆک و مهتهڵمان بۆ نهق بکه ،ئهیوت مهتهڵ ڕۆڵه گیان
وهختاای زۆری دهوێ ،ئهمشااهو لێمگااهڕێن بااا بنااووم .پااێش قۆڵبهساات کاارانم بااهم خانمااهم "شاااناز"م وت تۆمارکااهر و
ڕێکۆردهرێکت بۆ پهیدا دهکهم ،باوو ال دهستی نهنکم دانیشه و چیرۆکاهکان تۆماار بکاه کاهڵکیان زۆره .شااناز ،تاا
ماوهیااهک ئااهم کااارهی کاارد .ئێسااته بااه دهنگاای خااودی دایااهپیرهم ماونهتااهوه .مناایش چیرۆکااهکانم کااۆ کااردهوه و
کتێبهکهشاای کهوتااه بااازاڕ و لااهچاپ درا .کهسااایهتییهکی زۆر خۆشهویساات بااوو الم گااهر دایااه گااهورهم نهبووایااه،
بهڕاستیی من پێم نهدهکرا ،بهرھهمهکان بهم شێوه پڕناوهرۆکه لاهباری فهرھاهنگ و داب و نهریتاهوه کاۆ بکهماهوه.
باپیریشم ،کهسێکی وریاا و الم خۆشهویسات باوو ،ئاشانا باه تاهواوی مێاژووی خاهباتی کرماشاان باوو ،ھاهمووی باۆ
دهگێڕامهوه ،بۆن و بهرامهی سینهماییشی پ دهبهخشی.

پرسیار :ئهتۆ له کرماشان لهدایک بووی و چیرۆکنووسیشت ھهرلهوێوه دهس پێکردووه .سرووشت و داب ونهریت و
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بهتایبهت مۆسیقای دهوڵهمهندی ئهو ناوه تاچهند له بهرھهمهکانتدا ڕهنگی داوهتهوه
وەاڵم :زۆر زۆر ،چوونکه له ماڵی ئێمهدا کهسێکت ال شک نهدهھات کاه دایماه گۆرانییاهکی کاوردی لهساهرزار ناهبێت
یان ڕۆژ نهبوو گۆرانیبێژێک ،بهوهبهر ماڵدا تێنهپهڕێ یاخۆ دهھاۆڵ و زوڕنااژهن  ،خاهڵک ئهچووناه نااو کووچاه و
کۆاڵن ،شاایی و زهماوهناد و خهتهنهساوورانیش کاه دهباوو ،ئهماناه دهھااتن ،ھهنادێ شاایهر وچاهرچی ھاهبوون کاه
پێمان دهگوتن "دهلۆ" که کت و پڕ و دهسبهج دهساتیان دهکردبهشاێعرگوتن ،ھهرکاه نااو و ئایش و کااری خاۆت پا
گووتبایهن ،شێعریان پیا ھهڵدهگوتی ،ژن و پیاو لهدهوری کۆ دهبوونهوه و گوێیاان باۆ شا دهکارد ،ئێساتاش بۆتاه
دهستهواژه ،ھهرکهس قسهی زۆر بکات یان شێعری لاهم جاۆره بێاژێ ،پێای ئاهڵێن:ئاهرێ کاابرا ئاهتۆش باۆ بوویتاه
دهلۆ ،خۆ مێشکت بردین .مۆسیقا بهو چهشنه ئاوێته و تێکهڵی ژیانی خهڵک بووه .ماوهیهک لهمهوبهر کۆنسێرتێکی
مۆسیقای کوردی بوو که منیش چووم بۆ کۆنسێرتهکه .بهڕاستیی چێژم ل برد زۆر زۆرم پ خۆش بوو تاباهوێ گاهر
کۆک بووایهم تهندروستیم باش بووایه ،ھهڵدهستامهوه سهرپ و دهستم دهکرد به ھهڵپهڕین.

پرسیار :زۆرێ لهوانهی چاوهڕوانی دهکرێ ڕووله بهرھهماهکانت بکاهن و کتێباهکانت بخوێناهوه ،دهبا ھهساتیان باه
ژان و ئازار له ژیاندا کردبێت بهھهمان چهشنه تۆ نووسیوته یان به وتهی خۆت زۆر تاڵتر لهوهش .باهاڵم ئهماناه
یان نهخوێندهوارن یانژی بهالی خوێندن و خوێندنهوهدا ناچن .لهڕاستیدا خوێنهری بهرھهمهکانت زێتار تاوێژی دارا
و دهوڵهمهند،ڕووناکبیر و مامناوهندیی کۆمهڵگهن .بهالی بهڕێزتهوه باشه ئازاری کوشندهتر و گهورهتر ئاهوه نییاه
که کهسایهتی و قارهمانهکانی ناوچیرۆک و بهرھهمهکانت نهخوێندهوارن و بۆ خۆ خوێنهری بهرھهمهکانت نین
وەاڵم :بۆ نا،ھهروایه ،ھونهری ھهره گهورهی "سهمهدی بێهڕهنگای" ئاهوه باوو ئاهدهبی گوێزتاهوه باۆ نێاو جاهماوهر،
زۆرێ له خهڵکی ئێمه نهخوێندهوار بوون بهاڵم "سهمهد"یان دهناسی و ھهر لهبهر خۆشهویستیی "سهمهدی بێهڕهنگی"
دهچوونااه پااۆلی خوێناادنی شااهوانه .دایکاام نهخوێناادهوار بااوو بااهاڵم چاااکی دهناساای .لهبااهر خۆشهویسااتیی سااهمهدی
بێهڕهنگی چووه پۆلی خوێندنی شهوانه و فێرهخوێندن بوو .تهواوی ھهوڵ و تهقهالو بیر و زهینم بهالی ئهوهوه بوو
که بتوانم کهش و ھهوای ناو بهرھهمهکانی سهمهدی بێهڕهنگی و بۆ نموونه بهرھهمهکانی نهمر"ھوشهنگی گوڵشیری"
که له ئاستێکی باندا بوون ،بگوێزمهوه بۆ ناو نووسینهکانم تا خهڵک لێرهوه بگات بهوێ .خوێنهر الم گرینگ بووه
و بهڕاستیی بایهخی بۆ دادهنێم .ئاستی خوێندهواریی کۆمهڵگه الم زۆر گرینگه .من زۆر جار وتوومه لاه ساهردانێکم
بااۆ ئهنقااهرهی تورکیااا ،ئااهوهم بااهچاوی خااۆ بیناای دوو ڕۆژنامااهی "میللییااهت" و "جمهوورییااهت" لااه ڕۆژدا ھااهژمار و
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تیراژیان نیو ملوێنه،تۆ بۆ خۆت یری ل بکهرهوه بزانه تیراژی ڕۆژنامهکانی ئێران چهندهیه ،ھهر ئهم پێن شهش
ڕۆژنامهیهش که دهردهچن ،دهجا لهوێندهرێیاه کاه "ئۆرھاان پاهمۆک" ساهر ھهڵادهدات و دێتاه مهیداناهوه و خاهاڵتی
نۆبێ دهباتهوه ،لهوێندهرێیه کاه کتێباهکانی تاا چااپی دهھاهم دهچان ،چوونکاه ئهوهناده ناکهوناه باهر کاۆنترۆڵ و
سانسۆر و قرتاندن،خاهڵکیش حاهزی لاه خوێندنهوهیاه ،باهیانی زوو ھاهمووان لاه نێاو مێتارۆدا ڕۆژناماه و کتێبیاان
بهدهستهوهیه.

پرسوویار :ژمارهیااهک خااهاڵت و گرووپاای سااهربهخۆی ئااهدهبیی بااه پاااڵ پشااتێکی کااهمی داراییااهوه چاااالکن ،بااهالی
بهڕێزتهوه ئایا له بنهڕهتدا شتێکمان ھهیه ناوی ئهدهبی حوکوومی و ناحوکوومی یان وابهسته وسهربهخۆ بێت
وەاڵم :ئهدهب،تهنیا یهکه و ئهویش سهربهخۆیه و ئهوانهی که ساهربهخۆن،کاتێک خاهاڵتێک دهبهخشانه بهرھاهم و
کتێبێک ،ھهمان کتێب دهسبهج تا چاپی چهندهم دهچ ،به چاپی حهوتهم و ھهشتهم دهگات .باۆ نمووناه نێوهنادی
"گوڵشاایری" نێوهناادێکی سااهربهخۆیه،ئهوانهی ھاریکاااریی ئااهم نێوهنااده دهکااهن ،کهسااانی سااهربهخۆن و ڕوانگااه و
بۆچوونیان لهسهر کتێب و بهرھهمه ھهڵبژێردراوهکان ،وهبهر پێشوازیی دهکهوێت.
موتووێژه:


کبۆئه
وه 
یه
نڕوونکردنه 


رگێڕوچه

وه

لهم گفات و گۆیاهدا ئیشاارهت باه گاهلێک نااو و کهساایهتی و شاوێن دراوه کاه ڕهنگاه باۆ ژمارهیاهک خوێناهری کاورد
ئهوهنده ئاشنا نهبن ،بۆیاه ئاهم پاشاکۆیهم باۆ داناا تاا خوێناهری خاودان ڕێازی کاورد باشاتر لاه کاکا و نااوهرۆکی
وتووێژهکه بگات.
گۆڤاری“خواندنیها”:

گۆڤاری "خواندنیها" یهکێکه له کۆنترین گۆڤارهکانی ئێران که ساڵی 1114ی ھاهتاوی ( )1491یهکاهم ژماارهی بااڵو
بووهوه و تا ھاوینی ساڵی 1191ی ھهتاوی ( )1411بهردهوام باوو و نزیکاهی سااڵ و نیوێاک باهر لاه ئیعادامکرانی
خاوهن ئیمتیاز و بهرپرسهکهی “عهلی ئهسغهری ئهمیرانی” بهردهوام باڵو دهبووهوه.
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"خواندنیها" له زمانی کوردییدا واته گۆڤارێک که پڕیبێت له بابهتی سهرن ڕاکێش و جوان و شیاوی خوێندنهوه.
ئاوشۆران :گهڕهکێکه له شاری کرماشاندا،ھهروهھا ڕووبارێکه که له باشووری شاری کرماشانهوه دهس پێادهب و تاا
به باکووری شار دهچ و ھهنووکه بهشێکه له شار و سیستهمی ئاوهڕۆی کرماشانی پێدا دهڕوا .ئاوشاۆران ،ھاهروهھا
ناوی بهرھهم و کتێبێکی نووسهری بهناوبانگی کورد "ئهلی ئهشرهفی دهروێشیان"ه.
جادهی چالووس :جادهی  ،94ناسراو بهجادهی چالووس ،یهکێکاه لاهگرینگترین وساهرهکیترین جادهکاان باۆ خاهڵکی
تاران که له نێوهڕاساتی شااری "کاهرهج" ی ناوهنادی ساتانی "ئاهلبورز"هوه دهس پا دهکاات و ئهچێتاهوه ساهر شااری
"چالووس" له قهراخی زهریای خهزهردا .به الی ھهندێ کهسهوه ،ئهم جادهیه ،یهکێکه له جاوانترین ڕێگاا و باان و
جادهکانی جیهان.
کۆدهتااای 01ی گااهالوێژ :کۆدهتایهکااه کااه لااه الیااهن و بااه پااالن و پشااتیوانی دراوی ڕێکخااراوی نهپناادی ھااهواڵگری
بهریتانیا و دهزگهی ھهواڵگری ناوهندیی ئهمریکاوه ( )CIAله ماانگی گاهالوێژی سااڵی 1110ی ھاهتاوی ()1491
دژ بااه حوکوومااهتی دوکتااۆر "محهممااهدی موسااهدیق" ئااهنجام بااوو .ئااهم کۆدهتایااه لااه ئااهمریکادا ناااودێر کااراوه بااه
ھهڵمهتی "ئهژاک " و له زمانی ئینگلیزیشدا پێی دهوترێ

.operation Ajax

شهعبان ب مێشک :شهعبانی جهعفهری ناسراو به شاهعبان با مێشاک ،یهکێکاه لاه ناوهھهراچێکاهرهکانی مێاژووی
ھاوچااااهرخی ئێااااران و یاااااهکێک بااااوو لااااه دهورگێڕهساااااهرهکییهکانی کۆدهتااااای 01ی گااااهالوێژی سااااااڵی 1110ی
ھااهتاوی(.)1491ئااهو سااهرهتا خاااوهنی زۆرخانااه بااوو و بااۆ خااۆش لااه زۆرخانااهدا وهرزشاای دهکاارد کااه زێتاار لهبااهر
دهوربینین له بزاوتهسیاسییهکان خاسما لاه کۆدهتاای 01ی گاهالوێژی سااڵی 1110ی ھهتاویادا ناوباانگی دهرکارد.
ئهو پاڵهوانێکی ناسراوی تارانی کۆن بووه .ھهروهھا داژدارێکی سهرسهختی حهمهڕهزای شای پالهوی بوو .شهعبانی
جهعفهری ڕۆژی 01ی گهالوێژی ساڵی 1191ی ھهتاوی ()1411له تهمهنی  19سااڵن دا له شاری لۆس ئهنجلێسای
واڵتی ئهمریکا کۆچی دوایی کرد.
سهمهدی بێهڕهنگی :سهمهدی بێهڕهنگی ناسراو به بێهڕهنگ ،چیرۆکنووس ،توێژهر ،وهرگێڕ و شاعیری چهپی ئێرانی
بوو کهڕۆژی دووهمی پووشپهڕی ساڵی 1111ی ھهتاوی ()1414له گهڕهگی "چهرنداب"ی شاری تهورێز له دایاک باوو
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و ڕۆژی 4ی خهرمانانی ساڵی 1196ی ھهتاوی ()1471له تهمهنی  04سااڵندا له ڕووباری "ئهرهس" و له قهراخی
گوناادی "شااام کوانیااک" یااان "کاااوانی" دهخنک ا  .بااهناوبانگترین بهرھااهمی ،چیرۆکاای "ماسااییه ڕهشااهچکۆڵه"یااه کااه
وهرگێڕدراوهتهوه سهر زمانی کوردیش .سهمهدی بێهڕهنگی خاوهنی دهیان بهرھهم و کتێبی دیکهیه.
سادقی ھهدایهت :نووسهر،وهرگێڕ و ڕووناکبیری نااوداری ئێرانای ڕۆژی سا شاهممه 01ی ڕێبهنادانی سااڵی 1011ی
ھهتاوی ،ڕێکهوتی 16ی فێڤرییهی ساڵی 1411له تاران لهدایک بوو.
سادقی ھهدایهت ،یهکێکه له کۆڵهکه و نووسهرانی پێشهنگی چیرۆکنووسی نوێی ئێران و ڕوونااکبیرێکی ھهرهگاهوره
بوو .بهالی زۆربهی توێژهرانهوه ڕۆمانی "کوندهبهبوو" ،یهکێکه له شاکارهکانی ناو ئهدهبی چیرۆک و ڕۆمانی ئێرانی
ھاوچااهرخ .سااادقی ھهدایااهت ،گااهلێک بهرھااهمی بااهپێزی لااه نووسااهرانی ھهرهگااهورهی جیهااان میناااک "ژان پااۆل
سارتر""،فرانتز کافکا" و "ئهنتوان چیخۆف" وهرگێڕاوهته سهر زمانی فارسی .سادقی ھهدایهت ڕۆژی 14ی خاکهلێوهی
ساااڵی 1111ی ھااهتاوی4 ،ی ئاااپریلی ساااڵی 1491لااه پاااری

خااۆی کوشاات و تهرمهکااهی لااه گۆڕسااتانێکی شاااری

پاریسدا نێژرا.
چهندین چیرۆکی ئهم نووسهره بهناوبانگه بۆ سهر زمانی کوردی وهرگێڕدران.
ھوشهنگی گوڵشیری :نووساهری ھاوچاهرخی ئێرانای ،ھووشاهنگی گوڵشایری پااش ساادقی ھهدایاهت ،باه یاهکێک لاه
کاریگهرترین چیرۆکنووسانی ئێرانی له قهڵهم دهدرێ که سااڵی 1117ی ھاهتاوی ()1416لاه "ئهسافهھان" لاهدایک
بااوو .ڕۆژی 17ی جااۆزهردانی ساااڵی 1164ی ھااهتاوی ()0111لهتهمااهنی  71سااااڵندا لااه تاااران کااۆچی دوایاای کاارد.
گوڵشیری سهرنووسهری گۆڤاری ئهدهبیی "کارنامه" بوو .به نووسینی نۆڤڵێات و کورتاهڕۆمانی "شاازده ئیحتیجااب" لاه
کۆتاااایی چلاااهکانی ھهتاویااادا گهیشاااته ئهوپاااهڕی ناوباااانگی خاااۆ .ئاااهم کتێباااه باااه یاااهکێک لاااه گرانباااایی تااارین
بهرھهمهکانی ئهدهبی ئێران دادهنرێ.
"شازده ئیحتیجاب" ی ئهم نووسهره وهرگێڕدراوهتهوه سهر زمانی کوردی.
مهحموود دهوڵهت ئابادی :نووسهری ھهرهگهورهی ئێرانی ڕۆژی 11ی گهالوێژی ساڵی 1114ی ھهتاوی ()1491له
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"دهوڵهت ئاباد"ی سهر به شاری "سهبزهوار" لهدایک دهبێت" .کلیدهر" بهناوبانگ ترین بهرھهمی ئهم نووسهره دێته
ئهژمار .دهوڵهت ئابادی خاوهنی دهیان بهرھهمی بهپێزی تره و ھهنووکهش بهگوڕتر له جاران دهنووس .
جێی ئیشارهت پێدانه که بهرھهمێکی ئهم نووسهره پایهبهرزه بۆ سهر زمانی کوردی وهرگێڕدراوه.
ئهحمهدی شاملوو :ڕۆژی 01ی سهرماوهزی ساڵی 1119ی ھهتاوی ()1409له تاران لهدایک بوو .ڕۆژی 0ی گهالوێژی
ساڵی 1164ی ھهتاوی ()0111له شارۆچکهی "دێهکهده"ی سهر به "فهردی "ی کهرهج کۆچی دوایی کارد .ئهحماهدی
شاملوو ،شاعیر ،قامووس دانهر ،وهرگێڕ ،توێژهر ،ڕۆژنامهنووس و یهک له دامهزرێنهرانی یهکێتی نووسهرانی ئێران
پێش و پاش سهرکهوتنی شۆڕشی گهالنی ئێران بوو .ناوبانگی شاملوو زێتر لهبهر شاعیر بوونیهتی .شاملوو خاوهنی
بهدهیان دهفتهره شێعر ،بهرھاهمی وهرگێاڕاو ،چیارۆک ،ڕۆماان ،فیلمناماه ،شاانۆنامه و بهرھاهم باۆ منااڵناه و کااری
لهسهر چهندین دهقی کۆنی ئهدهبیی کردووه.ھهروهھا سهرنووسهری دهیان گۆڤاار باووه .کتێبای "کووچاه" یهکێکاه لاه
گرانبایی ترین بهرھهمهکانی توێژینهوهیی شااملوو کاه لهساهر فهرھاهنگی زارهکیای ئێراناه و باۆ ساهر دهیاان زماانی
زیندووی جیهان وهرگێڕدراوه.
بۆ وتن دهش شااملوو ،یهکێکاه لاه دهگماهن نووساهرانی خاودان ھهڵوێساتی ئێرانای بهرامباهر باه دۆزی کاورد و ھای
کوردێک ،ھهڵوێستی ئهم کهسایهتییه بهرزه بهرامبهر مهرگهساتی “ھهڵهبجه” لهبیرناکات.
شاعیر و ڕووناکبیری کورد بهڕێز "ناسری حیسامی" گوڵانێکی شێعری گرانبایی شاملووی کردووه به کوردی.
تهجریش :یهکێکه له گۆڕهپان و مهیدانه ھهرهخۆشهکانی شاری تاران که لهباکووری شاردا ھهڵکاهوتووه و خااوهنی
بازاڕێکی زۆر کۆنی سهرداپۆشراوه که ھهمه جۆره شمهک و خواردهمهنییهکی تێادا دهس دهکاهوێ .ھاهروهھا چهنادین
شوێنهواری کۆن بهدهور وبهری ئهم ناوهدایه.
ژێدهر :ڕۆژنامهی “شهرق” ،پێن شهممه 01ی ڕێبهندانی ساڵی 1114ی ھهتاوی16،ی فێڤرییهی 0111

125

ینهمریی
فسانه 

زیندووییبووبه 
ئه

یان،به

دهرویش


کورتەیەکلەژیانچاالکییەئەدبیەکانیعەلیئەشرەفدەرویشیان

لەئینسایکڵۆپیدیایئازادیویکیپیدیاوە

عەلی ئەشارەف دەرویشایان (لەدایکباووی ٣ی خەرماناان ١٣٢١ی کاۆچی ھەتااوی ( )١١٤٦لە کرماشاان  -کاۆچکردووی
٢٦ی تشاارینی یەکەماای  )٢١١٧نوسااەری بەناوبااانگی کااوردی ئێااران و ئەناادامی چاااالکی باانکەی نووسااەرانی ئێاارانە.
دەرویشیان ھەندێک لە نوسراوەکانی بەر لە شۆرشی بەھمەنی ١٣١٧ی ئێران بە نازنااوی لەتیاف تەلخیساتانی بااڵو
کااردوەتەوە .ئەو بەر و دوای شۆڕشاای بەھاامەن چەنااد کەڕەت بە ھااۆی چاااالکیە سیاساایەکانی دەسااتگیر کااراوەتەوە.
ھەندێک لە کارەکانی دەرویشیان وەرگیراونەتەوە بە کوردیی سۆرانی.
ژیان

عەلااای ئەشااارەف دەرویشااایان لە 3ی خەرماناااان سااااڵی 1320ی کاااۆچی ھەتااااوی(٢٤ی ئاگۆساااتی )١١٤١زایینااای لە
بنەماڵەیەکی کرێکاری لە گەڕەکی ئاوشووران لە شاری کرماشان لە دایاک باوو .لەسااڵی  1958 = 1337زانساتگای
سەڕەتایی پەروەردەی مامۆستای تارانی تێپەڕاند و بۆ مامۆستایی چوو بۆ گوندەکانی دەوروبەری کرماشان و گیەاڵن.
لە ساڵی 1345

=

 1966دەستی کرد بە خوێندنی وێژەی فارسی لە زانکۆی تاران و بڕوانامەی کارناسیی وەرگرت و

بەدوای ئەو لە پااۆلی کارناساایی بااااڵ دەرۆنناساایی پەروەردەی خوێنااد و ھاوکاااتیش لە زانسااتگای بااااڵی پەروەردەی
مامۆستای تاران خوێندنی خۆی لە رشتەی ڕاوێژکاری و ڕێنمونی بۆ فێرکاری بەردەوام کرد.
دەرویشیان لە سەردەمی حکوومەتی محەممەدڕەزا پەھلەوی لە ساڵی  1350تا 1357
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کتێباای «لە ئەم واڵتە» و چاااالکیی سیاساای س ا کەڕەت دەسااتگیر و نوساااندنی بااۆ قااێخە کاارا .ئەو یەکاام جااار لە
کرماشان و بە ماوەی  8مانگ دەستگیر کرا بەاڵم پاش لە  ٢مانگ دیسان و ئەم جارە لە تاران دەستگیر کارا و بە
 7مانگ زیندان تاوانبار کارا .ھەروەھاا بە ئەم تااوانە لە زانکاۆ و ھەروەھاا لە مامۆساتاییش دەر کارا .دەساتگیری
سێهەمی دەرویشیان لە 1353

=

 ١١٧٤بوو کە حوکمی  11ساڵ زیندانی بۆ درا و دەرویشایان لە ئەم ڕیاکەوتە ھەتاا

سەرکەوتنی شۆرشی گەالنی ئێران لە مانگی رێبەدندان لە زینادان باوو .دەرویشایان لە دواییەکاانی سااڵی 1352

=

 ١١٧٣لەگەل شاناز دارابیان ژیانی ھاوبەشی پێکهێنا.
کارینووسەری
عەلیئەشرەفدەرویشیانلەسەردەمیالویدا.

بابەتی کارەکانی دەرویشیان خەڵکی بندەستن .ئەو ھەروەھا لە زۆربەی کارەکانی سەبارەت بە بەشەکانی لە ژیانی
کۆمەاڵیەتیی خۆی دەنوسێت .دەرویشیان دەڵێت لە کاتی مناداڵی و لە چیرۆکەکاانی دایەپیارەکەی لەگەل چیارۆک و
چیرۆکبیژی ئاشنا بووە و ھەروەھا بارودۆخی فەرھەنگیی دەساتپێکی داساااڵنی ٣١ی کاۆچیی ھەتااوی لە گەشاەبوونی
بیری خۆی کاریگەر دەزانێت .دەرویشیان یەکمین چیرۆکی خۆی کە قەت باڵو نەکراوە لە بەنادیخانەی دیازل ئاباادی
کرماشان نوسیوە .ئەو لە کارەکانی ھەروەھا سەبارەت بە قوتابیەکانی خۆی و خەڵکی چەوساوەی شاری کرماشان و
گوندەکانی دەوروبەری دەنوسێت و تۆزێک لە نەداریەکان و کێشەکانی خەڵاکەکە ئاشاکرا دەکاات .دەرویشایان دەڵێات
بەدوای مردنی سەمەد بیهرەنگی لە ساڵی  ١٣٤٨تەسمیمی گرتووە ڕێەکەی بەردەوام بکات.



عەلیئەشرەفدەروێشیان

خاک

ساڵی  1491لەشاری کرماشان ھاتۆتە دنیا .بۆ ماوەی  19ساڵ لەگوندەکانی ناوچەی کرماشان مامۆستای
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قوتابخااانەبووە .ساااڵی  1477لەزانکااۆی تاااران لەبەشاای ئەدەباای فارساای وەردەگیاارێ و لەم زانکۆیەتااا قۆناااغی
ماستەری بەشی "دەروونناسی پەروەردە" دەخوێنێت .ھاوکات لەناوەندی زانستی بااڵی تاران ھەتا قۆناغی ماستەری
"راوێژکاری و رێنوێنی وانەخوێندن" درێژەبەخوێندن دەدات.
دەروێشاااایان ئەناااادامی باااانکەی نووسااااەرانی ئێاااارانەو خاااااوەنی چەناااادین کتێااااب و بەرھەماااای ئەدەباااای بەھێاااازە،
لەبوارەجیاجیاکانی ئەدەبیاتدا؛ بەتایبەت لەبواری فەرھەنگای خەڵکای ئاسااییدا کۆمەڵێاک کاارو پارۆژەی بەنرخای
ئەنجامداوە .جیا لەمانەش چەندین کتێبی رۆمان و بەرھەمای چیرۆکای بەزماانی فارسای نووسایوەکەلەم چیرۆکاانەدا
زیاتر گرینگیداوەبەخەبات و کێشەی گەلی کورد و بابەتەکۆمەاڵیەتییەکان.
سااەرجەمی کتێااب و بەرھەمەنووسااراوەکانی دەروێشاایان کەتااا ئێسااتا ئامااادەو چاااپ و باڵوکااراوەتەوە ،زیاااتر لە 71
بەرھەمەکەباااریتین لەبوارەکاااانی "چیااارۆک باااۆ منااادااڵن و مێرمنااادااڵن"" ،کاااۆکردنەوە"" ،کاااورتەچیرۆک و رۆماااان" و
"فەرھەنگی خەڵکی ئاسایی".
گرنگترین و بەرچاوترین بەرھەمی "عەلی ئەشرەف دەروێشایان" نووساین و کاۆکردنەوەی پرۆژەیەکای گەورەیەبەنااوی
"فەرھەنگی ئەفسانەکانی خەڵکی ئێران لە 01بەرگدا" کەبەرھەمی  00ساڵ ھەوڵ و تێکۆشانی ئەم نووسەرەیە .ئەم
فەرھەنگەکۆمەڵەچیرۆکێکی سرنجڕاکێش و مێژووییەکەبەشێوەی گشتی و ئەلف بێیی سەرجەمی ئەفسانەکانی خەڵکی
سەرتاسەری واڵتی ئێرانی لە  01بەرگی جیاوازدا لەخۆگرتووە.
کتێبی "فەرھەنگی ئەفسانەکانی خەڵکی ئێران" بەھاوکاری "رەزا خەندان مەھابادی" ئامادەکراوەو لەالیەن دەزگای
چاپ و پەخشی "کتێب و فەرھەنگ" لەتاران چاپ و باڵوکراوەتەوە.
شایانی باسەبۆ یەکەم جارەلەئێران فەرھەنگێکی وا دەوڵەمەند کاۆ دەکارێتەوەو تاا ئێساتا تەنیاا  ١واڵت لەتەواوی
جیهاندا ئەفسانەکانیان بەم جۆرەو بەشێوەی ئەلف و ب ئامادەو چاپ کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خاک  -ڕێکەوتی١ :ی نۆڤەمبەری ٢١١٧
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مصاحبهمنتشرنشدهدرویشیان:لباسواقعیتبهداستانپوشاندم

عصر دھم اردیبهشت سال  17بود که خبر ضایعه مغزی «علی اشرف درویشیان» رابه من دادند .خبری که نه تنها
من بلکه انبوھی از دوستداران این نویسنده و اھالی ادبیات ،فرھنگ و آزادمنشی را متأثر ونگران کرد.
مختارشکریپور

ایران آنالین :حاال آقای نویسنده از آن روزھای سخت گذر کرده و درآخرین دیداری که برای انجام این گفتوگو ،باا
او داشتم؛ دیدم که به مبارکی و سربلندی روی پاھایش ایستاده و دارد قدم برمی دارد .میگفت «دارم بهتر میشوم
و در این مدت چند داستان کوتاه نوشتهام .رمانی را نیز شروع کردهام که بااز حاال و ھاوای «کرماشاان»* دارد و
در آن بااه زناادگی پهلوانااان آن دیااار میپااردازم .قهرمااان رمااان ،پهلااوانی اساات کااه عاشااق میشااود و »...بااه گمااان
نگارنده ،این پهلوان عاشق ،خود نویسنده است که حماسه و عشق را به ھم آمیخته تا حماسهای عاشقانه خلق کند
ھر چند که خود عشق بزرگترین حماسه است .ھمان نیرویی که در ذات «علی اشرف درویشایان» در مرتبات واالیای
وجود دارد و اگر غیراز این بود ،عبورش ازاین بیماری سخت محال بود .صبر و تالش واعتماد به نف شگرفاش را
شاھد بودم و با طمأنینه و لهجه شیرین کرمانشاھیاش میگفت «من باید خوب بشم» .بذله گویی و طنز دلنشاین
این بزرگمرد دراین حالت بیماری ،نشانهھایی تأم برانگیاز از جوشاش شاور زنادگی در اوسات .در ایان گفاتوگو باه
سااالھای دور و ابااریاش رفتاایم تااا چشااماندازی کلاای بااه ساایر زناادگی ،آثااار ،دیاادگاھها و مواض ا ایاان نویساانده
تأثیرگذار در جریان ادبیات داستانی و فضای اجتماعی بپردازیم.
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پسزمینهھا و آبشخورھای نویسندگی شما چه بود و چگونه نویسنده شدید
* پسزمینهھای داستانگویی و تبلور داستان و قصه و افسانه در زندگی من به شابھای زمساتانی ساردی برمیگاردد
که با خانواده دور کرسی مینشستیم و پادرم برایماان قصاهھایی از شااھنامه کاردی میخواناد و ھمساایهھا ھام باه
منزل ما میآمدند .شاھنامه کردی شخصیتی به نام «رستم کله دست» به معنی «رستم کوتااه دسات» داشات .پادرم
از او بسیارمی گفت .منظومه«خورشید و خاور» و «حمزه نامه» نیاز از دیگار کتابھاایی بودناد کاه پادر برایماان
میخواند .شخصیت «حمزه صاحبقران» را خیلای دوسات داشاتم باه طاوری کاه درکوچاه مایگفتم مان پسار «حمازه»
ھستم.

در «سالھای ابری» به نوعی به این ماجرا اشاره کردهاید
* بله ،این فضاھا ھمانان در زندگی ما بود تا اینکه در فضای کرماشان سال  ،10که آن زمان نوجاوانی 10سااله
بودم ،به کتاب عالقه زیادی پیدا کردم و شاروع باه خوانادن کاردم .در آن مقطا کرماشاان محیطای کاارگری باود و
خانواده من نیز ھمه کارگر بودند اما به کتاب خوانادن خیلای عالقاه داشاتند« .ابوالقاسام الھاوتی» شااعر بازرگ
مردم کرماشان بود و اغلب مردم بهدنبال کتاب شعر او بودند و کتابھایش را در جایی ،که به قیمت گرانای کرایاه
میدادند ،تهیه میکردند .یک معلم شایمی داشاتیم کاه عاالوه بار شایمی ،شاعرھای «الھاوتی» را بارای ایجااد تناوع
وخشک نبودن کالس برایمان میخواند .یک روز شعر «داک» الھوتی را ،که درباره میهن گفتاه باود ،باا مطلا ذیا
برایمان در کالس خواند:

«فقط سوز دلم را در جهان پروانه میداند
غمم را بلبلی که آواره شد از النه میداند»
این شعر تأثیر زیادی روی ما گذاشت و خیلی متأثرشدیم .این گونه بود که آشنایی با شعر «الھوتی» مرا با شاعر
ونوشتن آشنا و عالقهمند کرد .داییام نیز ،که در شرکت نفت کاار میکارد ،برایماان رماان ،از جملاه آثاار«ماکسایم
گورکی» را میآورد .روزی یکی از معلمھایمان گفت که این شعر را به نثر بنویسید:
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«جدا شد یکی چشمه از کوھسار
به ره گشت ناگه به سنگی دچار»
من این کار را کردم .نثر را که خواندم ،ھمه مرا تشویق کردند .ھمان جاا نخساتین جرقاه نویساندگی در ذھان مان
زده شد.

یک بارگفتید «قب از نویسنده شدن ،در عرصه ورزش وزنهبرداری فعالیت میکردم ولای در جریاان مساابقات از آن
زده شدم و »...حتی جایی در رمان «سالھای ابری» می بینیم کاه «شاریف» راوی ،باه اعتباار اینکاه گفتاه ایاد
شخصیت «شریف» در «سالھای ابری» خود من ھستم ،با «عبدالحسین کشاورز» وزنه میزنند و کشاورز از شاعر
گفتن «شریف» سخن به میان میآورد و ...فکر کنم که این ماجرا به ھمان صحبتھای شما برمی گردد
* «عبدالحسااین کشاااورز» اساام مسااتعار یکاای از دوسااتان ماان اساات و ھاام اکنااون مهناادس اساات .آن زمااان در رشااته
ریاضیات درس میخواند و درکنکور در رشته مهندسی راه و ساختمان قبول شد .قبول شدن او درکرماشان آن سالھا
به منزله یک اتفاق بزرگ بود چرا که قبول شدن درآن رشته خیلی سخت بود .با ھم انجمنی در مدرسه راه انداخته
بودیم که بعدازظهرھا ،وقتی که باهھا مرخص میشدند ،در یکی از کالسھا جم میشدیم و شاعرھا ،داساتانھا و
انشاھایمان را میخواندیم .با او خیلی صمیمی باودم .ھام شاعر میگفات و ھام وزناهبرداری کاارمی کارد .مان ھام باه
تبعیت از او شروع کردم به وزناهبرداری و بعادھا در کرماشاان انتخااب شادم و بارای مساابقات باه تهاران آمادم اماا
وقتی با روشھای مسابقه برخورد کردم؛ زده و منصرف شدم.آن را رھا کردم .معلم شدم و به گیالنغرب رفتم.
فضای آنجا مرا به مردم نزدیکتر و آشناتر کرد و دیدم که چه رن ھایی دارند وباهھایشان با چه مشکالتی روبهرو
ھستند .بعدھا این شاناخت و دمخاور باودن باا آن ماردم ،در نویساندگی خیلای باه کاارم آماد .چارا کاه مان معتقادم،
نویسندهای در کارش موفق است کاه باا شخصایتھای داساتانھایش احسااس نزدیکای بکناد .البتاه بااز ھام شاروع باه
نوشتن نکردم وبعدھا در اثر فعالیتھایی که داشتم؛ دستگیر شدم وبه زنادان کرماشاان افتاادم .درآنجاا باود کاه باا
روستاییھا و مردم رنجدیده بیشترآشنا شدم و شروع به نوشتن مجموعه داستان ھای «ندارد» کاردم .دلام از بغا
و کینه پر شده بود .ھمین طور مجموعهای از داستانھای «ازاین والیت» را نوشتم.
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البته فضای داستان ھای«از این والیات» باه تجرباهھای زنادگی شاما در «گیالنغارب» ،باه ھنگاام معلمای درآنجاا،
برمیگردد .چطور شد که این ھمه بین نوشتن «از این والیت» و تجربهھای شما از آن فضا فاصله افتاد
* ھمیشه حوادثی ھست که آدم را به جلو میبرناد .دوساال بعاد ازمعلمای درگیالنغارب باود کاه «از ایان والیات» را
نوشتم .بخشنامه آمد وگفتند ھرکه  ١١سال سابقه معلمی داشته باشد؛ میتواند در کنکور شرکت کند و به دانشسرای
عا لی برود .درآن کنکور شرکت کردم و قبول شدم .به دانشگاه تهاران آمادم و درآنجاا باا شخصایتھایی چاون دکتار
«آریان پاور»« ،جاالل آل احماد» و دکتار «سایمین دانشاور» آشانا شادم و آنهاا بودناد کاه بااز درذھان مان توجاه
بیشتری به ادبیات را ایجاد کردند .بخصاو

«آل احماد» .بعادھا باا دکتار «محماد بااقر ماممنی» کاه کرماشاانی

بود ،آشنا شدم و نخستین داستانھایم را پیشاش بردم و خواندم .درجلسه بعادی از مان خیلای اساتقبال کارد و مارا
خیلی به نوشتن تشویق کرد .این اتفاقات بودند که قدم به قدم مرا به سمت نویسندگی سوق دادند و گرنه اگر به
من میگفتند دوستداری در آینده چه کاره شوی ھیاوقت نمیگفتم که آرزو دارم نویسنده شوم چرا که نویسندگی را
دور از زندگیام میدانستم.

قب از این اتفاقات و آشنایی با این شخصیتھا ،ھی اثری از شما منتشر نشده بود
* خیر ،فقط زیاد خوانده بودم .نخستین کتابی که از من چااپ شاد «صامد جاوداناه شاد» باود کاه ابتادا درمجلاه
«جهان نو» چاپ شد و بعد به صورت کتاب جزوهای در آمد اما نخستین کتاب داستانم ،مجموعاه داساتان «از ایان
والیت» بود.

یادداشتھایی از زندگی و خاطرات و تجربهھایتان در گیالن غرب برداشته بودید
* بله ،یادداشتھای زیادی در دفترم نوشتم و بعد نشستم روی آنها کار کردم و به صورت داستان درآوردم.

چقدر از آن واقعیتھای مح

وام گرفتید
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* اصال با آن واقعیتھا متفاوت نیستند .داستان ھایم کامال واقعیت دارند منتها لباسی داساتانی تان آن واقعیتھاا
کردهام.

حتی شخصیتھا ھم ھمان اسم و مشخصات را دارند
* شخصیتھا موجود ،زنده وقاب لم

ھستند .با من دوست و رفیق بودند و با آنها سرسفره نشسته و به مسافرت

رفته بودم .با خانواده شاگردانم آمد و شد داشتم و ھمه را بخوبی میشناختم.
به ھمین خاطر شما رابیشتر نویسندهای رئالیست میدانناد ولای اگاردر آثاار شاما دقات کنایم ،رگاهھایی ازفضااھای
انتزاعی و تخیلای ،کاه ازطریاق وامگیاری از آداب و رساوم دینای ،ماذھبی و فرھنگای ،قصاهھا و افساانهھای کاردی
وھمانااین تصااویر پردازیھااای شاااعرانه ایجاااد شاادهاند ،بخااوبی مشااهود اساات .بااهعنوان مثااال ،شخصاایت «آل» در
«سالھای ابری» شخصیتی خیالی است که در رؤیا یا جریاان سایال ذھان بار نویسانده ظااھر میشاود .ھماین طاور
اتفاقاتی ھم در آثارتان ،بخصو

در رمان «سالھای ابری» میافتد که شبیه رخدادھای افسانهای ھستند.

توصاایفھایی کااه بااا بهرهگیااری از صااور خیااالی درآثارتااان تبلااور یافتهانااد نیااز ،وجهاای دیگاار از ایاان دنیااای غیاار
رئالیستی است که به شعر پهلو میزنناد .خاود شاما ساهم واقعیات محا

بیرونای و فضااھای انتزاعای وشااعرانه در

آثارتان را درچه سطح ومیزانی میبینید
* واقعیت و تخی از ھمدیگر جداییناپذیر و جزئی از زندگی ھستند.حتی تخی ریشاه در واقعیات دارد .تخیا در
افسانهھا نیز نقش عمدهای دارد و لحظاات سوررئالیساتی ھام ھسات .ھماان طاور کاه در «سانگ صابور» و «حسان
کا » میبینیم .اینگونه است که واقعیت وتخی را ھمراه ھم میدانند .من ھم سعی کردم تا حدی تخی به داستان
ھایم بدھم تا خشک نباشند و خواننده راخسته نکنند.
* واقعیت زندگی پیرامون ،بواسطه کارگر بودن خانوادهام ،برایم کامال ملماوس باود اماا ماادر بازرگم «بیبای» باا
روایت افسانهھای کردی ،درشک گیری و پرورش یک ذھن تخی پرداز در من خیلی کمک کرد .او به افسانهھا خیلای
اھمیت میداد و ھمیشه به ما توصیه میکرد که آنها را حفظ کنایم و قدرشاان را بادانیم .ھنگاامی کاه در کرماشاان
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دستگیر شدم ،ضبط صوتی به ھمسرم «شاهناز» دادم تاا آن افساانهھا را از زباان «بیبای» و دیگاران ضابط کناد
ونگذارد که کارم متوقف شود .پرورش تخی  ،برای درخشیدن ما در سطحی جهانی ،خیلای مهام اسات و فکار مایکنم
که یکی از وظایف عمده مدارس ما ،پرورش دادن تخی باهھا است.

«سالھای ابری» ازطرفی بیوگرافی شما در جامه رمان است و از طرف دیگر میتوان آن را ،با توجه به فصا ھای
آن ،تاریخ زندگی پر فراز ونشیب یک ملت درسیری تاریخی عنوان کرد .انگارکه سرنوشت راوی با سرنوشت یک ملات
درکوران حوادثی تلخ و شیرین گره خورده است .خود شما در این باره چگونه میاندیشید
* آناه در «سالھای ابری» برای من مهم و مورد توجاه دیگاران ھام قرارگرفتاه اسات؛ صامیمیتی اسات کاه مان در
بیان حوادث اطرافم دارم.حتی«گابری گارسیا مارکز» ھام میگویاد کاه ھای تکنیاک ،فان و سابکی در نویساندگی،
نمیتواند جای صمیمیت در روایت را بگیرد .از طرف دیگر ،این رمان را براساس زندگی خود و مسیری که از کودکی
تا زمان انتهای رمان طی کرده و به یادم مانده بود نوشتهام.

طبقهبندی فص ھای«سالھای ابری» موضوعی است یا براساس مقاط تاریخی
* تاریخی است و این دوره از سال  1101شروع میشود و تاسال  1196ادامه پیدا میکند.

«سالھای ابری» ،به خاطر وقوع بیشتر رویدادھا در شهر «کرماشان» ،یک رمان شهری محسوب میشود ولی در
آن روابط و مناسبات روستایی نیز موجود است و با روابط و مناسبات شهری ادغام شدهاند .شاید این خصیصه ،تا
حدی به تفاوت کمترمیان روابط ومناسبات روستایی وشهری در آن زمان کرماشاان برمای گاردد ولای خاود شاما دلیا
دیگری برای این امر دارید
* کرماشان محیطی بود که روستاییان اطراف ھم به آنجا میآمدند و ما ھمیشه به روستاییان دو فروش و رب
انار فروش و ...دربازار کرماشان برمیخوردیم .آنها با خود فرھنگ ومناسبات روستایی را میآوردند و باا آوازھاا و
موسیقیشااان نیزآشاانا میشاادیم .تجربااهھای دوران معلماای گاایالن غاارب و آشااناییام بااا چهرهھااای روسااتایی نیااز در
پسزمینه ذھنام بود .بنا براین تأثیر زیادی روی نوشتار من میگذاشت.
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شما که بیشترتجربه داستان کوتاه داشتی ،چطور تصمیم به نوشتن رمان بلند«سالھای ابری» گرفتید
* سال 1199در زندان قصربودم که رمان «پا برھنه ھا» اثر «زاھاریا اساتانکو» باا ترجماه زناده یااد «احماد
شاملو» به زندان آمد و خواندیم وخیلی از آن لذت بردیم .روزی یکی از دوستانم پایش مان آماد وگفات «درویشایان
شما باید رمان بنویسی» .ازھمان لحظه به سرا این مسأله رفتم .سبک «پا برھناه ھاا» باا ترجماه بسایارزیبای
«شاملو» روی من خیلی تأثیر گذاشت و دریافتم که من ھم باید صادقانه و روشن حرف ھایم را بزنم.

شاگردی نویسندگانی شاخص چون «جالل آل احمد» و «سیمین دانشور» تأثیراتی روی سبک وسیاق نوشتاری شاما
نداشت
* آشنایی با این استادان در من عشق به ادبیات و نویسندگی وکتاب را افزون کرد .خانم «سیمین دانشور» به ماا
درس«تاااریخ ھنرخاااوردور» و «زیبااایی شناساای» ماایداد .موساایقی ،فیلمھااا و تئاترھااای روز را نیزبااه مااا معرفاای
میکرد« .آل احمد» ھم ما را ترغیب به بازدید از نمایشگاھهای نقاشی میکارد .البتاه در دانشسارای عاالی ،درس
«آیین نگارش» را ھم با او داشتیم و این به کار نویسندگی میآمد.

تجلی فرھنگ و آداب و رسوم و روابط ومناسبات اجتماعی کردھا در آثار شاما خیلای پررناگ اسات و از ھماه مهمتار
تادوین و گااردآوری چنااد جلاد فرھنااگ وافسااانهھا و ضارب المث ھااای کردھااای کرمانشااه و اطااراف ،انگیاازه منحصاار
بفردی میطلبد .این پرداخت جدی و فراگیر به این فرھنگ و پتانسی ھای داستانی آن ناخودآگاه و به خاطر تعلق
شما به این فرھنگ اتفاق افتاد یا اینکه کوششی آگاھانه برای رجعت به فرھنگ غنی این ملت داشتهاید
درحقیقت به خاطر توجه وعالقهای که به کردھا داشته ودارم خواسته و ناخواسته وجوه فرھنگی آنها در آثار من
میتوانست بیاید ،چرا که زندگی مرا مردمان کرد احاطه کرده بودند .فرھنگ کردی از خانواده گرفته تا کوچه و
باازار و مدرساه ،فرھناگ غاالبی باود امااا معاشارتھای مان باا ماردم گایالن غاارب و مواجاه شادن باا ضارب المث ھااا
وگفتارھای آنان ،مرا بر آن داشت که از این پتانسی فرھنگی برای ایجاد تنوع در آثارم بهره ببرم.
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چطور شد که تصمیم به ترجمه آثار نویسندگان کرد گرفتید
* زمااانی کااه بااه جشاانواره ادباای «گالویااژ» دعااوت شاادم ،بااه ساالیمانیه مسااافرت کااردم و در آنجااا بااا تعاادادی از
نویسندگان تراز اول دنیا ،کاه کارد بودناد ،برخاورد کاردم .نویساندگانی چاون شایرزاد حسان ،بختیاار علای ،رئاوف
بیگرد ،محمد فریق حسن ،محمد اسماعی برزنجی ،آزاد برزنجی ،محمد مکری ،نجیبه احمد ،سارا افراسیاب ،احالم
منصور وشیرین کمال احمد .آثار بعضی از آنها از جمله «شیرزاد حسان» و «بختیاار علای» ماورد توجاه اروپاییاان
قرارگرفته وترجمه شده بود .درجریان این آشانایی ،چناد اثار مطارح آناان را دریافات کارده و باا ھمکااری یکای از
دوستان کردم ،برای نخستین بار در ایران به فارسی ترجمه کردم که با عنوان «داستانھایی کوتااه از نویساندگان
معاصرکرد» توسط نشر چشمه منتشر و مورد استقبال زیادی ھم واق شد.

با ویژگیھای مشترکی میان آثار خود و این نویسندگان کرد سورانی مواجه شدید
* جای پای افسانهھا را در کارھای آنها ھام مایبینم .ھمیشاه باه نویساندگان جاوانی کاه باه مان مراجعاه میکنناد
توصیه میکنم ،از جایی شروع کنند که میشناسند.بخصو

خانواده ،چرا کاه شاناخت خاوبی از اعضاای آن داریام.

بااهعنوان مثااال ،در «سااالھای ابااری» زناادگی وماجراھااای خااانوادهای را روایاات ماایکنم کااه بااا آن زناادگی کااردهام
وخصوصیتھایشااان رابخااوبی میشناساام .ایاان شااناخت بااه ترساایم و تصااویر کااردن چهااره شخصاایتھای داسااتان کمااک
میکند .بخصو

نوشتن با زاویه دید اول شخص مفرد به صمیمانه ترنوشتن نویسنده کمک میکند .به ھمین خاطر

«سالھای ابری» و «آبشوران» را با اول شخص نوشتم اما «از این والیت» و رمان «سلول  »11را بازاویاه دیاد
دانای ک نوشتم.

به نظر میرسد درجاھایی از آثارتان ،برغلظت تلخی واقعیتھای ھر چند تلخ اجتمااعی زماان ومکاان داساتانھایت
افزودهای .به ھمین خاطر برای مان باه زور شاوھردادن دختار بااهای  1سااله ،باه خااطر بادھکاری پادرش و فقار
خاانوادگی ،در داساتان «ھاه تااو» یاا غاارق شادن «کاکاه ماراد» در رودخاناه ،بااه خااطر رھاا نکاردن بخااری کااه
خریده ،درمجموعه داستان «از این والیت» چندان قاب پذیرش نیست .البتاه ذکاراین نکتاه باه منزلاه وارد کاردن
خدشهای بر برخاورد و نگااه صاادقانه و صامیمی شاما باا واقعیات نیسات بلکاه میخاواھم بپرسام ،آیاا عاواملی چاون
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موجھای سیاسی و اجتماعی آن دورانھا ،حائز اھمیت بودن رویکرد آسیب شناسانه شما به مسائ بغرن اجتماعی و
کینه ناشی از فقر طبقاتی در ترسیم و تصویر کردن وقاای و فضاای داساتانی در آثاار شاما و بخصاو

در پایاان

بندیھای بسیار تلخ تأثیر گذاشته یا واقعیتھای تا این حد تلخی را شاھد بودهای
* قصد من از گذاشتن این پایان بندیھای تلخ این بود که بیهودگی تبلیغاتی را که رژیم شاه بارای انقاالب سافید
و منشاور ششااگانه در آن زمااان میکاارد بااه ذھاان خواننااده القااا کانم وبگااویم کااه ایاان جریااان ھاای تااأثیری درپدیااده
فقرزدگی و رفاه در روستاھای ما نگذاشته و فقط برمیزان فقر افزوده است .البته تاا حادودی نگااه و نظار سیاسای
خودم را ھم درآثارم مدنظرداشتم.

اگر این نگاه شخصی را نداشتید و فقط به مشاھدات خود از واقعیت موجاود تکیاه میکردیاد ،ایان فضااھا و پایاان
بندیھا را کمی مالیم تر درمی آوردید
* نمیتوانست اینگونه باشد ،چرا که واقعیات ھماانی باود کاه ھسات ومان نمیتوانساتم دخالات کانم و آن را تغییار
بدھم.

در کنار این فضاھای تلخ ،طنز معصومانه کودکانهای در آثار شما موجود است.این طنز خا

به رندی وبذله گویی

شما برمی گردد یا اینکه منشأ دیگری دارد
* خانواده ما ھمگی طنزپرداز بودند و ازآنها تأثیرمی گرفتم .در واق ھرکدام نکاتی را درصحبتھایشاان باه مان
یاااد میدادنااد .نماای شااد کااه ھمیشااه غمگااین باشاایم وبااه ھرحااال راھاای باارای خندیاادن وشااادی کااردن بااا ھاام پیاادا
میکردیم.ھمیشه عزا نبود بلکه عروسی وشادی وخنده و رقص ھم بود.

درونمایه آثار شما و مضمونھای طارح شاده درآناان ،نشاان دھناده رویکارد معترضاانه و انتقاادی شاما باه شارایط،
موقعیتھا و فضاھایی اسات کاه شخصایتھای مقهاور شاده داساتانھا و رمانھایتاان درآن باه ساتوه آماده و گااه نیاز
قربانی میشوند .به ھمین خاطر ،خواننده آثار شما به اعتقاد نویسنده به تعهد درمقاب شرایط زیستی انسانی و
بهبود آنها واقف میشود ودرمی یابد با نویسندهای روبهرو است که ضمن توجه به تکنیکھا و تمهیدھای داساتان و
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رماننویسی به انتقال پیام و تحلی اجتماعی و طرح مفاھیم انسانی بسیار اھمیت میدھد و سعیاش ایان اسات کاه
ادبیات را به میان عامه مردم برده و باه زنادگی آنهاا بپاردازد .اعتقااد شاما نسابت باه رساالت نویسانده در جامعاه
چیست
* معتقدم که نویسنده نمیتواند از متن جامعه فاصله داشته باشد بلکه ھمراه جامعه حرکت میکند .ھماواره تمایا
به فعالیت اجتماعی داشتم و بنابراین به عضویت کانون نویسندگان ایران درآمدم تا در فراز و نشیبھای اجتماعی
ھمااراه جامعااهام باشاام و بااه مسااائلی کااه بااه نف ا جامعااه نیساات اعتاارا

کاانم .البتااه ایاان روحیااه را از رفتااار و

رھنمودھای بزرگانی چون دکتر «آریاان پاور»« ،جاالل آل احماد» ،دکتار «سایمین دانشاور» ،دکتار «محماد بااقر
مممنی» و «به آذین» کسب کردم .آنها این امر مهم را از ھمان روزھای اول به ذھن من وارد کردند و باید از آنها
تشکر کنم ،چرا که مرا طوری نساختند که یک نویسنده منزوی باشم .من به نویسنده ،شاعر ،متارجم و ھنرمنادی
عالقه مندم که ھماون زنده یاد «شاملو» نب

جامعه دردستش باشاد ،بارای آن بنویساد و ھماراه آن حرکات کناد.

این گونه است که ھمیشه شعرھای «شاملو» زمزمه میشود وبین مردم خوانده میشود .ما شاعرانی از این قبی زیاد
داشتهایم؛ فرخی یزدی ،سیاوش کسرایی ،ھوشنگ ابتهااج وحتای نیماا یوشای  .ھماین طاور نویساندگان متعهاد و باا
شهامت نیز داشتهایم .اینان ھمراه با جامعه خود حرکات میکردناد و باه درد آن واقاف بودناد .منازوی و بارج عااج
نشین نبودند.

تا از برج عاج نشینی و انزوای نویسانده و ھنرمناد ساخن باه میاان میآیاد« ،اباراھیم گلساتان» باه ذھان تاداعی
میشود و این در صورتی است که ھنر نویسندگیاش زباانزد ھماه اسات و حتای خیلیھاا او را چیاره دساتتر از ھماه
میدانند .البته این به منزله نداشتن دغدغه اجتماعی یا درونمایه فکری درآثاارش نیسات بلکاه باه حضاور بیرونای
وی درمااتن جامعااه و جریانھااای اجتماااعی باار میگااردد« .گلسااتان» در مقایسااه بااا خیلاای از ھاام نسااالنش در زمااره
شاعران ونویسندگانی قرار میگیرد که بیشتر به وجوه زیبایی شناسانه ،سااختار و زباان اثار اھمیات میدھناد .ناه
اینکه آثار ایشان خالی از درونمایه و دید گاه اجتمااعی باشاد بلکاه صادایی معتار

در مقابلاه باا نابساامانیھای

اجتماعی در بطن جریانات اجتماعی نیستند .در واق خود را درحصار حرفه ،دنیای خا

خاود و زنادگی وعقایاد

شخصیشان محصور کردهاند و به ھمین خاطر مورد انتقادھای مالیم وگاه تندی قرار میگیرند .شما چه دیدگاھی
در این باره دارید
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* اعتقاد دارم که انسان درانتخااب روش وناوع رفتاارخود در زنادگی آزاد اسات .بناابراین ،نمیتاوانم بارای دیگاران
تعیااین تکلیااف کاانم و راه و چاااه نشانشااان باادھم .بااه نظاار ماان« ،ابااراھیم گلسااتان» از لحااا تکنیااک ،فاان
داستاننویسی وانتخاب واژهھاای خیلای قشانگ حارف اول را در ادبیاات داساتانی ایاران میزناد .او ھام میخواھاد آن
گونه زندگی بکند .من نمیتوانم به اودستوردھم که چه کارکن وچه کارنکن! به ھرحال خودش روزی به ایان نتیجاه
خواھد رسید که باید ھمراه جامعه باشد واگراین رویاه را در پایش بگیارد ھام خیلای بهتار میتواناد بنویساد و ھام
توجه خوانندگان بیشتری را جلب خواھد کرد.

البته خیلیھا معتقدند آثاری که در ھنگام جریانات و التهابات موجھای اجتماعی و سیاسی پدید میآیند ،با گاذر
جامعه از آن فضاھا و ورود به شرایطی دیگار باه فراموشای ساپرده میشاوند و در نهایات آنااه مانادگارتر میماناد،
اثری است که پدید آورنده در آن باه زباان ،سااختار و مملفاهھای زیباایی شناساانه و خالقاه تاازه وخاصای رسایده
باشد
* رنگ ھنری به اثر دادن خیلی خوب است و به زیبایی و محبوب شدن آن در بین مردم کمک میکند اماا ناه اینکاه
نویسنده یاا ھنرمناد باه طاور کلای خاود را از دنیاای پیراماونش جادا بداناد .البتاه ھنار و ادبیاات نبایاد باه سامت
ایدئولوژی زدگی برود ،چارا کاه ھمیشاه ،ایادئولوژی باه ھنار و ادبیاات صادمه زده اسات کاه نموناهاش دوره شاوروی
وپدیده «ژدانف» است.

خبر ضایعه مغزی شما خیلیھا را نگران و ناراحت کرد ولی این سمال را ھم در ذھن خیلیھا پدید آورد و بارھاا از
خود من نیز پرسیدهاند که چرا آقای «درویشیان» دچار این ضایعه شد ! ایشان که خیلی سار حاال باود ! در لیاد
مصاحبهای که چندی پیش نشریه «چیستا» با شما انجام داده بود ،اشاره شده بود که شاما بعاد از تاأثر شادیدی
که بعد از دیدن فیلم فاجعه انفال کردستان عراق ،برایتان پیش آمده دچار این ضایعه شدهاید .ایان اتفااق دلیا
جانبی ھم داشت
* کار زیاد خستهام کرده بود و مسئولیتھای زیادی ھم به عهده داشتم .از جمله مسئولیت ساختن یک دانشگاه
معماری در «بم» بعد از زلزله را به من سپرده بودناد .البتاه قبا ازایان اتفااق ،شاوھرخواھرم فاوت کردناد و باه
تبریز رفتم و شبانه به کرج برگشتم .بعد از برگشت ،آن فیلم را ھم دیدم و تلخی آن فاجعه بشدت ناراحتم کرد و

139

ینهمریی
فسانه 

زیندووییبووبه 
ئه

یان،به

دهرویش


به ھر حال و ھر دلی این اتفاق افتاد .این بیماری خیلای باه مان فشاار آورد .روزگاار ساختی را گذرانادم .ھمسارم
«شهناز» برای بهبودیام خیلی زحمت کشاید و باا مهرباانی از مان پرساتاری کارد .ھماین طاور بااهھا و پزشاکان و
فیزیوتراپ ھایم .اعضای کانون نویسندگان ایران ھام مرتاب باه مان سار زدناد .جاا دارد از ناشاران خاوبی ھام کاه
مرحمت کرده وبه من سر زدند ،تشکر کنم .امیدوارم که روزی مفص از زحمتھایی که برایم کشیدند ،حارف بازنم.
ھمه این افراد ازھرلحا به من کمک کردند .از ھمه ممنونم.

* درگویش کردی کرمانشاھی ،لفظ «کرماشان» به جای «کرمانشااه معماول اسات و «علای اشارف درویشایان» ھام
تأکید داشت که از این لفظ استفاده شود ،چرا که معتقد است؛ کرماشان صحیح است .در ضمن از به کار بردن واژه
«شاه» برای شهر محبوبش امتناع میکند که به نوعی به نفرت وی از شاه نیز برمی گردد.
منب  :روزنامه ایران ١٣١٦ - ٨ - ١٣ -

ھایھمسرعلیاشرفدرویشیان


ناگفته

«نیازعلی» اسمش بود و «ندارد» فامیلیاش؛ نشانی بود از سالھا تدری

خالقش در مناطق محروم ،روساتاھایی

کااه باااهھا پابرھنااه بااه مدرسااه میآمدنااد ،کودکااانی کااه تنهااا وساایله بازیشااان کاغذماالااه شااده بااود ،درساات مثا
نیازعلی «از این والیت» که ھمیشه شرمنده بود از «ندارد» ،از نام خانوادگیاش که البته مشاترک باود باا دیگار
ھمکالسیھایش.
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به گزارش ایسنا« ،ایران» در ادامه نوشت« :نیازعلی نادارد» تنهاا بخشای از مشااھدات علای اشارف درویشایان از
سااالھا تاادری

کودکااان محااروم مناااطقی چااون گیالنغاارب بااود؛ خااالق مجموعااه داسااتانھایی ھماااون «آبشااوران»،

«درشتی» و«فص نان» خودش ھم در خانوادهای تهیدست متولد شاده و باا فقار ناآشانا نباود .ناوزده ساال بیشاتر
نداشت که برای تدری

عازم روستاھای مرزی شد ،لما

ساختیھای زنادگی کودکاان و محرومیتھاای ماردم تاا آخار

عمر رھایش نکرد و او را بر آن داشت تا بنویسد و نوشت .حتای در ساالھایی کاه اسایر زنادان و گرفات و گیرھاای
مأموران امنیتی برای افکار آزادیخواھانهاش شد .سومین مرتبه زندانی شدنش منتهی به حبسی یازده ساله شد ،ھار
چند که ھمزمان با انقالب درھای زندانھای سیاسای بااز شاد و باه خاناه بازگشات .باا ایان حاال پاشانه زنادگیاش
طوری چرخید که ھی گاه محدودیتھا و نامهربانیھا دست از سرش برنداشت ،از معلمی محروم شده بود ،بناابراین
تصمیم گرفت که فقط بنویسد ،باز ھام از درد و رنا طبقاه محاروم و معتقاد باود کاه ادبیاات مهمتارین وظیفاهاش
ھمین است .شاید ھمین نگاه بود که مخلوقات ادبیاش را ماندگار کرد.
حال یک سالی میشود که «نیازعلی» دیگر کسی را ندارد که از نداشتهھایش بنویسد ،از وقتی معلم صدا میکارد:
«ندارد » و او شرمنده میشد از فامیلی عجیبی که ریشه در زندگیاش داشت .جمعهای که گذشت ،چهاارم آباان مااه
اولین سالگرد درگذشت علی اشرف درویشیان بود؛ مرد آرام داستاننویسی معاصر که تمام زندگیاش صرف نوشاتن از
مردمش و تالش برای آزادی شد .به این بهانه به سرا شهناز دارابیان ،ھماراه او در بایش از چها ساال زنادگیاش
رفتاایم؛ زناای کااه مث ا خااودش معلاام بااود و از فااراز و فرودھااای زناادگی بااا او گفاات« :بااا وجااود نامهربانیھااا و
محدودیتھای بسیاری کاه در تماام ساالھای زنادگیاش متحما شاد ،ھیاگااه عضاو ھای فرقاه و گروھای نشاد ،ناه
تودهای بود ،نه دنبالهروی فدائیان ...خودش را متعلق به مردم میدانست ،حتی سالھای آخار زنادگی ،وقتای دیگار
توان راه رفتن نداشت ھم تمام ھم و غمش مردم بود و رن آنان .آنقادر کاه وقتای ساالھا قبا باه او گفاتم :علای
اشرف بیا از ایران برویم ،اینجا شارایط ساخت شاده .او باا نااراحتی و تحکام گفات :ھماین جاا میماانم ،ھماین جاا
زندگی میکنم و ھمین جا ھم میمیرم ».و حاال یک سالی میشود که او در بهشت سکینه کرج آرمیده...

اسااتاد درویشاایان قبا از ازدواج دو مرتبااهای زناادانی شااده بااود .اطالعاای از آن ماجراھااا نداشااتید کااه ایاان زناادگی
مشترک را پذیرفتید
* نه ،این طور نبود که بیخبر باشم ،من دختردایی او بودم و او پسرعمه من .بنابراین از تمام اتفاقاتی که بر
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زندگی علی اشرف گذشته بود مطل بودم .اگر رمان «سالھای ابری» که به ناوعی زنادگی خاود او اسات را خواناده
باشید ،من در آن کتاب دختردایی حامد ھستم .ھنوز اولین مرتبهای که به زندان افتاد را به خاطر دارم با اینکاه
چهارده سال بیشتر نداشتم .علی اشارف باه ھماراه فارد دیگاری مشاغول جما آوری داساتانھای فولکلاور از روساتاھای
مناطق مختلف بود .از آنجایی که باا کولهپشاتی و ظااھری سااده باه روساتاھا میرفتناد و باا ماردم حارف میزدناد
نیروھای امنیتی مشکوک شدند و دستگیرشان کردند .چند ماھی به زندان کرمانشاه افتااد ،ماادرم کاه باه مالقااتش
میرفت ھرازگاھی لباسھای خونی او را مایآورد .آن زماان ھار کسای میتوانسات باه دیادن آناان بارود .دور از چشام
مادرم لباسھای او را میدیدم و اشک میریختم .ھنوز بحث عشق و عاشقی در میان نبود ،منتهای از دیادن آنااه بار
جوانان میرفت قلبم به درد میآمد .سالھای آخر مدرسه بودم که باز ھم او دستگیر شاد ،منتهای ایان باار باه جارم
انتشار اعالمیهھای سیاسی .به ھمراه تعدادی از دانشجویان عازم سیستان و بلوچستان شده بودند که ھنگاام پخاش
اعالمیه گرفتار شدند.

سومین و آخرین دستگیری حدود یک سال بعد از ازدواجتان بود ،آن ھم با حکم یازده سال حب ! نسبت به مشکالتی
که زندگی با چنین فردی پیش رویتان میگذاشت آگاھی داشتید نگاه خانوادهتان به زندگی مشترک با او چه بود
* پدرم خودش از طرفداران سرسخت مصدق بود ،با روحیاه مباارز علای اشارف مساألهای نداشات اماا نگرانای او از
مشااکالتی بااود کااه در مساایر زناادگیمان قاارار میگرفاات .علاای اشاارف کارشناساای ادبیااات دانشااگاه تهااران و ھمینطااور
کارشناسی ارشد علوم تربیتی از دانشسرای عالی را به اتمام رسانده بود اما بواسطه فعالیتھاای سیاسای ناه تنهاا
از دانشگاه ،بلکه از کار معلمی ھم بیکار شده بود و این یکی از نگرانیھای پادرم از ازدواج باا او باود .حتای ساعی
کرد من را از مشکالت ازدواج با او آگاه کند که گفتم ھمه را میدانم ولی حاضر به تجرباه زنادگی باا فارد دیگاری
نیستم .فقط بحث عشق و عاشقی نبود ،خودم ھم تفکرات علی اشرف را قبول داشتم و دلم میخواسات باا او ھماراه
شوم .حتی خبرھای سیاسی و اتفاقات روز را دنبال میکردم .پن مااه و پان روز از ازدواجماان میگذشات کاه علای
اشرف برای مرتبه سوم دستگیر شد و به زندان افتاد .این مرتبه به جرم انتشار دو کتاب «از این والیت» و «آب
شوران» دستگیر شد که سر و صدای زیادی به پا کرده بودند ،البته تنها باهدلی انتشاار ایان کتابھاا نباود ،ایان
بار فعالیتھای سیاسی ھم به جرمھای او اضافه شده بود .از ھمان سفره عقد منتظر بودم که ھر لحظه برساند و
او را دستگیر کنند .ازدواجمان آنقدر ساده بود که من با چادری سفید در خانه نشستم تا عاقد بیاید و باروم سار
خانااه و زناادگیام .میدانسااتم بااازھم دسااتگیر میشااود باارای ھمااین عجلااه داشااتم زودتاار ازدواج کناایم تااا بتااوانم بااه
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مالقاتش بروم .قوانین زندانھا تغییر کرده بود و تنهاا پادر ،ماادر و ھمسار فارد زنادانی امکاان مالقاات باا او را
داشتند.

سومین مرتبه زندانی شدن استاد سال  ١٣رخ داد
* بله ،ھمان طور که گفتم تازه ازدواج کرده بودیم ،دیر یا زود دستگیر میشاد و ماا ایان را میدانساتیم .یکای از
شبھا ،وقتی به خانه نیامد متوجه شدم که دستگیر شده ،تمام کتابھای علی اشارف کاه احتماال دردسرسااز شادن
آنها میرفت را به خانه بیبی «مادربزرگمان» بردیم و آنجا پنهان کردیم.

پ آن مادر بزرگی که استاد ھمواره از او بهعنوان یکی از مشوقھای اصلی عالقهمندیاش به ادبیاات یااد میکارد،
مادربزرگ مشترکتان بود!
* بلااه ،بیباای سااواد نداشاات امااا ھاار وقاات کنااار چاارخ خیاااطیاش مینشسااتیم برایمااان قصااه میگفاات و ایاان قصااه
شنیدنھا یک اتفاق مشترک بین ما نوهھا بود.

تأکیااد داریااد کااه خودتااان مسااائ روز را دنبااال میکردیااد .تصااور نمیکنیااد ازدواج بااا اسااتاد درویشاایان و ضاارورت
ھمراھاای شااما بااا مشااکالتی کااه باارای او پاایش میآمااد منجاار بااه آن شااد کااه خودتااان قااادر بااه پیگیااری مسااتقیم
عالقهمندیھایتان نشوید
* نه ،اینکه خودم به طور مستقیم وارد ماجرا شوم یا اینکه تنها ھمسرم را ھمراھی کنم برایم فرقی نداشت؛ به
ھی وجه بحث فدا شدن در میان نبود ،خودم دست نوشتن نداشتم ،از طرفی آرمانھای من و علیاشرف یکی بود .از
ھمین رو فکر کردم دو نفری قادر به طی این راه خواھیم باود .علای اشارف تمایا زیاادی باه مباارزه داشات اماا در
زندان تفکراتش تغییر کرد و تصمیم جدی به نوشتن گرفت.

ماجرای آن چند کتابی که استاد در زندان نوشته بود و پنهانی به دست شما رساند تا کار انتشارشان را انجام
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بدھید چه بود
* آن سالھا آنقدر بد بود که علی اشرف ھمیشه میگفت برو دنبال زنادگیات و ناراحات باود کاه زنادگی مان تحات
تأثیر شرایط او قرار گرفته است .مرتبه سومی کاه زنادانی شاد مادتی از او بیخبار باودیم ،نمیدانساتیم باه کجاا
منتق شده که باالخره فهمیدیم در زندان اوین است .زندان اوین شاک و شامای حااال را نداشات ،چادرھاای ماوقتی
به پا کرده بودند که زندانیان با خانوادهھای خود مالقات کنند ،بینمان میله کشیده بودند .بعد از چند سال دست
یکدیگر را گرفتیم ،البته زمان مالقات بدون اینکه خودمان بدانیم یکای دو افسار پشات سار ھار دو ماا راه میرفات.
مرتبه دومی که به ھمین شیوه ھمدیگر را مالقات کردیم ،علی اشرف بسته کاغذی کوچکی که شبیه سایگار پیایاده
شده بود را به دستم داد .آنقدر ھول شده بودم که تالش کردم آن را در دھانم پنهان کنم اما جا نمیشد ،سری به
فکرم رسید که آن را در مشتم بین دستمال کاغذی بگذارم ،موق بازرسی ھم دست ھاایم را بااال گارفتم تاا طبیعای
جلوه کناد و توجهشاان باه دساتمال و کاغاذی کاه باین آن پنهاان کارده باودم جلاب نشاود .آنقادر اساترس داشاتم کاه
بالفاصله زندان را ترک کردم ،وقتی به خاناه بازگشاتم متوجاه شادم کاه نوشاتهھای تاازهاش را باه دساتم رساانده
است.

آن یادداشتھا داستان «فص نان» بود
* به غیر از «فص نان» ،داستانھای «رنگینه»« ،ھماراه آھنگھاای باباام» و «روزناماه دیاواری مدرساه ماا»
ھم در آن یادداشتھا بود که در صفحات باریک و با خط بسیار ریزی نوشته شده بودند.

در ھر مالقات تعدادی از صفحات کتابھا را به دست شما میرساند
* نه ،ھمه را در یک نوبت داد ،شرایط مالقات طوری نبود که به دفعات بعدی اعتمادی باشد ،بویژه که از جلسه
بعد اتاق مالقات شیشهای شده بود و دیگر امکان ھی مبادلهای نبود.

در انتشار کتابھا با مانعی روبهرو نشدید
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* نه ،داستانھا را با دستخط بسیار ریزی نوشته بود ،ابتدا تصمیم به بازنویسی آنها با خاط خاودم گارفتم ولای
این احتمال وجود داشت که متوجه تفاوت دستخطھا بشوند و بفهمند که از زندان نوشتهھایش را به دساتم رساانده
است .بنابراین به سرا ماشین تحریری که آن را پنهان کرده بودیم رفتم و آنها را تای کردم و به نشر «شبگیر»
سپردم .حدود یک ماه بعد کتاب آماده شده را تحوی گرفتم و به ھمراه کتابھایی که به خواست علیاشرف برای او
و ھم بندھایش خریده بودم به زندان رفتم .کتاب را که از پشت شیشه به او نشان دادم ،آنقادر خوشاحال شاد کاه
ھنوز ھم چهرهاش در خاطرم مانده است.

اغلب خرید چه نوع کتابھایی را از شما میخواست
* کتابھای روز ادبیات ،ھم در حوزه ترجمه و ھم تألیف .با اینکه روزگارش در زندان سپری میشد اما در تالش
بود تا از جریان روز ادبیات عقب نماند .مرتبه سومی که زندانی شده بود چند سالی در زندان ماند تا اینکه دوم
آبان ماه سال  ١٧بواسطه وقوع انقالب زندانیان سیاسی آزاد شدند.

از روزگاری که استاد درویشیان به خانه بازگشت ،بگویید
* علی اشرف بعد از سه سال و ھفت مااه دوری باه خاناه بازگشات ،ایان در حاالی باود کاه از مادتھا قبا از کاار
معلمی محروم شده بود و بواسطه برخای مشاکالت باه ناچاار زنادگی تقریبااً پنهاانی پیادا کارده باودیم ،بخشای از
مشکالتمان از مرداد  ۵۸کاه مان فرزناد نخسات ماان را بااردار باودم و مااجرای کًردھاا و غائلاه کردساتان اتفااق
افتاد ،آغاز شد .شایعه شده بود که علی اشرف ھم در این ماجراھا دخی است و به اجبار شرایط به تهران آمدیم.
به فاصله چند سال دو فرزند دیگرمان ھم متولد شدند و زندگیمان در مواجهه با مشکالت متعدد ادامه پیدا کرد.

با محرومیت از ادامه تدری چطور کنار آمد ،بویژه که از نوزده سالگی و سن کم این کار را آغاز کرده بود!
* انفصال او از کار تدری

در دومین مرتبهای که زندانی شد اتفاق افتاده بود ،بنابراین برای او تازگی نداشت،

ھرچند که دور بودن از باهھا برای او ھمیشه سخت بود .به ھمین خاطر در تمام سالھایی که به تدری
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داشتم به مح

آن که به خانه بازمی گشتم تمام اتفاقاتی که در کالسھایم رخ میداد را برایش تعریف میکردم.

آنانان که یک روز به من گفت شهناز ح

عجیبی دارم ،اینها را که تعریف کردی انگار خودم سرکالس باودم .شاما

اگر به سرا نوشتهھای ھمسرم بروید ردپای بسیاری از این خاطرات را در آنهاا میبینیاد ،چارا کاه عاشاق بااهھا
بود و متأسفانه خودش قادر به حضور مستقیم در کالسھا نباود .خیلای اوقاات از زنادگی خودماان و اطرافیاان ھام
برای نوشتن ایده میگرفت« .آبشوران» و از «این والیت» را که بخوانید با محیطھای کامال روستایی و اتفاقااتی
که اغلب تجربهھای شخصی یا حاص مشاھده خود او بوده روبهرو میشوید.

تدری در مناطق روستایی گیالنغرب چقدر در نوع نگاه او به زندگی و نوشتهھایش اثر گذاشته بود
* اص پایهھای تفکرات و آرمانھای او در ھمان سالھا و بواسطه برخورد با باهھای مناطق محروم شک گرفت.
آن یازده سال معلمی تأثیر عمیقی بر روح و روان علی اشرف گذاشت ،او حتی من را ھم تشویق به نوشتن خاطرات
سالھای تدریسم میکردی و قرار بود در تألیف آن ھمراھیام کند .تنها بیست روز به بازنشستگیام مانده باود کاه
گرفتار آن بیماری شد و در پرستاری از ھمسرم به نوعی میتوان گفت که دوره دوم کارم آغاز شد.

استاد درویشیان کار در مشاغ مختلفی را تجربه کرده بود ،این تنها به ساالھای قبا از ازدواج تاان خاتم میشاد
یا بعد از آن ھم ادامه داشت
* وقتی کار تدری

را آغاز کرد دیگر به سرا ھی شغلی نرفات ،بعاد از انفصاال از معلمای تارجیح داد کاه دیگار

تمام وقتش را به نوشتن اختصا

بدھاد .او بعاد از آزادی ھام باا محادودیتھایی روباهرو باود و زماان چنادانی را

خارج از خانه ساپری نمیکارد .گااھی کاه میخواسات باه کااری غیار از نوشاتن ھام مشاغول شاود ساعی میکاردم او را
منصرف کنم و میگفتم که زندگی ما از ھم جدا نیست ،من تدری

میکنم ،توھم بنوی .

برخورد او با جوانانی که به بهانه بررسی آثارشان به سراغش میآمدند چطور بود
* ھمه آنهایی که علی اشرف را میشناسند میدانند که ھمیشه به فکر دیگران بود ،ھر وقت جوانان به سراغش
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میآمدنااد سرحوصااله نوشااتهھای آنااان را میخوانااد .گاااھی اوقااات آنقاادر تعااداد ایاان نوشااتهھا زیاااد بااود کااه از ماان
میخواست آنها را بخوانم و آثاری که به نظرم بهتر است به او بدھم .البته نه اینکه من از منظر حرفهای آنهاا را
بخوانم ،من این توانایی را نداشتم ،تنها سعی میکاردم از نگااه یاک مخاطاب باه سارا آنهاا باروم .ھمراھای او تاا
جایی بود که گاھی صدای من درمی آمد که علی اشرف اینطور تو به کارھای خودت نمیرسی! کااش بحاث تنهاا باه
نوشتهھای ادبی ختم میشد ،حتی برای ح اختالفات خانوادگی ھم وقتی به سرا او میآمدند خیالشان راحات باود
که تالش میکند قضاوت درستی داشته باشد.

کتاب ناتمام یا آماده چاپی از استاد در دست ندارید که به انتشار آنها در آینده امیدوار باشیم
* کتاب ناتمام نه ،اماا او کاار رماانی باه اسام «ھمیشاه ماادر» را باه پایاان رساانده باود کاه قارار باود بعاد از
بازنگری دوبارهای آن را با ھمکاری نشر نگاه منتشر کند که متأسفانه زندگی به او فرصت نداد .ایان رماان دربااره
خاطرات مادری است که خودش به گروهھای چریکی پیوسته و مبنایی واقعای دارد .بتاازگی کتااب «سالول  »١٨کاه
انتشار آن از سال  ١٨ممنوع شده بود منتشر شده است« .فرھنگ افسانهھای مردم ایران» که نوزده جلد آن پیشاتر
منتشر شده بود چند سالی است بازنشر نشده و بهدلی حجم باالی کار ناشر از ادامه بازنشرش انصراف داده است.
در حال تعام با نشر دیگری ھستیم تا امکان انتشار دوباره این اثر با ارزش فراھم شود .عالوه بار ایان مجموعاه
داستانی تازهای دربرگیرنده حدود  ١٦داستان ھم آماده چاپ اسات کاه آن را باا ھمکااری نشار نگااه منتشار خاواھیم
کرد .این کتاب دو نوبت در سوئد منتشر شده اما درایران نخستین مرتبهای است کاه در اختیاار عالقاه منادان قارار
میگیرد.

از تأثیری که صمد بهرنگی بر نگاه و نوشتهھای استاد به جای گذاشات و از ساویی رفات و آماد باا افارادی ھمااون
سیمین دانشور و جالل آل احمد بگویید
تأثیری که صمد بهرنگی بر نگاه و نوشتهھای علی اشرف به جای گذاشت آنقادر باود کاه برخای او را اداماه دھناده
راه صمد میدانند .علی اشرف حتی در سوگ درگذشت نویسنده محبوبش کتاب«صمد جاودانه شد» را نوشت .سایمین
دانشور و جالل آل احمد ھم استادان او بودند و به ھمین واسطه به آنان عالقه بسیاری داشت ،سایمین خاانم او را
ھماون فرزند نداشتهاش دوست داشت.
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از نگاه خودتان ،علی اشرف درویشیان را معرفی کنید.
* در چه و سه سال زندگی مشترکمان ھیاگاه شااھد برخاورد بادی از ساوی او باا دیگاران نباودم ،بارعک

آنقادر

مهربان بود که ھمه دوستان و آشنایان وقتی به مشکلی برمی خوردند به سراغش میآمدند .زندگی ما ھمیشه باعاث
دعوای زن و شوھرھای اطرافمان میشد .اینکه چرا برای من میوه پوست میکند یا من چارا باا او مهرباان باودم! در
خانه ما کارھا تعریف شده نبود ھر کدام کاری از عهدهمان برمای آماد انجاام مایدادیم .شااید ایان یاک دھاهای کاه
علی اشرف گرفتار بیماری شده بود برای من به سختی گذشت اما ای کاش او زنده بود و باز ھام تماام وقاتم را باه
پرستاریاش اختصا

میدادم .شاید باورتان نشود اما این سالھای آخار وقتای سان او را میپرسایدند میگفات کاه

متولد سال بیست ھستم .به او میگفتم تو که سال نوزده به دنیا آمدهای چرا یک سال از سنت کم میکنای! میگفات
اینطور وقتی بمیرم حساب کردن سنم برای دیگران راحتتر اسات .یاک ساال از رفاتن او گذشاته ،زحماتم خیلای کام
شده اما ھمه روز سرگردانم و دنبالش میگردم ،حتی گاھی در تصورم صدایش را میشانوم ،نباودن او ھیاگااه بارای
من عادی نمیشود.
منب  :ایسنا  ١ -آبان ١٣١٧
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زندگیوآثارعلیاشرفدرویشیان







علیاشرفدرویشیان؛نویسندەایمتعهدوستایشگرآزادی

علی اشرف درویشیان ،بخش بزرگی از فرھنگ معاصر امروز است.ایشان پیامدار دردھا و رن ھا و آرزوھای نااممکن
واندوه ھای بی شمار و غصه ھای بی پیر بخشی از حافظه ی تاریخ معاصر ایران است .داستان ھای او با درد باه
دنیا آمده و با فقر عزت مند ،بازرگ شاده اناد و خواننادگان داساتان ھاای درویشایان در آثاار او کاه فقار و بازرگ
منشی و تعالی روح وجود دارد ،ھمراه بوده اند.
بی شک علی اشرف درویشیان یکی از قله ھاای رفیا داساتان نویسای معاصار ایاران اسات.حیاات ادبای و فرھنگای و
اجتماعی ایشان دارای دوره ھای است که ھر لحظه در آن حرکت و بالندگی و پویایی و چرا افاروزی وجاود داشاته
است.
علی اشرف درویشیان یکی ازمفاخر ملی ایران زمین است که در زمینه ھای مختلف ادبی و فرھنگی آثااری ارزناده و
ماندگار تالیف و تدوین کارده اسات.آثاار ایشاان باه عناوان بخاش مهمای از خااطرات اجتمااعی و ادبای خواننادگان
پیگیر آثارش به شمار می رود .تالش و ھمت مثال زدنی او در برھەھایی از تاریخ اجتماعی ایران که با مشقت ھا
و سختی ھای بزرگ و جانکاه ھمراه بوده .او بی توجه به آن ،در راستای ھمان اھدافی که مادنظرش باوده آثاارش
را تدوین کرده است.
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او عاشق دانایی مخاطبان و خوانندگان آثارش است .او برای این که به مخاطبش راه دانایی و خرد را در پیش
گیرد به خوبی با چرا داستان ھاایش دنیاای او را روشان کارده اسات .داساتان ھاا او تجرباه ی ساالیان دراز و درد
واندوه ناک اوست که مخاطب با خواندن آنها به احترام ھمەی دردھایی که کشیده از جایش تمام قد بلند می شود
و سر ارادت خم می کند.او در داستان ھایش تعهد و انسان مداری توجه باه زخام ھاای ناساور اجتمااعی باه زباانی
ساده و روان اشاره می کند.
«درویشیان» نویسنده ای است انسان محور.او باپیدا و لم

کردن «دردھای مشاترک» انساان معاصار باا نوشاتن و

آفرینش داستان ،دین وتعهد خود را نسبت به دنیای انسان معاصر ادا می کند.
درویشیان ،نویسندەای است که زندگی اش به طور گساترده در داساتان ھاایش جااری اسات .شااھکار او «ساال ھاای
ابری» خود نمونه ی کاملی در ھمین زمینه است.
او از زبان مردمی می نویسد که از جن

نوشته ھاایش ھساتند .از پیایادگی ھاای ماالل آور باه شادت دور اسات .او

نیازھای مردمش را می شناسد و به خوبی از پ

این نیازھا ھم برآمده .او نویسنده ای شاجاع و آگااه دل اسات،که

برای تحقق آرمان ھایش از ھی کوششی فروگذاری نکرده است.
او مسیر راھش را از ھمان سال ھای دور پیدا کرد .او به اندیشه ھایش به شادت اعتقااد دارد و در ھماین راه ھام
سختی ھای و ناکامی ھای فردی و اجتماعی بسیاری دید .اما بر سر ھمان عهد و پیمان بوده تاکنون و ھرگز از پا
نیفتاده است.
زمانی آموزگار روستاھای «گیالنغرب» کرمانشاه بود و زمانی دیگار اساتاد دانشاگاه ھاای تهاران .بادون شاک فضاای
کرمانشاھان و جغرافیایی که او در آن نف

کشیده و بزرگ شده؛ خاساتگاه تماام اندیشاه ھاای متعهادو انساانگرا و

اجتماع محور معاصر و گاه گذشته ھای بسیار دور بوده است .کرمانشاھان؛ دیار دلیرمردان و شیرزنانی بوده کاه در
طول تاریخ ایران زمین از منظر تعهد و مردم دوستی و تاالش در جهات اندیشاه ھاای رادیکاال و اجتمااعی ،سارآمد
بوده و در ھمین راستا ھم ناکامی ھای کوتاه و طوالنی بسیاری ھام بارای اھاالی آن ،خصوصاا اھا قلام باه وجاود
آمده است.
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علی اشرف درویشیان از ھمین دیار است .او عاشقی است قلم پیشه که در آوردگاه عشق در کنار فرھاد عاشق،
مانده و بر سینه ی «بیستون کوه» نقش مانای عشق را جاوداناه حاک کارده اسات .ھمشاهریان او بای شاک بار قلاه
ھایی ایستاده اند که نام بزرگ انسان متعهد بر پیشوند نام آنها می درخشد.
آزادمردی و آزادگی مشق شب ھمەی ھم اندیشان درویشیان است که با عزت نام؛ ذلت و ننگ نام ھای کوتاه و گاذرا
را ھرگزاھرگز نپذیرفته اند .نام بلندآنها بر اندیشه ھای انسان معاصر ،تا ھمیشه ھای ابدی خواھد درخشید.
علی اشرف درویشیان درعرصەی ادبیات عاماه و جما آوری ادبیاات فولکلوریاک تاالش ھاای گساترده ھام انجاام داده
است .او با تدوین این ادبیات باه عناوان بخاش مهمای از فرھناگ ادبای ایاران زماین خاصاه در منااطق کارد زباان و
کردنشین بخش زیادی از این ادبیات رابا سختی ھای بسیار و تنگناھایی جانسوز و با اندک ملزومات اولیه ،مکتوب
و ماندگار نموده است.
او به فرھنگ و باورھای منطقه ای خود بسیار اھمیت می دھاد .زیارا باه خاوبی مای داناد کاه «بارای جهاانی شادن
ابتدا می بایست محلی بود ».او باه فرھناگ و آداب و سانن منطقاه ی اقلیمای اش بسایار احتارام مای گاذارد .او باا
تدوین بخشی مهمی از ادبیات شفاھی مناطق کرد زبان ،به آیندگان احترام و حرمت گذاری باه «ریشاه»را آموختاه
است.
نام او در آسمان ھای سایر کشورھای جهان ھم درخشیدن و تابیدن گرفته است .انعکااس داساتان ھاای او باه زباان
ھای مختلف دنیا نشان از زنده بودن آدم ھایی است کاه او در داساتان ھاایش باه آنهاا شخصایت و نفا

داده اسات،

زیرا خودش زنده و نفسش گیراست.
او به «ایران» عزیزمان عشق می ورزد .برای اعاتالی ناام و ساربلندی سارزمین ماان ،ھای لحظاه ننشساته و ساال
ھاست که با اقتدار ،نام عزیزش سر بر بلندای تاریخ عزت مند ادبیات متعهد داستانی معاصر ،ساییده است.
او ستایشگر فقری عزیز است.آزادگی و آزاداندیشی در فرھنگ و قاموس علی اشرف درویشیان جای گاھی ب

مانا و

رفی و ماندگار داشته است .او ھرگز از مردم جدا نشده .آمال و دردھاای ازرش مناد ماردم بارای درویشایان ،بهاناه
ھای ب

ارزنده بوده برای خلق و آفرینش داستان ھای موثر ماندگار.
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او نامی بزرگ و ماندگار برای تاریخ ادبیات است .نامی که ھرگز با آلودگی ھا و «فروختن» ھای بی مقادار ،کام
اھمیت نشده و زنده و جاودانه در دل انسان آگاه ضمیرکه با نام او آشنایی دارد ،می درخشد.
حضور او فقط در عرصه ی ادبی تمام و خالصه نشده است .او در اتفاق ھای بزرگ و تاثیرگذار اجتمااعی ھام باه
عنوان یک روشنفکر فعال خوشفکر و شجاع اندشه ھایش را بی پاروا اعاالم کارده اسات و بای دلهاره از فرجاامی کاه
ممکن بوده او را آزار دھد ،در راستای آگاھی و روشنایی بخشیدن به مخاطب تالش ھایی ماندگار از خود نشان داده
است.
او در برگزاری و تشکی و به انجام رسیدن دوره ھاایی از فعالیات جدیاد «کاانون نویساندگان ایاران»« ،زلزلاه ی
بم» و «قت ھای زنجیره ای»؛ آن چنان تالش ھای شجاعانه داشت تا خطوط قرمز و […] ھم پیش رفت…
او روشنفکری متعهد و دلسوز است .او سال ھاست که در محاف روشنفکری ادبی و فرھنگی بارای ادبیاات داساتانی و
فرھنگ ،نظراتی راھگشا و موثر ارائه داده است.
علی اشرف درویشیان یک نام کوتاه نیست که به سادگی از یاد برود .ھرگز نام نیک او از یاد و خاطر ھی ایرانی
عاشق و آگاه کم رنگ نخواھد شد.
-----نیمنگاھیبهزندگیپرفرازونشیبایشان:

«علیاشرف درویشایان در  ٣شاهریور ساال ١٣٢١در یاک خاانواده کاارگری ،در محلاه آبشاوران در کوچاه عالفاه بنادھا
نزدیک تیماه مالعباسعلی ،پشت سربازخانه شهری شهر کرمانشاه ،به دنیا آمد.
پدرش اوسا سیف الله آھنگر بود و در گاراژ کار می کرد .دکانش را در دعوایی که با برادرانش داشت از دست داد.
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ناچار شاگرد شوفر ،باغبان ،قصاب و بقال شد و چند جور کار دیگر ھم انجام داد .بعد که باه ھاا بازرگ شادند
و علی اشرف معلم شد .خانواده ھفت نفری را به او سپرد و باه شایراز رفات .باه حاافظ و ساعدی عشاق مای ورزیاد.
مدتی ھم قاچاقای شد و به زندان افتاد که درویشیان در کتاب «آبشوران » و «سال ھای ابری» به تفصای باه
این موضوع پرداخته است .پدر ،عاقبت ھم در شیراز و در غربت مری

شد و در کرج از دنیا رفت.

وقتی به دوازده سالگی رسید ،کودتای ٢٨مرداد پیش آمد و او برای افسرھا و سرھنگ ھای توده ای که تیر بااران
شدند ،گریه می کرد .بیشتر اوقات خانه به دوش بودند و در بیشتر محله ھای کرمانشاه کرایه نشینی کارده اناد.
از آن جمله محله ھای سرتپه ،چنانی ،تیماه مالعباسعلی ،گذر صاحب جم  ،در طویله ،لب آبشوران ،سنگ معادن،
عالف خانه ،وکی آقا و چند جای دیگر .به این خاطر اسات کاه در «ساال ھاای اباری» آن ھماه از خاناه کشای و
کرایه نشینی نوشته است.
بیشتر اوقات پای چرخ خیاطی مادربزرگش مای نشسات و دساته را بارای او مای چرخاناد .مشاتری ھاا مای آمدناد و
حرف می زدند .پای چرخ مادربزرگ ،برای دوران کودکی درویشیان دانشکده ای بود.
در سال  ١٣٣٧دانشسرای مقدماتی را گذراند و سپ

برای معلمی به روستاھای اطاراف کرمانشااه و گیالنغارب رفات.

در سال  ١٣٤١تحصی در رشته ادبیات فارسای را در دانشاگاه تهاران آغاازکرد و پا

از دریافات مادرک کارشناسای،

تحصیالت خود را در مقط کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تربیتای اداماه داده و ھمزماان در دانشسارای عاالی
تهران در رشته مشاوره و راھنمای تحصیلی به تحصی پرداخت.
درویشاایان ،در زمااان حکوماات پهلااوی ،از سااال  ١٣١١تااا  ١٣١٧ب ارای نگااارش کتاااب «از ایاان والیاات» و فعالیتھااای
سیاسی ،سه بار دستگیر و ممنوع القلم شد .دستگیری اول وی در کرمانشاه  ٨ماه به طاول انجامیاد ،اماا درویشایان
 ٢ماه بعد در تهران دوباره دستگیر و به ۷ماه زندان محکوم شد.
وی ھم چنین به دنبال این حکام از دانشاگاه اخاراج و از معلمای نیاز منفصا گردیاد .دساتگیری بعادی درویشایان در
 ١٣١٣اتفاق افتاد که منجر به صدور حکم  ١١سال زندان برای او شد .درویشیان از این تاریخ به زندان رفت و تاا
پیروزی انقالب بهمن در زندان ماند .وی ھم چنین در اواخر سال  ١٣١٢با «شهناز دارابیان» ازدواج کرد.
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درویشیان یک پسر دارد به نام «بهرنگ» که فار التحصی رشته شیمی است و دو دختر به نام ھای« :گلرنگ»
و «گلبرگ» و ھمسرش «شهناز» که دبیر زبان است ،و با ھم بار سخت زندگی را به دوش می کشند.
نویسندگی

علاای اشاارف درویشاایان در داسااتانھایش بااه مااردم فرودساات میپااردازد .ھاام چنااین بساایاری از داسااتانھای درویشاایان
بخشھایی از زندگی اجتماعی خودش را به تصویر میکشد .وی آغاز آشنایی خود با قصه و قصه گویی را از سنین
کااودکی و از طریااق داسااتانھای مااادربزرگ و پاادرش عنااوان میکنااد و ھاام چنااین فضااای فرھنگاای ابتاادای دھااه ساای
خورشیدی را در بارور شدن ذھنیت خود ممثر میداند.
درویشیان نخستین داستان خود را که ھرگز منتشر نشد ،در زندان «دیزل آباد» کرمانشاه نوشت .وی در آثارش به
شاااگردان خااود و نیااز محاایط فقاارزده شااهر کرمانشاااه و روسااتاھای اطااراف آن میپااردازد و بساایاری از نامالیمااات و
محرومیتھای مردم را بیان میکند .وی میگوید ،پ

از مرگ «صمد بهرنگی» در سال  ،١٣٤٧کوشیده تاا راه او را

ادامه بدھد.
رمان
* سال ھای ابری ۴( :ج) ،چاپ اول :تهران ،اسپرک١٣٧١ ،
* سال ھای ابری ۴( :ج در دو مجلد) ،تهران :چشمه ،چاپ اول ناشر ،١٣٧١ :چاپ ھفتم١٣٨٧ :
* سلول  ،١٨تهران :نگاه١٣١٨ ،
* سلول  ،١٨تهران :آتنا١٣٨١ ،
* سلول  ،١٨برلین :نشر گردون ،چاپ اول ناشر١٣٧٨ ،
مجموعهداستان

* از این والیت ،تهران :صدای معاصر١٣١٢ ،؛ شبگیر.١٣١٢ ،
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* از این والیت ،تهران :نشر چشمه ،چاپ بیست و ھشتم.١٣١١ :
* از ندار تا دارا ،تهران :نشر سهند  -نشر آنزان١٣١٧ ،؛ اشاره ،چاپ پنجم.١٣٨١ :
* لطیف تلخستانی (درویشیان ،علی اشرف) ،آبشوران ،تهران :شبگیر.١٣١٤ ،
* لطیف تلخستانی (درویشیان ،علی اشرف) ،آبشوران ،تهران :جاویدان.١٣١١ ،
* آبشوران (دوازده قصه پیوسته)( :متن کام ) ،تهران :یارمحمد.١٣١٨ ،
* آبشوران ،تهران :کاروان.١٣٨٣ ،
* آبشوران ،تهران :چشمه ،چاپ بیست و ھشتم.١٣١١ :
* درشتی ،تهران :نشر چشمه.١٣٧٣ ،
* درشتی (ویراست  ،)٢تهران :نشر چشمه١٣٧٧ ،؛ چاپ چهارم :بهار .١٣٨١
* شب آبستن است ،سوئد :کتاب ارزان١١١٨ ،م.
* ھمراه آھنگھای بابام ،چاپ اول :تهران ،شباھنگ.١٣١٣ ،
* ھمراه آھنگھای بابام ،چاپ دوازدھم :تبریز ،خنیا.١٣٦١ ،
* ھمراه آھنگھای بابام ،چاپ ھفدھم :تهران ،چشمه.١٣٨٨ ،
* فص نان ،تهران :شباھنگ.١٣١٧ ،
* فص نان ،تهران :کاروان.١٣٨٣ ،
* فص نان ،چاپ ھجدھم :تهران ،چشمه.١٣١١ ،
* چهار کتاب( :از این والیت ،آبشوران ،فص نان ،ھمراه آھنگهای بابام) ،تویسرکان :نشر تاخ.١٣٧٨ ،
* داستانهای تازه دا  ،تهران :چشمه.١٣٨٣ ،
* داستانھای تازه دا  ،بیجا ،بینا ،بیتا.
ترجمهتوسطعلیاشرفدرویشیان

* (گردآوری و ترجمه) ،داستانهای کوتاه از نوایساناداگاان معااصارا کارد ،تهاران :چشاماها  ١٣٨٤ادبیاات کودکاان و
نوجوانان
* روزنامه دیواری مدرسه ما ،تهران :شبگیر.١٣١٧ ،
* کی برمیگردی داداش جان  ،کرمانشاه :یار محمد.١٣١٧ ،
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* آتش در کتابخانه باهھا ،تهران :نوباوه  -یارمحمد.١٣١٨ ،
* گ طال و کالش قرمز ،تهران :شبگیر.١٣١٧ ،
* ابر سیاه ھزار چشم ،تهران :شبگیر.١٣١٧ ،
* رنگینه؛ قصه برای کودکان ،تهران :انتشارات نگاه.١٣١٣ ،
* قصەهای آن سالها( :ابر سیاه ھزار چشم :گ طال و کالش قرمز…) ،تهران :چشمه  -کتاب ونوشه.١٣٨٤ ،
* (گردآورنده) ،کتاب کودکان ونوجوانان ،تهران :نوباوه.١٣١١ ،
آثاردیگرعلیاشرفدرویشیان

* (گردآورنده) ،کتاب بیستون ،تهران :شباھنگ١٣١٧ ،
* چون و چرا (مقاله ،نقد ،گفتگو ،سخنرانی) ،تهران :اشاره.١٣٨١ ،
* چون و چرا (مقاله ،نقد ،گفتگو ،سخنرانی) ،تهران :مروارید.١٣٨٨ ،
* علی اشرف درویشیان و خندان (مهابادی)(گزینش  -نقد و بررسی)،رضا ،داستان ھای محبوب من( ٧ج) ،تهران:
چشمه.١٣٨١ ،
* علی اشرف درویشیان و خندان(مهابادی)،دانه و پیمانه :مجموعه نقد و بررسای رماان و داساتان کوتااه ،تهاران:
نشرچشمه.١٣١١ ،
* درویشیان ،عەلی اشرف و خندان(مهابادی) ،فرھنگ افسانههای ایرانی (فرھنگ افسانههای مردم ایران) ،تهران:
آنزان.١٣٧٧ ،
* درویشیان ،علی اشرف و خندان(مهابادی) ،فرھنگا افساانەھاای ماردم ایاران( ١١ج) ،تهاران :کتااب و فراھناگا،
.١٣٧٨
* گفتگو با قهرمانیان ،صفر ،خاطرات صفرخان (سی و دو سال مقاومت در زندانهای شاه) ،تهران :نشر چشماها،
١٣٧٨؛ چاپ ھفتم.١٣١١ :
* (گردآورنده) ،افسانهها و مت های کردی :قصهھا و مت ھاا ،نمایشھاا و بازیھاای عامیاناه ایرانای ( ٢ج دریکا
مجلد) ،تهران :نشر چشمه ،چاپ پنجم.١٣٨٦ :
* (گردآورنده) ،جنگ بهروایت باهها( :قصه ،شعر ،مقاله ،تحقیق ،نقد و بررسی؛ معرفی کتاب ،تهران ،بی تا،
بی نا.
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* فرھنگ کردی کرمانشاھی :کردی  -فارسی ،تهران :نشر سهند.١٣٧١ ،
* فرھنگ کردی کرمانشاھی :کردی  -فارسی ،تهران :آنزان.١٣٨٢ ،
* مقاالت ،تهران :شباھنگ.١٣١٧ ،
* نامه کانون نویسندگان ایاران :ویاژه احمدشااملو(باه کوشاش علیاشارف درویشایان)؛ باھمکااری کمیسایون فرھنگای
(کانون نویسندگان ایران) ،تهران :آگاه.١٣٨١ ،
* صمد جاودانه شد( ،بیجا) :سازمان چاپ و نشر کتاب ،انتشارات توپ.١٣١٢ ،
* صمد جاودانه شد ،تهران :شباھنگ ،چاپ چهارم.١٣١٦ :
* (گردآوری) ،یادمان صمد بهرنگی ،تهران :کتاب و فرھنگ.١٣٧١ ،
آثارمنتشرنشدهعلیاشرفدرویشیان

* عقاید و رسوم مردم کرمانشاه (پژوھش)
جوایزوافتخارات

در دھمااین دوره جااایزه ادباای «ھوشاانگ گلشاایری»،از علاای اشاارف درویشاایان ،داسااتان نااوی

پیشکسااوت ایااران و از

اعضای کانون نویسندگان ایران بارای «تعهاد بیچاون و چارا باه آزادی بیاان و در اماان نگااه داشاتن حاریم قلام از
دستبرد قدرت» و «تصویر صادقانهای که از گذر دردناک جامعهای روستایی به جامعهای شهری به  دست داده»،
تقدیر بهعم آمد.
سازمان دیده بان حقوق بشر در سال « ٢١١٧علی اشرف درویشیان» را به عنوان یکی از  ٧نویسنده ایرانای معرفای
کردکه جایزه حقوق بشر ھلمن -ھمت به آنھا تعلق میگیرد .این جایزه در سطح جهان به نویسندگانی اعطا میشود
که تحت آزار و اذیت سیاسی قرار گرفتهاند.
ھفاادھمین دوره جشاانواره فرھنگاای «گالویااژ»در کردسااتان عااراق ،در آذرماااه  ١٣١٢خورشاایدی جااایزه نخساات خااود،
جایزەی ھردی را به درویشیان اھدا کرد.
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اشمیگوید:


نویسی

علیاشرفدرویشیاندربارهشروعداستان

«خودم ھم نمیدانم که واقعا چگونه شروع کردم .آیا شما اولین نفسی را که کشیدهاید به یاد دارید میبینیاد کاه
گفتنش مشک است؛ اما میتوانم بگویم که شروع به داستاننویسی برای من اداماه ھماان عالقاهام باه مطالعاه باوده
است .آن سال ھا پر تب و تااب حکومات دکتار مصادق و روناق روزناماهھا و مجلاهھا ،آزادی مطبوعاات و دموکراسای
بینظیری که دراثر مبارزه مردم باه وجاود آماده باود ،ھماه اینهاا در مان و ھمسااالن مان ،تحارک ،امیاد و تکااپوی
عجیبی پدید آورده بود .معلمھای ادبیات ما ،موضوعھای زنده و پر جذبهای برای زنگ انشا میدادند و ما با شاوق
و ذوق ھر چه دلمان می خواست می نوشتیم .رقابت در خواندن ،رقابت در نوشتن و رقابت در کسب بینش اجتماعی
و سیاسی ،اینها ھمه در رشد فکری ما در نهایت ،در عشق و عالقه ما به ادبیات ممثر بود».
«در سالھایی که در روستاھای گیالن غرب معلم بودم با فضای عجیبتری آشنا شدم و وقتای فقار و ساتمی کاه باه
مردم آنجا می شد دیدم ،نتوانستم آنها را نادیده بگیرم و ھمین باعث شد که در ھمان سالھا داستان نویسی را با
نوشتن برای کودکان آغاز کنم .پ

از آن نیز برای ادامه تحصی به دانشگاه تهران آمادم .در دوران دانشاگاه بایش

از پیش عالقه مند سعدی،حافظ و تاریخ بیهقی شدم و در طول این مدت سعی کردم بیشتر از پیش کتاب بخاوانم.
در تهران ودانشگاه محیط وسی تری پیدا کردم و به داستان نویسی به شکلی جدی پرداختم ،سال  ٤٨ھم وقتی کاه
مرگ «صمد بهرنگی» پیش آمد ،مرگ او من را وادار کرد که راه او را ادامه دھم».
ویدربارهنوشتناولینداستانشنیزگفتهاست:

«نخستین داستانم را که ھی وقت منتشر نشد در زندان کرمانشاه نوشتم .درسال  ١٣١٢اولاین مجموعاه داساتانم را
به عنوان آبشوران چاپ کردم و در ادامه ھم کتابھای دیگری منتشر کردم ،ھماناین مجموعاه داساتان «داساتانھای
تازه دا »را ھم چند سال پیش در شهر کلن آلمان چاپ کردم».
---شهناز دارابیان  -ھمسر علی اشرف درویشیان  -درباره وضعیت او در این روزھا به خبرنگار ایسنا گفت:
حالش خوب است ،اما ھنوز منتظر انتشار کتابھایش است.
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خالصەیرمانچندجلدی«سالھایابری»اثرماندگارعلیاشرفدرویشیان

«سال ھای ابری» را اگر یک زندگی نامه ی واقعی خاود علای اشارف درویشایان اسات .روایات ایان داساتان از زباان
پسر باه ای سه ،چهار ساله شروع می شود و تا حدود چه سالگی اش پایان مای یاباد .شاریف دارویشاه فرزناد
اول خانواده است که اولین خاطرات ذھنش زمانی را به یاد می آورد که فرزند سوم خاانواده ،مای خواھاد قادم باه
دنیا بگذارد.
آغاز داستان ،تالش مادری است در به دنیا آوردن فرزندی دیگار در یاک خاانواده ی فقیار و خرافااتی .پادر شاریف
کار مشخصی ندارد ،مدام از این شاخه به آن شاخه می پرد.آدم ھای اطراف او ھمه ی زحمتکش و آبرو دارناد؛ اماا
بزرگترین عیب آنان ،تفکری جبرگرایانه است ،که وادارشان می کند درمقاب زورگو ساکت بمانند.
شریف با دیدن آدم ھای مبارزی چون آقامرتضی ،که آشنایی مختصری با او دارد و ھمانین دایی ھای خود که مدام
جنااگ و دعااوای سیاساای دارنااد ،بااا مبااارزه ،آشاانا ماای شااود و گاااه از زبااان پاادر ،حقیقاات زناادگی پاادربزرگ خااود،
«داوریشه» را که اسیر ظلم ارباب گشته ،می شنود و ھمه ی کینه ھا و بغا

ھاا را در دل نگااه مای دارد .او باا

چشم خود صحنه ھای درگیری شاه و مردم را مای بیناد و ھماه ی ایان ھاا او را باه فاردی مباارز تبادی مای کناد.
ھنگامی که پ

از سال ھا ،با سختی ،درس خود را به پایان می برد ،وارد دانشسرا و پ

از آن بارای معلمای باه

گیالنغرب منتق می شود .پایان جلد دوم رمان وآغاز جلد سوم ،نقطخ ی عطفی در این سرگذشت است .شریف کوله
باری از غم و شادی ،رن و سختی ،خانه و زندگی و خاطرات کودکی و نوجوانی و شهر خود را پشت سر می گذارد
و به مکانی تازه به دنبال سرنوشتی تازه می رود.
گویا زندگی قبلی او یک تئوری از بایدھا و نبایدھا و کنش ھا و واکنش ھاست و از این بعد صحنە عم  .او عماال
وارد مبارزه می شود .با دیدن روستاییان فقیر و سوء استفادەی اربابان از سادگی آنان ،نمی تواند سکوت کند و از
طرفی انحرافات اخالقی برخی معلمان نیز مزید بر علت شده او را وادار به حمایات از شااگردان مای کناد .باا ھای
یک از عمال زور ،کنار نمی آید و در مقابلشان می ایستد تا کار به ،انتقال و بعد زندان می کشد.
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از این به بعد ،زندان جزء الینفک زندگی اوست .آزادی ھای کوتاه او به ھمان راه قبلی ختم می شود ،گرچاه پا
از چند سال اسارت ،در مدت کوتاه آزادیش ،ازدواج می کند اما باز ھم مبارزه و اعالمیه مهمترین کار اوست و بااز
زندان و شکنجه و جدایی .وفای ھمسری که ھمه جا به دیدارش می آید ،مادری که به پایش رن می کشد و پدری
که فرار از مسئولیت را پیشه ی خود ساخته،از محورھای مهم این قسمت از داستان است.
گر چه شریف جزء زندانیان سیاسی است ،اھداف او با انقالبیون دیگر از جمله مذھبی ھا ،از یک صنف نیست اماا
ھدف مشترک آنان که براندازی رژیم و مبارزه با زورگویی و ظلم است ،آنها را به ھام نزدیاک کارده اسات.سارانجام
داستان با آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی که شریف نیز جزءآنهاست  ،در آبان ماه  ،١٧به پایان می رسد».
--سالشمارآثارمنتشرشدهعلیاشرفدرویشیان:

*  ١٣٤٨چاپ (صمد جاودانه شد) در مجله جهان نو.
*  ١٣١١آغاز دستگیری ھا و زندان در سه نوبت به مدت  ۶سال.
*  ١٣١٢چاپ مجموعه داستان ھای (از این والیات) و(آبشاوران) باا ناام مساتعار لطیاف تلخساتانی و داساتان ھاای
کودکان و نوجوانان ( :ابر سیاه ھزار چشم) و(گ طال و کالش قرمز).
*  ١٣١٧آزادی از زندان و چاپ مجموعه داستان ھای (فص نان)و (ھمراه آھنگ ھای بابا).
*  ١٣١٨چاپ رمان( سلول  )،١٨یازده شماره کتاب کودکان و نوجوانان و سه شماره نقد و بررسی ادبیات کودکان.
*  ١٣۶۶چاپ کتاب (افسانه ھا و مت ھای کردی).
*  ١٣٧۰چاپ رمان چهار جلدی (سال ھای ابری).
*  ١٣٧٢چاپ مجموعه داستان ھای (درشتی)
*  ١٣٧٧عضویت درکمیته تدارکات برای تشکی مجم عمومی«کانون نویساندگان ایاران»ھماراه باا زنادهیاد«محماد
جعفر پوینده»« ،کاظم کردوانی» ،زنده یادان« :منصور کوشان»« ،ھوشنگ گلشیری»« ،محمد مختاری» و آقای
«محمود دولت آبادی».
*  ١٣٧٨سفر به اروپا به دعوت «کانون نویسندگان نروژ» و سخنرانی در اسلو ،استکهلم،لندن ،پااری  ،بارلین،
فرانکفورت ،آمستردام ،کلن.
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*  ١٣٧١سفر به سوئد به دعوت انجمن کودکان و نوجوانان سوئد.
*  ١٣٨١سفر به ناروژ باه دعاوت کاانون متارجمین ناروژ و دانشاگاه ناروژ بخاش زباان شناسای بارای دریافات جاایزه
ترجمه داستان «ناان و نماک بارای پار طااووس» از مجموعاه «درشاتی»کاه در باین  ١٢١داساتان کوتااه از سراسار
جهان«رتبه اول» شده بود.
*  ١٣٨٢سفر به ترکیه به دعوت« کانون نویسندگان ترکیه» و سخنرانی در دانشگاه ھای آنکارا و استانبول.
*  ١٣٨٢عضویت در کمیته بم وابسته به «کانون نویسندگان ایران» ھمراه با خانم زنده یااد« سایمین بهبهاانی»
و آقایان« :حافظ موسوی و امیرحسن چه تن» ،برای ساختن دانشکده معماری در بم.
ترجمهآثارعلیاشرفدرویشیان:

آثار این نویسنده ی بزرگ؛ به زبان ھای فرانسه ،آلمانی ،انگلیسی ،عربی ،کردی ،ترکی ،ارمنی ،روسی ،سوئدی،
نروژی و اخیرا به زبان فنالندی ترجمه شده است.نگارش و تنظیم مطالب :مرتضی حاتمی
به نق از سالم کرمانشاه  ٢٨ -اسفند ١٣١١

کۆکردنەوەوئامادەکردنی:رەحماننەقشی


بانەمەڕی٩١٧٢یکوردی-مای٩١٧٢یزایینی
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