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 چکیده  کورته
بەرزترین مامۆستایانی  یەکێک لە گەورەترین وبە شیرازى  یحافز 

داڵنە  سەر شیعرى ئەو هەمیشە لە .دادەنرێتلە ئەدەبی فارسیدا  غەزەل

ى ئەم ینێو دنیاى جوان ویست و خواستى خۆى بەهەرکەس بەگوێرەى و 

ڕەنگە دنیاى پڕکێشمەکێش و  .خەیاڵەدا گوزەر دەکاتشاعیرە ناسک

 ییوگۆڕى دەسەاڵىت سیاسومەرجێکى تایبەت لە ئاڵدۆخ و هەل

ر شاعی ییناسئەودەم کە حافز تێیدا ژیاوە، هەستى ناسک و جواىن

جیا  .شتبێتێهە جێئاوێتەى یەک بووبن و ئەم گەوهەرانەى بۆ ئێم

دەوترێت حافز قسەى  ،لەوەى کە دێتە سەر باىس دنیا و دواڕۆژ

ئەم  هەیە و هەم غەزەىل عاشقانەى دونیایی. ییعارفانەى ئاسامن

بەو  .زۆرى هەبووە لەسەر شاعیراىن تەواوى دونیا ییشاعیرە کاریگەر

ى وەک شاکارێکى ئەدەىب جیهاىن لێى دەڕوانرێ و ەپێیەى بەرهەمەک

 ەیەو توێژینه میراىن کوردیش بەدەر نین لەم کاریگەربوونە. ئهشاع

 الیەن شاعیرى کە لە ،دەقى غەزەلە وەرگێڕدراوەکاىن حافز داوهوڵیهە

 تاڤگەى وەرگێڕدراوە و لە دووتوێى دیوانی ،خامەڕەنگینى کوردەوە

 لیل( باڵوکراونەتەوە، بهۆ عومەرى ساڵحى ساحێب )ک ی-ئەوین

 .نەوەری لێكۆڵیشتەر نەبە بخاته تیكا(وهت )پۆیەرییەرازووی شیعته

 ێكدا باس لەپتسدە لهکە  یەانەشیکار -ڕێبازی لێکۆڵینەوەکەمان وەسفی

تی نادروس و ڕێگاکانی وەرگێڕان و پاشان دروستی و بنەما وەرگێڕان و

چەند غەزەلێک بە منوونە لەو وەرگێڕانە  پاشان .وەرگێڕانی شیعر كراوه

 ڕووی کێش، سەروا، زمان، ڕەوانبێژی، الدانی شیعری و و له وەرگیراوه

 پۆیەتیکای شیعرییان پێ شیعرییەت و هەموو ئەو تەکنیکانەی کە

 کۆتاییدا ئەنجامی توێژینەوەکە بە هەڵسەنگێرناون. لە ،بەهێزدەبێت

 .كراوهچەند خاڵێک دەستنیشان

 

لقی رسای ادبیات فارسی تفظ شیرازی یکی از بزرگرتین شاعران غزلحا 

شود. شعر وی همواره مردم را مجذوب کرده و هر کس متناسب با می

روحیات خود از دنیای شعر این شاعر نازک خیال بهره برده است. 

دنیای پرکشمکش و وضعیت خاص  ناشی از فشار سیاسی عرص حافظ 

شناسی شاعر ترکیب شدە و چنین گوهرهای با احساس نازک و زیبایی

شعری را برای برشیت به یادگار گذاشته است. افزون بر این که حافظ 

های ی دنیا و آخرت سخن گفته است، شعرش توأمان هم مایهدرباره

ی دنیوی را دربردارد. از آنجا که شعر ی اخروی و هم عاشقانهعارفانه

شود، این شاعر بر قلمداد می ی شاهکارهای ادبی جهانحافظ از زمرە

بیشرت شاعران دنیا تأثیرگذار بودە و شاعران ک ردزبان نیز از این قاعدە 

های مستثنی نیستند. در این پژوهش سعی شده است تا غزل

ی حافظ که توسط شاعر صاحب قلم ک رد، عمر صالحی شدهترجمه

 شقشار عآبصاحب، کولیل، به زبان کردی برگرداندە و در قالب دیوان 

منترش شده است، در ترازوی بوطیقا بررسی شود.  (ئەوین گەیڤتا)

ترجمه و درستی و نادرستی  یبرای این کار نخست مطالبی درباره

های حافظ از نظر وزن، قافیه، ی غزلترجمه بیان شده، سپس ترجمه

هایی که شعریت و زبان، بالغت، هنجارگریزی شعری و متام تکنیک

کند، ارزشیابی شدە و در پایان نیز نتایج متعالی می بوطیقای شعر را

 پژوهش بیان شدە است.
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 پێشەکیـ 1

الی مرۆڤ دادەنرێت. وکەوتی زمانەوانی وەرگێڕان بە دیاردەیەک لە دیاردەکانی هەڵس

ك یان وەرگەڕاندنی دەقێ»وگۆڕکردنی هێامکانی زمانێکە بە زمانێکی دیکە. یان وەرگێڕان واتە ئاڵ

وتەیەك لە زمانی دەستپێكەوە بۆ زمانی مەبەست بە جۆرێ كە كاریگەری زمانی دەستپێك لە خوێنەر 

هاشمی، )« بگوێزرێتەوە بۆ خوێنەر یان بیسەری زمانی مەبەست کیان بیسەری زمانی دەستپێ

 و پاشان کبریتییە لە رشۆڤەكردنی واتا یان لێكدانەوەی مانای دەقێوەرگێڕان (. ٠: ٧١٠٢

هێنانی دەقێكی هاوتای ئەو دەقە لە زمانێكی دیكەدا؛ بە شێوەیەك كە هەمان پەیام و بەرهەم

هەموو  واتە وەرگێڕانی»ێت؛ چونکە وەرگێڕانی ئەدەبی، مەبەست بگەیەنێت. جا دەقەکە هەرچیک ب

تر، وەرگێڕانی ئەدەبە بە هەموو جۆر و بەشەکانییەوە؛ شیعر، بەشە جیاوازەکانی ئەدەب. بە مانایەکی 

(. دەتوانین بە جۆرێک لە جۆرەکانی پەیوەندی و تیکەاڵویی ٤: ٧١١٢چیرۆک، شانۆ و هتد )عنانی، 

و ڕۆشنبیری و  لتوور؛ چونکە لە ڕێگەی وەرگێڕانەوە ئاشنا دەبن بە کهنێوان نەتەوەکانیشی دابنێین

ێت بکەن. بۆیە دەوتروگۆر پێکردنەوەکانیان ئاڵئەدەبیاتی یەکرت و دەتوانن ئەزموون و تاقی

انی دەکرێت کە زمچاالکییەکی مرۆییە لە بواری پەیوەندیدا، لە کۆمەڵە گرووپێکی وادا بەدی»

: ٧١٠٢)خۆشناو، « وگۆڕدەکەنبەکاردەهێنن و بیروبۆچوونی خۆیانی پێ ئاڵ هەمەجۆر لە ئاخاوتندا

واتای گواستنەوەی وشە و واتا و شێوازەکان دەگەیەنێت لە »(. وەرگێڕان هونەرێکی جوانە ٢

زمانێکەوە بۆ زمانێکی تر. دەبێ خوێنەری دەقە وەرگێڕدراوەکە هەست بە ڕوونیی دەقەکە بکات، هەر 

(. کەواتە، ٠٠: ٠٥٩١)خلوصی، « دەکاتپێ انی سەرچاوە هەستیوەک چۆن خوێنەری زم

ووسین. نوەرگێڕان کارێکی سانا و ئاسان نییە؛ هونەرێکە و هیچی کەمرت نییە لە شیعر و چیرۆک

 هونەرێکی بەرزە و توانا و بەهرەیەکی باشی پێویستە؛ داهێنانی دوای داهێنانە.

 ڕێگاکانی وەرگێڕان -2

ی جیاواز و هەمەجۆر هەن بۆ وەرگێڕان کە بە هۆیەوە نووسەر دەتوانێت لە کۆمەڵێک شێواز و ڕێگە

 بکات. لێرەدا بەکورتی ئاماژە بە چەند ڕێگایەک دەکەین:وەرگێڕانی دەقەکانیدا پەیڕەوی

وەرگێڕانی وشەیی: ئەم ڕێگەیە کۆنرتین ڕێگای وەرگێڕانە کە وەرگێڕ هەموو وشەکانی دەقەکە  -٠

دەکاتەوە سەر خودی وشەکە و دەگەڕێت وەردەگێڕێت. لێرەدا وەرگێڕ جەختبۆ زمانەکەی تر 

مانایەکی تەواوی پڕبەپێستی خۆی بۆ بدۆزێتەوە؛ زۆر گوێ بە شێوازی گشتی ڕستەکە نادات. 

ئەمەش زیاتر بۆ وەرگێڕانی دەقە زانستی و هونەری و یاساییەکان دەگونجێت. بەم ڕێگەیە وەرگێڕ 

ڵییەکە دوورنەکەوێتەوە. بەاڵم ئەم جۆرە ڕێگەیەش گرفتی خۆی هەیە؛ دەیەوێت هیچ لە دەقە ئەس

لەوانە، نەبوونی هاوواتای وشەکە لە زمانی بەرامبەردا، یان نەبوونی هاوواتا لە پێکهاتە زمانەوانی 

 و پێکهاتە ڕێزمانییەکاندا لە نێوان هەر دوو زمانەکەدا.

و بیر و هزرەکان دەدات. مەرج نییە ڕێک  وەرگێڕانی واتایی: لێرەدا وەرگێڕ بایەخ بە مانا -٧

هاوواتای وشەیەکی دیاریکراو بدۆزێتەوە. لەوانەیە نەبوونیشی کاریگەرییەکی ئەوتۆی نەبێت بۆ 

سەر دەقەکە؛ بە مەرجێک پارێزگاری لە دەقە سەرەکییەکە بکرێت و دەستکاری نەکرێت و 

ەی مانای کردنەو ان شێوازی پوختجۆرەش لە وەرگێڕ  گومان بەمئەمانەتی زانستی بپارێزێت. بێ
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دەهێنین. پێامن وایە لە هەموو ڕێگاکانی تر باشرت و کردن لێی بەدەستڕستە و گوزارشت

 باڵوترە.

ەوە و کردنوەرگێڕانی لێکدانەوەیی: ئەم جۆرەیان وەرگێڕ بۆ وەرگێڕانەکەی پشت بە ڕوون -٢

ە بکاتەوە. ئەمەش زیاتر لشی دەدات زیاترلێکدانەوەی دەقە سەرەکییەکە دەبەستێت و هەوڵ

 ت.دەکرێوەرگێڕانی دەقە شیعرییە گران و قورسەکان یان مێژوویی و کۆنەکاندا جێبەجێ

دەدات ئەو دەقەی دەیەوێت وەرگێڕانی کورت و پوخت: لەم ڕێگەیەی وەرگێڕان، وەرگێڕ هەوڵ -٤

نەبێت.  رەکییەکەی ونوەریبگێڕێت کورت و پوختی بکاتەوە؛ بەاڵم بە مەرجێ مانا و ناوەرۆکە سە

دەکات، هەندێ بابەت و وردەکاری هەیە لە دەقە سەرەکییەکەدا هەندێ جار وەرگێڕ هەست

 بێت، بۆیە پەنا دەباتە بەر ئەم ڕێگەیە.زیادەن و پێویست ناکات خوێنەری پێوە سەرقاڵ

ان لەگەڵ هزرەککردنەوە و گواستنەوە: لەم شێوازەدا وەرگێڕ بیر و بۆچوون و وەرگێڕانی السایی -٩

دەگرێت؛ بۆیە، ئەم وەرگێڕانە بە ئەو وێنانە دەگوێزێتەوە کە دەقە سەرەکییەکە لەخۆی

پڕۆسەیەکی گواستنەوە یان وەرگرتن دادەنرێت. بەزۆریش لە وەرگێڕانی دەقە شیعرییەکاندا 

پەیڕەودەکرێت؛ چونکە دەقی شیعری سیفات و تایبەمتەندیی جیاکاری لەخۆگرتووە؛ بۆیە 

 (.٠٩: ٠٥٢٥تی بەم جۆرەیە لە وەرگێڕان )عبداللە، پێویس

 وەرگێڕانی شیعر -2-1

پرسی وەرگێڕانی شیعر لە پرسە هەرە دیار و گرنگەکانی وەرگێڕانە کە هەمیشە جێی قسە و باس و 

وگۆ لەسەرکردنە. هەر لە کۆنەوە تا ئێستا ڕای جیاواز و هەمەجۆر هەیە لەسەر دروستی و گفت

شیعر. خەڵکانێک لە تەرجەمەی شیعر دەترسن، خەڵکێکی دیش دژ بە نادروستی وەرگێڕانی 

تەرجەمەی شیعرن و الیان وایە شیعر تەرجەمە ناکرێت. لەوانە نووسەرە کۆنەکان، هۆراس و جاحز، 

ی نابێت وەربگێڕێت و نابێت بگوازرێتەوە، ئەگەر وەرگێڕا بۆ زمانێک»دژی وەرگێڕانی شیعر بوون. شیعر 

)جاحظ،  «کدەچێت و کێشەکەی بەتاڵ دەبێتەوە و جوانییەکەی نامێنێتتر، ڕێکخستنەکەی تێ

سە و شیعر بە حوکمی پێنا»وایە (. لە نووسەرە نوێیەکانیش منوونەی یاکۆبسن کە پێی٢: ٠٥٥١

 «خاسێتەکانی ناتوانرێت وەربگێڕێت و ناکرێت، مەگەر بە گواستنەوەیەکی خوڵقێنەرانە نەبێت

 (.٥٧: ٧١١٠)عجینة، 

سەرنجە زۆربەی قوتابخانە ڕەخنەییەکانی سەدەی بیستەم، منوونەی زمانەوانی،  ئەوەی جێی

؛ دەبنەوەبنیاتگەری و ... هەر یەکە و بە جۆرێک لە جۆرەکان لەگەڵ ڕا و بۆچوونی جاحزدا نزیک

وایە کە شیعر وەرناگێڕیت و وەرگێڕانی شیعر پرۆسەیەکی مەحاڵە. لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا، پێیان

ەردەگێڕێت و ڕۆژبەڕۆژ زیاددەکات و پەرەدەستێنێت. چونکە لە بەرامبەردا، کۆمەڵێک شیعر هەر و 

وایە هەرچەندە پرۆسەی وەرگێڕانی شیعر کارێکی قورس و گرانە، بەاڵم ئەستەم کەس هەن کە پێیان

گێڕاندا ئەوەی لە وەر »و مەحاڵ نییە و دەتوانرێت بکرێت. هەرچەندە كاركردن تێیایدا سەختە؛ چونكە 

هرەیە، ئەوەیە كە وەرگێڕانەكە بۆ زمانێكی تەواو جیاواز لە زمانی دەقەكە بكرێت، یاخود وەرگێڕانی بە

(. ٠: ٧١٠١)ئەبوبەكر، « هۆنراوەیەكی ئاڵۆز بێت، تەنانەت بۆ زمانێكی لێكچووش وەربگێڕدرێت

عر یپەخشان شێوازی ڕێكخراوی ئاخاوتنی رسوشتییە؛ بە پێچەوانەی ش»ئەمەش لە بەر ئەوەیە كە 
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(. هەر لە بەر ئەم بونیادە ئاڵۆزەی شیعرە كە زۆرێك ٠١٤: ٧١١٢)ڕەزا، « كە بونیادێكی ئاڵۆزی هەیە

وایە تێكستی شیعری ناكرێت وەرگیڕانی بۆ بكرێت؛ بەو پێیەی كە پاراستنی شیعرییەت و پێیان

 دەسەاڵت لە بەرامبەریان دەوەستێت.كێش و سەروا زۆر ئەستەمە و زۆر جار وەرگێڕ بێ

ستی بکەین. هەموو ئەدەبێک پێویبەاڵم مبانەوێت و نەمانەوێت، دەبێت وەرگێڕانی شیعر قبووڵ

بە گەشەکردن و تازەکردنەوە هەیە؛ پێویستی بە کردنەوەی ئەدەبەکەی هەیە بە ڕووی جیهاندا و بە 

. ینێتچوونەکانیان ببپێچەوانەشەوە دەیەوێت ئەدەبیاتی نەتەوەکانی تر و ئەزموون و بەرەوپێش

دەکەوێت. وەرگێڕان هۆكاری سوودوەرگرتنە لە گومان ئەمەش لە ڕێی وەرگێڕانەوە دەستامنبێ

زانست و زانیاری پێشینەكان و پێكەوەگرێدانی شارستانییەتەكانە؛ پردی پەیوەندیی نێوانیانە و 

 هەڵقەیەكە بۆ گەیاندنی كۆن و نوێ فەرهەنگ و كەلتووری جودای گەالنی دونیا. بۆیەش دەبینین

هیچ وەرچەرخانێكی گەورەی مێژوویی، هیچ شۆڕشێكی كەلتووری، سەرهەڵدانی هیچ »

شارستانییەتێك نەبووە لە دنیادا وەرگێڕانی كتێبێكی گرنگ یان چەند كتێبێكی گرنگ یان 

هەڵمەتێكی فراوانی وەرگێڕان پێشی نەكەوتبێ. لە سەرهەڵدانی ئاشوورەكان، سەردەمی زێڕینی 

 (.٧: ٧١٠١)ئایزێ، « ڵی، شۆڕشی فەرەنسی و هتدئیسالم، ژیانەوەی ئیتا

ئەگەر وەرگێڕان نەبوایە شیعر وەک بەندییەک لە سنووری زمانەکەی خۆی بەندکراو دەبوو؛ وەکوو 

 کاتئەوەی لە دوورگەیەکدا بژی و ئاگای لە جیهانی دەرەوە وکەسانی تر نەبێت. بۆیە، هیچ

ەک رگێڕانی دەقە ئەدەبییەکانی زمانەکانی تر. و ناکەوێت بەبێ وەئەدەبێکی کامڵ و تەواومان دەست

چوونی شیعر، بزوتنەوەی دەبینین، هەر لە کۆنەوە، لەگەڵ هەموو قۆناغەکانی بەرەوپێش

وەرگێڕانیش لە جووڵە و گەشەکردندایە. هەندێ پێداویستیی سەرەکی هەیە بۆ داهێنەر و وەرگێڕ و 

ت کات خوێندنەوە و داهێنان ناتوانێ؛ هیچدەبەخشێت ئەدەب و شارستانییەت کە وەرگێڕان پێیان

بیانداتێ، ئەگەر لە وەرگێڕانی شیعردا سەرکەوتنێکی مەعنەوی و چێژێکی خۆش نەبەخشێت، بۆچی 

باشرتین و مەزنرتین شاعیر دێت شیعرێکی بیانی وەردەگێڕێت، لە کاتێکدا خۆی شاعیرە و دەتوانێت 

ژەی لە وەرگێڕانی دەقێکدا دەبینێت، لە شاکارێکی شیعری بنووسێت. بەاڵم لەوانەیە ئەو چێ

نووسینیدا نەیبینێت؛ جگە لەوەی دەتوانێت هەستە شاراوەکانی خۆی لە ڕێگەی وەرگێڕانی شیعری 

شاعیرێکەوە بە ئاسانی باس بکات. وەرگێڕان شنە و بای فەرهەنگی واڵتێکی ترت بۆ دێنێ؛ وشە 

ە؛ ئەمە و چەندین ئامانج و هۆکار و مەبەستی ڕووت و داماڵراوەکان دووبارە پۆشتە و ڕازاوە دەکاتەو 

 تر هەیە کە شاعیر پەنا بۆ وەرگێڕان دەبات.

 بنەماکانی وەرگێڕان -2-2

بە مانا گشتییەکەی بۆ بواری وەرگێڕان بەکاردەهێنن؛ « هونەر»هەندێ لە نووسەران وشەی 

فە، نە ڕووت و رس دەکەن. بەاڵم وەرگێڕان نە زانستێکی هەندێکیش وەکوو زانستێکی ڕووت سەیری

هونەرێکی تەواو؛ بەڵکوو هونەری پراکتیکییە؛ پێویستی بە شارەزایی و ڕاهێنان و بەردەوامی هەیە، 

کییە، وەرگێڕان هونەرێکی پراکتی»لەگەڵ بوونی بەهرەیەکی رسووشتی؛ ئەمەش بەو مەبەستەی کە 

(. بە ٠٩: ٧١١٢انی، )عن« کە سەرباری بوونی بەهرەیەک، پێویستی بە شارەزایی و ڕاهێنان هەیە

ێنین؛ بمانایەکی تر، زانینی هەر دوو زمانەکە بەس نییە بۆ ئەوەی وەرگێڕانێکی باش و گونجاو بەرهەم

بەڵکوو پێویستامن بە ڕاهێنان و گەشەپێدان دەبێت. ڕاستە بنچینەکانی وەرگێڕانیش بنەما و 
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ەموو ویست بێت، یان بە سەر هتایبەمتەندیی هەیە، بەاڵم مەرج نییە هەموویان بۆ هەموو دەقێک پێ

بکرێت؛ بۆیە وەرگێڕی ژیر و لێهاتوو ئەو هەنگاوانە دەگرێتەبەر کە بۆ وەرگێڕانی دەقێکدا جێبەجی

دەقێک پێویسنت. دیارە شێواز و جۆری هەنگاوەکان ڕەنگە الی وەرگێڕەکان هەموو وەکوو یەک نەبن؛ 

 رێت کە لە پرۆسەی وەرگێڕاندا پشتیانبەاڵم وەرگێڕی لێزان هەمیشە دەست بەو بنەمایانەوە دەگ

دەبەستێت. بەرجەستەکردنەوەی ئەو میتۆدەی کە دەبێت بنەماکانی وەرگێڕان لە پرۆسەی پێ

وەرگێڕاندا بەکاربهێرنێن یان بەدەستەوە بگیرێن؛ جا دەقەکە هەر چییەک بێت، ئەبێتە خاڵی 

ڕ. بەاڵم ئەوەی لێرەدا ناسینەوەی جەوهەری وەرگێڕان و ناسنامەیە بۆ دەقی نوێ و وەرگێ

جیاکارییەک دەخوڵقێنێت، خەیاڵە. لە دەقی ئەدەبی و بە تایبەتی دەقی شیعری، خەیاڵ ڕۆڵێکی 

گرنگی هەیە لە ناساندنی پەیام و مانا و ئاماژەکان؛ بۆیە لە سەر وەرگێڕ پێویستە شارەزایی باشی لەو 

 رگێڕانی دەقێکی شیعری بکەینەبوارەدا هەبێت. ئێمە لێرە نامانەوێت مەرجی شاعیربوون بۆ وە

مەرج؛ بەاڵم دەبێت ئەو مەعریفە و شارەزاییە لەسەر خەیاڵ و هارمۆنیای ناوەوەی شیعر و زمان پێش

 لە ئاستێکدا بێت بتوانێت خۆی لە قەرەی شیعر بدات.

زدا ئیرت ئامێبەاڵم لە دەقی خەیاڵ؛ تەنها مانا و ئاماژەکانی بۆ گرنگەلە دەقێکی هزریدا وەرگێڕ 

ئەرکەکە قورسرت دەبێتەوە و بەرپرسیاریەتەکەش فراوانرت. نەبوونی ئەو شارەزاییە پێویستە لە خەیاڵ 

و هارمۆنیای مۆسیقا و زمان لە پرۆسەی وەرگێڕاندا، ڕەنگە ببێتە هۆی ئەوەی کە دەقە ئەدەبییەکە 

ێت؛ لە بنەرەتدا شاعیر ب لەناوبچێت. بۆیە، وا باشرتە ئەوەی کاری وەرگێڕانی شیعر دەکات خۆی

چونکە وەرگێڕی سەرکەوتوو تەنیا کاری وەرگێڕانێکی ڕووت و سادە و ساردوسڕ نییە؛ بەڵکوو ئەگەر 

نووسەر خولقێنەری یەکەمی تێکست بێت، ئەوە دەتوانین وەرگێڕ بە خەلالقی دووەمی دەقەکە 

بێكدا وەی ئاتین دۆلە لە كتێدابنێین. هەر لەبەر بایەخی كاری وەرگێڕانە كە دەبێت وەرگێڕ وەك ئە

كی وەرگێڕ بە باشی لە ناوەرۆ »ئەركی وەرگێڕ دیاردەكات، كە دەبێ  بنچینەكانی وەرگێڕانبەناوی 

دەق و مەبەستی نووسەر تێبگات، زانیاریی زۆری لەسەر ئەو زمانەی دەیەوێ وەریبگێڕێ و ئەو 

ی، )عل« باو وەربگرێ هتدلە گەلێ شێوەی ئاخاوتنی  کدەكا هەبێ، كەڵزمانەی وەرگێڕانی پێ

توانای زەینیی وەرگێڕ دەبێ هاوشانی »(. هەروەها جاحزیش بڕوای وایە كە دەبێت ٩٢: ٧١٠٩

بەرهەم بێ و دەبێ وەرگێڕ بەسەر هەر دوو زمانەكەدا بە یەك ڕادە زاڵ و شارەزا توانای زەینیی خاوەن

 زای كەلتوور، فەرهەنگ، فۆلكلۆردەبێ شارە»دەدرێت (؛ چونكە كاتێك كە وەرگێڕان ئەنجام٩٢« )بێ

و ئیدیۆم و زمانی شەعبی ئاخێوەرانی زمانەكە بی، بۆ ئەوەی بتوانیت لە تەرجەمەدا بۆ زمانی دایك 

 (.٠: ٧١٠٢)فایەق، « بەرامبەرەكەی بدۆزیتەوە

لە سەر تێکستێک دەکات، بەو مانایە لە هەوڵی داڕشتنەوەی دەقێکی نوێیە  کاروەرگێڕ کاتێک 

 بداتەمان مانا و هێام و ئاماژەی دەقە ئەسڵییەکەیە. واتە، وەرگێڕ ئەبێت هەوڵکە هەڵگری ه

وێنەیەکی دروست و نزیک لە دەقە ئەسڵییەکە بدات بەدەستەوە و زیندوویەتیی دەقەکە نەفەوتێنێت 

و وردبینییەکی زۆر لە زمان و ڕەوانی و پاڕاوی بنوێنێت. زمان بەتەنها ناتوانێت خزمەتی وەرگێڕ و 

ێڕان بکات؛ تەنیا زانینی زمانی کتێب یان تێکستەکە بۆ وەرگێڕانی، ئەوە ناگەیەنێت تۆ لە شتی وەرگ

نیاز بیت. دەبێ لە بواری ئەو شیعرەی دەتەوێت وەریبگێڕیت، خۆت پڕ زانیاری بکەیت؛ دەبێ تر بێ

بۆ ئەوەی  ،شارەزای کەلتوور، فەرهەنگ، فۆلکلۆر و ئیدیۆم و زمانی خەڵکی و ئاخێوەرانی زمانەکە بیت
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بتوانیت لە وەرگێڕان بۆ زمانی دایک، هاوواتاکەی یان بەرامبەرەکەی بدۆزیتەوە. بۆ منوونە، وەرگێڕ 

کە شیعرێک وەردەگێڕێت بۆ زمانی کوردی، دەبێ ڕەچاوی دەربڕینی کوردییانە بکات لە وەرگێڕاندا؛ 

رییەکانی لە سەر وتۆزی ئەو زمانەی لێی وەرگێڕاوە داتەکێنیت و کاریگەدەبێ خۆی لە تەپ

دامباڵیت؛ کەواتە، دەبێت بە داڕشتنی کوردییەوە، دەقە سەرەکییەکە نیشانی خوێنەرانی زمانی 

وایە دەبێت وەرگێڕ وشەکان دەقاودەق، وشەبەوشە وەکوو کوردی بدات. هەرچەندە هەندێ پێیان

ک و وشوایە ئەمەش وەرگێڕانێکی خۆی وەربگێڕێت و هیچ دەستکارییەکی نەکات؛ کە پێامن

 ساردوسڕ دەردەچێت.

 تەرازووی شیعرییەتدا اوەکانی حافز لەدر غەزەلە وەرگێڕ  -9

 1چەمک و زاراوەی شیعرییەت -9-1
دا باسی لە ئەدگارە هونەرییەکانی دەق کرد، بەاڵم وەک پۆیتیکابۆ یەکەم جار ئەرستۆ لە کتێبی 

سن مانای داهێنان، الی یاکۆبالی ئەرستۆ بە »چەمک گۆڕانکاریی زۆری بەسەرداهاتووە. شیعرییەت 

(. کەواتە، دەتوانین ٠٠: ٠٥٥٤)ناظم، « هاوشێوەبوون، بە مانای الدانیش دێت الی جان کۆهن

شیعرییەت بە یاسا و ڕێساکانی گوتاری ئەدەبی دابنێین یان ئەو پێوەرەی دەقێکی ئەدەبی لە 

« ەقەی زمان و جوانیی دمکیاژکردن»دەقێکی نائەدەبی جیا دەکاتەوە، یان مەبەست لە شیعرییەت 

وشە و دەستەواژە و پاشان »کردن و دەرخستنی (. کەواتە، بۆ ڕازاندنەوە و جوان٩: ٧١٠٩)کەریم، 

ڕستە و تەواوی دەقەکە، لە ئەنجامی ئامادەبوونی زمانەوەیە، شیعرییەت وەک دەمارێک بە نێوانیاندا 

ووسەر دەقێکی داهێرناوی دەستی ن تێدەپەڕێ و دەق لە جوانییەکی رسوشتی و ئاسایی خۆییەوە، بۆ

هەوڵی تاکەکەسیی نووسەر دەکەن بە پێوەر بۆ »(. فۆرماڵیستەکان ٧٢: ٧١٠١)خۆشناو، « دەچێ

بوونی دەق؛ هەر ئەمەشە وای لە ڕیڤاتیر کردووە لە چوارچێوەی شێوازەوە بەشیعرییەت

(. بەگشتی، ٠٠١: ٠٥٢٢)الطرابلسی، « بکاتتایبەمتەندێتیی بەرهەمی ئەدەبی دەستنیشان

شیعرییەت زیندوویەتی بە دەق دەبەخشێت و ڕادەی چێژبەخشین بە خوێنەر زیاددەکات؛ شتی 

هێنەرانە دروست دەکات؛ لە ڕووی سینتاکسەوە نەکراو دادەهێنێت؛ خەیاڵی دانوێ و چاوەڕوان

 پەیوەندیی نێوان ڕۆنانی سەرەوە و ژێرەوە تێکدەدا و جیاواز دەبن.

 نالشعرییـة، االنشائیة، الشاعریة، علم االدب، ف»ەم چەمکە زاراوەکانی شیعرییەت بەرامبەر ب

(. لە الی فارسەکانیش ٠٢: ٠٥٥٤)ناظم، « لە عەرەبیدا بەکاردێن االبداع، هونەری شیعر، بویتیقا

(. لە ناو ٢٥: ٠٢٢٧)احمدی، « بەکاردەهێرنێت [...]بوتیقا، شاعیری، هونەری شیعری و »

( چەند پێوەر و بنەمایەکی ٠٧: ٠٥٢١ەت بەکار دەهێرنێت. جان کۆهن )کوردیشدا بەزۆری شیعریی

«. و دەاللی دەنگسازی»بوونی دەق داناوە؛ گرنگرتینیان بریتین لە هەر دوو ئاستی بۆ بەشیعرییەت

کاتێک نووسەر گرنگیی بەم  دوو ئاستە دا و بە شێوازێکی ئەدەبی و هونەری مامەڵەی لەگەڵ کردن، 

دەبێت؛ وەک لەم خشتەیەی خوارەوە ئاسایی دەردەچێت و شیعرییەت لەدایکدەقەکە لە شێوازی 

 ڕوونی کردۆتەوە: 

 

                                                           
.Poetics ٠ 
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 ئاستی دەاللی ئاستی دەنگسازی ڕەگەز

 + - پەخشانەشیعر
 - + پەخشانی مەنزووم

 + + شیعری تەواو
 - - پەخشانی تەواو

 

 شیعرییەت و وەرگێڕان -9-2

دەقێکی دیاریکراو بێت لە زمانێکەوە بۆ زمانێکی تر، ئەوا ئەم ئەگەر وەرگێڕان گۆڕان وگواستنەوەی 

پڕۆسەیە بە شێوازێکی ڕاستەوخۆ لەخۆوە ڕوونادات، بەڵکوو پێویستی بە کۆمەڵێک شت دەبێت و 

ومڕی وگۆ و مشتکۆمەڵێک گرفتیش دێتە ڕێی. هەر لە کۆنەوە پڕۆسەی وەرگێڕان جێگەی گفت

یش، بەزۆری، لە دەوری وەرگێڕانی وشەیی، وەرگێڕانی نووسەر و ڕەخنەگرەکان بووە. گرفتەکان

سەربەست و ئازاددا بووە. کامیان دروست و گونجاوە بۆ پڕۆسەی وەرگێڕان، زمانەوانی هاوکارییەکی 

وەرگێڕانیان »زۆری تیۆریی وەرگێڕانی کرد؛ بە جۆرێک کە زمانەوانەکان )فیدوروف، فینای، داربلنت( 

: ٧١١٢س، )ادری« نا و بەشێکە لە زانستی زمان و لێی جیانابێتەوەبە بابەتێکی زمانیی ڕووت دادە

(. بەاڵم وەرگێڕە ئەدەبییەکان، لەوانە ئەدموندکاری دژی ئەم بۆچوونە بوون؛ چونکە ئەوان ٢٤٥

کردنەوەی وەرگێڕان بە هونەر دادەنێن، ناتوانرێت بربێتەوە سەر الیەنە زانستییەکە و بەتایبەتیش شی

 «وەرگێڕانی ئەدەبی، پڕۆسەیەکی زمانەوانی نییە، بەڵکوو پڕۆسەیەکی ئەدەبییە» زمانەوانی و دەڵێت

(. دوایی جۆرج مونان وتی: وەرگێڕان زانستی زمانەوانییە. ئەوەشامن لە یاد نەچێت وەرگێڕانی ٢٤٥)

ئەدەبی جیاوازە لە وەرگێڕانی هەواڵ یان بابەتێکی زانستی؛ چونکە زمان لێرەدا ئامراز و هۆکارێکە 

گەیشنت؛ بەاڵم لە دەقی ئەدەبیدا زۆر لەوە قووڵرت و فراوانرتە، بەرەو داهێنان و خوڵقاندن بەیەک بۆ

 بەرهەمی ئەدەبی پڕۆسەیەکی ئاڵۆزە؛ چونکە مانا»وگۆیەکدا دەڵێت دەچێت. بۆیە فورتوناو لە گفت

دەبێک ئە دیارەکەی دەقە ئەدەبییەکە خوازەیە. لەویش گرنگرت دەرخستنی ئەو خوازەیەیە. هەموو

 «خوازەیە. بەرهەمی ئەدەبیش دەقێکی کراوەیە؛ خوێندنەوە و لێکدانەوەی هەمەجۆر لە خۆ دەگرێت

(٢٩١.) 

وەرگێڕ دەبێت ئەمانە لەبەرچاوبگرێت و بزانێت ئەرکی وەرگێڕ گرانرتە لە ئەرکی نووسەر. وەرگێڕ 

 بە جۆرێک مامەڵە لەگەڵ بابەت و»بەرپرسە لە بیرۆکە و گواستنەوەی واتا و دووبارە داڕشتنەوەی، 

 وە بۆبیرۆکەکەدا دەکات وەک لە دەقەکە، لەگەڵ واتادا زیاتر وەک لە واژەکان. ئەو دەگەڕێتە

بابەتەکە و پیایدا دەچێتەوە و منوونەکانی دەگۆڕێت بە منوونەی تر. گوزارشت لە واتاکە دەکات بۆ 

نزیکخستنەوەی لە واتای دەقە سەرەکییەکە. ئەو واتایەی نووسەر مەبەستیەتی، وەرگێڕ لێرەدا لە 

ق بکات، (. درک بە ئاڵۆزیی هەندێک دە٢٢: ٧١١١)حنفی، « پێشدا خوێنەر و دواییش نووسەرە

لەگەڵ ئەوەی جوانی و ئیستاتیکا بە دەقە ئەدەبییەکە دەدات، دەستکاری و یاریکردنە بە دەنگ و 

ڕیتم و جووڵەکان، خوڵقاندنی وێنەی خواستنی سەرنجڕاکێش و داڕشتنێکی زمانی تاک و جیاواز، 

 یشیعرییەت»کە هەموو ئەمانەش بەرەو ئیستاتیکای دەبات. لێرەوە هرنی میشونیک دەڵێت 
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گەیشتنی نێوان تیۆریی ئەدەب، کە لە فۆرمالیستە ڕووسەکانەوە هاتووە، و تیۆریی وەرگێڕان، بەیەک

دێنێت. شیعرییەتی وەرگێڕان تیۆری لە شارەزایی و بەردەوامی جیا نووسین لە ناو نوێگەریدا بەدی

ەخاتەڕوو؛ د ناکاتەوە؛ بەپێی کارلێکردنیان خۆی هەڵدەسەنگێنێت؛ وەیەکگرتنی وەرگێڕان و نووسین

(. ئەوەی میشونیک زۆر ٤٢: ٧١١٢)میشونیک، « وەرگێڕانی دەق بە زمان  نەسەق پێناسە دەکات

دان بە خاسێتی شیعری و خاسێتی کۆمەاڵیەتی وەرگێڕانە. داوا لە دەکاتەوە، گرنگیجەختی لێ

ا بوەرگێڕەکان دەکات لەجیاتی ئەوەی خۆیان لە پشت دەقەکانەوە بشارنەوە، داهێنان بکەن 

کارەکەیان پاشکۆی دەقە سەرەکییەکە نەبێت. ئەمەش بەو مانا نییە کە لە دەقە سەرەکییەکە یاخی 

بێت، بەڵکوو دەبێت هاوسەنگی ڕابگرێت. نابێت الدانێک یان حاڵەتێکی ناباو بخوڵقێنێت کە لە 

 (.٩١دەقە سەرەکییەکەدا بوونی نییە )

وخۆییە بیرکردنەوە لە وەرگێڕان گرفتێکی نا»ایە و  مان هەیە کە پێی-لە بەرامبەردا ئەمبێرتۆ ئیکۆ

پەیوەندیی بەو زمانەوە هەیە کە دەقەکەی بۆ وەردەگێڕیت؛ ئەو دەبێت بابەتە دەاللی و 

(. ئەویش باس لەوە دەکات ٧٢٩: ٧١٠٧)ایکو، « شێوازگەرییەکانی دێنە بەردەمی، چارەسەر بکات

ت وەک خ بە شێوەی دەربڕین و گوزارشت بدرێنابێت دەقەکە وەرگێڕانێکی وشەیی بکرێت؛ زیاتر بایە

لە بابەتە و ناوەرۆکەکەی؛ گرنگی بە ڕێزمان بدرێت، بەاڵم ڕۆشنبیری و کەلتووریش لەبیرنەکات؛ 

چونکە وەرگێڕان لە نێوان دوو زماندا نییە لە نێوان دوو کەلتووری جیاوازدایە. لەبەر ڕۆشنایی ئەم 

هەمە وەرگێڕاوەکەدا دیار بێت. بەپێی پێویست دەستی لە بەر بۆچوونانە وەرگێڕ دەبێت جێ

گۆڕانکاری بکات. دەتوانێت دەقەکە بەپێی ڕۆشنبیری و کەلتووری زمانە وەرگێڕاوەکە بگۆڕێت و 

دەکەن و دواتر بەرەو شیعرییەت و بوتیقا لەگەڵ ئەواندا بیگونجێنێت. ئەمانەش الدان دروست

 دەچێت و جوانی بە دەقەکە دەدەن.

 غەزەلە وەرگێڕدراوەکانی حافز لە تەرازووی شیعرییەتدا -9-9

یاتی لە ئاسامنی ئەدەب ولە سنووری واڵت و زێدی خۆیان، بەڵكو  کحافزی شیرازی ئەستێرەیەک نە

جیهانیدا دەدرەوشێتەوە. تیشكی ئەم درەوشانەوەیەش كورد و ئەدەبیات و خوێندنی حوجرەكانی 

رخە بێبەشی نەكردووە. بەو پێیەی خوێندنی زمانی فارسی كوردستانی گرتۆتەوە و لەم گەوهەرە بەن

بایەخی  «د.خ»لە حوجرەكانی كوردستاندا دوای تەواوكردنی قورئانی پیرۆز و فەرموودەكانی پێغەمبەر

دوای داگیركردنی عێراق لە الیەن بەریتانیا و »دراوە و بەشێك بووە لە پڕۆگرامی خوێندن تا پێ

: ٧١٠٢، )صفوت« كوردستانی عێراق خوێندنی فارسی باوی نەماوە پێكهاتنی حكوومەتی عێراق، لە

(. بەاڵم لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان خوێندنی فارسی درێژەی هەبووە؛ هەر بۆیەش گوڵستانی ٠٠

 [...]یەكێ بووە لەو كتێبە بەنرخانەی هەر لە زووەوە لە ناو خەڵكی كوردستان باو بووە »سەعدی 

 «ستەوخۆ و زارەكی، نەك نووسین، هەر لە سەرەتاوە هەبووەوەرگێڕانی بۆ كوردی بە شێوەی ڕا

(. دیوانی حافزی شیرازیش لە سەردەمی خوێندنی كالسیكی كوردیدا وەك ٠٢: ٧١٠٧)گەردی، 

ڕەنگدانەوە و كاریگەریی ئەم شیعرانە و ئەو بیرانەی حافز، »دراوە و پڕۆگرامی خوێندن بایەخی پێ

یی شاعیران، نەك هەر كالسیكی كوردی، بەڵكوو شیعری وای كردووە پێگەی زمان و وێنەی شیعر

(. ئەم كاریگەری و ٠٢: ٧١٠٢)عەنەبی، « بكات نوێ و هاوچەرخیش بەو شێوە بەهێزە دروست
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لە شاعیرانی بەر لەو بدەینەوە، كە لە نێو مەلەوانانی  کئاوڕێ»گەورەییەی حافز لەخۆوە نییە؛ ئەگەر 

دەریای هونەر و ئەدەبی ئێرانی وەكوو فیردەوسی، سەنایی، ئەنوەری و سەعدیدا بوونە، حافز چ 

(. ئەم توانا و بەهرەیەی حافز بە جۆرێكە ٧٠: ٠٢٢١)حەقیقی، « موعجیزەیەكە و چەند سەختە

 حافز شیرازی نییە، خەڵكی زەویش»ە وەسفیدا دەڵێت نووسەری ناوداری ئێرانی، عەلی دەشتی، ل

نییە، كوڕی فاڵن و باوكی فاڵنیش نییە، ئەو كوڕی شیعرە پڕماناكان و نێوەرۆكە جوانەكانیەتی، ئەو 

ە شەریكی مڵكی بیر و بەیانە، گیرفانی خاڵییباوكی زمان و زمانزانی و وێژەوانییە، ئەو پادشای بێ

بۆیە شیعرى ئەو هەمیشە لە سەر داڵنە؛ (. ٧١« )لە پێنووسی دەبارێ بەاڵم كلووكلوو زێڕ و زەمبەر

هەر کەس بە گوێرەى ویست و خواستى خۆى بە نێو دنیاى جواىن ئەم شاعیرە ناسک خەیاڵەدا 

ەاڵىت وگۆڕى دەسومەرجێکى تایبەت لە ئاڵڕەنگە دنیاى پڕکێشمەکێش و دۆخ و هەل ت.گوزەر دەکا

 ناىس شاعیر ئاوێتەى یەک بووبن ویاوە و هەستى ناسک و جواىنسیاىس ئەودەم کە حافز تێیدا ژ

 هێشتووە.بەجێئەم گەوهەرانەى بۆ ئێمە 

شیعرەكانی خواجەی شیراز وەرگێردراونەتە سەر دەیان زمانی »كە کردووە هەر ئەمەش وای لێ

اندووە و ڕ زیندووی جیهان، بە زمانی كوردیشەوە. بەو شێوەیە سنووری ئێران و زمانی فارسییان تێپە

بەرەو ئەدەبی جیهانی و زمانە جیهانییەكان هەنگاویان هەڵگرتووە؛ ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی ئەدیب 

(. ئەم كاریگەرییە ٢: ٧١٠٢)كاكەیی، « بدەنو نووسەرانی جیهان گرنگییەكی گەورەی پێ

حافز  یشاعیرانی كوردیشی گرتۆتەوە، كە تەنها ئەوە نەبووە سوود لە وێنە و هونەرە شیعرییەكان

اڵی بۆ یەكەمجار لە س. وەربگرن؛ بەڵكوو هەنگاوی ناوە بۆ وەرگێڕانی شیعرەكانی حافزی شیرازی

ی زایینی لە الیەن ئاب جانی ئینگلیزی كە خاوەنی چاپخانەیەك بوو لە كەلكەتە، لە ژێر ٠٢٥٠

م، اچاوەدێریی ئەبوو تالب خان، ئەدیبی هندی، و لە ڕووی نوسخەی دەستنووسی محەمەد گوڵەند

گەیاندنی ئەم (. دوای بەچاپ٧١: ٠٢٢١درا )حەقیقی، كە دۆست و هاونشینی حافز بووە، لەچاپ

ەی كرد و ڕەنگە دیارترینیان هەوڵەكدیوانەش، ئیدی هەوڵەكانی وەرگێڕان بەرفراوانرت دەستیان پێ

ر غەزەلی حافز بۆ سە ٤٢ز بە وەرگێڕانی ٠٢٥٢ی ئینگلیزی بێت كە لە ساڵی -خانم گرترۆدبڵ

 (.٧٢زمانەكەی خۆی، دنیای ئەدەبی بەریتانیای بەتەواوی شاد و سەرسوڕماو كرد )

هۆنەر و وەرگێڕانی كوردیش ئەسپی خۆیان لەم مەیدانەدا تاو داوە؛ ڕەنگە دیارترینیان 

هەوڵەكانی شاعیران عەبباس حەقیقی و عومەر ساڵحی ساحێب )كۆلیل( بن. كارەكەی حەقیقی 

 ٠٢٢١لە ساڵی  شەونمغەزەلی حافز و لە دووتوێی كتێبێكدا بە ناوی  ٠١١بریتییە لە وەرگێڕانی 

كراوە. هەرچەندە ئاماژەنەكراوە، كە هەتاوی لە الیەن ناوەندی باڵوكردنەوەی سەالحەدینەوە چاپ

لەبەر كام چاپی دیوانی حافز كارەكە كراوە، بەاڵم وەرگێڕ ئاماژە بە دەستپێكی هەنگاونانی بۆ ئەم 

كردم دە غەزەل لە لێلە ناوەندی باڵوكردنەوەی سەالحەدینەوە داوایان»ەڵێت كارە دەكات و د

دیوانی حافز وەرگێڕمە سەر زمانی كوردی تا لە كتێبی حافزی سی زمانەدا لەگەڵ زمانانی دیكە 

دانی ئەم كارە، وەرگێڕانەكەی حەقیقی بۆ زمانی كوردی (. دوای ئەنجام٠: ٠٢٢١)حەقیقی، « كەوێ

(. حەقیقی ٩٤: ٧١٠٩ەرگێڕانەكانی ناو سی زمانەكە دیاری دەكرێت )عەلی، بە باشرتینی و 

تەرجەمەكە زۆر بەرپرسیارانەیە، بەوپەڕی ئەمانەتەوە »لەبارەی چۆنیەتیی وەرگێرانەكەیەوە دەڵێت 

 شەرحیئەو كارەم كردووە، لە خۆمەوە شتم لێ كەم یان زیاد نەكردووە و شەرحیشم نەكردووە. لە 
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گرتووە و ڕواڵەتی شیعرەكەم هەر لە سەر كێشی عەرووزی خۆی كردووە بە كوردی. كەڵكم وەر  سوودی

نەداوە؛ بەو مانایەی مەبەستی حافز لە شیعرە فارسییەكەدا چ بووە بێ كەم و  کدەستم لە ناوەرۆ 

 (.٧: ٠٢٢١)حەقیقی، « دەكرێكورتی لە تەرجەمەكەدا بەدی

ئەمە کارێکی باشە، بەاڵم بە دیوێکی تردا، گومان هەرچەندە لە ڕووی ئەمانەتی زانستییەوە بێ

کردۆتەوە؛ دەستی کەلەپچە و بیری سنووردار کردووە. بە ئەمەش، ڕێگەی داهێنانی وەرگێڕی تەسک

وەستە هەرچی پەیور دەکەوێتەوە، کە دواتر بەوردی لێی دەدوێین. و دەقەکە لە جوانی و شیعرییەت د

لەبەر چاپی عەلالمە قەزوینی بە »غەزەلی حافز كە  ٤٥٤بە كارەكەی كۆلێل، بریتییە لە وەرگێڕانی 

 «سعید نو»ی هەتاوی لە چاپخانەی ٠٢١٢لێكدانەوەی دكتۆر خەلیل خەتیب ڕەهبەر لە ساڵی 

ئەنجام حقیقی ساڵ لە كارەكەی  ٧٧(. ئەم كارەی كۆلێل دوای ٢: ٠٢٥٧)كۆلیل، « ئەنجام دراوە

ی هەتاوی لە الیەنی زانستگای ٠٢٥٧لە ساڵی  وینتاڤگەی ئەدراوە و لە دووتوێی دیوانێكدا بە ناوی 

. لە ێمەیەئ لێکۆڵینەوەکەیمەیدانی كاری  ی دووەم،ئەم وەرگێڕانە. اڵوكراوەتەوەبكوردستان لە سنە 

یامن وەرگرتووە و کارمان لە «تاء»و یەک غەزەلی« ئەلفی»کۆی ئەو غەزەالنەش، ئێمە چوار غەزەلی 

 سەر کردووە؛ ئەوانیش:
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 ارا راـــــد و بخـــــسمرقن ـــــدوش بخشمــنـال هـــــە خـب

 ێـــــی نابـــــی ڕەشــسنە و ساباڵخ و سەققز قیمەتی خاڵ

 (٢)کۆلیل، 

 اراـــــــــکـد آشـــــد شـــــواهـان خـــــهـە راز پنـــــدردا ک

 ارێــــــــــەر دیـــــــــدەڕوا بە ه ـــــهەی داد ڕازی دەردم

 (٩)کۆلیل، 

 اـــــر مـــــیـن تدبـد از ایــــــعـب ـــاران طریقتـــــچیست ی

 انـــــرمـــــەدبیـارە و تـــــەت چـی تەریقـــــارانـە یـۆنـــچ

 (٠١)کۆلیل، 

 اــــــــام مـــــە کــد بـــــان شـــــار جهـــــە کـمطرب بگو ک
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 ەـــــامی مــــاری کە جــادە هەنـــــی بە شەوقی بـاقـــــس

 

 

 

 ــــــی در دستـــــدحـارم قـــــد یـــــان آمـــــر مغـــــدر دی

 

 ەسـێ خـــە شەڕابـاقی بــــۆ سـان هاتـــــری موغــۆ دەیـب

 

 

 شیعرییەتی غەزەلە وەرگێڕدراوەکانی حافز لە ئاستی ڕیتمدا -9-9-1

 شیعرییەتی ڕیتمی دەرەوە

وە و ڕیتمی دەرەوە کێش و سەروا دەگرێتەوە. وەرگێڕی غەزەلەکانی حافز هەمان کێشی پەیڕەو کرد

ە هەر بلە سەر هەمان كێشی عەرووزی و وەزنی تایبەت »لە کاتی وەرگێڕاندا؛ ئەویش کێشی عەروزە 

غەزەلەی ئێمە دیاریامن کردووە، پێنج بۆ منوونە، ئەو  (،٤: ٠٢٥٧کۆلیل، « )كام لە غەزەلەكان

، دووەمیانبەحری هەزەجی هەشتی تەواوە )مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن(؛ یەکەمیان، 

 سێیەمیان، بەحری ڕەمەلیموزاریعی هەشتی ئەخرەب )مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن(؛ بەحری 

هەشتی مەحزووف )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن(؛ چوارەمیان، بەحری موزارعی هەشتی 

ئەخرەبی مەکفووفی مەحزووف )مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن( و پێنجەمیان، بەحری هەزەجی 

هەشتی ئەخرەبی موسبەغ )مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیالن(ە. وەرگێڕیش هەمان کێشی شیعریی 

تی وەرگێڕاندا. بەاڵم بۆ سەروا، دەستکاریی سەرواکانی کردووە بەپێی گونجاندن پەیڕەوکردووە لە کا

بەو  کردووە؛ نەککەوتنی مانای وشەکان. بەپێی توانا و سەلیقەی خۆی سەرواکانی دروستو ڕێک

جۆرەی غەزەلەکە ئەلفی یان بائی بێت ئەمیش بە هەمان سەروا وەرگێڕانەکەی بۆ کردبێت؛ ئەمەی 

ە و لە سەرواکانیان یەک وشوە. بۆ ئەو غەزەالنەشی کە سەرواکانیان یان بڵێین پاشپەیڕەو نەکردو 

کۆتایی هەموو دێڕەکاندا هەمان وشە دووبارە دەبێتەوە، وەرگێڕ هەندێ کات هەمان شێوەی 

 هێناوە؛ بۆ منوونە:بەکار

 اــــــــام مـــــروز جــــــرافـادە بـــــور بـــــە نــی بـاقـــــس

 

 ەـــــامی مــــاری کە جــادە هەنـــــی بە شەوقی بـاقـــــس

 

 

 

 ەــــــــامی مـــــەکــوو بـــان بــۆڕە جەهــەوا بگـموتریب ه

 (٠٠)کۆلیل، 

 ــــــواران از نرگس مستش مستـــــی و میخـــاز م ـــــمست

 اوی مەسـئەو مەس بە دەس و جامی، من مەس بە دوو چ

 (٧٢)کۆلیل، 

 اــــــــام مـــــە کــد بـــــان شـــــار جهـــــە کـبگو ک مطرب

 ەــــــــامی مـــــەکــوو بـــان بــۆڕە جەهــەوا بگـموتریب ه

 (٠٠)کۆلیل، 
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هاتووە. لە وەرگێڕانەکەشدا کۆلیل لە کۆتایی« ما»هەموو دێڕەکانی غەزەلە فارسییەکە بە وشەی 

ی داناوە. بەاڵم، لە هەندێ غەزەلی تردا ئەمەی «مە»کۆتایی هەموو دێڕەکاندا وشەی 

کردووە بە سەروا بۆ هەموو دێڕەکان، « بکند»پەیڕەونەکردووە؛ بۆ منوونە لەم غەزەلەدا حافز وشەی 

ی «بکند»کان داناوە. وشەی ی وەکوو سەروا بۆ هەموو دێڕە«دڵ»بەاڵم کۆلیل هاتووە وشەی 

 وەرنەگێڕاوە و نەیکردووە بە سەروای دێڕەکان. کاتێ حافز دەفەرموێت:

 دــــــــا بکنــــــــارهـو کـــــــوز تــــــــە ســــوز کـــدال بس

 

 ە دڵــــــــە لــە کارەبایـــــــناڵ ە! کە هەرـــــــدەروون بناڵ

 

 

 یتمی ناوەوەڕشیعرییەتی 

ڕۆڵی  کردنی دەکەن،کەئەم ڕیتمە بنەمایەکی جێگیری نییە؛ چەندین دیاردە بەشداری لە دروست

پێکهێنانی دەقدا؛ وەکوو ڕۆحی دەق وایە، هەنگاوە ڕێکخراو و گرنگ و کاریگەریان دەبێت لە 

مۆسیقایەکی نادیار و شاراوەیە، بە هۆی هەڵبژاردنی ئەو وشانەی »دەکات. سەرەتاکانی دەق دیاری

دەهێنێت و ئەو گونجاندن و ڕێکەوتنەی لە نێوان پیت و کە شاعیر لە داڕشتنی دەقەکەدا بەکاریان

(. لە ڕەخنەی نوێدا بایەخێکی زۆر ٥٢: ٠٥٢١)ضیف، « یە پەیدادەبێتوشە و هەڵبژێراوەکاندا هە

پێدانەش زیاتر بەرەو شیعر چووە؛ بەاڵم ئەمە ئەوە ناگەیەنێت کە لە ناو بە ڕیتم دراوە و ئەم گرنگی

پەخشاندا بوونی نەبێت. وەک پێشرت ومتان، لە هەموو دەقێکی ئەدەبیدا بوونی هەیە،؛ بەاڵم شێوە 

و چۆنیەتیی شێوازی نووسەرەکە دەگۆڕێت. لە هەڵبژاردنی پیت و وشە و دەستەواژە و جۆری دەقەکە 

و ڕێکخستنی جووڵە و بەرز و نزمی و ئاوازەیی و کپی دەگونجێنێت؛ ئەمەشە لە شیعر و شیعرییەت 

: ٧١١٢)الضیع، « هێنانی شیعرییەتڕیتم یەکێکە لە سەرچاوەکانی بەرهەم»نزیکی دەکاتەوە. 

ا شتێکی سادە نییە و تەنیا دەرخستنی الیەنی جوانی بێت، بەڵکوو مەبەست و (. ڕیتم تەنی٢٢٢

مانای لە پشتە. ئیحابەخشە، چەند یاسا و ڕێسایەک ڕۆڵیان هەیە لە ڕێکخستنی ڕیتمدا؛ دەقەکە 

دەخەنە حاڵەتی هەمەڕەنگەوە؛ گرژی و خاوبوونەوە، بەرز و نزمی، هێواشی و خاوی، هەموویان ڕۆڵی 

 خۆیان دەبینن.

 نەوەو وبارەبو و شیعرییەتی د

هەر لە کۆنەوە ئەم دیاردەیە وەک پەیڕەوێکی ڕیتمی ناوەوە لە شیعر و پەخشاندا دەبیرنێت. مەبەست 

دەنگێک یان وشەیەک یان گرێیەک یان ڕستەیەکە لە ناو دەقێکی ئەدەبیدا »لێی دووبارەکردنەوەی 

)سعید،  «ەترینیان، کە ڕستەیەواتە لە بچووکرتین پێکهاتەی زمانەوە دەست پێدەکات بۆ گەور 

(. نووسەر بە مەبەست و بە ئاگاییەوە ئەم کارە ئەنجام دەدات؛ هەرچەندە کەرەستە ٠٩١: ٧١٠٢

دووبارەبووەکان لە فۆرم و مانادا وەکوو یەکن، بەاڵم نووسەر ئامانجی تری هەیە لە 

ان شتێک، یان کردنەوە و پێداگیری لە سەر بابەتێک یدووبارەکردنەوەیان؛ لەوانە، جەخت

ڕاکێشانی خوێنەرە بۆ ئەوەی پەیامەکە زیاتر لە بیر و مێشکیدا بجەسپێت، یان بەهێزکردنی سەرنج

 دــــــــنـال بکــد بــــــــع صـی دفـــــشب ـــــاز نیمــــــــیـن

 ە دڵــــــــەد بەاڵیە لـــی ســــو شەوێ دەفعـــــــپالری نێ

 (٠٢٢)کۆلیل، 
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ە کردنی دەقەکەیە، یان بەخشینی مۆسیقایەکی جوانوێنە شیعرییەکانە، یان جوانکاری و ئارایشت

ڕاچڵەکین و »ە بە دەقەکە، یان مەبەستی هەموو ئەوانە بێت کە باسامن کردن. دووبارەکردنەو 

بێت،  وپێکنەکراو بە خوێنەر دەدات؛ بۆیە دەبێت بە شێوازێکی جوان و ڕێکجووڵەیەکی چاوەڕوان

(. بۆیە، ٠٩٢« )تا خوێنەر بوروژێنێت و سەرسام و خۆشحاڵی بکات؛ ئەمەش خۆی لە خۆیدا الدانە

ەت و شیعریی چۆنیەتیی مامەڵەکردن لەگەڵ دووبارەکردنەوە، کە بەرزیی ئاستی الدان و پلەی

وەش نانی ڕیتم. دووبارەبونەگومان یەکێکە لە هۆکارەکانی بنیاتبێ ،جوانکاری دەقەکە دەردەخات

لە بنچینەدا هاوشێوەبوونی پێکهاتەی وشە و ڕستە و دەربڕینەکانە و ڕەنگدانەوەی ماکی داهێنانی »

(. ٥١: ٧١٠١)خۆشناو، « هونەرییە، کە دواجار خۆی لە چوارچێوەی زاراوەی شیعرییەت دەبینێتەوە

ن ی جان کۆهن، ڕوونرتی«الدان=االنزیاح»ی ڕۆمان یاکۆبسن و «هاوشێوەبوون=التامثل»ڕێگاکانی 

 کردنی بنەماکانی شیعرییەت. ئێمەش لێرەدا باس لە هەندێکیان دەکەین.ڕێگان بۆ دەستنیشان

 نەوەی دەنگو وبارەبو و د

دەنگی یەکەمی وشەکان هاوشێوەن، یان  ئەمەش بە چەند جۆر و شێوەیەک دەردەکەوێت؛ زۆر جار

دەنگی کۆتاییان؛ هەندێ جاریش پشت بە هاوشێوەبوونی بڕگەکانیش دەبەستین؛ واتە، 

هاوشێوەبوونەکە لە دەنگێ زیاترە. ئەم ڕێکخسنت و ڕیزکردنە، بەم جۆرە لە الیەن وەرگێڕەوە بە 

 دەخەن. ڕەنگینی و توانای وەرگێڕ دەر مەبەست دەکرێت، هونەرمەندی و دەست

 تلیکۆل یـنیئەرس ێدەب یوو ــنەشەو فەرمێدو  ێورووشـس

 

 

لە ناوەڕاست و کۆتایی « ێ»لە کۆتایی زۆربەی وشەکان و دەنگی « ی»دووبارەبوونەوەی دەنگی 

خوێنەر هەست بە لەزەتی خوێندنەوە و ئاواز و کردووە، کە وشەکان، جۆرە سەروایەکی دروست

 ڕیتمێک دەکات.

 ێـــــەڵ ئەو دڵمەدا ڕابــەگـی لـــانسی کور کە بێت و شۆخ

 

 

ج و وشەدا، ئامانلە وشەکاندا، بەتایبەتی لە سەرەتای « س»وەرگێڕ لە دووبارەکردنەوەی دەنگی 

مەبەستێکی هەیە؛ چونکە نووسەری غەزەلەکە ناوی ئەو سێ شارەی نەهێناوە. ئەمە لە داهێنان و 

. بەمە پێدەکەندەست« س»بیرۆکەی وەرگێڕە، ئەویش ناوی ئەو شارانەی هەڵبژاردووە کە بەدەنگی 

  کردۆتەوە.ییەتی تۆخرتئاواز و ڕیتمێکی جوانی بە غەزەلەکە داوە و ئاستی جوانکاری و بنیاتی شیعر

 ارێــــــــــان چـــــــڵدارەکد ، ـــــەستمدەچێ لە دەر دڵ د 

 

 ێــبشا یـکچ یەـــملوانک یوور ــ، بەرمیپەر  یو پۆلـــێلە ن

 (٢)کۆلیل، 

 ێـــــی نابـــــی ڕەشــەققز قیمەتی خاڵساباڵخ و سنە و س

 (٢)کۆلیل، 

 ارێــــــــــیدەر ـــــــــەڕوا بە هد ـــــمدەر دڕازی  دادهەی 

 (٩)کۆلیل، 
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دووبارەبوونەوەی دەنگی )د( لە سەرەتا و کۆتایی زۆربەی وشەکاندا، وا لە خوێنەر دەکات کە لە 

ئەو دەنگە دەبیستێت و لە هزریدا تۆمار دەبێت. پاشان دووبارە لە وشەیەکی تردا بەر یەکەم وشەدا 

گوێی دەکەوێتەوە و خوێنەر یا بیسەر هەست بە هاوشێوەبوون دەکات. لێرەدا ڕیتمێکی خۆش و 

ئاوازێکی مۆسیقایی بە دەقەکە دەبەخشێت. ئنجا ئەگەر بێتو لە کۆتایی وشەکانیشدا دیسان هەست 

گومان توانا و بەهێزیی ڕیتمەکە کاریگەرتر دەبێت؛ ئەمەش ئەو کارەیە بوون بکەنەوە، بێبە هاوشێوە

ردووە. لە هێزتر ککە وەرگێڕ لێرەدا کردوویەتی، کە ئاستی جوانکاری و شیعرییەتی غەزەلەکەی بە

 ڕێی باڵوبوونەوەی ئەم دەنگە بە سەر دێڕەکەدا، خوێنەر دەهەژێنێت و سەرنجی ڕادەکێشێت.

 اوەــــەکــــشۆر ـــوو، ئااڵی خــور چـــوکشەو ـــش «کۆلیل»

 

 

ەمدا لە لە نیوەدێڕی یەکەم و دوو « ش»ئەگەر سەرنج بدەین، دەبینین بە شێوازێکی ڕیکخراو دەنگی 

لە هەر یەکێکیاندا؛ بەمەش، جووڵەیەکی مۆسیقی و  سەرەتای وشەکاندا دووبارەبۆتەوە، سێ جار

 ڕیتمێکی جوان بە غەزەلەکە دەبەخشێت.

 ووــی زوڵفی بر ـــکلە فی ردوێشەو هە «ۆلیلک» رەــا سەحـت

 

 

لە نیوە دێڕی دووەمدا، ڕیتمێکی جوان و ، بەتایبەتی «ر، ڕ، ک»دووبارەکردنەوەی دەنگەکانی 

 ئاوازێکی خۆشی پێ بەخشیوە و کەشێکی پڕ شیعرییەت دەخوڵقێنن.

 سەـێ خـــە شەڕابـاقی بــــسۆ ـان هاتـــــوغمری ــۆ دەیـب

 

 

وەرگێڕ،کە توانای بەرز و داهێنانی پیشان دەدات، ئەم ڕاکێشەکانی یەکێک لە دێڕە جوان و سەرنج

بەخش باڵودەکاتەوە. دووبارەبوونەوەی دێڕەیە. سەرتاپای ڕیتم و ئاوازە؛ جووڵە و لەرەیەکی خۆشی

کردووە، کە خوێنەر دەهەژێنێت و سەرسامی دەکات؛ ئەو سمفۆنیایەی دروست« س، م»دەنگەکانی 

 بوتیقا. ئەمەش دەیگەیەنێتە ئاستی شیعرییەت و

 دووبارەبوونەوەی وشە

دووبارەبوونەوەی وشە زۆر فراوانرت و کاریگەرترە لە دووبارەبوونەوەی دەنگ؛ چونکە لەگەڵ هەموو 

دووبارەبوونەوەیەکی وشەدا، دووبارەبوونەوەی دەنگی لە خۆگرتووە. ئەمەش ڕیتمێکی خۆشرت و 

ی نووسەر فراوانیڕەنگینی و خەیاڵبەهایەکی بەرزتر دەخوڵقێنن؛ وێنەیەکی هونەریی جوانە، دەست

 دەدەن.پیشان

 

 ارێــــشە ـــا لــوا بکـــان ڕســـەوپەرەستـــشی ـــێخشا ـــت

 (٩)کۆلیل، 

 انــــمر ـەو بیـەفتکی ــوڵمکەو ــرکێ وەدەــاتکوون ڕ ۆژی ڕ 

 (٠١)کۆلیل، 

 سەماوی ـبە دوو چ سەمن می، مو جا سبە دە سەمئەو 

 (٧٢)کۆلیل، 
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 یـــی ژینــە مەشقـــخاڵدوو ەم ـــعالدوو ەر ـــاری هـــڕزگ

 

 ڕوا!ـــە بـــشەراب یـــامـجەر ـــنوێن هانــــەهـج یـــامـج

 

 

 

 ەوــداوی ش بۆ دڵە ـەر دەیبوو خەبەر چەن خۆشــعەقڵ گ

 

 

 

 دڵ!غارەتگەرانەی  ەمـلسەدا شۆخانە، ۆشـخ ەمـلان ــئەم

 

 

لە دێڕی « دڵ»لە دێڕی دووەمدا و « جامی»لە دێڕی یەکەمدا و « دوو»دووبارەکرنەوەی وشەی 

ردنەوە کدووبارەکردۆتەوە. وەرگێڕ مەبەستی تەنیا جەخت« لەم، دڵ»سێیەمدا، لە دێڕی چوارەمیشدا 

ە هەیە. ڕاکێشانی خوێنەرەو بەڵکوو پەیوەندیی بە تەکنیک و جوانکاری و سەرنج ،و دڵنیایی نییە

وەرگێڕ دەیەوێت دەاللەتەکانی مەبەست و ئیحا لە ناو دەقەکەدا چڕبکاتەوە و بە شیعرییەت 

« دڵ»بیانڕازێنێتەوە؛ ئەمەش جۆرێکە لە الدان. تەنانەت لە دێڕی سێیەمدا، کە ئاماژە بە وشەی 

ی بە کار هێناوە؛ واتە وەرگێڕان و «دڵ»ە فارسییەکەدا شاعیر یەکجار وشەی کراوە، لە غەزەل

 کردنەوەی ئەو نییە.السایی

 نینۆ ـــە سەرم، خــۆشێ لــەن هـژم هــبێ ەـــیـنی ــحەققم

 

 

وشەکانی )نییە، نین( دووبارەکردۆتەوە؛ بە جۆرێک کە لە هەر دوو نیوەدێڕەکەدا لەم دێڕەدا، وەرگێڕ 

کردووە، کە وشە دووبارەکراوەکان بەرامبەر یەکن، جوانی و وەکوو شێوازی بەرامبەری دروست

کردووە. ڕیتم و ئاوازێکی ناوازەی بە دێڕەکە بەخشیوە، کە لە قسەی جۆرێک لە الدانی دروست

 دەخاتەوە و بەرەو شیعرییەت و بوتیقای بردووە.ریئاسایی و باو دوو 

 ا دەداــــە بــــی لــی دەاللــــەژنـب ەــــئێمە ــــــــانــمو ـدی

 

 وو یەکنـــــەر وەکــــەزا هــــــە ڕۆژی جـــــکمن ە ــوای مال 

 

 ارێـــەیـەڵ نـــەگـوون لـــاری خۆشەویستی، ڕێ چـــۆ یـب

 ارێــــەنـۆ ســـە بــــــاجـتـموحی دارا ـــــــوو بزانـــــــاکـت

 (٩)کۆلیل، 

 رمانـــیــجـزەن دڵدی ـــەنـب ۆــبوون ــە بـــاقاڵن دێوانـــع

 (٠١)کۆلیل، 

 ێـــی مابــسفرەش دڵ ەنـەکـاوەڕمــان بـاویـی چـە تورکـل

 (٢)کۆلیل، 

 ەســۆ هــەزەرم، خــەو نـۆ ئــب نینژم ــبێ ەـــیـنی ۆــا خــــی

 (٧٢)کۆلیل، 

 ەـــی مـــودامـی مـــەرابـی شــــامـە تــەر لـــەبـەی بێخــئ

 ەـــی مـــەرامـی حـــەرابـخ و شــێـی شــــەاڵڵـی حـــــانـن

 (٠٠)کۆلیل، 
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جێناوە لکاوەکان شوێنی جێناوە سەربەخۆکان دەگرنەوە. بە مانایەکی تر، کە جێناوە لکاوەکان 

هەبن، پێویست بە دانانی جێناوە سەربەخۆکان ناکات. لە دیالێکتی کوردی ناوەڕاستدا ئەگەر هاتو 

کردن لە واتاکەی دەردەخەن. لێرەوە حاڵەتێکی ناباو سووربوون و جەخت دانرا، ئەوە مەبەست لە

دەکات؛ ئەمەش الدانە لە شێوە ئاساییەکە؛ بەرەو شیعرییەتی دەبات، وەک لە غەزەلەکانی دروست

 سەرەوەدا دیارە.

 شیعرییەتی ڕەگەزدۆزی

؛ چونکە گەزدۆزیناتوانرێت باس لە ڕیتمی ناوەوەی دەق بکرێت بێ ئەوەی تیشک نەخرێتە سەر ڕە

پەیوەندیی تەواوی بە ئاواز و مۆسیقای دەقەکەوە توندوتۆڵ و بەهێزە، ئەوپەڕی هاوسەنگیی دەنگی 

کاتێک دوو وشە لە ڕوخساردا وەک یەک بن و بە ئەندازەی موویەک »دێنێتەکایەوە. ڕەگەزدۆزی، واتە 

 ۆی هەبێ. ئەمە پێیجیاوازییان نەبێت؛ بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا هەریەکەیان واتای تایبەتی خ

لە ڕووی ڕواڵەتەوە تەواو »(. خۆ ئەگەر دوو وشەکە ٧٧: ٠٥٢٩)گەردی، « دەگوترێ ڕەگەزدۆزی تەواو

وەک یەک نەبن، واتە وشەکان لە ڕووی ژمارەی پیت، جۆری پیت، شێوەی پیت، ڕیزبوونی پیت 

لێرەدا ئاماژەمان بەو (. ئێمە ٧٢٧: ٧١٠٠)مستەفا، « جیاواز بوون، پێی دەوترێت ڕەگەزدۆزی ناتەواو

ڕەگەزدۆزییانە کردووە کە وەرگێڕ خۆی دایهێناوە؛ واتە، لە دەقە سەرەکییەکەدا ئەو وشە 

ڕەگەزدۆزییانە بوونیان نییە. چونکە هەندێ ڕەگەزدۆزی تر دەبینین، کە ڕێک وەرگێڕانی وشەییە، لە 

 فارسییەکەوە وەرگیراوە؛ ئەوانە باس ناکەین.

 ە! فیردەوسی بەرین ڕەنگەــبێن یـــباقی ـــجام یــساقدە 

 
 

 

 وردەواریــــی کــــانـن شۆخـشـەخـۆ دەبــــە نـری لـــعوم

 

 

 ڕەگەزدۆزی ناتەواوە لە جۆری پیتەکانە.« سۆفی، ئۆفی»، هەروەها وشەکانی «باقیساقی، »وشەکانی 

لێرەدا ڕەگەزدۆزی دەبێتە کەرەستەیەکی بەسوود بۆ شیعرییەت. بە مانایەکی تر، بۆ ئەوەی ئاستی 

کردنی دەربڕین و بەخشینی چێژێک بە دەقەکە، شیعرییەت سوود شیعرییەت بەرز بێتەوە، بۆ جوان

داوە و سەرباری ئەو مۆسیقا و ی وەردەگرێت؛ چونکە لە یاسا و نۆرمی ئاسایی الیلە ڕەگەزدۆز 

 کردووە.ڕیتمەی دروستی

 شیعرییەتی غەزەلە وەرگێڕدراوەکانی حافز لە ئاستی پێکهاتەییدا -9-9-2

یی ئاستێکی سەرەکییە و هەموو بەش و ئاستەکانی تری زمان پێکەوە دەبەستێتەوە. ئاستی پێکهاته

پێیەی شیعرییەتی زمان و پێکهاتەکەی لە هەر تێکستێکی ئەدەبیدا پەیوەستە بە چۆنیەتیی بەو 

نانی زمانێکی تایبەت لە پێکهاتە و ڕستە و دەستەواژە کە لە زمانی ئاسایی و ڕۆژانە بنیات

دووربکەوێتەوە. لێرەوە ڕادەی الدان و پااڵوتەبوونی زمان دەبێتە بنچینەیەکی سەملێرناو و ڕادەی 

 ۆی مزگەوت و میرزابێـــان و سەکــەوزی بۆکـی حــقەراخ

 (٢)کۆلیل، 

 ێار ــــــــدرۆ وەشی ــــۆفـی ئــــۆفـسژە ــــڕ! بێـــــێـەیگـم

 (٩)کۆلیل، 
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هێنانی لە پانتایی دەق و تێکستدا، الدان لە پەیوەندییە ڕێزمانییەکان، عرییەت و بەرهەمشی

ەرنجی کردنیان، تا سپێکردن و جێگۆڕکێتێکشکاندنی شێوازی ڕیزبوونی کەرەستەکان، یاری

بکەن. بە مانایەکی تر، الدان لەم بەشەدا لە سەر خوێنەر ڕابکێشن و شتێکی نوێی ناباو دروست

هەڵبژاردن و ڕێکخستنی وشە و یەکە زمانییە هەڵبژێردراوەکانە لەگەڵ یەکدا، ئەوەی  بنەمای

ناوی هێناون؛ بەم الدانەش بەرەو شیعرییەت و « هاونشینی»و « جێنشینی»یاکۆبسن بە تەوەری 

ردووە و کبوتیقای دەبات. الدانەکان لەم ئاستەدا زۆرن. ئێمەش بەپێی ئەو غەزەالنەی دیاریامن

 دەکەین:بۆ لێکۆڵینەوەکەمان بەم جۆرە دیارییانکەرەستەن 

  شیعرییەتی وشەی ناوچەیی )شێوەزار(

شێوەزار و زمانی ناوچەیی، بەراورد بە زمانی نووسین یان زمانی ستاندارد، هەندێ الدانی تێدایە لە 

مەش ەبوونی هاوسەروا. ئئاستەکانی زماندا. ئەم گۆڕانکاری و الدانەش، زۆر جار دەبێتە هۆی دروست

دەکات، یان وەکوو کەرەستەیەکی هاوسەنگی و هاوئاوازی لە دەربڕین و دەقەکەدا دروست

نەکراو دێتە پێشەوە، لە ناکاو خوێنەر دەوەستێنێت و سەرنجی ڕادەکێشێت. هەروەها چاوەڕوان

ەن؛ ڕێژەیی کار بۆ ئاوەڵناو زیاددەک-ناوچەیی-وشەکانی ناو دەقێکی شێوەزاری»بەپێی هاوکێشەی 

: ٠٥٢٤ح، )مصل« شێوەیە پلەی شیعرییەت لە چاو دەقێکی خاوەن زمانی نووسین بەرزدەبێتەوە بەم

(. وشەی ناوچەیی و سەرزاری خەڵکی لە وشە فەرهەنگییە کۆنە سواوە دووبارەکراوەکان ١٩

ەکراو ندەمانپارێزێت، گیانێکی نوێ بە شیعرەکە دەدات، خوێنەر سەرسام دەبێت، شتێکی چاوەڕوان

 دەستی کە الدانە لە شێوازە باوەکە؛ ئەمەش ئامانجی شیعرییەتە. دێتە بەر 

وەرگێڕی غەزەلەکانی حافز، زۆر بە وریایی و زیرەکانە کاری لەسەر ئەمە کردووە؛ زۆر جوان و 

هێناوە؛ نەک تەنها هی ناوچەیەک، بەڵکوو بەباشی لە کات و شوێنی خۆیدا وشەی ناوچەیی بەکار

تا جێگایەك ڕێگەم بووبێت هەوڵم داوە بۆ »ێناوە. وەک خۆی دەڵێت، هی زۆربەی ناوچەکانی بەکاره

وەربگرم؛ چونكە لە شیعری كالسیكدا زۆر جار  ئەم وەرگێڕانە لە هەموو زاراوەكانی كوردی كەڵك

دەكەوێ بە هۆی كێش و ڕەدیف و قافیە و پاشبەند و ئەم جۆرە شتانە، شاعیر نەتوانێ وشەی ڕێ

(. لێرەدا غەزەلەکامنان نووسیوە و هێڵامن ١: ٠٢٥٧)كۆلیل، « ەكاربێنێدڵخواز و یەكگرتووانەتر ب

بە ژێر وشە ناوچەییەکان )شێوەزاری( هێناوە. وەک دەبینین جوانییەکی تایبەت و مۆرکێکی کوردیی 

هێنانە الدان و داهێنانی کردووە. توانای وەرگێڕمان بۆ دەردەکەوێت، کە بەخشیون؛ بەم بەکارپێ

ێکی وشەیی ڕووتی بۆ غەزەلەکان نەکردووە؛ بەڵکوو دەستکاری کردووە تا ئەو ڕادەیەی تەنها وەرگێڕان

 ەدات.ن بکات و بەو مەرجەی واتا و دەاللەتە سەرەکییەکەی غەزەلە فارسییەکە لەدەست پێویست

 ز!ـافـــا حـەدا هەڵبێنە ســس دەهۆنیتۆەزەل وەک دوڕ ــــغ

 

 

 

 وردەواریــــی کــــانـن شۆخـشـەخـۆ دەبــــە نـری لـــعوم

 

 ورەییا بێـــاتوو ســـخ یــملوەن ـــەم هەوایەتـــەاڵتی ئـــخ

 (٢)کۆلیل، 

 ێار ــــــــوەشی درۆ ــــۆفـی ئــــۆفـژە ســــڕ! بێـــــێـەیگـم

 (٩)کۆلیل، 
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 ناـــــرمـــــپی دوێشەوە ـــــوو لە مزگەوتۆ بەرەو مەیخانـــچ

 

 اـــــە، تــە خانوی قیبلـڕوو کەین ۆنــچلان ــە دەرویشــئێم

 

 اـــــس ەــوس بز ــە حافــەردون پێکــی ئێمە گــری ناخـتی

 

 

 ەسـێ خـــە شەڕابـاقی بــــس ۆـهاتان ـــــری موغــۆ دەیـب

 

 نین خـــۆ سەرم، لــە هــۆشێ هـەن بێــژم نیـیـــە حەققمــ

 

 ەنـــی، هەرچــەنـتەم «زـــافـح» ۆـــبێتا ـــە هەتـــک رۆـــبێ

 

 ە برۆی تیژتـەت بــلەتـەم لــوو عالـــی هەمــەی جەرگـئ

 

 

 

 تێکدانی ڕۆنانی باوی ڕستە پێش خسنت و شیعرییەتی پاش و

وگۆڕکردنی یاسای ڕێکخسنت و ڕیزبوونی کەرەستەکانی ناو ڕستە؛ لەوانە، وەک ئەوەی کار واتە ئاڵ

پێش بکەر دێت، یان کە ناو و ئاوەڵناو پێکەوە دێن. هاتنی ئاوەڵناو پێش ناوەکە، یان لە کرمانجی 

ی ناوە کردن و دواخستنخستنی نیشانەی نەرێناوەڕاستدا گۆڕینی شوێنی جێناوەکان، یان پێش

نەرێکراوەکە، کە ئەمانە هەمووی الدانە لە یاسا ڕێزمانییە باوەکە. جان کۆهن ئەو الدانانەی لە 

(. ٠٢٥: ٠٥٢١)کوهن، « الدانی ڕێزمانی»ئەنجامی پاش و پێش خستنەوە ڕوودەدەن، ناو ناوە 

اتە، پاش و پێش خسنت پەیوەندییەکی بەهێزی بە یاسای ڕێزمانەوە هەیە و دیاردەی الدان کەو 

کردووە. نووسەر ئەمەش بە مەبەست دەکات، دەخوڵقێنێت، چونکە شتێکی نوێ و ناباوی دروست

خوێنەر  ڕاکێشانیکردنەوە، بەلووتکەکردن، سەرنجکردنەوە، زەقئامانجێکی هەیە، لەوانە، بۆ جەخت

ە ،کە هەموویان بە جۆرێک لێش بێت، یان گونجاندنی سەروا بێتکردنی، پاراستنی کسامو سەر 

 جۆرەکان بەرەو شیعرییەتی دەبات.

 اریـــــوە کـــــریـڵ و فــی، فێــــلـەیــەردون دە ڕۆژە مـــگ

 

 

 انـــــرمـــــەدبیـارە و تـــــەت چـی تەریقـــــارانـە یـۆنـــچ

 انـــــەی فرۆشن حەزرەتی دەسگیرمـــــی مـــــڕوو لە ماڵ

 انـــــەوان و تیرمــــێ کـــکـە نەتپێـێ! کـی خۆتت بـهۆش

 (٠١)کۆلیل،

 اوی مەسـئەو مەس بە دەس و جامی، من مەس بە دوو چ

 ەســهۆ ــەزەرم، خــەو نـۆ ئــبنین  ژمــبێە ـــیـنی ۆــا خــــی

 ەســـەر کـــۆ هـەوە بـــوو ناێیتـــان دەرچــە کەمــرێ لـتی

 !؟ەســـچا ـــتـەزەییــازی بـــاوی بـــەرچـە بــل لـۆلیــــک

 (٧٢)کۆلیل، 

 ە زارێـــەرۆ لـــێ کـــە دەستت الیــــێ لـــــدەچ ـدەرفەت

 (٩)کۆلیل، 
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نیوەدێڕی دووەمدا کارە، کە بەپێی ڕۆنان و یاسای ڕێزمان دەبوایە لە دواوە بهاتایە، بەاڵم لە « دەچێ»

 دەرفەت لەدەستت»وەرگێڕ لە پێش تەواوکەرە بە یاریدەکەوە دایناوە، کە دەبوو بەم جۆرە بوایە 

 وبەمەش الدانێکی ڕێزمانی خوڵقاندووە  .کردۆتەوە و پێشی خستووە، بەاڵم کارەکەی زەق«دەچێ

 هێناوە.شیعرییەتی بەرهەم

 ۆــــە، مەیخــــەرامــی دەیوت حــــە سۆفــــاڵـام تــــەو تـئ

 

 

ە لخۆی لە خۆیدا شتێکی نوێیە؛ داڕشتنێکی جیاواز و ناوازەیە. « شیرین پرت لە زارا»دەستەواژەی 

ڕووی ڕیزمانیشەوە پاش و پێش بە کەرەستەکان کراوە. ئێمە دەڵێین پرت شیرین، نەک شیرین پرت؛ 

ئەمە لە الیەک، لە الیەکی ترەوە، تەواوکەرەکە دواکەوتووە؛ ئێمە دەڵێین لە زارا پرت شیرینە. بۆیە 

کردووە کە ستڕاکێشی ئەنجام داوە؛ لێکرتازانێکی درو نووسەر لێرەدا الدانێکی ڕێزمانیی سەرنج

 بەرەو شیعرییەت و بوتیقای شیعریامن دەبات.

 اـــە دڵ ژیــی لـــە عەشقـــەسـەو کـە ئـــە مەرگــپەرژین ل

 

 

ناوی ئێمە »ڕیزکردنەکە بەم جۆرە بێت: کە پێش کەوتووە، الدانە لە یاسای ڕێزمانی. دەبوایە « تۆمارە»

؛ بەاڵم نووسەر بۆ دەرخسنت و بەلووتکەکردنی کارەکە پێشی خستووە، کە ئەمە بە الی «تۆمارە

 نەکراوە، سەرنجی ڕادەکێشێت و چێژی لێ دەبینێت:خوێنەرەوە شتێکی نوێ و چاوەڕوان

 رـــبیە ــلدەن دەبەی ـــەمـە عـــیـەر چیــەبـێ لــادم بڵـــی

 

 

لە نیوەدێڕی یەکەمدا، بە جۆرێک کەرەستەکانی داناوە، هەر ڕێکخستنە باوە باڵوەکەی 

کەرەستەکانی تێکداوە، کە دەبوو بەم جۆرە بوایە: بڵێ لەبەر چییە یادم عەمدەن لەبیردەبەی. ئەم 

جووڵەکردنە بە دالەکانی ناو ڕستەکە، شێوەیەکی نوێ لە بونیادی پێکهاتەدا بەرجەستە دەبێت و 

 هەست و بیری خوێنەر ڕادەکێشیت؛ الدانە لە شێوازە باوەکەی ڕێزمان، کە شیعرییەت دەخوڵقێنیت.

 زیادکردنی دێڕێک بۆ غەزەلەکان

کردووە لە سەر هەمان کێش و سەروای وەرگێڕ لە کۆتایی هەر غەزەلێکدا دێڕێکی بۆ غەزەلەکە زیاد 

غەزەلەکە، هەڵگری یان بڵێین تەواوکەری هەمان مانا و پەیامی غەزەلەکەشە. لە هەر یەکێک لەو 

دێڕانەشدا ناوی خۆی یان نازناوەکەی نووسیوە؛ دیارە بۆ ئەوەی بزانرێت ئەو دێڕە هی ئەوە پەیامی 

ە. ئەمەش کارێکی ئاسان و سانا نییە، کە خۆی و هەستی ناو دڵی لە ڕێی ئەو دێڕانەوە دەربڕیو 

بتوانیت لە کۆتایی هەموو غەزەلێک دێڕیک بەو جۆر و شێوە بنووسیت؛ بەڵگەی توانا و لێهاتووی 

 وەرگێڕ و شارەزاییەتی لە بوارەکانی وەرگێڕان و شیعرییەت؛ بۆ منوونە:

 وزارێــــعوڵـــــی گــــــا ماچـــــە زارا تـــــر لـــشیرین پت

 (٩)کۆلیل، 

 ەـــی مـــەرامـی مـــسینگە ــل ە ــــمـاوی ئێـــــارە نــــۆمـت

 (٠٠)کۆلیل، 

 ەـــم  یـــمز وەاڵ ــــیـەرگـەوە هـــتـەدەیـە دێ نــــاتـەو کـئ

 (٠٠)کۆلیل، 
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 اســــەیـۆ هـــوودە بـــــمـە مەحـــوەیـی ڕازی ئێــەنـگوڵش

 

 

 شیعرییەتی غەزەلە وەرگێڕدراوەکانی حافز لە ئاستی واتاییدا -9-9-9

لەم ئاستەدا، بەرەو ناوەرۆک و چەقی دەق دەچین، کە دیوی واتایە. هەرچەندە ئەم ئاستانە 

ەوە هەیە، بۆیە کە باسی کەرەستەکانی ئاستی ڕیتمی ناو تەواوکەری یەکرتن و پەیوەندییان پێکەوە 

دەکەین، دەبنە کەرەستە بۆ بنیاتی دەاللی. بە مانایەکی تر، دووبارەکردنەوە و ڕەگەزدۆزی، چۆن 

شیعرییەتی شێوازی ڕیتمیان تێدایە، بە هەمان جۆریش واتای قووڵیان لەخۆگرتووە. چڕبوونەوە و 

ێنەی هونەری فرە دەاللەت و فرە ڕەهەندەوە، بەهێزی و کردنەوەی واتای دەق بە هۆی و خەست

دەدات. هیچ شیعرێک نییە بێ وێنەی شیعری بخولقێت؛ جوانی و کاریگەریی ئەم ئاستە پیشان

ەی داهێنانی دەدات، وێنە پلئیستاتیکا بە شیعرەکە دەدات. وێنە توانا هونەرییەکانی نووسەر پیشان

و ئەندێشەی نووسەرە. وێنەیە دەتوانێت خوێنەر بۆ خۆی نووسەر دەردەخات، ڕەنگدانەوەی هەست 

ڕابکێشێت، هەست بکات سەیری تابلۆیەکی هونەری دەکات. وەرگێڕ زۆربەی هونەرە 

لەو  کردووە(. لێرەدا باس لە هەندێکڕەوانبێژییەکانی لە وەرگێڕانی غەزەلەکاندا مەزراندووە )تەوزیف

 دەکەینەوە.ونهونەرانە دەکەین و چۆنیەتیی مەزراندنیان ڕو 

 وێنەی لێکچواندن و خواسنت

کردنەوەی دوو شتە کە نزیکلێکچواندن کۆنرتین جۆری هونەری ڕوونبێژییە. مەبەست لێک

ک بە شتێکی چواندنی شتێ»لە یەکەوە نزیک بێت. لێکچواندن بریتییە لە  تایبەمتەندییەکانیان

 «دیکەوە لەبەر هەبوونی سیفەتێک، یان زیاتر لە سیفەتێکی هاوبەش لە نێوان هەر دوو شتدا

تە ری سیفەت و خاسێتی کەرەسو (. بەاڵم بە ڕوویەکی تردا، نائاسایی و لێکدو ٠٠٢: ٧١٠٠)مستەفا، 

بەرزبوونەوەی ئاستی هونەری و جوانکاری بە دەقەکە دەبەخشێت.  لێکچووەکان، شیعرییەت و

خوێنەر چاوەڕێی ئەو لێکچواندنە نەبووە، وێنەیەکی خەیاڵی نوێ لە دید و خەیاڵی خوێنەردا 

دەبەخشێت. ئەم هونەرە و هونەری بوونی پێدەکات. ئەمە زیندوویەتی بە دەق و چاالکدروست

ەکەن. داتی وەرگێڕاندا گرفت و کێشەی زۆر بۆ وەرگێڕ دروستخواسنت یەکێکن لەو هونەرانەی لە ک

هەندێک دەڵێن دەبێت ڕاستەوخۆ لێکچواندن یان خواستنەکە وەکوو خۆی وەربگێڕێت؛ چونکە 

درێژەپێدەرێکی مەعنەوییە، بۆیە ڕاستەوخۆ بۆ زمانی دووەم بە هەمان مانا و کولتوور و دەربڕینەوە. 

رگێڕ بەپێی کەلتوور و ڕۆشنبیری نەتەوەکە لێکچواندن و هەندێکی تر پێیان وایە دەبێت وە

خواستنەکە بگۆڕێت. بە ڕای نایدا ونیومارک ناتوانرێت هیچ لێکچواندن و خواستنێک ڕاستەوخۆ و 

(. بە مانایەکی تر، وەرگێڕ هەر دەبێت ٠٧٢: ٠٥٥٩بێ دەستکاری وەربگێڕێت )حراصی، 

ی زمانەوانییەوە بێت یان ڕۆشنبیری یان هەر دەستکاری لێکچواندن یان خواستنەکە بکات لە ڕوو 

ن وێنەی هونەری لێکچواند»جۆرە ڕێکخسنت و گۆڕانکارییەکی تر. بۆ منوونە، وەرگێڕ دەتوانێت 

بگۆڕێت بۆ خواسنت یان بە پێچەوانەوە، یان هەر خۆی لە دەستەواژە و دەربڕینێک خواسنت 

و گونجاوە. ئەمانەش الدانی  (. ئەمانە هەمووی دەبێت٠٧٢: ٠٥٥٩)حراصی، « بکاتدروست

 ەـــم ی ــامــــەفـر و نــــە ژیــــدەتـزی دیـــی ڕەملـۆلیــک

 (٠٠)کۆلیل، 
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نێکدا ی وەرگێڕیش لە چەند شوێ-دەکەن و شیعرییەت و بوتیقا دەخوڵقێنن. کۆلیلشیعری دروست

 لەو جۆرە لێکچواندن و خواستننانەی خوڵقاندووە؛ لەوانە:

 افظـــوان حـــوش بخــا و خـــ، بیزل گفتی و در سفتیــغ

 

 

 ز!ـافـــا حـەدا هەڵبێنە ســس ەهۆنیتۆەزەل وەک دوڕ دــــغ

 

 

حافز بە شێوەی خواسنت، باس لەوە دەکات غەزەلەکانی دوڕ و گەوهەرن؛ بەاڵم وەرگێڕ بە هونەری 

هێناوە؛ کەواتە ی بەکار«وەک»لێکچواندن ئەو مەبەست و پەیامەی وەرگێڕاوە، ئەوەتا ئامرازی 

 هونەرەکەی گۆڕیوە.

 وێنەی ڕەمزی

 اـــە دڵ ژیــی لـــە عەشقـــەسـەو کـە ئـــە مەرگــپەرژین ل

 

 

ی بەکارهێناوە؛ وەرگێڕیش «هرگز منیرد»، ڕەمزە بۆ نەمری و جاویدانی. شاعیر «پەرژین لە مەرگە»

ە بۆ ئەو ئاماژەی؛ بەاڵم بە شێوەی ڕەمز یان جۆرێک لە درکە، کە «هەرگیز نامرێ»دەیتوانی بنووسێت 

نەمرییە؛ بەمەش جوانی بە وەرگێڕان و غەزەلەکە داوە و الدانی خوڵقاندووە و پلەی شیعرییەتی بەرز 

 کردۆتەوە.

 وردەواریــــی کــــانـشۆخن ـشـەخـۆ دەبــــە نـری لـــعوم

 

 

 ێـــــەڵ ئەو دڵمەدا ڕابــەگـل یـــشۆخی کورسانکە بێت و 

 

 

داناوە. وەکوو ئاماژەیەک بۆ جوانی و « خوبان پارسی»لەجیاتی « شۆخانی کوردەواری»وەرگێڕ 

لتوور و ڕۆشنبیری کۆمەڵی بەخشینی گیان پێیان، ناوی هێناون. وەرگێڕ هاتووە بەپێی که

کوردەواری، غەزەلەکەی وەرگێڕاوە؛ بۆیە الدانێکی واتایی کردووە؛ دەستەواژەکەی گۆڕیوە؛ شۆخانی 

ترک »لەجیاتی « شۆخی کورسانی»ەواری تەمەنێکی نوێ دەبەخشن. هەروەها لە دێڕی دواتردا کورد

ا کەواتە، وەرگێڕ تەنی«. سمرقند و بخارا»لە شوێنی « سنە و ساباڵخ  و سەققز»داناوە و « شیرازی

دەاللەتی دەستەواژەکانی وەرگرتووە، کە بزانێ نیشانە و ڕەمزن بۆ چ شتێ؛ دواتر منوونەی وای 

لتوور و ڕۆشنبیریی کۆمەڵی کوردەواری بگونجێت. ئەمەش توانا و لێهاتوویی ێناوە لەگەڵ کهه

 ا راـــــــریـد ثــــد فلک عقــانــــشـو افــــت ــــر نظمــە بـــک

 ورەییا بێـــاتوو ســـی خــملوەن ـــەم هەوایەتـــەاڵتی ئـــخ

 (٠٠)کۆلیل، 

 ەـــی مـــەرامـی مـــە سینگــە  لــــمـاوی ئێـــــارە نــــۆمـت

 (٠٠)کۆلیل، 

 ێار ــــــــوەش ی درۆــــۆفـی ئــــۆفـژە ســــڕ! بێـــــێـەیگـم

 (٩)کۆلیل، 

 ێـــــی نابـــــی ڕەشــقیمەتی خاڵ سنە و ساباڵخ و سەققز

 (٢)کۆلیل، 
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بکاتەوە؛ بگرە جوانییەکی تایبەتی  وەرگێڕ دەردەخات، بێ ئەوەی لە جوانی غەزەلەکە کەم

 بەخشیوە و ئاستی شیعرییەتی غەزەلەکەی بەرزکردۆتەوە.پێ

 ئەنجام -8

ی هونەری و پایەکانی وەرگێڕاندا توانیویەتی سیامیەکی جوان و ی وەرگێڕ لە ناو ئاسامن-کۆلیل

چێژبەخش و پڕشیعرییەت بە وەرگێڕانەکەی بدات. خۆی لە وەرگێڕانی وشەیی ڕووت و ساردوسڕ 

دزیوەتەوە. بەگشتی، مانا و دەاللەتی وشەکانی وەرگرتووە و بە وشەی ڕازاوەی کوردی دایڕشتۆتەوە. 

می ناوەوە داوە، لە ڕێی دووبارەبوونەوە و ڕەگەزدۆزییەوە؛ بە مەبەست وەرگێڕ بایەخێکی زۆری بە ڕیت

وشەی ئاوازدار و هاوسەروای خوڵقاندووە؛ ئەمەش ڕەهەندێکی جوانکاری و مۆسیقایەکی 

ڕاکێشی بە غەزەلەکان بەخشیوە و بەرەو شیعرییەتی بردووە. لە کۆتایی هەر غەزەلێکدا سەرەنج

لە سەر هەمان کێش و سەروا؛ لە ڕووی ناوەرۆکیشەوە تەواوکەری  دێڕەشیعرێکی خۆی بۆ زیاد کردووە

پەیامی حافزی شاعیر و هەڵگری مەبەست و ئامانجی وەرگێڕە. لە ئاستی پێکهاتەییدا، لە ڕێی پاش 

ردووە. کو پێش خسنت و بەکارهێنانی وشەی ناوچەیی و شێوەزاری جیاواز، الدانی شیعری دروست

یقای غەزەلە وەرگێڕدراوەکە بەرزبۆتەوە. گرنگی بە الیەنی بەمەش، ئاستی شیعرییەت و بوت

لتووری داوە؛ لە کاتی وەرگێڕاندا ئەم الیەنانەی بەهەند وەرگرتووە؛ کۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیری و که

بۆیە بەپێی پێویست، وێنە و ڕەمزەکانی گۆڕیوە، دەاللەت و ڕەمزی وێنە هونەرییەکانی وەرگرتووە و 

ۆرێک لەگەڵ کەلتوور و ڕۆشنبیریی گەلی کورد و کۆمەڵی کوردەواری دەستکاری کردووە؛ بە ج

 بگونجێت.
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