نیما ،داهێنەری سەروای

ڕێسامەند(*)

فەرامەرز ئاغابەیگی
(یەزد)
من لە بیر سەروام و دڵدارم دەڵێ:
بێجگە دیمانەی ئەمن بیرت نەبێ
«مەولەوی بەلخی»
ئاماژە

بــە چ شــێوازێک شــیاو و گونجــاو زانیــوە.
نامەکان

بــە خوێندنــەوە و تاووتــوو «وتەکانــی دراوســێ»
( ،)1دەتوانیــن بڵێیــن نیمــا یووشــیج ،لەمــەڕ
زۆربــەی بابەتەکانــی شــیعر وەک :فــۆڕم ،نــاوەرۆک،
کێــش ،ســەروا و...تــاد ڕای خــۆی دەربڕیــوە و
بۆچوونــی خــۆی لەبــارەی فاکتەرەکانــی شــیعر،
بــە ڕوونــی بــاس کــردووە .یەکــێ لــەو بابەتانــەی
نیمــا لــە «وتەکانــی دراوســێ» لەبارەیــەوە دواوە
«ســەروا»یە( .)2بــە خوێندنــەوەی ئــەم زنجیــرە
نامانــە ،دەتوانیــن ڕوانگــەی نیمــا ســەبارەت بــە
شــوێنگە و گرینگایەتــی و ڕۆڵــی ســەروا تــێ
بگەیــن ،ئــەم نووســراوەیە بەنیــازە لــە توێــی ئــەم
نامانــەدا ،ڕای نیمــا لەمــەڕ ســەروا بخوێنێتــەوە و
بپشــکنێ ،هەروەهــا ئــەوەش دەستنیشــان بــکات
کــە نیمــا پێداویســتی ســەروای بــۆ شــیعری نــوێ،

لــە نامــەی ژمــارە 27ی کتێبی وتەکانی دراوســێ،
نیمــا باســی کێــش و ســەروای هێناوەتەگــۆڕێ و
بەتەمایــە کــە کێــش و ســەروا بــە شــیعری فارســی
ببەخشــێ .ئــەو لــە چوارچێــوەی ڕوانگــەی خــۆی
ســەبارەت بــە کێــش و ســەروا ،شــیعری کالســیک
بەبــێ کێــش و ســەروا دەزانــێ .چــون لــەم نامەیــەدا
باســی کێــش و ســەروا کــراوە و بــەڕای نیمــا ئــەم
جووتــە بەجۆرێــک پاشــڕەوی یــەک بە ئەژمــار دێن،
ســەرەتا کورتەیــەک لەمــەڕ کێشــی خــوازراوی نیمــا
دێنینــەوە ،ئەوجــا دەکەوینــە ســەر باســی تایبــەت
بــە ســەروا.
نیمــا کێشــی بەکاربــراو لەنــاو خشــتە(مصراع)
و کۆپلەشــیعردا(بیت) ،بــە ناتــەواو دەزانــێ و
هۆیەکەشــی بەرهــەم نەهاتنــی «کێشــی خۆڕســکاوی
کــەالم» دەستنیشــان دەکا ،بــە ڕای ئــەو ،کێــش
کــە دەرخــەری ئاهەنگــی بابەتێکــی دیاریکــراوە،
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لــە ڕێگــەی «هارمۆنی»یــەوە( )3بەدەســت دێ.
لــەم ڕووەوە بەرهــەم هاتنــی کێــش ،دەســکەوتی
ئامێتەکردنــی چەنــد بابەتــە کــە هەمــان کــۆی
خشــتە و کۆپلەشــیعرەکانن (وتەکانــی دراوســێ،
 .)59 :1363لــە درێــژەی لێکدانــەوە لەمــەڕ کێشــدا
دەڵــێ« :ئــەو کێشــەی وا مەبەســتی منــە ڕێکخــەری
ســەروایە ،دەسنیشــانکەری ڕســتەگەلی ئاهەنگــدارە.
بەڕێوەبــەری ئۆرکســترایە .بنەمــای هەســت کــردن
بــە وەهــا کێشــێ دەگەڕێتــەوە ســەر زەوقــی ئێمــە
کــە هــەر خشــتەیەک دەبــێ چقــاس( )4کــورت بــێ،
یــان درێــژ ،پاشــان چلــۆن چەنــد خشــتە لەگــەڵ یــەک
هاوئاهەنگــی بدۆزنــەوە ...هــەر خشــتەیەک قــەرزداری
خشــتەی پێــش خــۆی و قــەرزدەری خشــتەی دوای
خۆیەتــی» (پێشــوو .)60 :بــەو پێیــە کێشــی
خــوازراوی نیمــا ،هــۆکاری ڕێکخــەری ســەرواش
بەئەژمــار دێ کــە بەکارهێنانــی لــە ڕەوتــی پێکهاتنــی
ســەروادا زۆر گرینگــە.
نیمــا لــە نامــەی 28دا دەنووســێ« :دەبــێ
ئــەوە بزانــن کــە ســەروا لــە شــیعردا ،دوای کێــش
پەیــدا بــووە .ســەروای قەدیــم ،وەک کێشــی قەدیــم
وایــە .ســەروا دەبــێ جەڕەســی دوا بابــەت بــێ؛
بەواتایەکــی تــر ،زایەڵــەی بابەتەکــە مســۆگەر
بــکات ،لەبــەر ئــەو بۆچوونەیــە دەڵێــت شــیعرەکانم
ســەروایان نییــە» (پێشــوو.)62 :
لــەم بەشــە لــە وتەکانــی نیمــا ،هــاوکات بــە
چەنــد بابەتــی گرینــگ لەمــەڕ ســەروا ئامــاژە دراوە.
نیمــا لەســەر ئــەم باوەڕەیــە کــە «کێــش» لــە
پێکهاتــەی شــیعردا( )5پێشــەنگی «ســەروا»یە.
ئــەم ڕوانگەیــە بێگومــان شــوێن پێــی لــە زاتــی
ئاهەنگینــی شــیعردا هەیــە؛ بــەو مانایــە کــە شــیعر
بــەر لــە هەر جوانکاری و ڕازاندنــەوە ،جەوهەرەکەی
جــۆرێ دەربڕینــی ئاهەنگــداری هەســتی مرۆڤــە کــە
ئەگــەر بێجگــە لەمــە بــوو دەســکەوتەکەی دەبــوو
بــە قســەی ســاکاری ڕۆژانــە! ســەرەڕای ئــەم
پێشــەنگییەی کێــش بەســەر ســەروادا ،لــە درێــژەدا

نیام

دەڵــێ« :ســەروای قەدیــم ،وەک کێشــی قەدیــم
وایــە»؛ واتــە وەکــوو کێــش کــە لەســەر دەورێــک
هەڵدەخولــێ ،ســەرواش لــە حاڵــی پاکوتەدایــە!
کەوابــوو هەردووکیــان بــە بــڕوای ئــەو پێویســتیان
بەگۆڕانکارییــە.
یەکــێ لــەو تایبەتمەندییــە گرینگانــەی وا نیمــا
بــۆ ســەروای وێنــا کــردووە ئەوەیــە کــە« :ســەروا
دەبــێ جەڕەســی دوا بابــەت بــێ .بەواتایەکــی تــر،
زایەڵــەی بابەتەکــە مســۆگەر بــکات .لەبــەر ئــەو
بۆچوونەیــە دەڵێــت شــیعرەکانم ســەروایان نییــە»
(پێشــوو .)62 :ئــەم ڕوانگەیــە لەخۆگــری ئەوەیــە
کــە نیمــا لەپــاڵ کێشــی شــیعر ،بــەردەوام بڕوامەنــد
بــە ســەروایە و بــە یەکێــک لــە بنەماکانــی شــیعری
دەزانــێ ،بــەاڵم جیــاوازی لەگــەڵ پێناســەی
پێشــینیان لەوەدایــە کــە نیمــا ئاوارتــەی()6
بــۆ دانــاوە؛ بــەو مانایــە کــە بوونــی ســەروا لــە
شــیعردا دەبــێ لــەم پڕەنســیپە پەیــڕەوی بــکات
کــە «جەڕەســی دوا بابــەت بــێ»؛ خوێنــەر لەخــەو
ڕاچەنێــت نــەک بیخەوێنــێ .دەبــێ بەردەنــگ تــەکان
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بــدا و هەبوونــی خــۆی پڕڕەنگ و ئاشــکرا ڕاگەیەنێ.
لــە هەمــووش گرینگتــر «زایەڵــەی بابەتەکــە
مســۆگەر بــکات»؛ واتــە حــوزوور و ســەرهەڵدانی
ســەروا دەبــێ لــە خزمــەت ســەقامگیریی نــاوەرۆک
و کاکڵ دابــێ ،باڵویــی بابەتەکــە لــە ئاکامــدا
کۆبەنــدی و جێگیــر بــکات.
لــە نامــەی 29دا ،نیمــا بەتەمــای شــکڵدان و
پەرەپێدانــی ڕوانگەی خۆی ســەبارەت بە ســەروایە.
دەنووســێ« :ســەروا ،ســامانی بابەتــە .جەڕەســی
بابەتــە .بابــەت کــە گــۆڕا ،ســەرواش دەگــۆڕێ .لــە
دوو بابەتــدا ئەگــەر دوو وشــە ببنــە ســەروا ،دڵنیــام
وەک مــن بــە دزێــوی دەزانــی .پێشــینیان ئەوەیــان
پــێ ســەروا بــوو ،بــەاڵم قبووڵــی ئــەم مەســەلەیە
بــۆ ئێمــە کــە بــە خۆڕســکیی کــەالم هاوڕایــن ،بــێ
زەوقییــە ،لــە هــەر شــوێنێک کــە بابەتێــک تــەواو
دەبــێ لــە کۆتاییــدا ســەروا دێ .پێویســت نــاکات
ســەروا لــە پیتــی ڕەوی( )7یەکگرتــوو بــن ،دوو
وشــەی جیــاواز لەبــاری کێــش و ســەروا جــاری وا
دەتوانــن کاریگەریــی ســەروا پێــک بێنــن .لەبیرتــان
نەچــێ کاتێــک کــە بابــەت کــوت کــوت و لــە
ڕســتەی کــورت کورتــدا بەیــان دەکــرێ ،پێویســت
نــاکا شــیعرەکانتان ئیــزدەرەم( )8ســەروای هەبــێ.
نەبوونــی ســەروا لەکاتــی وادا ،ڕاســت وەک ئــەوە
وایــە ســەروای هەبــێ و لــە گوێــی منــدا چێــژی
زیاتــر دەبەخشــێ» (وتەکانــی دراوســێ:1363،
.)64- 63
لــەو بەشــە لــە نامــەدا ،نیمــا هــاوکات چەنــد
ڕێســای بــۆ ســەروا لــە بەرچــاو گرتــووە و
بوونــی ســەروای لــە شــیعردا بــە هەنــدێ بنەمــا
بەســتووەتەوە کــە لــەو حاڵەتــەدا ســەروا دەتوانــێ
ڕۆڵــی خــۆی بەباشــی بگێــڕێ .ســەرەتا ئــەم
خاڵــەی وەبیــر خســتووەتەوە کــە ســەروا لەپــاڵ
ئــەوەی ڕۆڵــی وشــیارکردنەوەی لــە ئەســتۆیە،
«ســامانی بابەتــە» ،تایبەتــە بــە ناوەڕوکــی وتــراو
و ڕاســتییەکەی موڵکــی بابەتێکــە کــە لــە پێشــدا

وتــراوە نــەک بابەتێــک کــە دواتــر دێ! دەگــەڵ
گۆڕانــی بــاس و بابــەت لــە بەشــەکانی تــردا،
ســەرواش دەبــێ بەرگــی تــر لەبــەر بــکات ،چونکــە
ڕاوێــژ و باســەکە دەگــۆڕدرێ؛ کەوابــوو لــە هــەر
پشــوو تازەکردنەوەیەکدا ،ســییەکانی شــیعر هەوای
تــازە (ســەروای تــازە) دەخــوازێ .بــەم پێیــە نیمــا
هەڵوێســتی خــۆی بــۆ ئێمــە ڕاگەیانــدووە« :لــە
هــەر شــوێنێ بابــەت تــەواو بــێ ،لــە کۆتاییــدا
ســەروا دێ».
کاتێــک بــۆ دوو بابــەت ،لــە دوو وشــەی هاوشــکڵ
و هاوجــۆری وەک ســەروا کەڵــک وەربگیــرێ ،دیــارە
هەلــی نواندنێکــی شــیاو بــۆ دەربڕیــن نامێنــێ .نیمــا
وێــڕای ئاگاداربــوون لــە ڕەوتــی باســگەلی ســەروا
لــە ڕابــوردوودا ،ئــەم بابەتــەی هێناوەتــە ئــارا کــە
ســەرەڕای ئــەوەی پێشــتر لــە الیــەن پســپۆڕانەوە
ئــەم کارە ڕێگــە پێــدراوە ،بــەاڵم ڕێســایەکی
دروســت نییــە و لــە خزمــەت «سروشــتی کــەالم»دا
نییــە کــە ئێمــە بەتەمایــن بــە باشــترین شــێواز
دەریبڕیــن .ئــەم کارە «بــێ زەوقــی» دەگەیەنــێ،
تەنانــەت بەربەستیشــە.
لــە دێڕەکانــی دواتــری نامــەدا ،پێموایــە نیمــا
بابەتێکــی گرینگتــری بــاس کــردووە و ئەویــش
ئەوەیــە کــە دەروەســتی هێنەر(الــزام آور) نییە دوو
وشــە ،ئیــزدەرەم لــە پیتــی ڕەویــدا هاوبــەش بــن.
ئــەم وتەیــەی نیمــا ،هەنگامــە و داڵغــەی پێشــینیان
وەبیــر دێنێتــەوە کــە چەندەیــان کات بــۆ ئــەو
مــژارە کــەم بایەخــە دادەنــا .ئەگــەر تەنانــەت پیتــی
ڕەوییــەکان دروســتیش بــەکار نەهاتبایــە دنیــا هــەر
لەســەر دەوری خــۆی دەمــا و هیــچ نەدەقەومــا!
ڕاســتییەکە قســەی نیمــا هەڵگــری ئــەم پەیامەیــە
کــە خۆخەریــک کــردن بــە باســگەلی بێژەیــی و
ڕواڵــەت ،چــون بــێ ئاکامــە ،دەبــێ وەال بنــرێ و
بــە «شــوێندانەربوونی ســەروا» ســەرنج بــدرێ.
ڕەنگــە هەڵبژاردنــی دوو وشــەی شێوەســەروا –
ســەرەڕای جیاوازیــان لــە کێــش و پیتــدا  -زۆر

ژ (٢٠٢٢ /٨ - ٧ /٥ )٢٩٨ /٢٩٧

72

زیاتــر شــوێندانەر بــن لــە دوو وشــەی هاوســەروا!
خاڵێکــی تــر کــە نیمــا لــە کۆتایــی نامــەی 29دا
ئامــاژەی پــێ داوە ئەوەیــە کــە بۆ بابەتــی بڕگەبڕگە
و ڕســتەی کــورت کــە هێشــتا مانــا تــەواو شــکڵی
نەگرتــووە ،پێویســت نــاکا لــە پەســتا ســەروا بەکار
بهێنــرێ ،بەڵکــوو لــەم شــوێنانەدا کەڵــک وەرگرتــن
لــە ســەروا بــە جێــی «چێــژ» وەدیهێنــان ،تەنانەت
شــیعرەکە جاڕزکەریــش دەکا .لێــرەدا بــەڕای مــن،
نیمــا لەمــەڕ کەڵکــی بەجــێ لــە ســەروا ،قۆناغێکــی
گرینگــی بڕیــوە و ئــەو ئاوارتانــەی کــە نابــێ تێیــدا
وەدوای ســەروا بکەویــن وەبیــر هێناوەتــەوە کــە لــە
هەنــدێ بــواردا «نەبوونــی ســەروا ،خــۆی ڕاســت
وەک بوونــی ســەروایە».
لــە نامــەی ژمــارە 30دا لــە درێــژەی باســی
ســەروادا ،نیمــا دەنووســێ« :بــەاڵم ئــەوەی کــە
دەڵێــن شــیعرەکانم ســەروایان نییــە ،مــن هێشــتا
نەبوومەتــە جەمیــل زەهــاوی( .)9شــیعری بــێ
ســەروا ،وەک بنیادەمــی بێ ئێســک وایــە ،هەرچەند
وا وێدەچــێ شــیعرەکانم بــێ ســەروان ،بەاڵم ســەروا
هــەر ئەوەیــە مــن بــە شــیعری دەبەخشــم ،،نــەک
ئــەوەی پێشــینیان دەیهێننــەوە .کاری پێشــینیان
کارێکــی مندااڵنەیــە ،زۆر ســاکارە .بەڕێــزم!
سەرواســازدان ئــەو جــۆرەی کــە خــۆم دەیزانــم و
نــاوم لــێ نــاوە جەڕەســی بابــەت ،یەکجــار ئەســتەم
و هەســتیارە و زەوقــی گەرەکــە ،ڕەنگــە کەمــێ
ســەرەڕۆیی لــەم بــوارەدا هەمــوو شــتێ تێــک بــدا.
کاتــێ دوو خشــتە بەرەنجامیــان لێــک ناچــێ،
دەتوانــێ لەگــەڵ خشــتەکانی تــر ،ڕاســت وەک
ســەروا بەئەژمــار بــێ .ســەروا لــەوە باشــتر هــەر
نابــێ» (وتەکانــی دراوســێ.)65- 64 :1363،
نیمــا لــەو بەشــە لــە نامەکەیــدا دەیــەوێ بــە
دراوســێکەی  -کــە بەجۆرێــک هەمــوو بەردەنگــی
شــیعری نــوێ دەگرێتــەوە  -بڵێــت کــە ئــەو هێشــتا
وەک جەمیــل زەهــاوی پێشــەنگ و نــاودار نەبــووە!
ئــەم ئیددیعایــە کــە شــیعرەکانم بــێ ســەروان ،هیــچ

بنەمایەکــی نییــە؛ چونکــە شــیعری بــێ ســەروا
تۆکمــە نییــە ،وەک هەیکەلــی مروڤێکــی بێ ئێســکە
کــە ناتوانــێ ڕابوەســتێ و تەنیــا ئێســک هــۆکاری
ڕاگرتنــی چوارچێــوەی لەشــێتی .کەوابــوو ســەروا
لــە ڕوانگــەی نیمــاوە داربەســتی قایمــی شــیعرە کــە
شــاعیر دەتوانــێ بــە یارمەتــی ئــەو ،بڕگەکانــی لــە
ئاکامــدا پێــک ببەســتێتەوە.
داهێنانــی ســەروا بەشــێوەیەک دروســتە کــە
نیمــا بــە شــیعری دەبەخشــێ ،نــەک ئــەو جــۆرەی
کــە پێشــینیان بــەدووی یەکــدا ڕیزیــان دەکــرد.
بەواتایەکــی تــر ،نیمــا ســەروا جۆرێــک بــەکار دێنــێ
کــە ســەرەتا وا هەســت دەکــرێ شــیعر ،ســەروای
نییــە و هەڵبــەت بــە هەنــدێ لەنگەرگرتــن ئاشــکرا
دەبــێ شــیعرەکە ســەروای هەیــە ،بــەاڵم جۆرێــک
ســەروا کــە بووەتــە بەشــێکی دانەبــڕاوی شــیعر و
جیاکردنــەوەی وەک یەکــەی ســەروا ،پێویســتی بــە
تێڕامانــە.
لــە درێــژەی نامــەدا ،نیمــا دووبــارە ئەوەمــان
وەبیــر دێنێتــەوە کە پێناســە و ناســیاری ســەبارەت
بــە ســەروا بــە نــاوی «جەڕەســی بابــەت»،
کارێکــی ســاکار نییــە کــە دەســتبەجێ بێتــەدی،
بەڵکــوو ئــەم کارە ســەرەڕای ئــەوەی یەکجــار
هەســتیارە ،پێویســتی بــە چێــژی زەوقیــش هەیــە
بــۆ بەکارهێنــان .نیمــا دەڵــێ کــردەوە پێچەوانــەی
ڕەوتــی شــێوازی هەمیشــەیی ســەروا ،هەمــوو
ڕێســای پێشــینیان تێــک دەدا .دوو خشــتەی بــێ
ســەروا دەتوانــێ لەگــەڵ خشــتەکانی دواتــری خــۆی
ســەروا بــەدی بێنــێ؛ واتــە بــەزۆر نابــێ ئەم مەشــقە
لەســەرخۆمان فــەڕز کەیــن کــە بــەدوای یەکــدا لــە
هــەر خشــتەیەکدا ســەروا بــەکار بێنیــن!
لــە نامــەی 31دا کــە تاڕادەیــەک تێروتەســەلتر لــە
نامەکانــی پێشــترە ،دەنووســێ« :دراوســێ! لەمــەڕ
ســەروا پرســیوتە .بــە ڕای هاوڕێــی تــۆ ،ســەروا
جیــا لــە کێــش ،خــۆی خــاوەن ڕیتمێکــی تایبەتــە
بــۆ بابــەت( .)10شــیعری بــێ ســەروا ،وەک ماڵــی
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بــێ ســەربان و درگا وایــە .دراوســێی تــۆ بــۆ ئــەم
مــژارە ،واتــا و پێناســەیەکی تــری بــە مێشــک
نەگەیشــت» (وتەکانــی دراوســێ.)67 :1363،
لــەم بەشــەدا نیمــا وێــڕای لێکدانــەوەی باســەکە بــۆ
هاوســێ ،دەیــەوێ لەنێــوان ســەروا و کێشــدا()11
جیــاوازی دانــێ؛ بــەو مانایــە کــە ئــەم دووانــە لــە
ڕاســتای یەکــدا نیــن ،بەڵکــوو هــەر کام نــەوا و
ســۆزی خــۆی بــە گوێــی بەردەنــگ دەگەیەنــێ و لــە
تەلــی هــەر کام دەنگێکــی جیــاواز بــەرز دەبێتــەوە.
ئاهەنگــی ســەروا ســەربەخۆیە لــە کێــش و ڕیتمــی
خــۆی دەباتەپێــش .نیمــا بــۆ ئــەوەی گرینگــی
ســەروا بگەیەنــێ دووبــارە نموونــە بــۆ دراوســێ
دێنێتــەوە .ئەگــەر لــە نامــەی پێشــدا ،شــیعری
بــێ ســەروای بــە «بنیادەمــی بــێ ئێســک» وێــک
چوانــد ،لێــرەدا بــە «ماڵــی بــێ ســەربان و درگا»ی
وێــک چوانــدووە کــە دیــارە ماڵێکــی ئــاوا ناتوانــێ
هەڵگــری مانــای «مــاڵ» بەمانــای گشــتی بــێ کــە
لــە بەرفراوانــی ڕوانگــەی نیمــا هەمــان شــیعری
«سەروادار»ـە.
لــە شــوێنێکی تــر لەژێــر نــاوی یــەک هەڤپەیڤیندا،
لەمــەڕ کێــش و ســەروا لــە نیمــا دەپرســن ،دەڵــێ:
«شــیعری بــێ کێــش و ســەروا ،وەکــوو مرۆڤێــک
وایــە کــە پۆشــەن و ئارایشــتی نییــە؛ لەگــەڵ
کێشــی گشــتی هــەر فۆڕمێــک ،پاژەکانــی ئــەو
فۆڕمــەش بــەڕای مــن ڕیتمــی ســەربەخۆ دەخــوازن.
بەگشــتی کێــش و ســەروا ،جۆرێــک کارایــی
بەخشــینی دووبەرابــەرە کــە شــاعیر بــە شــیعری
خــۆی دەدا .لــە ڕێگــەی کێــش و ســەروایە کــە
بیرۆکــەی شــیعر و خواســت و شــێوەی دەربڕینــی
مەبەســت ،هاوســەنگی لەگــەڵ یەک پەیــدا دەکەن»
(لەبــارەی هونــەری شــیعر .)435 :1398،نیمــا
لێــرەدا وێــڕای جەخــت لەســەر گرینگایەتــی کێــش
و ســەروا لــە بــواری جوانــکاری و شــوێندانەری ،لــە
بوارگەلــی بیرۆکــە و عاتیفــە و شــێوەی دەربڕینــی
مەبەســتیش ،وەک هۆکارێکــی هاوســەنگی بەخــش

ئامــاژەی پێــداون.
نیمــا دەڵــێ دوو گــرووپ لــە کاری شــیعردا
تووشــی هەڵــە بــوون:
 - 1بەرهەمهێنەرانی شیعری بڕگەیی.
 - 2بەرهەمهێنەرانی شــیعری بێ ســەروا(وتەکانی
دراوســێ .)67 :1363،دەڵــێ ئــەم دوو گرووپــە
جگــە لــە الســاییکردنەوە لــە پێشــینیان و ئیشــی
مــن ،بەڵگەیــەک شــک نابــەن .ئەگــەر پێناســەی
«کاری نــوێ» لــە ڕوانگــەی ئەوانــەوە بریتــی بــێ
لــەوە« :زەوقــی بــێ عەیبمــان ئــەوەی پەســەند
کــردووە ،یــان ئــەوە هونەر جوانتــر و ئازادتر دەکا»
بێگومــان ڕێگەبڕینیــان «زۆر هەڵنەســەنگێنراو»
بــووە (وتەکانــی دراوســێ.)68 :1363،
نیمــا لــە پێوەنــد لەگــەڵ ســەروا ،دوو گــرووپ
نــاو دەبــا:
 - 1الیەنگرانــی شــیعری بــێ ســەروا کــە
بەهــۆی پێداگــری ،هەمــوو بڕوامەندانــی ســەروا
«کۆنەخــواز» نــاو دەبــەن.
 - 2الیەنگرانــی شــیعری ســەروادار کــە بــە هــەر
شــێوەیەک دەیانــەوێ شــیعرەکانیان ســەروادار
بــێ و دڵــی کالســیکەکانیش ڕابگرن(پێشــوو:
 .)68لێــرەدا نیمــا بەجوانــی هێڵــی جیاکــەرەوەی
خــۆی وێناکــردووە و هــەر دوو ال ڕەت دەکاتــەوە،
شــێوازی خــۆی جیــاواز لــەم دووانــە دەستنیشــان
دەکا و دەڵــێ« :شــێوازی مــن ،هیــچ کام لــەم دوو
شــێوازە نییــە .بنەمــای کار ،ئاســانکردنی شــێوازی
کارە ،لەگــەڵ ئەوەشــدا بــە هەمــان ڕادە جوانکاریــی
فۆڕمــە لــە ڕێگــەی حاڵەتــی ئاســایی پێــدان بــە
فــۆڕم ،هەروەهــا ڕاگرتنــی حاڵەتێکــە کــە پێویســت
دەکا شــیعر بەشــێوەی خۆڕســک دەرببــڕدرێ()12
و پــێ بــە پێــی ئــەو حاڵەتــە بچێتەپێش .ســەرواش
دەبــێ ڕەوان و خۆڕســکاو بــێ» (پێشــوو.)68 :
بــەم پێیــە ســەروای جــێ ســەرنجی نیمــا ،هــەم
ئاســان کــەرەوەی شــێوازی کارە ،هــەم هــۆی
جــوان وەدەرخســتنی فۆڕمــی شــیعرە لــە ڕێــگای
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پێکهاتێــک کــە جــۆری سەرواســازدانی نــوێ بــەدی
هێنەرێتــی.
ئــەم بەرجەوەنــدەی نیمــا کاتێــک زیاتــر
وەدەردەکــەوێ کــە ئێمــە لەگــەڵ ڕای پێشــینیان
هەڵــی ســەنگێنین .بــۆ نموونــە؛ شەمســی قەیــس
لــە کتێبــی (ئەلموعجــەم)دا کــە تێیــدا پێنــج بەشــی
بــە ســەروا و پڕەنســیپەکانی هاوپێوەنــد بــەو بابەتــە
تەرخــان کــردووە ،لەمــەڕ ســەروا دەنووســێ« :هــۆی
ناولێنانــی ســەروا ئەوەیــە کــە لــە پــاش پاژەکانــی
شــیعر دەردەکــەوێ و کۆپلەشــیعر بــەو کۆتایــی دێ...
کەوابــوو ئــەم وشــەیە کــە بنەمــای کۆپلەشــیعرە و
پێویســتە لــە کــۆی قەســیدەدا لەبەرچاوبگیــرێ ،نــاوی
ســەروایە؛ واتــە دوابەشــی پاژەکانــی کۆپلەشــیعر .بــە
کۆپلەشــیعرەکەش ســەروادار(مقفی) دەڵێــن؛ واتــە
ســەروا بەدیهێنەرێتــی» (شمســی قیــس:1388 ،
 .)228هــەروەک دەبینــرێ لــەم بڕشــتە لــە وتەکانــی
شەمســی قەیســدا ئێمــە زیاتــر پێناســەی ســەروا
دەبینیــن؛ وەک ئــەم چەشــنە بابەتانــە :ســەروا لــە
کۆتایــی کۆپلەشــیعردا دێ ،تەواوکــەری کۆپلەشــیعرە،
کەوابــوو لــە کــردەوە و ڕۆڵــی ســەروا ،یــان ئەرکێــک
کــە وەک کارەکتەرێکــی شــیعر دەبــێ هەیبــێ باســێک
نییــە! ئــەوە لــە حاڵێــک دایــە کــە نیمــا لەمــەڕ گرینگی
و چۆنیەتــی ســەروا لــە شــیعردا ،هەروەهــا قورســایی
بــاری ســەر شــانی ســەروا ،بەڕوونــی دواوە(.)13
نیمــا «خۆســەری» و «ڕاژێربــوون لەحانــد
ڕەوشــتگەلی پــواو» لەمــەڕ ســەروا قبــووڵ نــاکا.
ئــەو «سەرواســازدان» بەکارێکــی زۆر دژوار دەزانێ
کە پێویســتی بە «زەوق»ـــەوە هەیە؛ چونکە وەک
زەمانــی زوو ســەروا تەنیــا بــە یەکســانی پیتــەکان
نابەســترێتەوە کــە ئەگــەر ڕەچاوکــرا هەمــوو شــتێک
تــەواوە ،بەڵکــوو «بنەڕەتــی ئــەم کارە لەســەر
زەوقێکــی بــێ عەیــب دادەمــەزرێ کــە زایەڵــە و
هارمۆنــی بابــەت دەناســێ و دەزانــێ لەگــەڵ کام
وشــەگەل ،هاوکێــش و هاومەخــرەج ڕێــک بخــا و بــە
کام وشــە کــە مەخــرەج و کێشــی جیــاوازی هەیــە،

شــیعرەکەی کۆتایــی بێنــێ .ســەروا ڕێکخســتنی
هاوەڵــی تۆ[نیمــا] لــەم ڕێگایەوەیــە» (وتەکانــی
دراوســێ.)68 :1363،
لــە نامــەی 37دا ،نیمــا دووبــارە ئامــاژە بــە
«دژوار»یــی ســەروا دەکا و دەڵــێ« :چ دەبــێ
شــاعیر کارامــە بــێ و بتوانــێ لــە هــەر پاژێکــی
خۆیــدا چەنــد ســەروا بهێنێتــەوە .ئــەم ســەروایە
ڕەنگــە نــە لــە ڕەویــدا وەک وشــەکەی تــر بچــێ نــە
لــە دەخیلــدا( )14و بــۆ خــۆی ســەربەخۆ بێــت»
(لەبــارەی هونــەری شــیعر.)146 :1398،
لــە کۆتایــی نامــەی 31دا ،نیمــا زەمەنی ســازدانی
سەرواشــی بــۆ دراوســێ شــی کردووەتــەوە« :ئەگەر
لــە شــیعردا بەئەزمــوون نەبــووی و زەوقــت هێشــتا
ئــەو ڕێگەیــەت پــێ نــادا ،هیــچ دەربەســتی ســەروا
مەبــە ،ڕۆژێ کــە لــەم جوانییــە تێگەیشــتی ،ئەودەم
لــە شــیعرەکانتدا بــەکاری بهێنــە» (وتەکانــی
دراوســێ .)69 :1363،بــەو پێیــە ،نیمــا کەڵــک
وەرگرتــن لــەو ســەروایەی وا پێشــنیاری دەکا بــە
زەمانێکــەوە گــرێ داوە کــە شــاعیر «بەئەزمــوون»
بووبێــت ،هەروەهــا بــە زەروورەتــی «تێگەیشــتن»
لــە بەکارهێنانــی ســەروا گەیشــتبێ.
لــە نامــەی 32دا ،نیمــا دووبــارە ویســتوویەتی
بــە کەڵــک وەرگرتــن لــە وێکچوانــدن ،شــیعری
بــێ ســەروا وێنــا بــکا« :ئەگــەر ســەروا نەبــێ
چ دەقەومــێ؟ وەک تۆقلــەی ســەرئاوی لــێ دێ.
شــیعری بــێ ســەروا لــە بنیادەمــی بــێ ئێســک
دەچــێ و کێشــی بــێ ڕیتمیــش لــە شــیعرەکانی
قەدیــم» (وتەکانــی دراوســێ .)70 :1363،بــەم
پێیــە ،نیمــا لــە بنەڕەتــدا ســەروا بــە بەشــێکی
دانەبــڕاوی شــیعر دادەنــێ؛ هەڵبــەت ئەو ســەروایەی
وا لــە بارەیــەوە بــاس کــرا و خــۆی لــە نەزەریــدا
بــوو .نیمــا شــیعری بــێ ســەروا وەک کێشــێکی بــێ
ڕوح دەزانــێ کــە جووڵــە و ڕیتمــی پێداویســتیان لێ
زەوت کردبێــت؛ هــەر وەک شــیعرەکانی کالســیک
کــە لەســەر تــەوەری یــەک کێشــی دیاریکــراو لــە
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ســووڕدا بــوون.
لــە بەشــێکی تری نامــەی 32دا دەڵێ« :ســەرتان
ســوڕنەمێنێ و هەڵبــەت مەڵێــن :هــەر شــیعری
کالســیک ســەروای هەیــە .ســەروا ئــەوە نییــە کــە
هــەر منداڵێــک بتوانــێ بــە ئاســانی وەدەســتی
بخــا ،شــتێکیش نییــە کــە بەپێــی عــادەت بــە
هاووێنەیی(قەرینــە) بیدۆزینــەوە .لــەم بــارەوە مــن
زەینــی (معقــول) بیــر ناکەمــەوە ،بەڵکــوو بــۆم
هەســت پێکراوە(محســوس) .هونــەری شــاعیر لــە
سەرواســازی دایــە .ســەروا جــەڕەس و ســامانی
بابەتــە» (پێشــوو .)70 :لــەو بڕشــتەی ســەرەوەدا
نیمــا دیســان جەختــی لەســەر گرینگایەتــی
ســەروا کردووەتــەوە و ســەروای تەنیــا تایبــەت
بــە شــیعری کالســیک نەزانیــوە ،لەگــەڵ ئەوەشــدا
وەدەســت خســتنی چەتــوون وێنــا کــردووە کــە لــە
پێشــەوە ناکــرێ پێشــبینی بکرێــت .ســەروا بــۆ
ئــەو ،بــەردەوام حوکمــی وشــیارکەرەوەی هەیــە و
«جەڕەســی بابەتــە».
نیمــا ڕۆڵــی ســەروا بــە تەواوکــەری «بابــەت و
ڕســتەکان» دەزانــێ .لەســەر ئــەم باوەڕەیــە کــە
نابــێ بابەتــەکان بــەدووی یەکــدا هاوســەروا بکرێــن
و ســەبارەت بــەم گومانــە هەڵەیــە کــە« :ســەروا
بریتییــە لــە جــووت جــووت ،یــان تــاق تــاق
وێکخســتن ،یــان کام وشــە بــە هەنــدێ نێــوان
لەگــەڵ کام وشــەی تــر بکرێتــە ســەروا» ئــاگاداری
کردووینــەوە (پێشــوو .)71- 70 :پێداگریــی
نیمــا لەســەر ئەوەیــە کــە ســەرواکان بەشــێوەی
ڕەدیــف لــە بابەتێکــدا ڕیــز نەکرێــن ،بەڵکــوو
«دابڕانــی دوور لەیەکیــان هەبــێ» (پێشــوو)71:؛
واتــە شــاعیر نابــێ بیــری تەرخانــی ئــەوە بــێ کــە
بــەردەوام ســەروا لــە بابەتــدا بچەســپێنێ .هەڵبــەت
نیمــا شــوێنی بەکارهێنانــی ســەروا ،کــە بــە زەوق و
ڕاهێنــان وەدەســت دێ ،جێیــەک دەستنیشــان دەکا
کــە «خوێنــەر چاوەڕێــی ســەروا»یە .لەســەر ئــەم
بڕوایــە دەڵــێ« :هــەر کەســێ ئــەو چاوەڕوانییــە

لــە خوێنــەردا بخوێنێتــەوە ،سەرواشــی ناســیوە»
(پێشــوو.)71 :
لــە نامــەی ژمــارە 70دا ،نیمــا دەڵــێ بەقــەرای
کێــش دەبــێ ســەرنج بدرێتــە ســەروا ،بەگوێــرەی
وتــەی خــۆی نابــێ لەگەڵــی «بــە ســاردی
هەڵســوکەوت» بکــرێ .شــاعیر دەبــێ شــوێندانانی
ســەروا لــە ڕێگــەی دەنــگ و زایەڵــەوە ،دوو بەرانبەر
کاتــەوە تــا تێکــەاڵوی ناوەرۆکــی بابەتەکــە بــێ
و حوکمــی کۆتایــی هێنــی بــێ .ئەگــەر ســەروا
ئەنجامــی ئــەم کارەی(کۆتایــی هێنــی بــە بابــەت)
لــە ئەســتۆدا نییــە ،پێویســت نــاکا کەڵکــی لــێ
وەربگیــرێ .لێــرەدا نیمــا بەڕاشــکاوی وتوویەتــی
ئەگــەر ســەروا ڕاگوێــزی ،ڕۆڵــی خــۆی نەبــێ،
نابــێ لــە شــیعردا تەنیــا بەشــێوەیەکی ڕواڵەتــی
بیهێنینــەوە (پێشــوو.)158 :
* ئــەم وتــارە پێشــتر بــە زمانــی فارســی بــەم
ناوونیشــانە چــاپ بــووە :آقابیگــی ،فرامــرز ،نیمــا،
قافیــه اندیــش بــا قاعــده ،مجلــەی ادبــی نوپــا ،شــماره
 ،2تابســتان و پاییــز .1399
پەراوێزەکان:
 - 1کتێبــی وتەکانــی دراوســێ ،هــەر وەک ســیرووس
تاهبــاز باســی دەکا «پەیامێکــە بــۆ ئاشــنا ،یــان
هاوســێیەکی گریمانەیــی و بریتییــە لــە ڕا و بۆچوونــی
نیمــا ســەبارەت بــە شــیعر و شــاعیری کــە خــۆی بــە:
وتەکانــی دراوســێ ،نامــە بــۆ دراوســێ ،یــان نامەگەلــی
پســپۆڕانە ناودێــری کــردوون .ئــەم نامانــە لــە نێــوان
ســاڵی 1318ی هەتــاوی تــا 1334ی هەتــاوی (1939
 1955ز) نووســراون (وتەکانــی دراوســێ:1363، ،162لەبــارەی هونــەری شــیعر .)18 :1398،وتەکانــی
دراوســێ ،هــەوەڵ جــار لــە الیــەن ســیرووس تاهبــاز لــە
ســاڵی 1350ی هەتــاوی (1971ز) چــاپ بــوو کــە 71
نامەی(بیــرەوەری /یادداشــت) لەخــۆ گرتبــوو .دواتــر
تاهبــاز لــە کتێبــی هونــەری شــیعر و شــاعیریدا66 ،
نامــەی تــری لــە دەستنووســەکانی نیمــا لێــی زیــاد
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کــرد کــە ســەرجەم بــوو بــە  137نامە(پێشــوو.)18 :
نیمــا لــە ڕێــی ئــەم نامانــەوە بەرەبــەرە بەتەمــای
وەبەرنانــی ڕوانگەگەلــی تــازەی خــۆی بــوو لەمــەڕ
فاکتــەر و بنەماکانــی شــیعری نــوێ ،کــە شــاعیری
هاوچــەرخ دەبــێ ئــاگاداری بــێ .نیمــا هــەر شــتێ وا
لەبــارەی شــیعری نــوێ دەیدۆزێتــەوە ،یــان پێــی دەگا
بەشــێوەی نامــە بــۆ هاوســێکەی دەنووســێ تــا لــەو
ڕێیــەوە کەســێکی تایبــەت نەکاتــە بەردەنــگ ،بەڵکــوو
بــە بەرفراوانــی هەمــوو خوازیارانــی شــیعری نــوێ
بگرێتــەوە.
 - 2لێــرەدا «ســەروا» بەرانبــەر بــە «قافیــە»
بــەکار هاتــووە .لــە فەرهەنگــی هەنبانەبۆرینــەدا ،چەنــد
وشــەی تــری هاوواتــا بۆ ســەروا نووســراوە :بەشــاوەند،
پاشــڵ ،پاشــۆڵ(هەنبانەبۆرینە.)81،99،442 :1369 :
 - 3لــە فەرهەنگــی دێهخــودا ،لەمــەڕ وشــەی
«هارمۆنــی» ئــاوا هاتووە« :وشــەی هارمۆنــی بەمانای
هاوڕێژەیــی و ڕێککەوتنــە .لــە دەستەوشــەی مۆســیقادا
بــە جێــی ئــەم وشــەیە لــە فارســیدا ،هاوئاهەنگــی بەکار
دەهێنــن کــە بریتییــە لــە دەنگگەلێکــی جۆراوجــۆر کــە
لــە یــەک چرکەســاتدا دەبیســرێن و پێکــەوە تەبایــی
و پێوەندییــان هەیــە .زانســتی هارمۆنــی ،بەرهەمــی
هــزری مــرۆڤ نییــە و بنەماکەیــان لــە سروشــتەوە
وەرگرتــووە؛ چونکــە لــە سروشــتدا هەندێــک لــە
دەنگــەکان پێکــەوە هاوڕێــژەن و هەندێکــی تــر هیــچ
هاوڕێژەییــان نییــە ،کەوابــوو مــرۆڤ لــە ســەرەتادا ئــەم
زانســتەی لــە ڕێگــەی سروشــتەوە وەدەســت خســتووە
و دوایــەش هاتووەتەســەر کامــڵ کــردن و داڕشــتنی تــا
بووەتــە زانســتێکی جیــاواز( »...دێهخــودا:1377 ،
ج.)23323/15
 - 4چقاس :چەند.
 - 5نیمــا لــە کتێبــی دنیــا ماڵــی منــە ،شــیعر
ســەرتر لــە بێــژە و هاوســەنگی بێــژەکان و ســەروا
دادەنــێ و دەڵــێ« :شــیعر ،باســی ئــاوات و خولیاکانــی
دەروونــە ،پێویســتە بــە جێــی وەســف کردنیــان ،زیاتــر
ڕەعەمەلیــان بێنیــن» (یووشــیج.)34- 33 :1352 ،
لــە نامــەی 58ی وتەکانــی دراوســێ ،لــە پێناســەی
شــاعیردا دەڵــێ« :شــاعیر هــەر ئــەوە نییــە بــە

وشــەکان کێــش و ســەروا ببەخشــێ ...بەڵکــوو شــاعیر
دەبــێ بابەتێکــی ئاســایی کــە زانســت و فەلســەفە بــە
شــێوەی شــوێندانەر نەیتوانیــوە باســی بــکا ،بیهێنێتــە
بەربــاس ،تەنانــەت هەنــدێ جــار باشــتر لــەوەی هەیــە
بیســەلمێنێ .تەکووزیــی وشــەکان تەنیــا ڕووکێشــێکە،
بنەمــا بابەتــی ڕاســتەقینە و بەرجەســتە کردنــە.
هــەروەک گیانێــک کــە قاڵبــی جەســتەی پێویســتە
(وتەکانــی دراوســێ .)125- 124 :1363،نیمــا لــە
«نامەیــەک بــۆ شــین پەرتــۆ» دەنووســێ« :شــیعر،
کێــش و ســەروا نییــە ،بەڵکــوو کێــش و ســەروا هــەر
کام ئامــرازی کاری شــاعیرن» (لەبــارەی هونــەری
شــیعر .)311 :1398 ،ئــەو لــە نامــەی 34دا ،جەختــی
لەســەر شــێوازی کاری شــاعیر کــردووە و دەڵــێ:
«گرینــگ بەڵەدبوونــی شــێوازە» نــەک تێهەڵکێشــانی
چەنــد بڕگــە و جۆرکردنــی ســەرواگەلی تازە(پێشــوو:
.)144
 - 6ئاوارتە :استثنا.
 - 7ڕەوی« :بریتییــە لــە دواییــن پیتــی ســەرەکی
ســەروا کــە لــە کۆتایــی هەمــوو کۆپلەشــیعرەکاندا
دووپــات دەبێتــەوە» (دێهخــودا:1377،ج.)12419/8
 - 8ئیزدەرەم :حەتمەن.
 - 9بــۆ زانیــاری زیاتــر لەگــەڵ کەســایەتی و
بەرهەمەکانــی جەمیــل ســدقی زەهــاوی ،ســەردانی
وتــاری وەرزنامەی لەســان موبین بکــەن کە کورتەیەکی
لێــرەدا دێنینــەوە :جەمیــل ســدقی زەهــاوی /زەهابــی
لــە دایــک بــووی 1836ی زایینییــە .بــاوک و دایکــی
لــە کوردەکانــی ناوچــەی زەهابــی کرماشــان بــوون کــە
بەهۆی نیشــتەجێ بوونــی درێژخایەنــی باپیرەگەورەیان
لــە زەهابــی کرماشــان ،بــەو ســەرناوە ناســراون.
باوکــی مــەال موحەممــەد فتــوادەری بەغــدا بــوو کــە لــە
شاعیریشــدا سەرڕشــتەی بــوو .جەمیــل ســدقی زەهاوی
لــە منداڵییــەوە لەژێــر ڕاهێنانــی باوکیــدا بــوو .بەهــۆی
موتــااڵی زۆر لــە زانســتگەلی جۆراوجــۆر وەک فەلــەک و
فەلســەفە ،بــە فەیلەســووف ناســراو و هــەر لــە تەمەنــی
هەرزەکاریــدا ناوبانگــی دەرکــرد .لــە مــاوەی ژیانیــدا
بــۆ ئیســتانبوڵ ،قاهیــرە ،ســووریا ،لبنــان و ئێــران
ســەفەری کــرد .ســەفەری بــۆ ئێــران وەک نوێنــەری
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عێــراق ،بــۆ بەشــداری لــە هــەزارەی فێردەوســی
بــوو .بەســۆنگەی پەیڕەوشــتی جەمیــل زەهــاوی لــە
ئەبولعــەالی مەعــەڕی لە بابەتگەلی وەک حەشرونەشــر،
بنەچــەی مــرۆڤ ،عــەدەم ،ڕامیــاری ،ئابــووری،
ڕەوشــت ،هەبوونــی خێــر و شــەڕ ،ڕەوتــی تەکامولــی
و...تــاد ســەرناوی مەعــەڕی دووەمیــان پێــداوە .لــە
بــواری شــیعر و پەخشــاندا بەرهەمــی زۆری بــە یــادگار
لــەدوو جێماوە(بڕوانــە وتــاری :هەڵســانگاندنی وێــژەی
کرێــکاری لــە شــیعرەکانی فەڕوخــی یــەزدی و جەمیــل
ســدقی زەهــاوی ،وەرزنامــەی لەســان موبیــن ،ژمــارە
1390 ،4ی هەتــاوی).
 - 10نیمــا لــە نامــەی 96یشــدا بــەو مــژارەی
ئامــاژە داوە« :ســەروا ڕیتمــی بابەتــە ،نــەک ئامــرازی
هاوجــووت کردنــی وشــەی بــێ جــێ و ناڕێــک»
(لەبــارەی هونــەری شــیعر.)223 :1398،
 - 11هەڵبــەت شــیاوی گوتنــە لــە نامــەی 129دا،
«هــزر و هەســتەکان» ،خۆشەویســتتر لــە کێــش و
ســەروا نــاو دەبا(لەبــارەی هونــەری شــیعر:1398،
.)258
 - 12دەرببــڕدرێ (دێکالمــە بــێ؛ بەیــان بــێ):
دێکالمــە ،واتــە «دەربڕینــی بابــەت بەدەنگــی بــەرز
و ئاهەنگــی کاریگــەر و تەکانگەلــی شــیاو ،یــان
ڕاژەکردنــی بابــەت بــە وتــەی گــەرم و ورووژێنــەر»
(دێهخــودا:1377 ،ج .)10968/7
 - 13شــاملوو ،کــە لــە قوتابیانــی ڕێبــازی نیمــا
بــوو ،ســەبارەت بــە دەوری ســەروا دواوە و ئــاوا
دەڵــێ« :دەتوانیــن لــە ســەروا چاوەڕوانیــی جــۆرێ
گەڕاندنەوەمان(ارجــاع دهندگــی) هەبێــت؛ واتــە بتوانین
ســەرنجی خوێنــەر دەســبەجێ لــە ڕێــگای ســەرواوە
بــۆ وشــەیەک کــە مەبەســتە ڕابکێشــین .هەبوونــی
چاوەڕواننەکــراوی ســەروا ،دەتوانــێ لــە جــێ خســتنی
مۆســیقای شــیعر زۆر کاریگــەر بــێ ،تەنانــەت لــە
هێنــدێ بابەتــدا ،گشــت ئەرکــی پێکهاتەیــی شــیعری
لــە ئەســتۆیە» (حەریــری.)1372،
 - 14دەخیــل« :لــە زانســتی ســەروادا بریتییــە لــە
پیتگەلێکــی بــزۆک کــە لــە نێــوان ئەلفــی تەئســیس
و ڕەویــدا دێ؛ وەک «ق» لــە وشــەی «عاقــڵ»دا

(دێهخــودا:1377،ج.)10500/7
سەرچاوەکان:
 - 1حریــری ،ناصــر( .)1372نقــش قافیــه ،دربــارەی
هنــر و ادبیــات گفــت و شــنودی بــا احمــد شــاملو،
بابــل :نشــر آویشــن و گوهــرزاد.
 - 2دهخــدا ،علــی اکبــر( .)1377لغتنامــەی دهخــدا،
چ دوم از دورەی جدیــد ،تهــران :انتشــارات و چــاپ
دانشــگاه تهــران.
 - 3شرفکندی ،عبدالرحمن ( .)1369هەنبانەبۆرینه،
فرهنــگ کــردی ـ فارســی (هەژار) ،تهران :ســروش.
 - 4شــریف پــور ،عنایــت اللــه( .)1390مقایســەی

ادبیــات کارگــری در اشــعار فرخــی یــزدی و جمیــل
صدقــی زهــاوی ،فصلنامــەی لســان مبیــن ،شــمارەی
چهــارم ،شــماره .4
 - 5شــمس قیــس ،محمدبــن قیــس الــرازی (.)1388
المعجــم فــی معاییــر اشــعار العجــم بــە تصحیــح
محمدبــن عبدالوهــاب قزوینــی و تصحیــح مجــدد:
مــدرس رضــوی و تصحیــح مجــدد :ســیروس شمیســا،
چــاپ اول ،تهــران :علــم.

 - 6یوشــیج ،نیمــا( .)1363حــرف هــای همســایه،
گــردآوری و تدویــن ســیروس طاهبــاز ،چــاپ پنجــم،
تهــران :انتشــارات دنیــا.
 - 7یوشــیج ،نیمــا( .)1352دنیــا خانــەی مــن اســت،
چــاپ دوم ،تهــران :کتــاب زمــان.
 - 8یوشــیج ،نیمــا( .)1398دربــارەی هنــر شــعر و
شــاعری ،بــە کوشــش ســیروس طاهبــاز ،چــاپ ســوم،
تهــران :نــگاه.
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