
 

 
 
 

كه بۆ  شيعر ههموو كات ههتوان
  انئازارەكانی ژي

 
 سوەيال مهيههمی

  
 
 
  

تی كوردستان، له  سوەيال مهيههمی، شاعيری تازە دەركهوتووی رۆژهه
ديمانهيهكی "وشه"دا، باسی چوونه ناو دنيای ئهدەب و ئامانجهكانی لهو 
ژە ههستی به بههرەی  بوارەدا دەكات، تيشك دەخاته سهر ئهوەی له م
وەنديی  م تا لهگهڵ "مامۆستايانی گهورە" پ شيعری خۆی كردووە، به

هگرتووە، ئهو ههستهی ال شكۆفه نهبووە و يارمهتيدانی ئهوان، دنيای ن
رەدا ديمانهيهكی ئهو شاعيرە  ئهدەبی به تهواوەتی به روودا كردووەتهوە. ل

ننهوە.   دەخو
  

*وەك زانيومانه، باوكت هۆگری شيعر و نووسينی شيعر بووە، تا چهند 
  كاريگهری لهسهر تۆ دانا تا ببيته شاعير؟

يي هوە لهگهڵ شيعردا ئاشنا بووم بههۆی باوكم، باوكم هۆگری له مندا
ك  بی زۆربهی شاعيرانيشی ههبوو، كات من و ههژار بوو، كت مامۆستا ه
ندەوە و منيش زۆر  ههموومانی كۆ دەكردەوە به دەنگی بهرز شيعری دەخو
ه ب ڕاستهوخۆ  حهزم ل دەكرد و ئهوانم لهبهر دەكرد، بۆيه بڕێ جار بنهما

نهر ی هيواكانن. باوكم ههموو كات شانازيی به كوردبوونييهوە دەكرد بزو
  و به شانازييهوە يادی باپيرانی دەكردەوە.

  
ته شيعار، تۆ  ست، دەب و ت شيعر دەربڕينی ههسته، كه بووە هه *دەگوتر
ی شيعرەوە دەردەبڕی، وەك دژوەستانهوەی  ستهكانت له ر و زۆرجار هه

ن، يان شيعار؟ههندێ دابونهريت، ئايا ئهو هه ستانهيش به شيعر دادەنر   و
كی ماوەيييه كه له ماوەيهكدا بوو دژی  ، شت ئهو شيعرەی كه له دروشم دەچ
مهی كورد ههموو كات ڕووبهڕووی كهند  ك گوتراوە يان به گشتی ئ نهريت
ك له ناخدا  و كۆسپ بووين و له ههمان كاتدا بۆ ئهوەی ههست دەربڕينی شت



ته زمان و من نوو ك له شاعيران شيعری وايان ههيه كه د سيمهتهوە، بڕ
ژەی  م ئهوانهيش شيعری له م كی به گشتی ئاسانتر فام دەكرێ، به بۆ خه

كهاته زۆر جياوازترن. سته ههم له ڕووی فۆرم و پ   منن و ئ
  

سته  ت، ئ * باوباپيرانت له دەشتی شارەزوورەوە چوونهته ديوی رۆژهه
گيريی رۆحيت بهو خاك ه ڕەسهنهتهوە ماوە، يان خۆشهويستيی سنه هيچ پ

ت، ئهوەی شووشتووەتهوە؟   و رۆژهه
ههموو كات ئاواتم ئهوە بووە به خاكی ڕەسهنايهتی خۆم شاد ببمهوە، وەك 
ت  م شارەكهم سنه و به گشتی رۆژهه ك مهراقی دايكم دەكهم، به مندا

يستييهكی ئهو خاكهيه كه من بيرەوەرييهكانم ل تۆمار كردووە و خۆشهو
تهوە،  كی كوردەواری نابهستر بهند ههتايييه، هيچ كاتيش كوردبوونم به مه
نی خاكی كورد  خۆم به كوردی ههمووی خاكی كوردان دەزانم، بۆ ههر شو

كه لهوێ دەژيم. ن   بچم وا دەزانم سا
  

ڕای بههرە، ئهزموونكردنيشی گهرەكه، ئايا كه  *بوونهشاعيری، و
ران و ئهديبانه، ئهوە تا چهند كاريگهری لهسهر دەگوترێ سنه شاری نووسه

شخستنی تۆ له دنيای شيعردا داناوە؟   پ
م تا لهگهڵ مامۆستايانی  ژە ههستم به بههرەی شيعری دەكرد، به من له م
وەنديم نهگرت، ئهو ههسته شكۆفه نهدەبوو، يارمهتيدانی ئهوان منی  گهورە پ

وەندی لهگه نی كردووە، پ ری زۆر شتی ئهر ڵ ئهديبان و كۆڕەكانی ف
رەدا دەب دەستخۆشی له مامۆستای  نيايييهوە، ل ئهدەبی يارمهتيدەر بووە به د
ز ئيرەجی عيبادی شاعير و نووسهر و رۆژنامهوان بكهم كه  گهورەم بهڕ

  زۆر يارمهتيدەرم بووە.
  

ی شيعری  ك له ر سته زۆر ندووە، ئ * وەك دەزانين تۆ بازرگانيت خو
ی پهسندان و دەربا گوتنهوە، بازرگانی دەكهن، ئهمه له كو داهه رەوە، واته پ

تهوە؟ ی دەب وەی دنيای شيعردا ج   چوارچ
شيعر و بازرگانيكردن زۆر دوورن له يهك، واته دوو شتی دژی يهكن، به 
ت، دەربڕينی شيعر ئاسوودەكردنی ناخه لهو  ههست بازرگانی ناكر

، ئهوانهی كه زمان و وشه ئازارانهی كه ژيان به سهر مرۆڤدا دايدەسهپ ن
وتنهوەی دەرباريان دەكهن، هيچ شاعير نين و شاعير ناخی  ئالوودەی بهبا
ژن له ههستی  تهيه، كه كات ئازار بچ كدا ئاو لهگهڵ ناخی خاك و خه
كی جياواز بۆ ئهو كهسانه وا شيعر بۆ  ت، دەب ناو دەقوو شاعير هه



تهوە، زۆر باشه  ن بدۆزر ت له دەرباريان دە كه واتهكهی دوور ب
  شيعرەوە.

  
* دەربڕينی ههستی خۆت و هۆنينهوەی شيعر، به زمانی كوردی، يان 
ی ئاسوودەتری؟ كه هی دووەميان بۆ تۆ زمانی  فارسی بۆ تۆ خۆشترە و پ

گانهيه.   ب
ت،  ندنمان كه دەگات و دەب بچينه قوتابخانه، زمانمان دەگۆڕ مه كاتی خو ئ

تهوە، واته ئهو  ن دا دەم ماندا دەدوێ، ههر له ما زمانهی كه دايكمان له گه
ر نابين به  ندن به زمانی كوردی له قوتابخانه ف ری نووسين و خو دوايی ف
ت ههرچييهك  هۆی ياساكانی پهروەردە به گشتی، زمانی حكوومهتی دەسه
م ر دەبين، بۆيه من به هۆی ئهوينداری زمانی زگماكی خۆم، ههو ت ف  ب

ر بم و شيعر زۆر يارمهتيدەرم  ندن ف داوە زمانی دايكيم به نووسين و خو
ك بتهوێ  نيايييهوە كات ر بم و به د بووە كه زمانی كوردی به باشی ف
يتهوە، زمانی  گۆرانييهكانت، ههستهكانت و ئهو شتهی كه له ناختدا ههيه ب

. شيعری فارسی كاری زۆ ر باشی زگماكی ئاسانتر يارمهتيت پ دەبهخش
شكهوتنی ئهدەبياتی خۆمان  مهی كورديش دەب بۆ پ له سهری كراوە، ئ
كی ب هاوتايه. نيايييهوە نووسين به كوردی بۆ من ئهوين   ههوڵ بدەين، به د

  
ش، خهريكه شيعری  سته شيعری ئازاد و ب سهرواوك * ههست ناكهی ئ

شتا  كدا ه گر و كالسيكی و شيعری رياليستيش وەپاش دەدات، له كات گو
كهری شيعری كالسيكی كهم نين؟   حهزل

كه كه شاعيران ئهزموونهكانيان ههر  شيعری كالسيك بناغهيه و ستوون
وە دەست پ دەكات، واته ههتا مهحوی و نالی و مهالی جهزيری و...  لهو
دا بكوت و گهشه بكات،  تهوە، شاعير بناغهيهكی نييه تا پهلوپۆی ت ن نهخو

م واته وەك بنهڕەت و ب يدا بڕوانين، به هيهكه كه دەب به شانازييهوە پ نهما
، زمان و  شكهوتن دەچ وەك ئهوەی دنيا ههر رۆژ بهرەو گۆڕانكاری و پ
كردنهوەيهك كه ڕيشه و  م ههر نو ئهدەبيش دەب خۆی نوێ بكاتهوە، به
، بهرەو الوازی دەچ و دەب به وردی و سهرنج ئهو كارە  بنهڕەتی نهب

وە ببڕ   ن.بهڕ
  

كتدا  كهسدا، له كۆتای شيعر ركۆ ب وەگهڕی كۆچی ش يهمين سا *له س
وانهيهك گهيشتييه ئهو بڕوايهی  يت "ئهمه بۆ ئيمپراتۆری شيعرە" به چ پ دە

كهسدا ببڕی؟ ی ب   ئهو ناسناوە به با



ركۆ  زی تايبهت يان خۆشهويستييهكی زۆرم بووە بۆ مامۆستا ش م ڕ نازانم ب
كهس و ئارەزووی ب كی ب ركۆ شۆڕش ينينيم ههر له خهونهكانمدا ماوە، ش

ركۆ به جوانی له  ين ئايا وشهيهك ماوە ش ت ب وشهيه له شيعردا كه دەب
؟ له دوايين كارەساتی شهڕی داعش له شنگال و كۆبانی  شيعردا نهيهاوردب
ركۆ زۆر ديار بوو كه ههموو كارەساتهكان وەك  گهی ش و ... ج

ك، وشهكانی كۆ د كی بو خۆی شهڕوان ەكردەوە و سهرنجی ههموو كهس
ن و ئهو  شا، خاوەن شكۆی شيعرە بۆ من و ههروەهايش دەم ڕادەك

. ن مدا ههر دەم   خۆشويستييه له د
  

سته و قۆناغبڕييهكانی  ناسهی تۆ بۆ شيعر و روانگهی بۆ شيعری ئ * پ
  چين؟

ژی برين كه بوو ئازارەكانی ژيان ساڕ هكانی شيعر ههموو كات وەك ههتوان
بهت  ، ئه ئهم دنيايهيه كه به هۆی مرۆڤ ههموو ژيان گيرودەی دەب
ی ئهو كهسهيه كه باسی ئهو دەردانه دەكات. به گشتی شيعر له  ههتوانی د
كی خۆی  ههر قۆناغی زەمانيدا تازەگهری ههبووە، واته ئهو شاعيرە له خه

ستهيش شيعری جياوازمان ههيه، كه دەب شاعير شڕەوتر بووە، ئ ان به پ
و بهردەنگدا  گهی خۆی له ن نن تا ج كی بناس سهرنج ئهو ڕەوته به خه
ندندايه، بۆيه  بينی من ئاوەزی بهردەنگ له تهنگژەی خو بكاتهوە، به ت
تهوە له شيعری سهردەم، شيعر له ڕەوتی  بهردەنگی ئهمڕۆ دوور دەكهو

،كه جياواز ساكارييهكان دەگۆڕێ، به بڕوای من له نۆژەنكردنهوەی زمان
ت،  و شاعيران پهيدا بووە، شيعری ش ك له ن ئامانجی تازەگهرييه، فرە دەنگ
ييه  ی خۆشحا ترخواز و.... كه له ڕاستيدا ج خواز و نو حهجمدار، نو
يه كه به شيعری بهرەی چوار ناو دەبرێ. شيعر  ويستی پ شكهوتنی زمان پ پ

نييهكانی زما ژايی گهمهيهكی زمانييه، پهنجهرەيهكه به ڕووی نه نی به در
ت. ژووی خۆی گۆڕانكاری لهسهری كراوە و دەكر  م

  
  

 بيۆگرافيا و باكگڕاوند
  

ندنی له شاری  1971سوەيال مهيههمی له  له دايك بووە، قۆناغهكانی خو
ژ كه له بواری ئابووری له  ندنی كۆل پهڕاندووە جگه له خو قوروە ت

ندوويهتی، وەك خۆی دە هيچ پ وەندييهكی زانكۆی ئازادی سنه خو
رۆحيی لهگهڵ موديريتی بازرگانی نهبوو و رۆحی ئهو هۆگری ئهدەبيات 



ستهيش دانيشتووی شاری سنهيه. به هۆی گرفتهكانی ژيان و چهندان  بوو، ئ
ك كه له ژيانيدا ڕوويان داوە، نهيتوانيوە له دەريای  گری و بوونبهست ڕ

: ئهو شيعرانه شيعر و له باخی وشهدا خۆی تاقی بكاتهوە، وەك خۆی دە
كه ههموو كات له تهنيايييهكانی خۆمدا دەمنووسی، ههر له سووچه 
ه ئهو دەرفهتهم بو ڕەخساوە كه له  سته ماوەی دوو سا تاريكهكاندا مانهوە، ئ
ت. دەب  كهناری مامۆستايانی ئهدەبيات خۆم تاقی بكهمهوە و ئهزموونم بب

م دەفتهر دەفتهر م شيعری زۆرم نووسيوە، به شيعرم له ئهرشيڤ داناوە،  ب
شتا  م داوە تازەتر بنووسم، بۆيه ه م نهبووە و ههميشه ههو چونكه به د
گهيهكن بۆ  م گۆڤارەكان و رۆژنامهكان ج كم چاپ نهبووە، به ب كت
تاقيكردنهوەی خۆم، وەك رۆژنامهی سيروان، ههفتهنامهی دياری كوههن، 

تاقيكردنهوەدا ئهزموونم ههيه  ههفتهنامهی لووتكه، گۆڤاری ڕامان... كه لهم
كدا له چاپ بدەم. ب   تا كۆی شيعرەكانم له كت

 
 


