سوههيﻼ م ههمی خانمه شاعيری
کوردی سنهيی....

سوەيﻼ مهيههمی

سوههيﻼ خانم که خاوهن وشهی جوان،ههست کی ئهدهبی و خو نهر کی
جدی ،خامهی قه همهکهی پڕه لههحنراوهی جوان،ئهو لهدهقهکاندا دهمانباته
ن و خهيا ه پڕ لهڕ گاکانی خۆی ئهگهر شارهزا نهبيت< ڕهنگه لهيهک ك
لهڕ گاکان ون بيت.
خانم ك خۆشهويستی لهگهڵ دهق و قه هم و وشه دهکات و شهوانهش
ئاو زانی خهيا هکانی دهب ت بۆ ئهوهی هۆنراوهيهکی تر لهدايک ب ت.
جهﻻل هۆر نی :چۆن ووشه بهکاردەه نيت لههۆنراوەدا ،واته گرنگی ووشه
له رستهدا چيه؟
وه م /ههر بهو ش وە که وشهکانی جياواز له شيعری نو دا به نی
هاتنهوە له ن و دەقدا پيان درا له زۆرينهی ش وازەکانی هاوچهرخی سونهتی
و کﻼسيکيشدا نو گهرای کرا و ههر بهم ش وازە نو گهرای لهو ش کرا.
لهم چهشنه نووسينهدا هيچ وشهيهک له خۆيدا شاعيرانه نييه و ههر وشه
و پ کهاتهی تهرکيبات به گۆڕانکاری له خۆيدا دانرێ له شيعردا و ڕەگهزی
شاعيرانهيهک له خۆی بنو ن  .ئهم وشهکانه له چهشنی ش وەزار و ناوچهيی
دەکر ته بهر تاکوو دەستهواژەی ئهدەبی و چهمک و ئيديوميشی دەتوانين
ئاماژە بکهين .زۆربهی شاعيرانی سهردەم له هه بژاردنی وشه و
دەستهواژە له شاعيرانی کۆن خۆيان جياواز کردووە واته وشهگهل ک ئ ستا
له ن و کۆمه گا و جيهانی سهردەمدا به کار دەچ له سهردەمی کۆن ههر
نهبووە و ئ ستا شيعری هاوچهرخ ئهوەی دەوێ به پ رۆژبوونهوەی له
وشهی ن و که ک وەربگرێ بۆ ڕاک شانی بهردەنگ بۆ خۆی.پ کهاتی
زمانی له راستييدا له گهڵ فاکتهرەکانی ديکهی زماندا وەکوو پهيوەندی

وشهکان و ئاههنگی نوتهکان و حهرفهکان و به گشتی باره نانی من له
وشه و دەستهواژەکان و باره نان ک که ئهوان له شيعردا ههيانه و ش واز ک
که ئهوان له قه همدا تا سينگی ﻻپهڕە ههيانه و مهودای بهدی هاتنی وشه
له فيکری مندا و پ گهی له ڕەستهدا زمانی شيعرن.
جهﻻل هۆر نی :تاچهند گرنگی بهخاڵ بهندی دەيت له دارشتنی د رەکاندا،
واته گرنگی خا بهندی بۆ هۆنراوە چيه؟
وه م /پل والری ئه ت :شيعر به سهما و نا دەکات و نهسريش واته دەقی
ساکار به پياسهيهکی عادی ،پياسهی عادی شو ن کی دياری کراوی ههيه
به م شيعر وەکوو سهما شو ن کی دياری کراوی نييه و بگرە ئهگهر
سهمامهبهست کی دياری کراو ب ت کوم ديايه ،واته شيعر له خۆيدا شو نی
مهبهسته نهک بۆ شو ن کی دياريکراودا بڕوا.ﻻيهنگرانی شيعر بڕوايان
ههيه کرداری شيعر له هه وەشاندنی زماندايه له نووسينهکانمدا واته دەقی
شيعر خاڵ بهندی شت که که خۆدی زمان کردوويهتی ئهوە نييه که من به
نييهتی داڕ ژراو ئهو کارە بکهم ڕەنگه دوای ئهوە شيعرەکهم نووسی
ه ند ک دەستکاری بکهم به م شيعر له خۆدی خۆەيدا زمان له سهمايهکی
ش تانهدا دەڕوا و ڕەنگه بوەست و ديسان له تهقتيع کی ديکهدا دەسپ بکاتهوە
وب شک پولينبهندی له دەقی شيعريدا ناچ ته ريزی دژە باودا و چوار
چ وەکان دژی شيعری هاوچهرخدان به م داڕشتنی شيعر ئهوەيه که زمانی
شاعير دياری دەکات و له داڕشتنهوەدايه که کاتی خو ندنهوەی دەقيکی
شيعری دەتوانين به ناوی سوبژە ئاماژەبکهين .ﻻيهنگرانی ڕەخنهی نوێ
هاوچهرخدا پ کهاتهی شيعر وەکوو ش واز ک نازانن که ناوەڕۆکيان ت
کردب ت .ئهوە دياردەيهک ئهزانن له گهڵ ڕوودانی هاتنی شيعر ڕوودەدا.
ههر بهم بوونهيهدا ل کۆ ينهوەی شيعر جيا له ناوەڕۆک ل کۆ ينهوەيهکی
نابهج يه .زمان پ کهاتهيهکه له وشه و ههڤدو و ڕسته و چۆنييهتی پهيوەندی
ن وان ئهواندايه ڕۆ ی بهرچاوی ههيه له فورم و داڕشتنهوەدا.
جهﻻل هۆر نی :کاريگهری هۆنراوەی نيشتيمانی لهچيدايه؟
وه م /له چاخی کهونارەکاندا که کۆموونهکان و هۆز و تيرە پ کهاتن و
ههر کام لهوانه بوون به خاوەنی زمان و شو نی خۆيان و بهرەبهرە
کلتووری خۆيانياندا بوو و وەکوو ئهمهگناسی بو دايک که ف ری زمانی
تايبهت دەبوون نيشتمانيش بۆ به ج گا و شو ن کی پيرۆز ههروەها زمان

تاک له ب باوەڕی و دەردەه ن ت و دەب ته خاوەنی ه ز کی باوەڕ پ کراو.
واته چهمک کی پ ناسهی کهسهکان نيشتمانه و بهتايبهتی نهتهوەی کورد به
در ژايی م ژوو خهونی نيشتمان کی سهربهخۆ و يهکگرتوو دەبينن  ،شيعر
زمانی ههست و سۆزە و نيشتمان به و نای دايک م ژوو کی روونی ههيه
له دەقه ئهدەبييهکان به تايبهت شيعردا ههر بهم بوونهوەکات ک هونراوەيهکی
نيشتمانی خۆ ننهوەی بۆ دەکرێ ههستی بهردەنگ داگير دەکات
جهﻻل هۆر نی :پ وايه تۆ کاريگهری دەقی کهﻻسيکت لهسهرب ت،يان
دەتهو ت لهرەههندی هۆنراوەی سهردەم کار بکهيت؟
وه م /شاعيری گهورە ئ رانی و بونياتنهری شيعری نوێ له ئ راندا
دە ت" ئهدەبيات و و ژەيی ئ مه دەب له ههموو چهمک کهوە بگۆڕدر ت
بابهتی ن و کيفايهت ناکات و پهرەپ دان به ناوەڕوکيش به ش وەی نوێ تهواو
نييه ،ئهگهريش ک ش و سهروا بگۆڕين و د ڕ و ڕسته کورت و در ژ
بکردرێ ئهمانه شيعر نوێ ناکاتهوە به گشتی دەب چوونيهتی کارەکه
بگۆڕين و ئهو ش وازی رافه و رەوايتی له جيهانی زانستی و شعووری
مرۆڤهکانه به شيعر بدەين .تاکوو ئهم ش وە بيرکردنهوە نهب هيچ شت ک
روو نادات به گشتی نووسينی دەقی شيعری م ژوويهکی ههيه دوور و در ژ
به ش وازگهلی جۆرواجۆر له سهر شيعر کار کراوە و ش وازکهلی شيعری
تاقی کراوەتهوە لهبهرا شيعری کﻼسيک وەکوو م ژينهيهکی رووناک و
بهرز خوی نواندەوە و شاعيرانی ئ ستايش هتر له سهر ئهو بنچينه ڕوواون
که دەب خزمهتی خۆيان به زمان و ئهدەبيات به ش وەی ئهمرۆژی پهرە پ
بدەن و بۆ نوێ کردنهوەی زمان دەستی زانستيانه و شاعيرانهێ خۆيان
وەگهڕ بخهن .ههر بهم بوونهوە منيش ههو ی خۆم ئهدەم هاوکات که ههموو
ش واز کی شيعری تاقی دەکهمهوە زۆر چ ژ له شيعری شاعيرانی نو خۆاز
دەبهم و ههوڵ ئهدەم منيش کهس ک لهوان بم.
جهﻻل هۆر نی :چی سوه لی کرد به شاعير؟
وه م /گهورەيهک دە ت بۆ شاعير بوون تهنيا وشه شياو نييه ئهزموونی
وشه و دۆزەخ پ کهوە دەتکاته شاعير ئهمه وتهيهکی ڕاسته دەب ب م ههر
له م ژە واته مندا ی زور چ ژم له وشهی ن و کت بهکان وەردەگرت حهزم
بۆ له بهينی وشهکان خۆم ون بکهم له م شکی خۆمدا ههموو کايهکانم له

کهڵ وشهکاندا دەکرد زور چ ژم له رۆمان و ئهو د ڕە سيحراويهانهم دەگرت
که دوايی به شيعر له گه ياندا اشنا بووم.
جهﻻل هۆر نی :له هۆنراوەکاندا  ،ههست بهتهنهای مرۆڤ دەکر ت  ،تۆ
پ ت وايه تهنهايی کاريگهری چيه ؟
وه م /تهنيايی بۆ من ههموو شت که ،تهنيايی بهو واتا نال م که خۆم دوور
بکهمهوە له کۆمه گا به کوو تهنيايی من پڕ و قهرەبا غه له وشه و کت ب و
شيعر واته جيهان کی جوان و ڕازاوە به م له شيعردا که دەنووسم قه هم کی
ژنانه دەردەکهو ت م ژووی ژن بوون له ناو کلتوور و نهريتی دواکهوتوودا
و جيهان کی ژن ئازاردا ،قه هم ک زمانی ئهو ياسا و کلتوورە داسهپاوانهی
که به سهر ئازادی ژندا ههيه هاوار دەکات و به گشتی له جيهانی ب
دەسه تی و ئهو ئازارانهی مرۆڤ دەدوێ و ئهگهر جگه لهويش ب ت شيعر
نييه.
جهﻻل هۆر نی  :زمانی نوسينی دەق ﻻی تۆ زۆر جار لهزمانی ئافرەت ک
دەردەچيت بۆ زمانی پياو ،ئايا ههستت پ کردوە؟
وه م /پولينبهندی شيعر خۆی دەچ ته چوارچ وەکانهوە و سنور که شيعر
هه گری ئهوە نييه ديارە له م ژە ه ند ک کهس زمانی شيعريان بۆ ژن و
پياو جيا کردووتهوە و شيعريشيان به کار ه ناوە بۆ شرۆڤهی چاو و بروی
خۆشهويستی و فيراق و تاد به پ رووداوەکانی جيهان و به تايبهت ناوچهی
جوغرافيايی و هزر و بير نووسهری هاوچهرخ دەقهکانيش گۆڕانکاريان
به خوياندا بينيوە ههرچهند من وەک ژن ک ههوڵ ئهدەم له بهرا وەکوو
مرۆڤ ک باس له ژيان و ئازارەکانی ژيان بکهم به م ههو ی ئهوەيشهم
بهرچاوە له دەقهکانمدا ئاماژە به ئهو جيهانهی که ئازار دەه ن ته پ شی ژن
به زمانی شيعرم بنووسم.
جهﻻل هۆر نی :خۆشهويستی ﻻی تۆ پ ناسهيهکی دياريکراوی ههيه؟
وه م " /خۆشهويستی" ئهگهر واتای گر دراو ب ت شت کی ب هوودەيه
چۆن ئ مه له ههمووی ژيان ﻻواز دەکات و بهرەو فهنابوون دەمانبات
زۆربهی خه ک ئهو گر دراو بوونه له گهڵ خۆشهويستی به هه ه دەگرن
به م خۆشهويستی شت که که دەب ته هۆی به ه ز کردن و شاد بوونی
مرۆڤ.خۆشهويستی دەب بب ته گهشهی هزر و جيسم و رۆح ئهگهر ئهو

واتايهی نهبوو ئهوە شت کی جگه له خۆشهويستييه و به هه ه ت گهيشتووە
خۆشهويستی له ﻻی منهوە شيعرە نووسينه و خۆ ندنه و گهشه کردنه له
ئهمانهدا ئهوەی له فهنا بوون دەمپار زی شيعرە و خۆشهويستی منه
جهﻻل هۆر نی  :ئهگهر بکر ت پرۆفايلی بهريزت بنوسيت
من سوههيﻼ م ههمی لهشاری سنهی رۆژهه تی کوردستان لهبنهما هيهکی
ئهدەب دۆست لهدايکبووم ,واته باوکم شاعيرە و ههر لهکاتی مندا ييمدا
بهوشهی جوان و دەقی جوان ئاشنابووم ،ده؛رێ ب م ههر لهمندا ييهوه
گو چکهم بهت کستی ئهدهبی ئاودراوه بهتايبهت ئهو ساتانهی باوکم شيعری
مامۆستايانی گهورەی کوردی دەخۆ ندەوە دەبووە هۆی خهيا تی جوان
لهم شکمدا .بهرەبهرە قۆناغهکانی خو ندنم تهواو کرد کهبههۆی ئهوەی
زمانی زاڵ زمانی فارسی بوو لهناوهندهکانی خو ندندا منيش شيعرەکانم
بهزمانی فارسی بوو ,به م ههر لهخه وەتی خۆمدا بوو کهه ند جار
بهمامۆستايانی ئهدەبيات پ شانم دەدا وهيچکات ههو ی ب و کردنهوەيانم
نهدەدا لهسهر ک ش و سهروا و ئهوان باسمان دەکرد ,به م ماوەيهکی زۆر
له ئهدەب بههۆی ه ندی ک شهی ژيان دواکهوتم  ..ئهوەی بههونهر و
ئهدەبيات ئاشنا ب ت دەزان ئهوانهی دەست بۆ قه هم دەبهن ئهستهمه
دەستبهرداری ئهو ڕ گا بن بهههوڵ و ت کۆشانی خۆم دەستم کرد به
ف ربوونی زمانی کوردی و دەستم کرد به نووسينی شيعر بهکوردی واته
بهزمانی دايک لهکۆڕ و کۆبوونهوە ئهدەبييهکاندا بهشدارييم کردووە و
زۆربهی شيعرەکانم لهگۆڤارەکانی رۆژهه ت و ه ندێ رۆژنامهی
باشوريش ب و بووتهوە وەکوو ئهزموونی ئهوانم ههيه ئ ستايش له بواری
کۆمه ناسی لهزانکۆدا دەخۆ نم و کۆمه ه شيعر کم بهم زووانه لهچاپ
دەدر ت.

