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هەندێ الیەنی جوانكاری 
لە شیعرەكانی مستەفا بەگی 

)كوردی(

هونەر عومەر ئەحمەد
)کەالر(

جوانــكاری یەكێكــە لــە لقەكانــی ڕەوانبێــژی، 
دەدات،  نیشــان  ئەدەبــدا  هونــەری  لــە  جوانــی 
بەتایبــەت لــە شــیعردا کــە الیەنێكــی هونــەری بــە 
شــیعر دەبەخشــێت، جوانــكاری دوو جــۆری هەیــە، 
یەكێكیــان تایبەتــە بەالیەنــی ڕوخســار و شــێوەی 
جوانییــەوە  ئــەو  لەبــارەی  دووەمیــان  ئەدەبییــەوە، 
ــەوە  ــی بەرهەمــی ئەدەبیی ــە ناوەرۆك ــە ل ــت ك دەدوێ
عەرەبیــدا  زمانــی  لــە  جوانــكاری  هەڵدەقوڵێــت، 
)البدیــع(ی پــێ دەوترێــت، لــە ڕووی زمانییــەوە 
ــە  ــكاری ل ــت، جوان ــتێك دێ ــی ش ــای داهێنان بەمان
ڕەوانبێژیــدا لــەالی كــورد و عــەرەب ئــەو زانســتەیە 
كــە ڕووە جوانەكانــی دەربڕینــی پــێ دەناســرێتەوە. 
دەركەوتنــی  بــە  كــوردی،  كالســیكی  شــیعری 
شــیعری كــوردی دادەنرێــت لــە مێــژووی ئەدەبیاتــی 
بڕیــوە،  گرنگــی  قۆناغــی  چەنــدان  كوردیــدا، 
ــوردی  ــی شــیعری كالســیكی ك ــۆ بنەڕەت ئەگــەر ب
ســەردەمی  لــە  بــاس  دەبێــت  ئــەوە  بگەڕێینــەوە، 
)بابــا تاهیــری هەمەدانــی( بكەیــن، بــەاڵم لێــرەدا 
مەبەســتمانە بــاس لــە شــیعری كالســیكی كرمانجــی 
بــە قوتابخانــەی شــیعری  ناوەڕاســت بكەیــن كــە 
كالســیكی كــوردی، یــان بــە قوتابخانــەی شــیعری 
ــە لەســەر دەســتی  ــەم قوتابخانەی ــان ناودەبرێــت، ئ باب
و  ســالم  و  )نالــی  گــەورە  شــاعیری  ســێ  هــەر 
كــوردی( دامــەزراوە، ئــەم ســێ شــاعیرە توانییــان 
بنەڕەتێكــی گرنــگ بۆ شــیعری كالســیكی كوردی 
دابنێن، دواتر شــاعیرانی ســەردەمی خۆیان و دوای 
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ــا  ــوون ت ــەردەوام ب ــەوان ب ــەی ئ ــەو ڕێچكەی ــان ل خۆی
ــەو  ــدا، هــەر ل ــە شــیعری كوردی ــوێ ل قۆناغێكــی ن
ڕووەشــەوە چەنــدان بەرهەمــی جــوان و بەپێــز خرانــە 
ســەر خەرمانــی ئەدەبیاتــی كــوردی. لــە شــیعری 
كالســیكیدا بــە شــێوەیەكی گشــتی زیاتــر گرنگــی 

بەالیەنــی ڕوخســار دراوە وەك لــە نــاوەرۆك. 
ڕەوانبێــژی بەشــێكی ســەرەكی بــووە لــە شــیعری 
كالســیكی كوردی، شــاعیران گرنگییان بەم الیەنە 
داوە و ڕەچــاوی بنەماكانــی ڕەوانبێژییــان كــردووە، 
لقێكــی ســەرەكی ڕەوانبێژییــە،  كــە  جوانكاریــش 

شــاعیران لــە شــیعرەكانیاندا پەیڕەویــان كــردووە. 
شــاعیرانی  لــە  یەكێكــە  كــە  بــەگ  مســتەفا 
كالســیكی كــوردی، لەگــەڵ هاوڕێیانــی )نالــی 
شــیعری  قوتابخانــەی  دامەزرێنــەری  ســالم(  و 
كالســیكی كوردین، ئەم شــاعیرانە لەناو ئەدەبیاتی 
كــوردی بــە )ســێ كوچكــەی بابــان( نــاو دەبرێــن، 
ــە شــیعری كالســیكی  ــاس ل ــە ب ــان دەناســرێن. ك ی
كــوردی دەكرێــت، ڕاســتەوخۆ ســەرنجمان بــۆ الی 
ئــەم ســێ شــاعیرە دەچێــت، هەمیشــە ناویــان لــە 

تەنیشــتی یەكتــرەوە دێــت.
زۆربــەی  وەك  کــوردی(ش  بەگــی  )مســتەفا 
شــاعیرانی دیكــەی كالســیك ســاڵی لەدایكبــوون و 
مردنــی بــە تــەواوی دیــار نییــە و لەالیــەن نووســەران 
جیــاوازی  ڕای  كــوردی  ئەدەبــی  لێكۆڵەرانــی  و 
لەســەرە، بــەم پێیــە د. مــارف خەزنــەدار لــە مێــژووی 
ــی مســتەفا بەگــی  ــاوەی ژیان ــدا م ــی كوردی ئەدەب
)1812-1850ز(  ســااڵنی  نێــوان  لــە  كــوردی 
ــوان  ــە نێ ــەاڵم عەالئەددیــن ســەججادی ل دادەنێــت، ب
ســااڵنی )1809-1849ز( دیــاری دەكات، هەروەهــا 
محەمەد مستەفا )حەمەبۆر( لە دیوانی )مستەفا 
بەدواداچوونەكانــی،  بەپێــی  كــوردی(دا،  بەگــی 
مــاوەی ژیانــی مســتەفا بەگــی لــە نێــوان ســااڵنی 

)1782-1859( دیــاری كــردووە. 
)كــوردی( ســەر بــە بنەماڵــەی )ســاحێبقڕان( بــووە 
شــاری  نــاوداری  و  ڕۆشــنبیر  بنەماڵەیەكــی  كــە 
سلێمانین، ئەم شاعیرە لە سەردەمی الوێتی شیعری 
نووســیوە و نازنــاوی شــیعری بــۆ خــۆی دانــاوە، لــە 
شــیعرەكانیدا دوو نازنــاو بــەدی دەكرێــت )كــوردی 
و هیجــری(، لــە هەنــدێ شــیعردا بــە )كــوردی( 
لــە هەندێكــی دیكەشــدا  دەبــات و  نــاوی خــۆی 
بــە )هیجــری(. دیــارە ئــەم شــاعیرە لــە دەرەوەی 
كوردســتان ژیــاوە، ئــەو شــیعرانەش كــە زیاتــر لــە 
غوربــەت و دووریــدا نووســیونی بــە )هیجــری( ناوی 
خــۆی هێنــاوە، وەك لــە شــیعرەكانیدا دەردەكەوێــت 

دووری و غوربــەت ڕەنگدانــەی هەبــووە.
لــە ســونگەی خۆشەویســتی بــۆ نەتــەوەی كورد و 
شــانازی كردنــی بــە كوردبوونییــەوە و بەرزنرخاندنی 
ــۆ خــۆی  ــوردی( ب ــاوی )ك ــوردی، نازن ــی ك زمان
دانــاوە و زیاتــر بــەم نازنــاوەش ناوبانگــی دەركــردووە 

و ناودەبرێــت. 
مســتەفا بەگــی كــوردی لــە شــیعرەكانیدا گرنگی 
بە الیەنی ڕەوانبێژی داوە و هونەرەكانی ڕەوانبێژی 
لێــرەدا  بۆیــە  دەكرێــت،  بــەدی  شــیعرەكانیدا  لــە 
دەمانــەوێ تیشــك بخەینــە ســەر هەنــدێ الیەنــی 

مستەفا بەگی کوردی
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ــەرە  ــەم هون ــن ئ ــە شــیعرەكانیدا، دەبینی ــكاری ل جوان
لــە شــیعرەكانیدا بــە وەســتایەتییەوە كاری لەســەر 

كــراوە، چەنــد الیەنێكــی دەخەینــە ڕوو لەوانــە:
1- گێڕانەوە

وشــەیەك  كــە  دەوترێــت  هونــەرە  بــەو  گێڕانــەوە 
دووبــارە، یــان چەنــد بــارە بەكاربهێنرێــت، بــە مەرجێك 
هەرجــارە و لــە پــاڵ وشــە و مەبەســتێكی جیــادا 

بەكارهاتبێــت.
هــەزار خۆزگــەم بــە خــۆت دووری لــە شــاری پــڕ 

بــەاڵ و میحنــەت
لــە فورســەتدا منیــش هەڵدێــم لــە تەڵخــی شــاری 

ین شیر
وشــەی  دووجــار  شــاعیر  شــیعرەدا،  دێــڕە  لــەم 
)شــار(ی گێڕاوەتــەوە، هەرجــارە و لــە پــاڵ وشــە و 
مەبەســتێكی جیــاوازدا، بــە جۆرێــك لــە نیــوە دێــڕی 
یەكەمــدا وشــەی )شــار(ی لــە پــاڵ )پــڕ بــەاڵ(
و...، لــە نیــوە دێــڕی دووەمــدا لــە پــاڵ )شــیرین( 

گێڕاوەتــەوە.
هەنــدێ جــار گێڕانــەوە بــە شــێوەی ئامــراز دێــت 

بــۆ نموونــە:
- گێڕانەوە بە ئامرازی )نە(:

لــە نــاو فیكــر و خەمانــی كاكۆڵــت قوربــان وەهــا 
ماتــم 

شــەو و ڕۆژ نابــزوون ئەصــال، نــە بــەم الدا نــە 
بــەوالدا 

ئامــرازی )نــە( یەكێكــە لــە ئامــرازە نەرێیــەكان، 
لــەم دێــڕە شــیعرەدا دووجــار گێڕدراوەتــەوە، جــارێ 

لــە پــاڵ )بــەم ال(و جــارێ لــە پــاڵ )بــەوال(دا. 

- گێڕانەوە بە ئامرازی )بە(:
بــە زوڵفــی شــەو، مەمــی الم  بــە ڕوو، ڕۆژە 

لیمۆیــە جووتــێ 
زەقــەن وەك ســێوی الســوورە، بــە خــوو هــەردەم 

هەوایێكــە
ئامرازەكانــی  لــە  یەكێكــە  )بــە(  ئامــرازی 

پێوەنــدی، لــەم دێــڕە شــیعرەدا چەنــد جارێــك لــە پاڵ 
وشــەكانی ) ڕوو، زوڵــف، خــوو( گێڕدراوەتــەوە.

- گێڕانەوە بە ئامرازی )یا(: 
زویــر مەبــە كەوتوومــە داوی زوڵــف و دانــەی 

ــۆ ــی ت خاڵ
یا بە هەر مورغی ڕەزا بە یا بە سەییادی مەكە

)یــا( یەكێكــە لــە ئامرازەكانــی لێكــدان دوو جــار 
لــەم دێــڕە شــیعرەدا بەكارهاتــووە، هەرجــارە و لــە 

ــەوە.  ــەیەكدا گێڕدراوەت ــاڵ وش پ
ئەمــان مــردم عیالجــێ، ســا لــە ڕێــی پێغەمبــەرا 

چارێ
ویســاڵ یــا قەتــڵ یــا تەســكین لــە هــەر ســێ بــۆم 

بكــەن كارێ
ئامــرازی )یــا( جارێــك لەگــەڵ )قەتــڵ(و جارێــك 
لەگەڵ )تەســكین( گێڕدراوەتەوە و بەمەش گێڕانەوەی 

ئامــرازی )یــا( دروســت بــووە. 
مەهە، یا ڕۆژە، یا ڕووی تۆیە، دەركەوت؟

شەوە یا زوڵفە یاخۆ موویی دڵجووت؟
ئامــرازی )یــا( لــەم دێــڕە شــیعرەدا چەنــد جارێــك 
هاتــووە، گێڕانــەوە بــە ئامــرازی )یــا( دروســت بووە. 

- گێڕانەوە بە ئامرازی )بێ(:
بەس ببارێنە و بڕێژ، دیدە! خوێناوی دەروون

دڵ بــە خوێــن پەروەردەیــە بــێ قــووت و بــێ زادی 
مەكە

ئامــرازی )بــێ( دوو جــار گێڕدراوەتەوەو هەرجارە 
بــە  لەپــاڵ وشــەیەكی جیــادا هاتــووە، گێڕانــەوە 

ــووە. ئامــرازی )بــێ( دروســت ب
- دەكرێ هەندێ جار شــاعیر شــیعرێك بنووســێت 
ــی  ــی هەمــوو دێڕەكان ــە كۆتای ــت ك ــك بێ ــە جۆرێ ب
هۆنراوەكــە بــە وشــەیەك هاتبێــت، بــەاڵم بەشــێوەیەك 
تــازە و  پــاڵ شــتێكی  بێــت هەرجــارە و درابێتــە 
لەگەڵیــدا بگونجێــت. مســتەفابەگی )كــوردی( 
ئــەم شــێوازەی لــە چەنــد پارچــە شــیعرێكدا پەیــڕەو 

كــردووە:
لە كونجی بێكەسیدا فەردم ئەمڕۆ
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زەلیل و زار و بێ هەمدەردم ئەمڕۆ
شەماڵ نامەی زەلیلی و بێكەسی من

بەرە بۆ یاری دڵ پڕ دەردم ئەمڕۆ
لــەم پارچــە شــیعرەدا ســێ جــار وشــەی )ئەمــڕۆ( 

هاتــووە، هــەر جــارە و لــە پــاڵ شــتێك.
تەنم یەكپارچەیی )دەنگین(ـە بێ تۆ،

كە )شەیپوور(ی گەرووم، دەرینە بێ تۆ
سەرم سەمتوورە، سینەم چەنگە دڵ دەف

خەفەت تار و مەقام ناڵینە بێ تۆ
هاتــووە،  شــیعرەدا  لــەم  جــار  ســێ  تــۆ(  )بــێ 

جیــاواز. شــتێكی  پــاڵ  دراوەتــە  و  هەرجــارە 
عالەمت ئاسان كە تەخسیر كردووە ئەی ماهڕوو
سامیری ئاسای و پیشەت جادووە ئەی ماهڕوو

دەس بــە خەنجــەر دێــی و بــاز خــۆت دەگــری ســا 
كــەی لێــم دەدەی؟

ئینتیزارم بمكوژە تاكوو زووە ئەی ماهڕوو
)ئــەی ماهــڕوو( ســێ جــار لــەم شــیعرەدا هاتــووە، 

هەرجــارە و دراوەتــە پــاڵ شــتێكی جیــاوازەوە. 

2- بەرانبەری
جوانەكانــی  هونــەرە  لــە  یەكێكــە  بەرانبــەری 
جوانــكاری، بــە جۆرێــك دێــت كــە پێویســتە بەالیەنــی 
كەمــەوە چــوار وشــە هاتبێــت، بــەاڵم هاتنــی ئــەو 
لــە  دووان  كــە  بــەوەی  مەرجــدارە  وشــەیە  چــوار 
دژیــەك  دیكــەدا  وشــەكەی  دوو  لەگــەڵ  وشــەكان 
بــن. بەكارهێنانــی ئــەم هونــەرە لــە شــیعردا توانایــی 
شــاعیر نیشــان دەدات. مســتەفا بەگ ئەم هونەرەی 

فەرامــۆش نەكــردووە و لــە شــیعرەكانیدا هەیــە. 
مەزەننــە هــەوری میحنــەت ئاســمانی عوشــرەتی 

پۆشــا 
كــەوا ڕۆژی ڕوونــاك ئەمــڕۆ لــە پێــش چــاوم 

شــەوی تــارە
لــە بەشــی یەكەمــی نیــوە دێــڕی دووەمــدا وشــەی 
دووەمــی  بەشــی  لــە  هاتــوون،  ڕوونــاك(  )ڕۆژ، 
هەمــان نیــوە دێــردا وشــەی )شــەو، تار(هاتــوون، كــە 

ــاك( بەرانبــەر  ــە و )ڕوون )شــەو( بەرانبــەر )ڕۆژ(ـ
)تار(ـــە، پێوەنــدی نێــوان ئــەو وشــانە دژیەكــن و بــەم 

جــۆرە بەرانبــەری دروســت بــووە.
هەركەسێ شەهدی ویساڵ و زەهری دووری چەشتبێ 
ئەو دەزانێ دەردی دووری چەند گران و زەحمەتە
لــە بەشــی یەكەمــی نیوەدێــڕی یەكەمــدا هــەردوو 
لــە  پاشــان  هاتــوون،  ویســاڵ(  )شــەهد،  وشــەی 
هــەردوو  دێــڕدا  نیــوە  هەمــان  دووەمــی  بەشــی 
وشــەی )زەهــر، دووری( هاتــوون. وشــەی )شــەهد( 
بەرانبــەر بــە )زەهر(ـــە، هەروەها )ویســاڵ( بەرانبەر 
و  دژیەكــە  نێوانیــان  پێوەنــدی  )دووری(ـــە،  بــە 
بەرانبەرییــان دروســت كــردووە. )شــەهد( بــە مانــای 
ــای  ــە وات ــت، )ویســاڵ( ب ــن و خۆشــی دێ هەنگۆی

بەیەكگەیشــتن دێ.
لــە پێــش بەیداخــی شــادی، یــار ئــەوا ئەســپی 

دەئاخێــوێ
ــە پشــت تیپــی سوپاســاالری غــەم، پێشــبەند و  ل

ــدارە دۆن
لــە بەشــی یەكەمــی نیوەدێــڕی یەكەمــدا وشــەی 
)پێش، شــادی( هاتوون، پاشــان لە بەشــی یەكەمی 
نیوەدێــڕی دووەمــدا وشــەی )پشــت، غــەم( هاتــوون، 
كــە )پێــش( بەرانبــەر )پشت(ـــە، هەروەهــا )شــادی( 
بەرانبــەر )غەم(ـــە، پێوەنــدی نێوانیــان دژیەكــن و 

بەرانبەرییــان دروســت كــردووە.

3- دژیەك
بــەو هونــەرە دەوترێــت كــە لــە ســنووری دێڕێكــدا 
دوو وشــە هاتبێــت و دژ بــە یەكتربــن لــە ڕووی 
واتاییــەوە. ئــەم هونــەرە جوانــی بە شــیعر دەبەخشــێت 
و لــە ڕووی واتاییشــەوە تایبەتمەنــدی بــە شــیعرەكە 
دەدات. )كوردی( شــاعیر ئەم هونەرەی پشــتگوێ 
نەخســتووە و بــە زۆری لــە شــیعرەكانیدا بەرچــاو 

دەكەوێــت. 
بە شــێوەیەكی گشــتی دژیەك بەســەر دوو جۆردا 

دابــەش دەبێت: 



113 ژ )٢٨٠/٢٧٩( ٥/ ١ - ٢/ ٢٠٢١

أ- دژیەكی فەرهەنگی 
ب- دژیەكی نافەرهەنگی

جــۆرە دژیەكــە  بــەو  أ- دژیەكــی فەرهەنگــی 
ــر  ــە یەكت ــدا وشــەكان دژ ب ــە بنەڕەت ــت كــە ل دەوترێ

بــن وەك )شــەو، ڕۆژ(.
لە الیێ شین و الیێ بەزم و شادی
یەقین دیاریی ستەمكارانە ئەمشەو

لــە  و  فەرهەنگیــن  دژیەكــی  شــادی(  و  )شــین 
بنەڕەتــدا وشــەكان دژی یەكــن و هەریەكەیــان بنجێكی 

ــە. ــەت بەخــۆی هەی تایب
ــەژارەی  ــەم ه ــەوی دەعــوای ئەســیری ئ ــەی ئ ئ

خــۆت دەكــرد
فیرقــەت و وەســڵ و جەفاكــەت یــەك لــە یــەك 

تەوفیــر مەكــە
ــەت،  ــەی )فیرق ــەردوو وش ــیعرەدا ه ــرە ش ــەم دێ ل
هەریەكەیــان  و  فەرهەنگیــن  دژیەكــی  وەســڵ( 
بنەڕەتێكــی تایبــەت بــە خۆیــان هەیــە. )فیرقــەت( 
بــە مانــای دووری و جودایــی دێــت، )وەســڵ( بــە 

مانــای بەیەكگەیشــتن دێــت.
حەیات و مەرگ و وەسڵ و هیجر جووتن

دەڵێی بوحرانی بیمارانە ئەمشەو 
)حەیــات، مــەرگ( و )وەســڵ و هیجــر( دژیەكی 
هەیــە  خۆیــان  بنجــی  هەریەكەیــان  فەرهەنگیــن 

دژیەكــی فەرهەنگییــان دروســت كــردووە.
ــەو جــۆرە دژیەكــە  ب- دژیەكــی نافەرهەنگــی ب
دەوترێــت كــە لــە بنەڕەتــدا وشــەكان دژیــەك نیــن و 
خــاوەن یــەك بنجــن و ســەربەخۆ نیــن، ئــەم جــۆرە 
دژیەكــە هەمیشــە وشــەی دووەمیــان نەرێــی وشــەی 
یەكەمــە و بــە ئامرازێــك نــەرێ كراوە، وەك  )دەبێ، 

نەبــێ(.
ئــەو جەفــا و جــەورەی كــە كــوردی لــەو نیــگارەی 

چەشتووە 
ســەد كــە بێعــاری بــێ دەبــێ بۆچــی لــە ڕۆح بێــزار 

نەبێ؟
لــە نیــوە دێــڕی دووەمــدا هــەردوو وشــەی )دەبــێ، 

نەبــێ( دژیەكــن لــە جــۆری دژیەكی نافەرهەنگی.
غــەم ســەری لــێ دام و یــارم قــەت ســەرێكی 

لــێ نــەدام 
دینــم  غارەتكــەری  ڕۆییــوە،  هۆشــم  و  صەبــر 

نەهــات
هــەردوو وشــەی )لــێ دام، لــێ نــەدام( دژیەكــی 

نافەرهەنگیــن.
من ئەوا بۆ هەجویی پیرێژن دڵم كەوتە فڕین 

بــا بكــەم هەجویــی كەواتــە: قــەط نەكــەم تەقصیــر 
لــە قیــن

دژیەكــی  نەكــەم(  )بكــەم،  وشــەی  هــەردوو 
نگیــن. هە فەر نا

4- كۆكردنەوە
ئــەو هونەرەیــە كــە دوو شــت، یــان زیاتــر پێكــەوە 
شــاعیر  دەیانگونجێنێــت،  پێکــەوە  و  كۆدەكاتــەوە 
مەبەســت و ئامانجــی پــێ دیــاری دەكات و لــە 

ژێــر یــەك حوكمــدا كۆیــان دەكاتــەوە.
)هیجری( كە هەتا )حەشر( دەناڵێنێ لە )حەسرەت(
ئاشووبی )زەمەن(، فیتنەیی )ئافاق(، خودا وەی

شــاعیر )ئاشــووبی زەمەن(، )فیتنەیی ئافاق(ی 
پێكــەوە كۆكردووەتــەوە لــە ژێــر حوكمــی )نااڵندن(.

نامەكەت وا بە كەرەم كردبوو زبیی تەحریر
بۆ نەجاتی دڵ و ئارامی تەن و ڕاحەتی جان

)نەجاتــی دڵ(، )ئارامــی تــەن(، )ڕاحەتی جان( 
كۆكراونەتــەوە لــە ژێــر حوكمــی جــوان نووســینی 

نامەكــەدا.

5- هێنانەوە
ــت  هونــەری هێنانــەوە بــەو جــۆرە هونــەرە دەوترێ
كــە شــاعیر دوو وشــەی هاوڕەگــەز دەهێنێتــەوە، 
نیــوە  یەكێكیــان دەكەوێتــە كۆتایــی  بــە جۆرێــك 
ــڕ،  ــەرەتای دێ ــە س ــان ل ــەوی تری ــەم، ئ ــڕی یەك دێ
یــان ناوەڕاســت. هەنــدێ جــار دەكەوێتــە ســەرەتای 
نیــوە دێــڕی دووەم، یــان ناوەڕاســت، یــان كۆتایــی. 
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لــە ڕووی شــێوە و ڕەگــەزەوە وەك یەكــن، بــەاڵم لــە 
ــاوازن. ــادا جی وات

موڕەبیــی موشــفیقی عیشــقە كــە كوردیــی كــرد 
جگــەر پــارە

كــە دەیزانــی چ كــەس بــێ پــارە هەڵنــاكا لــە 
بەغــدادا

شــاعیر لــە كۆتایــی نیــوە دێــڕی یەكەمــدا وشــەی 
)پــارە(ی هێناوەتــەوە، كــە بــە مانــای پارچــە پارچــە 
ــوە  ــە ناوەڕاســتی نی ــا ل ــت، هەروەه ــەت دێ ــەت ل و ل
دێڕی دووەمدا دیســان وشــەی )پارە(ی هێناوەتەوە، 

كــە بــە مانــای پــارە و پــوول و ســامان دێــت.
لە وێرانەی دەروونم، شینە بێ تۆ

ئیتر گوڵزاری دڵ، كەی شینە بێ تۆ
لــەم دێــڕە شــیعرەدا شــاعیر دوو جــار دەســتەواژەی 
ــی  ــە كۆتاییەكان ــەوە ل ــۆ(ی هێناوەت ــێ ت ــینە ب )ش
نیــوە دێــڕی یەكــەم و دووەمــدا بــە مانــای جیــاواز، 
یەكەمیــان بــە مانــای شــین كــردن لــە دووری، یــان 
ــاری  ــە ج ــەاڵم ل ــت، ب ــێكدا دێ ــتدانی كەس ــە دەس ل
دووەمــدا بــە مانــای ســەوزایی و ئاوەدانــی كــە بــۆ 
بــاخ و گوڵــزار و دەشــتودەر بەكاردێــت كــە ئەمــەش 

هێنانەوەیەكــی جوانــە.
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