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خوێندنەوەیەك بۆ 
کۆشیعری )ئەم شارە 
پۆستەچی تێدا نییە(

)ئــەم شــارە پۆســتەچی تێــدا نییــە( بەرهەمێكــی شــیعریی نوێی شــاعیر 
ــارە بچووکــە و  ــی قەب ــەڕەی نوێ ــە، )285( الپ ــم هەورامانی(ی )ئیبراهی
ــەم  ــراوە. ئ ــە ســلێمانی چــاپ ك ــەی كارۆ ل ــە چاپخان ســاڵی )2020( ل
بەرهەمــە بریتییــە لــە )245( دەقــە شــیعری كــورت )مینیمــاڵ( لەگــەڵ 

)14(دەقــی هایكــۆ.
ــە  ــد ســەرنجێكیش ل ــن و چەن ــۆ بكەی ــن خوێندنەوەیەكــی ب هــەوڵ دەدەی

ــە ڕوو. ــەوە بخەین بارەی
ئــەم بەرهەمــە پێشــان دان و وێناكردنــی ئێــش و ئــازاری گەنــج و عاشــق 
و ئەویندارانــی واڵت نمایــش دەكات و پێمــان دەڵــێ  خۆشەویســتی چەنــد بــە 
ئازارە و بە هۆی بەیەك نەگەیشتن و نەگونجان و نالەباری ژیانەوە چۆن 
دەبینــە ســووتووی ئەویــن و حەزەكانمــان لەگــۆڕ دەنرێــن. جــۆری شــیعرەكان 
لــە ڕووی ڕێبــازەوە لــە جــۆری )مینیماڵ(ـــن، كــە زاراوەی مینیمــاڵ لــە 
وشــەی )مینــی مۆمــەوە( هاتــووە، ئــەوەش بــە واتــای كەمخــوازی، یان ورد 
نووســی دێــت. ئــەو جــۆرە شــیعرە بریتییــە لــەوەی )شــاعیران بــە كەمتریــن 
وشــە گوزارشــت لــە هەســت و نەســتەكانیان بكــەن و لەڕێــی دەســت بــە 
ــی  ــی مینیماڵ ــەوە(، ئەدەب ــەر بگەڕێنن ــۆ خوێن ــر ب ــی زیات وشــەوەگرتن كات
بەگشــتی كار لەســەر كورتكردنــەوەی دەق و چڕكردنــەوەی زمــان دەكات، 
كــە شــیعری نانــۆش هەمــان تایبەتمەندیــی هەیــە. مینیماڵیــزم لــە ئەدەبیاتدا 
شــێوازێكی نوێیە، كە لەســەر بنەمای كورتكردنەوەیەكی لەڕادەبەدەر بنیاد 
دەنرێــت و كاكڵــی دەق پیشــانی خوێنــەر دەدرێــت، واتــە لــە كورتكردنــەوەدا 
ئەوەنــدە دەســتداگیری دەكرێــت كــە تەنیــا وشــە پێویســت و زۆر گرنگــەكان 
دەنووســرێن، واتــە هەرچــی كەمتــر باشــتر، یــان كــەم زۆرە. ئــەم دوو ڕســتەیە 

دروشــمی ســەرەكی مینیماڵیســتەكانە.)1(

زمانی شیعری
شــاعیر توانیویەتــی لــە ڕێــی وشــەوە هەســت و ئەزمــوون و ئازارەكانــی 
بــۆ كەســانی تــر بگوێزێتــەوە و ئێــش و ئــازارە پەنگخواردووەكانــی ناخــی 

كاروان حەسەن سلێمان
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هەڵڕێژێ . ئەم شــیعرانە بە زمانێكی ســادە و ئاســان و 
ســاكار دەربــڕاون و وێنــا كــراون. )بــە گشــتی كاركــردن 
لەســەر زمانــی شــیعری زیاتــر یاریكردنــە بــە وشــەكان 
و دۆزینــەوەی شــوێنی گونجــاوە بــۆ ئــەو وشــانەی 
ــت و شــوێنی وشــە  ــان بهێنێ ــت بەكاری شــاعیر دەخوازێ

ســەرەكییەكان بزانێــت(.)2( 

وێنەی شیعری
ــە  ــژ ب ــەو ئیســتێتیكایەیە كــە چێ وێنــەی شــیعری ئ
لــێ   شــەونمیان  و  شــیلە  لەجوانیــدا  دەبەخشــێ   ڕوح 
دەتكــێ  و خوێنــەر ســەرنج كێشــی الی خــۆی دەكات و 
خەیاڵــی شــاعیر هێنــدە جوانبینــە لــە ئاســت ئــەو ڕووداو 
و ئێــش و ئــازار و دوورییانــە لــەالی خوێنــەر دەبنــە 
وێنەیەكــی شــیعری جــوان، هــەر وەك دەڵێــن: )خەیــاڵ 
مەملەكەتێكــە وێنــەی شــیعری لــێ  دروســت دەكــرێ  و 
پەخــش و باڵویشــی دەكاتــەوە(.)3( چەنــد نموونەیــەك 
لــە وێنــەی شــیعری ئــەم بەرهەمــە دێنینــەوە كــە جوانی 
و وردی ئــەو دیمەنانــە پشــت ڕاســت دەكەنــەوە، شــاعیر 

لــەم شــیعرەدا دەڵــێ : 
مەرج نییە 

بەهەڵهاتنی خۆر
دنیا ڕووناك بێتەوە

ئەوە نییە 
تۆ نیت و 

خۆر هەڵهاتووە و 
هێشتا هەر شەوە.

لــە نموونەیەكــی تــردا شــاعیر وردتتــر دەڕوانــێ  و 
وێنەیەك لە ئیســتێتیكا و جوانی بە وشــە دەڕازێنێتەوە 

و دەڵــێ : 
كە لە سەرپۆشەكەت دەڕوانم 

با، 
بە تەنافەكەتانەوە 

دەیشەكێنێتەوە
لەو ئەفسەرە دەچم 

لەشكرەكەی 

لە جەنگدا
سەركەوتنی تۆمار كردووە!

هونەرەكانی ڕەوانبێژی
لــەم بەرهەمــە شــیعرییەدا شــاعیر ئەگەرچــی بــە 
ســادەیی و ئاســان بۆمــان دەدوێ  و دەقــە شــیعرییەكان 
بــە ســادەیی لەدایــك بوونــە و مانــای خۆیــان دەبەخشــن، 
خوێنــەر دەتوانــێ  بەئاســانی لێیــان تێبــگات، بــەاڵم 
شــاعیر توانیویەتــی دیمەنــی جــوان و ناســك بئاخنێتــە 
نێــو وشــەكان و دیمەنێكــی ســەرنجڕاكێش و جوانیــان 
ــەو  ــدێ  ل ــكات. ئەگــەر تەماشــای هەن لــێ  دروســت ب
دەقــە شــیعرییانە بكەیــن، دەبینیــن بــە شــێوەیەكی جــوان 
هونەرەكانــی ڕەوانبێژییــان تێــدا بــەكار هاتــووە و لێــرەوە 

بــە چەنــد بابەتێــك باشــتر لێیــان دەڕوانیــن. 
1- جوانی بایس

لــەوەی  بریتییــە  التعلیــل(  )حســن  عەرەبیــدا  لــە 
ئەدیــب بــە ئاشــكرا، یــان بــە پۆشــراوی هــۆی زانــراوی 
شــتێك پشــتگوێ  بخــات و بێــت هۆیەكــی ئەدەبــی 
ئــەوەی  لەگــەڵ  كــە  بێنێتــەوە،  شــتەكە  بــۆ  جــوان 
مەبەســتیەتی گونجــاو بێــت، واتــە ئــەو هۆیەی شــاعیر 
بــۆ دۆخەكانــی دێنێتــەوە زادەی خەیاڵــی شــاعیرانەی 
خۆیەتــی، نــەك هەڵقــواڵوی واقیــع و ڕاســتەقینە. )4(

چاوەڕوانی تۆم 
بۆیە خۆر هەڵنایەت!

یــان لــە نموونەیەكــی تــردا شــاعیر تێكچوونــی دنیــا 
بــە ڕۆیشــتنی دلبەرەكــەی دەبەســتێتەوە و دەڵــێ : 

بڕوام نەدەكرد
ئەم دنیا گەورەیە كۆتایی پێدێت.

تا تۆ نەڕۆیشتیت!
2- لێك چواندن

و  واتــا  ڕوونكردنــەوەی  هونــەرە  لــەم  مەبەســت 
مەبەســتی قســەكەر، یــان نووســەرە دەربــارەی شــتی 
باســكراو، بــە واتایەكــی تــر ڕوونكردنــەوە و پــەردەالدان 
نەبێــت،  ئێمــەوە ئاشــكرا  بــەالی  لەســەر شــتێك كــە 
ئەوجــا بــۆ بەدیهێنانــی ئــەو مەبەســتەش پەنــا دەبرێتــە 
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بــەر ئــەوەی كــە شــتە بــاس لێكراوەكــەی كــە نادیــارە بــە 
شــتێك بچوێنــی كــە بــەالی ئێمــەوە ئاشــكرا تــرە )5(.
 لــەو نموونانــەی خــوارەوە شــاعیر لەیەكچواندنێكــی 
جوانــی كــردووە و بــەراوردی دوو شــت، یــان زیاتــر 

دەخاتــە ڕوو:
بە )گێاڵس(دا دەزانم 

تۆ چەند 
شیرین...
شیرین...
شیرینی!

لە نموونەیەكی تردا دەڵێ : 
خۆشبەختی من 

لە هاتنەكانی تۆ دەچێ  
كەم و 

زوو كۆتایی دێت!
لــە  چوكلێــت  بــە  دلبــەر  قســەكانی  لێكچواندنــی 

دەڵــێ: تــردا  نموونەیەكــی 
چوكلێت 

قسە شیرینەكانی تۆن!
هەروەهــا لــە نموونەیەكــی تــردا شــاعیر دیســان پەنــا 
بــۆ خــۆر دەبــات و دلبەرەكــەی لەگــەڵ بــەراورد دەكات 

و دەڵــێ : 
هەر دەڵێی 

خۆریت.
لەم شەوە تاریكەی مندا

بە بلووزێكی زەردەوە دەردەكەوی!
دیســان لــە نموونەیەكــی تــردا شــاعیر خــۆی بــە 
تاریكــی دەچوێنــێ  و شــەو شــاعیرە و مانگیــش دلبــەرە 

ــێ : ــەروەك دەڵ ــی بەخشــە، ه و ڕووناك
لە تاریكە شەوێكدا

شەوەكە منم
مانگەكە تۆ!
3- تیل نیشان

ئەوەیــە  دەوتــرێ،   پــێ   )تلمیــح(ی  عەرەبیــدا  لــە 
ــان  ــرۆز، ی ــی پی ــە ئایەتێكــی قورئان ــاژە ب ــاعیر ئام ش

فەرموودەیــەك بــكات، یــان پەندێكــی پێشــینان، یــان 
و  داســتان  یــان  و گرنــگ،  مێژوویــی  ڕووداوێكــی 
لێــرەدا  شــێوەیە.)6(  لــەو  بەســەرهات و هەرشــتێكی 
لــە یەكێكیانــدا  لــە دوو نموونــەی شــیعری  شــاعیر 
ئامــاژە بــە پەندێكــی پێشــینان دەكات، كــە ئەویــش ئــەو 
پەنــدە كوردییەیــە كــە دەڵێــت )كوێــر تــا دەمرێــت بــە 

تەمــای دوو چــاوی ســاغە( و دەڵــێ :
وتت: دێم 

لەو ڕۆژەوە 
لەو كوێرە دەچم 

تا دەمرێ  بەتەمای چاوە!
لــە نموونەیەكــی تــردا شــاعیر هەرچەنــدە خۆی ناوی 
ئیبراهیمــە، بــەاڵم لــەو شــیعرەدا وەك بــەراورد كردنێــك 
خــۆی لەگــەڵ )ئیبراهیــم پێغەمبــەر( دەچوێنــێ  و 

دەڵــێ : 
ڕاستە 

من ئیبراهیمم 
ئەوەی لە نێویدا دەسووتێم،

مەنجەنیق نییە!
نیگا شەرمنەكانی تۆن! 

ــە داســتانی  ــە نموونەیەكــی تــردا شــاعیر ئامــاژە ب ل
)شــیرین و فەرهــاد( دەكات و خــۆی پــێ  فەرهــادە و 
ــە  ــەك ل ــەیەكدا تابلۆی ــد وش ــە چەن ــیرین و ل ــش ش یاری

ــێ : ــی دەنەخشــێنێ  و دەڵ جوان
من)فەرهاد(م

تۆ لەهەركوێ  بیت
هەر )شیرین(یت!

لــە نموونەیەكــی تــردا شــاعیر ئامــاژە بە بەســەرهاتی 
دەكات،  پێغەمبــەر  یووســف  و  یەعقــووب  حەزرەتــی 
ســەر  خســتە  یووســفی  كراســەكەی  پارچــە  كاتێــك 
چــاوی و چاوەكانــی چــاك بوونــەوە، ئەوەتــا دەڵــێ :

تا دێت،
لەڕ و الواز دەبم

دكتۆرەكان هیچ ناڵێن!
پارچەیە
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لە ڕووسەریەكەتم پێ بدە
با لە مەچەكمی بئاڵێنم

شفا بەخشە!
4- دژیەك

یەكێكــە لــە هونەرەكانــی جوانــكاری واتایــی، كــە 
ــەو وشــانە  ــە ئ ــەوەی دوو وشــە، ك ــە كۆكردن ــە ل بریتیی
بــن.)7(  یــەك  پێچەوانــەی  واتــاوە دژ و  لــە ڕووی 
لــەم چەنــد نموونەیــەی خــوارەوە باشــتر ڕوون دەبێتــەوە، 
ئەوەتــا شــاعیر هــەردوو وەرزی )بەهــار و پاییــز( لــە 

شــیعرێكدا بەرانبــەر یــەك دەكات و دەڵــێ : 
بەم كراسە 

گوڵ سوورەوە 
هەردەڵێی

بەهاری لە پاییزدا!
لــە نموونەیەكــی تــردا شــاعیر خۆشــی و شــیرینی 
لــەم  و  دەبەســتێتەوە  دلبــەرەوە  بوونــی  بــە  ژیــان  و 
نموونەیەشــدا )شــیرین و تــاڵ( بەرانبــەر یــەك دژیەكــن، 

شــاعیر دەڵــێ :
ژیان

چەند شیرینە
بۆ من وایە

چونكە تۆم خۆش دەوێت
ئەگەرنا

الی خەڵكی تر
تامێكی زۆر تاڵی هەیە!

یــان لــە نموونــەی تــردا وشــەی )ســەخت و ئاســان( 
ــەوە و شــاعیر دەڵــێ : ــە شــیعرێكدا كۆبوونەت ل

ڕاستە 
دەردی من سەختە

بەاڵم دەواكەی زۆر ئاسانە
هەر هێندەیە 

تۆ لێرە نەڕۆیت!

مەرگ
مــردن یەكێكــە لــەو بابەتانــەی هەمیشــە لــە دنیابینــی 

شــاعیرانی ئێمە زیندوو بووە و كەم ئەزموونی شــیعری 
شــاعیرانی ئێمــە هەیــە لــە گشــت قۆناغەكانی شــیعری 
كوردیــدا تێیــدا بــاس لــە مــەرگ و مــردن و تــرس لــە 

مــردن نەكرابێت.)8(
مــەرگ لــەالی شــاعیر هــەر ئــەوە نییــە بمریــت و 
كۆتاییــت پــێ  بێــت و ماڵئاوایــی لــە ژیــان بكەیــت، 
بەڵكــوو بــۆ عاشــق و خۆشەویســتان مــردن جــۆری زۆرە 
و هــەر دابــڕان و جیابوونــەوە و نەگەیشــتن بەیــەك و 
چاوەڕوانییــەك مردنێكــن، ئەوەتــا لــەم نموونانــە دەبینیــن: 

ڕۆیشتن 
دیوی دووەمی مەرگە.

لــە نموونەیەكــی تــردا شــاعیر هێنــدە بیر لــە دلبەرەكەی 
دەكاتــەوە و بەبــێ  ئــەو ژیــان و خۆشــی نەمــاوە و بیــری 

مــردن دەكات و دەڵــێ : 
لەبێ  تۆییدا

بیری مردن ئەكەم!
ــە   ــدا نای ــە خەیاڵی ــەوەی ب ــرەوە شــاعیر ئ لەالیەكــی ت
مەرگــە، هێنــدەی دووری ئازیزەكــەی خــۆی ال گرنگە 

مردنــی هــەر بیــر نییــە، لــەم نموونەیــەدا دەڵــێ : 
دەترسم،

لە مەرگ نا.
لە ڕۆشتنی تۆ!

شــاعیر چاوەڕوانــی بــە مــردن یەكســان دەكات، بــەاڵم 
بــە جۆرێكــی تــر ئەوەتــا لــەم نموونــە شــیعرییەدا دەڵــێ :

مردن، 
جۆری زۆرە 

كوشندەترینیان 
ئەوەیە، 

من چاوەڕێم و 
تۆ هەر نیت!

ــردا شــاعیر مردنــی بەبیــر نییــەو  ــە نموونەیەكــی ت ل
هــەر بــە الشــییەوە ناچــێ  ئەگــەر بێتــو ئازیزەكــەی 
البــێ ، چونكــە گەیشــتن بــە ئازیــز و شــادبوون پێییــەوە 
لــەالی شــاعیر بریتییــە لــە ژیــان و خۆشــبەختی و 

ــێ : ــا دەڵ ــردن، ئەوەت ــە م ــەوە ل دوورکەوتن
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كە بیر 
لەتۆ دەكەمەوە 

مردنم 
بیر دەچێتەوە

وەك ئەوەی هەر نەبێت!
شــاعیر گەیشــتووەتە ئــەو قەناعەتــەی كــە مــردن 
تەنیــا عاشــقەكان دەزانــن چۆنــە و چییــە، بۆیــە دەڵــێ : 

تامی 
مردن 

لە عاشقەكان بپرسن!
شــاعیر هێنــدە بــە تاســەوە لــە ڕۆیشــتنی دلبەرەكــەی 
ــەال  ــا مــردن و ســێبەری ئازیزەكــەی ل ــێ ، ئەوەت دەڕوان
وەك یەكــە و بەوپــەڕی نامۆبــوون و دڵتەنگییەوە دەڵێ : 

مردن 
هەمان 

شێوەی سێبەرەكەی تۆی هەیە
لە كاتی ڕۆیشتنتدا!

ڕۆیشــتن و دابــڕان ئێــش و ئــازاری دڵ زیــاد دەكــەن 
و عاشــق دێننــە دۆخــی مــردن لــەم بارەیــەوە دەڵــێ : 

ڕۆیشتن 
دیوی دووەمی مەرگە!

ــە  ــرەوە شــاعیر خۆشەویســتی دلبــەر ب ــە الیەكــی ت ل
دلبەرەكــەی  ئەگــەر  و  دەبەســتێتەوە  خــۆی  مردنــی 
جارێــك بڵێــت خۆشــم دەوێــی، ئــەوە ئــەو بــۆ ئەبــەد 

نامــرێ  و دەمێنێتــەوە، ئەوەتــا دەڵــێ :
تۆ بڵێ

خۆشم دەوێی 
من بۆ ئەبەد نامرم!

هەڵەبجە وەك زامێكی قووڵی مێژوو
هەڵەبجە وەك قوربانی لەم بەرهەمەدا بووەتە ڕەمزی 
ــەم  ــی ئ ــە دوای كیمیابارانكردن ــدان، ل ــان و قوربانی ژی
شــارە لــە ســاڵی )1988( لەالیــەن ڕژێمــی بەعســەوە، 
هەڵەبجەیــان  شــیعرەكانیاندا  لــە  شــاعیران  لــە  زۆر 
تێكەڵــی شــیعرەكانیان كــرد، ئیبراهیــم هەورامانــی لــەم 

ــێ داوە و  ــەواوی پ بەرهەمــە شــیعرییەدا بایەخێكــی ت
لــە چەنــد دەقێكــی شــیعریدا بــاس لــە هەڵەبجــە دەكات، 

لێــرەوە چەنــد نموونەیــەك دەخەینــە ڕوو:
كەس لە تەنیایی ناچێت

وەك هەڵەبجە!
لــە نموونەیەكــی تــردا شــاعیر هەڵەبجــە وەك ڕەمــزی 
مــردن و ســیمبۆلی كوشــتنی مرۆڤــی بــێ  گونــاح 

ــێ:  ــەیر دەكات و دەڵ س
ماڵی من 

لە هەڵەبجەیە 
واتە:

مردن لێمەوە نزیكە!
ئیتــر لــەو ڕۆژەی هەڵەبجــە بــە گازی ســیانید و 
خــەردەل شــەهید كــرا و بــاڵو بونــەوەی بۆنــی ســێو، 
ئــەم شــارە )هەڵەبجــە( بۆنــی ســێوی گرتــووە، ئەمــەش 
مەرگێكــە و یەخــەی ئــەم شــارە بەرنــادات، لــەم ڕووەوە 

شــاعیر دەڵێــت: 
هەموو شتێك بۆنی سێو دەدات

 ئێرە 
هەڵەبجەیە!

بۆنــی ســێو هەمــوو كەلێــن و قوژبــن و شــوێنێكی 
و  خــواردن  تەنانــەت  گرتــووە،  هەڵەبجــەی  شــاری 
خواردنەوەكانیــش تامــی ســێو دەدەن و ئەوەتــا چــای 
هەڵەبجــە جیــاواز لــە ناوچەكانــی تــرە لــە بــۆن و تامــدا: 

چای هەڵەبجە 
تامێكی تایبەتی هەیە

تامی سێو!

هەڵەی ڕێنووس و ڕێزمانی
بــێ گومــان هیــچ بەرهەمێــك نادۆزینــەوە بــێ  كــەم و 
كــووڕی و تــەواو بــێ ، بۆیــە ئــەم بەرهەمــە شــیعرییەش 
هەنــدێ  هەڵــەی ڕێزمانــی و خاڵبەنــدی و ڕێنووســی 

تێدایــە و لێــرەوە هەندێكیــان دەخەینــە ڕوو: 
 هەڵەی ڕێزمانی: 

)وەك خۆی هەڵەیە، وەك خوێ  ڕاستە.( ل19
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)بەدوی هەڵەیە، بەدوای ڕاستە( ل21
و  هەڵەیــە  دەســڕێتەوە.  ناشــیرینی  دونیــا  نــا 
ڕاســتییەكەی )تــا دونیــا، ناشــیرینی دەســڕێتەوە( ل108 

بەتەنیا ئاسمان مانگی نییە 
منیش هەم!

ڕاستییەكەی )منیش هەمە!( ل152 
ڕاســتییەكەی  هەڵــە،  چۆنــە؟  حاڵتــە  دەپرســیت 

ل180 چۆنــە؟(  حاڵــت  )دەپرســیت 
مەرج نییە 

هەموو بەیانییەك باش دەبم، 
لــە ڕووی ڕێزمانــەوە هەڵەیە، ڕاســتییەكەی )هەموو 

بەیانییــەك بــاش بم( ل69
هەڵەی ڕێنووس: 

ل156 شــیعری ژمــارە)139( زامــی نەبــوی تــۆ 
هەڵەیــە، ڕاســتییەكەی )زامــی نەبوونــی تــۆ(

ل158 شــیعری ژمارە)141(منیــش بومــە باخــەوان، 
ڕاســتییەكەی )بوومــە باخــەوان(

ل174 شــیعری ژمــارە )157( دەنوســم هەڵەیــە و 
ڕاســتییەكەی )دەنووسم(ـــە

ل175 نەبونی هەڵەیە و نەبوونی ڕاستییەكەیە
ل215 كــە ئبــاوا دەبیــت هەڵەیــە، ڕاســتیەكەی )كــە 

ئــاوا دەبیــت(
ــار  ــن دووج ــەر م ــز لەب ــن پایی ــەر م ــز لەب ل216 پایی

دووبــارە بووەتــەوە.
بــۆ  كەســی  زۆر  خاڵــی  جێــی  تەنیایــی  ل225 
پڕكردووەتــەوە هەڵەیــە، ڕاســتییەكەی )تەنیایــی جێــی 
خاڵیــی زۆر كەســی پڕكردوومەتــەوە جێــی تــۆ نەبێــت(.
ل235 چاویكە هەڵەیە و ڕاستییەكەی )چاویلكە(.
ــە خــۆی  ــی واو نووســراون ك ــەك پیت  زۆر وشــە بەی
دەبــێ  بــە دوو )واو( بنووســرێن وەك: )بــون، چــون، 

نەبــون، دەنوســم(
كەموكووڕی و سەرنجەكان:

هیــچ بەرهەمێــك نییــە بەبــێ  كــەم و كــووڕی و بــێ  
ــەم و كــووڕی و  ــێ  ك ــەم بەرهەمــەش ب ــە ئ ــە، بۆی هەڵ
هەڵــە نییــە، وا لێــرەدا ئــەو كــەم و كووڕییانــە دەخەینــە 

ڕوو. 
1- شــیعری ژمــارە )144( لــە الپــەڕەی )161(ی ئــەم 

بەرهەمــە لــە الپــەڕەی )204(یشــدا دووبــارە بووەتــەوە.
2- شــیعری ژمــارە )145( لــە الپــەڕەی )162( لــە 

الپــەڕەی )205(یــش دووبــارە بووەتەوە.
ــە  ــەڕە )256( ل ــە الپ 3- شــیعری ژمــارە )234( ل

ــەوە. ــارە بووەت ــەڕەی )265( دا دووب الپ
ــە  ــەڕە )257( ل ــە الپ 4- شــیعری ژمــارە )235( ل

ــەوە. ــارە بووەت ــەڕەی )266(دا دووب الپ
5- شیعری ژمارە )57( لە الپەڕە )74(دا لەگەڵ 
شــیعری ژمــارە )58( لــە الپــەڕە )75(دا جیاوازییــان 
هێنــدە نییــە و زۆر لەیەكتــر نزیكــن، بۆیــە وا بــاش بــوو 

كرابانــە یــەك شــیعر.
6- لــە بەشــی هایكۆكانــدا هایكــۆی ژمــارە )3( لــە 
الپــەڕەی )271(دا لــە الپــەڕەی )282(دا دووبــارە بووەتەوە.
الپــەڕەی  لــە   )9( ژمــارە  هایكــۆی  دیســان   -7
)277(دا لــە الپــەڕەی )280(دا دووبــارە بووەتــەوە.

سەرچاوە و پەڕاوێزەكان:
)1( زمان و شــیعرییەت، ئارام ســدیق، ناوەندی ڕۆشــنبیری 

و هونەری ئەندێشــە، ل78.
)2( زمان و شــیعرییەت، ئارام ســدیق، ناوەندی ڕۆشــنبیری 

و هونەری ئەندێشــە، ل56.
)3( لێكۆڵینەوەیــەك لــە شــیعری حەمــدی، د. عەبدوڵــاڵ 

خــدر مەولــوود، كوردســتان، 2015، چاپــی دووەم، ل189.
)4(جوانــكاری شــیعری كالســیكی كــوردی، د. ئیدریــس 

عەبدوڵــاڵ، چاپــی یەكــەم، 2012، ل113.
)5( خاڵــۆ، ژیــان و شــیعری، مەهــدی فاتیــح عومــەر، 

ل242. ئەندێشــە،  چاپــی  یەكــەم، 2018،  چاپــی 
ئیدریــس  د.  كــوردی،  نوێــی  شــیعری  )6(جوانــكاری 

ل137.  ،2012 یەكــەم،  چاپــی  عەبدوڵــاڵ، 
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نییــە( وەرگیــراون.


