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کورته

چکیده

سەرنجدان بۆ منداڵ و منداڵی ،وەک چەمک یان قۆناغێکی تایبەت
لە ژیانی مرۆڤ ،زەمەنێکی زۆر تێناپەڕێ .بە گوتەی فلیپ ئاریس ،لە
چاخەکانی ناوەڕاستدا ،هیچ هێام و ئاماژەیەک بۆ چەمکی منداڵی
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
«منداڵی»یش ،وەک تافێکی ناوازە ،هیچ بایەخێک دانەندرابێت .بە
بۆنەی دەزگا کۆمەاڵیەتییەکانی وەک خێزان و پەروەردە و جیهانی
سایبێری ،تێڕوانین بۆ منداڵ تووشی گۆڕانی بنەڕەتی بووە .یەکێک
لەم بەستێنانە کە بۆتە مەکۆی ڕامان و کارکردن بۆ مندااڵن،
ئەدەبیاتە .لەم ناوەشدا ،شیعر ،جێگەیەکی تایبەتی هەیە .شیعری
مندااڵن ،بە پێچەوانەی ئەو ڕەوتەی کە لە ناوچەی ئێمە پەرەی
ساندووە ،کارێک نییە کە بە ئاسانی بەدەست بێت .بەڵکوو پێویستی
بە شارەزایی و ئەزموونی بەهێزی شاعیرە لە بوارەکانی خوێندنەوەی
منداڵی .ئەرگیۆمێنتی سەرەکیی ئەم وتارە ئەمەیە کە شیعری
مندااڵن الی ئێمە ،نەک بە حەزی مندااڵن و ڕەچاوکردنی
هەستیارییەکانی قۆناغی منداڵی ،بەڵکوو بە خواست و حەزی
گەورەکان و بە نزمرتین ئاستی مەعریفی چاالکانی ئەم بوارە بەرهەم
دێت .لەم وتارەدا ،پاش ئاوڕێکی کورت لە چەمکی منداڵ و منداڵی،
باسی تایبەمتەندییەکانی شیعری مندااڵن دەکرێ و هەوڵ ئەدرێت
لە چەندین کتێب و منوونە شیعری کە لەم سااڵنەی دواییدا لە
کوردستانی ئێران چاپ و باڵو بۆتەوە ،لێکۆڵینەوە بکرێت.

توجه به کودک و کودکی به عنوان مفهوم یا دورهای خاص در زندگی
انسان ،سابقهی چندانی ندارد .فیلیپ آریس در این باره گفته است که
در قرون وسطی هیچ نشانهای از توجه به مفهوم کودکی مشاهده
منیشود .برعکس دورههای پیشین ،اکنون کودک به عنوان موجودی
حساس نیازمند توجه ویژهای است .اگر در گذشته کودک مانند سوژهی
دیده نشده و برای مفهوم کودکی نیز هیچ ارزش مطرح نبوده است،
اکنون به سبب نهادهای اجتامعی همچون خانواده ،آموزش و پرورش و
فضای مجازی تأمل در مفهوم کودکی دچار تغییرات بنیادین شده
است .ادبیات یکی از بسرتهایی است که برای تفکر و کارکردن
دربارهکودک مورد توجه قرار گرفته است .در این زمینه ،شعر جایگاه
ویژهای دارد .شعر کودکان ،بر عکس مسیری که اکنون در جامعه
متداول است ،کاری ساده و سطحی نیست ،بلکه نیازمند دانش و
تجربهی غنی شاعر در حوزهی مطالعات کودکان است .بحث اصلی این
مقاله اشاره به این موضوع است که شعر کودکان در جامعهی ما نه تنها
مطابق خواسته و ذوق کودکان و لحاظ کردن احساسات دورهی کودکی
نیست ،بلکه برعکس مطابق انتظار و ذوق بزرگساالن است .به همین
سبب در جامعهی ما شعر کودکان که آفریده میشود ،در پایینترین
سطح شناختی نسبت به مفهوم کودکی قرار دارد .در این پژوهش پس
از مروری بر مفهوم کودکی ،ویژگیهای این نوع شعر را با بررسی
چندین مجموعه شعر کودکان تحلیل میکنیم.
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  06شیعری مندااڵن ،بە کەیفی گەورەسااڵن
1ـ پێشەکی
«ئەدەبی مندااڵن ،بەرهەمی گەورەکانە» ،ئەم بیرۆکە ،بنچینە و بنخەرمانی هەر باسێکی تیۆری لە
بەستێنی ئەدەبی مندااڵندایە .ئەدەبی مندااڵن ،لەگەڵ ژانرەکانی دیکەی ئەدەبدا مانایەکی جیاواز
لەخۆ دەگرێ بەاڵم هەرچی بێت ،ناتوانێ خۆی لە ژێر دەسەاڵتی گەورەکان دەرباز بکات .کەواتە ،وا
دەرئەکەوێت ،چوونکا ئەم ئەدەبە لە الیەن گەورەکانەوە دێتە بەرهەم ،شتێکی دەسکرد و داتارشاو
بێت و بۆن و بەرامەی منداڵیی لێ هەڵنەستێ .بە پشتبەسنت بەم بیرۆکە ،ئەکرێ باس لەوە بکەین
کە ئەدەبی مندااڵن ،ئەدەبی گەورەکانە و بەم بۆنەوە ،ئەگەر ئەم ئەدەبە هەڵگری گرفت و ئاریشە
بێت ،ئەوا خۆبەخۆ ئاریشە و گرفتی گەورەکان باڵ ئەکێشێ بە سەریا .وادیارە یەک لەو گرفتانەی
کە هەر لە سەرەتاوە ،ئەدەبی مندااڵن پێوەی جڕاوە و ئێستاش لێی ڕزگار نەبووە ،گرفتاربوون بە
گەورەکانە و بزربوون و غیابی منداڵ خۆیەتی.
ڕەنگە باسکردن لە ئەدەبی مندااڵن ،الی خەڵکانی باڵق و فراژوو ،باسێکی الکەوتە و پەراوێزی
بێت و بەهەند نەگیرێت ،یان بە چاویلکەی شتێکی هەرزانبایی سەیری بکرێت؛ ڕەنگە
خامەبەدەستانی ئەم بەستێنە ،هەر کاتێک لە ئەدەبی گەورەکان جێمابێنت ،ئینجا بە ژێستێکی
بەرپرسیارانە و شاعیرانەوە داکۆکی بکەن لە مافەکانی منداڵ و جیهانە ساکار و بێغەشەکەی و
پاشانەکی ،دەست بدەنە نووسین و پەخشکردن لەم بوارەدا! ڕەنگە نەکرانەوەی گرێ کوێرەکانی
تافی منداڵیامن ،وامان لێبکات بە ئاڵۆزاوی و شپرزییەکی زیاتر لەو سەردەمە ،خۆمان بهاوینە
بەستێنی ئەم ژانرەوە و بە کەمرتین توانست و شارەزایی و بە دەستی بەتاڵەوە ببینە دەمڕاستی
مندااڵن و لەبری ئەوان بئاوزێین و هەستامن دەربڕین و شیعر بهۆنینەوە و چیرۆک و بەیت و بالۆرە
بێژین!
بە تێپەڕبوونی زەمان و بەرجەستەبوونەوەی منداڵ ،وەک بوونەوەرێکی هەستیار و بابەتێکی
تایبەت بۆ پەروەردە و خەماڵندن و عامالندن ،هەروەها پاش لەدایکبوونی زانستی پەروەردەی نوێ
و سایکۆلۆژیی منداڵ لە الیەن بیرمەندانێکی وەک ڕۆسۆ ،فرۆبل ،پستالۆتسی و پیاژە و … ئینجا
پێداویستییە دەروونی و عاتفییەکانی منداڵ بایەخی پێدرا و لە دەزگاکانی پەروەردە و بارهێناندا
کەوتە بەر سەرنجی فێرکاران و ڕاهێنەرانی منداڵ .پاش ئەم بەراییە دەمهەوێت پێناسەی وتارەکە
بکەم کە ئەویش دەخوازێت لە یەکێک لە ژانرەکانی ئەدەبی مندااڵن (واتە شیعر) بکۆڵێتەوە .پرسیارە
سەرەکییەکانی ئەم توێژینەوە بریتین لە:
 -1منداڵ کێیە و ئەو هۆکارانەی کە بۆ ناسینی توانستەکانی مندااڵن گرینگن ،چییە؟
 -2شیعری مندااڵن چییە و تایبەمتەندییەکانی ئەم جۆرە شیعرە کامانەن؟
 -3ئەو ئەزموونە شیعرییانەی کە لە دەڤەری خۆمان بۆ مندااڵنی ئێمە بە ئەنجام گەیشتووە لە چ
ئاستێکدایە و تا چ ڕادەیەک هەڵگری تایبەمتەندییەکانی ئەدەبی مندااڵنە؟
پەیوەست بەم پرسیارە و بە مەبەستی هێنانەوەی فەکتی پێویست ،هەوڵ ئەدەم دۆخی شیعری
مندااڵن و ئەو بەرهەمانەی کە لە ماوەی ئەم چەند ساڵەی دواییدا لە کوردستانی ئــێران بە ناوی
«شیعر بۆ مندااڵن» چاپ و باڵو کراونەوە ،بنکۆڵ بکەم و بیانخەمە بەر چاویلکەی ڕەخنە و لێوەکۆڵین.
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 -٢مێژووی چەمکی منداڵ و منداڵی
لە باری مێژووییەوە ،داهێنان و سەرهەڵدانی وشەی منداڵی مێژوویەکی زۆر دێرینی نییە .پلۆمب
پێی وایە کە لە چاخەکانی ناوەڕاستدا بۆ ناوبردەکردنی کەسێکی تەمەن  7تا  11ساڵ ،هیچ
وشەیەک لەئارادا نەبووە .زاراوەی «منداڵ» بریتی بووە لە پێوەندیی و خزمایەتی بە خوێن؛ نەک
قۆناغێک لە تەمەنێکی دیاریکراو .کەواتە لە دەوروبەری ساڵی 1111ی زایینی ،چەمکی منداڵی
سەرهەڵئەدات .فیلیپ ئارێس مێژوونووسی فەڕەنسی ،پێی وایە کە لە چاخەکانی ناوەڕاستدا
چەمکی منداڵی ،بەو واتایەی کە هەنووکە دەیناسین لەئارادا نەبووە .لەو سەردەمانەدا بۆ مندااڵن،
وەک گەورەسااڵنێکی بچووک دەیانڕوانی و پەروەردەشیان تەنیا ئەوە بووە کە مۆڵەت و ڕوخسەتیان
بدەنێ لە کاروباری گەورەکاندا بەشداری بکەن .تا بەرایی سەدەی  ،11وەک گرووپێکی تایبەت کە
پێویستی بە عامالندن و پەروەردەیێکی تایبەت بێت ،سەیری منداڵ نەکراوە .زاوزێی منداڵ لە
کۆنتڕۆڵی ژن و مێرددا دەرچووە و ژن و مێرد ،یان باش وایە بێژین ،ژن و پیاگ ،بە حەز و پالنێکی
لەوە پێش داڕێژراو منداڵیان نەدەهێنایە ئەم جیهانە ،بەڵکوو زاوزێ تەنیا لە ئاکامی سەرجێییکردن
بووە .بەم دێرۆکە کورتە بۆمان ئاشکرا دەبێ کە منداڵ و منداڵی ،یەک لەو واژەگەلەن کە
جێگیربوونیان پێویستیی سەردەم بووە (شەبانی .)21 :1311 ،مەبەست لە وشەی منداڵ لەم
وتارەدا بریتییە لەو مرۆڤانەی کە لە میانەی سااڵنی  4تا  11دەژین و ئەم بڕگە لە تەمەنیش بە چەند
قۆناغێک (گرووپی تەمەن) دابەش دەکەین کە بریتین لە:
گرووپی یەکەم؛ مندااڵنی  1ساڵ لەخۆ دەگرێ؛
گرووپی دووهەم؛ مندااڵنی  1ـــ  7ساڵ کە پێکهاتووە لە مندااڵنی پۆلی 2و 3و 4ی سەرەتایی؛
گرووپی سێهەم؛ مندااڵنی  12ـــ  11ساڵ کە بریتییە لە مندااڵنی پۆلی پێنجەمی سەرەتایی و  1و
 2ی ناوەندی؛
گرووپی چوارەم؛ قۆناغی مێرمنداڵی ( 11ـــ  13سااڵن) کە پێکهاتووە لە پۆلی 3ی ناوەندی و
قۆناغی دواناوەندی.
 -9پێناسەی شیعر و پێگەی شیعری مندااڵن
ڕەنگە ئەگەر بڵێین« :شیعر چ کارێکی لەدەست دێت ،باشرت بێت لەوەی کە بڵێین شیعر چییە» .لە
شیعرگوتندا جۆریک گەڕانەوە لە ئارادایە بۆ قۆناغی منداڵیی شاعیر و هەروەها سەردەمی منداڵیی
مرۆڤ .شیعر ،سەمای ورووژێنەر و پڕ دیمەنە لە ناو باخەکانی تەنیایی مرۆڤ لەگەڵ رسوشت .شیعر،
هەلەکەسەمایە لە نێوان شتەکان بە یارمەتی وشە و دەستەواژە (براهنی.)13 :1331 ،
شیعر لە یاریکردنێکی بەتام و دڵخۆشکەر بە وشەوە دەست پێدەکات و شاعیر بە هەڵبژاردنێکی
وردبینانەی وشەکان و داڕشتنێکی وشیارانەیان لە پاڵ یەکدا سەرنجی خوێنەر بۆ الی شیعرەکە
ڕادەکێشێ و ئێمە دەباتە ناخی ئەزموونێکی تازەی ژیانەوە (برنیک .)1311 ،کەواتە ،ڕەنگە ئەو
کاریگەرییەی کە شیعر لە سەر هەست و نەستی ئێمە دایدەنێ ،گرنگرت بێت لە پێناسەکردنەکەی.
واتە پێناسەکردنی شیعر وەک ژانرێکی هونەری ،بە ڕێژەی ئەو هەستە کە پێامن دەبەخشێ گرینگ
نییە .فارگۆن ،پێناسەیەکی شاعیرانە لە شیعر بەدەستەوە دەدات :شیعر چییە؟ کێ دەزانی شیعر

  0٢شیعری مندااڵن ،بە کەیفی گەورەسااڵن
چییە؟ /شیعر گوڵی سوور نییە؛ بۆن و بەرامەی گوڵی سوورە /ئاسامن نییە؛ ڕووناکایی ئاسامنە/
هەڵفڕین نییە؛ تامەزرۆیی هەڵفڕینە /دەریا نییە؛ ئاواز و مۆسیقای دەریایە /شیعر «من» نییە؛ بەڵکوو
ئەوەیە کە منی هێناوەتە ئافراندن /شیعر ،دیتنە ،بیستنە ،هەستپێکردنە ،بەاڵم /ئەوەش نییە کە لە
پەخشانێکدا دێتە نڤیساندن  ...کەواتە شیعر چییە؟ کێ دەزانێ شیعر چییە؟ شیعر هەستی مرۆ بە
شێوەیەک دەرئەبڕێ کە لەمەوبەر تاقی نەکرابێتەوە .شیعر یارمەتیی خوێنەرەکەی ئەدات کە خۆی
و هەست و خوستی بفامێنێت (برنیک.)1311 ،
ئەگەر مبانەوێت پێناسەیەکی کورت لە شیعری مندااڵن بەدەستەوە بدەین ،دەکرێ بڵێین:
وتارێکی کێشدار یا هۆنراوەیەکی خەیااڵوییە کە سۆز و هەست و خوستی منداڵ دەبزوێنێ و لە
ناخیدا مۆسیقایەکی ئارامیش بەدی دەکرێت .منداڵ لە شیعرێک کە تێیدا باس لە خەون و
خەیااڵتەکەی بکرێت ،چێژ دەبات .بەم بۆنەوە حەز دەکات ئەو شیعرانەی کە وەها جیهانێکی بۆ
دەخوڵقێنن ،بیخوێنێت و لەبەرخۆیەوە دەیبێژێ و دەبێتە مەلەکەی زەینی .شیعری مندااڵن ،وەک
ئاوێنەیەک وایە لە بەرامبەر منداڵدا کە ئەگەر خۆی تیا ببینێت ،ئیرت ئەو شیعرە بە هی خۆی دەزانێ
و ئەگەریش وا نەبوو ،لەگەڵیا هەست بە نامۆیی دەکات .شیعری مندااڵن ،دەبێ ڕەنگدانەوەی
پێداویستییە دەروونی و مادییەکانی منداڵ بێت و بابەتەکانی شیعری منداڵ ،باش وایە پەیوەندیی
هەبێت بە جیهانی منداڵی تاکوو بە سانایی لێی تێبگات و لە ژیانی خۆیدا وەک ئەزموونێک بەکاری
بهێنێت.
 -٤تایبەمتەندییەکانی شیعری مندااڵن
گەر بخوازین شیعری مندااڵن لە شیعری گەورەکان جیا بکەینەوە ،باشرت وایە لەو تایبەمتەندییانە
بدوێین کە ئەم کارەمان بۆ ئاسان دەکاتەوە و یارمەتیامن ئەدەن تاکوو لە پڕۆسەی ئاسانکاری بۆ
ڕاگواستنی مندااڵن لە قۆناغی منداڵییەوە بەرەو ژیان و پڕۆسەی پەروەردە و ڕاهێنان بە الڕێدا
نەمانبات .لەم سۆنگەوە بە شیعرێک دەگوترێ «شیعری مندااڵن» کە ئەم تایبەمتەندییانەی
خوارەوەی لە خۆ گرتبێت:
 -1زمانێکی سادە و ساکاری هەبێت؛
 -2ڕەگەزی خەیاڵ تێیدا بەهێز بێت واتە خەیااڵوی بێت؛
 -3ڕەمزی و هێامیین یا کینایی نەبێت؛
 -4لە دنیای مندااڵنەوە هەڵقواڵبێت؛
 -3ڕاستەوخۆ ئامۆژگاری نەکات.
ئێستا دێینە سەر باسی ئەم تایبەمتەندییانە و سۆراخیان لەو شیعرانەدا ئەگرین کە لەم سااڵنەی
دواییدا بە ناوی شیعری مندااڵن لە دوو توێی کتێب یا گۆڤار و باڵڤۆکدا چاپ و باڵو کراونەوە.
 -1-٤زمانێکی سادە و ساکار
مندااڵن ،زمانی تایبەت بە خۆیان هەیە .وشەکانیان بە گوێی گەورەکان ئاشنایە ،بەاڵم ڕەنگە
واتایەکی تەواو جیاوزی هەبێت لەو مانایە کە گەورەکان مەبەستییانە .مندااڵن تەنیا لەگەڵ
گەورەکان ناپەیڤن ،بەڵکوو لەگەڵ لەیستۆک و دار و بەرد و خۆشیان قسە دەکەن (ئەمینپور،
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 .)99 :1937پەیڤینی منداڵ لەگەڵ خۆیدا پێویستی بە ساکاربێژییە .کە واتە زمانێک کە شیعری
مندااڵنی پێ دەنوورسێ ،دەبێ ساکار بێ و بەدەر بێ لە پێچەڵپووچی .ئەم زمانە پێویستە منداڵ
زوو لێی تێبگا و بۆ تێگەیشتنەکەی تووشی گیروگرفت نەبێت .واتە هەر کە لە زاری خوێنەر هاتەدەر
یان کە خوێندییەوە ،منداڵ حەزی پێ بکا و دڵی بیگرێت .بەاڵم ئەم سانایی و ساکارییە بە واتای
ئەوە نییە کە دانانی شیعر بۆ مندااڵن کارێکی ئاسایی و سادە بێت و هەر کەس بتوانێت خۆی تیا
تاقی بکاتەوە  .دیارە بە پێی ئەو پۆلێنبەندییە کە لە قۆناغەکانی منداڵی بەدەستەوە درا ،ئەم
تایبەمتەندییە ،پرت بۆ دوو گرووپی یەکەم و دووهەم و تا ڕادەیەکیش گرووپی سێیەم لە ئارادایە.
منداڵێک کە تەمەنی لە میانەی  4تا  11سااڵن بێت ،هێشتا «گەنجینەی وشەکانی» نەگەیشتۆتە
ئەو ئاستەی کە بتوانێ وشەی دژوار و نامۆ بفامێت .بەم بۆنەوە پێویستە ئەو شیعرەی کە دەیبیستێ
یان دەیخوێنێتەوە لە قەدەر توانست و بەهرەی زمانەکەی بێت بۆ ئەوەی بتوانێ بە سانایی پێوەندی
لەگەڵدا بگرێت و چێژی لێ وەرگرێت .
رەنگە ئەغڵەب پێامن وابێت کە دانانی شیعر بۆ مندااڵن ،بە قەدەر سەرنجی نیوە ــ ناچڵی ئێمە
بۆ ئەو تەمەنە ،کارێکی سانا و ساکار بێت؛ کەچی لە واقیعدا بە پێچەوانەی ئەم بۆچوونە ڕوو ئەدا و
باشرتین شیعری مندااڵن ،شیعری ئەو شاعیرانە بوون کە لە سنووری بەرتەسکی ئەم دیدە کورت و
کوێرە ڕزگار بووبێنت و جیهانێکی بەرفراوانیان بەرەوڕووی خۆیان ،وەک داهێنەر ،و منداڵ ،وەک
بەردەنگ ،کردبێتەوە .لێرەدا کۆپلەیەک لە شیعری ماسی خانمی عەلیڕەزا محەمەدیان دەهێنمەوە
( .)1971ئەم شیعرە ئەگەرچی بە زاراوەی ئەردەاڵنی (سنەیی) هۆنراوەتەوە ،بەاڵم ئەمە نەبۆتە ڕێگر
لە بەردەم مندااڵنێک کە بەو زاراوە قسە ناکەن؛ هەر بۆیە مندااڵنی ناوچەکانی تریش پێشوازی
گەرمیان لێکرد .بەڵگەش بۆ ئەم مەسەلە ،چاپی دەیان جارەی ئەم کتێبەیە:
ماســــی خانــــم نـــاو دەریـــا
کەفتـــە ڕێگـــە خرتـــە خـــرت
ماســـی خانــــم کەوشـی نەوو
وەختـــێ چوو بۆ سەر کووجــی
جـــیجـــی زەردەواڵــە بـــــوو

چـــارشێـــوی دا بە سـەریــــا
شیـریـــن شیـریــــن وردە ورد
ماڵـەکەیـــان حەوشـــی نـەوو
چـــاوی کەفتـەو بە جـیجـی
منـاڵ ئەو بەرماڵــە بـــــوو….

لەم شیعرەدا منداڵ بۆ ماسی دیدێکی مرۆڤانە و لێرەدا نیگایەکی ژنانە قایل دەبێت .چوونکە ماسی
لە جیهانی واقیعدا بوونەوەرێکی ئاوییە و بێ ئاو ناتوانێ بژی .شاعیر دەیکات بە خامنێک و
دەیهێنێتە سەرعەرز ،واتە دنیای مندااڵن و چارشێوێکیش ئەدا بە سەریا .گەرچی چارشێوکێشان بە
سەر ماسییەکە ،ڕەخنەی الینگرانی بزووتنەوەی ژنان (فێمێنیستەکان)ی لێکەوتۆتەوە و لێرەدا
دەالقە بە ڕووی ئەم باسە ناکەینەوە ،بەاڵم نکووڵی لێ ناکرێ کە ماسی خانم ،هەستێکی بێغەش
و دەروونپاکی هەیە کە لە کاتی تەنگانەدا لە خۆ دەبوورێ و بە هانای هاوڕێکانی دەچێت .کاتێک

  0٤شیعری مندااڵن ،بە کەیفی گەورەسااڵن
کە «سۆنەی کراس پووڵەکی» پێاڵوەکانی دڕاوە و لە چاوەکانی فرمێسکی گەش دەبارێ ،دڵی بۆی
نەرم ئەبێ و دەڵێ:
وتـــی قـــەزاو لـــە گیــــــانـم
ماســـی کەوشـی لـە پـا کەنــد
ئـیــتـــر بەسیــــە نــەگیــــری

ڕێگــــەی هــــەس و ئــەزانـم
وتـــی ئیمـــڕۆ بـۆ تـۆم سەنــد
بــا بـێـــژن چـەنــــێ ژیــــری

منوونەیەکیتر کە تێیدا ڕەگەزی زمان بە ستایلێکی سادە دێتە ئاخاوتن ،ناساندنی لەیستۆکێکی
کایەی منااڵنەیە بە ناوی بەرزەحەوایلە ،واتە کۆالرە لە الیەن کولسووم عوسامنپوور (:)1930
حــــەزم لـــــە ئـاسمـــــانـــــە
ئـــەڕۆم بـــۆ الی هـــەورەکــان
دەستی خــۆش بـێ ئـەو بایە
کــۆتـرێـکـــــی کــاغــــــەزیـم

جـێــگـای بـاڵنـــــدەکـانـــــە
هـــەورە گـــەورە گــەورەکــان
لەگــەڵ مـــن دەکــا کایـــــە
بە دەستی تــــۆ هەڵبــــەزیـم

لەم شیعرەدا زمان بە تەرزێکی ساکار و سادە ،بەاڵم بەتام و خەیااڵوی بەکار براوە .بە تایبەت لە دێڕی
دووهەمدا کاتێک دەڵێ« :ئەڕۆم بۆ الی هەورەکان /هەورە گەورە گەورەکان» .لە شیعری مندااڵندا
دووپاتبوونەوەی وشەکان و گرێبەستی ئاواز و دەنگی وشەکان ،دەتوانێ چێژێکی تەواو ببەخشێ
بە خوێنەر و بەرهەمەکەی لە ال خۆشەویست بکات .لێرەدا ساڕستەی «هەورە گەورە گەورەکان» وەها
دەورێک دەگێڕێت .یان بڕوانە بۆ شیعری دانوولەی سەالم پارسا (:)1934
دایـکـــم دانـوولـــەی لێـنـــاوە
وەرن زوو کــــەن تـا نـەبـــــڕاوە
ئــاســــــۆ دیـانــــــــی ڕوواون
بــــۆ ئەوەی ســــاغ و وریــا بـێ
هــــۆ دایـە گیـان مامـی مامـی
ئەی دانـوولـــەی دەستی دایـە
خۆشـە ناسکـە و کـوردە و کانی
دایکیــان دانوویــان بــۆ لێنـێ

هــــۆ مـنـــااڵنــی ئـەم نـــــاوە
هەتـــا بەشـــی ئێـــوە مـــــاوە
سەرکوڵمەی سوور هەڵگـەڕاون
دایـکـــم دانـووی بــۆ لێنـــاون
دڵمــ خۆشـــە تــــۆ لـە المـــی
چەنـدە خـۆش و چەنـد بەتامی
هەرسێکــی بڕوێ دیـانــــــــی
منیش بیخــۆم تامــی تامـی...

لەم شیعرەدا شاعیر وێڕای ئەوە کە زەینی منداڵ ڕادەکێشێ بۆ الی نەریتێکی کۆنی کوردەواری کە
ئەویش سازکردن و بەخشینی دانوولەیە لە کاتێکدا کە منداڵێک یەکەم دیانی دەردێت ،زمانی
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شیعرەکە بە تەرزێکی مۆسیقایی دێتە سەما و دیمەنی جوان و بەپێزیش دەخۆڵقێنێ .با
کۆپلەیەکیش لە بەیتی دایە مەمدە بەگورگێ کە لە الیەن عەبدولقادر قادری ( )1977کراوە بە شیعر
و بە زاراوەی موکریانی (مەهابادی) هۆنراوەتەوە بخوێنینەوە:
گورگ:
ئـۆخـــەی گـــــرتــم بـــە ددان
بـــە مـــــن دەڵێـــن دڕنـــــدە
دایک:
زاڵمـــــ ڕەبـــی مـەرگتــــ بـــێ
تۆوت لــــە عـــــەرزی ببــــڕێ

زگـــــم دڕی بـــە پـەنجـــــان
ئەمنـــم گورگـــی بێ ئامـــان
هـــــۆی ڕزینی جەرگت بـــێ
دەبــــڕۆ بـــە قوزەڵقۆرت بـــێ

لێرەدا ساکاریی زمانی شیعر نەک بۆ منداڵ چێژ نایەنێتە بەرهەم بەڵکوو ڕەنگە تووشی نسکۆیەکی
بکات ،چوونکا لە نیوە دێڕی کۆتاییدا کێشی هۆنراوەکەش ،هەڵبەزیوە و لەوانی دی زێدەتر هاتووە.
لە الیەکی ترەوە زمانێکی زبر و وشک و ڕەقی بەکار هێناوە کە ئەمە لەگەڵ ڕۆحی شیعردا
ناخوێنێتەوە .شیعری منداڵ ،بە هۆی هەستوخوستی ناسکی خوێنەرەکەی ،پێویست دەکات لە
قەبارەیەکی نەرم و نیاندا بێتە ئاخاوتن و تەلی سۆز و عاتیفەی ببزوێنێ.
 -٢-٤بەهێزیی ڕەگەزی خەیاڵ
یەکێکیتر لە تایبەمتەندیەکانی شیعری مندااڵن ئەوەیە کە جیهان و پانتای شیعرەکە بە ڕەگەزی
خەیاڵ و فانتازیا بڕازێتەوە .الی زۆربەی شاعیران ـــ ئەو شاعیرانەی کە بۆ گەورەکان شیعر دەهۆننەوە
 «خەیاڵ» سەرچاوەی رسووش و ئافراندنی بەرهەمی ئەدەبی بووە .بە باوەڕی ویلیەم بلیک (-1737 ) 1127شاعیری گەورەی ئینگلیزی ،خەیاڵ بۆ شاعیر لەو خوایە کەمرت نییە کە ڕۆحی ئینسان
ڕادەژەنێ و هەر داهێنانێک کە بەرهەمی خەیاڵ بێت ،کارێکی خوداییە .لەم ڕووەوە شاعیرێک کە
دەخوازێت ئەندێشە و خەیاڵی منداڵ بورووژێنێت ،کارەکەی ئەستەم و دژوارترە لەو شاعیرانەی کە
خەون بە جیهانی گەورەکان دەبینن .شیعرێک کە خەیاڵی منداڵ بەرەو خۆی ڕانەکێشێ،
دەسبەجێ الی کۆن دەبێ و لەبەر چاوی دەکەوێت .خەیاڵی مندااڵن بێسنوورە و کۆتایی پێ
نایەت .کەواتە شاعیری مندااڵن دەبێ بە لەبەرچاوگرتنی ئەزموونە ڕاستەقینەکانی منداڵ ،خەیاڵیان
بۆ داڕێژێت چوونکا ناگونجێ الی مندااڵن باس لەو خەیااڵنە بکرێت کە هیچ ئەزموونێکیان دەربارەی
نەبووبێت .بڕوانە ئەم شیعرەی ئەمین گەردیگالنی کە بە شێوەیەکی جوان «باران» دەکاتە دیمەنێکی
خەیاڵی (:)1314
خرمــە خرمــی پێی بــــــــاران
هــــەڵـــــدەپـەڕن دڵـۆپــــــــە
چەترەکـەم هەڵــدەگــــــــرم و

دێ لـەســـەر بانــــی مـــااڵن
وەکـــــــوو کایـــەی منـــااڵن
رادەکـــەم بــــۆ بـەر دەرکـــێ

  00شیعری مندااڵن ،بە کەیفی گەورەسااڵن
لـەگــەڵ دەنکـــــی بــــــــارانا
بە لێزمــــە دێتـــە خــــــــوارێ
هــــــــەور ئەدا بـرووسکــــــــە

دەست ئەکەم بە هەڵپەڕکـــێ
چەند خۆشـە خرمـــە خرمـــی
پێــم خۆشـــە گرمـــە گرمـــی

شاعیر لەم شیعرەدا باران وەک نیشانەیەک بۆ ڕووناکایی و ژیان لە بەر چاوی منداڵدا بەرجەستە
دەکات و بە چەن دیمەنێکی منااڵنە و دڵڕفێن ،دەیهەوێت خەیاڵی مناڵ بەرەو ئەم دیاردە بەنرخەی
رسووشت ڕابکێشێ؛ کاتێک کە دەڵێ «هەڵدەپەڕن دڵۆپە /وەکوو کایەی منااڵن» ،خوێنەر بەرەو
دیمەنێکی شاد و ئەفسووناوی ڕێنموون دەکات .منداڵ ،ئەم ئیامژانەی شیعرەکەی بەردڵ دەکەوێ
و بیر لەوە دەکاتەوە کە چۆن لەگەڵ دەنکەدەنکەی بارانا سەرچۆپی بگرێ و دەست بکات بە

هەڵپەڕین و خۆشی و فەرحانی بخاتە دڵییەوە .منوونەیەکی دیکە لەم شێوازە ،شیعری ماسی خانم
و ئابجی فێڵی عەلیڕەزا محەمەدیان-ە (:)1311
ماســــی خانــــم نـــاو دەریـــا
لـەبــــەر ئایـنــــە وێسیـــاگـــە
ماســــی خانــــم شیـریـنــــــە
بــــڕوا بــــۆ یـەغــانــــەکـــەی

کراســێ کــــوردی ها بەریـــا
پـەلکــــەکانــــی چنـیــاگـــە
نـاوماڵــــــــەکــــەی بویـنـــە
خڕخاڵــەکــــەی شانەکـــەی

 -9-٤ڕەمزی و هێامیین یا کینایی
ئەگەر بێتو لە شیعرێکدا وشەی ڕەمزی و هێامیین بەکار بربێت ،منداڵ ــ خوێنەر تووشی سەختی و
ئاڵۆزیی لە فاماندنی چەمکەکان دەکات .بەداخەوە لە هەندێ لەو بەرهەمانەی کە تا ئێستا بە ناوی
شیعری مندااڵن باڵو کراوەتەوە ،شاعیر (هۆنەر) زۆر بە هاسانی دەقی شیعرەکە لەم ڕەمز و هێامیانە
دەئاخنێت کە لێرەدا چوونکا مانای ئەم وشەگەلە لە ئاستی فامی منداڵدا نییە ،ناچاری دەکات ،بە
دانانی ژێدەر یان فەرهەنگۆکێک ،سەرنجی منداڵ لە ناوەندی دەقەکەوە ڕاکێشێتە پەراوێز و بەم
جۆرە لە ئەمتسفۆری شیعرەکە دووری دەخەنەوە .ڕەنگە ئەم حاڵەتە ببێتە هۆی دروستبوونی ئارێشە

و منداڵ-خوێنەر تووشی سەرلێشێواوی بکات .بڕوانن بۆ بەشێک لە هۆنراوەی دایە مەمدە بە گورگێ-
ی قادری ( :)1377
وەک ڕۆستــــەمی داستــــــان
بــــە زولـفـەقــــــار و گــــــورز

یا حــەیدەری بــــە ئیمــــــان
هەڕاکەینە ســـەر شەیتــــــان

لێرەدا ڕۆستەمی دەستان (کە لێرەدا بە هەڵە ،ڕۆستەمی داستان بەکارهاتووە) ،حەیدەر( کە ئاماژە
ئەدات بە عەلی کوڕی ئەبووتالب) ،ئیامن (کە بۆ منداڵ وەک چەمکێکی تا سەر ئێسقان مژاوی و
نامۆیە) ،زولفەقار (شمشێرێکی تایبەت) و شەیتان (بوونەوەرێکی ئەفسانەیی و ترسناک) ،سەرجەم
کۆمەڵێک ڕەمز و هێامیە کە منداڵ دەخاتە گێژاوێکی هێامیین و لە ڕاستیدا نازانێ کە ئەو خەریکە

پژوهشنامه ادبیات کردی

س ،0 .ش ،1 .پیاپی  ،9بهار و تابستان 06  1999

بەیتێکی فولکلۆری خۆماڵی بە شیعر دەخوێنێتەوە یان مێژووی ئێران و تووران و عەرەبان؟
منوونەیەکی تر لەم جۆرە ،شیعری فایەق باتەش-ە کە لە وەسفی «کتێب» دا گوتوویە (:)1311
مـامــــە پـیـــــــــری فــــرەزان
لــــە حەکایەت و داستــــــــان
با فێـر ببین لــــە باستــــــــان

بۆمـــــــان بدوێ بە بـێ زوان
کەس تێر نابێ لە باستـــــــان
بۆ خەڵک گێڕینۆ داستـــــــان

لێرە ،لە دێڕی دووهەمدا مەبەست لە وشەی «باستان»« ،قسە و باسە» .واتە دەنگو باسی ئێوە .بەاڵم
هەر ئەم وشە لە دێڕی سێهەمدا واتای مێژووی کەونارا لەخۆ دەگرێ .یان ئەم منوونە کە لە کتێبی
دەسەوپارەی سەالم قادری-دا هاتووە (:)1312
پشـــ ،پشــــ ،پشـــ ،پشیلـــــــە
وتــی :ئاخـــــۆ دایەگیـــــــان!
دایک وتــی بـــە منداڵـــــــی:
تێکی دا مـــــــاڵ و حاڵـــــــی
زیندان بـــــوو بە ئەحواڵـــــــی

ختـەم کـــرد لــــە پشیلـــــــە
مامــــە بـــــــۆ کـــرا زیندان؟
پشیلـــــــە هاتــــە ماڵـــــــی
کـە پشیلـــــــەی ڕاماڵـــــــی
قەبـر بـــــــوو بە دواماڵـــــــی

لەم منوونەدا خوێنەری گەورەساڵیش تووشی گرفتی مانایی دەبێت و بە سەختی تێیدەگات ،چ
بگات بە مندااڵن! لە دێڕی یەکەمدا پاڵتی شیعرەکە ڕوونە کە دەیهەوێت باس لە پشیلە بکات ،بەاڵم
لە دێڕی دووهەمدا خێرا دەالقەیەکی تر دەکرێتەوە کە پێوەندی بە دێڕی یەکەم نامێنێ .ئینجا
ڕووداوی ناو شیعرەکە لەگەڵ واقیعی کۆمەڵگای شاعیردا ناگونجێ .منوونەیەکی تر هەمدیس لەم
هۆنەرە:
دەڵـــــــێ منـداڵ دەزانـــــــێ
دەبابــــــەی دەوری دێـیـــــــە
لـەتیف هەڵمـەتـــە جوانـــــــە
قەڵەمـــی دەســـی دڵییـــــــە

بـە سەرچـــــــاوە پیالنـــــــێ
تـەیارەس لــــە ئاسامنـــــــێ
شــاعیــــــــری منـدااڵنـــــــە
دیوانـی باخچــەی گیانـــــــە

منوونەیەکیتر لە وەسفی مامۆستا لە الیەن ئەحمەد بەهرامی (:)1371
قوتابخـــــانەم پــێ خۆشـــــــە
لەم سەرچــــــاوە بەجۆشـــــــە

جێگــەی زانیــن و هۆشـــــــە
شـەربەتـــی ژیــن بنۆشـــــــە

  06شیعری مندااڵن ،بە کەیفی گەورەسااڵن
مـامــۆستایـــــــە هـەتـــــــاوم
بــە قـوواڵیـــــــی هـەنـــــــاوم
ژیانتــان باخـی گــوڵ بـــــــێ
ڕۆژ و شـەوتــان بـەدڵ بـــــــێ

سۆمــا و گلێنــــەی چـــــــاوم
خــۆشم دەوێــــن تا مـــــــاوم
بەهەشتیشتان مەنزڵ بــــــێ
دوور لە تاریکی و سڵ بـــــــێ

لەم منوونەدا زاراوەگەلێکی وەک سەرچاوەی بەجۆش ،شەربەتی ژین ،مامۆستایە هەتاوم،
بەهەشتیشتان مەنزڵ بێ ،منداڵ ــ خوێنەر تووشی گرفتی مانایی دەکات و فاماندنی شیعرەکە دژوار
ئەکات .منداڵ دەربارەی «شەربەتی ژین» یا خود ساڕستەی «بەهەشتیشتان مەنزڵ بێ» چ دەزانێ؟
شەربەتی ژین ،چ جۆر خواردنەوەیەکە؟ هەروەها بڕوانە ئەم منوونە لە کتێبی کەتان کەتان ،هۆنراوەی
عەفیفە مەحموودزادە (:)1313
نوێـــــــژ کـــــــردارێکی بـەرزە
دەمانبـــــــا بەرەو ئاسمــــــان

نامـــــــان هێڵــێ لــەم ئـەرزە
خزمەت خودای مێهرەبــــــان

جیهانی منداڵ ،جیهانی سەرزەمینی و ئەرزی واقیعە .خولیای نەمانەوە لە سەر ئەم ئەرزە ،کوتومت
خولیایەکی گەورەکانە .منداڵ گەلەک حەز ئەکات بە هەڵفڕین بەاڵم نازانێ چلۆن نوێژ دەیباتە
ئاسامن .بە پێچەوانەوە ،دوو باڵی خەیااڵوی یا خود بە سواری فڕۆکەیەک دەتوانێ ئاسامن بپێوێ و
لەوێوە بڕوانێتە دنیاوە .ئایا ئەم پانتایە شیعرییە دەتوانێ خولیا و حەز و ئاواتەکانی منداڵ بنەخشێنێ
و لەگەڵ خۆیدا بیبات؟
 -٤-٤لە جیهانی مندااڵنەوە هەڵقواڵبێت
شیعری مندااڵن دەبێ ئاوێنەی بااڵنوێنی خولیا و خەیاڵ و بەگشتی جیهانی مندااڵن بێت و هەر
ئەو جیهانە ،بە دیمەن و نیگاری ڕەنگینی زمان بکێشێتەوە .یەکێک لەو پەتایانەی کە ئەدەبی
مندااڵن ،بە تایبەت شیعری منداڵی تووشی نەخۆشی کردووە ،ئەوەیە کە شاعیرانی منداڵ ،ئەغڵەب،
لەبری ئەوەی لە جیهانی بێغەش و خەیااڵویی مناڵەکان بدوێن ،ئاریشە و کێشەکانی خۆیان ــ
وەک گەورەساڵ ــ بەسەریان دەسەپێنن و چاوەڕوانی ئەوە دەکەن کە ئەوانیش ئەم بابەت و گرفتانە

بە هی خۆیان بزانن و هەستی خۆیان لەگەڵیدا ئاوێتە بکەن .بڕوانە بۆ کۆپلەیەک لە کتێبی هەالوە
مەالوە (ئەحمەدی:)1314 ،
لیـپـــــاولیپ لــــە ئاســــەوارە
لــــە یەکیەتی شیعە و سوننــی
لــــە حانـدی دوژمنـــی ناپاک

مەکۆی شێرانـە کرماشــــــان
گـوڵــی تاقـانــە کرماشــــــان
کێوی قەڵغانـــە کرماشــــــان
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دایە مەمدە بە گورگێ-ی قادری:
ئـێــمــــەی وڕ و نــائــــاگــــــا
بێخەبـــەر لـە هـەمــــوو لــــــا
هـەمــــوو لێـکتـــر بـاڵویــــــن
هـۆی بەدبەختی و ناکۆکــــــی

لێمــــــان ون بـــووە ڕێگــــــا
کەس بـە هاوارمــــان ناگــــــا
کـــاڵو لەســــــەر نـراویــــــن
بـــێ سەر و بـــێ کاڵویــــــن

عەبدوڕەحامن فەهیمی (:)1971
باڵنــدەکان هێالنـەی خۆیــان هەیــــــە
شــادن بەو هێالنـە کە هـــی خۆیانــــــە
چەن خۆشە ژین بە ئازادی و سەربەستی

هەموو جێ ژینی سەربەخۆیان هەیــــــە
سەربەست دەژین دوور لە زوڵمی بێگانـە
چەن ناخۆشە ژینی دیلی و ژێردەستـــی

ئەم چەند منوونە بۆمان ئاشکرا دەکەن کە بابەتی لەم جۆرە ،لە خەون و خەیاڵ و خولیای مندااڵن
بەدەرە و ئەمە کێشەی نووسەرە وەک گەورەساڵێک نەک کێشەی منداڵ .یان ئەم منوونە کە لە
زمانی منداڵێکەوە دەیهەوێت بە چاکەی دایکدا هەڵبدات (بەهرامی:)1371 ،
دایەگیان باخی گوڵمـــــی
بــــۆ پـــــەروەردەم بـــــەزۆری
بــــۆ بـــــارهێنـــــانی ڕۆڵـــــە
تێت گەیـــــــــانـدم الر و ڕاس
ئــــەم فـەرمــوودە بەجـێیـــــە
هــــەر دۆعـای خێـری تۆیـــــە

هۆی شەوق و شایی دڵمـــــی
چەشتت تاڵی و ناســــــۆری
بــاری ژانت لــــە کۆڵــــــە…
ئاکامـــی خــراپ و خــــــاس
بەهەشتت لــــە ژێر پێیــــــە
بــــۆ سەرفرازیــــــم هۆیــــــە

لەم هۆنراوەدا وا دەرئەکەوێت کە منداڵەکە وێنەی گەورەساڵێکی کامڵ بیر دەکاتەوە ،چوونکا
دەتوانێ «تاڵی و ناسۆری» ژیان دەرک بکات ،دەزانێ کە «باری ژان» بە کۆڵی دایکییەوەیە  ،دەتوانێ
چاک و خراپ و الر و ڕاستی ژیان لێک جیا بکاتەوە ،دەتوانێ دەرکی فەرمایشتی «بەهەشت لە ژێر
پێی دایکاندایە» بکات و ...
 -6-٤ئامۆژگاریی ناڕاستەوخۆ
ئەگەرچی دەکرێ بڵێین یەکێک لە کارکردەکانی شیعر بۆ مندااڵن الیەنی فێرکاری و پەروەردەیی
هەیە و لەم ڕێگاوە دەکرێ هەندێ بابەتی زانستی و کۆمەاڵیەتی و هونەری بە مندااڵن فێر بکرێت،

  66شیعری مندااڵن ،بە کەیفی گەورەسااڵن
بەاڵم بەکارهێنانی شیعر بۆ فێرکردنی ئامۆژگاری و نسحەتی ئەخالقی بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ،
ڕەنگە کاردانەوەیەکی پێچەوانەی هەبێت .بۆ منوونە بڕوانە ئەم شیعرانەی خوارەوە (بەهرامی،
:)1371
جوێـــــن وتن چ بـێ جێیـــــە
عەیبە جوێـــــن بە کەس نـاڵێم
جـــــوێـن فــــرۆشی خـــــراوە

عەیبـەیــــە لە گشت جێیـــــە
گـەر ناحـــەقیش بــــدەن لێـم
جوێنــــدەر بەڵقـی سەرئـــــاوە

یان ئەم منوونە (فەرهەنگیان:)1311 ،
فیـــــز خراپــە فیـــــز مەکـــــە
خــۆت بـە گــــــەورە مەزانـــــە
خەڵکی وەک تــــۆ ئینسانـــــە

لـــە هــەژاران قیـــــز مەکـــــە
هەرکــــەس وابـــــێ نەزانـــــە
مافیان الی خــــوا یەکسانـــــە

یان ئەم منوونە (بەهرامی:)1371 ،
منـاڵـــــی زانــــــــا و ئـازیـــــز
الف و گـــەزاف لــــــێ نـــــادا

خۆەی هەڵناکێشێ هەرگیـــــز
قـســــــەی درۆ هـــەر نـاکـــــا

ئەم جۆرە کاردانەوە بە دیوەکەی تریشدا ڕەنگە لە سەر نەستی منداڵ کاریگەریی نابەجێ و ناشیرین
دابنێت ،واتە ڕەنگە لە شیعرێکدا کۆمەڵێک دیمەنی واقیعی کە لەگەڵ حەزەکانی منداڵیشدا
دەگونجێت ،بکەوێتە بەر باس ،بەاڵم ببێتە هۆی بە الڕی بردنی منداڵ .وەک ئەم منوونە (پارسا،
:)1314
قـۆچــــــەقــــــانـی دەکـــــڕم
لــە دەرک و بانـــــی دەگـــــرم
قـۆچــــــەقــــــانـی دەکـــــڕم
لــە لووتــی وانـــــی دەگـــــرم

لـە پەنــجــەرانـــــی دەگـــــرم
لـە زۆر کـەسـانـــــی دەگـــــرم
لـە داخـــی وانـــــی دەکـــــڕم
لـە گوێچکەیانـــــی دەگــــــرم

یا ئەم منوونە (ئینسافجوویی:)1313 ،
مـــن نــــــــاوم کیمیــایـــــــە
چــــوونکوو پـــاک و تەمیسمـــ
پەڵپــــی ناگـــــرم لە دایـــــــە

دایــــــــە لێمــــ دڵنیــایـــــــە
هەمیـشــــــە منــــــرە بیسمـــ
ئـــەزامنــــــ نـــاڕەوایــــــــــــە

پژوهشنامه ادبیات کردی
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ئـــــازاری دایکمــــــ نــــــادەم
ناهێڵمــــــ پــــرش و بــــاڵو ...

یان ئەم منوونە کە تەنیا بە مەبەستی کایەکردن بە سەروا (قافیەبازی) هۆنراوەتەوە:
دریـــــــن  ،دریـــــــن ،درارە
ســـــەری ئەڵێـــــی هەنـــــارە
قـــــژی ئـەڵێـــــی بـــزمـــــارە
دیـانـــــی ئەڵێـــــی مشـــــارە
دەستـــــی وەکـــ کـــــۆتە دارە

ئـــەو کچـەمـانــــە چ هـــــارە!
چــــــاوی چـــــرای شـــــەوارە
گوێچکەی ساجی مـــــاهوارە
لووتـــــی ئەڵێـــــی خەیـــــارە
قـاچـــــــــــــــی ئـەڵێـــــــــی

 -6ئەنجام
پێشینەی ئەدەبی مندااڵن لە جیهاندا دەگەڕێتەوە بۆ  211ساڵ لەمەوبەر؛ ئەوکاتەی کە «هانس
کریستییەن ئەندەرسۆن» لە واڵتی دانیامرک ژیاوە .ئەندەرسۆن کە بە «باوکی ئەدەبی مندااڵن» ناوی
دەرکردووە ،بە نووسینی «ئەفسانەی پەریالن» ،جیهانێکی نوێی پێشکەش بە مندااڵنی دنیا کرد.
باکگراوندی ئەدەبی مندااڵن لە واڵتێکی وەک ئێران ،ناگاتە هەشتا ساڵ .ئەم پێشینە بۆ ئێمەی
کورد ،ئەگەر کەمرت لەو ماوە نەبێت ،زیاتر نییە .لەم بارەوە یەکەمین هەوڵ و تێکۆشان بۆ دانانی
بەردی بناخەی ئەدەبی مندااڵنی کورد (لە ئێران) ،ڕەنگە بگەڕێتەوە بۆ ساڵەکانی 1321ی هەتاوی
بەمالوە ،کاتێک کە گۆڤاری کوردستان لە سەردەمی «کۆماری کوردستان»وە دەرئەچوو .کەواتە
دەکرێ بڵێین ئەم تێکۆشانە ،هێشتا نوێباو و کاڵە و ڕەنگە وەک خۆدی ئەدەبەکە ،ساوا بێت و
پێویستی بە ناز و نەوازشی دایکانەی شاعیران و نووسەرانی ئەم بەستێنە هەیە .بۆیە پێویستە
شێلگیرانە و بەرپرسیارانە ئاوڕی لێ بدرێتەوە و سەرنجی بدرێتێ .ئەم توێژینەوە کورتە ،ئەو
ڕاستییەمان بۆ دەرئەخات کە زۆرینەی ئەو هەواڵنەی کە تا ئێستا لە بەستێنی شیعری مندااڵن بە
ئەنجام گەیشتووە ،نەیتوانیوە بەدەر لە ئاریشە و کەموکووڕی بێت .بە چاوخشاندنێکی خێرا بەو
بەرهەمانەی کە لەبەر دەستی نووسەردا بوون ،ئەم شتە ڕوون ئەبێتەوە کە زۆرینەی شیعرەکان ،نەک
لە زمان و خولیاکانی منداڵەوە سەرچاوەی نەگرتووە ،بەڵکوو لە ناخ و حەز و ئاواتی گەورەکانەوە
هەڵدەقوڵێت .لەم توێژینەوەدا نووسەر ،نزیکەی پەنجا بەرهەمی باڵوکراوەی (بە شێوەی کتێب و
گۆڤار) لێکداوەتەوە بەاڵم بە داخەوە زۆربەی هەرە زۆریان بێبەهرە بوون لە ڕەگەزی خەیاڵ و
فانتازیای تافی منداڵی .کەچی بە پێچەوانەوە بەزۆری یا پڕیەتی لە هێام و کینایە یان لێوانلێو بوون
لە ئامۆژگاری ڕاستەوخۆ و هەروا دوور بوون لە جیهانی مندااڵن .
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

  6٢شیعری مندااڵن ،بە کەیفی گەورەسااڵن
ئەدەبی منداڵ ،ڕەنگە جەستەی تازە لە دایکبووی تووشی نسکۆ و هەڵەنگوتن بکا و ئەزموونەکان بە
کورت و کوێری و نەزۆکی بهێڵێتەوە .ئەم پەتایە وادەکات ،هەر نووسەر ــ شاعیرێک لە ئاستی خۆیەوە
و بێخەبەر لە کەسانی دیکە ،بەرهەمەکەی باڵو بکاتەوە و ئاگای لە بیروبۆچوونی ڕەخنەگرانەی
خوێنەر نەبێت .هەربۆیە لێرەدا ئەم پێشنیارە دەهێنمە ئاراوە کە الیەنگران و نووسەرانی ئەم بەستێنە،
هەسنت بە دەرکردنی گۆڤارێکی تایبەت بە لێکۆڵینەوەی ئەدەبی مندااڵن بە دیدێکی زانستییانە و
ڕەخنەگرانەوە .

پژوهشنامه ادبیات کردی
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