ئاوێتەبوونی ژانرە ئەدەبییەكان لە شیعری
ڕوانگەدا
پ .د .عوسمان حەمەد خدر دەشتی
(زانكۆی كۆیە  -فاكەڵتی پەروەردە)
()٢ - ١
پێشەكی

تیــوری (ژانــرە ئەدەبییــەكان) هــەم لــە ڕووی
زاراوەســازی و هــەم لــە ڕووی چەمــك و پێناســە و
تێگەیشتنەوە لە بواری لێكۆڵینەوەی ئەدەبیدا بووەتە
مەســەلەیەكی ئیشــكال ئامێــز ،لــە نێــوان ئەوانــەدا كــە
الیەنگیــری لــە هەبوونــی ســنوور لــە نێــوان ژانرەكاندا
دەكــەن و بــە پێــی تیــوری (ئەفالتــوون و ئەرســتۆ)
باوەڕیــان بــە پــاك و بێگــەردی ژانــرەكان (نقــاء
االجنــاس) هەیــە ،لــە نێــوان ئەوانەشــدا كــە باوەڕیــان
بــە (یــەك بنــەڕەت)ی هەمــوو جــۆرە ئەدەبییــەكان
هەیــە و ژانــرەكان بــە ڵقوپۆپــی قــەدی تاكــە
درەختێــك (درەختــی ئــەدەب) تــێ دەگــەن هاوشــێوەی
تیورییەكــەی (چارلــس دارویــن) ،هەروەهــا لــە نێــوان
پێڕەوكارانــی تیورییــە تازەكانــی ئــەدەب كــە هــەر
جــۆرە پۆلبەندییەكــی ئــەدەب ،بــە گوێــرەی بنەمــا
تەقلیدییــەكان لــە دابڕانــی نێــوان ژانــرەكان ،ڕەت
دەكەنــەوە تــا دەگاتــە ڕادەی دژایەتــی و نكولــی
لــێ كردنیشــی ،وەك چــۆن لــە گوتەیەكــی نــاوداری
(بندیتــو كرۆتشــی)دا دەخوێنرێتــەوە كــە بــاوەڕی

وابــووە «هــەر دەقێــك خــۆی لەخۆیــدا ژانرێكــە».
(مكاریــك )374 ،1390 ،بــەم جــۆرە ئــەم خواســت
و نیازمەنــدی و بیروبۆچوونــە ژانرخــوازی و دژە
ژانرییــە بــە درێژایــی چەرخــی بیســت ،بــە هــۆی
میتــود و تیورییــە جۆراوجۆرەكانــی ئــەدەب و ڕەخنــە
خــۆی نمایــش كــردووە تــا بــە ڕۆژگاری ئەمڕۆمــان
گەیشــتووە ،ئەمەیــش ئــەو ڕاســتییە دەســەلمێنێت كــە
هــەم مەســەلەی ژانــرە ئەدەبییــەكان خۆیــان و هــەم
مشــتومڕەكان لــە بارەیانــەوە بــە درێژایــی ڕۆژگار
لــە جووڵــە و ئاڵوگۆڕدابــوون ،لــە كۆنــەوە بــۆ تــازە و
لــە تیــوری و میتودێكــی ئەدەبییــەوە بــۆ یەكێكــی
دیكــە.
ئەم باســە هەوڵێكە بۆ تیشــك خستنەســەر الیەنێك
لــەم مەســەلەی ژانــرە ئەدەبییــەكان ،بــە تایبەتیــش
ئــەوەی پێوەنــدی بــە ئاوێتەبــوون و تێكــەاڵوی
نێــوان ژانرەكانــەوە هەیــە و دوایــی هەوڵــدان بــۆ
پراكتیزەكردنــی ئــەو بابەتــە لــە شــیعری شــاعیرانی
بزووتنــەوەی ڕوانگــەدا .باســەكە لــە دوو تــەوەر و
چەنــد بڕگــە و بابەتێــك پێــك دێــت بــەم شــێوەیە:
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پێشەكی
()1
أ -لەبارەی ژانری ئەدەبییەوە:
 -1وشە و زاراوەی ژانری ئەدەبی.
 -2چەمك و پێناسەی ژانری ئەدەبی.
ب -تیورییە جیاوازەكان لەمەڕ ژانری ئەدەبی.
جـ -ئاوێتەبوونی ژانرەكان.
()2
ئاوێتەبوونی ژانرە ئەدەبییەكان لە شیعری ڕوانگەدا:
 -1بنیادی گێڕانەوە لە شیعری ڕوانگەدا.
 -2بنیادی درامی لە شیعری ڕوانگەدا.
 -3بنیادی گوتاری سیاسی.
 -4ئاوێتەبوونی شیعر و مێژوو.
 -5ئاوێتەبوونی هونەرەكان.
-

ئەنجامەكان:
لیستی سەرچاوەكان.

()1
أ -لەبارەی ژانری ئەدەبییەوە:
 .1وشە و زاراوەی ژانری ئەدەبی:
لــە ڕەخنــەی ئەوروپیــدا وشــەی ( )Genreلــە
بەرانبــەر وشــەی (ڕەگــەز) ،یــان (الجنــس)ی
عەرەبیــدا بــەكار دەهێنرێــت كــە لــە بنچینــەدا لــە
وشــەی ( ،)Genreriیــان ()Genusی التینییــەوە
هاتــووە .ڕای واش هەیــە پێــی وایــە كــە وشــە
عەرەبییەكەیــش بــە هەمــوو واتایەكــەوە هــەر لــە
وشــە التینییەكــەوە هاتبێــت .ئــەم زاراوەیــە وەك
چەمــك و تێگەیشــتن لــە زانســتە سروشــتییەكانەوە،
بــە دروســتیش لــە زانســتی بایۆلۆژیكــەوە وەرگیراوە
و هاتووەتــە نێــو تیــوری ئەدەبییــەوە .لەزانســتی
بایۆلۆژیكــدا هەمــوو بوونــەوەرە زینــدووەكان لــە
(الجنــس – ڕەگــەز )Genres -ەوە دابــەش دەبــن
بــۆ ســەر (االنــواع – جــۆرەكان  )Kiynds -و
ئەمانیــش بــە دەوری خۆیــان بــۆ (االنمــاط –
چەشــنەكان ( )Types -روابــح .)5 ،2018 ،لــە

ئەفالتوون

فەرهەنگــە عەرەبییەكانــدا (الجنــس) گشــتگیرترە
لــە (النــوع) و ئەمیــش دەبێــت بــە (انمــاط).
هەرچەندە تا ئێستاش الی ڕەخنەگرە عەرەبەكانیش
جۆرێــك لــە ئاڵــۆزی و تێكــەاڵوی لــە بەكاربردنــی
هــەردوو زاراوەی (الجنــس) و (النــوع) بــۆ (ژانــری
ئەدەبــی) لــە بــری یەكتریــدا هەیــە ،هەندێكیــان هــی
یەكــەم و هەندێكیــان ئــەوەی دووەم بەكاردەهێنــن(*).
(برهــم )103 ،2011 ،لــە فارســیدا هەمــوو واژە
بیانییەكانــی وەك (– Type – Kind – Form
 ،)Generواتــە (الجنــس ،الشــكل ،النــوع ،النمــط،
یــان القســم) بەتاكــە یــەك زاراوەی (نــوع ادبــی) كــە
بەرانبــەر بــە (ژانــر)ە وەرگێــڕاوە و توێــژەری نــاوداری
ئێرانــی (د .ســیروس شمیســا) كتێبێكــی تایبەتــی
لــەم بارەیــەوە بــە ناوونیشــانی (انــواع ادبــی) نووســیوە.
(شمیســا) هەمــوو ژانــرە ئەدەبییــە جۆراوجۆرەكانــی
لەژێــر چــوار ناوونیشــانی ســەرەكیدا پۆلبەنــد كــردووە
بــەم جــۆرە:
 -1جــۆرە بنەڕەتییــە كۆنــەكان (داســتان ،لیریــك،
دراماتیــك).
 -2جــۆرە تــازەكان (نۆڤلێــت ،ڕۆمــان ،كورتــە
چیــرۆك ،حەكایــەت).
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 -3جۆرەكانــی شــیعر بــە پێــی واتــا و مەبەســت
و ناوەرۆكــەوە )13( ،جــۆری دەستنیشــان كــردووە.
 -4قاڵبــە شــیعرییەكان ،كــە ئەمــەش كــراوە بــە
(قاڵبــە ڕەســەنەكان و قاڵبــە تــازە داهێنــراوەكان).
(شمیســا.)12 – 4 ،1383 ،
لــە ڕەخنــەی كوردیــدا تــا ئێســتا ئــەم مەســەلەیە
بابەتێكــی نوێیــە ،بۆیــە هــەر فۆرمــە بیانییەكــەی
(ژانــر) بەكاردەبرێــت ،جاربەجاریــش زاراوەكــە بــە
(جــۆرە ئەدەبییــەكان) ،یــان (چەشــنە ئەدەبییــەكان)
ناودەبرێــت وەك ئاماژەیــەك بــۆ چەمكــی (ژانــری
ئەدەبــی).
 -2چەمك و پێناسەی ژانری ئەدەبی:
ژانرە ئەدەبییەكان وەك زانست بەشێكە لە تیوری
ئــەدەب و ئەدەبیاتناســی .خەســڵەتی بنەڕەتــی
ئــەم زانســتە پۆلینكــردن و پۆلبەنــدی بەرهەمــە
ئەدەبییەكانــە بــۆ دەســتە و چیــن و گرووپــی
جیــاواز بەپێــی بنەمــای جیاكردنــەوە و پاكــی
ژانــرەكان .بنەمــای هــەاڵواردن و جیاكردنــەوەی
ژانــرە ئەدەبییــەكان ســەرەتاكەی بــۆ هــەر یــەك لــە
(ئەفالتــوون)( ،ئەرســتۆ)( ،هۆراســی) ڕۆمانــی
دەگەڕێتــەوە( .ئەرســتۆ) ســێ ژانــرە ســەرەكییە
كۆنەكــەی ئــەدەب (داســتانی ،درامــی ،لیریكــی)
لێــك جیاكردووەتــەوە و لەســەر بنچینــەی؛ بابــەت،
زمــان و شــێواز ،كات و ڕێــژە و ئەركــی زمانــی
بەكارهێنــراو ،ســنووری لــە نێوانــدا كێشــاون ،وەك
ئــەوەی هــەر یەكێكیــان بوونێكــی ســەربەخۆ و
جیــاوازی لەوەكــەی تــر هەبێــت .ئەوجــا هەر بە پێی
بنچینــەكان (ئەرســتۆ) خەســڵەت و تایبەتمەنــدی
هــەر یەكێــك لــەم ژانرانــەی دەستنیشــان كــردووە،
كــە دوایــی ئــەم خەســڵەت و تایبەتمەندییانــە
لــەالی توێــژەر و ڕەخنەگرانــی ئــەدەب بــوون بــە
یاســا و ڕێســای نەگــۆڕ و چەســپاو بــە مەبەســتی
لێكهەاڵواردنــی ژانــرەكان( .علقــم)15 ،2006 ،
بــەم پێیــە دەشــێت ژانــری ئەدەبــی وا پێناســە
بكرێــت؛ كــە بریتییــە لــە كۆمەڵێــك خاســییەت و
تایبەتمەنــدی لــە بنیــاد و شــێواز و داهێنانــدا كــە

لــە بەرهەمێكــی ئەدەبیــدا هەیــە و لەوانــی تــری
جیــا دەكاتــەوە .لەگــەڵ ئەویشــدا كــە ژانــرەكان
لــە هەنــدێ الیەنــی خەســڵەت و تایبەتمەنــدی و
شــێوازدا لێكچــوون لــە نێوانیانــدا هەبێــت ،بــەاڵم
لــەڕووی بنیــادەوە جیــاوازی هــەر دەمێنێــت و هــەر
ئــەم جیاوازیەشــە كــە ســەربەخۆیی داهێنــان و
نوێگــەری پــێ دەبەخشــێت .مەســەلەی پابەندبــوون
بــە تیــوری ژانــرەكان و ڕەچاوكردنــی بنەماكانــی
بــە درێژایــی ســەدەكانی مێــژوو لــە ڕەخنــەی
كالســیكیدا ڕەنگــی داوەتــەوە ،ژانــرەكان زیاتــر
بەپێــی بابــەت و نــاوەرۆك پۆلیــن دەكــران تــا شــێوە
و قاڵبــی ئەدەبــی ،بــۆ نموونــە شــیعری داســتانی
(ئیپیــك) لەالیــەك و شــیعری فێركــردن (دیراكتیك)
لەالیەكی دیكە ،بەپێی بابەت و واتا و ناوەرۆكیان
وەك دوو ژانــری ئەدەبــی جیــاواز ســەیر دەكــران ،بــێ
ئــەوەی بــە قاڵــب و فۆرمێكــی دیاریكــراو پابەنــد
بكرێــن( .شمیســا.)49 ،1383 ،
ب -تیورییە جیاوازەكان لەمەڕ ژانری ئەدەبی:
لەگــەڵ هاتنــی ســەدە تــازەكان و زاڵبوونــی
دیدێكــی زانســتی و نــوێ ســەبارەت بــە پولبەنــدی
ژانــر و بەرهەمــە ئەدەبییــەكان ،هەروەهــا پەیدابوونی
ژانــری تــازە و نــوێ لــە وێنــەی ،ڕۆمــان و ژیننامە
و كورتــە چیــرۆك و وتــاری ئەدەبــی ...تــاد،
لەپــاڵ ژانــرە كۆنــەكان ،بیرۆكــەی تــازە و نوێــش
لــە مــەڕ ناســاندن و پۆلبەنــدی ژانــرەكان هاتــە
كایــەوە .لــە ئاكامــدا توێژەرانــی بــواری تیــوری
ئەدەبــی خۆیــان لەبــەردەم كۆمەڵێــك مەســەلە و
پرســیارگەلی تــازەدا بینییــەوە ،وەك ئــەوەی كــە
ئاخــۆ بنچینــەی دابەشــبوون و پۆلبەنــدی بەرهەمــە
ئەدەبییــە جیــاوازەكان چــی بێــت باشــە؟ خەســڵەت و
تایبەتمەندییــە ناوخۆییەكانــی بەرهــەم بێــت باشــە،
یــان خەســڵەت و تایبەتمەندییــە دەرەكییــەكان؟
یــان ئەوەتــا هەردووالیــان پێكــەوە بڕیــار لەســەر
ناســنامەی دەق و بەرهەمــی ئەدەبــی دەدەن!.
ئایــا ئــەو مــەرز و ســنوورانەی بــۆ جیاكردنــەوەی
ژانــرە ئەدەبییــەكان دانــراون تــا چەنــد دروســت و
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دڵنیابەخشــن؟ ئەوجــا ئایــا ژانــرە ئەدەبییەكانیــش بــە
دەوری خۆیــان دەچنــە ژێــر ڕكێفی یاســای مەرگ
و ژیانــەوە ،یــان نــا؟ ئەگــەر وایــە دەبــێ تەمەنــی
هــەر ژانرێكــی ئەدەبــی چەنــد بێــت؟ ژانــرە تــازەكان
چــۆن لەدایــك دەبــن و لــە هــەر دەور و زەمانێكــدا
كام ژانــر زاڵ و بااڵدەســت دەبێــت ،كامەیــان لــە
پێشــتر و كامەیــان لــە دواتــر دەبێــت ...تــاد( .داد،
 )58 ،1383ڕەخنەگــر و تیــور داڕێژەرانــی بــواری
ئەدەبــی ،لــە وەاڵمــی ئــەم پرســیارانەدا تیــوری و
میتــودی جیاوازیــان هێناوەتــە گــۆڕێ .بــۆ نموونــە
(ویلــك و واریــن) لــە كتێبــە ناودارەكەیانــدا (تیــوری
ئەدەبی) كە ئێســتا وەك ســەرچاوەیەكی كالســیكی
ســەیر دەكرێــت ،بــەاڵم بۆچوونەكانیــان جێگــەی
بایەخــە ،چونكــە لــە دیدێكی زانســتییەوە ســەرچاوە
دەگرێــت ،الیــان وایــە تیــوری ژانــرەكان لــە بنەڕەتــدا
پرەنســیپێكی ڕێكخســتنە ،ئــەدەب و مێــژووی
ئــەدەب بەپێــی كات و شــوێن (ســەردەم و زمانــی
نەتــەوەكان) پۆلیــن نــاكات ،بەڵكــو بەپێــی بنیــاد و
بەگوێــرەی جۆرێــك لــە ڕێكخســتن لــە چوارچێــوەی
جــۆرە ئەدەبییــە پســپۆرییەكاندا( .واریــن،1972 ،
 )296ئــەوان چەقبەســتوویی ژانــرە ئەدەبییەكانیــان
بــەالوە دروســت نییــە و دەڵێــن لــە تیورییــە تازەكانــدا
مەســەلەی جێگیربــوون و بەردەوامــی ژانــرەكان
لــە ئــارادا نییــە و دەشــێ ژانــرەكان لــە نێــوان
خۆیانــدا ئاوێتــەی یەكتــر ببــن ،ئەوجــا لــە ڕێگــەی
داڕشــتنی دوو چەمــك و زاراوەی (شــێوەی
دەرەكــی  )oater form -و (شــێوەی ناوەكــی
  )inner formبیروبۆچوونەكانــی خۆیانیــانخســتووەتەڕوو .پێیــان وایــە هەندێــک لــە ژانــرەكان
لــە ڕابــوردوودا بــە گوێــرەی بنەمــای شــێوەی
ناوەكــی پۆلبەنــدی كــراون لــە وێنــەی (داســتان و
تراژیدیــا) ،لەكاتێكــدا (لیریــك) بەپێــی بنەمــای
شــێوەی دەرەكــی دەســتەبەندی كــراوە .لــەم ڕووەوە
دەڵێــن(( :ئێمــە وای دەبینیــن كــە ژانــری ئەدەبــی
بریتییــە لــە پۆلبەنــدی بەرهەمگەلــە ئەدەبییــەكان
كــە لەالیەنــی تیورییــەوە لەســەر هــەردوو الیەنــی
شــێوەی دەرەكــی (كێــش و بنیــادی تایبــەت)،

هەروەهــا شــێوەی ناوەكــی (ئاراســتە و ئــاواز،
مەبەســت ،یــان ڕوونتــر بڵێیــن :بابــەت و وەرگــر)
دەوەســتێت( .ســەرچاوەی پێشــوو.)303 ،
فۆرمالیســتەكان مەســەلەی پەرەســەندن و پێشــكەوتنی
مێــژووی ئەدەبیاتیــان بــە پەرەســەندن و پێگەیشــتنی
ژانرەكانــەوە گــرێ داوەتــەوە ،لــەم پێنــاوەدا بەخســتنەڕووی
چەمكــی (ژانــری بااڵدەســت) لــە هــەر قۆناغێكــی
ئەدەبیــدا ،پەرەســەندنی مێــژووی ئەدەبیاتیــان بــە تەكامول
و پێگەیشــتنی ژانــرەكان بەســتووەتەوە ،هــەر بۆیــەش
جۆرێــك لــە (كۆتــا هاتنــی ژانرەكان)یــان هێناوەتــە
گــۆڕێ.
بــەاڵم یەكێكــی وەك (یــاوس  ،)Jaussكــە لــە
زانكــۆی (كنتانــس)ی ئەڵمــان مامۆســتای ئەدەبیات
بــووە ،ڕای وایــە كــە پەرەســەندنی ئــەدەب لــە حوكمــی
پەرەســەندنی ژانرەكانــدا نییــە و خاڵــی الوازی
فۆرمالیســتەكانیش لەبــارەی ژانــرەوە لەمەدایــە،
بۆیــە تیورەكــەی ئــەو لــەم ڕووەوە بووەتــە تیــوری
(دەستنیشــان نەكردنــی ژانــرەكان) ،چونكــە ئــەو
دەڵێــت؛ ژانــرە ئەدەبییــەكان هەمیشــە چەشــنگەلێكی
شــێوە چــۆن یەكەكانــی بەرهەمــە تایبەتــەكان نیــن
و لــەم بارەیــەوە هەرگیــز ناتوانرێــت لــە بەرهەمــە
ئەدەبییــە ناودارەكانــدا یەكێــك لــە جــۆرەكان ،یــان
ژانــرەكان وەك تەنیــا شــێوەی تاقانــەی بەیــان و
خســتنەڕوو بزانرێــت .لــەم بــارەوە (تۆدۆرۆف)یــش
وەك پاڵپشــتییەك بــۆ ڕایەكــەی (یــاوس) دەڵێــت:
((هیــچ پێویســتییەك لەئــارادا نییــە كــە بەرهەمــی
ئەدەبــی وەفادارانــە لــە پانتایــی یــەك ژانــری تایبەتــدا
بمێنێتــەوە( )).شمیســا)27 ،1383 ،
بۆچوونــە جیــاوازەكان لەمــەڕ (تیــوری ژانــرە
ئەدەبییــەكان) زۆرن و هــەر دەســتەیەك و بەڵگــەی
خــۆی بەدەســتەوەیە .لێــرەدا بابەتەكــە بــەو
پرســیارە كۆتــا پــێ دێنیــن كــە دوكتــۆر شەمیســا
ورووژاندوویەتــی و دەڵێــت؛ ئایــا لــە نێــوان ژانــرە
ئەدەبییەكانــدا كامەیــان بایەخدارتــرە؟ ئەوجــا
لەڕێگــەی شــیكارییەكی لۆژیكییانــەوە وەاڵمەكــە
یەكالیــی دەكاتــەوە و دەڵێــت :لــە ڕەخنــەی ئەدەبیــدا
حوكــم نییــە یەكێــك لــە ژانــرەكان لەوانــی دیكــە بــە
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گرینگتــر وەربگریــن ،لەگەڵ ئــەوەی لە ڕابوردوودا
ئەرســتۆ تراژیدیــای پــێ لــە داســتان بااڵتــر بــوو،
لــە كاتێكــدا ئەفالتــوون داســتانی لــە تراژیدیــا پــێ
بەرزتــر بــوو ،لــە ڕۆژگاری (ڕێنســانس)دا داســتان
وەك بەرزتریــن ژانــری نێــو ژانــرە ئەدەبییــەكان ســەیر
دەكــرا ،ئێســتایش ژانــری ڕۆمــان لەنێــو ژانرەكانــدا
تــای تەرازووەكــەی لــە ســەرەوەیە.
ڕاســتییەكەی ئەوەیــە لــە ڕەخنــەی ئەدەبیــدا
بــەرزی و نزمــی ژانــرەكان لەئاســت یەكتریــدا لەئارادا
نییــە ،تەنیــا لــە تــەرازووی نێــوان خــودی بەرهەمــە
ئەدەبییەكانــدا نەبێــت كــە دەشــێت لــە ئاســتی
یەكتریــدا ئاســمان و ڕێســمانیان نێــوان بێــت ،ئەوجــا
لــە توێژینەوەكانــی بــواری ژانــرە ئەدەبییەكانــدا ڕوون
دەبێتــەوە كــە هەندێــک لــە ژانــرەكان لــە وێنــەی
(داســتان و لیریــك و تراژیدیــا و كۆمیدیــا) لــە
ژانرەكانــی دیكــە زیاتــر پەلوپۆیــان هاویشــتووە و وەك
لقوپــۆپ ژانــری تــر دەگرنــە خۆیــان ،بۆیــە بــەردەوام
بەرچــاو و گرینگتــرن( .هــەر ئــەو ســەرچاوەیە،
 .)29بــە گوێــرەی ســەرچاوەكانی بەردەســت لــە
تیورییــە تازەكانــی ژانــری ئەدەبیــدا ڕاســتییەك بەدی
دەكرێــت ،ئەویــش ئەوەیــە كــە دەســتپێكی واقیعیــی
تیــورە نوێكانــی (ژانــری ئەدەبــی) لــە سەركێشــی
و ڕچەشــكێنی ڕۆمانســیزمەكانەوە دەســت پــێ
دەكات لــە ئاســت چەقبەســتوویی بنەمــا تەقلیــدی
و ســواوەكانی ژانــرەوە .ئــەوان چەختیــان لەســەر ئــەوە
بــوو كــە هــەر دەق و تێكســتێك خاوەنــدی خەســڵەت و
تایبەتمەنــدی خۆیەتــی و تەعبیــر لــە هەستونەســتی
نووســەرەكەی دەكات ،ڕایــەڵ و دیســپلینەكانی
ژانــر دەبــن بــە كۆتوبەنــدی بەرزەفتكردنــی
هەستوهۆشــی تــاك ،بۆیــە لــەم ســۆنگەیەوە ڕوویــان
كــردە پێشــێلكردنی ســنوورەكانی نێــوان ژانــرەكان
و تــا ڕادەی نكولــی لێكردنیشــی ،وەك چــۆن لــە
گوتــە ناودارەكــەی (بندیتــو كرۆتشــە)ی ئیتاڵیــدا
دەخوێنرێتــەوە كــە بــاوەڕی وابــوو(( ،هــەر دەقێــك بــە
تەنیــا و خــۆی لــە خۆیــدا ژانرێكــە))( .مكاریــك،
 .)374 ،1383بــەم جــۆرە ئــەم ئاراســتە دژە ژانریانــە
بە درێژایی ســەدەی بیســت و بە شــێوەی جۆراوجۆر

دەركەوتــوون .لەوالشــەوە پێداگــری و جەختكردنەوەی
ڕەخنەی نوێ لە ئاســتی (دەق)دا كە (بەرهەمێكی
زمانەوانییــە) ،ئــەوە پێویســتی زەقكردنــەوەی ژانــری
ئەدەبــی لــە ئاســت مەســەلەكانی ئەدەبییەتــدا كــە
الیەنێكــی ســەرەكی و ناوەكییــە ،دەكات بەشــتێكی
الوەكــی .تــا ئــەوەی ((ڕوانگــەی پۆســت مۆدێرنیــزم
كــە بــە شــێوەیەكی گشــتی لــە هەوڵــی چەقبەســتن
لــە دەوری چەمكگەلێكــی وەك (دەق) و (نووســین)
و (گوتار)دایــە و بــە جۆرێــك كــە شــتێكی بــۆ
پۆلبەنــدی ژانــری نەهێشــتووەتەوە))( .ســەرچاوەی
پێشــوو.)374 ،
تیورییــە ڕەخنەییەكانــی خوێنــەر تــەوەر لــە
وێنــەی (هیرمۆنتیــكا و ئاســۆی چاوەڕوانــی)
لەمــەڕ ژانرناســییەوە بۆچوونــی تایبــەت بــە خۆیــان
هەیــە ،بــە نموونــە یەكێكــی وەك (یــاوس) ،ئــەوە
خۆشباوەڕی بێ چەندوچوون بەژانر ڕەت دەكاتەوە
و دەڵێــت؛ هــەر ژانرێــك لــە وێنەی خودی بەرهەمی
ئەدەبــی ،پێویســتە بــە شــێوەیەكی مێژوویــی لــە
ئاســۆیەكی گــۆڕاودا ،بەرجەســتەبوونی بــەرودوای
خــۆی بەدەســت بهێنێــت( .هــەر ئــەو ســەرچاوەیە،
)378
گەورەتریــن كێشــە كــە چەمكــی ژانــر لــە بــەردەم
ڕەخنــەی هاوچەرخــدا دروســتی دەكات پێداگــری
شــێلگیرانەیەتی لەمــەڕ ئاشــتەوایی لەنێــوان
كــۆن و تــازەدا و خاونەبوونەوەیەتــی لەبــەردەم
گوتــاری تیوریــدا ،ژانــر لەگــەڵ ئــەوەی بوونێكــی
چەســپاوی نییــە و بــەردەوام لــە دۆخــی گــۆڕان و
ئاڵوگۆڕدایــە ،بــەاڵم وەك ســیما و خەســڵەتێكی
بەرچــاوی هونــەری ئاخاوتــن دەمێنێتــەوە ،وەك
ئــەوەی (فاولــەر) بــە ڕاشــكاوی ڕایگەیانــدووە؛
((ئــەدەب هەرگیــز ناتوانێــت خــۆی لــە مەســەلەی
ژانــر بــە دوور بگرێــت ،مەگــەر ئــەو كاتــە نەبێــت
كــە ئیتــر ئــەدەب نەبێــت))( .مكاریــك،1383 ،
)380
جـ -ئاوێتەبوونی ژانرەكان:
لــە ڕەخنــەی عەرەبیــدا دیــاردە و چەمكــی
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ئاوێتەبوونــی ژانــرە ئەدەبییــەكان كاری زۆری
لەســەر كــراوە و بــە چەنــدان زاراوە تەعبیــری لــێ
كراوەتــەوە وەك (التداخــل ،التفاعــل ،تمــازج او
اختــاط االجنــاس االدبیــة) ،كــە هەموویــان لــە
تێــرم و زاراوەســازییەوە یــەك دەگرنــەوە ،بەواتــای
ئامادەبوونــی ڕەگــەز و هونــەر و تەكنیكەكانــی
ژانــرە ئەدەبییەكانــی دیكــە لەنێــو دەقێكــی ئەدەبیــدا
كــە خــۆی ســەر بــە ژانرێكــی ئەدەبــی تایبــەت بێــت.
(ابــو مصطفــی .)44 ،2015 ،لــەم پرۆســەیەدا
دەقــە بنەڕەتییەكــە بــە هــۆی كارتێكــردن و لــە
ڕێگــەی كۆمەڵێــك ڕایەڵــەی تێكچــڕژاوەوە بــە
ژانرەكانــی دیكــەوە دەبەســترێتەوە .ئــەم دیــاردەی
تێكچــڕژان و توانــەوەی ســنووری نێــوان ژانــرەكان،
وەك لــە پێشــەوە ئامــاژەی بــۆ كــرا ،لەگــەڵ
بااڵدەســتبوونی ڕێبــازی رۆمانســیزم لــە ئەدەبــدا
بــرەوی پەیداكــردووە .ڕۆمانتیكــەكان لــە دژی
ســنوور و بەســتەڵەكی نێــوان ژانــرەكان بــوون و لــە
بــواری داهێنانــدا باوەڕیــان بــە ئــازادی ڕەهــا هەبوو.
ئەوجــا ئــەم مەســەلەیە الی فۆرمالیســتەكانیش بــەو
جۆرەیــە كــە كاتێــك بــاس لــە (پەرەســەندنی ئــەدەب)
دەكــەن ،پێیــان وایــە كــە گەوهــەری پەرەســەندن و
پێشــكەوتنی ئەدەبــی بریتییــە لــە كارلێكــی نێــوان
بەرهەمــەكان و یەكێتــی تانوپــۆ و جــۆر و چەشــنە
ئەدەبییــەكان لــە نــاو یەكتریــدا( .عــروس،2010 ،
 )45لــە كتێبــی (تیــوری ئــەدەب)دا هاتــووە(( :لــە
تیــوری كۆنــی ژانــرە ئەدەبییەكانــدا ،ژانــرەكان لــە
یەكتــر جیــاوازن و ناشــێت لەگــەڵ یەكتــر تێكــەاڵو
بــن ...بــەاڵم لــە تیــوری تــازەی ژانــرە ئەدەبییەكانــدا
هیــچ دەقێــك لــە ئاســتی نووســەردا پەســەندتر نییــە،
تــا ئــەوەی بیروبــاوەڕ هاتووەتــە ســەر ئــەوەی كــە
ژانــرەكان دەتوانــن تێكــەاڵوی یەكتــر ببــن و جــۆری
تــازە بەرهــەم بێنــن))( .شمیســا )21 ،1383 ،ئــەم
قســەیە بەڕاســت دەگەڕێــت كاتێــك دەبینیــن لــە
ئەدەبیاتــی ڕۆژئــاوادا لــە ئاوێتەبوونــی تراژیدیــا
و كۆمیدیــادا جۆرێكــی تــازە بەنــاوی (تراژیــدی
 كۆمیــدی  )Tragicomedyهاتووەتــە ئــارا،(ڕۆمــان) لــە گــۆڕان و پەرەســەندنی (داستان)ـــەوە

پەیدابووە ،لەپاڵ ژانرگەلێكی تازە كە لە كتێبەكەی
ئەرســتۆدا هــەر قســەیان لــە بــارەوە نەكــراوە ،كەواتــە
یەكێــك لــە تایبەتمەندییــە گرنگەكانــی (تیــوری
ژانــرەكان –  )Gener Theoryئەوەیــە ،كــە لەگــەڵ
پەرەســەندن و پێشــكەوتنی ئەدەبیــات و ئاڵوگــۆڕی
ســەردەمەكان و داهێنانــی بەرهەمــی مــەزن و تــازە
و نــوێ ،ژانرەكانیــش ئاڵوگۆڕیــان بەســەردا دێــت،
ژانــری تــازە و نــوێ لەدایــك دەبــن و ژانــری وایــش
هەیــە كوێــر دەبێتــەوە و لــە نێــو دەچێــت.
لــە ئــەدەب و ڕەخنــەی ڕۆژهەاڵتــدا یەكەمیــن و
ســادەترین دابەشــبوونی ئاخاوتــن (ئــەدەب) لــە نێــوان
(شــیعر و پەخشــان)دا كــراوە ،وەك الی؛ (ابــن رشــیق،
جورجانــي ،ابــي هــال العســكري  ...تــا دەگاتــە
محمــد منــدور و محمــد غنیمــي هــال)دا دەیبینیــن
(روابــح .)22 ،2018 ،لەگــەڵ ئــەوەی لــە مێــژووی
ڕەخنە و ئەدەبدا تەرازووەكە هەمیشــە بەالی شــیعردا
شــكاوەتەوە ،بــەاڵم بەشــێوەیەكی گشــتی(( ،ئــەم
بەكارهێنانــە جیــاوازەی زمانــی پەخشــان و زمانــی
شــیعری ،بووەتــە مایــەی دروســتبوونی ژانرگەلێكــی
ســەر بە شــیعر و ســەر بە پەخشــان))( .ویس،2002 ،
 ،)24بــە دیوێكــی دیكــەدا هــەر لێــك نزیكبوونــەوەی
زمانــی شــیعر و زمانــی پەخشــانە بووەتــە بنەمــا و
بنچینەیــەك بــۆ لەدایكبوونــی ژانرێكــی نوێ بەناوی
(پەخشــانە شــیعر) ،هەروەهــا ئاوێتەبوونــی ژانرەكانــی
ژێرچەتــری ئــەم دوو هونەرەیــە بووەتــە ماكــی
پەیدابــوون و هاتنــە ئــارای بەشــێك لــە ژانــرەكان ،كــە
دەشــێت بــە (ژانــری دووڕەگ) بدرێتــە قەڵــەم لــە
وێنەی (چیرۆكی شــیعری و شــانۆنامەی شیعری).
(پەخشــانە شــیعر) لەنێــوان ئــەوەی ژانرێكــی ئاوێتەی
نێــوان (پەخشــان و شــیعر)  ،یــان (شــیعر و پەخشــان)
لەالیــەك و لەنێــوان تێڕوانینــی وەك ژانرێكــی تایبــەت
و ســەربەخۆ ،بیروڕای جۆراوجۆری لەســەرە و بووەتە
مەســەلەیەكی ئیشــكالی ،تازەتریــن بۆچــوون ئەوەیــە
كە (د .عزالدین المناصرة) لە كتێبەكەیدا (إشــكالیة
قصیــدة النثــر) هێناویەتــی ،لەگــەڵ ئــەوەی ئــەو الی
وایــە كــە (قەســیدەی پەخشــان) وەك هەڵەیەكــی بــاو
ڕۆیشــتووە ،بــەاڵم الی وایــە؛ زاراوەیەكــی گونجــاوە،
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ئەوجــا دەڵێــت :قەســیدەی پەخشــان دەقێكــی كراوەیــە
بــە ڕووی جــۆرە گێڕانەوەییەكانــی پەخشــان و خاوەنی
پلەیەكــی بــەرزی شــیعرییەتە ،واتــە نووســینێكی
ئــازادە ،هــەر بۆیەشــە دەقێكــی ئەدەبــی ســەربەخۆیە.
ئەوجــا لــە ئەنجامــی لێكۆڵینەوەكانیــدا دەگاتــە
خاڵێكــی جەوهــەری و دەڵــێ :قەســیدەی پەخشــان
ژانرێكــی ســەربەخۆیە و دەقێكــی كراوەیــە لــە ڕووی
ژانرەكانــی دیكــە و بەرانبەرەكەیــدا( ،مەبەســت
شــیعرە) ،واتــە لــەو نــاوەدا ژانــری ئەدەبــی (سێیەم)ـــە
لەبەرانبەر شــیعر و گێڕانەوەدا ،وەك چۆن قەســیدەی
پەخشــان دەقێكــە ژانرەكانــی پێشــوو تێدەپەڕێنێــت.
(المناصــرة.)526 ،2002 ،
()2
ئاوێتەبوونی ژانرەكان لە شیعری ڕوانگەدا(*)
وەك دەزانیــن ئــەدەب داهێنراوێكــی زمانــی
فرەڕەنــگ و فرەڕەهەنــد و كۆمەڵێــك ژانــر و جۆری
ئەدەبــی جیــاواز پێــك دەهێنێــت كــە هــەر یەكێكیــان
خاوەن خەسڵەت و تایبەتمەندی ئەدەبی و هونەری
تایبەتــن .ئــەم جــۆر و ژانرانــە لــە هەندێك خەســڵەت
و تایبەتمەندیــدا بەیــەك دەگــەن و لــە هەندێكــی
دیكــەدا لــە یەكتــر دادەبڕێــن ،زۆر جــار ڕەگــەز
و تەكنیكەكانــی ژانرێــك دەخزێتــە نــاو ژانرێكــی
دیكــەوە .بــۆ نموونــە ژانرێكــی وەك شــیعر بــەردەوام
لــە ڕەوتــی پەرەســەندن و پێشــكەوتنیدا لــە هەوڵــی
خۆدەوڵەمەندكردنــدا بــوو لــە ڕێگــەی خواســتن
و وەرگرتنــی هونــەر و تەكنیــك و ڕێكەوەنــدی
ژانرەكانــی دیكــەوە ،لەوێنــەی خواســتنی هونــەری
گێڕانــەوە لــە چیــرۆك و داســتان و هونــەرەكان
ملمالنــێ و فرەدەنگــی و دیالــۆگ و مەنەلــۆگ
لــە شــانۆ و درامــادا( .برهــم.)106 ،2011 ،
شــیعری ڕوانگــە وەك ســەرەتایەكی قۆناغــی
نوێخــوازی (مۆدێرنیتــە) لــە ئەدەبــی كوردیــدا ،وەك
ئاوێنەیــەك دیاردەكانــی فــرە ژانــری تێــدا ڕەنگــی
داوەتــەوە .لێــرەوە بەگوێــرەی ئەو دەق و تێكســتانەی
لەكاتــی خۆیــدا لەنێــوان ســااڵنی ()1980 – 70
دا ،لەالیــەن ڕوانگەخوازەكانــەوە نووســراون و

لــە دیــوان و كۆمەڵــە شــیعر ،یــان لــە گۆڤــار و
ڕۆژنامەكانــدا باڵوكراونەتــەوە ،ئــاوڕ لــە هەندێــک
الیەنــی ئاوێتەبوونــی ژانــرەكان الی ڕوانگەییــەكان
دەدەینــەوە و نموونــەی شــیعریان بــۆ دەهێنینــەوە.
 -1بنیادی گێڕانەوە لە شیعری ڕوانگەدا:
ســەردەمی ڕوانگــە ســەردەمی بووژانــەوەی
پەخشــانە شــیعرە ،لــە پەخشــانە شــیعردا كۆمەڵێــك
ڕەگــەز و تەكنیكــی هونــەری هــەن كــە هەندێكیــان
ســەر بــە ژانــری شــیعر و هەندێكیشــیان ســەر
بــە ژانــری پەخشــانە ،وەك دەزانرێــت حەكایــەت
و چیــرۆك و ڕۆمــان بەشــێكن لــە هونەرەكانــی
پەخشان ،یان ژانرەكانی سەر بە كێڵگەی پەخشان،
مەســەلەی (گێڕانــەوە – الســرد) ڕەگەزێكــی
بنچینەییــە لــە حەكایــەت و چیــرۆك و ڕۆمانــدا،
تەنانــەت ئــەم ژانــرە پەخشــانیانە بــە ژانرگەلــی
گێڕانەوەیــی دەناســرێن ،لــە پەخشــانە شــیعردا ،یــان
وردتــر بڵێیــن لــە (قەســیدەی پەخشــان)دا جۆرێــك
لــە گــۆڕان و ڕوو وەڕگێــڕان هەیــە لــە خــوازەی
ڕەوانبێژییــەوە بــەرەو خــوازەی بنیــاد لــە ڕێگــەی
شــێوازی گێڕانــەوەوە ،بــە واتــای لــە ئامێزگرتنــی
هونەرەكانــی پەخشــان و لەوانــەش (گێڕانــەوە) لــە
الیــەن شــیعرەوە( .الناصــر)20 ،2007 ،
لــە فەرهەنگــی ئەدەبیــدا هاتــووە(( :گێڕانــەوە لــە
تێكســتی ئەدەبیدا (شــیعر ،یان پەخشــان) بەرهەمی
دوو شــت ،یــان دوو توخمــە؛ ڕووداو ،یــان مێــژوو،
واتــا ئــەو بابەتــەی كەرەســتەی گێڕانەوەكەیــە .دوو:
گێڕانــەوە خــۆی ،لێــرەش بــە پلــەی یەكــەم مەبەســت
لــە چۆنیەتــی گێڕانەوەیــە .هــەر بابەتێــك ،یــان
ناوەرۆكێــك دەشــێ بــە زۆر شــێواز بگێڕدرێتــەوە...
كــە پێــی دەوترێــت شــێواز ،یــان هونــەری گێڕانــەوە.
بەهــای ئەدەبــی و بەهــای جوانــی لــە هــەر كارێكــی
ئەدەبیــدا لێــرەوە دەردەكەوێــت))( .عومــەر،2012 ،
.)242
لــە پەخشــانە شــیعردا یەكێــك لــەو تەكنیكانــەی
دەخرێتــە خزمەتــی ســتراتیژییەتی گوتــاری
شــیعری ،مەســەلەی گێڕانەوەیــە ،واتــە شــێوازی
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چیرۆكئامێزانــە ،یــان حەكایــەت لــە خەیاڵكــردن و
خســتنەڕووی بۆچــوون و بیرۆكەكانــی شــاعیر بــێ
ئەوەی ســیمای بنەڕەتی شــیعرییەت و جوانیناســی
لــە دەق دابماڵێــت .ئامادەبوونــی هونــەری گێڕانــەوە
لــە شــیعری ڕوانگــەدا ،دیاردەیەكــی تــازەو نــوێ
نییــە لــە شــیعردا بــە شــێوەیەكی گشــتی و لــە
شــیعری كوردیشــدا بــە شــێوەیەكی تایبەتــی
پێشــینەی دووری هەیــە( .مــەال.)6 ،2005 ،
لێــرەدا مەبەســت ئەوەیــە كــە توخمێكــی گێڕانــەوە
تێكــەڵ بــە شــیعرەكە دەكرێــت و ڕەگەزەكانــی
دیكــەی گێڕانەوەكەیــش ،لــە وێنــەی (ڕووداو،
كەســایەتی ،كات و شــوێن)یش لــە بــااڵ و پانتایــی
دەقــدا ڕەنگدانــەوەی دەبێــت .لــەم بــارەوە (د .عمــر
الطالــب) ســەبارەت بەدەقــی شــیعری موتوربەكــراو
بــە ڕەگــەزی گێڕانــەوە دەڵێــت(( :گێڕانەوەیەكــی
شــیعرییە ،شــێوازێكی حەكایەتئامێــز وەردەگرێــت،
بــە پشتبەســتن بــە ڕووداوێــك ،یــان كۆمەڵــە
ڕووداوێــك لــە دووتوێــی چوارچێــوە و بنیادێكــی
شــیعریدا كــە بــە كات و شــوێنێكی دەرەكــی ،یــان
دەروونــی ســنوورداركراوە و تێیــدا گوزارشــت لــە
بیرۆكەیــەك دەكرێتــەوە كــە كارەكتــەر تێیــدا ڕۆڵێكی
بنەڕەتــی و بزوێنــەری لــە ڕووداوەكــەدا هەیــە،
هەروەهــا لــە گەشــەپێدان و بەرەوپێــش بردنیشــی لــە
ڕێگــەی زنجیــرەی ڕووداوەكانــەوە هــەر لە ســەرەتاوە
تــا كۆتایــی و ...دەكرێــت قارەمانــی چیرۆكەكــە
شــاعیر خــۆی بێــت و ڕووداوگەلێــك بگێڕێتــەوە
كــە بەســەر خۆیــدا هاتبێــت ،بــەاڵم گێڕانەوەیــەك نــا
وەك چــۆن ڕووی داوە ،بەڵكــو شــاعیر لــە ڕێگــەی
هەســتی خەیاڵكردنــەوە پەنــا بــۆ ئاوێتەكردنــی
واقیــع و ئەندێشــە دەبــات))( .أردینــی،2011 ،
 ،)15لێــرەوە ئــاوڕ لــە چەنــد نموونەیەكــی شــیعری
دەدەینــەوە:
 عەبدوڵاڵ پەشێو ،لە شیعرێكیدا بە ناوونیشانی(پرسیارێك) دەڵێت:
لەیادمە
ساڵ :كۆتایی شەست و شەش بوو
شار :مەچەك بوو

ئێوارە بوو..
بۆ یەكەم جار..
من هەستم كرد ،بەتەنگیی شار
تۆش هەستت كرد ،بەتەنگیی شار
دوور ڕۆیشتین
لە سووچێكا پێك گەیشتین
(پەشێو)68 ،1972 ،
ئــەم جــۆرە گێڕانــەوە (ڕاســتەوخۆ)یە زۆرجار هەر
لــە ســەرەتاوە ناســنامەی خــۆی ئاشــكرا دەكات،
كاتێــك بــە دەســتەواژەكانی وەك :هەبــوو نەبــوو،
دەگێڕنــەوە ،ڕۆژهــات و ڕۆژ ڕۆیشــت ...تــاد،
دەســت پــێ دەكات وەك لــەم نموونــە شــیعرییەی
(شــێركۆ بێكــەس)دا هاتــووە:
خشل
دێرزەمانێ ..گێڕایەوە
شیعرێ خۆی باركرد لە خشڵی
ژنی سوڵتان
ڕۆژ ڕۆی ..ڕۆژ هات
كاتێ كە ژنی سوڵتان مرد
لەسەر فەرمایشتی سوڵتان:
ژن و
خشڵ و
شیعرەكەیان
پێكەوە ناشت
(بێكەس)16 ،1978 ،
ڕاســتییەکەی بابەتــی حەكایــەت و گێڕانــەوە لــە
شــیعردا مــەرج نییــە بــە گوێــرەی یاســا و ڕێســا
ناســراوەكانی چیــرۆك و ڕۆمــان بەڕێــوە بچێــت ،لــە
شــیعردا ڕووداو وەك زنجیــرە تابلۆیەكــی كۆكــراوە
لــە چیــرۆك و گێڕانــەوە پێشــكەش دەكرێــت كــە بــە
دەوری كەســایەتییەكاندا دەخولێنــەوە( .اطیمــش،
 )50 ،1982صــاح شــوان ،چیرۆكــی دابڕانــی
خــۆی و دڵدارەكــەی دەگێڕێتــەوە ،لــە هەندێــك جێــگا
ئیســتێك دەكات و بــە گێڕانــەوە و حیكایــەت وێنــەی
ئێــش و ئازارەكانــی دەكێشــێت:
چرۆی بەفر
هۆ لەیلێ ..لەیلێ ،لەیلەكەم!..
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تاقە جارێك پێت گەیشتم
نەتهێشت غەمی پەرێزەكانت گوڵچن كەم
نەتهێشت بارانی ئارەزووم
تاوێ بە ئاودڕەنەرمەكانی لەشتا
شۆڕبێتەوە..
لقەكانی مانگ و ئەستێرەت بۆ بگرن
لە لێواری وەرزی زاینی گولیلكی كانیاوێكا
ماسی هەموو
گڕستانەكانمت لە كۆشی وشكتدا
خەو لێ خست و
ســەرمت خســتە ســەر تاشــەبەردەكەی ســیزیف و
بەجێــت هێشــتم
(شوان)128 ،1978 ،
گێڕانــەوە لــەم نموونانــەدا ئاراســتەیەكی (خودی)
وەرگرتــووە ،بــەو هۆیــەی نموونــە شــیعرییەكان
پارچــەی شــیعری (لیریــك)ن و لیریكیــش زیاتــر لــە
دەوری موعاناتــی خــودی شــاعیر دەخولێتــەوە ،لــەم
بابەتــە لــە نامیلكــەی (زریــان)ی (ئەنــوەر قــادر
محەمــەد)دا هاتــووە :ئێوارەیــە و كــۆچ ئاگــرە و
ناكوژێتــەوە
لە هەواری ماتی تەما
دەواری دەروون هەڵئەدەم
بە كۆچەڕێی دووری خەما
بارگەی وشەم بەڕێ ئەخەم
باوبۆرانێ لە دڵمایە؛ گەر ببارێ
هەسوونە زێڕینە و هەتاو
ئەدا لە یەخەی بەهارێ
* * *
هەورەكانی ئاسمانی شار
بۆ باوەشی گۆماوەكەی (دەربەند) ئەفڕین
وتیان نامە  ...ساڵو ،هەواڵ
بۆ باوك و دایكت نانێری
ئەی نامەی ئەوانت ناوێ
وتم (سیروان) هەموو ڕۆژێ
هەواڵیانم بۆ ئەهێنێ
(محەمەد)34 ،1978 ،
جۆرێكــی تــری گێڕانــەوە ،گێڕانــەوەی وەســفییە

كــە لــە شــیعردا بــە زۆر شــێوە پێــڕەوی لــێ دەكرێــت.
لێــرەوە لــە ڕێگــەی وێنەكێشــانی وەســفییەوە گێڕانــەوە
خاودەكرێتــەوە ،یــان دەوەســتێنرێت ،وێنــەی وەســفی
وێنەیەكــی زەینییــە لەبــارەی دیمەنێــك ،یــان شــعورێك
كــە بــە وشــە پێشــكەش دەكرێــت( .ســەعید،2009 ،
 )130لــەم بــوارەدا گوتەیەكــی ناودارمــان هەیــە كــە
دەڵێــت؛ نیگاركێشــان نەخشــاندنی وێنەیــە بــە ڕەنگ،
بــەاڵم شــیعر وێنەكێشــانە بــە وشــە.
 ڕەفیــق ســابیر ،لــە پارچەیەكیــدا بەناوونیشــانی(ســكااڵی ئەســتێرەیەكی تاســاو)دا دەڵێــت:
خوشەویستم  ..دوێنێ ئەستێرەی سیالوی
ئاسۆی ژیان ..
دوا فرمێسكی ،قەتیس ماوی
چاڵی  ..چاوی
ڕژایە ناو  ..دەمی نەهەنگی شەولەبان!.
دوا برژانگی هەڵوەریوی
بەتەزیوی
كەوتە  ..ناوكۆشی ،پەرژینی
بێ ئەوینی ..
باخچەی زستان
(ڕوانگە ()36 ،1971 ،)2
گێڕانــەوە لــە شــیعری (شــێركۆ بێكــەس)دا كــە
بابەتــی لێكۆڵینەوەیەكــی ســەربەخۆی پێكهێنــاوە،
هەمــوو ئەركەكانــی ،وەك چــۆن (جیــرار جینیــت)
دەســت نیشــانی كــردووە ،بەجــێ دەگەیەنێــت لــە؛
ئەركی گەیاندن ،ئاراستەكردن ،ئەركی ئایدیۆلۆژی
و لــە دواییشــدا گێڕانەوەیــی( .التمیمــی،2008 ،
:)30
تەوقەكردن
قەڵەمی (زنجی)یەك لەسەر
كۆشكی سپی  ..ڕاوەستا بوو
هاواری كرد:
كە برووسكە تەوقە لەگەڵ
هەورا ئەكا
ڕەگ
ئەو مەالنەی بەئاسمانەوە ئەكوژرێن
گەر ئەستێرە و پەڵە هەور و
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(با) و هەتاویش
تاوانكەران بەدی نەكەن
(ئاسۆ)ش گوێی خۆی كەڕكا لێیان
شاخ و ئاویش لەبیریان كەن
هتد  ..هتد
تاقە درەختێ هەر ئەبێ بیانبینێ و
ناویان لەسەر
ڕەگەكانی خۆی بنووسێ!
(بێكەس)18 – 6 ،1978 ،
(محەمــەد بــەدری) دەقێكــی بەناوونیشــانی (هەســتی
یاخیبــوون) باڵوكردووەتــەوە ،كــە گێڕانەوەیــە لــە ســیاقی
ژیننامــەدا ،كــە لــە ڕووی تیورییــەوە دەشــێ بــە
تێچینكردنــی (ژیننامــە) وەك ژانرێكــی ســەربەخۆ
لەبــاڵ شــیعردا ســەیر بكرێــت:
لە شارێكی لە بیر چووا
لە دایكبووم ...
لە گۆمی ئازار و خەما
پەروەردە بووم ...
شارەكەمان،
هاوارێك بوو
لەناو گێژاوی ونبوونا
ئەتوایەوە
ڕووبارێك بوو
هەناسەكەی
الفاوێك بوو
بەناو گەروووی داگیركەرا
ئەڕژایەوە ..
(ڕوانگە ()43 ،1971 ،)2
* کۆلیجــی زمانــی زانکــۆی ســلێمانی بــە نیازبــوون لــە
یــادی پەنجــا ســاڵەی ڕاگەیاندنــی بزووتنــەوەی ڕوانگــە ،لــە
بەهــاری ئەمســاڵ و لــە ڕۆژانــی ٢٠ـ٢١ی نیســانی ٢٠٢٠
دا ،کۆنفراســێکی زانســتیی نێودەوڵەتــی پێــک بهێنــن ،هەمــوو
ئامادەکارییەکانــی بەڕێوەچوونــی کۆنفرانســەکە کرابــوون،
ئــەم باســەش بــەو بۆنەیــەوە بــۆ ئــەم کۆنفرانســە ئامادەکرابــوو،
بــەاڵم کــورد گۆتەنــی زۆر جــاران وادەبێــت تەقدیــر دێــت و
تەگبیــر تێــک دەدات ،دواکەوتــن و باڵوبوونــەوەی پەتــای
نەگریســی کۆرۆنــا بــوون بــە ڕێگــر لەبــەردەم بەڕێوەچوونــی

کۆنفرانســەکەدا ،بۆیــە ئــازادی بــە توێــژەرەکان درا بــۆ
باڵوکردنــەوەی توێژینەوەکانیــان ،ئێمــە بــە چاکمــان زانــی
باســەکەمان پێشــکەش بــە گۆڤــاری هێــژاو دڵخــوازی خۆمــان
(ڕامــان)ی خۆشەویســت بکەیــن ،لەگــەڵ ســپاس و ڕێزمانــدا.
پەراوێزەکان:
(*) بــۆ نموونــە ڕەخنەگــرە عەرەبەكانــی وەك( :محمــد
غنیمــي هــال ،مجــدی وهبــة ،كامــل المهنــدس ،عبدالعزیــز
شــبیل ،خلــدون الشــمعة ،صدیــق بوعــام) زاراوەی (الجنــس)
بەكاردەبــەن ،ڕەخنەگرانێكیــش لەوێنــەی( :حســن عــون ،محــي
الدیــن صبحــي ،شــكری عزیــز الماضــي) زاراوەی (النــوع)
بــەكار دەهێنــن( .هــەر ئــەو ســەرچاوەیە.)103 ،
(*) ڕوانگــە؛ بەواتــای ئــەو شــوێنە بەرزەیــە كــە لێیــەوە
بەســەر شــوێنە نزمەكانــی دەوروبەریــدا دەڕوانێــت .خــۆی
بزووتنەوەیەكــی ئەدەبــی بــوو ،لــە مانگــی نیســانی ســاڵی
 ،1970دوابــەدوای بەیاننامــەی ( )11ئــازار ،لەالیــەن
دەســتەیەك لــە شــاعیر و نووســەرانی كــورد (شــێركۆ بێكــەس،
حســین عــارف ،كاكــە مــەم بۆتانــی ،جــەالل میــرزا كەریــم،
جەمــال شــارباژێڕی)یەوە ڕاگەیەنــراوە ،ئــەم بزووتنەوەیــە لــە
ڕێــگای بەیاننامەیەكــەوە بــە ناوونیشــانی (بانگەوازێــك لــە
ڕوانگــەی ئەدەبــی نوێمانــەوە) خۆیــان بــە خەڵــك ناســاند كــە
یەكــەم جــار لــە ڕۆژنامــەی (هــاوكاری)دا باڵوكراوەتــەوە.
ڕوانگە باڵوكراوەكیشــیان هەبوو لە شــێوەی گۆڤارێكی ناو بە
نــاو ،هــەر بــە نــاوی (ڕوانگــە)وە و كــە تەنیــا لــە نێــوان ســااڵنی
()1972 – 70دا ســێ ژمارەی لێ باڵوبووەتەوە ئەم گۆڤارە
وەك ئورگانــی بزووتنەوەكــە وابــوو ،بەرهــەم و داهێنانــی شــاعیر
و ئەدیــب و نووســەرانی ســەر بــە بزووتنەوەكــەی ،لــە شــیعر
و چیــرۆك و ڕەخنــە و شــانۆنامە و  ...تێــدا باڵوكراوەتــەوە.
ڕوانگــە دوایــی بــوو بــە تەوژمێكــی ئەدەبــی بەهێــز و بەربــاو
لــە شــێوەی ئاراســتە و وەرچەرخانێكــی ئەدەبــی و ڕووناكبیــری
كــە مێــژووی ئەدەبــی كــوردی لــە دوای نوێكردنــەوەی یەكــەم
لەســەر دەســتی (شــێخ نــووری و گــۆران و هاوەاڵنــی) بــۆ
دووەم جــار لــە دەیــەی حەفتاكانــدا لــە ســەدەی ڕابــوردوو بــە
خۆیــەوەی بینیــوە و بووەتــە شــەقڵ و ســیمای زاڵــی بەرهەمــی
ئەدەبــی كــوردی تــاوەك شــەپۆلە نوێخوازییەكانــی دوای
ڕاپەڕیــن.
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