بە بۆنەی بیست و شەشەمین ساڵیادی دەرچوونی گۆڤاری (ڕامان)ـەوە

ڕامان فێرگەیەک بووە بۆ دەیان خوێنەری
وردبین و چاالک
ڕزگار جەباری
ســاڵی  ١٩٩٨بــوو کــە لــە ئاوارەیــی گەڕاینــەوە
کوردســتان ،ئــەو دەم بــۆ منــی هــەژدە ســااڵن،
دوو ســاڵێک دەبــوو هۆگــری خوێندنــەوە بووبــووم،
بەتایبەتــی خوێندنــەوەی شــیعری کالســیک .بــۆ
کڕینــی کتێــب هاتوچــۆی کتێبفرۆشــییەکانی الی
قــەاڵی هەولێــرم دەکــرد کــە کتێبــی دەســتی دوو
و کــۆن و گۆڤــار و باڵوکراوەکانیــان دەفرۆشــت.
لــەوێ بــوو بــۆ یەکــەم جــار چــاوم بــە گۆڤــاری
ڕامــان کــەوت و ئاشــنای ئــەم گۆڤــارە بــووم.
لە پاش کڕینی یەک دوو ژمارە و خوێندنەوەیان،
بەهــۆی بابەتــە ئەدەبــی و هونەرییەکانییــەوە کەوتە
بــەر دڵــم و هــەر زوو بیــرم لــەوە کــردەوە کە دەبێت
هەمــوو ژمارەکانــی ئەرشــیڤ بکــەم و لــەالی خــۆم
گلیــان بدەمــەوە ،ئەگەرچــی ئەوکاتانــە ژمارەکانــی
دوو ســێ ســاڵی پێشــترم لەدەســت چووبــوو ،بــەاڵم
بــە گوێــرەی توانایــی دەســتم بــە پەیداکــردن و
کۆکردنــەوەی ژمارەکانــی کــرد ،هــەر جارێــک

ســەرێکم لــە کتێفرۆشــییەکانی بــەر قــەاڵ بدایــە،
چاوێکــم بــۆ ژمــارەی نــوێ و ژمــارە کۆنەکانــی
گۆڤــاری ڕامــان دەگێــڕا ،جــاری وا هەبــوو دوو
ســێ ژمــارەم پێکــەوە دەکــڕی .لەوکاتــەوە ڕامــان
بــوو بــە یەکێــک لــە ســەرچاوەکانی خوێندنــەوەی
مــن ،بــە تایبەتــی توێژینــەوەی ئەدەبــی،
دەقــی شــیعری و دواتــر چاوپێکەوتنــەکان .لــە
چاوپێکەوتنەکانــدا کــە تایبەتمەندیــی هونــەری
ڕەخنەیــی و هونــەری گێڕانەوەیــان تێــدان،
ســوودێکی زۆرم لــە زانیارییــەکان و چێژێکــی
واتایــی تایبەتیشــم لــێ وەردەگرتــن .باسوخواســی
ئەزموونــی ئەدیبــان و نووســەران دەروازەیــەک بــوو
بــۆ مــن کــە هەســتم دەکــرت بــۆ گەشــتێک دەڕۆم
و ڕێگایەکــی دوورودرێــژم بــۆ کــورت دەکاتــەوە.
گەنگەشــە و تاووتووکردنــی کۆمەڵێــک پــرس و
بابــەت لــەو چاوپێکەوتنانــەدا ،بەرچاوڕوونییەکــی
باشــی بــە مــن دەبەخشــی .بــە ئاشــنابوون و

ژ (٢٠٢٢ /١٠ - ٩ /٥ )٣٠٠ /٢٩٩

158

خوێندنــەوەی گۆڤــاری ڕامــان و هەڵســەنگاندنی
چارەگــە ســەدەیەک خزمەتکــردن لــە بــواری
ئەدەبــی و هونــەری و مەعریفــەی گشــتی ،ئــەوە
ڕوون دەبێتــەوە کــە گۆڤــاری ڕامــان بەگشــتی بــۆ
هەمــوو نووســەرانی کــورد لــە هــەر چــوار پارچــەی
کوردســتان و نووســەرانی هەنــدەران ســەکۆیەک
بــووە .ئــەو ســەردەمانەی تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان
بــەو جــۆرەی ئەمــڕۆ نەبــوون و بــە یەکگەیشــتن
و ناســینی نووســەران و خوێنــەران و ئاشــنابوون
بــە بەرهەمەکانیــان و بــە بەرهەمــی یەکــدی بــەو
جــۆرەی ئێســتا ئاســان نەبــوو ،گۆڤــاری ڕامــان
ئــەو کەناڵــە بــوو کــە نووســەران و خوێنەرانــی بــە
بەرهەمــی یەکــدی ئاشــنا دەکــرد و وایانــی لێدەکــرد
ئــاگاداری ئاراســتەی ڕەوتــی ئەدەبــی و ڕۆشــنبیریی
کوردســتان بــن .لــە ســەرێکی دیکــەوە ڕامــان
کاڵوڕۆژنەیــەک بــووە بــۆ تیشــکی ئــەو خامانــەی
وەکــوو ئەزموونــی ســەرەتایی ویســتوویانە
بەشــداریی لــە ڕووناککردنــەوەی گۆشــەیەکی ژیــان
بکــەن و ڕووپەڕێــک بــووە بــۆ ئاشــکراکردنی توانایی
و بەهــرەی ڕەســەن ،هەروەهــا فێرگەیــەک بــووە بــۆ
دەیــان خوێنــەری وردبیــن و چــاالک.
گۆڤــاری ڕامــان لــە جــۆری خــۆی و مێــژووی
ڕۆژنامەگەریــی و بزاوتــی ئەدەبیــی کوردیــدا بااڵیــە
و بەشــدارییەکی بەرچــاوی کــردووە لــەم بزاوتــەدا،
خاوەنــی پێگەیەکــی دیــارە کــە بــۆ نووســینەوەی
مێــژووی ئــەو قۆناغــە ،واتــە قۆناغــی هاوچــەرخ
ناکرێــت بــاز بەســەر گۆڤــاری (ڕامــان)دا بدرێــت،
دەبێــت وەکــوو ســەرچاوەیەکی ســەرەکی بــۆی
بگەڕێینــەوە.
مــن وەکــوو خوێنــەری گۆڤــاری ڕامــان ،پــاش
ســااڵنێک ئــەوەی بەبیــری منــدا نەدەهــات ئــەوە بوو
کــە ڕۆژێــک دێتــە پێشــەوە و مــن لــەم گۆڤــارەدا

دەبمــە خاوەنــی بابەتــی باڵوکــراوە .لــە ژیانــی
کارنامــە و چاالکیــی خاکەڕایانــە و هەژارانــەی
ئەدەبیــی خۆمــدا ،شــەرەف و شــانازی ئــەوەم
پــێ بــڕاوە کــە بــە بابەتــی خــۆم و وەرگێــڕان
لــە گۆڤــاری ڕامانــدا ببینــم .ئــەو کاتــەی یەکــەم
بابەتــم لــەم گۆڤــارەدا باڵوکرایــەوە ،بــۆ مــن مایــەی
دڵخۆشــییەکی گــەورە بــوو.
خاڵێکــی ئێجــگار گرینــگ لــە بــارەی گۆڤــاری
(ڕامان)ـــەوە ئەوەیە ،بەپێچەوانەی نەریتێکی باوی
کۆمەڵگــەی ئێمــە کــە تەنانــەت لــە زۆربــەی هــەرە
زۆری چاالکییــە ئەدەبیــی و ڕۆشنبیرییەکانیشــدا
بــەری دەکەویــن کــە ئەویــش پابەندنەبوونــە بــە
کات و ســاتی دیاریکــراوەوە ،خۆشــبەختانە هەمــوو
مانگێــک لــە کاتــی خۆیــدا ڕامــان کەوتووەتــە بــەر
دیــدی خوێنەرانــی ،ئەمــە بــۆ خــۆی وانەیەکــی
مەزنــی مرۆڤایەتییــە ،ئەویــش ڕێزگرتنــە لــە کاتــی
ئــەوی دیکــە.
گۆڤــاری ڕامــان قۆناغــی ســەختی تێپەڕانــدووە
و ئەزموونــی چەنــد نەوەیەکــی بەســەرکردووەتەوە.
لــەو ســۆنگەیەوە هەرچــۆن لــە ڕابــوردوودا ئەرکــی
مەزنــی لــە ئەســتۆ گرتووە ،لەمڕۆشــماندا پێویســتە
هەبێــت و لــە داهاتووشــدا بــەردەوام بێــت ،تاکــوو
لــە دیالۆگــی ئەدەبیــی و هزریــی و ئەرشــیڤکردنی
داهێنانــی ئەدەبــی بەشــدارییەکی کارا بــکات.
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