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الیەنە ئیستێتیکییەکان لە شیعرەکانی
مەالی جەزیری دا

فەرهاد شاکەلی
لە ئینگلیزییەوە: محەمەد دانشگەر

)سنە(
)٢ - ٢(

کــە  کۆنــەکان  گرنگــە  بینــا  لــە  یەکێــک 
تــاوەرە  لــە شــاری جەزیــرەدا مــاوە  تــا ئێســتاش 
ڕەشوســپییەکەیە کــە لــە قەراخــی دیجلەدا دروســت 
کــراوە. یاشــین لــە کتێبەکەیــدا لەبــارەی جەزیــرەوە 
ــەن میــر  ــە 1596دا لەالی ــاوەرە ل ــەم ت دەڵێــت کــە ئ
شــەرەفی ســێیەمەوە دروســت کراوە. ناوی بەڵەک، 
ڕەشوســپی، کــە لــە وشــەی عەرەبــی )ئەبلەق(ـــەوە 
وەرگیــراوە، پێوەنــدی هەیــە بــەوەوە کــە تاوەرەکــە لــە 
ــەردی ڕەشــی باســاڵت و گــەچ دروســت کــراوە.  ب
دەکات،  شــەرەف  تــاوەری  بــە  ئامــاژە  جەزیــری 
بورجــا شــەرەف، لــە شــیعرێکی پیاهەڵدانــدا کــە 
ــت.  ــر شــەرەفی ســێیەم گوترابێ ــۆ می ــت ب وادادەنرێ
بنەماڵــەی  و  مــەالی جەزیــری  نێــوان  پێوەنــدی 
ــزان،  ــرە پاشــایانی عەزی ــە زنجی ــان، وات ــری بۆت می
لــە شــیعرەکانی جەزیــری خۆیــدا و ژمارەیەکــی 
ــت کــە  ــەوە نەبێ ــارەی ژیانیی ــەت لەب زۆری حیکای
زۆربەیــان بەتــەواوی بــێ بنەمــان، تۆمــار نەکــراوە. 
پێوەندییــە و  ئــەم  لــەو بڕوایــەدام کــە سروشــتی 

ڕوونکردنــەوەی پێگــەی بــەرزی جەزیــری لەگــەڵ 
ئــەو بنەماڵەیــەدا پێوەندییــان بــەو ڕاســتییەوە هەیــە 
کــە جەزیــری ســۆفی و شــاعیر بــووە. ئێمــە لــە 
دیوانــی جەزیــری دا بــەس دوو شــیعری پیاهەڵــدان 

ــرە کــوردەکان. ــۆ می ــەوە ب دەدۆزین
جەزیــری  شــیعرەکانی  جەســتەی  تــەواوی 
و  لێوردبوونــەوە  بــۆ  دەڕەخســێنن  زۆر  ئیمکانــی 
لێکۆڵینەوە لە توخمە)6( بنچینەییەکانی شیعری 
جەزیــری  ســۆفییانە.  کالســیکی  و  نموونەیــی 
زۆر ئیلهامــی لــە شــاعیرانی فارســەوە، حافــز، 
مەوالنــا جەاللەددیــن ڕۆمــی و جامــی وەرگرتــووە 
ــدی  ــا پێوەن ــن، هەروەه ــە مامۆســتای دەزانی کــە ب
ڕوحیــی جەزیــری لەگــەڵ ڕێبــازی نەقشــبەندی 
ســۆفیگەریدا بەڕوونــی لــە بەرهەمەکەیــدا هەیــە. 
ئەزموونەکانــی وەکــوو ســۆفییەک زۆر بەباشــی 
لــە نزیکــەی هەمــوو شــیعرەکانیدا دیــارە، هەروەهــا 
لێکۆڵینــەوە لــە الیەنــە فەرمــی و زمانییەکانــی 
بــۆ  هەیــە  زۆری  گرنگییەکــی  شــیعرەکانی 
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ئامانجــی گەیشــتن بــە تێگەیشــتنێکی هەمەالیەنە 
لــە بەرهەمەکانــی.

الیەنە ئێستێتیکییەکان:
هەوڵی خوێندنەوەیەک

بــۆ لێکۆڵینــەوە لــە الیەنــە ئێســتێتیکییەکانی 
شــیعرەکانی مــەالی جەزیــری، پێویســت نــاکات 
یــان  بابــەت،  ژانــر،  یــەک  بــە  توێژینــەوە  کــە 
بــە  توخمــەکان  بکرێــت.  ســنووردار  فۆرمــەوە 
شــێوەیەکی هاوئــاواز لەگــەڵ تێــم و بیرۆکەکانــدا 
پێکهاتەیەکــی  ئەفراندنــی  بــۆ  تەنــراون  لێــک 
ئاڵــۆزی شــیعری. خوێندنەوەیەکــی وردی دەقەکــە 
پێویســتە بــۆ دۆزینــەوەی ناســکییەکانی بەشــەکان 
بــۆ  و  ئاڵۆزەکانیــان  دووالیەنــە  پێوەندییــە  و 
ــراوەکان بــە  ــە واتــا پاڵەکــی و گەیەن تێگەیشــتن ل

جۆراوجــۆرەکان. هێمــا)٨(  و  خــوازە)٧( 
بــۆ  پرســیارەکان  گرنگتریــن  لــە  یەکێــک 
ــەوەی  ــە لێکۆڵین ــن ل ــەوە و لەبەرچاوگرت بیرلێکردن

ناوەرۆکــی شــیعرەکانی جەزیــری دا ئەوەیــە کــە 
ئەزموونــەکان،  لــە  هونــەری  دەربڕینێکــی  ئایــا 
دەنوێنێننــەوە،  ژیانــی  ڕوحــی  یــان  بابەتــەکان، 
ــە  ــەو بیروبۆچوون ــە؟ خوێندنەوەیەکــی ورد ئ ــان ن ی
دروســت دەکات کــە بابەتەکانــی ســۆفیگەری لــە 
نزیکــەی هەمــوو بەرهەمەکەیــدا هەبــووە، تەنانــەت 
زاڵ بــووە. ئەگــەر کاتێــک بووبێــت کــە جەزیــری 
شــاعیر بووبێــت، بــەاڵم ســۆفی نەبووبێــت، تووشــی 
سەرســووڕمان دەبیــن! وەاڵمــی لۆژیکــی لەوانەیــە 
ئــەوە بێــت کــە بەهــرە شــیعرییەکانی لــە ئەنجامــی 
دەســتپێکردنی بــە ڕێگاکــە و ئاشــنابوونی لەگــەڵ 
میراتــی شــیعری ســۆفییانەدا گەشــەی کــردووە 
لەگــەڵ  جەزیــری  غەزەلەکانــی  بووژاوەتــەوە.  و 
فەلســەفییەکانیدا  و  ســۆفییانە  بــڕوا  و  هــزر 
ســەروکاری هەیــە. بــەس چەنــد غەزەلێکــی کــەم 
لــە دیوانەکەیــدا هەیــە کــە دەکرێت وەکوو شــیعری 
ئەویندارانــە لێــک بدرێنــەوە، واتــە بەردەنگەکــەی 
مــرۆڤ بێــت، تەنانــەت لــەم جــۆرە شیعرانەشــدا 
ــەوە کــە  ــەڕوو دەبین ــتییەدا ڕووب ــەو ڕاس لەگــەڵ ئ
ــان  ــەو دەربڕینانەی بەناچــاری هێمــا، لێکچــوون و ئ
 - ئەویــن  ســۆفییانەی  بیرۆکــەی  کــە  تێدایــە 

ئەوینــی خودایــی - دەگەیەنــن.

غەزەلەکان
ســۆفییانەیە  غەزەلــی  نموونەیەکــی  دجــز-ز:1 
کــە خــوازە و لێکچوونــی گرنگــی دووتوێــژەی 
تێدایــە. واتــای ڕەســمی و دەرەکــی، ئــەم شــیعرە 
ــە  ــەوە پێشــان دەدات کــە شــیعرێکی ئەویندارانەی ئ
کــە تێیــدا شــاعیر خۆشەویســتەکەی دەکات بــە 
بەردەنــگ بــۆ باســکردنی ئەویــن و خەفەتەکــەی. 
درێــژە  شــیعرەکەدا  لــە  ئەندێشــەیە  دێــڕە  ئــەم 
دەکێشــێت، ئەگەرچــی لــە قۆناغگەلــی جیــاوازدا. 
ئــاگادار  خوێنــەر  کــە  ئــەوەی  ســەرەتاوە،  لــە 

مەالی جەزیری
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شــیعرەکە،  ڕاســتەقینەی  واتــای  لــە  دەکاتــەوە 
و  خــودادا  لــە  فەنــا  ســۆفییانەی  بیرۆکــەی 
وەحــدەت لەگــەڵ خــودادا، ئامــرازە زمانییــەکان، 
بــەکار  توخمانــە  ئــەم  خوازەکانــن.  و  وشــەکان 
ــەی شــیعرەکە  ــەوەی بازن ــۆ بەرباڵوکردن هێنــراون ب
بــۆ لەخۆگرتنــی نەتەنیــا زەوینــی، بەڵکــوو ئەوینــی 

ئاســمانیش.
جانا ژ جەماال تە موقەددەس قەبەسم ئەز

گەر خووب و پەریزادە نەزەر کی تە بەسم ئەز
گیانە، لە جوانیی پیرۆزی تۆ من چڵیسکم)9( 
جوان و پەریزادە، ئەگەر تماشــا ]ی من[ بکەیت، 

تــۆ بەســیت بۆ من.
وەســفکردنی جوانییەکەی بە موقەددەس، پیرۆز 
و خــۆی بــە قەبــەس، چڵیســک، یــان بەشــێکی 
ئاگــر، کلیلــی لێکدانــەوەی دووتوێژییە. بۆ ئەوەی 
کــە بەشــێک بێــت لــە گشــتێکی گەورەتــر، لێــرەدا 
بیرۆکەکــە بەشــاراوەیی دەربــڕدراوە. بەیتــی دووەم 
بیرۆکــەی یەکبــوون بەئەنقەســتتر و شــاعیرانەتر 

پێشــان دەدات:
میسلێ مەهێ نەو گەر تە دڤێتن مە ببینی

مێزە بکە جامێ، تو دزانی چ کەسم ئەز
نــوێ  مانگــی  وەکــوو  ئێمــە  دەتەوێــت  ئەگــەر 

ببینیــت
ــت مــن  ســەیری پیاڵەکــە بکــە، ]پاشــان[ دەزانی

کێــم
ئەم وێنەیە لەســەر ســێ الیەنی تیلنیشــانی)1٠( 
و ئەفســانەیی جیــاواز دروســت کــراوە کــە زۆر لــە 
شــیعری ڕۆژهەاڵتیــدا بــەکار هێنــراون. مانگــی 
نــوێ، مەهــێ نــەو، هێمــای ئــەو هەواڵــە خۆشــەیە 
کــە مانگــی ڕۆژوو، ڕەمــەزان، یــان جــەژن، واتــە 
ســەرەتای شــەووال، هاتــووە، پاشــان بەپەرۆشــەوە 
ــرەوە، باســی  ــدا کــراوە. لەالیەکــی ت بەشــداریی تێ
ئــەو خەفەتــە دەکات کــە ئەویندارەکــەی، شــاعیر، 

ئەوەنــدە باریــک کــردووە کــە لــە مانگــی نــوێ 
دەچێــت. پیاڵــە، جــام، ئاماژەیــە بــە پیاڵەکــەی 
جەمشــید کــە تێیــدا دەیتوانــی نهێنییەکانــی دنیــا 

ببینێــت.
ئەوینــدار و خۆشەویســت بەجەســتەیی یەکیــان 
گرتــووە تــا ڕادەیــەک کە ئەویندار خۆشەویســتەکە 
لــە  ئــەوەی  دەبینێــت وەک  خەیاڵــی خۆیــدا  لــە 
پیاڵەکــەدا بینــراوە. لــەم قۆناغــەدا کــە لــە دوو 
جەخــت  شــاعیر  دراوە،  پێشــان  یەکەمــدا  بەیتــی 
لــە  بەشــێکە  کــە  ئــەوەی  لەســەر  دەکاتــەوە 
خۆشەویســتەکەی. دواییــن میســراعی بەیتــی دوو، 
حاڵەتــی یەکســانی لەنێــوان دوو جەمســەری یــەک 
ــە ڕێگــە خــۆش دەکات  ــت. ئەم ــدا دەگەیەنێ ئەوین
تێیــدا خۆشەویســتەکە  کــە  دواتــر  قۆناغــی  بــۆ 

دەبێــت بــە بەشــێک لــە ئەویندارەکــە
یەغما ژ مە جان کر، کو تەجەلالیێ ل دل دا
من ڕوحێ د قالب تویی، تەنها قەفەسم ئەز

کــە  کاتێــک  کــرد  تــااڵن  ئێمــەی  گیانــی 
دەرکــەوت دڵــدا  لــە  ئاشــکرابوونی)11( 

گیان لە جەستەمدا تۆیت، من بەس قەفەسێکم.
دەکات  هەســت  شــاعیر  بۆشــە،  شــتێکی  ڕکــە 
کــە خــۆی ڕکەیەکــی بۆشــە، لەبــەر ئــەوەی کــە 
ــووە  ــووە و جەســتەی ب ــااڵن ب ــی خــۆی، جــان، ت گیان
بــە ڕکەیەکــی بــۆش. گیانــە تااڵنکراوەکــەی، جــان، 
جێگــەی خــۆی داوە بــە گیانــی ئەو، ڕوح، وشــەیەک 
کــە زۆر باشــتر بــە بیرۆکــەی ئاشــکرابوونی خودایــی 
لــەم  لەگەڵدایــە.  قورئانیــی  دەاللەتــی  و  دەخــوات 
چەمکێکیشــە،  و  وێنەیەکــە  کــە  شــەو  قۆناغــەدا 
دەکات.  داگیــر  شــاعیرانەکەی  ســاتە  و  شــاعیر 
شــاعیر وێنەکــە لەگــەڵ الیەنێکــی نوێــی دەروونیدا بە 
ــز دەکات: ــە شــەوەوە بەهێ ــی ئەزموونەکــەی ب گرێدان

حوببا تەیە من ڕادهەژینی کو بنالم
شەب تا ب سەحەر نالە ژ رەنگێ جەرەسم ئەز
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ئــەوە ئەوینــی منــە )بــۆ تــۆ( کــە ڕامدەژێنێــت ]تــا[ 
ڵێنم بنا

هەمــووی شــەو تــا بەرەبەیــان، ناڵــەی مــن وەکــوو 
ناڵــەی زەنگۆڵــە وایــە.

ڕەوانبێــژی  لــە  جۆرێکــە  بەیتــەدا  لــەم  خــوازە 
یــەک  لــە  زیاتــر  کــە  وشــە  ســێ  لەســەر  کــە 
واتــای پاڵەکییــان هەیــە دروســت کــراوە. کــرداری 
ــدن  ــدن، ڕاتەکان ــە چاوگــی ڕاهەژان ڕادهەژێنــی ل
وەســف  شــاعیر  ڕوحیــی  دۆخــی  هەژانــدن،  و 
دەکات کــە بــە جۆرێــک هــەژاوە بــە ئەوینەکــەی، 
بــۆی  تۆیــە(  ئەوینــی  )وشەبەوشــەیی،  حوبــب، 
کــە دەناڵێنێــت. بــەاڵم ئەویــن، ئەوینــی ســۆفییانە، 
دەتوانێت شــاعیر بەجەســتەییش بهەژێنێت کاتێک 
کــە لــە حاڵەتــی جەزبەدایــە. پێوەنــدی نێــوان ئەویــن 
و دۆخــی هــەژان، هــاوکات زۆر ســەرنجڕاکێش 
ــی  ــە الیەنەکان ــتن ل ــۆ تێگەیش ــە. ب و شاعیرانەیش
تــری وێنەکــە، دەبێــت دیســانەوە ورد لــە وشــەی 
حوبــب ببینــەوە ، ئەویــن. وشــەیەکی دیکــە بــۆ 
ئەویــن )هەوا(یــە، کــە هاوبێــژە)1٢( لەگــەڵ هەوا، 
بــە واتــای بــا و پێوەنــدی هەیــە بە هەژانەوە. ســێیەم 
وشــەی گرنگ لە کۆنتێکســتەکەدا وشەی ناڵەیە 
کــە بــە واتــای شــین و ناڵینــە. وشــەیەکی نزیــک 
لــە ناڵــەوە، وشــەی )ناڵ(ـــە کــە لــە نــاو شــتەکانی 
تــردا بــە واتــای قامیــش، قامیشــی ناوبەتــاڵ، بلوێر 
و پەلەوەرێکــی بچووکــی خۆشــئاوازە. پێوەندیــی 
ــان  ــش، ی ــای قامی ــە وات ــاڵ، ب ــا، ن ــەوا ،ب ــوان ه نێ

ــە. ــی، یەکجــار ڕوون ــری خاڵ بلوێ
لــە بەیتــی ســێیەمدا وشــەی قەفــەس حاڵەتــی 
چۆڵبــوون پێشــان دەدات کــە بــە نــۆرەی خۆی، دوو 
وشــەی تــر کــە یــەک واتایــان هەیــە دەئافرێنێــت؛ 
ــەرەس،  ــاڵ و ج ــری ناوبەت ــان بلوێ ــش ی ــاڵ، قامی ن
بــە واتــای زەنگۆڵــە. بلوێــر بــەس کاتێــک دەنگــی 
زەنگۆڵــەش  و  بکرێــت  پێــدا  فــووی  کــە  دێــت 

لێــی  کاتێــک دەنگــی زرنگانــەوەی دێــت کــە 
ــا،  ــدا ب ــەردوو حاڵەت ــە ه ــەوە. ل ــان بلەرێت ــت، ی بدرێ
لــە  پێوەنــدی مانــگ و شــەو  پێویســتە.  هــەوا، 
ئەگەرچــی  دراوە،  پــێ  پــەرەی  دواتــردا  بەیتــی 
لێــرەدا لێکچوونەکــە لــە شــەوەوە دەگوێزرێتــەوە بــۆ 

ــوێ: مانگــی ن
من گۆ مەهێ نەو چاشیتیێ ئەبرویێ یاری
گۆ من چ حەدە، شوبهەتێ نەعلێ فەرەسم ئەز

مــن گوتــم: مانگــی نــوێ، تــۆ لــە بــرۆ]کان[ی 
یــار دەچیــت!

ئــەو گوتــی: حــەدم چییــە؟ مــن لــە ناڵــی ئەســپ 
دەچم.

بەراوردکردنــی مانگــی نــوێ لەگــەڵ برۆکانــی 
خۆشەویســتدا، خوازەیەکــی ســوننەتییە لــە شــیعری 
لــە  لێکچوونەکــە  ڕۆژهەاڵتیــدا.  کالســیکی 
لــە  نــەک  هیاللییەکــە،  فۆرمــە  شــێوەکەدایە، 
ڕەنگەکــەدا. لــە بەیتــی پێنجــدا، جەزیــری مانگــی 
نوێ دەشوبهێنێت بە ناڵی ئەسپ، لەبەر ئەوەی کە 
هەردووکیــان هیاللیــن. لــە خوازەیەکــی تەمســیلیدا 
قۆناغگەلــی  لــە  لێکچوونەکــە  الیەنــی  دوو 
مەبەســتی  و  واتــا  بەپێــی  دەدات  ڕوو  جیــاوازدا 
بەکارهێنانیــەوە. کاتێــک شــاعیرێک دەیەوێــت 
وێنەیەکــی زێدەڕۆییتێداکــراوی خۆشەویســتەکەی 
بنوێنێــت، زۆربــەی کات بەشــەکانی جەســتەی 
سروشــت  جیاوازەکانــی  بەشــە  و  جەســتە  بــە 
دەشــوبهێنێت: بــرۆ بــە مانگــی نــوێ، ڕوخســار 
ــی ســوور و... ــە گوڵ ــڕ، گــووپ ب ــە مانگــی پ ب
شــاعیر  کــە  دەدات  ڕوو  جــار  هەندێــک  تــاد. 
یــان  دەکاتــەوە،  بــەرز  لێکچوونەکــە  الیەنێکــی 
ــی وێنەکــە.  ــر بەهێزکردن ــۆ زیات دێنێتــە خــوارەوە ب
لــەم بەیتــەدا، جەزیــری وێنەکــەی تەنانــەت زیاتــر 
لــە ڕادەی ئاســایی بــەرز کردووەتــەوە. مانگــی 
نــوێ دوو جــار لــە بەیتەکــەدا بــەراورد کــراوە، لــە 
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لــەوی  بــە برۆکانــی خۆشەویســت و  شــوێنێکدا 
تــر دا بــە ناڵــی ئەســپ. لــە هــەردوو حاڵەتەکــەدا 
کــراوە،  تێــدا  زێدەڕۆیــی  زۆر  یەکجــار  وێنەکــە 
یەکــەم بــۆ بەرزکردنــەوەی خۆشەویســت و دووەم 
ــوێ. زێدەڕۆییەکــی  ــواری مانگــی ن ــۆ هێنانەخ ب
زیاتــر لێــرەدا ئەوەیــە کــە الیەنێکــی تەمســیلەکە، 
مانگــی نــوێ، بــە شــێوەیەکی خاکییانــە دژی 
برۆکانــی خۆشەویســتدا  لەگــەڵ  بەراوردکردنــی 
دەوەســتێتەوە؛ )گــۆ مــن چ حــەدە(، گوتــی: مــن 
حــەدم چییــە؟، واتــە مــن نیــم لــە پێگەیەکــدا کــە 
ئــەو ســنوورە ببەزێنــم. لەباتیــدا دەڵێــت کــە لــە 
ــت  ــە مەبەس ــکرایە ک ــت. ئاش ــی ئەســپ دەچێ ناڵ
لــە مانگــی نــوێ جەزیــری خۆیەتــی، وەک لــە 

بەیتــی دووەمــدا بینــرا.
بەئاســانی دەتوانیــت تــێ بگەیــت لــەوەی کــە 
چــۆن شــاعیر واتایــەک پێوەنــد دەدات لەگــەڵ 
واتایەکــی تــر و وشــەیەک لەگــەڵ وشــەکانی 
تــردا و لــە ئەنجامــی ئــەوەدا بیرەکانــی لــە زۆر 
قۆناغــدا ڕوون دەکاتــەوە، پــەرە پــێ دەدات و قــووڵ 
دەکاتــەوە. ئــەم پێوەندییــە ئیلزامــەن ســنووردار نییــە 
بە وشەکانەوە، ئازادانە ڕوو دەدات لە سنوورەکانی 
ســاتە شــاعیرانە و ســۆفییانەکاندا کە شیعرەکەیان 
ــی  ــەی گۆڕین ــوو پرۆس ــووە، وەک ــەدی هات ــدا ب تێ
وشــەیەک بــۆ بیرۆکەیــەک و بەپێچەوانەشــەوە. 
ئــەو  کۆنتێکســتەدا  لــەم  گرنــگ  توخمێکــی 
لێکچوونانــەن کــە بەشــە جیاوازەکانــی پێکهاتەکــە 

پێکــەوە گــرێ دەدەن.
لــە بەیتــی دووەمــدا، مەهــێ نــەو، مانگــی نــوێ، 
دەاللەتە لەســەر شــەو، شــەوێکی تاریک کە تێیدا 
مانگــی نــوێ چــاوەڕوان دەکرێــت و دەبینرێــت. 
مانگــی نــوێ پێوەنــدی هەیــە بــە گەشــییەکەیەوە 
الیەکــەوە،  لــە  تاریکییەکەیــەوە.  بــە  شــەو  و 
وێنەکــە بەبــێ هەردووکیــان ناتوانێــت تــەواو بێــت. 

دێنــن.  پێــک  دژوازییــەک  تــرەوە،  لەالیەکــی 
وێنــەی مانگــی نــوێ کــە لــە شــەوی تاریکــدا 
دەردەکەوێــت، وێنەیەکــی تــر دەخوڵقێنێــت کــە لــە 
بەیتــی ســێیەمدا بــەکار هێنــراوە، ناویــان ببەیــن، 
ئاشــکرابوونی لــە دڵــدا؛ ئــەو گیانــی ئێمــەی تــااڵن 
کــرد کاتێــک کــە تەجەلــالی لــە دڵــدا دەرکــەوت. 
ــاک  ــەو ڕوون ــە ئاشــکرابوونی ئ ــا ب دڵ تاریکــە ت
دەبێتــەوە، هەروەهــا کاتەکــەی هاوکاتــە لەگــەڵ 
ئــەم ئاشــکرابوونەدا، وەک بورجێکــی نــوێ کــە 
بــە دەرکەوتنــی مانگــی نــوێ دەســت پــێ دەکات. 
بیرۆکــەی شــەو، شــەوی تاریــک کــە ڕووناکــی 
تێچووبێــت، زیاتــر قــووڵ کراوەتــەوە لــە ٤ب – 
دا بــە زیادکردنــی الیەنێکــی نــوێ بــە وێنەکــە 
ســەرەڕای ڕووناکییەکــە؛ بــا نــاوی ببەیــن، دەنگی 
تێیــدا  شــاعیر  کــە  شــەوەی  ئــەو  زەنگۆڵەکــە. 
ــا  ــە وشــەگەلی شــەب ت ــژە. ئەمــە ب دەناڵێنێــت درێ
ــان، ڕوون  ــا بەرەبەی ب ســەحەر، هەمــوو شــەوەکە ت
کراوەتەوە، بەاڵم هەروەها شــەوێکی سنوورداریشــە، 
لەبــەر ئــەوە کــە بــە دەرکەوتنــی بەرەبەیان، ســەحەر، 
کۆتایــی دێــت. دەنگــی زەنگۆڵــە لــەم بەیتــەدا لــە 
نــوێ، ٢ئەلــف،  لــە مانگــی  کاریگەرییەکەیــدا 
ئاشــکرابوونی لــە دڵــدا، 3ئەلــف و بەرەبەیــان، ٤ب، 
دەچێــت. مانگــی نــوێ، ئاشــکرابوون، بەرەبەیــان 
و دەنگــی زەنگۆڵــە لــە ســێ وێنــەدا یــەک لــە 
دژواری  تاریکــی،  نــاو  خزاونەتــە  یــەک  دوای 
و درێژیــی شــەو. پێوەنــدی وشــەکان و وێنــەکان 
تەنانــەت لــە 5ئەلفیشــدا درێــژە دەکێشــێت، کاتێک 
کــە مانگــی نــوێ، مەهــێ نــەو، دیســانەوە بــەکار 
هێنــراوە. گشــت بیرۆکەکــە لــە بەیتــی دوو تــا 
پێنــج دەکرێــت شــوێنپێی هەڵبگیرێــت و لەمــەی 

خــوارەوەدا بدۆزرێتــەوە:
٢ئەلــف: مانگــی نــوێ، گــەڕان بــۆی و بینینــی 

لــە شــەوێکی تاریکــدا،
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3ئەلــف: ئاشــکرابوونی لــە دڵــدا؛ ڕووناکییــەک 
لــە تاریکیــدا،

٤ب: بەرەبەیان کۆتایی دەهێنێت بە شەو،
٤ب: شــاعیر دەناڵێنێــت، وەکــوو زەنگۆڵەیــەک، 

هەمــوو شــەو تــا بەرەبەیــان،
5ئەلــف: مانگــی نــوێ، شــوبهێنراو بــە برۆکانــی 

خۆشەویست.
پێشــوودا  بەیتــی  لــە  بــێ دەمارییــە کــە  ئــەو 
بەیــان کرابــوو، لــە بەیتــی دواتــردا زیاتــر ڕوون 
کراوەتــەوە. شــاعیر حاڵــی خراپــی خــۆی دەداتــە 
ــدا،  ــە ڕۆژی بناوان ــی مــەی کــە ل ــاڵ پیاڵەکان پ
ــەک  ــە ئەمــە ئاماژەی ــووە، لەوانەی ــەزەل، وەریگرت ئ

بێــت بــە دواییــن مەیخانــە:
ساقی ژ ئەزەل یەک دو قەدەح بادە ب من دا
حەتتا ب ئەبەد مەست و خومار و تەلەسم ئەز

مەیگێــڕ یــەک، یــان دوو پیاڵــە مەیــی دا بــە 
مــن هــەر لــە ڕۆژی بناوانــدا )ئــەزەل(

من تا هەتایە، سەرخۆش، خومار و کەلەالم.
بێگومــان درێــژەی غەزەلەکــە هیــچ شــتێکی 
ئیلزامــەن ئیســتێتیکی بــە گشــت شــیعرەکە زیــاد 
توخمێکــی  چەنــد  هێشــتا  ئەگەرچــی  نــاکات، 
و  پێکهاتەیــی  ڕوانگــەی  لــە  کەمــی گرنگــی 
فەلســەفییەوە تێدایە. بەیتی ٧ تا 1٠ چوار خوازە 
پێــک دێنــن کــە درێژکردنــەوە و پەرەپێدانێکــی 
چەندێتیــی شــەش بەیتــی پێشــوو دروســت دەکات. 
ــی  ــوان دوو الیەنەکــەی لێکچوونەکان ــدی نێ پێوەن
بەیتــی ٧ و 1٠، تــا ڕادەیەکــی زۆر، ســوننەتییە: 

ــات: ــش و نەب ــی ســوور، مێ ــول و گوڵ بولب
جانا تویی من جان، گولێ بێخاری گەرەم بی
میننەت کو نە وەک بولبولێ میحنەت عەبەسم ئەز
سەد جەور و جەفا دی ب مە ناچین ژ دەرێ تە

یەکسەر تو نەباتی و ل تەبعێ مەگەسم ئەز
گیانــە، تــۆ گیانــی منــی، ئەگــەر تــۆ گوڵێکــی 

بێــدڕک بیــت بــۆم
سپاس کە وەکوو بولبولی ڕەنجخەسار نیم،

تەنانەت ئەگەر سەد ستەم بکەیت و بێوەفاییمان 
لەگەڵ بکەیت لە دەرگاکەت ناچین

منیــش  سروشــتی  و  نەباتیــت  بەتــەواوی  تــۆ 
وایــە. مێــش  هیــی  وەکــوو 

لــە بەیتــی 9دا، بــێ دەماریــی پیشــاندراو لــە 
ــەواو  ــەربەفەرمانبوونی ت ــە س ــت ب ــی 5دا دەبێ بەیت
بۆ خۆشەویســت. شــاعیر ئامادەیە بۆ کۆتاییهێنان 
ــەوە  ــە دەســتەکانی خــۆی، ئەگــەر ئ ــی ب ــە ژیان ب
ــارەزووی  ــت کــە خۆشەویســتەکەی ئ ــەو شــتە بێ ئ

دەکات:
گەر وەهـ تە دڤێتن ببڕی سەر، بکە فەرمان
دا ڤێ سەعەتێ سەر ببڕم، خوەش مەقەسم ئەز

ئەگــەر تــۆ دەتەوێــت، کەواتــە، ســەر ببڕیــت، 
ئەمــر بکــە

تــا، لــەم ســاتەدا، ســەری خــۆم ببــڕم، مــن دوێردی 
چاکم

دواییــن بەیــت تەمســیلییە، لەبــەر ئــەوەی کــە 
شــاعیر خــۆی وەکــوو پەپوولەیــەک وەســف دەکات 
ژیانــی  بــە  دێنێــت  و کۆتایــی  دەســووتێت  کــە 
خــۆی بــە بێدەنگــی و بــەوە شــیعرەکەش کۆتایــی 
زۆری  ژمارەیەکــی  وەبیرهێنــەری  ئەمــە  دێــت. 
شــیعرەکانی مەوالنــا جەاللەددیــن ڕۆمییــە کــە بــە 
وشــەی خامــووش کــە نازناوەکــەی پێشــان دەدات 
تــەواو دەبــن، بــەاڵم هەروەهــا بــە واتــای بێدەنگیشــە 

ــی شــیعرەکە پێشــان دەدات: کــە کۆتای
سەر تا ب قەدەم ئەز بسوژم شوبهێ مەالیێ
پەروانەسیفەت سۆهتم و بێسەوت و حیسم ئەز

ئەگەر سەر تا پا بسووتێم وەکو مەال
یــان  ئــەوا وەکــو پەپوولــە دەســووتێم، دەنــگ، 

نییــە. هەستیشــم 
لــە  دێــت.  پێــک  بەیــت  دە  لــە  شــیعرە  ئــەم 
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بەســەر ســێ  بــووە  دابــەش  پێکهاتەییــەوە  بــاری 
بەشــدا؛ یەکــەم بەیتــە پێکهێنەرەکانــی 1 تــا ٤، 
پێکهێنەرەکانــی 5 و 6، و ســێیەمەکانی ٧ تــا 
لــە زۆر الیەنــەوە  1٠. بەشــی یەکــەم و ســێیەم 
بــە  پێوەندییــان  دژوازانــە  هەروەهــا  یەکســانن، 
و  بەیتەکانــی 5  بــە   ، هەیــە  دووەمــەوە  بەشــی 
6ـــەوە لــە ناوەڕاســتدا. هــەرکام لــەم دوو بەشــە 
ــە،  ــا، گیان ــە جان ــن و ب ــت پێــک دێ ــە چــوار بەی ل
دەســت پــێ دەکــەن. لــەم دوو یەکــەدا الیەنگەلــی 
ناکــۆک و دژ بــە یەکتــر هەیــە، هــەم لــە وێنــەدا و 
هەمیــش لــە زمانــدا. تایبەتمەندیــی زاڵ لــە بەشــی 
ــف،  ــف، 3ئەل ــف، ٢ئەل ــدا ڕووناکــی )1ئەل یەکەم
٤ب( و جووڵــەی دیــار و مەعلوومــە )٢ئەلــف، 
بەشــی  لەکاتێکــدا  ب(،  و  ٤ئەلــف  و  3ئەلــف، 
)٨ئەلــف(،  مەجهوولبــوون  و  نادیارێتــی  ســێیەم 
خاپووربــوون )9ب، 1٠ئەلــف( و بێدەنگــی )1٠ب( 
بەســەریدا زاڵ بــووە. بەیتــی چــوار گرنگترینــە 
لــە بەشــی یەکەمــدا، لەبــەر ئــەوەی ئــەو شــوێنەیە 
کــە شــاعیر باســی ناڵینــی خــۆی تێــدا دەکات، 
وەکــو زەنگۆڵــە لــە شــەودا، لەبــەر ئەوینــی بــۆ 
ــڕە  ــە پ ــەم بەیت ــت. ئ ــەو کەســەی کــە دەیهەژێنێ ئ
لــە جووڵــە، دەنــگ، تاریکــی و ڕووناکــی. ئــەم 
بەیتــە بــە بەیتــی 1٠ هاوســەنگ بــووە، کــە ڕیــزی 
ئەمیــش بەیتــی چوارەمــە لــە بەشــی ســێیەمدا، 
ــەوە، هیــچ  ــەی بەیتــی ٤ـ ــرەدا، بەپێچەوان ــەاڵم لێ ب
ــەت  ــە، تەنان ــەک نیی ــگ و ڕووناکیی ــە، دەن جووڵ
کاتێــک کــە شــاعیر وەکــوو پەپوولــە دەســووتێت، 
نــاوی هیــچ پەپوولــە، شــەمع، واتــە مــۆم، یــان 
لــە  پێوەندیــدارن  ئەگەرچــی  نەبــراوە،  چرایــەک 
کۆنتێکســتەکەدا. ئــەوەش جێــگای ســەرنجە کــە 
کاتــی ناڵینــی شــاعیر )شــەب تــا ب ســەحەر(، 
هەمــوو شــەو تــا بەرەبەیــان، بەشــێوەیەکی ڕیتمیک 
بەرانبــەرە لەگــەڵ )ســەر تــا ب قــەدەم(، لــە ســەرەوە 

تــا پاژنــەی پــێ، واتــە هەمــوو ئــەو، کــە دەیەوێــت 
بــە بێدەنگــی و بەبــێ ســکااڵ بســووتێت.

وشــەگەلی  و  پێکهاتــە  شــیعرەکە  زمانــی 
فارســی تێدایــە کــە تایبەتمەندییەکــی شــیعرەکانی 
مەهــێ  5ئەلفــدا  و  ٢ئەلــف  لــە  )جەزیری(یــە. 
ــەم وشــەیە  ــراوە. ئ ــەکار ب ــوێ ب ــۆ مانگــی ن ــەو ب ن
لــە کوردییشــدا بــەکار دێــت، بــەاڵم زۆرتــر بــۆ 
مانگــی  نــەک  ســاڵ،  مانگــی  نیشــاندانی 
ئاســمان، لەبــەر ئــەوەی کــە وشــەیەکی تــر هەیــە، 
هەیــڤ/ هیــڤ، کــە بەواتــای مانگــی ئاســمانە. 
ــەوەی  ــەر ئ پێکهاتــەی دەســتەواژەکە فارســییە لەب
کــە پێکهاتــەی ئیزافــە لــە کوردیــدا بــۆ نــاو و 
تایبەتمەندییەکــەی، بــە یارمەتــی پاشــگری )ا( 
بــۆ مــێ و )ێ( بــۆ نێــر دروســت دەبێــت. مەهـــ 
ــوێ  ــی ئەمــە مانگــی ن ــە؛ بەپێ ــدا مێی ــە کوردی ل
ــۆ  ــوو. ئەمــە ب ــان مەهــا ن ــەو، ی ــە مەهــا ن ــوو ب دەب
گولــێ بــێ خاریــش، گوڵــی بــێ دڕک، دروســتە، 
ــەوەی کــە وشــەی )گــوڵ( ــەر ئ ــدا، لەب ــە ٧ئەلف ل
یــش لــە کوردیــدا مێیــە. ڕوونــە کــە ئەمــە لەبــەر 
کەرەســتە  ئــەو  شــاعیر  کــە  دەدات  ڕوو  ئــەوە 
شــاعیرانانە بــەکار دەبــات کــە هاوبەشــانە لەالیــەن 
بەتایبەتــی  فارســەکانییەوە،  پێشــەنگە  شــاعیرە 
یەکگرتــوو  شــاعیرانە  ئیدیۆمــە  وەکــوو  حافــز، 
و ســتانداردکراوەکان بــەکار هێنــراوە. هــەر ئــەو 
فارســی  تــری  پێکهاتەیەکــی  ٧ب،  میســراعە، 
تێدایــە کــە بەتــەواوی نائاســاییە لــە کوردیــدا: 
)گولــێ بــێ خــار گــەرەم بــی(، ئەگــەر گوڵێکــی 
ــدی گــەر،  ــرازی پێوەن ــۆم. ئام ــت ب ــێ دڕک بی ب
ــاوی  ــە جێن ــاد کــراوە ب ــتەوخۆیانە زی ئەگــەر، ڕاس
لــکاوی - )ە(م، کــە یەکــەم کەســی تــاک پێشــان 

دەدات.
لــە شــیعری کالســیکدا وشــەی بــاو بــۆ مانگــی 
ــە، بــەاڵم  نــوێ، یــان مانگــی یەکشــەوە، )هیالل(ـ
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بەگشــتی،  مانــگ  واتــای  بــە  مەهـــ،  شــاعیر 
شــەودا  لەگــەڵ  باشــتر  کــە  هەڵدەبژێرێــت 
دەگونجێــت، لەکاتێکــدا کــە هیــالل لەوانەیــە لــە 
کاژێــرە ســەرەتاییەکانی شــەودا ببینرێــت، بــەاڵم 
نــە ئیلزامــەن لــە هەمــوو شــەودا. جەزیــری هیاللــی 
لــە شــیعرێکی تــردا بــەکار بــردووە، دجــز-ز: ٢-٢، 
ــێوەیەکی کۆنتێکســتی  ــە ش ــە شــوێنێکدا کــە ب ل

پێوەندیــدار بــووە.
گەر نە تەشبیهێ دو برهێن تە بتن
مە د عیدان ب هاللێ چ غەرەز

ــە برۆکانــی  ــەوەی نەبێــت کــە ل ــەر ئ ئەگــەر لەب
تــۆ دەچــن

ئێمــە چ مەبەســتێکمان هەیــە لــە مانگــی نــوێ 
لــە جەژنەکانــدا

لــە بەیتــی 5دا مانگــی نــوێ شــوبهێنراوە بــە 
بــێ  پیشــاندانی  ئامانجــی  بــە  ئەســپ  ناڵــی 
دەماریــی مانگــی نــوێ کــە ڕەنگــە تیلنیشــانێک 
لەگــەڵ  بــەراورد  لــە  بێــت،  خــۆی  شــاعیر  بــۆ 
وێنەیــە،  ئــەم  هــەر  خۆشەویســتدا.  برۆکانــی 
حافزیــش بــەکاری هێنــاوە بــۆ پێشــاندانی شــکۆ و 

یــارەم: خۆشەویســتەکەی،  گەورەیــی 
در نعل سمند او شکل مه نو پیدا
وز قد بلند او باالی صنوبر پست

لــە ناڵــی ئەســپەکەیدا شــێوەی مانگــی نــوێ 
دەبینرێــت

و بــۆ بەژنــی بــەرزی ئــەو بــااڵ/ بەرزیی ســنەوبەر 
نزمە.

ڕکــە،  قەفــەس،  وشــەی  3دا  بەیتــی  لــە 
عەرەبیــی  و  فارســی  فۆرمــی  کورداندنێکــی 
وشــەکەیە کــە بــە پیتــی )ص( کۆتایــی دێــت. 
ئەمــە کــراوە بــۆ ســازاندنی پیتــی ســەروای س 
ــە شــیعرەکەدا ڕوو  ــش ل )ســین( و دوو جــاری تری
ــە بەیتــی  ــەس، بێهــوودە، بێکەڵــک، ل دەدات؛ عەب

فارســی،  و  عەرەبــی  )عبــث(ی  لەجێــی  ٧دا، 
بەجێگــەی  9دا،  بەیتــی  لــە  دوێــرد،  مەقــەس، 

)مقــص(.
پێکهێنەرەکانــی  یەکــە  زۆری  ژمارەیەکــی 
ــووە.  ــک هات ــوازە و لێکچــوون پێ ــە خ شــیعرەکە ل
پێوەنــدی  ئامــرازی  لــە  بــەزۆری  دووەمەکەیــان 
و ئــەو وشــانەی دروســت بــووە کــە دوو الیەنــی 
لێکچوونەکە پێکەوە گرێ دەدەن. زۆر وشــە هەیە 
لــە کوردیــدا کــە دەکرێــت لــە لێکچوونــدا بــەکار 
ببرێــت. لێــرەدا جەزیــری هەشــت جــار کەڵــک لــە 
وشــە پێوەندیــدەرەکان وەردەگرێــت؛ میســل، وەکــوو، 
٢ئەلــف؛ ژ ڕەنگــێ، وەکــوو ڕەنگــی، بەیتــی ٤ب؛ 
چەشــن، جــۆر، 5ئەلــف؛ شــەبهەت، وەکــوو، بەیتــی 
ــی ٧؛ ل  ــای وەکــوو، بەیت ــە وات ــەر ب 5؛ وەک، ه
تەبعــێ، وەکــوو سروشــتی، بەیتــی ٨؛ شــوبهێ، 
وەکــو، 1٠ئەلــف؛ پەروانەســیفەت، وەکــوو پەپوولــە، 
ئــەوەی کــە تایبەتمەندییەکانــی پەپوولــەی هەیــە، 

ــی 1٠. بەیت
کــە  پێکهێنــەرەکان  یەکــە  لــە  تــر  جۆرێکــی 
کــە  کەســییەکانن  جێنــاوە  ناوبردنــە  شــایانی 
بەفرەپاتــی بــەکار چــوون، بــۆ ئــەوەی کــە ورد 
بیــن، ســی جــار. ئەمــە هەندێــک جــار ڕوو دەدات 
شــیعرەکە  ڕەدیفــی  وشــەی  کــە  ئــەوەی  لەبــەر 
جێنــاوی یەکــەم کەســی تاکــە ئــەز، مــن، کــە 
یــازدە جــار دووپــات کراوەتــەوە. لــە ســی جێنــاوی 
ــان یەکــەم  کەســیدا، بیســت و هەشــتیان تاکــن، ی
کەســن، یــان دووەم کــەس؛ ئــەز و مــن، تــو و تــە 
کــە بــە ڕیــز کاربــردی ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ 
دیــاری دەکــەن. تەنیــا لــە دوو حاڵەتــدا یەکــەم 
کەســی کۆیــە، مــە، وە، کــە بەناڕاســتەوخۆیی 
شــاعیر  تاکــدا،  کەســی  یەکــەم  جێگــەی  لــە 
خــۆی، بــەکار هاتــووە. تاکــە ڕوونکردنــەوە بــۆ 
بەکاربردنــی فرەپاتــی فۆرمــی تاکــی جێنــاوی 
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کەســی لەجێگــەی کــۆ، بەتایبەتــی کاتێــک کــە 
بەهێــزی  یەکجــار  هەســتی  خودایــە،  بەردەنــگ 
دۆســتایەتییە کــە لــە شــیعرەکەدا پێشــان دراوە.
یەک تێبینی کۆتایی، بەاڵم گرنگ، پێوەندی 
بــە دووپاتبوونــەوەی زۆربــەی ئــەو خوازانــەوە هەیــە 
کــە لــەم غەزەلــەدا بــەکار هاتــووە و النــی کــەم لــە 
دوو غەزەلــی تــری دیوانــی جەزیــری دا؛ دجــز-ن:9 
نییــە  ســنووردار  دووپاتکردنەوەکــە  دجــز-و:6.  و 
بــە چەنــد وشــەیەکی کــەم، یــان بــە بەشــێکی 
خوازەکانــەوە. لــە زۆربــەی حاڵەتەکانــدا هەمــوو 
وێنەکــە بــەکار هاتــوون. لــەم شــیعرەدا، بەیتــی 3، 
ــە کــە هــەر تەنیــا قەفەســێک بێــت  ــەو بیرۆکەی ئ
کــە گیانــی ئــەوی تێدایــە، بەتــەواوی لــە بەیتــی 
5 و بەیتــی ٢٢دا دووپــات کراوەتــەوە، بــە ڕیــز 
لــەو دوو غەزەلــە ئاماژەپێکــراوەدا. لــە شــێوازێکی 
ــە  هاوشــێوەدا بەیتــی ٤ هــەر وەکــوو بەیتــی 6 وای
لــە ن:9دا؛ 6ئەلــف ب هــەر وەکــوو 1٤ئەلــف ب 
لــە ن:9دا، ٢٠ئەلــف ب لــە و:6دا و 15ئەلــف ب 
لــە دجــز-ی:٨دا وایــە؛ ٨ب وەکــوو 3ب لــە ن:9 
و 13ب لــە و:6دا وایــە؛ 9ئەلــف ب وەکــوو 11ب 
وایــە لــە ن:9 و 1٨ئەلــف ب لــە و:6دا؛ و 1٠ب 

ــە و:6دا. ــە ل وەکــوو ٢1ب وای
شــاعیرە  کــە  دەگوترێــت  جــار  زۆربــەی 
بــۆ  بــوون  ناچــار  کالســیکەکان زۆربــەی کات 
لەژێــر  تایبــەت  وشــەگەلێکی  بەکارهێنانــی 
گوشــاری ســەروادا و لــە ئەنجامــدا، ئــەو بیرۆکــە، 
ــە]کان[ ــە وش ــە ب ــژاردووە ک ــان هەڵب ــان خوازەیەی ی
ی ســەروا خواردوویەتــی. لەوانەیــە لەبــەر ئەمــە 
لــە  خــوازەی  جــۆر  یــەک  جەزیــری  کــە  بێــت 
زیاتــر لــە یــەک شــیعردا دووپــات کردووەتــەوە. 
پیتەکانــی ســەروا لــە دجــز-ن:9دا پیتــی )سین(ـــە، 
و پیتەکانــی ســەروا لــە دجــز=و:٧دا )ســی تو(یــە.

پەراوێزەکان:
element :6( توخم(

metaphor ،٧( خوازە: ئیستیعارە(
)٨( هێما: سیمبۆل، ڕەمز

)9( چڵیسک: داری سەربەئاگر، بزووت، شاپڵیتە.
)1٠( تیلنیشانی: تەلمیحی
)11( ئاشکرابوون: تەجەلال
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