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کورته

چکیده

شاخ بۆ کورد شوناس و پارێزەری شوناسەکەی بووە .ئەمەش هۆکاری
دەوڵەمەندیی فەرهەنگی شاخی لە زمان و ئەدەبیاتدا پێکهێناوە کە
زیاتر لە  ٠٢٢وشەی بۆ شاخ هەیە .شێرکۆ بێکەس شاعیری هاوچەرخی
کورد کە ئەزموونی شیعری شاخی هەیە ،لە ساڵی  ٥٨٩١تا کۆتایی
 ٥٨٩١لە شاخ بووە و دژی ڕژێمی بەعس شیعری نووسیوە .لە
شیعرەکانیدا فەرهەنگێکی هونەری ڕەمزیی جیاواز لە فەرهەنگی
گشتیی شاخ بونیادناوە؛ ڕەمزی شاخی لە زۆر ڕەهەند و پنتی جیاوازدا
بە شێوەی هونەری و هەندێ جاریش وەک دروشم بەکارهێناوە .الیەنە
هونەرییەکەی جوانییەکی بەرز و دروشمبازییەکەش هونەرێکی نزمی
لێکەوتووەتەوە .ڕەمزیش کە هونەرێکی نوێی شیعرە ،ئاوێزانی لێڵی و،
تەمومژاوییە .لە شیعریشدا پانتاییەکی هونەرییە بۆ وەستانەوە بە ڕووی
نادادیی کۆمەاڵیەتی ،سیاسی و دیکتاتۆریەتدا .وێڕای ئەمانە ،شاعیر لە
ڕێگەی ڕەمزی شاخەوە سیستمێکی فراوانی مانایی بە ڕەهەندە
جیاوازەکانی وەک ئازادی ،هەژاری ،جەستە و دەروون ،خەبات ،شار و
پیرۆزیی بەخشیوە ،کە ئەمانەش لە مانا و ڕەمزی شاخ لە فەرهەنگی
گشتیدا جیاوازن .زاڵیی ڕەگەزی گێڕانەوە لە شیعری شێرکۆدا ،بووەتە
هۆی گێڕانەوەی مێژوو بە شیعر؛ ئەمەش الوازیی شیعرییەت و گوتاری
لەشاخدا مانەوە و پیرۆزیی شاخی بەرهەم هێناوە.

کوه برای مردم کرد همواره به مثابهی بخشی از هویت و قوّتبخش آن
بوده است .همین امر خود موجب غنای فرهنگ واژگانی در خصوص
کوه در زبان و ادبیات کردی شده است تا جایی که در آن حدود 122
لغت برای معنای کوه وجود دارد .شیرکو بیکس شاعر معارص کرد که
خود تجربهی زیسنت و مبارزه و شعررسایی در کوه را در سالهای
 1191و  1191داشته و علیه رژیم بعث شعر رسوده است ،در اشعارش
نوعی فرهنگ رمزی متفاوت از فرهنگ عمومی کوه را بنیاد نهاده است.
وی رمز کوه را در ابعاد و جوانب متفاوت و گاهی به عنوان یک شعار با
هرنمندی به خدمت گرفته است .جنبهی فنی آن هم خود در کنار
شعارمنایی بعدی زیباشناختی آفریده است .رمز که خود یکی از فنون
نو شعر است ،با ابهام و عدم وضوح درآمیخته است و در شعر به عنوان
گسرتهی فنی برای ایستادن در مقابل دیکتاتوری و ظلم اجتامعی و
سیاسی به کار گرفته میشود .با این وجود این شاعر از رهگذر رمز کوه
نظامی پرشمول معنایی به موضوعات گوناگونی چون آزادی ،فقر ،بدن
و روان ،مبارزه ،شهر و قدسیت اعطا کرده است ،که متفاوت است با
آنچه در فرهنگ عامه برای معنا و مناد کوه مشهور است .غلبهی عنرص
روایت در شعر شیرکو به روایت کردن تاریخ در قالب شعر انجامیده
است؛ که البته این خود باعث پدید آمدن اندکی ضعف در شعریت و
گفتامن مقاومت در کوهها و قدسیت کوه شده است.
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«  291شاخ» لە شیعری شێرکۆ بێکەسدا
2ـ پێشەکی
لە ساڵی ٥٨٠١دا یەکەم ڕۆژنامەی شاخ بە ناوی بانگی هەق لە ئەشکەوتی جاسەنە لە الیەن شێخ
مەحموودەوه باڵوکرایەوە .لەو دەمەوە ئەدەبیاتی شاخ لە ئەدەبی کوردیدا مێژوویەکی بۆ خۆی
دروستکرد؛ ئەمەش پەیوەندی هەیە بە خەباتی کوردەوە لە شاخەکاندا .لە شیعری هاوچەرخدا
شێرکۆ بێکەس دیارترین شاعیری ئەو ڕەوتەیە .لە چارەکی کۆتایی سەدەی بیستدا شاعیر خۆی و
شیعرەکانی ڕوو لە شاخ دەکەن و شیعرەکانی هاوشێوەی گیانفیدا سەنگەری خەبات دەگرن؛ لەبەر
ئەوە مانا و ڕەمزی شاخ مەودایەکی بەرینی شیعرەکانی ئەم شاعیرەی داگیرکردووە .لەم
توێژینەوەیەدا سەرەتا باسامن له ڕیشەی وشە و زاراوەی شاخ و چیا و پەیوەندیی کورد بە شاخەوە
کردووە .هەروەها ئاماژەمان بە لێکۆڵینەوەی پەیوەندیدار بەم بابەتانە کردووە .باسی ڕەنگدانەوەی
شاخ لە شیعری کالسیک الی نالی و مەحوی ،لە شیعری نوێش الی گۆران تەوەرێکی ترمانه .لە
بەشی دواییدا چووین ەتە هەناوی توێژینەوەکە و الیەنی تیۆریی ڕەمز و جۆرەکانیامن لە ڕوانگەی
ڕەخنەگرانەوە خستۆتەڕوو .کتێبی ڕەمز لە شیعری هاوچەرخی کوردی نامەیەکی ئەکادیمی
پەخشان سابیرە کە وەک سەرچاوەیەکی گرنگی ئەو بوارە بەکارمانهێناوە .پاشان مژاری سەرەکیی
باسەکەمان ،کە مانا و ڕەمزی شاخە لە شیعری شێرکۆ بێکەسدا ،کردۆتەوە .بەرگی دووەمی دیوانی
شاعیرمان ( )٥٨٩١-٥٨٩١کە زۆر شیعری ئەزموونی شاخە ،کردۆتە کەرەسەی توێژینەوەکە و
ئامارێکی چڕمان لە بەکارهێنانە جیاوازەکانی شاخ و چیا ئامادەکردووە .لە ئەنجامیشدا
خوێندنەوەیەکی شیکاری ،هونەری و ڕەخنەگرانەمان بۆ شێوازە جیاوازەکانی مانا و ڕەمزی شاخ
کردووە.
 -1پێشینەی لێکۆڵینەوە
 -2-1وشە و زاراوەی شاخ و چیا
شاخ و چیا بەشێکن لە زەوی کە بەرزترن لە بەشی کەنارەکانی .لووتکە و دوندیش بەرزترین شوێنین،
پێیان دەوترێت ترۆپک کە بە سەر گرد و گردۆڵکەدا دەڕوانن .لە فەرهەنگی هەمبانە بۆرینەدا وشەی
شاخ بەم مانایانە هاتووە :کێو ،چیا ،چیای بەردین ،زەقی ڕەقی سەری حەیوان ،لکی دار،
بارووتدانی ڕاوکەر ،زیقە و زیڕەی بە تووڕەیی (هەژار .)١١٠ :٥١٩٩ ،وشەی چیاش بە مانای کێو،
کێف ،کەژ و کۆ ،سارد و فێنک هاتووە ( .)٠٠٥ئەوەی جێی سەرنجە ،شاخ مانای چیای هەڵگرتووە،
بەاڵم چیا وەک هاوواتای شاخ نەهاتووە ،کێویش لە هەر دووکیاندا هاوبەشە و مانای چیا دەدا ،بەاڵم
مانای شاخی بۆ بەکار نەهاتووە ( .)١٩٢ڕیشە کۆنەکەی شاخ بۆ «شەخ» دەگەڕێتەوە کە بە مانای
ڕەق دێت .چیاش لە زاراوەیەکی باکوورییەوە هاتووە ،بۆ «چەکات» کە بە مانای دوند و ترۆپک دێت،
دەگەڕێتەوە (نانەوازادە .)٥٥١ :٠٢٢١ ،هەروەک فاروق عومەر لە کتێبی لەدایکبوونی وشەدا
دەنووسێ« :سەرچاوەی هەردوو وشەی چیای کوردی و چەکات-ی پەهلەوی یەکێکه ،بەاڵم لە
کوردیدا واتاکەی گۆڕاوە بە شاخی بەرز و سەخت» (سدیق .)٠١٢ :٠٢٥٥ ،سەبارەت بە لووتکەش،
دەیگەڕێنێتەوە بۆ ڕووت>لووت-( +گە پاشگری شوێن>لووتگە>لووتکە) ،کە لووت وەک ئەندامێکی
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مرۆڤ هەمیشە ڕووتە ،لووتکەی کێویش ڕووتە و هیچی لێ ناڕوێت؛ واتە ڕووتەنە .وشەی لووتکەی
کوردی ،بەرامبەری لە پەهلەویدا ئەبێتە .)٠١٢( akatc
فەرهەنگی زمانی کوردی بەو وشانەی پەیوەسنت بە شاخەوه دەوڵەمەندە .مەحموود زامدار لە
وتارێکیدا بە ناوی «کێوستان و فەرهەنگی چیا» دەڵێ« :چونکە کورد بە کێونشین نارساوە...
بێ گومان دەبێ کاری لە زمانەکەشی کردبێ ،یا زمانەکەی کاری لە کێوەکان کردبێ» (:٥٨٨٩

 .)٠٩بۆ سەملاندنی ئەمەش نووسەر لە دامێنەوە بۆ لووتکەی چیا  ٠١٢وشەی لە فەرهەنگی هەمبانە
بۆرینە پەیوەست بە چیا دەرهێناوە .هەر لەو وتارەدا باسی دانیشتنێکی ساڵی ٥٨٩٠ـی لەگەڵ سێ
شارەزای زمانی کوردی دەکات (هەژار موکریانی ،هێمن موکریانی و زەبیحی) ،کە مامۆستا هەژار
وتوویەتی ئەوەندەی ئاگادار بم نزیکەی  ١٢٢زاراوە بۆ چیا هەیە (هامن .)٠٩ :دیارە «هەر زمانێک
یەکەی سینۆنیمی زۆر بێت ،نیشانەی ئەوەیە فەرهەنگی ئەم زمانە دەوڵەمەندە» (خۆشناو:٠٢٥٥ ،
 .)٩١بۆیە ،فەرهەنگی شاخ یەکێکە لە فەرهەنگە دەوڵەمەندەکانی زمانی کوردی.
 -1-1شاخ و چیا الی کورد
لە زۆربەی سیستەمە فەرهەنگییەکاندا شاخ و چیا وەک شتێکی بەرز و سامناک و پیرۆز تەماشاکراوە.
لە فەرهەنگی ڕۆژئاواییدا چیاکان ماڵی خواوەندەکان بوون ،لەبەر ئەوەی لە ئاسامنەوە نزیک بوون.
چیاکان کە شوێنی خواوەندەکان بوون ،بۆ مرۆڤەکان شوێنێکی ترسناک بوون .بەگشتی ،لە زۆربەی
ئایینەکانیشدا شاخەکان شوێنی رسووشبۆهاتنن؛ بۆیە بەرز و پیرۆز بوون .لە تەوراتدا جاهۆڤا
(خوای ناو تەورات) لە شاخی سینایە و مووسا لەوێ دەیبینێت ( .)Ferber, 1999: 129لە قورئانیشدا
خوا سوێند بە کێوی سینا دەخوات (التین.)٠ :
هەرچی پەیوەندیی بە کوردیشەوە هەیە ،شاخ گرنگی و بەهای زۆری هەیە؛ چونکە هەڵکەوتی
جوگرافیای کوردستان شاخاوییە .ئەمەش کاری کردۆتە سەر مرۆڤی کورد و جۆری ژیان و
کەلتوورەکەی کە هەندێک توێژەر و نووسەر ئاوڕیان لێداوەتەوە و فەرهەنگی کورد بە تێهەڵکێشی
کۆچەری و نیشتەجێبوو دەبینن (نەبەز .)٠٩ :٠٢٢٩ ،هەندێکیشیان شاخاویبوونی کوردستان بە
هۆکاری دابەشبوون ،دواکەوتوویی و کێشەکانی کورد دەزانن (قەرەداخی .)٠٥ :٠٢٥٥،بەگشتی،
سەرچاوەکان لەسەر گرنگیی شاخ الی کورد کۆکن ،کە وەک شوناس و پارێزەر و هاوڕێی کورد بیرناوە
(مۆریس .)٠٥١ :٠٢٢٨ ،الی کورد بەگشتی ،لە ئەدەبیاتی سیاسیش بەتایبەت« ،تاکە دۆستی
کورد چیاکانن» ،وەک پەندی پێشینان دەوترێتەوە (بەکر .)١٩ :٠٢٥٩ ،چەند چیامان هەیە بە ناوی
کورد خۆیەوە نراوە؛ چیای هەڵگورد ،هەڵ لە هەر و هەردەوە هاتووە ،گوردیش وێنەیەکی دیکەی
کوردە ،واتە چیای کورد؛ هەروەها چیای کورمانج لە ڕۆژاوای کوردستان (نەبەز.)٥١٩ :٠٢٢٩ ،
تەنانەت «وشەی کور لە ژێر وشەی کوردستاندا شاراوەیە و ڕیشەکەی بۆ سۆمەرییەکان دەگەڕێتەوە؛
بە زمانی سۆمەری ،کور واتە شاخ ...وشەی کوردی ،واتە شاخییەکان یان گەلی شاخی» (ئۆجەالن،
.)١٢١ :٠٢٥١
ڕۆژهەاڵتناس و کوردناسەکانیش سەرنجی چیاکانی کوردستانیان وەک شوناس و پارێزەری کورد
داوە .ڤاسیلیەڤا دەڵێ« :گەر نەچوونایەتە چیاکان ،زەحمەت بوو خۆیان وەک کۆمەڵەیەکی ئیتنیکی
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بپارێزن» ( .)٥٥٠ :٠٢٢٨هەروەها الزاریف پێی وایە ،چیاکان پارێزەرێکی رسوشتی بوون کە
نەتەوەی کورد و فەرهەنگەکەیان هێشتۆتەوە ( .)٠٨ :٠٢٥٢حەیدەر لەشکری لە لێکۆڵینەوەکەیدا
لەبارەی وێنەی کورد لە مێژووی ئیسالمدا ،دەڵێ« :ئەوەی مێژوونووسەکان لە سەرەتای تۆمارکردنە
مێژووییەکانەوە تا سەردەمی ئینب خەلدون و دواتریش لەبارەی کوردەوە بە ئێمەیان گەیاندووە،
ئەوەیە ناوی کوردیان لکاندووە بە چیاکانەوە» ( .)٩٢ :٠٢٢٨وێنەی کورد پەیوەست بە شاخ و چیاوە
لە زۆر سەرچاوەدا جەختی لێکراوەتەوە ،کە کورد جگە لەوەی شوێنی نیشتەجێبوونی چیاکان
بووە ،پەناگە و ڕزگارکەریشی بووە.
شاخەکان تەنیا لە پاراستنی کورد و فەرهەنگ و زمانەکەیدا ڕەنگینەداوەتەوە ،بەڵکوو لە ئایین
و ئەدەبیاتەکەشیدا ڕەنگیداوەتەوە .جەمال نەبەز دەڵێ« :لە ئایینی یارسانی و ئایینە کوردییەکانی
دیکەدا ،چیرۆکە ئەفسانەییەکان و نیشانەکانیان بەسرتاون بە کوردستانەوە ،بەتایبەت بە چیاکان و
ڕۆبارەکانەوە ...چیاکانی کوردستان ئەو قەاڵیانە بوون و ئەو قەاڵیانەن کە لە ڕۆژانی تەنگانەدا ،بوونی
کوردیان پاراستووە و دەپارێزن» ( .)١٩ :٠٢٢٨لەبەر ئەوە چیاکان پیرۆز بوون ،کوردی باکوور بە
«جۆتی گرێداخێ» سوێند دەخۆن ،چونکە دوو ئاگریداخ هەیە .بە پێی ئایینی ئێزیدییەکان ،کەشتی
نووح لە پێشدا لە چیای شەنگال و دوایی لە چیای جوودی گیرساوەتەوە؛ یان چیای مۆبەت ،لە
پەیدابوونی گەردووندا ،الی ئێزیدییەکان پیرۆزە .بەپێی میتۆلۆجیای یارسانیش ،سوڵتان سەهاک
لەگەڵ یارانی ،لە چیای شاهۆ بەیەکگەیشنت (هەمان)١٨-١٩ :؛ هەروەها شاخی «شرنوێ»
یەکێکە لە شوێنە پیرۆزەکانیان (خەلیقی .)٥٥١ :٠٢٥٠ ،لە الیەکی دیکەوە ،ئەدەب و گۆرانیی چیا
تایبەمتەندیی خۆی هەیە .مەحموود زامدار دەنووسێ« :وەک چۆن هەڵکەوتنی مرۆڤی چیایی لە
دەشت و بیابان جیایە ،ئەواش ئەدەبیات و گۆرانیەکەی جیایە؛ ڕیتمی گۆرانیی چیا لە ڕیتمی
گۆرانیی دەشت جیاوازە؛ بۆ منوونە الوک لە چیا و بنار چیایە ،بەاڵم حەیران لە دەشت و هۆرەش لە
بنار و هەڵەت دەوترێت» (.)٠٩ :٥٨٨٩
شاخ الی کورد لە زۆر بوار و ڕەهەندی جیاوازەوە ڕۆڵی بینیوە ،کە تەنیا پەیوەست نەبووە بە
ڕابردووی کوردەوە؛ بۆیە لە تازەترین لێکۆڵینەوەدا جەختی لەسەر کراوەتەوە .محەمەد بەکر لە کتێبی
کورد و چیا کە ساڵی  ٠٢٥٩چاپ کراوە ،دەڵێ« :چیا الی کورد وەک قەاڵی پارێزەری کورد و ڕەمزی
ئازادی و سەرکەوتن و چۆکدانەدان تەماشادەکرێت ...چیاکان بوونەتە بنکە و بارەگای ڕاپەڕین و
جواڵنەوەکانیان» ( .)١١ :٠٢٥٩نووسەر حەمە فەریق حەسەن باسی گرنگیی چیا لە تازەترین
دۆخ ی کورددا دەکات ،کە ئێزیدییەکان لە شەڕی داعش پەنایان بۆ چیای شەنگال برد (.)٠٢٥٩
ئەمانە دەریدەخەن شاخ بۆ کورد لە ڕابردوو و ئێستاشدا گرنگیی لەدەستنەداوە ،بەاڵم بەپێی کات
و دۆخە جیاوازەکان لە ئەدەبیاتەکەیدا ڕەنگدانەوەی جیاوازی هەبووە.
 -9-1شاخ لە شیعری کالسیک و نوێی کوردیدا
نالی ،وەک شاعیرێکی کالسیک ،وشەکانی «شاخ ،چیا ،کێو ،کۆسار ،کوهـ ،گرد و گردکی» لە دیوانە
شیعرییەکەیدا بە مەبەستی جیاواز بەکارهێناوە .وشەی کێوی لە هەموو وشەکان زیاتر بەکارهێناوە،
لەبەر سێ هۆ .٥ :بەهۆی چیرۆکی شیرین و فەرهاد ،کە فەرهاد کێوی بێستوونی بۆ شیرین تاشی؛
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 .٠بە کاریگەریی ئایینی ،کێوی «طور»ـی بەکارهێناوە ،ئەو کێوەی نووری خوا بۆ مووسای پێغەمبەر
دەرکەوت؛  .١وەک ڕەمز بۆ شوێنی بەرز و بەفرگرتوو ،کە لە الیەک وەک ئیستاتیکای شیعر و مانای
ڕەمزی دوورکەوتنەوە لە شار و دێوانەبوون و ڕووکردنە کێو بەکاریهێناوە .هەروەها چەندین وێنەی
شیعریی بۆ ئەو مەبەستە جیاوازانە داهێناوە« :هەرەسی کێو ،سەری شاخ ،ئاسامنی بێستون،
خۆبەچیاکردن ،دڵ وەک شاخ و هتد» .نالی لە دێڕە شیعرێکیدا قسەی ساردی ئامۆژگاریکەر (واعیز)
بە «هەرەسی کێو» کە دەکەوێ بە سەریدا ،وێنا دەکات:
ئەی واعیــزی بارید چییـە هەر وەک هەرەسی کێو
بەو وەعــزە کـە بایە هەمـوو ،هاتوویی بە ســەرما؟!
(نالی)٥٥٨ :٠٢٢٩ ،
لە وێنەیەکی تردا خۆی وەک سەری فەرهاد و دەستی مەجنوون و دامێنی چیا نیشاندەدات ،کە لە
کۆنتێکستی شیعرەکەشدا تێدەگەین مەبەستی ئەوەیە نەهاتنی یار وای لێدەکات ببێتە فەرهادی
کێوتاش و قەیسی وێڵی دەشت و بیابان بۆ مەجنوون:
سـەری فەرهــادم و دەندووکـی قوڵنگ
دەستـی مەجنـــوونم و دامێنــی چیـــا
()٥٠٩
لێرەدا جگە لە پارالێڵی «خۆی ،فەرهاد و مەجنوون» ،پارالێڵی «سەر ،دەندووک ،دەست و دامێن»
هەیە ،کە ئاماژەی پەیوەندیی ئەندامەکانی جەستەیە بۆ ناونانی وشەکانی شاخ .لە شیعرەکەیدا ،بە
شێوەی ئیستاتیکی سەری شاخ ،کە بە گوڵ و گیای ڕەنگاوڕەنگ ڕازاوەتەوە ،بەکاردەهێنێت:
دەستی چنــاری ڕووت و سـەری شــاخ و لێوی گـوڵ
ڕازانـــەوە بـــە خەلعەتــی دیبــا و بــەرگ و توکـــــــ
()٠١٩
وشەی کێوانیش بەکاردەهێنێت؛ لە بەیتێکیدا ئاماژە بۆ ئەوە دەکات کە لە ناو شاردا بەختەوەری و
پوختەبوون بەدەستنایەت ،بەڵکوو لە دوورەپەرێزی و ناو کێوەکاندا بەدەستدێت:
پۆست بە کۆڵـی «عامیـری» فەرمـووی کــەوا بۆ پوختەبوون
جەوتـی سەرکێــوان گەلــێ چاتــــر لـە «تاڵی شــار»ــــیە
()١٩٢

ئەمانە هەندێک وێنە و ڕەمزی «شاخ ،چیا و کێو»ن کە نالی بەکاریهێناون .مەحوی شاعیر زۆرتر
وشەکانی «شاخ»ـی بۆ مەبەستی جیاوازتر بەکارهێناوە« ،کێوی توور ،بێستوون»یشی زۆرتر لە نالی
بەکارهێناوە .ئەمەش بەشێکە لەو وشانە« :شاخ و داخ ،شاخ ،کۆسار ،کوهستان ،کەژ ،کێو» .الی
مەحوی وێنەی «ڕووکردنە کێو» و الساییکردنەوەی فەرهاد بە زەقی دەبیرنێت:
بێستوونـی عیشقـی شیـــرینێک ئـــەوا هــــاتۆتـە پێش
گــەر لە حەق بێم و نەیەم ،تەقلیـدی فەرهـــادێ دەکەم
(مەحوی)٠١١ :٠٢٢٩ ،

«  296شاخ» لە شیعری شێرکۆ بێکەسدا
یان گوڵی کەژ و شاخەکان ،فەرهادی دێننەوە یاد کە بە خوێنی ئەو سەوزدەبن (هەمان.)٥٢١ :
هەروەها پەیوەندیی عەشق و دێوانەیی و ڕووکردنە کێو بەیەکەوە گرێدەدات:
کە ڕەشکـی سەیــدی فیرتاکـی چ شیرین شەهسـوارێکـــە
کە مەحــوی! هەروەکوو دێوانـە ،عەنقــا کەوتــە شـاخ و داخ
()٥٢١
سوودیش لە بەرز و سەختیی شاخ و ڕەگەزەکانی بۆ مەبەستی جیاواز وەردەگرێت؛ بۆ منوونە،
خۆشاردنەوەی ڕۆژ لە پشتی شاخ ،یان خۆی وەک داری سەرکەل وێنا دەکات .هاوکات سوێند بە
«کێوی توور» دەخوات و وێنەی شیعریی «کێوی گوناه» بەکاردەهێنێت:
بــە «الذاریـــات»ـی هەنـاســان و ئــاه
بـە «والطـور»ی قەلبی تەجەلال قـەرین

کــە بـــەر بـا دەدەن کێوەکانـی گونـاه
بــە «والنجم»ـی پڕ ورشەورشی جەبین
()١٥١

وەک دەرکەوت ،مەحوی لە بەکارهێنانی شاخ و کێودا مەبەستی شیعریی جیاوازی هەیە ،کە ئەمەش
تایبەمتەندیی شیعری ئایینی و سۆفیگەرانەی شاعیر نیشاندەدات.
سەبارەت بە ڕەنگدانەوەی شاخ لە شیعری نوێی کوردیدا ،گۆرانــی شاعیر هەڵدەبژێرین کە
شاخی فراوانرت و جیاوازتر لە هەردوو شاعیری کالسیک بەکارهێناوە .لە دیوانەکەیدا  ٠١جار وشەی
شاخ هاتووە (ئەحمەد .)٥٠٥ :٠٢٢٨ ،لە زۆرێک لەو وێنانەدا شاخ وەک ڕەگەزی رسوشتی ،واقیعی
و نارساو بەکارهاتووە« :شاخ لەسەر شاخ ،چیا و چیا ،دارستانی شاخ ،شاخی هەورامان ،گۆیژە،
مامەیارە ،لووتکەی بەفرین و هتد» .الی گۆران شاخ و کێو تەنیا وەک ڕەمزی دڵداری نەهاتوون،
بەڵکوو ڕەمزی نیشتامن ،خەبات و یاخیبوون لە دەسەاڵتی ئاغا و حکوومەتیشە .لە شیعرێکیدا،
شوانی یارداگیرکراو لە الیەن ئاغاوە ،لە ئاغا یاخی دەبێ و ڕوودەکاتە کێوەکان:
کــوڕی شــوانە کە ئەمــەی بیست شێت بــوو ،دایــە کێـو
زەوی داگـــرت بــە تفـــــکـــردن ،ئاسمـــان بـــە جنـێـــو
(گۆران)١٨ :٥٨٩٢ ،
هەروەها لە چەند شیعریدا جەخت لە ئاوەدانکردنەوەی شاخەکان دەکات ،کە مەبەستی بونیادنانی
شار و شارستانیەتە لە نێو شاخەکاندا؛ بۆیە شاخ تەنیا شوێنی دڵداری و خۆحەشاردان و خەباتی
چەکداری نییە:
ئاوی چەم ئەکێشین بـۆ سەر لووتکـەی شـاخ
لـە سـەر هـەر لووتکەیەک ،تەپۆڵکــە و یاڵـێ

بەردی ڕەق دەردێنین ،جێی ئەکـەین بە بـاخ
هـەر بن داربەڕوویـەک ئەکـــەین بــە ماڵـێ
()٠١٥

لە شیعرێکی تەنزاویدا ،وێنەی شاخی کەچەڵ ،کە دەسەاڵتداری ماستاوچی ،دارەکان بۆ خەڵووز
دەبڕنەوە ،دەکێشێت ( .)١١١بە پێچەوانەی ئەمەشەوە ،لە شیعری «بە ڕێگادا ..بەرەو کۆنفرانس»
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ناوی چەندین شاخی نارساوی کوردستان وەک ڕەمزی کۆڵنەدان بەکاردەهێنێت؛ دەڵێ بە خەباتی
مەدەنی شاخەکان پڕدەکەین لە پێکەنین ( .)١٥١لە سەروو ئەمانەشەوە ،وێنەی ئیستاتیکی و
ڕوانینی بەرز ،هاوشێوەی چیاکان ،بۆ ڕوانین لە ئەسامن و ئەستێران لە چەندین شیعریدا دەبینین:
بـــۆ سـەوزایــی دەوروپشتم ،بـــۆ ئاسمــان،
بـــۆ شـاخی بەرز ،خانووی تازە ،دنیای جوان
()١١
لە هەر دوو «گەشتی هەورامان و قەرەداغ»ـیشدا ،کە چەندین وێنەی واقیعیی شاخەکانی ئەو
ناوچانە دەگرێت ،دەردەکەوێت ناوچەکانی کوردستان لێوانلێون لە شاخ:
وا هـەتــاو گـەرمـــە ڕووی زەوی داخــە
بەردەمامن دەشتی سەوزی شــارەزوور

ڕێگـــای ئێستـامـــان بنــاری شـاخــە
شـاخ گـتوویە لێی دەوراندەوری دوور
()٥١٠-٥١٢

لە دیوانی گۆران دا جیاواز لە شیعری کالسیک ،فەرهەنگی شاخ بە وێنە و ڕەمزی جۆراوجۆر
دەوڵەمەندە .زۆر لە هاوواتاکانی بەکارهێناوە .شاخیش وەک نیشتامن و قوتابخانەی پەروەردەبوونی
خۆشەویستەکەی دەبینێت کە شاعیری بۆ خۆبەختکردن بە نیشتامن (خۆشەویستەکەی)
ئاراستەکردووە:
وەزیفـــەم بـوو لـــە پێنـاوی واڵتێکـا سـەرم بـەخشمــ:
کە تۆی پەروەردە کرد بـۆ من لـە داوێنی چیـا و کەژیـا!
()٠١٩
سەبارەت بەم شیعرە ،فازڵ مەجید دەڵێ« :هەموو شتێک ،رسوشت ،ئافرەت ،گەل ،هەموویان دەبنە
نیشتامن و خاک و ئەبێ مرۆڤ لەپێناویدا خوێن بەخت بکا» ( .)٥٥٢ :٠٢٢٩جیاواز لەم وێنە و
دەاللەتانەی شاخ ،الی شاعیرانی حەفتاکانی سەدەی بیست ،شاخ مانا و ڕەمزی جۆراوجۆری
لەخۆگرتووە .لەم توێژینەوەیەدا بەتایبەت لەبارەی مانا و ڕەمزی شاخ الی شێرکۆ بێکەس
هەڵوەستەدەکەین.
 -9چوارچێوەی تیۆریک
زاراوەی  symbolلە کرداری یۆنانیی  symballeinوەرگیراوە ،لە  Samبە واتای «لەگەڵ» و boleinl
بە واتای «بایەخپێدان و ڕێزلێنان» یان بە واتای هاویشتنی هاوبەش  ،jeter ensembleهاوبەشی
دوو شت لە یەک ڕێڕەودا و یەکبوونیان؛ ئەم دوو شتەش ڕەمز ٥و واتاکەیەتی (حەمەد-١ :٠٢٥٠ ،
 .)١ناوەکەش بریتییە لە  symbolonبە مانای نیشانە ،ڕەمز ،ئاماژە و هێام دێت ( Cuddon, 1998:
.)884
1پەخشان سابیر لە کتێبی ڕەمز لە شیعری هاوچەرخی کوردی ،کە نامەی دکتۆراکەیەتی ،زاراوەی ڕەمزی بەرامبەر بە سیمبول
بە گونجاو زانیوە و چەند پاساوێکی زانستیشی بۆ هێناوەتەوە ،منیش پەیڕەوی هەمان زاراوەم کردووە.

«  291شاخ» لە شیعری شێرکۆ بێکەسدا
له فهرههنگی ئاندرێ الالندیش هاتووه« :سیمبول بریتییە لە هەر شتێكی بەرجهستە و
هەستپێكراو كە لە ڕێگای پەیوەندییهكی رسوشتییەوە ئاماژە بۆ شتێكی شاراوە یان نەبیرناو دەكات»
( .)Marchal, 2011: 81وەک دەردەکەوێت ،ڕەمز دووانەیی یان دوو شت و واتای لە خۆیدا
هەڵگرتووە ،کە دەکرێت یەکیان ئاشکرا و ئەویرت شاراوە بێت؛ هەروەک «زمان خۆی هیچ نییە جگە
لە ڕەمز ...هیچ لێکدژییەک لە نێوان بەکارهێنانی وشە و بەکارهێنانی ڕەمزدا نییە» ( Guenon,
.)1995:13
الی ئەرستۆ ،وشە گۆکراوەکان ڕەمزی بارە دەروونییەکانن و وشە نوورساوەکانیش هێامی وشە
گۆکراوەکانن (عەبدواڵ .)٥٥٩ :٠٢٥١ ،ڕەمز ئامرازێکی کورت و پوختی دەربڕینە ،کە پەیوەستە بە
جیهانی ناوەوەی مرۆڤ بەرامبەر بە جیهانی دەرەوە .ئەم پێناسەیەش لەگەڵ پێناسەکەی گۆتە
دێتەوە کە پێی وایە لە ڕەمزدا تایبەت نوێنەرایەتیی گشت دەکات ،نەک وەک خەون یان سێبەر،
بەڵکوو وەک دەرخستنێکی واقیعی و زیندوو ( .)Cirlot, 1971 :29-30نووسەرەکان هاوڕان لەوەی
بیرکردنەوەی ڕەمزیانە (سیمبولیانە) دەگەڕێتەوە بۆ بەر له مێژوو ،چونکە ڕەمز چەمکێکی ئاڵۆز و
مێژوویەکی دێرینی هەیە؛ دەوڵەمەندی و کاریگەرییەکەی وایکردووە لە زانستەکانی وەک
ئایینناسی ،مرۆڤناس ،دەروونناسی ،کۆمەڵناسی و هتد ،لێی بکۆڵرێتەوە (مستەفا:٠٢٢٨ ،
.)٥١١
لەگەڵ دێرینیی بەکارهێنانی ڕەمزدا ،بەاڵم وەک ڕێبازێکی ئەدەبی و هونەری ڕەمزیەت
(سیمبولیزم) له فەرهنسا و بهلجیكا و ڕووسیا ،له كۆتایی سهدهی نۆزدهیهم ،دژ به ناتورالیسم و
قوتابخانهی پارناسیییهكان سهریههڵدا .بۆ یەكەم جار لە الیەن شاعیری هێامخوازی فەرەنسی،
جان موریاس ،پێشنیار كراوە ،كە لە ڕێگای ڕەچەڵەکناسیی وشەی سیمبولەوە دەیویست ڕەمز وەک
پێوەرێک بەكاربهێنێت لەنێوان ئایدیای دەرهەست و ئەو وێنانەی تر كە لە ڕێگای ئەم ئایدیایەوه
دروستدەكرێت.
شاعیرانی دیاری ڕێبازی ڕەمزی بریتیبوون لە بۆدلێر ،ڕامۆ ،ماالرمێ ،ڤێرلین و پۆل ڤالیری و
هتد .بۆ ئەمان شیعر و مۆسیقا یەکسانە (رشیفیان )٥١٩ :٥١٩١ ،و گۆڕانکاری و هەڵگێڕانەوەی
هەستەکان ،لە بەرامبەردا پێکهێنانی وێنەی خەیاڵی ،وا دەکات واقیع بەرزتر بەرجەستەبکرێت.
بۆدلێر ،شاعیری دیاری ئەم قوتابخانەیە ،پێی وایە جیهان جەنگەڵ و بێشەی ڕەمزەکانە .بۆیە،
دەکرێ ڕەمز وەک نیشانەیەکی ئامادە بۆ واقیعێکی نائامادە ببینین (پورنامداریان و دیگران:٥١٨٥ ،
 .)٠٩هەروەک یتس دەڵێ ،ڕەمز تاکە گوزارشتێکی گونجاوە بۆ جەوهەری نەبیرناو (مستەفا:٠٢٢٨ ،
.)٥١٩
یەکێک لە بنەماکانی داهێنانی ڕەمز بریتییە لە پۆشین و ڕاستەوخۆ دەرنەبڕین؛ پۆشینیش تەنیا
بۆ شاردنەوە نییە ،بەڵکوو بۆ دەرخستنی بیر و شتەکەیە بە شێوەیەکی هونەری و خودییانە ،کە لە
شیعردا تەمومژی و لێڵی لێدەکەوێتەوە .هۆکارەکانی بەکارهێنانی ڕەمزیش زۆرن ،دەکرێت
دەوڵەمەندیی فەرهەنگی زمان یان نەبوونی ئازادی (بە هەموو ڕەهەندەکانییەوە) ،هەروەها
پێویستی ی ئیستاتیکی و خۆگرتنەوە لە ڕاستەوخۆوتن و زمانی ڕۆژانە ،هۆکار بن (حەمەد:٠٢٥٠ ،
.)١٢-٠٨
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سەبارەت بە جۆرەکانی ڕەمزیش ،بۆچوونی جیاواز هەیە .سەرچاوەکان ئاماژە بە ڕەمزی گشتی،
کەسی و زیندوو ،یان ڕەمزی بەرز ،نزم و مردوو ،هەروەها ئەفسانەیی ،ئایینی ،مێژوویی و
کەلەپووری ...دەکەن .ڕەمزی کەسی یان خودی وەک ڕەمزی بەرز و زیندوو کە شاعیر خۆی
دایدەهێنێت و لە هونەر و نهێنی و تەمومژ خاڵی نییە ،پێناسەکراوە .ڕەمزی گشتی ،نزم و مردووش
بریتییە لە ڕەمزی باو و نارساو کە الی زۆربەی نەتەوەکان نارساوە و مانای دەستەواژەکە ڕوونرتە لە
مانای ڕەمزەکە؛ بۆ منوونە ،کۆتر ڕەمزی ئاشتییە .دەشکرێت ڕەمزی گشتی لەسەر ئاستی کۆمەڵ و
نەتەوەیەک باو و چەسپاو بێت ،بۆیە بە ڕەمزی نزم و مردوو دادەنرێت (٠٢ :٠٢٥٠؛ هەروەها بڕوانه:
مستەفا٥١٩ :٠٢٢٨ ،؛ مەعرووف.)٥١٩-٥١١ :٠٢٢١ ،
بە پێی پێناسەی سەرچاوەکان ،ڕەمزی زیندوو ،بەرز و خودی بەرامبەر دەوەسنت لەگەڵ ڕەمزی
مردوو ،نزم و گشتی .هەرچی ڕەمزی ئەفسانەیی ،ئایینی و مێژووییشە بەکارهێنانی ڕەمزە
جیاوازەکانی ناو ئەو بوارانە دەگرێتەوە .سوودوەرگرتن لە کەرەسە و دەستەواژە و کەسایەتی ناو
ئەفسانە و ئایین و مێژوو ڕەمز دروستدەکات؛ بۆیە گوتراوە ،ڕەمز ڕۆڵی ئاوێزانبوون بە دەقی دیکە و
هەڵمژینی وزەی ڕەمزی بوارە جیاوازەکان دەبینێت ،کە شیعرییەت و پتەویی الیەنی هونەری و دەقی
کراوەی لێدەکەوێتەوە (خۆشناو.)١٢٩ :٠٢٥٢ ،
لە زۆر سەرچاوەدا ،کە باسی ڕەمز کراوە ،باسی نزیکی و دووری لەگەڵ ئەم هونەر و زاراوانە
«خوازە ،خواسنت ،مەجاز ،لێکچواندن ،نیشانە ،ئیشارە و هتد» ،کە زۆریان سەر بە هونەری
ڕەوانبێژی ی کۆنن و ڕەمزیش هونەرێکی نوێیە ،کراوە .پەخشان سابیر دەنووسێ «جگە لە خوازە و
خواسنت چەندین بابەتی تر هەن ،هەمان ڕۆڵی ڕەمزییان بینیوە ،لەگەڵ جیاوازیی بەکارهێنانیان
کە ڕەمز لە گشت بابەتەکانی تر فراوانرتە .لە سەرووی ئەم بابەتە ڕەوانبێژییانەش ،جگە لە خوازە و
خواسنت ،درکە و تەوس لەنێو ڕوونبێژیدا و تیلنیشان و پۆشین و تێهەڵکێش لەنێو جوانکاریدا»
( ،)٩٩ :٠٢٥٠لەبەر ئەوەی ڕەمز هونەرێکی نوێیە و بووە بە ڕێبازێک ،بەاڵم مێژوویەکی دێرینی
بەکارهێنانی هەیە ،توانیویەتی زۆرێک لەو زاراوە و هونەرە ڕەوانبێژیانە لە خۆیدا کۆبکاتەوە و ڕۆڵیان
بگێڕێت .فراوانیی بابەتەکە لە خودی باسەکەمان دووردەخاتەوە و بەپێی پێویستیش لەو سەرچاوە
کوردییانەی ئاماژەمان بۆ کردوون ،باسی جیاوازی و نزیکیی ئەم زاراوانە کراوە .لەبەر ئەوە ،زۆرتر لەم
بارەیەوە نانووسین و کار لەسەر شیعرەکانی شێرکۆ بێکەس دەکەین و ئاوڕ لە مانا و ڕەمزی شاخ
دەدەینەوە.
 -1مانا و ڕەمزە جیاوازەکانی شاخ الی شێرکۆ بێکەس
شێرکۆ بێکەس ،وەک شاعیرێکی هاوچەرخ ،لە شیعرەکانیدا ڕەمزی جۆراوجۆری بەکارهێناوە .جگە
لە ڕەمزە باو و گشتییەکان ،ڕەمزی خودیشی بەکارهێناوە .ڕەمزە گشتییەکانیشی خودیی کردۆتەوە؛
یەکێک لەو ڕەمزە گشتییانە شاخە .ئەو شاخی لە چەندین مانا ،شێوە و ڕەمزی جۆراوجۆردا کێشاوە:
لە جووڵەدا کاتێک ش اخەکان بەرەو پیری شەهیدەکان دەچن ،لە کاتی باوێشک و بێداریدا،
نوشستی و سەرکەوتن ،لە تووڕەیی و تفکردنی ،بۆ خەندە و پێکەنینی ،لە جەستەی شاخەوە بۆ
دەروونی ،لە تینوێتی و برسێتیدا ،لە زاوایەتی و بوون بە دایک و مناڵبووندا کە شۆڕشی لێدەبێت ،تا
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ئاوێزانبوونی بە دیاردەکانی رسوشت و باوەشکردنی بە هەور و ئاسامندا ،دواجاریش خەباتی بۆ
ئازادی شار و متامنە نەبوون پێی و مانەوە و نیشتەجێبوونی لە شاخدا .ئەمانە ڕستێک لەو وێنە
شیعرییانەن بۆ شاخ و چیا له شیعری شێرکۆ بێکەسدا.
لە بەرگی دووەمی دیوانی شاعیردا ،کە سنووری باسەکە دەگرێتەوە ،ئامارێکم لە بەکارهێنانی
ئاماژە و ناوە هاوبەش و جیاوازەکانی شاخ و هاوواتاکانی ئامادەکردووە :لە پێشەکی دیوانەکەدا ١١
جار ناوی شاخ بە شێوەی ناوی نارساو و ڕەمز هاتووە .لەناو دیوانەکەدا  ٥٢٩جار وشەی شاخ١١ ،
جار چیا ١٩ ،جار کێو و  ١٩جار لووتکە بەکاردەهێنێت .هەروەها زیاتر لە  ٥١١جار ،ناو و
هاوواتاکانی وەک گرد و گردۆڵکە ،دامێن ،بنار ،هەرد ،دەربەند ،هەوراز ،بەرزی ،دوند ،ڕەوەز ،زەنوێر،
دەوەن ،ملە ،کەژ ،کەل ،تەوێڵ و یاڵ و هتدی بەکارهێناوە .سەبارەت بە ناوی تایبەتی شاخ و
چیاکانیش کە هەندێکیان خۆی تێیدا ژیاوە و خەباتی کردووە ،زیاتر لە ٥١٠جار :حەسارۆست،
دابان ،شاهۆ ،ئارارات ،هەڵگورد ،ئاگری داخ ،قەندیل ،هەڵەمووت ،گۆیژە ،ئەزمەڕ ،زۆزک ،هەندرێن،
سەیوان ،پیرەمەگروون ،سەفین ،سەگرمە ،ئاسۆس ،گمۆ ،سورکێو ،شیروانە ،کۆڕەک ،تەنگیسەر،
ئاکۆیان ،ژیلوان ،شرنوێ ،گواڵن ،وێڵەدەرە ،گردی گواڵن و هتد ،بەکارهێناوە .هەروەها ناوی
چەندین قەاڵ و ئەشکەوتی وەک قەاڵی دمدم ،سەرقەاڵ ،سەردێامن ،هەزارمێرد ،قەاڵی مێردان،
خانزاد و هتد ،بەکارهێناوە .ئەم ئامارانە ،جگە لە دەرخستنی زۆری کەرەسە ،جەخت لە فرەوێنەیی
و مانا و ڕەمزی شاخ الی شاعیر دەکەن .لەبەر زۆریی کەرەسە و خۆکۆکردنەوەم لە ناوەڕۆکی
باسەکەدا ،زیاتر تیشکم خستۆتە سەر شاخ و چیا و ئاماژە ڕاستەوخۆکانی ،تا هاوواتا بەرباڵوەکان؛
هەوڵیشم داوە جیاواز لەو ڕەمز و مانا باوانەی ئاماژەیان بۆ کراوە ،ئاوڕ لە چەند ڕەهەندێکی نوێی مانا
و ڕەمزی شاخ الی شاعیر بدەمەوە.
 -2-1شاخ و مێژوو
پەیوەندیی شاخ و مێژوو لە شیعری شاعیردا ،لە چەند ڕەهەندی جیاوازەوە دەبیرنێت :لە کەسێتی
مێژووییدا ،بە خەباتگێڕ و گیانفیدا تا نووسەر و شاعیرەکان ،لە شوێنە دێرین و نوێیەکاندا ،یان لە
ڕووداو و کارەساتە مێژووییەکاندا؛ لە کۆتاییشدا شاخەکان شوناسی کورد و مێژووی کوردستان
بونیاددەنێن .کاتێک شیعر شاخەکان لە ئامێز دەگرێت ،کورد و خەباتی کوردیش لە شاخەکانە؛ ئەوا
شاخەکان دەبنە جێگەی مێژووسازی و شیعری شاعیریش دەبێتە گێڕانەوەیەکی مێژوویی بە شیعر.
لە شیعری «شاخ»دا ،شاخ وەک مێژووی تەم وێنا دەکات کە گیانفیدا بە خەباتی لە کێوەکان مێژوو
سازدەکات ،بە مەرگ و خۆشەویستیش بە گەردوون دەنارسێن:
بە نـاو میژووی تەمـا ،ئاوڕ :سەرنجی خــۆی
ســــواری ئەسپــــی
چــەخمــــاخـــەیـەکـی تیـــژ ئـەکـــات...،
ئەم کێوانە ئەیانەوێ
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بوومــــــەلەرزە ڕایــــــانژەنـــــێ
ئەیانـەوێ خۆشەویستی و مــەرگ
بــــە گـــــــەردوونیــان بنــاسێنن
(بێکەس)١١-١٠/٠ :٠٢٢١ ،
«مێژووی تەم» ڕەمزی خەبات و مێژووسازیی گیانفیدا لە شاخەکانە .شاعیر خەباتی گیانفیدا لە
ئاستێکی لۆکاڵی و کاتێکی دیاریکراودا ناهێڵێتەوە و وێنەی گەزنەفۆنـی یۆنانی دەهێنێت ،تا
تێهەڵکێشی مێژووی دێرین و نوێی کورد بکات ،کە لە شاخ و ئەشکەوتەکانەوە بۆ هەناوی گەردوون
دەڕوات .ڕەمزیش تایبەمتەندی گەردوونی و ناوخۆیی هەیە؛ گەردونییە ،چونکە مێژوو تێئەپەڕێنێ؛
پەیوەستیشە بە دۆخ و کاتێکی مێژووییشەوە (.)Cirlot, 1971: 16
ئەم شاخانە گەزنەفۆنی
کــــــۆن و نـــــــــوێـیـــــان
خستۆتـــە نــاو ئـەشکــەوتــــەوە و
دەمی ئەشکەوتیان بە تەرمی شەهیدەکان بەستووە!
()١١
خودی شاخەکان بوون بە بکەر« ،بەستنی دەمی ئەشکەوتەکان»ـیش کرانەوە و مێژووسازی خەباتی
کوردە کە هەموو چاخەکانی مێژووییان ڕەنگکردووە .گەزنەفۆن کە ڕەمزێکی مێژووییە ،تەنیا بۆ
باسکردنی ڕابردوو نییە ،بەڵکوو نیشاندانی واقیعی ئێستایە (خۆشناو ،)١٥٩ :٠٢٥٢ ،کە خەبات
و شەهیددانی کورد بەردەوامە:
ئەم کێوانە لەسـەر پشتیـان
کاسـە سەری دێـوی ڕەشی
چاخــەکانیــان هەڵچنیـوە
()١١/٠
«دێوی ڕەشی چاخەکان» ،گوزارشت لە مێژوو و ڕەنجی کوردە ،نیشانەی ئەم مێژووەش پشتی
کێوەکانە؛ «پشت» جەستەی نیشتامنە کە بەهۆی ئازارەوە چەمیوەتەوە .شاعیر دروستبوونی
کوردستانیش لە زەمیندا بۆ چیاکان دەگێڕێتەوە ،چەوسانەوە و تێکۆشانیش بە کوڕی «ئارارات»
دەبینێت:
رۆژێ زەمیـــن بورکــانی بـــوو
بورکانیش کـــوردستانی بـــوو
کـــوردستانیش کــوڕی وەکـوو ئاراراتـی لێکەوتــەوە...
ئاراراتیش کـــوردی لـێ بـــوو
کــــوردیش دوانـــەی چـەوسـانــــەوە و تێکـۆشـــانــی
بـــە یـــــــەک ســـــک بـــوو
()١٨٠
ئارارات وەک ڕەمزی بورکانی تێکۆشانی کورد نیشاندراوە ،کە ڕەمزێکی مێژووییە و ئاوێنەیەکە بۆ
نیشان دانەوەی کورد .چەوسانەوە و تێکۆشان پێناسەی کورد و مێژووەکەیەتی .هاوکات شاعیر
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چیاکانی پارچەکانی کوردستان لە ڕێگەی ئەدەبیات و خەباتەوە بە یەکەوە دەبەستێتەوە .چیاکانیش
بە ڕەمز و ناوەندی گواستنەوە و نزیککردنەوەی پەیامی پارچە جیاوازەکان بە یەکدی دەگەیەنێت:
بــــــای ئەویــن لـە مـــاردین
کـــە تـــۆوی الوکـێ ئەفڕێنێ
شاخەوشاخ
دێ بە دێی بادینـان ئەیهێنێ
بــۆ ئەوەی:
لــە وەردی حــەیرانی سۆرانـــا بیچێنـێ
بای ئەوین کە لەسەر ئارارات هەڵئەکـــا
پاڵ ئەنێ بە هەوری گــەردنی چیـاوە...
ئـــەیــــــەوێ زۆر زووتــــــــر
بـگــــــاتـە ســــــەر کــــەالر
()١٢٩-١٢٩
شاعیر سوودی لە بای ئەوین بینیوە و ڕەمزەکانی لە بەشەکانی کوردستان (کە زۆریان چیاکانن) و
ڕەمزە نارساوەکانی شاعیران وەرگرتووە .لە کۆتاییشدا شیعرەکە بە هاوخەباتی کوردستانیان لە شوێنە
جیاوازەکان بە گیانفیدا و شاعیرانیەوە دەبەستێتەوە .مێژووش بە سکسووتاو ناودەبات کە تەنیا
لووتکەیە دەتوانێت ڕۆشنایی بێنێت:
ئەی مێژووی سک سووتاو!
لـــە نـێــــوان لـووتکــــەوە
دەستـی ســەوز درێژکـە...
جڵـــەوی ئەسپـەکـــەی شۆڕشـی «حســەین»
«عــــەزۆ»تـم لـێبگــــرە...
()١٥٢
شۆڕشی شاعیران و گیانفیدا تێهەڵکێش دەکات و هەر دووکیشیان لە شاخی شارەکانی کوردستاندا
بە «با»ـی ئەوین بۆ ڕزگاری ئاراستە دەکات .لە شیعری «هەڵگوردی پ.م» هاوکاتی لەناو مێژوودا
دروستدەکات و دەڵێ «حەسارۆست» ئێستا ناوی «هەڵگورد»ـی لە خۆی ناوە و شاخەکانیش بۆ
مێژووسازی نوێ بانگامن دەکەن؛ هەڵگوردی بە گیانفیداوە لکاندووە .لە هەندێک شیعریدا
ڕاستەوخۆ کاتی ڕووداوە مێژووییەکان دیاریدەکات ،لە «شایی شەهید»دا پاش دیاریکردنێکی
وردی ڕۆژ و کاتی خەباتی گیانفیدا ،شاعیر لە لووتکەی شاخەکانەوە خەباتی گیانفیدا بۆ مێژووسازی
وێنادەکات:
لــەو ڕۆژەدا ،شـاخـــەکامنـان ،لە لووتکــەوە
بـــەرەو مـێــــــژوو
بازیـان هەڵــدا...
()١٥١-١٥١

پژوهشنامه ادبیات کردی

س ،6 .ش ،2 .پیاپی  ،9بهار و تابستان 129  2999

شایی شەهید و بازدان لە لووتکەوە بۆ مێژوو چەمکێک ڕەمزی هونەرین کە گوزارشت لە شایی و
شین و خەبا ت بۆ مێژووسازی دەکەن ،شاخەکان ڕاستەوخۆ ڕەمزی بەرەنگاربوونەوە و مێژووسازین.
هاوشوناسکردنی شاخ و مێژوو لە شیعری «تەقینەوە»دا دەگاتە لووتکە:
ئاسمـان وتـی:
ئـــــەوە زەویــیـــــــە وا ئـــــــــەزێ.
زەمـیــن وتـی:
ئەوە شــاخە ئەڵێی ماینی ئاوســە و
ژان بە جوانووی شۆڕشەوە ئەگرێ...
شاخـە و ئـەزێ و بێشــەی ئــەبێ...
خوێنە و ئـەزێ و مێــژووی ئــەبێ...
()١٠٢
لێرەدا نەک تەنیا کوردستان ،بەڵکوو شۆڕش بە زەمینەوە دەبەستێت؛ کوردستانی وەک بەشێک،
گەردوونی کردووە؛ شۆڕش و خوێنی شەهیدانیشی بە لە دایکبوونی مێژوو نیشانداوە؛ لەبەر ئەوە
شاخ ناوەندی پەیوەندیی ئاسامن و زەمینە ،زەمینییە ،بەاڵم لە ئاسامن نزیکە؛ هاوکات شاخ دایکی
شۆڕش و خەباتە؛ مێژووش لێرەدا دەخوڵقێت.
 -1-1شاخ و جەستە
یەکێک لە سیام دیارەکانی ڕەمزیەتی شاخ بەمرۆڤکردنیەتی لە ئاستی جەستە و دەرووندا؛ ئەمەش
لە فەرهەنگی زمانی کوردیدا دەبیرنێت« :سەری شاخ ،شانی شاخ ،الملی شاخ ،پشتی شاخ و هتد».
شێرکۆش لە ئاستی هونەری گیانبەخشین بە شاخ و بەڕەمزیکردنی جەستەدا ،وێنەی لە چەشنی
«چاوی شاخ ،گوێچکەی چیا ،بزەی لێوی قەندیل ،گەردنی چیا ،باوەشی لووتکە ،قاچی شاخ و هتد»
کێشاوە .ڕەمزیەتی ئەم وێنانە پەیوەستە بە ئەندامی جەستە و مرۆڤی کورد و گیانفیداوه .لە شیعری
«قۆپچە»دا دەنووسێ:
ئـــەم شـــــاخە وا هـــەڵکـــەوتووە
ئــەڵێـــی پـیـــاوێکــی درێـــــژە و
ساڵ دوانزەی مانگ سـەرمایەتی و
پاڵتۆیەکی خۆڵەمێشیی ئاودامانی
تەسکی لەبــەر خــۆی کــردووە...
(بێکەس)١٠١ :٠٢٢١ ،
شاعیر لە ڕێگەی چواندنی شاخ بە پیاو و سوودوەرگرتنی لە ڕەگەزی گێڕانەوە ،باسی ئازاری کورد و
بەرەنگاربوونەوەی دەکات ،کە چۆن قۆپچەی پاڵتۆی ئەم پیاوە بە گابەردی زل داخراوە و بۆردومانی
دوژمن قۆپچەیەکیان دەترازێنێت .درێژیی پیاوەکە هاوشێوەی بەرزیی شاخە؛ بەرزیش لە ڕەگەزە
پێکهێنەرەکانی ڕەمزی شاخە ( .)Guenon, 1995: 36سەرمابوونیشی بۆ نیشتەجێبوونی لە شاخ
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دەگەڕێتەوە؛ ڕەنگی پاڵتۆکەش گوزارشتە لە گیانفیدا .شاعیر لە ڕێگەی بەڕەمزکردنی شاخ بە پیاو و
گیانفیدا ،زنجیرەیەک ڕەمزی تری سازکردووە .لە شیعری «ڕوانین»دا ئاسۆس وەک پیاوێکی پیر و
بەئەزموون دەچوێنێت:
ســــەرنج ئـــــەدەم لـــە ئـــــاسۆسـی
بـــــرۆ و بـــــــرژانگ ،ڕدێــــن سپــی
ناوشانپانی ،ملباریکی ..هەڵکشاو...
()١٠٩
ئەمانە سەر بە هونەرێکن ،پێیان دەوترێت دژیەک؛ شاخ و پیاوی لە یەکبابەتدا کۆکردۆتەوە ،کە
زیندوێتی و چاالکیی بە تێکستەکە بەخشیوە (عەبدولڕەحامن .)٩-٩ :٠٢٥١ ،لە
شیعری«قیبلەمنا»ـدا شاعیر پێیوایە دوژمن هەموو شتێکی بردووە و لە ناو هەریەک لەو هەمووەدا
شتێک وەک قیبلەمنا و ڕزگاری دەدۆزێتەوە:
قـــــژی کـــــەژ و هەردیـــان بـڕیمـــــــ
من چیم هەیــە لە ئاگـر و کڵپە زیاتر!...
()١٢١
کەژ و هەرد یەکێک لە ماناکانیان شاخە؛ لێرەشدا بە هەمان مانا ،بەاڵم بۆ ڕەمزی کوردستان لەبەردەم
هێرشی دوژمندا هاتوون .ئاگر و کڵپەش ڕەمزی تووڕەبوون و بەرەنگاربوونەوەی گیانفیدایە .لە
شیعری «شایی شەهید»ـیشدا چەند وێنە و ڕەمزی جیاواز لە نێوان شیعر و خۆشەویستی (شاعیر
چەند ڕەمزی چیرۆکی خۆشەویستی ئەدەبیاتی کوردی تێکەڵ بە خەباتی گیانفیدا دەکات) لە نێو
واڵتی شەهیداندا سازدەکات:
ئیستــە الی مــن
هـــــەمـــــــــــــوو ڕۆژێ
لـە نێوان چاوانــی گۆیـژە و
گەردنی پیرەمەگروونــدا خۆشەویستیم :کۆترەشینکەی گیانفیدایە و
نامەی دوا شەهیدی پێیە و
شەقژنێتی دێت و ئەچێ
مەپرسن چــۆن؟!
()١٢٩
لەم شیعرەدا چەند وێنە و ڕەمزی وەک«هەناسەی گردی سەیوان ،یاڵخوێناوی ،دەنگی باڵەبانی
چیای سوور » ..سازدەکات ،تا دەگاتە لووتکەی جوانیسازی تراژیدی و وێنەی «سێ شاخی زاوا»،
دەکێشێت؛ «وێنەی شیعریش لە بنچینەدا جۆرێکە لە ڕەمز» (.)Tindall,1955: 102
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هەزاران خەج و شیرین و پەریخان بوون!
ئـــەوان ســـێ شــــاخی زاوا بــــوون...
کـــــــوردستانم تـــــازەبــــووک بـــــوو!
()١٥١
«سێ شاخی زاوا» ڕەمزی گوللەبارانکردنی سێ الوی کوردستانن بە بەرچاوی خەڵکی سلێامنییەوە،
کە شاعیر هەموو کوردستانی وەک بووکی ئەم زاوایانە کە لە پرسەیاندان (وەک شایی هاتووە)
وێناکردووە .ئەم ڕەمزی بەکەسکردنە لە چوار ئاستدا دەردەکەوێت .٥ :بەشاخکردن و
بەرزکردنەوەیان؛  .٠لە نێو کۆنتێکستێکی سیاسی و شیعریدا شین بە شایی نیشاندان،
بەرەنگاربوونەوە و ئیرادەیەکی بەرزە؛  .١تێهەڵکێشکردنی ڕەمزگەلی خەج ،شیرین و پەریخان بە
خەباتی زاوا و گیانفیدا؛  .١الی شێرکۆ رسوشت بەگشتی ،و شاخ بەتایبەت ،بەشێکی ئۆرگانیکی
جەستەی مرۆڤی کوردە؛ کاتێک مرۆڤی کورد ئازار دەچێژێت رسوشتیش ئازار دەچێژێت؛ لێرەدا
ئازارەکە بەرزکراوەتەوە (بێکەس .)٥٩١: ٠٢٢٥ ،ئەمانە بەشێکن لەو بەڕەمزیکردنانەی شاخ بە
بەشێک یان هەموو جەستە کە شاعیر لە هەندێک شیعریدا لە سەرەوە بۆ خوارەوە هاتووە :لە سەر و
گەردن تا قاچ یاخود سوودی لە چاالکێتیی ئەندامەکانی جەستە بۆ شاخ بینیوە« :گوێچکەی سووکی
شاخ ،قاچی شاخ» .ئەم مانا جیاواز و بەڕەمزیکردنانە لە هەندێک شیعریدا بۆ ئاستی دەروونی
بەرزبوونەتەوە.
 -9-1شاخ و دەروون
شاعیر ئەزموونی شاخی هەیە؛ شیعریش وێنەی دیوی ناوەوەی مرۆڤ نیشاندەدات .بەڕەمزکردنی
شاخ بە وێنە و دۆخە دەرونییەکان بە تۆخی لە شیعرەکانیدا دەرکەوتووە .شێرکۆ وێنەی شاخەکانی
لە دەمی ئومێد و نائومێدی ،ترس و ڕووبەڕووبوونەوە و پێکەنیندا گرتووە ،چووەتە نێو دەروون و دڵی
شاخەوە ،بە گیانفیدا و دڵی شیعرەکانی هاوشوناس کردووە .لەم بەڕەمزیکردنانەدا وێنەی جیاوازی
شاخ دەبینین کە نائومێدی وەک شاخی شەختە بە عەشقی پیرۆز دەتوێتەوە و دەروونی شاخ بە
بوونی گیانفیدا گریانی لووتکە دەخاتە پێکەنین و ئومێدی تیا سەوز دەکاتەوە:
نائومێدیی بەستەڵەکە و شاخی شەختەی
پــاچ و پێمـــەڕە نـایبــــڕێ ،نـاکرێـتـــەوە
عـەشقــــــی پیــرۆز بەخێـرهــــاتــــی!...
ئـەوەتـــا وا شــاخی شـــــەخـتە بـەرەبەرە
ئـــەکــــــرێتــــەوە و ئـــەتــــوێتـــــەوە...
(بێکەس)٥٩١ :٠٢٢١ ،
لە «داستانی هەڵۆی سوور»یشدا ڕەمزگەلێکی دەروونی لە شاخ وەرگرتووە« :خەمی سووری شاخ،
پێکەنینی قەندیل ،هەناسەی گۆیژە و هتد» تەواوی ناونیشانەکەش ڕەمزە:
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هاوڕێکـــەم!
بـــۆت نــــووسیبـــوومـــــــــ
بە کێوەکـانی شیعرت بڵـــێ،
بــــۆچـــــی
پـەستــــن  ...ئـەگــــــرین؟
بـــۆ نازانــی
ئـــــــەی هــــــــــــــاوڕێ؟!
ئەو کێوەی هەڵۆی تیا نەبـوو
پێنـاکـــەنێ!
()٥٩٩
چەند ڕەمز و پارالێڵ لە نێوان کێوی شیعر و هەڵۆ ،پەست ،گریان و پێکەنین هەن؛ کێوی شیعر
پەستە ،چونکە هەڵۆ (گیانفیدا)ی تیا نییە .هاوکات «کێوی شیعر» ڕەمزی بەرزی و بوێرییە و دژی
گریانە .هەروەها شاعیر کاتێ ک لە شاخە و لە شار دوورە ،سۆز و پەیامی شار لە شاخی ناو شار
(هەناسەی گۆیژە) وەردەگرێت .شاعیر پێیوایە ترس و بێدەنگی شار بەهۆی بوونی هەڵۆی سوور لە
کێوەکان درزی تێبووە و شکاوە:
دیواری ترس و بێدەنگی درزێکی گـەورەی تێبووە
نەک کوولــەکـە ئێستــە بانگ لــە کێـــودا ئەدرێ
()٠٢٥
لێرەدا بە سوودوەرگرتن لە پەندی کوردی ،بانگدانی بۆ شاخ هێناوە و سیامی ئومێد باڵ بەسەر
نائومێدی شاردا دەگرێ ،چونکە هەڵۆکان لە لووتکە نەبێ نامرن:
هـەڵــــۆ لــــە لــــووتکــــەدا نەبــــێ نـامــــــرێ
()٥١١
ئەمەش ڕەمزی دووسەرەیە« ،هەڵۆ و رسوشت»؛ هاوکات بە لووتکەکردنی هەڵۆ و بەمەنزڵکردنی
لووتکە وەک شوێنی خەبات و نەمری .دیارە هێمنی شاعیر بەر لە شێرکۆ لە شیعری «ڕەوەز ورد نابێ»
وێنەی هەڵۆی وەک بەردەوامیی خەبات لە چیاکان بەرجەستەکردووە:
دەبـــێ کونــــد هــــەر بــــەرەو وێـرانــــە بفـــڕێ
هەڵـــۆ لـــەو کێــــوە ســــەربــــەرزانــــە نەبـــڕێ
(هێمن)٠١٨ :٠٢٢١ ،
لەشیعری «هەڵگوردی پ.م»شدا ،کە شیعرێکە لەسەر بنەمای ڕەمز بونیادنراوە ،نائومێدی،
ماندوێتی ،برینداری و مردنی هەڵگوردی بە ئومێد و نەمری گۆڕیوە:
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هــەڵگــــــورد وەکـــــــــوو شــــــــەپۆلـــێکـــــی
هیالک ..مانـدوو []...
ئیستـــــــە هــەڵگــــــورد بــــــــااڵی چــــــــرای
وردە وردە بەالدادێ...
(بێکەس)١١١/٠ :٠٢٢١ ،
ئەم وێنە شیعرییانە کە ڕەمزی خودین و شاعیر بۆ شاخی داهێناوە ،شیعرییەتی تێکستەکەی پێ
بەرزکردۆتەوە و چەندین ڕەمزی دەروونی خستۆتەپاڵ هەڵگورد؛ هەڵگوردیشی وەک گیانفیدای نەمر
کە ئومێد دەژێنێتەوە ،وێناکردووە:
هەڵگورد بزەیەک بە ئاستەم
کەوتە سـەر لێوی لەرزۆکـی
ئیـنــجـــــــا وتـــــــــــــی:
ـ براینـــــە! بەجێمــ بێڵــن
لەم بەفرەدا بەجێمــ بێڵــن
من لێـــــرەدا ئەڕوێمــــەوە
()١١١
لێرەدا سوودی لە تەکنیکەکانی بەکەسکردن ،دیالۆگ و گێڕانەوە بینیوە ،کە ڕوانەوە ڕەمزی
بەرەنگاربوونەوە ،پیرۆزی و نەمرییە .هەروەها ڕەمزی دەروونیی جیاوازی لە شاخ کێشاوە؛ دواجاریش
بە وێنەگەلی «لە ناو دەروونی شاخەوە» بۆ «چیای ترس» ،ئاوێزانی دۆخی دەروونی و شاخی کردووە.
 -1-1شاخ و شیعر
هاوشوناس و بەڕەمزکردنی شیعر وەک شاخ و شاخەوان ،ڕەهەندێکی دووانەی ڕەمزن کە زنجیرەیەک
ڕەمز و وێنەی هونەری بەدوای خۆیدا دەهێنن .شێرکۆ لە مانا و ڕەمزی جیاجیادا شیعر و شاخ
لەیەکدەدات؛ خەباتی شاخ و شیعر هاوشوناس و هاوڕێگە دەبینێت؛ شیعرەکانی بە شاخ و بێداریی
شاخیش بە بێداریی شاعیر هاووێنە دەکات؛ دەڵێ تا شاخ و گیانفیدا هەبێ شیعر خۆشناکاتەوە؛
«داستانی هەڵۆی سوور»ی شاخەکان کە جۆرێکە لە نووسینەوەی مێژوو ،بە شیعر ئەنووسێتەوە .لە
شیعری «پڵنگ و پەیکەر» کە بۆ هێمنی شاعیری نووسیوە ،پێکەوە سەما بۆ باران و لووتکە دەکەن،
«گۆیژە» بۆ هێمن دەبات:
بەیـەکــــەوە سەمـامـــان بـــــۆ:
باران ،لووتکــە ،هەتـاو ئەکـــرد!
ئەمە منم گۆیژەم بۆ تۆ هێنـاوەتە
پــــــــاڵ «زاوا-بــــــــــــــووک»!
(بێکەس)١١ :٠٢٢١ ،
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لەبەر ئەوەی شاخ توانای هەڵگرتنی شوناسی کورد و کوردستانی هەیە ،شاعیر بە شیعر و بە ناوەندی
هێمنی شاعیر ،پارچەیەکی کوردستانی بۆ پارچەکەی دیکە بردووە و لە ڕووی مێژووییشەوە سلێامنی
و کۆماری کوردستانی وەک زاوا و بووک خستۆتە پاڵ یەک .لە شیعری «تەم توومان» ،کە بۆ ئازاد
هەورامی نووسیوە ،سیانەی شیعر ،شاخ و ئازاد هەورامی لە یەکدەدات؛ لێرەشەوە هاوخەباتی شیعر
و هونەری هاوڕێگە کردووە:
ـ شەوبــــاش ..کاکــــە ئــــــــازاد ..شەوبــــاش!
وەکــوو قەندیـــل تۆی لەبیـــــرە! لەبیــــــرم دێ
بـــــــۆ یەکـــــــەم جــــــار مـــــانگی شیعــــر...
هەردووکامنی بەیەک ناساند [ ]...لە یەک کاتدا:
تۆ چەک بوویت و تـۆ گـوڵ بـوویت و تۆ گۆرانی...
()١٥١
چۆن شیعر قەندیلی بیر ناچێت ،تۆشی بیر ناچێت ،تۆ سیانەی «هێز ،جوانی و هونەر» بوویت ،بۆیە
وەختێ شیعری ئەفڕێ ،بە دڵی شاخ و ئازادەوە دەنیشێتەوە (بە سوودەرگرتن لە شیعرەکە) .قەندیل
شوێنی بەیەکناساندن و یادەوەرییە ،شیعر و هونەریش نیشتەجێی قەندیلن و خەبات دەکەن:
شیعـــــــــــــــــرم ئـــــەڕۆی  ...ڕەوەز  ...ڕەوەز
دۆڵبەدۆڵ و لووتکە لووتکە و پێدەشت پێدەشت
وەکــــوو ئەوان شیعــــر خـــۆی ئەکرد بە شاردا
وەکــــوو ئەوان لە کەمینــــدا شەهید ئەبوون…
بـۆیــــــــە ئیستـــــــەش لـــــــە دیـوانـــــــــدا
شیعرم هەیە وەکوو پ.م دەستێکی بڕڕاوەتەوە...
()١٥٩-١٥٩
کاتێک شوناسی گیانفیدا بە شیعر دەدات ،شیعر لووتکە بە لووتکە خەبات دەکات و شەهید دەبێت.
شاعیر لە چاوپێکەوتنێکیدا دەڵێ« :سەنگەری ڕاستەقینەی گیانفیدای ئەم شاخ و کێوانە لە کوێ
بووبێ ،شیعری منیش لەوێ بووە» (بێکەس .)٩٩ :٠٢٢٥ ،لە شیعری «تەقینەوە»شدا ،شیعر زۆرتر
ڕەنگی شاخ دەگرێ؛ قەڵەمیش دەبێت بە گیانفیدا:
لەوســــاکــــــەوە کــــــــە بــڕبـــڕەی شیعــــرم
بـــووە بـە شــــاخ
قــەڵــــــــەممــــــ بـــۆتـــــــــە گیـــانفیـــــــدا
()١٠٥/٠
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لەم شیعرانەدا ڕەگەزی مادیی شاخ و نامادیی شیعر تێکشکێرناوە و ڕەمز و وێنەگەلی نوێ سازکراوە،
شاعیر بەرزڕوانیی شیعرەکانی بە بەرزیی چیا و بەرزیی چیاکانیش بە بەرزیی چاوی چەکی لووتکە
(گیانفیدا) دەپێوێ:
شیعــرم وەکـــوو شــــاخـی بــااڵت
وەک چــاوی چەکی ســەر لووتکـە
بەرز ئەڕوانێ...
()١٠٠
شاخەکانی کوردستان بە گوڵدانی شیعرەکانی کە گوڵی ڕەنگاوڕەنگ دەگرن؛ دەچوێنێت ،پێی وایە
شیعر نەبێت بە شاخ و چەک شیعر نییە:
شیعـــر نەبێ بــــە دابــان و بـــە زینانـــە  ...شیعر نییــــە
شیعـــر نەبێ بە ئار.بی.جی و بە مەفرەزەی حەرف و وشە و
نـەچێـتـــە ســـــەر مـۆڵگــــەکـانی جــــاش و قــەڵــــەم و
ســـــەر ڕەبـایــەی شیعـــر ی سوڵتــان  ...شیعـــر نییە ...
ئەم نیشتمـــــــانــی ئـــــازارە
مـامەڕیشەی شیعری ئەوێ ...
()١٥١
لێرەدا شیعر وەک ڕەمزی خەبات نەماوەتەوە ،بەڵکوو چەکی چەندسەرە هەڵدەگرێت؛ دەبێ بە پۆلی
گیانفیدا و ڕەمزیبوونەوەی ئازایی مامەڕیشەش خۆی شیعرە .خەباتی شیعر و گیانفیدا لە
شاخەکانە ،بۆ ئەوەی شیعر ببێت بە شیعر دەبێت ببێت بە شاخ .شیعر لە گیانفیدا بەرزتر نییە ،گەر
ئەو شەهید بێت؛ ئەوا شیعریش با شەهید ببێت:
بەڕێگاوەم ،شیعر لێرە بۆتە چیا و
ئیستـاکـــە نـــاوی کۆڕەنگــــە و
وشـــە بــە وشـــەم سەنگــەرە...
()١١١
شیعر و شاخ هاوشوناس و وشەکانی شیعریش سەنگەرن .شاعیر لە «داستانی هەڵۆی سوور»دا باسی
ئاراستەگۆڕی و لە گۆڕنانی خۆی وەک شاعیرێکی خۆشباوەڕ دەکات (هەمان)٥٩٠ :؛ دەڵێ کە
شیعرەکانم دەبنە شاخەوان بەرگی ناسک فڕێدەدەن:
شیعرەکانت پێستی دەستوپل و قاچوقولە ناسکەکەی
دوێنـێـــــی خۆیـــــان وەکـــــوو کـــــاژێ فــــــڕێداوە
()٠٢٩
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یەکێک لە سیامکانی ئەم شیعرانە ئەوەیە ،شیعر و شاعیر جیانین .لێرەدا شاعیر و شاخ نەک لە
ئاستی گشتیدا ،لە وێنەی داهێرناوی شیعریشدا هاوخەسڵەت کراون؛ شیعر نەک دەبێتە ڕەمزی
شاخ ،خۆشی دەبێتە شاخ و گیانفیدا ،خەبات دەکات؛ لەبەر ئەوە ،لە هەندێک شیعریدا بە هۆی
پەیامی ڕاستەوخۆی ،شیعرییەتی تێکستەکانی الوازن.
 -1-1شاخ و شار
شاخ بەرامبەر بە شار دەوەستێتەوە و خەبات دەکات؛ ڕەمزیەتی شارەکانیش زۆرجار شاخەکانی
شارن کە گۆیژە و مامەیارە و هتدە دەگرێتەوە .هەروەها پەیوەندییەکی دیالێکتیکی لە نێوان شاخ و
شاردا هەیە؛ ئازارەکانی شار لە شاخ دەڕوێن و تۆڵەدەکەنەوە ،خەباتی شاخیش شار دەخرۆشێنێت،
خیانەت و شکانی گیانفیداش تفی شاخ و پێکەنینی شار دەنوێنێت .لە شیعری«میوان»دا شێرکۆ
وەک شاعیرێکی شارنشین گیانفیدایەک لە شاخەوە بۆ الی دێت ،بە بۆنی چیا بۆ ژووری شار ،شیعر
دەخرۆشێ:
جل بۆنی بـــارووت و قژ قــەوزەی ڕووبــار و
ژوور بۆنـــــــی گـــۆگــــردی
ئەشکــــەوتـــی نـــاو چیــــا
(بێکەس)٠٩٨ :٠٢٢١ ،
پاش هاتنی بۆنی چیا ،چیا وەک مامۆستایەک پەیام بۆ قوتابیە گیانفیداکانی شار دەنێرێت:
بە نۆرە هەریەکە و دێڕێکی نامەکەی
بۆ کیژ و ..بۆ کوڕی
قوتابیــی گیانفیــدای شـــار نووسی
()٠٨٢
لێرەدا پەیوەندیی شاخ و شار لەسەر بنەمای هاندانی شار وەستاوە و مانای بە خەباتی شاریش
داوە .ئەم پەیوەندییەش هونەری گێڕانەوەی لە شیعرەکاندا هێناوەتەئاراوە .لە شیعری «پیاو»یشدا
داستانی گیانفیدا لە شاخ ،دەبێتە وانەی مامۆستایەک لە شار .لە شیعرێکیدا مەودای شیعری
شارنشین و شاخنشین فراوان دەکات:
هەمـوو شـاخێ من نـانــاسێ
با دارستـان یــان کەژیش مبـ
...
ئەو کەڵـی نـاو شـاخان بووە و
منیش شیعرێکـی شــارنشین
()٠٩٥-٠٩٢
هەموو شاخێک شیعری شار ناناسێت ،ئەگەرچی شیعری کەژیش بێت؛ چونکە ئەو کەڵی ناو
شاخەکانە .شاعیر لە نێوان منی شیعری شارنشین و ئەوی کەڵی ناو شاخان سیامی شیعری شاخ
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و شار دەکێشێت .لە بەرامبەر ئەمەدا چیرۆکەکانی شاریش بۆ شاخ دێت؛ شیعر و خەباتی شاخ
دەخرۆشێنێت:
ئەو ڕۆژەی کێرد لە پایتەختا
ســێ هەڵــــۆی کــــوشت
لە قەندیـــلدا
بیســــت باڵـــــی گــــرت!
()٥٨١
پایتەخت گوزارشت لە شار دەکات؛ هەڵۆ لە گیانفیدا ،کە کوشتنی سێ گیانفیدای شار بووەتە
خرۆشانی شاخ ،لەوێ بیست باڵی تۆڵەی گرتووە .لەم شیعرانەدا دابڕانی شاخ و شار لەالیەک کاڵ
و لەالیەکی دیکەش تۆخکراوەتەوە .شار شوێنی دەستپێگەیشتنی تووڕەیی دوژمنە و شاخیش
شوێنی بااڵبوونی خەبات و تۆڵەیە .لە شیعرێکیدا نزمی شار بە کوشتنی گیانفیدا بەرز دەکاتەوە:
با ســەیوان کورتـــە بااڵش بــێ
بـەاڵم لـــە هـەنــــاوی ئــــەودا
دەیان هەڵگورد ســەر دەردێنێ
()٠١٠
لێرەدا جگە لە بەرزکردنەوەی شەهید ،ئیرادەی شاریش بە شاخ دەپێوێ؛ سەردەرهێنانی دەیان
هەڵگورد لە شار جۆرێکە لە بەردەوامیدانی خەبات و نەمریی بەرەنگاربوونەوە لە شاخ و شاریش.
ڕەهەندێکی دیکەی شاخ و شار ،نەبوونی ئازادییە لە شار ،کە لە هەناویدا دابڕانی پەیوەندی و
سازبوونی دۆخێکی دەروونیی خراپە بۆ شاخنشین و خەباتکارەکانی:
ڕێگەکانی من و گۆیــژە
چــەقـــــۆن چـەقـــــۆ!
()٥٩٥
هەبوونی چەقۆ مانای دابڕانی پەیوەندیی ڕاستەوخۆیە ،کە ئەمەش وا دەکات لە ڕێگەی جیاوازەوە
پەیوەندی بە شارەوە بکرێت ،چونکە دۆخی خراپی شار ،شاخی ئاوەدان کردۆتەوە:
دایــە تـوخـــوا لـە بیـرت بـــێ
کە چوویتە الی گۆیژە و ئەزمەڕ
پێـیــــان بڵێ
شێرکۆ ئەڵێ!
بـۆ ئەو شیعــرەی پێیـان ومتــــ
داومەتــە دەست شەپۆلــەکان
بیبــەن بیگـەیێننـــە سیــروان
()٥٩١-٥٩١
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گۆیژە و ئەزمەڕ شاخن و گوزارشت لە شار دەکەن؛ پەیامی شاعیر لە شاخەوە بۆ شاخی شارە ،کە
ئەمەش بینینی شوناسی شارە لە شاخەکانیدا .هەروەها گەر سەرنج لەم شیعرانەی لە شاخ بۆ شار
دێن ،بدەین ،دەبینین شاریش داوای شیعری شاخ دەکات؛ «بۆ ئەو شیعرەی پێیان وتم» ،پێویستیی
شارە بە شیعر؛ کاتێکیش شیعر لە شارە ،شاخ داوای شیعر دەکات .لێرەدا لە شاخەوە پەیام بۆ شار
دێت  ،بەاڵم چاوەڕوانی نامەی شاریشە بۆ شاخ ،کە ئەمەش پەیوەندییەکی ئیستاتیکییە؛ قەرەبووی
دابڕانی پەیوەندیی واقیعی کراوەتەوە:
هەناســەی گۆیـژە ئەخـاتە ناو نامـەوە و بـۆم ئەنێرێ
()٥٨١
هەروەها لە شیعری «هەرەس» دا ،ڕەهەندێکی نوێی شاخ و شار دەهێنێتە پێشەوە و کاردانەوەی
هەرەس بەم جۆرە وێنا دەکات:
لەبیرتانە؟!
ساڵـی هـەرەستــان لەبیـــــرە؟!
لەبیرتانە؟!
ئەو بەیانیـەی کــە هـەستـاین...
چــــاومـــــان گڵــــۆفتــــــــــــــ
ســـەیــرمـــــــــان کــــــــــــرد:
شاخەکان :تفامن لێئەکەن؟...
شــاریش پێمـــان پێئەکـــەنێ؟
()٠١٨
جگە لە زیندوێتی و بەدەنگ هاتنی شاخ و شار ،دەتوانین بە ڕەمزی نیشتامن و خاک بیبینین.
هاوکات تفی شاخ و پێکەنینی شار جیهانبینیی شاعیرمان بۆ هەڵسوکەوت و کاردانەوەی مرۆڤی
شارنشین و شاخنشین نیشاندەدات ،کە سووکایەتیی شار بە شکستی خەباتی شاخ جۆرێکە لە
ئایرۆنیەتی شار کە چاوەڕوانی ئازادی ،نەک شکستە .لە شاردا بەر دوژمن و سووکایەتیەکانی
دەکەون ،هاوخەبات و دوژمنیشی لێیە ،بەاڵم شاخ تەنیا هاوخەباتی لێیە ،بۆیە تووڕەیە.
 -6-1شاخ ،خەباتی ئازادی و هەژاری
نان و ئازادی دووانەیەکی دوور و نزیکن؛ لە چەمکدا دوور و لە واقیعدا پێکەوە گرێدراون .یەکێک
لە بنەماکانی خەباتی شاخ بۆ ئازادییە .هاوکات هۆکارێکی دروستبوونی ڕەمز نەبوونی ئازادییە؛
نەبوونی ئازادی لە شاردا خەباتی شاخی پێکهێناوە .خەباتی شیعریی شاعیر بۆ نان و ئازادییە،
چونکە جگە لە پێویستیی شیعری ،شاعیر لە شاخ گیانفیدای حیزبی «ی.ن.ک» بووە کە دروشمی
نان و ئازادی هەڵگرتووە (بایز .)٠٥٨ :٥٨٨ ،الی شاعیر ،شاخ ئازادییە و ئازادیش شاخە یان شاخ
ئەسپێکە و سواری ملی ئازادی بووە .نەبوونی ئازادی و نان ،نەبوونی ژیانە .شێرکۆ دەڵێ برین و
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ئاخی هەژارەکان لەسەر جەستەی شاخەکان دەڕوێت ،لەبەر ئەوە برسێتی نان و ئازادی مانایان بە
خەباتی شیعر داوە؛ بۆیە خەباتی گیانفیدا بۆ ئازادی لووتکەی هەڵوێستی مرۆڤە:
شەهید بااڵی
بە قــەد بااڵی کــــوردستـانە
دڵــی ئــازادی و بەیـداخــی
لـووتکــــەی هـەڵــــوێستــی
ئینـســــانـــە
(بێکەس)٠٨٩/٠ :٠٢٢١ ،
لە شیعرێکیدا دەڵێ زین لە کوێ بووبێ مەم لەوێ بووە ،ئازادیی کوردستانیش لە کوێ بووبێت،
خوێنی شەهیدانیش لەوێ بووە ( .)٠٨٨هاوکات ئازادی بە چیای سەربەرزی دەبینێت ،کە تەنیا بۆ
پیاو نییە ،دەبێت ئافرەتیش لە ناو ماڵی ئازادیدا نیشتەجێ بێت ،وەکوو چیا سەربەرز و بەرەنگار
بێت:
لە ئیستەوە ئیرت بەیـان ئەو کچەیـە
...
شێــری مێیـــە و لــە نـــاو النــەی
ئــــــــــازادەوە دێــتـــــــــە دەرێ
وەکـــوو چیـــام ســەر هــەڵبـــڕێ
()١٩٥
جگە لەوەی سوود لە وێنە و رسوشتی لووتکە و چیا بیرناوە ،هاوکات ڕەمزیەتی سەرهەڵبڕین لە بەرزی
و بەرەنگاریدا مانای پێدراوە .لە شیعرێکیدا گیانفیدا بە هاوڕێی «هەژاری و ئازادی» ناودەبات ،بە
سوودوەرگرتن لە شیعرێکی گۆران کە دەڵێ «بەاڵم تەبیعەت هەرگیزاو هەرگیز/بێ ڕووناکیە بێ بزەی
ئازیز» ،شێرکۆش دەڵێ بێ چەکی گیانفیدا کوردستان ،قەڵەم و یارەکەم ،سەربەرز و جوان نابن:
منیــش ئەڵێـمــــــــ ئــــەی گیــانفیــــدا!
ئــــــــــــەی هـــــــــاوڕێی هـــــــــەژاری
کـــــوردستانم ،قەڵەمـەکــــەم ،یارەکـــەم
نـە بـەختیــار ،نـە ســـەربـەرزن ،نـە جوانن
بـێ چەکی تۆ ...ئەی هـــاوڕێـی ئازادیـی!
( )١٠٨
شاعیر هەوڵی داوە سیامیەکی مرۆیی و ئیستاتیکیش بداتە گیانفیدا ،چونکە خەباتی شاخ و
شیعر بۆ بەدەستهێنانی ئازادی و لەناوبردنی ئاخی هەژارانە:

«  121شاخ» لە شیعری شێرکۆ بێکەسدا
لەنـــاو گەڕەکی گریــانی هەژارانـــا
ئاخێکامن دی
سەریان ئەبڕی
ئاخ بوو بە گوڵ
لە شــــاخ ڕووا
()٠٠٩
ئاخ و ناڵەی هەژاری گوڵی خەباتی لە شاخەکاندا سەوز کردووە و بۆ هەژارەکانیش تەنیا شوێنی
خەباتی برسێتی ،شاخەکانە:
هــەژارەکان ناونیشـانی شــاخەکانیان
لە سەر ڕوومەتی برسێتی هەڵکەنــدووە
()١٩-١١
ڕوومەتی برسێتی و ناونیشانی شاخەکان بەرامبەر یەک دەوەستنەوە ،لووتکەی بەرەنگاری
دروستدەکەن؛ ئەمە بۆ لووتکەی ئازادیشە کە هاوشوناس دەبێت لەگەڵ شاخدا و ناتوانن ملکەچ
بکەن:
ملی ئازادی و ملی شاخ وەکوو یەکن
قـــــــەت کــــــــەچ نـــــــــــابــــن
()١٩١
لە شیعرێکیدا گیانفیدا وەک ئەفسانە نیشاندەدا کە شێت بوون و چوونەتە شاخ و لە لووتکەش
نەبێ نامرن؛ گەر ڕێشیان بکەوێتە گوندێک ،ئەوا تەنیا هەژارەکان لەوان تێئەگەن:
ئەم هەڵۆیانە زۆر سەیرن
نان بـۆ مەلە هــەژارەکـان ئەکەنــەوە و نانیـان ناخــۆن
ئەم هەڵۆیانە ئەفسانـەن
( )٥٨٠
هەژارەکانیش وەک هەڵۆ هاوخەباتن ،خەبات بۆ ئازادیی فڕین و نەهێشتنی برسێتی دەکەن؛ ئەم
خەباتەش پیرۆزی و نەمری دەبەخشێتە شیعری شاخ.
 -1-1شاخ ،پیرۆزی و نەمری
کاتێک شاخ دەبێتە ڕەمزی کورد و کوردستان ،ئەوا ئاساییە کە مانا و ڕەمزی پیرۆزی و نەمری
وەربگرێت .شاعیر لە چەند ڕەهەندی جیاوازەوە شاخی بە نەمر و پیرۆز نیشانداوە .لە ئاستی
خۆشەویستی ،ڕەمزی دڵداری ،کەسایەتیی داستانە دڵدارییەکانی وەک شیرین و فەرهاد ،مەم و
زینی ئاوێزانی کوردستانی پیرۆز و خەبات کردووە؛ هەروەها نەمریی شەهید وەک شاخەکان،
بانگدانی خەبات لە شاخ و کڕنووشبردن بۆی .لە ئاستی رسوشتیشدا ،لووتکەی شاخەکان وەک
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نزیکبوونەوە و لەباوەشگرتنی بەفر و ئاسامن وێناکراوە؛ لەبەر ئەوەی شاخ دایکە ،نەمر و پیرۆزە
(.)Ferber,1999:129
شـەهیـــد نـەمــــــرە وەکــــــوو شـــــــاخ
...
شەهیـــد بااڵی بە قەد بااڵی کـــوردستانە
(بێکەس)٠٨٩ :٠٢٢١ ،
نەمریی شەهید بە نەمریی شاخ چوێرناوە ،لەوێشەوە بە کوردستان؛ واتە ،شاخ وەک ڕەگەزێکی نەمر،
نەمریی شەهید و بەرزیی کوردستانی لێ وەرگیراوە .هەروەها هەڵگورد وەک هێزێکی نەمر و پیرۆز
دەبینێت کە کەس ناتوانێت خۆی لە نیگای ئەو ونبکات:
کێ ئەتوانێ خۆی لە نیگای بەرزە تیشکی
هــــــــــــــەڵگـــــــــــورد ونکـــــــــــا؟!
()١١١
لە جیهانبینیی کورد و شاعیریشدا ،شاخ ڕەمزی شتی مەحاڵە و دەتوانێت چۆک بە مەحاڵ دادات
(بەکر .)٩٢ :٠٢٥٩ ،شیعر بۆ شاعیر پیرۆزە و ژیانە ،بەاڵم پیرۆزیی شاخ وا دەکات شیعر کڕنووشی
بۆ ببات:
هێشتا شیعرم بەهارانە گوڵ بارانی
شــــاربـــــاژێــڕی ئـــەکـــــــــــرد
...
کـڕنووشی بـــۆ ســورکێــو ئەبــرد!
( )١١٥/٠
لێرەدا جوانیی رسوشتی کڕنووشی بۆ ئیستاتیکای شیعر بردووە .بەاڵم لە شیعرێکیدا ،خۆی و
شیعرەکانی ،شاخی خەبات و گیانفیدا دەکەن بە ڕووگە:
ئەوکاتــەی شیعریشمــــ وەک خـــۆمـــ
...
شاخی هەڵۆکانی کردە قیبلە و ڕووگــە
()١٩١
شاخ الی شاعیر شوێنی سازبوونی چیرۆکی عیشقی نوێیە ،کە جیاواز لە چیرۆکە دڵدارییە کۆنەکان،
خەباتی کورد لە پشتیەوەیەتی .لە شیعرێکی گێڕانەوەییدا شاعیر بە زمانی ژن باسی مێردێکی عاشق
بە چیا دەکات:

«  126شاخ» لە شیعری شێرکۆ بێکەسدا
مێــردیش ئـــەوە چەنــــد ساڵێکــــە
زریانێکە و
شــوێن عەشقــــی چیـــا کەوتــــووە
()١٠٠
لە پێشەکیی دیوانەکەدا ،شاعیر دەنووسێ «ئەم چارەنووسی خۆشەویستییە پیرۆز و مەزنە وەک
هەڵگورد و ئاگریداغ و شاهۆن (هەمان)٥١ :؛ کە ئەمە لە پیرۆزیی ئایینی بۆ شاخەکان جیایە؛ چونکە
شاخ بۆ شاعیر نیشتامن و دایکە:
بەشیری مەمکی شاخێکمــ
لە ناو النکەی پشکۆیەکــدا
وشەیەکم پەروەردە کــرد...
()١٠٩
شاعیر لە ڕێگەی ڕەمز و مانای پیرۆزی دایکەوە ،شاخی بە ڕەمزی پیرۆز و پەروەردەکار کێشاوە ،کە
شیرەکەی منداڵێکی خەباتکار و نیشتامندۆست پەروەردە دەکات.
 -1ئەنجام
شاخ لە فەرهەنگی زمانی کوردیدا دەوڵەمەند و فرەمانایە؛ ئەمەش بەشێکی پەیوەندیی بە جوگرافیای
کوردستان و مێژوو و ئەدەبەکەیەوە هەیە .لە شیعری کالسیکدا شاخ مانا و ڕەمزی دیاریکراوی هەیە.
لە شیعری نوێشدا گۆرانــی شاعیر ڕەهەندی کۆمەاڵیەتی و سیاسیی پێداوە .بەاڵم شاخ و
سینۆنیمەکانی الی شێرکۆ بێکەس لە ڕەگەزێکی رسوشتییەوە بۆ چەندین ڕەگەز و ڕەمز و مانای
جیاواز براوە؛ هەمەالیەنانە وێنەی کێشاوە؛ ئاوێزانی زۆر ڕەهەند ،ئاست و پنتی دەاللی جیاوازی وەک
جەستە و دەروون ،مێژووسازی ،شیعر ،گیانفیدا ،بەکەسکردن ،جووڵێنەری شار ،پیرۆزی و نەمریی
کردووە .شیعرەکانی بەگشتی ،گێڕانەوەی مێژوون بە شیعر؛ لەبەر ئەوە ،ڕەمزەکانی شاخی جیاواز لە
ڕەمزە باو و فەرهەنگییە گشتییەکە بەکارهێناوە و خۆی فەرهەنگێکی ڕەمزیی شاخی بونیادناوە.
ئەمەش لە وێنە هونەرییەکانی شاخدا دەرکەوتووە ،کە ڕەمزە گشتییەکانی خودی و خودییەکانیشی
گشتی کردۆتەوە .شیعرەکانی لە باری ماناوە نزیکی و لێکچوونی لەگەڵ بیرکردنەوەی کورد بۆ شاخ
هەیە ،کە شاخ دۆست و پیرۆز و پارێزەرە .ئەم نزیکییەش ،هەندێ جار داڕمانی الیەنی هونەری
شیعرەکانی و نزیکخستنەوەی لە فەرهەنگی گشتی و نوخبەی سیاسی لێکەوتووەتەوە و
شیعرەکانی بەرەو ئاراستەی دروشم و پەیامی ڕاستەوخۆ بردووە .هاوکات پەیامی لەشاخدامانەوەی
هەڵگرتووە ،کە بە ڕوانگەی ڕەخنەگرانەمان دوورکەوتنەوە و ترسە لە شار و شارستانییەت.
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سەرچاوەکان
کوردی:
قورئانی پیرۆز.

ئۆجەالن ،عەبدوڵاڵ ( .)٠٢٥١بەرگریکردن لە گەلێک ،وەرگێڕانی لوقامن عەبدوڵاڵ ،سلێامنی:
چاپخانەی ڕەنج.
ئەحمەد ،پەخشان عەلی ( .)٠٢٢٨شێوازی شیعری گۆران .سلێامنی :مەڵبەندی کوردۆلۆجی.
بالخی ،محەمەد کوڕی عوسامن (مەحوی) ( .)٠٢٢٩دیوانی مەحوی .ڕێکخسنت و کۆکردنەوەی
مەال عەبدولکەریم مودەڕیس و محەمەد مەال کەریم .سنە :باڵوکەرەوەی کوردستان.
بایز ،ئەرسەالن ( .)٥٨٨٨ڕاگەیاندنی شۆڕش و بزووتنەوەی شیعری کوردی ( .)٥٨٨٥-٥٨٩١نامەی
ماستەری ئەدەبی کوردی ،زانکۆی سلێامنی.
بەکر ،محەمەد ( .)٠٢٥٩کورد و چیا .سلێامنی :دەزگای سەردەم.
بێکەس ،شێرکۆ ( .)٠٢٢٥ئەزموون ،چەپکێک هەڤپەیڤین .٠٢٢٢-٥٨٩١ :کۆکردنەوە و
ئامادەکردنی یاسین عومەر ،سلێامنی :دەزگای سەردەم.
 .)٠٢٢١( --دیوانی شێرکۆ بێکەس ،بەرگی دووەم .٥٨٩١-٥٨٩١ :کوردستان.حەسەن،

حەمە

فەریق

(.)٠٢٥٩

«پێگەی

چیا».

٠٠ی

نیسانی

.٠٢٥٩

http://www.basnews.com/index.php/so/opinion/431595

حەمەد ،پەخشان سابیر ( .)٠٢٥٠ڕەمز لە شیعری هاوچەرخی کوردی :کرمانجیی خوارووی
کوردستان ( .)٥٨٨٥-٥٨٩٢هەولێر :ئەکادیمیای کوردی.
خۆشناو ،ئەبووبەکر عەبدوڵاڵ حەسەن ( .)٠٢٢٥شیعری بەرەنگاری کوردی .نامەی ماستەری
ئەدەبی کوردی ،زانکۆی سلێامنی.
خۆشناو ،شیروان حوسێن ( .)٠٢٥٥تێڕوانینێکی نوێ بۆ سینۆنیم لە زمانی کوردیدا .نامەی ماستێر
(باڵوکراوە) .سلێامنی :بەڕێوەبەرێتیی چاپ و باڵوکردنەوە.

خۆشناو ،هێمن عومەر ( .)٠٢٥٢شیعرییەتی دەقی چیرۆکی کوردی :لێکۆڵینەوەیەکی شێوازگەریی
پراکتیکییە .هەولێر :بەڕێوەبەرایەتیی ڕۆشنبیری.
خەلیقی ،حوسێن ( .)٠٢٥٠ئاینی یاری .سوید.
زامدار ،مەحموود ( .)٥٨٨٩کێوستان و فەرهەنگی چیا .ڕامان ،١-١ ،ژ ،٠٥.لل.١٥-٠١ .
سدیق ،فاروق عومەر ( .)٠٢٥٥لەدایکبوونی وشە .سلێامنی :چاپخانەی شڤان.
شەرەفکەندی ،عەبدولڕەحامن (هەژار) ( .)٥١٩٩هەنبانە بۆرینە .تاران :رسوش ،چاپی شەشەم.

«  121شاخ» لە شیعری شێرکۆ بێکەسدا
شێخولئیسالمی ،محەمەدئەمین (هێمن) ( .)٠٢٢١سەرجەمی بەرهەمەکانی هێمن .بە
سەرپەرشتی سەیران حیکمەت و سەردار شەمزاو ،کوردستان.
عەبدواڵ ،عەباس ساڵح (« .)٠٢٥١هێامگەری و ڕەنگدانەوەی لە شیعری چەند شاعیرێکی ناو
گۆڤاری نووسەری کورددا» .گۆڤاری زانکۆی سلێامنی .کانوونی دووەم ،ژ ،١١ ،لل.٥١١-٥٥٩ .

عەبدولڕەحامن ،لهۆن قادر ( .)٠٢٥١دوالیزمی دژیەک لە هۆنراوە لیریکییەکانی مەوالنای ڕۆمی و
مەولەوی تاوەگۆزیدا .نامەی ماستەری ئەدەبی کوردی ،زانکۆی سلێامنی.
عەبدولڕەحیم ،عوسامن کەریم ( .)٠٢٥١وشەی زمانی کوردی و ڕێگاکانی دەوڵەمەندکردنی .نامەی
ماستەری زمانی کوردی ،زانکۆی سلێامنی.
ڤاسیلیەڤا ،ی .ئی .)٠٢٢٨( .کوردستانی خوارووی ڕۆژهەاڵت .وەرگێڕانی د .ڕەشاد میران ،هەولێر:
دەزگای ئاراس ،چاپی دووەم.
قەرەداخی ،عەتا ( .)٠٢٥٥کۆمەڵگەی کوردی و پەرەسەندنی نارسوشتی .سلێامنی :چاپخانەی یاد.
گۆران ( .)٥٨٩٢دیوانی گۆران .کۆکردنەوە و ئامادەکردنی محەمەد مەال کەریم ،بەغداد :چاپخانەی
کۆڕی زانیاریی عیراق.
الزاریف ،ن .)٠٢٥٢( .مێژووی کوردستان .وەرگێڕانی وشیار عەبدوڵاڵ سەنگاوی ،هەولێر:
چاپخانەی ڕۆژهەاڵت ،چاپی دووەم.
لەشکری ،حەیدەر ( .)٠٢٢٨وێنەی کورد لە زانینی مێژوویی ئیسالمیدا .وەرگێڕانی محەمەد تاتانی،
سلێامنی :مەڵبەندی کوردۆلۆجی.

مستەفا ،ئاسۆ عومەر ( .)٠٢٢٨بەها ئیستاتیکییەکانی شیعر الی پیرەمێرد ،شێخ نوری شێخ ساڵح
و گۆران .هەولێر :دەزگای موکریانی.
مۆریس ،ڕێنیە ( .)٠٢٢٨کوردستان یان نەمان .وەرگێڕان :ئەبووبەکر ساڵح ئیسامعیل ،هەولێر:
چاپخانەی ڕۆشنبیری و الوان ،چاپی دووەم.
مەجید ،فازڵ ( .)٠٢٢٩رسوشت لە شیعری گۆراندا .سلێامنی :دەزگای سەردەم.

مەعرووف ،کەمال مستەفا (« .)٠٢٢١ڕەمز لە شیعرەکانی شێرکۆ بێکەسدا» .گۆڤاری زانکۆی
سلێامنی ،حوزەیران ،ژ ،٥١ .لل.٥١٥-٥١١ .
میکایەڵی ،مەال خدری ئەحمەدی شاوەیس (نالی) ( .)٠٢٢٩دیوانی نالی .ڕێکخسنت و
کۆکردنەوەی مەال عەبدولکەریم مودەڕیس و فاتح عەبدولکەریم .سنە :باڵوکەرەوەی کوردستان.
نانەوازادە ،عەلی ( .)٠٢٢١فەرهەنگی هەرمان .بەرگی  .٠هەولێر :موکریانی.
نەبەز ،جەمال ( .)٠٢٢٩ناسنامە و کێشەی ناسیۆنالزمی کورد .هەولێر :کتێبفرۆشی سۆران.
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