پژوهشنامه ادبیات کردی دوره پنجم ،شماره  ،8پاییز و زمستان 8938

شێوازی شیعری چنار نامیق لە ڕوانگەی شێوازناسیی ئەرکییەوە
ئەڤین ئاسۆس حەمە (توێژەری بەرپرس)

I

مامۆستای یاریدەدەەر ،بەشی کوردی ،زانکۆی ڕاپەرین
II

سافیە محەمەد ئەحمەد

پرۆفێسۆری یاریدەدەر ،بەشی کوردی ،زانکۆی ڕاپەرین

تاریخ دریافت 01 :آبان 0318؛ تاریخ پذیرش ٨ :اسفند 0318؛ صص 229-911
کورته

چکیده

شێواز بریتییە لە رێگاکانی بەکارهێنانی زمان ،هەر
دەربرینێک بە شێوازی جیاجیا گوزارشت دەکرێت کە
جیاوازن لە یەکرت .توێژەران بە سەرنجدان و
لێوردبوونەوە گەیشتوونەتە ئەوەی کە دەربرینی
ئەدەبی پلەی شیعرییەتی بەرزترە لە دەربرینی
ئاسایی؛ شێوازی نووسەریش لە هەموو ئەو بنەما و
رەهەندانە سەرچاوە دەگرێت کە لە دەقێکی ئەدەبیدا
هەیە .گومان لەوەدا نییە هەر دەقێک ناسنامەی
خاوەنەکەی هەڵدەگرێت ،چونکە هەڵقوواڵوی هەست
و دنیابینی و ئەو قۆناغەیە کە تێیدا ژیاوە ،بەمەش
شێوازی نووسەرێک لە نووسەرێکی تر جیاواز دەبێت.
ئەرکی شێوازناسی دیاریکردنی ئەو بنەما شێوازییانەیە
کە دەقێکی ئەدەبی لێ پێکدێت ،لەو رووەشەوە
شێوازناسیی ئەرکی کار لەسەر بنیاتی ناوەوە و
دەرەوەی دەق دەکات .لەو سۆنگەیەوە چنار نامیق
وەک شاعیرێکی ژن ،شێوازی تایبەت بەخۆی هەیە و
شيعرەكاىن چەند بنەمایەکی هونەری لە خۆ دەگرن.
هەر ئەمەش وای کرد ئەم توێژینەوەیە بە ناونیشانی
شێوازی شیعری چنار نامیق لە روانگەی شێوازناسیی
ئەرکییەوە ئامادە بکەین و ئاماژە بە بەشێک لەو
هونەرانە بکەین کە شێوازی شیعری شاعیریان
دەردەخەن .توێژینەوەکەمان پێک دێت لە دوو بەشی
سەرەکی :لەبەشی یەکەمدا چەمکی شێواز و
شێوازناسی و شێوازناسیی ئەرکیامن روونکردۆتەوە؛ لە
بەشی دووەمدا شیعرەکانی چنار نامیق لە روانگەی
شێوازناسیی ئەرکی خراوەتە بەر باس.
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 -1پێشهکى
شێواز زاراوەیەکی فرەرەهەند و فرەواتایە بۆ چەندین واتا و مەبەستی جیاجیا ،تەنانەت لە زۆربەی
بوارەکانی ژیاندا بەکار دەهێرنێت؛ هەر وەک بۆ شێوازی جلوبەرگ و شێوازی خانوو و سەیارە و
شێوازی هەڵسوکەوت کردنی مرۆڤیش بەکار دەهێرنێت .لە بواری هونەریشدا بە شێوەیەکی
گشتی رەنگی داوەتەوە ،بەاڵم ئەدەبیات زیاتر گەشەی بەم چەمک و زاراوەیە دا و وەک چەمکێکی
ئەدەبی لە ناو ژانرەکانی ئەدەبیاتدا کاری لە سەر کرا .سەرەتای گرنگیدان و باسکردنی شێواز
دەگەڕێتەوە بۆ یۆنانییەکان ،بەتایبەت کاتێ ئەرستۆ لە کتێبی هونەری دواندندا باس لە شێوازی
وتاردان دەکات .لە سەرەتاشدا شێواز وەک بابەتێک لە بابەتەکانی رەوانبێژی باسی لێوەدەکرا،
تا سەدەی  ٨١و  ٨١لەگەڵ هاتنە ئارای بونیادگەرەکان و فۆرمالیستە رووسەکان ،لێکۆڵینەوە
زمانەوانییەکان گواسرتانەوە بۆ ناو دەقە ئەدەبییەکان و لەو چوارچێوەیەدا کاریان لەسەر دەق
دەکرد .شێوازگەریش چەند ئاراستە و رێبازێکی هەیە ،یەکێک لەوانە «شێوازگەری ئەرکی»یە و بە
لێكۆڵینەوەکانی رۆمان جاکۆبسن و میشێل ریڤاتێر پەرەی سەند و کاری لە سەر کرا .شێوازگەری
ئەرکی کار لەسەر کردەی گەیاندن دەکات لەناو پرۆسەی دەقدا ،رەگەزەکانی ئەم کردەیە دەست
نیشان دەکات .چنار نامیق ،ژنە شاعیر و نووسەرێکی کوردە کە لە چوارچێوەی دەقە
شیعرییەکانیدا لە رێی کەرەسە زمانییەکانەوە پەیامی خۆی دەگەیەنێت و توانیویەتی دەقگەلێکی
جوان بخولقێنێت .لەم توێژینەوەیەدا لە بەشی یەکەمدا بە شێوەیەکی تیۆری باس لە چەمکی
شێواز و شێوازگەری و شێوازگەری ئەرکی دەکەین و لە بەشی دووەمدا بە شێوەیەکی پراکتیکی
لە ژێر رۆشنایی شێوازگەری ئەرکی دەقەکانی شاعیر دەخەینە ڕوو.
٢ـ چەمکی شێواز و شێوازناسی
سەبارەت بە پەیدابوونی وشەی شێواز ٨و بنچینەی زاراوەکە ڕای جیاواز هەیە .هەروەک پێیان وایە
لە «»stiluی التینیەوە وەرگیراوە ،بە واتای هەڵکۆڵەردێت ،لە بواری نووسینیشدا بەمانای
رێگایەک بۆ نووسین بەکاردێت بە مەبستی گەیاندنی پەیامێکی ئەدەبی(بیرجیرو.)٨١ :٨١١١ ،
هەروەها لە ڕووی فەرهەنگییەوە بە چەند جۆرێک واتاکەی لێکدراوەتەوە .لە لسان العربی ئینب
مهنزوور-دا هاتووە «السلوب» :نووسینەوە بە دار خورما ،هەموو رێگەیەکی پەیڕەوکراو شێوازە.
شێواز رێگا و روخسار و رێباز و هونەرە؛ دەڵێن :فاڵن کەس شێوازی هەڵەیە لە قسەکردندا (ابن
منظور .)٨٥٠١ :٨١١١ ،لێرەدا شێواز وەکوو رێگا و رێبازێک و یا بە هونەر دانراوە .لە فەرهەنگی
هەنبانە بۆرینەشدا بە واتای شێواز ،شکل و تهرح ،شێوازت لە کاکهم دەکات ،راهاتن (موکریانی،
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 .)٠٥٥ :٨٨١١لێرەشدا بە واتای روخسار و ئاکار هاتووە ،بەو شێوەیە وشەکە وەک زاراوەیەکی
جێگیر و سەربەخۆ لە یەک واتادا نەماوەتەوە ،بەڵکوو بە تێپەڕبوونی کات گۆڕانی بە سەردا هاتووە،
تا گەیشتۆتە ئەو قۆناغەی ئێستای .زاراوەی شێواز لە بواری ئەدەبیدا بە گشتی بۆ شێوازی
دەربڕین و گوزارشتکردنی نووسەر بەکاردێت ،بە مەبەستی گەیاندنی پەیام و هەڵچوون و هەست
و بۆچوونەکانی .هەر نووسەرێکیش رێگایەکی تایبەت بە خۆی هەیە کە لە دواتردا دەبێتە خاڵی
جیاکەرەوە بۆی.
شێواز وەک چەمکێکی ئەدەبی پێناسەی جیاجیای بۆ کراوە ،چونکە زاراوەیەکی فرە ڕەهەندە
و پەیوەستە بە الیەنی زمان و ڕەوانبێژییەوە .شێواز وەك لقێىك ئەدەبياتناىس نزيك لە ڕەخنە
ئەرىك دياريكردىن شێوازى دەق و ژانر و خودى نووسەرە .لە چوارچێوەى کاریگەرییە
کۆمەاڵیەتی و رامیاری و هزری .بە واتایەکی گشتی شێواز واتا کارکردن لە سەر دەق و چۆنییەتی
پێکهاتە و دەربڕینی ئەو دەقە (سلیامن .)١ :٥٥٥١ ،یان شێواز بریتییە لە رێگاکانی بەکارهێنانی
زمان (عەبدواڵ .)١ :٥٥٨٥ ،هەروەها بیرمەندان و نووسەران هەر یەکەیان لە ڕوانگەی جیاوازەوە
لێی دواون ،زۆربەی ئەوانەی باسیان لە چەمکی شێواز کردووە ،لە سێ روانگەی جیاوازەوە لێی
دواون.
 -1-٢ڕوانگەی نووسەر
لێرەدا باس لەو شێوازە تایبەتییەی نووسەر دەکرێت کە دەقەکەی داڕشتووە .پێیان وایە ،هەر
نووسەرێک شێوازێکی تایبەت بە خۆی هەیە .ئەم بۆچوونەش لەگەڵ سەرهەڵدانی مێژووی
شێوازگەريدا هاتۆتە کایەوە .ئەم بۆچوونە نووسەر و شێوازەکەی بەجۆرێک یەک دەخات کە هیچ
جیاوازییەک لە نێوانیاندا نییە و لێک ناپچرێن (ئەحمەد .)٥١ :٥٥٨١ ،چونکە نووسەر کاتێک
دەقێک دەنووسێت ،شوێن پەنجەی خۆی لەسەر تۆمار دەکات و دەربڕی سۆز و هەستە
خودییەکانی خۆیەتی .جۆرج بۆفۆن بە ڕابەری ئەم ڕوانگەیە دادەنرێت و لەو بارەیەوە گوتوویەتی:
شێواز خودی مرۆڤ خۆیەتی (بن ذریل .)١٨ :٥٥٥٥ ،ئەم بۆچوونەی بۆفۆن کاریگەری لە سەر
نووسەرانی تر دروستکرد و لە دواتردا کۆمەڵێک شێوازناس ڕوانینەکانیان لە سەر ئەو بنەمایە
دامەزراند ،لەوانەش شۆپنهاور ،فلۆبیر و ماکس جاکوب هەروەها نووسەر الیەنی دەروونی و بابەتە
تایبەتییەکانی خۆی تێکەڵ بە دەقەکەی دەکات و ئەمەش لە بۆچوونەکانی سپیتزردا ڕەنگی
دایەوە .بەشێک لە نووسەران چەشنی سپیتزر شێواز لە پەیوەندی دەروونی نووسەر و تێكستدا
دەبینن ،واتە گرنگی بە پرۆسەی دەروونی خوڵقاندنی تێکست دەدەن (احمد.)٥٥ :٥٥٥١ ،
هەروەها شێخ نوری شێخ ساڵح لەو بارەیەوە دەڵێت :ئوسلوب بەو تەرزی مەخسوسی بەیانییە
دەڵێن کە هەر خەتیبێک یا هەر موحەریرێک ئەوەی لە دەماغییەتی ئیفادەی ئەکات (ئەحمەد،
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 .)٥١ :٥٥٨١واتە هەر وتاربێژێک یا هەر نووسەرێک ئەوەی لە هزر و مێشکی دایە بەیانی دەکات
و دەریدەخات ،بەو شێوەیە الیەنگرانی ئەو ڕوانگەیە ،پێیان وابوو نووسەر سەرچاوەی دەربڕینی
دەقە و شێوازی دەقیش لە ڕوانگەی بیر و هەستی نووسەرەوە سەرچاوە دەگرێت.
 -٢-٢ڕوانگەی خوێنەر
خوێنەر یەکێکە لە فاکتەرە سەرەکییەکانی کردەی گەیاندن .بێ خوێنەر ئەو کردەیە دروست
نابێت ،هەروەها ڕادەى تێگەیشنت و کاریگەربوون هەر لە ڕێگەی خوێنەرەوە دەبێت .نووسەر
کاتێک دەقێک دەنووسێت تەنها بۆ خۆی نانووسێت بەڵکو وەکوو پەیامێک دەگات بە خوێنەر و
بەرامبەر ،جا ئەگەر خوێنەرێک نەبێت پێشوازی لەو دەقە بکات ،ئەوا پەیامەکەی ناگاتە مەبەست.
ڕۆڵی خوێنەر گرنگ و کاریگەرە ،هەروەک چۆن هیچ دەقێک بێ خاوەن نییە ،بەهەمان شێوە
هیچ تێگەیشنت و کاریگەرییەک و گەیاندنێکیش بێ خوێنەر نابێت ،چونکە دواجار هەر خوێنەرە
بڕیار لە سەر پەسەندی و ناپەسەندی دەقێک دەدات (سلیامن .)٥٥ :٥٥٥١ ،سەرەتای ئەم
بۆچوونەش دەگەڕێتەوە بۆ الی یۆنانییەکان ،چونکە بیرمەندە یۆنانییەکان کاریان لە سەر
قانعكردن دەکرد .بە واتایەکی تر کاریان لە سەر ئەوە دەکرد چۆن لە رێی دەقێکەوە وەرگر قانع
بكەن ،بە تایبەت لە تراژیدیا و کۆمیدیاکانیاندا زیاتر ڕەنگی دابووە .ئەرستۆ لە دیارترین ئەو
بیرمەندانەیە کە لە کتێبی هونەری وتارـدا باسی شێوازی کردووە و دەڵێت کە گرنگ نییە مرۆڤ
بزانێ چی دەڵێت ،بەڵکو بزانێ چۆنی دەڵێ (ارسطو .)٨١١ :٨١١١ ،ئەرستۆ پێی وایە پێویستە
مرۆڤ گوزارشت لە دەربڕینەکانی بکات و بتوانێت کاریگەری لە سەر بەرامبەر دروست بکات؛
هەربۆیە لە بەشی سێیەمی کتێبەکەیدا ،ڕەگەزەکانی قانعكردن لە کاتی قسەکردندا دەست-
نیشان دەکات و دەڵێت پێویستە لە کاتی قسەکردندا ڕەچاوی سێ شت بکرێت :یەکەمیان
ئامرازەکانی قەناعەت پێکردن ،دووەمیان شێواز یا زمانی بەکارهێنان ،سێیەمیان ڕێکخستنی
بەشەکانی ئاخاوتن (ارسطو .)٨١٨ :٨١١١ ،هەر بۆیە شێواز الی یۆنانییەکان لە سەر بنەمای
خوێنەر بنیات نرابوو .دوا بە دوای ئەوان شێوازگەرە نوێکان بە تایبەت ریڤاتێر بە پێشەنگی ئەم
ڕوانگەیە دادەنرێت و پێی وابوو شێواز بریتییە لە دەرخسنت و درەوشاندنەوەی هەندێ ڕەگەزی
زنجیرەی ئاخاوتن کە سەرنجی خوێنەر بە جۆرێک ڕادەکێشێ ،ئەگەر بێ ئاگا بێت دەق
دەشێوێنێ ،ئەگەر لێکیشی بداتەوە و شیبکاتەوە ئەوا چەندین واتای جیاکەرەوەی تایبەتی
دەست دەکەوێت (املسدی .)١٨ :٨١١١ ،لێرەدا زمانی نووسینی دەق کاریگەری الی خوێنەر
دروست دەکات .خوێنەريش ئاست و چەندايەىت ئەو كاريگەرييە دياريدەكات؛ هەر بۆیە نووسەر
دەبێ ڕەچاوی ئەوە بکات بۆ کێ دەنووسێت و چۆن دەنووسێت؟ چونکە نووسەر لە پێناو گەیاندنی
پەیامەکەی بە خوێنەر دەنووسێت ،ئەمەش کاریگەری لە سەر دەقەکە و چۆنیەتی لێ تێگەیشتنی
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دروست دەکات؛ هەر بۆیە داڕێژەرانی ئەو ڕوانگەیە ،خوێنەر بە رەگەزێکی گرنگ دەزانن لە کردەى
گەیاندندا و بە سەنگی مەحەکی سەرکەوتنی نووسەر و دەقی دادەنێن.
 -3-٢لە ڕوانگەی دەقەوە
دەق یەكێکە لە بنەما سەرەکییەکانی سێ کوچکەی کردەی گەیاندن .هەر کردەیەکی
گەیاندنیش لە سەر سێ بنەما وەستاوەتەوە ئەوانیش نووسەر ،دەق ،خوێنەرـە .دەق ئەڵقەی
بەیەک گەیاندنی نووسەر و خوێنەرە .لێکۆڵینەوە لە دەق و کارکردن لە سەر پێکهاتەی دەق
دەگەڕێتەوە بۆ بونیادگەرەکان ،بە تایبەتیش بیروڕاکانی فردینان دی سۆسێر لە بواری زمانەوانی
دا .سۆسێر جیاوازی لە نێوان زمان و ئاخاوتندا كرد ،ئەویش لە سەر ئەو بنەمایەی زمان لە
بنچینەدا سیستەمێکی کۆمەاڵیەتییە و ئاخاوتن چاالکییەکی تاکە کەسییە (بوقرە.)٨٥ :٥٥٨٢ ،
هەروەها بونیادگەرەکان کاریان لە سەر دەق و پێکهاتەی دەق کرد .سەرەتاش کاریان لە سەر
زمان کرد ،دواتر لە ناو کردەی ئاخاوتن لە رێى کەرەسەکانی زمانەوە گەڕانەوە بۆ ناو دەقی ئەدەبی
و لە وێوە بنەما و شێوازەکانی دەقیان خستە ڕوو (سلدن .)٨٨١ -٨٨١ :٨١١١ ،لەبەر کاریگەری
دەق لە سەر بیری خوێنەر و چۆنییەتی بەکارهێنانی لە الیەن نووسەرەوە؛ بۆیە شێوازگەرە نوێکان
زیاتر ئەم ڕوانگەیە بەپەسەندتر دەزانن لە دیاریکردنی شێواز و کارکردن لەسەری .هەروەک
ريڤاتێر دەڵێت :چەمکی دەق پەیوەستە بە ئەدەبییەت ،ئەدەبییەتیش پەیوەستە بە شێوازی
تاکیەتی و تایبەتی ،شێوازیش بریتییە لە دەق (ئەحمەد .)٨١ :٥٥٨١ ،دەق بە کاریگەرترین
بنەما دادەنرێت لە دياریکردنی شێوازدا ،چونکە شێوازگەر بۆ ئەوەی بتوانێت بنەماکانی شێواز
دیاری بکات ئەوا لە ڕێی دەقەوە دەتوانێت بەجۆرێک مامەڵە بکات کە هەم پەیام و مەبەستی
نووسەر هەمیش بنەما دەاللی و پێکهاتەییەکانی دەقەکە دیاری بکات .هەر بۆیە شێوازناسەکان
هەر یەکەیان بەپێی یەکێک لەم ڕوانگانە کار لە سەر دیاریکردنی شێواز دەکەن .بەاڵم لە ڕێى
دەقەوە سەركەوتووترين رێگەيانە ،چونکە نووسەر لە ڕێی دەقەوە گوزارشت لە دەبڕین و
بۆچوونەکانی دەکات و خوێنەریش لە ڕێی دەقەوە دەگات بە پەیام و مەبەستی نووسەر .شێواز
دوای ئەوەی وەک زانستێک خۆی لە بواری ئەدەبیاتدا بینییەوە و بە زانستی شێواز یا شێوازگەری
نارسا.
شێوازناسی ،زانستی شێوازە ،بەو واتایەی کە زانستێکە کار لە سەر دەستنيشانكردىن
شێوازە جیاجیاکان دەکات .لە زمانی ئینگلیزیدا زاراوەی « »Stylisticsبەکار دەهێرنێت .لە زمانی
عەرەبیدا «السلوبیة ،علم السلوب» و لە فارسیدا «سبکشناسی» بۆ بەکار دەهێرنێت.
شێوازگەری وەک زانستێک لە دوای گەشەسەندنی لێکۆڵینەوە زمانییەکان و سەرهەڵدانی
لێكۆڵینەوە بونیادگەرییەکان هاتە ئاراوە .شێوازگەری بە یەكێک لە لقەکانی زمانەوانی نوێ
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دادەنرێت هاوشێوەی شیعرییەت و سیمۆلۆژیا و کار لەسەر شێوازی دەق و پێکهاتە و پەیامی
دەق دەکات( .حمداوی .)١ :٥٥٨٢ ،شێوازناسی کار لە سەر بنەما زمانی و پێکهاتەییەکانی دەق
دەکات .پێیر جیرۆ لە پێناسەی شێوازگەریدا بەرگری لەو ڕایە دەکات کە پێى وایە شێوازگەری
بریتییە لەو زانستەی لە دەربڕینی زمانی دەکۆڵیتەوە ( .)١١ :٨١١١هەروەها پێیوایە نۆڤالس
یەکەم کەسە کە زاراوەی شێوازگەری بەکار هێناوە .شێوازگەری الی ئەو بەشێك بوو لە رەوانبێژی،
هەروەها هیالنگ لە ساڵی  ٨١٨١لە دوای ئەو دەڵێت :شێوازگەری کارێکی رەوانبێژییە
(بيجیرۆ .)١ :٨١١١ ،هەر بۆیە بەشێک لە شێوازناسەکان شێوازگەرییان دەبەستەوە بە
رەوانبێژییەوە .هەروەک لە سەرەتاشدا لە بابەتە رەوانبێژییەکانەوە بەرەو شێواز و شێوازناسی
هەنگاویان نا .بەو واتایەی وەک زانستێک کار لە سەر بنەما زمانی و پێکهاتەییەکانی دەقێک
دەکات .دەتوانین بڵێین شێوازگەری بریتییە لەو زانستە نوێیەی لە تایبەمتەندییە زمانییەکانی
گوتاری ئەدەبی دەکۆڵێتەوە و حەقیقەتی ئەو شێوازانە دەردەخات کە نووسەران لە نووسینی
دەقێکی ئەدەبیدا پەیڕەوی لێدەکەن .دوا بە دوای گەشەسەندنی شێوازناسی لە سەدەی بیستدا
شێوازگەری وەک زانستێک لە الیەن شێوازناسەکانەوە گرنگی زیاتری پێدراو چەندین ئاراستەی
جیاجیای لێ پەیدا بووکە لێرەدا بەکورتی هەریەک لەو رێبازانە باس دەکەین.
 -3ئاراستەکانی شێوازناسی
گەلێک رێباز و قوتابخانەی شێوازناسی هەن ،هەر نووسەر و شارەزا و لێكۆڵەرێىك ئەو بوارە لە
گۆشەنيگا و تێروانينى تايبەت بە خۆى و لە سۆنگەيەىك دياريكراوە ،جۆرێىك دياريكردووە كە
ميتۆد و بنەما و شێوەى كاركردىن جياوازە لە گەڵ يەكێىك تر .بە شێوەیەکی گشتی ئەوانەى لە
ژێدەرەكاىن شێوازگەرى ئاماژەيان پێكراوە و لە خوارەوەدا باسیان دەکەین.
 -1-3ئاراستەی دەربڕینی (شێوازناسیی وەسفی)
بنەماکانی ئەم ئاراستەیە پشتی بە بۆچوونەکانی چارلس باىل دەبەستێت .زۆر جاریش بە
پڕۆگرامی «وەسفی چارلس باىل» دەنارسێت كە کاری لە سەر زمان و کردە زمانییەکان دەکرد کە
هەریەکەیان بە ڕێگەی جیاواز گوزارشتیان لێ دەکرێت .پێی وایە شێوازگەری دەربڕین بریتییە
لە دەبڕینی بیر بە ڕێگەی جیاواز .هەریەکە لەو بیرۆکانە رێگای جیاوازیان هەیە بۆ
گوزارشتکردنیان ،هەر ئەمەشە گۆڕانکاریی لە شێوازی دەربڕیندا دەکات (بیرجیرۆ:٨١١١ ،
 .)٠٨ئەو بیرۆکانەش لە رێی کردە زمانییەکانەوە گوزارشتیان لێدەکرێت .بالیش لە رێی
جیاکردنەوەی ئەو دەربڕینانە لە یەکرت شێوازناسیی دەربڕینی دامەزراند و بە شێوەیەکی جیاوازتر
لە رەوانبێژیزانەکانی پێش خۆی بۆ مەسەلەی شێواز و رەوانبێژی دەیڕوانی .ئەو پێی وا بوو
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الیەنی سۆزداری و هەستی نووسەر کار لە سەر دەبڕینەکانی دەکات .شێوازگەری بە الی بالی-
یەوە لە بنچینەدا دیاریکردنی وزەی شاراوەی دەربڕینی زمانە الی تاک .بابەتی شێوازگەری
لێکۆڵینەوەی بە های سۆزداری زمانە یان لێكۆڵینەوەی کایەکانی دەربڕینی زمانە لە ڕووی
ناوەرۆکی ویژدانییەوە (بوحسون .)٨١ :٥٥٥١ ،ئەم ئاراستەیەی شێوازناسی کار لە سەر پێکهاتە
دەاللی و زمانییەکان دەکات ،هەروەک چۆن هەر دەربڕینێک بە ڕێگای جیاواز گوزارشتی
لێدەکرێت ،بە هەمان شێوە واتا و مەبەستی جیاوازیش الی وەرگر یا خوێنەر دروست دەکات.
شێوازناسیی دەربڕین وای دەبینێت دەق خۆی گوزراشت لە واتا جیاوازەکانی خۆی دەکات.
ئەمەش لە رێی تایبەمەندییە زمانییەکەیەوە،کە جیای دەکاتەوە لە دەقێکی تر (حکمە:٥٥٨٥ ،
)٨٠؛ هەر بۆیە الی ئەم ئاراستەیە هەموو دەربڕینێک بەهای خۆی و تایبەمتەندی خۆی هەیە.
ئەم بۆچوونەی بالی بۆ شێوازگەری لە سەدەی بیست زیاتر گرنگی بە بابەتی شێوازگەری و
پەیوەندی شێوازگەری بە زمانەوانیەوە دەرخست دا ،هەر ئەمەش وایکرد کە ئاراستەی شێوازگەری
تر بێنە ئاراوە.
 -٢-3ئاراستەی کەسی یا تاک
ئەم ئاراستەیە پشتی بە بۆچوونەکانی لیۆ سپیتزر دەبەستێت لە دوای بۆچوونەکانی بالی هاتە
کایەوە .لە پەیوەندی دەربڕین بە تاک یا ئەو کۆمەڵگایە یا ئەو هۆکارەی ئەو دەربڕینەی هێناوەتە
ئاراوە دەکۆڵێتەوە .شێوازگەری کەسی بریتییە لە کارکردن لە سەر پەیوەندی ئەو دەربڕینانەی
تاک گوزارشتی لێ دەکات یا ئەو کۆمەڵگایەی ئەو دەربڕینەی تێدا لە دایک بووە (عیاش:٥٥٥٥ ،
 .)١٨لیۆ سپیزر کاری لە سەر شێوازی تاک وەک نووسەر و شێوازی نەتەوە کرد ،واتە جۆرەکانی
شێوازی دەست نیشان کرد ،چونکە هەر نووسەرێک شێوازی تایبەت بە خۆی هەیە کە دەربڕی
بیر و هەستەکانی خۆیەتی .هەروەها هەر نەتەوەیەکیش شێوازی تایبەت بە خۆی هەيە کە سیام
و خەسڵەتی جیاکەرەوەی خۆی هەیە و جیای دەکاتەوە لە نەتەوەیەکی تر .شێوازناسیی کەسی
تەنها کار لە سەر الیەنی زمانی دەق و بیری نووسەر ناکات ،بەڵکوو کار لە سەر بارودۆخی
نووسەریش دەکات و الیەنی دەروونی نووسەریش لە بەر چاو دەگرێت .تەنها کار لە سەر
پێکهاتەی زمانەوانی گوتاری ئەدەبی ناکات ،بەڵکو بارودۆخی نووسەریش لە بەر چاو دەگرێت
وەک خاوەنی بەرهەمەکە یا خاوەنی ئەو گوتارە ئەدەبییە؛ هەر بۆیە شێوازناسیی کەسی کار لە
سەر پەیوەندی دەق و بارودۆخی دەروونی نووسەریش دەکا (تاوریریت .)٨٢١ :٥٥٨٥،بەمەش
بارودۆخی دەروونی نووسەر کار لە سەر شێوازی دەربڕین و شێوازی دەق دەکات ،هەروەها زۆر
جاریش کار لە سەر چێژی دەق دەکات.
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 -3-3ئاراستەی ئاماری
شێوازناسیی ئاماری بەرەو بەزانستکردنی ئەدەبیات هەنگاو دەنێت و هەوڵ دەدات سیامیەکی
بابەتیانە بە لێکۆڵینەوەی شێوازی ببەخشێت .شێوازناسیی ئاماری لە لێكۆڵینەوەی شێوازگەریدا
لەو رەهەندە بابەتیانە دەکۆڵێتەوە کە بە هۆیەوە دەتوانرێت شێوازێک لە شێوازێکی تر
جیابکرێتەوە (مصلوح .)٠٨ :٨١١٥ ،ئەم ئاراستەیە وەک ئاراستەیەکی سەربەخۆ کار ناکات،
بەڵکو لە خزمەت ئاراستەکانی تردا کار دەکات بۆ دیاریکردنی رەهەندەکانی شێواز .شێوازناسی
ئاماری خۆی رێبازێکی شێوازناسی سەربەخۆ نییە ،بەڵکو جۆرێکی لێکۆڵینەوەی شێوازە کە لە
خزمەت ڕێبازەکانی تردا كار دەكات .هەندێک لە شێوازناسان لەگەڵ ئەوە نین کە بابەتی شێواز
بکەوێتە چوارچێوەی ئامار و مامتاتیک ،بە تایبەت لە بواری ئەدەبدا ،کە بابەتی هەست و سۆز و
بیر لە گەڵ هاوکێشە وشک و ڕووتەکانی مامتاتیک ناگونجێت .بەاڵم زۆر لە شێوازناسان پێيان
وايە کە ئامار ئامرازێکی لەبارە بۆ توێژینەوە و شیکردنەوەی شێواز بەتایبەت لە ئاستی زماندا
(چالی .)٨١ :٥٥٥١ ،واتە دوو ڕا هەیە لە سەر پەسەندی و ناپەسەندی ئەو شێوازناسییە.
شێوازناسیی ئاماری زۆر جار کار لە سەر الدانەکان و چەندێتى و چۆنیەتی الدانە زمانییەکان
دەکات؛ بە واتایەکی تر ،کار لە سەر پێکهاتەی زمانی و ڕێژەی بەکار هێنانی کەرەسە زمانییەکان
و بنەما زمانەوانییەکان دەکات ،بۆ ئەم مەبەستەش پشت بە هاوکێشەی «بوزميان» دەبەسنت بۆ
دیاریکردنی ئامار و داتای بەکارهێنانی هەریەک لەو بابەتانە .ئەم هاوکێشەیە بەکاردێت بۆ
پێوانەکردنی ئەو تایبەمتەندیانە و دیاریکردنی تایبەمتەندییەکانی زمانی ئەدەبی کە هەر بە
هاوکێشەی «بوزميان» نارساوە کە بۆ زانای ئەڵامنی ،بوزميان ،دەگەڕێتەوە و یەکەم کەسە بەکاری
هێناوە .ئەم هاوکێشەیە لە سەر دیاریکردنی ڕێژەی گوزراشتکردنی ڕووداو بۆ گوزارشتکردنی
وەسف دەوەستێ ،بۆ جیاکردنەوەی هەندێك لە جۆرەكاىن دەق (مصلوح )١١ :٨١١٥ ،لە
دواتریشدا لە الیەن شێوازناسەکانی تر گرنگی زیاتر بەو ئاراستەیە درا و زیاتر کاری لە سەر کرا.
 -4شێوازناسیی ئەرکی
یەکێکە لە دیارترین ئاراستەکانی شێوازناسی ،پشت بە بۆچوونەکانی رۆمان یاکۆبسن و میشێل
ریڤاتێر دەبەستێت .هەریەک لەو شێوازگەرانە تێڕوانینەکانی خۆیان لە بەرامبەر شێوازگەری
ئەرکی خستۆتە ڕوو .لە ڕەهەندی زمانییەوە لێکۆڵینەوەکانیان لە سەر دیاریکردنی شێوازە
جیاوازەکان بەرجەستە کردووە .یاکۆبسن پێی وایە شێوازگەری ڕەهەندەکێ زمانییە د ڤەکۆلینا
تێکستا ئەدەبیدا (نهێلی .)٨٥١ :٥٥٥١ ،چونکە لە ڕێی دیاریکردنی کەرەسە زمانییەکانەوە
دەتوانین شێوازی هەر دەقێکی ئەدەبی دیاری بکەین هەروەها پێی وایە شێوازگەری هونەرەکە ژ
هونەرێن ڤەکۆلینێن زمانڤانی .ڤەکۆلینێن جوانکاری و زمانی تێدا د ناڤئێکدا چووینە ،تا وی
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رادەی کو هەڤپەیامنییەک د ناڤبەرا زانستێ زمانی و ئەدەبی دا هەیە (نهێلی.)٨٥١ :٥٥٥١ ،
بەو پێیە پەیوەندی نێوان زمان و ئەدەب لە لێکۆڵینەوە لە سەر هەریەکەیان و دروستکردنی
پەیوەندی لە نێوانیان دروست دەبێت ،لێکۆڵینەوە بونیادگەرییەکان زیاتر کار لە سەر ئەمە دەکەن
و لە ڕێی دیاریکردنی پێکهاتەی زمانییەوە لە دەقەکانی ئەدەبییان دەکۆڵییەوە،کارکردن لەو
ئاراستەی شێوازگەری کارکردنە لە سەر دیوی دەرەوە و ناوەوەی دەق .لە ئەنجامی لێکۆڵینەوە لە
سەر دەق و ڕەهەندە زمانییەکان ،بەپێی لێکۆڵینەوەی بونیادگەرەکانیش هەر دەقێکی ئەدەبی
دوو بونیادی هەیە ،بونیادێكی زمانی و بونیادی ناوەوە کە کار لە سەر پەیام و ناوەرۆکی دەق
دەکات ،چونكە لەوەوە دەست پێدەکەن کە پێویستە تەرکیز لە سەر جەوهەری ناوەوەی دەقی
ئەدەبی بکرێت (املاضی .)٥٥٥ :٥٥٨٥ ،لە بەر تیشکی ئەو بۆچوونەی بونیادگەرەکان
جاکۆبسن کار لە سەر دیوی ناوەوەی دەق دەکات ،باس لە پەیامی دەق دەکات و چەند ئەركێک
بۆ ناوەوەی دەق دەست نیشان دەکات کە دواتر بنەماکانی شێوازگەری ئەرکی لە سەر دامەزرا.
هەروەها جەخت لە سەر کردەی گەیاندن دەکاتەوە و پێی وایە ئەرکی زمان گەیاندنە ،بە واتای
گەیاندنی بیر لە قسەکەرەوە بۆ گوێگر .گەیاندن پەیوەستە بە گەیەنەر و وەرگر و ئامرازی گەیاندن،
لە ڕێی ئەمەشەوە پەیام دەگوازرێتەوە (بیرجیرۆ .)١١ :٨١١١ ،ئەم بۆچوونەشی لەم نەخشەیەدا
زیاتر ڕوون دەکاتەوە:
رێرەو
پەیام
وەرگر

گەیەنەر
گەیاندن (پەیوەندی)
کۆد

یاکۆبسن لە کردەی گەیاندندا ( )٢رەگەزی پێویست دەست نیشان دەکات ،ئەوانیش
گەیەنەر ،وەرگر ،کۆد ،سیاق ،کەناڵی پەیوەندی ،کۆد .هەر یەکە لە مانەش تایبەمتەندی خۆیان
هەیە لە پرۆسەکەدا و دەکەونە ژێر کاریگەری دەوروبەر و ئەو سیاقەی دەقەکە لە خۆ دەگرێت.
پرۆسەی گەیاندنیش لە ناو دەقدا جێبەجێ دەکریت و رەگەزەکانی دیاری دەکات .نهعمهتۆڵاڵ
حامد نهێلی لە کتێبی شێوازگەرىدا ئاماژە بۆ ئەو رەگەزانە دەکات و بەو جۆرە باسیان لێوە
دەکات:
 -٨نێرەر -گەیەنەر :ئەرکی دەربڕین دروست دەکات ،هەست و هەڵچوون و بیرەکانی
تێدا دەنێردرێت و لە رێی دەربڕینەوە گوزارشتیان لێدەکات.
 -٥وەرگر :خوێنەر یا کەسی بەرامبەرە ،بە هۆی ئەوەوە کردەی گەیاندن بەرهەم دێت.
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 -٨ڕێڕرەو (سیاق) :ئەو سیاقەیە کە دەقەکە لە خۆیدا هەڵدەگرێت و لە رێی ئەوەوە
پەیام دەگات.
 -١کەناڵی پەیوەندی :ئەو کەناڵەیە کە پەیام بەهۆیەوە لە نێرەرەوە بۆ وەرگر دەچێت.
 -٠کۆد :ئەرکی فەرهەنگی دروست دەکات ،پێشی دەوترێت ئەرکی پشتەوەی زمان.
 -٢پەیام :مەبەست و ناوەرۆکی دەق دەگەیەنێت کە دەکرێت ئەرکی دەق لە خۆ
بگرێت.
یاكۆبسن بێجگە لەو رەگەزانەی لە کردەی گەیاندن دا خستنیە ڕوو،کار لە سەر بابەتە
زمانییەکان دەکات لە پێکهاتنی دەقدا و باسی چەند مەسەلەیەکی ڕێزمانی و ئەدەبی دەکات و
بە یەکیانەوە گرێ دەدات .ريڤاتێر یەکێکی ترە لەو شێوازگەرانەی کە بۆچوونەکانی لە سەر
شێوازگەری ئەرکی خستۆتە ڕوو .سەرنجەکانی یاكۆبسن بوونە هۆی ئەوەی شێوازگەری ئەرکی لە
سەر دەستی ئەو سەر هەڵبدات ،لە پێناسەکردنی شێوازگەری ئەرکیدا دەڵێت :ئەو شێوازگەری
ب ڤەکۆلینا کریارا گەهاندنێ رادبیت ب رێکا تێکستا ئەدەبی ،د گەل داکۆکی کرن ل سەر ئەوان
رەگەزان ئەوێن هاریکاریێ د کەن ژبۆ بەرچاڤکرن و دیاریکرنا کەسایەتیا نڤیسەری یا داهێنەری
و سەرنجا وەرگری (خواندەڤانی) بۆ الیێ خۆ رادکیشت (نهێلی .)٨٨١ :٥٥٥١ ،بە بۆچوونی
ريڤاتێر ڕەگەزەکانی کردەی گەیاندن بەیەکەوە هاوکاری یەکرت دەکەن لە دیاری کردنی شێوازی
دەقێک هەروەها کەسایەتیی نووسەر و الیەنی داهێنەری و سەرنج و بۆچوونەکانی وەرگریش
دەردەخات .لە الیەکی تريش لە لێكۆڵينەوەکانی دا کاری لە سەر وەرگر خوێنەر دەکرد ،چونکە
پێی وا بوو کە خوێنەری تێگەیشتوو و رۆشنبیر دەتوانێت شێوازی دەقێك دیاری بکات و بنەما
دەاللییەکانی دەربخات .هەر بۆیە ئەو جۆرە خوێنەرەی ناونا بوو «القارئ العمدة» بە واتاى
کەڵەخوێنەر یا خوێنەری سەرەکی (تاوریریت .)٨١١ :٥٥٨٥ ،بەمەش توانی بنەماکانی
شێوازگەری ئەرکی بە تەواوی دابڕێژێت .بە شێوەیەکی گشتی شێوازگەری ئەرکی زیاتر جەخت
لە سەر ئەرکی شیعرییەتی دەق دەکاتەوە ،بە جۆرێک پێی وایە ئەرکی دەق شیعرییەت و
گەیاندنە ،بنەما شیوازگەرییەکانیشی لە سەر پێکهاتەی زمانی دەق و بنەما دەستورییەکانی زمان
و الیەنەکانی دروستکردنی شیعرییەت تێیدا دەخاتە ڕوو.
 -5شێوازناسیی ئەرکی لە کۆشیعر-ی چنار نامیق
لەم بەشەی توێژینەوەکەدا هەوڵ دەدەین لە ڕێی بنەما شێوازگەرییەکانی یاكۆبسن و ريڤاتێر بە
پێی شێوازگەری ئەرکی کار لە سەر دەقە شیعرییەکانی چنار نامیق بکەین .یەکێک لە دیارترین
سیامکانی شیعری هاوچەرخ ئەوەیە کە ژنان لەچاو قۆناغەکانی پێشرتی مێژووی ئەدەبی کوردی،
ڕۆڵی بەرچاو دەبینن لە مەیدانی ئەدەبیاتدا .ژنان لە ڕێگەی دەقی ئەدەبییەوە هەست و سۆز و
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بیری خۆیان دەگەیەنن ،ئەمەش پێگەی ژنان لە ناو کردەی ئەدەبیاتدا دەردەخات .چنار نامیق
لە کۆتایی سەدەی بیست لە سااڵنی نەوەدەکانەوە بەرهەم و دەقەکانی خۆی باڵو دەکاتەوە و لە
ساڵى  ٥٥٥٢کتێبێکی شیعری بە ناوی کۆ شیعر باڵو کردەوە ،کە لە  ٢٥دەقی شیعری
پێکهاتووە .لەم توێژینەوەیەدا هەوڵ دەدەین بە پێی شێوازگەری ئەرکی کار لە سەر ئەو بەرهەمە
بکەین و شێوازی شیعرەکانی دەربخەین .بە شێوەیەکی گشتی ،شێوازناسیی ئەرکی کار لە سەر
شەش رەگەز دەکات :نێرەر ،وەرگر ،پەیام ،رێڕەو ،کۆد،کەناڵی پەیوەندی .یاكۆبسن لە
توێژینەوەکانیدا لە بەرامبەر هەر سێ رەگەزی نێرەر ،وەرگر ،پەیام هەر سێ جێناوی من ،تۆ،
ئەوـی بەکار هێنا .من وەک نووسەر ،تۆ وەک وەرگر ،ئەو وەک پەیام .هەر بۆیە هەر یەک لەو
رەگەزانەش تایبەمتەندی و خەسڵەتی خۆیان هەیە کە دەکرێت لە دەقەکانی چنار ناميق-دا
ڕەنگ بدەنەوە و ئاماژەیان پێ بکەین.
 -1-5شێوازناسیی ئەرکی لە کۆشیعر-ی چنار نامیق
نووسەر يان خاوەن دەق رۆڵی نێرەر یا گەیەنەر دەبینێت .دەکرێت لە ڕێی دەقەکانیەوە دیوی
ناوەوە و دیوی دەرەوەی دەقەکانی وەر بگرین .دیوی ناوەوەی ئەو بارودۆخە دەروونیەیە کە لە
ناواخنی دەقەکەیدا لە ڕێی هەڵبژاردنی کەرەسە زمانییەکان و جیهانبینی نووسەرەوە لێی
بدوێین .مارسیل برۆست دەڵێت :شێواز وەکو هەندێک کەس بۆی دەچن ،ڕازاندنەوە و چنین
نییە هەروەها مەسەلەی تەکنیکیش نییە ،بەڵکو وەکو ڕەنگ وایە لە وێنەدا .ئەمە خاسیەتێکی
بینینە کە جیهانی تایبەت ئاشکرا دەکات و هەر یەکێک لە ئێمە ئەو خاسیەتە بەجیا دەبینین
(فضل .)١٢ :٨١١١ ،واتا هەر یەک لە نووسەران جیهانێکی تایبەت بە خۆیان هەیە کە
جیهانبینی خۆیانی تێدا ڕەنگ دەداتەوە .دەکرێت لە ڕێی جیهانبینی شاعیر و لە ڕێی
هەڵبژاردنی کەرەسە زمانییەکان لە ناو دەقدا بە شێوازى نووسەر بگەين .ئەو قۆناغە مێژوویی و
سەردەمییەی چنار ناميق تێیدا دەژیت ،قۆناغێكی نوێ و هاوچەرخە لە ئەدەبی کوردیدا ،بە
تایبەت لە دوای ڕاپەڕینی  ٨١١٨کۆمەڵێک گۆڕانکاری بنەڕەتی لە مێژووی گەلی کورددا ڕوویاندا
کە بوونە هۆی گۆڕانی ئەدەب لە پاڵیاندا .شیعری کوردی ئەم قۆناغە لە قۆناغەکانی پێشوو تر
جیاوازتر بوو لەمەر چەندین بابەتی تازە و جيهانبینی تازە بابەتەکانی هەڵدەچنێت .هەر بۆیە
شیعرەکانی شاعي ڕەنگ دەرەوەی سەردەمەکەی خۆیەتی و وەک ژنێکیش بۆ مەسەلەکانی ژیان
دەروانێت ،بە تایبەت بۆ مەسەلەکانی تایبەت بە ژنان کێشەکانی ژنان و وەسفی ژن و بەرگریکردن
لە خواست و ماڤەکانی ژنان و جیهانبینی خۆی وەک نووسەرێک دەردەخات ،نەک وەک
نووسەرێکی ژن و خۆی دەپارێزێت لەو جیاوازییە ڕەگەزییە .ئەمەش هەڵقوواڵوی بیری خۆیەتی
کە لە ڕێگەی چنینی زمانی و کەرەسە زمانییەکانەوە پەیام و مەبەستی خۆی بگەیەنێت.
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لە شیعری «ئەستێرەکان ناڕژێنە نێو دەستەکانم»دا بەو جۆرە باس لە هەستی خۆی و
نیگەرانییەکانی دەکات بەرامبەر بە ژیان و دەڵێت:
شەو درەنگان
لە پیاسەی تەنهایی روح دەگەڕێمەوە
پیاسەیەک
بە رەنگی عيشق و
بە خەندەی وەریوم دەچێت
سەیرکە چەند پڕم لە سۆز و
بەتاڵم لە بەختەوەری (چنار نامیق)٨٥٨ :٥٥٥٢ ،
لێرەدا شاعیر لە ڕێی بەکار هێنانی جێناوی لکاوی «م» کە بۆ «من»ی شاعیر دەگەڕێتەوە .باس
لە غوربەت و هەست کردن بە تەنهایی و عەشق و نەبوونی بەختەوەری دەکات .شاعیر لە بەرامبەر
ئەو هەست و سۆزەی هەیەتی هەست بە بەختەوەری ناکات .ئەمەش بینینی تایبەتی نووسەرە
بەرامبەر بە ژیان و لە کۆتاییدا هۆی ئەوەمان بۆ ڕوون دەکاتەوە و دەڵێت:
بە خورپەی دڵی گوڵێک دەچم
بە بیانوی عیشق
دەستێک لە ژین دایدەماڵێ و
روح و جەستەی لە یەکدی جیا دەکاتەوە (چنار نامیق)٨٥١ :٥٥٥٢ ،
شاعیر وەک ژنێک خۆی لە ناو هەزاران ژنی تردا دەبینێتەوە کە بە بیانووی عیشقەوە کوژران و
ستەمیان دەرهەق کرا .بۆیە شاعیر ترسی لە مێینە بوونی خۆی هەیە لە بەرامبەر ئەو داب و
نەریتەی لە کۆمەڵگادا هەیە.
دەربڕین و هەڵبژاردنی کەرەسە زمانییەکان هۆکارێکی تری توانستی نووسەری دەقن کە
دەتوانێت لە ڕێی دەربڕینەوە پەیامی خۆی بگەیەنێت .لە شیعری «گەمەکانی من و بیکاتشۆ»دا
دەڵێت:
پەموە بەفری موحیبەتم
بە پەنجەرەی رۆحتدا دا و
پێت نەزانیم (چنار نامیق)١١ :٥٥٥٢ ،
هەڵبژاردنی وشەی «پەمو» لە گەڵ «بەفر» گونجاندنێکی دروست کردووە .لە ڕووی ڕەنگ و
گەرمییەوە ،شاعیر هەستی گەرم و سپی پاکی بە پەمو چواندووە و لەتەک وشەی بەفردا لێکی
داون .ئەمەش هارمۆنیا و شیعرییەتی بە دەقەکە بەخشیووە .لە دەقێکی تریدا دەڵیت:
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سەرپەنجەکانت پڕ کردم لە ئەستێرە
وەلێ
دورگەی چاوەکانم
ئاسامنێکی بێ ساماڵە (چنار نامیق)١١ :٥٥٥٢ ،
لێرەدا وشەی «بێ ساماڵە»ی هەڵبژاردووە لە جیاتی «پڕگریان ،پڕهەور» واتە چاوەکانی ڕوون و
ساماڵ نییە کە ئەمەش ئەو شێوازەیە شاعیر لە ڕێی هەڵبژاردنی کەرەسە زمانییەکانەوە پەیرەوی
لێکردووە .لە ڕووی یاسا رێزمانی و الدانە زمانییەکانەوە دەبینین بەشەکانی ئاخاوتنی وەک ناو،
جێناو ،هاوەڵناو و کار .هەموو ئەمانەی بەجۆرێک بەکارهێناوە کە شیعرییەتی دروست کردووە.
الدانەکانیشی لە هەر سێ ئاستی دەنگ و وشە و ڕستەدا بەدی دەکرێت؛ هەروەک لە دەقێکیدا
دەڵێت:
هەموو ساڵێک ئەم دەمانە
گەمەم بە شادی و
پێکەنینم بە گریان و
گریانم بە پێکەنین دێ ( ...چنار نامیق)٨٨٥ :٥٥٥٢ ،
لەم منونەیەدا لە ڕێی هەڵبژاردن و دووبارەکردنەوەی وشەکان و کرتاندنی کاری «دێ» لە نیوەی
دووەم و سێیەمدا جۆرێک لە گەمەی زمانی بەکار هێناوە کە هەم شیعرییەتی بە دەقەکە بەخشیوە
و هەمیش توانای نووسەر دەردەخات لە چۆنیەتی بەکارهێنانی وشەکان .شاعیر لە جیاتی ئەوەی
بڵێت «گەمەم بە شادی دێ ،پێکەنینم بەگریان دێ ،گریانم بە پێکەنین دێ» تەنها یەک جار و
لە کۆتایی نیوەی سێیەم کاری «دێ»ی بەکارهێناوە و خۆی لە دووبارەکردنەوەی کارەکە
پاراستووە .ئەمەش توانای نووسەر دەردەخات لەو شێوازەی بەکاری هێناوە لە شیعرەکانیدا.
 -٢-5وەرگر
مەبەست لێی کەسی بەرامبەرە یا قسە بۆکراوە .رەگەزێکی گرنگە لە کردەی گەیاندندا؛ چونکە
ئەگەر کەسێک نەبێت قسەی بۆ بکرێت ئەو کردەیە ڕوو نادات ،هەروەها ئەو پەیامەی لە ڕێی
نێرەرەوە دەگاتە بۆ نێردراو تایبەمتەندی خۆی هەیە و دەبێت لە گەڵ ئاستی بەرامبەردا بگونجێت.
دیارە ئەو پەیامەی دەگاتە بۆ نێردراو بەو شێوازە زمانی و ئەدەبییە ،بەو زمان و فۆرمە تایبەتییە
پێشکەشی بۆ نێردراو دەکرێت کە بۆ نێردراو پەسەندییەتی و لەگەڵ توانا ئەقڵی و گرنگیدانە
رۆشنبیری و پێویستییە هەنووکەییەکانی دەگونجێت (عەبدواڵ)٨١ :٥٥٨٨-٥٥٨٥ ،؛ هەر بۆیە
تێگەیشتنی بۆ نێردراو لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی تر بە پێی ئاستی رۆشنبیری و خوێندەواری و
تەمەن و جۆری کەسەکان لە هەموو بوارەکانەوە جیاوازە .بۆ نێردراویش تەنها ئەرکی چێژلێبینین
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نابینێت ،بەڵکو ئاستى بەشداریکردنیشیەتی لە چۆنیەتی بەرهەمهێنانی دەق ،ئەمەش
دەکەوێتە ناو پرۆسەی رەخنەوە و لەوێوە ئەرکی رەخنەگر پەیدا دەبێت .لە شیعرەکانی چنار ناميق
دا ئەوەی بەرچاو دەکەوێت ،بەردەوام لەگەڵ کەسی بەرامبەردا لە گفتوگۆدایە .وەک ئەوەی
بەردەوام بۆ «تۆ»ی گوێگر دەنوسێت و دەیەوێت لە ڕێی دەقەکانییەوە «تۆ»ی خوێنەر یا وەرگر
هۆشیار بکاتەوە بەوەی دەیەوێت لە ناخیدا دەریببڕێت ،هەروەک دەڵێت:
کە رۆیشتی بیرەوەرییەکانم جێبێڵە
شەڕی رۆژگارم پێ ناکرێت (چنار نامیق)٢١ :٥٥٥٢ ،
لێرەدا شاعیر لەگەڵ بەرامبەرەکەیدا دەکەوێتە گفتوگۆ ،بەوەی دوای ڕۆیشتنی بیرەوەرییەکانی
بە جێ بهێڵێت ،ئاگاداریشی دەکاتەوە لەوەی ناتوانێت بەتەنیا شەڕی رۆژگار و لەبیرنەکردنی
بیرەوەرییەکانی پێ بکریت.
هەروەها زۆربەی شیعرەکانی ڕووی لە بەرامبەر و گوێگرە ،گوێگرێک کە ئاشنایە پێی و لە
ناخی تێدەگات ،هەروەک دەڵیت:
مەبە ژان و شوێن زاکیرەم مەکەوە
زەمەنێکە
ڕێی ماڵی خۆم و تۆ و ئارامیم ون
کردووە ( !...چنار نامیق)١٥ :٥٥٥٢ ،
شاعیر کەسی بەرامبەر بە جۆرێک نیشان دەدات کە لە بیرەوەرییەکانیدا بوونی هەیە و ئاشنایە
پێی ،ئەگەرچی بوونی خەم و پەژارەیە بۆ ژیانی .لە دەقێکی تریدا دەڵیت:
ئێوارەیەک لە بێدەنگیدا خۆی دەخواتەوە و
شەویش زمانی الڵ دەبێت
بە ئاوابوونم لێڵ مەبە و
بە مەحزوونیم ئاگر لە ناخت بەر نەبێت (چنار نامیق)١١ :٥٥٥٢ ،
شاعیر وشە و دەستەواژەکانی بە جۆرێک هەڵبژاردووە کە لەگەڵ یەکرت گونجاندوونی و پێکەوە
جۆرێک تێگەیشنت الی خوێنەر دروست دەکەن ،بۆ منوونە «زمان الڵى»ی داوەتە پاڵ شەو لە
کاتێکدا زمان ئەندامێکی جەستەی مرۆڤە و کە مەبەستی «ئەو»ی گوێگرە یا ئەو کەسەی
دەیدوێنێت« ،لێڵ بوون»ی بەکارهێناوە کە مەبەست لێی شڵەژانی باری دەروونی بەرامبەرە ،واتە
بە دوور کەوتنەوە لە بەرامبەرەکەی ،داوای لێدەکات خەم داینەگرێت و بەالیەوە ئاسایی بێت.
لێرەدا وشە و دەستەواژەکانی بەجۆرێک بەکارهێناوە کە خوێنەری ئاسایی بە وردبوونەوە لە
دەقەکەدا لێی تێبگات .نەک خوێندنەوەیەکی ئاسایی ،ئەمەش توانای خوێنەر دەردەخات .بە
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شێوەیەکی گشتی نووسەر بە جۆرێک دەقەکانی داڕشتووە کە وەرگر بەشداری لە پەیامەکانی
بکات و ڕا و سەرنجی هەبێت هەروەها بۆ نێردراو لە هەست و بیری خۆی ئاگادار دەکاتەوە،
ئەمەش لە ڕێگای هەڵبژاردنی دەربڕینێکی جوان و سەرنج راکێش لە دەقەکانیدا.
 -3-5پەیام
مەبەست لە پەیام ئەو ناوەرۆکە شیعرییەیە کە دەق لە خۆیدا هەڵیگرتووە .واتا شاعیر بیر و
هەستەکانی لە ڕێی کەرەسەکانی زمانەوە دەردەبڕیت ،هەریەکە لەو بیرانەش لە مێشکی نووسەر
یا شاعیرەوە هەڵقوواڵون و زادەی بیری نووسەرن .ناوەرۆک و پەیامی شیعر بە پێی تیۆر و قۆناغە
ئەدەبییەکانیش جیاواز بووە و هەمیشە جێی بایەخی لێکۆڵەر و نووسەران بووە ،ئەمەش هەر لە
یۆنانییەکانەوە تا ئەمرۆ قسە و باسی زۆری لە بارەوە کراوە .ناوەرۆکی شیعری کوردی هاوشێوەی
ئەدەبی جیهانی بە چەند قۆناغێکی جیاجیا تێپەڕبووە ،کە ڕەنگدەرەوەی سەردەمەکەی خۆی
بووە .بە سەرنجدانێکی ورد لەو گۆڕانانەی بە پێی قوتابخانە ئەدەبییەکان بەسەر شیعری کوردیدا
هاتووە دەمانگەیەنێتە ئەو ئەنجامەی کە شیعری کوردی لە هەر سەردەمێکدا ڕەنگدانەوەیەکی
ڕاستەقینەی بیر و باوەڕ و جۆری تێگەیشنت و تێڕوانینی شاعیر و بارودۆخی سەردەمەکەی خۆی
بووە و بە دەنگ ئەو گۆڕانانەوە هاتووە کە بە سەر الیەنە جۆربەجۆرەکانی ژیانی ئەو سەردەمەدا
هاتووە و توانیویەتی گیانی ئەو سەردەمە دەرببڕێت کە تێیدا ژیاوە .دیارە ئەمەش بەڵگەی ئەوەیە
کە شیعری کوردی لە کاروانی پەرەسەندن و نوێبوونەوەی شیعردا هەمیشە توانیویەتی شان
بەشانی ئەو گۆڕان و پەرەسەندنانە بەڕێوە بڕوات کە لە هەر قۆناغێکدا گۆڕان و پەرەسەندنی الیەنە
جۆربەجۆرەکانی ژیانی میللەت دروستی کردووە (سابیر .)١٠١ :٥٥٥٢ ،کە واتە لە هەر
قۆناغێکدا بوو بێت ئەدەب گوزارشتی لەو بارودۆخە کردووە کە تێیدا لە دایک بووە .لە قۆناغی
ژیانی چنار ناميقیشدا کە قۆناغی ئێستا و چەند ساڵی ڕابردووە ،ژیانی میللەتی کورد بە جۆرێک
بووە جیاواز لە قۆناغەکانی پێش خۆی .زیاتر بابەتەکانی نیشتیامن و وەسفی رسوشت و کێشە و
ماڤی ژن و خۆشەویستی و دڵداری و غوربەت و بێهوودەیی لە شیعرەکانیدا دەبيرنێن.
شاعیر لە ڕێی دەقە شیعرەکانییەوە دەیەوێت پەیامی شاعیرانەی خۆی بگەیەنێت بە
بەرامبەر .شاعي جیاواز لە شاعیرەکانی تر ،وەسف و ستایشی نیشتیامن و رسوشتی کوردستان
ناکات ،بەڵکو کاتێک باسی دەکات وەک هاونیشتیامنییەک خەمی جوگرافیا و بوونی
نيشتیامنەکەیەتی هەروەک دەڵێت:
لە مەملەکەتێکەوە هاتووین
بێ ناونیشان لە جوگرافیای بووندا (چنار نامیق)٠٥-١١ :٥٥٥٢ ،
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لێرە خەمی شاعیر خەمی مەملەکەت و زێد و نیشتیامنییەتیکە جوگرافیا و سنوورێکی دیاری
کراوی نییە هەروەها لە دێڕێکی تردا دەڵێت:
وەرزەکانی تەمەنیشم
چوون نیشتامنی داگیرکراوم لەت لەتە (چنار نامیق)٨١٠ :٥٥٥٢ ،
ئەگەرچی نیشتامن سنوورێکی نییە ،لە هەمان کاتیشدا داگیرکراوە؛ هەر بۆیە شاعیر وەرزەکانی
ساڵی هاوشێوەی نیشتامنەکەی لەت لەت و پارچەپارچەیە .یەکێکی تر لەو پەیامانەی شاعیر
دەیەوێت لە ڕێی دەقەکانییەوە بیگەیەنێت ،باسی ژن و کێشە کۆمەاڵیەتییەکانی ژنە .شاعیر وەک
ژنێک لە بارودۆخی ژن تێدەگات ،چونکە خۆی لە ڕەگەزی ئەوانە ،لەو قۆناغەشدا هێشتا ژنان بە
هۆی کێشەی کۆمەاڵیەتییەوە دەچەوسێرنێنەوە و بە تەواوی ئازاد نەبوون.
لە یەکێک لە دەقەکانیدا دەڵێت:
هێشووە خەندەکانیان ناردینە دورگەیەک
ئارامی پەی پێ نابات
لە کیشوەری دەروومنانا هیواکانیان سپاردینە دۆزەخ و
دەروازەی خۆشبەختییان لێ کڵۆم کردین
بە تۆمەتی عیشق مەحکوم کراین
بەر لەوەی تاریکی دا بێ چاوانیان لێو کردین لە مل
تەمەمنان سپاردە بیابان (چنار نامیق)٨١ :٥٥٥٢ ،
شاعیر وەک ڕەگەزی مێ دەدوێت و باس لەو نەهامەتییە دەکات کە لە کۆمەڵگای کوردیدا
ڕووبەڕووی مێ دەبێتەوە هەر لە كاىت لە دایک بوونەوە .بە تۆمەتی عیشق مەحکوم دەکرێن و بە
ناوی پاراستنی نامووسەوە گوێیان پڕ دەکرێت بەوەی ژنن و نامووسی خانەوادەيان بەندە بە پاکی
ئەوانەوە .لە دەقێکی تردا جوانرت ئەمە ڕوون دەکاتەوە و دەڵێت:
بە خورپەی دڵی گوڵێک دەچم
بە بیانووی عیشق
دەستێک لە ژین دایدەماڵێ و
روح و جەستەی لە یەکدی جیادەکاتەوە (چنار نامیق)٨٥١ :٥٥٥٢ ،
لێرەدا تا ژنێک بە هیوا و خواستەکانی دەگات ،دەیان ژنی تر دەکوژرێن و ستەمیان دەرهەق
دەکرێت ،ئەمەش بابەتێکە لە هەناوی کۆمەڵگای کوردیدا بوونی هەیە و شاعیر لە ڕێی پەیامی
شاعیرانەیەوە دەیەوێت ،ئەو حەقیقەتانە دەربخات و کۆمەڵگای لێ هۆشیار بکاتەوە .نامۆیی لە
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ژیان لە بوون بەشێکی تری شیعرەکانی پێکدەهێنێت .شاعیر زۆر جار گومانی هەیە و بە بێ
ئومێدییەوە لە ژیان دەڕوانێت و دەڵێت:
لە دوو چاوی کۆترێکی نابیناوە دەڕوامنە،
گوێسەبانە تاریکەکانی رۆژگار (چنار نامیق)٢٥ :٥٥٥٢ ،
لێرەدا شاعیر هەروەک کۆترێکی نابینا کە چەندە بێ دەسەاڵتە بەرامبەر بە ژیان ،سەیری مەنزڵی
ژیانی دەکات ،سەیری کوچەیەک دەکات کە لە تاریکی ڕۆژگاردا بۆی جێ ماوە.
 -4-5کۆد
هەموو ئەو وشە و دەستەواژانەوە دەگرێتەوە کە نووسەر یا نێردراو لەو دیو سنووری زمانییەوە
بەکاریان دەهێنێت .ئەمەش ئەرکی فەرهەنگی وشەکان دەردەخات کە شاعیر یا نووسەر بۆ چ
مەبەستێک بەکاریان دەهێنێت ،ئایا بۆ مەبەستی فەرهەنگی خۆیان بەکارهاتوون یا بۆ مەبەستی
جوانکاری و ڕەمز و خواسنت و لێکچواندن بەکاریهێناون .لە دەقەکانی شاعيدا کەرەسەکانی
زمان بۆ مەبەستی جیاجیا بەکارهاتوون؛ لە وانە:
ئارامیت نەکرد بە سابات
تەمەنت ئەنفال کردم و
هۆشم پەی بە رێگام نابات (چنار نامیق)١٨ : ٥٥٥٢،
لێرەدا وشەی «ئارامى» وەکو چەترێک بەکارهێناوە کە ببێتە هۆی ئاسودەیی و بەختەوەری.
هەروەها وشەی «ئەنفال» وەکو ڕەمزێکی مێژووی بەکارهێناوە کە لە مێشکی تاکی کورددا وەک
بیرەوەرییەکی ناخۆش تۆماربووە و بەمانای داگیرکردن و لەناوبردن و جینۆسایدکردن هاتووە.
لێرەدا تەمەنی شاعیر بەدەست کەسی بەرامبەرەوە لەناوچووە .یا لە دەقێکی تریدا دەڵێ :
کە سێبەرت بە الی شەوگاردا تێپەڕی
نیگەرانی ڕوخساری ڕۆژی داپۆشی
ئیدی بازێک بە سەر شامنا نەنیشتەوە و
ئەستێرەکانی سەر پەنجەم
کوژانەوە و
شیعرەکانم لە تاریکیدا دەنووسی (چنار نامیق)١٠ :٥٥٥٢ ،
وشەی «باز» وەک ڕەمزێکی ئەفسانەیی بۆ مەبەستی خۆشی هێنان بەکارهاتووە ،ئاماژەیە بەو
«بازە»ی کە لە سەر شانی هەر کەس بنیشێتەوە دەبێتە پاشا و خۆشی بۆ دەهێنێت ،بەڵکو بە
پێچەوانەوە ڕۆژگاری ڕەش و تاریک کردووە .هەر لەو دەقەدا (نیگەرانی ڕوخساری رۆژی
داپۆشی) ،دەشێ «روخسارى رۆژ» مەبەست لێی دەموچاوی وەک رۆژ ڕووناک و درەوشاوە بێت،
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واتە «رۆژ» خواسنت بێت و بۆ دوور لە واتای فەرهەنگی خۆی بەکارهاتووە کە مەبەست لێی ئەوەیە
ڕوخساری وەک خۆر جوان و درەوشاوەیە.
لە دەقێکی تردا دەڵێت:
لێرە تا گوڵێک دەپشکوێ
دەیان دارچناری سەوز
پرچەکانیان با دەیڕنێ (چنار نامیق)٨٢ :٥٥٥٢ ،
وشەكانی «دارچنار ،با» بۆ واتای فەرهەنگی خۆیان بەکارنەهاتوون ،بەڵکو خواستنن« .دارچنار»
مەبەست لێی ڕەگەزی مێ یە ،بەهۆی وشەی «پرچ» کە لەگەڵ ژن یان ڕەگەزی مێ بەکاردێت.
هەروەها «با» بۆ ڕەگەزی نێر بەکاردێت کە نیشانەی هێز و دەسەاڵتی پیاوە .لە دەقێکی تریدا
بەهەمان شێوە خواستنی بەکارهێناوە و دەڵیت:
من و لەتە مانگێکی ڕەشپۆش
کە هاتینە ئەم هەوارە پڕ تەلیسمە
دوو شاژنی شوشەیی بووین (چنار نامیق)١١ :٥٥٥٢ ،
لێرەدا «لەتە مانگێىك رەشپۆش» مەبەست لێی ژنێىك بێ هاوسەرە ،چونكە ئەو ژنەى بێ هاوسەر
دەمێنێتەوە ڕەشپۆشە ،واتە دوو شاژنی ناسک وەک شوشە و جوان وەک مانگ بوون .لێرەدا شاعیر
وشەى مانگی بۆ دوور لە واتای فەرهەنگی خۆی بەکارهێناوە .لە دەقێکی تردا دەڵێت:
شەمشەمە کوێرەیەک دەیوت:
شەوان کە گێتی کوێر دەبێت
تێڕوانینم تەڵخ دەبێت (چنار نامیق)١٥ :٥٥٥٢ ،
وشەی«شەمشەمە كوێرە» بۆ كەساىن تاوانبار و خراپ بەکارهاتووە كە زۆربەى كات لە شەواندا
كارەكاىن ئەنجام دەدات ،بەرچاوی تاریک دەبێت و هەر بڕیارێک بیەوێت دەیدات .بەمەش
وشەکە بۆ دوور لە واتای فەرهەنگی خۆی بەکارهاتووە ،لێرەوە شاعي لە ڕێی هەڵبژاردن و
بەکارهێنانی ئەو وشانە توانیویەتی مەبەستی خۆی بە خوێنەر بگەیەنێت.
 -5-5سیاق
ئەو ڕێگە و ڕێچکەیەیە کە کردەی گەیاندن پێیدا تێپەر دەبێت و بە هۆێ ئەوەوە شاعیر پەیامی
خۆی دەگەیەنێت .زمان لە سیاقدا ئەرک دەبینێت ،سیاقیش ئەو ئەرکەیە ئەو کاتەی زمان دەبێتە
هێام بۆ ئەوەی گوزارشت لەو شتانە بکات کە مەبەست ئەوەيە هەواڵێک لە بارەیانەوە بدرێت .ئەو
کاتەی هەواڵ گەیاندن دەبێتە ئەرکی سیاق (عەبدواڵ .)١٨ :٥٥٨٨-٥٥٨٥ ،لە شیعرەکانی چنار
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ناميقدا بە جۆرێک سیاقی هۆنراوەکاىن ڕێک خستووە کە لەگەڵ مەبەست و پەیامەکەیدا
بگونجێت.
شاعیر لە یەکێک لە دەقەکانیدا دەڵێت:
نەنکم بە پەنجە چرچەکانی
تەمەنی خۆی دەڕێسا
لۆچی ڕومەتەکانی دەخوێندەوە
دەفتەری سپی پرچەکانی دەپشکنی
تەنها ئەم دەستەواژەی تێدا بوو
(ڕێسەکەم مەکەنە خوری) (چنار نامیق)١١ :٥٥٥٢ ،
شاعیر لە ڕێی ئەو سیاقەی داڕشتنی کەرەسە زمانییەکانی تێدا رێک خستووە ،دەیەوێت پەیامی
ژنانەیی خۆیامن پێ بڵێت ،دەیەوێت بڵێت :ژنان هەرچەند بە تەمەن بن بەاڵم هێشتا دەیانەوێت
سەربەرز بژین .ژنان لە كۆمەڵگاى ئێمە تێكۆشەر و خەمخۆرن ،چرچى دەست و لۆچى ڕوومەت
و تاڵى سپى پرچيان هەمووى چيۆكن و هەر يەكەيان كۆڵەكەى چەندين خەمە و بە درێژايى
ژياىن ئەو خوريەيان ڕێساوە؛ بۆيە مەکەنە وە بە خوری تێکهەڵكێشە لەگەڵ پەندێکی کوردی،
بەاڵم پەندەکە خۆی «دركە»یە و واتایەکی ڕاستەوخۆی نەداوە بە دەستەوە ،بەڵکو لە تەواوی
دەقەکەوە واتاکەی وەردەگرێت و بەوا واتایەی (دوای ماندووبوون بە ئیشێکەوە،کە خەریکە
کۆتایی دێت و بەرەو تەواوبوون دەچێت ،ئیشەکەم لێ تێک مەدەن لە سەرەتاوە دەست پێ
بکمەوە) .ئەمەش هەر ئەو سیاق و رێککەوتنەیەکە لە دەقەکەدا لە خۆی گرتووە.
لە دەقێکی تریدا دەڵێت:
ساتێ دێت تۆش ئۆغر دەکەیت
وەکو سەفەری کاتەکان
کەس ناڵێ ئۆغرت خێر بێت (چنار نامیق)١٨ :٥٥٥٢ ،
شاعیر ساتی ڕۆیشتنی ئەو کەسەی دەیدوێنێت ،وەکو ئەو کاتانەیە کە کەس ناڵێت ڕۆیشتنت یا
سەفرت خێر بێت (ئۆغرت خێر بێت) نزایە کە کاتێک کەسێک سەفەر دەکات یان لە شوێنێکەوە
بۆ شوێنێکی تر دەڕوات ،بۆی دەکرێت ،بەاڵم سەفەر و ڕۆیشتنی ئەو جیاوازە و کەس نزای خێری
بۆ ناکات.
 -6-5کەناڵی پەیوەندی
ئەو هۆکارەیە کە نووسەر یا نێرەر دەیەوێت لە ڕێی ئەوەوە پەیامەکەی بگەیەنێت ،ئەو هۆکارەش
دەکرێت لە ڕێی شیعر یا ژانرەکانی پەخشان بێت .هەروەها لە ناو ئەو ژانرانەشدا نووسەر چ جۆرە
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زمان و شێوازێک هەڵدەبژێرێت ،بە واتایەکی تر شاعیر بە چ شێوەیەک دەق و پەیامەکەی
دەگەیەنێتە خوێنەر و خوێنەریش تا چ ئەندازەيەك لە مانا و مەبەستەکانی نووسەر تێدەگات .بە
شێوەیەکی گشتی شاعیر جۆرە زمانێکی بەکارهێناوە کە لەگەڵ ئاستی خوێنەردا بگونجێت ،بە
جۆرێک بۆ خوێنەری ئاست بەرز و ئاست نزم دەشێن .زۆر جار کەرەسەکانی زمانی بە جۆرێک
هەڵبژاردوون و بەیەکەوە گونجاندوونی کە سیامی شیعرییەتی لە خۆ گرتووە و پلەی شیعرییەتیان
بەرزکردۆتەوە .لە وانەش (هیوای نێژراو ،پەموی بەفر ،سەفەری کاتەکان ،ئاو کۆچی کرد) .ئەمانە
هەریەکەیان بە جۆرێک لە ناو دەقەکاندا بەکارهاتوون کە توانا و سەلیقەی شاعیر پیشان دەدەن.
هەروەک لە یەکێک لە دەقەکانیدا دەلێت:
سەیرە پەنجەی درەختەکان
لەگەڵ ئەم زریانە شێتەدا
چۆن هەڵدەکا (چنار نامیق)١٨ :٥٥٥٢ ،
«پەنجەى درەختەكان ،زريانە شێت» و هەر یەکە لەم دەستەواژانە ،بە جۆرێک ڕێکی خستوون و
گونجاندوونی بەیەکەوە کە وێنەیەکی شیعری جوانیان دروستكردووە .پەنجەی درەختەکان
مەبەست لێی «گەاڵ و لقى درەختە» و زریانی شێت مەبەست لێی «زريانێىك بەهێز» .هەر یەکە
لەوانەش خواستنن و بۆ واتای فەرهەنگی خۆیان بەکارنەهاتوون و لە بنەڕەتیشدا مەبەست لێيان
مرۆڤە ،مرۆڤێکی هێدی و هێمن کە زیاتر مەبەستی ڕەگەزی مێیە ،لەگەڵ مرۆڤێکی تورە و
شەرانی کە شانازی بە هێ زو بازووی خۆی دەکات کە مەبەستیش لێی پیاوە ،چۆن پێکەوە
هەڵدەکەن و دەگونجێن .لە دەقی «لە مینای دڵتا مەمنێژە ،ئیدی گوڵە مینا ناگرم» وەک
ناونیشانێک سێ جار دووبارە بەکاریهێناوەتەوە .ئەمەش وەک سوربوون و جەخت کردنەوەیە لە
سەر شتێک کە دەیەوێت لە بەرامبەر بگەیەنێت کە هيچى تر بۆی گرنگ نییە و نایەوێت لە
گوڵدانی باخی ئەودا بژیت ،هەروەک دەڵێت:
لە مینای دڵتا مەمنێژە
ئيدى گوڵە مینا ناگرم
نە خەم لە ئامێزم دەگرێت
نە لە دڵی گەورەی هیچ دەریایەکدا
جێم دەبێتەوە
سەرنجی بێهودەیم دە
تا کوێم دەبا و
لە کوێدا دەمگێرێتەوە (چنار نامیق)٨٥١ :٥٥٥٢ ،
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شاعیر لە ڕێی هەڵبژاردنی کەرەسە زمانییەکان و پێکەوە گونجاندنی دەستەواژەکان ،دەیەوێت
باسی بێ ئومێدی خۆی بکات الی بەرامبەرەکەی ،کە مەبەست لێی خۆشەویستە ،بە هۆی
خۆشەیستییەوە بەرەو بێ ئومێدی و ڕەشبینی دەچێت .بەو شێوەیە لە ڕێی ئەو ڕەگەزانەی کە
کردەی گەیاندنیان لە دەقەکانی چنار نامیقدا پێک هێناوە ،دەکرێت لە شێوازی شیعرەکانی
بگەین ،بەوەی نێرەر لە ڕێی هەڵبژاردنی کەرەسە زمانییەکان و رێکخستنیان لە ناو سیاقێکی
زمانیدا لە ڕێی کەناڵێکی شیعرییەوە کە شیعرییەت لە خۆ دەگرێت پەیامی خۆی بە خوێنەر
بگەیەنێت.
 -6ئەنجام
شێوازناسیی ئەرکی یەکێکە لەو ئاراستانەی کار لە سەر دەق دەکات .بە جۆرێک کار لە سەر
«فۆرم ،پەیام ،سیاق» دەکات و هەر یەکێکیشیان ئەرکی تایبەت بە خۆیان هەیە .بە واتایەکی تر
شێوازگەری ئەرکی نرخ و بەها بۆسەرجەم پێکهاتەکانی دەق و نێرەر و وەگر دادەنێت .لە
شیعرەکانی ئەم شاعيەدا هەر یەکە لە «فۆرم ،پەیام ،سیاق» بە جۆرێک ڕێکخراون کە سەرنجی
خوێنەر ڕادەکێشن ،بە جۆرێک خوێنەر خوێندنەوەی جیاجیا بۆ دەقەکانی بکات .شاعیر لە ڕێی
هونەرەکانی «رەمز ،خواسنت ،درکە» و هونەری الدان لە دەستور و یاسا زمانییەکان و هەڵبژاردنی
کەرەسە زمانییەکان ،توانیویەتی پلەی شیعرییەتی دەقەکانی بەرز بکاتەوە .لە الیەکی ترەوە
شاعیر جیهانبینی تایبەت بە خۆی هەیە ،جیاواز لە شاعیرانی تری قۆناغەکەی ناوەرۆک و
مەبەستی شیعرەکانی زیاتر غوربەت و ستەمکردن لە ژن وخۆشەویستی و بێهودەیی و خەمی
نیشتامن بابەتی سەرەکی شیعرەکانییەتی .شێوازناسیی ئەرىك تەنيا لە ڕوانگەى ئەو بنەمايانەى
تايبەت بە خۆى شێوازى نووسەر و شاعيان دياري دەكات؛ بۆيە لەم توێژينەوەيەدا ئەمە پەيرەو
كراو و تەنيا لەو چوارچێوەيە شێوازى شاعي بە منوونە شيعرييەكاىن ڕوون كراوەتەوە و خراوەتە
ڕوو.
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