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ژیرۆ كامل ئه جه ل

بێخودا  من(ی  )دڵی  چوارینەی  لە  جوانی  بیرو  بونیادی  ناونیشانی  لەژێر  لێکۆڵینەوەیە  ئەم 
بۆ  هەوڵدانێکە  کە  لەوەدایە  بابەتە  ئەم  ،گرنگی  شیعرەکە  بونیادی  بێخودو  ناسینی  بۆ  هەوڵێکە 
بەاڵم  باڵوە  بەر  خەڵکدا  لەناو  زۆر  ،کە  شیعرە  ئەم  بیری  مۆسیقاو  و  جوانی  بنەماکانی  ناسینی 
بەرچاومان نەکەوتووە کەسێک وەکو ملوانکەیەک دەنکە میروەکانی هەڵبووەشێنێتەوە ئەو تاڵەدەزوانە 
باسەدا سەرەتا هەوڵدراوە خودی  لەم  بۆیە  نراوە،  بونیاد  لەسەر  کە هەڵبەستەکەی  بکات  دیاری 
دەستنیشان  بەرژەوەندی  بیرو  بونیادی  دواتریش  و  بونیادی شیعرو شاعیرەکە  بونیاد پاشان  وشەی 
بکرێت، پاشان هەوڵی تەواومان داوە بونیادی مۆسیقای دەرەوە لە ڕووی کێش و کە کێشەکە بنەماکەی 
لەچیەوەهاتووەو چۆن بەکارهاتووە و سەروای شیعرەکە چۆنە پاشان بونیادی جوانی شیعرەکە بەپێی 

بنەماکانی جوانکاری ڕەوانبێژی بخەینە ڕوو.

بونیادی بیر و جوانی
لە چوارینەی )دڵی من(ی )بێخود(دا
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کلیلی توێژینەوەکە
)بونیاد، بێخود، جوانکاری، مۆسیقای شیعر(

پێشەکی
هزرو جوانی دوو تەوەری زۆر جوانی هەموو دەقێکی 
نوسەری  لــەســەر  نزمیان  و  بـــەرزی  ڕاددەی  ئــەدەبــیــە، 
دەقەکە وەستاوە ،لەناو دەقەکانیشدا شیعر پشکی شێری 
ئەو  لەبونیادی  دەمانەوێت  بۆیە  جوانی  هزرو  لە  هەیە، 
دوو بنەماگرنگەی شیعری)دڵی من( وردبینەوە، الیەنە 
سەر  بخەینە  ڕۆشنای  و  جوانتردەرخەین  شاراوەکانی 
پێکهاتەوە  ڕووی  لە  توێژینەوەکەمان  دیوەتاریکەکانی. 
کلیلی  دەروازەو  پێشەکی  پــوخــتــەو  و  ــەش  ب دوو  لــە 
توێژینەوەکە پێکهاتووە کە بەم جۆرەیە سەرەتا پوختە کە 
گرنگی بابەتەکەی تیادا باسکراوە پاشان پێشەکی کە 
ناوەڕۆکی توێژینەوەکە ڕووندەکاتەوەو دواتر لە دەروازەدا 
هۆنراوەکە  بونیادی  بێخودو  ژیانی  و  بونیاد  چەمکی 
دەقی  ســەرەتــا  یەکەمدا  بەشی  لە  پاشان  و  باسکراوە 
بونیادی  پاشان  ڕوونــی  بەرچاو  بۆ  دانــاوە  شیعرەکامان 
بیر لە هۆنراوەکەدا خراوەتە ڕوو کە هەوڵمان داوە دیوی 
پەیامەکانی  پاشان  ئاشکرابکەین  هۆنراوەکە  دووەمــی 
هۆنراوەکە لەڕووی شیکردنەوەی هۆنراوەکە باسکراوە و 
دواتریش بەرژەوەندیاکان لەناو دەقەکەدا بە چەند خاڵێک 
پوختە کراوە، لە بەشی دووەمدا بونیادی مۆسیقاو جوانی 
کێش  کە  دەرەوە  مۆسیقای  بونیادی  سەرەتا  باسکراوە 
خراوەتە  تیشکی  ــاوەوە  ن مۆسیقای  دواتــر  و  سەروایە  و 
پێی  بە  هۆنراوەکە  جوانی  جوانیدا  بونیادی  لە  ســەر 
خراوەتە  ڕەوانبێژی  جوانکاری  هونەرەکانی  بونیادی 
ڕوو، دواتریش ئەنجامەکان ئەو خااڵنەی پێێ گەشتووین 
لیستی  بە  ئاماژەمان  کۆتایشدا  نوسیومانە،لە  خاڵ  بە 
مێتۆدی  توێژینەوەکەماندا  لە  کــردووە.  سەرچاوەکان 

شیکاری وەسفیمان بەکارهێناوە. 

پێشینەیتوێژینەوە:
ــەی )دڵـــی مــن(ی  ــن ــە بـــاری چــواری تــوێــژیــنــەوە ل
بێخودەوە بەرچاومان نەکەوتووە تەنیا لە لە دوو شوێندا 
مارف  دراوە.دکــتــۆر  چوارینەکە  شیکردنەوەی  هەوڵی 
خەزنەدار لەبەرگی شەشەمی مێژوویی ئەدەبی کوردی 

لێکداوەتەوە  چوارینەیەی  ئەم  بێخودا  ژیانی  لەباسی 
بێخود  دەکــات  بــەوە  ئاماژە  ــاوە کە  وات لە ڕووی  تەنیا 
ئاوی  لە  کە  نوسیووە  برازایەکی  بۆ  چوارینەیەی  ئەم 
دەڵێ:  کە  لێکداوەتەوە  خنکاوەوەهای  بەغدادا  دیجلەی 
ــی کە  دڵ دۆزیـــوەتـــەوە  پێغەمبەردا  لــە  پــەنــای  داڵـــدەو 
چونە  هەردوکیان  جوانەمەرگدایەو  لەگەڵ  هەمیشە 
دەکەوێتە مەدحی  ئیتر  مەدینەوە  خزمەتی ساالری  بۆ 
سدیق  لل86-89(.هەروەها   : پێغەمبەر)خەزنەدار،2010 
بۆرەکەیی لە کتێبی میژووی وێژەی کوردیدا لە پێش 
گلەو  هەڵبەستەدا  پارچە  دەڵێت:لەم  ئەمە  چوارینەکەوە 
گازندە لە دڵی خۆی دەکات هەموو سەر لێ شێواوی بێ 
سەورو شوێنی خۆی لە دڵییەوە دەزانێت)بۆرەکەیی،2008 
: لل739-741(. ئەم چوارینەیە لە دیوانەکەیدا کە لە 
دوو جێی جیاواز چاپکراون هەیە کە هەردوکیان هەر کۆ 
کراوەکەی محەمەدی مەال کەریمە)بێخود،1365:ل76-

77()بێخود،2018 : لل106-104(.
 

چەمکوپێناسەیبونیاد
بگەینە  مەبەستمانە  بونیاد  وشەی  خودی  لە  ئێمە 
وشــەی  کــەدەمــانــەوێــت  کــە  ئەوشتەی  بناوانی  و  بنج 
لە  دەمانەوێت  خانویەک  وەکــو  پێشی،  بخەینە  بونیاد 
دانراوە  چۆن  هەرخشتێک  بزانین  سەرەوە  تا  بناغەکەوە 
نانی  بونیاد  لەتاڵەمووەکانی  گوریسێک  وەک  یاخود 
گوریسەکە وردەوەبین و هونەرەکانی چنینەکەی درک 
التینییەوەوەرگیراوە  لە  )بنیە(  بونیاد  پێبکەین»وشەی 
ئەو  یــان  )البناء(  بونیاد  بــەواتــای   )STUERE(
)شێخ  دەنـــرێ«  بونیاد  پێ  تەالرێکی  کە  ڕێگەیەی 
بزێنی، 2011 :ل19(. کەواتە وشەی بونیاد بە نزیکەیی 
لە هەموو زمانەکاندا هاوواتایە کە هەموو بە مەبەستی 
ئەم  یان  ڕەوتە  »ئەم  هێناوە.  بەکاریان  بیناکردنەکەی 
پێکهاتەی  کــۆی  لە  بریتییە  زمــان  وایــە  پێی  مێتۆدە 
ناشێت  پێکەوەبەستراوەکان،بەجۆرێک  و  جیاواز  ڕەگەزە 
ڕەگەزەکانی  کۆی  بە  لەپەیوەندیدا  ڕەگەزێک  هیچ 
ترەوە دیاری بکرێت«)ئەسوەد،2015 : ل87(. کە باسی 
نەکەی  زمــان  باسی  ناکرێت  دەکــڕێــت  دەق  بونیادی 
واتــاو  دەفرێک کــۆی  وەکــو  زمانە کە  ئــەوە  چونک 
بە  کــۆکــردۆتــەوە  ڕستەکانی  بڕگەو  وشــەو  و  جوانی 
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زمان  نابن،هەربۆیە  هیچیان  زمــان  بەبێ  کە  جۆرێکە 
بەجۆرێک  دەپارێزێت  ڕەگەزەکان  نێوان  ئەوپەیوەندیەی 
لێیان  بەسەربەخۆیی  ناتوانی  پێکەوە گرێیان دەدات کە 
کەلەسەر  بناغەیەیە،  ئــەو  زمانی  بدوێی.»بونیادی 
وشەو دەربڕینە فەرهەنگی و نافەرهەنگیەکان، دروست 
درووستبووە،لەدەقێکی  شاراوەکان  خوازەکان،ئاشکراو  و 
زمانییە  بونیادە  ئەو  پێکهاتەی  تر  بۆدەقێکی  ئەدەبیەوە 
دەگۆڕێت، چونکە هەمیشە گۆڕانکاری بەسەر دەقە ئە

دەبیەکاندادێت«)عەبدوڵاڵ،2021:ل114(.

ژیانیبێخود
بارەی  لە  بێخود  موفتی  مەحموودی  مەال  ژیانی 
ژیانی بێخودەوە سەرچاوەکان هەر دووبارە کردنەوەی ئەو 
باسە کورتەن کە موحەممەدی مەال کەریم لە پێشەکی 
ئەوە  تەنیا  ئێمەش  ئەوە  لەبەر  نوسیویەتی  دیوانەکەیدا 

دەنوسینەوە.
دونیاوه ،  هاتوه ته   كۆچی  له ساڵی 1296ی   »بێخود 
الی زانایانی ناوداری ئه و سه رده مه ی سلێمانی خوێندنی 
حاكمی  به   ــراوه   ك زاینی   1900 ساڵی  كـــردووه .  ــه واو  ت
هه ڵه بجه ، له گه ڵ مامۆستایان )ڕەفیق حیلمی( )زێوه ر( 
دا مامۆستایه تیی كردووه ، بێئه وه ی به رامبه ر به وه  هیچ 
مانگانه یه ك وه ربگرێت.پێش كۆچیدوایی موفتی كاكی، 
چه ند ساڵێكی له  هه ڵه بجه  به سه ربردووه . ئه وجا گه ڕاوه ته وه  
بۆ سلێمانی  و تا مردنی له  جێگاكه ی ئه ودا مفتی بووه .
 25/8/1955 پاشنیوه ڕۆی  چاره كی  و  سێ   کاتژمێر 
ماڵئاوایی  دواجــار  بۆ  كۆچی(  )1376ی  به   به رامبه ر 
ئه م  دوایی  كۆچی  به   كرد«)بێخود،1385:لل14-13( ، 
زاته  چرایه كی تری شیعری كالسیكی كوردی كوژایه وه . 
»بێخود« بێجگە لە شیعری کوردی، شیعری زۆریشی 

بە زمانی فارسی هەیە.

شیعرەکانیبێخودلهمبوارانهدان:
* ـ باسی ئایینی و پێداهەڵگوتنی پێغەمبەر)س.خ(.

* ـ غەزەل و سۆز و ڕازی ئەویندارانە.
* ـ )ڕێکەوت(ی کۆچی دوایی یان لەدایک بوونی 

ناودارانی سەردەمی شاعیر.
*ـ شیعری نیشتمانی 

 
لەبارەیهۆنراوەکەوە

دەکەوێتە  ئەدەبیەوە  جــۆری  ڕووی  لە  مــن(  )دڵــی 
هەڵبەستەکە  پێغەمبەر)س.خ(  )ستایشی  خانەی  نــاو 
هەزەجی  کێشی  لەسەر  و  چوارخشتەکی)چوارینە(یە 

مەحزوفە  مەکفوفی  ئەخرەبی  و هەشتی 
یەکەم  چوارینەی  سەرواکەشی 

نیوە دێڕی هەموو  و چوارەم 
هەڵبەستەکە یەک سەروایەو 
نیوە دێڕی یەکەم و دووەم 
چوارینەکانی  سێیەمی  و 
ــەکــەی  ــر هـــەرجـــارەو ڕەوی ت

پیتێکە. 
من(یەکێکە  )دڵی  شیعری 
بێخود  شیعرەبەناوبانگانەی  لەو 

شیعرەکە  نــاوبــانــگــی  کــە 
ــگــــی  ــ ــان ــ ــاوب ــ ــە ن ــ ــ ل

شـــاعـــیـــرەکـــەی 
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خوێندەوارو  کە  باڵوە  بەر  بەجۆرێک  زۆرترە،شیعرێکە 
نــەخــوێــنــدەوار لــەبــەریــانــەو لــەبــەر خــۆیــانــەوە بــە ئــاوازی 
بەناوبانگەیەکەشی  هۆکاری  دەیڵێنەوە  شیعرەوە  جیاجاو 
باس  گرنگترینیان  کە  خاڵە  چەند  ئەم  بۆ  دەگەڕێتەوە 

دەکەین. 
یەکەم: شیعرەکە لەڕووی بونیادی بیر و وشەو واتاو 

مۆسیقاو کێش و سەرواو ڕەوانبێژییەوە لەپلەی بااڵدایە
مــحــمــد)س.خ(  پێغەمبەرمان  عیشقی  بــۆ  دووەم: 
ئەو  فیدای  گیان  هەموو  کورد  میللەتی  کە  نوسراوە 

زاتە موبارەکەن
سێیەم: لەالیەن چەندین گۆرانی بێژی بەناو بانگ 
و ناسراوی کــوردەوە کراوە بەگۆرانی و ئاوازی جیای 
بۆ دانراوەو زۆریش دەوترێتەوە لەو هونەرمەندانەش)تاهیر 
تۆفیق،مەزهەری خالقی،ناسری ڕەزازی،کیژان ئیبراهیم، 
مەنسوری شەهرامی،کەویار،گرووپی بێخود...هتد(.کە 

سەرەکیترین هۆکاری باڵو بونەوەی شیعرەکەیە.
چوارەم: چەندین شاعیر لەسەر هەمان وەزن و قافیەو 
شێخ   ، وەک)ویساڵی  وتــووەتــەوە  شیعرەیان  ئەم  ڕەدیــف 

نوری شێخ ساڵح(.

ڕای دوو شیعرەکەوە نوسینی هۆکاری لەبارەی
جیاوازهەیەکەهەردوکیاندەخەینەڕوو:

یەکەم: مارف خەزنەدار لە کتێبی میژووی ئەدەبی 
هەڵبەستە  ــەم  ئ نووسینی  هــۆکــاری  دەڵــێــت  کـــوردی 
دەگەڕێتەوە بۆ خنکانی برازایەکی لە ڕوباری دیجلەدا   

گوایە ئەم شیعرە بۆ ئەو برازەیەی وتراوە.
کــۆڕو  زۆر  ــە  ل کــە  هــەیــە  ــر  ت ڕایــەکــی  دووەم؛ 
کۆبوونەوەدا دەوترێتەوە ئەویش ئەمەیە»پێغەمبەر)س.خ( و 
بێخود رۆژێکیان لە دوای نوێژی بەیانی مامە پیرەیەک 
شەو  ئەو  بێخود  وت:  پێی  و  بینی  شاعیری  بێخودی 
خەوێکم پێوە بینیوی،ئەویش وتی :چی بوو بۆم بگێڕەوە؟ 
کردو  خــەوەکــەی  بەگێرانەوەی  دەستی  پیرەش  ،مامە 
وتی: لەخەونمدا پێغەمبەر)س.خ( بە تەنیشتم دا رۆیشت و 
سەالمێکی لێکردم و منیش وەاڵممدایەوە و وتم : علیکم 
الله یاخوا بەخێربێی فەرموو بۆ کوێ  السالم یا رسول 
بچمە الی  دەمەوێ  دەچی؟پێغەمبەر)س.خ( فەرمووی: 

نیوەی  لە  و  رۆیشت  هەندیک  پاشان  شاعیر،  بێخودی 
رێگادا گەڕایەوە و دەستێکی بڵند کرد و رۆیشت.مامە 
پیرە لە قسەکانی بەردەوام بوو کاتیک سەری هەڵبڕی 
سەیری کرد بێخود چاوی پڕ فرمێسک بوو بوو ، تا 
وتی  بێخود  تەڕکردبوو،  ریشی  فرمێسکەکانی  دڵۆپە 
: والله ئەمشەو لە خزمەت خۆشەویستدا بووم)س.خ( بە 
ناوەندی  لە  ئیتر   ، شەو  درەنگانێکی  تا  قەصیدەیەک 
هەر   ، لێکەوت  خەوم  نەماو  خۆم  لە  ئاگام  قەصیدەکە 
نیوەی ڕێگادا گەڕایەوە«)بێ  لە  پێغەمبەر)س.خ(  بۆیە 
ناو.2020( لەڕاستیشدا ڕای دووەم زیاتر ڕێی تێدەچێت 
نەعتی  ــەدەوری  ــ ب هــەر  شێعرە  و  ئــە  تـــەواوی  چونکە 

پێغەمبەر)س.خ( ەوە دەسوڕێتەوە.

بەشی یەکەم
تەوەرەییەکەم:
دەقیچوارینەکە

)1(
مــن دڵـــــی  تـــــــــۆراوە  ــووە  ــتـ ــــ ــــ ــشـ ڕۆیـ ڕۆژەوە  لـــــەو 
من دڵــی  مــاوە  شـوێن  و  ســەر  بێ  ئەگەڕێم  هەرچەند 
ــی مــن ــ ــە چ شـــاخـــــــێـــکـــەوە گـــیـــرســـاوە دڵـ ــ ــۆ ب ــاخـ ئـ
ــی مــن ــ ــاوە دڵـ ــ ــووتـ ــ ــەوە سـ ــکــ ــ ــێ ــ ــە چ داخ ــ ــا خـــــــۆ ب ــ ی

)2(
ــا ڕەب ئــەو هــەمــدەمــی غــەمــخــوار و نــەدیــمــی منە ی
ــمــی مــنــە یــا ڕەب ــرەمــی ئـــەســـرار و قــەدی ــەح ــەو م ئـ
ڕەب ــا  ی مــنــە  یەتیمی  و  ــوار  شــەهـــ گـــەوهـــەری  ئـــەو 
ــنـــکـــاوە دڵــــی من بـــەحـــرێـــکـــەوە، خـ ــە چ  ــۆتـ ــەوتـ کـ

)3(
ئــاخــۆ ــەکــە  ــالی ــەی ل گــیــســوویــی چ  دوو  مــەجــنــوونــی 
ــاخــۆ ــە ئ ــ ــەک ــ ــەزرای ــ ــی چ ع ــ ــادوویـ ــ ــقـــی جـ ــیـ ــا وامـ ــ ی
ــۆ ــاخ ــــی چ ســـەحـــرایـــەکـــە ئ ــووی ــ ــاه ــ ئ ــی  ــ ــەی ــ ــوان ــ دێ
ــاوە دڵــــی من ــ ــرس ــ ــرەپـــەری دیـــــوە کـــە ت ــهـ ــیـ کــــام چـ

)4(
ــە خـــەیـــاڵـــی خــــەت و خــاڵــی ــەوە گـــاهـــێ بـ ــت ـــ ــێ ــل ــەت ئ
ــێ بـــە چــــرای شـــەوقـــی جــەمــاڵــی ــتــەوە گــاه ــێ ــەخــول ئ
حــاڵــی دەردەوە  بــــــەدەس  ــە  ــۆنـ چـ ئـــەگـــەر  ــی  ــ ــازان ــ ن
دڵـــی من بــــاوە  بـــــەدەم  پــەاڵشــێــکــە  و  پــــووش  وەک 
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)5(
ــێ بێ ــانــە ئـــەبـــێ یــــــاوەری کـ ــیــاب ـــ ـــ ــۆڵ و ب ــەو چــ ــ ل
ــەری کـــێ بێ ــ ــەوداس ــ یـــا بـــەو کـــەژ و کـــێـــوانـــەوە س
یا لەت لەت و ئەفگاری مــوژەی خەنجەری کێ بێ
ــاوە لـــە ســـەد الوە کـــە کــــــوژراوە دڵـــی من ــ چـــۆن م

)6(
ــوو بـــاران ــ ــەڕژێ ســەیــلــی ســروشــکــم وەکـ ــ بـــۆ چـــی نـ
ــوو یــەعــقــووب نــەبــمــە شــوهــرەیــی شـــاران ــۆ چــی وەکــ ب
ــە لــــە بـــێـــگـــانـــە و یـــــاران ــومـ ــیـ ــرسـ ــە پـ ــفـ ــوسـ لـــــەو یـ
ــی لـــە هــیــچ الوە دڵـــی من ــۆراغـ ــز نــیــیــە سـ ــەرگــی ه

)7(
ــی پـــــــــــەردەدڕاوی ــەسـ ــەفـ ــا نـ ــ ــۆ خـــــۆی بـــگـــریـــم ی ــ ب
ــراوی ــ ــارەک ــ ــەدپ ــ یـــا بـــۆ جـــگـــەری کــــون کــــون و س
چــی کـــردووە یــا ڕەب، کــە خــەو و خـــواردن و ئــاوی
ــاوە دڵـــــی مــن ــ ــن ــ ــوێ ــ ــداری و خ ــ ــیـ ــ بـ دایــــــم غـــــەم و 

)8(
دەردم ــە  ــی ــاری ک دڵـــەکـــەم  بـــۆ  ــم،  ــێ ــڵ ب بـــکـــەم، چ  چ 
ــدی مــنــن مـــوویـــی ســپــی و چــیــهــرەیــی زەردم ــێ شــاه
ــەردم ــ ــی س ــ ــەرم و دەمـ ــ ــیــیــە نــاڵــەیــی گـ خـــۆڕایـــی ن
ــی مــن ــ ــ هـــەڵـــبـــەت بــــە بـــەاڵیـــێـــــــکـــەوە ئــــــــااڵوە دڵ

)9(
کینە و  ڕق  بــێ  ئــەو  خاڵییە،  غــەش  ــە  ل سینە  ئــەو 
دینە و  میللەت  و  ــەوی  ــەب ن شــەرعــی  خــادیــمــی  ئـــەو 
ــەتــی ســـــاالری مــەدیــنــە مـــەعـــلـــووم چــــووە بـــۆ خــزمـــ
دڵــــی من ــاوە  ــ ــەوت ــ ــەف ــ ن ــاوە،  ــ ــەوتـ ــ فـ کـــە  زانـــــی  وام 

)10(
ــی بێ ــەب قــوربــانــی کــەســێ بـــم کـــە بـــە قــوربــانــی ن
وەک بــەنــدە ســەگــی دەرگــەهــی شــاهــی عــەرەبــی بێ
ــی بێ ــەســەب ــی یــەعــنــی قــورەیــشــی ن ــەرەبـ ــی عـ ــاه ش
ــی من ــنـــراوە دڵـ ــەوە جـ ــ ــەبـــرۆی ئ جـــەرگـــی بـــە دوو ئـ

)11(
ــووە ڕۆحــــم بـــە فـــیـــدای ئــەو ــرتـ ــکــی وەهـــــای گـ ــێ زات
ئەو گـــەدای  قەدەمبۆسی  دێنە  ڕۆژ  و  شــەو  شــاهــان 
ئەو تەمــــــای  بــە  و  ئومــێد  بــە  ئیتر  مــەبــە  بێخود 
ــی مــن ــ ــەر ســــــەری دانــــــــاوە دڵـ ــ ــەوە الت گـ ــتـ ــێـ ــایـ نـ

 
)بێخود،2018: ل105(

تەوەرەیدووەم:
بونیادیبیر


سەرەتا  هەڵبەستەکە  بیری  بونیادی  دۆزینەوەی  بۆ 
بیر دیاری بکەین.لە هەڵبەستەکەدا  پێویستە سەنتەری 
)دڵی من( سەنتەری بیرە و هەموو ڕوداوو بابەتەکە بەچوار 
هەڵدەوەشێنینەوەو  من(ەوەیە،هەڵبەستەکە  )دڵی  دەوری 

وەکوو چیرۆک باسی لێوە دەکەین کە بەم جۆرەیە:
شاعیر رۆژێکی بەسەردا دێت کە دڵی لێی ئەتۆرێت 
و ئەڕوات و جێی دێڵێت واتە لێرەدا )دڵی من(ی بێخود 
وەکو کەس یاخود مرۆڤ مامەڵەی لەتەکدا کراوە، کە 
تۆران و ڕۆشتن سیفەتی مرۆڤە دواتر بێخود دەکەوێتە 
بەسەر  چی  ئەبێ  دەکــات،  پرسیار  ونبووەکەی،  شوێن 
شاخا  لە  کێ  الی  بۆ  چووبێ  و  بێ  هاتبێ،لەکوێ 
بەحرا  لەناو  یاخود  و  دەر  بەدەشت  یا  لەسەحرا  یا  بێت 
ئەبێت  ئەکات  ــەوە  ئ پرسیاری  خــۆی  خنکابێت،دواتر 
ئەبێ  بــردووە  دڵــی  یاخود چی بێ کە  ئــەوە کێ بێ 
چ الیالیەک دڵی کردبێ بە مەجنون چ عەزرایەک 
یاخود شێتی چ  لە دڵە وامیقەکەی کردبێ،  جادووی 
ئاسکێکی بیابان نشین بووە،  دواتر بۆمان دەرەکەوێت کە 
عیشقەکەی ئەم وەک ئەوان دونیایی نییەو زۆر لەوانەش 
گەورەترە کە لە کۆتاییا پێیە گەداکانی مەعشوقەکەی  
شاهەکەن بە کۆ ریز ئەبەستن بۆ ماچ کردنی ،کەواتە لە 
هەڵبژاردنی مەعشوقا بێخود کەسێکی هەڵبژاردووە کە 
هاوشانی نییە،ئەو مەعشوقە کێێە؟ کە بەجۆرێک دڵی 
ئەتلێتەوەو  پەرێشان کردووە، دەمێک بۆ خەت و خاڵی 
دەمێک وەک پەروانەی دەوری شەم تەوافی ڕووناکی 
ئەو  دەردە  ئەو  نازانێ  کەس  لەبێخود  جگە  کە  ئەکا 
ئازارە چۆن حاڵی پەرێشان کردووە، هەر لەسەرو بەندی 
گەڕانەکەیدا وەسفی دڵی خۆی و باسی گرنگی دڵی 
خۆی دەکات کە مەحرەمی ئەسرارو هەمدەم و هەمڕازو 
تاقانە مرواری دەگمەنی شاهانەی ئەوە کە ئەم وەسف 
و پیاهەڵدانە بۆ ئەوەیە کە مەعشوق بزانێت کە بێخود 
بە نرخترین و گەورەترین شتی خۆی پێشکەش کردووە، 
ناوی  بێخود  ئەدۆزێتەوە  مەعشوق  کە  کاتێک  دواتــر 
ڕەوشتییەوە  و  سیفەت  ڕێگەی  لە  ئێمە  ئەیەوێت  ناڵێت 
مەعشوقەکەی بناسین تا تامەزرۆی زیاترمان ببێ بۆ 
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ناسینی کە دەڵێ ئەو سینە لە غەش خاڵییە ئەو بێ ڕق 
دین،کە  و  میللەت  نەبەوی،  شەرعی  کینە،خادیمی  و 
ناڵێت  ناوەکەی  هەر  هێشتا  مەدینەیە  ســاالری  ئەویش 
بەاڵم پێمان ڕادەگەیەنێت کە وایزانی فەوتاوە نە فەوتاوە 
پلەی  دەگاتە  و  دەبێت  ڕزگــاری  لەگەڕان  دڵی،خۆی 
ئارامی و ئۆقرەگرتن،دواتریش نەک بەقوربانی مەعشوق 
بەقوربانی  کە  دەبێت  هەرکەسێکیش  بەقوربانی  بەڵکو 
سەگی  بە  خــۆی  ،هــەروەهــا  بێت  ئــەم  مەعشوقەکەی 
شاهی  بە  مەعشوقیش  و  ئەشوبهێنێ  بــەردەرگــەکــەی 
عەرەبی و کە نەسەبیشی قوڕەیشییە، دواتریش لەوەتێ 
ئەگا کە دڵی تازە ئەمی ناوێ و جێی خۆی دۆزیوەتەوە 
ئەگەر سەریشی تیاچێت تازە ناگەڕێتەوە،وەک دەبینین 
هەتا ئاخیریش هەر ناوی پێغەمبەر)س.د(ی نەبرد ئەمیش 
بۆ بەگەورە زانینی ئەو خۆشەویستەیە چونکە خۆی بە 

سەگ شوبهاندووە پێی گوناهـە ناوی موبارەکی 
بەسەردەمی سەگێکدا بێت.

بیردەخاتەوە؟  چیمان  بەسەرهاتە  ئەم 
ــە بـــەســـەرهـــاتـــی دڵـــی  ــ کـــاتـــێـــک ک
ــێــخــودمــان گــوێــلــێــدەبــێــت ڕاســتــەوخــۆ  ب
ــی »زەیـــــــــدی کــــوڕی  ــ ــات ــ ــەره ــ ــەس ــ ب
حــاریــســە«)ویــکــیــبــیــدیــاك،2020(مــان 

بەخەیاڵدا دێت کە بێخود بە باوکی زەید 
چوێنراوەو دڵی بێخودیش زەیدە،وەهای دەگێڕنەوە 

کە زەید بە منداڵی دزراوەو لە شوێن و جێگەی خۆی 
بــازاڕی عوکازی مەککەدا  لە  هێنراوە  دورخــراوەتــەوەو 
فرۆشراوە پێغەمبەر)س.د(زەیدی کڕیوەتەوە بۆ خێزانەکەی 
دوای ماوەیەکی زۆر کاتێ حاجیان دێنە مەککە و زەید 
دەناسنەوەو هەواڵ بەباوک وکەس و کاری زەید دەدەن کە 
زەید ماوەو لەمەککەیە دواتر کەسوکاری زەیدو باوک 
ومامی دێنو زەید دەدۆزنەوەو دەیانەوێت لەگەڵ خۆیانا 
هەڵبژاردن  ئازادی  پێغەمبەر)س.د(  بیگەڕێننەوە،بەاڵم 
دەداتە زەید لە نێوان باوکی و خۆیدا، بەاڵم  زەید مانەوە 
زەید  دواتــر  کە  دەبژێرێت،  پێغەمەر)س.د(هەڵ  لەگەڵ 
لە)غزوة مؤتة(شەهید دەبێت و سەری دادەنێت، هەربۆیە 
لەنێوانیاندا  زۆرهــەیــە  لێکچونێکی  زەیــد  بێخودو  دڵــی 
بۆ  دێنن  خاوەنەکانیان  لە  واز  هەردوکیان  کە  لــەوەی 
بەسەرهاتە  ئەم  دوورنییە  دەبینین  پێغەمبەر)س.د(وەک 

هەوێنی ئەم شیعرەی بێخود بێت.

تەوەریسێیەم:
پەیامەکانلەڕوویبەرژەوەندییەوە:

هــەمــوو  ــە  ل بریتیە  بـــەرژەوەنـــدی  ــە  ل مــەبــەســتــمــان 
ئەو  جا  دەگەیەنێت  مــرۆڤ  بە  سودێک  شتانەی  ئەو 
ئامۆژگارییەک  بێت  چێژێک  دەکرێت  بەرژەوەندییە 
بێت پیشاندانی ڕێگایەکی دونیای یا دینی یا زانستی 
پەیامانەی  ئەو  هەموو  لە  بریتیە  هتد..»بەرژەوەندی 
قیامەتێکی  ئــاســودەو  دونیایەکی  ،کــە  ئەدەبی  دەقــی 
لە  بریتییە  دەخەن،ئەویش  وەدەست  ئادەمیزاد  بۆ  ئاسودە 
خۆشەویستکردنی هەموو ئەو بەها ژیاری و ئاینیانەی 
زامنی ئەو ئاسودەییە دەکەن،کە ئادەمیزاد خەونی پێوە 
دەبینێ وەکو خودا ناسی ئاینناسی دونیا ناسی 
لە  ژیانسازی..«)عەبدوڵاڵ،2021:ل36(. 
ئەگەر  تێڕوانینە  ئــەم  ڕۆشنیایی  ژێــر 
سەری بەرژەوەندییەکانی ئەم هەڵبەستە 

بکەین دەگەینە ئەم ئەنجامانە؛
1- بەرژەوەندی دینی: سەرانسەری 
ئاشکرای  و  ڕوون  پەیوەنی  بابەتەکە 
مرۆڤ  دینە  ئــەوە  کە  ــات  دەردەخـ دینی 
دەکاتە خــاوەن دڵێکی ئــارام و مــرۆڤ بەبێ 
دین هەمیشە دڵی لە گووم ڕایی و ئازارو تالناوەیە بەدەم 

دەردەوە
بەرژەوەندییەکی  هەموو  دوونیایی:  بەرژەوەندی   -2
دینی دونیایشە،چوون بەتایبەت دینی ئیسالم ژیاندۆستەو 
دەبێت بۆ دونیاش هیمەتت هەبێت،نەک تەنیا بۆ مردن 
بژیت خزمەت کردنی دین لەخۆیدا هەڵگری چەمکی 

بەختەوەرییە بۆ دونیا.
بێخود  هەڵبەستەدا  لەم  نەدان:  و کۆڵ  هەوڵدان   -3
فێری کۆڵنەدانمان ئەکات کاتێک سەرەتا خۆی ئەخاتە 
ژێر چەندین پرسیاری قورسەوە وەک بە چ شاخێکەوە 
گیرساوە، بە چ داخێکەوە سوتاوە،کەوتۆتە چ بەحرێکەوە، 
ئاهوویەک  بووە،دێوانەی چ  لەیالیەک  مەجنوونی چ 
بووە... هەموو ئەم ئەگەرانە ڕێگەکە قورستر ئەکەن کە 
خۆی بە پوش و پااڵشیک ئەچوێنێ بەدەم باوە بەاڵم 
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کۆڵیش نادا هەتا ئەوەی کە دەیەوێت دەیدۆزێتەوە.
4- خۆش ویستنی پێغەمبەر)س.د( بێخود دەیەوێت 
خۆشەویستی ئەو نازدارە بە کردەوەیی لەژیانمانا ڕەنگ 
پێناو  لە  ئازیزترین شتەکانی خۆمان  دەبێت  بداتەوە کە 
ئەو گلێنەی دوو چاوەدا بەخت بکەین وە ئەم هەڵبەستە 
ئەوە دەسەلمێنێت کە بێخود پێغەمبەر)س.د(ی لە خۆی 
و لەدایکو باوکی و تەواوی شتەکانی خۆشتر دەوێت،وە 
بەجۆرێک عاشقی ئەو سەروەریە کە خۆی بە سەگی 

بەردەرگای دەشوبهێنێت.

بەشی دووەم:
جوانیلەمۆسیقادا:

 مەبەست لە مۆسیقا هەموو ئەو دەنگ و ریتم و 
ئاوازانەیە کە پێکەوە هارمۆنەتیکێک دروست 

دەکەن لە دەقێکدا یاخود هاو ئاهەنگیەک 
بونیاد دەنێن کە بە بیستنیان هەست بەو 
،هەرچەنە  دەکــرێــت  جوانیە  و  ڕێکی 
شاعیر لێزان و زاناتر و وەستایانە تربێت لە 
سەنعەتکاری شیعردا ئاوازەکان خۆشترو 

دەبن»مۆزیقا  نشینتر  دڵ  مۆسیقاکان 
هونەرێکە  ــش  ــەوی ئ تــێــداهــەیــە  ــگــی  دەن کــە 

تر  جیهانەکەی  بە  گیانە  و  هەست  ئــەم  ئەتوانێ  کە 
تێکەاڵو  دەنگەی  ئەو  ئەبێ  هۆنراوە  بگەیەنێ.کەوابوو 
بێ  ئەبەین،تێکەاڵو  ــاوی   ن مۆزیقا  بە  ئێمە  کە  بێت 
بۆ ئەوەی تەوزیمی خۆی بەجێ بێنێ!..ئەوا بەم جۆرە 
سرووشێکە  ،وەهــۆنــراوە  بوون  تێکەاڵو  مۆزیقا  هۆنراوەو 
کە پێویست بوو کە ئەو سرووشە بە دەنگ بگەیەنرێت 
مۆسیقا  مەردم«)سەججادی،2018:ل229(.کەواتە  بە 
یا  دەرچەیەک  دەبێتە  دەبێت  شیعر  ئاوێزانی  کاتێک 
تــر کــە وشــە کۆشک و  بــۆ جیهانێکی  ــەک  ــەی دەالق
دوو  سەر  دەبێتە  دابــەش  چنیووە.مۆسیقاش  سەراکەی 

بەش: 

 تەوەرییەکەم:
مۆسیقایدەرەوەمۆسیقایدەرەوەلەدووبەشی
سەرەکیپێکدێتکەبریتینلەکێشوسەروا:

١-:کێش:
ــراوە بۆ  ــ ــەوە  چــەنــد پــێــوەرێــک دان کێش:لــە کــۆن
بەراوردکردن و جیاکردنەوەوی شیعر لە پەخشان و بابەتە 
سەرەکیش   و  هەرەگرنگ  خاڵی  وە  تر  ئەدەبیەکانی 
لە  تایبەتییە  گونجاندنێکی  هۆنینەوەو  کێشە،))کێش 
الی  دەنگەکان  گونجاندنەی  هۆنینەوەو  ،ئــەم  دەنــگ 
میللەتە جیایاکان چەشنە ئاوازو مۆسیقایەک دەردەخات((
)شمسیا ،1383:ل6( د.عەزیز گەردی لەبارەی کێشەوە 
دەڵێت: ))کێشی شیعر ئاوازەو ئاوازی شیعریش لە دەنگەوە 
،هەرزمانەو  زمانەکاندا  هاوبەشی  دێت.لەگەڵدەنگی 
ژمارەو هەندێ دەنگی تایبەتی خۆی هەیەو بە 
کار  تایبەتی  سیستەمێکی  کۆمەڵە  پێی 
دەکا.هەر ئەمەیشە وای کردووە کۆمەڵە 
شیعری  کێشی  جیاوازی  بنەمایەکی 
دەبێت(()گەردی،2014:ل9(.لە  پەیدا 
ئەدەبیاتی کوردیدا دوو جۆرە کێش هەیە 
بەپەنجە  یەکێکیان کێشی خۆماڵیە کە 
دە ژمێردرێت ئەوی تریش کێشی عەرووزی 
عەرەبیە، ئێمە لەسەر کێشی عەرووزی عەرەبی 
دەوەستین،زانستی  عەرووز بۆ یەکەم جار لەسەر دەستی 
)خەلیل کوڕی ئەحمەدی فەراهیدی 100هـ -175هـ(
بواری  لە  یەوە داهێنراوە )خەلیل (زانایەکی شارەزابووە 
زانستێکە  ئاوازدا)یافعي،2020( عەروز  و  نەحو سەرف 
و  درووستی  هۆیەوە  بە  دەکۆڵێتەوە  شیعری  کێشی  لە 
دەستنیشان  پێ  کێشەکانی  بەکارهێنانی  نادروستی 
بەسەر  ستوونی  بە  عــەروزی  شیعری  دەکڕێت. کێشی 
یەکەم  دێڕی  نیووە  دەبێت،کە  دابەش  دێڕدا  نیووە  دوو 
پێ دەگوترێت )سەدر( نیوەدێڕی دووەم پێی دەگوترێت 
چوار  لە  عەجزەش  ســەدرو  لەم  هەریەک  کە  )عەجز( 
پێ پێک هاتوونە هەر پێیەکیش ناوی تایبەتی خۆی 
دێڕە  بەتەواوی  دابەشکردنەی عەزیز گەردی  هەیە،ئەم 

شیعری عەروزی ڕوون دەکاتەوە.  
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دێـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــڕ
عەجزسەدر

زەربحەشووحەشووئیبتیداعەرووزحەشووحەشووسەدر
)گەردی،2014: ل24(
شیعری )دڵی من( لەسەر کێشی عەروزی )هەزەجی 
هەشتی ئەخرەبی مەکفوفی مەحزووف(ە دیارە کە دەڵێین 
دواتر  و  ئەسڵەکەی  سەر  بچینەوە  دەبێ  هەزەج  کێشی 
پاشان مەکفوف  بە ئەخرەب  بووە  بزانین کێشەکە چۆن 
)هەزەجی  هــەزەج  کێشی  .ئەسڵی  مەحزوف  دواتــریــش 
هەشتی تەواو(ە کە لە چوار پێ یاخود تەفعیلە پێک 
دێن کە بریتیین لە )مفاعیلن   مفاعیلن    مفاعیلن    
درێــژ  ســێ  و  کـــورت  بڕگەیەکی  لــە  کــە  مفاعیلن( 
پێکهاتووە، کە هەرگۆڕانێک لەو پێیانەدا ناوی کێشەکە 
چۆنێتی  پێیەکانی  خــوارەوەدا  خشتەیەی  دەگۆڕێت،لەم 
پێیەکان  سەرەتا  کە  ڕووندەکەینەوە  گۆڕانەککاریەکان 
دەگۆڕێت  کە  پیتەی  ئەو  دواتر  دەنوسین  خۆیان  وەکو 
دەبێت  ناوەکەی  دواتر  دەنوسرێتەوە  چۆن  پێیەکە  پاشان 

بە چی.
هەزەجمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلن
گۆڕانکارییەکانمفاعیمفاعیلمفاعیلفاعیل
کێشی نوسینفعولنمفاعیلمفاعیلمفعول
سەدر
ئیبتیدا

حەشوو
حەشوو

حەشوو
حەشوو

عەرووز
زەرب

ناوی پێیەکان

ناوی مەحزووفمەکفوفمەکفوفئەخرەب
گۆڕانکارییەکان

ــەو گــۆڕانــکــاریــەنــە لــە زمانی  ــەک ل نـــاوی هــەری
بە  ئاماژە  کە  وەرگیراوە  سەرچاوەیەکەوە  لە  عەرەبیدا 
بەواتای  لە زماندا  ناوەکانیان دەکەین» خەرب:  واتای 
یەکەم  البردنی  زاراوەش  هاتووە،وەک  کونکردن  گوێ 
پیت و دوا پیتی پێی )مفاعیلن(ە و دەیکات بە )فاعیل( 

یان )مفعولن(«)باڵەکی،2011:ل34(.
»کەف: لە زماندا واتا وازهێنان،وەک زاراوەش بریتییە 
سەبەبدا،  لەناو  پێ  وەســتــاوی  پیتی  حەوتەم  البردنی  لە 

وەکو:مفاعیلن←مفاعیل«) باڵەکی،2011:ل31(.
کۆتایی  ســووکــی  سەبەبی  فــڕێــدانــی  »حـــەزف: 
تەفعیلەیە،ئەو تەفعیلەیەی حەزفی دەچێتە سەر دەبێتە 
دەگۆڕدرێتەوە  مەحزوف)...(مفاعیلن+حەزف=مفاعی 
بە )فعولن(«)عەزیز،2016:ل29(.گۆڕانکارییەکان بەو 
جۆرە بوونە بە ئەخرەبی ماکفوفی مەحزووف وەکێشەکەش 
خۆی هەزەجە لەبەر ئەوەی ئەسڵی کێشی هەزەجی چوار 
بڕگەیە  هەشت  و عەجزێکدا  سەدر  هەر  لە  هەنگاویش 
ئەو ناوەی وەرگرتووە هەرچەندە ئەم زاراوەیە وەرگێڕدراوە 
بۆ کوردی یاخود بە کوردی کراوە بووە بە »هەزەجی 
قرتاو«)فەرهەنگی  کوێرکراوی  ــراوی  خ هەشتانەی 
ــەواوی  ت ــوارەوەدا  ــ خ خشتەیەی  لــەم  ئەناهیتا،2013(. 
شیعری )دڵی من( دەنوسینەوە و بڕگەو تەفعیلەکانی 
دیاری دەکەین هەر بڕگەیەک لەناو خانەیەک دادەنێن 
کە بەرامبەربێت لە گەڵ درێژی یاخود کورتی بڕگەکەو 
هاوکات بەرامبەریش بێت لەگەڵ وشەی تەفعیلەکە و 
ژماری بڕگەکەدا بۆ بڕگەی درێژ هێمای – دادەنێینو 

بۆ کورت Uدادەنێین.
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ڕەبیانەممیدیقەر ورائەسمیرەمەحئەو
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ڕەبیانەممیتییەر وواشەهریهەگەوئەو
منڵیدوەکاخنوەکەرێبەحچتەتۆکەو
خۆئاکەیەاللەیچییسووگیدوونینوومەج
خۆئاکەیەراعەزچییدووجاقیمیوایا
خۆئاکەیەراسەحچییهووئایینەوادێ
منڵیدوەساترکەوەدیریپەرەچیهـکام
ڵیخات وخەڵییاخەبەهێگاوەتەلێئەت
ڵیماجەقیشەورایچبەهێگاوەتەلێئەخ
ڵیحاوەدەدەردەسبەنەچۆگەرئەنیزانا

منڵیدوەبادەمبەکەشێاڵپەشوپوووەک
بێکێریوەیابێئەنەبایابڵوچۆلەو
بێکێریسەداسەووەنەواکێژ وکەبەویا
بێکێریجەخەنژەیموریگائەفتولەلەتیا

منڵیدوەراکوژکەوەالسەدلەوەماچۆن
رانباکوووەکمروشسلیسەیژێڕنەچیبۆ
رانشاییرەشوهـمەبنەقووبیاکووەچیبۆ
رانیاوونەگابێلەمەسیوپرفەسیولەو
منڵیدوەالهیچلەغیراسۆیەنیگیزهەر
ویڕاددەپەرسیفەنەیاگریمبییخۆبۆ
ویراکرەپاسەدن وکوکونریگەجبۆیا

ویئان ودوارخخەوکەڕەب،یاوەدوکرچی
منڵیدوەناخوێی وردابیم وغەیمدا

دمدەریەریکاکەمڵەد، بۆڵێمبچکەم،چ ب
دمزەرییرەچیهـپی وسییمووننمدیهێشا
دمسەرمیدەم وگەرییڵەنایەنیییڕاخۆ
منڵیدوەاڵئاوەکەیێاڵبەبەبەتهەڵ
نەکیقوڕبێئەویە،ڵیخاغەشلەنەسیئەو
نەدیتولەمیلویوبەنەعیشەرمیدیخائەو
نەدیمەریالساتیمەخزبۆوەچولووممەع
منڵیدوەتافەو، نەوەتافەوکەنیزاوام
بێبینەنیباقوربەکەبمسێکەنیباقور
بێبیرەعەهیشاهیگەدەرگیسەدەبەنوەک
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بێبیسەنەشیرەیقونییەعبیرەعەهیشا
منڵیدوەراجنوەئەرۆیئەبدوبەگیجەر
ئەودایفیبەحمڕۆوەتوگرهایوەکیتێزا
ئەودایگەسیبۆدەمقەنەدێڕۆژو وشەهانشا
ئەومایتەبەد ومێئوبەترئیبەمەخودبێ
منڵیدوەناداریسەگەرالتوەتەیێنا

هیچ  دروستەو  بەتەواوی  کێشەکە  دەیبینین  وەک 
کە  وشــەیــەک  چەند  لە  جگە  نییە  تێدا  لەنگیەکی 
پێدەچێت هەڵەی ڕێنوسی بێت بەاڵم ئێمە بۆ جوانکاری 
لە  چوارینەی)سێیەم(  وەک  بــردوون  المــان  شیعرەکە 
سەحرایێکە(کە  عەزرایێکە،  )لەیالیێکە،  وشەکانی 
لەنگی  کە  نوسراوە  )یێک(  بە  نەناسروێکە  نیشانەی 
لەکێشە دروست دەکات بەاڵم ئەگەر بیکەینەوە بە )یەکە(
کێشەکە بەتەواوی دروست دەبێت. یاخود )ویسف( کە 

کراوە بە )وێسف( کە ئەویش لەنگی دروستدەکات.
 

٢:-سەروا:
سەروا بریتییە لەچەند دەنگێک یاخود چەند پیتێک 
کەلەکۆتای دێڕی شیعریدا دووبارە دەبنەوە،بەواتایەکی 
دەنگێکە  چــەنــد  ــی  کــردن یـــەک  چـــوون  ــەروا  ــ س دی 
بە  تایبەتی  مۆسیقایەکی  کە  دێڕەکاندا  لەکۆتایی 
شیعر دەبەخشێت،سەروا هەمیشە لە نیوە دێڕی دووەمدا 
یاخود لە کۆتا دێڕی کۆپلەدا دێت»بریتیە لەدەنگێک 
یاخود کۆمەڵە دەنگێک کە لەکۆتایی هەموو دێڕێکدا 
دووبارەدەبێتەوە  کۆپلەیاکدا  یاخود  دێڕدا  نیووە  دوو  یان 
ســەرجــەم  دەبەخشێتە  جـــوان  مۆسیقایەکی  ــاوازو  ــ ئ و 
عەزیز  شــیــعــرەکــە«)مــســتــەفــا،2009:ل118(.هــەروەهــا 
گەردی لە بارەی سەرواوە دەڵێت»سەروا لەسەر یەکبوونی 
دەنگە  دووبارەبوونەوەی  دەنگێک،واتە  یان چەند  یەک 
درووستبووە  تایبەتدا  زەمەنی  مــەدای  لە  لێکچووەکان 
ــەوەیــە لــەگــەڵ رەگـــەزی جــۆراوجــۆری  ــوون ــارەب ئــەم دووب
بەیەکەوەیەبایی و ترپە دروستدەکەن لەوکاتەدا قسە وەکو 
ئاوی ڕەوان دەڕوا بەداڕشتنی ساناو وشەی ناسکی وا 
کە ڕستەو دێڕەکانی هۆنراوەکە کارێکی وا لە دڵ بکەن 
کە بەشتی تر نەکرێ«)گەردی،1999:ل32(. هەروەها 

هیچ  دەڵێت»سەروا  ســەرواوە  لەبارەی  ئەنیس  د.ابراهیم 
نییە جگە لە دووبارەبوونەوەی چەند دەنگێک لە کۆتای 
دێڕو بەیتەکانی قەسیدەدا وە دووبارەبوونەوەیان کە دەبێتە 
وەستانی  ،وەکــو  شیعری  مۆسیقای  گرنگی  بەشێکی 
مۆسیقی کە گوێگر چاوەڕێی دووبارەکردنەوەی دەکات 
گوێ  بەر  کە  دەبێت  بەخش  چێژ  دووبارەبونەوەیە  ئەم 
دەکەوێت لە کاتێکی رێکخراودا«)انیس،1952:ل244(.
لە  ــەن کە  ــاران ئــەو دەنگە دووب کــەواتــە ســەروا هەموو 
بە پێی  کۆتایی دێڕو کۆپلەکاندا دووبــارە دەبنەوە کە 
تەنیا  ئێمە  بــەاڵم  زۆرە  شێوازی  جــۆروو  بەکارهێنانیان 
جۆری ئەو سەروایە دیاری دەکەین کە شیعری )دڵی 
چواینەیە  بێخود  هەڵچنراوە.هۆنراوەکەی  لەسەر  من(ی 
یەکەم  دێت،چوارینەی  پێک  دێڕ  نیوە  چــوار  لە  واتــە 
هەر چوار نیووە دێڕەکەی لەسەر یەک سەروایە و باقی 
سێیەم   و  دووەم  و  یەکەم  دێڕی  نیوە  تر  چوارینەکانی 
یەک سەروایان هەیە و چــوارەم لەگەڵ چــوارەم دێڕی 
تەواوی هۆنراوەکەدا یەک سەروای هەیە کە چوارینەی 
 AAAA,:وەک پێدەگوترێت  موسەڕڕەعی  سەرەتای 

AAAA،BBBA,CCCA,DDDA,EEEA
پێش  و  ڕەوی  و  وشەی سەرواکان  هەوڵدەدەین  ئێمە 
ڕەوی و پاش ڕەویەکان هەموویان دیاری بکەین سەرەتا 
چــواریــنــەی یــەکــەم و نــیــوە دێـــڕی چــوارەمــی هەموو 
هۆنراوەکە وەردەگرین پاشان نیوەدێڕی یەکەم و دووەم و 
سێیەمی هەموو هۆنراوەکە بەدوی یەکدا وەردەگرین و 

دیاریان دەکەین.
من ــی دڵـ تـــــۆراوە ڕۆیــشــتــووە ڕۆژەوە ــەو لـ
هەرچەندئەگەڕێمبێسەروشوێنماوەدڵیمن
ــەچشــاخــێــکــەوەگــیــرســاوەدڵـــیمن ئــاخــۆب
یــاخــۆبــەچداخــێــکــەوەســووتــاوەدڵــیمن
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ئەوهەمدەمیغەمخوارونەدیمیمنەیاڕەب
یاڕەب ئەسراروقەدیمیمنە ئەومەحرەمی
ڕەب یا منە یەتیمی و شەهوار گەوهەری ئەو
ــیمن کــەوتــۆتــەچبــەحــرێــکــەوە،خــنــکــاوەدڵ

   
دەبینین  بدەین  یەکەم  چوارینەی  سەرنجی  ئەگەر 
لە)تۆراوە، ماوە،  لە هەریەک  پێکهاتووە  وشەی سەروا 

گیرساوە، سووتاوە(.
لە  بریتییە   ) وشەکەیە  بنجی  پیتی  دوا   ( ڕەوی:    
تــەواوی چوارەم  و  یەکەم  لە چوارینەی  پیتە  ئەم  )و( 
ڕەوی  وەکــوو  بۆتەوە  ــارە  دووب هۆنراوەکەدە  دێــڕی  نیوە 
بەبێ ئەوەی هیچ لەنگیەکی تێ کەوتبێت،کە هەموو 
وشەکان ئەمانەن)تۆراوە، ماوە، گیرساوە، سووتاوە،خنک
اوە،ترساوە،باوە،کوژراوە،الوە،خوێناوە،ئااڵوە،فەوتاوە،جنراو

ە،داناوە(.
)ا(  لە  بریتییە  کە  )و(  پێش  پیتی  ڕەوی:  پێش
بزوێنی درێژ لە چوارینەی یەکەم و نیوە دێڕی چوارەمی 

هەموو هۆنراوەکەدا دووبارە بۆتەوە.
پاشڕەوی)ڕەدیف(:دوودەرکەوتنیهەیە: 

یەکەم:  پیت بریتییە لە پیتی)ە( بزوێنی کورت کە 
لەدوای هەموو ڕەویەکانەوە دووبارە بۆتەوە.

لە  مــن(  ــی  )دڵ گرێی  لــە  بریتییە  گــرێ  دووەم: 
چــواریــنــەی یــەکــەم و نــیــوە دێـــڕی چــوارەمــی هەموو 

هۆنراوەکەدا دووبارە بۆتەوە.
ــەی ســــەروا بریتین  ــ لــە چــواریــنــەی دوومـــــدا وش
)م(ەو  پیتی  ڕەوی  کە  ،یەتیمی(  لە)نەدیمی،قەدیمی 
پێش ڕەوی پیتی )ی( ەو پاش ڕەوی پیتی)ی( و گرێی 

)منە یاڕەب(ە.
لـــــــە چـــــــواریـــــــنـــــــەی ســـــێـــــیـــــەمـــــدا وشـــــــەی 
سەروا)لەیالیەکە،عەزرایەکە سەحرایەکە( کە ڕەوی پیتی 
)ا(بزوێنی درێژە و پاش رەویش نیشانەی نەناسراوی)ەکە( 
و وشــەی )ئــاخــۆ(یــەلــە چــواریــنــەی چــوارەمــدا وشــەی 
سەروا)خاڵی ،جەماڵی، حاڵی( ڕەوی پیتی)ڵ(ە و پێش 
وشەی  پێنجەمدا  چوارینەی  لە  درێــژە.  بزوێنی  ڕەوی 
سەروا)یاوەری، سەوداسەری، خەنجەری( ڕەوی پیتی)ر(ە پێش 
ڕەوی بزوێنی کورتەو پاش ڕەوی پیتی)ی( و )کێ بێ(
یە. لە چوارینەی شەشەمدا وشەی سەروا)باران ،شاران 

کۆی)ان(یان  نیشانەی  ،یار  شار  وشانەدا  لەم  ،یــاران( 
وەرگرتووە بەاڵم باران خۆی وشەیەکی سەربەخۆیە بۆیە 
بە  واباشترە ڕەوی  تەنیا پیتی)ر(  بڵێین ڕەوی  ناتوانین 
هەموو پیتەکانی)اران( دابنێین.لە چوارینەی حەوتەمدا 
وشەی سەروا)پەردەدڕاوی ، پارەکراوی ، ئاوی( ڕەوی 
پیتی)و(ە پێش ڕەوی پیتی بزوێنی دڕێژە و پاش ڕەوی 
پیتی)ی(یە.لە چوارینەی هەشتەم وشەی سەروا)دەردم 
ڕەوی  پێش  پیتەکانی)رد(ەو  ڕەوی  ،ســـەردم(  ،زەردم 
)م(ە.لــە  لکاوی  جێناوی  ڕەوی  پاش  کورتەو  بزوێنی 
چوارینەی نۆیەمدا وشەی سەروا)کینە ، دینە ،مەدینە( 
ڕەوی  پیتی)ی(پاش  ڕەوی  پێش  و  )ن(  پیتی  ڕەوی 
وشەی  دەیــەمــدا  چوارینەی  کورتە.لە  بزوێنی  پیتی 
سەروا)نەبی، عەرەبی، نەسەبی( ڕەوی پیتەکانی )ەبی(
یە پاش ڕەوی وشەی )بێ(یە.لە چوارینەی یازدەیەمدا 
ــەدای ، تــەمــای( ڕەوی  ــدای ، گـ ــی وشـــەی ســەروا)ف
پیتی)ا( یەو پاش ڕەوی پیتی )ی( جێناوی سەربەخۆی 
)ئەو(ە.جگە لە سەروای کۆتایی سەروای ناوەکیشی بە 
کارهێناوە بە تایبەتی لە دوو چوارینەدا کە بەڕاستی لەو 

جۆرە شیعرە لە ئەدەبیاتی کوردیدا دەگمەنە،
منە یا ڕەبو نەدیمیغەمخوارهەمدەمیئەو
منە یا ڕەبو قەدیمیئەسرارمەحرەمیئەو
منە یا ڕەبو یەتیمیشەهوارگەوهەریئەو

هەموو  بینەوە  ورد  ئــەگــەر  دێـــڕەدا  نیوە  ســێ  ــەم  ل
وەکو  وشەیەکی  بریا  کە  لە)گەوهەر(  جگە  وشەکان 
)سەرجەم (ی بەکار دەهێنا هەموو وشەکانی دی هاو 
ڕیتم و هاو ئاواز و هاو کێشو هاو سەروان بەتایبەت لە 
یەکەمی  پیتی  تەنیا  ،یەتیم(  ،قەدیم  وشەکانی)نەدیم 
و  زانی  زمان  بە  ئاماژەیە  گۆڕدراون،ئەمەش  وشەکان 

مێشک دەوڵەمەندی لەفەرنگی زماندا.

ئاخۆچ لەیالیێکە گیسوویی مەجنوونی دوو
 ئاخۆ چ عەزرایێکە جادوویییا وامیقی
 ئاخۆ چ سەحرایێکە ئاهووییدێوانەیی

بەهەمان شێوە ئەو وشانەی دیاریمان کردون هاو ئاوازو 
هاو کێش و هاو سەروان. 
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تەوەریدووەم:
مۆسیقایناوەوە:

بریتیە لە ڕێکخستنی ورد و دڵگیری وشەو دەنگەکان 
بەهۆی دووبارەکردنەوەو پاش و پێشخستنی وشەو دەنگەکان 
وردو  ڕێکخستنی  لە  شیعرخۆی  نــاوەوەی  »مۆسیقای 
جوانی وشەکانی ناو دێڕە شیعر و پاش و پێش کردنیان 
دووبارەکردنەوەیاندا دەردەخات بەمەش ئاوازێکی ڕەوان بە 
بێخودی  دەبەخشێ«)مستەفا،2009:ل130(.  شێعرەکە 
ناوەوەی بەکار هێناوە  بە وردی مۆسیقای  شاعیر زۆر 
کە جوانیەکی لە ڕادە بەدەری بە شیعرەکە بەخشیووە کە 
هەموو وشەکانی وەستایانە هەڵچنیووە هەوڵدەدەین دانە 

دانەیە الیەنە جوانیەکەیان بخەینە ڕوو.

دووبارەکردنەوەیدەنگلەباریئاسۆیدا:
لــەنــاو  دەنگگێکە  ــارەی  ــ ج چــەنــد  دووبـــارەبـــوونـــەوەی 

نیوەدێڕێکدا لەسەر ئاستی ئاسۆیی.
کە  دەکەین  دیــاری  دەنگانە  ئەو  نیوەدێڕانەدا  لەم 

بەشێوەی ئاسۆی دووبارە بوونەتەوە.

من ــی ــ دڵ ـــۆراوە ــ ــ ت ــووە ــتـ ــشـ ڕۆیـ رۆژەوە ــەو ــ ل
)دووبارەبوونەوەی دەنگی )وە( سێ جار(

بێ عەرەبی شاهی دەرگــەهــی سەگی بەندە وەک
)دووبارە بوونەوەی دەنگی )ی( چوار جار(

نــەســەبــیبێ قــوڕەیــشــی شــاهــیعــەرەبــییەعنی
)دووبارە بوونەوەی دەنگی )ی( پێنج جار(

دەردم کــاریــیــە دڵـــەکـــەم ــۆ ب بــڵــێــم چ ــکــەم ب چ
)دووبارە بوونەوەی جێناوی لکاوی )م( چوارجار

زەردم چیهرەیی و سپی مــوویــی منن شاهێدی
)دووبارە بوونەوەی دەنگی)ی( چوار جار(

بوونەتەوە  دووبــارە  پیتانە  دەنگوو  ئەو  دێڕانەدا  نیوە  لەم 
هەمووشیان  داوەو  دێڕەکان  بە  جوانیان  مۆسیقایەکی 
کەوتوونەتە کۆتایی وشەکان ئەمیش ئاوازەکەی ڕەوانترو 

خۆشتر کردووە.

دووبارەکردنەوەیدەنگلەباریستوونیدا:
نیوە  لە  ستوونی  بەشێوەی  کە  دەنگانەی  ئەو  واتە 

دێڕەکاندا لەڕاست یەکدا دێن:

ئەوهەمدەمیغەمخوارونەدیمیمنەیاڕەب
یاڕەب ئەسراروقەدیمیمنە ئەومەحرەمی
ڕەب یا منە یەتیمی و شەهوار گەوهەری ئەو

نیووە  لەهەرسێ  پیتەکانی)ەمی(  بوونەوەی  دووبارە 
دێڕەکەداو لە وشەی یەکەمدا،دووبارەبوونەوەی )ار( لە 
وشەی دووەمی هەرسێ نیووە دێڕەکەدا،هەروەها دووبارە 
ــەوەی )یــمــی( لــە وشــەی سێیەمی هــەرســێ نیوە  ــوون ب
بە  ناوازەی  ڕێکیەکی  هەموو  ئەمانە  دێڕەکەدا،هەموو 

شیعرەکە داوە.

ئاخۆ لەیالیێکە چ گیسوویی دوو مەجنوونی
ــاوامــیــقــیجـــادوویـــیچعــەزرایــێــکــەئاخۆ ی
ئاخۆ ســەحــرایــێــکــە چ ــاهــوویــی ئ ــی ــەی ــوان دێ

بێ کــێ ــاوەری ــ ی ئــەبــێ بیابانە و ــۆڵ چ ــەو ل
بێ کێ ســەوداســەری کێوانەوە و کــەژ بــەو یا
یالەتلەتوئەفگاریموژەیخەنجەریکێبێ

دووبارە بوونەوەی هەموو ئەو وشانەی دەستنیشانمان 
کردون لە ڕاستی یەکتر بەشێوەیەکی ستوونی بێگوومان 

مۆسیقای ناوەوەی شیعرەکەی جوانتر کردووە.

دووبارەبوونەوەیوشەلەباریئاسۆیدا:
 دووبارە کردنەوەی وشەیە لە یەک نیوەدێڕدا.

چبکەمچبڵێمبۆدڵەکەمکارییەدەردم
دووبارە بوونەوەی پەیڤی پرسی )چ(

ئەوسینەلەغەشخاڵییەئەوبێڕقوقینە
دووبارە بوونەوەی جێناوی سەربەخۆی )ئەو(
قوربانیکەسێبمکەبەقوربانینەبیبێ

دووبارە بوونەوەی وشەی )قوربانی(
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دووبارەبوونەوەیوشەلەباریستوونیدا: 
دێڕ  دوونیووە  لە  بوونەوەی وشەیەک  بارە  دوو  واتە 
یان سێ نیووە دێڕدا لە راستی یەکتریدا جگە لە گرێی 
)دڵی من( کە چواردە جار لە تەواوی شیعرەکەدا هاتووە 

ئەم وشانەی تریش هەن:

ئەوهەمدەمیغەمخوارونەدیمیمنەیاڕەب
یاڕەب ئەسراروقەدیمیمنە ئەومەحرەمی
ڕەب یا منە یەتیمی و شەهوار گەوهەری ئەو

جێناوی سەربەخۆی )ئەو( لە هەرسێ نیوەدێڕەکەداو 
بە  یــاڕەب(  )منە  دووبــارەبــۆتــەوە،  ڕستەوە  لەسەرەتای 
دووبــارە  دێڕەکەدا  نیوە  هەرسێ  لەکۆتایی  پێچەوانەوە 

بۆتەوە.

ئاخۆ لەیالیێکە چ گیسوویی دوو مەجنوونی
ــاوامــیــقــیجـــادوویـــیچعــەزرایــێــکــەئاخۆ ی
ئاخۆ ســەحــرایــێــکــە چ ــاهــوویــی ئ ــی ــەی ــوان دێ

پەیڤی پرسی )چ( سێ جار لەدوای وشەی دووەمی 
نیوە  کۆتایی  لە  هاتووە،)ئاخۆ(  نیوەدێڕەکەوە  هەرسێ 

دێڕەکانەوە دووبارە بۆتەوە.

بێ کــێ ــاوەری ــ ی ئــەبــێ بیابانە و ــۆڵ چ ــەو ل
بێ کێ ســەوداســەری کێوانەوە و کــەژ بــەو یا
یالەتلەتوئەفگاریموژەیخەنجەریکێبێ

باران وەکــوو سروشکم سەیلی نــەڕژێ چی بۆ
بۆچیوەکوویەعقووبنەبمەشوهرەییشاران

ئەوسینەلەغەشخاڵییە،ئەوبێڕقوکینە
ئەوخادیمیشەرعینەبەویومیللەتودینە
وەکبەندەسەگیدەرگەهیشاهیعەرەبیبێ
بێ نەسەبی قوڕەیشی یەعنی عەرەبی شاهی

ئەو فیدای بە ڕۆحــم گرتووە وەهــای زاتێکی
شاهانشەووڕۆژدێنەقەدەمبۆسیگەدایئەو
ئەو تەمای بە و ئومێد بە ئیتر مەبە بێخود

کردوون  دەستنیشانمان  وشانەی  و  پیت  ئەو  هەموو 
بوونەتەوە. نیوە دێڕەکاندا دووبارە  لە  بەشێوەی ستوونی 

 
تەوەرەیسێیەم:

هونەرەکانیجوانکاریلەهۆنراوەکە
 

لە جوانکاریدا مەبەستمان ئەو هونەرانەی جوانکارییە 
ئاستدا  دوو  لە  کە  هــەن  ڕەوانبێژیدا  زانستی  لە  کە 

دەردەکەون.

یەکەم:جوانکاریوشەیی:
 هەموو ئەو جوانکاریانە دەگرێتەوە کە لە چوارچێوەی 

وشەدا دەکرێت.
ڕەگەزدۆزی: 

 یەکێکە لەو دیاردانەی کە لەپێکهێنانی مۆسیقای 
ناوەوە ڕۆڵی هەیە.»بریتییە لەبوونی دوو وشە لە دەربڕیندا 
لێکچووبن و لەواتادا جیاواز بن«)عەبدوڵاڵ،2012:ل13(.
رەگەز دۆزی تەواو و ناتەواومان هەیە کە ناتەواو )6(
جــۆرە تەنیا ئــامــاژە بــەوانــە دەکــەیــن کــە لــەم شیعرەدا 
رەگــەزدۆزی  هەڵبەستەکەدا  سەرجەمی  بەرجەستەن.لە 

تەواوی تێدا نییە.
رەگەز دۆزی ناتەواوی جودا:بریتیە لە دوو وشە کە 
بێت  یەک  وەک  پیتەکانی  ریزبوونی  شێوەی  ژمــارەو 

تەنیا لە یەک پیتدا لە یەک جیاواز بن.

ــەچشــاخــێــکــەوەگــیــرســاوەدڵـــیمن ئــاخــۆب
یــاخــۆبــەچداخــێــکــەوەســووتــاوەدڵــیمن

ــێـــوان  ــە نـ ــ ــەواوی جــــــودا ل ــ ــ ــات ــ ــ ڕەگــــــــــــەزدۆزی ن
)ش،د( پیتی  لە  هەیە  وشەی)شاخێکەوە،داخێکەوە(دا 

جیاوازن.

ئەوهەمدەمیغەمخوارونەدیمیمنەیاڕەب
یاڕەب ئەسراروقەدیمیمنە ئەومەحرەمی
ڕەب یا منە یەتیمی و شەهوار گەوهەری ئەو

ڕەگەزدۆزی  لەوشەکانی)نەدیمی،قەدیمی،یەتیمی( 
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ناتەواوی جودا هەیە تەنیا لەپیتی)ن،ق،ی(جیاوازن.
خاڵی و خــەت خەیاڵی بــە گاهێ ئەتلێتەوە
جەماڵی شەوقی چــرای بە گاهێ ئەخولێتەوە
حاڵی دەردەوە بــەدەس چۆنە ئەگەر نــازانــی

وشــەکــانــی )خــاڵــی،حــاڵــی(تــەنــیــا لــە پــیــتــی)خ،ح(
جیاوازن.

باران وەکــوو سروشکم سەیلی نــەڕژێ چی بۆ
بۆچیوەکوویەعقووبنەبمەشوهرەییشاران
یـــاران و بێگانە ــە ل پــرســیــومــە یــوســفــە لـــەو

)باران،شاران،یاران(تەنیا لە پیتی یەکەمدا جیاوازن.

دەردم کارییە دڵــەکــەم بــۆ بڵێم، چ بــکــەم، چ
زەردم چیهرەیی و سپی موویی منن شاهێدی
ســەردم ــی دەم و ــەرم گ ناڵەیی نییە خــۆڕایــی

پیتا  یــەکــەم  لــە  لــە  تەنیا  )دەردم،زەردم،ســــــــــەردم( 
جیاوازن.

بوونی  لە  بریتییە  زیاد:-  ناتەواوی دۆزی رەگەز
زیاتر  لەویتر  وشەیەکیان  پیتی  ژمــارەی  کە  وشە  دوو 
لەو ڕەگەز دۆزییەی کە  بە یەک پیت.»بریتییە  بێت 
پیتەکانیان  ڕیزبوونی  شێوەو  و  جۆر  لە  وشەکانی  دوو 
یەکتر  ئــەوەنــدەی  پیتەکانیان  ژمـــارەی  ــەاڵم  ،ب یەکبن 

نەبن«)عەبدوڵاڵ،2012:ل23(.

ئەوخادیمیشەرعینەبەویومیللەتودینە
مەدینە ســاالری خزمەتی بۆ چــووە مەعلووم

ــە لــە نــێــوان  ــەی ــاد ه ــ ــەزدۆزی نـــاتـــەواوی زی ــگــ ــ ڕي
)مە(ی  تەنیا  دووەم  وشــەی  وشەکانی)دینە،مەدینە( 

زیاترە

بێ نەبی قوربانی بە کە بم کەسێ قوربانی
وەکبەندەسەگیدەرگەهیشاهیعەرەبیبێ
بێ نەسەبی قورەیشی یەعنی عەرەبی شاهی

ــەســەبــی بـــێ( تــەنــیــا وشـــەی دووەم  ــی بــێ،ن ــەب )ن
دەنگی)سە(ی زیاترە.

رەگەزدۆزیناتەواویهاوکێشی: بوونی دوو وشە 
یان زیاترە ئەگەرچی پیتەکانیان لەگەڵ یەک جیاوازە 
بەاڵم لەسەر هەمان کێشن.واتە ئەگەر وشەی یەکەم لە 
تریش  سێ بڕگەی) کورت+درێژ+کورت( وشەکەی 
دەبێت هەمان شت بێت،مەرجی سەرەکی دووبارەبوونەوەی 

پیتە بزوێنەکانە.

ئەوهەمدەمیغەمخوارونەدیمیمنەیاڕەب
یاڕەب ئەسراروقەدیمیمنە ئەومەحرەمی
ڕەب یا منە یەتیمی و شەهوار گەوهەری ئەو

هاوکێشن)نەدیمی،  شەهوار(  ئەسرار،  )غەمخوار، 
یەتیمی، قەدیمی( ڕەگەزدۆزی ناتەواوی هاوکێشن.

هێنانەوە)دووابۆسەر(:
ئەم هونەرەش سێ جۆرە ئێمە تەنیا باس لەوە دەکەین 
لەو  بریتییە  ئەویش  بەرجەستەیەکە  شیعرەدا  لــەم  کە 
هونەرەی»دوا وشەی کۆتایی دێڕی شیعری وەک وشەی 

نیوەی دێڕی یەکەم بێ«)گەردی،2013:267(.

وەکبەندەسەگیدەرگەهیشاهیعەرەبیبێ
بێ نەسەبی قوڕەیشی یەعنی عەرەبی شاهی
ــرف(  ــطـ ــمـ ــف)الـ ــڕیـ ــوتـ ــودمـ ــ ــاخ ــ هــــاوســــەری

کە  نــیــوەدێــڕەکــان  کۆتایی  وشــەی  دوو  لــە  برییتە 
هاوسەروابن بەاڵم هاوکێش نەبن»بریتییە لە ڕێکەوتنی 
نێوان دوو وشە کەلەڕووی پیتی سەرواوە هاوسەروابن،بەاڵم 

هاوکێش نەبن«)فەرحان،2017:ل139(.

خاڵی و خــەت خەیاڵی بــە گاهێ ئەتلێتەوە
جەماڵی شەوقی چــرای بە گاهێ ئەخولێتەوە

وشەکانی )خاڵی ، جەماڵی( هاو سەروان بەاڵم هاو 
کێش نین.
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تەتریز)التطریز(:
بریتییە لەدووبارە بوونەوەی چەند وشەیەکی هاوکێش 
و هاو سەروا کە لە دوو دێڕ یاخود زیاتری هۆنراوەیەکداو 
لە هەمان شوێن دووبارە ببنەوە»بریتییە لە بوونی چەند 
وشەیەکی هاوکێش کەلەچەند دێڕێکی بەدوای یەکدا 

هاتووی هۆنراوەدا هاتبێت«)فەرحان،2017:ل141(.
لەم چوارینەیەدا سەرجەم چوارەم نیوەدێڕەکان هونەری 

تەتریزیان تێدایە.

من دڵـــی تــــۆراوە ڕۆیـــــــــــشــتــووە ڕۆژەوە لـــەو
هەرچەندئەگەڕێمبێسەروشوێنماوەدڵیمن
من ــی دڵ گــیــرســاوە شاخـــێکەوە چ بــە ئاخۆ
من ــی دڵ ــاوە ســووت داخێــکەوە چ بــە خــۆ یــا
من دڵــی خنکاوە بەحرێــکەوە، چ کەوتۆتە
من دڵــی تــرســاوە کە دیــوە چیهرەپەری کــام
من دڵی باوە بــەدەم پــەاڵشێکە و پووش وەک
کــوژراوەدڵیمن چۆنمـــاوەلەسەدالوەکە
من دڵی الوە هیچ لە سۆراغی نییە هەرگـــیز
من ــی دڵ خــوێــنــاوە و ــیــداری ب و ــەم غ دایــم
دڵـــیمن ــااڵوە ــ ئ بــەاڵیــێــکــەوە بــە هــەڵــبــەت
نــەفــەوتــاوەدڵــیمن ــاوە، ــەوت ف ــیکــە زان وام
جەرگیبەدووئەبرۆیئەوەجنراوەدڵیمن
من ــی دڵ دانـــاوە ســـەری ــەر گ الت نایێــتەوە

هــەریــەک لــە وشــەکــانــی)تــۆراوە، مـــاوە، گیرساوە 
،سووتاوە،خنکاوە،ترساوە،دەم باوە،کوژراوە،هیچ الوە،خوێن
هاو  و  کێش  هاو  اوە،ئااڵوە،فەوتاوە،جنراوە،داناوە(هەموو 
سەرواشن،ئەمەش توانای شاعیرە کە ئەو وشانە بەو جۆرە 

هەڵدەبژێرێت.

گێڕانەوە:
یەکێکی ترە لە هونەرەکانی مۆسیقای ناوەوەو لە هەمان 
بەکارهێنانی  لە  وشەییە»بریتییە  جوانکاری  کاتیشدا 
چەندجارەی وشەیەک یان دەستەواژەیەک بەو مەرجەی 
هەرجارەی لەپاڵ شتێکەوە بێت«)عەبدوڵاڵ،2012:ل34(. 
گێڕانەوەش شێوەی زۆرە بە پێی جۆری وشەو دەستەواژەکە 

ناوەکەی دەگؤڕێت.

1- گێڕنەوەی هاوەڵناوی پرس.

ــەچشــاخــێــکــەوەگــیــرســاوەدڵـــیمن ئــاخــۆب
یــاخــودبــەچداخــێــکــەوەســووتــاوەدڵــیمن
کــەوتــۆتــەچبــەحــرێــکــەوەخــنــکــاوەدڵــیمن
دەردم کارییە ــەکــەم دڵ بــۆ بڵیم چ بــکــەم چ

وەک دەبینین هاوەڵناوی پرسی )چ( لە پێنج شوێندا 
بەاڵم  بەکارهاتووە  جاریش)چی(  یەک  هاتووە  بەکار 

بەشێوەی جیاواز بەکارهاتووە نەمان نوسیووە.

2- گێڕانەوەی جێناوی سەربەخۆی)ئەو(

ئەوهەمدەمیغەمخوارونەدیمیمنەیاڕەب
یاڕەب ئەسراروقەدیمیمنە ئەومەحرەمی
ڕەب یا منە یەتیمی و شەهوار گەوهەری ئەو
ئەوسینەلەغەشخاڵییە،ئەوبێڕقوکینە
ئەوخادیمیشەرعینەبەویومیللەتودینە

پێنج جارو لەگەڵ پێنج وشەی جیاوازدا دووبارە بۆتەوە

3- گێڕانەوەی هەوەڵکاری کاتی )گاهێ(

خاڵی و خــەت خەیاڵی بــە گاهێ ئەتلێتەوە
جەماڵی شەوقی چــرای بە گاهێ ئەخولێتەوە
)بۆچی( پرسی هــەوەڵــکــاری گــێــڕانــەوەی -٤
باران وەکــوو سروشکم سەیلی نــەڕژێ چی بۆ
بۆچیوەکوویەعقووبنەبمەشوهرەییشاران

پەیوەستبوونبەپێویست)لزوممایلزم(:
لە  زیاتر  یان  پیتێک  دووبارەکردنەوەی  لە  بریتییە   
بابەتی  لە  پێشتر  ــەوەی  ئ لەبەر  ڕەوی.  پێش  پیتێکی 

سەروادا باسمان کردووە دووبارە ناگەڕێینەوە سەری.

دووەمجوانکاریواتایی:
چوار  لە  کە  دەگرێتەوە  جوانکاریانە  ئەو  هەموو   

چێوەی واتادا ئەنجام دراون
دەستپێکیدڵگیر: 

ئەو هونەرەیە کە شاعیر لە دەسپێکی هەڵبەدتەکەیدا 
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وا  دڵگیری  وشــەی  رستەو  یەکەمی  نیوەدێڕی  ــە  وات
پەلکێش  بۆخۆی  خوێنەر  سەرنجی  کە  بەکاربهێنێت 

بکات.

من ــی دڵـ تـــــۆراوە ڕۆیــشــتــووە ڕۆژەوە ــەو لـ
هەرچەندئەگەڕێمبێسەروشوێنماوەدڵیمن

دەسپێکە  ئــەم  خوێندنەوەی  بە  دەســەکــەی  کاتێکە 
یەکسەر سەرنجت ڕا ئەکێشێ کەسێک دڵی خۆی لێ 

تۆرابێت و لێی ونبووبێت.

دژیەک:
کە  وشــەدا  دوو  نێوان  لە  ڕەوانبێژییە  هونەرەی  ئەو 
پێچەوانەی یەکتری بن لە واتادا ،بەزۆریش پێچەوانەو 
لە  دەردەکەون»بریتییە  هاوەڵناوەکاندا  لە  یەکەکان  دژ 
کۆکردنەوەی دوو وشە ،کە ئەو وشانە لە ڕووی واتاوە 
یەکتربن«)عەبدوڵاڵ،2007:ل271(.  پێچەوانەی  و  دژ 
وەک بەرز و نزم ،دوور و نزیک ،شیرین و تاڵ، پاک و 

ناپاک...هتد دژیەکیش دەبێتە دوو بەشەوە
یەکەم:دژیەکیفەرهەنگی: واتا ئەو وشانەی کە 

خۆیان لە فەرهەنگدا دژوپێچەوانەیان هەیە.

بۆچیوەکوویەعقووبنەبمەشوهرەییشاران
یـــاران و بێگانە ــە ل پــرســیــومــە یــۆســفــە لـــەو

لەم نیووە دێڕەدا وشەی)بێگانە و یاران( دژی یەکن 
دژیەکێکی فەرهەنگیشن

زەردم چیهرەیی و سپی موویی منن شاهێدی
ســەردم ــی دەم و ــەرم گ ناڵەیی نییە خــۆڕایــی

بەهەمان شێوە گەرم و سەرد یاخود سارد دژیەکی 
فەرهەنگین.

ئەو فیدای بە ڕۆحــم گرتووە وەهــای زاتێکی
شاهانشەووڕۆژدێنەقەدەمبۆسیگەدایئەو

ــەکــەو لە  ــەری لــێــرەدا شــاهــو گـــەدا دژی یــەکــن ه
بە  بە کۆ هاتووە گەدا  جەمسەرێکن هەرچەندە شاهان 

تاک بەاڵم هەر لە ڕووی واتاوە پێچەوانەی یەکن.
لەو  بریتییە  فەرهەنگی:  نا یەکی دژ دووەم:
وشانەی کە لە فەرهەنگدا یەک وشەن بەاڵم بە هۆی 

ئامرزاەکانی نەرێکردنەوە)نە،مە،نا( دەبنە دژ.

مەدینە ســاالری خزمەتی بۆ چــووە مەعلووم
ــیمن وامزانـــیکــەفــەوتــاوە،نــەفــەوتــاوەدڵ

وشەی فەوتاو بە هۆی ئامرازی نەرێی )نە(ەوە کراوە 
بە نەفەوتاوە کە دژەواتایی دروستکردووە.
پێچەوپەخشە)پێچانوکردنەوە(: 

»ئەوەیە چەند وشەیەک بێنی لە دوایشدا بۆ هەریەکێک 
لەو وشانە وشەی تربێنی ،پەیوەندی بە وشەکانی بەراییەوە 
هەبێ بەبێ دەستنیشانکردن،لەبەر ئەوەی گوێگر دەزانێ 
ــەردی،2013:ل321(. کەواتە  ــــە«)گــ ــەوەی وشــ ســەربــەم 
دواتر  شیعرێکدا  نیوەدێڕی  لە  وشەیەکە  چەند  هێنانی 
لەنیوەدێڕی دواتردا چەند وشەیەکی تربێنی کە پەیوەندی 
کارەکانیان  و  بکەرێکبن  یاخود  بێت  پێکەوە  واتاییان 
لە  تێبگات  بە بێ ڕوونکردنەوە خوێنەر خۆی  دابنێیی 

مەبەستەکە.

چیکردووەیاڕەب،کەخەووخواردنوئاوی
دایمغەموبیداریوخوێناوەدڵیمنئەگەر لە 
خواردن  و  )خەو  وشەکانی  وردبینەوە  یەکەم  نیوەدێڕی 
و  )غــەم  وشەکانی  دووەمیشدا  دێــڕی  نێوە  لە  ئــاو(  و 
بێداری و خوێناو( هەیە کە )خەو و بێداری( و)غەم و 
خوارد ( و )ئاو و خوێناو( پێچەو پەخشەیەکی جوانیان 
دروستکردووە واتە خەوەکەی هەر نەخەوتنە هەمیشە بە 
ئاگایە خواردنەکەی هەر غەمەو ئاوەکەشی هەر خوێناوە.

تێلنیشان:
بریتییە لە ئاماژەکردن بۆ پەندێک یا بەسەرهاتێک 
بەبێ  وشــەیــەک  چەند  بە  ڕوداوێـــک  یا  چیرۆکێک 
ئەوەی زانیاری زیاتری لەبارەوە بخاتە ڕوو»لە عەرەبیدا 
)تەلمیح(ی پێدەگوترێت بریتییە لە ئاماژەدانی شاعیر،بە 
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ئایەتی قورئانی پیرۆز یا فەرموودەیەک یان پەندێکی 
داستانو  یان  گرنگ  مێژووی  ڕووداوێکی  یا  پێشینان 
بەبێ  شێوە،بەاڵم  هــاو  تــری  هەرشتێکی  و  بەسەرهات 
بووەستێ و  ئاماژە بۆ شتێک دەکات لەسەری  ئەوەی 
خێرا  ئاماژەیەکی  بە  هەر  بەڵکو  بکا  باسی  بەدرێژی 

بەسەریاندا تێدەپەڕێت«)عەبدوڵاڵ، 2012:ل146(.

ئاخۆ لەیالیێکە چ گیسوویی دوو مەجنوونی
ــاوامــیــقــیجـــادوویـــیچعــەزرایــێــکــەئاخۆ ی

حیکایەتی  بـــەدوو  ــامــاژە  ئ ــڕەدا  ــ دێ نــیــوە  دوو  لــەم 
دڵداری لە ناو ڕۆژهەاڵتا کراوە کە ئەویش حیکایەتی 
وامیق و عەزرا(یە کە حیکایەتی   ، )لەیل و مەجنون 

خۆشەویستینی لە کۆتاییدا بە یەکتر نەگەشتوون.

بۆچیوەکوویەعقووبنەبمەشوهرەییشاران
یـــاران و بێگانە ــە ل پــرســیــومــە یــۆســفــە لـــەو
لە دێڕەشدا ئاماژە بە بەسەرهاتی پێغەمبەران)یەعقوب 
و یوسف(دروودی خوایان لەسەربێت کراوە کە لە قورعاندا 

هاتووە و بە باشترین چیڕۆک وەسف کراوە.

خۆهەڵەکردن:
 خۆ هەڵەکردن لە کوردیدا هاو واتا یان ناوی تری 
شاعیر  کە  لــەوەیــە  مەبەست  هەمووشی  هەیە  زۆری 
گەمەزمانیەک بکات کە بەرامبەرەکەی وا هەستکات 
ئەنقەست  بە  شاعیر خۆی  لەراستیدا  بەاڵم  هەڵەیە  کە 
بە شیعرو  بدات  تر  ئەو کارە دەکات تاکوو جوانیەکی 
بەرامبەر  شاعیر  هەڵەکردنی  خۆ  لە  واتاکەی»بریتییە 
بە شتێک کە باش دەزانێت ڕاستی ئەو شتە چییە،یان 
خۆی  شێوەیە  بەو  تایبەت  مەبەستی  بۆ  بــەاڵم  چۆنە، 

هەڵەدەکات«)عەبدوڵاڵ،20013 : ل135(
من ــی دڵـ تـــــۆراوە ڕۆیــشــتــووە ڕۆژەوە ــەو لـ
هەرچەندئەگەڕێمبێسەروشوێنماوەدڵیمن
ــەچشــاخــێــکــەوەگــیــرســاوەدڵـــیمن ئــاخــۆب
یــاخــۆبــەچداخــێــکــەوەســووتــاوەدڵــیمن

خوێنەر  والــە  شاعیر  شیعرەکەوە  دەسپێکی  لە  هەر 
دەگەیەنێت کە دڵی تۆراوەو ونبووەو نازانێ چی بەسەر 

نزیکەیی زۆربەی شیعرەکە هەر گفتوگۆی  بە  هاتووە 
خۆ هەڵەکردنی شاعیرەو گەڕانە بەدوای دڵی خۆیا دواتر 
فەوتاوە  وامزانی  دەڵێ:  پێدەکات کە  ئاماژەی  خۆشی 
نە فەوتاوە دڵی من کە ئەمەش جوانییەکی بە شیعرەکە 

بەخشییەوە خوێنەریش لەزەتی زیاتری لێ دەبات.

ڕوونکردنەوە:
 بریتیە لەوەی کە شاعیر لە چوارچێوەی دەقەکەیدا 
هــەر خۆشی  دواتـــر  و  دەوروژێــنــێــت  پرسیارێک  خــۆی 
وەاڵمی پرسیارەکە ڕووندەکاتەوە»بریتییە لەوەی شاعیر 
دیاریکراو  شتێکی  لە  بــاس  ــەوەی  ئ دوای  نــووســەر  یا 
دەکەن،دواتر پرسیار بۆ شتەکە دروست دەکەن بە وەاڵمی 
پرسیارەکە شتەکە چاکتر ڕووندەکەنەوە«)عەبدوڵاڵ،20

013:ل142(.
زۆری  بێخودی شاعیر  بێژییەدا  ڕەوان  هونەری  لەم 
شیعرەکە  زیــاتــری  نیوەی  جۆرێک  بە  کارهێناوە  بە 
پرسیارەوە وەاڵمەکەشی لە سێ چوارینەکەی کۆتایی 

شیعرەکەدایە.

ئاخۆ لەیالیێکە چ گیسوویی دوو مەجنوونی
ــاوامــیــقــیجـــادوویـــیچعــەزرایــێــکــەئاخۆ ی
ئاخۆ ســەحــرایــێــکــە چ ــاهــوویــی ئ ــی ــەی ــوان دێ
من ــی دڵ تــرســاوە کــە دیــوە ــامچیهرەپەری ک

و  )چ(  پرسی  پەیڤی  جــار  سێ  چوارینەیەدا  لــەم 
یەکجاریش)کام( بەکارهاتووە کە هەموشی پرسیارە لەو 

کەسەی کە دڵی بردووە.

بێ کــێ ــاوەری ــ ی ئــەبــێ بیابانە و ــۆڵ چ ــەو ل
بێ کێ ســەوداســەری کێوانەوە و کــەژ بــەو یا
یالەتلەتوئەفگاریموژەیخەنجەریکێبێ

لەم سێ نیوە دێڕەدا سێ جار پرسیاری ئەو کەسە 
لەتی  لەت  سەوداسەریەتی  یاوەریەتی  دڵی  کە  ئەکات 
خەنجەریەتی. بەاڵم دواتر خۆی وەاڵمی خۆی ئەداتەوەو 

کەسەکە دیاری ئەکات. 

ئەوسینەلەغەشخاڵییە،ئەوبێڕقوکینە
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ئەوخادیمیشەرعینەبەویومیللەتودینە
مەدینە ســاالری خزمەتی بۆ چــووە مەعلووم
ــیمن وامزانـــیکــەفــەوتــاوە،نــەفــەوتــاوەدڵ

بەم چوارینەیە وەاڵمی هەموو پرسیارەکانی پێشووی 
ئەداتەوە کە دڵێ چووە بۆ خزمەتی پێغەمبەر)س.د( کە 
شووێنەکەشی لە مەدینەیە کۆمەڵێ وەسفیشی ئەکات 

و خۆشی ئەگاتە پلەی ئارامی.

ئەنجام
لە کۆتایی باسەکەماندا گەشتین بەم خااڵنە

1- چوارینەی )دڵی من( لە ڕووی کێشەوە  بە کێشی 
عەروزی عەرەبی نوسراوە لەسەر کێشی هەزەجی هەشتی 
ئەخرەبی مەکفوفی مەحزوفە و چواردە بڕگەییەو هیچ 
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