سووکەلەنگەر

بۆ دەنووسین؟!

لێزان ناکام

بۆ دەنووسین؟ ئەو پرسیارەی سەرەوە بۆ من هەمیشە جێی تێڕامان و
هەڵوەستە لەسەر کردن بووە ،پرسیارێک بووە هەم بێ وەاڵم ،هەم فرە وەاڵم
بووە! بۆ من هەر جارێک کە نووسینێکی باشم خوێندووەتەوە هەمان پرسیارم
کردووە ،بە هەمان شێوە بۆ نووسینێکی خراپیش هەر ئەو پرسیارەم لەال
دروست بووە ،کە نووسینێکی چاک دەخوێنمەوە وێڕای پەسندکردنی سەلیقە
و توانستی نووسەر یەکسەر پرسیومە :دەبێ لە نووسینی ئەم بابەتە ،یان
ئەم وتارە چی پاڵنەری نووسەرەکەی بووبێ؟ بەاڵم پێش پرسینی ئەم
پرسیارە پێویستە بزانین نووسینی باش چییە و نووسینی خراپ کامەیە و
چلۆن لە یەکدییان جیا دەکەینەوە؟ بۆ ئەوەیان جارێکی تر دەڵێم ،ئێستا با
بێینەوە سەر پرسیارەکەی خۆمان :ئایا نووسەر پاشخان و مەعریفەیەکی
زەنگینی هەیە و دەیەوێ سوود بگەیەنێ بۆیە دەنووسێ ،یان ئەوەتا دەیەوێ
ئەوەی لە دڵیەتی بینووسێ ،یانژی ئەو ئازارەی وا خەریکە ڕوحی داغ دەکا
دەیکاتە نووسین و هەست بە ئاسوودەگی دەکا! چون زۆربەی نووسەر و
ڕۆماننووس و شاعیرانی دنیا بەرهەمە هەرە باشەکانیان لە غەم و ئازار و
سەختیی زیندەگی هەڵقواڵوە و نووسراوە ،نموونەیش زۆرن؛ دەستۆیڤسکی،
نیتشە ،تۆڵستۆی و چەندانی دی .بیروڕایەکی تریش هەیە کە کەم تا زۆر
گوێمان لێی دەبێ ئەویش ئەوەیە :ئەو کەسانەی کە باش دەهزرن و باش
دەنڤیسن و باش دەئاخڤن خۆیان لە باڵوکردنەوەی نڤیسینییەکانیان بە دوور
دەگرن و دەیانەوێ تەنێ بۆ خۆیان بنووسن ،کە ئەمەیش دەکرێ چەند
هۆکارگەلێکی لەپشتەوە بێ:
یەکەم :ئەوان بۆ خۆیان دەنووسن نەک بۆ خەڵک! کە ئەمەیش دیسان
قسە هەڵدەگرێ ،چون ئەگەر بۆ خۆت بنووسی ،ئەوە شێوازی نووسینەکە
دەگۆڕێت و نووسەر بە شێوازێکی تایبەت نووسیویەتی.
دووەم :زۆر نووسەر هەن دەڵێن کە ئەوان بۆ خۆیان دەنووسن نەک بۆ
خەڵک ،ئەم جۆرە نووسەرانە زۆرترین فرۆشیان هەیە! با بێینە سەر نووسینی
خراپ ،کە نووسینێکی خراپ دەخوێنمەوە یەکەم شت کە بەبیرمدا دێ ئەوەیە
نووسەر چۆن (ئەڵبەتە ئەگەر بتوانرێ پێی بگوترێ نووسەر) ڕێی بەخۆی داوە
ئەو نووسینە خراپە دەرخواردی خوێنەر بدات! ئایا نووسەر ئەوەندە کورتبینە
کە نەتوانێ لە دەرەوەی خۆی دەقەکە ببینێ و خراپی و هەڵەنووسی و بێ
مەعریفەیی و هەژاری دەربڕینی خۆی لە زمانی دایکی ببینێ؟ ئایا نووسەر
کەم ئەزموونە و هەڵپەی ناوبانگ و خۆدەرخستنیەتی؟ ئایا نووسەر پێش
ئەوەی بنووسێ لێکدانەوە و خوێندنەوەی بۆ نووسینەکەی کردووە ،دەبێ
ئەوەیش بڵێم بە الیەنی کەمەوە بۆ من نووسینی چاک ئەوە نییە کە بە
زمانێکی وشکی ئەکادیمی نووسرابێ ،وەک ڕێبوار سیوەیلی دەڵێ “(زمان
دەكرێت پڕ متمانە بێت و هیچ ئاماژەش بە سەرچاوە لە پێناوی ئاماژەكردندا
نەكات ،چونكە خوێنەری بە ئەزموون خۆی پێشینەكان و سەرچاوەكانیان
دەناسێتەوە ).لە کۆتاییدا دەمەوێ بڵێم :گرنگە بزانین بۆ دەنووسین و چۆن
دەنووسین ،وەک چۆن گرنگە بزانین بۆ دەژین و چۆن دەژین.
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