
تەوەر

ئەمیر 
هۆشەنگی 

ئیبتهاج
)ه.ا.سایە(



-  لە ڕۆژی یەکشەممەی 26ی شوباتی 1928 لە ڕەشت لە دایک بووە.
- باوکــی میــرزا ئاخانــی ئیبتهــاج، یەکێــک بــووە لــە کەســایەتییەکانی ڕەشــت 
و بــۆ ماوەیــەک بەڕێوەبــەری نەخۆشــخانەی پورســینا بــووە لــەم شــارە دا.

- خوێندنــی ســەرەتایی لــە ڕەشــت و ئامادەیــی لــە تــاران خوێنــدووە 
ــە شــیعری خــۆی  ــەو ســەردەمەدا یەکــەم دیوان و هــەر ل

بەنــاوی )نخســتین نغمەهــا( بــاو کردووەتــەوە.

ئەمیر هۆشەنگی ئیبتهاج



- لــە الوی دا عاشــقی کچێکــی ئەرمەنــی دەبێــت لــە ڕەشــت بەنــاوی )گالیــا( 
و ئــەو عەشــقە بــووە ئیلهامــی شــیعرە عاشــقانەکانی  لەو ســەردەمەدا. 

- کــە ئێــران لــەو ســەردەمەدا نوقمــی خوێنڕشــتن و شــەڕ و قەیــران بــووە، 
شــیعرێکی بەنــاوی کاروان )دیرســت گالیــا...( بــە ئاماژەکــردن بــە هەمــان 

پەیوەنــدی عاشــقانەی گیــرۆدەی مەســەلە سیاســییەکان نووســیووە.  
ــاران(  ــۆی ت ــی )چیمەنت ــەی حکوم ــتیی کارگ ــەری گش ــەک بەڕێوەب - ماوەی

بــووە.  
ــۆ،  ــەی چیمەنت ــی کارگ ــە خانووەکان ــووە ل ــک ب ــە یەکێ ــەی ک - خانووەک
لــە ســاڵی 2008 بەنــاوی )ماڵــی ئەرخــەوان( لــە ڕێکخــراوی نەتــەوە 
زانســت و کولتوور)یونســکۆ( تۆمــار  پــەروەردە و  بــۆ  یەکگرتــووەکان 
کــراوە. هــۆی تۆمارکردنــی بــەو نــاوەوە بــۆ بوونــی دارێکــی ئەرخەوانــە لــە 
حەوشــەی خانووەکــەدا دەگەڕێتــەوە کــە شــیعری )ئەرخــەوان(ی بــۆ ئــەم 

دارە نووســیوە.  
- لــە ســاڵی 1967 لــە )ئاهەنگــی هونــەری شــیراز( لەســەر ئارامگــەی حافــز 
شــیعر دەخوێنێتــەوە کــە باســتانی پاریــزی لــە ســەفەرنامەی بەناوبانگــی 
خــۆی )لــە پاریــزەوە تــا پاریــس(، باســی پێشــوازیی گەرمــی ئامادەبــوان و 
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ــە  جۆشوخرۆشــیان دەکات دوای بیســتنی شــیعرەکە و دەنووســێت ک
ــەم  ــک ب ــی خەڵ ــاوەڕی نەدەکــرد کــە کۆمەاڵن ــز ب ــەودەم هەرگی ــا ئ ت

ئاســتە بــە بیســتنی شــیعرێکی نــوێ بکەونــە جۆشوخرۆشــەوە. 
-  لــە ســاڵی 1971 تــا 1977 سەرپەرشــتی بەرنامــەی گوڵەکانــی لــە 
ڕادیــۆی کــردووە و پاشــان بەرنامــەی )گوڵبژێــری هەفتــە(ی پێشــکەش 

کــردووە کــە بەرنامەیەکــی شــیعری بــووە بــە میوزیکــەوە. 
- دوای ڕووداوی گۆڕەپانــی ژاڵــە لــە 8ی ئەیلولــی 1978 لەگــەڵ 
)محەمــەد ڕەزا لوتفــی، محەمــەد ڕەزا شــەجەریان و حســین عەلیــزادە( 

ــتیان لەکارکێشــاوەتەوە. ــۆ، دەس ــە ڕادی ــان ل ــاڕازی بوونی ــۆی ن بەه
- ســاڵی 1994، بــۆ یەکــەم جــار ســاخکردنەوەکەی هۆشــەنگ بــۆ 
غەزەلەکانــی حافــز بەناونیشــانی »حافــز بــە ســعی ســایە« چــاپ 

کــراوە و پێشکەشــی هاوســەرەکەی کــردووە. 
- سایە سااڵنێکی بۆ تووێژینەوە و حافزناسی تەرخان کردوە. 

- لــە ڕۆژی پێنجشــەممەی 4ی تشــرینی یەکەمــی 2018 لە ڕێوڕەســمی 
ــای  ــۆ ئاشــتی«، مەدالی ــەر ب ــی هون ــی »فێســتڤاڵی نێونەتەوەی کۆتای
بــااڵی »هونــەر بــۆ ئاشــتی« بەخشــرایە هۆشــەنگ ئیبتیهــاج و 3 

ــر.  هونەرمەنــدی ت



هه ڵسه نگاندنی نیشانه ناسیی
ستراکچه رالیزمی شیعری »ئه رخه وان«ی هۆشه نگی ئیبتیهاج

سه ید محه مه د حسێنی مه عسووم 
شیرین ئازمووده  

لە فارسییەوە: ئاسۆ حەسەن 
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نزیکــەی ســەد ســاڵێک دەبێــت هــەوڵ دراوە بــە جــدی بەرهەمــی ئەدەبــی 

بــە شــێوەیەکی زانســتیی و شــێوازمەند هەڵبســەنگێنن و لــە چوارچێــوەی 

تیــۆر و ڕوانگــەی جۆراوجــۆری ڕەخنــەی ئەدەبــی دا، لــە م دەقانــە بگــەن. 

ــە بەرهەمــی فەیلەســووفانی  ــەم مێــژوە ل ــە پێــش ســااڵنێک ل ئــەم هەواڵن

ــە  ــانەن، ب ــەو کەس ــن ئ ــە  یەکەمی ــە، ک ــتۆدا هەی ــوون و ئەرس وەک ئەفالت

ــا دوای  ــەاڵم تەنی ــوە، ب ــەدەب گرت ــە ئ ــان ل  شــێوەیەکی زانســتییانە ڕەخنەی

ڕوانگــەی  کــە  بــوو  ڕووســی  فۆڕمالیزمــی  قوتابخانــەی  ســەرهەڵدانی 

جیاجیاتــری وەک ســراکچەرالیزم و پۆســت ســراکچەرالیزم خرانــە ڕوو. 

هــەر یــەک لــەم قوتابخانانــە پێــوەری تایبەتیــان بــۆ هەڵســەنگاندنی دەقــی 

ئەدەبــی بــە کار هێنــا. شەمیســا بــڕوای وایــە دەبێــت لــە ســەر بنچینــەی 

ــۆ هەڵســەنگاندنی هــەر بەرهەمێکــی  ــەی فۆڕمالیســتیی ڕووســی، ب ڕەخن

ئەدەبــی، پشــت بــە فــۆڕم ببەســرێت و ناوەڕۆکــی دەقەکــە لــە بــەر 

چــاو ناگیررێــت. بونیــادی دەق، بنەمــای شــیکردنەوەیە لــە ڕەخنــەی 

پۆســت  ماناکــەی. ســەرئەنجام  و  نــاوەڕۆک  نــەک  ســراکچەرالیزمانەدا 

ــە  ــەوە گوتارێک ــە ڕوانگەیان ــە دەق ل ــۆڕێ ک ــە گ ــراکچەرالیزمەکان هاتن س

ــادی  ــەواوی بونی ــوو ت ــۆگ، بەڵک ــە ســەر دایال ــەوە ل ــورت نابێت ــەی ک ماناک

دیسکۆرســەکە لــە خــۆ دەگرێــت. بەمەیــش بەدرێژاییــی مێــژووی ڕەخنــەی 

ئەدەبییــە  ڕێچکــە  و  قوتابخانــە  ئاوابوونــی  و  ســەرهەڵدان  ئەدەبــی، 

جۆربەجــۆرەکان دەبینیــن، بــەو بەڵگەیــەی هیــچ قوتابخانەیــەک ناتوانێــت 

بانگەشــەی ئــەوە بــکات کــە دوا قســەی خــۆی دەربــارەی ئــەدەب و 

ڕەخنــەی ئەدەبــی کــردوە. ســەرەڕای ئەوانــە، هەڵوێســتگیرییە جیاجیــاکان 

ــەر چــاو.  ــە ب ــە کارێکــی ئاســایی دێت ــی تیۆرســێنی ب ــە ڕەوت ل

1-نیشانەناســییش لــە ژانــری ڕێکارەکانــی  ڕەخنــەی ئەدەبییــە کــە بــۆ 

مانــا  ئەفراندنــی  شــێوەی  لــە  توێژینــەوە  و  بــوارە  لــەم  بەکارهینــان 

لــە دەقەکانــی ئەدەبــی، توانایەکــی بەرچــاوی هەیــە. مەکاریــک لــە 

ئینســکلۆپیدیای تیۆرەکانــی ئەدەبــی مۆدێــرن، بــەم چەشــنە پێناســەی 

ــوو  ــێوازمەندی هەم ــەوەی ش ــی خوێندن ــی دەکات: »نیشانەناس نیشانەناس

ــە  ــان ل ــان و ڕاڤــەکاری نیشــانەکان، ی ــە بەرهەمهێن ــە کــە ل ــەو هۆکارانەی ئ

پرۆســەی دەاللەتــدا بەشــدارن«. پــی یــەر گیــرۆ نیشانەناســی بــەو زانســتە 

ــەکان،  ــانەیی وەک زمان ــێوازە کانی نیش ــەوەی ش ــە خوێندن ــە ب ــت ک دەزانێ

ــەوە.  ــد دەکۆڵێت ــی و... هت ــێوازی ئاماژەی ــە ش ــۆدەکان، ل ک

ئامانجــی ئــەم توێژینەوەیــە، ئاشــنابوونە بــە نیشانەناســی وەک میتۆدێــک 

بــۆ هەڵســەنگاندنی دەقەکانــی ئەدەبــی و شــیکارکردنی نیشانەناســیی 

ــای  ــراکچەرالیزم بنەم ــەی س ــدا؛ قوتابخان ــیعری مۆدێردن ــە ش ــە ل منوونەییی

ــە  ــان، ل ــەی نیشانەناس ــە زۆرب ــە ک ــەو بڕوایەدای ــە. داد ل ــەم تێفکرینەی ئ

هــەر  ســراکچەرالیزمانەوە  ڕوانگــەی  لــە  و  ســراکچەرالیزمن  واقیعــدا 

ــەی  ــە پێناس ــە ئەدەبیی ــەم دەق ــە و ئ ــا دەقێک ــی تەنی ــی ئەدەب بەرهەمێک

جیهانــی خۆبــەس و ســەربەخۆ دەکــەن کــە مانــا و دەاللەتەکانــی لــە ناخــی 

پێوەندییەکانــی وشــە و ڕســتەکانی دەق دا هەڵدەقوڵــێ و بــۆ مەدلوولەکانی 

ــەدا،  ــەم توێژینەوەی ــی ئ ــی یەکەم ــە بەش ــەوە. ل ــان دەگەڕێت ــان جیه هەم

ــیعر  ــی ش ــی نیشانەناس ــی، باس ــینەی نیشانەناس ــە پێش ــردن ب ــە ئاماژەک ب

و هەروەهــا نیشانەناســی و ســراکچەرالیزم کــراوە؛ لــە بەشــی دوەم دا، 

هۆشــەنگی ئیبتیهــاج نــارساو بە )ســایە( – شــاعیری هاوچەرخــی ئایدیالگەرا 

ــەری  ــە گرتنەب ــدا ب ــە درێژەی ــاندوە و ل ــی ناس ــەر – بەرهەمەکان و هێامگ

ڕێکارەکانــی نیشانەناســی لــە شــیعری »ئەرخــەوان« دەکۆڵرێتــەوە، تــا 

ــە دەســت  ــەوە، ب ــەم ڕوانگەی ــیعر ل ــەی ش ــە ڕەخن ــی ل ــی بابەت منوونەیەک

بێــت. 

ــی  ــەن لوی ــە الی ــڕۆی ل ــای ئەم ــە مان ــی ب ــتی نیشانەناس ــەی زانس 2- بناغ

فێردینــان سوســۆر زمانناســی ســویرسی و چارلــز ســندرس پێــرس لۆژیکزانــی 

ــەم  ــەک ئ ــا ڕادەی ــە ســەرەتای ســەدەی بیســتەم دامــەزراوە. ت ئەمریکــی ل

دوو بیرمەنــدە هــاوکات بــە یەکــەوە پێیــان خســتە ئــەم مەیدانــەوە، 

بــەاڵم ســراتیجی جیاوازیــان دەربــارەی نیشانەناســییان خســتوەتە ڕوو. 

لــە داهاتــوودا بەکورتــی باســی ڕوانگەکانــی هــەر یەکەیــان دەکەیــن. 

 )semioticsو semiology ــیامنتیکس ــیمۆلۆژیا و س ــەر دوو زاراوەی )س ه

کــە هــەر دووکیــان لــە ڕابــردوودا بــە مانــای نیشانەناســی بــوون، بــە ڕیــز 
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ــڕۆ  ــەاڵم ئەم ــراون، ب ــە کار هێ ــۆرەوە ب ــرس و سوس ــەن پێ ــە الی ل

ــای  ــەی هاوت ــی، وش ــوێ دا ماناناس ــەرچاوەی ن ــک س ــە هەندێ ل

ــە  ــا نیشــانەکان ل ــوە، وات ــەر چــاو گرت ــە ب نیشانە–ماناناســییان ل

پێوەنــد بــە یەکــەوە مانــا دەبەخشــن و لــەم الیەنــەوە مانــا 

ماهیەتــی ڕەوانــی هەیــە. شــەعیری و وەفایــی 

لــەم بارەیــەوە دەڵێــن: »نیشانە–ماناناســی 

واتــە قایــل بــوون بــە نیشــانەی ڕوح، لــەو 

دیــو نیشــانەکان و لــە ســەروویانەوە 

بــە  نیشــانەیان  کــرد،  ســەیریان 

دیاردەیــەک زانــی لــە هەلومەرجەکانــی 

پرۆســەی خوێندنــەوەدا، ســەرئەنجام 

ــی  ــە ڕەوان زان ــان ب ــانەکان و مانای نیش

لــە  یەکــەوە  بــە  پەیوەســتبوونیان  و 

شــێوەیە،  بــەم  بینــی.  هاوکردەییــدا 

ــی دینامیکــی، بگــۆڕ،  ــە ڕەوت ــان ب مانای

ڕەوان،  نەگــۆڕ،  نــەرم،  نابــەردەوام، 

ــی«. ــزم زان ــان ن ــی، ی بااڵڕۆی

ڕوانگــەی  لــە  نیشــانە     1  –  2

وایــە  بــڕوای  سوســۆر  سوســۆرەوە: 

کــە  دەکات  فێرمــان  نیشانەناســی 

چ  و  پێکهاتــوون  چ  لــە  نیشــانەکان 

یاســایەک بــە ســەریاندا بااڵدەســتە و زمانناســی 

ــۆر  ــت. سوس ــی دەزانێ ــی تێکڕای ــە زانیاری ــێک ل ــە بەش ب

هــەر نیشــانەیەکی زمانــی بــۆ دوو بەشــی دال و مەدلــوول دابــەش دەکات. 

لــە ڕوانگــەی سوســۆرەوە، نیشــانە دەرئەنجامــی هاوتــای ئــەم دوو توخمــە، 

ــێ  ــە ب ــە: دال ب ــانە دوو ڕووی هەی ــە نیش ــە. هەمیش ــا دال و مەدلوول وات

مەدلــوول، یــان بــە دەربڕینێــک دالێــک کــە دەاللــەت لــە هیــچ چەمکێــک 

ــە دەنگێکــی الڵ بــەو الوە هیچــی تــر نییــە و مەدلوولێکــە کــە  نــەکات، ل

هیــچ دالێــک بــۆ دەاللەتلێکردنــی بوونــی نەبووبێــت، ناشــێت و قابیلــی 

تێگەییشــن و ناســین نییــە. سوســۆر جەختــی کردوەتــەوە کــە دەنــگ و 

فیکــر )دال و مەدلــوول( ڕێــک وەک دوو ڕووی پــەڕەی کاغەزێــک لــە 

یەکــری جیانەکــراوەن. 

ــەی ســراکچەرالیزمی  ــەری قوتابخان ــە دامەزێن سوســۆر ک

ــراکچەرالیزمەکانی  ــیکارکردنە س ــە ش ــە، ل ئەورووپای

خــۆی جەخــت دەکاتــەوە لــە ســەر پێوەندییەکانی 

ســراکچەری و ڕووبەڕووبوونــەوەی دووالیەنــە، 

ــی هاونشــینی و جێگــرەوە،  وەک پێوەندییەکان

و  کاتێکــدا  لــە  و  هاوکاتــی  خوێندنــەوەی 

ــژەی  ــە درێ ــار. ل ــوان زمــان و گوت ــی نێ جیاوازی

و  هاونشــینی  ڕووبەڕووبوونــەوەی  باســی  دا 

ــۆری زمانناســی  ــە تی ــی دەکات کــە ل جێگرەوەی

تایبەمتەندێتیــی  سوســۆر  ســراکچەرگەرای 

تایبەتــی هەیــە و بنچینــەی کار لــە شــیکارکردنی 

ــراکچەرگەرایییە. ــێوەی س ــە ش ــەکان ب دەق

ــە  ــە ب ــەم دوو پێوەندیی ــارەی ئ ــەفەوی دەرب س

ــی  ــت: »پێوەندی ــۆر دەڵێ ــە سوس ــتنەوە ل گواس

هاونشــینی لــە بنەمــادا پێوەندیــی هەبــووی 

ــە  ــن ب ــە دەب ــە متورب ــە ک ــەو یەکانەی ــوان ئ نێ

یەکــەوە و یەکەیــەک لــە ئاســتی بااڵتــر پێــک 

بــە  بنەمــادا  لــە  هاونشــینیش  پێوەندیــی  دەهێنــن. 

پێوەندیــی هەبــووی نێــوان ئــەو یەکانــە دادەنرێــت کــە لــە 

ــازە  ــی ت ــتەدا یەکەیەک ــەو ئاس ــن و هــەر ل ــری هەڵدەبژێررێ ــی یەک جیاتی

ــۆرەوە  ــەی سوس ــە ڕوانگ ــۆی ل ــیکارەکەی خ ــجودی ش ــاراوە«. س ــە ئ دێنن

ســەبارەت بــەم پێوەندییانــە بــەم جــۆرە دەردەبڕێــت کــە سوســۆر لــە کاتــی 

ــە  ــەر ب ــکاوی س ــدا بەڕاش ــە زمان ــینی ل ــی هاونش ــکردنی پێوەندییەکان باس

ئاســتی گوتــاری دەزانێــت و بــە گشــت ئامــاژە بــە کات دەکات، کــە تەنیــا 

هەر زمانێکی ئاسایی 
کۆمەڵێک هێما و 

ژمارەیەکی سنورداری 
نیشانەیە و تەنیا بەشێک 
لە تێکڕای ئەو نیشانانە 
پێک دەهێنن کە بڕیار 
وایە لە نیشانەناسی 

بخوێنرێنەوە
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ــە ئاشــکرا  ــی پێشــنیارە. سوســۆر ب ــاردا قابیل ــی گوت ــی بابەتییەت ــە ئۆبێکت ل

بــڕوای وایــە پێوەندییەکانــی جێگــرەوە کــە لــە دەرەوەی چوارچێــوەی 

ــە،  ــان نیی ــی تەکیەگای ــان زەمەن ــدی ی ــەوەی تاکڕەهەن ــارن، درێژبوون گوت

شــوێنیان لــە مێشــک دایــە و ناوەوەییــن، لــە وتەیەکــدا ســەربە مەیدانــی 

ــن.  زمان

2-2  نیشــانە لــە ڕوانگــەی پێرســەوە: بــە پێچەوانــەی سوســۆر، نیشــانە بــە 

ــی  ــردەی پێوەندی ــت، ک ــوول دەزانێ ــی دال و مودل ــە دوو بەش ــوو ل پێکهات

نیشــانە لــە ڕوانگــەی پێرســەوە )1914(، لــە ســێ بــەش پێکهاتــوە:

1- هێام : )representmen( شێوەیەکە کە نیشانە بە خۆوە دەگرێت.

2- رشۆڤە : )interpretant(  مانایەکە کە لە نیشانەوە بە دەست دێت.

3- بابەت         : )object( شتێک کە نیشانە دەاللەتی لێ دەکات.

ــەژوورەوە  ــۆی چوون ــن، تابل ــن بڵێی ــرس دەتوانی ــکاریی پێ ــی دابەش ــە پێ ب

ــە  ــە، هێامی ــاید هەی ــەک س ــی ی ــەرەتای جادەیەک ــە س ــە ل ــە ک قەدەغەی

و رشۆڤەکردنــی ئــەم هێامیــە ئەوەیــە کــە تاکــەکان نەچنــە نــاو ئــەم 

ــەقامە.  ــەم ش ــۆ ئ ــە ب ــاوەوەی تاکەکان ــەی نەچوونەن ــەقامەوە و بابەتەک ش

ــە  ــرس و سوســۆر ل ــوان دابەشــکاریی پێ ــدا هەڵســەنگاندنی نێ ــە ئەنجام ل

نیشــانەدا دەردەکەوێــت کــە هێــامی پێــرس هاوتایــە بــە دال لــە مەدلوولــی 

سوســۆر و رشۆڤەکردنیشــی هاوشــێوەی مەدلوولــی سوســۆرە و لــەم نــاوەدا 

ــە  ــا بابەتــە کــە سوســۆر باســی نەکــردوە. چینبەندییــەک کــە پێــرس ل تەنی

جۆرەکانــی نیشــانە دەیخاتــە ڕوو، بــە شــێوەیەکی فــراوان لــە خوێندنــەوەی 

نیشانەناســی بــۆی دەگەڕێتــەوە. هــەر وەک ســەعید دەیخاتــە ڕوو، پێــرس 

نیشــانەکان بــە پێــی پێوەندییەکانــی جیاوازیــی نێــوان دال و مەدلــوول بــۆ 

ــەش دەکات: ســێ جــۆر داب

1- فــۆڕم: کــە بــە هۆیــەوە پێوەندیــی نێــوان دال و مەدلــوول هاوشــێوەیە 

وەک هاوشــێوەبوونی نێــوان وێنــەی شــەخس و خــودی شــەخس.

2-ســیامتیک )واتاســازی(: نیشــانەیەکە لــە ســەر بنەمــای پێوەندیــی هــۆکار 

و هۆکارێتیــی وەک دووکــەڵ کــە نیشــانەی ئاگــرە.

3- هێــام: کــە پێوەندیــی نێــوان دال و مەدلــوول گرێبەســتێکە هاوشــێوەی 

کارایــی ئــەو هێامیانــەی کــە دەاللــەت لــە پلــەی ســەربازی دەکــەن.

ــی  ــە قەڵەمڕەوی ــن ک ــێ بگەی ــن ت ــرا، دەتوانی ــەوەی گوت ــەرنجدان ب ــە س ب

هیــچ  کــە  گرێبەســتێکە  نیشــانەکانی  خوێندنــەوەی  زماننــاس،  کاری 

ــت  ــە و دەبێ ــەوە نیی ــی خۆی ــە مەدلووکان ــان ئاســایی ب ــی ی ــی زات پێوەندی

بــە دوای پاســاوێکەوە بێــت بــۆ ئاشــکراکردنی پێوەندییەکانــی نێــوان ئــەم 

نیشــانانە. نیشــانەکان لــە ڕوانگــەی ســەفەوییەوە، زمــان بــە بەڵگــەی 

گرێبەســتەکانیان، بــە هێــام دادەنرێــن. هەڵبەتــە وشــەکانی وەک »بۆمــب« 

یــان »خــوڕە« کــە لــە زمانناســیدا پێیــان دەگوترێــت ناودەنــگ، بــە هێــام 

ــی  ــک لێکچووی ــان جۆرێ ــێوە و ماناکانی ــوان ش ــە نێ ــە ل ــن، چونک دەزانرێ

ــام  ــک هێ ــایی کۆمەڵێ ــی ئاس ــەر زمانێک ــێوەیە، ه ــەم ش ــە. ب ــی هەی بوون

و ژمارەیەکــی ســنورداری نیشــانەیە و تەنیــا بەشــێک لــە تێکــڕای ئــەو 

ــەوە.  ــە نیشانەناســی بخوێرێن ــە ل ــار وای ــە بڕی ــن ک ــک دەهێن نیشــانانە پێ

هــەر بــەو بەڵگەیەیــە کــە سوســۆر بــڕوای وابــوو، زمانناســی بەشــێکە لــە 

نیشانەناســی، ســەرئەنجام ئەمــڕۆ پێکهاتەیــەک لــە تیۆرەکانــی ئــەم دە 

بیرمەنــدە ســەرەڕای بۆچوونــی بیرمەندانــی وەک بــارت، گیــرو، ئیکــۆ و...، 

ــیوە.  ــی بەخش ــتی نیشانەناس ــە زانس ــێوەیان ب ش

3- نیشانەناسی شیعر:

ــی  ــە کورت ــتە ب ــن، پێویس ــیعر بکەی ــیی ش ــی نیشانەناس ــەوەی باس ــش ئ پێ

ئامــاژە بــە پێناســەکردنی شــیعر و زمانــی تایبەتــی بکەیــن. ژمارەیــەک 

پێناســە لــە ڕوانگــەی جیاجیــاوە دەربــارەی شــیعر خراوەتــە ڕوو. شــەفیعی 

کەدکونــی بــەم چەشــنە پێناســەی شــیعر دەکات: »شــیعر ڕووداوێکــە کــە 

ــۆی،  ــیعرەکەی خ ــە ش ــاعیر ب ــدا ش ــە حەقیقەت ــدا ڕوو دەدات و ل ــە زمان ل

کردەیــەک لــە زمانــدا دەکات کــە خوێنــەر لــە نێــوان زمانــی شــیعریی ئــەو 

و زمانــی ڕۆژانــە و ئاســایی دا، هەســت بــە جیــاوازی دەکات.« عەلــی پــوور 

دەربــارەی جیاوازیــی زمانــی گوتــار و زمانی شــیعر دەڵێت: »هەر وشــەیەک 

لــە زمانــی گوتــاردا مانایەکــی تایبەتــی هەیــە و ســنووردارییەتیی ژیانــی لــە 

ــە  ــە، ل ــی هێامی ــی شــیعر، زمان ــەاڵم زمان ــە، ب ــان مانادای ــوەی هەم چوارچێ

ــە  ــی ل ــۆزە و ڕازی ژیان ــدا. ئاڵ ــە قوواڵیی ــە ل ــت، ڕەوتێک ــدا ناجووڵێ ڕواڵەت
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ئاڵۆزبوونییەتــی«. ئــەم گواســتنەوەی وتانــە نیشــانەی ئەوەیــە کە شــاعیر بە 

تێکشــکاندنی هەندێــک لــە ڕێســاکان و ســەرووتر ڕۆیشــن لــە پێوەرەکانــی 

ــە ڕوانگــەی  ــا ل ــەم تەنی ــت. پێناســەکانی وەک ئ ــی، شــیعر دەخوڵقێنێ زمان

ئەدەبییــەوە لــە شــیعریان ڕوانیــوە و فۆکەســیان نەخســتوەتە ســەر الیەنــی 

ســراکچەری و زمانناســی. ئەگــەر مبانەوێــت لــە ڕوانگــەی زمانناســییەوە لــە 

شــیعر بکۆڵینــەوە، وا باشــرە لــە نیشــانەکانی نــاوی بکۆڵینــەوە و تاوتوێیــان 

ــە شــێوەی ئــەو هێــام و نیشــانانە  ــە شــیعردا ب ــاکان ل بکەیــن، چونکــە مان

دەبــن کــە لــە ڕێــگای لێکدانــەوە و رشۆڤەکردنیــان دەکرێــت لــە قوواڵییــی 

بــڕوای وایــە: »شــیعر  مانــای شــیعر بگەیــن. هــەر وەک ئەحمــەدی 

ــارێتەوە.  ــەی دەش ــە ئێم ــە ل ــە ک ــەگەلێکی هەی ــە قس ــە و هەمیش ناڕوون

مانــا یــان ماناکانــی شــاراوەی شــیعر، بابەتــی مــاددی نییــن کــە یەکجــار و 

بــۆ هەمیشــە ئاشــکرا بــن. جۆری 

ڕێنامییــن بــە ماناکانــی تــر کــە هــەر دەســتامن پێیــان گەییشــت، جــۆری 

بابەتــی تــر دەدۆزینەوە«.بــەو بەڵگەیــەی زمانــی گوتــار و زمانــی شــیعر لــە 

ــان سیســتمێکی ســەربەخۆی نیشانەناســی  ــاوازن، هــەر یەکەی یەکــری جی

ــانەکانی  ــی، نیش ــانەکانی زمان ــە نیش ــن ک ــە. دەزانی ــان هەی ــی خۆی تایبەت

ــن،  ــە کار دەهێرێ ــام ب ــتنەوەی پەی ــۆ گواس ــە ب ــتین ک ــواز و گرێبەس دڵخ

بــەاڵم بــە بــاوەڕی مافنــاس نیشــانەکانی شــیعری، نیشــانەکانی مانایــی )و 

نــەک ناودەنــگ(، ورووژێنــەر )و نــەک دڵخــواز( و بەگشــتی ناگرێبەســتین 

کــە بــۆ وەبەرنــان )و نــەک گواســتنەوە(ی پەیــام بــە کار دەهێرێــن. 

نیشــانەکانی لــەم چەشــنە بــە هەبوونــی توانــای نائاســاییی وەبەرنــان 

دەتوانێــت فــەزاکان و شــوێنگەلێک بخوڵقێنــن کــە هــەر خوێنەرێــک 

بکەوێتــە ئــەو شــوێنانەوە، خەریکــی خوڵقاندنــی پەیامــی هاوشــێوەی 

پەیامــی ئەفرێنــەر دەبێــت. کــە وایــە دەتوانیــن بڵێیــن نیشــانەکانی شــیعری 

بــە الیەنــی وەبەرنانــی مانــاکان، جیــاوازن 

لــە نیشــانەکانی 

هۆشەنگ لەگەڵ شەجەریان و دوان لە هاوڕێیانی
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سوســۆری. چونکــە مەدلوولێکــی جێگیریــان نییــە کــە بــە شــێوەیەکی 

دەستنیشــانکراو پێوەندییــان بــە دالەکانــەوە هەبێــت، بەڵکــوو ئــەو داالنەن 

ــە  ــر ل ــتەواژەیەکی ت ــە دەس ــت. ب ــان هەبێ ــی زۆری ــت مەدلوول ــە دەکرێ ک

ــکاوی،  ــای ڕاش ــەرەڕای مان ــەیەک س ــی وش ــە ئەداکردن ــیعردا، ب ــی ش زمان

ــی  ــای ناوەوەی ــان مان ــە هەم ــەوە ک ــر دێت ــدا بی ــە زەین ــر ل ــی ت چەمکەکان

دەبــن، وەک منوونــە ئیبتهیــاج لــە شــیعری »ئەرخــەوان«، مانای ڕاشــکاوانەی 

ــای  ــە و مان ــاوی ژنان(ەی ــان ن ــک دارە )ی ــاوی جۆرێ ــەوان ن ــەی ئەرخ وش

ــە. هــەر کەســێک ئاشــنای تایبەمتەندییەکانــی  ناوەوەیییەکــەی بەرگریکردن

ــن خاکــدا  ــن و نەخوازراوتری ــە کەمئاوتریی ــەم دارە بێــت دەزانێــت کــە ل ئ

گەشــە دەکات و خۆڕاگرییەکــی زۆری لــە بەرانبــەر گەرمــادا هەیــە. ئیبتیهاج 

بــە لێهاتوویــی تایبەتــی وەک هێــام و نیشــانەیەک ســوودی لــە نــاوی ئــەم 

دارە وەرگرتــوە کــە ئامــاژە بــە ڕووداو و دژوارییەکانــی ڕۆژگار دەکات. بــە 

ــەوەی  ــە لێکۆڵین ــان ل ــت، نیشانەناس ــت بگوترێ ــتی دەکرێ ــێوەیەکی گش ش

ــەوەن.  ــا ناوەوەییەک ــە دوای ئاشــکراکردنی نیشــانەکان و مان شــیعردا ب

 4- نیشانەناسی و سراکچەرالیزم:

قوتابخانــەی ســراکچەرالیزم، یەکێکــە لــە قوتابخانەکانــی زمانناســانەی 

ــێنێت:  ــراکچەرالیزم دەناس ــێوەیە س ــەم ش ــەفەوی ب ــی. س ــەی ئەدەب ڕەخن

جێگــرەوەی  و  هاونشــینی  پێوەندییەکانــی  ڕایەڵــەی  »ســراکچەر، 

توخمەکانــی سیســتمێک لــە پێوەندیــی بەرانبــەر بــە یەکەوەیــە کــە 

تەنیــا ســنووردار نییــە بــە زمــان و هەمــوو سیســتمێکی تــر دەگرێتــەوە«. 

ــە تێفکرینــی ســراکچەرالیزم  ــۆ ناســین و تێگەییشــتنی باشــر ل ســەفەوی ب

منوونەکانــی بابەتــی دەهێنێتــەوە کــە گونجــاوە و دەکرێــت ئــەم بەشــە بــە 

یەکێــک لــەم منونانــە دەســت پــێ بکەیــن. »گریــامن قۆپچــەی کراســەکەمان 

کراســەکەمان  بــە  پێشــوو  ئــەوەی  وەک  یەکێکــی  یــان  دەبێــت.  ون 

دەخەینــەوە، یــان ناچــار دەبیــن هەمــوو قۆپچــەکان بگۆڕیــن. هــەر ئــەو 

قۆپچەیــەک لــە پێوەندیــی بەرانبــەرە بــە قۆپچەکانــی تــری ئــەم کراســە و 

ــە  ــرەوە، سیســتمی قۆپچــەکان دەهێنێت ــی ت ــە تەنیشــت باقــی قۆپچەکان ب

ســراکچەرالیزمە«.  جیهانبینیــی  جۆرێــک  وەهــا،  تێڕوانینێکــی  ئــاراوە. 

لەگــەڵ بیرهێنانــەوەی ئــەم منوونــە دەردەکەوێــت کــە ســراکچەرالیزم 

ــە بــە  ســنووردار نییــە بــە زمانناســی، بەڵکــوو ئێمــە بــە شــێوەیەکی ڕۆژان

ــەم  ــش ئ ــواری زمانی ــە ب ــن. ل ــرۆدەی ئــەم تێفکرینەی ــە گی ــک ئێم جۆرێ

واقیعیەتەیــان قەبووڵــە کــە زمــان سیســتمێکە پێکهاتــوە لــە توخمــەکان و 

یەکەکانــی کــە پێوەندیــی بەرانبەریــان بــە یەکــرەوە هەیــە کــە بوگارســی 

ــی و  ــدا بەردەوام ــە حەقیقەت ــوون ل ــۆری لەدایکب ــە تی ــت ک دەری دەبڕێ

درێژەپێــدەری ســراکچەرالیزم دەبێــت، بەمەیــش لــە جێــی خۆیدایــە ئەگــەر 

بگوترێــت، ســراکچەرالیزم هێشــتا بۆچــوون و تێفکرینــی زاڵــی ســەردەمی 

ــی و  ــی ڕووس ــەی فۆڕمالیزم ــە قوتابخان ــە ل ــن ک ــن یاکوبس ــە. ڕوم ئێمەی

ســراکچەرالیزمی پــراگ ڕۆڵــی کارای هەبــوە، لــە ســەر بنچینــەی زمانناســیی 

ســراکچەرگەرا باســی جیاوازیــی نێــوان ڕۆڵــە جیاوازەکانــی زمانــی و ڕۆڵــی 

ــە  ــۆکار ک ــەش ه ــوان ش ــە نێ ــن ل ــن یاکوبس ــردوە. ڕوم ــی ک ــیعری زمان ش

بــۆ هــەر پێوەندییــەک کەالمێــک لــە بــەر چــاو دەگرێــت )نێــرەر، وەرگــر، 

ــە  ــاوەڕی وای ــۆدەکان( ب ــەکان و ک ــەری پێوەندیی ــەت، بەڕێوەب ــام، باب پەی

ــان  ــیعری زم ــی ش ــە، ڕۆڵ ــودی پەیامەک ــەر خ ــە س ــەس بخرێت ــک فۆک کاتێ

دەخاتــە ڕوو. ئــەم ڕۆڵــە بــە بەرجەســتەکردنی نیشــانەکان، بــۆ ســەر 

ــاد دەکات.  ــینەکانی زی ــانەکان و پێش ــوان نیش ــی نێ ــی بونیادین دوانەی

ئەخــوت دەربــارەی پێوەندیــی نیشانەناســی و ســراکچەرالیزم دەڵێــت کــە 

ــە نیشــانەکانە کــە  ــە پێــی قوتابخانــەی ســراکچەرالیزم کۆمەڵێــک ل دەق ب

هاوشــێوەی زنجیرەیــەک لــە ڕەمــزەکان بــە هــۆی نووســەرەوە بــۆ خوێنــەر 

دەگوازرێتــەوە و خوێنــەر دوای کردنــەوەی کــۆدەکان لــەم دراوانــەی 

زانیاریــی گــوازراوە دەگات و بەشــداری دەکات لــە زانیارییەکانــی نووســەر. 

لــەم ڕوەوە بــەردەوام پێوەندیــی دیالێکتیکــی بەرتەســک لــە نێــوان نووســەر 

و خوێنــەر بوونــی هەیــە. دەکرێــت لــە ســەر بنچینــەی ئــەم ڕوانگانــە تــێ 

ــە  ــە شــیکارکردنی ســراکچەری پەیوەســتە ب ــن کــە بەهــای نیشــانە ل بگەی

ــەوە  ــەری دەدۆزێت ــادان و دەاللەتگ ــای مان ــدا توان ــە دەق ــا ل دەق  و تەنه

و لــە دەرەوەی لێکۆڵینــەوەی توخمەکانــی دەوروبــەری خــۆی، شــایانی 

ــەی  ــە ڕوانگ ــراکچەرالیزم ل ــی س ــە. ئامانج ــردن نیی ــەوە و رشۆڤەک لێکدان
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ســراکچەرالیزمی  قوتابخانــەی  لــە  کــە  وەک  هــەر  یاکۆبســن 

ــی  ــە فۆنێم ــە ب ــن نیی ــا ڕاگەییش ــە ڕوو، تەنی ــی خراوەت ئەمەریک

ــا  ــت ت ــە بئەفرێنێ ــەو توانای ــت ئ ــوەوە، بەڵکــوو دەبێ ــارە ب دووب

بتوانێــت پێوەندییــەک ئاشــکرا بــکات کــە لــە نێــوان شــێوە 

ــە. ــی هەی ــادا بوون و مان

بەرانبەرێتیــی دوانەییــی سوســۆر لــە ڕوانگەی 

سراکچەرالیزمیشــەوە جێگــەی بایەخن  کە 

لــە بەشــی پێشــوودا ئاماژەیــان پــێ کــرا. 

بــە شــێوەیەک کــە ســراکچەرالیزمان 

بناغــەی بۆچوونــی خۆیــان لــە ســەر 

سوســۆر  زمانناســیی  ســەملێراوەکانی 

بونیــاد نــاوە. شەمیســایش بــڕوای وایــە: 

ــن  ــی بنچینەیری ــی دوانەی »بەرانبەرێتی

ــە ســراکچەرالیزمدا، چونکــە  چەمکــە ل

ــی  ــادا تێفکرین ــە بنەم ــەوان ل ــە ڕای ئ ب

ــراوە:  ــات ن ــەر بونی ــە س ــی ل مرۆڤایەت

لــە  و  دزێو/جــوان  خراپ/بــاش، 

رسوشتیشــدا هــەر وایــە: شــەو/ڕۆژ، 

ســپی/ڕەش ...«

توێژینــەوە  ژمارەیــەک  ئێســتا  تــا 

لــە  ئەدەبــی  نیشانەناســی  دەربــارەی 

دووتوێــی بەرگــی کتێــب، یــان بــە شــێوەی 

توێژینەوەکانــی  وەک  نــوورساون،  وتــاردا  و  نامیلکــە 

دەربــارەی نیشانەناســیی شــیعرە کالســیکییەکان، دەتوانیــن ئامــاژە بــە 

لێکۆڵینەوەکانــی نیشانەناســی شــیعرەکانی حافــز، نیزامــی و مەولــەوی 

دەربــارەی  وتــار  چەندیــن  نوێیــش  شــیعری  بوارەکانــی  لــە  بکەیــن. 

نیشانەناســیی بەرهەمەکانــی ئیخــوان ســالس، شــاملو، نیــام یۆشــیج و 

ــدەی  ــە ئەوەن ــەم توێژینەوان ــە ئ ــراون، ک ــاپ ک ــور چ ــن پ ــەر ئەمی قەیس

دەتوانرێــت لــەم بەرهەمانــە ســوودیان وەرگرتــوە. بــەو بەڵگەیــەی کــە 

ــەر  ــە س ــی ل ــەی نیشانەناس ــە ڕوانگ ــەک ل ــچ توێژینەوەی ــتا هی ــا ئێس ت

شــیعرەکانی هۆشــەنگی ئیبتیهــاج ئەنجــام نــەدراوە، نووســەران 

هەوڵیــان دا بــە لێکۆڵینــەوەی نیشانەناســی شــیعری ئەرخــەوان، 

هەنــگاو لــەم ڕێگایــەدا بنێــن. 

5- نیشانەناسی شیعری ئەرخەوان

تــا ئێشــتا ســراتیجی جیــاواز بــۆ شــیکارکردنی 

کار  بــە  ئەدەبییــەکان  دەقــە  نیشانەناســیی 

هێــراوە، بــەاڵم گونجاوتریــن ســراتیجییەک 

کــە لــە شــیکارکردنی شــیعری ئەرخەوانــدا کارا 

دێتــە بــەر چــاو، ســراتیجییەکە کــە فەرهەنگــی 

لــە وتــاری »نیشانەناســیی شــیعری ئەلفبــای 

دەرد«، ســوودی وەرگرتــوە. ئــەم ســراتیجییە لــە 

ــت: ــت دێ ــە دەس ــوارەوە ب ــی خ لێکۆڵینەوەکان

 1. نیشانەکانی بەستە بەئەفراندنی بەرهەم؛ 

2. نیشانەکانی بەستە بە جوانناسی وشە ؛ 

3. نیشانەکانی بەستە بە زمان و شوێن؛

 4. نیشانەکانی بەستە بە فۆڕم؛

ــۆڕم و  ــە ن ــە الدان ل ــتە ب ــانەکانی بەس  5. نیش

ــدا) ــە ڕێزمان ــارەزا ل ــوی )ش ــی نەح بەهاکان

هەنووکــە پێــش شــیکارکردنی شــیعرەکە، چاوێــک 

بــە شــیعرەکەدا دەخشــێنین: 

ئەگەر بمانەوێت لە 
ڕوانگەی زمانناسییەوە 
لە شیعر بکۆڵینەوە، وا 
باشترە لە نیشانەکانی 

ناوی بکۆڵینەوە و 
تاوتوێیان بکەین، 



215گۆڤارێكی ئەدەبیی  وەرزییە
ات

ەک
ید

ەر
 د

وە
نە

ۆڵی
ێک

و ل
کر

 ف
بۆ

یا 
ید

 ئا
ای

زگ
دە

ەر
ەو

ت

            شیعری »ئەرخەوان«
وەرگێڕانی: چۆمان

ئەرخەوان!
ئەی لقی هاوخوێنی لە من دابڕاو

ئاسمانی تۆ چ ڕەنگییە ئێستا؟
خۆرەتاوە هەوا،

یا تەمە و گیراوە هێشتا؟
من لە سووچێکی ئەم جیهانە

کە لە دونیا بە دەرم
ئاسمانێک نییە لە سەرم

لە وەرزی بەهاریش بێخەبەرم!
ئەوەی دەیبینم، لە دەوروبەرم

دیوارێکی ڕەش و بەرینە
ئەوەندە نزیکە

ئەو دەمەی هەناسەیەک لە سنگمەوە هەڵ دەدەم
بە ڕوومدا دەیپژێنێتەوە!
ڕێگایش وەها بەستراوە

کە فڕینی نیگا
هەنگاوێک بڕ ناکا!

تروسکەیەک لە زەردەچرایەکی کز
چیرۆکبێژی شەوانی ئەنگوستەچاوە

هەناسەم تەنگەژە دەبێ
کە هەوایش لێرەدا بەند کراوە!

هەر چی لێرە لەگەڵمدایە
ڕەنگ و ڕووی ڕووخساری هەڵگەڕاوە

خۆرەتاو بۆ ساتێکیش هەرگیز
گۆشە چاوێکی بە سەر فەرامۆشی ئەم دەخمەیە نەپژاوە!

لەناو ئەم سووچە خامۆشە فەرامۆش کراوە
کە بە هااڵوی ساردی،

هەر چی مۆمە خامۆش کراوە
یادێکی ڕەنگاوڕەنگ لە خەیاڵمدا

دەمخاتەوە گریان
ئەرخەوانم لەویایە
ئەرخەوانم تەنیایە

ئەرخەوانم خەریکە دەگری چەشنی دڵە خوێناوییەکەی خۆم
کە بە هەر هەنیسکێ لە چاوی فرمێسکی خوێن دەبارێنێ!

ئەرخەوان!
ئەم ڕازە چییە هەموو جارێ بەهار،

لەگەڵ ماتەمینی دڵی برینداری ئێمە سەر هەڵدەدا و
هەموو ساڵێ زەوی شەاڵڵی خوێنی پەڕەسێلکەکان دەکا و

بەم چەشنە بەسەر جەرگسووتاوەکاندا 
بارانی کۆسپ دادەکا!

ئەرخەوان پەنجەی خوێنینی زەوی!
دامەنی بەیان بگرە

لە شۆڕەسواری خەرامانی خۆرەتاو بپرسە
ئاخر کەی بەم دەربەندی خەمەدا تێدەپەڕن؟

ئەرخەوان!
هێشووی خوێن،

بەرەبەیانان کە کۆترەکان
بە لێواری پەنجەرەی ئاوەاڵی بوومەلێڵەوە

دەست دەکەن بە گمەگم گیانی گوڵڕەنگی من
بە دەستەوە بگرە

بیبە بۆ نواڕگەی هەڵفڕین
ئاە خێراکە دەی

کە هاوەاڵنی ئەم فڕینە
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نیگەرانی خەمی هاوسەفەرن!
ئەرخەوان!

ئەی ئااڵی گوڵگوڵینی وەرزی بەهار
تۆ شەکاوە بە

ڕاوەستاو بە
تۆ شیعری خوێناوی منی

با یادی ڕەنگینی هەوااڵنم
لە سەر زمانت بە ئادگار بمێنێ

ئەی شیعری هێشتا نەگوتراوی من،
تۆ نەغمە نەنووسراوەکانم بچریکێنە

ئەرخەوان!
ئەی لقی هاوخوێنی لە من دابڕاو.

1.5. نیشانەکانی بەستە بە ئەفراندنی بەرهەم:

ئەمیــر هۆشــەنگی ئیبتیهــاج نــارساو بــە )ســایە(، یەکێکــە لــە بەناوبانگریین 

شــاعیرانی هاوچــەرخ کــە لــە دوو بواری شــیعری نوێ و کالســیکدا هەنگاوی 

ــی و  ــا زەوق ــەنگاندنی توان ــان هەڵس ــەوە، ی ــۆ تاقیکردن ــیعری ب ــاوە و ش ن

هەنووکەیییەکانــی خــۆی هۆنیوەتــەوە. ئەگــەر چــی ســایە لە بواری شــیعری 

هاوچەرخــدا گەییشــتە ترۆپــک، لــە بەرهەمــی نــوێ و نیامییــش دا شــیعری 

ــەدا  ــەو چوارچێوەی ــر، ل ــە و زیات ــی زۆری هەی شاییســتە و جێگــەی تێڕامان

ــی  ــەی کۆمەاڵن ــەلەی ڕۆژان ــی مەس ــاوە و باس ــی هێن ــی کۆمەاڵیەتی بابەت

ــی شــیعری ســایە  ــە بەرچاوەکان ــە تایبەمتەندیی ــک ل ــردوە. یەکێ خەڵکــی ک

ــی  ــی و ڕۆنان ــاغی و ڕەوان ــی و سەرس ــالس »جوان ــوان س ــی ئیخ ــە قەول ب

وشــەیە لــە شــوێنی خــۆی و شــارەزایییە کــە ســایە لــە بەکاربردنــی گونجــاو 

و دڵگــر هەیەتــی.« ئیبتهــاج ســەرەتا بــە چاپکردنــی یەکــەم کتێبــی شــیعری 

ــە،  ــی پەتیی ــەی شــیعری غرامی ــە ناوەڕۆکەک ــا« ک خــۆی »نخســتین نغمەه

ــەن  ــی زەم ــە تێپەڕین ــەاڵم ب ــەم دەدرا، ب ــە قەڵ ــی ل ــاعیری ڕۆمانس ــە ش ب

دەکەوێتــە ڕەوتــی ڕووداوە کۆمەاڵیەتییەکانــەوە، پــاش وەرچەرخانێکــی 

فیکــری بــە نووســینی شــیعری کۆمەاڵیەتــی و سیاســی خــۆی دەخاتــە ڕیــزی 

شــاعیرانی ئایدیالگــەراوە.

مەکاریــک دەربــارەی نیشانەناســی ئەفراندنــی بەرهــەم دەڵێــت کــە هــەر 

ــە شــێوەی ڕاســتەوخۆ و چ  ــاواز، چ ب ــە ڕێــگای جی بەرهەمێکــی ئەدەبــی ب

بــە شــێوەی مەجــازی، دەاللــەت لــە ژیانــی شــاعیر، ســراکچەری کەســایەتی 

ــراوە.  ــەروەردە ک ــدا پ ــایە تێی ــە س ــەی دەکات ک ــە کۆمەاڵیەتییەک و ژینگ

ســایە لــە شــیعرە کالســیکی و غەزەلەکانیــدا ســوود لــە ڕزگاربوونــی خــۆی 

لــە بەیتەکانــی کۆتایــی وەردەگرێــت کــە خوێنــەر بــە هۆیــەوە ئامــاژەی بــە 

نیشــانەکانی ئەفراندنــی بەرهــەم کــردوە، بــەاڵم لــە شــیعرە نوێیەکانــی وەک 

ــۆ ناســینی  ــەر دەکــەن ب ــی خوێن ــرن کــە ڕێنامیی »ئەرخــەوان« نیشــانەی ت

ئەفراندنــی بەرهــەم؛ وشــە زۆر بەکارهێراوەکانــی وەک شــەو، بەیــان، 

هەتــاو، مــۆم، بەهــار تایبەمتەندێتیــی فیکــری شــاعیر ئاشــکرا دەکــەن. 

ــەری  ــی بەرهەمهێن ــۆری ڕوانین ــن و ج ــی تێڕوانی ــانە دەرئەنجام ــەم وش ئ

بەرهــەم بــۆ دونیــای دەوروبــەری خۆیەتــی. ســایە لــەم شــیعرەدا ڕووداوە 

رسوشــتییەکان بــە شــێوەی ئــەو هێامیانــە بــە کار دەهێنێــت کــە بێگومــان 

ــی ڕۆژ دەکــەن.  ــە ڕووداوەکان ــاژە ب ئام

2.5. نیشانەکانی بەستە بە جوانناسیی وشە:

»بــە بــڕوای گیــرو، نیشــانەکانی جوانناســی، خــۆی لــە کۆتــی هــەر جــۆرە 

ــەوە دەکات،  ــارە خۆنواندن ــە دووب ــا ڕوو ل گرێبەســتێک ڕزگار دەکات و مان

ئــەم تایبەمتەندییــە بــە نیشانەناســی توانــای ئەفراندن دەبەخشــێت. شــاعیر 

ــە  ــۆی ل ــیعرەدا خ ــەم ش ــایە ل ــت«. س ــانەکان دادەهێنێ ــە نیش ــێکە ک کەس

تۆنــی ڕاســتەوخۆ بــە دوور دەگرێــت و ســەبکی دەربڕینــی ناڕاســتەوخۆ و 

هێامییــن دەگرێتــە بــەر. لــە شــیعری ئەرخــەوان دا زۆر وشــەی کۆنســێپتی 

ــە،  ــامی تاریکیونووتەک ــە هێ ــەو« ک ــراون. وەک »ش ــە کار هێ ــن ب هێامیی

هێامیەکــە بــۆ ســەردەمی زوڵموســتەم کــە دەبێــت بــە هــۆی ڕووناکییــەوە 

لــە نــاو بچێــت و هەمیشــەیش ڕۆژ دەکەوێتــە بەرانبەرییــەوە کــە هێــامی 

ڕووناکایییــە و نەزانــی و تاریکــی لــە نــاو دەبــات. ئــەم ڕووبەڕووبوونەوەیــە 

لــە دوو دێــڕ لــە شــیعری ئەرخــەوان دا بــە جوانــی دەربــڕراوە: 
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ترووسکەیەک لە زەردەچرایەکی کز
چیرۆکبێژی شەوانی ئەنگوستەچاوە

هەناسەم تەنگەژە دەبێ
کە هەواش لێرەدا بەند کراوە!

***
ئەرخەوان پەنجەی خوێنینی زەوی!

دامەنی بەیان بگرە
لە شۆڕەسواری خەرامانی خۆرەتاو بپرسە

ئاخر کەی بەم دەربەندی خەمەدا تێدەپەڕن؟
دوو بەیتــی یەکــەم دێــڕی یەکــەم بەکارهێنانــی وشــەکانی و نیشــانەی 

و  ڕووناکــی  کەماڵــی  کــە  ڕۆژە  ئامادەبوونــی  لــە  شــاعیرە  نائومێــدی 

ڕووی  ڕەنگــی  وەک  دالەکانــی  تریشــدا  دێڕەکانــی  لــە  ڕۆشــنایییە. 

هەڵبــزڕکاوە، فەرامۆشــی و گــۆڕ بوونیــان هەیــە کــە دەاللەتــی ناوەوەیــی 

لــە ســەر نائومێــدی هەیــە. لــە دێــڕی تــردا، دەســتەواژەی وەک »ئاســامنێک 

نییــە لــە ســەرم/ لــە وەرزی بەهاریــش بێخەبــەرم /

ئــەوەی دەیبینــم، لــە دەوروبــەرم دیوارێکــی ڕەش و بەرینــە«، وێنــای زەینــی 

جــوان و پــڕ بــە پێســتی لــە زینــدان و ســنووردارییەکانی و هەروەهــا 

هەســتی نائومێــدی بــە دەســتەوە دەدات کــە دەرئەنجامــی ئامادەبوونیەتی 

ــە زەینــی خوێنــەر دەچەســپێت  ــای زینــدان ل ــەم شــوێنە. هــەر وەک وێن ل

و تــەواوی هەســتەکانی شــاعیر دەداتــە بەرانبــەر. ســایە وێنــای داخــراو و 

تەنگوتاربوونــی فــەزا بــە نیشــانەکانی ناواقیعــی دەئافرێنێــت:

ئەوەی دەیبینم، لە دەوروبەرم
دیوارێکی ڕەش و بەرینە

ئەوەندە نزیکە
ئەو دەمەی هەناسەیەک لە سنگمەوە هەڵدەدەم

بە ڕوومدا دەیپژێنێتەوە!
ڕێگایش وەها بەستراوە

کە فڕینی نیگا
هەنگاوێک بڕ ناکا!
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دەســتەواژەی »کــە هەوایــش لێــرەدا بەنــد کــراوە!« نیشــانەیەکی ناواقیعییە 

ــە  ــەدا، چونک ــەر گرتووخان ــتە بەس ــی بااڵدەس ــر و زەنگ ــی زەب ــۆ دەربڕین ب

ــە  ــاعیر ک ــەاڵم ش ــە، ب ــای هەی ــدار مان ــەوەری گیان ــۆ بوون ــوون ب زیندانیب

ــە  ــت. ل ــراوی دەبینێ ــە بەندک ــە، ب ــان و ژیین هــەوا هــۆکاری ســەرەکیی ژی

دەســتەواژەی »مــن لــە ســووچێکی ئــەم جیهانــە کــە لــە دونیــا بــە دەرم/ 

ئاســامنێک نییــە لــە ســەرم«، لــە دەرەوە بوونــی دونیــا و ئاســامنێک نەبوون 

ــدی و  ــە ســەر بەن ــی ل ــە دەاللەت ــن ک ــە ســەر ســەر، نیشــانەی ناواقیعیی ل

ــە. ــی خــۆی هەی ــە ئایدیالەکان ــوون ل دوورب

ئەدەبییەکانــی  دەقــە  شــیکارکردنی  لــە  چەمکئامێــزەکان  پێوەندییــە   

پێوەندییەکانــی  دەکۆڵرێتــەوە.  لێیــان  ڕســتەکانیش  و  وشــەکان  نێــوان 

لــە  لــە جــۆری هاوواتایــە، خۆرەتــاو و گیــراو  بەرەبەیــان و ســەحەر 

جــۆری  لــە  لقێــک  و  ئەرخــەوان  پڕواتــا،  ڕووبەڕووبوونــەوەی  جــۆری 

ــە  ــە پێوەندیی ــە ل ــە یەکێک ــش ک ــی هاوتایی ــوازەن. پێوەندی ــی خ پێوەندی

چەمکئامێــزەکان، لــە هــەر پێوەندییەکــی تــر زیاتــر لــەم شــیعرەدا بەرچــاو 

دەکەوێــت. زنجیــرەی هاوواتایــی لــەم شــیعرەدا بریتییــن لــە:

ــکایی،  ــراو؛ 3. تروس ــن، بەس ــوار، بەری ــراو؛ 2. دی ــاو، گی ــامن، خۆرەت 1. ئاس

چــرا، شــەو؛ 4. مــۆم، کــز، هــااڵوی ســارد؛ 5. بەهــار، پەڕەســێلکە؛ 6. بەیــان، 

خــۆر؛ 7. ئــااڵ، شــەکاوە؛ 8. کۆتــر، فڕییــن.

لــە شــیعری ســایەدا تێکــەڵ و پێکەڵــی لــە بەکاربردنــی پیشەســازیی ئەدەبی 

ــڵ  ــە فێ ــە پێویســتی ب ــە ک ــت، وشــەی ســایە وەهــا جــوان و ڕەوان دەبیرێ

ــوود  ــیعرەدا س ــەم ش ــایە ل ــەکان. س ــە وش ــە ب ــردن نیی ــە و گەمەک و تەڵەک

لــە پیشەســازیی ئەدەبــی وەک دووبارەبوونــەوە، خــوازە، مەجــاز و ... 

وەردەگرێــت کــە لــە شــیکارکردنی دەقەکانــی ئەدەبــی دا لــە نیشــانەکانی 

ــە  ــەک ل ــد منوونەی ــەوەی چەن ــە هێنان ــە ب ــن. هەنووک ــی دادەنرێ جوانناس

ــەوە: ــە دەکۆڵین ــەم ڕایان ــەک ل هــەر ی

ئاسامنێک نییە لە سەرم

لە وەرزی بەهاریش بێخەبەرم.

دووبارەکردنــەوەی کــردە نییــە کــە مانــای نائامادەبــوون دەگەیەنێــت، لێــرەدا 

شــاعیر یارمەتیــی گەیاندنــی چەمکــی نائومێــدی داوە. لــە شــوێنێکی تــر:

ئەرخەوانم لەویایە
ئەرخەوانم تەنیایە

ئەرخەوانم خەریکە دەگری
شــاعیر بــە دووبارەکردنــەوەی نــاوی ئەرخــەوان هۆگــری خــۆی بــۆ دونیــای 

دەرەوە لــە بەندیخانــە و ئایدیالەکانــی خــۆی نیشــان دەدات.

یاکوبســن لــە یەکێــک لــە وتارەکانــی خــۆی باســی جەمســەرەکانی خــوازە 

و مەجــازی دەکات کــە لــە ڕایەکانــی سوســۆر وەرگیــراوە لــە بــواری 

ــەری  ــە جەمس ــرەوە ب ــەوەری جێگ ــینییە و ت ــرەوە و هاونش ــەوەری جێگ ت

ــەری  ــە جەمس ــینی ب ــەوەری هاونش ــت و ت ــی دەزانێ ــراکچەری خوازەی س

ــەری  ــردەی جەمس ــێوەیە ک ــەم ش ــدی دا. ب ــە پێوەن ــت ل ــازی دەزانێ مەج

ــە ســەر پێوەندیــی هاوشــێوە و کــردەی جەمســەری مەجــازی  ــی ب خوازەی

بــە ســەر پێوەندیــی دراوســێیەتییە. گرینگریــن خــوازەی هەبــوو لــەم 

شــیعرەدا نــاوی ئەرخەوانــە کــە خــوازە لــە تــەواوی هۆگرییەکانــی شــاعیرە 

لــە دەرەوەی دیوارەکانــی زینــدان و لــە ژیانــی ئاســایی و دونیــای واقیعــی. 

ــار دا  ــە وەرزی بەه ــە ل ــک دارە، ک ــی جۆرێ ــەوەی ئەرخەوان ــی گەڕان ئەرک

ــە  ــاواز ل ــای جی ــەی مان ــی ناوەوەیییەک ــۆی ئەرک ــە ه ــەاڵم ب ــت، ب دەڕوێ

زەیــن دا دەچەســپێت. شــاعیر بەناوبردنــی نیشــانەی ئەرخــەوان لــە هــەر 

دێــڕە شــیعرێک باســی لــە هــاوڕێ بوونــی لەگــەڵ شــاعیر، بەهێــز بــوون، 

داکۆکیکــردن و ســوورهەڵگەڕانی دەکات. بــە ســەرنجدان بــە دەاللەتەکانــی 

ناوەوەیــی ئەرخــەوان، شــاعیر بــە لێهاتوویــی تایبەتــی لە تــەوەری جێگرەوە 

ســوودی لــەم نیشــانەیە وەرگرتــوە. یەکێــک لــە مەجازەکانــی بەکاربــردراو 

لــەم شــیعرەدا، دەســتەواژەی »ڕەش و بەریــن«ە کــە مەجــاز بــە پێوەندیــی 

وەســف و وەســفکراوە و هاونشــینی دیــوارە. لــەم دەســتەواژەیەدا بــە 

هــۆی پێوەندیــی هاونشــینی بەشــێکی بــە دوای یەکــدای وشــە کــە هەمــان 

ــوارە، ســڕراوەتەوە.  دی

3.5. نیشانەکانی بەستە بە کات و شوێن: 

نیشــانەکانی کات و  نیشــانە،  لــە جۆرەکانــی  پێــرس  لــە دابەشــکاریی 
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شــوێن دەکەونــە گروپــی نیشــانەکانی ســەرەتاوە کــە بــە شــێوەیەکی 

فیزیکــی، یــان بااڵڕۆیــی وابەســتەن بــە مەدلوولەکانیانــەوە. دەکرێــت ئــەم 

پێوەندییــە ببینــی، یــان ئەنجامگیــری بکەیــت. هەندێــک لــە توێژینــەوەکان 

لــە شــیکارکردنی شــیعری »ئەلفبــای دەرد«ی )قەیســەری ئەمینپــوور(، 

ــانەکانی کات  ــە نیش ــەکان ل ــە ئەدەبیی ــی دەق ــیکارکردنی نیشانەناس ــە ش ل

و شــوێنیان کۆڵیوەتــەوە. نیشــانەکانی کات و شــوێنی زۆر لــە شــیعری 

ــت. ــێ دەکرێ ــان پ ــوودا ئاماژەی ــە داهات ــە ل ــەوە ک ئەرخــەوان دا دەدۆزرێن

(ئەلف( نیشانەکانی شوێن:

ــە  ــا ب ــە دنی ــە ل ــە ک ــەم جیهان ــە ســووچێکی ئ ــن ل ــە دەســتەواژەکانی »م ل

دەرم« و »لــە نــاو ئــەم ســووچە خامۆشــە فەرامــۆش کــراوە«، ســووچ 

نیشــانەی شــوێنە کــە ئاماژەیــە بــە گرتووخانــە. لــە شــوێنەکانی تــری 

شــیعرەکە ئــەم نیشــانانە بــە وشــەکانی دەخمەیــە و دەربەنــدی خــەم هــەر 

ــژاوە«  ــە نەپ ــەم دەخمەی ــی ئ ــەر فەرامۆش ــە س ــتەواژەکانی »ب وەک دەس

ــی.  ــی ببین ــەڕن« دەتوان ــەدا تێدەپ ــدی خەم ــەم دەربەن ــەی ب ــر ک و »ئاخ

ــە  ــە ل ــێوەی دەخمەی ــیعرەدا هاوش ــەم ش ــوێن ل ــانەکانی ش ــک نیش هەندێ

مانــای حەقیقــی و هەندێکــی تــر هاوشــێوەی دەربەنــدی خــەم لــە مانــای 

خوازەیــی دا بــە کار هێــراون. وشــەی »لەویا« لــە دەســتەواژەی »ئەرخەوانم 

ــە  ــاژە ب ــە ئام ــیعرەدا ک ــەم ش ــوێنە ل ــری ش ــانەکانی ت ــە نیش ــە« ل ــەو یای ل

ــڕەرەوە  ــی گێ ــتانە دڵتەنگی ــەم ڕس ــە دەکات. ئ ــای دەرەوەی بەندیخان دونی

ســەبارەت بــە ئەرخــەوان نیشــان دەدات و ئــەم جــۆرە دێتــە بــەر چــاو کــە 

گیرۆدەبــوون بــە مەســەلەکانی کۆمەاڵیەتــی بوەتــە هــۆی لێکجیابوونــەوەی 

ــی  ــتەواژەی »یادێک ــە دەس ــش ل ــەی خەیاڵیی ــەوان. وش ــڕەرەوە و ئەرخ گێ

ڕەنگاوڕەنــگ لــە خەیاڵمــدا« بــە ناونیشــانی نیشــانەی شــوێن بــە کار 

ــەاڵم  ــە؛ ب ــدا شوناســی شــوێنی نیی ــە واقیعیەت ــە ل ــد ک ــراوە، هــەر چەن هێ

ــوە.  ــە شــوێن هەڵکەوت ــن ل ــادی ڕەنگی ــۆ دەســتەواژەی ی ــرەدا ب لێ

(ب( نیشانەکانی کات

تــەواوی فەرمانەکانــی بەکارهێــراو لــەم شــیعرەدا ڕابــردوون و زیاتــر الیەنی 

وەســفکردنیان هەیــە، چ وەســفکردنی فــەزای گرتووخانــە و چ وەســفکردنی 
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دۆخــی ڕۆحــی شــاعیر، بــەاڵم لــە چــوار دێــڕی کۆتاییــی شــیعرەکە، 

ــە کار هێــراون کــە گێــڕەرەوە  ــە الیەنــی فەرمانــەوە ب کــردەکان ل

ــە ئەرخــەوان  ــە، داواکاریــی خــۆی ل ــەم الیەن بەســوودوەرگرتن ل

کــە هەمــان جووڵەیــە لــە ڕێــگای ئــازادی، دەردەبڕێــت. بــە 

بەرهێنانــەوەی دەســتەواژەکانی کۆتاییی شــیعرەکە 

»تــۆ نەغمــە نەنوورساوەکانــم بچریکێنــە« 

داوا لــە ئەرخــەوان دەکات کــە درێــژە 

بــە ڕێــگا نیوەچڵەکــەی ئــەو بــدات. 

لــە دێــڕی شەشــەم وشــەکانی بەهــار و 

پەڕەســێلکەکان نیشــانەی کاتــن. بەهــار 

کاتێکــی  بــۆ  ڕاشــکاوانەی  دەالالتــی 

دەالالتــی  بــەاڵم  هەیــە،  تایبەتــی 

ناوەوەیــی ئــەو ئەوەیــە کــە شــاعیر 

هیــچ هیوایەکــی بــە ژیــان نییــە، چونکە 

ڕەنگێکــی  ئــەوەوە  الی  بــە  بەهــار 

ــەم ڕازە  ــت: »ئ ــە؛ دەڵێ ــەوزی هەی ناس

ــەڵ  ــوو جــارێ بەهــار/ لەگ ــە هەم چیی

ماتەمینیــی دڵــی برینــداری ئێمــە ســەر 

پەڕەســێلکەیش  وشــەی  هەڵــدەدا«. 

کاتــە  نیشــانەی  دێــڕەدا  لــەم  هــەر 

ئامــاژە  ناوەوەیــی  بــە شــێوەیەکی  کــە 

چونکــە  دەکات،  بەهــار  وەرزی  هاتنــی  بــە 

ــە  ــە ل ــەن ک ــن ئــەو باڵندان ــە یەکەمی ــێلکەکان ل پەڕەس

وەختــی بەهــاردا دێــن. بەیانــی لــە دەســتەواژەی »دامەنــی بەیــان بگــرە« 

نیشــانەیەکی تــری کاتــە کــە دەاللــەت لــە ڕووناکایــی دەکات و دەکەوێتــە 

بەرانبــەر شــەو کــە هێــامی تاریکییــە. شــاعیر بــە دەربڕینــی ئــەم وشــەیە 

لــە دێــڕی کۆتایــی، هیــوا بــە ڕزگار بــوون و گەییشــن بــە ئامانجــەکان لــە 

ــەوە. ــەر دەکات ــە خەب ــرۆڤ ب م

 4.5. نیشانەکانی بەستە بە فۆڕم:

پێوەندیــی ســتوونی وشــە، یەکێکــە لــە تایبەمتەندییەکانــی شــیعری نــوێ 

ــت.  ــە کار دەهێرێ ــەوە ب ــۆ ئ ــی« ب ــەی زەین ــەوەی »وێن ــە لێکدان ک

ــەواو  ــە بەیتێکــدا ت هــەر بابەتێــک )وەک شــیعری کالســیکی( ل

ــەوە  ــە یەک ــاوە ب ــەی مان ــە ڕوانگ ــەکان ل ــت و بەیت نابێ

بەســراون. تێکــڕای کۆپلــە لــە شــیعری نــوێ دا 

ــی  ــە قاڵب ــش ل ــیعری ئەرخەوانی ــە ڕوو. ش خراوەت

ــوورساوە  ــل ن ــە بەحــری ڕەم ــی و ل ــی نیامی نوێ

و پێوەندیــی ســتوونی هەیــە. حەســەن لــی 

نــاوەڕۆک  بــە فۆڕمــی مناییشــکردنی  فــۆڕم 

دەزانێــت و بــڕوای وایــە زمــان کــە بریتییــە لــە 

وشــەکان، پێکهاتــەکان، ڕســتەکان و چۆنییەتیــی 

پێوەندییانــە، ڕۆڵــی زۆر بەرچــاوی لــە »فۆڕم«ی 

شــیعردا هەیــە. قاتبەنــدی دەمــاری شــیعرە. ئەم 

ــەواوی  ــە ت ــی و وردە ک ــۆزە، ڕەمزاوی ــە ئاڵ ڕایەڵ

ــدی  ــە. عاب ــدا هەی ــە خۆی ــیعری ل ــەی ش پێکهات

دەڵێــت:  ســایە  شــیعری  فۆڕمــی  دەربــارەی 

ســایە  شــیعری  گرینگــی  »تایبەمتەندێتیــی 

ــەکان  ــی فۆڕم ــە هەڵبژاردن ــە ل ــە ک مامناوەندیی

و  جوانکاریــی  کەرەســتەی  بەکارهێنانــی  و 

کاریگــەری )وەک کێــش و ســەروا و پیشەســازیی 

ــە  ــی ب ــکاری(« ڕەچــاو دەکات و ئاشــنایی و زاڵبوون جوان

ســەر گەنجینــەی پێشــوو، شــیعرەکانی بــە تیشــکی ناســک و 

شــەنگ و بلورییــن لــە تامەزرۆییەکانــدا دەپڕژێنێــت.

شــاعیر و کەســێتیی ســەرەکیی شــیعری ئەرخــەوان، گێڕەرەوەیــە کــە 

ــەڕێ دەخــات. دەنگــی  ــەودا ب ــی ئ ــە ســەر زمان ســێبەری فیکــری خــۆی ب

گێــڕەرەوە ڕەنگــی خەمبــاری هەیــە. گێــڕەرەوە بــە تــەواوی بوونــی هەســت 

بــە دڵتەنگــی و نائومێــدی دەکات. فــەزای شــیعری پــڕ لــە وێنــەی بەرچاو و 

شاعیر و کەسێتیی 
سەرەکیی شیعری 

ئەرخەوان، گێڕەرەوەیە 
کە سێبەری فیکری خۆی 

بە سەر زمانی ئەودا بەڕێ 
دەخات. دەنگی گێڕەرەوە 

ڕەنگی خەمباری هەیە
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جوانییــە کــە لــە وەبەرنانــی کارتێکردنــی زەینی گێــڕەرەوە بــۆ بەرانبەرەکەی 

ڕۆڵــی کلیلــی دەبینــن. ئــەم وێنانــە هــاوڕێ بــە ڕەوانــی هۆنینــەوەی وشــە 

و میوزیکێــک کــە وەزن دێنێتــە ئــاراوە، هونەرمەندانــە تاڵــی چەمکــی 

شــیعر نیشــان دەدات کــە وەســفکردنی ســتەمی کۆمەاڵیەتییــە. ئــەم وشــە 

هاوکێشــە، هــاوڕێ بــە وێنــەی جــوان و شــاعیرانە هۆیەکــە  بــۆ دەربڕینــی 

چەمکــە دەستنیشــانکراوەکان کــە گوڕوتیــن و ورووژاندنــی لــە زەینــی 

ــە بــە پشتبەســن  ســایە دا هەیــە. ســایە هاوشــێوەی گێــڕەرەوە کارامەیییان

ــی  ــا دەنگ ــت ت ــداری خــۆی ئەرخــەوان دەدوێنێ ــاراو و ڕیتم ــە وشــەی پ ب

ــە گوێــی هەمــووان.  دادخــوازی خــۆی بگەیەنێت

 5.5. نیشــانەکانی بەســتە بــە الدان لــە نــۆڕم و بەهاکانــی نەحــوی )شــارەزا 

لــە ڕێزمــان دا(:

الدان لــە نــۆڕم و بەهــاکان لــە بەرهەمەکانــی شکلوڤســکی )1919(، بــە دوو 

مانــا بــە کار هێــراوە. یەکــەم بــە مانــای میتۆدێــک لــە نووســین کــە ئاگایانــە 

ــت.  ــگ دەکەوێ ــار چن ــی دی ــی ئەدەب ــەر بەرهەمێک ــە ه ــە ل ــان نائاگایان ی

ــارەی  ــی دەرب ــۆری ئەدەب ــە تی ــۆن ل ــی ک ــۆ باس ــەی ب ــە ڕیش ــەم چەمک ئ

بەکارهێنانــی توخمەکانــی مەجــازی لــە دەقــە ئەدەبییــەکان و شــیعر دایــە. 

مانــای دوەمــی الدان لــە نــۆڕم و بەهــاکان لــە بەرهەمەکانــی شکلوڤســکی 

ماناکــەی فراوانــرە و تــەواوی تەکنیــک و ئــەو هونەرانــە لــە خــۆ دەگرێــت 

کــە دانــەر ئاگایانــە ســوودیان لــێ وەردەگرێــت تــا جیهانــی دەق نامــۆ بێتــە 

بــەر چــاوی بەرانبــەران )خوێنــەران(. گرینگریــن تایبەمتەندێتیــی زمانیــی و 

شــارەزایی لــە  ڕێزمانــی شــیعری ســایە دا کــە دەکرێــت لــە ئەرخەوانیــش دا 

بــە ســادەیی دەستنیشــان بکرێــت ، ڕەوانیــی و پتــەوی وشــەکانییەتی؛ هــەر 

وەک تایبەمتەندیــی ئاســان و ڕێگربوونــی هــۆکاری نزیکبوونــەوەی دەبێــت 

ــتییش  ــووری گش ــی کولت ــەکان و توخمەکان ــە چەمک ــار و ب ــی گوت ــە زمان ل

دائاخرێــت. کــە وایــە ســایە ئەوەنــدە بــە دوای الدان لــە نــۆڕم و بەهاکانــی 

ــێ  ــوودی ل ــیعر س ــازانی ش ــۆ  س ــار ب ــک ج ــەاڵم هەندێ ــە، ب ــوەوە نیی نەح

وەردەگرێــت. دەکرێــت بــە الدان لــە نــۆڕم و بەهاکانــی نەحــوی بەکارهاتوو 

لــە شــیعری ئەرخــەوان، ئامــاژە بــە پێشــکەوتنی دیارخــەر و دیارخــراو لــە 

دەســتەواژەی »خۆرەتــاوە هــەوا« بکــەی تــا جەختکردنەوەیــەک بێــت لــە 

ســەر خۆرەتــاو کــە ئامانجــی شــاعیرە و یــان لــە دەســتەواژەی »ئاســامنی تــۆ 

چ ڕەنگییــە ئێســتا؟« کۆتــی زەمەنــی ئێســتا لــە دوا ڕســتەدا هاتــوە کــە ئــەم 

بابەتەیــش دەربــڕی جەختکردنــەوە لــە ســەر دەاللەتــی ناوەوەیــی ئێســتا، 

واتــا ســەردەمی نووســینی شــیعرەکەیە. فەرمان دەســت پــێ دەکاتیش الدان 

ــە  ــە دەســتەواژەی »ب ــە ل ــە ک ــۆڕم و بەهــاکان و ســراکچەرێکی نوێی ــە ن ل

ــە گمەگــم«  ــەن ب ــەوە دەســت دەک ــاوەاڵی بوومەلێڵ ــواری پەنجــەرەی ئ لێ

بــە کار هاتــوە تــا میوزیکــی شــیعر بپارێزرێــت. 

6-  ئەنجامگیری

ــنە  ــەم چەش ــڕرا، ب ــیعری ئەرخــەوان دەرب ــارەی ش ــەوەی دەرب ــۆی ئ ــە ک ل

هەســت دەکەیــن کــە دەکرێــت بــە یارمەتیــی نیشانەناســی بتوانیــن دەقــە 

ئەدەبییــەکان بــە قووڵــی بخوێنینــەوە. شــاعیر لــە شــیعری ئەرخــەوان 

ــا  ــەوە ت ــە کای ــام( نیشــانەگەلێک دێنێت ــرەری پەی ــڕەرەوە )نێ ــی گێ ــە زمان ل

بتوانێــت پەیامــی )ئازادیــی ئایدیالگەرایــی( بــە گوێــی بەرانبەرەکــەی خــۆی 

)ئەرخــەوان یــان بەدەربڕینێکی تر، بــە هەموان( دابــدات. دەبێت بگوترێت 

کــە هەڵبژاردنــی نــاوی ئەرخــەوان بــۆ ئــەم شــیعرە و دووبارەکردنــەوەی لــە 

ــەوت  ــڕەرەوە ڕێک ــەری گێ ــانی بەرانب ــە ناونیش ــار( ب ــدا )9 ج ــەر بەیتێک ه

نەبــوە، بەڵکــوو ئــەم نــاوە، ناونیشــانێکی زۆر لــە جێــی خــۆی داو گونجــاوە 

لــە بەرەنــگاری و بەردەوامــی. شــاعیر بــە ســوودوەرگرتن لــە پێوەندییەکانی 

جێگــرەوە و هاونشــینی بــە جوانــی توانیویەتــی توخمگەلێــک  هەڵبژێرێــت 

و بــە ســەر یەکــەوەی دابنێــت کــە دەربــڕی نائومێــدی و ترســی گێــڕەرەوە 

ــۆ  ــەوە ب ــەم ڕێگای ــی ســەردەمی خــۆی. ل ــە بارودۆخــی کۆمەاڵیەتی بێــت ل

ــوازە،  ــی )خ ــانەکانی جوانناس ــە نیش ــوودی ل ــۆی س ــی خ ــی پەیام وەبەرنان

ــە شــیعری  ــاو نیشــانەکانی رشۆڤەکــراو ل ــە ن ــوە. ل مەجازی،...(یــش وەرگرت

ــە ســەر وشــەکانی وەک  ــەوە ل ــە جەختکردن ــە ســەرنجدان ب ئەرخــەوان، ب

ئێســتا، ســووچ، دونیــا، بەهــاران، شــەو، دەخمــە، دەربەنــدی خــەم، 

ــە، نیشــانەکانی کات و شــوێن گرینگییەتیــی  پەنجــەرەی ئــاوەاڵی بوومەلێڵ

ــە  ــیعرەکە؛ چونک ــەرەکیی ش ــتامیەی س ــە دەس ــە و بوونەت ــان هەی تایبەتیی
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دەاللــەت لــە ســەر کات و شــوێن دەکــەن کــە شــیعرەکەی تێــدا نــوورساوە. 

بێگومــان بــە بــێ تێگەییشــن لــەم نیشــانانە ناتوانیــن دەســتامن بــە تێکــڕای 

ناوەرۆکــی شــیعرەکە بــگات.

بررسی شعر نشانەشناسی ساختارگرای شعر »ارغوان«  

هوشنگ ابتهاج

سید محمد حسینی معصوم 

شیرین آزمودە 

سەرچاوەکان:
- ابتهــاج، امیرهوشــنگ، ) 1385 (، تاســیا ، ن تهــران: نــر کارنامــه. احمــدی، 

بابــک، ) 1371 (، ازنشــانەهای تصویــری تــا مــن تهــران: نــر مرکــز.

ــاختارگرای ، ی  ــی و س ــانە شناس ــن، نش ــل م ــاختار و تأوی - ) 1378 (_، س

ــز . ــران: نــر مرک ته

- اخــوات، احمــد، ) 1371 (، دســتور زبــان داســتا ن، اصفهــان: نــر فــردا. 

ــعر  ــاختارگراي ش ــناختی س ــل نشانەش ــا، )1384، »تأوی ــیروانی، علیرض انوش

زمســتان اخــوان ثالــث « مجلــە پژوهــش زبــان هــای خارجــی »، شــامرە 23 

، صــص 5-20

ــرا ، ن  - حســنلی، کاووس،) 1383(، گونەهــاي نــوآوري در شــعر معــارص ای

تهــران: نــر ثالــث.

حــق شــناس، علــی محمــد، )1379، »نظــم، نــر و شــعر؛ ســە گونــە ادب«، 

ــی  ــس زبانشناس ــن کنفران ــاالت دومی ــە مق ــامدي، مجموع ــیدعلی میرع س

نظــری و کاربــردی، صــص104 – 107، تهــران: دانشــگاە عالمــە طباطبایــی. 

- داد، سیام، ) 1385 (، فرهنگ اصطالحات ادبی، تهران: نر مروارید.

- دبیرمقــدم، محمــد، ) 1389 (، زبانشناســی نظــري پیدایــش و تکویــن 

ــمت. ــارات س ــران: انتش ــش ، ی ته ــتور زای دس

ــران:  ــە از توســت، ته ــە بهان ــارا، ) 1387 (، اي عشــق هم - ساورســفلی، س

نــر ســخن.

- سجودي، فرزان، ) 1390 (، نشانە شناسی کاربرد ، ي تهران:نر علم.

- شــعیري و وفایــی، حمیدرضــا و ترانــه، 1388 ، راهــی بــە نشــانە شناســی 

سیالتهران:انتشــارات علمــی- فرهنگــی ایــران شــفیعی کدکنــی، محمدرضــا، 

1368 ، موســیقی شــع ، ر تهــران: انتشــارات آگاه

ــوي،  ــردوس صف ــر ف ــران: ن ــد ادب ، ی ته - شمیســا، ســیروس، 1380 ، نق

کــوروش، 1386 ، آشــنایی بــا معنــی شــناس ، ی تهــران: نــر پــژواك کیــوان.

- ___،1379 ، از زبــان شناســی بــە ادبیــات جلــد دوم: شــعر، تهــران: 

پژوهشــگاە فرهنــگ و هــر اســالمی عابــدي، کامیــار، 1377 ، در زالل شــعر 

تهــران: نــر ثالــث علــی پــور، مصطفــی، 1378 ، ســاختار زبــان شــعر امــروز 

)پژوهشــی در واژگان و ســاختار زبــان شــعر معارص(،تهــران: نــر فــردوس 

فرهنگــی، ســهیال، 1389نشانەشناســی شــعر الفبــای درد رسودە »قیــر 

امیــن پــور« فصلنامــە علمی-پژوهشــی کاوشــنام، ە ســال یازدهــم، شــامرە 

21 ، صــص-166 143 گیــرو، پــی یــر، 1380 ، نشــانە شناســی ترجمــە محمــد 

نبــوي، تهــران: نــر آگاه

- مکاریــک، ایرناریــام، 1384 ، دانشــنامە نظریەهــاي ادبــی معــارص، ترجمــە 

مهــران مهاجــر، تهــران: نــر آگــه

- یاکویســن، رومــن، »1380 زبانشناســی و شعرشناســی« فــرزان ســجودي، 

ــی، ســاختگرایی، پساســاختگرایی و مطالعــات ادب

صص -89 99، تهران: پژوهشگاە فرهنگ و هر اسالمی - 

منبع التین
,I.Saeed, John,2009,Semantics , Wiley-blackwell

              .third edition
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پێشەکی :
هوشــەنگ ئیبتهــاج کــە بــە »ه.ئەلــف. ســایە«ش نــارساوە، لــە گەورەتریــن 

شــاعیرانی  هاوچەرخــە کــە ڕووکارێکــی  بەربــاو و جۆراوجۆری  شــیعرەکانی ، 

ــیعری   ــتانەی . ش ــی  ئایدیاڵیس ــز و تێڕوانین ــی  بەهێ ــە خەیاڵ ــانەیەکە ل نیش

»ئەرخــەوان«، یەکێکــە لــە جوانریــن هۆنراوەکانــی  ئیبتهــاج کــە ئــەو کاتەی  

کەوتووەتــە زینــدان، لــە دووری  دار ئەرخەوانەکــەی  هۆنیویەتییــەوە، بــەاڵم 

ــەن  ــە الی ــە. ماڵەکــەی  کــە ل ــە شــیعرێکی  ڕووت ــر ل ــی  ســایە زیات ئەرخەوان

میراتــی  فەرهەنگییــەوە تۆمــار کــراوە، بــە »ماڵــی  ئەرخــەوان« ناودێــر 

ــو  ــە نێ ــە ل ــە ک ــەو دار ئەرخەوانەی ــان ئ ــش هەم ــراوە و هــۆکاری  ئەمەی ک

حەســاری  ماڵەکــەدا دەشــەکێتەوە. 

شــیعری  ئەرخــەوان، تێکەڵێکــە لــە ســیمبول و نیشــانەگەلێک کە لە شــێوەی  

زەمــەن و مەکانــدا، نیشــاندەری  خەمــە قووڵەکــەی  شــاعیرن. ئیبتهــاج لــەم 

ــە  ــە زەمان ــی  و ســکااڵ ل ــاری  کۆمەاڵیەت ــە شــەنوکەوی  ب شــیعرەدا دەکەوێت

دەکات. لــە خــوارەوە دەقــی  وەرگێــڕدراوی  شــیعرەکە دەخوێننــەوە و دواتــر 

شــڕۆڤەیەکی  لەســەر بــاو دەکەینــەوە و کەمێکیــش لەســەر دار و ماڵەکــە 

قســە دەکەیــن:

دەقی  شیعرەکە:
ئەرخەوان،

لەقە هاوخوێنە جێماوەکەی  من
ئاسمانی  تۆ چ ڕەنگە ئەوڕۆ؟

خۆرەتاوە؟
یا دەموچاوی  تێکناوە هێشتا؟

من لەم گۆشەیە کە لە دەرەوەی  دونیایە
ئاسمانێک بەسەر سەرمەوە نییە

لە بەهاران بێخەبەرم
ئەوەی  دەیبینم دیوارە

 ئاهـ.. ئەم ڕەشاییە مەزنە
وەها نێزیکە

ڕێگەی  هەناسە هەڵکێشانم نادا
ڕێگە وەها بەستراوە کە هەڵفڕینی  نیگا

هەنگاوێک واوەتر ناڕوا
نەبینین لە چرایێکی  دڵشکاو

حیکایەتخوانی  شەوی  زوڵمانییە
هەناسەم نایێ

کە هواشم لێرە زیندانییە
هەرچی  لەگەڵمایە لێرە

ڕەنگی  لەبەر نەماوە
خۆرەتاوێک کە هەرگیز

تیلەچاوێکیشی  نەداوەتە ئەم بۆدڕە الدڕە
لەم گۆشە تاریکە لەبیرکراوە

کە هەر مۆمێ، لە ئاهێکی  سارد کوژاوەتەوە
درەنگانێ لە زەینمدا دەمخاتە گریان

ئەرخەوانم لەوێیە
ئەرخەوانم لەوێیە

ئەرخەوانم دەگریت
وەک دڵی  من خوێناو لە دیدە دەڕێژێت

ئەرخەوان
ئەمە چ نهێنییەکە 

کە هەر جارەی  بەهار بە ماتەمی  دڵی  ئێمەوە دێ؟
کــە هەمــوو ســاڵ زەوی لــە خوێنــی  پەڕەســێلکەکان بــە خوێــن 

ڕەنگینــە
و داخێکی  دیکە دەخاتە سەر داخی  جگەرسووتاوان؟

ئەرخەوان پەنجەی  خوێنینی  زەوی،
دامێنی  بەرەبەیان بگرە

و لە سوارانی  شەلەنگی  خۆرەتاو بپرسە:
کەی  لەم دۆڵی  خەمە تێدەپەڕن؟
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ئەرخەوان هێشووە خوێن

بەرەبەیانان کە کۆتران
لە لێواری  پەنجەرەی  سەحەر دەست بە گمەگم دەکەن

گیانی  گوڵڕەنگی  من
بەسەر دەستەوە بگرە

بیبەرە سەیری  شەقەی  باڵدان
ئاهـ.. خێراکە کە هاوباڵەکان

نیگەرانی  هاوبااڵنن*
ئەرخەوان بەیداخی  گوڵباوی  بەهار

تۆ بشەکێوە
شیعری  خوێناوی  منی 

یادی  ڕەنگی  هاوڕێکانمت
لەسەر زمان بێ،

تۆ ئاوازی  نەچڕاوی  من بچڕێنە
ئەرخەوان

لقە هاوخوێنییە بەجێماوەکەی  من...
شڕۆڤەی  شیعرەکە:

ــەوە و خــاوەن  ــی هۆنیوەت ــی  نیامی ــە قالبێکــی  نوێ ــی ل ــاج، ئەرخەوان ئیبته

پەیوەندییەکــی  ســتوونی  بەیتەکانــە. ڕاوی  و گێــڕەرەوە، هۆشــەنگ ئیبتهاجــە 

شــیعرەکە  چوارچێــوەی   لــە  خــۆی   کۆمەاڵیەتییەکانــی   ئەندێشــە  کــە 

ــاعیر  ــە. ش ــەی  هەی ــی  خەماویان ــی  ڕاوی ، ڕەنگێک ــۆڕێ. دەنگ ــە گ هێناوەت

ــە وجــودی  خــۆی   ــە بەشــێک ل ــە ســەرەتای  شــیعرەکەیەوە، ئەرخــەوان ب ل

و هاوخوێنــی  خــۆی  دەزانێــت، بەشــێک کــە لێــی  دوورە. حاڵــی  شــاعیرەکە 

بــاش نییــە و لــە داری  حاڵــی  خــۆی  دەپرســێت، بــەو هیوایــەی  ئاســامنەکەی  

ــێتەوە.  ــەریەوە بدرەوش ــاو بەس ــاماڵ و خۆرەت س

ــەوە  ــوو وجودیی ــە هەم ــی ب ــی  و بێهیوای ــیعرەدا دڵتەنگ ــەم ش ــاج ل ئیبته

هەســت پــێ دەکات. فــەزای  شــیعرەکە پــڕە لــە وێنــای  دیــار و جــوان کــە 

ــەر و گوێگــر و لەبەرچــاوی   ــۆ خوێن ــەوە ب ــەوە دەگوازرێت ــی  ڕاویی ــە زەین ل
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بەرجەســتە دەبێــت. ئــەم وێنایــە ڕیتمێکــی  ڕەوانــی  نێــوان کــەالم و 

ــای  شــیعرەکە  ــی  وات مۆســیقایە کــە وەزن دروســت دەکات، تاڵیەت

کــە وەســفکەری  زوڵــم و زۆری  کۆمەاڵیەتییــە، هونەرمەندانــە 

ــت. دەردەکەوێ

ئیبتهــاج یا ســایە، لەم شــیعرەدا ســوود لــە بەرهەمە 

و  دووبارەبوونــەوە  وەک  ئەدەبییەکانــی  

ــە  ــت ک ــاز و .. وەردەگرێ ــۆڕ و مەج میتاف

ئەدەبییەکانــدا  دەقــە  شــڕۆڤەی   لــە 

ــار  ــی  هەژم ــانەیلی  جوانیناس وەک نیش

دەکرێــن. هەڵبژاردنــی  نــاوی  ئەرخەوان 

ــەوەی   ــیعرە و دووبارەکردن ــەم ش ــۆ ئ ب

لــە هــەر بەندێکــی  شــیعرەکەدا بــە 

هەڵکــەوت نەبــووە، بەڵکــو ئــەم نــاوە، 

نیشــانەیەکی  شــیاو و لەجێــی  خۆیــە 

شــاعیر  بەرگــری .  و  پایــەداری   بــۆ 

پەیوەنــدی  لــە  ســوودوەرگرتن  بــە 

جوانــی   بــە  تاکامڵــی ،  و  جێنشــینی  

ــت  ــک هەڵبژێرێ ــی  توخمەیلێ توانیویەت

ــە تەنیشــت یەکریــەوە بیانچێنێــت  و ل

کــە دەرخــەری  بێهیوایــی و نیگەرانــی  و 

ــی   ــی  کۆمەاڵیەت ــە دۆخ ــوورەی  ڕاوی  ل خت

ــیعری  ئەرخــەوان،  ــە ش ــت. ل ــەدەی  خــۆی  بێ س

کار لەســەر وشــەگەلێک کــراوە بــۆ نیشــاندانی  زەمــەن و 

ــا، بەهــاران، شــەو، ڕەهــۆڵ و  مەکانــی  تایبــەت وەک ئــەوڕۆ، گۆشــە، دونی

کەنــدڕ، دۆڵــی  خــەم، پەنجــرەی  وااڵی  ســەحەر و ...

ســایە، لــەم شــیعرەیدا خــۆی  بــە دوور دەگرێــت لــە قســەکردنی  ڕاســتەوخۆ 

و ســەبک و ســتایلی  بەیانکردنــی  ناڕاســتەوخۆ و ســیمبولیک دەگرێتــە بــەر. 

لــە شــیعری  ئەرخــەوان  وشــەگەلی  زۆر ســیمبولیک بــەکار هێــراون. وەک 

»شــەو« کــە نوێنگــەی  تاریکــی  و زوڵمەتــە، نوێنگەیــەک لــە ســەردەمی  

ــەش  ــت و هەمیش ــو چێ ــی  لەنێ ــە ڕووناک ــت ب ــە دەبێ ــم و زۆری  ک زوڵ

ســیمبولی   کــە  کراوەتــەوە  قیــت  بەرامبــەری   لــە  »خۆرەتــاو« 

دێڕێکــی   لــە  تاریکییــە.  و  لەنێوبــەری  جەهــل  و  ڕووناکــی  

لەســەر  »ئاســامنێک  وەک  دەســتەواژەگەلی   دیکــەدا، 

ئــەوەی   بێخەبــەرم/  بەهــاران  لــە  نییــە/  ســەرم 

دەیبینــم دیــوارە«، وێنایەکــی  زەینیــی جــوان و 

تــەواو لــە زینــدان و ســنووردارییەتییەکانی  و 

هەروەهــا هەســتی  بێهیوایــی کــە دەرەنجامــی  

ــە  ــەو شــوێنە، دەخات ــن و پەســتاوتنیەتی  ل گرت

ــەر  ــی  خوێن ــە زەین ــە ل ــێوەیەک ک ــە ش ڕوو، ب

و  دەبێــت  بەرهــەڤ  زینــدان  لــە  وێنایــەک 

هەمــوو ئیحساســاتی  شــاعیر دەگوازرێتــەوە بــۆ 

بەرامبەرەکــەی .

تاریکــی   ســایە، وێنــای  بەســراو و تەنــگ و 

فەزاکــە بــە نیشــانەگەلی  خەیاڵــی  دەخوڵقێنێت. 

زیندانییــە«،  لێــرە  هــەوا  »کــە  دەربڕینــی  

نیشــانەی  خەیاڵــی  و زێدەڕۆیــی بــۆ بەیانــی  

زیندانــە،  نێــو  بندەســتەیی  و  خەفەقــان 

ــک  ــەر بوونەوەرێ ــۆ ه ــوون ب ــە زیندانیب چونک

ــرەدا »هــەوا«  ــەاڵم شــاعیر لێ ــە، ب ــی  هەی مانایەک

کــە هــۆکاری  ســەرەکی  ژیانــە، لــە بەندبوونــدا دەبینێــت. 

ــە دەرەوەی   ــە ل ــەم گۆشــەیەی  ک ــن ل ــە »م ــە دەربڕینێکــی  دیک ل

دونیایــە/ ئاســامنێکم بەســەرەوە نییــە«، خەیــاڵ و زێدەڕۆیانــە وەهــا 

ــەرەوە  ــەر س ــامنێکی  بەس ــە و ئاس ــەدەرەوەی  دونیای ــە ل ــان دەدات ک نیش

ــج  ــە ئارمان ــوون ل ــەرەی  و دوورب ــاندەری  دەستبەس ــش نیش ــە و ئەمەی نیی

و بوونەکانیەتــی . لــە بەرامبەریشــدا دەربڕینــی  »ئەرخەوانــم لەوێیــە«، 

لــەم شــیعرەدا نوێنگــەی  ئــازادی  و دونیــای  دەرەوەی  زیندانــە. ئــەم وشــانە 

ئیبتهاج یا سایە، لەم 
شیعرەدا سوود لە بەرهەمە 

ئەدەبییەکانی وەک 
دووبارەبوونەوە و میتافۆڕ 
و مەجاز وەردەگرێت، کە لە 

شڕۆڤەی دەقە ئەدەبییەکاندا 
وەک نیشانەیلی جوانیناسی 

هەژمار دەکرێن 
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نیشــاندەری  دڵتەنگــی  ڕاوی  و گێڕەرەوەیــە ســەبارەت بــە ئەرخــەوان و 

ــۆکاری   ــی  ه ــگەلی  کۆمەاڵیەت ــەڵ پرس ــەوە لەگ ــت ڕووبەڕووبوون واپێدەچێ

جیایــی ڕاوی  و ئەرخەوانــە.

ماڵی  ئەرخەوان چۆنە و لە کوێیە؟
ماڵەکــەی  ئیبتهــاج، خانوویەکــی  دوو قاتییــە کــە بــە خشــتی  ســوور 

ــە  ــک ل ــی  دار ئەرخەوانێ ــۆی  بوون ــە ه ــووە ب ــەم خان ــراوە. ئ ــت ک دروس

ــە  ــردووە و ب ــی  دەرک ــەوان« نێوبانگ ــی  ئەرخ ــە »ماڵ ــارەکەی ، ب ــو حەس نێ

هــۆی  ئــەوەی  کــە هۆشــەنگ ئیبتهــاج شــیعرە بەنێوبانگەکــەی  خــۆی  واتــە 

»ئەرخەوان«ـــی  بــۆ ئــەو دارە هۆنیوەتــەوە، ئــەم خانــووە لــە خەزەڵــوەری  

لــە ڕێکخــراوی  میراتــی   ئێرانــی   نەتەوەیــی  ئاســەواری   ٢٠٠٨ تۆمــاری  

فەرهەنگــی  وەرگــرت. خانووەکــەی  ئیبتهــاج، بــۆ ســەردەمی  ســەرەتای  

پەهلــەوی  دووەم دەگەڕێتــەوە لــە تارانــی  پایتەختــی  ئێــران کــە دەکەوێتــە 

شــەقامی  فێردەوســی / پالکــی  ٢٢. ئــەم خانــووە ســەردەمێک مۆڵگــەی  

ــەدەرەوەی   ــی  چوون ــە کات ــاج ل ــر ئیبته ــووە، دوات ــەوەی  شــاعیران ب کۆکردن

واڵت، دەیفرۆشــێت. ئــەم خانــووە ئێســتا لــە دەســتی  کۆمپانیــی  چەمەنتــۆی  

ــداری . ــی  ئی ــە باڵەخانەیەک ــراوە ب ــە و ک تاران

دارە ئەرخەوانەکە چۆن دارێکە؟

ــەڕ  ــی  بانەم ــە مانگ ــەت ل ــاران و بەتایب ــە بەه ــە ل ــە ک ــەوان دارێک ئەرخ

)گــواڵن( پــڕ دەبێــت لــە شــکۆفەی  ئەرخەوانــی  ڕەنــگ. نیشــانە دیارەکانــی  

ئەرخەوانەکــەی  ئیبتهــاج، چــوار قــەدی  جیــا لــە یەکــرە وەک چــوار »لقــی  

ــو  ــە نێ ــەوە و دەکەوێت ــە شــیعرەکەیدا هێناویەتیی ــە ل ــا« ک ــی  جی هاوخوێن

ــاڵ  ــە تەنیشــت حەوزێکــی  بەت ــا خشتســوورەکە، ل ــە بین حەســارە چکۆڵەک

ــی   ــە دارێک ــە ل ــتیدا دار ئەرخەوانەک ــە ڕاس ــەاڵم ل ــینڕەنگ، ب ــی  ش ــە کاش ل

ڕووت زیاتــرە، مەعشــووقێکە و ئیبتهــاج لــە کتێبــی بیرەوەرییەکەیــدا باســی  

خۆشەویســتی  خــۆی  بــۆ ئــەم دارە کــردووە. ئــەو چەندیــن بیــرەوەری  

ــەوە: ــەی  گێڕاوەت ــەڕ دار ئەرخەوانەک ــی  لەم سەرنجڕاکێش

ــە  ــەوە ک ــەردەمەێک دەگەڕێت ــۆ س ــەوان ب ــە ئەرخ ــرەوەری  ل ــن بی یەکەمی

ــووە و  ــک ب ــە وش ــەوت ک ــە وا دەردەک ــوو. دارەک ــەی  کڕیب ــەو خانووەک ئ

هەندێــک کــەس پێشــنیاریان کــردووە بیبڕێتــەوە، بــەاڵم ئیبتهــاج بەرگــری  

ــە  ــە ل ــەوە ک ــەر دێت ــی  وەب ــارە گیان ــا دووب ــت ت ــێ دەکات و دەیپارێزێ ل

ــە  ــی  فرۆشــتتنی  خانووەک ــە کات ــەوە »ل ــاج دەگێڕێت ــە ئیبته وشــێنێکی  دیک

ــە  ــاوم ب ــە چ ــۆ دەرەوەی  واڵت، ک ــەوە ب ــە ئێران ــم ل ــۆی  کۆچکردن ــە ه ب

دارەکــە کەوێــت تووشــی  شــەرمەزارییەکی  زۆر بوومــەوە و لــە حەژمەتــی  

شــەرمەزارییەکەم ڕووی  بەالیێکــی  دیکــەدا وەرگێڕا«.لــە ســاڵی  2012ی  

زایینــی  بــەر لــەوەی  کــە ئیبتهــاج شــیعری  ئەرخــەوان لــە زانکۆی  »یوو.ســی .

ئێڵ.ئــی« بخوێنێتــەوە، لەبــارەی  ئــەم دارەوە دەڵێــت »لەگــەڵ منداڵەکانــم 

گــەورە بــوو و گەشــەی  کــرد و کاریگەرییەکــی  گــەورەی  لەســەرم هەبــوو«.

هاوباڵ: هاویار، هاوڕا، هاوپۆلی  باڵندەکان

سەرچاوەکان:
شــیعری   پێکهاتەگەرایــی  نیشانەناســی   تاوتووێــی   وتــاری   ـ 
ئەرخەوانــی  هۆشــەنگ ئیبتهــاج/ نووســینی  ســەدی محەمــەد 

حوســەینی  و شــیرینی  ئازمــودە
https://setare.com ـ

http://www.bbc.com/persian ـ



ڕوانینێک لە یادەوەرییەکانی 
هۆشەنگ ئبتیهاج

میالد عەزیمی و عاتیفە تەیە
لە فارسییەوە: ئارام مەحموود ئەحمەد
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ــراوە )هوشــەنگ  ســەرئەنجام چاوەڕوانــی گــەورە کۆتاییهــات و پیــری هۆن

ــاڵیدا  ــج س ــتا و پێن ــی هەش ــەرەتای تەمەن ــە س ــایە(، ل ــاج( )ه. ا. س ئبتێه

کەوتــە قســە. هەرچەنــد ســایە تــا هەنووکــە کەمــر خــۆی بــۆ چاوپێکەوتــن 

بەدەســتەوە داوە، ئێســتا لــە یادەوەرییــە دوور و درێژەکــەی خۆیــدا نــەک 

تەنیــا باســی هۆنــراوەی خــۆی و کەســانی تــر، بەڵکــو باســی هــەر کــەس و 

هــەر شــتێک دەکات کــە لــە وەرچەرخانــی فەرهەنگــی دوێنــێ و ئەمــڕۆی 

ئێــران دا پشــکێکی هەبــووە.

ــدا و  ــە دوو بەرگ ــش( ل ــان ئەندی ــر پرنی ــاوی )پی ــە ن ــە ب ــەم یادەوەرییان ئ

ــی  ــە ماوەیەک ــەوە و ل ــاران باوکراوەت ــە ت ــەڕەدا ل ــی 1300 الپ ــە دووتوێ ل

کەمــدا بــۆ جــاری پێنجــەم چــاپ کراوەتــەوە. بــەر لــە هــەر شــتێک 

پێویســتە پیرۆزبایــی لــە دانەرانــی کتێــب )میــالد عەزیمــی و عاتیفــە تەیــە( 

ــایە(  ــاوەی )س ــی درێژم ــەردەی بێدەنگ ــە پ ــە توانیویان ــەم ک ــت، یەک بکرێ

بشــکێنن. دووەم، نەیانهێشــتووە یــەک وشــە لــە وتەکانــی بــە فیــڕۆ بــڕوات 

ــەواو  ــۆ ئەمــکارە شــەش ســاڵی ت ــە وردی نووســیوەتەوە. ب ــان ب و هەمووی

)2006، 2012( لــەو مانەگانــەی ســایە لــە تــاران بــووە، گفتوگۆیــان لەگــەڵ 

ــە  ــە ک ــەد ڕەزا شــەفیعی( نەبوای ــری )محەم ــە نێوەندگی ــەر ب ــردووە. ئەگ ک

ــە. ــەم کارە ئەنجــام درابوای ــە ئ ــم هەی ــت، گومان ــی لێدەگرێ ســایە گوێ

ــایە  ــە س ــن ک ــاش دەزان ــن ب ــایە دابنیش ــەڵ س ــن لەگ ــە دەتوان ــەوان ک ئ

ــە  ــەم دوورە پەرێزیی ــادات. ئ ــام ن ــن ئەنج ــادەییە چاوپێکەوت ــە س ــا ب وەه

لــە دەربڕینــی بیــروڕا بــە تایبەتــی لــە بابەتــە سیاســییەکاندا زیاتــرە. ســایە 

ــۆ  ــەو خ ــۆ ئ ــتی ب ــە گش ــوردووی ب ــی ڕاب ــەرنجدانە ژیان ــە س ــە ب لەوانەی

بەدوورگرتنــە لەســەر حــەق بــووە، بــەاڵم لەالیەکــی تــرەوە خوێنەرانیشــی 

حەقــی ئەوەیــان هەیــە ئــەو بــە هەمــان جۆشوخرۆشــی خەباتــی دەیــەی 

ســی بێــت، کــە ئیــر نــەک تەمەنــی ئــەو دەتوانێــت ســوود لــەو ڕۆحیەتــە 

وەرگرێــت و نــە ئەویــش ئــەو ڕەفتارانــە لەگــەڵ هەلومەرجــی ئەمــڕۆ بــە 

ــەردەمی  ــی س ــە هۆنراوەکان ــک ل ــبەختانە زۆرێ ــت. خۆش ــاو دەزانێ گونج

ــوون! ــوڕهێنەری داهات ــبینی سەرس ــۆی، پێش خ

میــالد عەزیمــی لــەو بابەتــە ڕازی نەبــووە و ئامــاژە بــەوە دەکات گفتوگــۆی 

دوورودرێژیــان لەگــەڵ ســایە لەبــارەی بابەتــە سیاســی و کۆمەاڵیەتییــەکان 

ئەنجامــداوە و دواتــر کورتەیەکــی کاڵ، بــەاڵم بــە ســوود لــە بەشــێکدا بــە 

ــەر داوای  ــر لەس ــەاڵم دوات ــەوە، ب ــدا( جێکردووت ــەردەم خەڵک ــاوی )لەب ن

زۆری ســایە ئــەو بەشــەی البــردووە.

بــە دڵنیاییــەوە ئــەو پرســیارەش هەیــە، ئەگــەر ئــەو تێڕوانینــە واقیعییەکانــی 

خــۆی لەبــارەی سیاســەتەکانی ڕۆژ دەرببڕیایــە، بــۆ خــۆی بــێ هــۆکار 

ــان  ــی ڕێگەی ــدا یادەوەرییەکان ــە بنەڕەت ــا ل ــرد؟ ئای ــت دەک ــی دروس گرفت

کۆمەڵێــک  ســایە  خەباتگێڕەکانــی  خوێنــەرە  بکرێــن؟  چــاپ  پێــدەدرا 

هۆنــراوەی ئەویــان الیــە و دەتوانــن هۆنــراوە شۆڕشــگێڕییەکانی بــۆ ئــارام 

بوونەوەیــان هەڵبژێــرن.

ــاوی  ــان ئەندیــش( کــە ن ــر پرنی ــی )پی ــەاڵم بەکورت ــاکان ب ــە بەشــە جیاجی ل

دووەمــی )در صحبــت سایە(شــی لەســەرە، هەمــوو شــتێک باســکراوە، بەاڵم 

دوو باســی هۆنــراوە و میوزیــک لــە باســەکانی تــر زیاتــر گرنگیــان پێــدراوە. 

ســایە بــە ســەرەتاکان و لــە ناســێنەرانی قۆناغــی دووەم دادەنرێــت. جێــی 

ــە  ــرە، ک ــەم زیات ــە یەک ــۆ دووەم ل ــی ب ــق و مەیل ــە عەش ــوڕمانە ک سەرس

مەیدانــی ســەرەکی منایشــی هونەریەتــی. خــۆی دەڵێــت« لــە میوزیکــەوە 

ــە  ــەکانی ل ــژەی باس ــدا ڕێ ــە یادەوەرییەکانی ــتووە«. ل ــراوە گەیش ــە هۆن ب

بەشــی میوزیــک و میوزیکســەنە باســکراوەکان ئەگــەر لــە بەشــی هۆنراوە و 

شــاعیران زیاتــر نەبێــت لــەوان کەمر نییە. شــێوازی داڕشــن و نووســینەوەی 

کتێبەکــە نا هێڵێــت گفتوگــۆ بکەیــت، لەوانەیــە عەزیمــی ویســتبێتی ئێســتا 

ــت،  ــەو بێ ــی ئ ــتی وتەکان ــر گوێبیس ــکاندووە زیات ــی ش ــایە بێدەنگ ــە س ک

چوونکــە ڕووداو و هەلێکــە و هەمــوو ڕۆژێــک ڕوونــادات و بەدەســتنایەت. 

لــە واقیعــدا کتێبەکــە کۆمەڵــە پرســیارێکی کورتــە و وەاڵمــی دوور و 

ــە. ــان لەگەڵدای درێژی

گەڕانەوە بۆ غەزەل و چوارینە
ــە  ــەوەی ک ــن ل ــەی ســایە بریتی ــەو وتان ــەم ئ ــە یەک ــە بەشــی شــیعر دا ل ل

»پێویســتە هۆنــراوە لــە ئێــران بنوورسێــت!... لــەو ئــاو و خاکــە و بــۆ ئــەو 
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ــەوە،  ــش بەرزدەبێت ــەپ و تۆزی ــەر ت ــدا ئەگ ــە فەزایەک ــە... ل خەڵک

ــز و ســەعدییە!« ــۆزی ســەردەمی حاف ــەپ و ت وەک ت

لــە کۆڕێکــدا کەســێک لــە پلــەی ڕێــز و دەستخۆشــیدا بــە 

ــژ  ــز چێ ــراوەی حاف ــە هۆن ــر ل ســایە دەڵێــت«، ئێمــە زیات

لــە هۆنراوەکانــی تــۆ وەردەگریــن. ســایە بــێ 

دواکەوتــن وەاڵم دەداتــەوە: ڕاســت دەکــەن، 

چونکــە ئاســتی هۆنراوەکانــی مــن زۆر 

ــە  ــرە و ل ــز نزم ــی حاف ــە هۆنراوەکان ل

لــە  ئێوەدایــە.  تێگەیشــتنی  ئاســت 

ــی مــن  ــە هۆنراوەکان ــژ ل ــدا چێ ئەنجام

ــدەدات:  ــژەی پێ ــایە درێ ــرن! س وەردەگ

ئۆقیانوســی  لــە  تەمەنێــک  مــن 

هۆنــراوەی فارســیدا ســوڕامەوە و نقــوم 

بــووم، ئێســتا بــەو ئەنجامــە گەیشــتووم 

ــە: ک

»گــر نبــودم، چــه ازو کــم مــی شــد/ بــاز 

بــودم چه بــر او فــزودم!؟«

واتــە »لــە نەبوونــم چــی لــەو کــەم 

ــم  ــم چی ــارە هەبوون ــووەوە / دووب دەب

ــرد!؟« ــاد ک ــەو زی ــۆ ئ ب

ــوان  ــدی نێ ــە پەیوەن ــە دەگات ــژەی گفتوگۆک درێ

ــە ســایە پرســیار کــراوە  ــراوە و مــادەی هۆشــبەر و ل هۆن

ــەر مــادەی هۆشــبەر؟ وەاڵمەکــە نەرێیــە  ــە ب ــای بردووەت ــز پەن کــە هەرگی

ــی  ــی مودەریس ــوان و تەق ــور و ئیخ ــادر پ ــەڵ ن ــە گ ــەوە ل ــە پێش »هاتۆت

چوومــە تریــاک خانــەکان، بــەاڵم دەمــم بــۆ نەبــردووە. باشــە مــن هاوڕێــی 

حوجــرە و گەرمــاو و گوڵســتانی هاوڕێکانــم بــووم. بــۆ هــەر کوێیــەک 

ــدا.« ــووم لەگەڵیان ــوون، دەچ دەچ

ســایە لەبــارەی شــاعیرە گەنجەکانیشــەوە قســەی هەیــە. لەبــارەی 

)گۆشــەی تەماشــا( کــە دەفتەرێکــە لــە چوارینەکانــی ئــەوان و لــە 

توێژینــەوەی چوارینەکانــی ڕۆژگاری ئێمــە لــە الیــەن )عەلــی ئەمیــر 

ئەفزەلــی(ەوە چاپکــراوە، دەڵێــت »شــتی زۆر جــوان لەناویانــدا 

هەیــە، بــەاڵم زمانیــان بــە ئاســانی وەرگرتــووە. پێویســت 

نــاکات زمانــی ســەعدی و حافزیــان هەبێــت ... 

ئەمانــە زمانــی بــاوی ئەمڕۆیــان دەوێــت، بــەاڵم 

ــت.« ــی درووس زمان

غەزەلیــش  بــۆ  دەســتیان  ئێمــە  گەنجانــی 

لــە  »ڕێژەیــەک  دەڵێــت  ســایە  و  بــردووە 

ــاو  ــە ن ــراوەی نــوێ چووەت وێنــەی هــۆزی هۆن

ــەاڵم  ــت، ب ــاش بێ ــت ب ــە دەتوانێ ــەوە، ک غەزەل

ئەگــەر شــێوازی کارەکــە بــە باشــی بناســن 

... ڕێژەیــەک لــە زمانــی گــەڕەک و بازاڕیــش 

هاتۆتــە نــاو غەزەلــەوە و جێــی تێڕامانــە. زمانــی 

بــازاڕ نابێــت لــە گــەڵ زمانــی گــەڕەک بــە هەڵــە 

ــەری  ــدا ســەرجەم هون ــە بنەڕەت ــت. ل وەربگیرێ

ــە  ــوو ک ــەوە ب ــە ئ ــراوەی ئێم ــی هۆن گەورەکان

زمانــی  و  ئەدەبــی  زمانــی  لــە  ئاوێتەیــەک 

گــەڕەک و بــازاڕ دروســت بکــەن. فیردەوســی، 

حافــز، ســەعدی-ش ئــەم کارەیــان کــردووە ...«

هەست و ڤێتنام!
ــە  ــە شــاعیرێکی گەشــبین دەناســێنن ک ــراوە، ســایە ب خۆشەویســتانی هۆن

هەمیشــە ئومێدێــک لــە هۆنراوەکەیــدا هەیــە، بــەاڵم خــۆی پێیوایــە هیــچ 

کەســێک ئــازاری گــەورە لــە ئــەودا نابینێــت و دەڵێــت »هــۆکاری ئــەوەی 

ــە  ــراوەدا نیشــان بــدات. کاتێــک بــاس ل ــە هۆن ــازار ل کــە ئــەو ناتوانێــت ئ

سایە دەڵێت »ڕێژەیەک 
لە وێنەی هۆزی 

هۆنراوەی نوێ چووەتە 
ناو غەزەلەوە، کە 

دەتوانێت باش بێت، 
بەاڵم ئەگەر شێوازی 
کارەکە بە باشی بناسن
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بەهێزکردنــی ڕۆح دەکات، کــەس تێنــاگات مەبەســتی ئەوەیــە کــە لــە 

ــەوە: ــە ناوخۆی ــاتێکدا ڕۆدەچێت ــد س چەن

»خــون مــی چکــد ای ســایه در ایــن کنــج صبــوری/ ایــن صــر کــه مــن مــی 

کنــم افــردن جــان اســت«

ئــەو   / ئارامییــەدا  لــەم کونجــی  ئــەی ســایە  واتــا: خوێــن دەڕژێــت 

ڕۆحــە. بەهێزکردنــی  دەیکــەم  مــن  ئارامگرییــەی 

ــە  ــتێک ب ــوو ش ــت هەم ــە دەیانەوێ ــانەوە ک ــەو کەس ــارەی ئ ــە ب ــایە ل س

ــش وەک  ــە مارکس-ی ــەوە ک ــی دێنێت ــی هاوڕێیەک ــەن، بۆچوون ــی بک سیاس

مارکســی پەســەند نــاکات. ئــەو )ری را(ی )نیــام(ی بــە هۆنــراوەی سیاســی 

زانیــوە و کاتێــک باســی هۆنــراوەی )هەســتی( ســایە هاتــووە ئەویشــی بــە 

سیاســی دانــاوە و وتوویەتــی تــۆ ئــەم هۆنراوەیــەت بــۆ ڤێتنــام نووســیوە:

»بســرم/ صــدف خالــی یــک تنهائــی اســت/ و تــو چــون مرواریــد/ گــردن 

آویــز کســان دگــری.«

پێخەفــم / ســەدەفی بەتاڵــی تەنیاییەکــە / تــۆش وەک مروارییــەک / لــە 

گەردنــی کەســانی تــری

ســایە دەڵێــت »بــە حەزرەتــی عەبــاس مــن ئــەو مەبەســتەم نەبــووە ...! 

شــتێکی تریــش بڵێــم کاتێــک مــن ئــەم هۆنراوەیــەم دەنووســی، هێشــتا 

ڕووداوەکــەی ڤێتنــام ڕووی نەدابــوو. هۆنراوەکــەی مــن مێــژووی هەیــە 

)11 کانوونــی دووەمــی 1953( لەگــەڵ کەیــوان و شــاملو لــە کافــێ 

ــەت نووســی.  ــیمی پاک ــەر س ــەم لەس ــەم هۆنراوەی ــن ئ ــتبووین. م دانیش

)هەســت!(  نووســی  لەســەرەوە  و  لێوەرگرتــم  پێنووســەکەی  شــاملو 

ــی«. ــتییەوە نووس ــە تەنیش ــی ل ــانەیەکی سەرسوڕمانیش نیش

ئافرێنەر لە ساتێکدا
لــە بەشــی دوور و درێــژی میوزیکــدا، دەتوانرێــت بابەتەکانــی کتێبەکــە 

ــک،  ــارەی میوزی ــە لەب ــک قس ــت، کۆمەڵێ ــەش بکرێ ــەش داب ــۆ دوو ب ب

بــە تایبەتــی میوزیکــی ســوننەتی ئێــران و یادەوەرییــەکان لەبــارەی 

ــدی  ــۆی ڕیزبەن ــە ک ــایە ک ــتادا. س ــوردوو و ئێس ــە ڕاب ــییەنەکان ل میوزس

ئــاوازی ئێــران دەناســێت و ئەوانــەی لــە هزریــدا هێشــتووەتەوە و پێیوایە 

هیــچ ســنوردارییەک لــەم ئاوازانــەدا نییــە. »پێکهاتــەی زۆر دەتوانرێــت لــە 

ــە  ــەو کەنااڵنەی ــەوەی ئ ــت دۆزین ــت. )مەبەس ــت بێ ــدا بەدەس ناوەرۆکیان

ــی  ــۆ مۆدێکێ ــت ب ــەوە بچی ــە مۆدێلێک ــت ل ــەوە دەتوانرێ ــە ڕێگەیان ــە ل ک

ــزری  ــە ه ــوێ ل ــی ن ــەو و ڕۆژ بابەت ــۆدە( ش ــی م ــن گەڕان ــر، وەک دەڵێ ت

منــدا هەیــە .. بــە داخــەوە بــە دوای میوزیکــدا نەڕۆیشــتم ... یەکێــک لــەم 

مــل شــکاوانەش ســەرنج لــەم بابەتــە نــادات..« ســایە دەڵێــت لــە کاتەکانــی 

بێکاریــدا لــە ژێــر لێــوەوە ئاوازیشــی وتــووە. جارێــک ئــاوازی لــە )ماهــوردا( 

ــووی  ــەوە و هەم ــر پەشــیامن بووەت ــەاڵم دوات ــردووە، ب ــاری ک ــووە، تۆم وت

ــڕیوەتەوە! س

ــی  ــی نزیک ــوننەتی هاوڕییەک ــی س ــی میوزیک ــەڵ نووخبەکان ــە گ ــایە ل س

هەبــووە، لــە گــەڵ کەســائی، بەنــان، شــەهناز، مەعــرودی و لــە گەنجــەکان 

محەمــەد ڕەزا لوتفــی، محەمــەد ڕەزا شــەجەریان و بــاس لــە هــەر یەکێــک 
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ــەوە و  ــاو دەزگاک ــە ن ــەوان دەخات ــی ئ ــێتێکی دەنگ ــە دەکات و کاس لەوان

میوزیــک دەخاتــە نــاو کۆبوونەوەکــەوە. بــە بــۆ چوونــی ئــەو ســازی 

شــەهناز پــڕە لــە )مظلــب(. »ئافراندنــی لــە ســاتدایە و ئامێــرە میوزیکەکەی 

هــی  نائاســایین،  ڕســتەکانی  ڕێکخســتنی  خۆشــە.  دەنگــی  بــەردەوام 

ــی!« ــازی خۆیەت ــی، س خۆیەت

ســایە ســەرنجی تایبەتــی لەبــارەی لوتفی-یــەوە هەیــە و پێیوایــە ئــەو ڕێــز 

لــە میوزیــک دەگرێــت. دوای کاری )شــور(ی ئــەو لەســەر غەزەلــی »هــوای 

کــوی تــو دارم منــی گذارنــدم«، ســایە دەڵێــت »پێویســتە میوزیــک لەگــەڵ 

ــی  ــی لوتف ــە کارەکان ــک ل ــە هەندێ ــە کارێک ــت. ئەم ــۆ ڕێکبخرێ ــی ت ناخ

لــە گــەڵ منــی دەکــەن. لــە ڕاســتیدا لــە گــەڵ دەنگەکانــی ناخــی مرۆڤــدا 

ــە زۆرە کــە  ــەم دەنگان ــدە فشــارەکانی ناخــی ئ ــە یــەک و ئەوەن دەبێــت ب

دەیەوێــت ســنگ بتەقێنێــت...«

بازنەی بێتوانایی و ماتەم!
لــە یەکێــک لــە دیدارکانــی ســایەدا بــە بیســتنی ئاوازێــک لــە تەلەفزیۆنــی 

کۆمــاری ئیســالمی ئێــران زۆر تــوڕە و نیگــەران دەبێــت و دەڵێــت »خراپــی 

و زاری و نەزانــی لــەو میوزیکــە دەبارێــت و بــە ئاماژەکردنــی بــە بەیتێــک 

لــە هۆنراوەکانــی خــۆی درێــژەی پێــدەدات »ڕادیــۆ و تەلەفزیــۆن پــڕ 

ــژی  ــەم(. )نوێ ــی و مات ــەی بێتوانای ــە )بازن ــووە ب ــە و ب ــەم میوزیک ــووە ل ب

ــن  ــە غەمگینری ــز لەوانەی ــم(ی حاف ــەرەتای گریان ــەکان س ــوارەی غەریب ئێ

هۆنــراوە بێــت، بــەاڵم زاری و نەزانــی نییــە... مــرۆڤ سســت دەبێــت 

کاتێــک ئــەم بەرنامانــە دەبینیــت.« عەزیمــی کــە گفتوگــۆی لەگــەڵ ســایە 

کــردووە دەڵێــت، کاتێــک ئــەم باســانە دێنــە پێشــەوە، ســایە ئەوەنــدە خــەم 

دەخــوات، هــەر مەپرســە!

بــەاڵم ســایە لــە بەرامبــەر بازنــەی بێتوانایــی و ماتــەم، هەســتانەوەی نوێــی 

گەنجانیــش دەبینێــت و دەڵێــت »ئــەم گەنجانــە ئــەو هێناونــی بــۆ ڕادیــۆ و 

بووەتــە هــۆی زینــدو بوونەوەیــەک لــە میوزیکــی ئێرانیــدا. ئــەم گەنجانــە 

هەموویــان چووبــوون بــۆ زانکــۆ، بــە هۆنــراوە و فەلســەفە و نیــگار کێشــان 

ئاشــنا بــوون ...«

داهێنان لە میوزیکدا
ــی  ــی تایبەت ــە میوزیکــی ئێرانیشــدا بۆچوون ــەکان ل ــارەی داهێنان ســایە لەب

ــی  ــت وەک میوزیک ــە ناتوانرێ ــوننەتی ئێم ــی س ــە میوزیک ــە و پێیوای هەی

وایــە.  فارســی  غەزەلــی  ئێرانــی وەک  »میوزیکــی  بگۆڕدرێــت.  بیانــی 

ــی  ــە داهێنان ــەوە. هەڵبەت ــەدا مبێنێت ــەو فۆڕم ــە ل ــەی ئەوەی تایبەمتەندییەک

ســازگار لــە گــەڵ ئــەم میوزیکــەش بوونــی هەیــە. تــۆ دەتوانیــت لــە 

چوارچێــوەی میوزیکــی ســوننەتیدا قســەی خــۆت بکەیــت و داهێنانیشــت 

هەبێــت و میلــۆدی نــوێ بخوڵقێنیــت، بــەاڵم ئەگــەر بتەوێــت بــۆ منونــە بــە 

ــە ...« ــان نیی ــر داهێن ــە ئی ــت، ئەم ــار دەربێنی ــی گیت ــەنتور دەنگ س

ئــەوەی لــەم لێکدانــەوە کورتــەدا هــات، دڵۆپێــک لــە دەریایەکــە. هــەزاران 

ــە  ــۆدا ل ــە گفتوگ ــش( ل ــان اندی ــر پرنی ــەڵ )پی ــوێ لەگ ــن و ن ــی دێری خاڵ

ئاگاهێنــەرەوە و  بــە  گــەڵ ســایە کۆکراوەتــەوە، کــە زۆرێــک لەوانــە 

ــری  ــینی قووڵ ــۆ ناس ــە ب ــەو یادەوەریان ــەوەی ئ ــن. خوێندن ــی تێڕامان جێ

ــوو هەوڵێکــی  ــە هەم ئەندێشــەکانی )ه. ا. ســایە( پێویســتە. شــاعیرێک ب

بــۆ لــە )ســایە(دا ژیــان، بــە هێــزی درەوشــانەوەی هۆنــراوە بــە نرخەکانــی 

ــەوە. ــۆر ماوەت ــتا وەک خ هێش

سەرچاوە:
http://www.bbc.com/persian/arts

   



دوو شيعرى شاعير هۆشەنگی ئیبتیهاج

له  فارسييه وه : خاليد فاتيحى

گه ڕانه وه 
خه و
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گه ڕانه وه 

بێ مه ل، هێالنه 

چه نده  به تاڵه 

خاڵيره  هێالنه ى مه لێك

كه  له  جووته ى دابڕاوه 

ئاخ. ئه ى كۆتره 

سپييه  باڵشكاوه كان

ئێستا بۆ هێالنه ى دێرينه تان

خۆش هاتنه وه .

به اڵم دڵم ڕۆيشتووه 

له گه ڵ ئه و كۆترانه ى

هه ڵفڕيون

له گه ڵ ئه و كۆترانه ى

مخابن هه رگيز

بۆ هێالنه  نه گه ڕانه وه ...
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خه و

به  گريانه وه  ده نووسم

به  گريانه وه  له خه و ڕابووم

ده ستم ئێستاش

له  گه ردىن به رزى تۆدا

گرێدراوه .

عه ترى بسكه  ڕە شه كانت

به  لێوه كامنه وه  نووساوه 

ژوان ڕێكخراو

به  گريانه وه  ڕابووم.

*سه رچاوه : ئینته رنێت



به هارى دڵشکاو
کاروان
هۆشەنگی ئیبتیهاج

لەفارسیەوە: ناسری حیسامی



237گۆڤارێكی ئەدەبیی  وەرزییە
ات

ەک
ید

ەر
 د

وە
نە

ۆڵی
ێک

و ل
کر

 ف
بۆ

یا 
ید

 ئا
ای

زگ
دە

ەر
ەو

ت
به هار هات و گوڵ و نه ســـــــــــــرینه که م نا

شــــــــــــــــنه ش هات بۆىن نه ورۆزى نه هێنا 

مه الن هاتن، گواڵىن ده شـــــــــــــت وده ر نین

ئه رێ بۆچى گوڵ و مه ل هاوســـــــه فه ر نین؟

گوڵستاىن چى به  سه ر هات، چى به  سه ر هات؟

که  ئایینى به هــــــــــــــــــــــاران نایه ته  یاد؟

هه ور بۆچى ده ناڵێنێ به یــــــــــــــــــــــاىن؟

ده ڵێ چى وا به  گرمـــــــــــــــه ى پڕ له  ژاىن؟

له  به ر چـــــــــــــــــى گوڵ دڵى پڕ له  برینه ؟

چ قه وماوه  له  بولبول وا خـــــــــــــــــه مینه ؟

چ ژانێکه ، چ ژانێــــــــــــــــــــــکه  به  ناسۆر،

که  گوڵزارى وه ها خســــــــــــــته  شه ڕوشۆر؟

شنه  بۆچى هه مووى هــــــــــه ر بۆىن خوێنه ؟

وه نه وشــــــــــــــــه  چۆنه  ئاوا مل به  کوێنه ؟

گوڵى نێرگز له  به ر چى ســــــــــه رنه وى بوو؟ 

چ بوو قومرى غه ریب هــات و غه ریب چوو؟

له  به ر چى باڵى په روانه  شـــــــــــــــــکاوه ؟

له  گشـــــــــــــــت ال بۆ غوبارى غه م پژاوه ؟

له  به ر چى ده نگى خۆشـــــخوان نایه  ئه مڕۆ؟

نه ما ده نگت، له  کوێى ســــاقى، له  کوێى تۆ؟ 

چ ده ردێک هات که  ئه م ده شــــته ى ته نیوه ؟

چ ده شــــــــــــــــتێکه  که وا ڕە نگى په ڕیوه ؟

له  به ر چى خۆر خه وى لێکه وت و نه بزووت؟ 

به هار هات و گوڵى نه ورۆز نه پشــــــکووت؟ 

گوڵ و خۆر کام قسه ى تاڵیان له  کێ بیســت؟

که  ئه م لێوى کرۆشت، ئه و مه رگى خۆى ویست؟

به هارى دڵشکاو
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ده ڵێى گوڵ تازه بووکى نامراده ،

که  زاوا ڕۆى و... په رده ش، پــــــــــڕ له  یاده 

ده یندارى زه وى بوو خۆر، دیــــــــــــــــاره 

له  خوێنى هه ر شــــــــه هیدێک شه رمه زاره 

به هارێ! ســــــــــــــه رهه ڵێنه ، بێره  بۆ الم 

بزه ت بێتێ، له  خه م ده ربێنه  دنیـــــــــــام

به هارێ! هه سته ، به و هه ورى قه ده م خۆش  

بڵێ تێراو بکا ده شتى ســــــــــــــه وزپۆش 

له  ڕە نگ و بۆ زویــــــــــرن، زه رد و بێبۆن، 

که  سه رو و یاســـــه مه ن هه رچاوه ڕێى تۆن

نه وایى نــــــــوێى ده وێ باڵدارى بێجووت

له  ته نیایى وه ڕەز بوو، وا دڵى ســــــــووت

له  قۆڵ ده ربێنه  ده ســـــتى گوڵ پژێنت!

به  سه وزه  گوڵ ببه خشـــێ، پێ و شوێنت

له  تارا ده ربخه  نۆ بووکى ســــــــــه رچڵ

که  نه شکێنێ خه فه ت ئه ســتونده کى دڵ

نه ســــــــــیمى به ربه یان با بێ به جارێ

خه وى به فرین له  چـــــــاوى گوڵ بتارێ

به هارێ! ســـــــــه یرى که ، خاکى به اڵگر 

که  چۆن که وتــــــــــۆته  ژێر بارانی ئاگر 

به هارێ! ســـــه یرى که ، خاکى خه فه تپێژ

که  چۆن هـه ر پنجه دڕکێک بۆته  خوێرێژ!

به هـــــارێ! چاو بگێڕە ، ده شتى غه مناک

له  هه رال کوشــته یه ک که وتۆته  سه ر خاک 



239گۆڤارێكی ئەدەبیی  وەرزییە
ات

ەک
ید

ەر
 د

وە
نە

ۆڵی
ێک

و ل
کر

 ف
بۆ

یا 
ید

 ئا
ای

زگ
دە

ەر
ەو

ت
به هارێ! ســـــــــه یرى که ، کێو و ده ر و دۆڵ

هه مـــوو هه ر خوێنه ، بێده نگ و کپ و چۆڵ

به هارێ! پڕ به  کۆشــــــــــــــــــت الله  بێنه 

له  ســـــــــــــه رى گۆڕى عه زیزان، بیوه رێنه !

دڵى شووشه  و قه دى ســــــــوورگوڵ شکاون 

شه راب و ســـــــــــــــووره گوڵ وا تێکڕژاون

له  هه ر دووکیان گڕێک هه ســــــــتێنه  تاوێ 

په اڵســـــــــــــی ده رد و ژاىن تێ بـــــــهاوێ

به هارێ! سۆزى عیشـــــــــــقم باوه شێن که  

به  شیر و شه کرى ئه و عیشــقه م هه وێن که ! 

ســــــــــــه رێ مبکه  به  هـــــاژە ى جۆیباران

ســـــــــه رێ مبکه  برووسکه ى رووىن ئاسامن

وه ره  مبکه  به  هــــــــــه ورێکى ڕق ئه ستوور 

که  گرمه م، پڕ بکا خوار و ســـــــــه ر و ژوور

به هـــــــــــارێ! هـــــه ر بژى، بژوێنى ژینى

که  وه رزى خـــــــــۆره تاو، کـــــــاىن ئه وینى

ئه مێســـــــــتاکه ش، جه واىن لــــــــێره  ماوه 

نه فــــه س گه رمه  و، ئه وین جێگه ى هـه راوه 

مه ڵێ دارێک شــــــــکا و ئیر وشــــک بوو

سبه ینێ هاکا دیتت خـــــه ڵفى هـــــه ڵچوو

مه ڵێ ئــــه م ســـــــه رزه مینه  شــــــۆره کاته 

ســـــبه ى، کاتێ به هار هات، سووروســـــاته 

به هارێ! گــــــــــــــه ر مبێنى له م دیاره  

ده بینى خــــوێنى نێو خاک، ئه م به هاره ... 

هه تا پشـــــتێن گواڵڵه ى سـوور ده هێنێ

وه کوو ئاگر له  دووکــــــه ڵ سه ر ده رێنێ

گوڵى ســـــــوور دێته وه  به رده رکى ماڵێ

ئه گه رچى ســــــــه د خه زانیش ڕاى مباڵێ

به هارێ! خــۆش بژى و هه ر خۆش مبێنى

خه اڵىت گوڵ بکه یت و لێى بســــــــــێنى

ته مه ن مه ودا بدا ســـــــه ر هه ڵده هێنین

دڵ و گیان لێـــــــک ده ئاڵێنین، ده مێنین

ئه گــــه ر ئاگر له  ڕێ بێت و ئه گه ر خوێن 

شه پۆل بێ و گه رده لوول بێ، ئێمه  هه ر دێین

که  ئه مــــــــــجار هاىت ژینت شادمان بێ 

سه رت ســـــه وز و دڵت هه ر ئاوه دان بێ

که  نه ورۆزێـــــــکى دی هـــــاتیته  دیدار 

به  ئایینێـــــکی دی بتبینم ئه مــــــــــجار

خاکه لێوه ى 1333 _  مارسى 1954
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دره نگه  ئیر، گالیا

ناوه خته  بۆ گێڕانه وه ى ئه فسانه ى په یوه ندى داڵن!

ئیر گۆرانیى سه رخۆشیت له  من نه وێ

ده مێکه  ئیر، گالیا!  وه ڕێ که وتووه  کاروان.

عیشقى من و تۆ؟ ... ئه رێ

ئه وه ش حیکایه تێکه  خۆى. 

به اڵم، ئا له م زه مانه  دا، 

که  داماوه  هه موو که سێک بۆ ناىن شه و 

ده رفه ىت عیشق و حیکایه ت، به سه رچوو، ڕۆى.

شاد و سه رخۆش و پشکووتوو

تۆ بیست مۆمى پڕشنگداری گه ش هه ڵده که ى،

شه وى جه ژىن له دایکبوون، 

به اڵم ئه مشه و هه زار کچى هاوساڵى تۆ

ڕووت و برىس، هه ر له  سه ر نوێنى خاک نوستوون.

جوانه  سه ما و نازى سه رپه نجه کاىن تۆ 

که  په رده ى ساز ده بزوێنن،

به اڵم هه زار کچى ته ونکه ر ئێستاکه 

کاروان
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به  چڵک و خوێنى زامى سه ر په نجه کانیان 

له  قه فه ىس پشووبڕی کارگه کاندا

هه ناسه ته نگى ڕە نجێکن له  سنوورى تاقه ت به ده ر

بۆ حه قده ستێک که مر له وه ى 

تۆ ده یخه یته  کۆىش سواڵکه ر.

ئه و مافووره  حه وت ڕە نگه  که  پێشێىل سه ماى تۆیه ،

به  خوێن و ژینى ئینسانان ڕە نگ کراوه . 

له  تان و پۆى هه موو خه ت و خاڵێکیدا: هه زار ڕە نج و 

له  ئاو و ڕە نگى هه ر گوڵ و گه اڵیه کیا: هه زار شه رم  

ڕاخراوه .

لێره  خه وتووى نێو گڵکۆیه  هه زاران ئاره زووى پاک و

لێره  به با چووه  خۆڵى  هه زار ئاگرى تازه خۆشکراو

ده ستى هه زار منداڵى جواىن بێگوناھ 

چاوى هه زار کچى نه خۆىش بێهه ناو... 

دره نگه  ئیر، گالیا! 

کاىت ماچ و شیعرى عاشقانه  نییه .

هه موو شتێک ڕە نگى ئاگر و خوێنى هه یه ، ئه م زه مانه .
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جه نگه ى خۆ ره هاکردىن لێوه کان و ده سته کانه . 

گه رمه ى سه ربزێویی ژیانه .

به  ڕومه وه  پێمه که نه !

لێم حه رام بێ جوانیی نیگات!

لێم حه رام بێ له مه ودوا شه راب و عیشق!

لێم حه رام بێ دڵم به  شادى لێبدات!

یاراىن من له  نێو به ند دان:

له  نێو چاڵى ڕە ش و شێدارى »باغى شا« 

له  ته نیایى ب تاوێنى تاراوگه ى »خارک »،

له  هه ر گۆشه  و که نارێکى ئه م دۆزه خه  تاریکه  دا.

زووه  هێشتاکه ، گالیا!

ناوه خته  بۆ گێڕانه وه ى ئه فسانه ى په یوه ندى داڵن 

جارێ گۆرانیی سه ر خۆشیت له  من نه وێ

زووه  هێشتاکه ، گالیا! نه گه یوه ته  جێ
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                                      کاروان... 

ئه و ڕۆژە  که  باسکى بلوورینى به یان 

ده ستى دایه  خه نجه رێک و په رده ى ڕە ىش شه وى دڕاند،

له و رۆژە  دا که  خۆره تاو 

له  گشت په نجه ره کانه وه  تیشکى پژاند،

ئه و ڕۆژە  که  گۆنا و لێوى هه موو یاراىن هاونه به رد

ڕە نگى خۆىش و خه نده ى ونبووى هاته وه  سه ر،

منیش ئه و ڕۆژە  دێمه وه ، 

دێمه وه  الى شیعره کان و گۆرانییه کان و ماچه کان،

دێمه وه  الى به هاره  دڵبزوێنه  گوڵپژێنه کان،

دێمه  الى تۆ  

خۆشه ویستم!  

تاران، ڕە شه مه ى 1331ی هه تاوی) مارىس 1953ی زایینی(

_ باغى شا: به ندینخانه ى به  ناوبانگى » باغى شا » له  

تاران که  له  سه رده مى حکوومه ىت شادا، شوێنى به ندکردىن 

تێکۆشه راىن سیاىس بوو.

تاراوگه : مه نفا، ته بعیدگا.

خارک: دوورگه یه که  له  ئاوه کاىن خوارووى ئێراندا که  

تێکۆشه راىن سیاىس بۆ ئه وێ دوور ده خرانه وه .


