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ههڵچىون وهك دهركهوتهيهكى دهروونى له دهقى (ئێستا كچێك نيشتمانمه)ي شێركۆبێكهس -دا
ئارام عمر علی  ,ئاوات حسن والی
کۆلێجی پەروەردەی بنەڕەت ,زانکۆی هەڵەبجە

پێشهوی 

جمههدی جیاوازجری َهبىو ،وۆمه ڵێً ئایدییای
دٍی بیضخهم جایبه 
هیىٍی دووٍ می صه 
بهرخىداوی گهلی وىرد له 
كۆهاػهواوی خهباث و 

خۆوٍ بینی ،لههێى ئهم چاالوی و شۆڕشاهه دا ،مرۆڤی وىرد به
گرهگی شۆڕشگێڕی و چاالوی صیاس ی و صهربازی گهورٍو بهرچاوی به 
بهخص ی ،جهنهاو
بهخص ی ،ماڵی دٍ 
وٍ گیاوی دٍ 
وٍ به بیرو باوٍڕێيی به َێزو مخماههو لهخۆبىوردٍیی و فیداوارییه 
َه مىو چین و جىێژێىه 

وٍی داگیرههران بهردٍوامی َهبىو،
وصاهه 

وٍو وىردایهجیدا ،لهو پێىاوٍدا خهباث و ڕاپهڕیً دژ به 
چه
جه 
جهنها له پێىاوی هیشخمان و هه 

دٍصذ،
صه اڵحی صیاس ی وىرد خيىمڕاوی واڵجیان گرجه 
جا ئههجامی ئهو بهرخىداهه ،ڕاپه ڕینی ئازاری ( )1991بهرَهم َێىاو وىرد و دٍ 
دٍی بیضذ ویهن و صهرَه ڵدان و
ههمی صه 
یهی یه 
واههی َاجهبىون ،جا دٍ 
وٍی وىردو دۆزٍ ڕٍ 
جه 
ئاصۆیهوی پڕ له ئىمێد بۆ هه 

صه اڵث و ئاصتی خسمهجگىزا رییهوان ،ئهم خاڵه جۆرێً له
صیضخهم و دٍ 

رههوجنی دٍهگ و ڕٍهگ و ئاوازی هاڕٍزاییهوان له
دٍ 

گهورٍببن گلهیی و گازهدٍ
هگهواوی هاڕٍزایی َێىدٍ 
اڵیهحی و ڕۆشيبیرییهوان ،جا وایلێهاث دٍ 
هائىمێدی َێىایه هێى وایه صیاس ی و وۆمه 
مهواهیان
ڵه 
كه 
هگاههدا هىصهرو ڕۆشيبیر و شاعیراهیش به 
وٍ و َهصتی وىردایهحی بگرێذ ،له هاو ئهو دٍ 
جه 
یهخهی هیشخمان و هه 

َاجىهگۆ ،بهرَه مهێىاوی دٍ كێيی وااڵی پڕ له جىڕٍیی ((ئێضخا هچێً هیشخماهمه)) زادٍی هێى ئهو وایه صیاس ی

َاوشاوی ئهو دٍ 
هگاهه
دیىه َاجنی ئایدییاواوی شۆڕش و
كهی شێروۆوٍ ئاوا دٍ ڵێذ(( :به 
اڵیهحی و فهرَههگییهیه ،مهوضىور جهیفىری لهبارٍی ئهم دٍ 
و وۆمه 
وٍ گرێداوٍ ،زٍب رێيی
َایاههو شۆڕشه 

شهی وۆمهڵگا هه چارٍهىوس ی خۆی بهم به
صهرگهرداهییهواوی مرۆڤی شۆڕشگێڕو ئهو به 

١
ههی .
هیشخماهییه 

له فۆرم و هاوٍ 
ڕۆهه
یه 
بهصتی ئهو الدان و دٍرچىوهه 
له شیعری شێروۆش دٍدرێذ))  ،مه 
یه 
گهورٍ 

وٍ :
هاوهِشاوى جىێژیىه 
دٍقى (ئێضخا هچێً هِشخماهمه)ي شێروۆبێىهصدا 
ًهوى دٍروووى له 
وجه 
رهه 
َهڵچىون وٍن دٍ 

وٍ :
گیروگرفتی جىێژیىه 
وٍي :له دۆخێيى شعرَى ئاوَادا ،چۆن دٍجىاهین (ئێضخا هچێً
ڵدٍداث ،به 
صهرَه 
وٍ 
لێرٍ 
وٍ 
وَهریی جىێژیىه 
هێشه و پرصُاری جه 

مهن و ئهزمىون و دهُابِىيی شێروۆي شاعیر؟ 
صهر ئاصتی جه 
َه ڵىێضدێيى ڕادًياڵى بساهین ،له 
هِشخماهمه) به 

هه :
وٍ 
َۆواری َه ڵبژاردوی جىێژیىه 
بىهیً ،هه بۆ بیروباوٍڕو ئایدیای شاعیر
وٍ 
خىێىدهه 

وٍی چه ميی ئهو َه 
ڵه
صهر ڕاصخىردهه 
وٍدا وار له 
به گرهگماه ساوی لهم جىێژیىه 

ًه 
وٍ
جێگهٌشخيێً لهبارٍ 
ڵه 
ئهو دًىاهه ًان ڕاصختر بڵێین :ئهو (دٍقى وااڵ)ًهي شێروۆ ،زۆرجار َه 
هراوٍ ((ئێضخا هچێً هِشخماهمه)) 
وٍ ی
صهر ڕاصخىردهه 
ماههوێذ وار له 
دٍ 
وٍ  ،بۆیه 
جه 
هِشدُماهُِهواوى خۆي پاشگه زبىوٍ 

وٍي گىاًه شاعیر له بیرو بۆچىوهه
ًه  ،به 
َه 

خىزًٍ راوى 2012

وٍي َهر پاش ئهو (دًىاهه!)ي دٍ كێيى جري وااڵي له ماهگى
ڵگهي ئه 
به 
وٍ  ،به 
یىه 
بىه 
شدىه 
جێگه 

ئهو َه 
ڵه

بهراهبه ر
وٍ 
َه مان دهُابِىيی پێشىوٍه 
فهس ی شُعرَى و به 
َه مان هه 
به 
پهڕٍي گىاڵڵه) ،هه 
وٍ  ،به هاوهِشاوى (ئهصپێً له 
باڵوهردٍ 

وٍو هِشدُمان بهرَه مى َێىاوٍ .
جه 
به پرس ی هه 

هه :
وٍ 
گریماههی جىێژیىه 
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له دیىاوی
َه ڵىێضتی شاعیر َهڵچىوهێيی دٍروووی و واجيی بێذ ،چىهىه 
هه 
یه 
وٍ 
ئه 
یه 
وٍ 
پێشگریماههی ئهم لیيۆلیىه 
٢
ڵىێضخهواوی پێشىوی

صهر َه مان َه
وٍ 
جه 
دٍبیىین گهڕاوٍ 
پهرٍی گىاڵله) دا ،هه دووصاڵ دواجر چاپ بىوٍ 
دواجریدا(ئهصپێً له 
ی
صهر هراوٍ .
لهشیعری شێروۆدا وٍن پرٍوضیپی شیعر واریان له 
خۆی هه 
خىهی دٍروووی .
وٍ :مُخۆدي دٍروووشُيارَى و ڕٍ 
مُخۆدي جىێژیىه 
هه :
وٍ 
پێىهاجهی جىێژیىه 

َهردوو زماوی عهرٍبی و ئیىگلیزی و لیضتی صهرچاوٍوان پێىدێذ .
به 
هه 
وٍ 
پێشهوی و دوو بهش و ئههجام و پىخخهی جىێژیىه 


له
وٍرٍ پێىدێذ :
له دوو جه 
ههم :
بهش ی یه 

ی
ههم :
وٍر یه 
جه 

(َهڵچىون ،میخۆدی دەروووی) 
وان 
چه مً و پێىاصه 
 -1
 - 2بەکارَێىاوی میخۆدی دەروووی بۆ شیکاری دەقی ئەدەبی .
وٍری دووٍمَ :ەڵچىون و کاریگەری لەصەر بهرَه مهێىاوی دەقی ئەدەبی .
جه 


وٍرٍ پێىدێذ :
بهش ی دووٍم :لهدوو جه 

ههو صهردٍمی بهرَه مهێىاوی .
كه 
یهوی گشخيی دٍ 
وٍ 
ههم :خىێىدهه 
وٍری یه 
جه 

ههدا .
كه 
دٍ 
وجهواوی َهڵچىووی دٍروووی له 
رهه 
وٍی چه ميی َهڵچىون و دٍ 
هگداهه 

وٍرٍی دووٍم :ڕٍ
جه 


بەش ی یەکەم /میخۆدی دەروووی و کاریگەری َەڵچىون لەصەر دەقی ئەدەبی
جەوەری یەکەم - ١ :چەمک و پێىاصەکان :
َەڵچىون(( :خاڵەجێکی ویژداوی بەَێزە دەبێخە َۆی شڵەژاوی دەروووی و فیضیۆلۆژی و َەهدێ گىزارشذ و جىاڵهەوەی جیاواز)).٣
َەروەَا جایبەث بە َەڵچىون لە بەرَەمی بەرَەمی ئەدەبیدا(َەڵچىووی ئەدەبی) :بەوە دەهاصرێخەوە ،کە دەبێخەَۆی وروژاهدوی
َەصذ و صۆز و دەروووی هىصەر و بەرَەمهێىاوی دەكێکی هىێی ئەدەبی ،کەڕەهگداهەوەی ئەو بارە دەرووهییە هىێیەیە بۆ هىصەری
دەكە َاجۆجەپێش ،وە صەبارەث بە صۆزی َىهەری  ،یان َەڵچىووی ئەدەبی الی خىێىەریش ،دەجىاهرێذ بەوە بىاصرێخەوە ،کە
َێزێ کە لەدەروووی خىێىدەری دەقی ئەدەبیدا بەَۆی خىێىدهەوەی جێکضدێکی ئەدەبییەوە بەرپادەبێذ و پەیىەهدییەکی ئایدۆلۆژی و
صۆزی لەهێىان خىێىەر و هىصەری دەكە ئەدەبییەکەدا بىهیاد دەهێذ . ٤بەشێىازێکی گشخیش ئەو َەجۆرە َەڵچىوهاهەی ،کە دەبىە
صەرچاوەبىەڕەجییەکاوی دەقی شیعری  ،بەم شێىەیەن  : ٥
 - ١ویضخەمەوی کەبەرَەمەکەی صخایش و صىپاصکردهە .
 - ٢جرش کە ئاکامەکەی صکااڵو و داوای لێبىردهە .
 - ٣خۆش ی و هاخۆش ی کە صەرئەهجامەکەی دڵداری و خەزکردن و باس ی ئافرەجە .
 - ٤جىڕەبىون کە َەجى و گلەیی و صەرزەوشتی دەَێىێخەبەرَەم .
میخۆدی دەروووی :بەکارَێىاوی شیکاری دەروووی و لێکداهەوەیەکی دەرووهیاهەی ئاماژەکاوی هاو بەرَەمی ئەدەبی و دەقی شیع رییە،
بۆئەوەی ڕەخىەگر لەو ڕێگەیەوە بەرَەمەکە َەڵبضەهگێىێذ .شدێکی ئاشکرایە ،کە شیعر ئاوازی ڕاصخەكیىەی َەصذ و هەصتی
شاعیرە و لەَیچ صەردەمێکدا دەقی شیعری لەبابەحی دەروووی جیاهەبىوەجەوە . ٦بىەمای کاری ئەم ڕێبازە لەشیکردهەوەی
دەكەکاهدا ،گەڕاهە چۆهییەحی ئەهجامدان ،یان دروصخکردوی بەرَەمی ئەدەبی و ڕووهکردهەوەی ئەوەی ،کە جا چ ڕادەیەک
بەرَەمەکە ڕەهگداهەوەی بارودۆدی دەروووی هىصەرەکەیەحیَ .ەروەَا گەیشتن بەو ڕاصخییەی ،کە خىێىەر چۆن دەجىاهێذ ،بەَۆی
خىێىدهەوەی بەرَەمە ئەدەبییەکەوە ،بیروباوەڕ و َەصذ و صۆزی هىصەر َەصذ پێبکاث و لەگەڵ بارودۆخەکەیدا بژی و
پەیىەهدییەکی صۆزی و ئایدۆلۆژی لەگەڵدا دروصدبکاث. ٧
 - ٢بەکارَێىاوی میخۆدی دەرو ووی بۆ شیکاری دەقی ئەدەبی 
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ئەگەر ئێمە صە رهجبدەیً (بەشێ ىەیەکی گشتی بەَەمىو شێىە هىصیيێک دەوجرێذ :ئەدەبیاث ،بەاڵم بە واجایەکی جایبەحی بە َەمىو
ئەو بەرَەمە بەرز و شازاهە دەوجرێذ ،کە جێیدا الیەوی َەصذ و صۆز و خەیاڵ زاڵە)َ. ٨ەوەک لە صادەجریً پێىاصەیدا دەقی
ئەدەبی :ب ریخییە لە کۆمەڵە دەكێً هە َەڵگری ڕەَەهدی َىهە ریً ،بۆ ئەوەی کا ریگەری لەصەر خىێىەر و گىێگر دروصدبکەن. ٩
َەربۆیە بەکارَێىاوی جیۆری دەروووی بۆ شیکردهەوەی دەقی ئەدەبی بەگشتی و دەقی شیعری بەجایبەحی ،لە کایەی ڕۆهاکبیری ئەمڕۆی
جیهاهدا ،بایەخێکی زۆری پێدەد رێذ ، ١١چ بۆ گەیشتن بێذ بەواجای ڕاصتی ئەو َێما و ئاماژاهەی ،کە شاعیران لەبەرَەمەکاهیاهدا
بەکا ریانهێىاوە ،یان لە ڕێگەی شیکردهەوەی دەكەکەوە ،خىێىدهەوە بۆ باری دەروووی و پاڵىەری پشذ بەرَەمە ئەدەبییەکە بکرێذ،
بەواجایەکی جر پەیىەهدی هێىان دەقی ئەدەبی و شیکاری دەروووی ،پەیىەهدییەکی ئیجگار بەَێزە .١١پەرەصەهدوی بەکارَێىاوی میخۆدی
دەروووی لە بىاری شیکردهەوەی دەقی ئەدەبیدا ،بەجایبەحی لەو کاجەوە بىوە ،کە زاهای دەرووهىاش(صیگمۆهد فرۆید) بیروڕاکاوی خۆی
لەبارەی شیکاری دەروووی و پاڵىەری پشذ ڕەفخارەکاوی مرۆڤەوە خضخەڕوو ،ئەویش بە كضەکردن لەبارەی بىهیادی کەصایەحی
بیرکردهەوە و ڕەفخارەکاوی جاک ،کە (فرۆید) دابەشیکردوون بۆ (ئەو ،مً  ،منی بااڵ) . ١٢
مرۆڤ و صەرچاوەی 
١٤
١٣
ئەو :هىێىەری الیەوی بایۆلۆژی مرۆڤە و ((َەمىو ئەو شخاهە دەگرێخەوە کە مرۆڤ لەکاحی لەدایکبىوهدا َەیەحی))  ،واجە َەمىو
َەصذ و صۆز و خەز و خىلیا و بیرکردهەوەکاوی مرۆڤ بەبێ ڕەچاوکردوی َیچ یاصا و دەصخىر و بىەمایەکی یاصایی و کۆمەاڵیەحی و
ئەخالقی و ئاینی  . ...ئاماهجی صەرەکی(ئەو) بریخییە لە چێژوەرگ رجً ،جا چ چێژی جەصخەیی بێذ یان چێژی دەروووی و یان پێکەوە
بەشداربىووی جەصخەو دەروون لە پرۆصەی چێژوەرگرجىدا .الیەوی (ئەو) بەشێکی زۆری ژیان و کەصایەحی مرۆڤ پێکدەَێىێذ،
بەڕادەیەک ((َەمىو ئەو جىێ ژیىەواهەی لەصەر بسوێىەری(ئەو)کراوە ،دەرکەوجىوە ()٪٧١ی کەصایەحی مرۆڤ داگیردەکاث ،ئاڕاصخەی
هێىەری جاکە بۆ َەمىو کارەکاوی نهێنی و ژیاوی ڕۆژاهە)) . ١٥
(مً) :هىێىەری الیەوی دەروووی و َەصخەکاوی مرۆڤە ١٦و ((ئەهجامی پەیىەهدی دەرکەوجەی هێىان َەصخەکان و
کردارەدەمارییەکاهە)) . ١٧کاجێک مرۆڤ کۆمەڵێک خەزو خىلیا و ئارەزووی َەیەو دەیەوێذ ئەو شخاهە لەڕێگەی جیاوازەوە
بەدەصخبهێىێذ ،بەاڵم بەَۆی یاصاو دەصخىرو ئایً و پەیىەهدییەکۆمەاڵیەحی و خێزاوی و ئەخالكییەکاهەوە جێرکردوی خەزەکاوی
صاوضۆردەکرێً و خەفەدەکرێً ،بەڕێگای بەدیل(جێگرەوە) دەردەکەوهەوە کە لەگەڵ ژیىگە و دەوروبەردا بگىهجێن و
لەیاصاباوەکاوی کۆمەڵگا الهەدەن ،ئەو دەرکەوجەیە(مً)ە ،بەواجایەکیتر( ،مً)ئەو مرۆڤەیە کە لەهاو کۆمەڵگادا دەژی و
ڕەفخاروگىفخارەکاوی ڕۆژاهەی لەگەڵ چیى ىجىێژە جیاوازەکاوی کۆمەڵگادایە(( .ئەرکی (مً) پاراصخنی خىد —ە لە مەجرصییەکاوی جیهاوی
١٨
دەرەکی و ئەو ػەری ساهەی کە چاوگەکەیان (ئەو)ە ،لەڕیگەی دواخضخنی جێربىوهیان یان لەڕێی صەرکىجکردن وە ئاگادارکردهەوەیان))
.
(منی بااڵ) :کۆجا بەش ی کەصایەحی مرۆڤە ،کە هىێىەری دەروووی بەَا کەلخىری و کۆمەاڵیەحی و ئەخالكییەکاهە ،کە لەالیەن
خێزاهەوە ئەگىازرێخەوە بۆ مىداڵ و لەڕێگەی كەدەػەکردن و صەرزەوشذ و پاداشخەوە دەچەصپێذ . ١٩واجە (منی بااڵ) ئاماژەکاوی
هادی مرۆڤ لەڕێگەی پەروەردەی ئاینی و کۆمەاڵیەحی و ئەخالقی و  ، ...دەبەصخێخەوە بە ئەو بیرکردهەوەو گىفخارو ڕەفخاراهەی کە
لەواكیعدا دەردەکەون( (( .منی بااڵ) لەالیەکەوە دژی دەرکەوجەو دیاردەکاوی(ئەو)ە ،لەالیەکیت ریشەوە خەزئەکاث پێىەرە
ئەخالكییەکان بخاجە شىێنی پێىەرە مەهدیلییەکاوی(مً) )) . ٢١
جەوەری دووەمَ :ەڵچىون و کاریگەری لەصەر بەرَەمهێى اوی دەقی ئەدەبی 
کاجێک باس ی بەرَەمێکی ئەدەبی یان شاکارێکی َىهەری دەکرێذ ،بەجایبەحی لەڕووی دەرووهییەوە لێکداهەوەی بۆدەکرێذ،
پێىیضخە ئەو بارودۆخە بخرێخەڕوو ،کەدەبێخەَۆی لەدایکبىووی دەكە ئەدەبییەکە .پەیىەهدی هێىان باری دەروووی شاعیر و دەقی
شیعری َ ،ێىدە پەیىەهدییەکی بەَێزە ،کە جەهاهەث شیعر دەچىێنرێذ بە جۆرێک لە َەڵچىون ،کە کۆمەڵێک ئاماژەی جێدایە هاخ
دەوروژێىێذ و خىدو بابەث یەکدەگرن . ٢١کەواجە َەمىو گۆڕاهکارییە دەرووهییەکان ،کە ئەواهیش لە ژێر کاریگەری دەرەکی یان
بەَۆی ملمالهێی خەزەکاوی(ئەو) لەگەڵ پێىەرەکاوی وا كیعدا دروصخدەبێذ ،جێکەوجەی لەکار و گىفخاری جاکەکاهدا دەردەکەوێذ ،جا
کاجێک جاک شاعیرە جێکەوجەکان جیاوازە لە چیرۆکىىصێکَ ،ەروەک چۆن چیرۆکىىصێکیش جیاوازە لە میىزیکژەهێک ... ،
،چىهکە ((َەمىو شدێک لەبىاری دەرووهیدا کە ڕوودەداث دەبێذ َۆکارێکی َەبێذ))َ .٢٢ەڵچىوهیش لەڕووی دەرووهییەوە:
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((خاڵەجێکی ویژداوی بەَێزی کىجىپڕی لەهاکاوە و ڕەهگداهەوەی لەصەر کۆئەهدامی جەصخەیی و دەروووی جاک دەبێذ و کۆمەڵێک
هیشاهە لەجەک خۆیدا دەَێنێ)) ٢٣و دەبێخەَۆی چاالکبىووی َێز و وزەی جاک ،بەڕادەیەک(( :چاالکی و جىڵە و َێزی مرۆڤ لەکاحی
َەڵچىوهدا دەگاجە جرۆپک)) . ٢٤کەواجە بەصدىەوەی َەڵچىون بە دەروووی شاعیرەوە ،دەماهگەیەهێذ بەو ڕاصخییەی کە جىاهت ریً
دەكەکان لەو کاجاهەدا لەدایکبىون ،کە شاعیر لەخاڵەجێکی دەروووی َەڵچىوهیدابىوە .ئەوەش بەپێی بارودۆخ و پیگەی شاعیر لەکاحی
َەڵچىوهەکەدا ،جۆری کارداهەوەکەش دەگۆڕێذ و کا ریگەری ڕاصخەوخۆش دەکاجە صەر بەرَەمی ئەدەبی .بۆهمىهە لەو ڕواهگەیەوە،
کە دەوجرێذ((:لە ڕێگەی َەڵچىوهەکاهیشەوە دەجىاهین لەَەهدێ خاڵەث بەرگری لەخۆمان بکەیً و خۆمان لەمەجرصییەکان
بپارێسیً)) ، ٢٥شاعیرێک بەدرێژایی ئەزمىووی شیعری خۆی  ،لەصەهگەری بەرگریبىوە لە دەصەاڵجێکی صیاس ی دیاریکراو ،یان
بێدەهگبىوە لەبەرامبەر َەمىو هادادیی و صخەم و گەهدەڵی دەصەاڵث ،بەاڵم کاجێک زەمیىەی گۆڕاهکاری دروصخدەبێذ ،یاخىد
هاڕەزایی خەڵک دژی شێىازی بەڕێىەبردن و ژیاوی ڕۆژاهەیان دەجەكێخەوە ،شاعیریش وەک َەر جاکێکیتر خاڵەجێکی َەڵچىووی
ب ۆ دروصخدەبێذ و لەهێىان پەصخاهەکاوی(ئەو) و َەصتی ویژدان(منی بااڵ) و هێىەهدگیرییەکاوی(مً)بۆ لەهگەرگرجً لەگەڵ
بەرژەوەهدییەکاوی خەڵکدا ،لەو هێىەهدەدا بەرَەمێک دروصخدەبێذ جیاواز لەئەزمىووی پێشىوی شاعیر ،کە دەکرێذ دوو ئاماهج
لەپشذ بەَەمەکەوە َەبً :
یەکەم /شاعیران و هىصەراوی گەورەی جیهانَ ،ەمیشە َاوصۆزی ئازار و خەمەکاوی گەلی خۆیاهبىون و پێشەواییاهکردوون لەدژی
دەصەاڵحی پاواهخىازو صخەمکاریی ،لەبارەی بەرَەمی شیعریشەوە لەبارودۆخێکی وەَادا ،دەوجرێذ(( :ئەو ئەدەبیاجەی هەجىاهێذ
ببێخە جەورێک و صەَۆڵبەهداوی شەوەزەهگی بێدەهگی پ ارچە پارچە بکاثَ ،ەر بابەحی صىجاهدهە و َەر شایاوی جىڕَەڵداهە))،٢٦
کەواجە لەبارودۆخێکی لەو شێىەیەدا ،کە خەڵک دەهگی هاڕەزایی دژی هادادی و خراپی صیضخەمی صیاس ی بەرزکردووەجەوە ،شاعیر
لەبری وەصفکردن و پێداَەڵدان بە وجاری
باش ئەزاهێذ ،کە ئەگەر بەرَەمەکەی َاوصۆز هەبێذ لەگەڵ داواکارییەکاوی خەڵک و 
صیاس ی باو هەکەوێخە ڕەخىەگرجً ،ئەوا چیدی هە بەرَەمە ئەدەبییەکەی و هەخىدی کەصایەحی شاعیریش هرخ و بەَایەکی ئەوجۆیان
الی خەڵک هامێىێذ ،چىهکە ((ئەدەبیاث خەمی مرۆڤی بەکۆڵ خۆیدا داوە و لەپێىاوی هاصینی مرۆڤ دێخەهىوصین)) ،٢٧واجە دەکرێذ
لەبەر ئەو َۆکارەی لەصەرەوە باصماهکرد ،بەرَەمی ئەدەبی یاخىد شیعر وەک کەرەصخەیەک بەکار بهێنرێذ بۆ پاراصخنی پێگەی
شاعیر و بەرَەمەکاوی لەهێىخەڵکدا  .
دووەم /شاعیر وەک َەرجاکێکی جری هاو کۆمەڵگاَ ،ەصذ و صۆزو ویژدان و ڕەوشتی َەیە و ئەگەری ئەوەی َەیە ،ئەو ملم الهێیەی
کە لەهێىان خەز و ئارەزووەکاوی(ئەو)ی هاخدا َەیە بۆ پلەوپۆصذ و خۆشگىزەراوی و پارەَ ،ەروەَا َەوڵەکاوی(مً)ی واكیعی بۆ
ئەوەی بەرَەمی شاعیر بە بێالیەوی و هەمری بهێڵێخەوەَ ،ەهدێکجار کەصایەحی(منی بااڵ) وەرچەرخاهێک دروصخدەکاث و کاجێک شاعیر
هاڕەزایەحی و جىڕەیی خەڵک دەبیيێذ ،ویژداوی زاڵدەبێذ بەصەر خەزو ئارەزووەکاهیدا و بڕیاردەداث ڕابەرایەحی خەڵک بکاث و
پەیامەکاهیان بەرزبکاجەوە .واجە واز لەو شێىازە دەَێىێذ کەپێشتر بەرَەمەکاوی پێی هاصراوە یاخىد خۆی هاوباهگی پێدەرکردووە.
ئەگەر ئەم َەڵىێضذ و شێىاز گۆڕیىە بۆ ماوەیەکی کاحی هەبێذ و لەژیان و بەرَەمی داَاجىوی شاعیردا بەردەوامی پێبدرێذ ،ئەوا
ئەو َەڵچىوهەی لە هادی شاعیردا گڵپەی صەهدووەَ ،ەڵچىوهێکی ماوەدرێژو داَێىەراهەیە ،کە لەگەڵ خۆیدا عەكڵ و ژیری
ئاڕاصخەدەکاث و کرۆکی شخەکان دەبیيێذ هەک جەنها ڕووکەش ی ڕووداوەکان . ٢٨
بەش ێىەیەکی گشتی َەڵچىووی شاعیر دەکرێذ َەڵچىوهێکی داَێىەراهەبێذ و ببێذ بەَۆی گۆڕینی صەهگەری شاعیر
لەصەهگەری بەرگری لە دەصەاڵحی صیاس ی یاخىدبێدەهگبىون لەهادادی و گەهدەڵی دەصەاڵث بۆ صەهگەری خەڵکی هاڕازی و
ڕەخىەگرجً و یاخیبىون لە بارودۆخەکە ،لەئەگەری هەگەیشدىە ئەهجامی هاڕەزایەجییەکان یان کپکردوی دەهگی هاڕەزایەحی خەڵک،
شاعیر لەصەر ئەو شێىازە هىێیەی ڕخىەگرجً بەردەوامدەبێذ کە دەصخیپێکرددووەو هاگەڕێخەوە صەر بەرگریکردن و صخایشکردوی
ئەو دەصەاڵجە یان ئەو صیضخەمەی خەڵک دەهگی هاڕەزاییان دژی بەرزکردبىوەوە ،کەواجە لێرەدا (منی بااڵ) لەڕیگەی ویژدان و
بىەمای ڕەوشخییەوە کۆهترۆڵی کردار و گىفخارەکاوی جاک دەکاث .
بە پیچەواهەی َەڵچىووی داَێىەراهەوە ،جۆرێکیتر َەڵچىوهمان َەیە،کە َەڵچىوهێکی صادە و صاکار و کاجییە ((َەڵچىون
بارودۆخێکی لەهاکاوە ،مرۆڤ جێیدا َەصذ بە شڵەژان دەکاث ،بەخێرایی لەگەڵ هەماوی صەرچاوەی َەڵچىوهەکەی َاوصەهگی
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خۆی بەدەصذ دەَێىێخەوە)) ،٢٩ئەم جۆرە َەڵچىوهە بەرَەمێکی جایبەث و هاوازە دروصخدەکاث و شاعیر بۆ چەهد صاجێک
دەکەوێخە ژێر کا ریگە رییەکاوی دەوروبەرو لەگەڵ هاڕەزاییەکاوی خەڵکدا،دەکەوێخە َەڵىێضخىەرگرجً و ڕەخىەگرجً لەو شخاهەی کە
صەردەمێکی زۆر بەالیەوە پیرۆزبىون و لەپێىاو بەرژەوەهدی گشدیدا چاوپۆش ی لە کەمىکىرحی و هاجەواوییەکاوی کردووە ،ئەم
َەڵىێضخە زۆر هاخایەهێذ و بە جێپەڕبىووی کاث و دوای کپبىوهەوەی دەهگی هاڕەزایی خەڵک ،شاعیر دەگەڕێخەوە صەر ڕێڕەوە
شیع رییەکەی پێشىوی خۆی .فرۆید ئەم جۆرە َەڵچىوهە بە شێىازەکاوی بەرگری هاودەباث و ئاماژە بۆئەوەدەکاث ،کە َەمىو
جاکێک بۆ بەرگ ریکردن لەخۆی لەبەرامبەر دەرکەوجنی خەزەکاوی(ئەو) و فشارەکاوی (منی بااڵ) دەصذ لەَەهدێک کاری هائاگاییاهە
میکاهیزماهە(شێىازاهە) دوو خاصییەحی َاوبەشیان َەیە :

دەداث ،کە پێیان دەوجرێذ :میکاهیزمەکاوی بەرگری  ،کە ئەم
یەکەم /بەشێىەیەکی هائاگاییاهە ئیشدەکەن و لەواكیعداڕۆڵی خۆَەڵخەڵەجێىەراهەیان َەیە 
دووەم /دەبىەَۆی لەهاوبردوی پەیبردوی ئێمە بۆ واكیع . ٣١

بهش ی دووٍم:

بهرَه مهێىاوی) ئهو َۆواراهه چین ،هه شاعیر پێی وارٍگهر بىوٍ؟ 
ههو صهردٍمی 
كه 
یهوی گشخيی دٍ 
وٍ 
ههم( :خىێىدهه 
وٍری یه 
جه 

وٍو دهُابُنی
گشخُِاههي َێڵى بیرهردهه 


وضِپه
لهو پرٍ
ًخىاهُىٍ 

شُعرٍُهههيَ ،هرگیز هه

مهوى خۆي و ئهزمىوهه
شێروۆ به درێژاَى جه 
دٍجىاهین بڵێین :صێِىهي (مێژوو ،وىرد و
ًهن هه 
شێىٍ 
وٍ  ،به 
جه 
صهلهي هِشدُم ان و هه 
مه 
جاًبهث بهراهبهر به 
خۆي البداث ،به 
ماههوێذ جهخذ لهصهر وا ریگهرییه
وٍدا َێىدٍی دٍ 
ئێمه لهم جىێژیىه 
پێىدٍ َێننَ ،هربۆیه 

جراژٍدًا) وۆي ئهزمىووى ئهم شاعیرٍ
ههدا
كه 
دٍ 
له 
وٍ 
ڵچىوهه 

ئه هجامی َه
لهصهر خىدی شاعیرو َۆوا رٍواوی ئهو جىڕٍبىون و یاخیبىوههی له 
وٍ 
یىه 
رووهییهوان بىه 


دٍ
ڵضههگێىین ،چىهىه
َه 
هه 
كه 
بهر دیدێيی ڕٍخىهیی یان الیهوی ئیضخاجیيی دٍ 
یىه 
بدٍ 
هه 
كه 
هاماههوێذ دٍ 


َێىدٍ
هگداههوٍی َه 
یه،

ڕٍ
ههدا وٍن خاڵهجێيی دٍروووی َهصتی پێدٍهرێذ وامان لێدٍواث بهدوای َۆوارٍواوی ئه و
كه 
دٍ 
ڵچىوههی له 

ئهو َه

َههدێ
له 
وخۆیه 

بىهیً ،چىهىه شیعر ((دٍربڕیيێيی هاڕاصخه
هه 
كه 
یهوی دروصذ بۆ دٍ 
وٍ 
وٍبین ،جا بخىاهین خىێىدهه 
واریگهربىوهه 
٣١
یههێذ به ڕاصتی َۆوارٍواوی
ماهگه 
دٍ 
هه 
وٍ 
ماههوێذ ڕێگاواوی ئهو دٍرئههجام و گ ریماهاهه بدۆزیىه 
دٍ 
بۆیه 
صۆزی زۆر به َێزدا))  ،
لىمهرجی صیاس ی و
خخه یان دٍرٍ هجامی وۆمه ڵێً َه 
َهڵچىون له الی شاعیر ،ئایا صهرَه ڵداوی خاڵهجێيی هپىراوٍیی پێشىٍ 

صپاوٍواوی بیروباوٍڕو ئایدیاواوی خۆی

اڵیهحی و ئابىریی و جرش و دڵهڕاوهێیه ،هه وا له شاعیر دٍواث له پراوضیپه گشخییه چه
وۆمه 

ڵچىوهه 
وٍ

كضهی زیاجر لهبارٍی َه
ئێمه 
یه ؟َ ،هربۆیه 
خاڵهجێيی واجییه یاخىد بهردٍوامی َه 
دٍرچێذ؟ ئایا الی شاعیر ئهو دٍرچىوهه 

بهدواداچىووی َۆواری
وٍو 
جهنها ،به ڵيى كىڵبىوهه 
به 
كهوان هییه 
یهوی فۆرمی دٍ 
وٍ 
ش شیىردهه 
هه 
وٍ 
ههیً و وٍزیفهی جىێژیىه 
دٍ 

ڵچىوههواوی الیهوی دٍروووی شاعیرٍ .


َه
ڵىێضخه ڕادیياڵییهواوی شاعیر

وٍی َه
یهوی ڕٍخىهیی بۆ خىێىدهه 
اڵكه 
پێىٍرێيی چهصپاو و دٍ 
هابێخه 

وٍن ئاماژٍ مان پێدا ئهم دٍ 
كه

هه شاعیر
گۆڕٍ ،
خىهم و هه 
مه 
مهواوی شێروۆوٍ 
بهالی بهشێيی بهرچاوی خىێىهراوی بهرَه 
مه 
ئه 
هه 
وٍ ،
جه 
مهڕ هیشخمان و هه 
له 

وٍی شاعیراوی خهباجيارو بهرگریيار له هی شخمان
دٍجىاه رێذ له ڕیسی پێشه 
ههی هىصیىٍ 
وٍو خاهه 
جه 
َێىدٍی بۆ هیشخمان و هه 

پهڕٍی گىاڵڵه) .
(ئهصپێً له 
وٍ 
خىێىیىه 

هاوزٍدی بىهیً ،واجێً دٍ كێيی دواجری شاعیر دٍ
وٍ ری ئێمهدا وٍن
یادٍ 
روٍری شێروۆ دٍواث(( :شێروۆ بێىهش له 
بهخخیار عه لی ئاوا صخایص ی ڕۆڵی هیشخماهپه 
وٍ 
یه 
َهر لهم بارٍ 

هایهیی هیشخمان بابهحی صهرٍوی و وشهی صهرٍوی ئهزمىووی ژیان و شیعری شێروۆیه  ،هیشخمان
شاعیری هیشخمان هاصراوٍ  ،بهو ما 
٣٢
بىوٍ))  .
واهییهوٍ بابهحی صهرٍوی ئهم شاعیرٍ 
وێىه جیاوازو جراژیدییه جیاوازٍ 
به 

هه ی
كه 
هه شاعیر دٍ 
چییه؟ 

ییه 
كىڵه
خىه 
ڵدٍداث ،ئهی ئهو زماهه شیعرییه و ئهو دیدٍ ڕٍ 
صهرَه 
وٍ 
لێرٍ 
هه 
وَه رییه 
جه 
پرصیارٍ 
وٍن خۆی دٍ ڵێذ(( :ئێضخا هچێً
بهراهبهر هیشخمان دواوٍ ،
پێىىوصیىٍ و به ڕیخمێيی زۆر كىڵ له یاخیبىون و هائىمێدیی و گىماههوٍ  

مه هاشیریىهوان .هخێبی
َه مىو گه 
َه مىو شدێيی هیشخمان .له 
یه .وٍرصبىون له 
هیشخماهمه  ،هخێبی بێزاربىووی گه هجێيی ئهم ڕۆژگارٍ 

واجه 
وٍ
مهواوی جرم جیادٍ 
َه مىو بهرَه 
له 
مه 
وٍی ئهم بهرَه 
وهه وىژراوٍوان .له ڕاصدیدا ئه 
هائىمێدٍواهه .هخێبی خه 


ڕواهییه

چاوٍ
له و
صدبهرداهه 
له ئێضخاو ڕابردووی خۆم ،دٍ 
وٍ  ،یاخیبىوهه 
دٍس ی هامێيىه 
مىكه 

پیرۆزٍوان به

صه 
له
یه :هه چیتر هیشخمان و مه 
وٍ 
ئه 
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هجێىه  ،ئهروی

واجه خۆیص ی دٍ ڵێذ :هخێبی بێزاربىووی گه
هیشخماههی هه پێشتر َهمىو وزٍو ڕۆخێيی خۆم پێبهخشیبىو)) ،٣٣هه 

ماههوێذ وٍن ئه هجام پێیبگهیً پشدیىاهێيی جهواوی زاوضخيی بێذ
وٍی دٍ 
ههدا بىهیً ،جا ئه 
كه 
دٍ 
له 
یه صۆراغی ئهو بێزاربىوهه 
ئێمه 

هه مان .
هگاهدهه 

بۆ َه 
ڵضه
هه مین ماهفێضتی پڕ له گىماوی شاعیرٍ
ڵێذ((:یه 

وٍ 
دٍ
وااڵیه 

لهبارٍی ئهم دٍ 
كه
وٍ 
صهن له وپهڕی گىماهه 
شێرزاد خه 
٣٤
شاعیر((بهشێً له

هێخه ڕاصخییهوی جر هه
یه 
ماهگه 
دٍ 
مه 
،ئه 

مهوی خۆی گۆراوی بۆ چڕی))
جه 
َهمىو 
به 
بهراهبهر هیشخماهێً ،هه 

٣٥
َێزٍ ...زاهیاری صروشتی مرۆڤی فراواهترٍ  ،گیاوی جهواو گه مارۆ دراوٍ)) ،
خه ڵياوی دیىه زیاجرٍ  ،جۆشێيی به 
وٍری زیىدووی له 
صخه 
َه 

وجىه هێى شهپۆلی هاڕٍزاییهواوی
كىڵه بێذ ،ههن هه 
صخه 
بهشێً له َۆوارٍواوی جۆشداوی خاڵهحی دٍرووی شاعێر ئهو َه 
هگه 
هه ڕٍ 

وَه رییه ی
جه 
وٍاڵمی ئهو پرصیارٍ 
وااڵدٍواث ،جا به 

یهوی فراوان لهبهردٍم ئێمه
الكه 
وٍ وجرا دٍ 
صهرٍ 
مهی له 
خهڵً به بێ ئاگایی .ئه 

كهواوی دواجری
دٍ 
گهڵ پێىاهه هردن به 
گهڵ ئهو جێڕواهیىاههی ئاماژٍ مان پێداوٍو خىدی بۆچىوههواوی خۆی له 
باصمان لێىٍهرد له 
وٍ .
واجه 
له چىارچێىٍی گریماههی َهڵچىووی دٍروووی هسیىدٍ 
یىه ڕاصتی بۆچىوهێً ،هه زۆرجر وارٍواوی ئێمه 
شاعیر بگه 

ههدا :
كه 
دٍ 
وجهواوی َهڵچىووی دٍروووی له 
رهه 
وٍی چه ميی َهڵچىون و دٍ 
هگداهه 

وٍرٍی دووٍم /ڕٍ
جه 

وجهو واریگهرییهواوی ئهو ژیىگه 
یه
رهه 
ههدا ،دٍ 
كه 
وٍختی هىوصینی دٍ 
صاجه 

خاڵهحی هاجێگریی دٍروووی جاوی وىرد ،له

-1
صهر شاعیر .
له 

ڵگایهن دٍواث ،هاهرێذ َیچ ههصێً جاواهباربىرێذ به الدان له
واجێً بارودۆخێيی هاجێگرو هاصه كامگیر ڕوو له گەٌ و وۆمه 
گهر بۆ صاجێيی هه میش بێذ
ئه 
وٍ بێذ ،هه 
به شىێً َۆوارٍواوی ئهو الداهاهه 
َههدێ پراوضیپی گشتی و باو .به ڵيى گىهجاوجرٍ 

بهخشێذ .ئه م
وایهحی بهو الداهاههش دٍ 
مرۆڤێً وا لێدٍواث له دیدو ئایدیای چهصپاوی خۆی الدٍداث و به جۆرێً ڕٍ 
گهر ههجىاهێذ چارٍصهر بۆ هێشهو گرفخهواوی
دٍصىردوی َههدێ چه مً جا ئه 
مىكه 

به جۆرێً خۆدٍ ربازهردهه 
له
یه 
وٍ 
هردهه 
دٍروازٍ 

رههوجنی هێشهوان و هىاهدوی َاوصۆزی بهراهبهر خهڵً.
َه مىو َۆوارٍواوی صهرَه ڵدان و دٍ 
دٍوروبهر دابىێذ خۆی بێبهریبياث له 

دٍروی بۆ
رههوجهی َهصدىاصً ،هه 
دٍهرێذ بڵێین شاعیریش وٍن وارٍهخهرێيی به 
مهاجىوٍ ،

بهرَه
كه 
وٍ َا ڕۆژگارێىدا ئهو دٍ 
له 

گهڵ شهپۆلی هاڕٍزاییهواوی خهڵً لههگهری گرجبێذ ،به هىصینی شیعر و
ههصاوی ئاصایی له 
له 
بیيینی شخهوان خێراجرو جیاوازجرٍ 
وٍ پشدیىاوی له داخىازییهواوی خهڵً
دٍهگێيی دلێرٍ 
بیروبۆچىوههواوی خۆی هردبێذ و به 

بهرَه مهێىاوی دٍ كێيی وااڵ گىزارشتی له

ماهخاجه هێى

هه 
ئه
خه ڵً َهصتی خۆی بهراهبهر هیشخمان دٍربڕیىوٍ ،
وٍی جێگای مشخىمڕٍ ،زۆر جىڕٍجر له 
هردبێذ ،به اڵم ئه 
بێخهگۆو؟ بڵێذ :
وٍ 
جىهدٍ 

فهصێيی َێىدٍ
هه 
دهیایهن گىمان و جێڕامان چۆن دٍهرێذ شێروۆ به 

لهئێضخادا 

دٍ مىوچاوی هیشخمان 

یهوی چڵىً ئهچێ 
هجهرٍ 
دٍ مىو چاوی په 
له 

بهردٍوام داخرابێ و 
هه 

ئیضخا هچێً ٦٧ ٌ ، ...
ههوێ!
گرژو مۆن و صاڵی جارێً پێىه 
ههی صاڵی جارێً پێبىههێذ،
ڵىه 
یه وێذ پێمان بڵێذ :هیشخماهێً ههجىاهێذ بۆ خه 
دٍ 
هه 
یه ،
لهم چههد دێڕٍدا َه 
پهیامێيی شاراوٍ 

ههی خۆی
بىوهه 
وٍشدا جىڕٍ 
گهڵ ئه 
صخدٍداث .له 
دٍ 
صخداوٍ .خه ڵىیش پهیامی پابەهدبىووی خۆی له 

وٍزیفهی خۆی له 
دٍ

به هیشخمان دٍڵێذ :
وٍ 
ئاگاییه 

وٍو زۆر به
هاشارێخه 
بدٍیذ و 
هاصه 
گهڕێ َه 
بهرد لێدئه 
هه 

وٍو 
واجه 
هه ماڵ جێگهث ئه 

صهریا بڕۆیذ! 
جادٍش به 


هه
گىێچىه! 

ئهی هیشخماوی بێ

بىوهه 
وا ههزاوی ئهم جىڕٍ 
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 ١٨١
ٌ 
َهر جىڕٍبىووی صهری خۆمه!

خاڵهحی دٍروووی خۆیىردووٍ  ،بهاڵم بۆ خه ڵً و خىێىهرٍواوی خۆی جۆرێً له َاوصۆزی

ڕووهه شاعیر گىزارشتی له

ئه 
وٍ

لهصه ر
واهه َ ،ێىدٍش بۆ جێهێشخنی واریگهرییه 
روهییه 

جه 
دٍ
وٍی خاڵه 
هگداهه 

ێىدٍی بۆ ڕٍ
دٍق َ 
وٍی صهملێنراوٍ  ،هه 
هیشاهدٍداث .ئه 

یهوی زۆری وٍرگران له بارودۆدی جۆراوجۆرداَ ،هر دٍبێذ
صهر ژمارٍ 
گهر دٍق واریگه رییهوی زۆری َهبىو له 
ئه 
ر((چىهىه 


خىێىه
رهه ی
ئههجامداوی ئهو ئه 
هه 
یه 
َایه 
وٍ  ،ئهو به 
هیضبهث داَێىهرٍ 

به َای خىدی جێپهڕێىێذ به
َایهوی بابهحی ئهوجۆی َهبێذ ،هه 
به 

٣٦
دٍصخدێىێذ))  .
بۆ به 
وٍ خاڵی
كهی شاعیر له 
كهواوی پێشتر و دواجری ئهم دٍ 
وٍی دٍ 
هدٍ بهپێی خىێىدهه 
دٍیً لهخاڵێيی گرهگَ ،هرچه 
صه رهج دٍ 
وٍ 
لێرٍ 

زی
صهر ئهزمىون و صۆزی جاهه
جهنها له 
گۆڕٍ  ،به اڵم ئهو صىىراهه 
دٍبین صىىرٍواوی پیرۆ الی شاعیر بهرامبهر هیشخمان چهصپاو و هه 

صایهحی
هه 
یه  ،بهالی وارٌ یۆهگ وایه(( :هه 
ههش هاوٍصخێذ له واجێىدا ژیان خۆی له ژێر وارجێىردن و واریگهریدا بهردٍوامی َه 

٣٧
وٍ جاوى ئهزمىووی مرۆڤایهحی و وۆمهڵ))  .
بێخه 
ڵىه درێژدٍ 
هاوٍصخێذ ،به 
وٍ 
صییه 
هه 
صهر ئهزمىووی جاهه 
واهه  ،جههیا له 
مرۆڤ صىىرٍ 
بهردٍم مهجرس ی گهورٍ ،
خاجه 
صهرهێص ی دٍواث و خۆی دٍ 
ڵهمێيی گههج دٍواث ،هه 
خهمی كه 
یه شاعیر باش له 
وٍ 
ئه 

بهیاهیذ باش 

م))ٌ 
ڵه 
مً هاوم ((كه 
هجهواوی (با)یهوی گههجدام 
لههاو په 

میشه 
ههم َه 
هه 
خاوٍ 

وٍ .
هىوصێخه 

َهجاوم پێ ئه

ئهو صڵ له َیچ جارماییهن و 

وٍی 
الصدیىێيی خهث وىژاهدهه 
وٍ 
صخهوان هاواجه 
مله 

ڵضههگاهدوی وٍزیفهواوی هیشخمان بهراهبهر به َاواڵجییاوی ،ههبىووی
یياجه خاڵێً بۆ َه 
دٍ 
وشخییهوان ،هه شاعیر 

پێىٍرٍ ڕٍ
یههێً له 

وٍجا َهر لهو چههد دێڕٍدا له زماوی
ئه 
ڵچىون ،

هه بۆ َه
یه 
َاهه 
رووهییهو صهرچاوٍو به 

خاڵهجێيی دٍ

جرش و دڵهڕاوهێیه ،ئه 
مه
دٍهىصێذ :
وٍ 
مه 
ڵه 
كه 

ئهو پێم ئههىوصێذ 
مً َههدێ جار هه 
خىرپهخىرپ 

هه 
وێخه
دڵم ئه 
ئهجرصم! 
وٍ 
هایشارمه 
ئهو یان دٍ ماميی 
چىهىه 

وٍ 
داجه 
ڵدٍ 
َه 
شاخێيی گهورٍ 
 ١٥٤
ٌ 
بایهوی دڕ!
شه 
یان چىگ ئههێخه چىگی ڕٍ 

اڵهحی هاجێگیری دٍروووی دٍواث و واریگهری َه مان ژیىگهی جرش و
دٍواث له هیشخمان و جىش ی َه مان خ 
یه شاعیر جىڕٍ 
مه 
ئه 

ههوێذ .
دٍردٍ 
ڵچىوههواوی به 

جۆكاهدن وادٍواث َه
یه  ،ئهو پێی وایه هیشخماهێً
گهڵ چه مً و هاوٍڕۆوی ئیيخمادا َه 
كهدا لههیشخمان جۆراوٍ  ،هاوۆوی و ملمالهێی له 
شێروۆ لهم دٍ 
ههجىاهێذ هاهێً بۆ برصییهن دابین بياث ،ئیيخمابىون بۆ ئهو هیشخماهه َیچ واجایهوی هییه :


خهوما 
مشهو هیشخمان له 
ئه 

یهن هاوی گهورٍ 
بىوبىو به 
مىیش برس ی  ..برس ی .
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وٍ 
مه 
یهوی لێىه 
وٍختێ ویضخم پارچه 

َهویرو 
به 
وٍ 
هان بىوٍ 
به ئاردو 
وٍ 
َهویر بىوٍ 

وٍ 
ڕێچىه ڕێچىهش له ئاردٍ 
ٌ  ٦٣
دٍرێ!
هێچ و ئهصپێ َاجىه 
وٍی خه مخۆری و ئازارٍواوی
ههیً ،شێروۆبێىهش له ڕیسیی پێشه 
صخدٍ 
ههدا به ئاشىرا َه 
وٍو شرۆڤههردوی جێىضخه 
له خىێىدهه 
ههدا جۆرێً له
كه 
له وۆی دٍ 
جییهوی ڕاصخگۆو دٍهگێيی دلێری ئهوان بێذ .بۆیه 
یهوێذ هىێىهرایه 
ههیهحی و دٍ 
خه ڵيی هیشخماهه 

ر
دٍواث ،هێشهواوی خهڵً
ڵىه بێداڵ و بێالههواوی ئهو هیشخماهه 
ههی هیشخمان و خه 
صتڕۆشخىوٍ 

بهراو دی هێىان ژیاوی چیىه 
دٍ

وٍ زۆری دٍوێذ ،واریگهرییهواوی به ئاشىرا بهصه ر
یه 
كضههردن له بارٍ 
هه 
مضهرٍ ،
جه 
َههدو فرٍ 
چه مىێيی َێىدٍ فراوان و فرٍ ڕٍ 

به هیشخمان بڵێذ :
هه 
َێىدٍ زۆرٍ 

شاعیرٍ 
وٍ

مً چیم ئهویضذ له هیشخمان 
وٍی هه هاهێً و هه وىهجێيی 
له 
جگه 

خىرمهث و مشتێ 

دڵىیایی و گیرفاهێيی به
َهجاوی ئارام و باراهێيی خۆشهویضتی و 

یهوی هراوٍی صهر ئازادی و عهشلم باحێ ٌ  ٢٨٦
هجهرٍ 
په 

صخهبهرهردوی ژیاهێيی ئارام لهو واجهی ئهو َۆواراهه
یهوی ئاصىدٍیی دٍبیيێذ بۆ دٍ 
الكه 
َه مىو مرۆڤێً خىاصخهواوی وٍن دٍ 

َهمىو
وێخه هێىان دووڕی اوی ژیان و مهرگ ،ئهو واجه 
هه 
وۆمهڵ دٍ 

دٍصدىاخرێً و ڕێگری دروصخدٍبێذ ،ژیاوی جان و بهشێً له

ئهوپهڕی گهورٍیی و بهزیىدوویی
هێخه 
گهیه 
وۆمه ڵێً َه ڵىێضذ ،شاعیر دٍ 

وٍ ،شێروۆ پێی وایه
وهه ژێر پرصیارٍ 
هه 
پیرۆزییهوان دٍ 
هگه جا
صهر شیعرٍواوی خافسی شیرازی و شىضپیرو زۆر شاعیری جریشدا جێپه ڕبىوٍو هه چی جا ئێضخهو ڕٍ 
((صهدان صاڵ به 
وٍ 
یهێڵىه 
دٍ 

٣٨
وٍی فهزای شیعرٍوان وٍن فهزای
بهر ئه 
وٍو دٍ ڵێذ(( :له 
داجه 
وٍ بۆچی؟)) َ ،هر خۆی وٍاڵم دٍ 
بهزیىدوویی بمێيىه 
جایشه 
َهجا َه 

٣٩
َهوێنی
واجه 
دٍ 
ئهو زاماهه 
بهگرهگ دٍزاهێذَ ،هر بۆیه 
وٍ 
كضههردن و هىصین لهبارٍی ئهو پرصاههی هیشخماهه 

پرصهوان ههمرن))
یهوی گرهگ جا هاڕٍزاییهواوی هادی دٍرببڕێذ .
َاهه 
به 
واجه 
َهڵچىوهێيی دٍروووی و جىڕٍبىون و هائىمێدییهواوی دٍ 

ئهم واجهجان باش! 

مً هاوم ((هاڕٍزاییه)) 
له دایىببىی شاری یاخیبىون و 

وٍریم 
گهڕٍوی برصێتی و وۆاڵوی وىێرٍ 

دواوٍ مً صهر به َۆزی بێدٍهگی هیم .
به 
لێرٍ 

مً ڕێبىاری صهر ڕێ و باوی 
َهجا َهجای چاوٍڕواوی و 

ٌ  ٨١
دروشمی بێدٍصذ و كاچ هیم....

هاصىامهو هیشخمان له وۆن و ئێضخاداَ ،هڵىێضذ و هاڕٍزایی :

-2
یهوی بێگیان  و
َهرجارٍی لهزماوی ههرٍصخه 
صه ریدا زاڵبىوٍ 
بهگشتی گێڕاههوٍی شیعرییه و جۆرێً لهزماوی خیيایهث به 
هه 
جێىضخه 

وٍشدا جاوی وىردی بۆ صهملاهدوی بىووی
گهڵ ئه 
ییهواوی خۆی دٍردٍ بڕێذ و جۆرێً له ڕٍوایهجییان پێدٍداث ،له 
جىڕٍ 
وٍ 
به رێىه 
گیاهله 

صهردا هییه ،واجێً هیشخماوی لێزٍوجىراوٍو داگیرههرٍواوی له
له هیشخمان َیچی جری له 
دٍصتهێىاوی مافهواوی جگه 
خۆی و به 
به گیان و ماڵی خۆی دٍداثَ ،ه ر
وٍی ئهو هیشخماهه كىرباوی گهورٍ 
صتهێىاهه 

صىراهه بۆ به 
دٍ

وواجه 
جه
َاوزماههواوی خۆی هین ،ئه 
وٍیی و هاصىامهو وىردبىووی خۆی
جه 
صهر چه ميی هیشخمان و َهصتی هه 
گهورٍ له 
وٍی ئىمێدی گهورٍ 
بێخه َۆواری ئه 
دٍ 
شه 
وٍ 
ئه 
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دٍصخخضخنی ماف و
وٍو به 
صاهه 
گهورٍههی خه 
هسڵه 
صایهو صێبه ری ئهو هیشخماهه  ،مه 

َهڵچىێذ و وا لێىیبداجه 
وٍ

ڵچىیىٍ واجێً هیشخمان به خىاصذ و

صهر َه
یهواهییهحی ،لهو ئاهىصاجهی هیشخمان ئازادٍو خه ڵيی ئىمێدی زۆریان له 
داخىازی 
ی
كیىهی ئه وان ،هائىمێدی شىێنی ئىمێد و بێزار شىێنی خۆشهویضتی
هاصىامهی ڕاصخه 

وٍ و هابێخه
جه 
گشخییههه هایه 

ئیرادٍی خه 
ڵىه
بىهما ڕٍوشخییهوان،
یههێً له 
یه 
وٍ  ،ئیتر داڕوخان ڕوو له َیىاو ئىمێدٍواوی خه ڵيی دٍواث ،شاعیریش َه مان پێىٍ ری َه 
دٍگرێخه 

روٍ ری و خۆشگىزٍراهییه.
ههی ئامادٍگی یههضاوی و دادپه 
ڵىه 
ڵضههگاهدوی وٍزیفهواوی هیشخمان بۆ خه 
پێىٍر بۆ َه 
دٍه رێخه 
هه 

صایهیدا
له ئارامییهواوی هیشخماهیشدا ئهواهیش له 
مێژووییهواوی خهباجدا ،هیشخمان دٍپارێسن  ،پێىیضخه 


صاجه
واجێً َهژاران له
وٍ .
صێىه 
بده 

اڵیهحی و
صهوی ڕٍوشتی و وۆمه 
مىواهه ،شىهاصێيی ڕٍ 

وٍ ،شىهاش و هاصىامهی هیشخماوی َه
واجه 
ئهو شىهاصهی شاعیر جهختی لێدٍ 

وٍ .ئیرادٍواوی
وصێخه 

ههی خۆیدا به شيڵ و فۆرمێيی جر بچه
هیشخماهه 

یه  ،ههن َیچی جر ،بۆیه هابێذ خه ڵيی له
ڤدۆصخاهه 

مرۆ
صخهی خان
له رۆحی دایىه هیشخمان و جه 
وضیپاهه 

ئهو پرٍ
ئازادی و ژیان و صهربهخۆیی لههاو هیشخماهدا مافی َه مىو جاهێىه ،
یه گۆڕاهێيی صه رپێییاهه هییه و
ههدا َه 
كه 
دٍ 
ڵچىوهاههی الی شاعیر له 

هه .دٍبیىین ئهو َه
یههضاوی بۆ َهمىو الیه 
داوادٍهرێذ به 

ئهو بارٍ ی
دٍبێذ ڕاگىزٍر به هێى ئهو َه مىو ئازاراههدا بىهیً ،هه 
مهوی هییه ،بۆیه 
یاخیبىون و گىماهىردن له هیشخمان شدێيی َهڕٍ 
له خاڵێىدا ئێمه
مه 
وٍ  ،ئه 
هِشدُماهُِاههی خۆي پاشگهزبىوبێخه 

َهمىو ئهو بیرو بۆچىوهه
جهبىون وا هیشاهبداث شاعیر له 
ێىاوٍ 
َ 
گهر ڕاصخِش بێذ ،جهنها بۆ ئهو جێىضخهي شاعیر ڕاصخه و دٍها
ئه 
ههیً بیضهملێىین َه لچىون و َاوصۆزی شاعیر 
دٍ 
وٍ 
صهر ئه 
وار له 
وٍ ی
كهواوی جر و َهجا هىصیىه 
دٍ 
وااڵیه ،شێروۆ له 

صهرجه مى جێگهٌشتن و دهُابِىيی ئهو هاگ رێخهوٍ ،واجێً پاش ئهو دٍ 
كه

وٍو هِشدُمان و مێژووي
جه 
بهراهبهر به پرس ی هه 
وٍ 
َه مان دهُابِىيی پێشىوٍه 
فهس ی شُعرَى و به 
َه مان هه 
وٍرییهواهیشیدا به 
بیرٍ 

وىرد بهرَه مى َێىاوٍ .
ههدا دٍبیضترێً صهروبىىردوی َه مىو ئهو
كه 
دٍ 
ئهو دٍهگی هاڕٍزاییاههی له 
وٍ 
خىێىیىه 

هه 
دٍ
كه 
وٍشدا واجێً جهواوی دٍ 
گهڵ ئه 
له 

صهر َهڵچىیىون ،به جۆرێً
له 
ههیدا ئىمێدی 
له خۆشىیضخنی هیشخمان و پاراصخنی هاصىامه 
هه 
بیرو باوٍڕاههی پێشىوی شاعیرٍ ،
ئهو ڕایهیی
یىه 
گه 
دٍ 
هدٍ بۆ هیشخمان گۆراوی چڕیىٍ  ،بۆیه 
وٍ 
ئه 
بىوٍ 
ئهو هه 
وٍ 
وٍ َمدا ژیاوٍ  ،ئه 
وٍی پێماهبڵێذ پێشتر له 
وٍن ئه 

وٍی شاعیردا َه 
یه
رووهییهحیَ ،همىو ئهو شخاههی له جیهاوی دٍرٍ 

هه هاخ و دٍ
یه 
بڵێین((لههاو خىدی شاعیردا گهردووهێً َه 
٤١
اڵیهحی و واكیعی صهردٍ مه)) .
دٍب َه ڵلىاڵوی باری دٍروووی ژیاوی وۆمه 
وٍی ئه 
ن...لهبهر ئه 
هه 
ڕاصخهوخۆو هاڕاصخهوخۆ وا ریلێدٍ 
مه 
ش
گهڵ ئهزمىوههواوی شاعیر كۆهاغ به كۆهاغ َههگاو دٍهێذ ،به 
له 
جه نها هاجىاهێذ بژی  ،بۆیه 
به 
رووهییه 

روٍ َا شیعر ماهێيی دٍ
َه 

ڵضههگاهدهێيی
وٍی شیعرٍواوی شێروۆ َه 
خىێىدهه 

دٍجىاهین به
مجۆرٍ 

َه ڵىێضتی صاجێيی له صاجێىیتری ژیاوی جیاوا زبێذ ،به
هگه 
ڕٍ 
كهواهدا بىهیً ،شێروۆ جا ئهو صاجهی ماڵئاوایی له ژیاهىردووٍ ،
وٍختی له دایىبىووی دٍ 
صاجه 
مهواوی ژیاوی وىرد له 
لۆجیيی بۆ صهردٍ 
له دهیایی
هیگهرٍهیش بىوٍ 
هدٍ 
په رێ سبێذَ ،هرچه 
جهههی دورٍ 
صههردوی صیاصهث و بارودۆخ و ژیاوی میلله 
له مىمارٍ 
یخىاهیىٍ 


هه
٤١
وٍشدا
گهڵ ئه 
له 
دٍخىا زێذ)) 
مه 
وٍجا خۆی دٍ ڵیذ(( :ویضتی خۆم هییهو هاچارییه  ،دۆخ و دۆزی وىرد ئه 
صیاصهجىردوی وىرد ،ئه 

بىوههواوی
ههن شاهازی به یاخیبىون و هائىمێدی و جىڕٍ 
یه وا له شاعیر دٍ 
گهورٍ 
هه دا خىاصتی گۆڕاههوان َێىدٍ 
كه 
دٍ 
له 
بیىین 
دٍ 

وٍ بياث ڕوون و ڕٍوان بێزاری خۆی دٍرببڕێذ و بڵی :
خۆیه 

یاصهث ئههىوصم 
مً هه شیعر بۆ ص 
گىڵداهه گرژو مۆههواوی 

خخهدا ئهبم به
لهو وٍ 

وٍ .
صهر مێزی وۆبىوهه 

گهر بۆ خۆمی بىىوصم 
ئه 

كیىه .
جۆگه ئاوێيی ڕاصخه 

ئهبم به

هه بۆ ئهم هیشخماههی ئێضخای بىىوصم 

  ٌ  ٢٥٤
ئهبم به ڕیسێ ژمارٍی دزراو.
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پێچهواهه ی

بىوهه  ،به
دٍهگی هاڕٍزایی و جىڕٍ 
هه 
كه 
ههی هاو دٍ 
هجه بێزاربىوٍ 
َه ڵىێضتی ئێضخای شاعیر یان بڵیین دٍهگی گه 

دٍ ماهباث بۆ جۆرێيی جری
میشه َێڵێيی پیرۆز و پارێسراوبىوَ .هر ئهم َۆوارٍ 
َه 
ڵىێضخهواوی بهرامبهر هیشخماوی پێش ئێضخا ،هه 


َه
ی
دٍبی شێروۆیش جىش ی جۆرێً له كىرصایی و
صیاصهث ،ویضخگهواوی وار ئه 

لىدٍبىووی صهرجهم وایهواوی ژیان به
هه ئا 
وٍ 
بیرهردهه 

هایهوێذ بێزارییهواوی
وٍ 
ئاگاییه 

َه ماهياجدا بهرپرصیاری هردووٍ ،ژیاوی شێروۆ دابڕاو هییه له چاالوی صیاس ی و ڕێىخ راوٍیی ،بهاڵم به
له 

مىوىرجییهوان

وٍی ههبێذ چاو له 
هه
صخۆیی و وایلێدٍواث جىاهای ئه 

خاجه 
ئه
جییهوی ڕٍوش ی دٍ 
بهرپرصیاریه 
شه 
مه 
َهر ئه 
وٍ  ،
بشارێخه 
وٍجا  زامی خان و چه ميی فیدراڵی له م
ههش ی دٍزاهێذ ئه 
صخهی خه ڵً و هاصىامه 
بهشێيی جه 
بپۆشێذ ،چىهىه شاعیر خۆی به 
ڵچىوههواوی :

َاههی َه
به 
ىداوٍ جا پهیامێيی جری بێزاری بياجه 

چههد دێڕٍ لێ

"مً گىێم لێیە
لێرە خاک هرکەهرکێتی و ئەهاڵێنێ و
ئەوەهدەیان لێدزیىە
لەمضەرەوە
َەجا ئەو صەری فیدراڵی
ٌ  ٣١
َەمىو جەصخەی کىهاودەرە".
دٍن ،له
شیعرٍواوی دٍ 

َایهوی جر به
ڵچىوههواوی هرخ و به 

دٍواثَ ،ه
لهم جێىضخهشدا شاعیر به بىهیادێيی كىڵ و گهورٍجر كضه 

وجۆرٍ ئاوازٍ 
هه

شیعرٍواوی به

وٍ َ ،هربۆیه
وصاهدهه 

صههگهری بهرگری دژ به هادادی و هایههضاوی و چه
واجێىدا شیعری هردۆجه 
یهوی دووڕووییاهه ی
وٍی خىێىدههوٍ 
صخدٍ َێىێذ ،ههن ئه 
دٍ 
هه مری بۆخۆی به 
اهبهشاوی گۆڕاهيا رییهوان َههگاو دٍهێذ جۆرێً له 
ش 
بۆ بىرێذ .
به پیرۆزی بساهێذ ،لهواجێىدا دٍ 
بێخه
یهن هه هاوی واڵجه 
هاو چىارچێىٍ 
لیضمه ببێذ له 

شاعیر جارێيی جر هایهوێذ جهصلیمی ئهو جه
جهو ماهایهن بۆ خۆشهویضتی هاَێڵێذ :
چه 


کە واڵث بىو بە چەجەوڵی َەڕەشە و
چی دەرگایە لێی داخضتی
ئیتر شدێک هییە لەودا َەرگیز
ٌ  ٢٢
جۆ پێی بڵێی خۆشەویضخيی".

گهڵ
گشخییهوان له 

صهر ئاصتی بیرهردهه 
وٍ
له 
وایىردووٍ 

ئێمهدا َه 
یه
وٍیی 
جه 
هدییهی له شىهاش و ههلخىور و فهرَههگی هه 
ئهو پابه 

هاصۆری یههتر بژیً ،بۆیه شێروۆ دٍڵێذ :
مهی ئهیىىوصم 
ئه 

مێشه .
شیعر هییه ...خۆڵه 
چیرۆن هییه  ...زوخاوڕێژٍ .
واهه 
شاهۆ هییه  ...دیالۆگی هێىان زامه 
خۆشه 

صخهی مىداڵی هه
جابلۆ هییه ...جه 
ٌ  ١٨٢
باوٍش ی برصێدیدا.
له 

وٍدا فهزایهوی فراواهمان بۆ ڕزگاری هیشخمان دروصخىردبىو،
جه 
خه می خان و هه 
له 
میللهجێيی ژێردٍصخهبىویً بۆیه 

 
ئێمه
َهڵچنراون پێىیضدیان به
صخدٍ َێىێذَ ،ه مىو ئهو َیىاو ئىمێداههی له صهر ئهو ئازادییه 
دٍ 
وواجهی هیشخمان ئازادی به 
له 

یهوی جىێژٍواوی
ههمیىه 
یه  ،واجێً صىدمههداوی یهههم لهبهرَهمی ئهو ئازادییه 
الیهن و بۆ َه مىوان َه 
مه 
جهخلیلىردوی َه 

وواجه بریً له
خۆشییهواوی هیشخم ان مهخروم دٍبً ،ئه 

بهن و َهژاران و خه ڵياوی ئاصایی له
َه مىو جۆرێً دٍ 
وٍن ،به 
صهرٍ 

Page 31

(Special Issue), 2019

5th Conference for the language and Human Sciences

ڵدٍ داث و شیعرو شاعیریش هاجىاهً لهو واكیعه دابڕاوبً،
صخهو ڕۆحی جاوی وىرد دروصخدٍبێذ جىڕٍبىون و یاخیبىون صهرَه 
جه 

وٍصف دٍواث :
مجۆرٍ 

ئهو هادادیاهه 
به
وٍ 
بۆیه شێروۆ هاجىاهێذ بێدٍهگ بمێىێخه 

ر
"ئەم دەصذ بەو دەصتی هەزاوی پەهجە دز ا!
ئەم كاچ بەو كاچی هەزاوی ڕێگە دزرا!
ئەم چاو بەو چاوی هەزاوی صەرهج دزرا!
ئەم باڵ بەو باڵی هەزاوی فڕیً دزرا.
صارومارە ...صارومارە
ز
ئەم دیرۆکی دەصەاڵحی صەر ەمیىە و
ٌ  ٣٣
بۆوی دەمی درۆکاوی ئەم ڕۆژگارە"!
یاههوێ جا
ئه 
واههی یه هجار لهصهری دادٍهیشً ،بۆیه 
جه بۆ ئه 
هه 
فهڕوو بهرٍ 
صهاڵث لهم واڵجهی ئێمهدا عهرشێيی پڕ له 
وىرس ی دٍ 
َهر ئهم وىرصییه بۆ َهژا ران و خهڵياوی ڕٍشۆوی و
وٍ 
واهه 
پێچه 
ڵىهصً ،ههچی به 
وۆجا ڕۆژٍواوی ژیاهیان بۆ یهن صاجیشش لێی َه 
صهر زاری
مهش فاهخهرێيی جری وا ریگهرییهواوی َهڵچىووی دٍروووی الی شێروۆ دێيىه بىون له 
خۆرٍ  ،ئه 
ههو صهرٍ 
مۆجه 
بۆجه 
صادٍ 

دێخهگۆ :
وٍ 
وىرصییه 

مەرخەبا ...گیاهە  ...مەرخەبا!
مً هاوم کىرصییە
کەش هەیساوێ مً ئەیساهم
ئەم َەمىو چەكۆی ػەدراهە
ئەم َەمىو جۆگەی خىێىاهە
ئەم َەمىو ماصکی دزییاهە
ئەم َەمىو ڕەژووی ڕكاهە
لەصەر مىە!
لەصەر داهیشخنی صەر مً ئەکرێً!
بەاڵم هاڵێن کەصیان هاڵێن لەصەر مىە!
َەمىو ئەڵێن لەبەر چاوو
ٌ  ٤١
بااڵی جىاوی ئازادییە!
هه 
وێخه
بێخه ڕاصخییهوی جاڵ و خۆشهویضتی هیشخمان دٍ 
گلهیی دٍ 
وٍ 
صخدٍداث ،ئالێرٍ 
دٍ 
له 
واجێً هیشخمان ئهرن و وٍزیفهی خۆی 
َهجیىێيی بێ
چىهىه هیشخمان له چىارچێىٍی ئارامی و ئازادییهههیدا بۆ َه مىوان ههبێذ و جیاوازی بياث ،ئیتر هه 

وٍ ،
ژێر پرصیارٍ 
بێخه هاهێً صىێيی برس ی له ئازار ڕزگا ربياث و ماچێيی خۆشهویضخیش هاداجه عاشلاوی ،شاعیر
دٍ 
وٍ و هه 
واجه 
دٍ 
جلىبهرگ پۆشخه  

ییه :
گله 
مهش به 
له 

ههی خۆم هردو 
َهزار ماچی هیشخماهه 

وٍ .
هردمه 

ئهو یهن ماچی هه

بهزۆر هییه 

خۆشهویضتی ئااڵ هییه دروصتی ههم 

 ٢٤٢
ٌ 
یان جابلۆیهن بیىڕمه 
وٍ

داخاجه
گهڵ چه ميی لۆجیً ،به ڵيى عاجیفهو صۆزی وىێراهه
له 
وٍ 
صخێخه 

واهه 
هاوٍ
هگاوهاههی شاعیر پێچه 

ئهم َه

خىه مىردوی بیروباوٍڕٍواوی
ڵىێضخهواوی و مه 

چىارچێىٍی گىمانَ ،هر خۆی پرصیار گهلێيی وا دێىێخه ئاراوٍ ڕٍوایی بهجۆری َه
گه ڵ
له 
یه 
واهه 
ڵىێضخهی ڕاصخهوڕاصذ پێچه 

وٍههواث بڵێذ بۆ ئهم َه
بچه صپێىێذ ،به جۆرێً ههصێً زاحی ئه 
وٍ 
لهبارٍی هیشخماهه 
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صههدی
َهمىو په 
هه 
ئااڵوٍ ،

پاصاوٍواوی َاجىهدهیای ئهم دٍ 
كه

ڵىێضخهواوی پێشىوی بهرامبهر هیشخمان ،شێروۆ بهجۆرێً له


َه
صایهحی
خسمهجىردن و پاراصخنی هه 

گهر هیشخمان لهصروشتی باوی خۆی هه
ههی بىهن ،پێماهدٍ ڵێذ ئه 
ڵچىوهه 

وجهواوی َه
رهه 
دٍ 

ڵچىوههواوی شاعیر

یه َ ،ه
گهر بۆصاجێىیش بێذ مافی هائىمێدی و جىڕٍبىوهیان َه 
جاههواهیهحی البداث ئه وا َاوهیشخماهیاهیش ئه 

وٍوان
دٍصىردوی هیشخمان ،بیرهردهه 
وٍی جان و وۆمهڵ بهرامبهر چه ميی مىكه 
خاجه هێى بیرهردهه 
دٍ 
یهوی جازٍ 
جۆرٍ ئاراصخه 

لێرٍ 
وٍ

بهرامبهر جیاوازییهواوی بێىهگۆ ،لهو صاجهدا شاعیر جیاوازییهوان
یه 
وٍیان َه 
َه مىو مافی ئه 
شله كێىێذ هه 
بهجۆرێً دٍ 

رهدٍواث :
دٍ 
یه 
به مشێ ىٍ 

ێ صفرەکەمان وحی:
"لە ماڵەوە ڕۆژ 
لە هێى ئێمەیشدا بەخخەکان لەیەکتر جیان!
جیاماهدایەو گەلێ زۆرن ئەو صفراهەی
َەجیىبارو بێىەژهً و جەنها جارێک
"صەری خۆیان "هەدیىە پڕبێ لە كاپی
صک بەخخەوەر !بیرم هایە هاهێکی مً لە دڵەوە
ٌ  ٥٢
پێکەهیبێ و کەوچکێکم وجبێتی :وا جێرم خىارد"!

رووهییهواوی شاعیرو چه ميی یاخیبىون :

 - 3واریگهرییه 
دٍ
یهوی یاخیبىواهه ی
وٍ 
هگاهدههوان به ئا راصخهی خىێىدهه 

وااڵیه ،بۆچىون و َه 
ڵضه

لهصهرٍجای له دایىبىووی ئهم دٍ 
كه

واههش جۆرێً لهڕٍوایداهبىون به
یه  ،بهاڵم ئهو خىێىدهه 
یهوی وىرجبیىاهه 
وٍ 
خىێىدهه 

وٍبىون له هیشخمان ،جێڕواهینی ئێمه
شاعیرٍ 

وٍو هیشخمان و ئه و
جه 
بىوههواوی شاعیر بهبێ ڕٍچاوهردوی مێژووی دووری خهباث و جێيۆشاههواوی خىدی شاعیر له پێىاوی هه 
جىڕٍ 

جێگهشخنی
ڵه 
َه 
دٍجىاهین به 
وٍ 
یه 
لهو ڕواهگه 
جه 
ڵبه 
چهصپاو و پیرۆزاههی الی شاعیر وٍن بیروباوٍڕو ئایدیای ههگۆڕبىون ،ئه 
صىىرٍ 

مه ش
ئه 
وٍ ،
یىه 
لێىبدٍ 

هه هىوصراوٍ
كه 
ڵچىوههواوی شاعیردا لهو صاث و واجهی دٍ 

ڵهم بدٍیً و پێىٍرٍوان له چىارچێىٍی َه
كه 
له 

بماههوێذ دٍربا زیبىهیً،

فهزی جاواهباریدابێذ و ئێمه
كه 
وٍی له 
صییهحی شاعیر وٍن ئه 
هه 
ههن لهپێىاوی بهرگ ریىردن له 

هدییه ڕٍواواهیان دێخهبىون
وٍ 
بهرژٍ 
وٍ واجێً بارودۆخێيی هاجێگیر و دور له ویضخىخىاصتی خهڵيی به ئاراصخهی دژ به 
واهه 
پێچه 
به 

ڵىێضخهواوی ئهو صاث و واجه ی

ڵىه هرخاهدوی َه
َههدێ پراوضیپی گشتی و باو ،به 
هاهرێذ َیچ ههصێً جا واهبا ربىرێذ به الدان له 
بهخشذ،
ڵهم دٍدرێً و هرخ و به َای زیاجری شاعیرییهحی به شێروۆ دٍ 
كه 
جپهروٍری له 
شاعیر به جۆرێىیتری مرۆڤدۆصتی و میلله 
گه ڵ
خسمهحی خىاصخهواوی خهڵً لهههزٍر دٍگی رێذ و َهر لهو ئان وصاجاههدا له 

به شێً له
لهو لهخ ساههدا پهیامی شیعر به 
َهربۆیه 

له شیعرو شاعیر
وٍ 
ئه 
میشه 
خىه گرجىدا دٍبێذَ ،ه 
بهرگری و ڕٍ 
هه مىوىورجییهوان خهم دٍهىوصێذ و َاوشاوی داخىازییهواهیان له 

مهی شێروۆ جۆرێىه لهو جاكاههییهی هه
داخىازٍ ،هه هاوازٍو جاكاههبً ،بخىاهً به فۆرمی هىێىٍ خۆیان همایش بىهن ،ئه 
وٍ جا شیعر بخىاهێذ
یخه 
هه 
ڵچىوههواهذ هپىه 

وٍ وار بىهیذ و َه
وٍی ئهو دهیابیيییهی خۆجه 
دٍرٍ 
پێماهدٍ ڵێذ :دٍجىاهرێذ له 

وٍ ،ئهو پرۆصهی َاجً و
هابێخه 

یه دێذ و دووبارٍ
وٍ 
صخهبياث ،بهخخیار عهلیش دٍ ڵێذ((:شیعر ئه 
وٍزیفهواوی خۆی بهرجه 

وٍی َهرئایدۆلۆژیایهوی جازٍگه ری ئیشدٍواث...جیاوازی
دٍرٍ 
َههدێً جار له 
ییه ،
جاكاههو هاوازٍ 

ئهو پرۆصه
یه 
وٍ 
بىوهه 
هه 
دووبارٍ 
٤٢
روٍ َا دٍ ڵێذ((:شیعر ڕۆڵێيی گرهگ له دروصخىردوی هاوازٍیی و جاكاههیی خىددا
پرۆصهی داَێىاوی شیعر خۆی)) َ ،ه 

شێىه 
له
به 

دٍرفهحی فڕینی له وۆی
فهرداهییهحی كىوڵ و به شىهاصێيی شهخس ی ئهوجۆ هه 
به جۆرێً له 
دٍبیيێذ ،واجه شیعر گهیاهدوی شاعیرٍ 

٤٣
ههدا دٍبینرێذ بهجۆرێً
كه 
دٍ 
برٍوان دٍداحێ))  .بهئاشىرا َهم هاوازٍیی و َهم فهرداهییهحی كىڵی شاعیر له 
گه مارۆوان و وۆی جه 

وٍجا خىدی شێروۆش دٍڵێذ:
له هیشخمان ئه 
مه یاخیبىووی شێروۆیه 
صهر ئهو ڕایهیی ئه 
وٍواوی َێىابىویه 
خىێىدهه 

مً َاوواڵحی خەریخەی
هیشخماهێکی دزراو هیم
هیشخماوێ َەمىو جارێ یان پەهجەیەکی ئەفڕێنن.
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یان گىێچکەیەکی و یان چاوێکی ون ئەکەن و
یان وشەیەکی زیىدەبەچاڵ ئەکەن و
ێ ئەکاث و
کەچی هە َاوار 
ٌ  ٨١
هە بریيێکی ڕائەچڵەکێ!

مدٍواث،
ئهژمار ،الی شێروۆ ئیيخما بۆ هیشخمان زیادو هه 
جه 
هایه 
مهوی و بێبىهما 
وٍی ڕووهه ئُيخما بۆ هیشخمان جهنها به شدێيی ڕٍ 
ئه 

دٍهرێذ ئه و
َه مان شێىٍ 
وٍالبىو رێیدێدٍچێذ ئیيخماو خۆشهویضتی بۆی الوازببێذ ،به 
ئهرههواوی خۆی جه 
واجێً هیشخمان له 
وٍجا َهرخىدی
بااڵگهرداوی ،ئه 

یهی گ ۆراوی بۆ بچڕێذ و شیعر بياجه
جێرواهیىاهه بهرامبهر خۆشهویضتی هیشخمان زیادبياث جا ئهو ڕادٍ 

َه ر
یاماهه 
یىٍهدی و په 
هاههث بۆ ڕزگاری و صه ربهخۆیی و َه مىو ئهو په 
خۆی وا دٍ ڵێذ(( :هیشخمان و ئیيخما بۆ بیرباوٍڕێً جه 
صهردٍ مێيی جردا
صهردٍ مێيا گهرم و له 
صهر ئهچً ،له 
وٍ ی ان به 
بىه 
وٍ  ،چههد پیرۆزو جىاهیش بً واڵ ئه 
خاههی واجییه 

هه 
وهه
ئه 

٤٤
هههارٍوٍ))  .
وهه 
هه 
وههوان ئه 
َاجىهدی خه 
وٍ َ ،ێزی بهردٍوامیان جاصهر هابێ به 
بىه 
صارد ئه 
َه ڵىێضدێيی ڕادیياڵی و بىچیىهیی ههگۆڕ لهصه ر
بێخه 
هه 
هه 
كه 
پێىٍ رێً و دٍ 
یىه 
بىه 
صهر ئهزمىووی شاعیر ئهو بۆچىوهه 
دٍجىاهین له 

ڵگهی صهملاهدوی ڕاصخيی بۆچىوههواوی هێى
صهر و به 
یىه 
وٍ جیشيی بخه 
جه 
وٍی ماوٍ 
ئیيخما یان به ئاراصخهی دژٍ باو و دژٍ هیشخمان .ئه 
وشهی (وىردصخان) جهواو دٍبێ! چ صهیرو
وىرجه شیع رێىه بۆ پابلۆ به 

یرٍ دوا شیعری شێروۆ هه
صه 
هدٍ 
هه بێذ ((چه 
وٍ 
جىێ ژیىه 
٤٥
ئهویً و خۆشهویضتی لێدٍچۆڕێذ و
صهر واػهز وشهی وىردصخاهه))  ،هه 
یخاجه 
دٍ 
یهی ئهم پیاوٍ 
ئهو دوا وشه 
صهرهجڕاهێشه 

وٍ :
واجه 
مههیدا پهیامی َاوصۆزی بۆ هیشخمان دووپاجدٍ 
لهدوا صاجهواوی جه 


د وو مۆم و خۆم 
بهقی 
وپهڕی شه 
َهجا ئه 

ئاواث ئهڕۆم ...
صاڵێيی جر ئهبم به س ێ ڕێژهه باران 
صه د صاڵی داَاجىویشدا 
له 

صهری صااڵن 

ئهبم به ماهگ و َهڵدێم و 

ههم 
َاوار ئه 
جىاههو 

چههد مهزههو چه 
هدٍ

چههد دڵگیرٍ 

٤٦
جریلهی مً و وىردصخان

ئههجام :

له وۆي
دٍرٍ 
جه و به 
ڵىێضخهي شێروۆ له ئێضخا هچێً هِشخماهمهدا هىاهدووٍهحىَ ،ه ڵىێضدێيى شُعرَى جاًبه 

ئهو 
َه
  -1
ئهزمىووى شُعرَى ئهم شاعیرٍ.

صخهبياث ،ب ۆ 
یه
بهرٍو ئهو ئاراصخهیهی پهیامێيی مرۆڤدۆصتی بۆ خسمهحی َه مىوان بهرجه 
یهوی ئازادٍ 
 - 2شیعر جىڵه 
وٍ.
وێخه 
هاجىاهێذ دابڕاوبێذ له خىاصتی خه ڵً و لێیان دوربىه 
گه ر
ئه 
مه 
وٍ  ،ئه 
جه 
هِشخماهُِهواوى خۆي پاشگه زبىوٍ 

وٍي گىاًه شێروۆ له بیرو بۆچىوهه
یه  ،به 
جێگهٌشخيێً َه 
ڵه 
َه 
 -3
ڕاصخِش بێذ ،جهنها بۆ ئهو جێىضخهي شاعیر(ئێضخا هچێً هیشخماهمه) ڕاصخه و دٍها صهرجه مى جێگهٌشتن و دهُابِىيی
وٍ.
ئهو هاگرێخه 
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گشخُِاههي َێڵى


وضِپه
لهو پرٍ
ًخىاهُىٍ 

ههيَ ،هرگیز هه
مهوى خۆي و ئهزمىوهه شُعرٍُه 
 - 4شێروۆ به درێ ژاَى جه 
دٍجىاهین
ًهن هه 
شێىٍ 
وٍ  ،به 
جه 
لهي هِشدُمان و هه 
صه 
مه 
جاًبهث به راهبهر به 
وٍو دهُابُنی خۆي البداث ،به 
بیرهردهه 

ي
پێىدٍ َێنن.

بڵێین :صێِىهي (مێژوو ،وىرد و جراژٍدًا) وۆ ئهزمىووى ئهم شاعیرٍ
َهڵچىوهێيی واجییهو ماوٍ درێژ هییه و جۆرێً بایه دی زیاجری به شیعرو شاعیرییهحی
یه ،
كهدا َه 
ڵچىوههی لهم دٍ 

ئهو َه
 -5
لهصهر شیعرٍواوی ،كۆهاػێيی جر و گىڕێيی جری به ئهزمىووی شیعری
شێروۆ بێىهش بهخشی ىٍو له بری دروصخببىوی جاهه 
ئهو داوٍ.

وشه گىزارشتی لێىراوٍ  ،بهپێی
خاڵهحی َهڵچىون و َهڵچىون الی شێروۆش به 

دٍر هین له
َه مىو مرۆڤهوان به 
 -6
ی
صه ر
جهنها له 
واهیش ،

وٍ خاڵی دٍبین صىىری پیرۆزییه
كهی شاعیر ،له 
كهواوی پێشتر و دواجر ئهم دٍ 
وٍی دٍ 
خىێىدهه 

یه .
ههش هاوٍصخێذ له واجێىدا ژیان خۆی له ژێر وارجێىردن و واریگهریدا بهردٍوامی َه 
ئهزمىون و صۆزی جاهه 


پەراوێسەکان :
ههم /چاپخاههی دٍزگای چاپى پهخص ی صهردٍم ،صلێماوی.319ٌ ، 2011 ،
 - 1شێروۆ بێىهش  ،ئێضخا هچێً هیشخماهمه  ،چاپی یه 
ههم /چاپخاههی چاپ و پهخص ی صهردٍم.2012 ،
پهرٍی گىاڵڵه ،چاپی یه 
بڕواهه  :شێروۆ بێىهش ،ئهصپێً له 

-٢
 - ٣عسالدیً اخمد عسیس ،بىەماکاوی دەرووهساوی گشتی ،چاپی شەشەم ،چاپخاهەی ڕۆژَەاڵثَ ،ەولێر . ٨١ٌ ، ٢١١٥ ،
 - ٤دەڕواهرێخە :د.کامل خەصەن بەضیر ،ڕەخىەصازی  ،مێژوو پەیڕەوکردن ،چاپخاهەی کۆڕی زاهیاری عێ راق،بەػداد١٧١ٌ ، ١٩٨٣ ،
– . ١٧٢
َ - ٥ەمان صەرچاوە. ١٧٣ ٌ ،
 - ٦دەڕواهرێخە :د .کامل خەصەن بەضیر ،مێژو وی ڕەخىەصازی  ،بەرگی یەکەم ،دارالحریت للطباعت ،بؼداد. ٣٨ٌ ، ١٩٩٤ ،
 - ٧دەڕواهرێخەَ :ەمان صەرچاوە. ٤١ – ٣٩ٌ ،
 - ٨د.هاضر کاظم خاهلى و زیبا اصماعیلی ،هگارش و ادبیاحی فارس ی ،چاپ :اوٌ  ،اهدشاراث مبىای خرد ،تهران، ١٣٨٨ ،ص. ١٦٧
لادبیت في الترار الىلدي ،طبعت الثاهیت ،املطبعت الىجاح الجدیدة – الدار البیطاء،١٩٨٧ ،
 - ٩دەڕواهرێخە :جىفیم ال سیدي ،مفهىم 
ص. ٣
 -١١دەڕواه رێخە :یخی معروف & مضلم خسلی،هلد رواوشىاس ی شخطیذ در اشعار مخىبی ،مجلە ادب عربی،شمارە(،)٢صاٌ( ،)٥پایس
و زمضخان  ، ١٣٩٢ص .١٩٣
ی،اللراءة الىفضیتللىظ لادبي الع ربي،مجلت جامعت دمشم،املجلد  ،١٩العدد(،٢١١٣،)٢- ١

 -١١دەڕواهرێخە :الدکخىر مدمد عیس
ص .٢١
 - ١٢دەڕواهرێخە :د.کەریم شەریف كەرەچەجاوی،صایکۆلۆژیای گشتی،چاپی چىارەم،چاپخاهەی پیرەمێرد،صلێماوی . ٢٩٤ٌ ، ٢١١٥،
 - ١٣زیً الدیً املخخاری  ،املدخل الی هظریت الىلد الىفس ي،اهدشاراث الکخاب العرب ، ١٩٩٨ ،ص . ١١
 - ١٤صیؼمىهد فروید،مخخطر الخدلیل الىفس ي ،الطبعت الثاوي ،دار الطلیعت،بیروث – لبىان ، ١٩٨٦،ص . ٩
 - ١٥یىصف عىصمان خەمەد ،دەرووهساوی ،چاپی یەکەم،چاپخاهەی ڕەهجَ،ەولێر .١٥٩ٌ ، ٢١١٤،
 - ١٦دەڕواهرێخە :زیً املخخاری  ،ص .١١
 - ١٧صیؼمىهد فروید ،ص .١١
 - ١٨صۆزان جماٌ ،لەگەڵ صایکۆلۆژیادا ،چاپخاهەی کاردۆ،صلێماوی .١٧٥ٌ ، ٢١١٢ ،
 -١٩دەڕواه رێخە :د.صەعید شاملۆ،كىجابخاهە و جیۆرەکاوی دەرووهساوی کەصایەحی،وەرگێڕاوی :فرمێضک ڕزگار & صیدۆ داود،چاپی
یەکەم،چاپخاهەی گەهج ،صلێماوی .٤٣ٌ ، ٢١١١ ،
َ - ٢١ەمان صەرچاوە .٤٤ٌ ،
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 - ٢١دەڕواه رێخە :د.عبداللادر خمەامین مدمد،بيیاحی کارهامەیی لەدەقی هىێی کىردیدا،چاپی یەکەم،چاپخاهەی جیشک ،صلێماوی،
 .١٢١ٌ، ٢١١٨
 - ٢٢صۆزان جماٌ .١٧٧ٌ ،
 - ٢٣د.کەریم شەریف كەرەچەجاوی .١١٤ٌ ،
َ - ٢٤ەمان صەرچاوە .١١٥ٌ ،
 - ٢٥عسالدیً اخمد عسیس،بىەماکاوی دەرووهساوی گشتی،چاپخاهەی ڕۆژَەاڵث،چاپی شەشەمَ ،ەولێر . ٨١ٌ ، ٢١١٥ ،
 - ٢٦عەبدولخالم یەعلىبی ،لەکىلخىرەوە بۆ ئەدەبیاث ،چاپی یەکەم،چاپخاهەی ئاراشَ ،ەولێر . ٥٨ٌ ، ٢١١٨ ،
َ - ٢٧ەمان صەرچاوە  . ٨٦ٌ ،
 - ٢٨د.عبداللادر خمەامین مدمد . ١٢١ٌ ،
 - ٢٩عسالدیً اخمد عسیس . ٨٥ٌ ،
 - ٣١دەڕواهرێخە :د.صەعید شاملۆ  . ٥٥ٌ ،
ههم  /چاپخاههی ژیر ، 2009 ،صلێماوی،
خمه د ،چاپی یه 
خىه  ،وٍرگێڕاوی عىصمان ئه 
دٍب و ڕٍ 
ئه برامس ،جیۆرٍ مۆدێ رههواوی ئه 
 - ٣١
ٌ . 125
 - ٣٢شێروۆ بێىهش  ،ئێضخا هچێً هیشخماهمه. 290ٌ ...
َه مان صهرچاوٍ ٌ. 328
 - ٣٣
صهرچاوٍ ٌ. 295
َهمان 
 - ٣٤
ههم /چاپخاههی لهریا ، 2012 ،صلێماوی . 52ٌ ،
دٍبی ،چاپی یه 
خىهی ئه 
هىێیهواوی ڕٍ 
هه ماٌ مهعروف .جیۆرٍ 
 - ٣٥
ههم/چاپخاههی هاوٍهدی
خمهد گهردی(د) .چاپی یه 
 - ٣٦ضالح فضل(د) ،میخۆدٍواوی ڕٍخىهی َاوچهرخ ،وٍرگێڕاوی صهردار ئه 
ولێر.68ٌ ، 2016 ،
بۆ چاپ و باڵوهردههوٍَ ،ه 
ئاودێر 
َه مان صهرچاوٍ .69ٌ ،
 - ٣٧
م/چاپخاههی وارۆ.353ٌ ، 2013 ،

 - ٣٨شێروۆ بێىهش ،هىوصین به ئاوی خۆڵه مێش ،بهرگی دووٍم ،چاپی یه 
هه
َه مان صهرچاوٍ .353 ٌ ،
 - ٣٩
َههدێً شیعری گۆراهدا ،گۆڤاری ڕامان ،ژ( .2013/12/5 )199
 - ٤١جاریم صاڵح ،وێىهی َىههری له 
م/چاپخاههی یادگار . 88ٌ ، 2018،

دویهن ڕۆژ جهنهایی ،چاپی یه 
هه
َه ڵۆ شێروۆ بێىهش ،صه 
 - ٤١
م/چاپخاههی جاران. 296ٌ ، 2015 ،

بهخخیار عهلی ،ههرصیس ی وىژراو ،چاپی یه 
هه
 - ٤٢
َه مان صهرچاوٍ .297 ٌ ،
 - ٤٣
 - ٤٤شێروۆ بێىهش ،ه ىوصین به ئاوی خۆڵه مێش ،بهرگی دووٍم. 354ٌ ، 2013. ،
َ - ٤٥ەمان صەرچاوەی پێشىو .9ٌ ،
َه مان صهرچاوە  .121ٌ ،
 - ٤٦

لیضتی صهرچاوٍوان :
ههم:کخێب 
یه 

کىردییەکان :
ههم  /چاپخاههی ژیر ،صلێماوی،
خمهد ،چاپی یه 
خىه  ،وٍرگێڕاوی عىصمان ئه 
دٍب و ڕٍ 
ئهب رامس ،جیۆرٍ مۆدێرههواوی ئه 
 )1
 . 2009
م/چاپخاههی جاران 2015 ،

بهخخیار عهلی ،ههرصیس ی وىژراو ،چاپی یه 
هه
 )2
 )3صۆزان جماٌ،لەگەڵ صایکۆلۆژیادا،چاپخاهەی کاردۆ،صلێماوی .٢١١٢،
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 )4صەعید شاملۆ(دکخۆر) ،كىجابخاهە و جیۆرەکاوی دەرووهساوی کەصایەحی،وەرگێڕاوی :فرمێضک ڕزگار & صیدۆ داود،چاپی
یەکەم،چاپخاهەی گەهج ،صلێماوی .٢١١١،
ههم /چاپخاههی دٍزگای چاپى پهخص ی صهردٍم ،صلێماوی . 2011 ،
 )5شێروۆ بێىهش  ،ئێضخا هچێً هیشخماهمه  ،چاپی یه 
م/چاپخاههی وارۆ .2013 ،

 )6شێروۆ بێىهش ،هىوصین به ئاوی خۆڵه مێش ،بهرگی دووٍم ،چاپی یه 
هه
ههم /چاپخاههی چاپ و پهخص ی صهردٍم ،صلێماوی .2012 ،
پهرٍی گىاڵڵه ،چاپی یه 
ئهصپێً له 
 )7شێروۆ بێىهش ،
ههم/چاپخاههی هاوٍهدی
خمهد گهردی(د) .چاپی یه 
خىهی َاوچهرخ ،وٍرگێڕاوی صهردار ئه 
 )8ضالح فضل(د) ،میخۆدٍواوی ڕٍ 
ئاودێر بۆ چاپ و باڵوهردههوٍَ ،ەولێر . 2016 ،
 )9عبداللادر خمەامین مدمد(دکخۆر) ،بيیاحی کارهامەیی لەدەقی هىێی کىردیدا،چاپی یەکەم،چاپخاهەی جیشک ،صلێماوی،
 . ٢١١٨
 ) 10عسالدیً اخمد عسیس ،بىەماکاوی دەرووهساوی گشتی ،چاپی شەشەم ،چاپخاهەی ڕۆژَەاڵثَ ،ەولێر.٢١١٥ ،
 ) 11عسالدیً اخمد عسیس،بىەماکاوی دەرووهساوی گشتی،چاپخاهەی ڕۆژَە اڵث،چاپی شەشەمَ ،ەولێر .٢١١٥ ،
 ) 12عەبدولخالم یەعلىبی ،لەکىلخىرەوە بۆ ئەدەبیاث ،چاپی یەکەم،چاپخاهەی ئاراشَ ،ەولێر  .٢١١٨،
ههم /چاپخاههی لهریا ،صلێماوی 2012 ،
دٍبی ،چاپی یه 
خىهی ئه 
هىێیهواوی ڕٍ 
هه ماٌ مهعروف .جیۆرٍ 
 ) 13
 ) 14کامل خەصەن بەضیر(دکخۆر) ،ڕەخىەصازی  ،مێژ وو پەیڕەوکردن ،چاپخاهەی کۆڕی زاهیاری عێراق ،بەػداد.١٩٨٣ ،
 ) 15کامل خەصەن بەضیر(دکخۆر)  ،مێژووی ڕەخىەصازی  ،بەرگی یەکەم ،دارالحریت للطباعت ،بؼداد. ١٩٩٤ ،
 ) 16کەریم شەریف كەرەچەجاوی(دکخۆر) ،صایکۆلۆژیای گشتی،چاپی چىارەم،چاپخاهەی پیرەمێرد،صلێماوی .٢١١٥،
م/چاپخاههی یادگار 2018 ،

دویهن ڕۆژ جهنهایی ،چاپی یه 
هه
َه ڵۆ شێروۆ بێىهش  ،صه 
 ) 17
 ) 18یىصف عىصمان خەمەد ،دەرووهساوی ،چاپی یەکەم،چاپخاهەی ڕەهجَ،ەولێر.٢١١٤،
عەرەبییەکان :
 ) 19زیً الدیً املخخاری  ،املدخل الی هظریت الىلد الىفس ي،اهدشاراث الکخاب العرب .١٩٩٨،
 ) 20جىفیم السیدي ،مفهىم لادبیت في الترار الىلدي ،طبعت الثاهیت ،املطبعت الىجاح الجدیدة – الدار البیطاء.١٩٨٧ ،
 ) 21صیؼمىهد فروید،مخخطر الخدلیل الىفس ي ،الطبعت الثاوي ،دار الطلیعت،بیروث – لبىان.١٩٨٦،
فارصییەکان :
 ) 22هاضر کاظم خاهلى(دکتر) و زیبا اصماعیلی ،هگارش و ادبیاحی فارس ی ،چاپ :اوٌ  ،اهدشاراث مبىای خرد ،تهران.١٣٨٨ ،

دووٍم :گۆڤارەکان :

کىردی :
 ) 23ڕامان ژ( .2013/12/5 ،)199
عەرەبی :
 ) 24مجلت جامعت دمشم،املجلد  ، ١٩العدد( .٢١١٣ ،)٢- ١
فارس ی :
 ) 25مجلە ادب عربی،شمارە(،)٢صاٌ( ،)٥پایس و زمضخان .١٣٩٢

پىخخەي جىێژیىەوەکە
دٍقى (ئێضخا هچێً هِشخماهمه)ي شێروۆ بێىه ش -دا)
وجهًهوى دٍروووى له 
رهه 
یه لە ژێر هاوهیشاوی (َهڵچىون وٍن دٍ 
وٍ 
ئەم جىێ ژیىه 
ههدا .
كه 
دٍ 
ههواوی واریگهربىووی شێروۆ و َۆوارٍواوی َهڵچىووی له 
َەوڵیکە بۆ خضدىهڕووی الیه 
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وٍ ي
به 
ههیً هه بۆ بیروباوٍڕو ئایدیای شاعیر هراوٍ 
دٍ 
وٍ 
خىێىدهه 

وٍی چه ميی ئهو َه 
ڵه
صهر ڕاصخىردهه 
وٍدا وار له 
لهم جىێ ژیىه 

وٍ .
جه 
هِشدُماهُِهواوى خۆي پاشگهزبىوٍ 


بیروبۆچىوهه
گىاًه شاعیر له

له دیىاوی (ئهصپێً له
َه ڵىێضتی شاعیر َهڵچىوهێيی دٍروووی و واجيی بێذ ،چىهىه 
هه 
یه 
وٍ 
ئه 
یه 
پێشگریماههی ئهم لیيۆلیىهوٍ 
ڵىێضخهواوی پێشىوی خۆی 

صهر َه مان َه
وٍ 
جه 
دٍبیىین گهڕاوٍ 
پهرٍی گىاڵله) دا هه دووصاڵ دواجر چاپبىوٍ 

وٍهه :
پێىهاجهی جىێژیىه 

پێشهوی و دوو بهش و ئههجام و لیضتی صهرچاوٍوان پێىدێذ 


له
بەش ی یەکەم ل ە دوو جەوەر پێکهاجىوە ،جەوەری یەکەم ،باس ی جیۆری دەرووشیکاری و ئەو بىەما و دیاردە دەروهیاهەماهکردووە ،کە
کاریگەری دروصخدەکاث لەصەر جیاوازی ڕەفخارو گىفخارەکاوی مرۆڤ 
جەوەری دووەم :پەیىەهدی دەرووشیکاری و بەرَەمی شیعری باصکراوە.

بهش ی دووٍم :

ههو صهردٍمی بهرَه مهێىاوی) 
كه 
یهوی گشخيی دٍ 
وٍ 
ههم( :خىێىدهه 
وٍری یه 
جه 

وجهواوی خاڵهحی َهڵچىون له((ئێضخا هچێ هیشخماهمه))دا .
رهه 
وٍی چه ميی َهڵچىون و دٍ 
هگداهه 

وٍری دووٍم :ڕٍ
جه 

ولیلییهوان( :شێروۆ ،هیشخمانَ ،ەڵچىون  ،یاخیبىون) 


وشه
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