ئاوێتەبوونی ژانرە ئەدەبییەكان لە شیعری
ڕوانگەدا
پ .د .عوسمان حەمەد خدر دەشتی
(زانكۆی كۆیە  -فاكەڵتی پەروەردە)
()٢ - ٢
 -2بنیادی درامی لە شیعری ڕوانگەدا:
مەســەلەی بنیــادی درامــی شــیعر لــە بنچینــەدا
لەســەر بنەمــای تیورەكــەی ئەرســتۆدا داڕێــژراوە،
شــیعر وەك چوارچێوەیــەك ،جگــە لــە خەمەكانــی
خودی شــاعیر خۆی لە بابەتی (لیریك)دا ،پەیامی
شــانۆ (درامــا) و پەیامــی داســتان (مەلحەمە)یشــی
گەیانــدووە ،بۆیــە لــە ئاواكردنــی بنیــادی تــەالری
خۆیشــیدا بــە مەبەســتی خــۆ دەوڵەمەندكــردن و
ڕازاندنــەوەی ناوەرۆكــدا ،ســوودی لــە ڕەگەزەكانــی
درامــا وەرگرتــووە( .عەبدوڵــا.)139 ،2008 ،
دواییــش وەك یەكێــك لــە دیاردەكانــی نوێخــوازی
و كرانــەوە بــە ڕووی ژانرەكانــی تــردا ،ڕەگەزەكانــی
شــیعر و ڕەگەزەكانــی درامــا ئاوێتــە و تێكــەاڵوی
یەكتر دەبن .بەو جۆرەش كە (هیگڵ) گوتوویەتی؛
شــیعر هونــەری هەمــوو هونەرەكانــە ،بۆیــە دەشــێت
هەمــوو ژانــر و هونەرەكانــی تــر ،لەوانــەش درامــا
و ڕەگەزەكانــی درامــا بگرێتــە خــۆی( .شــغیدل،
 ،)183 ،2007لیریــك ،پارچەیەكــی ویژدانــی

و خــودی ســنووردارە و بــە زۆری تەعبیــر لــە
ئەزموونێكی تایبەتی شاعیر دەكاتەوە .ئەم كورتی
و ســنووردارییە بــۆ لیریــك وەك نــاوەرۆك و قاڵبێكــی
شــیعری لــە (غــەزەل)ی كالســیكییەوە بــە میــرات
بــۆی ماوەتــەوە وەك خاســیەت و تایبەتمەندییەكــی
شــیعری ،بــەاڵم قەســیدەی درامــی ،هــەر دیســان
بەگوێــرەی تایبەتمەنــدی و سروشــتی شــیعری ،هــەم
پارچەیەكــی درێــژ و هەمیــش بنیــادی (بابەتــی) بە
ســەریدا زاڵ دەبێــت ،بــاس لــە ڕووداو و ملمالنێــكان
دەكات و لەم پێناوەدا ســوود لە تەكنیكەكانی شــانۆ
وەردەگرێــت ،دەیمــەن و تابلــۆكان بــەدوای یەكــدا
ڕێــك دەخرێــن ،ڕووداو بەرەبــەرە هەڵدەكشــێت و پــەرە
دەســتێنێت ،چارەســەرەكان لــە ڕێگــەی كێشمەكێشــی
نێــوان كەســێتی و كارەكتــەر و الیەنــەكان و دەنگــە
جیاوازەكانــەوە دەخرێتــەڕوو( .اطیمش)78 ،1982 ،
ئــەم ئاوێتەبوونــەی شــیعر و درامــا لــە ڕێگــەی
تەكنیكــە هــەرە دیــار و كاریگەرەكانــی هونــەری
درامــاوە بــە ئەنجــام دەگات كــە ئەوانیــش بریتییــن
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لــە؛ دیالــۆگ و فرەدەنگــی.
(دیالــۆگ) یەكێــك لــە تایبەتمەندییەكانــی
هونــەری شــانۆ و درامــا گفتوگــۆی نێــوان كــەس
و كارەكتەرەكانــە كــە بــە شــێوەیەكی ڕوون و بابەتــی
دەدوێــن و گرینگــی و بایەخیشــی لــەوەدا بەدیــار
دەكەوێــت كــە سروشــتی ملمالنــە و توانایــی عەقڵی
هێــز و الیەنــە بەریەككەوتــووەكان ئاشــكرا دەكات.
(ابــو مصطفــی )117 ،2015 ،لــە قەســیدەی
درامیــدا كەســەكان و الیەنــەكان خاســیەتێكی
ڕەمزییــان دەبێــت ،یــان لــە شــێوەی دەمامكــدا
شــاعیر خــۆی لــە پشــت كارەكتەرەكانــەوە حەشــار
دەدا و بــە زمانــی ئەوانــەوە دەدوێــت ،كێشــەكان
دەورووژێنێــت و پرســی ملمالنــە و چارەســەرەكان
دەخاتــە ڕوو .ئەگــەر هاتــوو لــەم الیەنــەوە خوێندنەوە
بــۆ قەســیدەی (وەرزی ســەرهەڵدانی فەرهــاد)ی
(ئەنــوەر قــادر محەمــەد) بكەیــن ،دەبینین ڕووداو و
ملمالنــە چارەنووسســازەكان لــە ڕێگــەی فرەدەنگــی
و دایالۆگــی نێــوان الیەنــە ســەرەكییەكانەوە
(فەرهــاد ،شــیرین ،كــۆرس ،پیرێــژن) بەڕێوەدەچــن
و هــەر لــەم ڕێگەیەشــەوە دەگــەن بــە ئەنجــام و
چارەســەر:
 كۆرس:فەرهاد!  ..فەرهاد!
قوڵنگەكەت بوەشێنە
لە دڵی ڕەقی بێستوونا
بۆ شارێكی برسی و تینوو
ئاو دەربێنە  ...گوڵ بڕوێنە
فەرهاد!  ...فەرهاد!
 شیرین:هۆ فەرهاد گیان!
نیگاكانم سۆماییان داهاتووە،
ڕووەو ڕێگای ئاڵی بەیان
تینی چاویان هەڵخستووە
بۆ هاتنت شار برسییە
شار تینووە

ئەرستۆ

........................................
........................................
 پیرەژن:كەڵەشێرێكی ناوەختم
لە دەرگای ماڵەكانتان ئەقووقێنم
پەپوویەكم الوانەوەی وێرانكاریی
لە هێالنەی پیرۆزەیی ئاسمانی شارا ئەخوێنم
ڕێچكەی ڕەشی زۆنگاوم و لە گەردنی سپی شارام
گرمەی سووری كڕێوەم و لە چاوی سەوزی بەهارام
فەرهاد كوژەم ،فەرهاد نایە
گوڵ ناڕوێ  ...ئاو دەرنایە
فەرهاد ئەمرێ و ئاواتەكەی بەدی نایە
...................................
..................................
 فەرهاد:گەرچی دڕكی پەنجەی زبری سەرما و سەهۆڵ
مەمكی كاڵی بەهار ئەڕنێ
گەرچی گیانە!  ..لە هەوارە دوورەكانا
كۆچی ماتم بە فرمێسك و زەردەخەنە
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دەواری غەریبی ئەچنێ
...................................
..................................
بەڵێ ئەی دەنگ!
ئەشكەوتی قووڵ نركەی گیانت ئەتاسێنێ
الوكی سوور سنگی كپی چیاكانمان ئەهەژێنێ
باخی زڕی لێوی زەردی مناڵەكان
زەردەخەنەی شیرین ئەگرێ
ڕووباری ئاو بۆ گەرووی شار ڕێگا ئەگرێ
مردن ئەمرێ  ..گیانی تینووی ڕەشبەڵەكمان
ئاگر ئەگرێ ..
زرمە و تەقەی شۆڕەسواری خۆر لە چاومان
بەری بەرزی ئاسمان ئەگرێ
شاباشی خوێن بۆ مەرگی شەو فڕێ ئەدرێ
شیرین دەسڕی سەرچۆپی بۆ وەرزی هاتنم ئەگرێ
(محەمەد)14 ،1971 ،
(گینگڵ) قەســیدەیەكی درێژی (شــێركۆ بێكەس)ـــە
و ( )12الپــەڕەی لــە كۆمەڵــە شــیعری (مــن تێنوێتیــم
بەگــڕ ئەشــكێ) گرتووەتــەوە .بنیــادی درامــی ســیمای
زاڵ و دیاری بااڵ و پەیكەری بنیادنانی قەسیدەكەیە،
لــە ڕەگــەزە دیارەكانــی بنیــادی درامــی لــە درێــژەی
قەســیدەكەدا ئــەم هونــەر و تەكنیكانــە بــەدی دەكرێــن؛
گێڕانــەوە لــە ڕێــی تەكنیكــی مەنەلــۆگ و خۆدوانــدن
(گفتوگــۆی ناوەكــی) ،دواندنــی كەســی بەرانبــەر
لــە ڕێــگای پرســیار و وەاڵم ،هێنانــەوەی ڕەمــز و
ســیمبۆلە جیهانییــەكان لــە وێنــەی (گلگامــش،
ئەنكیــدۆ ،ئۆدیــب ،ماركــس ،محەمــەد ،یەهــودا،
مەســیح ،پرۆتــۆس ،پیكاســۆ  ...گەلێكــی تریــش)
كــە ئامادەییــان لــە پانتایــی دەقــدا هەیــە وەك
كارەكتــەر و فاكتــەری بزوێنــەر و دروســتكەری
ڕووداوەكان ،لــە بەرانبــەردا شــاعیر بــەدوای
فریادڕەســێكدا وێڵــە ،فریادڕەســێك لەســەر شــێوەی
ڕەمزەكانــی پێشــوو ،لــە مێــژوودا بــۆی ئەگەڕێــت
تــا ئەیدۆزێتــەوە ،لەســەر شــێوەی (حســەین)دا كــە
شــیعرەكەش هــەر لەپێنــاوی ئــەودا نووســراوە:

بــۆت ئەگەڕێــم و نیوەشــەو لەنــاو گومانــی
ســاتەكانیا،
سووڕم ئەدا( .بیرەكانم ئەمبێژنەوە)
ســووڕم ئــەدا و لــە چۆلێــكا كــە ئــاو :خــەوی
ئاســمانێكە نــەزۆك،
جێم ئەهێڵێ( .قاچەكانم ئەمگێڕنەوە)
جێــم ئەهێڵــێ و خێڵــی ترســی جــێ نیشــتە لەنــاو
قوڕگــی نەهەنــگا،
ئەمدۆزنەوە( .دەستەكانم ئەمڕننەوە)
ئەمدۆزنەوە و بەســتوونی یەك بە یەكی دەوارەكانی
تاوانا،
ئەمبەستنەوە( .لەشم لەسەرم ون ئەبێ)
(ســەرم كتێبێكــی كۆنــە لەنــاو تاقــی مێژوویــەكا
دانــراوە،
تــۆزی شــپرزەیی ئەیخــوا – ســەر لەســەر ســەر
هەڵچنــراوە –
خەتەكانیان داون ..ئەلكێن بەقاچی جاڵجاڵۆكەی
ڕۆژەكانا)
لەشم خوانێكە لە ژووری نەوسەكانما ڕاخراوە.
بــۆت ئەگەڕێــم و نیوەشــەو هەرێمێكــە بــێ دەنگیی
داگیــری ئەكا
* خەوە خۆری ئەم هەرێمەی خەسانووە
خەو بكوژن  ..خەو لەم هەرێمەدا دەركەن.
شــاعیر بــەم قوفڵــەی دوایــی لەبەشــی یەكەمــی
تێكســتەكەیدا پــەردە لــە ڕووی كرۆكــی كێشــەكە
ڕادەماڵێــت؛
 خەوە خۆری ئەم هەرێمەی خەسانووە!.ئەوجــا لــە ڕێگــەی هونــەری پاتەبوونەوە و تەدویرەوە
درێژە بەگەڕان بەدوای فریادڕەسێكدا دەدات:
.....................................
....................................
بــۆت ئەگەڕێــم و نیوەشــەو خەرەندێكــە دەس
ئەنێتــە بینــی وشــەم
بــۆت ئەگەڕێــم و نیوەشــەو تابووتێكــە جیهانــی
تیــا ڕاكشــاوە.
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...................................
..................................
* ئــەی كــێ ئەڵــێ (ئۆدیــب) ڕەوانــەی دۆزەخ
كــراو پەشــیمانە
* ئــەی كــێ ناڵــێ  ..ئــەی كــێ ئەڵــێ  ..ئــەی
كــێ ناڵــی !! ...
ئــەم دیالۆگــە ناوەكییــە پــڕ لــە ڕاڕایــی و
گوماناوییــە لەســەر ڕێــژەی پرســیاری بــێ وەاڵم
درێــژەی دەبێــت ،كــێ ئەڵــێ و كــێ ناڵــێ! دواتــر
دەگەڕێتــەوە ســەر موناجاتەكانــی پێشــووی:
بــۆت ئەگەڕێــم و گالیســكەی ئــەم شــەوەزەنگە
ســەرەولێژ!
ترسی كۆیلەم  ..بەدوای خۆیدا ڕائەكێشێ.
...................................
..................................
وەك (مەم) بدوێ ..
چۆن ئەهێڵێ گیای هەناسەی (دەیدەموونە)
لــە زەلــكاوی ســییەكانی پیرێژنــی فەرهــاد
كــوژەی،
ڕقا بڕوێ  ..چۆن ئەهێڵێ
* دەمامكــەكان هەڵبەنــەوە ئــەم شــانۆیە هــەرەس
دێنــێ.
دەمامكــەكان هەڵبەنــەوە ئــەم شــانۆیە هــەرەس
دێنــێ.
بنیــادی گێڕانــەوە ،وەك چــۆن بنیــادی درامیــش
لــە شــیعری (شــێركۆ بێکــەس)دا بەپێــی دوو شــێواز
بنیــاد نــراوە؛ یەكیــان وەســفە ،كــە لــە ڕێگــەی
كات و شــوێنە وەســفكراوەكاندا بنیــاد دەنرێــت،
دووەمیــان الیەنــە درامییەكەیــە كــە ئەویــش لــە
ڕێگــەی بەیەكــەوە گرێدانــی كەســایەتییەكانەوە چ
حەقیقــی بــن ،چ خوازەیــی لــە ڕێگــەی دیالۆگــەوە
كــە واتــا و بیرۆكەكانــی نێــوان كەســەكان پێکــەوە
دەبەســتێتەوە چ لــە ئاســتی دەاللییــەوە بێــت ،یــان
دەروونی( .التمیمی )132 ،2008 ،ئەم هەڵكشان
و داكشــانە لــە درێــژەی قەســیدەكەدا بەردەوامــی

هەیــە ،تاوێــك لەڕێــی پرســیار و وەاڵمــە نامــەكان:
 تۆ كێی  ..تۆ كێی هەتاوێكم بەبێ ئاسۆ! دەركراوی؟ ......................... چۆن هەڵ ئەكەی؟ نان بەبێ شەرمی ناوچەوان نابرژێنم منت دیوە كە مردنم لە لێواری ترسا بینی ناوت چییە؟ ناوت چییە؟بــۆت ئەگەڕێــم و ئــەم شــەوە لــە وێرانــەی
زەمینێــكا ڕەنگــی گومــان،
بەچوار دەوری ئاینزاكانا ئەڕێژێ ..
(بێكەس)16 – 5 ،1973 ،
ئەم دیالۆگ و مەنۆلۆگ و هەڵكشان و داكشانەی
لــە چینەكانــی تێكســتەكەدا بــەدی دەكرێــت ،لــە یەكــەم
هەنــگاودا ئاوێتەبوونــی ئاخاوتنــی نێــوان كارەكتــەرەكان
و گێڕەڕەوەكــە (كــە شــاعیر خۆیەتــی) لــێ دەكەوێتەوە،
ئەوجــا لــە دواییشــدا هەمــوو ئــەو هەڵكشــان و داكشــان
و گواســتنەوە و گێڕانەوەیــە لــە هــەر بــارودۆخ و
شــێوەیەكدا بێــت ،بــە كەناڵــی هەســت و تێگەیشــتن و
فەلســەفەی شــاعیردا تێپەڕدەبێــت لــە ئاراســتەكردنی
هێڵەكانــی قەســیدەكەدا( .عــروس.)17 ،2010 ،
قەســیدەی (كۆچێكــی بــێ سەروشــوێن) لــە كۆمەڵــە
شیعری (دڵدارەكەم)دا ،بنیادی درامی ڕایەڵ و پۆی
هۆنینــەوەی پێكهێنــاوە ،دیالــۆگ لەنێــوان (شــاعیر) و
ئاخێــوەرە نادیارەكــەی بەرانبــەری (دڵدارەكــەی) بووەتــە
دەروازەیــەك بۆ تێكســتەكە:
* گەاڵیەكی غەمباری دەم
ڕووباری بەفراوی مەرگی
ئەڕۆیت و ناگەڕێیتەوە ..
لە بیابانێكی وشك و برینگی ناو لەپی شەوا
كەس ناناسی و  ..كەس ناتناسی و
بیرم ئەكەی
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بیرم ئەكەیت و بیرت ئەكەم و ..هەر شەوەی
لە قوژبنێكی تاریكی
مەیخانەیەكی بەغدادا
ئەخۆمەوە و  ..باست ئەكەم
باست ئەكەم و ئەگریم و ئەخۆمەوە
تا لە بیرم ئەچێتەوە.
...............................
* خۆر جێگای بەرزەو
تۆ هێشتا مەلێكی بەرزەفڕیت
ئەترسم ڕەهێڵەی غەمی ئەم بەهارە
پەڕ و باڵت تەڕ بكات و  ..پەكت بخات
نەتبینمەوە
جێم مەهێڵە
خۆشەویستم ڕووبارێكی بەهارەیە
دڵیشم ئەكەمە پاپۆڕ
بۆ لووتكەی كام چیات ئەوێ
سەرت ئەخەم
جێم مەهێڵە
(شوان)127 – 123 ،1978 ،

و دیموكراتییــەت و چۆنیەتــی دابەشــكردن و
جیاكردنــەوەی دەســەاڵتەكان و جۆرەكانــی .گوتارێكــە
لــە هەوڵــی قەناعــەت پێهێنانــی بەرانبەرەكەیدایــە
بــە ڕاستیودروســتی بانگەوازەكــەی لــە ڕێگــەی
هێنانــەوەی بەڵگــە و دەلیلــەوە)( .روابــح،2018 ،
 .)78لێــرەوە گوتــاری سیاســی دەبێتــە بوارێــك
بــۆ هەڵوێســت نوانــدن ســەبارەت بــە كێشــەیەكی
سیاســی لەالیــەن كەســێكی داهێنــەرەوە ،گوتاربێــژ،
یــان سیاســەتمەدار ،یــان شــاعیرێك بێــت .بەهــۆی
ئــەم بارودۆخــە سیاســییەی كــە گەلــی كــورد لــە
شەســتەكان و حەفتاكانــدا تێیــدا هەڵیكــردووە و
بزووتنــەوەی ڕوانگــەش لــە ئــان و ســاتدا بــووە ،بۆیــە
بەشــێك لــە بەرهەمــی ڕوانگــە خــۆی لــە گوتارێكــی
سیاســی و شۆڕشــگێڕانەی یاخــی نزیــك كردووەتــەوە.
گوتــاری سیاســی و یاخیبــوون بووەتــە بەرنامــەی
كار و دەربڕیــن الی ڕوانگەییــەكان ،ئەگەرچــی وەك
پێداویســتییەكی چەمكــی شۆڕشــگێڕانەی ڕووت
هاتــووە ،نــەوەك ڕەنگدانــەوەی بیرێكــی فەلســەفی
بێــت( .بەرزنجــی.)131 ،2008 ،
(محەمەد بەدری) لە تێكســتێكدا بە ناوونیشــانی
(هەســتی یاخیبوون) دەڵێت:
وەك ڕەشەبا
لە چلەی ساردی زستانا
دەرئەكەوم
بەسەر لوتكەی شاخەكان
سەرئەكەوم
لە هاوینی دەروون گەرما
ئەنەڕێنم
تەختی داگیركەر هەڵئەدەم
بە ئاسمان ئەیڕووخێنم
(ڕوانگە))44 ،1971 ،

 -3بنیــادی گوتــاری سیاســی لــە شــیعری
ڕوانگــەدا:
ڕەنگدانــەوەی بیــری سیاســی (نەتەوەیــی ،نیشــتمانی
و چینایەتــی) لــە شــیعری كوردیــدا ڕەگێكــی دوور و
قووڵی هەیە ،پێشــینەكەی بۆ شــیعر و بەرهەمی خانی
و حاجــی دەگەڕێتــەوە ،بــەاڵم لــە ســەردەمی شــیعری
نوێگــەری كوردیــدا ،جۆرێــك لــە جیهانبینــی سیاســی
بــەدی دەكرێــت و خاوەنەكــەی زیاتــر لــە كەســێكی
سیاســەتمەدار دەچێــت و لــە ڕێگــەی بــرەو پێــدان و
بەڕێكردنــی گوتارێكــی سیاســی و ئایدیۆلــۆژی لــە
هەوڵــی قەناعــەت پێكــردن و قایلكردنــی خوێنەردایــە.
گوتــاری سیاســی ســەر بــە دنیــای پەخشــانە و بریتییــە
لــە (دەرەتانێــك بــۆ گوزارشــتكردن لــە بیروبــاوەڕ (ســامی شــۆڕش) لــە (ســێ بڕگــە  ..خەمــی
و خســتنەڕووی هەڵوێســت و بیــروڕاكان لەئاســت یاخیبــوو!)دا دەڵێــت:
مەســەلە سیاســیەكاندا لەوێنــەی ،شــێوەی حوكمڕانــی خۆشەویستیم دەكەمە تۆپەڵە ڕقێ ..
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دەینێمە ناو پەرژینی وشكەڵی گیانت
دەتوێمەوە
لە دەریای ئارەقە و خوێنی چەوساوەكان
تا  ..دەتەقێ ..
تا  ..هااڵوی دەبێتە خۆرێكی چاوسوور
لەگەردنــی ئــەم شــەوە بــێ ئامانــەدا ..ڕەق..
دەچەقــێ
ئەوسا گیانە  ..تاسەی لێوی
تینووم بۆ ماچ ، ..
چۆن ماكی داربەڕوو  ..كێوی
دەروون پڕ بوركان  ..دەمژێ
ئــا  ..وا  ..بــۆ نــاو كــوورەی گیانــت  ..بەگــوڕ
 ..دەڕژێ.
(ڕوانگە)33 ،1971 ،
ئــەم دیــاردەی ئاوێزانبوونــەی گوتــاری سیاســی
و شــیعر لــە بەرهەمــی ئــەو ڕۆژگارەی (جەاللــی
میــرزا كەریــم)دا(**) كــە یەكێــك لــە ڕابەرەكانــی
بزووتنەوەكــە بــووە ،زۆر بــە ڕاشــكاوی دەردەكەوێــت،
لە ئاســت ئەو دەقانەی شــاعیر ،كە لەو ڕۆژگارەدا
دەبینرێــن دوو تێبینــی خۆیــان بەزەقــی نمایــش
دەكــەن؛ یەكیــان ئەوەیــە كــە دەقــەكان بەگشــتی تــا
ئەندازەیەكــی زۆر خۆیــان لــە گوتارێكــی سیاســی
و ئایدیۆلــۆژی ڕووت نزیــك كردووەتــەوە .تێبینــی
دووەمیــش هــەر لەمــەوە دێــت كــە خوێنــەر لــە
خوێندنــەوەی دەقەكانــدا جیاوازییەكــی بنیــادی
ئەوتــۆ بــەدی نــاكات و دەشــێ هەموویــان بەیەكــەوە
بلكێنرێــت و وەك یــەك تێكســت مامەڵەیــان لەگەڵــدا
بكرێــت .لێــرەدا لــە هــەر تێكســتە و كۆپلەیــەك بــە
نموونــە بــە دوای یەكــدا دێنینــەوە ،بــۆ ئــەوەی
هــەردوو دیاردەكــە خۆیــان بنوێنــن:
 لە گیانێكا  ..ئینسانێكالە قوواڵیی ئاسمانێكا
لە شڵپەی خوێنی جوانێكا
لە كسپە و چزەی ژانێكا

زۆر شت بینرا ،ئێجگار نوێبوون
***
بۆ گەل
مەشخەڵ
چرای ڕێبوون
وای كرد پێڵووی چاولێك نەنرێ
لە ڕووی تیشكی ئەو بڕوایە
هەژاری شار هەنگاو بنێ
بەرەو سەختیی ئەو ڕێگایە
كە نان
ژیان
بەختیاری بۆ ئەم تیایە
(بڕوای شار ،ل )27
 گوێ شلی ئەو وتانەم لە شەوەزەنگاچرپەیانە لە خامۆشی تاری سنگا
ئەو سكااڵ تاڵەی هەردەم
هەڵدەڕێژێ زووخاوی خەم
ئەو پرسیارە ،بێ وەاڵمەی ،ڕێی پێنابەم
نەتێی ئەگەم
نەئەشتوانم لێی هەڵبێم و خۆم دەرباز كەم
(ڕازێكی دەروون ،ل )31
 ئەتانەوێ من بناسنمن عاشقی ڕێگایەكم مەرگی تیا بێ
كە هەڵوێست مرد ،بۆچی نابێ؟
دەروون شیعری شۆڕشێكی تری تیابێ
(ڕازەكانی هەفتە ،ل )36
 داستانەكەی شار :ئەیگێڕێتەوەپێشەوایەك مرد كەس بۆی نەگریا
ڕابەرێكی تر ،وا بەڕێگەوە
هەبێ؟ ئەمجارە پێشوازی بكا؟
***
ئەڵێ :لەم شارە

ژ (٢٠٢١ /٤ - ٣ /٥ )٢٨٢/٢٨١

81

گۆشتی ڕزیوی الشەی كرمەڕێز
بۆ جانەوەری پەنای سێدارە
ئەكرا بە پارووی خۆراكی بە پێز
(داستانی شار ،ل )39
 ئەتانزانی پەری ئاواتلە كەژاوەی دڵداری ئاوارەوە
نەبێ  ..نایەت
ئەتانزانی كەشتی شادی،
لە ڕۆخی زامی دەریاوە
نەبێ .نایەت
ئەتانزانی .شنەی ئااڵ لەتاو ڕێژنەی
ڕاستبوونەوەی سێدارەوە
نەبێ .نایەت
(ڕێگا ،ل )46
 براكانم دەنگی شۆڕشتەقەی ناو سەنگەری ئەوێ
براكانم .زاری شۆڕش
نەڕەی تۆقێنەری ئەوێ
براكانم .شۆڕش ،شۆڕش
بەڵێ شۆڕش
بازووی ڕووخێنەری ئەوێ
بیری نوێی ڕەهبەری ئەوێ
(بەشێكی تر لە گاتاكان ،ل )79
 ئەی كوردستانی پێشمەرگە ..ڕاستە دڵی چیاكانت،
چاوی گەشی منااڵنت
ئەمساڵ پڕ شایی و ئاهەنگە
بەاڵم .قسە ،هێشتا .ڕەنگە
خواست و مەرام.
یاقووتێكی شەو چراخی
ناو گەرووی تاری نەهەنگە
(یاد و یاقووت و نەهەنگ ،ل )84

لێــرەدا ڕەنگــە بتوانیــن بڵێیــن كــە زمــان و گوتــاری
شــیعری (سیاســی) ڕوانگەییــەكان ،بــە بەهانــەی
واقیعییــەت و پابەندبوونــەوە بووەتــە جۆرێــك لــە
دروشــم و بانگەوازی سیاســی كە خەوشــێكی زۆری
بــە بنیــادی شــیعری گەیانــدووە و بووەتــە نەریتێــك
لــە پڕوپاگەنــدەی سیاســی كــە لــە مەیدانــی ڕەخنــە
و هونــەردا ئەمــڕۆ قبووڵكــراو نەبێــت .لــەم بــارەوە
نموونــەی زۆرمــان لــە بەردەســتە ،بــەاڵم بەپێویســتی
نازانیــن زیاتــری لەســەر بدوێیــن.
 -4ڕوانگــە و شــیعری پۆســتەر (ئاوێتەبوونــی
هونــەرەكان)
هونەرە جوانەكان هەر لە سەرەتاوە و لە سەردەمی
(گریــك)دا لــە پێنــج بەشــدا پۆلیــن كــراون (ئــەدەب،
نیگاركێشــان ،پەیكەرتاشــی ،ســەما و مۆســیقا).
لــەو نــاوەدا هونــەری ئــەدەب و بــە تایبەتیــش ژانــری
شــیعر وەك بەشــێك لە هونەرە جوانەكان ،توانیویەتی
ســوود لــە هەمــوو هونەرەكانــی دیكــە وەربگرێــت و
هەریەكــە و بــە جۆرێــك ئاوێتــە و ئاوێزانیــان ببێــت،
تەنانــەت لــە ڕێگــەی وێنەگرتــن و تەكنیكــی
(لەقتــە و دیمــەن و مەشــهەدەوە) توانیویەتــی
ســوود لــە هونــەری ســینەماش وەربگرێــت .یەكێــك
لــە ســیما دیارەكانــی ئاوێتەبوونــی هونــەرەكان لــە
شــیعری ڕوانگــەدا ،داهێنانــی (شــیعری پۆســتەر،
یــان پۆســتەرە شیعر)ـــە .پۆســتەر ســەر بــە جیهانــی
شــێوەكاری و نیگاركێشــانە و بریتییە لە كاغەزێكی
چاپكــراو كــە دروشــمێك ،یــان وێنەیەكــی بەرانبــەر
و ڕاســتەوخۆی لــێ دەكێشــرێت و لــە شــوێنێكدا
هەڵدەواســرێت ،تــا بینــەر بــە خێرایــی زانیارییــەكان
لەبــارەی بابەتەكــەوە وەربگرێــت( .الملصقــات –
البوســترات – )educod.me735772
ئــەم بابەتــەی هونــەری شــێوەكاری لــە شــیعری
ڕوانگــەدا وەك فۆرمێكــی ئەدەبــی هاوچــەرخ لــە
شــێوەی كورتیلــە شــیعرێكی چەنــد دێــڕی (لــە
شــێوەی كۆپلەیــەك) كــە واتایەكــی ســەربەخۆ و
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تــەواو بەدەســتەوە بــدات و تێیــدا پشــت بەچــڕی و
خەســتی و كورتبڕییەكــی تــەواو دەبەســترێت لــە
دەربڕیــن و داڕشــتندا( .محەمــەد)52 ،2014 ،
(شــێركۆ بێكــەس) بــۆ یەكــەم جــار ئــەم ئەزموونــەی
لــە شــیعردا تاقــی كردووەتــەوە ،پاشــان ئــەم فۆرمــە
شــیعرییە هاوشــێوەی جیاجیــای لــێ كەوتووەتەوە بەناوی
كورتیلــە شــیعر ،مۆبایلــە شــیعر ،شــیعری هایكــۆ ...
تــاد .مەبەســتی بــەرودوا لــەم كارســازییە ئەدەبییە ئەوەیە
كــە شــاعیر وێنــە و بیرۆكەیەكــی شــیعری ،هاوشــێوەی
پۆســتەر و پۆرترێتێكی شــێوەكاری ،لە ڕێگەی چنینی
سفتوســۆڵی وشــە و فرێــز و ڕســتەكانەوە لــە فۆرمێكــی
كــورت و چڕوپــڕدا بــە خوێنــەر بگەیەنێــت(***).
بااڵ
ئازارێكی بااڵ بەرزم
بێ ئەوەی بچمە سەرشانی
خەمێكی تر.
تەنیا بەسەر هەڵبڕینێ
برین لە كوێ بێ ئەیبینم
هەژار لە كوێ بێ ئەمبینێ
***
هەنگوین
(نالی) پرسی:
 هەنگوین چ ڕۆژێ پەیدا بوو؟!(مەم و زین) پێكەوە وتیان:
 هەنگوینئەو ڕۆژە پەیدا بوو
كە (شانە)ی دەمی دوو دڵدار
هەنگی (ماچ)یان  ..بەخێو كرد و
لە الدێوە ..
ناردیانە شار!
***
كۆبوونەوە
لە ئەمریكای خواروودا
شەو بە دزیی مەخفەرەوە

چەند سنوورێ كۆبوونەوە ..
بڕیاریان دا كە یەكتریی
بسڕنەوە
***
سووتان
بە پلیكانەی ترسدا ..
تاریكی هەروەك دزێ
بۆ دەروونم شۆڕ ئەبۆوە ..
كاتێ گەیشتە ناو دڵم ..
ویستی  ..دەستی
ڕابكێشێ ..
لە پڕێكدا ..
خۆشەویستم داگیرسان و
تاریكی و ترسم تیا سووتان
***
الفاو
الفاو بە ماسی وت:
هۆی تووڕەبوونی لێشاوم
گەلێك زۆرە ..
بەاڵم هۆی هەرە گەورەیان
لەبەر سەربەستی ماسییە و
دژی تۆڕە
(بێكەس)86 – 5 ،1978 ،
 -5ئاوێتەبوونی شیعر و مێژوو:
مەبەست ئاوڕدانەوەیە لە ڕووداو و قارەمانەكانی
مێــژوو و گێڕانــەوەی چیــرۆك و ســەربوردەیانە
لــە ڕێگــەی فراوانكردنــی فــەزای قەســیدە بــە
میكانیزمەكانــی پەخشــان و كرانــەوە بــە ڕووی
ڕووداوە مێژووییــەكان كــە كۆمــەڵ ،یــان میللــەت
لەســەردەمێكدا پێیــدا تێپەڕیــوە .لێرەدا تەوزیفكردنی
مێــژوو لــە شــیعردا ،بەواتــەی موتوربەكردنــی
دەقــی شــیعری بەچیــرۆك و ڕووداوەكانــی مێــژووی
ڕابــوردوو بــە تێپەڕیــن بــەالی گرینگــی و بایەخــی
كەسایەتی و كارەكتەرەكانەوە ،دەبێت بە (قەسیدەی
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ڕووداوی مێژوویــی) ،وەك یەكێــك لــە ســیماكانی
تێكــەاڵوی و كارلێكــی ژانــرە ئەدەبییــەكان
(الصگــر )2015 ،1999 ،لــە هەمــوو حالێكــدا
گونجاندنــی ڕاســتییەكانی مێــژوو لــە شــیعردا ،یان
لــە چۆنایەتــی و كروئاكارێكــی شــیعریدا ،دەبێــت
وەك شــیعر و وەك ئــەدەب مامەڵــەی لەگەڵــدا
بكرێــت ،نموونــەی ئــەم جۆرەیــش لــە ئەدەبی هەموو
میللەتانــدا بــەدی دەكرێــت.
لــە شــیعری ڕوانگــەدا ،بەتایبەتیــش الی یەكێكــی
وەك (شــێركۆ بێكــەس) ،هەمیشــە مێــژوو وەك
كایەیەكــی موگناتیســی شــاعیری بــەالی خۆیــدا
كێــش كــردووە ،ئەویــش لــە ڕێگــەی بــە شــیعركردنی
مێژوو ،ڕووداوی مێژوویی و قارەمان و كەسایەتییە
مێژووییەكانــەوە ،بــە شــێوەیەكی فەنتــازی و دوور لە
ڕاپــۆرت ئامێــزی ،هەوڵــی داوە الیەنــی مرۆڤایەتــی
كێشــەی میللەتەكــەی بخاتــەڕوو( .جارێكــی تــر
(ســمكۆ) ناچێتــەوە ســەر خوانــی مــردن!) دەقێكــی
ڕووكار مێژووییــە و ســەرەتای ئەزموونێكــی تازەیــە
لــە جیهانــی فرەڕەنــگ و فرەڕەهەنــدی شــیعری
شــێركۆ بێکــەس)دا كــە لــە دوایــە زیاتــر و بــە
جۆرێكــی دیكــە پــەرەی پێــداوە(****) .شــاعیر
لــەم دەقەیــدا لــە ڕێــگای نزیكبوونــەوە لــە مێــژووی
(شۆڕشــی ســمكۆی شــكاك)دا بــەدوای هــەق و
عەدالــەت و ئــازادی و ســەربەخۆییدا دەگەڕێــت لــە
ڕێــی شــۆڕش و فیــداكاری و قوربانیدانــەوە:
هۆرەیە  ..وا (شوكاك) ڕەشەبا زین ئەكات
بە قاچی گەردەلوول،
ئاوزەنگی الفاوی باڵگرتوو  ..لێ ئەدات!
* من  ..چەمی (خوڕخوڕە)م كردووە بەدەمی،
دەربەندی (قوتور)دا..
هەواری (چاریە)م لە گۆمی ورمێ دا ..هەڵداوە
هەیاسەی (زۆزان)م لە پشتی سەقزا ..بەستووە
لــە ســابالخ شــایی مــەو ..دەســتم لــە ..ســنەدا..
گرتــووە!
.................................

................................
* ئەی (سمكۆ)ی پێشەنگی كاروان برووسكە
سڵ بكە  ..سڵ بكە  ..سڵ بكە
چڕنوكێك  ..دە چڕنوك  ..سەد چڕنوك
مەچۆرە  ..سەر خوانێ كە مردن لە سەرای،
(شنۆ)دا  ..ڕای ئەخا
مەچۆرە ..سەر خوانێ ..كەوچكێ قاپی خۆی
داخ ئەكا
ئەی سمكۆی پێشەنگی كاروانی برووسكە
میوانی  ..خوانێكی  ..كە نانی ژەهراوی،
ئێشكچی ژوورێی و وەستاوە
مەچۆرە  ..ماڵێكی  ..كە شێوی تاوانی
لەسەری بڕاوا لێناوە.
چیرۆكــی چارەنووســی تراژیدیانــەی (ســمكۆ)
الی كــەس شــاراوە نییــە ،الی شــاعیر شكســت و
غــەدر و خیانەتــی دوژمنــان و داگیركــەران نابنــە
لەمپــەر لەبــەردەم ئیــرادەی هەڵســانەوەدا:
كە جڵەو بۆ هۆرە شل ئەكەم ..
لە ڕێگای  ..قەتارا،
ڕێبواری هەناسەی حەیران و الوكم ..پێ ئەگا
بمبینن  ..من مانگی دزراوی،
ئاسمانی كوردستان  ..دێنمەوە
بمبینن  ..من كۆتری تۆراوی،
چاوانی دەزگیران  ..دێنمەوە
(بێكەس)24 – 18 ،1973 ،
ئەنجامەكان

 -1تیوری ئەدەبی لە بنەڕەتدا و لەســەر دەســتی
(ئەفالتــوون و ئەرســتۆ و هــۆراس)دا لەســەر
بنەمــای جیــاوازی ژانــرەكان و لێكجیاكردنەوەیــان
دامــەزراوە .ئــەم تێــزە لــە ســەردەمی كالســیزمدا و
تــا ســەدەی بیســت هــەروا ماوەتــەوە.
 -2ڕۆمانســیزمەكان شۆڕشــێكیان بــەڕووی
تیــوری جیاكردنــەوەی ژانــرەكان بەرپاكــردووە و لــە

ژ (٢٠٢١ /٤ - ٣ /٥ )٢٨٢/٢٨١

84

دوای ئەوانیشــدا تیــور و میتــودە ئەدەبــی و ڕەخنەییــە
نوێــكان بۆچوونــی جیاوازییــان لەمــەڕ ئــەم بابەتــەوە
خســتووەتەڕوو.
 -3یەكێــك لــە تێــزە تازەكانــی تیــوری ئەدەبــی
مەســەلەی ئاوێتــە و تێكــەاڵوی ژانرەكانــە ،لــە پــاڵ
ئاڵوگــۆڕ و پەرەســەندنیان لــە ژانــری تــازە و نوێــدا.
 -4كۆمەڵێــك دیــاردە كــە دەاللــەت لــە ئاوێتەبوونی
ژانــرەكان دەكــەن ،لــە شــیعری ڕوانگــەدا بــەدی
سەرچاوەكان
دەكرێــن ،لەوێنــەی ،بنیــادی گێڕانــەوە ،بنیــادی
أ /كوردی
درامــی ،ســوود وەرگرتــن لــە گوتــاری سیاســی و
 -1بەرزنجــی ،دكتــۆر عەلــی تاهیــر ،2008 ،كاریگــەری
تەوزیفكردنــی مێــژوو ،لــە پــاڵ ئاوێتەبــوون لەگــەڵ
هونــەری شــێوەكاری ،كــە لــەم ڕێگەیــەوە قەســیدەی ڕوانگــە لــە نوێگــەری شــیعری كوردیــدا ،خانــەی چــاپ و
پەخشــانی كــوردی ،كــە لەســەردەمی ڕوانگــەدا باڵوكردنــەوەی چوارچــرا ،ســلێمانی.
 -2بێكــەس ،شــێركۆ ،1973 ،مــن تنوێتیــم بەگــڕ ئەشــكێ،
بــرەوی پەیداكــردووە ،پێــی ناوەتــە قۆناغ و فەزایەكی
بەڕێوەبەرایەتیــی گشــتی ڕۆشــنبیری كــوردی ،هەولێــر.
فــراوان و دەوڵەمەنــدەوە.

بــە ســوود وەرگرتــن لــە ڕووداوەكانــی مێــژوو بــەرەو ژانرێكــی
ئەدەبــی تــازە لەوێنــەی (چیرۆكــی مێژوویــی ،یــان داســتانی
مێژوویــی) .وەك ئــەو دەقانــەی لــە كۆمەڵــە شــیعری (ڕووبــار)
دا چــاپ و باڵوكراونەتــەوە .بگەڕێــوە بــۆ( :بێكــەس ،شــێركۆ،
 ،1984ڕووبــار – چیرۆكــی شــیعر ،لــە باڵوكراوەكانــی
ئەمیندارێتیــی گشــتی رۆشــنبیری و الوان).

پەراوێزەکان:
(**) هاوڕێــی شــاعیرمان (ســەباح ڕەنجــدەر) لــەم دواییانە
هەمــوو تێكســت و شــیعرە پەرشــوباڵوەكانی شــاعیر كــە لــەو
ســەردەمەدا لــە گۆڤــار و ڕۆژنامەكانــدا باڵوكراونەتــەوە ،لــە
نامیلكەیەكــدا بەناوونیشــانی (ڕوانینەكانــی چــاوی شــەقام)
كۆكردووەتــەوە و بەپێشــەكی و پەراوێــزەوە چــاپ و بــاوی
كردوونەتــەوە .بگەڕێــوە بــۆ (میــرزا كەریــم.)2008 ،
(***) بــۆ یەكــەم جــار (شــێركۆ بێكــەس) تێكســتێكی لــەم
جۆرەی بە ناوونیشانی ( 10پۆستەر لە پێشەنگای شیعرێكی
كۆچەردا) لە ڕۆژنامەی (هاوكاری) و لە هاوینی ()1975
دا باڵوكردووەتــەوە (دانەیەکــی الپــەڕەی ڕۆژنامەكــە لــەالی
ئێمــە پارێــزراوە) ،پاشــان كۆمەڵــە شــیعرێكی لــە بەرگێكــدا
بەنــاوی (كازێــوە) لــە ســاڵی ()1978دا باڵوكردووەتــەوە كــە
ســەرلەبەری بریتییــە لــە (شــیعری پۆســتەر) ئــەم ئەزموونــە
لــە شــیعری عەرەبــی عیراقیــدا تاقــی كراوەتــەوە ،بەتایبــەت
الی (ســامی مەهــدی) لــە كۆمەڵــە شــیعری (اوراق الــزوال).
بگەڕێــوە بــۆ( :شــغیدل)19 ،2007 ،
(****) ئــەم هونــەرە شــیعرییە لــە قۆناغەكانــی دواتــردا
الی شــاعیر بەئاقارێكــی دیكــە لــە داهێنــان گەشــە دەكات و

 -3بێكــەس ،شــێركۆ ،1978 ،كازێــوە ،چاپخانــەی زانكــۆی
سلێمانی.
 -4پەشــێو ،عبداللــە ،1972 ،شــەونامەی شــاعیرێكی
تینــوو ،مطابــع ثنیــان ،بغــداد.
 -5ڕوانگــە ،1971 ،گۆڤــاری ڕوانگــە ،ژمــارە (،)2
چاپخانــەی (النعمــان) ،نەجــەف.
 -6ســەعید ،جــەالل ئەنــوەر ،2009 ،تەكنیكــی گێڕانــەوە،
بەڕێوەبەرێتــی چــاپ و باڵوكردنــەوەی ســلێمانی.
 -7شــوان ،صــاح ،1978 ،دڵدارەكــەم ،دار الحریــة للطباعــة،
بغداد.
 -8عەبدوڵــا ،پەرویــن ،2008 ،ڕەگەزەكانــی درامــا لــە
شــیعری لیریكــی كوردیــدا ،دەزگای چــاپ و پەخشــی
ســەردەم ،ســلێمانی.
 -9عومــەر ،د .موحســین ئەحمــەد ،2012 ،فەرهەنگــی
ئەدەبــی ،وەشــانی ڕەخنــەی چاودێــر ،ســلێمانی.
 -10مــەال ،ئەحمــەد ،2005 ،شــیعر تەنیــا هــەر بنەمایــە،
دەزگای چــاپ و باڵوكردنــەوەی ئــاراس ،هەولێــر.
 -11محەمەد ،ئەنوەر قادر ،1978 ،زریان ،لە باڵوكراوەكانی
كــۆڕی زانیــاری كورد ،بەغدا.
 -12محەمــەد ،شــاخەوان فەرهــاد ،2014 ،كورتیلــە شــیعر،
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یەكێتیــی نووســەرانی كــورد – مەڵبەنــدی گشــتی ،هەولێــر.
ب /عەرەبی
 -13أبــو مصطفــی ،أحمــد محمــد ،2015 ،تداخــل االجنــاس
االدبیــة فــي القصيــدة العراقيــة المعاصــرة ،كليــة االداب،
الجامعــة االســامية ،غــزه.
 -14اردينــي ،د .صالــح محمــد حســن ،2011 ،ثنائيــة
الســرد وااليقــاع ،دار الحــوار للنشــر والتوزيــع ،ســوريا ،الالذقيــة.
 -15اطيمــش ،د .محســن ،1982 ،ديــر المــاك ،دار الرشــيد
للنشــر ،بغداد.
 -16برهــم ،الدكتــورة لطيفــة ابراهيــم وقصــي محمــد عطيــة،
 ،2011فــي تداخــل االجنــاس االدبيــة ،مجلــة جامعــة تشــرين
للبحــوث والدراســات العلميــة ،المجلــد ( ،)33العــدد (.)2
 -17التميمــي ،د .فاضــل عبــود ،2008 ،البنــاء الســردي
فــي شــعر شــیركو بیكــەس ،دار ســردم للطباعــة والنشــر،
الســليمانية.
 -18روابــح ،رجــاء وخديجــه حــركات ،2018 ،تداخــل
االجنــاس االدبيــة فــي شــعر نــزار قبانــي ،كليــة االداب واللغــات،
جامعــة العربــي بــن مهيــدي – ام البواقــي ،الجزائــر.
 -19الصگــر ،د .حاتــم ،1999 ،مرايــا نرســيس ،المؤسســة
الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع ،بيــروت.
 -20عــروس ،بســمة ،2010 ،التفاعــل فــي االجنــاس االدبية،
مؤسســة االنتشــار العربي ،بيروت.
 -21علقــم ،صبيحــة احمــد ،2006 ،تداخــل االجنــاس االدبية
فــي الروايــة العربيــة ،المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر،
بيــروت.
 -22المناصــرة ،عزالديــن ،2002 ،اشــكاليات قصيــدة النثــر،
المؤسســة العربية للدراســات والنشــر ،بيروت.
 -23الناصــر ،إيمــان ،2007 ،قصيــدة النثــر العربية ،مؤسســة
االنتشــار العربــي ،بيروت.
 -24ويــس ،د .احمــد محمــد ،ثنائيــة الشــعر والنثــر فــي
الفكــر النقــدي ،منشــورات وزارة الثقافــة ،دمشــق.

 -26شمیســا ،دكتر ســیروس ،1383 ،انواع ادبی ،انتشــارات
فــردوس ،تهران.
 -27مكاریــك ،ایرنــا ریمــا ،1390 ،دانــش نامــەی
نظریەهــای ادبــی معاصــر ،ت :مهــران مهاجــر ،محمــد نبــوی،
كتــاب گزیــدە ،تهــران.
 -28الملصقات – البوسترات – educod.me135772

ج /فارسی
 -25داد ،ســیما ،1383 ،فرهنــگ اصطالحــات ادبــی،
انتشــارات مرواریــد ،تهــران.
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