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ویپێشه

ڵێً ئایدییای بىو، وۆمههدی جیاوازجری َهجمهم جایبهی بیضخهدٍمی صهی دووٍهیىٍ لی وىرد لهرخىداوی گهبهباث و واوی خهكۆهاػه

 دا، مرۆڤی وىرد بهم چاالوی و شۆڕشاهههێى ئهبینی، له خۆوٍرچاوی بهو بهورٍربازی گهگرهگی شۆڕشگێڕی و چاالوی صیاس ی و صه

نهاو خص ی، جهبهخص ی، ماڵی ٍدبهگیاوی ٍد ٍویی و فیداوارییهخۆبىوردٍو لهَێزو مخماههڕێيی بهبیرو باٍو هب ٍومىو چین و جىێژێىهَه

َهردٍران بهی داگیرههٍووصاههچه ڕیً دژ بهباث و ڕاپهدا خهو پێىاٍوجیدا، لهو وىردایهٍوجهپێىاوی هیشخمان و هه نها لهجه بىو، وامی 

ه( به1991ڕینی ئازاری )ڕاپه رخىداهه،و بهمی ئههجاجا ئه صذ، دٍاڵحی صیاس ی وىرد خيىمڕاوی واڵجیان گرجهصهم َێىاو وىرد و ٍدَر

هن و صهی بیضذ ویهدٍمی صهههی یهیهبىون، جا ٍدی َاجهواههٍڕ ی وىردو دۆٍزٍوجهئىمێد بۆ هه وی پڕ لهئاصۆیه ڵدان و َر

 جۆرێً له م خاڵهوان، ئهجگىزارییهاڵث و ئاصتی خسمهصهم و دٍصیضخه وان لهزاییههگ و ئاوازی هاٍڕهگ و ٍڕٍوجنی درههدٍ

 یی و گازهدٍببن گلهورٍگه زایی َێىدٍواوی هاٍڕهگهوان، جا وایلێهاث دٍحی و ڕۆشيبیرییهاڵیهصیاس ی و وۆمه هێى وایه هائىمێدی َێىایه

َه ٍوجهخمان و ههی هیشخهیه واهیان مهڵهكه رو ڕۆشيبیر و شاعیراهیش بهدا هىصههگاههو ٍدهاو ئه حی بگرێذ، لهصتی وىردایهو 

هگۆ، بهَاجىه هگاههو دٍَاوشاوی  ئه صیاس ی  و وایهی هێى ئه(( زادٍیی ))ئێضخا هچێً هیشخماهمهجىڕٍ كێيی وااڵی پڕ لهمهێىاوی ٍدَر

هحی و فهاڵیهو وۆمه اٍریفىری لهوضىور جهیه، مههگییهَر َاجنی ئایدییاواوی شۆڕش و دیىهڵێذ: ))بهئاوا ٍد ی شێروۆٍوكهم دٍی ئهب

برێيی ، ٍزگرێداٍو ٍوو شۆڕشهَایاههم بههىوس ی خۆی بهچاٍر ڵگا ههی وۆمهشهو بهواوی مرۆڤی شۆڕشگێڕو ئهرداهییهرگهصه

ی.   هههیشخماهییه ڕۆههفۆرم و هاٍو له یهرچىوههو الدان و دٍصتی ئهبه، مه١درێذ((شیعری شێروۆش دٍ له یهورٍگه

:ٍوهاوهِشاوى جىێژیىه

صدا(ي شێروۆبێىهقى )ئێضخا هچێً هِشخماهمهدٍ روووى لهوى دًٍهوجهرههن دٍڵچىون ٍوَه 

:ٍوگیروگرفتی جىێژیىه

هصه ٍولێٍر ٍوریی جىێژیىهوَهپرصُاری جه و هێشه َادا، چۆن ٍد ي: لهٍوداث، بهڵدٍَر ى ئاو جىاهین )ئێضخا هچێً دۆخێيى شعَر

زمىون و دهُابِىيی شێروۆي شاعیر؟ن و ئهمهر ئاصتی جهصهڵىێضدێيى ڕادًياڵى بساهین، لهَه ( بههِشخماهمه

:ههٍوڵبژاردوی جىێژیىهَۆواری َه

ڕو ئایدیای شاعیر بۆ بیروباٍو یً، ههبىه ٍوخىێىدهه ڵهو َهميی ئهی چهٍور ڕاصخىردههصهدا وار لهٍوم جىێژیىهگرهگماهساوی له به

اٍرٌشخيێً لهجێگهڵهي شێروۆ، زۆرجار َهقى وااڵ(ًهو )دًٍان ڕاصختر بڵێین: ئه و دًىاههئه ))ئێضخا هچێً هِشخماهمه(( هراٍو  وًٍهب

ی ٍور ڕاصخىردههصهوێذ وار لهماههٍد ، بۆیهٍوجهزبىوٍواوى خۆي پاشگههِشدُماهُِه بیرو بۆچىوهه شاعیر له ي گىاًهٍو، بهًهَه

 2012ًراوى خىٍزماهگى  كێيى جري وااڵي له!(ي ٍدو )دًىاههر پاش ئهي َهٍوي ئهڵگهبه ، بهٍویىهبىه شدىهجێگه ڵهو َهئه

ٍهَه س ی شُعَرى و بهفهمان ههَه به (، ههي گىاڵڵهٍڕپه صپێً لههاوهِشاوى )ئه ، بهٍوباڵوهردٍ ر راهبهبه ٍومان دهُابِىيی پێشىو

هو هِشدُمان بهٍوجهپرس ی هه به .مى َێىاٍوَر

:ههٍوی جىێژیىهگریماهه 
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َهَه هه یهٍوئه یهٍوم لیيۆلیىهی ئهپێشگریماهه دیىاوی  له روووی و واجيی بێذ، چىهىهڵچىوهێيی ٍدڵىێضتی شاعیر 

)ئه َهصه ٍوجهڕاٍوبیىین گهٍد دووصاڵ دواجر چاپ بىٍو دا، هه٢(ی گىاڵلهٍرپه صپێً لهدواجریدا َهر  واوی پێشىوی ڵىێضخهمان 

.صهعری واریان لهوضیپی شین پٍرشیعری شێروۆدا ٍوله خۆی هه ر هراٍو

ى و ٍڕمُخۆدي دٍ :ٍومُخۆدي جىێژیىه روووی.ی دٍخىهروووشُياَر

:ههٍوی جىێژیىهپێىهاجه

وان پێىدێذ.رچاٍوبی و ئیىگلیزی و لیضتی صهٍرردوو زماوی عهَهبه ههٍوی جىێژیىههجام و پىخخهش و ئهوی و دوو بهپێشه له

پێىدێذ: ٍرٍودوو جه لهم: ههش ی یهبه

م: ههری یهٍوجه

ڵچىون، میخۆدی دەروووی()َهوانمً و پێىاصهچه -1                 

ێىاوی میخۆدی دەروووی بۆ شیکاری دەقی ئەدەبی. -2                  بەکاَر

هم: َەڵچىون و کاریگەری لەصەر بهری دووٍٍوجه .مهێىاوی دەقی ئەدەبیَر



پێىدێذ: ٍرٍودوو جهم: لهش ی دووٍبه

همی بهردٍو صهههكهوی گشخيی دٍیهٍوم: خىێىدههههری یهٍوجه مهێىاوی.َر

دا.ههكهدٍ روووی لهڵچىووی دٍواوی َهوجهرههڵچىون و دٍميی َهی چهٍوهگداههم: ٍڕی دووٍٍرٍوجه



 َەڵچىون لەصەر دەقی ئەدەبی بەش ی یەکەم/ میخۆدی دەروووی و کاریگەری

چەمک و پێىاصەکان: -١جەوەری یەکەم: 

. ٣َەڵچىون: ))خاڵەجێکی ویژداوی بەَێزە دەبێخە َۆی شڵەژاوی دەروووی و فیضیۆلۆژی و َەهدێ گىزارشذ و جىاڵهەوەی جیاواز((

ەمی ئەدەبیدا)َەڵچىووی ئەدەبی(: بەوە دەها ەمی بەَر َا جایبەث بە َەڵچىون لە بەَر صرێخەوە، کە دەبێخەَۆی وروژاهدوی َەروە

ارە دەرووهییە هىێیەیە بۆ هىصەری  ەمهێىاوی دەكێکی هىێی ئەدەبی، کەڕەهگداهەوەی ئەو ب َەصذ و صۆز و دەروووی هىصەر و بەَر

دەكە َاجۆجەپێش، وە صەبارەث بە صۆزی َىهەری، یان َەڵچىووی ئەدەبی الی خىێىەریش، دەجىاهرێذ بەوە بىاصرێخەوە، کە 

کە لەدەروووی خىێىدەری دەقی ئەدەبیدا بەَۆی خىێىدهەوەی جێکضدێکی ئەدەبییەوە بەرپادەبێذ و پەیىەهدییەکی ئایدۆلۆژی و َێزێ

. بەشێىازێکی گشخیش ئەو َەجۆرە َەڵچىوهاهەی، کە دەبىە  ٤صۆزی لەهێىان خىێىەر و هىصەری دەكە ئەدەبییەکەدا بىهیاد دەهێذ

:  ٥بەم شێىەیەن  صەرچاوەبىەڕەجییەکاوی دەقی شیعری،

ەمەکەی صخایش و صىپاصکردهە. -١ ویضخەمەوی کەبەَر

جرش کە ئاکامەکەی صکااڵو و داوای لێبىردهە. -٢

خۆش ی و هاخۆش ی کە صەرئەهجامەکەی دڵداری و خەزکردن و باس ی ئافرەجە. -٣

ەم. -٤ جىڕەبىون کە َەجى و گلەیی و صەرزەوشتی دەَێىێخەبەَر

ەمی ئەدەبی و دەقی شیعرییە، میخۆدی دەروووی:  ێىاوی شیکاری دەروووی و لێکداهەوەیەکی دەرووهیاهەی ئاماژەکاوی هاو بەَر بەکاَر

ەمەکە َەڵبضەهگێىێذ. شدێکی ئاشکرایە، کە شیعر ئاوازی ڕاصخەكیىەی َەصذ و هەصتی  بۆئەوەی ڕەخىەگر لەو ڕێگەیەوە بەَر

. بىەمای کاری ئەم ڕێبازە لەشیکردهەوەی  ٦ەروووی جیاهەبىوەجەوەشاعیرە و لەَیچ صەردەمێکدا دەقی شیعری لەبابەحی د

ەمی ئەدەبی و ڕووهکردهەوەی ئەوەی، کە جا چ ڕادەیەک  دەكەکاهدا، گەڕاهە چۆهییەحی ئەهجامدان، یان دروصخکردوی بەَر

ەمەکە ڕەهگداهەوەی بارودۆدی دەروووی هىصەرەکەیەحی. َەروەَا گەیشتن بەو ڕاصخییەی، کە خىێىە ر چۆن دەجىاهێذ، بەَۆی بەَر

ەمە ئەدەبییەکەوە، بیروباوەڕ و َەصذ و صۆزی هىصەر َەصذ پێبکاث و لەگەڵ بارودۆخەکەیدا بژی و  خىێىدهەوەی بەَر

 . ٧پەیىەهدییەکی صۆزی و ئایدۆلۆژی لەگەڵدا دروصدبکاث

ێىاوی میخۆدی دەرو -٢ وی بۆ شیکاری دەقی ئەدەبیوبەکاَر
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ەیەکی گشتی بەَەمىو شێىە هىصیيێک دەوجرێذ: ئەدەبیاث، بەاڵم بە واجایەکی جایبەحی بە َەمىو )بەشێى ئەگەر ئێمە صەرهجبدەیً

ەمە بەرز و شازاهە دەوجرێذ، کە جێیدا الیەوی َەصذ و صۆز و خەیاڵ زاڵە( .َەوەک لە صادەجریً پێىاصەیدا دەقی  ٨ئەو بەَر

َەڵگری ڕەَەهدی َىهەریً،  .  ٩بۆ ئەوەی کاریگەری لەصەر خىێىەر و گىێگر دروصدبکەنئەدەبی: بریخییە لە کۆمەڵە دەكێً هە 

ێىاوی جیۆری دەروووی بۆ شیکردهەوەی دەقی ئەدەبی بەگشتی و دەقی شیعری بەجایبەحی، لە کایەی ڕۆهاکبیری ئەمڕۆی  َەربۆیە بەکاَر

ەمەکاهیاهدا ، چ بۆ گەیشتن بێذ بەواجای ڕاصتی ئەو َێما و ئاماژاهەی، ١١جیهاهدا، بایەخێکی زۆری پێدەدرێذ کە شاعیران لەبەَر

ەمە ئەدەبییەکە بکرێذ،  بەکاریانهێىاوە، یان لە ڕێگەی شیکردهەوەی دەكەکەوە، خىێىدهەوە بۆ باری دەروووی و پاڵىەری پشذ بەَر

ێىاوی١١بەواجایەکی جر پەیىەهدی هێىان دەقی ئەدەبی و شیکاری دەروووی، پەیىەهدییەکی ئیجگار بەَێزە میخۆدی  . پەرەصەهدوی بەکاَر

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 

. ١٢کە )فرۆید( دابەشیکردوون بۆ )ئەو، مً ، منی بااڵ( دهەوە و ڕەفخارەکاوی جاک،مرۆڤ و صەرچاوەی بیرکر

َەمىو ١٤و ))َەمىو ئەو شخاهە دەگرێخەوە کە مرۆڤ لەکاحی لەدایکبىوهدا َەیەحی(( ١٣هىێىەری الیەوی بایۆلۆژی مرۆڤە ئەو: ، واجە 

ڕەچاوکردوی َیچ یاصا و دەصخىر و بىەمایەکی یاصایی و کۆمەاڵیەحی و َەصذ و صۆز و خەز و خىلیا و بیرکردهەوەکاوی مرۆڤ بەبێ 

ئەخالقی و ئاینی ... . ئاماهجی صەرەکی)ئەو( بریخییە لە چێژوەرگرجً، جا چ چێژی جەصخەیی بێذ یان چێژی دەروووی و یان پێکەوە 

یان و کەصایەحی مرۆڤ پێکدەَێىێذ، بەشداربىووی جەصخەو دەروون لە پرۆصەی چێژوەرگرجىدا. الیەوی )ئەو( بەشێکی زۆری ژ

٪(ی کەصایەحی مرۆڤ داگیردەکاث، ئاڕاصخەی ٧١بەڕادەیەک ))َەمىو ئەو جىێژیىەواهەی لەصەر بسوێىەری)ئەو(کراوە، دەرکەوجىوە )

. ١٥هێىەری جاکە بۆ َەمىو کارەکاوی نهێنی و ژیاوی ڕۆژاهە((

ئەهجامی پەیىەهدی دەرکەوجەی هێىان َەصخەکان و و )) ١٦)مً(: هىێىەری الیەوی دەروووی و َەصخەکاوی مرۆڤە

. کاجێک مرۆڤ کۆمەڵێک خەزو خىلیا و ئارەزووی َەیەو دەیەوێذ ئەو شخاهە لەڕێگەی جیاوازەوە  ١٧کردارەدەمارییەکاهە((

خەزەکاوی بەدەصخبهێىێذ، بەاڵم بەَۆی یاصاو دەصخىرو ئایً و پەیىەهدییەکۆمەاڵیەحی و خێزاوی و ئەخالكییەکاهەوە جێرکردوی 

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 

ً( پاراصخنی خىدڕەفخاروگىفخارەکاوی ڕۆژاهەی لەگەڵ چیىى ە لە مەجرصییەکاوی جیهاوی —جىێژە جیاوازەکاوی کۆمەڵگادایە. ))ئەرکی )م

 ١٨دەرەکی و ئەو ػەریساهەی کە چاوگەکەیان )ئەو(ە، لەڕیگەی دواخضخنی جێربىوهیان یان لەڕێی صەرکىجکردن وە ئاگادارکردهەوەیان((

.

َا کەلخىری و کۆمەاڵیەحی و ئەخالكییەکاهە، کە لەالیەن  )منی بااڵ(: کۆجا بەش ی کەصایەحی مرۆڤە، کە هىێىەری      دەروووی بە

. واجە )منی بااڵ( ئاماژەکاوی ١٩خێزاهەوە ئەگىازرێخەوە بۆ مىداڵ و لەڕێگەی كەدەػەکردن و صەرزەوشذ و پاداشخەوە دەچەصپێذ

ئەو بیرکردهەوەو گىفخارو ڕەفخاراهەی کە  هادی مرۆڤ لەڕێگەی پەروەردەی ئاینی و کۆمەاڵیەحی و ئەخالقی و ... ، دەبەصخێخەوە بە

لەواكیعدا دەردەکەون.  ))  )منی بااڵ( لەالیەکەوە دژی دەرکەوجەو دیاردەکاوی)ئەو(ە، لەالیەکیتریشەوە خەزئەکاث پێىەرە 

. ٢١ئەخالكییەکان بخاجە شىێنی پێىەرە مەهدیلییەکاوی)مً( ((

ەمهێى اوی دەقی ئەدەبیجەوەری دووەم: َەڵچىون و کاریگەری لەصەر بەَر

ەمێکی ئەدەبی یان شاکارێکی َىهەری دەکرێذ، بەجایبەحی لەڕووی دەرووهییەوە لێکداهەوەی بۆدەکرێذ،       کاجێک باس ی بەَر

پێىیضخە ئەو بارودۆخە بخرێخەڕوو، کەدەبێخەَۆی لەدایکبىووی دەكە ئەدەبییەکە. پەیىەهدی هێىان باری دەروووی شاعیر و دەقی 

یىەهدییەکی بەَێزە، کە جەهاهەث شیعر دەچىێنرێذ بە جۆرێک لە َەڵچىون، کە کۆمەڵێک ئاماژەی جێدایە هاخ شیعری، َێىدە پە

. کەواجە َەمىو گۆڕاهکارییە دەرووهییەکان، کە ئەواهیش لەژێر کاریگەری دەرەکی یان ٢١دەوروژێىێذ و خىدو بابەث یەکدەگرن

كیعدا دروصخدەبێذ، جێکەوجەی لەکار و گىفخاری جاکەکاهدا دەردەکەوێذ، جا بەَۆی ملمالهێی خەزەکاوی)ئەو( لەگەڵ پێىەرەکاوی وا

کاجێک جاک شاعیرە جێکەوجەکان جیاوازە لە چیرۆکىىصێک، َەروەک چۆن چیرۆکىىصێکیش جیاوازە لە میىزیکژەهێک ، ... 

ش لەڕووی دەرووهییەوە: َەڵچىوهی .٢٢،چىهکە ))َەمىو شدێک لەبىاری دەرووهیدا کە ڕوودەداث دەبێذ َۆکارێکی َەبێذ((
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))خاڵەجێکی ویژداوی بەَێزی کىجىپڕی لەهاکاوە و ڕەهگداهەوەی لەصەر کۆئەهدامی جەصخەیی و دەروووی جاک دەبێذ و کۆمەڵێک 

ێزی مرۆڤ لەکاحی  ٢٣هیشاهە لەجەک خۆیدا دەَێنێ(( و دەبێخەَۆی چاالکبىووی َێز و وزەی جاک، بەڕادەیەک: ))چاالکی و جىڵە وَ 

. کەواجە بەصدىەوەی َەڵچىون بە دەروووی شاعیرەوە، دەماهگەیەهێذ بەو ڕاصخییەی کە جىاهتریً ٢٤ا دەگاجە جرۆپک((َەڵچىوهد

دەكەکان لەو کاجاهەدا لەدایکبىون، کە شاعیر لەخاڵەجێکی دەروووی َەڵچىوهیدابىوە. ئەوەش بەپێی بارودۆخ و پیگەی شاعیر لەکاحی 

ەمی ئەدەبی. بۆهمىهە لەو ڕواهگەیەوە، َەڵچىوهەکەدا، جۆری کارداهەوەکەش دە گۆڕێذ و کاریگەری ڕاصخەوخۆش دەکاجە صەر بەَر

کە دەوجرێذ:))لەڕێگەی َەڵچىوهەکاهیشەوە دەجىاهین لەَەهدێ خاڵەث بەرگری لەخۆمان بکەیً و خۆمان لەمەجرصییەکان 

لە دەصەاڵجێکی صیاس ی دیاریکراو، یان ، شاعیرێک بەدرێژایی ئەزمىووی شیعری خۆی، لەصەهگەری بەرگریبىوە  ٢٥بپارێسیً((

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 

دروصخدەبێذ و لەهێىان پەصخاهەکاوی)ئەو( و َەصتی ویژدان)منی بااڵ( و هێىەهدگیرییەکاوی)مً(بۆ لەهگەرگرجً لەگەڵ بۆ

ەمێک دروصخدەبێذ جیاواز لەئەزمىووی پێشىوی شاعیر، کە دەکرێذ دوو ئاماهج  بەرژەوەهدییەکاوی خەڵکدا، لەو هێىەهدەدا بەَر

لەپشذ بەَەمەکەوە َەبً:

َاوصۆزی ئازار و خەمەکاوی گەلی خۆیاهبىون و پێشەواییاهکردوون لەدژی  یەکەم/ شاعیران و هىصەراوی گەورەی جیهان، َەمیشە 

ەمی شیعریشەوە لەبارودۆخێکی وەَادا، دەوجرێذ: ))ئەو ئەدەبیاجەی هەجىاهێذ  دەصەاڵحی پاواهخىازو صخەمکاریی، لەبارەی بەَر

، ٢٦ارچە پارچە بکاث، َەر بابەحی صىجاهدهە و َەر شایاوی جىڕَەڵداهە((ببێخە جەورێک و صەَۆڵبەهداوی شەوەزەهگی بێدەهگی پ

کەواجە لەبارودۆخێکی لەو شێىەیەدا، کە خەڵک دەهگی هاڕەزایی دژی هادادی و خراپی صیضخەمی صیاس ی بەرزکردووەجەوە، شاعیر 

ەمەکەی َاوصۆز هەبێذ لەگەڵ داواکارییەکاوی خەڵک و لەبر ی وەصفکردن و پێداَەڵدان بە وجاری باش ئەزاهێذ، کە ئەگەر بەَر

ەمە ئەدەبییەکەی و هەخىدی کەصایەحی شاعیریش هرخ و بەَایەکی ئەوجۆیان  صیاس ی باو هەکەوێخە ڕەخىەگرجً، ئەوا چیدی هە بەَر

رێذ ، واجە دەک٢٧الی خەڵک هامێىێذ، چىهکە ))ئەدەبیاث خەمی مرۆڤی بەکۆڵ خۆیدا داوە و لەپێىاوی هاصینی مرۆڤ دێخەهىوصین((

ەمی ئەدەبی یاخىد شیعر وەک کەرەصخەیەک بەکار بهێنرێذ بۆ پاراصخنی پێگەی  لەبەر ئەو َۆکارەی لەصەرەوە باصماهکرد، بەَر

ەمەکاوی لەهێىخەڵکدا . شاعیر و بەَر

هێیەی دووەم/ شاعیر وەک َەرجاکێکی جری هاو کۆمەڵگا، َەصذ و صۆزو ویژدان و ڕەوشتی َەیە و ئەگەری ئەوەی َەیە، ئەو ملمال

کە لەهێىان خەز و ئارەزووەکاوی)ئەو(ی هاخدا َەیە بۆ پلەوپۆصذ و خۆشگىزەراوی و پارە، َەروەَا َەوڵەکاوی)مً(ی واكیعی بۆ 

ەمی شاعیر بە بێالیەوی و هەمری بهێڵێخەوە، َەهدێکجار کەصایەحی)منی بااڵ( وەرچەرخاهێک دروصخدەکاث و کاجێک شاعیر  ئەوەی بەَر

خەڵک دەبیيێذ، ویژداوی زاڵدەبێذ بەصەر خەزو ئارەزووەکاهیدا و بڕیاردەداث ڕابەرایەحی خەڵک بکاث و  هاڕەزایەحی و جىڕەیی

ەمەکاوی پێی هاصراوە یاخىد خۆی هاوباهگی پێدەرکردووە.  پەیامەکاهیان بەرزبکاجەوە. واجە واز لەو شێىازە دەَێىێذ کەپێشتر بەَر

ەمی داَاجىوی شاعیردا بەردەوامی پێبدرێذ، ئەوا  ئەگەر ئەم َەڵىێضذ و شێىاز گۆڕیىە بۆ ماوەیەکی کاحی هەبێذ و لەژیان و بەَر

ئەو َەڵچىوهەی لە هادی شاعیردا گڵپەی صەهدووە، َەڵچىوهێکی ماوەدرێژو داَێىەراهەیە، کە لەگەڵ خۆیدا عەكڵ و ژیری 

. ٢٨ئاڕاصخەدەکاث و کرۆکی شخەکان دەبیيێذ هەک جەنها ڕووکەش ی ڕووداوەکان

ێىەیەکی گشتی َەڵچىووی شاعیر دەکرێذ َەڵچىوهێکی داَێىەراهەبێذ و ببێذ بەَۆی گۆڕینی صەهگەری شاعیر بەش     

لەصەهگەری بەرگری لە دەصەاڵحی صیاس ی یاخىدبێدەهگبىون لەهادادی و گەهدەڵی دەصەاڵث بۆ صەهگەری خەڵکی هاڕازی و 

جامی هاڕەزایەجییەکان یان کپکردوی دەهگی هاڕەزایەحی خەڵک، ڕەخىەگرجً و یاخیبىون لە بارودۆخەکە، لەئەگەری هەگەیشدىە ئەه

شاعیر لەصەر ئەو شێىازە هىێیەی ڕخىەگرجً بەردەوامدەبێذ کە دەصخیپێکرددووەو هاگەڕێخەوە صەر بەرگریکردن و صخایشکردوی 

بااڵ( لەڕیگەی ویژدان و  ئەو دەصەاڵجە یان ئەو صیضخەمەی خەڵک دەهگی هاڕەزاییان دژی بەرزکردبىوەوە، کەواجە لێرەدا )منی

بىەمای ڕەوشخییەوە کۆهترۆڵی کردار و گىفخارەکاوی جاک دەکاث.

بە پیچەواهەی َەڵچىووی داَێىەراهەوە، جۆرێکیتر َەڵچىوهمان َەیە،کە َەڵچىوهێکی صادە و صاکار و کاجییە ))َەڵچىون      

لەگەڵ هەماوی صەرچاوەی َەڵچىوهەکەی َاوصەهگی  بارودۆخێکی لەهاکاوە، مرۆڤ جێیدا َەصذ بە شڵەژان دەکاث، بەخێرایی
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ەمێکی جایبەث و هاوازە دروصخدەکاث و شاعیر بۆ چەهد صاجێک ٢٩خۆی بەدەصذ دەَێىێخەوە(( ، ئەم جۆرە َەڵچىوهە بەَر

هەی کە دەکەوێخە ژێر کاریگەرییەکاوی دەوروبەرو لەگەڵ هاڕەزاییەکاوی خەڵکدا،دەکەوێخە َەڵىێضخىەرگرجً و ڕەخىەگرجً لەو شخا

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 

َەمىو  شیعرییەکەی پێشىوی خۆی. فرۆید ئەم جۆرە َەڵچىوهە بە شێىازەکاوی بەرگری هاودەباث و ئاماژە بۆئەوەدەکاث، کە 

جاکێک بۆ بەرگریکردن لەخۆی لەبەرامبەر دەرکەوجنی خەزەکاوی)ئەو( و فشارەکاوی )منی بااڵ( دەصذ لەَەهدێک کاری هائاگاییاهە 

ماهە)شێىازاهە( دوو خاصییەحی َاوبەشیان َەیە:دەداث، کە پێیان دەوجرێذ: میکاهیزمەکاوی بەرگری، کە ئەم میکاهیز

یەکەم/ بەشێىەیەکی هائاگاییاهە ئیشدەکەن و لەواكیعداڕۆڵی خۆَەڵخەڵەجێىەراهەیان َەیە

. ٣١دووەم/ دەبىەَۆی لەهاوبردوی پەیبردوی ئێمە بۆ واكیع



 م:ش ی دووٍبه

هبه میردٍو صهههكهوی گشخيی دٍیهٍوم: )خىێىدههههری یهٍوجه گه چین، هه و َۆواراههمهێىاوی( ئهَر ؟ر بىوٍشاعیر پێی واٍر

ُه زمىوههوى خۆي و ئهمهدرێژاَى جه شێروۆ به َهههشُعٍر و دهُابُنی ٍوي َێڵى بیرهردههگشخُِاهه وضِپهو پٍرله ًخىاهُىٍرگیز ههي، 

ي )مێژوو، وىرد و جىاهین بڵێین: صێِىهٍد ن ههًهشێىٍ، بهٍوجهان و ههي هِشدُملهصهمه ر بهراهبهث بهجاًبهخۆي البداث، به

دًا( وۆي ئه  رییهر واریگهصهخذ لهوێذ جهماههی دٍدا َێىدٍٍوم جىێژیىهله ئێمه ربۆیهَێنن، َهپێىدٍ م شاعیٍرزمىووى ئهجراٍژ

َهئه ی لهبىون  و یاخیبىوههو جىڕٍواوی ئهٍر خىدی شاعیرو َۆوارصهله ٍویىهوان بىهرووهییهدٍ دا ههكهدٍ له ٍوڵچىوهههجامی 

َهٍوهگداههٍڕ  هگێىین، چىهىهڵضهَه ههكهوی ئیضخاجیيی ٍدیی یان الیهخىهر دیدێيی ٍڕبه یىهبدٍ ههكهوێذ دٍهاماهه َێىدٍ یه،ی 

و واوی ئهدوای َۆواٍرواث بههرێذ وامان لێدٍصتی پێدٍروووی َهجێيی ٍدهن خاڵدا ٍوههكهدٍی لهڵچىوههو َهئه

هدێ َه له وخۆیهربڕیيێيی هاڕاصخهشیعر ))دٍ یً، چىهىهبىه ههكهوی دروصذ بۆ دٍیهٍوبین، جا بخىاهین خىێىدههٍوربىوههواریگه

واوی ڕاصتی َۆواٍر هێذ بهیهماهگهدٍ هه ٍوبدۆزیىه هجام و گریماهاههرئهو دٍهئ وێذ ڕێگاواویماههدٍ بۆیه ، ٣١َێزدا((صۆزی زۆر به

هالی شاعیر، ئایا صهڵچىون لهَه رجی صیاس ی و لىمهڵێً َههجامی وۆمهٍریان ٍد خخهیی پێشٍىجێيی هپىراٍوڵداوی خاڵهَر

ڕو ئایدیاواوی خۆی واوی بیروباٍوصپاٍوگشخییه چه پراوضیپه واث لهشاعیر ٍد وا له ڕاوهێیه، ههحی و ئابىریی و جرش و دڵهاڵیهوۆمه

َهردٍیاخىد به جێيی واجییهخاڵه رچىوههو دٍرچێذ؟ ئایا الی شاعیر ئهدٍ َهیهوامی   ٍوڵچىوههی َهباٍری زیاجر لهكضه ئێمه ربۆیه؟، 

دواداچىووی َۆواری به وٍوڵيى كىڵبىوههنها، بهجهبه وان هییهكهوی فۆرمی ٍدیهٍوهشیىرده شههٍوی جىێژیىهزیفهیً و ٍوههدٍ

.روووی شاعیٍروی دٍواوی الیهڵچىوههَه

َهٍویی  بۆ خىێىدههخىهوی ٍڕیهاڵكهصپاو و ٍدرێيی چهپێىٍ هابێخه كهم ٍدمان پێدا ئهن ئاماٍژٍو  ی شاعیر واوڕادیياڵییه ڵىێضخهی 

،جهڕ هیشخمان و ههمهله هراوی بهرچاوی خىێىهشێيی بهالی بهبه مهئه هه ٍو شاعیر   هه گۆڕٍ،م و ههخىهمه واوی شێروۆٍومهَر

شخمان هی رگریيار لهباجيارو بهی شاعیراوی خهٍوڕیسی پێشه جىاهرێذ لهدٍ ی هىصیىٍههو خاههٍوجهی بۆ هیشخمان و ههَێىدٍ

(.ی گىاڵڵهٍڕپه صپێً له)ئهٍوخىێىیىهكێيی دواجری شاعیر دٍیً، واجێً دٍدی بىههاوزٍ

ن دا ٍوری ئێمهٍویادٍ ش لهواث: ))شێروۆ بێىهری شێروۆ دٍروٍلی ئاوا صخایص ی ڕۆڵی هیشخماهپهخخیار عهبه ٍویهم باٍرر لهَه 

، هیشخمان زمىووی ژیان و شیعری شێروۆیهوی ئهٍری صهوی و وشهٍرحی صهیی هیشخمان بابههایهو ما، بهشاعیری هیشخمان هاصراٍو

.٣٢((بىوٍ م شاعیٍروی ئهٍرحی صهٍو بابهواهییهجیاواٍز جیاوازو جراژیدییه وێىه به

اٍر َهجه پرصی هصه ٍولێٍر ههرییهو ی ههكهشاعیر ٍد هه چییه؟ كىڵه ییهخىهٍڕ و دیدٍو ئه شیعرییه و زماههی ئهداث، ئهڵدٍَر

،راهبهبهٍو یاخیبىون و هائىمێدیی و گىماهه ڕیخمێيی زۆر كىڵ لهو به پێىىوصیىٍ ڵێذ: ))ئێضخا هچێً ن خۆی دٍٍو ر هیشخمان دواٍو

وان. هخێبی هاشیریىه مهمىو گهَه مىو شدێيی هیشخمان. لهَه رصبىون له. ٍویهم ڕۆژگاٍرهجێيی ئه، هخێبی بێزاربىووی گههیشخماهمه

هم بهی ئهٍوڕاصدیدا ئه وان. لهوىژراٍو وههواهه. هخێبی خههائىمێدٍ ڕواهییهچاٍو همىو بهَهله مهَر  وٍواجهواوی جرم جیادٍمهَر

و له رداههصدبهئێضخاو ڕابردووی خۆم، ٍد له ، یاخیبىوههٍوس ی هامێيىهدٍمىكه وان بهپیرۆٍز لهصهچیتر هیشخمان و مه : ههیهٍوئه
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َه ی هههیشخماهه روی ، ئههجێىهڵێذ: هخێبی بێزاربىووی گهخۆیص ی ٍد واجه، هه٣٣خشیبىو((و ڕۆخێيی خۆم پێبهمىو وٍزپێشتر 

واوی زاوضخيی بێذ یً پشدیىاهێيی جههجام پێیبگهن ئهوێذ ٍوماههی دٍٍوهیً، جا ئدا بىهههكهدٍ له و بێزاربىوههصۆراغی ئه یهئێمه

مان.هههگاهدههڵضهبۆ َه

 گىماوی شاعیٍر مین ماهفێضتی پڕ لهههڵێذ:))یهدٍ ٍووااڵیه كهم دٍی ئهباٍرله ٍوڕی گىماههوپهن لهصهشێرزاد خه 

 شێً لهشاعیر))به وی جر ههڕاصخییه هێخهیهماهگهٍد مه،ئه ٣٤وی خۆی گۆراوی بۆ چڕی((مهجهمىو َهبه ر هیشخماهێً، ههراهبهبه

، ٣٥((مارۆ دراٍوواو گه، گیاوی جه...زاهیاری صروشتی مرۆڤی فراواهتٍرَێٍز، جۆشێيی بهزیاجٍر ڵياوی دیىهخه ری زیىدووی لهٍوصخهَه

َهرووی شاعێر ئهحی دٍواوی جۆشداوی خاڵهَۆواٍر شێً لهبه هگهٍڕ هه واوی زاییهپۆلی هاٍڕهێى شه وجىهن ههبێذ، هه كىڵه صخهو 

ی رییهوَهجه و پرصیاٍراڵمی ئهٍو واث، جا بهوااڵدٍ م ئێمهردٍبهوی فراوان لهیهالكهوجرا دٍ ٍوٍرصه ی لهمهبێ ئاگایی. ئه ڵً بهخه

واوی دواجری كهدٍ هردن بهڵ پێىاههگهواوی خۆی لهو خىدی بۆچىوههمان پێداٍوی ئاماٍژو جێڕواهیىاههڵ ئهگهرد لههباصمان لێىٍ

. ٍوواجهروووی هسیىدٍڵچىووی دٍی َهی گریماههچىارچێىٍ له واوی ئێمهزۆرجر واٍر ڕاصتی بۆچىوهێً، هه یىهشاعیر بگه



دا:ههكهدٍ روووی لهڵچىووی دٍواوی َهوجهرههڵچىون و دٍميی َهی چهٍوهگداههٍڕم/ ی دووٍٍرٍوجه

 یهو ژیىگهواوی ئهرییهو واریگهوجهرههدا، ٍدههكهختی هىوصینی ٍدٍوصاجه روووی جاوی وىرد، لهحی هاجێگریی دٍخاڵه -1

ر شاعیر.صهله

 الدان له صێً جاواهباربىرێذ بهواث، هاهرێذ َیچ ههن ٍدڵگایهگەٌ و وۆمه ڕوو لهكامگیر واجێً بارودۆخێيی هاجێگرو هاصه

میش بێذ ر بۆ صاجێيی ههگهئه بێذ، هه ٍوو الداهاههواوی ئهشىێً َۆواٍر به ڵيى گىهجاوجٍرهدێ پراوضیپی گشتی و باو. بهَه

م خشێذ. ئهبهش ٍدو الداهاههحی بهوایهجۆرێً ٍڕ داث و بهٍصپاوی خۆی الددیدو ئایدیای چه واث لهمرۆڤًێ وا لێدٍ

َهدٍمىكه له ربازهردههجۆرێً خۆدٍ به یهٍوهردههرواٍزدٍ واوی و گرفخهر بۆ هێشهصهجىاهێذ چاٍرر ههگهمً جا ئههدێ چهصىردوی 

ڵً. ر خهراهبهوان و هىاهدوی َاوصۆزی بهوجنی هێشهرههڵدان و ٍدهَرواوی صهمىو َۆواٍرَه ریبياث لهر دابىێذ خۆی بێبهوروبهدٍ

هبه كهو دٍَا ڕۆژگارێىدا ئهٍوله روی بۆ ٍد صدىاصً، ههی َهوجهرههرێيی بههخهن واٍرهرێذ بڵێین شاعیریش ٍوٍد مهاجىوٍ،َر

هىصینی شیعر و  ری گرجبێذ، بههگهڵً لهواوی خهزاییهپۆلی هاٍڕهڵ شگهصاوی ئاصایی لههه له وان خێراجرو جیاوازجٍربیيینی شخه

هبه ڵً واوی خهداخىازییه پشدیىاوی له ٍوهگێيی دلێٍرٍد واوی خۆی هردبێذ و بهبیروبۆچىوهه كێيی وااڵ گىزارشتی لهمهێىاوی ٍدَر

،ٍواڵم ئههردبێذ، به هێى  ماهخاجهئه هه ربڕیىوٍ،ر هیشخمان دٍراهبهصتی خۆی بهڵً َهخه جر لهزۆر جىڕٍ ی جێگای مشخىمٍڕ

گۆو؟ بڵێذ:بێخه ٍوجىهدٍ صێيی َێىدٍفههه هرێذ شێروۆ بهن گىمان و جێڕامان چۆن دٍدهیایه

ئێضخاداله

مىوچاوی هیشخماندٍ

چێوی چڵىً ئهیهٍرهجهمىو چاوی پهدٍ له

وام داخرابێ وردٍبه هه

٦٧، ٌ  وێ!             ئیضخا هچێً...ههگرژو مۆن و صاڵی جارێً پێىه                                       

َههد دێٍڕم چهله یامێيی شاراٍوپه هێذ، ی صاڵی جارێً پێبىهههڵىهجىاهێذ بۆ خهوێذ پێمان بڵێذ: هیشخماهێً ههیهٍد هه یه،دا 

ی خۆی ههبىوههشدا جىڕٍٍوڵ ئهگهداث. لهصخدٍٍدیامی پابەهدبىووی خۆی لهڵىیش په. خهصخداٍودٍی خۆی لهزیفهٍو

ڵێذ:هیشخمان دٍ به ٍوئاگاییه و زۆر بهٍوهاشارێخه

یذ وبدٍ هاصهڕێ َهگهرد لێدئهبه هه

وٍوواجهث ئهماڵ جێگه هه

ریا بڕۆیذ!صهش بهجادٍ هه

!گىێچىهی هیشخماوی بێ ئه

بىوههم جىڕٍزاوی  ئهوا هه
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١٨١!                   ٌ ری خۆمهبىووی صهر جىڕٍَه  

َاوصۆزی  واوی خۆی جۆرێً لهٍرڵً و خىێىهاڵم بۆ خه، بهروووی خۆیىردوٍوحی دٍخاڵه شاعیر گىزارشتی له ڕووهه ٍوئه

ر صهله رییهش بۆ جێهێشخنی واریگه، َێىدٍواههروهییهدٍ جهی خاڵهٍوهگداههی بۆ ٍڕێىدٍق َدٍ ، ههملێنراٍوی صهٍوداث. ئههیشاهدٍ

َه رگران لهوی زۆری ٍویهر ژماٍرصهبىو لهوی زۆری َهرییهق واریگهر دٍگهئه ر))چىهىهخىێىه بێذ ر ٍدبارودۆدی جۆراوجۆردا، 

َهحی ئهوی بابهَایهبه ی رههو ئههجامداوی ئهئه هه یهَایهو به، ئهٍوٍرث داَێىههیضبه ڕێىێذ بهَای خىدی جێپهبه بێذ، ههوجۆی 

. ٣٦صخدێىێذ((دٍبۆ به

خاڵی  ٍوی شاعیر لهكهم دٍواوی پێشتر و دواجری ئهكهی دٍٍوپێی خىێىدههبه هدٍرچهخاڵێيی گرهگ، َهیً لهدٍرهج دٍصه ٍولێٍر

 زمىون و صۆزی جاههر ئهصهنها لهجه و صىىراههاڵم ئه، بهگۆڕٍصپاو و ههر هیشخمان چهرامبهواوی پیرۆزی الی شاعیر بهین صىىرٍبدٍ

َهردٍریدا بهژێر وارجێىردن و واریگه واجێىدا ژیان خۆی له صخێذ لهش هاٍوهه  حیصایههه : ))ههالی واٌر یۆهگ وایه، بهیهوامی 

. ٣٧ڵ((حی و وۆمهزمىووی مرۆڤایهجاوى ئه ٍوبێخهدرێژدٍ ڵىهصخێذ، بههاٍو ٍوصییهههزمىووی جاههر ئهصههیا له، جهواههمرۆڤ صىىرٍ

ورٍ،جرس ی گهم مهردٍبه خاجهواث و خۆی دٍرهێص ی دٍصه واث، هههج دٍمێيی گهڵهمی كهخه شاعیر باش له یهٍوئه   

یاهیذ باشبه

م((ٌڵهمً هاوم ))كه

هجداموی گهواوی )با(یههجههاو پهله

میشهم َهههههخاٍو

.ٍوهىوصێخهجاوم پێ ئهَه

ن وَیچ جارماییه و صڵ لهئه

یٍوث وىژاهدههالصدیىێيی خه

ٍووان هاواجهصخهمله

َه یياجهٍدشاعیر  وان، ههوشخییهٍڕ ٍرپێىٍ هێً لهیه بىووی َاواڵجییاوی، هه ر بهراهبهواوی هیشخمان بهزیفههگاهدوی ٍوڵضهخاڵێً بۆ 

زماوی  دا لههد دێٍڕو چهر لهجا َهٍوئه ڵچىون،بۆ َه ههیهَاههو بهرچاٍوو صهرووهییهجێيی ٍدخاڵه مهڕاوهێیه، ئهجرش و دڵه

هىصێذ:دٍ ٍومهڵهكه

هىوصێذو پێم ئهئه جار هه هدێمً َه

خىرپخىرپه وێخهههدڵم ئه

جرصم!ئه ٍوهایشارمه

ماميیو یان دٍئه چىهىه

ٍوداجهڵدٍَه ورٍشاخێيی گه

١٥٤وی دڕ!                 ٌ بایهشههێخه چىگی ٍڕیان چىگ ئه   



ی جرش و مان ژیىگهری َهواث و واریگهروووی ٍدحی هاجێگیری ٍداڵهمان خهیشخمان و جىش ی َه واث لهٍد شاعیر جىٍڕ یهمهئه

وێذ.ههردٍدٍواوی بهڵچىوههواث َهجۆكاهدن وادٍ

هیشخماهێً  و پێی وایه، ئهیهڕۆوی ئیيخمادا َهمً و هاٍوڵ چهگه، هاوۆوی و ملمالهێی لههیشخمان جۆراٍودا لهكهم دٍشێروۆ له

: وی هییهَیچ واجایه و هیشخماههن دابین بياث، ئیيخمابىون بۆ ئهبۆ برصییه جىاهێذ هاهێًهه



وماخه و هیشخمان لهمشهئه

ورٍن هاوی گهیه بىوبىو به

مىیش برس ی .. برس ی.
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ٍومهوی لێىهیهختێ ویضخم پارچهٍو

ویروَهبه ٍوهان بىوٍ

ئاردو به ٍوویر بىوٍَه

ٍوئاردٍ هش لڕێچىه ڕێچىه

٦٣رێ!              ٌ دٍ صپێ َاجىههێچ و ئه

واوی مخۆری و ئازاٍری خهٍوڕیسیی پێشه ش لهیً، شێروۆبێىهههصخدٍئاشىرا َه دا بههههردوی جێىضخهو شرۆڤهٍوله خىێىدهه

 دا جۆرێً لهههكهوۆی ٍد له . بۆیهوان بێذری ئههگێيی دلێوی ڕاصخگۆو دٍجییهرایهوێذ هىێىهیهحی و ٍدیهههڵيی هیشخماههخه

ڵً واوی خهواث، هێشهدٍ و هیشخماههواوی ئهبێداڵ و بێالهه ڵىهی هیشخمان و خهههصتڕۆشخىوٍدٍ راوردی هێىان ژیاوی چیىهبه

،مضهجه هدو فٍرَهٍڕ فراوان و فٍر مىێيی َێىدٍچه ر صهئاشىرا به واوی بهرییهوێذ، واریگهزۆری دٍ ٍویهباٍر هردن لهكضه هه ٍر

هیشخمان بڵێذ: به هه زۆٍر َێىدٍ ٍوشاعیٍر

هیشخمان ویضذ لهمً چیم ئه

وىهجێيی هاهێً و هه ی ههٍوله جگه

ث و مشتێخىرمه دڵىیایی و گیرفاهێيی به

ویضتی وجاوی ئارام و باراهێيی خۆشهَه

٢٨٦شلم باحێ     ٌ ر ئازادی و عهی صههراٍو وییهٍرهجهپه

 و َۆواراههی ئهو واجهرهردوی ژیاهێيی ئارام لهبهصخهبیيێذ بۆ ٍدیی ٍدوی ئاصىٍدیهالكهن ٍدواوی ٍومىو مرۆڤًێ خىاصخهَه

مىو َه و واجهرگ، ئهاوی ژیان و مههێىان دووڕی وێخهههڵ ٍدوۆمه شێً لهبێذ، ژیاوی جان و بهصدىاخرێً و ڕێگری دروصخدٍدٍ

،ژێر پرصیاٍر وههههوان دٍپیرۆزییه َهوۆمه شێروۆ پێی وایه ٍو زیىدوویی یی و بهورٍڕی گهوپهئه هێخهیهگهڵىێضذ، شاعیر ٍدڵێً 

ا  هگهو ٍڕچی جا ئێضخهو ههڕبىوٍهواوی خافسی شیرازی و شىضپیرو زۆر شاعیری جریشدا جێپر شیعٍرصهدان صاڵ به))صهٍویهێڵىهدٍ ج

َهَه َه٣٨بۆچی؟((  ٍوزیىدوویی بمێيىهبه جایشهجا  زای ن فهوان ٍوزای شیعٍری فهٍور ئهبهڵێذ: ))لهو ٍدٍوداجهاڵم دٍر خۆی ٍو، 

َهٍگرهگ دبه ٍوی هیشخماههو پرصاههی ئهباٍرهردن و هىصین لهكضه ٣٩مرن((وان ههپرصه وێنی َه واجهٍد و زاماههئه ر بۆیهزاهێذ، 

رببڕێذ.واوی هادی دٍزاییهوی گرهگ جا هاٍڕیهَاههبه واجهواوی دٍبىون و هائىمێدییهروووی و جىڕٍڵچىوهێيی دٍَه

جان باش!م واجهئه

((زاییهمً هاوم ))هاٍڕ

دایىببىی شاری یاخیبىون وله

ریمٍووۆاڵوی وىێٍروی برصێتی و ٍڕگه

هگی هیم.َۆزی بێدٍر بهمً صه دواٍوبه لێٍر

ر ڕێ و باویمً ڕێبىاری صه

ڕواوی وجای چاٍوجا َهَه

٨١صذ و كاچ هیم....        ٌ دروشمی بێدٍ



زایی:ڵىێضذ و هاٍڕوۆن و ئێضخادا، َه و هیشخمان لههاصىامه  -2

و وی بێگیان یهصخهٍرزماوی ههی لهرجاٍرَه ریدا زاڵبىوٍصهث بهزماوی خیيایهو جۆرێً له ی شیعرییهٍوگشتی گێڕاههبه ههجێىضخه

دوی بىووی ملاهشدا جاوی وىردی بۆ صهٍوڵ ئهگهداث، لهجییان پێدٍوایهٍڕ بڕێذ و جۆرێً لهردٍواوی خۆی ٍدییهجىڕٍ ٍورێىهبهگیاهله

 واوی لهٍرو داگیرههوجىراٍوواجێً هیشخماوی لێٍز ردا هییه،صههیشخمان َیچی جری له له واوی جگهصتهێىاوی مافهدٍخۆی و به

َهدگیان و ماڵی خۆی ٍد به ورٍكىرباوی گه و هیشخماههی ئهٍوصتهێىاههدٍبۆ به صىراههجه وواجهواوی خۆی هین، ئهَاوزماهه ر اث، 

َهر چهصهله ورٍگه ورٍی ئىمێدی گهٍوَۆواری ئه بێخهدٍ شهٍوئه و وىردبىووی خۆی یی و هاصىامهٍوجهصتی ههميی هیشخمان و 
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صخخضخنی ماف و دٍو بهٍوصاههی خهههورٍگه هسڵه، مهو هیشخماههری ئهو صێبهصایه ٍوڵچىێذ و وا لێىیبداجهَه

خىاصذ و  واجێً هیشخمان به ڵچىیىٍر َهصهڵيی ئىمێدی زۆریان لهو خهی هیشخمان ئازادٍو ئاهىصاجهحی، لهواهییهیهداخىازی

ویضتی وان، هائىمێدی شىێنی ئىمێد و بێزاری شىێنی خۆشهی ئهكیىهی ڕاصخههاصىامه و هابێخه ٍوجههه هایهگشخییه ڵىهی خهئیرادٍ

َهڵيی دٍواوی خهَیىاو ئىمێدٍ تر داڕوخان ڕوو له، ئیٍوگرێخهدٍ وان، وشخییهما ٍڕبىه هێً لهیه یهری َهمان پێٍىواث، شاعیریش 

 راهییه.ری و خۆشگىزٍروٍهضاوی و دادپهگی یهی ئاماٍدههڵىهواوی هیشخمان بۆ خهزیفههگاهدوی ٍوڵضهر بۆ َهپێىٍ هرێخهٍد هه

یدا صایهواهیش لهواوی هیشخماهیشدا ئهئارامییه له پارێسن، پێىیضخهباجدا، هیشخمان ٍدواوی خهمێژووییه صاجه ن لهژاراواجێً َه

.ٍوصێىهبده

،واجهختی لێدٍی شاعیر جهو شىهاصهئه حی و اڵیهوشتی و وۆمهوی ٍڕصهشىهاصێيی ٍڕ مىواهه،ی هیشخماوی َهشىهاش و هاصىامه ٍو

واوی . ئیرادٍٍووصێخهشيڵ و فۆرمێيی جر بچه ی خۆیدا بههههیشخماهه ڵيی لههابێذ خه ن َیچی جر، بۆیه، ههیهڤدۆصخاههمرۆ

َهخۆیی لهربهئازادی و ژیان و صه ی خان صخههیشخمان و جه رۆحی دایىه له وضیپاههو پٍرئه مىو جاهێىه،هاو هیشخماهدا مافی 

 هییه و رپێییاههگۆڕاهێيی صه یهدا َهههكهدٍی الی شاعیر لهڵچىوهاههو َهبیىین ئه. ٍدههمىو الیههضاوی بۆ َهیههرێذ بهداوادٍ

َه یاخیبىون و گىماهىردن له ی و باٍرئه یً، ههدا بىهمىو ئازاراههو َههێى ئه ر بهبێذ ڕاگىزٍدٍ وی هییه، بۆیهمهٍڕهیشخمان شدێيی 

 خاڵێىدا ئێمه له مه، ئهٍوزبىوبێخهی خۆي پاشگههِشدُماهُِاهه و بیرو بۆچىوههمىو ئهَه بىون وا هیشاهبداث شاعیر لهجهێىاٍوَ

َاوصۆزی شاعیرملێىین َهیً بیضهههدٍ ٍور ئهصهوار له ها و دٍ ي شاعیر ڕاصخهو جێىضخهنها بۆ ئهر ڕاصخِش بێذ، جهگهئه لچىون و 

، واجێً پاش ئهو هاگرێخهٌشتن و دهُابِىيی ئهمى جێگهرجهصه ی ٍوجا هىصیىهواوی جر و َهكهدٍ شێروۆ له وااڵیه، كهو دٍٍو

ژووي و هِشدُمان و مێٍوجهپرس ی هه ر بهراهبهبه ٍومان دهُابِىيی پێشىوٍهَه س ی شُعَرى و بهفهمان ههَه واهیشیدا بهرییهٍوبیٍر

هوىرد به .مى َێىاٍوَر

و مىو ئهروبىىردوی َهبیضترێً صهدا دٍههكهدٍ ی لهزاییاهههگی هاٍڕو دٍئه ٍوخىێىیىهٍد ههكهواوی دٍشدا واجێً جهٍوڵ ئهگهله

،ڕاههبیرو باٍو َهصهله یدا ئىمێدیههخۆشىیضخنی هیشخمان و پاراصخنی هاصىامه له هه ی پێشىوی شاعیٍر جۆرێً  ڵچىیىون، بهر 

یی و ڕایهئه یىهگهٍد ، بۆیهبۆ هیشخمان گۆراوی چڕیىٍ هدٍٍوئه بىوٍو ههئه ٍو، ئهَمدا ژیاٍوٍو ی پێماهبڵێذ پێشتر لهٍون ئهٍو

َهرووهییههاخ و ٍد هه یهردووهێً َههاو خىدی شاعیردا گهبڵێین))له َهٍوٍرجیهاوی ٍد ی لهو شخاههمىو ئهحی،   یهی شاعیردا 

.  ٤١مه((ردٍحی و واكیعی صهاڵیهروووی ژیاوی وۆمهڵلىاڵوی باری دٍب َهدٍی ئهٍور ئهبهن...لهههوخۆ واریلێدٍوخۆو هاڕاصخهڕاصخه

َهی شاعیر كۆهاغ بهواوزمىوههڵ ئهگهله نها هاجىاهێذ بژی، بۆیهجهبه رووهییهَا شیعر ماهێيی ٍدروٍَه  شمههێذ، بههگاو ٍدكۆهاغ 

هگاهدهێيی ڵضهواوی شێروۆ َهی شیعٍرٍوخىێىدههجىاهین بهدٍ مجۆرٍصاجێىیتری ژیاوی جیاوازبێذ، به ڵىێضتی صاجێيی لهَه هگهٍڕ

، ژیاهىردووٍ ی ماڵئاوایی لهو صاجهً، شێروۆ جا ئهیواهدا بىهكهدایىبىووی دٍختی لهٍوصاجه واوی ژیاوی وىرد لهمهردٍلۆجیيی بۆ صه

دهیایی   له هیش بىٍوٍرهیگه هدٍرچهرێسبێذ، َهپهی دورٍههجهث و بارودۆخ و ژیاوی میللههردوی صیاصهصهمىماٍر له یخىاهیىٍهه

شدا ٍوڵ ئهگهله  ٤١خىازێذ((ٍد مهو دۆزی وىرد ئه، دۆخ و هاچارییهڵیذ: ))ویضتی خۆم هییهجا خۆی ٍدٍوجىردوی وىرد، ئهصیاصه

واوی بىوههیاخیبىون و هائىمێدی و جىٍڕ ن شاهازی بهههشاعیر ٍد وا له یهورٍگه وان َێىدٍدا خىاصتی گۆڕاههههكهٍد له بیىیندٍ

رببڕێذ و بڵی:وان بێزاری خۆی دٍبياث ڕوون و ٍڕ ٍوخۆیه

هىوصمث ئهیاصهشیعر بۆ ص مً هه

واویگرژو مۆهه گىڵداهه بم بهدا ئهخخهو ٍوله

.ٍور مێزی وۆبىوههصه

ر بۆ خۆمی بىىوصمگهئه

.كیىهئاوێيی ڕاصخه جۆگه بم بهئه

ی ئێضخای بىىوصمم هیشخماههبۆ ئه هه

٢٥٤ٌ   ی دزراو.                ڕیسێ ژماٍر بم بهئه
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ی واههپێچه ، بهبىوههزایی و جىڕٍهگی هاٍڕٍد ههكهی هاو دٍههبێزاربىوٍ هجههگی گهشاعیر یان بڵیین ٍدڵىێضتی ئێضخای َه

ماهباث بۆ جۆرێيی جری دٍ م َۆواٍرر ئهَێڵێيی پیرۆز و پارێسراوبىو. َه میشهَه ر هیشخماوی پێش ئێضخا، ههرامبهواوی بهڵىێضخهَه

كىرصایی و  بی شێروۆیش جىش ی جۆرێً لهدٍواوی واری ئهث، ویضخگهصیاصه واوی ژیان بهم وایهرجهبىووی صهلىدٍئا هه ٍوبیرهردهه

اری هردووٍ،ماهياجدا بهَهله واوی وێذ بێزارییههایه ٍوئاگاییهاڵم بهیی، بهله چاالوی صیاس ی و ڕێىخراٍو ژیاوی شێروۆ دابڕاو هییه رپرصی

اریهبه شهمهر ئهَه ،ٍوبشارێخه وان مىوىرجییههه بێذ چاو لهی ههٍوواث جىاهای ئهو وایلێدٍ صخۆییئه خاجهوش ی دٍوی ٍڕجییهرپرصی

م ميی فیدراڵی لهزامی خان و چه جا ٍوزاهێذ ئهش ی ٍدههڵً و هاصىامهی خهصخهشێيی جهبهشاعیر خۆی به بپۆشێذ، چىهىه

واوی:    ڵچىوههی َهَاههبه یامێيی جری بێزاری بياجهجا په ىداٍولێ هد دێٍڕچه

 لێیە گىێم مً"

 و ئەهاڵێنێ و هرکەهرکێتی خاک لێرە

 لێدزیىە ئەوەهدەیان

 لەمضەرەوە

 فیدراڵی صەری ئەو َەجا

٣١ٌ         ".کىهاودەرە جەصخەی َەمىو

َهدٍجر كضهورٍبىهیادێيی كىڵ و گه شدا شاعیر بهم جێىضخهله  ن، لهدٍواوی دٍشیعٍر وی جر بهَایهواوی هرخ و بهڵچىوههواث، 

ایه رگری دژ بهری بههگهصه واجێىدا شیعری هردۆجه َهٍووصاهدهههضاوی و چههادادی و ه  هه ئاواٍز وجۆرٍواوی بهشیعٍر ربۆیه، 

ی وی دووڕووییاههیهٍوی خىێىدههٍون ئهَێىێذ، ههصخدٍدٍمری بۆخۆی بههه هێذ جۆرێً لههگاو ٍدوان َهشاوی گۆڕاهيارییهاهبهش

بۆ بىرێذ. 

 بێخهىدا دٍواجێپیرۆزی بساهێذ، له به هاوی واڵجه ن ههیهچىارچێىٍ هاو ببێذ له لیضمهو جهصلیمی ئهوێذ جهشاعیر جارێيی جر هایه

ویضتی هاَێڵێذ:ن بۆ خۆشهو ماهایهجهچه



 و َەڕەشە چەجەوڵی بە بىو واڵث کە

 داخضتی لێی دەرگایە چی

 َەرگیز لەودا هییە شدێک ئیتر

٢٢ٌ                     ."خۆشەویضخيی بڵێی پێی جۆ  



هلخىور و فهشىهاش و هه ی لههدییهو پابهئه َهئێمهیی ٍوجههگی ههَر ڵ گهوان لهگشخییه ٍور ئاصتی بیرهردههصهله وایىردووٍ یهدا 

ڵێذ:شێروۆ دٍ هتر بژیً، بۆیههاصۆری یه

یىىوصمی ئهمهئه

.مێشه... خۆڵهشیعر هییه

.... زوخاوڕێٍژچیرۆن هییه

واهه... دیالۆگی هێىان زامهشاهۆ هییه

خۆشهی مىداڵی ههصخه... جهجابلۆ هییه

١٨٢ش ی برصێدیدا.                     ٌ باٍو له   

وی فراواهمان بۆ ڕزگاری هیشخمان دروصخىردبىو، زایهدا فهٍوجهمی خان و ههخه له بىویً بۆیهصخهجێيی ژێردٍمیلله ئێمه 

ڵچنراون پێىیضدیان به َه و ئازادییهر ئههص ی لهو َیىاو ئىمێداههمىو ئهَێىێذ، َهصخدٍدٍی هیشخمان ئازادی بهوواجهله

َهن و بۆ َهالیهمهخلیلىردوی َهجه هبهم لههههداوی یه، واجێً صىدمهیهمىوان  واوی وی جىێٍژیهمیىههه و ئازادییهمی ئهَر

َهبهمىو جۆرێً دٍَهن، بهٍوٍرصه  بریً له وواجهبً، ئهخروم دٍان مهواوی هیشخمخۆشییه ڵياوی ئاصایی لهژاران و خهن و 
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هبىون و یاخیبىون صهبێذ جىڕٍو ڕۆحی جاوی وىرد دروصخدٍصخهجه دابڕاوبً،  و واكیعهیش هاجىاهً لهداث و شیعرو شاعیرڵدٍَر

واث: صف دٍٍو مجۆرٍبه و هادادیاههئه ٍوهگ بمێىێخهشێروۆ هاجىاهێذ بێدٍ بۆیه

 !دزرا پەهجە هەزاوی تیدەص بەو دەصذ ئەم"

 !دزرا ڕێگە هەزاوی كاچی بەو كاچ ئەم

 !دزرا صەرهج هەزاوی چاوی بەو چاو ئەم

 .دزرا فڕیً هەزاوی باڵی بەو باڵ ئەم

 صارومارە ...صارومارە

 و صەرزەمیىە دەصەاڵحی دیرۆکی ئەم

٣٣ٌ           "!ڕۆژگارە ئەم درۆکاوی دەمی بۆوی

وێ جا یاههئه هیشً، بۆیهری دادٍصههجار لهی یهواههبۆ ئه جهههٍرڕوو بهفه رشێيی پڕ لهدا عهی ئێمهم واڵجهاڵث لهصهوىرس ی ٍد

َهواوی ژیاهیان بۆ یهوۆجا ڕۆٍژ َه م وىرصییهر ئهَه ٍوواههپێچه چی بهصً، ههڵىهن صاجیشش لێی  شۆوی و ڵياوی ٍڕژاران و خهبۆ 

ر زاری صه بىون له روووی الی شێروۆ دێيىهڵچىووی ٍدواوی َهرییهرێيی جری واریگهش فاهخهمه، ئهخۆرٍٍرو صهههمۆجه بۆجه صاٍد

گۆ: دێخه ٍووىرصییه

 !مەرخەبا ...گیاهە ...مەرخەبا

 کىرصییە هاوم مً

 ئەیساهم مً هەیساوێ کەش

 ػەدراهە چەكۆی َەمىو ئەم

 خىێىاهە جۆگەی َەمىو ئەم

 دزییاهە ماصکی َەمىو ئەم

 ڕكاهە ڕەژووی َەمىو ئەم

 !مىە لەصەر

 !ئەکرێً مً صەر داهیشخنی لەصەر

 !مىە لەصەر هاڵێن کەصیان هاڵێن بەاڵم

 چاوو لەبەر ئەڵێن َەمىو

٤١ٌ                           !ئازادییە جىاوی بااڵی  

 وێخهههویضتی هیشخمان ٍدوی جاڵ و خۆشهڕاصخییه بێخهیی دٍگله ٍوداث، ئالێٍرصخدٍدٍله ی خۆیزیفهرن و ٍوواجێً هیشخمان ئه

جیىێيی بێ َه بێذ و جیاوازی بياث، ئیتر ههمىوان ههیدا بۆ َهههی ئارامی و ئازادییهچىارچێىٍ هیشخمان له چىهىه ، ٍوژێر پرصیاٍر

عاشلاوی، شاعیر  ویضخیش هاداجهئازار ڕزگاربياث و ماچێيی خۆشه هاهێً صىێيی برس ی له بێخهٍد و هه ٍوواجهدٍرگ پۆشخه جلىبه

:ییهگله ش بهمهله

ی خۆم هردوههزار ماچی هیشخماههَه

.ٍوهردمهن ماچی ههو یهئه

زۆر هییهبه

مدروصتی هه ویضتی ئااڵ هییهخۆشه

٢٤٢ٌ                        ٍون بیىڕمهیان جابلۆیه

 داخاجه و صۆزی وىێراههڵيى عاجیفهميی لۆجیً، بهڵ چهگهله ٍوصخێخههاٍو واههی شاعیر پێچههگاوهاههم َهئه 

اوی وٍڕمىردوی بیروباٍوخىهواوی و مهڵىێضخهجۆری َهوایی بهٍڕ ئاراٍو لێيی وا دێىێخهر خۆی پرصیار گهی گىمان، َهچىارچێىٍ

ڵ گهله یهواههوڕاصذ پێچهی ڕاصخهڵىێضخهم َهواث بڵێذ بۆ ئهههٍوصێً زاحی ئهجۆرێً هه صپێىێذ، بهبچه ٍوی هیشخماههباٍرله
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اجىهپاصاٍوجۆرێً لهر هیشخمان، شێروۆ بهرامبهواوی پێشىوی بهڵىێضخهَه  َ ، كهم ٍددهیای ئهواوی دی هصهمىو پهَه هه ئااڵٍو

حی صایهجىردن و پاراصخنی ههخسمه صروشتی باوی خۆی ههر هیشخمان لهگهڵێذ ئهن، پێماهدٍی بىهههڵچىوههواوی َهوجهرههدٍ

َاوهیشخماهیاهیش ئهحی البداث ئهواهیهجاهه َهر بۆصاجێىیش بێذ مافی هائىمێدی و جىٍڕگهوا  َهیهبىوهیان  واوی شاعیر ڵچىوهه، 

وان ٍوصىردوی هیشخمان، بیرهردههٍدميی مىكهر چهرامبهڵ بهی جان و وۆمهٍوهێى بیرهردهه خاجهدٍ وی جاٍزیهئاراصخه جۆرٍ ٍولێٍر

وان دا شاعیر  جیاوازییهو صاجهگۆ، لهواوی بێىهر جیاوازییهرامبهبه یهیان َهٍومىو مافی ئهَه كێىێذ ههشلهجۆرێً ٍدبه

واث:رهدٍدٍ یهٍمشێىبه

 :وحی صفرەکەمان ڕۆژێ ماڵەوە لە"

 !جیان لەیەکتر بەخخەکان ئێمەیشدا هێى لە

 صفراهەی ئەو زۆرن گەلێ جیاماهدایەو

 جارێک جەنها و بێىەژهً َەجیىبارو

 كاپی لە پڕبێ هەدیىە "خۆیان صەری"

 دڵەوە لە مً هاهێکی هایە بیرم !بەخخەوەر صک

٥٢ٌ                   "!خىارد جێرم وا  :وجبێتی کەوچکێکم و پێکەهیبێ  



ميی یاخیبىون:واوی شاعیرو چهرووهییهدٍ رییهواریگه -3

َه وااڵیه، كهم دٍدایىبىووی ئهجای لهٍرصهله ی وی یاخیبىواههیهٍوی خىێىدههئاراصخه وان بههگاهدههڵضهبۆچىون و 

 وایداهبىون بهٍڕش جۆرێً لهواههو خىێىدههاڵم ئه، بهیهوی وىرجبیىاههیهٍوخىێىدهه جێڕواهینی ئێمههیشخمان،  بىون لهٍوشاعیٍر

و و هیشخمان و ئهٍوجهپێىاوی هه واوی خىدی شاعیر لهباث و جێيۆشاههچاوهردوی مێژووی دووری خهبێ ٍڕواوی شاعیر بهبىوههجىڕٍ

شخنی جێگهڵهَه جىاهین بهٍد ٍویهو ڕواهگهله جهڵبهگۆڕبىون، ئهڕو ئایدیای ههن بیروباٍوی شاعیر ٍوی الصپاو و پیرۆزاههچه صىىرٍ

َهچىارچێىٍ وان لهٍریً و پێىٍم بدٍڵهكهله ،یىهلێىبدٍ  هىوصراٍو ههكهی ٍدو صاث و واجهواوی شاعیردا لهڵچىوههی  ش مهئه ٍو

یً، ربازیبىهوێذ دٍبماهه زی جاواهباریدابێذ و ئێمهفهكه ی لهٍون ئهحی شاعیر ٍوصییهههرگریىردن لهپێىاوی بهن لههه

بىون واواهیان دێخهٍڕ هدییهٍورژٍبهی دژ بهئاراصخه ڵيی بهویضخىخىاصتی خه واجێً بارودۆخێيی هاجێگیر و دور له ٍوواههپێچهبه

ی و صاث و واجهواوی ئهڵىێضخههرخاهدوی َه ڵىههدێ پراوضیپی گشتی و باو،  بهَه الدان له اهباربىرێذ بهصێً جاوهاهرێذ َیچ هه

خشذ، بهشێروۆ ٍد حی بهَای زیاجری شاعیرییهدرێً و هرخ و بهم دٍڵهكهری لهروٍجپهجۆرێىیتری مرۆڤدۆصتی و میلله شاعیر به

ڵ گهدا لهو ئان وصاجاههر لهگیرێذ و َهر دٍٍزههڵً لهواوی خهحی خىاصخهخسمه شێً لهبهیامی شیعر بههدا پخساههو لهله ربۆیهَه

شیعرو شاعیر  له ٍوئه میشهبێذ، َهگرجىدا دٍخىهرگری و ٍڕبه واهیان لههىوصێذ و َاوشاوی داخىازییهم دٍوان خهمىوىورجییههه

، هه  ی ههییهو جاكاههله ی شێروۆ جۆرێىهمهن، ئهخۆیان همایش بىه فۆرمی هىێىٍ بً، بخىاهً بهو جاكاهههاواٍز داخىاٍز

جا شیعر بخىاهێذ  ٍویخهههواهذ هپىهڵچىوههیذ و َهوار بىه ٍوی خۆجهو دهیابیيییهی ئهٍوٍردٍجىاهرێذ لهڵێذ: ٍدپێماهدٍ

ی َاجً و و پرۆصه، ئهٍوهابێخه دێذ و دووباٍر یهٍوڵێذ:))شیعر ئهلیش ٍدخخیار عهث، بهبياصخهرجهواوی خۆی بهزیفهٍو

واث...جیاوازی ری ئیشدٍگهوی جاٍزرئایدۆلۆژیایهی َهٍوٍردٍهدێً جار لهَه ییه،و هاواٍزجاكاهه و پرۆصهئه یهٍوبىوههههدووباٍر

َه٤٢یعر خۆی((ی داَێىاوی شپرۆصه له شێىهبه یی خىددا یی و جاكاههدروصخىردوی هاواٍز ڵێذ:))شیعر ڕۆڵێيی گرهگ لهَا ٍدروٍ، 

وۆی  حی فڕینی لهرفهٍد وجۆ ههخس ی ئهشىهاصێيی شه حی كىوڵ و بهرداهییهفه جۆرێً له به یاهدوی شاعیٍرشیعر گه بیيێذ، واجهدٍ

َه. به٤٣((داحێوان ٍدبٍرمارۆوان و وۆی جهگه َهم هاواٍزئاشىرا  جۆرێً بینرێذ بهدا ٍدههكهدٍحی كىڵی شاعیر لهرداهییهم فهیی و 

 ڵێذ:جا خىدی شێروۆش دٍٍوهیشخمان ئه له یاخیبىووی شێروۆیه مهیی ئهو ڕایهر ئهصه واوی َێىابىویهٍوخىێىدهه

 خەریخەی َاوواڵحی مً

 هیم دزراو هیشخماهێکی

 .ئەفڕێنن پەهجەیەکی یان جارێ َەمىو وێهیشخما
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 و ئەکەن ون چاوێکی یان و گىێچکەیەکی یان

 و ئەکەن زیىدەبەچاڵ وشەیەکی یان

 و ئەکاث َاوارێ هە کەچی

٨١ٌ                            !ڕائەچڵەکێ بریيێکی هە  



واث، مدٍژمار، الی شێروۆ ئیيخما بۆ هیشخمان زیادو ههئه جههایهما وی و بێبىهمهشدێيی ٍڕ نها بهئُيخما بۆ هیشخمان جه ی ڕووههٍوئه

و هرێذ ئهٍد مان شێٍىَهویضتی بۆی الوازببێذ، بهچێذ ئیيخماو خۆشهالبىو رێیدێدٍٍوواوی خۆی جهرههئه واجێً هیشخمان له

َهٍورداوی، ئهبااڵگه ۆراوی بۆ بچڕێذ و شیعر بياجهی گیهو ڕادٍویضتی هیشخمان زیادبياث جا ئهر خۆشهرامبهبه جێرواهیىاهه رخىدی جا 

ر َه یاماهههدی و پهیىٍو پهمىو ئهخۆیی و َهربهث بۆ ڕزگاری و صههاههڕێً جهڵێذ: ))هیشخمان و ئیيخما بۆ بیرباٍوخۆی وا ٍد

مێيی جردا ردٍصهرم و لهمێيا گهردٍصهچً، لهر ئهصهان بهی ٍوبىههد پیرۆزو جىاهیش ًب واڵ ئه، چهٍوی واجییهخاهه وههههئه

((هاٍرهه وههههوان ئهوههدی خهَاجىهر هابێ بهوامیان جاصهردٍ، َێزی بهٍوبىهصارد ئه . ٤٤ٍو

ر صهگۆڕ لهیی ههڵىێضدێيی ڕادیياڵی و بىچیىهَه بێخههه ههكهرێً و دٍپێىٍ یىهبىه و بۆچىوههزمىووی شاعیر ئهر ئهصهجىاهین لهدٍ

واوی هێى ملاهدوی ڕاصخيی بۆچىوههی صهڵگهر و بهصه یىهجیشيی بخه ٍوجهی ماٍوٍوهیشخمان. ئه ی دٍژ باو و دٍژئاراصخه ئیيخما یان به

یرو بێ! چ صهواو دٍی )وىردصخان( جهوشه بۆ پابلۆ به شیعرێىه وىرجه دوا شیعری شێروۆ هه یٍرصه هدٍبێذ ))چه ههٍوجىێژیىه

چۆڕێذ و ویضتی لێدٍویً و خۆشهئه ، هه٤٥((ی وىردصخاههز وشهر واػهصه یخاجهدٍ م پیاٍوی ئهیهو دوا وشهئه رهجڕاهێشهصه

:ٍوواجهیامی َاوصۆزی بۆ هیشخمان دووپاجدٍهیدا پهمهواوی جهدوا صاجهله



و مۆم و خۆمدو

قیبهڕی شهوپهجا ئهَه

ڕۆم...ئاواث ئه

باران س ێ ڕێژهه بم بهصاڵێيی جر ئه

د صاڵی داَاجىویشداصهله

ری صااڵنصه

ڵدێم وماهگ و َه بم بهئه

مههَاوار ئه

وجىاهه هدٍو چهزهههد مهچه

هد دڵگیٍرچه

  ٤٦ی مً و وىردصخان جریله     

 

هجام:ئه

ى جاًبهحى، َهدا هىاهدووٍهئێضخا هچێً هِشخماهمه ي شێروۆ لهڵىێضخهَه وئه -1 وۆي  له ٍردٍو به جهڵىێضدێيى شُعَر

ى ئهئه  .م شاعیٍرزمىووى شُعَر

َهیامێيی مرۆڤدۆصتی بۆ خسمهی پهیهو ئاراصخهو ئهٍربه وی ئازادٍیهشیعر جىڵه -2  یهبياث، بۆصخهرجهمىوان بهحی 

 .ٍووێخهڵً و لێیان دوربىهخىاصتی خه هاجىاهێذ دابڕاوبێذ له

ُه بیرو بۆچىوهه شێروۆ له ي گىاًهٍو، بهیهٌشخيێً َهجێگهڵهَه -3 ر گهئه مه، ئهٍوجهزبىوٍواوى خۆي پاشگههِشخماهِ

ٌشتن و دهُابِىيی مى جێگهرجهها صهو ٍد ( ڕاصخهي شاعیر)ئێضخا هچێً هیشخماهمهو جێىضخهنها بۆ ئهڕاصخِش بێذ، جه

 .ٍوو هاگرێخهئه
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ي َێڵى گشخُِاهه وضِپهو پٍرله ًخىاهُىٍرگیز ههي، َهههشُعٍرُه زمىوههوى خۆي و ئهمهدرێژاَى جه شێروۆ به -4

جىاهین ٍد ن ههًهشێىٍ، بهٍوجهي هِشدُمان و ههلهصهمه ر بهراهبهث بهجاًبهو دهُابُنی خۆي البداث، بهٍوبیرهردهه

 َێنن.پێىدٍ م شاعیٍرزمىووى ئهي )مێژوو، وىرد و جراٍژدًا( وۆي ئهبڵێین: صێِىه

َهكهم دٍی لهڵچىوههو َهئه -5 حی شیعرو شاعیرییه دی زیاجری بهجۆرێً بایه درێژ هییه و و ماٍوڵچىوهێيی واجییهَه یه،دا 

شیعری  زمىوویواوی، كۆهاػێيی جر و گىڕێيی جری به ئهر شیعٍرصهله بری دروصخببىوی جاههو لهٍخشیىش بهشێروۆ بێىه

 . و داٍوئه

َهخاڵه ر هین لهدٍوان بهمىو مرۆڤهَه -6 َهحی  پێی ، بهگىزارشتی لێىراٍو وشه ڵچىون الی شێروۆش بهڵچىون و 

ر صهنها  لهجه واهیش،بین صىىری پیرۆزییهخاڵی ٍد ٍوی شاعیر، لهكهم دٍواوی پێشتر و دواجری ئهكهی دٍٍوخىێىدهه

.یهوامی َهردٍریدا بهژێر وارجێىردن و واریگه واجێىدا ژیان خۆی له صخێذ لهش هاٍوهه زمىون و صۆزی جاههئه

  

پەراوێسەکان:
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 .2012م، ردٍخص ی صهی چاپ و پهم/ چاپخاههههی گىاڵڵه، چاپی یهٍرپهصپێً لهش، ئه: شێروۆ بێىهبڕواهه - ٢
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 . ٣٨، ٌ ١٩٩٤ی ڕەخىەصازی، بەرگی یەکەم، دارالحریت للطباعت، بؼداد، دەڕواهرێخە: د. کامل خەصەن بەضیر، مێژوو -٦
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. ٢٩٤، ٢١١٥ٌدەڕواهرێخە: د.کەریم شەریف كەرەچەجاوی،صایکۆلۆژیای گشتی،چاپی چىارەم،چاپخاهەی پیرەمێرد،صلێماوی، - ١٢
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ەاڵث،چاپی شەشەم، َەولێر، عسالدیً اخمد عسیس،بىەماکاوی دەرووهساوی  - ٢٥ . ٨١، ٌ ٢١١٥گشتی،چاپخاهەی ڕۆَژ

. ٥٨، ٢١١٨ٌعەبدولخالم یەعلىبی، لەکىلخىرەوە بۆ ئەدەبیاث، چاپی یەکەم،چاپخاهەی ئاراش، َەولێر،  -٢٦

. ٨٦َەمان صەرچاوە ، ٌ - ٢٧

. ١٢١د.عبداللادر خمەامین مدمد، ٌ - ٢٨

. ٨٥عسالدیً اخمد عسیس، ٌ -٢٩

. ٥٥هرێخە: د.صەعید شاملۆ ، ٌدەڕوا - ٣١

، صلێماوی، 2009ی ژیر، م / چاپخاههههد، چاپی یهخمهرگێڕاوی عىصمان ئه، ٍوخىهب و ٍڕدٍواوی ئهمۆدێرهه برامس، جیۆرٍئه - ٣١

ٌ125 .

 . 290... ٌش ، ئێضخا هچێً هیشخماهمهشێروۆ بێىه - ٣٢

 . 328ٌ رچاٍومان صهَه - ٣٣

 . 295ٌ رچاٍوصهمان َه - ٣٤

. 52، صلێماوی، 2012ٌریا، ی لهم/ چاپخاههههبی، چاپی یهدٍی ئهخىهواوی ٍڕهىێیه عروف. جیۆرٍماٌ مههه -٣٥

هدی ی هاٍوم/چاپخاههههردی)د(. چاپی یهد گهخمهردار ئهرگێڕاوی صهرخ، ٍوی َاوچهخىهواوی ٍڕضالح فضل)د(، میخۆٍد - ٣٦

، َهچاپ و باڵوهردهه ئاودێر بۆ  .68، ٌ 2016 ولێر،ٍو

، ٌمان صهَه -٣٧ .69رچاٍو

 .353، 2013ٌی وارۆ، م/چاپخاههههم، چاپی یهرگی دووٍمێش، بهئاوی خۆڵه ش، هىوصین بهشێروۆ بێىه -٣٨

،مان صهَه - ٣٩ .353ٌ  رچاٍو

.5/12/2013( 199گۆڤاری ڕامان، ژ) هدێً شیعری گۆراهدا،َهری لهی َىههجاریم صاڵح، وێىه - ٤١

. 88، 2018ٌی یادگار،م/چاپخاههههنهایی، چاپی یهن ڕۆژ جهدویهش، صهڵۆ شێروۆ بێىهَه - ٤١

 . 296، 2015ٌی جاران، م/چاپخاههههرصیس ی وىژراو، چاپی یهلی، ههخخیار عهبه - ٤٢

،مان صهَه - ٤٣ .297ٌ  رچاٍو

 . 354، ٌ 2013م، .رگی دووٍمێش، بهئاوی خۆڵه وصین بهش، هىشێروۆ بێىه - ٤٤

.9َەمان صەرچاوەی پێشىو، ٌ - ٤٥

.121رچاوە ، ٌمان صهَه  - ٤٦



وان:رچاٍولیضتی صه

م:کخێبههیه

کىردییەکان: 

ی ژیر، صلێماوی، چاپخاههم / ههد، چاپی یهخمهرگێڕاوی عىصمان ئه، ٍوخىهب و ٍڕدٍواوی ئهمۆدێرهه برامس، جیۆرٍئه (1

2009 .

2015ی جاران، م/چاپخاههههرصیس ی وىژراو، چاپی یهلی، ههخخیار عهبه (2

.٢١١٢صۆزان جماٌ،لەگەڵ صایکۆلۆژیادا،چاپخاهەی کاردۆ،صلێماوی، (3
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داود،چاپی ،كىجابخاهە و جیۆرەکاوی دەرووهساوی کەصایەحی،وەرگێڕاوی: فرمێضک ڕزگار & صیدۆ )دکخۆر( صەعید شاملۆ (4

.٢١١١یەکەم،چاپخاهەی گەهج، صلێماوی،

. 2011م، صلێماوی، ردٍخص ی صهزگای چاپى پهی دٍم/ چاپخاهههه، چاپی یهش ، ئێضخا هچێً هیشخماهمهشێروۆ بێىه (5

.2013ی وارۆ، م/چاپخاههههم، چاپی یهرگی دووٍمێش، بهئاوی خۆڵه ش، هىوصین بهشێروۆ بێىه (6

.2012م،  صلێماوی، ردٍخص ی صهی چاپ و پهم/ چاپخاههههی گىاڵڵه، چاپی یهٍرپهصپێً لهئه ش،شێروۆ بێىه (7

هدی ی هاٍوم/چاپخاههههردی)د(. چاپی یهد گهخمهردار ئهرگێڕاوی صهرخ، ٍوی َاوچهخىهواوی ٍڕضالح فضل)د(، میخۆٍد (8

، َەولێر،ئاودێر بۆ چاپ و باڵوهردهه . 2016 ٍو

اللادر خمەامین مدمد)دکخۆر( ،بيیاحی کارهامەیی لەدەقی هىێی کىردیدا،چاپی یەکەم،چاپخاهەی جیشک، صلێماوی، عبد (9

٢١١٨ .

ەاڵث، َەولێر،  (10  .٢١١٥عسالدیً اخمد عسیس، بىەماکاوی دەرووهساوی گشتی، چاپی شەشەم، چاپخاهەی ڕۆَژ

ە (11 .٢١١٥اڵث،چاپی شەشەم، َەولێر، عسالدیً اخمد عسیس،بىەماکاوی دەرووهساوی گشتی،چاپخاهەی ڕۆَژ

.٢١١٨عەبدولخالم یەعلىبی، لەکىلخىرەوە بۆ ئەدەبیاث، چاپی یەکەم،چاپخاهەی ئاراش، َەولێر ، (12

 2012ریا، صلێماوی، ی لهم/ چاپخاههههبی، چاپی یهدٍی ئهخىهواوی ٍڕهىێیه عروف. جیۆرٍماٌ مههه (13

 .١٩٨٣و پەیڕەوکردن، چاپخاهەی کۆڕی زاهیاری عێراق، بەػداد، کامل خەصەن بەضیر)دکخۆر(، ڕەخىەصازی، مێژو (14

 . ١٩٩٤، مێژووی ڕەخىەصازی، بەرگی یەکەم، دارالحریت للطباعت، بؼداد، )دکخۆر(کامل خەصەن بەضیر (15

.٢١١٥کەریم شەریف كەرەچەجاوی)دکخۆر( ،صایکۆلۆژیای گشتی،چاپی چىارەم،چاپخاهەی پیرەمێرد،صلێماوی، (16

2018ی یادگار، م/چاپخاههههنهایی، چاپی یهن ڕۆژ جهدویه، صهشڵۆ شێروۆ بێىهَه (17

 .٢١١٤یىصف عىصمان خەمەد، دەرووهساوی، چاپی یەکەم،چاپخاهەی ڕەهج،َەولێر، (18

عەرەبییەکان:

.١٩٩٨زیً الدیً املخخاری، املدخل الی هظریت الىلد الىفس ي،اهدشاراث الکخاب العرب، (19

 .١٩٨٧الدار البیطاء،  –الترار الىلدي، طبعت الثاهیت، املطبعت الىجاح الجدیدة جىفیم السیدي، مفهىم لادبیت في  (20

 .١٩٨٦لبىان، –صیؼمىهد فروید،مخخطر الخدلیل الىفس ي، الطبعت الثاوي، دار الطلیعت،بیروث  (21

فارصییەکان:

 .١٣٨٨خرد، تهران،  هاضر کاظم خاهلى)دکتر( و زیبا اصماعیلی، هگارش و ادبیاحی فارس ی، چاپ: اوٌ، اهدشاراث مبىای (22



م: گۆڤارەکان:دووٍ

کىردی:

.5/12/2013(، 199ڕامان ژ)  (23

عەرەبی:

.٢١١٣(، ٢-١، العدد)١٩مجلت جامعت دمشم،املجلد  (24

فارس ی:

 .١٣٩٢(، پایس و زمضخان ٥(،صاٌ)٢مجلە ادب عربی،شمارە) (25



 پىخخەي جىێژیىەوەکە

دا( -ش(ي شێروۆ بێىهقى )ئێضخا هچێً هِشخماهمهدٍ روووى لهوى دًٍهوجهرههن دٍڵچىون ٍولە ژێر هاوهیشاوی )َه یهٍوئەم جىێژیىه

دا. ههكهدٍڵچىووی لهواوی َهربىووی شێروۆ و َۆواٍرواوی واریگهههڕووی الیهَەوڵیکە بۆ خضدىه
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ي ٍوبه ڕو ئایدیای شاعیر هراٍوبۆ بیروباٍو یً ههههدٍ ٍوخىێىدهه ڵهو َهميی ئهی چهٍوڕاصخىردههر صهدا وار لهٍوم جىێژیىهله

.ٍوجهزبىوٍواوى خۆي پاشگههِشدُماهُِه بیروبۆچىوهه شاعیر له گىاًه

 صپێً لهدیىاوی )ئه له ووی و واجيی بێذ، چىهىهروڵچىوهێيی ٍدڵىێضتی شاعیر َهَه هه یهٍوئه یهٍوم لیيۆلیىهی ئهپێشگریماهه

واوی پێشىوی خۆی ڵىێضخهمان َهر َهصه ٍوجهڕاٍوبیىین گهدٍ دووصاڵ دواجر چاپبىوٍ ( دا ههی گىاڵلهٍرپه

هه:ٍوی جىێژیىهپێىهاجه 

وان پێىدێذرچاٍوهجام و لیضتی صهش و ئهوی و دوو بهپێشه له

ە دوو جەوەر پێکهاجىوە، جەوەری یەکەم، باس ی جیۆری دەرووشیکاری و ئەو بىەما و دیاردە دەروهیاهەماهکردووە، کە بەش ی یەکەم ل

کاریگەری دروصخدەکاث لەصەر جیاوازی ڕەفخارو گىفخارەکاوی مرۆڤ 

ەمی شیعری باصکراوە  .جەوەری دووەم: پەیىەهدی دەرووشیکاری و بەَر



م: ش ی دووٍبه

همی بهردٍو صهههكهوی گشخيی دٍیهٍوم: )خىێىدههههری یهٍوجه مهێىاوی( َر

دا.))ئێضخا هچێ هیشخماهمه((ڵچىون لهحی َهواوی خاڵهوجهرههڵچىون و دٍميی َهی چهٍوهگداههم: ٍڕری دووٍٍوجه

وان: )شێروۆ، هیشخمان، َەڵچىون ، یاخیبىون(ولیلییه وشه

    



 

 

 

 

 

 


