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   وه ته مدۆزیوه ڕاوم و نه دوایدا گه شیعردا به  ی له وه ئه 
   ....  وه ته شانۆدا بینیومه  له
  

  داغی ره ر قه ڵ دالوه گه دیدارک له
  

  رزانداستان با :سازدانی
 2009ری  دیسامبه 46  ژماره نار گۆڤاری هه

  
  
 له ڕۆشنبيرى ئوه و دونياین تاى چوونهرهزانين سهك دهوه /پ
آاديمياى رچووى ئهى دهپیهو ، بهبووه رى شانۆوهگای هونهر

و رچوونيشت لهشى شانۆ، دواى دهغداى بهآانى بهجوانهره هونه
 ، ئايا شيعر و شانۆكى شانۆيت آردووهند آارچه آاديميايهئه

رهسه بوون، ياخود له تهنو تۆدا هاتونهله وهآهيه ت بههاوآا
  اشان شيعر؟شانۆ پتادا 

  
یاندا کهر یهههزی کارکردنم لهحه. ردووکیانتوانم بم ههده -

کانی موو کایهڕاستیدا ههله. وهخستمهویتریانی نزیک دهزیاتر له
ت دهنانهکدی و تهر یهوه سهچنهکان دهجۆرهجۆرک لهداهنان به

نھا تهبه و که یه هه زانن ساتکخۆتان ده. کدیری یهواوکهتهبنه
ربین و موو تین و تاوی دهناتوان هه و بوارانهبوارک له
فۆرمکی تر و لهب خۆ بگرت، دهمرۆڤدا لهخۆکردن لهگوزارشت له

دهی ئوه م پرسیارهئه. ڕیندوایدا بگهربیندا بهستایکی تری ده
ی داهنان و کایانهکتردابانی ئهیهندی به لهدیوکیدا پوهش به
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بۆ . بتهه ئمهندی رمهر و هونهالی نووسهله دونیای ئمه و له
بواری شانۆ نابت و شاعیر بوو ئیدی ئاگای لهسک که که نموونه

مۆسیقادا نابت، ت لهنانهشانۆ و ته وتۆی لهکی ئهچ زانیارییه
ست بهشانۆ یان شیعری پ مهکار بوو ئیدی بواری شوهیاخۆ که 

داب نین لهو کایانه ڕاستیدا هیچکام لهله. الیدا ناچتنابت و به
چن و کدا دهیهواوک بهته یت کهکهست دهساتکدا ههویتریان و له

من به. وهبنهرچاو کاڵ دهکی بهیهشوهکانی نوانیان بهسنووره
بینینی ی شیعر لهندهوهکدا ئهیهحزهلهحای خۆم له شبه

بینم کدا دهتابلۆیهک یان بینینی فیلمک یاخۆ ڕامان لهیهشانۆنامه
ژنهشیعرکدا مۆسیقا دهی لههنده. وهخودی شیعرکدا نایدۆزمهله

له و چژ و جوانییهمان ئهش ههیبینم، دهکدا دهتابلۆیهوم و له
          .     گۆزمنههدا هخودی تابلۆ و مۆسیقاکه

  
سه ناو شانۆوه آانتان لهرييههوياده ك لهشبه ميشههه ئوه/ پ

سهآانتدا آارت لهقهده ك لهندو ههن ت لهنانهگرن، تهده رچاوه
و آانى نتييهسايهو  ناوى آه آان آردووهشانۆييه ندهرمهر هونه

آى وهتى يادگاريیهئايا شانۆ توانيويه نيت،آان دۆييهشان قهده
 توانيت لهنه ميشهبۆ هه نت، آهدا بنياد بناو تۆله ها تۆآمه
  يت؟يدا بژگهوام لهردهنيت و بهربھخۆتى ده

  
رییه هوژیان و یاده. نی شانۆشهکۆک باسم کرد مای من لهوه -

ی وهئه. یهدا ههدونیایهو و بینینی ئهوهڵ خوندنهگهکی زۆرم له
شانۆدا زۆر به، لهوهتهمدۆزیوهڕاوم و نهدوایدا گهشیعردا بهله

رگاکانی ل شیعر دهکه یه ساتک هه. وهتهزیندوویی بینیومه
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تهڕوودا کردوومهکانی خۆی بهرهنجهک پهیهداخستووم و شانۆنامه
تهرگای ڕۆمانکدا خۆم بینیوهر دهبهری کردووم و لهشانۆ ده. وه
واو نهنووسراو یان تهژیان بۆ خۆی شیعرکی نهدا که وهبه... وه

ری گۆشهکهستهرجهشکی زیندووی بهشانۆ بهش که وهو به کراوه
سایهو کهپ بت له یر نییهوا ئیدی سه، ئهیهو ژیانهک لهیه

و وه یانناسینهن و ناسینیاندا دهم بینیکهڵ یهگهلهی که تییانه
  .      هاوڕمانبنه بین و دهئاشنایان ده

  
ست وام ههردهدا، بهآانى ئوهشيعرييه قهده ك لهشو بهنله/ پ
ر دا آاراآتهگهك جندهه ك لهرجۆت، بهآركى درامى دهه به
و ندى بهيوهپه مهئهت، ئايا بينرقى شانۆ دهآانى ترى دهزهگهڕهو 
 بر بهخو شانۆدا ژياويت؟ يان نهنتۆ له آه نييه وهنهمهزه

  ؟ يهبوونى هه الى ئوه تهو حاهويستى خۆت ئه
  
بۆ  یهههوه ڕوانینی منیشهندی بهیوهو په وهندی بهبگومان پوه -

ستی وم و دهژیان بکهر تر بهوێ زیاتر و زیندووانهمهدهژیان که 
ستکردن و ر چاوی خۆت ههبهتۆ بیھنه . مستی پبکهم و ههلبده
زاری کاره لهک که یهگۆکردنی وشهرک بهکتهکانگیربوونی ئهیه
چ پ ژیان و  و گۆکردنهبت ئهگوترت، ئاخۆ دهدهوه رکهکته

ری ناخی کهستهجهرر و بهگوی بینه نتهیهزیندوو بت تا بیگه
گری چ سترکتور و ههره کتهو کارهبت ئه، دهکهرهکتهکاره

رکهگۆشت و خون ڕۆنراو دهسکی لهک کهوهبونیادک بت که 
خۆیمانهیبینین تا کوێ بهر شانۆدا دهسهلهی که وهبت ئهوت، ده

م پموایه شیعر به. ویندوویکهحزه ڵ بکات و تا دوایین لهڕایهوه 
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فسوون بت مان زیندووتی و ژیان و ئهگری ههبت ههیدا دهدیوه
 و ژیان و زندووتییه بن کهمان ئهگری ههکان ههپیت و وشه که
ری گوزارشتکهبنه کرن و دهرکی لھاتوودا گۆدهکتهر زاری ئهسهله

هه، بهوهکانییهنائومدییهموو ئومد و ههزیندووتیی و ژیان به
           .وهکانییهو جوانی و دزوییهون و خایله موو خه

  
ئگر بت گشتک بنو تکست شیعرییکانى تۆدا بکین، / پ 

دەبینین سروشت باى بسر ئتمۆسفری هندکیاندا کشاوە، 
 ست برچاو هکى بوەیشدا بگک جندهت لنانیکۆها(ت (

 ر ویستوتگت، ئبوویت ) هایکۆ(دەکرند نبنوسیت بۆچى پاب
) هایکۆ(دەیخوازت؟ یان تۆ مبست ) هایکۆ(بو یاسایانى 

 ئاوتى تکستکانت بکیت؟ 
  
  
ندک شوندا ههش لهم دههایکۆ بنووسم بهمویستووه نا نه -

و  رییانهکی ڕاگوزهیهشوه بهبت که ربین ههکنیککی دهتهجۆره 
خزمایهبووبت، جۆره دا ههوهی خۆم هیچ ویستکم لهوهب ئه
تر دهگوزارشتکی ساده به. بتیدا کردڵ هایکۆدا پهگهکی لهتییه

رم نییه و ئهوبهوهنووسم هیچ نیازکی لهده من کات کرێ بم که
  .     کادیاری دهرۆی فۆرمی خۆی ئاوهیه کهخودی شیعره وه
  
  
 انیشدا کار دەکیت و جگوەک ئاشکرای تۆ لبوارى وەرگ/ پ

دک تکستى برچاو لسر دەستت لم بوارەشدا دیارە، هن
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دەستى تۆ هاتوونت نو ئدەبی کوردییوە، ئایا بیرت لوە 
ۆتوە هندک تکستى کالسیکى یۆنان ک لڕاستیدا ئمى دنکر

ڕاپڕین تنیا ناوەکانیانمان بیستووە، وەربگیت نوەى پاش 
  سر زمانى کوردى؟

  
زایین لکی هاکهوگهرگاندا کردوومه ههبواری وهی من لهوهئه -

خۆشمویستوون و به که وهگرنهند کارکی دیاریکراو دهو چه
له. رگانیاندا شکاوهر وهسهتم بهسهکان دهجۆرهجۆرک له

وی مووی ههر ههین ههیکهمانان دهی ئمهوهموو ئهتیدا ههڕاس
ی وهنا پرۆسههیچ باشترن، دهکرێ بین لهسین و دهکهتاکه

ی ک بزاڤکی ڕنیسانسئامز و قوتارکردنی کتبخانهرگان وه
زراو و دامهرنامه به کی بهرهواریی، گهژاریی و کۆهههتک لهمیلله

زراوی زگا و دامهوام و دهرده، کاری بهیهپسپۆڕانی دسۆز ههو 
له  دان کتبی دانسقهسهم سانه النیکهوێ که ندی دهتمهتایبه
 .  رانی خونهر دیدهبه، بخاتهکانی دونیاوهزیندووهزمانه

 
کارەکرەکانى (پاش وەرگانى چند تکستک لوان شانۆیی / پ

 ى نیکۆس کازانتزاکیس) ڕاپۆرت بۆ گریکۆ(ڕۆمانى ) ژینییژان 
 رچى لگانیان، ئنوێ وەرگر لس ستایت بکى تر هجار

ئوەى هانیدام ئو جوانى : (دا دەیت)ڕاپۆرت بۆ گریکۆ(پشکى 
 انر وەرگسى ببا بوو ک فسوناوییئ شو ڕەوانى و ک

ەى خۆت ب سر لنوێ ئایا ئوەند) سودییکدا کشابوو
وەرگانوەیانوە خریک کرد، سرقاى وەرگانى چند 
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برهمکى تر بوویتای باشتر نبوو؟ یان ل وەرگانکانیان 
  ڕازى نبوویت؟

  
وه وهندی بهت پدان پوهئاماژهی که و کارانهی ئهوهرگانهوه -
ر وهپموایه هه. وهوومنهزمانکی تر خوندنوێ بهرلهسهکه  یههه

زمانی تر دهری بهوبهوهکانی لهرگکی تریش کاتک کاره
یلکی بۆ سه، مهزانیونی نهو زمانانهر ئهوبهوهکه لهوه خونته

کهی لهوهم بۆ ئهبت النیکهال دروست دهیان لهوهنوێ خوندنهرله
ر دوو نوان ههجیاوازیی له کانی ئاگادار بت و بزانتموکوڕییه

یان وهرگانهمدیس وهر ههبهشاندانه دیاره. کودایهدا، لهکهزمانه
نوێ کار رلهسهوایه که وهک ئهندک جار وهو ههته حمهکارکی زه

و کات و نهه وسهحهش جۆرک لهوهیت، ئهکتبیکی نودا بکهله
وامی وهردهن چاپی بهرانک ههنووسه... وت س درژیی دهفه

یشن رفکیان ل بگۆڕن، ههی حهوهب ئه وهنهکهکانیان دهرگانه
کۆی کارهر بلوت چاو بهن و گهن گۆڕانکارییان تدا بکهکهز دهحه

ر زمانی تر کاریان لهسهڕیتمکی تر و لهو به وهکانیاندا بگنه
وای ئه. ی دواییانمهله شتکه ی من کردوومهوهئه... ن ر بکهسه
ئیتر نهنییه  وهگم، ئهردهکارک وه م کهسانهو کهش من لهوه

ری و دهسه وهناو دمهکو ناو بهالیدا و وازی لبنم، بهبه وهچمه
و تا دوایین وه مهتی تردا کاری تدا بکهرفهچاپی تر و دهخوازم له

راندا ژیانی نووسهندک کتب له هه. جوانییان تدا بگوشمدۆپ 
خۆشه کرت ناویان بنرت کتبی عومر، کتبک کهدهن که هه

دهو به  یهههی کهرگهر و وهی نووسهویستی و نازکی زیاتری ال
وه یهکهرهویستی نووسهزموون و خۆشهئهزوو بهدهیان تاه
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بواری وه له'' ڕاپۆرت بۆ گریکۆ''کرێ بم کتبی ده. گردراوه
مای و ناتوانم وه چمهمیشه دهو ههرگاندا بۆ من کتبی عومره 

  . رداری بمسبهده
  
  
وە نههندک لو کتبانى ئمۆ ل زمان بیانییکا/ پ

دەبینین و هستى پدەکین، ک وەرگانکى وش  ،وەردەگن
بۆ وش کراوە، ئایا ئم جۆرە وەرگان زیان ب کش و مانا و 

 نت؟یهناوەڕۆکى دەق ناگ
 
. یان باشترهوهخوندنهنه رگانانهوهو جۆره بگومان ئه -

بت له و ڕستهرگانی وشهی وهوهر لهرگان بهی وهپرۆسه
تمۆسفر و فهوش و ئهی ڕهوهوه بۆ زمانکی دی، گواستنهزمانکه

ر بهکه کهیهحزهرگان لهوه. بۆ کولتورکی دی زای کولتوورکه
که یه وهئهوین و پرسیاری گرنگیش کهتیدا دهدۆخکی تایبهله زمان

ندی تمهمان زیندووتیی و تایبههه به و زمانهچۆن بتوانین ئه
بکا تیایدا هه کهوه تمۆسفرکی تر بگوزینهبۆ دۆخ و ئهوه خۆیه
     .    خاتدیار نهژی و خۆی وهک کائینکی نامۆ و ئیفلیج نهو وه

  
  
هندک و بگرە زۆرینى نوەکانى پش ڕاپڕین، لنوەى / پ

نین و پیان وای ئم نوەی نیتوانیوە ل ئدەب ب  نوێ ڕازی
گشتیدا و شیعر بتایبت ببت خاوەنى دەنگى خۆى، هندەى 
ئاگاداربم تۆ گرنگى بخوندنوەى تکستى گنج دەدەیت، ئایا 
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نت هی؟ یان بپچوانوە گشبینیت وتۆش همان بۆچو
 برامبر ئم نوەی؟

 
وهکدا ببینتهیهوهرچ نهههک ئیدی خۆی لهسر کهڕاستیدا ههله -

بت و خۆی ههی بهمتمانه یهوهبت ئهگرنگ مین شتک که که، یه
کانی وباسهوتیوتی و قسهریکی کاری خۆی بت و زۆر خۆی بهخه
ناکرێ  وهوای ئه. کاترقاڵ نهسه وهی ئمهبییهدهئه ندهو نوهئه
دهکانی ژیانی ئهقۆناخهداهنانی قۆناخک لهکان وهنهی پوانه به

ههکه  موو ئمههه پموایه. کان بپورتمهردهسهمک لهردهبی سه
موومان ین و ههوهمان نهههر بهنووسین سهزیندووین و دهنووکه 
، وهکانمانهباش و خراپه رییهبیی و هونهدهئهمه رههبه به وهپکه
و دونیا ک لهڕاستییه. ی خۆمانینکهمهردهکی کولتووریی سهیهونه

کانی ئازار داوه تازهنگه موو دهدنیام ههکه  یهدا ههی ئمهکوردییه
دیوکیدا ئهویش بهکان نائومدی کردوون، ئهجۆرهجۆرک له و به

ردهبهکه دا کشاوه هی ئمکهندهر نوهسهبای بهکه  یهو بباکییه
راوزاندنی کاری جوان دان و پهی بۆ گوپنهورهیلکی گهوام مه
ر ب نرخ کردنی نووسین و ههسهدیوکی تردا کار لهو بهتدایه 

ی میانهله. کاتباخیی دروستکردن دهرهرزانفرۆشکردنی و قه
ری ههوبهمهزۆر لهگکی و ڕه مۆ نییهت بهتایبهدۆخکی وادا که 

ن دهگمهدهکانیان زۆر بهتیی جیدییهتایبهکان و بهتازهنگه ، دهیه
ک م وهبه. نرتو دانی خریان پدا دهوه خونرنهبینرن و ده

وتۆ ر هیچ ئومدکی ئهنگی داهنهمی نوێ و دههگوتم ناکرت قه
ههی ئمه وهک ئهنای وهراوزهباخ و پ ههرهندکی قهر نوهسهله

چن .ک که من ههمهموو جارند چه ختانهکوردستان خۆشبهوه د
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ی وهئه. بینیونکانیانم نهر کارهوبهوهلهناسم که ده نگکی تازهده
ویستییانه فوکوڵ و خۆشهکشت، کهرنجم ڕادهدا سهو هاوڕیانهله

تی و کی هاوریهندییهزراندنی پوهدامه بۆ گوادران و فربوون و
ڕان و بینین و بۆ گهز و خولیایانه وی دیدا، حهڵ ئهگهئینسانی له

ک نائومدییهیانا پن لهوهناوهی لهوهوای ئه. زموونکارییئه
کانی زگا کولتوورییهباخیی و دامودهرهبیی و قهدهندی ئهنوهکه

دانیشتن  یندهوهئه میشهڕاستیدا من ههله... چاندوون تیایدا ئمه 
و وهو گوادران لیان و فربوون لیانهو هاوڕیانهڵ ئهگهله

ویستیم بۆ نووسین نوێ کا و خۆشهتی کردنیان شادمانم دههاوریه
 ندهنو ناوهستان و دانیشتن لهو زیاتریش  ههندهوه، ئهوهکاتهده
  .     کادا دووچاری نائومدیم دهکهسمییهڕه

 


