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 غازی حەسەن
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 پێشەکی

 

 د. وریا عومەر ئەمین(.  ناونیشانی لێکۆڵینەوە )گوتاری شیعریی الی

 ڕێبازی لێکۆڵینەوە

شیکردنەوەیەکی وەسفییە، گوتاری دەقی شیعری شی دەکاتەوە. ئەم لێکۆڵینەوەیە 
 هەولێکە بۆ بەستنەوەی زمان و دەق و گوتار بەیەکەوە.

و  یشیعری یی ئەم لێکۆڵینەوە لەوەدایە الیەنێکی پراکتیکی شیکردنەوەی دەقبایەخ
دەکات و کار لەسەر ئەرکی زمان ی بەرجەستە یچۆنیەتی بەرهەمهێنانی گوتاری شیعر

 بەرهەمهێنانی دەق و گوتاری شیعریی دەکات.لە

 پێکهاتەی لێکۆڵینەوە 

 پراکتیکی پێکهاتووەلەدوو بەشی تیۆری و 

ەڕوانگەی تیۆرییەوە شیکاری گوتار و شیعر و زمانی شیعر و گوتاری بەشی یەکەم: ل
 شیعری کردووە.

نێو دیوانی کی ئەو شیعرانەی لەلێکۆڵینەوەی پراکتیبەشی دووەم: بریتییە لە
 باڵوکراوەتەوە. لەم بەشەشدا لەچەندمین( رانێکی شیعرستان(ی )د. وریا عمر آسەی)

 وریا د.)الی  ریعگوتاری شی : ەوە کراوە وەکوباربوارێکدا شیعرەکان لێکۆڵینەوەیان لە
گوتاری و  ی ناناسرێنەوە، گوتاری خۆشەویستیناسینەوەی ئەو شتانە وعومەر ئەمین( 

 و نیشانەکان ەمزڕگوتاری شیعر، گوتاری  ەئەرکی زمان و کردو  ی و زمانیوێنەی شیعر
رمانی . لەکۆتایشدا پوختە و سەر خەگوتاری هەڵەبردن لەگەڵ یعرداش نێولە

  لێکۆڵینەوەکە و سەرچاوەکان هەیە. 

 

 

 



 

 بەشی یەکەم: الیەنی تیۆری

 گوتار چییە؟

گوێگر و  وێوان نێرەر و وەرگر، یان قسەکەر گوتار بریتییە لەکردەی قسەکردن لەن
قسە ئاراستەکردن، یان )گوتار لەشاعیر و خوێنەر.  بەواتایەکی دیکە گوتار بریتییە 

قسە ئاراستەکردنە یان گوتاری گوتنە(. )ابراهیم مصطفی وشە و ڕووداو و دواندن و 
گوتار ڕەگی (.  وەک )دی سوسیر( ئاماژە پێکردووە ٢٤٢، بدون سنةواخرون، 

بەپێی (. ٢٢، ٥٨٩١)فردیناند دی سوسیر،  .بەستراوەتەوە بە)زمان و قسەکردن(
یکردن و  دەی پەیوەندلێکدانەوەکانی )ئیمیل بنفیستی( فەرەنسیش گوتار پەیوستە بەکر

ێگری لەخۆگرتووە، ئامانجی سەرەکی هەر زارگوتنێک کە قسەکەر و گوبریتییە لە
(. لەهەمان کاتدا )باتریک ٥٢، ٥٨٩٨. )سعید یقطین، کارتێکردنی یەکەمە لەسەر دووەم

 کە )گوتار پێکدێت لە گوتراو و پێگەی پەیوەندیکردن( ،شارودو( ئاماژەی بەمە کردووە
  .(١٩، ٢٢٢٢خولة طالب االبراهیمی،. )وشانی دەق دادەنێتبەهاو )گرایس(یش گوتار 

ت و یوەندییەکی دیاریکراودا دەردەکەوێێت گوتار لەشێوەی پە)جابر عصفور( دەڵ
 (.  ٢٦١، ٥٨٩١، دیاریکراو بەکاردێت. )جابر عصفور لەپێناو بەدیهێنانی مەبەستێکی 

 

 

 



ە، پێویستە وەکو )جۆرج لەشیکردنەوەی گوتاردا، کە ئەرکی ئەم نووسینەوەی ئێمەی
چۆنیەتی بەرهەمهێنان و ئاماژەی پێکردووە و بناغەی بۆ داڕشتووە، دەبێت بیر لەیۆل( 

 دەوروبەر و ئەوقێک بکەینەوە، کە پەیوەندیی پتەوی بەشیکردنەوەی گوتاری هەر دە
بیر و تێڕوانینی رایانەوە هەیە، کە لەنێو مێشک و ئاشک و شتە نەگوتراوە ڕاستەوخۆ

ا ئاماژە بەوە دەکات )پێویستە دا هەیە. بۆیە لە بواری پرگماتیکی گوتاردقسەکەر
سەرنجدانێکی سەرەکیی و کۆمەاڵیەتیی کارلێککردنی گوتار بەوالتر بڕۆین و لە

بڕوانینە ئەو دیوی فۆرم و پێکهاتەی دەق و هەروەها سەرنجێکی زیاتر بدەینە چەمکە 
و چاوەڕوانییەکان. گراوند( و باوەڕ )باک دەروونناسییەکان وەک زانیاریی زەمینەیی

 (. ٥٢٦،  ٢٢٥٦مێشکی قسەکەردایە لێی بکۆڵینەوە(. )جۆرج یۆڵ، واتە ئەوەی لە

گوتاری شیعری هەر تەنیا کاری ڕێکخستنی وشەکان نییە، بەڵکو پێویستە تێکەڵبوون و 
بەیەکبەستنەوە و گونجاو لەنێوان ڕستەکانیدا هەبێت، ئەمەش وا دەکات لەالیەک 

. اکان چڕتر ببنەوە و لەئالەکی دیکەشدا دەنگەکان لەگەڵ یەکتر گونجاوتر بنوات
 (.٢٨،  ٢٢٢٢)محمد صالح زکی ابو حمیدة، ئەمەش بەقسەی ئاسایی بەدی نایەت.

ئەنجامدانی کردەی وتاری شیعر هەر تەنیا گەیاندن و پێویستە ئاماژە بەوە بکەین گ
و ڕەزم و واتا و چڕبوونەوە و بەزاندن و پەیوەندیکردن نییە، بەڵکو )پێکهێنانی ئاواز 

(. ٥٦، ٥٨٨٢تێپەڕاندنی واقیعە، ئەمە یاساکانی گوتاری شیعرییە(. )د. محمد مفتاح ، 
ە، پێویستە شتە واقیعییەکان کە گوتارێکی شیعریی هەی ی،واتە دەقی شیعری

ڕۆژانە خەڵکی ئاسایی  یێنێت، واقیع هەڵبگیڕێتەوە، ئەو شتە واقیعیانەتێپەڕ
 پێویستە شیعر ئەو شێوە ئاسایانەن، نێوەیەکی سادە و سروشتی دەیانبیبەش

ی ێکو تێفکرین ان و وێناکردنموەیەکی نوێدا وێنایان بکاتەوە، زتێپەڕێنێت و لەچوارچێ
 زمانی ئاسایی جیای بکاتەوە.  اری ئەم ئاواز و ڕەزمەی دەبێت لەچڕی تێدا بێت. سەرب

کی و تیۆری کردە قسەیی، زمان لەنێو دەقدا لەبیری نەکەین بەپێی شیکاری پراگماتی
ن(. ند)پێکهاتە و وێناکردن و خەیااڵە، ئەم ئەرکانە بەستراونەتەوە بەئەرکی هەی

(. و چۆنیەتی بەکارهێنانی زمان. واتە لەم ڕوانگەوە سەرچاوە ٨٦، ٥٨٨٦)حمیدرضا،  
زمان و ڕێسا دەگرێت، کە زمان لەنێو دەق و بەرهەمهێنانی دەقدا هەر تەنیا شێوە و ڕێ

 نییە، بەڵکو بەکارهێنانە. 



ئێمە دەزانین لەنێو هەر دەقێکدا شتێکی گوتراو هەیە، کە لەنێو شێوە و چوارچێوە 
نەست و ڵکو وەکو بەشێکی نادیار )هەست و دیارەکانی گوتندا بەدیار ناکەوێت، بە

باری دەروونی و پاشخان و باکگرواند و بیرۆکە و وێناکردن و ئەو شتانەی 
 ەڕوانکراون( دیارنین، پێویستیان بەلێکۆڵینەوە و بەدواداچوون و خوێندنەوە هەیە. چاو

لەگوتاری هەر دەقێکدا ژمارەیەک شت، بیرۆکە و وێناکردن و تەنیا واتاش هەن، 
دیارنین، یان لەبنەڕەتدا هەڵگری پەیام و مەبەستی پێچەوانەن، وشەیەک لەڕووی 

کۆمەاڵیەتی هەیە، بەاڵم لەکاتی شێوە واتایەکی سروشتی و بڕیارلێدراوی 
بەکارهێنانی لەالیەن قسەکەرەوە واتا و مەبەستێکی نوێی پێ بەخشراوە، کە ئەمەیان 

لەچوارچێوەی دەوروبەرە کۆمەاڵیەتییە نوێیەکەدا بەدیار دەکەوێت و مەرجیش نییە 
زەق و ئاشکرا بێت، پێویستی بەخوێنەری وریا هەیە، بۆ ئەوەی پەی پێ ببات و 

و دەوروبەری بەکارهێناندا واتای پێچەوانە یان هەندێک وشە لەنێ نی بکاتەوە.بەخاوە
دروست دەکەن. لەنێو گوتاری شیعردا ئەم واتاکارییە زۆرتر بەکاردێت، بۆ ئەوەی 

کەش و وزە و توانای دەقە شیعرییەکە بەهێزتر بکات، خێراتر وەرگر لەالیەن نێرەرەوە 
  ات، کۆدی نێو پەیام و مەبەستەکانی بدۆزێتەوە. ، بجووڵێنرێت و وای لێ بکبوروژێنرێت

 

 شیعر چییە؟

ژیان هێندە بەخێرایی نوێ دەبێتەوە، ناهێلێت هەموومان لەسەر یەک پێناسە و 
لێکدانەوە بۆ دیاردە و شتە دیار و نادیارەکان کۆک بین، ئەم نوێ بوونەوەیە وای 

الی اسەی شیعریش وایە. لێکردووین هەمیشە بەدوای باشتر و گونجاوتر بگەڕێین. پێن
، ٥٨٩٩ یۆنانییەکان قسەکردن، یان زارگوتن ڕەگەزێکی شیعرییە. )مصطفی الجوزو،

( جوانترین و ناسکترین و ڕەوانترین و بەرزترین و مینئەالی )د. وریا عومەر (. ٥٨٩
بەهێزترین شێوەکانی دەربڕینی هەست و بیر و خۆشەویستی و پەروەردەیی و 

ازادی و سەربەستیی وشە و داهێنانە، ئااڵ و زمانی یەکگرتوویی ڕۆشنبیرییە. هێز و ئ
 (. ٦،  ٢٢٢٥  مرۆڤایەتییە. )وریا عمر آمین،

ارەی شیعر دەڵێت )شیعر جۆرێکە لەسەما بەوشە، سیستەمێکە )بۆل ڤالیری( لەب
پێچەوانەی قسەی  داو ئامانجیشی هەیە، لەڕێگەی هەڵچوونەکان فەرمانەکانلە

(. بەم شێوەیە ٨١، ٥٨٨٦رییەکانماندا دەمێنێتەوە(. )حمید رضا، وەەئاسایی لەنێو بیر



کارتێکردن و ێگەی خێکی سەما ئامێز دروست دەکات، لەڕێگەی وشەوە دۆشیعر لەڕ
اسایی و و بیرەوەری مرۆڤدا دەمێنێتەوە. واتە شیعر قسەی ئهەڵچوونەکانەوە لەنێ

 نییە.  و هەتیوو ڕووت

نیشانە بریتییە لە یە، بەڵکوهەر هێما نەکالی من هێما، شیعر پڕاو پڕە لە
 و نیشانە کۆمەاڵیەتی و فکری و )سیمیۆلۆژیا(، شیعر زمانێکی ئاوس بە واتا

کە مرۆڤی ئاسایی توانای بەرهەمهێنانی  ،وێنە و وێناکردنپڕە لە .دەروونییەکانە
، کە هەموو و سنوورەکانی واقیع و گوتنە باوەکان دەبەزێنێت نییە. هەستێکی قووڵە

ینێت، بەاڵم نە دەتوانێت هەستی پێ بکات و نە بەشێوازێکی بااڵتر انبێک دەیکەس
ئەرکی گوتاری شیعر، زمانی شیعر  لەشێوە سروشتییەکەی دەتوانێت وێنای بکاتەوە.

بەرهەمهێنانی شێوە و واتا و مەبەستی نوێیە، کە ڕەنگە هەمان ئەو شتانە نەبێت، کە 
 خەڵکی ئاسایی بەکاریان دەهێنێت. 

   

 

 گوتاری شیعری چییە؟

 

(. )احسان عباس، انە )گوتن و واتا و کێش و قافیەسنووری شیعر چوار پێکهاتەیە لەو
رشتی تێدایە ازدەربڕین و گوبە هێماکان،  وەەاوەتبەستر(. گوتاری شیعری ٢١٦، ٥٨٢٥

تی ناوەکی. )بۆل بەرهەمهێنانی واتای هەیە، زال دەبێت بەسەر کردەی سروش و توانای
بیرەوەرییەکانماندا بمێنێتەوە، یەکە هەوڵ دەدات لەەکرددەڵێت )شیعرڤالیری( 

هەندێک پێیان وایە گوتاری (. ٨١، ٥٨٨٦) حمید رضا،  ی(.پێچەوانەی قسەی ئاسای
 (. ٢٨، ٥٨٨٦ تایبەتمەندی خۆی هەیە. )محمد صالح زکی ابو حمیدة،  ییشیعر

ر ، کە "شاعیدیاردەیەکی گرنگ بدەینییدا دەبێت سەرنج لەلەگوتاری شیعر
 لەشێوەی پەیوەندییەکی نوێدا پێکی دەهێنێتەوە، بۆکەرەستەکە دروست ناکات، بەڵکو 

ئەوەی شێوەیەک بەرهەم بهێنێت، کە کاریگەریی لەسەر واتا دەبێت، سەرباری 
 (. ٥٢، ٥٨٨٤یەکەی(. )د. نصر ابو زید، یەوانبێژەوانی و ڕڕ



هەندێک پێیان وایە زمانی  یستە لێرەدا ئاماژەیەک بە بۆچوونێک بکەم، کەپێو
مانی شیعر دەبێت زمانێکی ان، واتە زێسا گشتییەکانی زمیی جیایە لە یاسا و ڕیعرش

زماندا انە گشتییەی لەسەر بنەمای گشتی ڕێتێکشکێنراوی جیاواز بێت لەو زمو  بژاردە
م شیعر هەمان زمانی هەیە، بەاڵبەڕێوە دەچێت، من پێم وایە ئەمە دروست نییە، 

دا یو گوزارشت و دونیابیننەی شیعری واتا و ڕەوانبێژیی و وێناکردن و وێ واریبلە
 لەخۆی دەگرێت. ەو گوتارەی زمان بەشێوەیەکی گشتی رێکی جیاوازە، لاتخاوەنی گو

 

 
 

انجیشی کارتێکردن و دۆزینەوەی شتەکان ئام)ئەدۆنیس( زمانی شیعر بریتییە لەالی 
من الی خۆم  (. ٢٨، ٥٨٢١ ،سعید ادونیسندن و هەژاندنی ناخە(. )علی احمد جوواڵ

کە  بریتییە لەکردەی )پەیوەندیکردن(، شتێکی دیکەی بۆ زیاد دەکەم، کە ئەویش
هاوسەنگی گوتاریشدا هەیە. واتە هاوبەشی و ئەم شتانە لەکردەی   لەڕاستیدا هەموو

پەیام و ئەرک و ڕاپەڕاندنی هاوبەش لەنێوان گوتار و شیعر لە و ئامانجێکی
مرۆڤ لەڕێگەی  ،چەندین کردارەزمان خاوەنی  دەبێت ئەوە بڵێمەکان هەیە. مەبەست

 قسەوە چەندین کردە ئەنجام دەدات، بێ ئەوەی بەجەستە بەشداری تێدا بکات و
نی لەڕێگەی زمانەوە ژمارەیەک کردە ئەنجام دەدرێت، کە مەبەست لێیان گەیاند



خودی زمانەکە و  پەیامێکی دیاریکراوە. ئەمەش پەیوەندی بە بەکارهێنانی
ەوە اعیرشیی لە اری شیعرتبەرهەمهێنانی واتا و مەبەستەکانەوە هەیە. واتە گو

گوێگر و  یلەپێناو کارتێکردن و جوواڵندن و هەژاندنی ناخ دەست پێ دەکات
 ، ئامانجی کارتێکردنە لەسەر خوێنەرەکانی. خوێنەرەکانی

پێکهاتە شیعریش پشت بەروبەری شیعر دەبەستێت، دەقی پشت بەدەو ییگوتاری شیعر
دەبەستێت، وەرگر و  )وشە و وێنە و ئاواز و واتا و گوتن و خوێندنەوەی شیعرەکە(

و تێگەیشتن و جوواڵنی ناخیان و هەژانی دەروونی  پشت بە )کارتێکران خوێنەرەکانیش
ونکە )شارەزایی ئاسایی (، چزارشتدا دەبەستێتین و گوو شێوازی شیعرەکە لەدەربڕ

، ٢٢٥٦دەدرێتەوە. )جۆرج یۆڵ،  تاکێکەوە بەپێی ئەو بارەی تێیدایە لێکلەالیەن هەر 
٥٢٦ .)  

نێوان دوو ، کە لەدەوروبەرێکدا، یان ئەو گوتنەیەگوتار دەقێکی بەکارهێنراوە لە
وەرگر( یان زیاتر بەرێوەدەچێت. واتای گوتاریش لەئاستی  –کەسدا )قسەکەر 
کە  ،ئاستی پراگماتیک ئەو ئاستەیەدەدرێتەوە، بەواتایەکی تر  پراگماتیکدا لێک

پەیوەندی نێوان زمان و دەوروبەری تێدا بەرجەستە دەبێت. واتای گوتاریش دەبێتە 
واتای دەق لەگەڵ واتای دەوروبەردا. ) دەریا سابیر حەمەد، گۆڤاری زانکۆی گەرمیان، 

٥٥٢،  ٢٢٢٢ .) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ان(بەشی دووەم:  الیەنی پراکتیکی شیکردنەوەی )سەیرانێکی شیعرست

 (مینئەعومەر  وریا)د.  ی الیعرییش یگوتارو 

 

دروشمی سیاسی و ئەو زمانە ، یان گوتاری نوێی شیعر دوورە لەی نوێیگوتاری شیعر
و خۆ قەبەکردن و  شگێرانە و پفدانی دەروونیکە بریتییە لەهاندانی شۆڕ ,باوەی

گوتاری  ە.، هەموو شتەکانی دیکە ڕەش بکرێتەوک بکەنلەپێناو ئەوەی کەسانێک کارێ
و دۆزینەوە و  وەڕینەۆگ نوێ، بریتییە لەدروستکردنی زەمینەی گفتوگۆ و بیروڕا

لێکدانەوەی ئەو شتانەی لەنێو شتەکانی دیکەدا نابینرێن و شاراوەن، گفتوگۆیە 
زانایەکی دیاری بواری  (مینئە)د. وریا عومەر اعیر و خوێنەرەکانی. لەنێوان ش

، لەنێو هەندێک لەو دەقانەی گی پەیدا نەکردووەوەکو شاعیر نێوبانزمانەوانییە، 
لە دەزگای ئاراس  ٢٢٢٢بەناوی )سەیرانێکی شیعرستان( چاپی یەکەمی ساڵی 

 ٢٢٢٥اپی دووەمی بەهەندێک زیادکردنەوە لە بەغدا ساڵی باڵوکردۆتەوە و چ
کۆشاوە گفتوگۆیەکی نەرم، دونیابینییەکی تایبەت بەخۆی  چاپکردۆتەوە. شاعیر

بەرەو  و خوێنەرەکانیدروست بکات وان دەقە شیعرییەکانی لەنێ انەسەرکەوتوو
وێناکردنێکی فکری و ی خۆشیدا ، هەروەها لەنێوان خۆی و ناخبیرکردنەوە ببات

 :، ئەو دەڵێتدروست بکاتئەخالقی ڕاستگۆیانە 

 ئێستاش تامی تااڵوی تۆ پڕی زارمە

  (٥٦، ٢٢٢٥، آمینر )د. وریا عم         ئاوازی دڵی زارمە نرکەی گریانت

استەوخۆ ئاماژەی پێ لەنێوان خۆی و )ئەو(ێک، کە ناڕ ەئەمە گفتوگۆیە، دیالۆگ
یان ئەمجارە لەگەڵ ( )پڕ زاری شاعیرە(، دەکرێت، کەسێک کە )تامی تااڵوییەکەی ئەو

 دەچووێنێت، دەکەوێتە گفتوگۆ و دەڵێت: ی(تکراوزەو ێکیبەهەشتبە)کە  ،)منداڵی خۆی(

 تە زەوتکراوەکەمئەی مناڵیم.. ئەی بەهەش

  (.٥٦، ٢٢٢٥، آمینر ) د. وریا عم   .و شینت بۆ ئەکەم ئێستاش بە کوڵ بۆت ئەگریم

لەگەڵ  گوزارشتە ناخەکییەی خۆیەتی، گفتوگۆ لەم دەربڕینە وێنە شیعرییەدا، کە
ومەرجێک دەکات، کە داڵی خۆی دەکات، گفتوگۆ لەگەڵ هەڵکاتێکی دوور و سەردەمی من

و بەختەوەریی ئەویان زەوتکردووە و ڕاشکاوانە وەسفی  ژیانی ئاسودە و خۆشی



دونیا و زەوتکراو( دەکات. ئەمە لە سەردەمی خۆشی منداڵی خۆی بە )بەهەشتێکی
 ژیانێکی )بێ تاوان و خۆشییەوە( بۆ )زولم و زەوتکردن( دەمانگوازێتەوە. 

زگەی ئێمە هەموومان ئەم قۆناغەی ژیانمان بینووە، قۆناغێکی خۆشە، هەموومان خۆ
گەڕانەوەی بۆ دەخوازین، گوتارێکە لەم دەقە پێمان دەڵێت، بەداخەوە )ئەم قۆناغەی 

ەک، قوتابخانە، ، پەیوەندییەکانم، دەوروبەرم، گەڕسوکەوتم، بیرەوەریم، هەڵژیانم
 شوێن، کات، لەزەتی ئەوکات( هەمووی زەوتکراوە. 

زەوتکارن، بەاڵم لەم نابینین و دیار نییە )کێ و چ؟(  هیچ ئێمە لەنێو دەقەکەدا 
گوتارەدا لەڕێگەی بەکارهێنانی وشەی )زەوتکراو(دا بیرمان و لێکدانەوەمان بۆ وێنەی 

)هێزێکی خۆسەپێن و زەوتکار و غەدار و هەقکوژ و خراپ( دەچێت، بیرمان لە 
 دەقنووسبەهەشتێکی پاک و بێ کێشە، بۆ دۆخێکی پیس و پڕ لەکێشە و گرفت دەچێت. 

و ئەم کە زەوتکارن، بەاڵم لەنێ ،شتانەی نەکردووەیەن و کەس و هیچ وەسفێکی ئەو ال
و پێشبینی و گریمانەکانمان نەک  لێکدانەوەوشەیەدا خۆمان، هەستمان و 

بەرەو دەست نیشانکردنی )دۆخ و کردەوە و ڕەفتار و ژیان و  پێشگریمانەکانمان
ەوە )زەوتکراو( لەکردەوەدا لەڕووی پراگماتیکیی کەرەستە و شتێکی خراپ(مان دەبەن.

مانا و مەبەستێکی ڕاشکاوانەمان نیشان دەدەن، کە کردەی )زەوتکردن( بەپێی تیۆری 
اپەڕاندن و ئەنجامدانی کارێک و مەبەستێک و لەبنەڕەتدا لەڕ یەیکردە قسەیی بریت

پشت بەچەند یاسا و ڕێسایەکی سروشتی وەکو )بەکارهێنانی هێز، غەدر، داگیرکردن، 
اوەن ماف، بەزاندنی سنووری سروشتی مافەکان، پشکردنە زولم، بێبەشکردنی خ

 ڕەوایی و نەگونجان... تاد( دەبەستێت.

)سەباح ڕەنجدەر( نووسیویەتی )هەموو ئەو شتانەی مرۆڤ دەیانبینێت، شتێکیان 
دنیشی رب تێدایە بۆ دۆزینەوە، کە پێشتر کەسێکی دی وەکو ئەو نەیبینوە، بەکار

کی بەجێ وەرگر بخاتە باری سەرسوڕمان و ڕەگەزی لەئەدەبیاتدا ئەوەیە بەشێوەیە
 (.١،  ٢٢٥٨سەرسوڕهێنەر و ئاسۆی چاوەڕوانی تێدا بەهێز بکات(. )سەباح ڕەنجدەر،

ئەمە ئەرکی دەقی ئەدەبییە، چۆن وەرگر دەخاتە سەر ڕێگایەکی پڕ پرسیاری 
 بیرکردنەوە. شتێک دەڵێت ڕەنگە ڕەچاوکراو نەبێت. 

قەی ئاماژەمان پێکردووە ڕاشکاوانە لەرێگەی ئەم شێوازی واتە لەگوتاری ئەم دوو دە
)واتا و مەبەست و وێنە(ی قووڵ  ادە و ئاشکرایە، بەاڵم شاعیرکە زمانێکی س ،دەربڕینە



ی یی شیعریزەداری دروستکردووە، دەیەوێت دونیایەکی جیاوازو ولێکدانەوە فرە و 
 لەنێو زمانی ئاسایی دروست بکات.  

کە نازانین کێیە، کەسێکە )نە وەاڵم  ،)ئەو(ی نادیارە، ئەوێک گفتوگۆی شاعیر لەگەڵ
، بکرێت( ین وەکو بوونێکی هەقیقی بەرجەستەدەداتەوە، نە دەبیرنێت و نە دەتوان

بەاڵم بوونێکی سەرنجڕاکێشە و شاعیر بەدوایدا دەگەڕێت و قسەی لەگەڵ دەکات و 
ای دەدات و جاروباریش ڕ اتەوە و دنەیپرسیاری لێ دەکات و بیرەوەرییەکانی بیر دەخ

 مین(عومەر ئە د. وریا). ئەوەی دەکێشێتە نێو گفتوگۆکان، بەاڵم ئەو هیچ دەرناکەوێت
گفتوگۆی لەگەڵ دەکات، لەچوارچێوەی بەکارهێنانی زماندا )خۆشەویستێکە( ئەم 

یان  ،یان تەمەنی منداڵیی خۆی بێت، گریمانە دەکرێت )کچێک بێت خۆشەویستە
گوڵ و، ژینگە و تەنیا خۆشی وەکو خودی خۆی ت و نیشتمان و گیانەوەرێک و سروش

 :بێت(، کە دەڵێت

 ئەوا ئەڕۆی.. ئیتر بە چی سەبووریم بێ

 (. ٢٢، ٢٢٢٥مین، )د. وریا عمر آ     .ی دەردی دووریم بێلەدوای تۆ چی دەرمان

و تەنیا جێی دەهێلێت، دووریی کوشندەیە، قسەکانی ئاراستەی کەسێکە و ون دەبێت 
 نابێت.دەرمانی 

 خۆمم کردە پرد و پەیژە و گەلێ پێ لێنرام

 (. ٥٩، ٢٢٢٥، آمینر )د. وریا عم   وە، وەکو ژێری چرام تیشکم هەرگیز بۆ خۆم نەبو

لەم دیمەنەدا گفتوگۆ لەگەڵ خۆی دەکات و شتێک بەبیرە خۆی دەهێنێتەوە، کە بۆتە 
 قوربانی، خۆی خۆی دەدوێنێت!. 

 دیکم نەچل زستانم کرد بە بەهار گوڵێ

 (. ٥٢، ٢٢٢٥، آمینر )د. وریا عم       .کوژم بۆ نەهاتە دیئاواتێکی کەسەر

گفتوگۆ لەگەڵ کات و زستان و بەهار و گوڵە. قسەکانی بۆ خوێنەر دەگێڕێتەوە و 
زانیاری ئەوە بەخوێنەر دەدات، کە چل ساڵ تەمەنی بەڕێکردووە، کەچی شتێک تەنیا 

 .ێتنەهاتەدی ناخۆشیی و دەردە دڵ نەبشتێکی بۆ 

 بریا من و تۆ جووتە مەلێ باین



 لەدارستان ... دوور بە تەنێ باین

 دوو گوڵ باین بەدەم ڕوبارێکەوە

 (. ٥١، ٢٢٢٥، آمینر )د. وریا عم        ێمان ئەکرد پێکەوە.شەپەشەپمان

ئەو گفتوگۆ لەگەڵ )تۆ( گوێگرە ڕاستەوخۆکەی دەکات، بەاڵم دیسان الی خوێنەر دیار 
هیوای ئەوەی بۆ دەخوازێت دوور لەهەموو شتێک لەنێو  نییە )تۆ( کێیە، بەاڵم شاعیر

بەهەڵە ناچین ئەگەر بڵێین  گوتار زیاتر بۆ زمانی سروشتێکی ئارام بەیەکەوە بان. 
، ٢٢٢٢. )دەریا سابیر حەمەد، ڕۆژان سابیر عەبدواڵ، ئاخاوتن یان گفتوگۆ بەکاردێت

شاعیرش لەم بوارەدا (.  گفتوگۆ الیەنێکی گرنگی نێو کردەی گوتاری شیعرییە. ٥٥٢
 دەسەاڵتێکی زمانەوانی بەهێزی هەیە. زمانێکی ئاوسی پڕ لەواتا و مەبەستی هەیە.

ی کۆتایی شەستەکان تاکو سەردەمی کۆرۆنالە شیعرییە ی نێو ئەم سیپارەدەقەکان 
دا ە و شتانەی شاعیر گفتوگۆیان لەگەڵپێکهاتئێستامان دەگرێتەوە، هەموو ئەو کەس و 

هەست ناکرێت ئەو کەسەی خۆشی ویستوە  ێکیان وەاڵمی نادەنەوەدەکات، هیچ یەک
ە و دنوور هەر تەنیا بەوێناکردن و مەزەهەستەکان پێمان دەڵێن )ئەو( د ،لەتەکی بێت

بیرەوەرییەکانیدا و هەست و شیعردا لەخۆی نزیک دەخاتەوە. لەنێهیواخواستن و لەنێو 
  . ۆی، بەاڵم لەواقیعدا دوورننزیکن لەخ

وێنەیەکی هونەری زری و کی هدەدوێنێت، ئەو هەر خۆی وێناکردنێ خۆی خۆیئەو هەر 
دروست دەکات. ئەو لەگەڵ خۆی  داهزر و دەروون و لێکدانەوەی خۆیی لەیشیعر

دوا ساتەکانی ا لەیوگۆیەکی نەپچڕاوەیە، تەنگفت و ەلەئاخاوتن و لێکدانەو
ن و گفتوگۆیەکی تە ئاخاوتمردنیش بەم جۆرە لەگەڵ خۆی دەکەوێبیرکردنەوەی لە

ەستان بەرانبەر سەرسوڕمان و و و ی پرسیارزقووڵ، بەاڵم ئەمجارە لەشێوا فکری و
 دەڵێت: شکێنەر و بەزێنەرە، ەشتێک، ک

 لەسەر لێواری خەرەندی نەمان وەستاوم

 ئێستاکەنا ئێستا لە پڕ ئەنووقێ چاوم

 کەل و پەلی خۆم تێک ئەنێم، تەواوبوو گەشتم

 ی نەگەیشتمبەژیانێکدا وڕی کردم تێ



 گڕێ بوو لەپڕ دامرکا... گوڵێ بوو وەری

 (. ٤٩، ٢٢٢٥. آمینر )د. وریا عم  ... وا زوو تێپەڕی!چی بوو ئەمە وا سەیر هات

 ەکەو دەقنە شیعرییە دیارەکانی نێلەم شیکردنەوەیەدا من نامەوێت شێوەی زمان، وێ
ەست و پەیام و ری شیعردا )مەباتم، یان قسەی لەبارەوە بکەم. لەگوئاماژە پێ بکە

کە ڕەنگە هەموو کەسێک )نەیان بینێت، یان کەسە  ،واتا( هەیە، ئەو شتانەی
یان زەی جیاواو واتا( تێی نەگەن، یان لێکدانەوئاست و شێوە   جیاوازەکان بەهەمان

 بۆی هەبێت. 

نراوی دەقی پڕ شیعرییەت هەم دەتوانێت جیهانی خود و خەیاڵ و خەون و )چەقی نەبی
اعیر بنوێنێت، هەم پەیوەست بەواقیعی کراوەش بێت(. )سەباح منداڵییەتی ش

ئەو بەنەزمی )گۆران( ە، (. هەستی شاعیرانەی لەخۆگرتوو٤٥، ٢٢٥٨رەنجدەر، 
لەوێناکردنی ەستایە و لەبیرکرنەوەدا قووڵ و ەوشە بکات، لەزماندا ودەیەوێت سەما ب

ە هاندەر تامی شیعر وێنە زهنیەکانی خۆیدا، بیردەکاتەوە، ئەم بیرکردنەوەیەش بۆت
هێندە سەرسامی گۆرانە، دەڵێی شێوازی گۆرانمان بۆ دەنووسێتە، بەاڵم بکات. 

  لەهەندێک دەربڕین و  وێناکردندا تەنیا لەخۆی دەچێت.

 

 ناسینەوەی ئەو شتانەی ناناسرێنەوە

 

 واتا واتادارەکان و سیمیۆلۆژیای واتاداری نێو دەقەکەالیەنە نادیارەکانی نێو دەقەکە، 
زمانی ەنێو دەقەکانیدا بەکاری هێناون. ل دەقنووسیان ئەو نیشانە و هێمایانەی 

چ جۆرە ئەرکێکیان  مان بۆ دیاریی دەکەن و نیشانی دەداتگوتاری دەقەکە
بەو بۆچوونە  ئەمەشڕاپەراندووە. کردە قسەی نێو دەقەکە چ ئەرکێکیان بەدیهێناوە؟. 

ە نییە، بەڵکو نێوەڕۆکیشە(. )ک. م. دەبەستمەوە کە گوتاری زمان هەر تەنیا )شێو
 (. ٥٤٢، ٥٨٩٩نیوتن،  

واتا  ینم شێوەی دەقەکە نییە، بەڵکو نێوەڕۆک وئەوەی من لەهەر دەقێکدا دەیب
نازانم )د. وریا( دەیەوێت  .دیارەکانە نادیارەکانی پشت نیشانە و هێما و واتا و وشە

ە نێو واقیعی دەق. لەبەر واقیع بێنێتە نێو خەیاڵی دەق، یان دەیەوێت خەیاڵ ببات



ئەوە ناسینەوەی شتە نادیارەکان، وەکو نەناسینەوەی شتە دیارەکان وایە لەنێو دەقی 
 انقەت قەتۆکێ دەستی . زۆر کەس لەبارەی دەریا نووسیویانە، هەندێکیانشیعریدا

نەخستۆتە نێو ئارامی و ترسی دەریاوە. هەندێک باسی ئازاری مردن دەکەن، بێ 
ئەوەی شاعیر لەم  مردن گەڕابنەوە و بزانن پرۆسەکە چۆن بوو.ئەوەی لەدوای 

دەقانەدا بەرجەستەی کردووە )ئەزموون و توانا و لێهاتوویی و زمانزانی و تێفکرینە 
بەواتای دۆزینەوەی واتای شتە دیارە نادیارەکان(. ئەو گۆرانانە دەنووسێت، بەاڵم 

   وەکو خۆی بیر دەکاتەوە.

ک هاوکارییەکی وردی خوێنەر دەکات، باشتر لەو شتانە بگات من بڕوام وایە پراگماتی
کە زانستەکانی دیکەی زمانەوانی ناتوانن چارەسەریان بکەن. بەتایبەتی لەبارەی 

ە بکرێن. تە ناتوانرێت بەئاسانی هەست پێبکرێن و بەرجەسئەو شتانەی ک
او )تەنانەت زیاتر جەخت دەکاتە سەر الیەنی نەگوتراو و نەنووسر)شیکردنەوەی گوتار 

، ٢٢٥٦نەگەیشتووش( لەناو ئەو ئاخاوتنەی خەریکە شی دەکرێتەوە. )جۆرج یۆڵ، 
٥٢٦ .) 

 

 
 

 

( کاتێک دەڵێت )منداڵیم( واتە گەڕانەوە بۆ سەردەمانێک، کە مینئەد. وریا عومەر )
ێکە، کەپڕە )بەهەشت( بەسەرچووەکانی ووداوەکانو ڕ رییەوەبیرچوونەوە نێو 



بێوەیی و دوورە لەئازار و فشار ئەمە واقیعی گەڕانەوەیە بۆ نێو  لەخۆشی، پڕ لەزەت و
 . لەوە دەچێتێک خەیاڵی گەڕانەوەیە بۆ واقیعئەمە ڕ تێکی زەوتکراو(خەیاڵ. )بەهەش

هێمایە بۆ تەمەنی ، لەهەمان کاتدا ئاماژە و سیمیۆلۆژیی بێت)بەهەشت( نیشانەیەکی 
ەبێت قۆناغەی ژیانی زەوتکراو بووە. د منداڵی، ئەو تەمەنەی ئازاد نەبووە، بەڵکو ئەم

 (.واقیعی، کە بەستراوەتەوە بە زەوتکراوی بیرەوەرییبیرەوەری منداڵی )پڕ بێت لە

 

 
 

ئەنێم لە خەوم؟(. )پێ( واتای )قاچ ( نییە،  مکاتێک دەڵێت )لەپێناویا هەموو شەو پێ
ا دەربڕینەد(. لەم و وازلێهێنان بەڵکو هێمایە بۆ )ئازاردانی خۆی، سزادانی خۆی

ئاساییە واتا  شاعیر بەدوای واتایەکی نوێ لەنێو وشەی )پێ(دا گەڕاوە، کەواتە
نییە. پێ لێرەدا هێما و نیشانەیە بۆ دۆخێکی دەروونیی و بڕیارێک لەالیەن  ەکەدیار

نەک ئەو )پێ(یەی مرۆڤ پێی  بۆ ئەوەی واز لەشتێک بهێنێت، خودی شاعیرەوە،
 دەڕوات. 

نەوەی وەاڵم لەگەڵ شاعیر گفتوگۆیەکی یەک الیەنەی بێ وەرگرتلە شیعری )گلەیی(دا 
نێو انەوەیە و ئاخاوتنێکی یەکالنەیە لەپاڕ دەستپێکردووە. گوتاری ئەم دەقە )باران(

و  ت بەهۆی )قسەبۆکراو/ باران( ژینگە بە گژوگیاو و دار، کە دەزانێناخی کەسێک
شانە سیمیۆلۆژییەکانی و نیتی هاتوون. هێما اباڵندەکانیشەوە تووشی نەه ودرەخت 



بێ ئەوەی شاعیر ئاماژە بەشێواز و زمانی پاڕانەوە  (.ژینگە) بریتییە لە نێو ئەم دەقە
 بە )خودی ژینگە( بکات و دەڵێت:

 باران بۆ لێمان تۆراوی

 بۆچی وەک جاران .. نەماوی

 ووکاوندار و درەخت هەڵپڕ

 کانی و جۆگەڵە بێ ئاون

 گژ و گیا سیس و الوازن

 کان بێ ئاوازنباڵندە

 بیرت ئەکەین.. توخوا وەرە

 ببارە لەم دەشت و دەرە

 خاک تینووە بە تەماتە

 (.٢٤، ٢٢٢٥، آمینر )د. وریا عم        .رمان کە لەم نەهاتەرزگا

انی زمانەکەیەتی(. )ک. )بێنفیست( دەڵێت )هەقیەتی خودیی کەسێک لەبەکارهێن
فی کەسێک، شتێک، دەقی )بێتامی کرد( شاعیر وەس(. لە٩٤، ٢٢٢٢،آوریکیونی 

دەکات، کە بۆتە سەرچاوەی  ی نادیار(یەک، دۆخێک و دڵدارێک و بۆ )یەکێکدیاردە
لەخۆ بەرهەمهێنانی ئەم دەقە و ڕاپەڕاندن و بەدیهێنانی ژمارەیەک کردە قسەی 

 وەکو: گرتووە، 

بۆ یەکێکی نادیار  . قسەکردەی وەسفکردن: ) بێتامی کرد... بوو بەچی هەر نەبڕاویەوە(
 لەبارەی )ئەو(ی نادیار دەئاخڤێت.  ات ودەک

زانیاریی بە کەسانێک دەدات  )ئەم دڵەی من ئاسنیش با ئەتوایەوە(. :کردەی زانیاری
زۆری بینیوە، دڵی ئێستا تووشی  یو لەبارەی خودی خۆی دەدوێت، کە ئازار و مەینەتی

ێت و کێشە بووە، چونکە ئاسنیش خۆ لەبەردەم ئەم هەموو ئازار و فشارە ڕاناگر
  دەتوێتەوە. 



. قسە لەگەڵ )تۆ(ی کردەی ئاگادارکردنەوە: )ئاگادارنیت سەردەمێکە بۆت وەکو شێتم(
سەبارەت بەخوێنەر و دیار لەنێو  بارەت بەقسەکەر و )ئەو(ی نادیارڕاستەوخۆ سە

 مێشک و دڵ و بیرکردنەوەی قسەکەر دەکات.

/ شاعیر قسەکەر نیمە(.تاڵیت لوتکەی خۆشی و شیریهوشیارکردنەوە: )خەم و  ردەیک
لەگەڵ )تۆ( قسە دەکات، ڕاستەوخۆ لەگەڵ )تۆ(ی نێو وێناکردنی فکر و دەروونی خۆی 

)ئەو(ەیە، بۆ ەنێو هەموو دەقەکەدا ئەم )تۆ( و نەوە لیدەدوێت، کە دیسان دەیڵێ
لەگەڵ هۆشی ئەو دەئاخڤێت و  خوێنەر وەکو کەس و کارەکتەرێکی بزر و نادیار وایە.

تۆ خۆشی منە( و )تاڵییەکەشت شیرینی منە(. ئەم کردەی دەڵێت )خەمی 
 هوشیارکردنەوەیە، بەم قسەیە کردەیە ڕاپەڕاندووە.

مەی خوێنەر لەگەڵ خۆی بۆ ئێ )هەنسکی هەناسەساردیم.. گۆرانیمە(. :کردەی بانگەشە
 دەدوێت، بانگەشەی ئەوە دەکات کە ناخۆشییەکانی وەکو گۆرانی لێهاتووە. 

ی خۆی .  بە )تۆ(ی بەرانبەری تاری ڕوناک کردووم(ڕی سۆزت دڵ: )گکردەی دەروونی
دەڵێت، تۆ بە ئەشق و ئاگری سۆزت، منت بوژاندۆتەوە. ئاسودەیی و دڵنەوایی و ئارامی 

 و ڕووناکی بەخۆی دەبەخشێت. 

لەگەڵ  ئەو لەم دەقەدا )هۆشی چنراو بە مەراقی بێ باک کردووم(. کردەی ناخەکی:
 خۆی دەکات. اخیخۆی دەئاخڤێت و وەسفی ن

بەزمانی هوشداری دان، ئەترسم ڕۆژێ بتگەمێ(. تێکی و اکردەی هوشداری: )ئاو
بەواتای بەئاگاهێنانەوە، لەگەڵ )تۆ( دەئاخڤێت، ترسێکی الیە، کە بەمانای ترس 

نایەت، بەڵکو وەکو موچڕکێکی خۆش نمایشی ئەو وێنەیە دەکات، کە ئەگەر لەئایندەدا 
ی لێبێت. )ترس(ەکەی خۆی بێت، نەبادە لەخۆشیان شتێک بەیەک بگەن، دەبێت وریای

 ەتکردنەوە و خۆپارێزی نییە. هۆشدارییە و ڕ

 (.٢٥، ٢٢٢٥، آمینر اماڵتا ببمە تەمێ(. )د، وریا عم: )لەئاسمانی سکردەی ڕەتکردنەوە
کە کردەی ڕەتکردنەوەی تێدایە، ناڕاستەوخۆ پێمان دەڵێت )لەوە  ،لەم دەربڕینەدا
ەم و تیشکی نێو ئاسمانی ساماڵت داپۆشم و ببمە کێشە بۆت(. ئەمەش دەترسم ببمە ت

گوتاری ناڕاستەوخۆدا پەناو وەبەر هێما و پێکچوواندن و  پەیوەندی بەوە هەیە لە
دەبردرێت )لەگوتاری ناڕاستەوخۆ شتەکان ئاماژەین(. )ک. انەکردنی ناڕاستەوخۆ پێو

 (. ٩١، ٢٢٢٢آوریکیونی، 



دووە، دەکرێت لەم نموونانەی لەسەرەوە ئاماژەمان پێکرئەم کردانە لەهەر یەکێک 
نانە لەنێو ستە و دەربڕی، یان هەر یەکێک لەم وێناکردن و ڕێتشوێن و ئەرکیان بگۆڕ

ا و بهێنێت. ئەمە فرە ئەرکییە، توان کاتێکدا پتر لەئەرکێک و مەبەستێک بەرهەم هەر
دەکەن. لەکردەوەدا  دەسەاڵتی بەکارهێنانی وشە و ڕستەکان بەهێز و ئەرکردارتر

لەخۆ ییە( یی و ئەرک و ڕەوانبێژیدا ئەم )فرە واتابدەئەرکی زمان لەنێو دەقی ئە
   دەکات. ترچەمک و توانای دەقەکە فراون ودەگرێت، کە پێوانە 

ی لەبنەڕەتدا گوتارێکە لەسەر بنەمای خۆشەویستی و گوڵ و ناسکیی و یشیعرگوتاری 
 و مێژوو  و و شۆڕبوونەوە بۆ ناخی مرۆڤ مردن ئافرەت و نیشتیمان و بوون و

 کە دەبنە سەرچاوەی بیرکردنەوە الی مرۆڤ. ،جۆرە شتانە پێکدێتبیرەوەریی و ئەو 
گوتاری ئەدەبی هەر تەنیا پەیامێک بە وەرگرەکانی ناگەیەنێت، بەڵکو دەرفەتی 

وێنە و مەزەندە و لێکدانەوە( دەڕەخسێنێت، کردەی  بیرکردنەوە لە )واتا و
 . گوتارێکی نوێ بەرهەم دەهێنێتەوە گوتارەکەام دەدات و خۆی جندیکردن ئەنپەیوە

( و )وەسفی ئازارەکانی ژیان)ێک( و )بۆنی گوڵئێمە لەڕێگەی )جوانی درەختێک( و 
پەیوەندی بەمێشک و دەروون وێنەیەک، کە  )خۆشەویستی(، )بوون( و )مردن(سروشت( و 

دا ژمارەیەکی بێ کۆتایی و دەقواتە لەنێ .و  مەزەندەکانمانەوە هەیە دروست دەکرێت
 ێت. رنبەکاردەهێ ینیشانەی سیمیۆلۆژیلەهێما و 

 بۆ نموونە شاعیر دەڵێت:

 ئاواتێکی و ئەترسم ڕۆژێ بتگەمێ

 (.٢٥، ٢٢٢٥ آمینر )د. وریا عم          .ساماڵتا ببمە تەمێ لە ئاسمانی

)شیعر بریتییە ، کە کی گرنگ بکەینییدا پێویستە ئاماژە بەپێکهێنەرێلە گوتاری شیعر
دەربڕین و گوازرشت و نێوەرۆک، ڕەنگە بایەخی گوزارشت لەنێوەڕۆک پتر بێت(. )س. لە

پێچەوانەی هەموو ڕەچاوکردنەکان لەم گوتارەدا (.  ٢٥، ٥٨٨٢محمد مفتاح، 
ە( وەسف دەکات. ئەو ترسی هەیە نەمانەو یەکان بە ناخۆشی، مانەوە بە)خۆشی

ۆشیان هەموو ئەم بەیەک گەیشتنە، لەخ خۆشەویستەکەی بگات و لەئەنجامیبە
ئاسمانی ساماڵی ئەودا ببێتە )تەم(، یان لەخۆشییەکان بەتاڵ ببنەوە و خۆشییەکە

، اخۆشی، شادی ببێتە دڵتەنگین ەتتەم، خۆشی ببێببێتە هیچ. ساماڵ ببێتە واتە 
ین و . دەسەاڵت و هێزی دەربڕئەمە شێواز و هونەری بەکارهێنانی زمانە الی شاعیر



ەڕۆکی سروستی وشەکان ئەم گوزارشتە لەنێو .تا لەم دۆخەدا کاری خۆی دەکاتوا
لەیەکی بااڵتری هەیە، )تەم( هیچ واتایەکی هێندە نەرێنی دروست ناکات، لەپێشترە، پ

. ئامێزی وەکو ئەم وێنە شیعرییە نەبێت گوزارشت کیوێنە شیعرییەمەگەر تەنیا لە
بێت. بەیەکەوە بەستنەوەی دوو دیاردەی )ئاسمانی ساماڵ( چۆن )تەم(ی لێ پەیدا دە

ی لەپێناو دروستکردنی گوتارێکی شیعریی لەچوارچێوەی وێنەیەک ناکۆک سروستی
. وەکو گوتمان ئەم دەرخەری توانای شیعرییە الی شاعیر ، کە هاودژنگونجاوی لەبار

 )د. وریا( وەکو مرۆڤێک خوێنەر بەرەو مەبەستێک دەبەن، هاودژییە واتاییە، کە زهنی
بەدوای )بەیەکگەیشتن(دا دەگەڕێت، بەاڵم )ترسی( هەیە ئەم بەیەکگەیشتنە کە  کە

ێت، ڕوناکی و خۆشە و سافە وەکو )ئاسمانی ساماڵ(، ببێتە )تەم(، کۆسپ دروست بب
  بدات.    جوانی و سافی ساماڵی لێ تێک

بایە لەخۆشیان دڵم ەنگە بیگوتگریمانەی ئەوە دەکەم شاعیرێکی ئاسایی ڕ
( مینئەنی تۆ دەمێنمەوە. کەچی )د. وریا عومەر اماسهەتا هەتایە لەئتێت و ڕادەوەس

دەربرینێکی پڕ لەوزە و گوزارشت لەدۆخێکی لەوێناکردنێکی هەڵگەڕاوەی واتایی و بە
)شادی( دروستبووە، کە لەئاکامی ان و پشکنین و دۆزینەوە(، کە )پڕە لەگەڕ دەروونی

کردووە، لەپێناو دەرخستنی توانینی و گومانێکی دژواری وێنا بەاڵم گریمانە
شاعیریەتی خۆی. ئەو لەشێوەی گۆراندا بیری لە شێوە و قافیە و ئاواز و ڕەزمی 

شیعری کردۆتەوە، شیعر بە لەبەرکردن و خزانە نێو کۆگای بیرهاتنەوە دەبەستێتەوە، 
و بەاڵم لەبیری نەکردووە ئەو لەسەردەمی )واتا و لێکدانەوە و وێناکردن( دەژیت، ئە

لەسەردەمی ئابوورە زمان دەژیت، نابێت هیچ وشەیەکی زیاد و هیچ 
دووبارەبوونەوەیەکی بێزارکەری بێ ئەرک بەزۆری زۆردارەکی بئاخنێتە نێو گوتارە 

 شیعرییەکەی. 

تن، )ترس( بریتییە لە )بیرکردنەوەیەکی لێرەدا بەیەکگەیشتن دەبێتە بەیەک نەگەیش
وە و شیکردنەوە کێشەکان و ئاکامی ئەو پرۆسەیە و لێکدانە قووڵی فکری و پڕ لەگومان

ئاخر مرۆڤ بە )گومان(  مەرج نییە ڕووبدات، چونکە گرێ و کێشەی زۆری لەپێشە(.
ەیە )خۆشییەکەی( ترسی ه بە )ترس( دەگاتە )نەترسان(. دەقنووسدەگاتە )یەقین(. 
 تەم(.   ببێتە )ناخۆشی و

 دیکە یان بەشێوەیەکی ەی زمانە،کە کێشەی ئەدەب کێش ،موەدا بنێەبپێویستە دان 
ەم ئ سروشتی بەکارهێنانی زمانەکە(.ی ئەدەب، پەیوەستە بەئەمە بڵێین )کێشە



ەدا بەرجەستەیە، بەستانەوەی خوێنەرە بە شێوازی بەکارهێنانەی لەم دەقان
خۆی لەخۆیدا سازاندنی )بیرکردنەوەی قووڵ، فکر، لێکدانەوە و شیکردنەوە(، ئەمانەش 

   خوێنەردا.  نەوەی دەقە لەبەردەمکەشوهەوای کرا

شیعری بە دەقی فەلسەفە بەیەک دەچووێنن، هەندێک دەقی  و شیعر کەس هەندێک
 ر دەخەنە پێش فکر و ئایدیۆلۆژیا و خودی مرۆڤیشەوە. پیرۆز دەچوێنن، هەیانە شیع

کان بەیاسای سادە و ساکار شیکار بکات، بەگەڕانەوە اردەی)فەیلەسوف کار دەکات د
. وەلێ شیعر (٩، ٥٨٨٢هەمهێنانی قسەکردن و لێکدانەوە(.  )د. محمد مفتاح، بۆ بەر

وروژان و  و ئەو فکرانەی وەکو بۆمب وان، ەکانگەڕانە بەدوای شتە ئاڵۆز
 .بیرکردنەوەیان لەخۆگرتووە

 

 گوتاری خۆشەویستی

 

دەڵێت )جیاوازیی نێوان غەزەل و شیعری ئەوینداری ئەوەیە،  (سەعید حەسەنمەحە)
میاندا هەر ەن، وەلێ لەدوویژەکان نزیکەی هەموویان لەیەک دەچکەمیاندا کلە یە

لەنێو (. ٥٢، ٢٢٥٢دیی خۆی هەیە(. )حەمەسەعید حەسەن، کەنیشکە و تایبەتمەن
تێک بەناوی )ئافرەت( وەکو تایبەتمەندی قەکانی )د. وریا عومەر ئەمین(دا شدە

هەیە. پەیوەندی مرۆڤ نابینرێت، بەڵکو )مرۆڤ( هەیە )سروشت( هەیە و )ڕۆح( 
بەمرۆڤەوە هەیە، ئەمەش وەکو خۆشەویستییەکی فکری، وەکو خۆشەویستییەکی ڕۆحی 
و پەیوەندی نێوان خواپەرست و خوایە. گەڕان بۆ دزۆینەوەی )خۆشەویستەکەی( گەڕان 

نەوەی )ڕەگەزێک و بوونەوەرێک و شتێک وەکو سێکس(، نەخێر نییە بەدوای دۆزی
لەئەویندارییەکی چەقبەستووی گڕدان  ەکی فراوانترچوارچێوەیخۆشەویستی لە

وێناکراوە. ئەو شیعری ئەوینداری و غەزەل نانووسێت، بەڵکو هەستی مرۆڤانەی 
 خۆشەویستی وەکو )فکر و فەلسەفە و تێڕوانین و ڕێزگرتن و یەکتر قبوڵکردن(

   بەکاردەهێنێت.

ە ناکێشێت، وزەی ە بە وشنر وێو بەکارهێنانی زمان )هە ینەی شیعریلەبارەی وێ
لەم چەند دەقەی (. ١٦، ٢٢٥٢)حەمەسەعید حەسەن،  وشەکاندا دەدۆزێتەوە(.نوێیش لە



دەکات بەوشەکان خوێندمەوە دەقنووس هەر تەنیا بەوشە وێنە ناکێشێت، بەڵکو سەما 
و وزە بەبیرکردنەوە دەبەخشێت و خوێنەر دەباتە نێو قوواڵیی شتێک، کە ئاسان نییە 

ئەو  ەیواتای ئەوئەوەی تێیدا بچینەوە ژوورەوە. بەون بکرێت، بۆ ک کانقەپێلکی شتە
گوتارێکی شیعریی بەزمانێکی ساکاری ئاسایی و سروشتی بێ دەستکاریی )سروستی 

دا ەکانبەدوای سەرچاوەی تیشک داتیرۆژی وشەکانلەنێو وشەکان( پێکهێناوە، بەاڵم کە 
مان دێنە پێش و ناچار دیکە ێین، واتا و مەبەست و وێنە و فکر و لێکدانەوەیەڕدەگ

  دەبین وزەی پتر بۆ دۆزینەوەیان بەکاربهێنین.

هەر  یەکەم جار ئەم شیعرانەم خوێندەوە، چاوم ڕێنوێنی کردم و بەئاسانی خوێندمەوە
، کە دووەم جار خوێندمەوە دڵم وشەم دیتن و ڕستەکان و یاساکانی دەربڕینم دۆزییەوە

تێدا دۆزییەوە، کە سێیەم جار  مرۆڤ و سروشتمخۆشەویستی و ڕێنوێنی کردم، عیشق و 
ئاڵۆز، فکر و  خوێندمەوە عەقڵ ڕێنوێنی کردم، کەوتمە نێو جالجالۆکەیەکی

بیرکردنەوە و واتای نوێ و شتی نوێم دۆزییەوە، کە لەنێو قەپێلکی ئاسایی وشەکاندا 
  کەوتمە دوای هەڵدانی مەتەلەکانی نێو دەقە شیعرییەکە. شاردراونەتەوە.

 

 ەویستی بۆ کچشخۆ

 خۆشەویستی بۆ گوڵ )سروشت(

 خۆشەویستی بۆ خۆشەویستی )فکری و دەروونی(

 )فکر و لێکدانەوە( خۆشەویستی بۆ ژیان

 بۆ هیچ )ڕەخنەگرانە( خۆشەویستی......

 (خۆشەویستی بۆ مردن )بیرکردنەوە لەژیان

ن و شەست ساڵە دەنووسرێکە پتر لە ،ئەمانە کۆدی نێو گوتاری ئەم چەند شیعرەن
مارەیان زۆر لەژمارەی ژارەی ساڵەکان کەمترە، ئەو وشانە ژمارەیان زۆر لەژم

ان لەمانگی ئەو سااڵنە کەمترە، ژمارەی ڕۆژەکانی نێو ساڵەکان کەمترە، ئەو ڕستانە
 شیعرەکانیان تێدا نووسراوە. کە

 



 زمانگوتاری وێنەی شیعری و 

 

نایەت، لە زمان پێک دێت، وشە پێک وشەیشدا، بەاڵم شیعر لە ی)لەگەڵ بایەخی زۆر
بۆ ئەوەی کەڕوو هەڵنەهێنێت،  اعیرەکەیەتی. وشەکە ناسنامەی ش ،زمانێکی نوێ

، شتێکە شێت و داهێنانی مێتافۆری نوێیت خۆی بە خەرمانەی مێتافۆر دابپۆشدەبێ
 (. ١٦، ٢٢٥٢(. )حەمەسەعید حەسەن، نستی دێنتەنیا شاعیرانی گەورە بەدە

 دەقنووس دەڵێت:

 بوونی لێڵدا تارماییێک بوو لەڕۆشنایی

 (. ٤٩، ٢٢٢٥)د. وریا عمر آمین،    لە تاریکستانی  نەبوونیدا برووسکەیێک بوو

یان و ڕۆح اتا و وێنەکانن هێزئەمە وشە نییە دەقەکەیان دروست کردووە، بەڵکو و
شتێکی ئاسایی و سادە و سروستی، بۆ شتەکان لە اوە، ئەمە خوازەیەوەبەر وشەکان ن

ێت. )ڕۆشنایی، لێڵ، ۆز و دروستکراو لەنێو هزردا دەگۆڕایی و ئاڵشتێکی نائاس
تارمایی( سێ دۆخ و شت و بیرۆکەی هاودژی یەکن، یان ناتوانن بەیەکەوە 

ببەسترێنەوە. )تاریکستان و نەبوونی و برووسک( ئەمانەش هاودژی یەکترن. لەم 
وشە  و شێوەیوستکردووە، وشە وەکو خۆی لەقالب کە خوازە شتەکانی در ،وێنەیەدا

 نەماوەتەوە، بەڵکو گۆڕاوە بۆ )واتا و مەبەست و وێنە(.   سروشتییەکە 

دا لەبارەی مێتافۆر و زمان و وێنەی انەرگ)حەمەسەعید حەسەن( لەڕوانگەیەکی ڕەخنە
سین تەنیا لەبەر ئەوەنا، ئەوەی دەیڕێ )شیرین تەشی دەرێسێ(یی دەڵێت: یعرش

ە ڕستەیەکی خەبەرییە نەک شیعری. شیعر خورییە نەک تەشی، لەبەر ئەوەشی، ئەو
مێتافۆرە،  ئەوەیە بڵێین: )شیرین قژی هەور دادەهێنێ(. ئەوە )قژی هەور(ە کە

وەکو )د. وریا(  (. ١٢، ٢٢٥٢هێناوە. )حەمەسەعید حەسەن، وێنەیەکی شیعریشی پێک
 دەڵێت:

 ئەستێرەکانت ... قژی شەوینت

 سەرنجی مەستی پڕ لە ئەوینت

 ەشی پڕ ژینتگواڵلەسوورەی.. گ



 (. ١٢، ٢٢٢٥)د. وریا عمر آمین،   بزەی گوڵینت.. لەنجەی کەوینت

کە هەموومان  ،بە وشەیەک بەزمانێکی سادە (مینئەد. وریا عومەر )لەم دەقانەدا 
 ،ەکانقووڵ دەزانین ئەم وشانە چین و چۆنن، بەاڵم کە دەچینە نێو دونیای تێڕوانینە

و خۆی هەست و دۆخی دەروونی باسی ئەو ە ڕووون دەبێتەوبۆمان دەفکرین  یکە تێ
مەگەر ئێمە لەڕێگەی لێکدانەوە تێیان  وەسفی بەرانبەرەکەی بەشێوەیەک دەکات،

، بەڵکو ئاخڤێتهەر تەنیا ناو دەقەکاندا خۆی لەنێ بگەین و بەخاوەنیان بکەینەوە،
، خۆی بەشی سەرەکی وێنە خۆیمان بۆ دەنەخشێنێتناخ و هەستەکانی واتای بوونی 

، بێ ئەوەی لەبیری بکات )خۆی( چونکە شاعیر لەدەقەکە جیانابێتەوە ،عرییەکانەشی
ێت )ئەو( )ئەوان(یش بێت، بەاڵم کۆشاوە لەڕێگای وێنە و دەکرێت )ئێمە(یش بین، دەکر

الی  .ییئامێزدا لەدەقێکی ئاسایی بپەڕێتەوە بۆ دەقی شیعری خوازەدەستەواژە و واتا
   دوور نییە پەڕینیشی تێبکەوێت.  یەەپەڕینەوکە  ،هەندێک ئەم پرۆسەیە

(، ٥٦، ٢٢٢٥، مینآر )د. وریا عم .شیعری )چەند تابلۆیێکی داستانی چلەی ژیانم(لە
 دەڵێت:

بەچاو و زار چوو، منداڵی  ا،)هەور هات و نەباری، گزنگ لەبار چوو، کۆرپەی ساو
داوە، بەهەشتی زەوتکراو، فرمێسکی خوێنین وشک نەبووە، فێی بەدبەختی بەری نە

دڵە،  هەستی وشک، دڵی پیر، ناخ  تامی تااڵو پڕ زاریەتی، نرکەی گریان ئاوازی
بەزەیی بەخۆیدا دێتەوە، و  گەریە، برینەکان دەکوڵێنەوە، بۆی ئڕادەچلەکێنێت

شەوانی پڕ هەژان، چل  دۆزەخی کوێرەوەری، بەهەشتی ئەو بوو،  ڕۆژەکانی خۆزگەن و
ک ساڵەها تی کەسەرکوژی نەهاتە دی، هەر ڕۆژێای نەدی، ئاوبەهار گوڵ ەزستانی کرد

، بەهاری ترس و خەمە و بوو، کۆترێکی دەستی مندااڵن بوو بوو، ڕێگای توناوتوون
منداڵی منداڵیی بوو، نەگەنجی، کەوتنە داوی  مەینەت لەدوای مەینەت، نە

ی بۆخۆ ە ڕێک وێنەکانی خۆیەتی لەنێو وێنە شیعرییەکاندائەم .کارەساتەوە(
ری جوان، پڕ واتای خوازە و کی شیعوێنەیەکێشاونی، بەاڵم لەشێوەی  ی سادەکبەزمانێ

بەکارهێنانی کردەی خوازەدا، لەتەک هەر  لەئەنجامی. ئەو )لێکدانەوەپڕ لە
هەموو زستانەکان  دا. چل ساڵ لەتەمەنی خۆیخۆشییەک، ناخۆشییەکی چنیوەتەوە

خۆی لەخۆیدا کارەساتەکانی  دەکاتە بەهار، بەاڵم گوڵێک تەنیا گوڵێک نابینێت. ئەمە
ی، یخۆی( بەزمانێکی شیعر و )خۆی ژیانیەی ئەومان بۆ وێنە دەکات. ئناژی



ک، باشێک بەخراپێک و ئومێدێک ناشیرنێ جوانێک بە وەخوازەلەڕێگەی و   لێکداوەتەوە
 بە ترس و  گێژاو و ناخۆشییەک دەبەستێتەوە. 

ێ اڵن بووم، بەهاوار و ناڵەی بئەو دەڵێت )وەک کۆترۆکەی باڵشکاوی دەس منا ایتەن
وێنەیەکی لەرێگەی خوازەوە دروستکردووە و  دەنگ لە ئێش و ژان بووم(. دەقنووس

بچووکردنەوە  اجو هەم بەستەزمان و هەم الواز و ئین ، هەم بچووکخۆی بە )کۆترۆکە(
خۆشی بەم کۆترە  گاڤێک لەکاتێکدا ئەو )مرۆڤە و کۆترۆکە( نییە، ،و ناسک نیشان داوە

نێو ناخی لەجیاوازیی کی واندنەدا، دۆخێکی دەروونی، ناخێوواندووە، لەم پێکچوچ
اوتن و کە تەنیا بەکارهێنانی زمان، وەکو زمانی ئاخ خۆیدا وێناکردووە،

کارهێنانی وشەی ێگەی بەپەیوەندیکردنی ئاسایی دەرەقەتی نایێت، بەڵکو لەڕ
)کۆترۆکە(، هەر تەنیا وێنەیەکی سروشتی کۆترێکمان بۆ ناخوازێت، تاکو خۆی بە 

کات، ەسف بان وک و ئاشتیخوازێک و الشەڕێک و کەسێکی میهرەبان و دڵفراوکۆترێ
و ڕێتەوە نێو بیرەوەرییەکانی سەردەمی منداڵی خۆی و لەنێنەخێر ئەو دەگە

م چ بیرکردنەوەیەک. ئەو دەکاتەوە، بەاڵ ی خۆیدا، بیر لەخۆیبیرەوەرییەکان
 ت و ێنەیەکی ناخەکی، دەروونیی و قۆناغێکی سەخت، بەاڵم پاک، بێ دەسەاڵو

بوونێکی جوان، بارێکی دەروونی سەخت، بەاڵم گێڕانەوەیەکی چڕ و بوونێکی گەرم. 
وواندووە، یان بەپێچەوانەوە خۆی بەم ەڕووی دەروونی )کۆترۆکە(ی بەخۆی چئەو ل

ان بووم(. ئێش و ژلە لەنێو )هاوار و ناڵەی بێ دەنگ  چونکە ئەو کە چوواندووە،رۆکۆت
بیستنی دەنگ، ناڵە بەهەمان شێوە دەنگێک الی مرۆڤ دروست هاوار واتە دەرچوون و 

روونییە لەوێنەی )بێ دەکات، کە دەربڕی ئازار و ژانە، بەاڵم هەموو ئەو شتە دە
یەتی و  دژواری دەروونی و کۆمەاڵ سەخت و اوەتەوە. وێنەی سەردەمێکیدەنگ( هەڵگێڕ

مان بۆ مەزەندە دەکات، کە چۆن ئەو لەناخی خۆیدا لەبەر )بچووکی، کخودی منداڵێ
ۆترۆکەیەک( لەناخی خۆیدا بە بێ الوازیی، بێ دەسەاڵتی و بەستەزمانی وەکو ک

 . بێدەنگییبریتییە لە، یان هاوارەکەی گی هاواری کردووە و نااڵندوویەتینەد

و دۆخ بەدی دەکرێت )کارەسات دا لەرێگەی وێنە شیعرییەکانەوە دودەقە شیعرییە لەم
گی و گریان و ناخۆشی(، وێنەیەکی دیکەی پێچەوانەی ئەم وێنەی پێشترمان بۆ ەنتو دڵ

ی بوو، کەچی ڕووی خۆم بەزەردەخەنە )ژیانم هەمووی تاڵ :دەنەخشێنێت کاتێک دەڵێت
انی کردە گۆرانی و فرمێسک بۆ گواڵو، ئەوانەی پۆشیبوو. ژەهراوم دەکرد شەکراو، گری

و گوڵی تێگرتن،  ەئدابوو، خستیانە سەرچاو، لەجیاتی ڕق تێگرتن، خۆیان لەو مەالس 



کی هەرگیز بۆ خۆی نەبووە، وەکو ژێری چرا، پرد، گەلێ پێ لێنرا، تیش ەخۆی کرد
وێنە تاری بە ئەستێرەی گەش چنیوە( . ئەم  بەدڵخۆشی خەڵک دڵخۆشبووە، ئاسۆی

وانینی خۆی کەسایەتی و هەڵوێست و تێڕ وانەی باس لەدۆخی بیرکردنەوە خوازراو
دەکات، هەرچی خراپەیەکی بەرانبەر کرابێت ئەو بە )گوڵ و دڵفراوانی و لێبوردەیی و 

ئاسودەیی و پێ خۆشبوونی خۆشی ئەوانی دیکە( وەاڵمی داونەتەوە. ئەو لەم وێنە 
ەشبینی و کارەسات ەقەکەدا پێمان دەڵێت ئەو )ڕلەزمانی سادەی دشیعریانەدا، نەک 

و دۆزەخ و کەتنەکانی ئەوانی دیکەی( گۆڕیوە بۆ وێنەیەکی ئەرێنی )متمانەدار 
ی بەخشندە و هاریکاری ئەوانی دیکە و دڵخۆش و بەخودی خۆی، لێبوردە، کەسێک
ی ێڕدا کە پەیامتاکو لەدوایین د ،(اوبەشی خەمی خەڵکبەختەوەر و ڕوو بەخەندە و ه

 دەڵێت: ،رەکەمان بۆ دەردەخاتسەرەکی گوتاری شیع

 ئاسۆی تارم بە ئەستێرەی گەش گەش چنیبوو

 (. ٥٩، ٢٢٢٥، آمینر عم وریا )د.  .م ئەدۆزیەوە لووتکەی ونی بوولەو شوێنە خۆ

 دەکرێت لەم چەند خاڵە سەرەکییە چڕ بکەینەوە: گوتاری ئەم دەقە

و دەقەکەیە و  بۆکێشراوی نێ وێنەی وێنە کارەکتەر وو  یەکەم )من( قسەکەر و نووسەر
لەسەر  کە وێنەی خۆی ،هەر خۆشی بخوازی هەمان خوازەیە وهەر )من( خوازەیە 

زەوتکراو، گریان، بەر نەدانی فێ، دڵی زار،  ی، بەهەشتچەندین شێوەی وەکو )منداڵ
هەستی وشک و دڵی پیر، گیانی سڕ، بەزەیی بەخۆدا هاتنەوە... گەشبین و 

کردنە پرد، وەکو تیشکی سەرچاو، تێگرتنی گوڵ، خۆ ، شەکراو، گواڵو،ەزەردەخەن
  کردووە. چرا....( وێنا

ە گەش چنیوە( شئەستێرەی گە): )ئاسۆی تارم( بەئەو لەم دوو دێرەی کۆتاییدا دەڵێت
ێت )لەو شوێنە کو دەڵ. تاچووە و تاری بەرەو گەش و گەشبوونەوە بێ ئومێدییواتە لە

 لووتکەی ونی بوو(. ئەمە هەڵگێڕانەوەیە لەواتا و مەبەستکە ) ،خۆم ئەدۆزیەوە(
پێلێنان و بێ متمانەیی و بێ ئومێدی و  هەموو ئەو کارەسات و گریان و تاریکی و

ونکە ئەو لە )لوتکەی ون بووندا( چ پێشتر تووشی هاتووە،ناسۆریی و ئازارانەی هەیە و 
ردن و و لەبیرکوە ەی ئیدی دەگاتە لوتکەی )نەمان و خۆسڕینەواتە لەو شوێن

 دا )خۆی دەدۆزێتەوە(. یەکالکەرەوە لەو چرکە ساتە لەناوچوون و کۆتایی پێهاتن(



لەو  چونکە دەقنووس ەیەکی فکری ناخەکی و هوشیارانەیە،ئەم وێنە شیعرییە وێن
کاتەی دەگاتە ساتی )نەمان و ونبوون(، ئا لەو ساتەدا لەگوتاری دەقەکەیدا پێمان 

یدی لێرەدا من بم( ئبوو رد من نەبووم، یان ئەگەر منیشدەڵێت )ئەوەی باسم ک
دەدۆزمەوە(. وا بەخۆم( لەئەنجامدا )من هەم، من خۆم هێزی بڕ)کەسێکی بە

ەر ، ئەگ کدا )چرایەکی گەشە بۆ هەمووان نەک خۆی(یربەواتایەکی دیکە لەنێو تا
 ئەو )گەش گەش( ئومێد دەچێنێت.  )ئاسۆ(شی تاریک و لێک و پڕ کێشە بێت،

 

 ئەرکی زمان و کردەی گوتاری شیعر

 

کو باسی ئەرکی زمان دەکەم، کە الی و گوتار، بەڵمن باسی خودی زمان ناکەم لەنێ
زمان ئەرکە لەپێناو )وێناکردن و وێنەکێشان بەوشە و دەربرین و گوزارشت و  دەقنووس

 انەوەی خودی خۆی و بەسەرهات، کە بریتییە لە)گێڕفکر( لەپێناو گەیاندنی پەیامێک
انەوەی لەچوارچێوەی زماندا تی مرۆڤانەی خۆی(. ئەو  کردەی گێڕو هەست ونەس

ەکی دیاری بواری وەکو زانای ەویشئداوە. زمان دیاردەیەکی ئاڵۆزە،  ئەنجام
کییەکانی زمان دەروونی و ناخەت چۆن ئەرکە فکری و ئەخالقی و زمانەوانی دەزانێ

زمان چۆن مەبەستەکان  ، یان دەزانێت ئەرکیو دەقدا بەرجەستە بکاتلەنێ
ان کردووە لەوانە )پەیوەندی )مارتنی( سێ ئەرکی زمانی دەستنیش .ڕادەپەرێنێت

ێت ئەرکی زمان سێ و جوانی داهێنان( و )بۆلەر(یش دەڵکردن و قسەی دڵ ربەرقەرا
)هالیدەی(یش دەبێژێت زمان ئەرکی رکەوتن و دەربڕین و وروژاندن(ە. شتە لەوانە )دە

 دا کۆیەش ئەرکو دەق(ی هەیە.  )پاکۆپسن( لە دیاریکردنی شو نێوکەسی  )هزری
ی بۆ وەرگر دەنێرێت، یپەیامێک لەڕێگەی کەناڵی پەیوەند رو پێی وایە نێرە ەوەدەکات

کە واتایەکی هەبێت و دەبێت لەالیەن نێرەرەوە  ،ئەو پەیامەش کاتێک کاریگەر دەبێت
ەوە. )دلێر سادق کانەبی، بکرێت بە کۆد و لەالیەن وەرگرەوە کۆدەکەی لێک بدرێت

٢٢، ٢٢٢٨ .)  

لەهەمان کاتدا شیعر ئاماژە و کارکردنە لەنێو زمان و ئەو شتانەی لەنێو ناخی 
ناوەوەی زمانەوە بەندە(. )دلێر سادق کانەبی، )شیعر بە ناوەوەی زماندا هەیە، چونکە

٢٢، ٢٢٢٨ .) 



 :دەڵێت مینئەد. وریا عومەر 

 لەگەڵمای و بیرت ئەکەم

 و بۆت ئەسووتێمدڵتام لە

 بەقەد مەنگیی سەرنجەکەت

 (. ٨، ٢٢٢٥، آمینر )د. وریا عم     . ئەترسێم ...لێت دڵنیام و

بەلێکدانەوەی زۆر و من نامەوێت دەقی تەواوی شیعرەکە شیکار بکەم چونکە پێویستی 
ناکراوی ێوێنەیەکی وبڕگە و ڕستە و دەربرین و وشە و  و هەردرێژ دەبێت، چونکە لەنێ

ەقەدا د و ئەمەی لەنێو هزر و واتای شاراوەی دەقەکەدا هەیە. لەنێو ئەو نێو دەقەکە
دەریا بنی  دەینەوە، وەکو ئاویب لێکپەیامی گوتارەکە ئەرکەکانی زمان و  ئەگەر

دەتوانێت بەشێوازی جیاوازی خۆی ئەو تێگەیشنەی  نایێت، چونکە هەر یەکێک لەئێمە
دا ەمان کاتیشهتەکان بکات و لەت دەبێت شیکاری شدروس یلەخوێندەوەی دەقدا بۆ
 دەتوانێت لێکدانەوەی هەمەالیەنە بۆ یەک دەق بکات.  زهەر کەسێک بەجیاوا

و ناوەوەی وشە و شۆڕبوونەوەیە بۆ نێوهەناو ئەرکی زمان لەنێو ئەم وێنە شیعرییەدا 
و بەرانبەری ئێمەی خوێنەر  یقسە لەگەڵ )تۆ(ی بەرانبەر خۆی و )ئەو(دەق. دەقنووس 

لەچ ئاستێکی و  دەکات. ئەو دیار نییە کێیە و چ نەژاد و تەمەنێکەخودی خۆی تەنیا 
وان خۆی و کردەی پەیوەندیکردنێکی پتەو لەنێ کۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیرییە، بەاڵم ئەو

لەگەڵیشی دایە، )کە  ،ەویست و گەورەیەدروست دەکات، چونکە هێندە الی خۆشئەو 
دەقنووس کییە، کرەیەکی ناوە کردنەوەبەاڵم هەر بیری دەکات( واتە کردەی بیرلێ

 ئەوان لەدۆخێکدا دەژین و لەناخی خۆیەوە قسە لەگەڵ قسە بۆ ئاراستەکراو دەکات.
کاتەوە، بیرلێکردنەوەیەکی ئەرێنی.  ەهەمیشە و بەردەوام بیری لێ د ، کەچیپێکەوەن

و ەوە بەاڵم هێشتا دڵم ئاو ناخوات ی تۆم،گاتە ئەوەی بڵێت )من(ی شاعیر لەدڵدە کوتا
، بەجۆرێک )خوازەی( تۆ بسووتێمبۆ  ئەوەی تامەزرۆیی تۆ هانم دەدات، تا دەگاتە

قبوون و شەیدا و سوتانی هەقیقی نییە، بەڵکو لەناخەوە ئەشبەئاگر بەواتای  (سووتان)
لەهەمان کاتدا وێنەیەکی دروستکردووە، لەجیاتی  .گڕدارە یبیر لێکردنەوەیەک

قنووس ن )قسەبۆکراو لەنێو دڵی قسەکەر بێت، دە)کچەکە( لەنێو دڵی )کوڕەکە( یا
  و )من بۆت دەسووتێم(.  دەڵێت )من لەناو دڵی تۆم(



ێت بەقەد )مەنگی دا ڕەنگی داوەتەوە و دەڵیوەندیی و ئەرکە لەناخی شاعیرئەو پە
هێز و متمانەدارەی دەترسێت، بە دانیاییەدڵ نجەکە(ی ئەو لێی دڵنیایە، ئەو لەمرسە

ت، نەک گومانی لێ پەیدا بکات، ترسی ئەوەی لەخۆشیان و لەخۆشیان دەترسێ
لەدڵنیایی شتێک بقەومێت. واتە )ترس( وەکو ئاماژەیەکی ناوەکی ئەرکی )بەکردەوە 

( وێنا و گومان خۆشییکو جۆرێک )لەحەماسەت و ورژوان و ترس( نیشان نادات، بەڵ
، ایی و باوەکانسروشتی و ئاس ییە، کە هەمیشە وشەدەکات. ئەمە ئەرکی زمانی شیعر

وێناکردنی نوێ( دەگۆڕێت، گۆڕانەکە لەشێوەی بۆ )واتا و مەبەست و  پەیام و 
ی دەربڕین و وێناکردنە ڕۆک و ناخ  و مانا و مەبەستەێونزمانەکەیدا نییە، لە

 دایە.   ناوەکییەکەی

لەم دەقەدا کاتێک سەیری پەیامی گوتارەکە دەکەین دەبینین )وێنەیەک و پێچەوانەی 
ئەرکی )پەیوەندیکردن ستەیە، وێنە( لەهەر وشەیەک و ڕستەیەکدا بەرجە هەمان

دا نێو دەقەکە و ئەوی نێو دەقەکە( و خوێنەرەکانی و لەنێوان ئەزی لەنێوان دەقنووس
)ئەو(ی گوێگری نێو دەقەکەی  لە دەیەوێت پەیوەندییەکی ڕۆحییە. دەقنووس

کو ئەوەی ئاگری تێی کە )ئەو لەدۆخێکی ناخەکی و دەروونییە، وە ،بگەیەنێت
نایسوتێنێت، بەڵکو دەیهەژێنێت و کاری تێ دەکات و  کە ،بەربووبێت، ئاگرێک

کە وەکو ئازاری ئاگرەکە الی دەیچوزێنێت(، چونکە )ئەم تێئااڵنە، نەک خودی ئاگرە
کارێکی ئەرێنی( و)ئازارەکەیشی بەخۆش( خۆشە(. ئەو )ئاگر بەهۆ دەقنووس

 ێت:، کە دەڵو لێکی بدەنەوە نە بدەووێنێت. دیقەت لەم دەربڕیندەچ

 ئاگرێکە و تێم بەربووە

 (. ٨، ٢٢٢٥، آمینر )د. وریا عم      .بەقەد ئازارەکەی خۆشە

)دەرکەوتن و دەربڕین و  کردن و قسەی دڵ و جوانی داهێنان رئەمە پەیوەندی بەرقەرا
و و پەیوەندی نێوان نێرەر و وەرگر  ئەرکی )هزری و نێوکەسی و دەقروژاندن( و و و

 بداتەوە.  انلێکی کە دەبێت خوێنەر، (نیشان دەدات دروستکردنی کۆد،

 چۆن کردەی گوتاریش هەمەالیەنەیە. دەقنووسئەرکی زمان هەمەالیەنە، وەکو 
)شیعرەکانم هەموو لەکانگەی دڵمەوە هەڵقواڵون و  :ەی شیعرەکانی دەڵێترلەبا

و دەربڕی  مەی عیشقهەستی پاکی بی گەردی ناخ و دەروونمن.. زمانی بوونمن، نا



یرنەکەم ەویستیی ڕاستەقینەمن بۆ ژیان و جوانی و نیشتمان و خاکە شخۆش
 (. ٦، ٢٢٢٥، آمینر کوردستان(. )د. وریا عم

زمانی شیعر ئاماژە پێ واتە شاعیر ناڵێت زمانی شیعریم، ئەو شتێکی بەناوی 
، بەڕوونی دەکات و زمانداشتەکان لەنێ و و باسی دیاردە و بیرکردنەوەکەڵبنەکردووە، 

بوونی ئەو. مانی بوونمن(. واتە زمانی شیعرکانی بریتییە، یان یەکسانە بەدەڵێت )ز
کۆهین( پێی وایە دیاردەی شیعر لەدەرەوەی زمان بوونی هەیە، لەدنیای هونەر )جان 

لۆی هەڵفڕینی باڵندەیەکەوە تاکو تابو تەنانەت لەسروشتدا شیعر بوونی هەیە، هەر لە
نی وەکو زمان و تابلۆ و کەرەستەکا، کە کەرەستەیەک لەیەشە کاتێکبۆشێوەکارێک. 

نە تێکەڵ بە شیعر دەبن، ئەوە دەبێت وشەی شیعر وەکو وەسفکردن و سەما و وێ
ن )زمانی شیعری، تابلۆی شیعری، سەمای شیعری، یتایبەتکردن بخەینە پاڵیان و بڵێ

زمان بەواتا  (.٥٢ ، ٢٢٥٢ وێنەی شیعری...(. )محەمەد عەبدولکەریم ئیبراهیم،
م کاتێک تایبەتمەندی بەشێوە و شێوازی بەکارهێنانی ، بەاڵگشتییەکەی هەر زمانە

ەندی بەچۆنیەتی ویبڵێین )زمانی شیعریی(، ئەمەش پە دەکرێت ،دەبەخشین کەزمانە
بەکارهێنان و دەبڕین و وێناکردن و لێکدانەوەی شاعیرەکانەوە هەیە، لەچۆنیەتی 

 شیعردا. بەرهەمهێنانی گوتاری 

، دەبینین و زمانە ئاساییەکەدانێ( شتەکان هەڵدەگێڕێتەوە لەمینئەد. وریا عومەر )
)نە(یەک هەموو )وێنە و مەبەست و پەیام و گوتارێکی( لەڕێگەی بەکارهێنانی 

نەرێنی و و پێخۆشبوونەوە بۆ گوتارێکی دژ و  گوتارێکی پاڵپشت و ئەرێنیلە دەگۆڕێت.
 ئەو دەڵێت: ،یەوەدڵگرانی

 ۆر لەمێژە..ز

 تامی دڵداریم .. نەچەشتووە

 زۆر لەمێژە

 لەتاو دووریی خۆشەویستا

 هیچ فرمێسکم نەڕشتووە

 دەقی ێت، خەڵک وشیعرییەکە دەگۆڕێت، گوتاری شیعرەکە دەگۆڕ وێنەتێکڕای )نە( 
، (زار دەکێشن و فرمێسک دەڕێژێنەویستەکەی )ئائاسایی لەبەر عەشق و دووری لەخۆش



فرمێسک ڕشتنی  خۆشەویستی نە ئازار و نەوور لەەمێژە دل کەچی ئەم شاعیرە
و ئازار وێنەی ەویستی لەسایەی خۆش دەکات دەقنووسوان ڕ. خوێنەر چاوەهەبووە

ەنگە لەزەت بچێژێت، بەمەش خوێنەر ڕ ئازار انەوە وووک و پاڕغان و نوکەنفی
ر کەسێکی خەمبار و دڵتەنگ و ئازاو وێنەی  لەئازارەکانی دەقنووس وەربگرێت

دەڵێت من  عومەر ئەمین( وریا )د.بەپێچەوانەی ئەمانە . بێتبەشتووی الدروست چ
، انبم لە گری ردوو وایکردووە نەچەشتووە ئەمەش لەبەر ئەوەی )لەمێژە( ئەم ئازارەم

ئەم دوورییە دۆخێکی ئەرێنی دروست نەکردووە، بەپێچەوانە لێکدانەوەی نەرێنی 
 :بەرهەمهێناوە، وەکو

هیچ جۆرە ، اوەلەبیرەوەری ئەودا نەماوە، یان پچڕ ویستیەیەکەمیان: خۆش
 سکوور لەئازار و فرمێەویستی نەماوە، بۆیە بەم دابڕانە دی بە خۆشپەیوەندییەک

 .دەژی

وەی لێ دەکرێت، ئەو بەردەوام لەنێو دەریای ئە: گریمانەی دووەمیان
ئەودا لێی دوور نییە، لەناخی  ەویستییەکی ئەبەدیدا دەژیت و خۆشەویستیخۆش
 ەویستییە نییە.   بۆیە ئازاری بەدەست دووری ئەم خۆشز دەژیت، هێەویستییەکی بەخۆش

نێوان )خۆی و ئەو( ئەمەیە ئەرک و هێزی زمان پەیوەندییەکی پتەو و هەمەالیەنی لە
و گوتاردا ووە. لەنێنەبوونی ئازار و فرمێسک( دروستکردەویستی و بەمەبەستی )خۆش

و وەرگر )خۆشەویستەکەی و ئەو( کۆدەکان دروست دەکەن و / شاعیر/ من/ خۆی( ر)نێرە
 کۆدەکانیش شی دەکەنەوە. 

زمانی وێنە شیعرییەکە، مەبەستی زمانە شیعرییەکە و ئامانجی پەیوەندییە 
ارگوتن و زقسەیەکی جیاواز لە ئەو کاتە دروست دەبێت، کە شاعیر، شیعرییەکە

وازێک قسە ت و بەشێێوروژێنەیان شتێک د ێت،اسایی خەڵک دەردەبڕئاخاوتنێکی ئ
 وانی ناکەن.ات، کە خوێنەر و وەرگرەکانی چاوەڕدەک

وژێر هەموو وێنەکانی سەرا ،)نە(یەکبەکارهێنانی تەنیا  دەقنووس لەڕێگەی
اوەڕوانیی و لێکدانەوە و گریمانە و پێشگریمانەیەکی کردۆتەوە، هەموو مەزەندە و چ

یە وەکو کردەی )نە( ئەم . ئەوخوێنەر و وەرگرەکانی کردۆتە فشەی گۆمەگڕووی
بەمەبەست و واتایەکی دیکە  ەتکردنەوە و نەفی بەکارنەهێناوە، بەڵکو ئەم )نە(یەڕ

گوتاری شیعرەکەدا وێنەیەکی )بەڵێ و  کە لەشێوەدا )نەفییە(، کەچی لە بەکارهێناوە،



ێت تامی دووریم )نە(چێشتووە، وون و ساخکردنەوەی( پێ بەخشراوە. گاڤێک دەڵهەب
، ئەو هەر لێی نزیکبووە. کە ئەو خۆشەویستی هەیە، پڕا و پرە لەخۆشەویستی واتە

ەویستی هیچ فرمێسکم نەڕشتووە، ئەوەمان پێ دەڵێت ئەو دەڵێت لە)تاو( دووریی خۆش
کاردانەوەی  دوور نییە، ئەم )تاو(ە واتە لەدەست ئازار و فشار و) )لەخۆشەویستی

دەبەخشێت، کە ئەو دوور نییە، و )هیچ( و دووریی نایەت، بەڵکو مانای ئەوەمان پێ لە
 فرمێسک دەگەیەنن. و نەڕشتنی ار ز)نە( لێرەدا واتای )هەبوون(ی خۆشی و نەبوونی ئا

ەند ن دەتوانیت لەنێو هەر وشەیەکدا، چین لەوە دایە، تۆ چۆندەسەاڵتی زمانزا
بەستی پێچەوانەی مەبەستە ەندین مەشەیەکی دیکە و چەند واتایەکی دیکە و چو
ی، لێرەدا مرۆڤ و شیعر بکراوەکە دروست بکەیت. ئەمەیە زمانی شیعریێوەدیارە قاڵش

ە زمان هەمیشە زیندووە، زمان هەمیش گوتار لەنێو دەقی زماندا دەژین،و مانا و 
و بیرەوەریی و بوون و فکری ئێمەدا لەم ساتەی ، کە ڕەنگە لەنێشتێکمان پێ دەڵێت

ەوە و یان شتێکی ناشیرن و قێزەوەن بێت.  دەگوترێت ئامادەیی نەبێت، یان سڕابێت
د. وریا )پێویستە ئاماژە بەشتێکی گرنگ بکەم، ئەو شتانەی لەبارەی شیعرەکانی 

بی دەقەکان و خودی شاعیر، ن لەسەر شێوە و قاڵنووسراون پتر قسەکردن (مینئەعومەر 
بینم، خوێندەوەی دەقەکانیان ەەخنەی کالسیکی ئەدەبی، من وای درێکە لەڕجۆ
ستۆتە پشت کەسایەتی خودی نووسەرەوە. مەرج نییە هەموو زمانزانێک نووسەر و خ

مەرج نییە هەموو زمانزانێک بتوانێت ئەرک و پێگەی زمان شاعیرێکی باش بن، یان 
تەوە نێو دەقی شیعرییەوە. ئەگەر وابووایە دایکم دەبووایە باشترین شاعیر بگوازێ

)ڕەخنەی ئەدەبی کوردی ڕەخنەیەکی ووە. بووایە، چونکە بەخۆرسک زمانگۆیەکی لێهات
ەخنەیەکی ڕامانی )ئینتباعی( بووە نەک زانستی. وەسفی بووە نەک پراکتیکی، ئینجا ڕ

بەگشتی قسە لەسەر دەوروبەری دەق کراوە وەکو ژیانی شاعیر و ئەو زمانانەی کە 
م، دەیزانێ و ئەو قاڵب و کێشانەی  بەکاریهێناون(. )محەمەد عەبدولکەریم ئیبراهی

٢٦،  ٢٢٥٢ .)  

، ( زۆر شت لەبەرگی وەسفدا بۆ لۆمەمینئەد. وریا عومەر )و ئەم دەقە شیعریانەی لەنێ
لەبەرگی لۆمە کۆمەڵە  ەسفی شتێکی باش گوتراون، دەقنووسلۆمە بۆ و یان لە بەرگی

پەسنێکی خراپ، بۆ شتی، یان یەکێ ئاراستە دەکات، بەاڵم لەپاشان بەشێوەیەکی تر 
انەی پێشووی کە لەبەرگی لۆمە دەبینران، نکە ئەو گوت ،دەخات دەری بڕیار دەدات و

 (.٥٢٢، ٢٢٥٢نەک بەالیەوەی لۆمە نەبووە، بەڵکو وەسف بووە. )د. ئیدریس عەبدوڵاڵ، 



 تۆ خەمی منی.. تۆ شادیی منی

 ئازادیی منی وتۆ بەندیخانە 

 تۆ پرسەی منی.. تۆ شایی منی

 (. ٤٤، ٢٢٢٥، آمینر م)د. وریا ع     تۆ دڵنیایی و ڕاڕاییی منی.

وەسف دەبێتە لۆمە، یان لۆمە  ەکەوێت چۆنگوتاری ئەم گوتنانەدا بۆمان دەردلە
ایی( پەسندکردنە، هەروەها )پرسە( م( لۆمەیە و )شوەسف و پەسندکردن. )خە دەبێتە

سفە. ئەم دیاردە شیعرییە لەنێو ەلۆمە و ناخۆشییە، )شاییی( پەسندکردن و و
ە دەکرێنەوە. بەشێواز و مەبەست و ئامانجی جیاواز دووبار گوتنەکاندا چەندین جار

  بیرکردنەوەیەکی جیاواز لەخۆی دەگرێت. هەر یەکەشیان وێنە و مەزەندە و 

مردن هەیە، و  وانین و لێکدانەوەی بۆ ژیان دەقنووس وێنەی هەستیی و ناخەکی و تێڕ 
، لێکدانەوە ەیەتی ه ناوەوەی خۆیلەنەک خۆی ئەزموونی مردنی کردبێت. ئەو وێنەیە 

 ت:وێنا کردۆتەوە کە دەڵێ و هەستە نەبینراوەکانی خۆی لەبارەی مردن بەم جۆرە

 مردن بۆنی 

 هەموو ساڵێ بەو ڕۆژەدا تێئەپەڕم

 بێ ئەوەی دەرکی پێ بکەم، تێیدا ئەمرم

 وەکو ڕۆژی لە دایک بوونم مپێی بزان

 (. ٤٨، ٢٢٢٥، نآمیر )د. وریا عم   .بۆی ئەگێڕم ئاهەنگی لە ژیان دەرچوونم

و مەزندەیەکی شیعریی، یان  ئەمە هەقیقەتە یان خەیاڵ، بیرکردنەوەیە یان وێناکردن
ت وەسفی مردنمان بۆ بکات، یان وەسفی هەستی ناخی خۆیمان بۆ دەقنووس دەیەوێ

ری شیعر گواستنەوەی کردەی زمان اتارەی مردن. ئەرکی زمانی شیعر، گوبکات لەب
دەق و ی شاعیر و مەبەستە نادیارەکانی نێوان ناخە لەنێنییە، بەڵکو پەیوەندیکردن

 کی زهنی و ناوەکییە. لەگەڵ خوێنەرەکانی. وێناکردنێ

لەگوتاری ئەم شیعرەدا، لەوە تێ دەگەین )بۆنی مردن وەکو پرسیار، بۆنی مردن وەکو 
استیدا یەکی تۆقێنەر( بەدوای دەقنووسەوەیە، کە لەڕگریمانە و بۆنی مردن وەکو نهێنی

مە )بۆنی مردن( نییە، بەکو )پرسی مردنە(. هەموو کاتێک وەکو سێبەر لەگەڵیەتی، ئە



گورگە، منجڕە و واز ناهێنێت. شاعیر لەم گوتارەدا پێمان دەڵێت )من دەزانم مردن چی 
تی ئەم دەقەیە، کە مردن مردنی لەزیندووێک دەوێت. لەم داوە(. ئەمە خاڵی بنەڕە

ت و گورگ ن دەزانم مردن لەگەڵمە، واز ناهێنێ)م :خوێنەرەکانی دەڵێتدەقنووس بە
 بۆنی مردن کاسی کردووە(. ئاسایە و بۆنی دەکات و 

زمانی ئەم شیعرە قووڵبوونەوەیە بەناخی مرۆڤ، وێناکردنی هەست و دۆخی دەروونی 
امانی خودی مرۆڤە لەبارەی مردن، لەبارەی ژیانێک، کە مردن کاسی کردووە. ێڕو ت

 ێکی دەم خوێنینەوە و جیاش نابێتەوە لە مرۆڤ. ەریە، گیانەومردن گورگە واتە دڕندە

زمانی دەقەکە لێرەدا باسی خودی دەقنووس ناکەم، بەڵکو باسی خودی دەقەکە و 
دەکەم، ئەو زمانەی وێنەیەکی شیعریی، تابلۆیەکی پڕ لەنیگەرانیی و دوودڵی و 

ورگ چوێنراوە، بەگ ، کە )مردنبیرکردنەوەی ناخەکی لەخۆگرتووە، زمانی تابلۆیەک
یەکە )ترس، نائارامی دەروونی، تێڕوانین و وەکو سێبەر لەگەڵی دەژیت(. ئەمە تابلۆ

دا و یەک وشەە(، ئەمەیە زمانی شیعریی، کە لەنێگرتووبیرکردنەوەی بەردەوامی لەخۆ
ەمک و دەربڕین و مەزەندە و مەبەستمان بۆ دروست دەکات. چەندین وێنە و چ

خش و دڕندە و تۆقێنەر(. سێبەر (و )هەمیش ئازاربەانەوەرەبۆنموونە )گورگ ( هەم )گی
چی ئەم کە سوود بەخشە، کە ،و تیشک و ڕووناکی( پەیدا دەبێت بەڕۆژ ڕۆژیلە )

وە، واتە بوکاسبوونەوە( پەیداگەڵ )گورگ و لەترس و سێبەرە کاسکەرە )مردن( لە
 ەشبینی و ناخۆشییەوە سەرچاوەی گرتووە. سێبەرێک کە لەتاریکی و ڕ

 یان لەشیعرێکی دیکەدا دەڵێت: 

 ڕۆژانێک بوو ... هیچم نەبوو .. ئومێد نەبێ

 (. ١٢، ٢٢٢٥، آمینر )د. وریا عم   ئێستاکەش هیچ نییە نەمبێ.. ئومێد نەبێ.

و گوتاری نەبوون( دەکرێت، کێ دەتوانێت لەنێلەم دەقەدا باسی )هیچ و هەبوون و 
ابردوودا، لەڕستەدا نەبێت. لەڕەم دەستەواژانە ببینێت، مەگەر دەقدا مەبەستی ئ

لەکاتی دوور و لەسەردەمی کۆندا )هیچم نەبوو( بەواتای ئەوەی شتێکی نەبووە، تەنیا 
بەواتای سەلماندنی کردە و فەرمانی)هەبوون(  )ئومێد نەبێت(، ئەم )نەبێت(ە لێرەدا

بەکارهێنراوە. لەبەشی دووەمی ڕستەکەدا هاتووە: )هیچ نییە نەمبێ( لەکاتی 
"نە"(ی پێش وشەی  مەدا( هەموو شتێکی هەیە. )نییە وادا هەنووکە و لەم سەردە)ئێست



کە کە هەموو شتێکی لەم سەردەمەدا  ،)مبێ( بەواتای )هەبوون( دێن. لەگەڵ ئەوەشدا
 .(زۆر باشە، بەاڵم لەهەمان کاتدا )ئومێدی نییە هەیەتی

ە، مەبەستێکمان بۆ گوتاری ئەم دوو تابلۆ شیعرییە شتێکمان پێ دەڵێت: کە دیار نیی
دۆخێکی دەروونی و ئەخالقی و کۆمەاڵیەتی و  را دەکات، کە دیارنییە، دیاردە وئاشک

کەسیمان بۆ نەخش دەکات، کە هەموو کەسێک ناتوانێت بەم شێویە دەری ببڕێت. ئەو 
ابردوو و ئێستا(  دەکات، باسی )خۆی / من( دەکات، )کات( سەردەمی )ڕئاماژە بە 

دا )هیچی نەبووە، تەنیا ئومێد نەبێت(، کەچی نێکاکە لەڕۆژ ،سفی خۆی دەکاتەو
ی هەیە، تەنیا ئومێد نەبێت(. ئەرکی ڕاگەیاندنی هەندێک زانیاری )ئەمڕۆ هەموو شت

چم نەبوو ئومێد نەبێت، هەموو شتم ، کە بەخوێنەرەکانی دەڵێت ) هیئەنجام دەدات
ت وێنەی بەاڵم دەیەوێئەو باسی خۆی دەکات، هەیە ئومێد نەبێت(. لەهەمان کاتدا 

. ئەو لەم گوتارەدا دەیەوێت ی بگشتێنێتکەکەسوێنەی تاواقیعی ژیانی کۆمەڵگا، 
ەندە )خەڵک ێت کە ئەویش )نەمانی ئومێدە( هەرچپەیامێکی ناخەکیمان پێ ڕابگەیەن

نەبوونی  ژیانی گۆڕاوە و هەموو پێویستییەکی ژیانی هەیە، بەاڵم ئومێدی نەماوە(. 
 تەوە بە )بڕانەوەی هەرچی جوانی و گەشی و تینی ژیانە(.  دیش دەبەستێئومێ

لەناخی ئەم وێنە شیعرییەدا گوتارێکی ڕەخنەگرانە، یان کردەی ئامۆژگاریی و  
کە ونوەی بەشێوەیەکی ناڕاستەوخۆ بەرجەستە کردووە، چهوشداریی و بەئاگاهێنانە

تین(یش نامێنێت و ێت ئەگەر )ئومێد الی مرۆڤ نەما( ئیدی )جوانی و گەشی و ئەو دەڵ
بنەمای گوتارەکەی ئەوەیە کە )مرۆڤ بێ دیکە ئەو شتانە ناڕوێنەوە. بەواتایەکی 

 ئومێد ناژیت(. 

)جان کۆهین( لەبارەی زمانی شیعر و پەیام دەڵێت: )شاعیر دەیەوێت پەیامێک 
بگەیەنێت و مەبەستیەتی خەڵکی تێی بگەن، بەاڵم تێگەیشتنێک بە ڕێگایەکی 

دەقنووسی ئێمەش دەیەوێت (. ٥٥٨،  ٢٢٥٢د عەبدولکەریم ئیبراهیم، )محەمەجیاواز(. 
جێگای  دابەشێوەیەکی دیکە تێمان بگەیەنێت کە نەمانی )ئومێد( لەسەردەمی هەبوونی

   پرسیار و لێکدانەوەیەکی فکری و دەروونی و ئەخالقییە.

 

 

 



 گوتاری ڕەمز لەنێو شیعردا

 

بەکارهێنانی زمان تای سیمیۆلۆژیا، ئەدەب بێ ڕەمز و نیشانە نابێت، نیشانە بەوا
ونی و دەروویی و ی ژمارەیەک نیشانەی )کۆمەاڵیەتی و مێژواناندخۆی لەخۆیدا نیش

 زانستێکە لە دیاردەیمانییە... تاد(.  سیمۆلۆلۆژیا زفکری و ئەخالقی و سیاسی و 
 دەکۆڵێتەوە.  لەنێو زمان و دەقدا نیشانەکان

شانە وەکو  هێمای (دا نیشانەی زمانەوانی، نیینمئەو دەقەکانی )د. وریا عومەر لەنێ
دا نخۆیان لەپشت وشە دیار و ئاشکرایەکا شتەکان، ئەو شتانەی نابینرێن، یان

( ەکانین )نیشانەی دیار و هەقیقی. نیشانەکان دوو بەشهەست پێ دەکرێت شاردۆتەوە
ە پتر مەزەندە و وێناکردنی ناخی ئەو شتانەیە، کو )نیشانەی نادیار و خەیاڵی و 

ەندییەکی پتەوی لەگەڵ خوازەدا بەستراونەتەوە بە مانا و خوازەوە(. )ڕەمز پەیو
یە، بەجۆرێک ناوەڕۆکی خوازە پێکدێنێت و بەپێی پەیوەندییەکانی نێو دەق هە

ەتی هەموو خوازە بەکارهاتووەکان لەخزم دەسەاڵتی بەسەردا هەیە، بەجۆرێک
هێمن عومەر ۆ وەرگر هەیە. )نەوەی ئیحاکانی بڕەمزدان، ئەمەش ڕۆڵی گواست

 (.  ٥٢٤. ٢٢٢٩ئەحمەد،

 

  :نیشانەی کۆمەاڵیەتی

 لەشیعری )ژوانی کۆڕۆنا( دەڵێت:

 ێگا بتبینم خۆم لە تۆ ال ئەدەم لەڕ

 ناهێڵم ماچم کەیت دەس خەیتە ناو دەستم

)خۆ الدان( لەسەردەمی کۆرۆنا وەکو دیاردەیەکی کۆمەاڵیەتی بۆ خۆپاراستن بەکار 
اچ یەتی بەهۆی پەتای کۆرۆناوە سنووردار کراوە، )مۆمەاڵندی کەپەیوهێنرا، واتە 

)درۆی نیسان(  روونییەکان.ەیەتییە دکردن(یش یەکێکە لەدیاردە کۆمەاڵ
 . یش بەهەمان شێوە بریتین لەنیشانەی کۆمەاڵیەتی لەنێو دەقدا)خۆشەویستی(

 بەکارهێنانی زاراوەی نابەجێی کۆمەاڵیەتی



 )گلەیی(. ونگەنیوە، دەبەنگە، خەتمایل و گێڕگۆڕین(.خوێڕییە، بوەفش( و ))فش
 بەشێکی دیکەن لەو نیشانە کۆمەاڵیەتیانەی لۆمەی مرۆڤی پێ دەکرێت.

 :نیشانەی سیاسی

لەڕێگای بەکارهێنانی ئەم وشانە و ژمارەیەک دەستەواژەی دیکە نیشانە 
( و یی سەدام( و )جلی زەیتونی)فیداسیاسییەکانی بەرجەستە کردووە، لەوانە: 

، )سەدام بەزی( ، )خەتمایل و پێشمەرگە(، )نەورۆز(. )ئەنفال( و ) کاکە عودەی(
ئینجا بەکارهێنانی )بیروڕاو(،  کی خۆی(.ی بوو(، )ڕاپۆرت نووسین لەسەر خوش)بەعس

 ەویستی بۆ گەل و خاک. خۆش

 :نیشانەی دەروونی

کە من لێرەدا  لەتەک نیشانەکانی دیکەدا ژمارەیەکی نیشانەی دەروونی بەکارهێناوە،
تەنیا هەندێک لەو وشانەم تۆمار کردووە، کە ڕەنگدانەوەی نیشانەی دەروونین، 

دی و کەسەر(، )سەرسامی و بێ ئومێ)خەرەندی نەمان(، )خەزانی تەمەن(، لەوانە: 
خەم و ئاوات و و  ان)لەتەنیایی خۆم ئێستا تەنیام(، )لۆمە(، )دەرد و پێکەنین و گری

 یی و شاییی، ترس، برسیەتی( .. تاد.ڕاڕاپرسە و دڵنیایی و 

 :ییتنیشانەی سروش

لەم بوارەدا دەتوانم بڵێم ڕێک وەکو هەڵسوکەتی ئاسایی خۆی بایەخی بە نیشانە 
وە. ئەوەی من دەزانم )د. وریا( خۆی گوڵپەڕستە، تۆوی گوڵ لە سروشتییەکان دا

انە وێنێک بۆشوێنێکی دیکە دەگوازێتەوە و دەیانچێنێت، هەندێک لەم نیشش
رە(، )پشکۆ(، کە هەموویان نین، لەوانە:  )گوڵ(. )ئەستێ ،سروشتیانەم لێرەدا داناوە

 پەلکەزێڕینە(، )خوڕەی ئاو(. )خاکی زێڕین(، )خوناو(، )باڵدار(،))تریشقەی ئاسامان(، 
)مانگەشەو(، )تاریکی( )ڕۆژ(. تاد. و)شەو(،  )تریفیە مانگەشەو(، )مانگ(، )ئاگر(

 . (خاک خت، کانی و جۆگەلە، گژوگیا،و درە باران، دار)سەرباری 

 

 :نیشانەی گیانەوەر

لەم بوارەشدا شتی دیکەی وەکو نیشانەی گیانەوەر بەکارهێناوە، لەوانە: )کۆترۆکە(، 
 )بەرخۆلە(، )مەل(، )باڵدار(.. تاد.



چۆن لەدەق بگەین، ڕێگە و شێوازی تێگەیشتن لەدەق الی هەر خوێنەرێک جیاوازە، 
ست( بڵێت، وسەر بەسادەیی ویستبی تەنیا یەک )شت و واتا و مەبەتەنیا ئەگەر نو

( جیاواز یتەمەن و چین و ئاستی ڕۆشنبیریبەاڵم کاتێک خوێنەر لە)شوێن و کات و 
هەمان دەقدا و گوتاری ننەوە، ئاساییە واتای جیاواز لەنێهەمان دەق دەخوێ

واتا و مەبەستی  ا،دهێنانی یەک وشەرۆن نووسەر لەبەرکادەستنیشان بکەن، وەکو چ
 کات. جیاواز دروست دە

دەق هەندێک شت دەڵێت و بەکاردەهێنێت و ئاماژەی پێ دەکات، کە مەرج نییە ئەو 
ێت. شتانە بێت، کە نووسەر بەشێواز و لەدۆخ و بواری جیاوازدا بەرهەمی دەهێن

گوزارشت و ئەرکی وشە و  دەوروبەری بەکارهێنانی وشە، بایەخ و ئەرک و واتا
 بۆ دیاری دەکەن.  اننراوەکانمبەکارهێ

 دەڵێت:دەقنووس 

 کێ خۆی لە من مەالس دابا ئەمخستە سەرچاو

 (. ٥٩، ٢٢٢٥، آمینر )د. وریا عم    ا خۆی بکەوێتە داو.پەلیم ئەگرت مەباد

ەسانێک خۆیان لەو مەالس داوە، لەم گوتنەدا )هەواڵ و زانیارییمان( پێ دەدات، کە ک
بزانین کە نەگوتووە. ئێمە دەبێت ئەوە ارەیان لەبهەموو شتێکی لەگەڵ ئەوەشدا 

 ن و ناڕەسەنن وسیرڕاپۆرتنووس و سەدڕوو و نەگ نەر و)کەسانێک خراپ و تێکشكێ
من ، ان لەگەڵ دەکردمیخراپەکاری ن، کەچی دەقنووس دەڵێت ئەو کەسانەینەجیبزادە(

اڵم م، بەمن کەسێکی باشبوومم دەدانەوە. ئەو ناڵێت هەمیشە بەباشە وەاڵبەپێچەوانە 
راپە، ان دەدات، ئەو لەجیاتی چارەسەری خراپە بەخ)پیلگرتن( لێرەدا ئەوەمان نیش

ی )ڕق( بە )خۆسەویستی( چارە داوە، خراپە بەچاکە چارەسەر بکات. ویستویەت هەولی
ە( بە)هاوکاری( نەهێلێت، ئەو مێژووی کەسانێک دەگێڕێتەوە کە بکات، )تۆڵ
 کەسێک بکات.  پاشخان و ناوی هیچبەئاماژە ئەوەی  یان( کردووە، بێی)خراپەکار

ئەرکی لێکدانەوە و خوێندنەوەی دەق ئەوەیە، کە چۆن شتە نەگوتراوەکان و شتە 
نەوە، چۆن وێنەی سەردەمێکمان بۆ نەخش دەکات، کە بەکارنەهێنراوەکان دەدزۆ

  کەسانێک خراپ و سەدڕوو بوون.



 نەیەک لەنێو دەقەکێکداوێهەموومان چۆن و بە چ شێوازێک من الم گرنگ نییە 
، کە الی من ئەوە گرنگەبەڵکو ین، رن و هەستی پێ دەکەین و لەزەتی لێ وەردەگنیبیدە

امان وکەمان دەدەن، ڕتهەندێک شتی نەگوتراو لەنێو دەقەکەدا خۆیان شاردۆتەوە، خ
ە دەرەوەی دەقەکە، کارێک ایانکێشینم بەئاسانی ناتوانین بیانگیرن و ڕشن، بەاڵدەکێ

تە دیارەکان و سیە لەم شتانە، نەک پێناسە و ئاماژە بە ڕینەوەان بکرێت لێکۆڵکە پێم
 کە هەموومان دەیزانین.  ،بەرێکودەور کەسایەتی نووسەر و

دا بەدی ان(ە، نەک لەشیعرەکانیدا ئەمەی تێ)گۆر یا( شەیدمینئە)د. وریا عومەر 
گوتاری شیعرەکانیدا  و هەست و وێناکردن و مەبەستەکانیشدا، لەبەڵکو لە نێدەکرێت، 

( سروشت، د. وریا)ئەمە بەرجەستە کراوە، ئەمە هەموومان دەیزانین، بەاڵم الی 
نیا مردنیش ەویستییە، ئافرەت خۆشەویستییە، تەخۆشەویستییە، گوڵ خۆش
ای خۆشەوستییەکی نادیاردا دەگەڕێت و تیدا بەدویسو خۆشەوخۆشەویستییە، ئەو لەنێ

خۆشەویستی ڕۆ  ا دەگەرێت و لەنێو خراپەکاریداتیدسقدا بەدوای خۆشەویلەنێو ڕ
 دەنێت و بیر لەتۆڵە ناکاتەوە.

 

 گوتاری بەهەڵەبردن

 

قەد ئەوەی نووسەر لەڕێگەی گوتنێک ەبهەڵەبردن )فریودان( نییە، لە بەمەبەستمان 
کۆتاییدا شتێکی دیکە و لە ، کەتسەرەتا زەینی خوێنەر بەرەو ئاراستەیەک دەبا

ردا واتایەک دروست ەبرەتا لەمێشکی بەرانەستە.  یان )سمەبە پەیامێکی دیکە
ەی انبەرەکۆ بەردەکات، بەاڵم کە قسەکەر قسەکانی تەواو دەکات، ئینجا ب

ت، کە بەهەڵەچووە، ئەگینا مەبەست بەتەواوی پێچەوانەی ئەو واتایەیە، دەردەکەوێ
 (. ٥٤٢، ٢٢٥٢ر بۆی دروستبووە(. )د. ئیدریس عەبدوڵاڵ، اجەمکە یەک

 ێت:دا دەڵڕۆژی لەدایکبوونی ئیڤانی نۆبەرەیعومەر ئەمین(  لە وریا د.)

 چ تاوانێ بوو کردم دەرحەق تۆ

 پەنجە ئەگەزم.. ئەمەم بۆ کرد .. بۆ

 تۆم هێنایە ئەم ژینە شێواوە



 ووە سپیەکەی زەرد هەڵگەڕاوەڕ

 ئەستێرە گەشەی ئێوارەی ژینم

 (. ٤٢، ٢٢٢٥، آمینر )د. وریا عم    لەمەودوا هەر بۆ تۆیە گرینم.

کە باسی )تاوان( دەکات، واتە هەڵەیەکی کوشندە و کەتنێکی تاوانکارانەی خراپی 
کردووە، )تاوان( یەکسانە )بەشکاندنی یاسا و کوشتن و خراپەکارییەک کە 

خوێنەر دەباتە سەر ئەوەی، ئەو وکردنەوەی قورسە(، کەچی دواتر زەینی وقەرەب
و ژیان شێواوە و جەنگ و  بووەگا خراپکۆمەڵ دەژیت، سەردەم و کاتێکی خراپدالە

ەی ژینم(، لێرەدا خوێنەر ەمان کاتدا دەڵێت )تۆ ئەستێرە گەشلەهماڵوێرانی هەیە. 
الی دروست دەبێت  پێشووتری هەست و لێکدانەوە و وێنەیەکی پێچەوانەی ئەو وێنەی

 )پەنجەی پەشیمانی دەگەزێت(.  لەئاکامدا )تاوان(بە  ستراوەتەوەکە بە

انی شیعریی دروستکردنی ئەم وێنە واتادارانەیە، کە خوێنەر دەخاتە ئەرکی زم
وانین لەدەق از و هەمەالیەنە. لێکدانەوە و تێڕبەردەم لێکدانەوە و بیرکردنەوەی جیاو

ئاشکراکردنی ئەو الیەنە شاراوانەمان بۆ دەردەخات، کە نووسەر بەشێوەیەکی نادیار 
 و ناڕاستەوخۆ بەرهەمی هێناوە.

وەسفی کاتی بوونی)ئیڤان(ی ێگەی ووس لەڕەڕەتی ئەم گفتوگۆیە دەقنگوتاری بن 
هێناوە، خودی )ئیڤان( نییە، بەڵکو ئاماژەکردنە بەسەردەمێکی خراپ و نۆبەرە بەرهەم

و  خراپ. ئەو لەڕێگەی ئیڤانەوە پێمان دەڵێت ئەمڕۆ سەردەمێکی )ڕوو زەردهەڵگراو(
ێنەر و خراپە. ئەمە گوتاری ، چونکە ژیان گۆڕاوە و هەموو شتێک تۆقپڕکێشەیە

، شتێکمان پێ دەڵێت، کە شاعیری کارامە ئەوەیەدەقەکەیە، نەک خودی )ئیڤان(. 
ئامادە دەکات بۆ ئەوەی دوای چەندین ساڵ خوێنەری بیری لێ نەکردۆتەوە، شتێک 

خاتە نێو بیرەوەریی خوێنەرەکانی، کە ئەو کات هیچ یەکێک لەخوێنەرەکانی بی
 ە. بیریان لێ نەکردۆتەو

 

 



 
 

ئەو قسەکانی بۆ ڕۆژی لەدایکبوونی ئیڤان نییە، بەڵکو گوتارەکەی ئاراستەی 
سەردەمێکە کە )ئەو کات(،  )هێشتا نەهاتووە، لەئایندەدا وەکو بیرەوەریی و مێژوو( 

، لەبیرتانە ئەو ٢٢٢٥ئازاری ٥٥)ئێستا( ڕۆژی دەڵێت دەخوێندرێتەوە. ئەو پێمان 
مرۆڤەکان بەگشتی لەچ دۆخ و سەردەم و و ئێمە و  یڤان لەدایکبوو، عێراقڕۆژەی ئ

ن. گوتمان یشێوەژیانێکی سەخت و نالەبار و مەترسیدار و قورس و ئاڵۆز و شێواو بوو
گوتاری شیعر شتە بینراوەکان ناگێڕێتەوە، بەڵکو شتێکمان بۆ دەگێڕێتەوە کە ئێمە 

 لەنێو شتە دیارەکان هەستی پێ ناکەین. 

ەستی پێ دەکەین و خودی قسەکەری نێو دەقەکەش، کە ئێمە )ئیڤان( دەبینین، ه
خودی )د. وریا عومەر ئەمین(ە دەبینین، وشەکانیش دەبینین، بەاڵم هیچ ئاسان نییە 
)کێشە و مەبەست و ئامانجە( بنەڕەتییەکەی نێو دەقەکە، کە ئەمڕۆ الی من )وەسفی 

     ە( دەبێت. ئەو کاتی سەردەمێکی خراپە( ببینین، کە )مرۆڤ بەدەستییەوە گیرۆد

 

 

 

 



     پوختە و سەرخەرمانی قسە

 

 لەئاکامی ،زانایەکی گەورەی زمانەوانییەمامۆستا و  (مینئەد. وریا عومەر )
ە، یان باشتر شیعریی نووسیو لەنێو زمانداو وێناکردن شۆڕبوونەوە بەنێو قواڵیی فکر 

خۆی( لەبارەی لێکدانەوەکانی  وێناکردن و  نەست و بیرکردنەوە ووایە بڵێم )هەست و 
و کوڕە  )خۆشەویستی، ژینگە، گوڵ، ژیان، هەست و نەستی تاک و بیرەوەری

ەند وێنەیەکی لەنێو چ( نۆبەرەکەی، کەلەڕاستیدا وەسفکردنی سەردەمێکی غەدارە
  عری نووسیوە، شیعر نووسیش شاعیرە. ئەو شی نووسیوەتەوە.هونەریانەی شیعریی 

نابینم، بەاڵم هەست و  وەکو جەستە (وریا د.)خودی لەخوێندنەوەی دەقەکاندا ئەز 
قسەم  دەبینم، و وەکو گیانێکی زیندوو بەڕوونیا و شیعرەکاندنەست و ناخی ئەو لەنێ

انین لەبارەی ژیان دەبینم. وەستاکارانە وبیرکردنەوەی ئەو بۆ تێڕ لەگەڵ دەکات و 
پەکاریی ەویستییەوە لەڕق و خرا، لەخۆشدادەتاشێتنوێ بەکاردەهێنێت، وشەی  زمان

تێکچوونی ژیان و بوون و هەتا مردنیش دەڕوانێت. ئەو مردن بەسێبەری بەردەوامی و 
گەڕێت، یستیدا بژیان دەزانێت. واتە ئەو نەهاتووە لەبەر ڕق بەدوای خۆشەو

خۆشەویستیدا بەدوای هۆکارەکانی )تێکچوونی پەیوەندییە ەوانەوە، لەبەپێچ
ان و  سیستەمی سروشت، خراپبوونی ژی مرۆییەکان، ژینگە، نەمانی گوڵ، تێکچوونی

 . ئەخالقی مرۆڤەکان( دەگەڕێت

ئەو لەهەر خراپەیەکدا باشییەک دەبینێت و لەهەمان کاتدا لەهیچ چاکەیەک 
، بەکردەوە ەکردوو ێڕوانین و وێنانەی ئەو دروستیخراپەیەک نابینێت، ئەم ت

لەبەر ئەوەش بەدوای  کاتەوە،و دەروونین. ئەو لەبەر ئەوەی بیر دە یلێکدانەوەی فکری
 ینی مەبەستەکانیەتی لەنێو گوتاری شیعردا.دەربڕ

کۆدەکانی گوتاری شیعریی لەالیەن )قسەکەر کە خودی شاعیر(ە، ئاراستەی )خوێنەر و 
ەتی بیرکرنەوە وەرگر( کراوە، لەپێناوی بەدیهێنانی کردەی پەیوەندیکردن، دەرف

 . ناسینەوەی وێنەکان باشتر دەکاتئەم دەرفەتە بواری لێکدانەوە و  دروست دەکات، 

استیدا لەئاماژەکردن ەستی ئاشکراو شاراوەی تێدایە، لەڕگوتاری دەقەکە پەیام و مەب
ی سفی قەیرانی ئەخالقی نەبوونەخۆشەویستی، بەشێوەیەکی ناڕاستەوخۆ وبە

دڵتەنگی و نیگەرانیی و ترس و پەشیمانی لەژیان خۆشەویستی، بێ متمانەیی و 



ئەو لەنێوان خەیاڵ و واقیعدا  ەڵچوون و داچوونی ناخی مرۆڤ دەکات.باسی هدەکات. 
وێنەیەکی مرۆییانەی بەرزی دروستکردووە، کە وێنەیەکی ناخەکی ناسک و جوان و 

  میهرەبانە.

بەکردەوە ئەرکی زمانی گوتاری ئەم دەقە، وەسفکردنی خودی مرۆڤ و هەست و 
دەکات، نەک مرۆڤ وەکو شتێکی نەستەکانیەتی، ئەو تەنیا باسی مرۆڤ وەکو مرۆڤ 

دڕندە و تۆقێنەر. ئەو دەیەوێت لەم گوتارە شیعرییەدا الیەنە شاراوەکانی ناوەوەی 
مرۆڤمان بۆ شی بکاتەوە، ئەمەش کارێکی ئاڵۆزە پێویستی بەڕاستگۆیی هەیە، وەکو 

و ویەتی. ڕاستگۆیی لەنێلەگەڵ خۆی و دەقەکەی کردو عومەر ئەمین( د. وریا)ئەوەی 
لەچوارچێوەی گوتاری ندراو دروست دەبێت، بەاڵم دەقنووس شێواو و شێوێ قیعیاو

استگۆیی ڕشیعردا جارێکی دیکە بەشێوەیەکی هونەریی و وێناکردن و مەزەندەکان 
خۆشەویستی و گوڵ و یتییە لەلەناخی پاکی خۆیدا بەرهەمهێناوەتەوە، کە ئەویش بر

    مرۆڤبوون.   

 ئەرکی هەیە، شیعر و گوتاریشکە چۆن زمان چون ،()گوتارە شیعر دەڵێمبۆیەش  
گوتارێکی  بەاڵم دەقنووساستە ئەرک و شێواز و پەیامیان جیاوازە، هەیە، ڕ انئەرکی

چەند شیعرە بەرجەستەی  شیعریی هەیە، کە ئەوەی لەنێو زماندا نەیگوتووە، لەم
و و هەڵسوکەت  مرۆڤانە ژیا، هەمیشە شێوەی ژیان بڕوام وایە مرۆڤ، کە کردووە.
)د. وریا عومەر  .شی شێوەیەکی شیعریانە لەخۆ دەگرنقسەکانیگوتار و و  ئەخالق

دەقە  نەست و دەوروبەر و خودیخۆی و هەست و  ئەمین( ڕاستگۆیانە لەگەڵ ناخی
 هەڵسوکەتی کردووە.گوتارە شیعریانە  شیعرییەکانیشدا

 

 

 

 

 

 

 



 :سەرچاوەکان

 

 ءلعربیة، القاهیرة، مصر، جزللغة اابراهیم مصطفی واخرون، المعجم الوسیط، مجمح ا
 بدون سنة.االول،

 .٥٨٢٥احسان عباس، تاریخ النقد االدبی عند العرب، دار الثقافة، بیروت، لبنان، 

جابر عصفور، عصر البنیویة من لیفی شتراوس الی فوکو، دار االفاق العربیة، بغداد، 
٥٨٩١. 

رخی، ناوەدنی جۆرج یۆڵ، مەبەستناسی )پراگماتیک(، وەرگێڕانی د. ڕەحیم سو
 .٢٢٥٦توێژینەوەی ئەدەبیی عەبدولرەحمان زەبیحی، چاپخانەی تاران، چاپی یەکەم 

حمید رضا، الخطاب الشعری من اللغوی الی التشکیل البصری، مجلة فصول الهیئة 
 .٥٨٨٦، ٢، عدد ٥١المصریة للکتاب، مجلد 

، الهیئة حمید رضا، الخطاب الشعری من اللغوی الی الشکل البصری، مجلة فصول
 .٥٨٨٦، ٢، عدد ٥١المصریة للکتاب، مجلد 

حەمەسەعید حەسەن، شیعر لە زاری ژنەوە، خانەی موکریانی بۆ چاپ و باڵوکردنەوە، 
 .٢٢٥٢چاپخانەی موکریانی هەولێر، چاپی یەکەم 

 .٢٢٢٢خولة طالب االبراهیمی، مبادیء فی اللسانیات العامة، دار هومة، الجزائر، 

لیل الخطاب الشعری استراتیجیة التناص، المرکز الثقافی العربی، د. محمد مفتاح، تح
 .   ٥٨٨٢، ٢الدار البیضاء، بیروت، طبعة 

د. نصر ابو زید، مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجانی، مجلة فصول، الهیئة المصریة 
 .٥٨٨٤، ٥، عدد ١العامة للکتاب، مجلد 

ای ڕۆشنبیری و باڵوکردنەوەی کوردی، د. وریا عمر آمین، سەیرانێکی شیعرستان، دەزگ
 .  ٢٢٢٥بەغدا، 

د. ئیدریس عەبدوڵاڵ، جوانکاری شیعری نوێی کوردی، دەزگای توێژینەوە و 
 .٢٢٥٢باڵوکردنەوەی موکریانی، چاپخانەی هێڤی هەولێر، چاپی یەکەم 



دلێر سادق کانەبی، هەندێ الدانی زمانی الی سێ شاعیری نوێخوازی کورد، دەزگای 
 .٢٢٢٨ەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی، چاپخانەی خانی دهۆک، چاپی یەکەم توێژین

دەریا سابیر حەمەد، ڕۆژان نوری عەبدواڵ، شیکردنەوەی پڕاگماتیکی چەند دەقێکی 
شیعری "فەرەیدون عەبدول بەرزنجی" بە پێی تیۆری کردە قسەییەکان، گۆڤاری زانکۆی 

 . ٢٢٢٢ساڵی  ٢گەرمیان، ژمارە 

 .٥٨٩٨، ٥حلیل الخطاب الروائی، المرکز الثقافی العربی، بیروت، طبعة سعید یقطین، ت

     ٢٢٥٨سەباح ڕەنجدەر، چوار کتێب لەبارەی شیعرەوە، چاپخانەی ڕۆشنبیری، هەولێر، . 

 .٥٨٢١، ٥علی احمد سعید ادونیس، مقدمة للسعر العربی، دار العودة، بیروت، طبعن 

لعامة، ترجمة صالح القرمادی و محمد فی االسنیة ا فردیناند دی سوسیر، دروس
 .٥٨٩١عربیى للکتاب، لیبیا، تونس، الشاوش و محمد عجینة، الدار ال

ک. آوریکیونی، فعل القول من الذاتیة فی اللغة، ترجمة محمد نظیف، دار افریقیا 
 .٢٢٢٢الشرق، المغرب،

للدراسات  ک. م. نیوتن، نظریة االدب فی القرن العشرین، ترجمة عیسی العاکوب، عین
 .٥٨٩٩والبحوث االنسانیة واالجتماعیة، 

محمد صالح زکی ابو حمیدة، الخطاب الشعری عند محمود درویش، دراسة اسلوبیة، 
 .  ٢٢٢٢کلیة االداب، جامعة االزهر، غزة، 

محمد صالح زکی ابو حمیدة، الخطاب الشعری عند محمود درویش، مجلة فصول، الهیئة 
 . ٥٨٨٦، ٢عدد  ،٥١المصریة للکتاب، مجلد 

محەمەد عەبدولکەریم ئیبراهیم، پێکهاتەی زمانی شیعری لە ڕوانگەی ڕەخنەی 
ئەدەبیی نوێوە ئەزموونی شاعیرانی هەشتاییەکانی هەولێر وەکو نموونە، دەزگای 
توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی، چاپخانەی موکریانی هەولێر، چاپی یەکەم 

٢٢٥٢  . 

الشعر عند العرب )الجاهلیة والحصور االسالمیة(، دار مصطفی الجوزو، نظریات 
 .٥٨٩٩الطلیعیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 



هێمن عومەر ئەحمەد، چەند الیەنێکی شیعرییەت لە کۆ چیرۆکی نامەکانی ژاکۆنی 
 .٢٢٢٩جەبار جەمال غەریب، نامەی ماستەر، کۆلیژی زمان، زانکۆی سەاڵحەدین، 

 

 

 ( و )٥٢/٤/٢٢٢٢ی ڕۆژی سێشەمە ٦٢٢٨ئەم لیکۆڵینەوە لە ژمارەکانی ) تێبینی: 
 ٦٢٥٢( و ) ٢٦/٤/٢٢٢٢ شەممەی سێ٦٢٥٦(  و)٥٢/٤/٢٢٢٢ی چوارشەممە ٦٢٥٢

 ( ڕۆژنامەی ڕۆژانەی خەبات باڵوکراوتەوە.  ٢٢/٤/٢٢٢٢ممە چوارشە


