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 دڵداردا شیعرییەکانى چیرۆکە لە کات چەمکى دەربڕینى بونیادو
 

 د. شیروان حسین حمد
 زانکۆى ڕاپەڕین

 
        پێشەکى:

                              : ناونیشان و بوارى توێژینەوە: 1 - ٠  
                                                                                ئەمە توێژینەوەیە بە ناونیشاااااااانى )بونیادو دەربڕینى چەمکى کات لە چیرۆکە شاااااایعرییەکانى           

                                                                                    . توێژینەوەیەکى زمانناسییە لە دوو دەقە شیعریى )اللەباس و توتنەوان(ى دڵداردا. ئەم دوو         دڵداردا(
                                                                            دەقە هونەرێکى تاااایبەتى شاااااایعرین و دەچنە خاااانەى )چیرۆکە شاااااایعر(ەوە و هەموو بونیاااادە 
                                                                                  هونەرییەکانى وەک هەر چیرۆکێکى ترى تێدا بەرجەسااااااتەکراوە. کاتیش وەک ڕەگەز و بنەمایەکى 

                                                              و ڕۆمااان، لەم دقە شاااااایعرییەدا هەم وەک بونیااادێکى هونەرى و هەم وەک              سااااااەرەکى چیرۆک 
                                                                                        بەرجەستەکردنێکى زمانیى ڕەنگى داوەتەوە. لەپێناو شیکردنەوەیەکى وردى زمانى شیعر ئەم بابەتە 

                              کراوەتە کەرەستەى لێکۆڵینەوە. 
ــانەى توێژینەوە: 2 - ٠        ات وەک                                                    گریمااانەى توێژینەوەکە لەوەوە سااااااەرچاااوەى گرتووە، ئااایااا کاا                       : گریم

تایبەتى لە  یان هەیە، بە ندیواریێک یادێکى هونەرى ه پەیوەندى و بە                                                                                      کەرەسااااااتەیەکى زمانیى و بون
                                                                                  بۆتەى هونەرى جۆرێکى نوێ لە قاڵبى شاااایعریى چیرۆکە شاااایعردا. بۆیە ئەم توێژینەوەیە لەسااااەر 
                                                                                    بنەماى گریمانەى ئەوە کاردەکات کە هەر چیرۆکە شاایعرێک پێویسااتە هەموو ڕەگەزەکانى چیرۆکى
                                                                                         هونەرى تێدابێت، ئێمەش لەسەر ئەو بنەمایە ئەم دوو دەقە شیدەکەینەوە تا ڕەگەزى کات و بونیادى 

                         ئەم ڕەگەزە دیارى بکەین. 
                       : گرینگى تویژینەوەکە:  3 - ٠

                                                                                      گرینگى توێژینەوەکە لەوەدایە، کە هەڵوەساااتە لەساااەر پەیوەندى نێوان زمانناساااى و ئەدەبیاتناساااى 
                                                            ى یەکتر دەکات و ئەو ساانورە بەهێزەى لەنێوانیاندا کێشااراوە، کاڵ                              دەکات و ئەم دوو زانسااتە ئاوێتە

          دەکاتەوە.
                     : ڕێبازى توێژینەوە:  4 - ٠

                                                                          ئەم توێژینەوەیە بەپێى ڕێبازى شاااااایکردنەوەى زمانناسااااااى دەقى شاااااایعرى ئەنجام دراوە.             
                                                                              کەرەستەى لێکۆڵینەوەکەش تەنیا ئەم دوو پارچە هۆنراوەیەن، کە ئاماژەیان بۆ کراوە.

                    ناوەڕۆکى توێژینەوە:   : 5 - ٠
                                                                         توێژینەوەکە دابەشااااااى دوو بەش کراوە، لە بەشااااااى یەکەمدا وەک کەرەسااااااتەیەکى ئەدەبى             

                                                                                   هەڵوەسااتە لەسااەر چەمکى چیرۆکە شاایعرو کات کراوە. کە تێیدا بونیادى هونەرى کات لە هەردوو 
         نى کات و                                                                          دەقە شااایعرییەکەدا شااارۆڤەکراوەو ڕەهەندەکانى خراونەتەڕوو. هەروەها باساااى جۆرەکا

                                                                                       بەکارهێنانەکانى لە دوو دەقەکەدا کراوە. لەبەشااااااى دووەمدا چەمکى کات و ڕێگاکانى دەربڕینى لە 
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                                                                             زماندا خراونەتەڕوو، هەر لەم بەشااااەدا شااااوناسااااێکى وردى هەردوو تێکسااااتەکە لەڕووى ساااایما 
      ەکانى     انیی                                                                                   ئەدەبییەکانیەوە پیشان دراوە، دواتر بە پڕاکتیک و ئامار لە هەردوو دەقەکەدا کەرەستە زم

                       کات گەیەن پیشاندراون. 
                                                                                    لە کۆتایى توێژینەوەکەشااااااادا ئەو ئەنجامانە خراونەتەڕوو کە لە ئاکامى شاااااایکردنەوەکانەوە پێى 

                                                                        گەیشتووین، لەگەڵ پوختەى توێژینەوەکە بە هەردوو زمانى عەرەبى و ئینگلیزى. 
                        بەشى یەکەم: تیۆرو بنەما

                : چیرۆکە شیعر:  1 - 1
                                                              کااان قاااڵبێکى دیاااریکراوبن بۆ گەیاااناادنى مەبەسااااااتێااک، ئەوا دەتوانێرێاات                     ئەگەر ژانرە ئەدەبییە        

                                                                                        مەبەسااتى نێرەر  لە هەر قاڵبێکدا بێت بە گوێرەى خولیاو سااەلیقە و سااروشااتى پەیام، بگەیەنرێت بە 
                                                                                        گوێگر. هەمو ژانرەکانیش دەشااێت پەیوەندییەکى ناوکۆییان پێکەوە هەبێت و هەموویان لەپێناو یەک 

                                                                    ئەویش هەڵگرتنى پەیامێکە. لە دیارترین ئەو قاڵبانەش شاااااایعرو پەخشااااااانە، کە                     ئامانجدا کاردەکەن،
                                                                                   دەلوێ هەریەکێکیاان ببێتە کەنااڵێاک بۆ گەیاانادنى هەماان مەبەسااااااات، وەلێ بە فۆڕم و بنەمااکاانى 
                                                                                       خۆیەوە. لەمێژە قسااااااە لەهەمبەر ئەوە دەکرێت، کە کامیان لە پێش کامیان بوەتە هۆکارى گەیاندن، 

                                                                    یەکااڵنەکرایەوە، چون یەکاڵکردنەوەشى وەها خزمەتێکى ئەدەبیاتناسى ناکات.                   بەاڵم ئەمەش ساغ و
                                                                                      بەاڵم لەوالوەش ڕەخنەگران و ئەدەبیاتناسان بنەماو شەنگەسەتەکانى هەریەکێکیان جیاکردوەتەوەو 

                                                         وەک دوو قاڵبى تەواو جیاواز لەدوور یەکترییەوە دایناناون. 
                                            ، جێکراوەتەوەااااا هەمیشە بەنموونەى بااڵى پەخشان                                   چیرۆک وەک ژانرێک لە خانەى پەخشاندا            

                                                                                           هێنراوەتەوە، هەموو ئەو ڕەگەزە هونەرییانەشى کە تێیدا دیاریکراون، هاوشان لەگەڵ ڕۆماندا، وەکو 
                                                                                    )گێڕانەوە، شاااااوێن، کات، وەساااااف، کارەکتەر...( بونەتە شاااااوناساااااى ئەم ژانرە ئەدەبییە. بەاڵم ئەم 

                                                   ێت، چونکە کاتێک تەماشاااى مێژووى شاااکارە ئەدەبییەکانى                                    ساانوربەندییەش وەها بە تۆکمەیى نابینر
                                                                                         جیهان دەکەین، هەر لەساااەردەمى یۆنانەوە تا بە ئەمڕۆ دەگات، بنەماو ڕەگەزەکانى ئەم دوو ژانەرە 
                                                                                        تێکەاڵوى یەکترى بوون، بەنموونە کۆمیدیاى ئیالهى دانتێ کە شاکارێکى گەورەى جیهانییە لە قاڵبى 

                                                          ک و ڕۆمانەوە هاتۆتە بون، لێرەدا تەنیا نمونەیەک وەردەگرین،                           شاااااایعرى و بە ڕەگەزەکانى چیرۆ
                                                                                    ئەویش دێڕەکانى سەرەتاى بەرگى یەکەمى کۆمیدیا )دۆزەخ(یە، کە بەم شێوەیە دەست پێدەکات: 

                         لەنیوەى ڕێگەى ژیانماندا 
                                خۆم لەناو لێڕێکى تاریک دۆزییەوە

                    ڕێى ڕاستم بزرکردبوو
                        ئاى چەند قورس و ناخۆشە!

                      چڕو سەخت و هەڵەتەیە،                باسى ئەو لێڕە
                          کە ترس لە مێشکدا دەورژێنێ

  (  1٠  :  1  :ب    2٩1١                                                           ئەوەندە تاڵە، بەئەستەم مردن لەوە تاڵترە.   )دانتى ئەلیگیێرى
                                ز باڵوکراوەنەتەوە، بەقاڵبى شاااااایعرى     131١                                              ئەگەر تەنیا لەم چەند دێڕە بڕوانین، کە لە ساااااااڵى           

                                       )گێڕانەوە، کات، شاااوێن، ڕوداو، کارەکتەر(                                                 بەاڵم بەهەموو ڕەگەزەکانى چیرۆک و داساااتانەوە، وەک
                                                                                     دەبینرێن. بەم پێیەش بێت چیرۆک و شااااایعر پەیوەندییەکى کۆنینەیان هەیە، )لە ساااااەردەمى یۆنانى 
کایەت و                                                                                      پێش زاینەوە، شاااااایعر لێبڕاوە)توانیویەتى( دەقى شاااااااانۆیى بگێڕێتەوە، دواتر چەندین حی
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                                    دەوروبەرمانەوە نووسراوە. هەروەک چۆن                                              چیرۆکى شیعرى، لەالیەن نووسەرانى خۆمان و گەالنى 
                                                                                   شیعر بۆى هەیە چیرۆک بگێڕێتەوە، چیرۆکیش دەکارێت سوود لە ڕەگەزەکانى شیعر و شیعرایەتى 

ێت.()محەمەد فەریق حەسااااااەن ێت، کە نەتەواو   ١6  :     2٩12                           ببین یک دەب                                                 ( بەم پێیەش ژانرەى نوێ لەدا
                                 تێکهەڵکێش و چوونە پاڵیەکترییەوە،                                                       شاااااایعرە و نەتەواو چیرۆکە. بۆیە زۆرجار )ژانرەکان لەڕێگەى 

                                                                                   ژانرى نوێتر دروساات دەکەن، کە هەڵگرى یاساااو ڕێساااى تایبەتى خۆى دەبێت، لێرەشاادا ژانرەکان 
                                                                                  بەشااێک لە خەسااەەت و ساایفاتەکانیان واز لێدەهێنن و بەشااێکیش لەو خەسااەەت و ساایفاتانەیان بۆ 

                            یەکى یەکسااان هەڵگرى خەسااەەت و                                                           ژانرە نوێیەکە دەگوازنەوە، بەو واتایەى ژانرە نوێیەکە بەشااێوە
                                                                                     ساااایماکانى ئەو دوو ژانرە دەبێت، کە دەبنە بنچینەى پێکهاتنى. ناوەکەش بەهەمان شااااێوە یەکسااااان 
                                                                                     دەبێت و لەناوى دوو ژانەرەکە پێک دێت وەکو ڕۆمانە شاایعر، چیرۆکە شاایعر، پەخشااانە شاایعر....( 

                       ەش جگەلەوەى دەبێتە هۆى                                   (. ئەم تێکەاڵوکردن و لەدایکبوونەوەی  3٩  :     2٩12              )عەبااادواڵ رەحماااان
                                                                                      دەوڵەمەندکردنى بوارەکانى گەیاندن و هۆکارێکیشااە بۆ گەیاندنى باشااترى واتاو مەبەساات لە الیەن 

           نێرەرەوە. 
                                                                              بەم پێیە چیرۆکە شااااایعر )ڕێگەیەکە، کە شااااااعیر مەبەساااااتەکانى خۆى پێ دەگەیەنێت، هەر لە             

                                کۆمەاڵیەتى و خۆشەویستى، ئەم جۆرە                                                    کۆنەوە تاوەکو ئێستا، بۆ پیشاندانى هەڵوێستى سیاسى و 
                                                                                    شااایعرە ڕێگەیەکە بۆ دەربڕینى بەرهەڵساااتى جەماوەرى دژى دەساااتەاڵت، هەڵگەڕانەوە لێى.( )خالدس 

                                                                            ( چیرۆکە شااایعر لە ڕوانگەى جیاجیاوە پۆلێن کراون، لەوانە لەڕووى ناوەڕۆکەوە، کە  3            عثمان فتاح: 
                                        .. دەکرێتە بابەتى چیرۆکە شااایعر، کە ئەمەش                                                 یان بابەتێکى سااایاساااى یان کۆمەاڵیەتى یان ئەڤینى.....

                                                                                   پەیوەستە بە ناوەڕۆک و ڕووداوى چیرۆکەکە. جۆرێکى ترى دابەشبوونى بۆ چیرۆکە شیعر هەیە، 
یدا ڕوو  کاتە خایەنراوەى کە ڕووداوەکان تێ تایى ڕووداوەکان ئەو  پان                                                                                     کە ئەویش پەیوەسااااااتە بە 

                                نى پاااڵەوان و کردەوە و تێڕوانینە                                                  دەدەن. )گێڕانەوەى حیکااایەت و ڕووداوەکااان و باااسااااااى کرد
                                                                                     کەساااایەتییەکان بە شاااێوازى شااایعرى چێژدار، بەمەبەساااتێکى ئامانجدارو دونیابینییەکى تایبەت بە 
                                                                                  کۆتادەگات. دەکرێن بە سێ جۆر چیرۆکە شیعرى داستانى، چیرۆکە شیعرى درێژ، کورتە چیرۆکى 

                      ەردوو چیرۆکە شااایعرەکەى                       ( لەڕووى ناوەڕۆکەوە، ه   122  :     2٩٩٠                          شااایعرى.( )مساااعدبن عید العطوى
                                                                                    دڵدار دەچنە خانەى چیرۆکى شاایعریى کۆمەاڵیەتى، کە هەردوکیان لەڕووى ناوەڕۆکەوە لێک نزیکن 
                                                                          و باسااااااى ژیانى کۆمەاڵیەتى ناوەڕاسااااااتى سااااااەدەى ڕابردووى جوتیارى کورد لە ناوچەیەکى 

                                                                          دیاریکراوى کوردستان و نەهامەتییەکانى دەکات، بەدەست ئاغا و دەربەگەکانەوە. 
                                                                            چیرۆکە شاااااایعر  لە ڕەهەندى جیاوازى دەتوانێت بیرو بۆچوونى جیاجیا دەببڕێت، شاااااااعیر                 

                                                                                  دەتوانێت لە ڕێگەیەوە وێناى فرەڕهەند، لەڕووى دەبڕین و زمانەوە وشااااااەو دەسااااااتەواژەى ڕوون 
           ( بەم پێیە  ١  :     1٠١٩                                                                     هەڵدەبژێرێت، ڕووداوەکان بەدواى یەکتریدا، ڕیزدەکات. )نورى حمودى القیسااااااى

                                                                                 ەندێکى تێکەاڵوە لەنێوان چیرۆک و شاااااایعردا، بۆ گەیاندنى هەمان پەیام. بەاڵم دەبێت ئەوەش    ڕەه
                                                                                      لەبەرچاو بگرین، کە )تەنیا بەکارهێنانى زمانى شاااااایعر لە چیرۆکدا، یان نوسااااااینەوەى چیرۆکێک بە 

                        ( بەڵکو پێویساااتە ڕەگەز و    1٩2  :     2٩16                                                    زمانى شااایعر، ئەم دوو ژانرە تێکەڵ ناکەن.( )ساااابیر ڕەشاااید
                                                                                        ەماکانى هەردوو ژانەر لەیەک ژانردا کۆبکرێتەوە. بەواتایەکى تر لەڕووى زمان و قاڵبەوە دەبێت   بن

                                                                                  شااایعر بێت و هەموو ڕەگەزەکانى چیرۆکیشاااى تێدا بەرجەساااتە کرابێت، هەر لە )ڕووداو و کات و 
                                                                            شوێن و کاراکتەر و گێڕانەوە(وە بگرە تا دەگاتە زمان و ڕەهەندەکانى ترى چیرۆک. 
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       چییە؟       : کات  2 - 1

تدا ڕێدەکات، چەمکێک کە بەردەوام            كا یاوە، بە گوزەرى  کاتەوە کە دێتە دون                                                                                  مرۆڤ هەر لەو 
                                                                                     سەرنجى مرۆڤى کێش کردووە، ئەو پرسیارە بووە، کە )کات( چییە؟ بۆیە زۆرێک لە فەیلەسوفان و 

              نەبووە، ئایا                                                                           بیریاران هەوڵى وەاڵم دانەوەى ئەو پرساااااایارەیان داوە. بەاڵم وەاڵمێکى قەناعەتپێکەر 
                                                                                کات لە ه خاڵێک دەسااااااات پێدەکات لە کوێ کۆتایى دێت؟ یان تەنانەت دەگوترێت کات سااااااەرەتاو 
                                                                                     کۆتایى هەیە؟! هەر ئەمەش واى کردووە لە بیروباوەڕە ئاساااااامانى و زەمینییەکانیش ڕەنگدانەوەى 

   کى        و چەمکێ                                                                                هەبێت، زۆرێک لە کتێبە ئاساامانییەکان ئاماژەیان بەکات کردووە، وەلێ هەر بە نادیارى
                                                                                         لێڵ ماوەتەوە. الى هەندێ ئایین زۆر بەپیرۆز ساااەیرکراوە، ئەوەتا لە قورئانى پیرۆزدا خواى گەورە 

                               (   ئەمە و الى فەیلەسااوفانیش زۆر  1                                                  سااوێندى پێخواردووە و دەفەرمێت: )والعصاار()سااورس العصاار:
               هەمەکانى بیرى                                                                        جێگەى سەرنج تێڕامان بووە، هەر ئەم گرینگیەشى واى کردووە، کە لە تەواوى بەر

                                                                                        مرۆڤایەتیدا ڕەنگ بداتەوە، بە جۆرێک )لە هەموو کلتورو کۆمەڵگاکاندا كات بووەتە بەشاااااێكی گرنگ 
                                                                            و هیچ كۆمەڵگایەكی مرۆیی لە جیهاندا نییە، بیری لەكات نەكردبێتەوە، بیركردنەوە                 لە وێناكردنەكانی

   و،         و، شاایعری           ە ئەفسااانەیی                               و وشاایاری مرۆڤ و ئەمەش لە بەرهەم                             لەكات بەشااێكی گرنگە لە پێكهاتن
                       (. مرۆڤ لە بەرهەمەکانى   11  :     2٩٩١                                               و، فەلساااااەفییەكاندا بەرجەساااااتەكراوە()ڕێبوار سااااایوەیلى      ئەدەبی

کاتى  یان لە چوارچێوەى ژانەرە ئەدەبییەکان و فکرو ئەفساااااااانە دەبڕیوە،                                                                                       بیرى خۆیدا، کە زۆربە
     یانى                            ە بۆتە بەشێکى دانەبڕاو لە ژ                                                              بەکارهێناوە. ئەم کاتە ه وەک ڕاستەقینە یان کاتێکى وێناکراو. بۆی

                                                                                           مرۆڤ، بۆیەش لە بەرهەمەکانیدا ئامادەگییەکى بەردەوامى هەیە، بەتایبەتى لە بەرهەمى ئەدەبیدا.  
کات لەگەڵ ڕۆمان و چیرۆکدا، دەهێنرێت، بەاڵم                یدا، زیاتر چەمکى                                                                                   لەنێو توێژینەوەى ئەدەب

                                         وەى ڕەگەزەکان لەالیەن توێژەرانەوە، ئەگینا                                             ئەمە دەگەڕێتەوە بۆ ساااروشاااتى کارکردن و زەقکردنە
                                                                                 شاااایعریش خاڵى نییە لە کات، چونکە بەهەمان کەرەسااااتەى زمانى دەردەبڕدرێت، بەشااااێکیش لە لە 
                                                                                        کەرەساااااتە زمانییەکان کاتگەیەنن، بەتایبەتى هەردوو بەشاااااە ئاخاوتنى )کردار و ئاوڵکردارى کاتى(. 

          و ڕۆماندا                                  كاری ئەدەبییدا بەتایبەتی لە چیرۆك                                            بەاڵم لەگەڵ ئەوەشااااااادا دەوترێت )ناتوانرێت كات لە
                                     (. بۆیە لە نێو چیرۆک و ڕۆماندا دید و    11٠  :     2٩16                                        ناتوانرێت لەدەق داببڕێنرێت.()ساااااااابیر ڕەشااااااید

                                                                                   تێڕوانینى تااایبەت بۆ چەمکى کااات هەیە، بە زۆر شااااااێوە دەردەبڕدرێاات )ئەو كاااتە ڕێژەییەیە كە 
           و ئایندەدا           و ڕابردوو                     ەساااااایەتییەكان لە ئێسااااااتا             و جوواڵنەوەی ك                            چۆنیەتی گێڕانەوەی ڕووداوەكان

                                   و بەگونجاوترین شااااێوە گوزارشاااات لەباری                                            بەگوێرەی شااااێوازی گێڕانەوەی تێكسااااتەكە ڕێكدەخات
           و فەلسااااااەفەی                                            و فكری ئەوان لە هەڵوێسااااااتە جیاوازەكاندا دەكات         و دەروونی           و كۆمەاڵیەتی       ئابووری

            (. بەم پێیە   ١١  :     2٩٩١                     الید نەجمەدین ئەڵوەنى                                                ژیانیان لەسااااەرەتاوە تا كۆتای پیشااااان دەدات.()نەجم خ
                                                                                     هەموو ڕووداوەکان لە کاتێکى دیاریکراو ڕوودەدەن، هەروەها هەموو کەساااااااایەتییەکان لە کاتێکى 
                                                                                      دیاریکراودا ڕووداوەکان هەڵدەسوڕێنن، لەگەڵ شوێنیشدا هەمیشە پێویستە کات هەبێت، چونکە لە 

                                          هەمبەر گێڕانەوەشەوە هەموو خاڵێکى گێڕانەوە                                               هەموو شوێنێکدا کات ئامادەگى خۆى دەنوێنێت، لە
                                                                                        لە کاتێک دەساات پێدەکات و لە کاتێکى تردا بە دوماهیک دەگات، بۆیە کات ڕەگەزێکە هەموو ئەوانى 
                                                                                  ترى بەخۆیەوە بەسااااااتوەتەوە، بەتایبەت لە چیرۆک و ڕۆمان و بەگشااااااتیش لە ژیاندا. بەتایبەتى 

                                                ێندا هەیە، نەک هەر تەنیا لە بوارى ئەدەبدا بەڵکو                                            پەیوەندییەکى تۆکمە و بەهێز لەنێوان کات و شااااااو
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                                                                                    لە ژیان بەگشااااااتى، بەاڵم کات بەگرنگتر دێتە پێش چاو تەنانەت الى فەیلەسااااااوفان و بیرمەندانیش، 
                                                                                    چونکە دەوترێت )شااااااوێن ڕوانگەیەکى دیاریکراوە، بەاڵم کات الیەنێکە کە نە سااااااەرەتاو نە کۆتایى 

                                                    هەر لەم ڕوانگەیەشااااەوە ئەم پەیوەندییە لەنێو ئەدەبیشاااادا    (  26  :     2٩1١                           دیارنییە.()یمنى طریف الخولى
                       هەمان تۆکمەییان هەیە. 

 
                   : شوناسى تێکستەکان 3 - 1

                                                                                    ئەم دوو تێکستە هەردووکیان لە ڕووى زەمەنى نووسینەوە لەیەکترییەوە نزیکن، هەردوکیان لە         
         و تێکساااااتى         لە بەغدا      1٠١١                                                       چلەکانى ساااااەدەى ڕابردوو نوساااااراون، تێکساااااتى )اللەباس( لە سااااااڵى 

  (    21٠  و    211  :     1٠١١                                      ( لە کۆیە نوسااااراون. )عبدالخالق عالءالدین    1٠١١  و     1٠١9                     )توتنەوان( لە سااااااڵنى )
                                                                              لەڕووى ڕووخسااااااارەوە هەردوو بە زمانێکى سااااااادە و بە کێشااااااى خۆماڵى )پەنجەیى( دە بڕگەیى 
   ج                                                                                  نووساااراون، کە کێشاااێکى کۆنى کوردییەو بۆ هەر لەتێك دە بڕگەیە، كە بە شاااێوەی )دوو پێی پێن
     و لە                                                                                  بڕگەیی دابەش بووە، واتە دە بڕگە، ئەم كێشااااە لە هەموو كێشااااە ژمارەییەكانی كوردی باوترە

         و زۆربەی                                                                         هەموویان زیاتر لە شاایعری سااتوونی بەكارهاتووە، نزیكەی هەر هەموو شاایعری گۆران
                                                       و شیعری میللی بەم كێشە نووسراون بۆیە ئەم كێشە بە )كێشی                            هەرە زۆری چیرۆكە شیعرییەكان

                                    (. ئەم دوو چیرۆکە شاایعریەش دەچنە ئەم    2١9  :     2٩1١               .( )عەزیز گەردی                       تەوایەتی كوردی( دادەنرێ  نە
                                                                                       خانەیەوە، کە پێدەچێت بۆ هۆکارى ئاسااانى کێشااەکە یان باوى و زۆر ئەم کێشااە لە ئەدەبى میللیدا 
                                                                                بگەڕێتەوە، یان دەشاااێ پەیوەسااات بێ بە ڕەساااەنى نەتەوەیى بوونى، کە الى شااااعیریش هەر ئەمە 

                                                                             ەرى بەکارهێنانى بێت. لەڕووى ساااەرواشاااەوە شااااعیر لە هەردوو دەقەکەدا ڕەچاوى ساااەرواى     پاڵن
                                                                                یەکگرتوى کردووە، ئەو ساەروایەى کە زۆربەى شایعرى کالسایکى کوردى پێ نوساراوە، واتە دوو 
                                                                                 نیوە دێڕى یەکەم وەکو یەکن، نیوەدێڕى دووەمى هەموو دێڕەکااان هەمااان سااااااەروایااان هەیە، بۆ 

                                                                     ەقى )اللەباس(دا دەنگى }ۆ{ى کردووە، بەساەروا. کە دەنگێکى ڕەساەن و تایبەت                  نموونە شااعیر لە د
                                                                                           بە زمانى کوردییە و نەلە عەرەبى و نەلە فارسیشدا نییە. بەاڵم لەدەقى )توتنەوان(دا شاعیر چیرۆکە 
                                                                           شاااایعرەکەى دابەشااااکردووە بەسااااەر حەوت پارچە شاااایعردا و هەر پارچەیەکى لەڕووى ژمارەى 

                                                            ى داناااوە، کە دە دێڕە و بەهەمووى حەفتااا دێڕ دەکااات، هەمااان کێشااااااى                    دێڕەکااانەوە بەیەکسااااااااان
                                                                                      بەکارهێناوە، بەاڵم هەمان سااااااەرواى بەکارنەهێناوە، لە هەر پارچەیەکدا پیتێکى کردووە بەسااااااەروا 
                                                                                 لەوانە }ا، و، ن{ ئەوەى ساااەرنج ڕادەکێشاااێ ئەوەیە جارجار چاوى لەساااەروا پۆشااایوە و خۆى بە 

                                                         ەرواى ئازاد ڕۆیشتووە، )ئەو سەروایەیە کە شاعیر خۆى بە هیچ                             سەرواوە نەبەستۆتەوە، بەرەو س
                                                                                 قاڵبێکى دابەشاااابوونى سااااەروا نابەسااااتێتەوە. کەى بیەوێ و لە کوێ ماناو هەسااااتى ناو شاااایعرەکە 

یام گرنگ بووە،    1٩9  :     2٩16                                 بخوازێ، دەیهێنێتەوە.()عەزیز گەردى نا و پە ما                                          ( زۆرتر الى شااااااااعیر 
                                نەوەک قاڵب و کۆتبەندى ڕووخسار. 

                                                                           وەک پێشااااااتر ئاماژەمان پێدا، لەڕووى مەوداوە هەروەک چیرۆک، چیرۆکە شاااااایعریش هەمان           
                                                                                   پۆلێنبەندى بۆکراوە، بۆ )چیرۆکى درێژى شاایعرى، کە پێشااى دەوترێت داسااتانە شاایعر کە ژمارەى 
                                                                                      دێڕەکانى دەگاتە هەزار دێڕ و زیاتریش تێکەڵ لە خەیاڵ و واقیعە، یان ڕۆمانە شاااااایعر، هەروەها 

                                                                        وەم چیرۆکە شاااااایعر دێت، کە لە پلەى ناوەڕاسااااااات دایە، نە زۆر درێژ نە زۆر کورت.          بەپلەى دو
                                                                                جۆرێکى تریان کورتە چیرۆکى شااااعیرییە کە زۆرجار بە چیرۆکى شااااانۆى ناسااااراوە، زۆر نوێیە، 
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                                                                                  هەوڵاادەدات چیرۆکێااک یااان ڕووداوێااک زۆر بە کورتى بگێڕێتەوە، بەاڵم بااابەتەکااانى جۆراوجۆن.( 
                                                        ( بەم پێیە بێت ئەم دوو دەقە هەردوکیان دەچنە خانەى کورتە    122  :   ٩٠  2٩                   )مسااااااعد بن عید العطوى

تایبەت دەگێڕێتەوە، دەقى                                                                                     چیرۆکى شاااااایعریى، چونکە هەریەکەیان چەند ڕووداوێکى دیاریکراو و 
                                            ( دێڕە، هەروەهااا زۆر لە شااااااااانۆوە نزیکە کە دەشاااااااێ   9٩                      ( دێڕە، و توتنەوانیش )  26           اللەباااس لە )

                                                           ا بکرێنە شااانۆ و لەسااەر تەخت نمایش بکرێن. نموونەکانى تریش لە                             هەریەکەیان لە چەند پەردەیەکد
                              ئەدەبى کوردیدا بەرچاودەکەون. 

                                                                                     لەڕووى قوتابخانە و ڕێبازە ئەدەبیەکانەوە، ئەم دوو دەقە لەچوارچێوەى ڕیالیزمى فۆتۆگرافى             
ێکى دەرە ێمە لە کۆمەڵ ییە لە کۆمەڵااادا، الى ئ نراون. )ئەمە جۆرە بەرهەمێکى ئەدەب       بەگیى                                                                            دا

                                                                                   دواکەوتوودا لەسااااااەر زمانى خوێندەوارە پێشااااااکەوتووەکان خۆى دەنوێنێ، بریتییە لە پیشاااااااندانى 
                                                                                     ناگزوورى و دواکەوتوویى کۆمەڵ بەشێوەیێکى ساکارى سەرپێیانە، ئەم جۆرە شیعرە لێکدانەوە و 
   ،                                                                                  شااایکردنەوەى ساااایکۆلۆجى تێدا نییە، بیرى تیژو خوێندەوارى و ڕۆشااانبیریى بەرز و قووڵى ناوێ

                                                                                  چونکە بەزمااانێااک دەبێژرێ زمااانى خەڵکە، بەاڵم خوێناادەوارو نەخوێناادەوار دەجووڵێنێ و دەورى 
                                                                                      خۆى لە گۆڕانى کۆمەڵدا دەبینێ. الى دڵدار دوو نموونەى بەرزى ئەم جۆرە شیعرە هەیە )اللەباس( 
                                                                                  و )توتنەوان(، هەردوکیان ڕەنجبەر و زەحمەتکێش و جوتیارى ڕوش و ڕووتى ئەو کوردساااااتانەن، 

                                                                         یشااااااى زۆر و ژیانى سااااااەخت. شاااااااعیر سااااااوودێکى زۆرى لە فۆلکلۆر و ئەدەبى میللى کوردى  ئ
                                                                                         وەرگرتووە، و وەستایانە توانیویەتى بەزمانێک و شێوازێک نالەبارى جووتیارى کورد بگێڕێتەوە کە 
                                                                           بۆ هەرگیز پاااارێزگاااارى ڕێچکەى ئەدەبى فۆلکلۆرى و ئەدەبى هونەریى نووسااااااراوى کوردى 

                                                     ( ئەمەش ئاااوێتەکردنى هەردوو ئەدەبى فۆلکلۆرو نووسااااااراوە،    ١١9  :     2٩٩١                   بکااا.()مااارف خەزنەدار
                                                                                  لەسااااااەر دەسااااااتى دڵدار و داهێنانى لقەژانەرێکیشااااااە لەنێو ئەدەبى کوردى و دلەڕوانگەى ڕێبازە 

                                                                                  ئەدەبییەکانیش نموونەیەکى دەگمەنى جۆرێک لە ڕیالیزمى هێناوەتە ناو ئەدەبیاتى کوردى. 
     

     نەوە                           بەشى دووەم: پراکتیک و شیکرد
                               : کات وەک فیزیک لە تێکستەکاندا 1 - 2

                                                                                لەهەردوو تێکسااااااتەکەدا کاتى فیزیکى کە پەیوەندى بە کاتى ڕاسااااااتەقینەوە هەیە، دەبینرێت،                 
                                                   بەجۆرێک لە دەستپێکدا شاعیر بەم جۆرە دەست پێدەکات: 

                           ڕۆژێکى پاییز لە پێش نیوەڕۆ
  (   211                            اللەباسم بینى زەوى دەدا تااۆ)

                                                                    ى هەردوو گرێیى ئاااوڵکااارى کاااتى )ڕۆژێکى پاااییز( و )لەپێش نیوەڕۆ( لەڕووى             لێرەدا هێنااان          
                                                                                      بونیادى هونەرییەوە پێى دەوترێت كاتی دەرەكی کە )ئەو كاتەیە بەراوردی كاتی ڕووداوی چیرۆك 

               و كۆتاایی چیرۆك                                                                 بەكااتی دەرەوەی ڕاسااااااتەقینەیی دەگەیەنێات. یااخود ئەو كااتەیە كە سااااااەرەتاا
            ( ساااااەرەتاکەى    112                                           مێژوویی بەساااااتراوەتەوە،()نوزت ئەحمەد عوسااااامان:                       دەردەخات، واتە بەكاتی 

                                                                                      کاتێکى دیاریکراوە کە چیرۆکەکە تێدا دەسااات پێدەکات، دواتر بە هونەرى فالشاااباک دەگەڕێتەوە بۆ 
                                                      ڕابردوویەک، بەاڵم زۆر دوورنا لەسەر زارى اللەباس دەڵێت: 

                            وتى: لەهاوین کێخوا کاکە سور
  ( 1  21                        هاتە ماڵمان پێى وتم اللۆ)
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                                                                                       لێرەشااااااادا گرێى ئاوڵکارى کاتى )لە هاویندا( کاتێکى فیزیکییە کە کارەکتەر دەیەوێت ڕووداوەکان 
                                          لەڕووى زەمەنەوە ڕیزبکات بەدواى یەکتریدا. 

                                                                                لە دەقى )توتنەوان(یشااادا بەهەمان شاااێوە دەسااات پێدەکات بەکاتێکى دیاریکراوى دەرەکى، کە             
   :                                       خاڵی دەسپێکى چیرۆکەکەیە، و شاعیر دەڵێت

                             ڕۆژێکى هاوین لە قرچەى گەرما 
  (   21٠                             ئاودێرێکى ڕووت توتنى ئاوئەدا)

                                                                             گرێى ئاااوڵکااارى کاااتى )ڕۆژێکى هاااویناادا( کاااتێکى فیزیکییە و شاااااااااعیر دەیەوێاات ڕیزبەناادى         
                                                                                  ڕووداوەکاان بەوردى دیااریبکاات، هەروەهاا لە شااااااوێنێکى تر کااتى دیااریکراو بەکااردەهێنێات کە 

                                                       کارەکتەر چیرۆکەکەدا ئەوانیش کێخوا و توتنەوانن، و دەڵێ:                           ڕۆژێکى تایبەتە لەنێوان دوو 
                            توتنەوان وتى )ڕۆژى شاییەکە(
  (   222                             نەهاتمە الت و ناردمتە ئاسیاو )

                                                                                      ئەم جۆرە کاتانە بەسااااااتراونەتەوە بە کاتێکى دیاریکراوى فیزیکییەوە، کە لە چیرۆک و حیکایەتى       
  ی                                         ێژووییە فیزیكییە دەگرێتەوە كە ڕووداوەكان                                                 فۆلکلۆریدا زۆر دەبینرێت. )كاتی حیكایەت ئەو كاتە م

                                                                                   تێدا ڕوویداوەو، هەسااااتی مرۆڤ دەتوانێ پێوانەی بكات بە بەردەوامی لە سااااەر هێەێكی ڕاساااات لە 
                                                                                    ڕابردووەوە بەرەو داهاتوو دەڕوات(، كە چیرۆکنووس بە پێوەرەكانی سااەعات وڕۆژو مانگ وساااڵ  

                                         دییەكی هەرە دیاری ئەو جۆرە كاتە. هەروەها                                                دیاری دەكات. ئەمەش خۆی لەخۆیدا دەبێتە تایبەتمەن
                                                                                     هەندێ نوسااااااەر تایبەتمەندییەكی دیكەی ئەو جۆرە كاتە دیاری دەكەن بەوەی، كە )ئەم جۆرە كاتە 

                                                           و لەشااااارەزایی تایبەتییەوە ترازاوە، چونكە بوونێكی مادی ڕووتی                       سااااروشااااتێكی موجەڕەدی هەیە
      و وەك                          ، بەڵكو لەدەرەوە دەبینرێت    نابێ                       و تێكەڵ بەخودی تایبەتی                 و گەردووندا هەیە       لەسااااااروشااااااات

                                                                                              بەراورد بەپێوەری تایبەتی )كاتژمێر( )ڕۆژمێر( دەپێورێت(. ئەم جۆرە كاتە زیاتر لەڕۆمانی تەقلیدیدا 
                                                          و ڕۆمانی كۆندا كات وەكو زنجیرەیەكی نەپچڕاو بەدوای یەكتردا                           بەدی دەكرێت، چونكە لەچیرۆك

  و                                        دەگرێت، كە ڕووداوەكان دووچاری لێكترازان                                          ڕیزدەكرێن ئەمەش هۆكارەكەی لەوەوە سااااەرچاوە
                                        و بەردەوامی خۆی وەردەگرێت، لێرەوەش كاتە                   و ڕێچكەیەكی سااااااروشااااااتی                  پچڕپچڕ بوون ناكرێن

                                                                       دەرەكااایااایەكە دەباااێاااتە تاااۆمااااركەری ئەو ماااێاااژووە دیاااارەی كە ڕووداوەكاااان لەچاااوارچاااێاااوە 
                 انەوەکەى ئاساااااااانتر                          ( ئەم دیاریکردنەى کات گێڕ  3٠  :     2٩13                               دەگرێت.()سااااااەرکەوت عومەر ئیبراهیم

                                                                                     دەکات، و وەرگر بەبێ لێکدانەوەیەکى ورد دەتوانێت ڕووداوەکان بەیەکەوە ببەسااااتێتەوە و مێشااااک 
                                                                                     ماندوو ناکات، ڕەنگە ئەمەش بۆ ئەوە بگەڕێتەوە، کە نێرەر دەوێت پەیامەکەى بەئاساااااااانى بگاتە 

              هەموو کەسێک. 
 
                                         :  كات وەک بونیادى هونەرى لە تێکستەکاندا 2 - 2
                                                                                  بونیادە هونەرییەکان لە حیکایەت و ئەفسانەوە بگرە تا دەگاتە ڕۆمان و شێوە نوێییەکانى          یەکێک لە   

                                                                                      چیرۆک، کاتە. کە بەزۆرى کاتێکى دوور لە فیزیکە، و زۆرجاریش بە کاتى ناوەکى ناسااااااراوە، )ئەو 
   ت                                                                                        كاتەیە كە ناپێورێت بەوە دەناساااااارێتەوە، كە ناتوانرێت بخرێتە ژێر هێەی پێوانە كراو(، بەمەش كا

                                                 و ڕۆماننووس بەپێی شێوازی ڕێزكردنی ڕووداوەكان ئەو                                    لەڕۆماندا شێوازێكی ڕێژەیی وەردەگرێت
                                                                                   كاتە ناوەكییە ڕێك دەخات. بەم شااااااێوەیە لەئەنجامی ڕەنگدانەوەی باری دەروونی كەسااااااێتییەكان 
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                                                                                لەجیهاانی ڕۆماانادا كااتی نااوەكیش كااریگەری زیااتر دەركەوت، ئەمەش پێویسااااااتیەك بوو دەبوو 
                                                             بدەن، چونكە باری سااایكۆلۆژی كەسااێتییەكان پێویسااتی بەو جۆرە كاتە                ووسااان بایەخی پێ      ڕۆمانن

                                     ( ئەمەش لە هەردوو چیرۆکە شیعرییەکەدا   ١1                                              بوو كە بەكاتی ناوەكی ناسرا.( )سەرچاوەى پێشوو: 
                                                                                       ڕەنگى داوەتەوە، بەتایبەت چونکە شاااعیر تێکەڵ بەبارى دەروونى کارەکتەرەکان دەبێت و کاتەکەى 

                                                                                ى ڕووداوەکان ئاڵوگۆڕکردووە، ڕابردوو و ڕانەبردوو و ئێساااااتاى تێکەڵ کردووە، بەنموونە        لە ڕەوت
                            لە دەقى )توتنەوان(دا دەڵێ: 

 
                               لەچوار سەر خێزان خۆى و منداڵى 
                               هەر ئەویان هەبوو هەڵسابوو گۆیا

                           سەپکەیێ بکا، گۆزە ئاو بێنێ                                                                
  (   21٠                                توتن ئاوبدا، منداڵ بەخێو بکااا)ل                                                              

                                                                                    لەم دێڕەى سەرەوەدا ڕەوتى ڕووداوەکان لە ڕابردوو دایە، بەاڵم شاعیر لەسەر ئەم ڕاستەهێەە         
پاڵەوان کە  بارێکى ژیانى  باسااااااکردنى  ێت، و دەگەڕێتەوە بۆ ڕانەبردوو، ئەویش بە  ناب                                                                                      بەردەوام 

                                                 هێنانى کارەکانى )بکا، بێنێ، ئاوبدا، بەخێوبکا( کە                                         لەداهاتوودا و لە ئێسااااااتاشااااااادا کارى بووە، بە 
                                                                                       هەموویان لەڕووى کاتەوە ڕانەبروون، بە شاااێوازى دانانیش هاتوون، کە )ئەم شاااێوازە بۆ گەیاندنى 

                         ( بەکارهێنانى ئەم شاااێوازە    216  :     2٩٩١                                                  چەمکى هیوا و خۆزگە بەکاردێت.()ئەورەحمانى حاجى مارف
                                                 و خۆزگەیەکى پەنگ خواردوو، یان گومانێک کە پاڵەوان                                      الى شاااااااعیر دەگەڕێتەوە بۆ هیوا و ئاوات

                               بتوانێت ئەوە هەموو کارە بکات. 
نانى کارە                                                                                         لە تێکسااااااتى )اللەباس(یشااااااادا، هەمان دیاردە دەبینرێت، واتە شااااااااعیر لەبەکارهێ

                                                               ڕابردووەکانەوە دەگەڕێتەوە بۆ بەکارهێنانى ڕانەبردوو. دەنووسێت: 
                            ڕەسوولەى کوڕت ڕەنجبەرى چاکە

                           ەالمى مق هوڕ، الوى جوست و جۆ ز
                           کوا بۆچى جووتت لەباتى ناکا

                            بۆچى تۆ نادا، بۆچى نابڕێ شۆ
  (   211                               هێندێ پێکەنى، سەیرێکى کردم   )ل

                                                                                     لێرەشااادا بەهەمان شاااێوە ڕەوتى ڕووداوەکان لە ڕابردووەوە بۆ ڕانەبردوو و دواتر گەڕانەوە بۆ       
                                 لێااک جاااران شاااااااااعیر دەتوانێ لە ڕێگەى                                                 ڕابردوو، ئەمەش دەچێتە خااانەى ئاااوێتەکردنى کااات. )گە

                                                                                       بەکارهێنانى هونەیانەى کات، تێکەڵ کردنى دەمکاتەکات شاااایعریەتى دەقەکە زیاتر بکات و بەرزى و 
                          ( دڵدار لە تێکەڵکردنى کات   32  :     2٩12                                                      نزمى زیاتر لە دەقەکەیدا دەبینرێت.()شیروان حوسێن خۆشناو

                                     وتى ڕووداوەکان دەجوڵێنێ. لەم نموونەى                                                 و دەمکاتەکانیش بەشێوەیەکى زۆر هونەرى ئاڕاستەى ڕە
                                                                                        سەرەوەدا، ئاوێتەکردنى هەردوو کاتى ڕابردوو و ڕانەبردووە، کە دوو زەمەنى جیاواز دوور مەودا 

                                              لەیەکترین، بەاڵم شاعیر بەیەکترییان دەگەیەنێت. 
  و                                                                               بە شێوەکى گشتى سروشتی كات لە واقیعدا خۆی بەجۆرێكە كە لە ڕابردووەوە بەرەو ئێستا          

                                                  و ڕۆماندا بەهۆی بوونی جۆرەكانی كاتەوە ئەم سیستەمە                                    داهاتوو دەڕوات، بەاڵم لەجیهانی چیرۆك
                                                                                    بەدوایەكدا هاتووە لەو شێوازە سروشتیەی خۆی الدەدات، چونكە سروشتی گێڕانەوە وادەخوازێت، 
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   رج   مە                                                                                    كە زۆرجار گێڕەرەوە لەئێسااااااتاوە بگەڕێتەوە بۆ ڕابردوو ئینجا بەرەو ئایندە بڕوات. كەواتە
  و                                و هەمیشاااە لە ڕابردووەوە بۆ ئێساااتا                     و ساااروشاااتییە ببەساااتێتەوە                          نییە كات خۆی بەم هێەە ڕاسااات

                                                                                    داهاااتوو پەیڕەوی بەدوایەكاادا هاااتنی خۆی بكااات، بەڵكو لەجیهااانی ئەدەباادا بەهۆی تەكنیكەكااانی 
                                                                       و زۆرجار ئەم سااایساااتەمەی كات تێك دەشاااكێنرێت بەمەبەساااتی بەخشاااینی چێژێكی زیاتر         گێڕانەوە

                                                                              وێنەر دیارە ئەمەش بوارێكی فراوان دەڕەخسااااااێنێت بۆ چیرۆكنووس بۆئەوەی توانای ئەوەی    بەخ
  و     بدات                         و ڕایان بگرێت، پەرەیان پێ             و پاشاااااایان بخات     و پێش                               هەبێت یاری بە بەشااااااەكانی كات بكات

                                                                                      لەڕێگای ئەم بەكارهێنانەوەش كە خۆی الدانی هێەە ڕاسااااااتیەكەی كاتدا دەنوێنێت گۆڕانكاری زیاتر 
                                                و چەند مەبەساااتێكی ئیساااتاتیكی بایەخدار لەكارەكەیدا                                  داڕشاااتنی بینای ڕووداوەكاندا بهێنێت      بەساااەر 

                                 (. ئەمەش بەتەواوى لەم دوو چیرۆکە   ١1  :     2٩13                                     وەدەسااااااات بێنێات.()سااااااەرکەوت عومەر ئیبراهیم
                                                                               شاااعرییەدا ڕەنگى داوەتەوە، کە بەشاااێکى بۆ مەبەساااتى ئیساااتاتیکا و بەشاااێکى ترى بۆ ساااروشاااتى 

               وە، بەنموونە:                  گێڕانەوە دەگەڕێتە
                                لەو ڕۆژەوە هااااااااەتاکو ئێستا
                          نەداوم دیت نە ڕەحمەتى خوا

 من داوم نەبێ کرێ داو نەگااااااااااااااااااارم                         
 چوار داخ لە کوێ بوو؟ لە کوێ بێنم سا                         

                           ئینسافت هەبێ سەیرى حاڵم کە
                         ڕەوشتت چۆنە چۆنت من هێنا

 هەتا ئیقناعت کردم بە ئاودێاااااااااار              
 خۆت کردە نۆکەر من بووم بەئاغا               

                           کە هاتم زگم کەوتە سەر زەوى
                           توتنم چاند و ڕەنجى شانم دا

 ئەڵێم دار بکڕە، ئەڵێم داو بێنە                
 ئەڵێم برسیمە، ئەڵێى پارە کوا                

              و منداڵم برسى            من بەبێ پارە
                             لە کوێ قوڕبێنم بیکەم بەسەرما

 کێخواکە ووتى )عەواڵ گوێ گرە                  
 پیاو ئەمەتا شت لەیاد ناکاااا(                   

 (223)ل
                                                                                      لەم گفتوگۆیەى نێوان توتنەوان و ئاغادا، شاااااعیر چەند جارێک لە کاتێکەوە بازى داوەتەوە ناو           

                                                                      لە ڕابردووەوە بۆ کاتى ئێسااااااتا، دواتر دەگەڕێتەوە بۆ داهاتوو، دواى ئەو بۆ                     کاتێکى تر، بەنموونە 
                                                                                     کاتى ئێسااااااتا. هەموو ئەم ئاوێتەکردن و تێکەاڵوکردنى کاتەکان یان لە ڕێگەى ڕێژە کارەکان یان 

                                             بەهۆى ئاوڵکارەکانى کاتگەیەنەوە دروست کراوە. 
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                                               : کەرەستە زمانییەکانى کاتگەیەن لە تێکستەکاندا. 3 - 2
                                                                       کات هەروەک چۆن لە سااااااروشااااااتدا، بوونێکى حەتمى هەیە، بەهەمان شااااااێوەش لە زماندا                 

                                                                            بوونێکى هەمیشااااااەیى و نەگۆڕى هەیە، چونکە هەر ڕسااااااتەیەک کە دەوترێت پێویسااااااتە کاتێکى 
                                                                                       دیاریکراوى تێدابێت، )کاتى ڕێزمانى وەک یەکێک لە فۆڕمەکانى ڕەنگدانەوەى واقیعیى مەوزووعیى 

                                                                          ماندا خۆى دەنوێنێ. ئێمە هەر هەواڵێک لە ڕووى پەیوەندى بەکاتەوە وردببینەوە،                 هەبوونى کات لە ز
                                                                                        هەمیشااااااە کەڵک لە مەوداى جیابوونەوە وەردەگرین. لە ڕێزماندا ئەو مەودای جیابوونەوەیە بریتییە 
                                                                              لە دەمى ئاااخاااوتن بەپێى ئەو بۆچوونە دەشااااااێ بەێین کاااتى ڕێزمااانى بەناادە بەهۆش و ئاااگاااى 

                                                                  ئێسااااااتا وەک یەک کەوتن لەگەڵ دەمی ئاخاوتن تەماشااااااا دەکرێ، کاتى ڕابردوو                   ئاخێوەرەوە. کاتى
           ( ئەم کاتە    2١٠  :     2٩٩١                                                             وەک پێش ئەو دەمە، کاتى ئایندەش وەک دواى()ئەوڕەحمانى حاجى مارف

                                                                                     لەڕووى وشااەسااازییەوە بە دوو بەشااى ئاخاوتن دەردەبڕدرێت، یەکێکیان ئاوڵکردارە، ئەوەى تریان 
                                                      ەمکى کات چەمکى ڕوودان و کەساااااایش هەمیشااااااە لەخۆ دەگرێت. کات                        کردارە. کردار، جگە لە چ

                                                                                      چەمکێکى هەمیشااییە لە کاردا و پێویسااتە هەبێت، ئەمەیش لەڕێگەى مۆرفێمى کاتەوە دەردەبڕدرێت. 
                                                                                     کە )بۆیە چەمکى کات پتر بە مۆڕفێمى بەندى کورت دەرئەبڕرێ و ئەگەر پێویسااااات بوو بە ئاوڵکار 

                               ( بەم پێییە مۆرفێمەکانى کات لە   ٠6  :     1٠٠6               دواڵ حوساااێن ڕەساااوڵ                               پتر ورد و نزیک ئەکرێتەوە.( )عەب
                                                                                        ئاوڵکردار گرنگترن، چونکە ئەگەر ئاوڵکردارەکانیش بێن، پێویسااااااتە مۆڕفێمەکانى کات بوونیان هەر 

                                                                       هەبێت، بەاڵم مەرج نییە کە مۆڕفێمەکانى کات هاتن ئاوڵکرداریان لەگەڵ بێت. 
                                               دەمى بەجێهێنانى کارێک ڕادەکێشێ و وەاڵمى پرسیارى                                    هەرچى ئاوڵکردارى کاتییە، )پەنجە بۆ             

                                                                                           )کەى؟ کەنگێ؟ لە کەیەوە؟ ه وەختێ؟ .......( دەداتەوە. بەشااااااێک لەوانەى دەبنە ئاوڵکردارى کاتى لە 
                                                                                       بنەڕەتدا ناوى کاتن و دەمێک دەبنە ئاوڵکردار کە ڕوودانى کردارەکە نیشاااااااان بدەن.()ئەورەحمانى 

                                                   اتێک ئەم دوو کەرەسااااااتە کاتگەیەنە پێکەوە هاتن، هەمیشاااااااە         (. هەر ک  31  و     3٩  :     2٩٩١         حاجى مارف
                                                                                          ڕێکەوتن لەنێوانیان دا، دەبێت. واتە ئەگەر ئاوڵکردار ئێساااتا بوو، پێویساااتە مۆڕفێمى کاتى ئێساااتاش 

           بەکاربێت. 
                                                                                 لە دیارترین ئەو ئاوڵکردارە کاتیانەى کە لە هەردوو تێکستدا، بەکارهاتوون، ئەمانەن:             

                                                                    فرێزێکى ئاوڵکارى کاتى بەکارهاتووە، لە دوو ناو، کە بەهەردووکیان گرێى                    ڕۆژێکى هاوین: وەک
                                           ئاوڵکردارى کاتى دروست دەکەن، شاعیر دەڵێت: 

                             ڕۆژێکى هاوین، لە قرچەى گەرما
  (   21٠                                   ئاودێرێکى ڕووت توتنى ئاوئااەدا    )
                                 وتى:  لە هاوین کیخوا )کاکە سوور(

  (   211                                     هاتە ماڵەوە پێى وتم اللۆ             )
                                                                                 لەم دوو دێڕەدا شاااااعیر ناوى وەرزى )هاوین(ى وەکو ئاوڵکردارى کاتى بەکارهێناوە و گرێى             

                                                                                     ئاوڵکردارى لێ دروساااااات کردوون، ئەمەش بۆ دیاریکردنێکى وردى کاتە، لەنێو کاتە ڕابردووەکان. 
  ى                                                                                    هەر لەم دێڕەدا دەساااتەواژەى )لەقرچەى گەرما(دا، دەساااتەواژەیەکى کات گەیەنە، کە مەبەسااات لێ

                                                                                   کاتێکى دیاریکراوى ڕۆژەو کاتى نیوەڕۆیە. وردکرنەوەى کاتە بۆ زەمەنێکى زۆر دیاریکراو. 
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                                                                                            ئێستا: یەکێکە لەو ئاوڵکردارانەى کە لە هەردوو تێکستەکەدا زۆرترین بەکارهێنانى هەیە، و لە ڕووى 
     ەاڵم                                                                               کاتیشااااەوە کاتى ئێسااااتا دەگەیەنێت. هەرچەندە شاااااعیر باس لە ڕووداوێکى ڕابردوو دەکات، ب
                                                                                        بەکارهێنانى کاتى ئێستا لەسەر زمانى کارەکتەرەکانەوە، بۆ زیندوێتى ڕووداوەکان دەگەڕێتەوە. 

                             ئێستاش چە هەقى جوێندانت هەیە
  (   222                                قسورى خۆتە! من چى بکەم؟ پیاو!! )

                                  لەو ڕۆژەوە تا هەتاکو ئێستااااااا 
  (   223                              نەداوم دیت و نەڕەحمەتى خوا   )

       ااارە                             ئێستاش بەرۆکم ئەگرى بۆ پاااا
  (   223                              پارەى چى کوڕە؟ خوارداشت نەما )
                             ئێستاش ه حەقت الى من نەماااوە

  (   22١                             خوارداشت وەرگرت گەلێکیش زیا )
 

                                                                                       ڕۆژ شااااااییەکە: هێما کاتگەیەنەکان، زۆرن، کە هەندێکیان وەک نیشاااااانەى پڕاگماتیکى بەکاردێن، کە 
  ى                         کارهێنانى دەسااااتەواژى )ڕۆژ                                                              پێویسااااتە لە دەوروبەرى تایبەتدا لێکدانەوەى بۆ بکەین، بەنموونە بە

                                                                               شاییەکە( نیشانەیەکە کە تەنیا لەنێوان ئەو دوو کارەکتەرە ڕوونە کە گفتوگۆ دەکەن: 
                               توتنەوان وتى )ڕۆژى شاییەکااااە
  (   222                              نەهاتمە الت و ناردمتە ئاسیاو( )

 
                                                                                  لەوڕۆژەوە: جۆرێااک لە کااات، دیاااریکردنى مەودایە، بەو واتااایە کە سااااااەرەتااا و کۆتااایى کاااتەکە 

                                                                                      یاریدەکرێت، واتە خاڵى دەستپێک و دوماهیک ئاماژەى پێدەدرێت، جا ه بەشێوەیەکى ورد بێت یان  د
                                       بەشێوەیەکى گشتى. بەنمونە شاعیر دەڵێت: 

                                  لەو ڕۆژەوە تا هەتاکو ئێستااااااا 
  (   223                              نەداوم دیت و نەڕەحمەتى خوا   )

                          ن نیشاااانەیەکى پڕاگماتیکییە                                                         لێرەدا شااااعیر )لەو ڕۆژەوە( دەکاتە ساااەرەتاى کاتەکە، کە دیساااا            
                                                                                        چونکە تەنیا قسااەکەر و گوێر دەزانن کە مەبەساات لێى کام ڕۆژە، وەلێ خاڵى کۆتایى )ئێسااتا(یە، کە 

                            مەبەست لێى کاتى قسەکردنە.  
                                                                                     پاش دەمێک: ئەم دەسااااااتەواژە کاتگەیەنە، بۆ دەربڕینى کاتى زینجیرەى بەدوایەکدا هاتووى کات، 

                            بەکاردێت، وەک شاعیر دەڵێت: 
                                   ەرى هەڵبڕى پاش دەمێک مااااااااااەال س

  (   22١                                ئێمەش لەگەڵ ئەو گوێ قواڵغ ئینجا )
                                                                                 لێرەدا، زنجیرەى ڕووداوەکااان بە ئاااڕاسااااااتەى خۆیاااناادا دەڕۆن، بەاڵم لەکاااتى گێڕانەوەدا ئەم           

                                               دەستەواژانە بۆ پێکەوە بەستنى کاتەکان بەکاردێت.
                                      ایز( پێکهاااتوون، هەردوکیااان ڕۆژێااک لەناااو                                                 ڕۆژێکى پااایز: ئەم گرێیە کە لە دوو ناااوى )ڕۆژ( و )پاا
                                                 ڕۆژەکانى ساڵ دیاریدەکات، وەک لە دێڕێکدا هاتووە: 

                          ڕۆژێکى پایز لە پێش نیوەڕۆ
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  (   211                            اللەباسم دیت زەوى ئەدا تۆ   )
                                                                                  هەر لەم دێڕەدا، کاتەکە ورد دەکرێتەوە بۆ دیاریکردنى بەشااااەکانى ڕۆژێکیش، واتە وەک چۆن           

                                                         دیاریکراوە، بەشااااااێکیش لەو ڕۆژە دیاریکراوە، ئەویش هەر بەهۆى                       ڕۆژێک لە ڕۆژەکانى سااااااااڵ 
                                                فرێزێکى ئاوڵکارى کاتییەوە کە )لەپێش نیوەڕۆ(یە. 

                                                                                      بەم شێوەیە دەردەکەوێت کە شاعیر هەریەک لەم ئاوڵکردار و گرێ ئاوڵکردارییانەى بەکارهێناوە       
                             دووەوە بۆ ئێستا درێژدەبنەوە                                                              بۆ گەیاندنى چەمکى کات لە هەردوو تێکستەکەدا، کە هەموویان لەڕابر

                                                                                      و ناگەن بەڕانەبردوو، چونکە سااروشااتى چیرۆکەکان لە کاتى ئێسااتا، بە گوێرەى ڕوودانیان کۆتایى 
      دێت. 
                                                                                    کەرەساااتەیەکى ترى کات گەیەن لە زماندا مۆرفێمەکانى کاتن، کە پێویساااتە لە هەموو کردارێکدا         

                                         ى لەگەڵدا نەبێت، چونکە هەموو کاتێک دەبێت                                                 هەبن، بەواتایەکى تر هیچ کردارێک نییە مۆرفێمى کات
                                                                                        کردار چەمکى ڕوودان و کاتى تێدابێت. بۆیە ئەو کرداردانەى کە لە شاایعریشاادا بەکاردێن، مۆرفێمى 
                                                                                  کاااتیااان تێاادایە. لەڕووى زمااانناااسااااااییەوە پۆلێنێکى ورد بۆ مۆرفێمەکااانى کااات کراوە، تەنااانەت 

                                 ەدا چەند نموونەیەک دەخەینە ڕوو:                                              دەمکاتەکانیش هەر بە مۆرفێم جیاکراونەتەوە. لێر
  (   211                            اللە باسم دیت زەوى ئەدا تۆ. )

                           ( مۆرفێمى دەمکااااتى ڕابردووى  -                                           ى( لە کاااارى )دیااات( مۆرفێمى کااااتى ڕابردووە، )ئە -         مۆرفێمى )
                                                                                      بەردەوامە، کە شاااااعیر بە مەبەسااااتى پیشاااااندانى کاتێکى بەردەوامى لەناو کاتى ڕابردوو بە فۆڕمى 

                 وام دەگەیەنرێت.                       دەمکاتى ڕابردووى بەردە
                                گۆچانى دەسى دەستەندووى جووت بوو
  (   211                                   دەنگى نووسابوو بەهێ هێ و و هۆ هۆ  )

                                                                                بەکاارهێناانى مۆرفێمى )بوو(، دوو جاار، جاارێاک وەک مۆرفێمى سااااااەربەخۆ بۆ کااتى ڕابردوو و 
                                                                                   جارێکى تریش وەک مۆرفێمى بەند بۆ دەمکاتى ڕابردووى دوور، مەبەسااات لێى پیشااااندانى کاتێکى 

                                                     ە لەناو کاتى ڕابردوودا، کە مەوداى ڕوودانى دوورترە.      دوور
                                                                                      دیاردەیەکى تر لە گێڕانەوەدا بەکارهێنانى مۆرفێمەکانى کاتى ڕانەبردووە، لە ڕووى فۆڕمەوە،             

                                                                      بەاڵم بەپێى مەبەست و لێکەوتەکاتى هەر کاتى ڕابردوو دەگەیەنێت، بەنموونە:
                              گەر پارەت دەوێ توتن سەلەم کە 

  (   22١                    خۆت هەرچەندى بکا   )            لەسەر بەشى
       ( کاااتى  -      ( و )ب -                                                                  لەم دێڕەدا هەردوو کردارى )دەوێ(، )بکااا( ڕانەبردوون، مۆرفێمەکااانى )دە          

                                                                                    ڕانەبردوو پیشااااااان دەدەن. بەاڵم مەبەساااااات لێى ڕانەبردوویەکە بە گوێرەى کاتى ئاخاوتن لەنێوان 
                         بکەینە چەق بۆ دیاریکردنى                                                            قسااااااەکەر و گوێگردا، بۆیە لەم ڕوانگەیەوە پێویسااااااتە کاتى ئاخاوتن 

                                                                                   ڕابردوو و ڕانەبردوو نەوەک کااات لەئێسااااااتااا چونکە لە گێڕانەوەدا کاااتى ئاااخاااوتن دەبێتە چەقى 
                                                        ڕوودان، و کات و دەمکاتەکانى تر لەو خاڵەوە دیاریدەکرێن. 

                                                               لە دێڕێکى تردا شاعیر چەند مۆرفیمێکى ترى ڕانەبردوو بەکاردێنێت: 
         اااەوەڕێ                             )ئەى( کێخوا وتى چۆن پێم ئاااا

  (   222                                 چۆن خۆى گیو ئەکات، لێم دێتە جواو)



ر    .................................................................  ................................................................. دلدا

 156 

7 

                                                                                     هەریەک لەکارەکانى )ئەوەڕێ(، )خۆى گیو ئەکات(، )لێم دێتە جواو( لەڕووى فۆڕمەوە هەموویان       
                                                              ( )دێتە( ئەم چەمکە دەگەیەنن، کە مەبەست لێى کاتى ئێستایە لەناو  -                            کارى ڕانەبردوون، مۆرفێمى )ئە

                 کاتى داهاتوودا. 
                                                                          گەى سەرنجە الى شاعیر بەکارهێنانى مۆرفێمى )ئە(یە لە برى )دە( بۆ هەردوو کاتى         ئەوەى جێ          

                                                                                     ڕانەبردوو و ڕابردووى بەردەوام، کە شاعیر بۆ خۆى خەڵکى ناوچەکانى شێوەزارى سۆرانە، بەاڵم 
                                                                          ئەم مۆرفێمە زیاتر لە شێوەزارى سلێمانى بەکارهاتووە. لە دێڕێکى تردا دەڵێت: 

          ێەااااام                      ئەوا چق ساڵە زەوى ئەک
                          فەلالحى ئەکەم هەتاکو ئەمڕۆ

                                                                                     لێرەشدا شاعیر هەردوو کارى )ئەکێەم(، )ئەکەم( بەکاردێنێ، کە لەڕووى فۆڕمەوە ڕانەبردوون،           
                                                                        بەاڵم لەچەمکدا بۆ گەیاندنى ڕەوتى ڕووداوێکە لە ڕابردووەوە بۆ کاتى ئێستا. 

                              کاتەوە زیاتر وابەسااااااتەن بە کاتى                                                      فۆڕمێکى ترى کاتگەیەن، کارە داخوازییەکانن، کە لەڕووى          
                                                            ئێستاوە، شاعیر چەند فۆڕمێکى لەم چەشنەشى بەکارهێناوە، وەکو: 

                               بێجگە لەم کوڕە ووجاغم کوێااارە
  (   212                            بەمنى ببەخشە مەمکە ڕەنجەڕۆ )

                                                                                     هەردوو کردارى )ببەخشە(، )مەمکە( بۆ کاتى ئێستان، و لە فۆڕمى داخوازیدا بەکارهاتوون، کە             
                                                         ان بۆ کاتى داهاتوو دەبێت. هەروەها لەدێڕێکى تردا هاتووە:           لێکەوتەکەی

                            شایەدى بدە زەوى )زێڕین دۆڵ(
  (   211                            کەوا هین منە قورئانیش بخۆ  )

                                                                                       لەم دێڕەش کارەکانى )بدە( و )اااه( و )بخۆ( لەڕووى شێوازەوە داخوازین، بەاڵم لەڕووى کاتەوە         
                                              بۆ کاتى ڕانەبردوو، و دەمکاتى ئێستا بەکاردێت. 

                                                                             بەشاااااێوەکى گشاااااتى شااااااعیر هەموو مۆرفێمەکانى کاتى ڕابردوو و ڕانەبردووى بەکارهێناوە،           
                                                                                      لەگەڵ هەریەک لە دەمکاتەکانیان. بە هەموو شااااێوازە جیاجیاکانەوە، زۆرجاریش هەریەک لە کات و 
                                                                                    دەمکاتەکان تێکەڵ دەبن. ئەمەش پەیوەستە بە سروشتى گێڕانەوەوە، هەرچەندە وا هەست دەکرێت 

                                                                                          ێڕانەوە تەنیا لە کاتى ڕابردوودا بێت، بەاڵم لەڕاستیدا کاتى گشتى دەکەوێتە ڕابردووەوە، ئەگینا     کە گ
                                                                                        لەڕووى فۆڕمەوە هەموو فۆڕمەکانى کات دەبینرێن. لەبەر سنوردارى مەوداى توێژینەوەکە ناتوانین 

                          نموونەى زیاتر بهێنینەوە. 
   

       ئەنجام
              ند ئەنجامێک:                                         لە کۆتایى ئەم توێژینەوەیەدا، گەیشتینە چە    
                                                                                     چیرۆکە شااایعر ڕەگێکى لەمێژینەى لەنێو ئەدەبیاتى جیهانى و ئەدەبیاتى کوردیشااادا هەیە، کە بە    - 1

                                                                                     شاااێوەکى گشاااتى خۆى لە داساااتانە شاااعیردا، بینیوەتەوە، بەاڵم لە ئەدەبیاتى نوێشااادا پێگەو گرینگى 
           تریش کورتە                                                                     خۆى لەدەسااااااات نەداوە، لەگەڵ پەیدابوونى هونەرەکانى کورتە چیروک، بگرە پێشاااااا

                                                چیرۆکى شیعرى لە ئەدەبیاتى کوردیدا سەریهەڵداوە. 
                                                                               ئەم دوو چیرۆکە شیعرییەى دڵدار، وەک سەرەتایەک بۆ سەرهەڵدانى کورتە چیرۆکى شیعریى    - 2

                                                                                     لەنێو ئەدەبیاتى کوردى، دادەنرێت، کە لەڕووى ڕووخسارەوە بە کێشێکى خۆماڵى نووسراون و بە 
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                                                     ە. لەڕووى ناوەڕۆکیشاااااەوە لە خانەى ڕیالیزمى فۆتۆگرافى و                               ساااااەروایەکى یەکگرتوو هۆنراونەتەو
                                                    دەشى وەک شیعرى درامیش بکرێنە کەرەستەى شیعرى شانۆى. 

                                                                                 زمانى چیرۆکە شاایعرییەکانى دڵدار زۆر سااادەن وەلێ لە هەمان کاتدا زۆر سااەرنج کێشاان، هەر    - 3
                 شااارەزاو پسااپۆڕانى                                                                     ئەمەش واى کردووە، کە ببنە جێگەى تێڕامان لەالیەن وەرگرێکى ئاسااایى یان

                                                                                ئەدەبیااااتنااااسااااااى، ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوە کە هەڵگرى پەیاااامێکى فرەڕەهەنااادن، بە گوێرەى 
            وەرگرەکان. 

                                                                                   هەموو بونیااادە هونەرییەکااانى چیرۆک لەم دوو دەقەدا دەبینرێن، لەگەڵ بوونى هەموو بنەماااو    - ١
                       و ڕووداو و کارەکتەرەوە                                                               شاەنگەساتەکانى شایعر. بەم پێیەش لەڕوانگەى گێڕانەوە و کات و شاوێن

                                      چیرۆکە، بەاڵم لە قاڵب و زماندا شیعرن. 
                                                                                    کات وەک ڕەگەزێکى سەرەکى لە چیرۆکدا، لە ڕێگەى چەند  کەرەستەیەکى زمانیدا، دەگەیەنرێت،    - ١

                                                                                      ئەمەش دەبێتە پردى پەیوەندى نێوان ئەدەب و زمان لەالیەکەوە و وابەسااتەبوونى ئەم دوو زانسااتە 
                                                                بونیااادى هونەرى لەم دوو دەقەدا کاااتى فیزیکى و کاااتى ناااوەکى بەڕوونى                     لەالیەکى ترەوە. وەک

          دەبینرێن.
                                                                             کەرەسااااااتە کااااتگەیەنەکاااان لە زماااانااادا، ئااااوڵکردار یاااان کردار خۆیەتى، کە ئااااوڵکردار وەک    - 6

                                                                               کەرەساااتەیەکى الوەکى و کردار وەک کەرەساااتەیەکى ساااەرەکى ئەم چەمکە دەگەیەنن، لە چیرۆکە 
                                                           کەرەسااااااتەکان بەکارهاتوون، لە ئاوڵکردارەکان بەزۆرى ئاوڵکردارى                        شاااااایعرییەکانیشاااااادا هەردوو

                                                                                ڕابردوو و ئێسااااااتاااا بەکاااارهااااتوون. بەاڵم مۆرفێمە کااااتگەیەنەکاااان، مۆرفێمى کااااتى ڕابردوو بە 
                                                        دەمکاتەکانیەوە، لەگەڵ مۆرفێمى ڕانەبردویش بەکارهاتوون.  

 
 

 سەرچاوە:
              القرآن الکریم   -  

                      یەکەم: بەزمانى کوردى 
                                        (، فەرهەنگى زاراوەى زمانناسى، سلێمانى.     2٩٩١              انى حاجى مارف)       ئەوڕەحم   -
                                                              ( کۆمیااادیاااا، بەرگى یەکەم )دۆزەخ(، وەرگێڕانى عەزیز گەردى، دەزگااااى     2٩1١                دانتى ئەلیگیێرى)   -

                         سەردەم، چاپخانەى تاران. 
                                       (، هاوکاتى و هاوشوناسى، سپیرێز، دهۆک.     2٩٩١              ڕێبوار سیوەلى)   -
                                                        شیعر )مێژوو و سەرهەڵدان(، چاپى یەکەم، یەکیەتى نووسەرانى           ( ڕۆمانە    2٩12               عەبدوڵاڵ ڕەحمان)   -

                             (، چاپخانەى ڕۆژهەاڵت، هەولێر.  2١                   کورد مەڵبەندى گشتى)
                                                                  ( چیرۆکى کوردى )ڕەخنە و لێکۆڵینەوە(، چاپى دووەم، ناوەندى ئاوێر بۆ     2٩16             سااااابیر ڕەشااااید )   -

            (، هەولێر.    319                 چاپ و باڵوکردنەوە)
                                           (، بونیااااتى هونەرى لە ڕۆماااانى کوردى ڕۆژهەاڵتى     2٩13                        سااااااەرکەوت عومەر ئیبراهیم )   -

                                               (، نامەى دکتۆرا، فەکەڵتى پەروەردە، زانکۆى کۆیە    2٩٩١   -    1٠٠١         کوردستان)
                                                       ( ئاوێتەکردنى کات لە دەقى شااایعرییدا، گۆڤارى گزنگ، ژمارە     2٩12                    شاااێروان حوساااێن خۆشاااناو)   -
          (، کەرکوک  ٠6 )
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                               کورد(، چاپخانەى دار آفاق عربیة                           (، دڵدار )شااااااعیرى شاااااۆڕشاااااگێڕى     1٠١١                   عبدالخالق عالءالدین)   -
                        للصحافة والنشر، بەغدا. 

                                                         ( مۆڕفێمە ڕێزمانییەکانى کار، نامەى دکتۆرا، زانکۆى بەغدا،     1٠٠6                   عەبدواڵ حوسااااااێن ڕەسااااااوڵ)   -
                             کۆلێژى پەروەردەى ئیبن ڕوشد. 

                                              (، كێشناسیی كوردی، چاپى یەکەم، نارین، هەولێر.    2٩1١            عەزیز گەردی)   -
                                          ەنگى كێشناسیی، چاپى یەکەم، نارین، هەولێر.       (، فەره    2٩16            عەزیز گەردی)   -
                                                            (، مێژووى ئەدەبى کوردى، بەرگى پێنجەم، چااااپى یەکەم، باڵوکراوەى     2٩٩١              ماااارف خەزنەدار)   -

                                     (، چاپخانەى وەزارتى پەروەردە، هەولێر   36١            ئاراس ژمارە)
                                                        ( ئەزموونى چیرۆکنووساااین، چاپى یەکەم، بەڕێوبەرایەتى چاپ و     2٩12                   محەمەد فەریق حەساااەن)   -

                                               باڵوکردنەوەى سلێمانى، چاپخانەى لەریا، سلێمانى. 
                                                    ( بیناى کات لە سێ نمونەى ڕۆمانى کوردیدا، دەزگاى چاپ     2٩٩١                             نەجم خالید نەجمەدین ئەڵوەنى )   -

                          و پەخشى سەردەم، سلێمانى. 
 

                بەزمانى عەرەبى:
       لجامعة                                                                             خالدس عثمان فتاح، القصة فى شعر جمیق صدقى الزهاوى )دراسة فنیة موضوعیة( مجلة ا   -

   .   3١              ااإلسالمیة، عدد 
                                                            ( األدب العربى الحدیث، الطبعة األولى، تاب  الجدید والحصااااارى على     2٩٩٠                   مساااااعد بن عید العطوى)   -

 www. aluah. net           شبکة االلوکة
                                                          ( لمحات من الشعر القصصى فى االدب العربى، الموسوعة الصغیرس،     1٠١٩                  نورى حمودى القیسى)   -

                         الثقافة واالعالم، بغداد.                                  منشورات دار الجاحض للنشر، وزارس 
                                                                ( الزمان فی الفلسفة والعلم، مؤسسة هنداوى، جمهوریة مصر العربیة.     2٩1١                 یمنى طریف الخولى)   -
 

       الملخص                                                                                          
    عن                                                                                           إن هذە الدراسااة الموسااومة )بناء مفهوم الزمن والتعبیر عنە فى القصااص الشااعریة لدى دلدار(، عبارس

                                                                   دراسة لغویة حول النصین الشعریین )اللەباس و توتنەوان( للشاعر دلدار. 
                                                                                        تنقسم الدراسة على مبحثین: فى المبحث األول تم الوقوف على مفهوم الزمن کعنصر لدبى، وفیە فسر           

    بیر  ع                                                                                         البناء الفنى للزمن فى کال النصاااین الشاااعریین. و فى المبحث الثانى تم عرم مفهوم الزمن و طرق الت
                                                                                       عنە فى اللغة.  م عرضت العناصر اللغویة الدالة على الزمن بصورس تطبیقیة و على شکق لرقام. 

                                                                                     إن هذە الدراسااة لنجزت وفق المنهج التحلیلى اللغوى للنصااوص الشااعریة، وانحصاارت فى القصاایدتین           
    ظهر                       لغوى، والبناء الفنى. ت                                                                           المشار إلیهما آنفا. وتعتمد فرضیە الدراسة على ماهیة العالقة بین الزمن کعامق

                                                                                           لهمیة هذە الدراساااااااة فى وقوفها على العالقة الموجودس بین علم اللغة من جهة والعلوم األدبیة من جهة 
                                                                       لخرى، م  محاولة االندماج بینهما و تبهیت الحدود القویة المرسومة بینهما. 

                              لنا بااإلضااافة إلى ملخص الدراسااة                                                            وفى خاتمة الدراسااة تم عرم النتائج التى توصاالنا إلیها فى تحالی          
                               باللغتین العربیة و االنجلیزیة. 
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Abstract 

 
            This study entitled at    "  Structure and expressions of concept of time in Dlder's 
poetical story ."   It is a linguistic research in Dlder's two texts (Lalebas w Twtnewan). This 
study divided into two overt parts, the first part concentrated on the concept of time as a 
literary material which showed and analysed the technical structure of time in both of the 
texts. The second part revealed the concept of time and expression ways in language, 
then practically showed the statistic of time intimation of language materials. This 
research prepared according to linguistic analysis in verse texts.  
      The materials of the analysis were just these two stanzas which have mentioned 
before, so taken into consideration that this study revealed time as a linguistic materials 
and technical structure and what was their connection. So the crucial point in this study 
was that it showed the connection between linguistics and literature and mixed these 
two brunches of science and abolished the strong bounds that separated them. 
Furthermore, at the end of this study the result showed that gained and summarised the 
study by both Kurdish and Arabic languages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


