
زمان، چ له  ئاستی ئاسایی ئاخافتندا و چ له  دانوستاندنی دابی ھونه رییدا، ڕۆكی كاریگه ر بۆ مرۆڤ 

ژیانی  ده ره كییه كانی  نیازه   پشبردنی  به ره و  و  حایكردن  بۆ  مرۆڤدا  ئاسایی  ئاخافتنی  له   زمان   ،ده بین

ده وروبه ر به كار ده برێ، بگومان ئاخزگه ی ئه م چه شنه  زمانه ، له گه ڵ ئه و مه دلووالنه  ڕووبه ڕوو ده بته وه ، 

كه  له  ژیانی ئاسایی و ئافاقی و سه رزاره كی مرۆڤدا ده وروژن، و باس له  چه مكی ژیان و جیھانی ده وروپشت 

ئه كه ن كه  مرۆڤ ڕۆژانه  بۆ وناكردنی ئه م دیاردانه  خۆی ته نگه تاو ده كات و ھه وستی خۆی به رامبه ر به م 

ھه سوكه وته  به  زمانی خودكاری و ئاسایی و قامووسی ده رده بێ، به م ئه گه ر به  وردی سه رنج بده ینه  مرۆڤ 

و به  قوویی ھه ناو و ناخیدا ڕۆبچین، ده بینین ته نیا الیه نكی ئه م بوونه وه ره ، به  زمانی قاڵ و سه رزاری و 

ڕووه كی و ڕواه تی له گه ڵ دیارده ی ژیان و سروشت و مرۆڤه كانی تردا ده دوێ و ھه وست ده گرێ، الیه نكی 

تری مرۆڤ كه  الیه نی ویژدانی و ھه ناوی و ناوه كی و شھوودی نه ستی مرۆڤه ، زمانی ھه نجاری و قامووسی 

و سه رزاری و ده سته  بژری، ناتوان له م پانتاییه  به رینه  بقۆزته وه  و ته ژی به م دۆخه  ده روونی و حاه ته  

.نقڕۆحانی و ویژدانییه  بدوێ و مانا و واتای ته جربھی ی و ئه بستراكتی بخو

ئه گه رچی سروشتی مرۆڤ به  گشتی، ده توان ئاوا به و دوو شوه  زمانییه : ئاسایی و شھوودی له گه ڵ 

دیتران و سروشتی ده وروبه ر و چه مكی ژیان دیالۆگ بكات و له گه ڵ خۆی و دیارده  نھنییه كان و حاه ته  

شیعرستان
دارسنه وبه ری واژه و 

چه ند تبینییه ك  له سه ر نرخناسی ھونه ره كه ی مه وله وی 

عادل محه مه د پوور



شھوودی و الشعوورییه كانی خۆی مونۆلۆگ بكات، به م به  چاوكردن له  پۆلن به ندی مرۆڤ به  ئاسایی و 

ھونه رمه ند له م ڕه وته دا، مرۆڤی ھونه رمه ند به  پی ئه و چژه  تایبه تی و ھه ناوی و شھوودییه  كه  ھه یه تی، 

مه ته رز  و  ده گرێ  ھه وست  كه ونییه كانی سروشت،  و  ئافاقی  و  ده ره كی  دیارده   له و  گوڕتر  به   و  زووتر 

ده به ست، بۆ ڕاو كردنی چركه  ساته كان و سرته  نھنییه كانی زه مه ن و ته جروبه  بزۆزه كانی تاكی خۆی كه  

له  دانووستاندنی شاعیرانه دا بۆی ھه ده كه وێ و به  بژنگی زه ین و ھزری ھونه ری كه ویان ده كات و ده یكا 

به  فه رایه ندی زه ین و مانا ڕاستی و قامووسیه كانی زمان ئاوه ژوو ده كات له  قاوغی شیعر و ته شكی ھونه ردا، 

ده ریان ده خات و به رجه سته یان ده كات.

له حاه تی له دایكبوونی ده قی شیعر، ئه و ده قه  له  ده سه ت و سه یته ره ی دانه ر ده رده چ، خۆ بۆ خۆی 

كه سایه تی سه ربه خۆ په یدا ده كا و خودی دانه ر ده ب به  خونه رك له  خونه رانی ئه و ده قه، نه  خودی دانه رو 

نه  خونه ری ئاشنای ده ق، ناتوان به  زمانی ئوتوماتیكی، ده قه كه  بخونته وه  و تگه یشتن و مه به سته كانی 

(كنش) ھرمنۆتیكی،  كرداركی  به    ده ب زمان  ئه ده بییه دا،  ڕووخساره   له م  به كو   ،ننج ھه  ل خۆی 

جیھانی  له   زمان  ڕۆھه چوونه دا  له م  بكات،  (تأویل)  دیالۆگ  ده قه كه ،  له   تگه یشتن  بۆ   ده كۆشت كه  

 ك له  مه به سته كانی ده قه كه  لنه ر ده گاته  واتای ده قه كه و مه به ستكه  خو نقده قه كه ، ئاسۆیه ك ده خو

ھه ده گۆزێ، تازه  ئه مه  مه دلوولكه  و ڕه نگه  چه نده ھا مه دلوولی تریش به  داله كه  ئیرجاع بدرته وه ، ده ق كه  

به  جیھانكی به رین ده ژمردرێ و پكھاته كه ی بریتییه  له  ئاسۆگه لكی جۆراوجۆر و فره چه شنی و په ڕده ق و 

په ڕ مه دلول، خونه ر ته نیا له  ئاستی بشتی زمانه كه ی خۆیدا، ئاسۆ ده كاته وه و ته نیا له  مانایه كی تده گات 

و له و ده ریایه دا مه له  و چه مكی تایبه تی خۆی موتوربه  ده كات.

واژه و  قیامه تی  به ”  شیعر  ده قی  ڕووسی،  ”فۆرمایستی   V. Shklovsky ئشكلۆفسكی  (ویكتۆر 

و  تیگه یشتن  ڕۆی  ته نیا  وشه   سه رزاریدا،  و  قامووسی  و  ئاسایی  زمانی  له    داده ن زمان”  ھه ستانه وه ی 

تگه یاندن ده بین و مه به سته  ئاساییه كانی ژیان ڕاگوز ده كات، به م له  زمانی ھونه ریدا، له  دۆزینه وه  ده ڕوا 

بۆ (كه شف) و له  حه ز كردنه وه  ده ڕوا بۆ (چژبه خشی)، له  ھه سته وه  ده ڕوا بۆ ئاستی(شھوودیه ت).

بۆ  وه ستاندنه وه   له   بۆ ھونه ریی،  ئاساییه وه   له   زماندا،  له   (ئشكلۆفسكی)  وته ی  به   واژه )  (قیامه تی 

بزاوتویی و دینامیزم، ته نھا به  (ئاشنایی سینه وه  و ڕساگورزی) له  ڕووخساری واژه وه دا ده چه سپ و دته  

سه ر ڕه وتی لۆژیكی ھونه ری و ده قی شیعریی. له م ڕه وته  ھونه رییه  و دابه زینیه دا وشه  و زمان به  قه درك 

پیرۆز ده كرێ كه  له  پاڵ خوادا داده نرێ و ته نانه ت به  خودی خوا ده شوبھ و ئه م پیرۆزگه رایی و ته قدیسه  

بۆ وشه ، له  ده قه  ئایینی و ئاسمانییه كاندا به ره ی ڕاڤه  و ته ئویل و ته فسیری بۆ كرایه وه  و ئه مۆ به  زانستی 

(ھرمنۆتیك) نو در ده كرێ و ڕه ھه نده كانی تر ڕاڤه  بۆ ده قه كان له سه ر ئه م چه شنه  لۆژیكه  ده كرته وه  و 

تیۆرییه  ئه ده بییه كانی سه رده می پ ده ڕازته وه . 

له  تیۆری ئه ده بیدا، بیرمه ندانك وه كوو : (یاكۆبسن) و (ئشكلۆفسكی) (و (رۆن بارت)و (سارتر )

و (ھۆدلین)و … توانییان زمان له  ڕاگه یاندن (رسانه )یی كردنه وه ، ڕاگوز بكه ن به ره و ئاسۆی ھونه ریی 

و ڕۆی زمان به رجه سته  بكه ن و دیارده  زمانییه كان له و ھه رمه دا زه ق بكه نه وه .

زمانی كوردی له  نو زمانه  ھندوئرانییه كاندا، له  پكھات و بنه ما و واتادا، خاوه نی گه لك ده سه تی 

جه وھه ری و ھه مه  الیه نه یه ، ئه م ھه ونه  جه وھه رییه  كه  ھه یه تی پیت و بزون و مورفم و واژه كانی كاتك 

كه  ده چنه  نو زنجیره ی په یڤ و نویساره وه ، جووه  و بزاوتن و دینامیزمكی تایبه تی (نه غمه ، كركه ) به  

خۆیانه وه  ده بینن. به  تایبه ت له  زمانی ھونه ریدا، ده بنه  ھه رمی ھرمنۆتیك ومه نشووركی چه ن واتایی و 

فره  مه دلوولی ده خوقنن، ئه ویش له  وتی شیعرستان و دارسنه وبه ری واژه دا.



وشه و میكانیزمی ونه 

ئه ركی سه ره كی شاعیر له  ھه مبه ر ئه فاندنی شیعردا، یانی ھه ودان بۆ ده سته وه دانی پۆژه یه كی نۆژه ن 

و ده رخستنی ھما و شه قی ژیان و ده ستھاویشتن به  ڕه گ گه ل و سه رچاوه گه لی مۆتیڤه  ھاوبه شه كانی ژیان 

لره دایه  كه  وشه  له  پانتایی داھناندا، نرخ و به ھای  و وناكردنیان وه ك نرخ و به ھای ئه ده بی-ھونه ری. 

ده دۆزته وه  و به  یه ك واتا، ھونه ری شیعر له  دایك ده ب. جیاوازی ئه فاندنی و داھنانی شاعیری (ئه وسا) و 

(ئستا) ھه رله م چه شنه  ڕوانین و دانوستاندنه  ئه ده بیه دایه  به ره و مۆتیڤی ژیان و سروشت و به  واقیع كردنی 

فه نتازیا و چركه ساته  مۆنۆلۆگه  خورپه ییه كان.

(ئستا)  شاعیری  ھه وستی  به م  بووه ،  واقیعه كان  ئوستووریزه كردنی  (ئه وسا)  شاعیری  نیگای 

ڕئالیزه كردنی چه مكه  ئوستووره ییه كان و دسپاردن به  سروشت و كۆمه گه  و سازش دانی واقیع و فه نتازیا 

له سه ر ڕه وتی لۆژیكی داھنان و میكانیزمی ناوه رۆكه . به قه ولی شاعیری فارس: (ئیتر كاتی ئه وه  به سه رچووه  

كه  مه ستانه  دانه  سپیلكه كانی ئافره تی جوان ھه لووشین، شاعیری ئستا ھه م جوانی ده گمه ن و سیحراوی 

له و دانه  سپیلكانه دا، ده بین و ھه میش له  لچی ناقۆكار، به م خوازمه ندا.)

ونه  به گشتی به س جۆر دابه ش ده كرێ:

١- ونه ی تاك ڕه ھه ند: ونه ی تاك ھه مان، چه شنی سه ره تای سه رھه دانی ونه یه  و قۆناغی یه كه می 

ڕه وتی خه یای شاعیرانه یه  له  كارگه ی شیعردا:

 ژیان چ بباك/ قاچی ناوه ته  سه ر قاچ و / له  بانیژه ی مای قومرییه كانه وه  / له  پیاسه ی نابه دی ئمه  

ده ڕوان /… دالوه ر قه ره داغی

 

٢-ونه ی لكدراو: كاتكه  كه  توخمی خه یاڵ له  ڕووخساری شیعره كه دا ده چه سپ و ونه كه  دوو ڕه ھه ند 

په یا ده كا و واتایه كی تری مه جازی (متافۆڕ) له  دایك ده ب كه  توخمه كه  دیالكتیكی دوو الیه نه  ده گرته  

خۆی:

ئه وه  په ڕه سلكه یه  وا ئه فێ / یا خود قیژه ی ڕه ش و سپی دایكمه  
 ر بش ئه وه ی ڕووی كوه بجه یه  كه  نیو ده ققه  پ كی ھهئه مه  قسه ی منا

(شركۆ بكه س)         

پشوو،  ونه ی  دووالیه نی  وای  شاعیر  كه   كاتكه   ئه ویش  (حه جم)  بارست  و  كۆڕه ھه ند  ٣-ونه ی 

الیه نكیتر له  ھه ونی خه یاڵ به  ونه كه وه  موتوربه  ده كات و له  نو دی ھه مان ونه دا، ونه یه كیتر له  پناو 

ھه مان مه به ست و چه مكی شیعره كه دا، ده خوقن كه  ده بته  كۆمه ه  ونه یه ك له  باره ی كاره ساتكه وه ، 

یان وناكردنی تابلۆیه ك له  ڕووبه ری كۆمه گه : 

ئاوازبارین/  بووبه  ھه فته ی  یه كه میان/  پچایه   ھه ورم  دایكم/ گه ردنی وت/  گه ردنی شیعرێ/ گه ردنی 

عومرم پچایه  دووه میان/ بووبه  مانگی ئه وین بارین/مژووم پچایه  سھه میان/ بووبه  سای / خه مبارین و 

/ زامبارین و / شه ھید بارین.

ـ یان: ئازادییم ئه وه نده  برسییه  / له تاو نان /ئامبازی مانگی ناو شیعرم بووه  / فاندی و كه رتی كرد / 

له وساوه  شیعری من / شه وانه  كه  ھه دێ / كه ل بووه  و نیوه یه / 

(شركۆ بكه س) شیعرستان ژماره  ١ – ١٩٩٩       

و  ته كنۆلۆژی  ده سه تی  و  (په ڕمۆدن)  دنیای  وناكردنی  بۆ  ونه یه كه   كه   فارسییه دا،  شیعره   له م 



ژرده ستی مرۆڤ (سنجاقك) له  سایه ی چه قۆ(توخمی زاڵ) و غه فه ت چوون (به خواب ڕفتن) و گه یشتن 

به  ئاره زووه كانی (دو باز جوان):

در سایه  چاقو/ سنجاقك خواب ڕفته  است/ با ڕویای دو باز جوان/ در پرھایش/ شمس لنگرودی- جشن 

ناپیدا 

وشه و ئاشنایی و سینه وه  (نامۆکردنه وه )

كاتك له  ھه رمی (ئاشنایی سینه وه )و (قیامه تی واژه)و ڕساگورزیدا، مامۆستا بسارانی به  زمانكی 

لیریك  تابلۆیه كی  و  ونه   ئپیكه وه ،  و  (حه ماسه ت)  كه ره سه ی  به   ته جریدییه وه ،  و  ھونه ری  به م  سانا 

(غنایی) و ڕۆمانتیك ده خوقن كه  نه یاره كه ، دوو ھیاللی قه وسی سیای یاره كه یه  و ئه ویتر دی بسارانی، 

كه وه ك كه ماندارێ وه ستاوه  و سه رڕاست به  تیری موژه ، ھه ناوی شاعیر ده پك و له  خوندا ده یگۆزێ.

ده س دا، نه دیده  شۆخی شه ڕه نگز 
ساوا به  سه وھان، په ی داوای ھوون ڕز
دوو ھیالل قه وس سیا، كه رد په یوه ست 

فاقه ی گیر و گاز شه ستی سه رپه ل به ست
پای چه پ وست وه پش، ڕاست نه جا موحكه م 

چه پ كه رد وه  ستوون ڕاست ئاوه رد وه ھه م
ھه ر ئه وسا زانام، دڵ جه  ده رووندا 

په خشا و په خش بی، ڕزا به  ھووندا
 .نه  بكتی گۆران (١) كه م وره نگه  له  ئاستی قابلییه تی زمانیدا و نرخاندنی دیارده  زمانییه كاندا، دیال

ئه م دیارده  زمانییه  به  توژینه وه  و تاووتوێ كردنی كه ره سه  و ئامازی زمانی گۆران و نرخاندنی ڕووخساری 

.اندنی شیعردا، دیارتر و به رچاوتر ده چه سپھونه ریی و واتایی و فره  چه شنی له  ئه ف

و  زستان  له   دیمه نكه   تابلۆیه  كه   ئه م  بواننه   ناوشیارییه وه   و  و چژی شھوودی  ھونه ریی  به  چاوی 

(مامۆستا مه وله وی) چۆن مانای قامووسی و ڕواه تی له  دیارده  سرووشتییه كان ئه ستاندووه  و به ره و ھه رمی 

فره  چه شنی و ڕووخساریی ھونه ریی ڕاگوزی كردوون:

زوسانه ن وه ی ڕه نگ وه  گه ردوون یاوان 
گجیای لوول گج كه ی كاوان

به نا باشی بورج به رزه  دیاران 
سفید كاری كرد تاقچه ی موغاران

چ شیرین زه ڕگه ر تۆف ھه وای سه رد 
گۆشواره  نه گوش نه ونه مامان كه رد 

په ی نیگای بای مه حبووب بگه رد 
یه خ ئاینه  گرت، ته م چارشو ئاورد (دیوان ل ٢٩٨)

له  دانووساندنی نامۆ كردن و ئاشنایی سینه وه دا، ڕه نگه  مامۆستا مه وله وی سه نگی ته واوی ناب و له م 

دابه  ھونه رییه دا گه یشتبته  لوتكه  (٢)



وشه و فره  مه دلوولی

له  وتی شیعردا، وشه  مانا سه رزاری و قامووسییه  ھه وه ییه كه ی خۆی له  ده ست ده دات و وای ئه م مانا، 

ماناگه لكیتر ده دا به ده سته وه  و وشه ، شوناسه  (٣) و ناسه یه كیتر په یدا ده كات ئه گه ر وانه ب، چه مكك به  

ناو ڕه خنه ی فه ننی له  به ستنه ی ڕه خنه ی ئه ده بیدا سه ر ھه نادا و خونه ریش، له و ده قه  به  چاوی مردوو 

ته ماشای وشه  ده كات نه ك چاوكی ھونه ریی و ھرمنۆتیكی و فره  مه دلوولی، جه وھه ری شیعریش ھه ر له م 

چه شنه  ڕوانینه دایه . وشه ی (غونچه)و كایه ی زمانی و چه سپاندنی فره  واتایی له م قامووسه دا :

(غونچه  دڵ) بوونم له  حه سره ت لوی تۆیه  (غونچه  ده م)

(غونچه ) كه ی تۆ مه ر شیفا دا (غونچه) كه م ئه ی (غونچه ) كه م

سینه  چاكم وه ك گوڵ و دڵ پ له  خونم (غونچه) وه ش

ب گوی ڕوخسار و غونچه ی لوه كه ت، قوربانی به م 

 دیوانی مه حوی ل ٢٣٨

یان چه شنی خوندنه وه ی مه وله وی له  وشه ی (عه ین):

سه ر وه  بان (عه ین)، (عه ینم) خه م وه رده ن 
ھوون چوون چه شمه یی (عه ین) نه  (عه ین) سه ركه رده ن

یه ند ده رد ئاھم (عه ین) كه رده ن ب نوور 
وه خته ن ھه شت كه م بۆ نه  په نجه ی مه شھوور 

 دیوانی مه وله وی ل ٣١٥

 

وشه و ده الله تی مۆسیقایی

له  ھه رمی شیعردا، كاتك ده توانین بین (وشه ) له م ھه رمه دا، ناسه ی ھونه ریی و ئاشنایی سینه وه  

بنه مای جوانی ناسی و ده روونشیكاری و به رجه سته ییی، به  خۆیه وه  ده گرێ كه  ده نگه كان و بگه كان و وشه  

دووپات كراوه كان له گه ڵ مه به ستی ده ره كی و ناوه كی شاعیر و واتاكه ی ته با بن و ھارمونیایه كی ڕووه كی و 

ناوه كی له  ته وه ره ی ھاونشینی وج نشینیدا (ھه میش ئاسۆیی و ئه ستوونی افقی و عمودی) بخوقنن. 

(نالی) له م غه زه له دا، مۆسیقای ده ره كی (كش)ی له سه ر (مفاعیلن) داناوه ، باكگراوه ندی په یامه كه ی، 

چه شنك الواندنه وه  و ده ربینی ده رد و كه سه ر و گریان و ھاواره  بۆ یاره كه ی كه  ڕووی كردۆته  قیبله گای 

عه شق به  دوو پات كردنه وه ی (ب تۆ) له  سه روای شیعره كه دا (موسیقای پاه كی) ویستوویه تی ئه م ده رد 

و ژانه  به رجه سته  بكاته وه  و به  ھاوردنی وشه ی (تۆ) سوكنایی بدات به  ڕۆحه  پ سۆزه كه ی. نه رم نه رم له  

گه ڵ ددا مۆنۆلۆگ ده كات.

نه  مردم من ئه گه ر ئه مجاره  ب تۆ 
نه چم شه رت ب ھه تا ئه م خواره  ب تۆ

 ییه  وه ك نه ی ده ناده روونم خا
ھه واركی چ پ ھاواره  ب تۆ

بیناییم كوره ، ھه نای به  ڕووی كه س 
y موژه م یه ك یه ك ده ی بزماره  ب تۆ 

ھه تا تۆم ئاشنا بووی ئاشنام بوون 
.y ئه مستا موو به  مووم ئه غیاره  ب تۆ 



له  حه سره ت سه روی قه ددت چاوی (نالی)
دیوانی نالی: ل ٣٨٤ دوو جۆگه ، به كوو دوو ڕووباره  ب تۆ   

یان له م شیعره ی بسارانییدا، به  ھاوردنی (ك م) ده نگی (كه وكردنی) خه رمانی خه م و كه سه ر ده بیسین 

و دیارده ی (خه م) زه قتر و به رجه سته تر ده بینین :

 به  كه م، كه م كه ردم، به  كه م، كه م كه ردم 
كۆكۆ كۆی خه مان به  كه م، كه م كه ردم

په ی په ی په یاپه ی ھوونی دڵ، وه ردم 
مه ن مه ن مه نامه ن داخ وه  گ به ردم

یان چه ن پات بوونه وه ی (ن) له م شیعره ی شركۆدا بۆ به رجه ستی ناوه رۆك و بیرخستنه وه ی (نان) :

مه لی وشه م / نه  به  ب نان / پ ئه كه ن / بۆ ئاسمان و/ نه ب ئاسمانیش گۆرانیی / ئه  بۆ نان/ 

شیعرستان، ل ١١٩

به رجه سته   یاره كه ی  مه خموورانه ی  روانینی  (ه س)  كردنه وه ی  دووپات  به   مه وله وی  ده دا،  له م  یان 

ده كات كه  ئه نگوست ده ن به  ده میه وه  و به و نیگای مه ستانه وه ، (ه س)ی لی ده كا و عاشق، ئه گه ریش، 

 له  به رامبه ر ئه و نیگایه وه ، خۆی له  ده ست نه دات و ته سلیمی چاوی پ ناتوان ،زۆر ڕۆحانی و پارسایش ب

.مه ستی و مه خمووری ئه و نه ب

 نه رگس وه  مه س مه س مدیۆ، كن ئه و كه س 
(دیوانی مه وله وی ل ٤٥) گۆشه ی چاك دڵ وه ر نه دۆ جه ده س    

 شیعریشمان ھه یه  وشه  و ده الله تی مۆسیقایی پكه وه  ته با نین و ڕه نگه  شیعره كه  ته وزیفی ناخی شاعیر 

نه كات. 

وشه و به رجه سته یی سه روا 

(تئودۆر دۆ باندیل) سه روا به  بزمارك ده زان كه  ورووژمی شه پۆلی خه یای شاعیرانه  مه ند ده كاته وه .

(نیما) شیعری ب سه روا به  مرۆڤی ب ئسك ده زان. (مایا كۆفسكی) ده : سه روا (چفت و به ستی) 

شیعره . 

 موسیقی شعر- شفیعی كدكنی ل ٤٥ 

ھه روا، له  ھه ر ئه زموونی شیعریدا، چ له  ئاستی نه ریتخوازی و كالسیكدا، چ له  نوخوازی و مودن و 

پۆست مودندا، فه لسه فه یه كی تایبه ت به  خۆیه وه  ھه یه ، مه گه ر ئه وه ی كه  شاعیر، خاوه نی ڕوانگه ی ھونه ریی 

و دیارده  ناسی و جوانی ناسی شاعیرانه  نه ب و به  زۆر خۆی كردبته  شاعیر. ئه گینا وه ك مۆسیقای پاه كی 

بۆ شیعر و ھاوڕتی په یام و مۆسیقا پویسته . ئه گه ر له  بزاوتنی شیعردا شاعیر به  چه شنی خورپه  و ئیلھام 

-نه داسه پاوه  ئه نقه ست – سه روا، دابه زنته  نو تان و پۆی شیعر، ده ب مه به ستكی واتایی و ختووكه یی 

ھه بت، ئه گینا وشه  كه  بایه خكی نیه  و خونه ریش به  پی چژ، ده توان وشه كه  البات و كه لن و بۆشاییش 

شاعیرانی  ھه رمی خه یای  له   حاكدا  له   و وشه یه كیتر دابنت،  نه كات  دروست  شیعره كه   ھارمۆنیای  بۆ 

داھنه ردا، وشه  بۆ سه روا كاركردی تایبه تی و فه ننی ھه یه  و خونه ر ناتوان به  چژی تاكی وشه كه  البات، 

: چوونكای بۆشاییه كی جه وھه ری زمانی له  زنجیره ی شیعره كه دا په یدا ئه ب



له م شیعره ی فرده وسیدا، بزونی  (ئه ) و پیتی م (- م) ی له  وشه ی(رستم و نیرم و منم) دا ھاوردووه  و 

(-م) ی ئه م وشانه  كه  به  ڕواه ت له  گورز ده چ، په یتا په یتا ده یھاوێ و ده یكوت به  سه ر نه یاره كه یدا :

به  گیتی چنان دان كه  ڕستم منم 
فروزنده ی تخم نیرم منم

نگه  دار ایران و توران منم 
به  ھه ر جای پشت دلیران منم (شاھنامه )

بسارانی له م دوو ده دا: به  (ده روون) و (گه ردوون) و (نار و ھاوار) كه سایه تی ھونه ریی به خشیوه  

و ھه ر چوار واژه كه ، ته وه ره ی په یامی شیعره كه ن، به  ھه كه وت و ته نیا بۆ ڕیزی ھۆنینه وه  و سه روابه ندی 

نه یھناون، به كوو دابه زاندنیان، باس له  فۆڕگراندكی (به رجه سته  نومایی) شیعره كه  ئه كه ن :

ئیمشه و ئایرێ گ به ست (نه  ده روون)
بسه ش یاوا وه  سه قف (گه ردوون)

جه  گه ی ئایر، جه  بسه ی (نار)
ستزام چوون به رق ئاو كردم (ھاوار)

له م ده ی خواره وه  وشه ی (سۆ)و (كۆ) له سه ر كاركردی ھونه ری زمان دابه زیون:

 وه ھار له نجه شه ن، ڕه ژیا دیده ی (كۆ) 
كه كه ه ی سۆزێ، دڵ وسته ن وه  (سۆ)
 زه ڕنه ی ئاسۆ – ڕه وف مه حموود پوور

به م له م ده دا، سه روای (ھیتیار) ته نیا بۆ جووتبوون له گه ڵ (راویار) دا دابه زیوه ، ئه گینا وشه كه  زۆر 

ناقوكار و ناته با دابه زیوه  و ھیچ پاساوكی لۆژیكی مۆسیقایی بۆ ناكرێ :

 نه  ده شتی ددا، ڕوێ بیم (راویار) 
بی ھام ده می ڕا، ڕیش چه رم (ھیتیار) 

 (زه ڕنه ی ئاسۆ ل (٥٩)

ئه م ده ی مه وله وییه ، كه  شاعیر به  دابكی پ شكۆی ھونه رییه وه  بۆ دابه زاندنی سه روا له  (به رز و ته رز) 

كه كی وه رگرتووه ، كه  بۆ كه سایه تی به خشین و به رجه سته  كردنی، ته پ و دووی دووكه ڵ ھه ناسه  له  ده الله تی 

واژه ی (به رز)و بۆ ده الله تی ڕژه ی زده بایی ناه  و جۆراوجۆری دالی (ته رز) كه كی وه رگرتووه  :

ته پ و دووی دووكه ڵ ھه ناسه ت به رز بۆ
ناه ت جه  ناه م جه  ھه زار ته رز بۆ (٤)

بی واژه گه لی (گالو و با و ھه تاو) له م شیعره ی (شركۆ)دا، ھه كه وت دابه زیبن و یان له  گه ڵ ئیلتیزامی 

داله كه  و واتاكه دا ھاتبتن و ویستبتی ڕبردی سه لبی ئه و وشانه  بۆ ھۆكاری سه رنه كه وتنی بزووتنه وه ی 

(شخ) بگه یه ن : كه  به رجه سته یی ئه م وشانه ، داھاتكن بۆ كۆپله ی دوایی شیعره كه : 

بابه ، بۆچی ئه سپه كه ی (شخ)/ له  بناردا كه وت و (گالو)/ نه بوو به  (با و)/ به  برووسكه و / سه رنه كه وته  

سه ر ترۆپكی / پاشه  ڕۆژ و / شاخی ھه تاو ؟ /… شیعرستان، ل: (١٢)

وشه و ھاوواتایی (ھشوه  وشه و نرخناسی به یان)

ھایدگر ده  : (ره نگه  جیاوازی نوان زمانی ئاسایی و شیعر، ئه وه  ب كه  زمانی ڕۆژانه ، ئیدومی و 



سه رزاره كییه ، به م زمانی شاعیرانه  شانه دار و تان و پۆ چنراوه ).

ئه م بۆچوونه ی ھایدگر، ئه وه  ده گه یه ن كه  شاعیر كه سكه  توانای چنینی زمانی ھه ب، واته  كه  وشه  یان 

وشه گه لكی واتادار و بزاوتوو كه ك وه رگرێ كه  ھه م له  ڕووخساردا و ھه م له  واتادا ھاوچه شنی و فره  چه شنی 

له  بنه مای چنراودا بخوقنن به  قه ولی (شارل بای) كاری شواز ناسیش وناكردنی وشه  ھاو واتاییه كانه  له  

ھالنه ی كاربردی زمانیدا، واته  ئایا ده كرێ له م بازنه دا جنشینیان بۆ بنین و یان قوتاریان بكه ین؟ یان نه  

ئه وه نده  سرگ و بزو و سۆكن كه  ڕام كردنیان و خۆیی كردنیان به  ھیچ دابك مه یسوور نیه ، به كوو جوغزی 

فه نتازیایه كیان پكھناوه  به و فره  ده نگی و فره  مه دلوولیانه وه ، توانیویانه  واقیعه كان و دیارده  كه ینوونییه كان 

به  ئه ندشه  بكه ن و ترمك له  ترمه كانی ھه رمی ھونه ریی و خه یاپه روه ری بئافنن.

بردنی وشه ی (گۆزه )و چه ندپات كردنه وه ی ئه م وشه  و  به كار  وای  خه یام له م چوارینه ی خواره وه ، 

له  زمانی گۆزه یش تده گات و دیالۆگی له   دال و ده الله تی مۆسیقاكه ی، ته نانه ت  بایه خدانی به  ئرجاعی 

گه دا ده كات:

در كارگه  كوزه گری ڕفتم دوش 
دیدم دوھزار كوزه  گویا و خموش 

ناگاه  یكی كوزه  براورد خروش 
كو كوزه گر و كوزه  خر و كوزه  فروش

این كوزه  چو من عاشق زاری بوده  است 
در بند سر زلف نگاری بوده  است

این دسته  كه  بر گردن او می بینی 
دستی است كه  بر گردن یاری بوده  است 

(رباعیات خیام)     

له م شیعره دا : 

بزانن چۆن نالی به  ئرجاعی ده نگ ئاماژه ی وشه ، شه پۆلی زه ین ده ورووژن و به  خه یاكی قووی 

ڕۆمانسیانه وه  دارسنه وبه ری غه زه ڵ به رز و ته الری شیعری كوردی پشكۆ ده كات :

ھشوه  وشه ی: زوف و خه م و تاب و دوود و سیه  و عوود و خاڵ و دانه  گه نم و سونبول و شه وبۆ 

و…)

زوفت كه  له سه ر ڕوو به  خه م و تابشه  ئه مۆ
دوودی سیه ھی عووده  له سه ر عاریزی پشكۆ
خات چیه  ؟ دانه ی گه نمی جه ننه تی ڕووته 

چاوت چیه  ؟ فیتنه ی حه ره می قیبله یی ئه برۆ
شه وبۆیی سه ری سونبولی زوفت له سه ری دام 

ئسته ش سه ره كه م مه سته  له  به ر نه شئه یی شه وبۆ 
دیوانی نالی ل (٣٨٦)      

بزانین، كه  شاعیری كالسیك به  ھۆی قه یدی كش و سه رواوه  له  ھه ندێ شوندا له  پانتایی  با ئه وه  

ئه فاندندا شه وقی بزاوتن و سه ركشی زه ینی كز ده ب و ئه گه ر ئه م دیارده  به رھه ستكه ره  له م به ستنه دا 

نه بوای، زۆرتر غونچه ی ئه ندشه كانی شاعیرانمان ده پشكووتن. به م ھه ر ئه م ده قانه  له  حایی حازردا به  

پی نرخناسی ھونه ریی له  چاو ده قه  شیعره كانی تری نه ته وه كان، به  پزترن و ئه ب شانازی به  وانه وه  بكه ین. 



ناب به  ھۆكاری (خه سار و كه مته رخه می) دیاره  ئه وانیش ته جروبه ی شیعری الوازیان ھه یه ، ئه م دیارده  

پاساوكی  به كوو  نادرته  قه ه م،  ئه مانه  نه ته نیا ھه ه ی زه ق  به  ڕای من  بزانین(٥).  و (سه رنه كه وتنی) 

ھونه ریی و نرخناسینیشیان بۆ ھه ئه جنرێ: ئه مه  چه شنی بۆچوون و بچژی و خوندنه وه ی ئمه یه  كه  

ناتوان ئه و جوانی ناسی و نرخناسییه  زمانییه  كه  له  چنراوی شیعردا ھه یه  فه ھمی بكه ین. شاعیر له  پانتایی 

دنیای الشعوور و ناوشیاریدا واژه  و ده سته  واژه  و ده نگ و بگه  و مۆرفم ده ستچن ده كات، بگومان شاعیرك 

وه كوو مه وله وی، له رووی دابی ھونه ریی و ده سه تی شاعیرانه وه ، ده قی شیعریی خوقاندووه  و ب فه لسه فه  

و ڕبردی ھونه ریی و فه رایه ندی زه ینیی، وشه یه ك ناخاته  ناو فۆڕماسیۆنی شیعره وه . ئه مه  ھه ه یه كی زه قه  

كه  بین شاعیر ده ب به  جی ئه م وشه  ئه و وشه  بوای جوانتره  و ئه م ڕووكرده  به  خه سار بده ینه  قه ه م.

بوانن په راوزی ئه م وتاره  : ژماره  (٢ – ٤ – ٥)

یان ئه م پارچه  شیعره ، ئه و (ھشوه  وشه  كاربردی) یانه  كه  شارڵ بای ئاماژه یان پده كات كه  چۆن 

: نقه ت و مانا بخوو ته بایی ڕوا مه وله وی توانیویه تی له  تان و پۆی چامه كه دا بیانچن

ھه وای زمستان خه مان به تاه ن 
وه رو ھه رد ده رد ده روون خاڵ خاه ن

ھاژه ی تاف ساف شه تاوگه ی شادی
سوب مه یۆ نه گۆش ھۆش ئازادی

بۆی شنۆی شنیای تای چنوور شه وق
مدۆ نه  ده ماخ پ په رداخ زه وق

كه یفم دا وه ش ده سته  وه سته ی گوڵ 
نه گۆشه ی كو، نه  پای ده شت دڵ 

دیوان: ل ٥٣٤     
وای ونه یه كی ڕۆمانسی و ته بایی له گه ڵ دیارده ی سروشت و ناخی شاعیر له م شیعره دا، حوكمك كه  

ئه م شیعره ی به رجه سته  كردووه  ته با و ته ریب بوونی ئه و ده سته  واژانه یه  وه كو َ:

ھه رد ده رد ده روون، خاڵ خاڵ، تاف ساف، شه تاوگه ی شادی، گۆش ھۆش، شنۆی شنیای، ده ماخ و 

په رداخ، وه ش وه ش، ده سته  وه سته  و … كه  كاركردكی ھونه رییان به م تابلۆ شیعره  به خشیوه .

په راوزه كان:

١-مه به ستم له  شوازی گۆران ئه وه یه : 

باری  له   چ  و  (گه رداندن)  سه رفی  ئاستی  له   (چ  سینتاكسییه   ده ستووركی  و  زمانیی  قه واعیدكی  خاوه نی 

نه حویدا، وه ك ھه ون بۆ زمانی كوردی. 

خاوه نی مژوویه كی كولتووری و جوغرافیایی و ته نانه ت سیاسی و … له  سه رده مانكدا. 

خاوه نی سیسته م و نزامكی فنۆتیكی، فیلۆلۆژی و مۆرفۆلۆژییه …

خاوه نی كاركردكی كۆمه یه تیه ، واته  ڕاده یه كی زۆر له  مرۆڤ به و زمانه  ده ئه خافن.

ھه گری ھه ندێ خاسیه تی شوازناسی و پۆلن به ندییان له  ڕه وتی مژوودا.

كاتك من باس له  سه ر شوه  و شواز و زمان و دیالكتی گۆران ده كه م، مه به ست ڕووخساری زانستی زمان و 

واقیعی ئه و فاكتانه یه  كه  ئاماژه ی خراییم پكرد، نه ك ڕووبه ری سیاسی زمانی یه كگرتووی كوردی و …

:  بی زبان و زبان شناسی دا ل(٧) دهرت. ا. ھاڵ له  كتراب



(ئینگلیسی و فه رانسه  زمان به  ئه ژماردن، یان خاوه نی ده زگایه ك له  عاداتی گوتارین، ھه روه ھا كه  (ئه سكیمۆكان 

و ھاتن تات)ه كان و …. ھه ركام ده زگایه ك له  عاده تگه لی گوتارین … ئه م دوو زمانه  ده توانن وه ك زمانی فه رانسی 

و ئینگلیسی زمانكی چاك به  ئه ژمار بن، ئه گه رچی له گه ڵ ئه واندا جیاوازییان ھه یه  و … پاشان ده ل : (ھه موو 

زمانه كان خاوه نی بایه خكی یه كسانن، ھه ركام له  ئاستی خۆیان...) له  الپه ڕه ی ٦٩ دا، ئاماژه  ده كات كه  ئه مانه  

ته نیا پوه ری سه ره كین بۆ ناسینی زمان له  الیه ن زمانه وانه وه  :

 Semantices و واتاناسی Graammer زمانڕ ،(Phonetices ،تیكسفۆن) سیسته می ده نگه كان

 ن بوازی گۆراندا، به  دیئه كرئه م تایبه تمه ندییانه  له  ش ك ده زانو ڕووخساری زمان و ….. كه  ھه موو كورد

ئه وه ی مه به ست، خوا نه خواسه  جیاوازی و یان ئاژاوه نانه وه  و گه شه ی ناوچه گه رایی ب. به م مه به ستی من ئه و 

فاكتانه یه  كه  له  شوازی گۆراندا ھه ن و ئه مه  نه  ته نیا خه سار بۆ زمانی كوردی نییه ، به كو به  ڕای من به  كار بردنی 

ئه م چه شنه  تۆژینه وانه ، بانگه شه یه  بۆ زمانی كوردی و ئه ستووری پوه ندی نه ته وایه تی و پته وی بینای شاكله ی 

كولتوویمان كه  نه باوه تر بت. ھه ر له  ھه مان سه رچاوه دا (رابرت. ا. ھاڵ) ده : (سویس، وتكه  كه  ھاوشاریان 

و خه كه كه ی وه ك باقی خه كانی وتانی تر، له وته  بوومییه كه ی خۆیان ڕز ئه گرن و خۆشیان ئه وێ، به م به  

چوار شوازی جۆراوجۆر ده ئه خافن. ئه مه  به گه یه كه  به  ته نیایی ده چه سپن كه  وای نیشتمان په روه ری پارزه ری 

پكھاته ی زمانه كه یانن). زمانی یه كگرتوویی كوردی، بیرۆكه ی ھه موو كوردكی دسۆز و ئه مه كناسه .

بواننه  سروه ی ٢٠٦، الپه ڕه  ٣٨ _ ٤٠، ھه وستی فه رشید شه ریفی، له  ھه مبه ر وتاری خانه به ندییه ك بۆ شیعری 

ھه ورامی سروه ی ژماره : (٢٠١)

٢- له  سروه ی ژماره  ١٩٦ ی خه زه وه ری ٨١ دا، وتاركی به نرخ به  ناونیشانی (خوندنه وه ی خه سارناسی له  

شیعری مه وله ویدا) له  الیه ن كاك ڕه وفی مه حموود پووره وه  له  چاپ درابوو. له م وتاره دا، به  دیدكی تره وه  تیشك 

خرابوویه  سه ر ھونه ره كه ی مه وله وی كه  له جی خۆیدا پبایه خه . به م له  ھه ندێ شوندا، ھونه ره كه ی مه وله وی به  

 .ئه مه  له  شانی مه وله وی به  دووره  و پاساویشی بۆ ناب ه ی زه ق تاوانبار كراوه  و گوای خه سار وكه مته رخه می و ھه

یه كك له و ھه ه  زه قانه  كه  مه وله وی كردوویه تی ئه م ده یه  كه  له  الپه ڕه ی (١٤)ه ی ئه و گۆڤاره دا، نووسه ر ئاوا 

لكیداوه ته وه :

نام نه  سه ر زوان شیرینش تام

نام په ی خاترش گه رده ن، خه یام (ل ٢٩)

نووسه ر ده  (گه رده ن خه یاڵ) زۆر ناقلۆكاره . له  بازنه ی (ناسیاوی سینه وه  و نوكاریشدا جگه ی نابته وه . به  

داخه وه  مامۆستا موده ڕیسیش به  ھه ه ، لكیداوه ته وه  و نازانم ئه و بۆچوونه ی له  به ر تیشكی كام فاكت و دیارده دایه  

و …جا به  باوه ڕی من ئه ب له  جگای خه یام كه  ته نیا له  به ر ڕككه وتن له گه ڵ سه روای تامدا ھاتووه  (زووخام) 

دابه زێ و …. تاد)

ناقلۆكار نیه  له  بواری ئاشنایی سینه وه دا، مه وله وی سه نگی  به  ڕای نووسه ری ئه م دانه ، نه ته نیا ئه و ونه  

ته واوی ناوه . ئه مه  چه شنی خوندنه وه ی نووسه ره  كه  شیعره كه ی ئاوا لكردووه ، بۆ چه سپاندنی ئه م مه به سته  چه ند 

دی پاش و پش ئه و ده  به  تكا ده نووسمه وه  :

 ئارامه ن دایم مدۆ چ دڵ ب

من ھه ر مواچوون په ی دڵ وه شی ی دڵ

من تاه م وه  تام تای تاڵ وه رده 

گه رد به دبه ختیم وه  ڕوودا مه رده 



نام نه سه ر زوان شیرینش تام

نام په ی خاترش گه رده ن خه یام

نه دارۆ تاقه ت ته حریرم خامه ش 

مه پچۆ تاقه ت ته حریرم نامه ش ل (٢ – ٢٨١) ی دیوان

-تاه م  تالیع، به ختی من، تام تای  دیاره  ماناكه ی، تاڵ وه رده   پچ خواردن و گرێ خواردن و تای 

خواردن

-(گه رده ن خه یاڵ) به  پچه وانه ی كاك ڕه وف كه  وا ده زان لكدانه وه یه كی خوازه ییه  و گه رده ن بۆ خه یاڵ. لره دا 

ئه ب (گه رده ن، خه یام) بخونینه وه . ده : یان خه یام بۆ خاتری ئه و گه رده  (گه رداوییه ) – خه یاڵ به  واتای 

(ونه )ی شتك، چ زه ینی ب یان مادی – ھاتووه . له  ڕه خنه ی سه رده م دا (خه یاڵ) ھه مان (ئیماژ گ ه ، به م له  

:  به ر و نه خشی زه ینی ھاتووه : حافز دهنه  و سئه ده بی كالسیكدا (خه یاڵ) به  مانای و

گفتم كه بر خیالت ڕاه نڤر ببندم 

گفتا كه شب ڕو است او، از ڕاه دیگر ێ ید حافظ قزوینی ل ١٥٦

خیال نقش تو بر كارگاه دیده كشیدم

 به صورت تو نگاری نه دیدم و نه شنیدم حافظ قزوینی ل ٢١٨

مه وله وی، خه یای به  ھه مان واتا له م ده دا ھناوه ، كه  زۆر به  مه به سته كه  نزیكمان ده كاته وه  :

چوون چھره ی خه یاڵ ڕوخساره كه ی وش 

نه تۆی په رده ی دڵ مه عدوومی دڵ ڕش

نمانا جه مین شای سۆسه ن خان

كه م كه م جه گۆشه ی الی سیا مان دیوان ل ٢٠٢

مانای ئه م چوار ده  ئاوا لكده درته وه : شاعیر به  شوه ی مونۆلۆگ و خۆدواندن له گه ڵ ده كه یدا، دته  گۆ 

و دخۆشی ئه داته وه  و ده : بزانه ، (ھه ر له  ئه زه له وه ) به ختم به  تام تای ھاتووه . گه ردی به دبه ختی له  ڕوومدا 

نیشتووه  ئه وه نده  تام، ناورێ بمن به  سه ر زمانی شیرینیه وه  (كه  ناوم ببات) و ته نانه ت خه یایشم ناكات (واده زانی 

سیمای من ئه وه نده  ئاۆزه ) به  كردنی خه یام، خاتری گه رد ئه یگرێ و (زویر ده ب) … نه نامه م بۆ ئه نووس و نه  

یادم ئه كات … 

ھاوردنی ونه ی (گه رد به دبه ختی) له  دی دووه مدا، به گه یه  بۆ چه سپاندنی ئه م بۆچوونه  و ڕه فزی بۆچوونه كه ی 

كاك ڕه وف.

 نین، چ واتایه كی جوانی ناسانه  و ئیستاتیكانه ی لداب (مخه یا) یله  ج (مزوخا) ئه گه ر به  واته ی كاك ڕه وف

ھه ه جنرێ ؟ ئه م ڕه نگه  باشترین دابی ئاشنایی سینه وه  ب بۆ خه یاڵ.

بۆچوونه كه ی مامۆستا موده ڕیس ئه گه رچی سانایه ، به م ئه م بۆچوونه  ھه مان لۆژیكی واتاكه یه .

زاراوه  ڕه نگه  له  (ره ھه نده وه)  به  كار ده برت. ئه م  ٣-له  ده قه  نووسراوه  تیۆره كاندا، وشه ی (شوناس ) زۆر 

وه رگیرابت و نووسه ران و ڕه خنه گرانی ئمه یش، به  كاری ده به ن و وه ك ئیدیۆمكی ئه ده بی تا ڕاده یه ك چه سپاوه  

و  (شناختن  كرداری  ڕه گه   وشه   ئه م  ناته واوه .  ڕزمانییه وه   باری  له   وشه   ئه م  بنه مای  به ڕای من  جكه وتووه .  و 

شناساندن)ی فارسییه و به  ته نیایی ماناكه ی ناته واوه . ئه ب پاشگری (ه  -) ی پوه  بلك تا ببته  (شوناسه) تا 

ئه دات به   ئه مه  مه شرووعییه ت  بت.  قبووڵ  ھه ورامی مان  ئه گه ر چاوگه ی (شناسای)  تازه   واتای (ھویت) بدات. 

(شوناسه )، نه  شوناس. له  كوردی سۆرانیدا ڕه گی كردار له  (ناسین و ناساندن دا)، (ناس) ه  نه  (شوناس)، ئه گه ر 



له  چاوگه ی كوردی سۆرانییه وه  گیراب، (ناس + ه ) درووست تره . كه وابوو له  ھه ر دوو بۆچووندا (شوناس) پاساوی 

نیه  و (ناسه  یان شوناسه) پشنیاز ده كرت.

٤-له ھه مان سه رچاوه  سروه ی ژماره  ١٩٦ دا، وتاری خه سارناسی شیعری مه وله وی ل ١٥ ستوونی دووه م، كاك 

ڕه وف مه حموود پوور، ئاماژه ی به  دكی تر له  مه وله وی كردووه  كه  گوای مه وله وی تووشی ھه ه ی زه ق بووه  و 

وشه ی (به رز) ی له و ده ی خواره وه دا، نابه ج له  (سه روادا) داناوه  و ده  : (ئه گه ر به رز له و شیعره دا، به  مانای 

توندی نه فه س و گرفتی سیسته می ھه مژینی ھه وا بت، كه  به رز وه ھا مانایه ك نادات. به ڕای من ئه ب له  جگه ی 

به رز، سه رد دابه زێ كه  به  پی دیارده كانی شیعری كالسیك و به  تایبه ت- مه وله وی- به جگه تره ).

كاك ڕه وف دیسان، نرخناسی ھونه ره كه ی مه وله وی به  خه سار گه یاندووه  و خۆی تووشی ھه ه ی زه قی تنه گه یشتن 

و چه واشه كاری زمانی بووه .

لره دا نه  ته نیا سه روای (به رز) ته نیا بۆ ڕیزبه ندی الی(ته رز) نه ھاتووه  و ھه كه وت نیه ، به كوو بۆ ھاوڕتی 

و ده الله تی مۆسیقایی و واتایی چنراوی فۆڕماسیۆنی ئاسۆیی شیعره كه  دابه زیوه . ئه ویش به  لووتكه یی و زده ڕویی 

كردنی (ته پ و دووی دووكه ڵ)ه ، ھه روه ھا كه  (ته رز)ی به و ڕیتمه وه  ھناوه  بۆ چه شنی به خشین به  ناه  و ده الله تی 

ڕژه ی زده بایی ئه و مۆتیڤه ، ئه گه ر به  وته ی نووسه ر وشه ی (سه رد) دابنن، ماناكه  ده گۆڕێ و دژه  واتا ساز ده كات 

و لۆژیكی جه وھه ری شیعره كه  قووت ده درێ. له  ھه ناسه ی گینه وه ، ته پ و دووی دووكه ڵ ساز ده ب، نه  له  سه ردی 

ھه ناسه ی به سته ۆكی. ھیچ كات مه وله وی ئه وه  نات.

٥-له  ھه مان وتاردا كاك ڕه وف، له  ھه ندێ ده كانی مه وله ویدا به  قه ولی خۆی وته نی، ھه ه ی دۆزیوه ته وه  كه  له  

بازنه ی ھنانی وشه ی ھاومانادا، مه وله وی (ته نیا بۆ سوار بوونی كش و ڕیتمی شیعری یان كه مته رخه میی، بووه  و 

سه ركه وتوو نه بووه ..)

بۆ ونه  : 

ئاره زوومه ندیم جه  حه د ویه رده ن

y (فراوان خه یل) تاسه ی تۆم كه رده ن

كه  گوای (فراوان) و (خه یل) ھه ر یه ك مانا ئه ده ن و كۆ كردنه وه یان قسه یه كی بۆ كردن نییه .

به  بۆچوونی من نه  ته نیا ئه م ھشووه  وشه ، ھیچ چه شنه  ناقلۆكاری و ناسازگاری ڕووخسار و واتا دروست ناكات، 

به كو ته نیا به گه  و فاكتكه  بۆ چه سپاندنی ڕژه ی زده بایی مۆتیڤی ئاره زوومه ندی و تاسه  كردن و كاردانه وه ی 

و  په یام  بۆ زه قی  كه  جه ختكی دووپاتكه ره وه یه   دن.  ئه ژمار  به   ئاوه واتا  ڕزمانییه وه   له باری  ناخه كی.  ھه ستی 

ناوه رۆك، له  ھه ندێ بۆچووندا نووسه ر له م وتاره دا جنشینی بۆ خه ساره كان داناوه ، به م له م ده دا نه یان گوتووه  

چ واژه یه ك و توخمكی زمانی دابنن تا له  خه ساره وه  بب به  نرخ و به ھا ؟!

ئه م تنینییانه ، بۆ ئه و وتاره  به ھۆی به رخوردی بابه تی و ھنانه  بیری مۆتیڤه كان بووه  كه  له م وتاره دا له مه ڕ 

مه وله وییه وه  ھاتوونه ته  گۆڕێ، ئه گینا مه به ست نووسینی ڕه خنه  له و باره وه  نه بووه ، ھه ندێ تبینی تریشم ھه بوو، 

به م چوونكای له  ناواخنی ده قی وتاره كه و تاووتوی شیعره كان و نموونه كان له  مه وله وی، به رخوردی پنه كراوه ، 

باسم له سه رنه كردوون، ئه گه ر ھه لم بۆ ڕه خسا له كاتكیتردا باسیان له سه ر ئه كه م. ھیوای له شساغی بۆ دۆستی شاعیر 

و تۆژكار كاك ڕه وف. 


