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 چکیده  کورته
، وەک چەمک یان قۆناغێکی تایبەت سەرنجدان بۆ منداڵ و منداڵی

لە ژیانی مرۆڤ، زەمەنێکی زۆر تێناپەڕێ. بە گوتەی فلیپ ئاریس، لە 

 ڵیهیچ هێام و ئاماژەیەک بۆ چەمکی منداچاخەکانی ناوەڕاستدا، 

لە ئارادا نەبووە. ئێستا، بە پێچەوانەی سەردەمانی پێشوو، منداڵ 

وەک بوونەوەرێکی هەستیار، شیاوی سەرنج و ئاوڕدانەوەی تایبەتە. 

ئەگەر لە ڕابردوودا منداڵ وەک سووژەیەک نەبیندراوە و بۆ 

بە  .انەندرابێتیش، وەک تافێکی ناوازە، هیچ بایەخێک د«منداڵی»

بۆنەی دەزگا کۆمەاڵیەتییەکانی وەک خێزان و پەروەردە و جیهانی 

سایبێری، تێڕوانین بۆ منداڵ تووشی گۆڕانی بنەڕەتی بووە. یەکێک 

امان و کارکردن بۆ مندااڵن، ڕ  لەم بەستێنانە کە بۆتە مەکۆی

ی یعر ش، جێگەیەکی تایبەتی هەیە. شیعرئەدەبیاتە. لەم ناوەشدا، 

، بە پێچەوانەی ئەو ڕەوتەی کە لە ناوچەی ئێمە پەرەی مندااڵن

یستی دەست بێت. بەڵکوو پێوووە، کارێک نییە کە بە ئاسانی بەساند

ی ارەکانی خوێندنەوەو ئەزموونی بەهێزی شاعیرە لە بو  بە شارەزایی

ری شیعئەم وتارە ئەمەیە کە  ی. ئەرگیۆمێنتی سەرەکیڵیمندا

ندااڵن و  ڕەچاوکردنی مندااڵن الی ئێمە، نەک بە حەزی م

، بەڵکوو بە خواست و  حەزی ڵیهەستیارییەکانی قۆناغی مندا

گەورەکان و بە نزمرتین ئاستی مەعریفی چاالکانی ئەم بوارە بەرهەم 

، یڵدێت. لەم وتارەدا، پاش ئاوڕێکی کورت لە چەمکی منداڵ و مندا

 ی مندااڵن دەکرێ و هەوڵ ئەدرێتشیعر باسی تایبەمتەندییەکانی 

ی کە لەم سااڵنەی دواییدا لە شیعر چەندین کتێب و منوونە  لە

 کوردستانی ئێران چاپ و باڵو بۆتەوە، لێکۆڵینەوە بکرێت.  

 

ای خاص در  زندگی توج ه به کودک و کودکی به عنوان مفهوم یا دوره 

ی چندانی ندارد. فیلیپ آریس در این باره گفته است که انسان، سابقه

ای از توج ه به مفهوم کودکی مشاهده نشانهدر قرون وسطی هیچ 

های پیشین، اکنون کودک به عنوان موجودی شود. برعکس دورهمنی

ی ای است. اگر در گذشته کودک مانند سوژهحساس نیازمند توج ه ویژه

دیده نشده و برای مفهوم کودکی نیز هیچ ارزش مطرح نبوده است، 

نواده، آموزش و پرورش و اکنون به سبب نهادهای اجتامعی همچون خا

فضای مجازی تأم ل در مفهوم کودکی دچار تغییرات بنیادین شده 

است. ادبیات یکی از بسرتهایی است که برای تفک ر و کارکردن 

کودک مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه، شعر جایگاه درباره

ای دارد. شعر کودکان، بر عکس مسیری که اکنون در جامعه ویژه

متداول است، کاری ساده و سطحی نیست، بلکه نیازمند دانش و 

ی مطالعات کودکان است. بحث اصلی این ی غنی شاعر در حوزهتجربه

ها ی ما نه تنمقاله اشاره به این موضوع است که شعر کودکان در جامعه

 ی کودکیمطابق خواسته و ذوق کودکان و لحاظ کردن احساسات دوره

مطابق انتظار و ذوق بزرگساالن است. به همین نیست، بلکه برعکس 

ن تریشود، در پایینی ما شعر کودکان که آفریده میسبب در جامعه

سطح شناختی نسبت به مفهوم کودکی قرار دارد. در این پژوهش پس 

های این نوع شعر را با بررسی از مروری بر مفهوم کودکی، ویژگی

 م.کنیچندین مجموعه شعر کودکان تحلیل می

 

ی مندااڵن؛ شیعر ؛ ڵیمنداڵ؛ مندا :وشەگەلی سەرەکی

 گەورەسااڵن؛ کوردستانی ئێران.
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 پێشەکیـ 1

لە  ۆریهەر باسێکی تی خەرمانیئەم بیرۆکە، بنچینە و بن ،«بەرهەمی گەورەکانەئەدەبی مندااڵن، »

یاواز کانی دیکەی ئەدەبدا مانایەکی جژانرەبەستێنی ئەدەبی مندااڵندایە. ئەدەبی مندااڵن، لەگەڵ 

خۆی لە ژێر دەسەاڵتی گەورەکان دەرباز بکات. کەواتە، وا ێ بەاڵم هەرچی بێت، ناتوان ێلەخۆ دەگر 

تارشاو دەسکرد و داشتێکی ، بەرهەمەدەبە لە الیەن گەورەکانەوە دێتە دەرئەکەوێت، چوونکا ئەم ئ

و بۆن و بەرامەی منداڵیی لێ هەڵنەستێ. بە پشتبەسنت بەم بیرۆکە، ئەکرێ باس لەوە بکەین  بێت

کە ئەدەبی مندااڵن، ئەدەبی گەورەکانە و بەم بۆنەوە، ئەگەر ئەم ئەدەبە هەڵگری گرفت و ئاریشە 

ئاریشە و گرفتی گەورەکان باڵ ئەکێشێ بە سەریا. وادیارە یەک لەو گرفتانەی بێت، ئەوا  خۆبەخۆ 

کە هەر لە سەرەتاوە، ئەدەبی مندااڵن پێوەی جڕاوە و ئێستاش لێی ڕزگار نەبووە، گرفتاربوون بە 

 گەورەکانە و بزربوون و غیابی منداڵ خۆیەتی.

ەراوێزی الکەوتە و پ، باسێکی فراژووخەڵکانی باڵق و کردن لە ئەدەبی مندااڵن، الی ەنگە باسڕ 

ە ەنگڕ ؛ بایی سەیری بکرێتنەگیرێت، یان بە چاویلکەی شتێکی هەرزان بێت و بەهەند

تێکی مابێنت، ئینجا بە ژێسئەم بەستێنە، هەر کاتێک لە ئەدەبی گەورەکان جێ خامەبەدەستانی

و  ە ساکار و بێغەشەکەیبەرپرسیارانە و شاعیرانەوە داکۆکی بکەن لە مافەکانی منداڵ و جیهان

ەکانی کوێر  ێەنگە نەکرانەوەی گر ڕ  !کردن لەم بوارەداپاشانەکی، دەست بدەنە نووسین و پەخش

و شپرزییەکی زیاتر لەو سەردەمە، خۆمان بهاوینە  یبکات بە ئاڵۆزاو تافی منداڵیامن، وامان لێ

مڕاستی ببینە دە ەتاڵەوەی و بە دەستی ببەستێنی ئەم ژانرەوە و بە کەمرتین توانست و شارەزای

الۆرە و چیرۆک و بەیت و ب ەوەبهۆنین شیعرمندااڵن و لەبری ئەوان بئاوزێین و هەستامن دەربڕین و 

 !بێژین

بە تێپەڕبوونی زەمان و بەرجەستەبوونەوەی منداڵ، وەک بوونەوەرێکی هەستیار و بابەتێکی 

 ێلەدایکبوونی زانستی پەروەردەی نو تایبەت بۆ پەروەردە و خەماڵندن و عامالندن، هەروەها پاش 

ئینجا  …ۆسۆ، فرۆبل، پستالۆتسی و پیاژە و ڕ  منداڵ لە الیەن بیرمەندانێکی وەک یو سایکۆلۆژی

ندا درا و لە دەزگاکانی پەروەردە و بارهێناپێداویستییە دەروونی و عاتفییەکانی منداڵ بایەخی پێ

ە دەمهەوێت پێناسەی وتارەک یەبەرای پاش ئەماهێنەرانی منداڵ. ڕ  کەوتە بەر سەرنجی فێرکاران و

تەوە. پرسیارە ( بکۆڵێشیعربکەم کە ئەویش دەخوازێت لە یەکێک لە ژانرەکانی ئەدەبی مندااڵن )واتە 

 لە:ن سەرەکییەکانی ئەم توێژینەوە بریتی

 منداڵ کێیە و ئەو هۆکارانەی کە بۆ ناسینی توانستەکانی مندااڵن گرینگن، چییە؟ -1 

 ە کامانەن؟شیعر ی مندااڵن چییە و تایبەمتەندییەکانی ئەم جۆرە ر شیع -2 

ییانەی کە لە دەڤەری خۆمان بۆ مندااڵنی ئێمە بە ئەنجام گەیشتووە لە چ شیعرئەو ئەزموونە  -3 

  و تا چ ڕادەیەک هەڵگری تایبەمتەندییەکانی ئەدەبی مندااڵنە؟ ئاستێکدایە

ی یعر شئەدەم دۆخی  ، هەوڵهێنانەوەی فەکتی پێویستبە مەبەستی پەیوەست بەم پرسیارە و 

ساڵەی دواییدا لە کوردستانی ئــێران بە ناوی  دمندااڵن و ئەو بەرهەمانەی کە لە ماوەی ئەم چەن

 بنکۆڵ بکەم و بیانخەمە بەر چاویلکەی ڕەخنە و لێوەکۆڵین. باڵو کراونەوە، چاپ و « بۆ مندااڵن شیعر»
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  ڵیمێژووی چەمکی منداڵ و مندا -٢

 ی زۆر دێرینی نییە. پلۆمبکمێژوویە ڵیداهێنان و سەرهەڵدانی وشەی مندا ،لە باری مێژووییەوە

 هیچ ساڵ، 11 تا 7 تەمەن یکەسێک ردنیکناوبردە بۆ ناوەڕاستدا انیکچاخە لە ەک وایە پێی

 کەن خوێن؛ و خزمایەتی بە پێوەندیی لە بووە بریتی «منداڵ» زاراوەی. نەبووە لەئارادا کوشەیە

 ڵیمندا یکچەم زایینی، ی1111 ساڵی دەوروبەری لە ەواتەک .راوکدیاری یکتەمەنێ لە کقۆناغێ

 تداناوەڕاس انیکچاخە لە ەک وایە پێی فەڕەنسی، مێژوونووسیفیلیپ ئارێس .سەرهەڵئەدات

 دااڵن،من بۆ سەردەمانەدا لەو. نەبووە لەئارادا دەیناسین ەکهەنوو  ەک واتایەی بەو ،ڵیمندا یکچەم

 ەتیانڕوخس و مۆڵەت ەک بووە ئەوە تەنیا پەروەردەشیان و دەیانڕوانی کبچوو  یکگەورەسااڵنێ کوە

 ەک تایبەت یکگرووپێ کوە ،11 سەدەی بەرایی تا .ەنکب بەشداری انداکگەورە اروباریک لە بدەنێ

 لە نداڵم زاوزێی. راوەکنە منداڵ سەیری بێت، ێکی تایبەتیو پەروەردە عامالندن بە پێویستی

 یکپالنێ و حەز بە مێرد، یان باش وایە بێژین، ژن و پیاگ، و دەرچووە و ژن مێرددا و ژن ۆنتڕۆڵیک

 ردنکێییسەرج امیکئا لە تەنیا زاوزێ ووکبەڵ ،نەدەهێنایە ئەم جیهانە منداڵیان داڕێژراو پێش لەوە

گەلەن کە ، یەک لەو واژەڵیدەبێ کە منداڵ و مندابەم دێرۆکە کورتە بۆمان ئاشکرا . بووە

مەبەست لە وشەی منداڵ لەم (.21: 1311جێگیربوونیان پێویستیی سەردەم بووە )شەبانی، 

بە چەند  لە تەمەنیش دەژین و ئەم بڕگە 11تا  4یە لەو مرۆڤانەی کە لە میانەی سااڵنی یوتارەدا بریت

:بریتین لە)گرووپی تەمەن( دابەش دەکەین کە  قۆناغێک

 ێ؛خۆ دەگر ساڵ لە 1مندااڵنی  ؛گرووپی یەکەم

 ؛ی سەرەتایی4و  3و2هاتووە لە مندااڵنی پۆلی ساڵ کە پێک 7ـــ  1مندااڵنی  ؛گرووپی دووهەم

و  1ساڵ کە بریتییە لە مندااڵنی پۆلی پێنجەمی سەرەتایی و  11ـــ  12مندااڵنی  ؛گرووپی سێهەم

 ؛ی ناوەندی 2

ی ناوەندی و 3هاتووە لە پۆلی سااڵن( کە پێک 13ـــ  11قۆناغی مێرمنداڵی ) ؛گرووپی چوارەم

 .قۆناغی دواناوەندی

 ی مندااڵن شیعر و پێگەی  شیعرپێناسەی  -9

لە   .«چییە یعرشکە بڵێین  باشرت بێت لەوەی ،دەست دێتچ کارێکی لە شیعر» :ەنگە ئەگەر بڵێینڕ 

گوتندا جۆریک گەڕانەوە لە ئارادایە بۆ قۆناغی منداڵیی شاعیر و هەروەها سەردەمی منداڵیی شیعر 

، یعرشگەڵ رسوشت. لە ناو باخەکانی تەنیایی مرۆڤ لە، سەمای ورووژێنەر و پڕ دیمەنە شیعرمرۆڤ. 

 .(13: 1331)براهنی،  هەلەکەسەمایە لە نێوان شتەکان بە یارمەتی وشە و دەستەواژە

کردنێکی بەتام و دڵخۆشکەر بە وشەوە دەست پێدەکات و شاعیر بە هەڵبژاردنێکی لە یاری شیعر

 ەکەیعر شالی  ۆوردبینانەی وشەکان و داڕشتنێکی وشیارانەیان لە پاڵ یەکدا سەرنجی خوێنەر ب

ەنگە ئەو ڕ  . کەواتە،(1311)برنیک،  و ئێمە دەباتە ناخی ئەزموونێکی تازەی ژیانەوە ێادەکێشڕ 

. نەکەی، گرنگرت بێت لە پێناسەکردێسەر هەست و نەستی ئێمە دایدەن لە شیعررییەی کە کاریگە

وەک ژانرێکی هونەری، بە ڕێژەی ئەو هەستە کە پێامن دەبەخشێ گرینگ  شیعرواتە پێناسەکردنی 

 شیعردەزانی ێ چییە؟ ک شیعر :دەستەوە دەداتبە شیعرفارگۆن، پێناسەیەکی شاعیرانە لە  نییە.
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اسامنە/ ئ ووناکاییڕ  ؛بۆن و بەرامەی گوڵی سوورە/ ئاسامن نییە ؛گوڵی سوور نییە شیعرچییە؟/ 

بەڵکوو  ؛ییەن« من» شیعرئاواز و مۆسیقای دەریایە/  ؛تامەزرۆیی هەڵفڕینە/ دەریا نییە؛ هەڵفڕین نییە

نییە کە لە  بەاڵم/ ئەوەش ،پێکردنە، هەست، دیتنە، بیستنەشیعرراندن/ فئەوەیە کە منی هێناوەتە ئا

ەستی مرۆ بە ه شیعرچییە؟  شیعرێ دەزان ێچییە؟ ک شیعرکەواتە نڤیساندن ... پەخشانێکدا دێتە 

ە خۆی خوێنەرەکەی  ئەدات ک ییارمەتی شیعرکە لەمەوبەر تاقی نەکرابێتەوە.  ێشێوەیەک دەرئەبڕ 

 .(1311)برنیک،  و هەست و خوستی بفامێنێت

ی مندااڵن بەدەستەوە بدەین، دەکرێ بڵێین: شیعر ئەگەر مبانەوێت پێناسەیەکی کورت لە 

و لە  ێخوستی منداڵ دەبزوێن و وتارێکی کێشدار یا هۆنراوەیەکی خەیااڵوییە کە سۆز و هەست

ێک کە تێیدا باس لە خەون و شیعربەدی دەکرێت. منداڵ لە  ئارامیشناخیدا مۆسیقایەکی 

 انەی کە وەها جیهانێکی بۆشیعر بەم بۆنەوە حەز دەکات ئەو  .ت، چێژ دەباتخەیااڵتەکەی بکرێ

ااڵن، وەک ی مندشیعر و دەبێتە مەلەکەی زەینی.  بێژێ، بیخوێنێت و لەبەرخۆیەوە دەیندەخوڵقێن

ێ ی خۆی دەزانبە ه ەشیعر ئیرت ئەو ئاوێنەیەک وایە لە بەرامبەر منداڵدا کە ئەگەر خۆی تیا ببینێت، 

 ەنگدانەوەیڕ  ێی مندااڵن، دەبشیعر  .گەڵیا هەست بە نامۆیی دەکاتوو، لەا نەبو ئەگەریش و 

 یپەیوەندی ، باش وایەی منداڵشیعر پێداویستییە دەروونی و مادییەکانی منداڵ بێت و بابەتەکانی 

ری تێبگات و لە ژیانی خۆیدا وەک ئەزموونێک بەکالێی تاکوو بە سانایی  یهەبێت بە جیهانی منداڵ

 بهێنێت.

 ی مندااڵنشیعر تایبەمتەندییەکانی  -٤

ی گەورەکان جیا بکەینەوە، باشرت وایە لەو تایبەمتەندییانە شیعر ی مندااڵن لە شیعر  بخوازینگەر 

 ئەدەن تاکوو لە پڕۆسەی ئاسانکاری بۆامن بدوێین کە ئەم کارەمان بۆ ئاسان دەکاتەوە و یارمەتی

اهێنان بە الڕێدا ڕ  ژیان و پڕۆسەی پەروەردە و اگواستنی مندااڵن لە قۆناغی منداڵییەوە بەرەوڕ 

کە ئەم تایبەمتەندییانەی « ی مندااڵنشیعر » ێێک دەگوتر شیعربە  لەم سۆنگەوەنەمانبات. 

 :خوارەوەی لە خۆ گرتبێت

 ؛زمانێکی سادە و ساکاری هەبێت -1

 ؛ەگەزی خەیاڵ تێیدا بەهێز بێت واتە خەیااڵوی بێتڕ  -2

 ؛کینایی نەبێتەمزی و هێامیین یا ڕ  -3

 ؛لە دنیای مندااڵنەوە هەڵقواڵبێت -4

 .نەکاتاستەوخۆ ئامۆژگاری ڕ  -3

سااڵنەی  انەدا ئەگرین کە لەمشیعر یان لەو ئەم تایبەمتەندییانە و سۆراخدێینە سەر باسی ئێستا 

 .ەوەباڵو کراونچاپ و کتێب یا گۆڤار و باڵڤۆکدا  دوو توێیی مندااڵن لە شیعر دواییدا بە ناوی 

 زمانێکی سادە و ساکار -1-٤

مندااڵن، زمانی تایبەت بە خۆیان هەیە. وشەکانیان بە گوێی گەورەکان ئاشنایە، بەاڵم ڕەنگە 

ەڵ تەنیا لەگ نواتایەکی تەواو جیاوزی هەبێت لەو مانایە کە گەورەکان مەبەستییانە. مندااڵ 

پور، قسە دەکەن )ئەمینگەڵ لەیستۆک و دار و بەرد و خۆشیان گەورەکان ناپەیڤن، بەڵکوو لە
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ی شیعر کە  زمانێکواتە گەڵ خۆیدا پێویستی بە ساکاربێژییە. کە (. پەیڤینی منداڵ لە99: 1937

نداڵ ممندااڵنی پێ دەنوورسێ، دەبێ ساکار بێ و بەدەر بێ لە پێچەڵپووچی. ئەم زمانە پێویستە 

اتەدەر هبگا و بۆ تێگەیشتنەکەی تووشی گیروگرفت نەبێت. واتە هەر کە لە زاری خوێنەر تێزوو لێی 

بکا و دڵی بیگرێت. بەاڵم ئەم سانایی و ساکارییە بە واتای  ێمنداڵ حەزی پ یان کە خوێندییەوە،

یا تبۆ مندااڵن کارێکی ئاسایی و سادە بێت و هەر کەس بتوانێت خۆی  شیعرئەوە نییە کە دانانی 

. دیارە بە پێی ئەو پۆلێنبەندییە کە لە قۆناغەکانی منداڵی بەدەستەوە درا، ئەم قی بکاتەوەتا

ارادایە. ەم لە ئیادەیەکیش گرووپی سێڕ  ەم و تاهتایبەمتەندییە، پرت بۆ دوو گرووپی یەکەم و دوو 

 ەنەگەیشتۆت« وشەکانی گەنجینەی»سااڵن بێت، هێشتا  11تا  7منداڵێک کە تەمەنی لە میانەی 

ێ ە دەیبیستەی کشیعر ئەو ئاستەی کە بتوانێ وشەی دژوار و نامۆ بفامێت. بەم بۆنەوە پێویستە ئەو 

ی پێوەندی بە سانایێ یان دەیخوێنێتەوە لە قەدەر توانست و بەهرەی زمانەکەی بێت بۆ ئەوەی بتوان

  .لەگەڵدا بگرێت و چێژی لێ وەرگرێت

 مندااڵن، بە قەدەر سەرنجی نیوە ــ ناچڵی ئێمەبۆ  شیعررەنگە ئەغڵەب پێامن وابێت کە دانانی 

وو ئەدا و ڕ  کەچی لە واقیعدا بە پێچەوانەی ئەم بۆچوونە ؛بۆ ئەو تەمەنە، کارێکی سانا و ساکار بێت

ی ئەو شاعیرانە بوون کە لە سنووری بەرتەسکی ئەم دیدە کورت و شیعر ی مندااڵن، شیعر باشرتین 

زگار بووبێنت و جیهانێکی بەرفراوانیان بەرەوڕووی خۆیان، وەک داهێنەر، و منداڵ، وەک ڕ  کوێرە

 ەزا محەمەدیان دەهێنمەوەڕ ی عەلیماسی خانمی شیعر لێرەدا کۆپلەیەک لە  .تەوەبێکرد بەردەنگ،

ێگر ڕ  )سنەیی( هۆنراوەتەوە، بەاڵم ئەمە نەبۆتە ە ئەگەرچی بە زاراوەی ئەردەاڵنیشیعر ئەم  (.1971)

هەر بۆیە مندااڵنی ناوچەکانی تریش پێشوازی  ؛بەردەم مندااڵنێک کە بەو زاراوە قسە ناکەن لە

 چاپی دەیان جارەی ئەم کتێبەیە: گەرمیان لێکرد. بەڵگەش بۆ ئەم مەسەلە، 

   اـــاو دەریـــم نــــی خانــــماس

 اــــەریـس وی دا بەـــارشێـــچ

   تر ـــە خـــە خرتـــێگڕ  ەـــکەفت

 ن وردە وردــــریـن شیـــریـشی

   ی نەووـم کەوشــــی خانـــماس

 ەووـی نـــان حەوشـــەکەیـماڵ

   یــچوو بۆ سەر کووجـــێ وەخت

 یـجیـەو بە جـاوی کەفتـــچ

   ووـــــە بــزەردەواڵ یـــجیـــج

 .… ووـــــبە ــاڵ ئەو بەرماڵـمن

ماسی  ەیگایەکی ژنانە قایل دەبێت. چوونکمرۆڤانە و لێرەدا نەدا منداڵ بۆ ماسی دیدێکی شیعر لەم 

بژی. شاعیر دەیکات بە خامنێک و  ێئاو ناتوانێ و ب ییەلە جیهانی واقیعدا بوونەوەرێکی ئاو

شان بە گەرچی چارشێوکێسەریا.  دەیهێنێتە سەرعەرز، واتە دنیای مندااڵن و چارشێوێکیش ئەدا بە

الینگرانی بزووتنەوەی ژنان )فێمێنیستەکان(ی لێکەوتۆتەوە و لێرەدا سەر ماسییەکە، ڕەخنەی 

ەش غماسی خانم، هەستێکی بێڕووی ئەم باسە ناکەینەوە، بەاڵم نکووڵی لێ ناکرێ کە  دەالقە بە

ک ی دەچێت. کاتێانو بە هانای هاوڕێکێ و دەروونپاکی هەیە کە لە کاتی تەنگانەدا لە خۆ دەبوور 
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ڵی بۆی ، د ێپێاڵوەکانی دڕاوە و لە چاوەکانی فرمێسکی گەش دەبار « کیسۆنەی کراس پووڵە»کە 

 :ڵێو دەێ نەرم ئەب

   مـانــــــە گیـــەزاو لـــی قـــوت

 مـەزانــەس و ئــــەی هــــێگڕ 

   دــا کەنـە پـی لـی کەوشـــماس

 دــۆم سەنـۆ تـڕۆ بـــی ئیمـــوت

   ریــــەگیــە نــــر بەسیـــتــیـئ

 ریــــژی ــــێەنـژن چـــێـا بــب

ی ەگەزی زمان بە ستایلێکی سادە دێتە ئاخاوتن، ناساندنی لەیستۆکێکڕ  تر کە تێیدامنوونەیەکی

  (:1930ر )پوو کایەی منااڵنەیە بە ناوی بەرزەحەوایلە، واتە کۆالرە لە الیەن کولسووم عوسامن

   ەـــــانـــــاسمـە ئـــــەزم لــــح

 ەـــــانـدەکـــــاڵنـای بـگــێـج

   انــەورەکـــۆ الی هـــەڕۆم بـــئ

 انــەورەکــەورە گـــەورە گـــه

   ەو بایەـێ ئـۆش بــدەستی خ

 ەـــــا کایــن دەکـــەڵ مــلەگ

   مـەزیــــــاغــی کـــــکـرێـۆتــک

 مـەزیــــۆ هەڵبــــبە دەستی ت

ی ڕ ە دێوی بەکار براوە. بە تایبەت لبەاڵم بەتام و خەیااڵ ەدا زمان بە تەرزێکی ساکار و سادە، شیعر لەم 

ی مندااڵندا شیعر لە «. ئەڕۆم بۆ الی هەورەکان/ هەورە گەورە گەورەکان: »ێدووهەمدا کاتێک دەڵ

 ێشچێژێکی تەواو ببەخ ێبوونەوەی وشەکان و گرێبەستی ئاواز و دەنگی وشەکان، دەتواندووپات

وەها  «هەورە گەورە گەورەکان»بە خوێنەر و بەرهەمەکەی لە ال خۆشەویست بکات. لێرەدا ساڕستەی 

 (:1937) سەالم پارسا دانوولەی یشیعر یان بڕوانە بۆ  .دەورێک دەگێڕێت

   وەاـــنـەی لێـــوولـم دانـــکـدای

 اوەـــــەم نـی ئــااڵنـــنـۆ مــــه

   ڕاوەـــــەبـا نـەن تــــوەرن زوو ک

 اوەـــــوە مـــی ئێـــا بەشـــهەت

   وواونڕ  یــــــــانـۆ دیــــــاســئ

 ەڕاونـسوور هەڵگ سەرکوڵمەی

   ێـا بــاغ و وریــــۆ ئەوەی ســــب

 ناو ـــۆ لێنــی بوو ـم دانـــکـدای

   یـی مامـان مامـە گیـۆ دایــــه

 یـــە المـۆ لــــە تـــخۆش ــدڵم

   ەـدایدەستی ەی ـــوولـدانئەی 

 د بەتامیـۆش و چەنـدە خـچەن
   وردە و کانیـە و کـە ناسکـخۆش

 یــــــــانـدیێ ی بڕو ــهەرسێک

   ێـۆ لێنــان بــان دانوویــدایکی

 ...یـتام ــیۆم تامــمنیش بیخ

کە  نەریتێکی کۆنی کوردەواری ێ بۆ الیادەکێشڕ  ەدا شاعیر وێڕای ئەوە کە زەینی منداڵشیعر لەم 

ئەویش سازکردن و بەخشینی دانوولەیە لە کاتێکدا کە منداڵێک یەکەم دیانی دەردێت، زمانی 
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ا ب ێ.ەکە بە تەرزێکی مۆسیقایی دێتە سەما و دیمەنی جوان و بەپێزیش دەخۆڵقێنشیعر 

 شیعرکراوە بە  (1977) کە لە الیەن عەبدولقادر قادری ێدایە مەمدە بەگورگ کۆپلەیەکیش لە بەیتی

 :)مەهابادی( هۆنراوەتەوە بخوێنینەوە و بە زاراوەی موکریانی

 :گورگ

   ە ددانـــم بــرتـــــەی گـــۆخـئ

 انـــــەنجـە پـــم دڕی بـــــزگ

   دەـــــن دڕنـــن دەڵێـــــە مـــب

 انـــئام ێی بـــم گورگـــئەمن

 :دایک

   ێـــب ــــەرگتـی مـــەبڕ  ـــــزاڵم

 ێـــزینی جەرگت بڕ  ۆیـــــه

   ێڕ ــــەرزی ببـــــە عــــتۆوت ل

 ێـــب ە قوزەڵقۆرتـــڕۆ بــــدەب

کۆیەکی ەنگە تووشی نسڕ  نەک بۆ منداڵ چێژ نایەنێتە بەرهەم بەڵکوو شیعرلێرەدا ساکاریی زمانی 

هاتووە.  دی زێدەتر لەوانیکەش، هەڵبەزیوە و هۆنراوەوە دێڕی کۆتاییدا کێشی یبکات، چوونکا لە ن

دا شیعر ۆحی ڕ  گەڵو ڕەقی بەکار هێناوە کە ئەمە لە لە الیەکی ترەوە زمانێکی زبر و وشک

وخوستی ناسکی خوێنەرەکەی، پێویست دەکات لە ی منداڵ، بە هۆی هەستشیعر ناخوێنێتەوە. 

 ێ.دا بێتە ئاخاوتن و تەلی سۆز و عاتیفەی ببزوێنقەبارەیەکی نەرم و نیان

 ەگەزی خەیاڵڕ  ییبەهێز -٢-٤

کە بە ڕەگەزی ەشیعر ی مندااڵن ئەوەیە کە جیهان و پانتای شیعر تر لە تایبەمتەندیەکانی یەکێکی

ـ ئەو شاعیرانەی کە بۆ گەورەکان . خەیاڵ و فانتازیا بڕازێتەوە  ەوەدەهۆنن رشیعالی زۆربەی شاعیران ــ

-1737ئەدەبی بووە. بە باوەڕی ویلیەم بلیک )راندنی بەرهەمی فسەرچاوەی رسووش و ئا« خەیاڵ» -

 سانۆحی ئینڕ  ( شاعیری گەورەی ئینگلیزی، خەیاڵ بۆ شاعیر لەو خوایە کەمرت نییە کە1127

 ووەوە شاعیرێک کەڕ  ە. لەمرهەمی خەیاڵ بێت، کارێکی خوداییو هەر داهێنانێک کە بە ێادەژەنڕ 

ی کە لەو شاعیرانەە ەی ئەستەم و دژوارتر وژێنێت، کارەکرو دەخوازێت ئەندێشە و خەیاڵی منداڵ بو 

، ێانەکێشڕ  ێک کە خەیاڵی منداڵ بەرەو خۆیشیعر .خەون بە جیهانی گەورەکان دەبینن

 ێسنوورە و کۆتایی پێو لەبەر چاوی دەکەوێت. خەیاڵی مندااڵن بێ الی کۆن دەب دەسبەجێ

یاڵیان استەقینەکانی منداڵ، خەڕ  گرتنی ئەزموونەبە لەبەرچاو  ێکەواتە شاعیری مندااڵن دەب .نایەت

الی مندااڵن باس لەو خەیااڵنە بکرێت کە هیچ ئەزموونێکیان دەربارەی  گونجێبۆ داڕێژێت چوونکا نا

اتە دیمەنێکی دەک« باران»ەی ئەمین گەردیگالنی کە بە شێوەیەکی جوان شیعر بڕوانە ئەم . نەبووبێت

  :(1314) خەیاڵی

   ارانــــــــی پێی بــە خرمــخرم

 ااڵنـــی مــــەر بانـــەسـلێ د

   ەــــــــۆپـەڕن دڵـدەپـــــەڵــــه

 ااڵنـــەی منـــوو کایـــــــوەک

   رم وــــــــدەگــەم هەڵـچەترەک

 ـــێەر دەرکـۆ بــــەم بـــرادەک
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   اارانــــــــی بـــــەڵ دەنکــەگـل

 ـێــدەست ئەکەم بە هەڵپەڕک

   ێوار ــــــــە خـــە دێتــــبە لێزم

 یـــە خرمـــە خرمـچەند خۆش

   ەــــــــرووسکـەور ئەدا بــــــــه

 یـــە گرمـــە گرمـــم خۆشــپێ

ووناکایی و ژیان لە بەر چاوی منداڵدا بەرجەستە ڕ  ەدا باران وەک نیشانەیەک بۆشیعر شاعیر لەم 

 مناڵ بەرەو ئەم دیاردە بەنرخەیدەکات و بە چەن دیمەنێکی منااڵنە و دڵڕفێن، دەیهەوێت خەیاڵی 

ەو ، خوێنەر بەر «هەڵدەپەڕن دڵۆپە/ وەکوو کایەی منااڵن» ێکاتێک کە دەڵ ێ؛ابکێشڕ  رسووشت

ێ ەو ەکەی بەردڵ دەکشیعر ێنموون دەکات. منداڵ، ئەم ئیامژانەی ڕ  دیمەنێکی شاد و ئەفسووناوی

و دەست بکات بە  بگرێدەنکەی بارانا سەرچۆپی ەوە دەکاتەوە کە چۆن لەگەڵ دەنکەو بیر ل

ماسی خانم ی شیعر منوونەیەکی دیکە لەم شێوازە،  .فەرحانی بخاتە دڵییەوەخۆشی و هەڵپەڕین و 

 (:1311) ە-ەزا محەمەدیانڕ عەلی و ئابجی فێڵی

   اـــاو دەریـــم نــــی خانــــماس

 اـــریوردی ها بەــــک ــێکراس

   ەـــاگـــە وێسیــــنـەر ئایــــەبـل

 ەـــاگــیـی چنــــەکانــــەلکـپ

   ەــــــنـریـشیم ــــی خانــــماس

 ەـــنـەی بویــــەکــــــــاوماڵـن

   ەیـــەکــــانــەغـۆ یــــڕوا بــــب

 ەیـــەی شانەکــــەکــخڕخاڵ

  یەمزی و هێامیین یا کینایڕ  -9-٤

تی و منداڵ ــ خوێنەر تووشی سەخەمزی و هێامیین بەکار بربێت، ڕ  ێکدا وشەیشیعرلە  ئەگەر بێتو

لەو بەرهەمانەی کە تا ئێستا بە ناوی ێ ئاڵۆزیی لە فاماندنی چەمکەکان دەکات. بەداخەوە لە هەند

یانە ەمز و هێامڕ  ەکە لەمشیعر ( زۆر بە هاسانی دەقی هۆنەر) ی مندااڵن باڵو کراوەتەوە، شاعیرشیعر 

لە ئاستی فامی منداڵدا نییە، ناچاری دەکات، بە دەئاخنێت کە  لێرەدا چوونکا مانای ئەم وشەگەلە 

ەم اکێشێتە پەراوێز و بڕ  دانانی ژێدەر یان فەرهەنگۆکێک، سەرنجی منداڵ لە ناوەندی دەقەکەوە

ەنگە ئەم حاڵەتە ببێتە هۆی دروستبوونی ئارێشە ڕ  ەکە دووری دەخەنەوە.شیعر جۆرە لە ئەمتسفۆری 

-گورگێ مەمدە بە دایەهۆنراوەی بەشێک لە بڕوانن بۆ  ت.خوێنەر تووشی سەرلێشێواوی بکا-و منداڵ

 :(1377)  ی قادری

   انــــــەمی داستــــۆستڕ  وەک

 انــــــە ئیمــــەیدەری بــیا ح

   ورزــــــار و گــــــەقـفـە زولــــب

 ناــــــەر شەیتـــهەڕاکەینە س

بەکارهاتووە(، حەیدەر) کە ئاماژە  ۆستەمی داستانڕ  ۆستەمی دەستان )کە لێرەدا بە هەڵە،ڕ  ێرەدال

(، ئیامن )کە بۆ منداڵ وەک چەمکێکی تا سەر ئێسقان مژاوی و کوڕی ئەبووتالب ئەدات بە عەلی

( و شەیتان )بوونەوەرێکی ئەفسانەیی و ترسناک(، سەرجەم ێکی تایبەتنامۆیە(، زولفەقار )شمشێر

ەریکە کە ئەو خێ استیدا نازانڕ  ن و لەەمز و هێامیە کە منداڵ دەخاتە گێژاوێکی هێامییڕ  کۆمەڵێک
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 ؟نعەرەبادەخوێنێتەوە یان مێژووی ئێران و تووران و  شیعربەیتێکی فولکلۆری خۆماڵی بە 

 (:1311) دا گوتوویە «کتێب»ە کە لە وەسفی -ی فایەق باتەششیعر   ،منوونەیەکی تر لەم جۆرە

   رەزانــــری فـــــــــیـە پــــامـم

 زوانـێ بە ب ێ ان بدو ـــــــبۆم
   انــــــــە حەکایەت و داستــــل

 انـــــــلە باست ێکەس تێر ناب

   انــــــــە باستــــر ببین لـبا فێ

 ناـــــــبۆ خەڵک گێڕینۆ داست

ەاڵم باسی ئێوە. ب وواتە دەنگ«. قسە و باسە»، «استانب» لێرە، لە دێڕی دووهەمدا مەبەست لە وشەی

 یان ئەم منوونە کە لە کتێبی رێ.خۆ دەگسێهەمدا واتای مێژووی کەونارا لەهەر ئەم وشە لە دێڕی 

  (:1312) دا هاتووە-ی سەالم قادریدەسەوپارە

   ەـــــــپشیل ـــ،پش ــــ،، پشـــپش

 ەـــــــپشیلە ــــلرد ـــەم کـخت

   ان!ـــــــۆ دایەگیـــــی: ئاخــوت

 را زیندان؟ـــۆ کـــــــە بــــمام

   ی:ـــــــە منداڵـــی بــدایک وت

 یـــــــە ماڵــــە هاتـــــــپشیل

   یـــــــاڵ و حاڵـــــــتێکی دا م

 یـــــــەی ڕاماڵـــــــە پشیلـک

   یـــــــوو بە ئەحواڵـــــزیندان ب

 یـــــــوو بە دواماڵـــــــر بـقەب

گات، چ دەلەم منوونەدا خوێنەری گەورەساڵیش تووشی گرفتی مانایی دەبێت و بە سەختی تێی

ەاڵم وونە کە دەیهەوێت باس لە پشیلە بکات، بڕ  ەکەشیعر بگات بە مندااڵن! لە دێڕی یەکەمدا پاڵتی 

 تر دەکرێتەوە کە پێوەندی بە دێڕی یەکەم نامێنێ. ئینجالە دێڕی دووهەمدا خێرا دەالقەیەکی

 . منوونەیەکی تر هەمدیس لەمێەکە لەگەڵ واقیعی کۆمەڵگای شاعیردا ناگونجشیعر ووداوی ناو ڕ 

 :هۆنەرە

   ێـــــــداڵ دەزانـمنێ ـــــــدەڵ

 ێـــــــاوە پیالنـــــــە سەرچـب

   ەـــــــیـەی دەوری دێــــــدەباب

 ێـــــــە ئاسامنــــەیارەس لـت

   ەـــــــجوان ەـــەتـەتیف هەڵمـل

 ەـــــــدااڵنـری منــــــــاعیــش
   ەـــــــی دڵییـــی دەســـقەڵەم

 ەـــــــەی گیانــی باخچـدیوان

 (:1371) لە وەسفی مامۆستا لە الیەن ئەحمەد بەهرامیتر منوونەیەکی

   ەـــــــخۆش ێــانەم پـــــقوتابخ

 ەـــــــن و هۆشــەی زانیــجێگ

   ەـــــــبەجۆش اوەــــــلەم سەرچ

 ەـــــــن بنۆشــی ژیـــەربەتـش
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   اومـــــــەتـە هـــــــۆستایــامـم

 اومـــــــەی چــــا و گلێنــسۆم

   اومـــــــەنـی هـــــــوواڵیـە قــب

 اومـــــــن تا مــــۆشم دەوێــخ

   ێـــــــوڵ بــی گـان باخــژیانت

 ێــــــبەهەشتیشتان مەنزڵ ب

   ێـــــــەدڵ بـان بــەوتـو شۆژ ڕ 

 ێـــــــدوور لە تاریکی و سڵ ب

سەرچاوەی بەجۆش، شەربەتی ژین، مامۆستایە هەتاوم،  زاراوەگەلێکی وەک منوونەدالەم 

ەکە دژوار عر شیخوێنەر تووشی گرفتی مانایی دەکات و فاماندنی  ، منداڵ ــێبەهەشتیشتان مەنزڵ ب

؟ ێەزانچ د« ێبەهەشتیشتان مەنزڵ ب»خود ساڕستەی  یا« ژین شەربەتی»ئەکات. منداڵ دەربارەی 

ی ، هۆنراوەکەتان کەتانهەروەها بڕوانە ئەم منوونە لە کتێبی  ؟چ جۆر خواردنەوەیەکەشەربەتی ژین، 

 (:1313) ودزادەو عەفیفە مەحم

   زەەر ـردارێکی بـــــــژ کـــــــنوێ

 ەرزەـەم ئــلێ ــان هێڵـــــــنام

   انــــــا بەرەو ئاسمـــــــدەمانب

 انــــــخزمەت خودای مێهرەب

جیهانی منداڵ، جیهانی سەرزەمینی و ئەرزی واقیعە. خولیای نەمانەوە لە سەر ئەم ئەرزە، کوتومت 

اتە چلۆن نوێژ دەیب ێخولیایەکی گەورەکانە. منداڵ گەلەک حەز ئەکات بە هەڵفڕین بەاڵم نازان

و ێ ێو ئاسامن بپ ێئاسامن. بە پێچەوانەوە، دوو باڵی خەیااڵوی یا خود بە سواری فڕۆکەیەک دەتوان

نەخشێنێ خولیا و حەز و ئاواتەکانی منداڵ بێ ییە دەتوانشیعرلەوێوە بڕوانێتە دنیاوە. ئایا ئەم پانتایە 

 گەڵ خۆیدا بیبات؟و لە

 هەڵقواڵبێتلە جیهانی مندااڵنەوە  -٤-٤

ی مندااڵن دەبێ ئاوێنەی بااڵنوێنی خولیا و خەیاڵ و بەگشتی جیهانی مندااڵن بێت و هەر شیعر 

ەنگینی زمان بکێشێتەوە. یەکێک لەو پەتایانەی کە ئەدەبی ڕ  بە دیمەن و نیگاری ،ئەو جیهانە

، ئەغڵەب، منداڵی منداڵی تووشی نەخۆشی کردووە، ئەوەیە کە شاعیرانی شیعر مندااڵن، بە تایبەت 

ـ شە و کێشەکانی خۆیان ـیو خەیااڵویی مناڵەکان بدوێن، ئارغەش لەبری ئەوەی لە جیهانی بێ

وەک گەورەساڵ ــ بەسەریان دەسەپێنن و چاوەڕوانی ئەوە دەکەن کە ئەوانیش ئەم بابەت و گرفتانە 

هەالوە لە کتێبی  یەکبڕوانە بۆ کۆپلە .بە هی خۆیان بزانن و هەستی خۆیان لەگەڵیدا ئاوێتە بکەن

 (:1314ئەحمەدی، ) مەالوە

   ارەەو ــــە ئاســــاولیپ لـــــپـلی

 انــــــە کرماشـمەکۆی شێران

   یــیەکیەتی شیعە و سوننە ــــل

 ناــــــە کرماشــانـی تاقــوڵـگ

   ی ناپاکـــدی دوژمنـحانە ــــل

 ناــــــە کرماشـــکێوی قەڵغان
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 :قادری ی-گورگێ دایە مەمدە بە

   اــــــاگــــائــەی وڕ و نــــمــێـئ

 اــــــێگڕ  ووەـــان ون بــــــلێم

   اــــــوو لــــەمـە هـەر لـــبێخەب

 اــــــان ناگــــە هاوارمـکەس ب

   نــــــاڵویـر بـــکتـوو لێــــەمـه

 نــــــراویـەر نــــــاڵو لەســـک

   یــــــۆی بەدبەختی و ناکۆکـه

 نــــــکاڵویـــێ سەر و ب ـــێب

 :(1971) ەحامن فەهیمیڕ عەبدو

   ەــــــان هەیــەی خۆیـدەکان هێالنــباڵن
 ەــــــژینی سەربەخۆیان هەی ێهەموو ج

   ەــــــی خۆیانـــە کە هـادن بەو هێالنــش

 ەـسەربەست دەژین دوور لە زوڵمی بێگان

   سەربەستیچەن خۆشە ژین بە ئازادی و 

 یـــچەن ناخۆشە ژینی دیلی و ژێردەست

کە بابەتی لەم جۆرە، لە خەون و خەیاڵ و خولیای مندااڵن  ئاشکرا دەکەنئەم چەند منوونە بۆمان 

یان ئەم منوونە کە لە  .بەدەرە و ئەمە کێشەی نووسەرە وەک گەورەساڵێک نەک کێشەی منداڵ

 (:1371بەهرامی، ) دایکدا هەڵبداتزمانی منداڵێکەوە دەیهەوێت بە چاکەی 

   یـــــدایەگیان باخی گوڵم

 یـــــهۆی شەوق و شایی دڵم

   ەزۆریـــــەروەردەم بـــــۆ پــــب

 ۆریــــــچەشتت تاڵی و ناس
   ەـــــۆڵڕ  انیـــــارهێنـــــۆ بــــب

 … ەــــــە کۆڵــــاری ژانت لــب

   اسڕ  دم الر وـانـــــــــتێت گەی

 اســــــراپ و خــی خـــئاکام
   ەـــــیێـوودە بەجــەرمـەم فــــئ

 ەــــــیە ژێر پێــــبەهەشتت ل

   ەـــــری تۆیـای خێـەر دۆعــــه

 ەــــــم هۆیــــــۆ سەرفرازیــــب

وا دەرئەکەوێت کە منداڵەکە وێنەی گەورەساڵێکی کامڵ بیر دەکاتەوە، چوونکا  هۆنراوەدالەم 

ێ بە کۆڵی دایکییەوەیە ، دەتوان« باری ژان»کە  ێژیان دەرک بکات، دەزان« تاڵی و ناسۆری» ێدەتوان

ژێر  بەهەشت لە» فەرمایشتیاستی ژیان لێک جیا بکاتەوە، دەتوانێ دەرکی ڕ  چاک و خراپ و الر و

 و ...بکات « پێی دایکاندایە

 استەوخۆ ناڕ  یئامۆژگاری -6-٤

ەیی بۆ مندااڵن الیەنی فێرکاری و پەروەرد شیعرئەگەرچی دەکرێ بڵێین یەکێک لە کارکردەکانی 

کرێت، ببابەتی زانستی و کۆمەاڵیەتی و هونەری بە مندااڵن فێر ێ هەند ێێگاوە دەکر ڕ  هەیە و لەم
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 استەوخۆ،ڕ  بۆ فێرکردنی ئامۆژگاری و نسحەتی ئەخالقی بە شێوەیەکی شیعرهێنانی بەاڵم بەکار 

، بەهرامی) انەی خوارەوەشیعر ەنگە کاردانەوەیەکی پێچەوانەی هەبێت. بۆ منوونە بڕوانە ئەم ڕ 

1371): 

   ەـــــیێج ێـن وتن چ بـــــجوێ

 ەـــــیێە لە گشت جــــەیـعەیب

   ێماڵـن بە کەس نـــــعەیبە جوێ

 مـدەن لێــــەقیش بـــەر ناحـگ
   راوەـــــرۆشی خــــن فـوێـــــج

 وەاـــــی سەرئـدەر بەڵقــــجوێن

  (:1311فەرهەنگیان، ) یان ئەم منوونە

   ەـــــز مەکـــــە فیــز خراپـــــفی

 ەـــــز مەکـــــەژاران قیــە هـــل

   ەـــــەورە مەزانــــــە گـۆت بــخ

 ەـــــنەزان ێـــــەس وابــــهەرک

   ەـــــۆ ئینسانــــخەڵکی وەک ت

 ەـــــوا یەکسانــــخمافیان الی 

   (:1371)بەهرامی،  یان ئەم منوونە

   زـــــازیـا و ئــــــــی زانـــــاڵـمن

 زـــــهەرگی ێخۆەی هەڵناکێش

   اداـــــێ نــــــەزاف لـــالف و گ

 اـــــاکـەر نـــەی درۆ هــــــسـق

و ناشیرین  ێنابەج یمنداڵ کاریگەریەنگە لە سەر نەستی ڕ  ئەم جۆرە کاردانەوە بە دیوەکەی تریشدا

ا گەڵ حەزەکانی منداڵیشددیمەنی واقیعی کە لەێک ێکدا کۆمەڵشیعرەنگە لە ڕ  دابنێت، واتە

پارسا، ) دەگونجێت، بکەوێتە بەر باس، بەاڵم ببێتە هۆی بە الڕی بردنی منداڵ. وەک ئەم منوونە

1314:) 

   ڕمـــــی دەکـانــــــەقــــــۆچـق

 رمـــــی دەگـــــەرانــجــە پەنـل

   رمـــــی دەگـــــە دەرک و بانــل

 رمـــــی دەگـــــانـەسـە زۆر کـل
   ڕمـــــی دەکـانــــــەقــــــۆچـق

 ڕمـــــی دەکـــــی وانـــە داخـل

   رمـــــی دەگـــــی وانــە لووتــل

 مر ــــــی دەگـــــە گوێچکەیانـل

   (:1313)ئینسافجوویی،  یا ئەم منوونە

   ەـــــــایــاوم کیمیــــــــن نـــم

 ەـــــــایــدڵنی ــــە لێمــــــــدای

   ـــماک و تەمیســـوونکوو پــــچ

 ـــرە بیسمــــــە منــــــشـهەمی

   ەـــــــرم لە دایـــــی ناگــــپەڵپ

 ەــــــــــــاڕەوایـــن ــــــەزامنـــئ
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   اکەمـــاجی نـــاروهــــه ــــقەت

 ادەمــــــن ــــــمازاری دایکـــــئ
   واڵ ـــەوش و کــــاس و کـــــلیب

 .و ..اڵ ــــرش و بــــپ ــــــمناهێڵ

 :بازی( هۆنراوەتەوەەبەستی کایەکردن بە سەروا )قافیەیان ئەم منوونە کە تەنیا بە م

   ن، درارەـــــــن ، دریـــــــدری

 !ارەـــــە چ هــــانـەمـەو کچـــئ

   ارەـــــی هەنـــــەری ئەڵێـــــس

 ەوارەـــــرای شـــــاوی چــــــچ
   ارەـــــزمـــی بـــــەڵێـژی ئـــــق

 اهوارەـــــگوێچکەی ساجی م

   ەار ـــــی مشـــــی ئەڵێـــــانـدی

 رەاـــــی خەیـــــی ئەڵێـــــلووت

   ۆتە دارەـــــک ـــی وەکـــــدەست

 یـــــــــەڵێـئی ـــــــــــــــاچـق

 ئەنجام -6

هانس »ئەوکاتەی کە  ؛ساڵ لەمەوبەر 211پێشینەی ئەدەبی مندااڵن لە جیهاندا دەگەڕێتەوە بۆ 

ناوی « اڵنباوکی ئەدەبی مندا»لە واڵتی دانیامرک ژیاوە. ئەندەرسۆن کە بە « کریستییەن ئەندەرسۆن

 ، جیهانێکی نوێی پێشکەش بە مندااڵنی دنیا کرد.«ئەفسانەی پەریالن»دەرکردووە، بە نووسینی 

ئێمەی  اڵ. ئەم پێشینە بۆس هەشتاباکگراوندی ئەدەبی مندااڵن لە واڵتێکی وەک ئێران، ناگاتە 

کورد، ئەگەر کەمرت لەو ماوە نەبێت، زیاتر نییە. لەم بارەوە یەکەمین هەوڵ و تێکۆشان بۆ دانانی 

ی هەتاوی 1321ەنگە بگەڕێتەوە بۆ ساڵەکانی ڕ  )لە ئێران(، بەردی بناخەی ئەدەبی مندااڵنی کورد

وە دەرئەچوو. کەواتە «کوردستانکۆماری »لە سەردەمی  کوردستانبەمالوە، کاتێک کە گۆڤاری 

ەنگە وەک خۆدی ئەدەبەکە، ساوا بێت و ڕ  بڵێین ئەم تێکۆشانە، هێشتا نوێباو و کاڵە و ێدەکر 

پێویستی بە ناز و نەوازشی دایکانەی شاعیران و نووسەرانی ئەم بەستێنە هەیە. بۆیە پێویستە 

 ئەو ئەم توێژینەوە کورتە، ێ.بدرێتەوە و سەرنجی بدرێت لگیرانە و بەرپرسیارانە ئاوڕی لێشێ

مندااڵن بە  یشیعر استییەمان بۆ دەرئەخات کە زۆرینەی ئەو هەواڵنەی کە تا ئێستا لە بەستێنی ڕ 

 وکووڕی بێت. بە چاوخشاندنێکی خێرا بەوشە و کەمییشتووە، نەیتوانیوە بەدەر لە ئارئەنجام گە

کان، نەک ەشیعر وون ئەبێتەوە کە زۆرینەی ڕ  بەرهەمانەی کە لەبەر دەستی نووسەردا بوون، ئەم شتە

ە گەورەکانەو  گرتووە، بەڵکوو لە ناخ و حەز و ئاواتینەلە زمان و خولیاکانی منداڵەوە سەرچاوەی 

ب و )بە شێوەی کتێ لەم توێژینەوەدا نووسەر، نزیکەی پەنجا بەرهەمی باڵوکراوەی هەڵدەقوڵێت.

ەگەزی خەیاڵ و ڕ  بەهرە بوون لەێرە زۆریان بگۆڤار( لێکداوەتەوە بەاڵم بە داخەوە زۆربەی هە

فانتازیای تافی منداڵی. کەچی بە پێچەوانەوە بەزۆری یا پڕیەتی لە هێام و کینایە یان لێوانلێو بوون 

  .استەوخۆ و هەروا دوور بوون لە جیهانی مندااڵنڕ  لە ئامۆژگاری

لێرەدا پێویستە ئاوڕێکی جیددی بدرێتەوە لەم ژانرە و بە نیسبەت منااڵنی ئەم ناوە بەرپرسیارانەتر 

هەنگاو هەڵبگیرێت، چوونکا بە هۆی نەبوونی ناوەندێک یاخود سەنتەرێکی لێکۆڵینەوە لەمەڕ 
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ن بە اەنگە جەستەی تازە لە دایکبووی تووشی نسکۆ و هەڵەنگوتن بکا و ئەزموونەکڕ  ئەدەبی منداڵ،

ـ شاعیرێک لە ئاستی خۆیەوە  کورت و کوێری و نەزۆکی بهێڵێتەوە. ئەم پەتایە وادەکات، هەر نووسەر ـ

رانەی ەخنەگڕ  و بێخەبەر لە کەسانی دیکە، بەرهەمەکەی باڵو بکاتەوە و ئاگای لە بیروبۆچوونی

ەم بەستێنە، وسەرانی ئخوێنەر نەبێت. هەربۆیە لێرەدا ئەم پێشنیارە دەهێنمە ئاراوە کە الیەنگران و نو 

 هەسنت بە دەرکردنی گۆڤارێکی تایبەت بە لێکۆڵینەوەی ئەدەبی مندااڵن بە دیدێکی زانستییانە و

  .ەخنەگرانەوەڕ 
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