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 چکیده  کورته
ئەمەش هۆکاری  .شاخ بۆ کورد شوناس و پارێزەری شوناسەکەی بووە

ە هێناوە کدەوڵەمەندیی فەرهەنگی شاخی لە زمان و ئەدەبیاتدا پێک

وشەی بۆ شاخ هەیە. شێرکۆ بێکەس شاعیری هاوچەرخی  ٠٢٢زیاتر لە 

تا کۆتایی  ٥٨٩١کورد کە ئەزموونی شیعری شاخی هەیە، لە ساڵی 

لە شاخ بووە و دژی ڕژێمی بەعس شیعری نووسیوە. لە  ٥٨٩١

جیاواز لە فەرهەنگی  یەرهەنگێکی هونەری ڕەمزیشیعرەکانیدا ف

ڕەمزی شاخی لە زۆر ڕەهەند و پنتی جیاوازدا  ؛گشتیی شاخ بونیادناوە

 الیەنە .بە شێوەی هونەری و هەندێ جاریش وەک دروشم بەکارهێناوە

بازییەکەش هونەرێکی نزمی هونەرییەکەی جوانییەکی بەرز و دروشم

 ،ڵی وئاوێزانی لێ ،کی نوێی شیعرەلێکەوتووەتەوە. ڕەمزیش کە هونەرێ

لە شیعریشدا پانتاییەکی هونەرییە بۆ وەستانەوە بە ڕووی  .ومژاوییەتەم

شاعیر لە  ،نادادیی کۆمەاڵیەتی، سیاسی و دیکتاتۆریەتدا. وێڕای ئەمانە

ڕێگەی ڕەمزی شاخەوە سیستمێکی فراوانی مانایی بە ڕەهەندە 

و دەروون، خەبات، شار و  جیاوازەکانی وەک ئازادی، هەژاری، جەستە

کە ئەمانەش لە مانا و ڕەمزی شاخ لە فەرهەنگی  ،بەخشیوە یپیرۆزی

بووەتە  ،داگشتیدا جیاوازن. زاڵیی ڕەگەزی گێڕانەوە لە شیعری شێرکۆ 

 ی شیعرییەت و گوتارییهۆی گێڕانەوەی مێژوو بە شیعر؛ ئەمەش الواز

 هێناوە. مانەوە و پیرۆزیی شاخی بەرهەم لەشاخدا

 

 آن بخشقوّتهویت و بخشی از  یثابهبه م همواره کوه برای مردم کرد 

 واژگانی در خصوص بوده است. همین امر خود موجب غنای فرهنگ

 122که در آن حدود تا جایی کوه در زبان و ادبیات کردی شده است 

لغت برای معنای کوه وجود دارد. شیرکو بیکس شاعر معارص کرد که 

های زیسنت و مبارزه و شعررسایی در کوه را در سال یهخود تجرب

داشته و علیه رژیم بعث شعر رسوده است، در اشعارش  1191و  1191

نوعی فرهنگ رمزی متفاوت از فرهنگ عمومی کوه را بنیاد نهاده است. 

وی رمز کوه را در ابعاد و جوانب متفاوت و گاهی به عنوان یک شعار با 

ی فنی آن هم خود در کنار است. جنبههرنمندی به خدمت گرفته 

شعارمنایی بعدی زیباشناختی آفریده است. رمز که خود یکی از فنون 

نو شعر است، با ابهام و عدم وضوح درآمیخته است و در شعر به عنوان 

ی فنی برای ایستادن در مقابل دیکتاتوری و ظلم اجتامعی و گسرته

این شاعر از رهگذر رمز کوه  شود. با این وجودسیاسی به کار گرفته می

نظامی پرشمول معنایی به موضوعات گوناگونی چون آزادی، فقر، بدن 

و روان، مبارزه، شهر و قدسیت اعطا کرده است، که متفاوت است با 

 عنرص یهآنچه در فرهنگ عامه برای معنا و مناد کوه مشهور است. غلب

شعر انجامیده  روایت در شعر شیرکو به روایت کردن تاریخ در قالب

است؛ که البته این خود باعث پدید آمدن اندکی ضعف در شعریت و 

 ها و قدسیت کوه شده است.گفتامن مقاومت در کوه

 

 ؛واتا ؛هێام ؛ردیو ک هاوچەرخیی شیعر  :وشەگەلی سەرەکی

 .شێرکۆ بێکەس ؛شاخ

 .شعر معارص کردی، مناد، معنا، کوه، شیرکو بیکس :واژگان کلیدی 
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 پێشەکیـ 2

لە ئەشکەوتی جاسەنە لە الیەن شێخ  بانگی هەقیەکەم ڕۆژنامەی شاخ بە ناوی  دا٥٨٠١لە ساڵی 

لەو دەمەوە ئەدەبیاتی شاخ لە ئەدەبی کوردیدا مێژوویەکی بۆ خۆی  .باڵوکرایەوە ەوهمەحموود

. لە شیعری هاوچەرخدا دالە شاخەکان ەوەبە خەباتی کوردی هەیە ئەمەش پەیوەند ؛کرددروست

. لە چارەکی کۆتایی سەدەی بیستدا شاعیر خۆی و ڕەوتەیەشێرکۆ بێکەس دیارترین شاعیری ئەو 

 لەبەر ؛شیعرەکانی هاوشێوەی گیانفیدا سەنگەری خەبات دەگرن و شیعرەکانی ڕوو لە شاخ دەکەن

ی داگیرکردووە. لەم ەشاعیر ئەم ئەوە مانا و ڕەمزی شاخ مەودایەکی بەرینی شیعرەکانی 

ڕیشەی وشە و زاراوەی شاخ و چیا و پەیوەندیی کورد بە شاخەوە  امن لهتوێژینەوەیەدا سەرەتا باس

ینەوەی پەیوەندیدار بەم بابەتانە کردووە. باسی ڕەنگدانەوەی بە لێکۆڵ انکردووە. هەروەها ئاماژەم

لە  .تەوەرێکی ترمانهشاخ لە شیعری کالسیک الی نالی و مەحوی، لە شیعری نوێش الی گۆران 

نگەی لە ڕوا نەتە هەناوی توێژینەوەکە و الیەنی تیۆریی ڕەمز و جۆرەکانیامینبەشی دواییدا چوو

نامەیەکی ئەکادیمی  ەمز لە شیعری هاوچەرخی کوردیڕڕەخنەگرانەوە خستۆتەڕوو. کتێبی 

ی هێناوە. پاشان مژاری سەرەکیمانوەک سەرچاوەیەکی گرنگی ئەو بوارە بەکار کە پەخشان سابیرە 

 ، کردۆتەوە. بەرگی دووەمی دیوانیدا، کە مانا و ڕەمزی شاخە لە شیعری شێرکۆ بێکەسانباسەکەم

موونی شاخە، کردۆتە کەرەسەی توێژینەوەکە و کە زۆر شیعری ئەز  (٥٨٩١-٥٨٩١) مانشاعیر 

لە بەکارهێنانە جیاوازەکانی شاخ و چیا ئامادەکردووە. لە ئەنجامیشدا  انئامارێکی چڕم

بۆ شێوازە جیاوازەکانی مانا و ڕەمزی شاخ  انخوێندنەوەیەکی شیکاری، هونەری و ڕەخنەگرانەم

 کردووە.

 پێشینەی لێکۆڵینەوە -1

 وشە و زاراوەی شاخ و چیا -1-2

 ،وێنینلووتکە و دوندیش بەرزترین ش .شاخ و چیا بەشێکن لە زەوی کە بەرزترن لە بەشی کەنارەکانی

ا وشەی دهەمبانە بۆرینەدەڕوانن. لە فەرهەنگی  داسەر گرد و گردۆڵکە پێیان دەوترێت ترۆپک کە بە

ڕەقی سەری حەیوان، لکی دار، شاخ بەم مانایانە هاتووە: کێو، چیا، چیای بەردین، زەقی 

(. وشەی چیاش بە مانای کێو، ١١٠: ٥١٩٩دانی ڕاوکەر، زیقە و زیڕەی بە تووڕەیی )هەژار، بارووت

(. ئەوەی جێی سەرنجە، شاخ مانای چیای هەڵگرتووە، ٠٠٥کێف، کەژ و کۆ، سارد و فێنک هاتووە )

ندا هاوبەشە و مانای چیا دەدا، بەاڵم دووکیا بەاڵم چیا وەک هاوواتای شاخ نەهاتووە، کێویش لە هەر

دەگەڕێتەوە کە بە مانای « شەخ»(. ڕیشە کۆنەکەی شاخ بۆ ١٩٢نەهاتووە ) مانای شاخی بۆ بەکار

ێت، ۆپک دکە بە مانای دوند و تر « چەکات»بۆ  ،ڕەق دێت. چیاش لە زاراوەیەکی باکوورییەوە هاتووە

دا لەدایکبوونی وشەوق عومەر لە کتێبی (. هەروەک فار ٥٥١: ٠٢٢١، دەگەڕێتەوە )نانەوازادە

، بەاڵم لە ێکهی پەهلەوی یەک-سەرچاوەی هەردوو وشەی چیای کوردی و چەکات» :دەنووسێ

(. سەبارەت بە لووتکەش، ٠١٢: ٠٢٥٥)سدیق، « کوردیدا واتاکەی گۆڕاوە بە شاخی بەرز و سەخت

امێکی کە لووت وەک ئەند گە پاشگری شوێن<لووتگە<لووتکە(،-) دەیگەڕێنێتەوە بۆ ڕووت<لووت+
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مرۆڤ هەمیشە ڕووتە، لووتکەی کێویش ڕووتە و هیچی لێ ناڕوێت؛ واتە ڕووتەنە. وشەی لووتکەی 

 (.٠١٢) akatcکوردی، بەرامبەری لە پەهلەویدا ئەبێتە 

دەوڵەمەندە. مەحموود زامدار لە  ەوهفەرهەنگی زمانی کوردی بەو وشانەی پەیوەسنت بە شاخ

چونکە کورد بە کێونشین نارساوە... » :دەڵێ« کێوستان و فەرهەنگی چیا»وتارێکیدا بە ناوی 

: ٥٨٨٩« )گومان دەبێ کاری لە زمانەکەشی کردبێ، یا زمانەکەی کاری لە کێوەکان کردبێبێ

هەمبانە وشەی لە فەرهەنگی  ٠١٢(. بۆ سەملاندنی ئەمەش نووسەر لە دامێنەوە بۆ لووتکەی چیا ٠٩

ی لەگەڵ سێ ـ٥٨٩٠پەیوەست بە چیا دەرهێناوە. هەر لەو وتارەدا باسی دانیشتنێکی ساڵی  بۆرینە

کە مامۆستا هەژار  ،زەبیحی( و شارەزای زمانی کوردی دەکات )هەژار موکریانی، هێمن موکریانی

هەر زمانێک »دیارە  .(٠٩هامن: زاراوە بۆ چیا هەیە ) ١٢٢وتوویەتی ئەوەندەی ئاگادار بم نزیکەی 

: ٠٢٥٥)خۆشناو، « کەی سینۆنیمی زۆر بێت، نیشانەی ئەوەیە فەرهەنگی ئەم زمانە دەوڵەمەندەیە

 فەرهەنگی شاخ یەکێکە لە فەرهەنگە دەوڵەمەندەکانی زمانی کوردی. ،بۆیە .(٩١

 شاخ و چیا الی کورد -1-1

 .ەماشاکراوەتکاندا شاخ و چیا وەک شتێکی بەرز و سامناک و پیرۆز سیستەمە فەرهەنگییەلە زۆربەی 

. ئەوەی لە ئاسامنەوە نزیک بوون لەبەر ،ڕۆژئاواییدا چیاکان ماڵی خواوەندەکان بوون فەرهەنگیلە 

لە زۆربەی  ،چیاکان کە شوێنی خواوەندەکان بوون، بۆ مرۆڤەکان شوێنێکی ترسناک بوون. بەگشتی

اهۆڤا ە تەوراتدا جل .بۆیە بەرز و پیرۆز بوون ؛بۆهاتننئایینەکانیشدا شاخەکان شوێنی رسووش

(. لە قورئانیشدا Ferber, 1999: 129نێت )یلە شاخی سینایە و مووسا لەوێ دەیب (خوای ناو تەورات)

 (.٠خوا سوێند بە کێوی سینا دەخوات )التین: 

چونکە هەڵکەوتی  ؛بە کوردیشەوە هەیە، شاخ گرنگی و بەهای زۆری هەیە یهەرچی پەیوەندی

ئەمەش کاری کردۆتە سەر مرۆڤی کورد و جۆری ژیان و  .جوگرافیای کوردستان شاخاوییە

ێشی کورد بە تێهەڵک فەرهەنگیداوەتەوە و کەلتوورەکەی کە هەندێک توێژەر و نووسەر ئاوڕیان لێ

 بوونی کوردستان بە(. هەندێکیشیان شاخاوی٠٩ :٠٢٢٩بوو دەبینن )نەبەز، کۆچەری و نیشتەجێ

(. بەگشتی، ٠٥: ٠٢٥٥)قەرەداخی، شەکانی کورد دەزاننبوون، دواکەوتوویی و کێهۆکاری دابەش

کە وەک شوناس و پارێزەر و هاوڕێی کورد بیرناوە  ،سەرچاوەکان لەسەر گرنگیی شاخ الی کورد کۆکن

ستی تاکە دۆ »(. الی کورد بەگشتی، لە ئەدەبیاتی سیاسیش بەتایبەت، ٠٥١: ٠٢٢٨)مۆریس، 

ناوی  (. چەند چیامان هەیە بە١٩: ٠٢٥٩وە )بەکر، وەک پەندی پێشینان دەوترێتە ،«کورد چیاکانن

کورد خۆیەوە نراوە؛ چیای هەڵگورد، هەڵ لە هەر و هەردەوە هاتووە، گوردیش وێنەیەکی دیکەی 

 .(٥١٩: ٠٢٢٩هەروەها چیای کورمانج لە ڕۆژاوای کوردستان )نەبەز،  ؛کوردە، واتە چیای کورد

 ؛اراوەیە و ڕیشەکەی بۆ سۆمەرییەکان دەگەڕێتەوەژێر وشەی کوردستاندا ش کور لە وشەی»تەنانەت 

ن، )ئۆجەال « واتە شاخییەکان یان گەلی شاخی ،کوردی کور واتە شاخ... وشەی ،بە زمانی سۆمەری

١٢١: ٠٢٥١.) 

ڕۆژهەاڵتناس و کوردناسەکانیش سەرنجی چیاکانی کوردستانیان وەک شوناس و پارێزەری کورد 

 زەحمەت بوو خۆیان وەک کۆمەڵەیەکی ئیتنیکی ،ایەتە چیاکانگەر نەچوون»: داوە. ڤاسیلیەڤا دەڵێ



291  «لە شیعری شێرکۆ بێکەسدا« شاخ 
 

وایە، چیاکان پارێزەرێکی رسوشتی بوون کە  (. هەروەها الزاریف پێی٥٥٠: ٠٢٢٨« )بپارێزن

حەیدەر لەشکری لە لێکۆڵینەوەکەیدا  .(٠٨: ٠٢٥٢کەیان هێشتۆتەوە )فەرهەنگەنەتەوەی کورد و 

ئەوەی مێژوونووسەکان لە سەرەتای تۆمارکردنە » :لەبارەی وێنەی کورد لە مێژووی ئیسالمدا، دەڵێ

مێژووییەکانەوە تا سەردەمی ئینب خەلدون و دواتریش لەبارەی کوردەوە بە ئێمەیان گەیاندووە، 

(. وێنەی کورد پەیوەست بە شاخ و چیاوە ٩٢: ٠٢٢٨« )ئەوەیە ناوی کوردیان لکاندووە بە چیاکانەوە

 بوونی چیاکانکراوەتەوە، کە کورد جگە لەوەی شوێنی نیشتەجێلێ لە زۆر سەرچاوەدا جەختی

 بووە، پەناگە و ڕزگارکەریشی بووە. 

ایین نەداوەتەوە، بەڵکوو لە ئو زمانەکەیدا ڕەنگیفەرهەنگ شاخەکان تەنیا لە پاراستنی کورد و 

وردییەکانی ینە کینی یارسانی و ئایلە ئای» :جەمال نەبەز دەڵێ .داوەتەوەکەشیدا ڕەنگیو ئەدەبیاتە

دیکەدا، چیرۆکە ئەفسانەییەکان و نیشانەکانیان بەسرتاون بە کوردستانەوە، بەتایبەت بە چیاکان و 

ەدا، بوونی نڕۆبارەکانەوە... چیاکانی کوردستان ئەو قەاڵیانە بوون و ئەو قەاڵیانەن کە لە ڕۆژانی تەنگا

(. لەبەر ئەوە چیاکان پیرۆز بوون، کوردی باکوور بە ١٩: ٠٢٢٨) «کوردیان پاراستووە و دەپارێزن

تی بە پێی ئایینی ئێزیدییەکان، کەش .سوێند دەخۆن، چونکە دوو ئاگریداخ هەیە« جۆتی گرێداخێ»

 ای مۆبەت، لەیان چی ؛نووح لە پێشدا لە چیای شەنگال و دوایی لە چیای جوودی گیرساوەتەوە

پەیدابوونی گەردووندا، الی ئێزیدییەکان پیرۆزە. بەپێی میتۆلۆجیای یارسانیش، سوڵتان سەهاک 

« شرنوێ»هەروەها شاخی  ؛(١٨-١٩هەمان: گەیشنت )لەگەڵ یارانی، لە چیای شاهۆ بەیەک

چیا  یگۆرانیئەدەب و  ،. لە الیەکی دیکەوە(٥٥١: ٠٢٥٠یەکێکە لە شوێنە پیرۆزەکانیان )خەلیقی، 

وەک چۆن هەڵکەوتنی مرۆڤی چیایی لە »مەحموود زامدار دەنووسێ:  .تایبەمتەندیی خۆی هەیە

ڕیتمی گۆرانیی چیا لە ڕیتمی  ؛دەشت و بیابان جیایە، ئەواش ئەدەبیات و گۆرانیەکەی جیایە

لە  هۆرەش گۆرانیی دەشت جیاوازە؛ بۆ منوونە الوک لە چیا و بنار چیایە، بەاڵم حەیران لە دەشت و

 (.٠٩: ٥٨٨٩« )بنار و هەڵەت دەوترێت

شاخ الی کورد لە زۆر بوار و ڕەهەندی جیاوازەوە ڕۆڵی بینیوە، کە تەنیا پەیوەست نەبووە بە 

ە کتێبی محەمەد بەکر ل .بۆیە لە تازەترین لێکۆڵینەوەدا جەختی لەسەر کراوەتەوە ؛ڕابردووی کوردەوە

چیا الی کورد وەک قەاڵی پارێزەری کورد و ڕەمزی » :دەڵێکراوە،  چاپ ٠٢٥٩کە ساڵی  کورد و چیا

چیاکان بوونەتە بنکە و بارەگای ڕاپەڕین و  دانەدان تەماشادەکرێت...ئازادی و سەرکەوتن و چۆک

چیا لە تازەترین  ینووسەر حەمە فەریق حەسەن باسی گرنگی .(١١: ٠٢٥٩) «جواڵنەوەکانیان

(. ٠٢٥٩) شەڕی داعش پەنایان بۆ چیای شەنگال برد دۆخی کورددا دەکات، کە ئێزیدییەکان لە

ی کات نەداوە، بەاڵم بەپێلەدەست یستاشدا گرنگیێئەمانە دەریدەخەن شاخ بۆ کورد لە ڕابردوو و ئ

 و دۆخە جیاوازەکان لە ئەدەبیاتەکەیدا ڕەنگدانەوەی جیاوازی هەبووە.

 شاخ لە شیعری کالسیک و نوێی کوردیدا -1-9

لە دیوانە  «شاخ، چیا، کێو، کۆسار، کوهـ، گرد و گردکی»وشەکانی  ،وەک شاعیرێکی کالسیک ،نالی

، وشەی کێوی لە هەموو وشەکان زیاتر بەکارهێناوە .شیعرییەکەیدا بە مەبەستی جیاواز بەکارهێناوە

 ؛ینی بۆ شیرین تاشو بەهۆی چیرۆکی شیرین و فەرهاد، کە فەرهاد کێوی بێستو  .٥لەبەر سێ هۆ: 
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پێغەمبەر  یساو ری خوا بۆ مو و ی بەکارهێناوە، ئەو کێوەی نو ـ«طور»کێوی  ،ینییئا یبە کاریگەری .٠

وەک ڕەمز بۆ شوێنی بەرز و بەفرگرتوو، کە لە الیەک وەک ئیستاتیکای شیعر و مانای  .١ ؛دەرکەوت

ی دین وێنەهێناوە. هەروەها چەنڕەمزی دوورکەوتنەوە لە شار و دێوانەبوون و ڕووکردنە کێو بەکاری

هەرەسی کێو، سەری شاخ، ئاسامنی بێستون، »شیعریی بۆ ئەو مەبەستە جیاوازانە داهێناوە: 

واعیز( ) شیعرێکیدا قسەی ساردی ئامۆژگاریکەر نالی لە دێڕە«. خۆبەچیاکردن، دڵ وەک شاخ و هتد

 دەکات:  کە دەکەوێ بە سەریدا، وێنا« هەرەسی کێو»بە 

 وەک هەرەسی کێو ە هەرـزی بارید چییــئەی واعی
 !ەرما؟ــس یی بەووو، هاتو ـە بایە هەمـزە کــبەو وەع

 (٥٥٨: ٠٢٢٩)نالی، 

ە دەدات، کە لن و دامێنی چیا نیشانو دا خۆی وەک سەری فەرهاد و دەستی مەجنو ی تر کەلە وێنەی

ێتە فەرهادی دەکات ببکۆنتێکستی شیعرەکەشدا تێدەگەین مەبەستی ئەوەیە نەهاتنی یار وای لێ

 ون: و کێوتاش و قەیسی وێڵی دەشت و بیابان بۆ مەجن

 ی قوڵنگـوکو ادم و دەندــەری فەرهـس
 اـــی چیــنم و دامێنو و ـــی مەجنـدەست

(٥٠٩) 

 «وک، دەست و دامێنو سەر، دەند»پارالێڵی  ،«نو خۆی، فەرهاد و مەجنو »لێرەدا جگە لە پارالێڵی 

بە  ،یداەکەجەستەیە بۆ ناونانی وشەکانی شاخ. لە شیعر ی ئەندامەکانی یهەیە، کە ئاماژەی پەیوەند

 کە بە گوڵ و گیای ڕەنگاوڕەنگ ڕازاوەتەوە، بەکاردەهێنێت: ،شێوەی ئیستاتیکی سەری شاخ

 وڵـاخ و لێوی گــەری شـت و سو اری ڕو ــدەستی چن

 ـــــــەرگ و توکــا و بــی دیبــە خەلعەتـــەوە بـــڕازان

(٠١٩) 

تەوەری و ناو شاردا بەخ لە بەیتێکیدا ئاماژە بۆ ئەوە دەکات کە لە ؛بەکاردەهێنێتوشەی کێوانیش 

 دێت:بەدەست داو لە دوورەپەرێزی و ناو کێوەکانو نایەت، بەڵکپوختەبوون بەدەست

 ونەوا بۆ پوختەبو ــوی کو ـفەرم «ریـعامی»ی ـپۆست بە کۆڵ

 یەــــ«ارــتاڵی ش»ە ـر لــــێ چاتــوان گەلــی سەرکێـجەوت
(١٩٢) 

هێناون. مەحوی شاعیر زۆرتر ن کە نالی بەکاری«شاخ، چیا و کێو»ئەمانە هەندێک وێنە و ڕەمزی 

ر لە نالی یشی زۆرت«ونو ر، بێستو و تکێوی »ی بۆ مەبەستی جیاوازتر بەکارهێناوە، ـ«شاخ»وشەکانی 

الی  «.شاخ و داخ، شاخ، کۆسار، کوهستان، کەژ، کێو»ئەمەش بەشێکە لەو وشانە:  .بەکارهێناوە

 کردنەوەی فەرهاد بە زەقی دەبیرنێت:و السایی «ووکردنە کێوڕ »مەحوی وێنەی 

 ە پێشـاتۆتــــەوا هـــرینێک ئـــی شیـی عیشقـنو بێستو 

 ەمادێ دەکـــدی فەرهـەر لە حەق بێم و نەیەم، تەقلیــگ

 (٠١١: ٠٢٢٩ )مەحوی،
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(. ٥٢١هەمان: ) فەرهادی دێننەوە یاد کە بە خوێنی ئەو سەوزدەبن ،یان گوڵی کەژ و شاخەکان

 دەدات:ی عەشق و دێوانەیی و ڕووکردنە کێو بەیەکەوە گرێیهەروەها پەیوەند

 ەـــکوارێـی چ شیرین شەهسـدی فیرتاکــەیسی ـکە ڕەشک

 اخ و داخـە شــکەوتا ــە، عەنقـدێوان وهەروەکو  !ویــکە مەح

(٥٢١) 

 ،بۆ منوونە ؛شاخ و ڕەگەزەکانی بۆ مەبەستی جیاواز وەردەگرێت یسوودیش لە بەرز و سەختی

هاوکات سوێند بە  .یان خۆی وەک داری سەرکەل وێنا دەکات ،خۆشاردنەوەی ڕۆژ لە پشتی شاخ

 بەکاردەهێنێت:« کێوی گوناه» یدەخوات و وێنەی شیعری« ورتو کێوی »

   اهــان و ئــاسـی هەنـ«اتـــالذاری»ە ــب

 اهـی گونـا دەدەن کێوەکانـب ەرـــە بــک

   ینەرـی قەلبی تەجەلال ق«ورـوالط»ە ـب

 ی پڕ ورشەورشی جەبینـ«والنجم»ە ــب
  (١٥١) 

ش جیاوازی هەیە، کە ئەمە یمەحوی لە بەکارهێنانی شاخ و کێودا مەبەستی شیعری ،وەک دەرکەوت

 دەدات. ینی و سۆفیگەرانەی شاعیر نیشانیشیعری ئا یتایبەمتەندی

ی شاعیر هەڵدەبژێرین کە ــسەبارەت بە ڕەنگدانەوەی شاخ لە شیعری نوێی کوردیدا، گۆران

جار وشەی  ٠١شاخی فراوانرت و جیاوازتر لە هەردوو شاعیری کالسیک بەکارهێناوە. لە دیوانەکەیدا 

ک لەو وێنانەدا شاخ وەک ڕەگەزی رسوشتی، واقیعی لە زۆرێ .(٥٠٥: ٠٢٢٨شاخ هاتووە )ئەحمەد، 

و چیا، دارستانی شاخ، شاخی هەورامان، گۆیژە،  شاخ لەسەر شاخ، چیا»و نارساو بەکارهاتووە: 

الی گۆران شاخ و کێو تەنیا وەک ڕەمزی دڵداری نەهاتوون، «. مامەیارە، لووتکەی بەفرین و هتد

 ،کیدالە شیعرێ .مەتیشەو لە دەسەاڵتی ئاغا و حکو بوون و ڕەمزی نیشتامن، خەبات و یاخیو بەڵک

 شوانی یارداگیرکراو لە الیەن ئاغاوە، لە ئاغا یاخی دەبێ و ڕوودەکاتە کێوەکان:

 وـکێ ەــوو، دایــەی بیست شێت بــوانە کە ئەمــوڕی شــک

 وـــێـە جنـــان بـــردن، ئاسمـــکـــــە تفــرت بـــزەوی داگ

 (١٨: ٥٨٩٢)گۆران، 

کردنەوەی شاخەکان دەکات، کە مەبەستی بونیادنانی هەروەها لە چەند شیعریدا جەخت لە ئاوەدان

بۆیە شاخ تەنیا شوێنی دڵداری و خۆحەشاردان و خەباتی  ؛نێو شاخەکاندا شار و شارستانیەتە لە

 چەکداری نییە: 

   اخـش ەیـۆ سەر لووتکـئاوی چەم ئەکێشین ب

 اخـەین بە بـبەردی ڕەق دەردێنین، جێی ئەک

   ێـاڵو ی ەــەر لووتکەیەک، تەپۆڵکـەر هـس ەـل

 ێـە ماڵــەین بـــەک ئەکـداربەڕووی ەر بنـه

  (٠١٥) 

وز و کە دەسەاڵتداری ماستاوچی، دارەکان بۆ خەڵ ،وێنەی شاخی کەچەڵ ،دااویلە شیعرێکی تەنز 

 «بەرەو کۆنفرانس ڕێگادا..بە »لە شیعری  ،پێچەوانەی ئەمەشەوە بە .(١١١دەبڕنەوە، دەکێشێت )
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ی دەڵێ بە خەبات ؛نەدان بەکاردەهێنێتناوی چەندین شاخی نارساوی کوردستان وەک ڕەمزی کۆڵ

وێنەی ئیستاتیکی و  ،سەروو ئەمانەشەوە (. لە١٥١) مەدەنی شاخەکان پڕدەکەین لە پێکەنین

 ینین:ندین شیعریدا دەببۆ ڕوانین لە ئەسامن و ئەستێران لە چە ،هاوشێوەی چیاکان ،ڕوانینی بەرز

 ان،ــۆ ئاسمـــی دەوروپشتم، بــەوزایـۆ ســـب

 ی تازە، دنیای جوانو اخی بەرز، خانو ـۆ شـــب

(١١) 

شاخەکانی ئەو  یچەندین وێنەی واقیعیکە یشدا، ـ«گەشتی هەورامان و قەرەداغ»دوو  لە هەر

 شاخ:لێون لە ندەردەکەوێت ناوچەکانی کوردستان لێوا ،ناوچانە دەگرێت

   ەــە ڕووی زەوی داخـــەرمـاو گــەتـوا ه

 ەــاخـاری شــان بنـــامـای ئێستـــڕێگ

   ارەزوورــبەردەمامن دەشتی سەوزی ش

 دەوری دوورتوویە لێی دەورانـاخ گـش
  (٥١٠-٥١٢) 

دا جیاواز لە شیعری کالسیک، فەرهەنگی شاخ بە وێنە و ڕەمزی جۆراوجۆر دیوانی گۆرانلە 

بەکارهێناوە. شاخیش وەک نیشتامن و قوتابخانەی پەروەردەبوونی  هاوواتاکانیزۆر لە  .دەوڵەمەندە

 (خۆشەویستەکەی) کردن بە نیشتامنخۆشەویستەکەی دەبینێت کە شاعیری بۆ خۆبەخت

  ئاراستەکردووە:

 :ــشمەخـەرم بـا سـاوی واڵتێکـە پێنـــوو لـەم بـــوەزیف

 ا!ـیا و کەژـە داوێنی چیـمن ل ۆـکرد ب کە تۆی پەروەردە

(٠١٩) 

هەموو شتێک، رسوشت، ئافرەت، گەل، هەموویان دەبنە » :فازڵ مەجید دەڵێ ،سەبارەت بەم شیعرە

(. جیاواز لەم وێنە و ٥٥٢: ٠٢٢٩« )بکا نیشتامن و خاک و ئەبێ مرۆڤ لەپێناویدا خوێن بەخت

، شاخ مانا و ڕەمزی جۆراوجۆری دەاللەتانەی شاخ، الی شاعیرانی حەفتاکانی سەدەی بیست

بەتایبەت لەبارەی مانا و ڕەمزی شاخ الی شێرکۆ بێکەس  توێژینەوەیەدالەم  .لەخۆگرتووە

 هەڵوەستەدەکەین.

 چوارچێوەی تیۆریک -9

 boleinlو  «لەگەڵ»بە واتای  Samوەرگیراوە، لە  symballein یاری یۆنانیردلە ک symbolزاراوەی 

، هاوبەشی jeter ensembleیان بە واتای هاویشتنی هاوبەش « پێدان و ڕێزلێنانبایەخ»بە واتای 

-١: ٠٢٥٠و واتاکەیەتی )حەمەد،  ٥ئەم دوو شتەش ڕەمز ؛دوو شت لە یەک ڕێڕەودا و یەکبوونیان

 :Cuddon, 1998بە مانای نیشانە، ڕەمز، ئاماژە و هێام دێت ) symbolonناوەکەش بریتییە لە  .(١

884 .) 

                                                           
، کە نامەی دکتۆراکەیەتی، زاراوەی ڕەمزی بەرامبەر بە سیمبول ی کوردیڕەمز لە شیعری هاوچەرخپەخشان سابیر لە کتێبی 1

 زانیوە و چەند پاساوێکی زانستیشی بۆ هێناوەتەوە، منیش پەیڕەوی هەمان زاراوەم کردووە.بە گونجاو 
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ە و ستشتێكی بەرجه سیمبول بریتییە لە هەر»: یش هاتووهئاندرێ الالندنگی رههفه له

 «رناو دەكاتشتێكی شاراوە یان نەبی كی رسوشتییەوە ئاماژە بۆهەستپێكراو كە لە ڕێگای پەیوەندییه

(Marchal, 2011: 81). خۆیدا  وانەیی یان دوو شت و واتای لەو ڕەمز د ،وەک دەردەکەوێت

ە زمان خۆی هیچ نییە جگ»هەروەک  ؛هەڵگرتووە، کە دەکرێت یەکیان ئاشکرا و ئەویرت شاراوە بێت

 ,Guenon« )نێوان بەکارهێنانی وشە و بەکارهێنانی ڕەمزدا نییە هیچ لێکدژییەک لە لە ڕەمز...

1995:13.) 

ە انیش هێامی وشنییەکانن و وشە نوورساوەکو الی ئەرستۆ، وشە گۆکراوەکان ڕەمزی بارە دەرو 

ڕەمز ئامرازێکی کورت و پوختی دەربڕینە، کە پەیوەستە بە  .(٥٥٩: ٠٢٥١بدواڵ، ە)ع گۆکراوەکانن

جیهانی ناوەوەی مرۆڤ بەرامبەر بە جیهانی دەرەوە. ئەم پێناسەیەش لەگەڵ پێناسەکەی گۆتە 

گشت دەکات، نەک وەک خەون یان سێبەر،  یوایە لە ڕەمزدا تایبەت نوێنەرایەتی دێتەوە کە پێی

(. نووسەرەکان هاوڕان لەوەی Cirlot, 1971 :29-30) و وەک دەرخستنێکی واقیعی و زیندووو بەڵک

اڵۆز و ەمز چەمکێکی ئمێژوو، چونکە ڕ  بەر لهدەگەڕێتەوە بۆ  (سیمبولیانە) بیرکردنەوەی ڕەمزیانە

کردووە لە زانستەکانی وەک کەی وایدەوڵەمەندی و کاریگەرییە ؛مێژوویەکی دێرینی هەیە

: ٠٢٢٨هتد، لێی بکۆڵرێتەوە )مستەفا، و  ی، کۆمەڵناسیناسونو ، دەر ناسمرۆڤ، ناسیئایین

٥١١.) 

 بەکارهێنانی ڕەمزدا، بەاڵم وەک ڕێبازێکی ئەدەبی و هونەری ڕەمزیەت یلەگەڵ دێرینی

یسم و ناتورال دژ به ،میهی نۆزدهدهكۆتایی سه له ،لجیكا و ڕووسیانسا و بهرهەف له (سیمبولیزم)

 ،نسیرەەف هێامخوازیجار لە الیەن شاعیری  بۆ یەكەم .ڵداههریكان سهی پارناسیییهقوتابخانه

 کوشەی سیمبولەوە دەیویست ڕەمز وە ناسییڕەچەڵەکكراوە، كە لە ڕێگای  پێشنیار ،جان موریاس

 وهەو ئەو وێنانەی تر كە لە ڕێگای ئەم ئایدیای دەرهەستیدیای بەكاربهێنێت لەنێوان ئا کپێوەرێ

 دەكرێت.دروست

بوون لە بۆدلێر، ڕامۆ، ماالرمێ، ڤێرلین و پۆل ڤالیری و شاعیرانی دیاری ڕێبازی ڕەمزی بریتی

و گۆڕانکاری و هەڵگێڕانەوەی  (٥١٩: ٥١٩١)رشیفیان،  هتد. بۆ ئەمان شیعر و مۆسیقا یەکسانە

 .بەرامبەردا پێکهێنانی وێنەی خەیاڵی، وا دەکات واقیع بەرزتر بەرجەستەبکرێت لە ،هەستەکان

 ،وایە جیهان جەنگەڵ و بێشەی ڕەمزەکانە. بۆیە شاعیری دیاری ئەم قوتابخانەیە، پێی ،بۆدلێر

: ٥١٨٥، گراندیدەکرێ ڕەمز وەک نیشانەیەکی ئامادە بۆ واقیعێکی نائامادە ببینین )پورنامداریان و 

: ٠٢٢٨ڕەمز تاکە گوزارشتێکی گونجاوە بۆ جەوهەری نەبیرناو )مستەفا،  ،روەک یتس دەڵێهە .(٠٩

٥١٩.) 

ۆشینیش تەنیا پ ؛بنەماکانی داهێنانی ڕەمز بریتییە لە پۆشین و ڕاستەوخۆ دەرنەبڕین یەکێک لە

لە ە شێوەیەکی هونەری و خودییانە، ک بۆ دەرخستنی بیر و شتەکەیە بە وبۆ شاردنەوە نییە، بەڵکو 

دەکەوێتەوە. هۆکارەکانی بەکارهێنانی ڕەمزیش زۆرن، دەکرێت ومژی و لێڵی لێشیعردا تەم

، هەروەها (بە هەموو ڕەهەندەکانییەوە) فەرهەنگی زمان یان نەبوونی ئازادی یدەوڵەمەندی

: ٠٢٥٠بن )حەمەد،  ی ئیستاتیکی و خۆگرتنەوە لە ڕاستەوخۆوتن و زمانی ڕۆژانە، هۆکاریپێویست

١٢-٠٨.) 
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سەرچاوەکان ئاماژە بە ڕەمزی گشتی،  .بۆچوونی جیاواز هەیە ،سەبارەت بە جۆرەکانی ڕەمزیش

نی، مێژوویی و یکەسی و زیندوو، یان ڕەمزی بەرز، نزم و مردوو، هەروەها ئەفسانەیی، ئای

ری... دەکەن. ڕەمزی کەسی یان خودی وەک ڕەمزی بەرز و زیندوو کە شاعیر خۆی و کەلەپو 

ومژ خاڵی نییە، پێناسەکراوە. ڕەمزی گشتی، نزم و مردووش ێت و لە هونەر و نهێنی و تەمدایدەهێن

 بریتییە لە ڕەمزی باو و نارساو کە الی زۆربەی نەتەوەکان نارساوە و مانای دەستەواژەکە ڕوونرتە لە

 و دەشکرێت ڕەمزی گشتی لەسەر ئاستی کۆمەڵ .کۆتر ڕەمزی ئاشتییە، بۆ منوونە ؛مانای ڕەمزەکە

؛ هەروەها بڕوانه: ٠٢: ٠٢٥٠نەتەوەیەک باو و چەسپاو بێت، بۆیە بە ڕەمزی نزم و مردوو دادەنرێت )

 (. ٥١٩-٥١١: ٠٢٢١وف، و مەعر  ؛٥١٩: ٠٢٢٨مستەفا، 

بە پێی پێناسەی سەرچاوەکان، ڕەمزی زیندوو، بەرز و خودی بەرامبەر دەوەسنت لەگەڵ ڕەمزی 

نی و مێژووییشە بەکارهێنانی ڕەمزە ینەیی، ئایمردوو، نزم و گشتی. هەرچی ڕەمزی ئەفسا

سوودوەرگرتن لە کەرەسە و دەستەواژە و کەسایەتی ناو  .جیاوازەکانی ناو ئەو بوارانە دەگرێتەوە

یکە و بوون بە دەقی دبۆیە گوتراوە، ڕەمز ڕۆڵی ئاوێزان ؛دەکاتن و مێژوو ڕەمز دروستیئەفسانە و ئای

دەقی  الیەنی هونەری و یزەکان دەبینێت، کە شیعرییەت و پتەویهەڵمژینی وزەی ڕەمزی بوارە جیاوا

 (.١٢٩: ٠٢٥٢دەکەوێتەوە )خۆشناو، کراوەی لێ

باسی نزیکی و دووری لەگەڵ ئەم هونەر و زاراوانە  ،کە باسی ڕەمز کراوە ،لە زۆر سەرچاوەدا

کە زۆریان سەر بە هونەری  ،«خوازە، خواسنت، مەجاز، لێکچواندن، نیشانە، ئیشارە و هتد»

ازە و جگە لە خو »ی کۆنن و ڕەمزیش هونەرێکی نوێیە، کراوە. پەخشان سابیر دەنووسێ یڕەوانبێژ

انیان ی بەکارهێنیخواسنت چەندین بابەتی تر هەن، هەمان ڕۆڵی ڕەمزییان بینیوە، لەگەڵ جیاواز

گە لە خوازە و ج ،ڕەوانبێژییانەش وی ئەم بابەتەو سەر  کە ڕەمز لە گشت بابەتەکانی تر فراوانرتە. لە

 «و تەوس لەنێو ڕوونبێژیدا و تیلنیشان و پۆشین و تێهەڵکێش لەنێو جوانکاریدا خواسنت، درکە

ئەوەی ڕەمز هونەرێکی نوێیە و بووە بە ڕێبازێک، بەاڵم مێژوویەکی دێرینی  (، لەبەر٩٩: ٠٢٥٠)

ڕۆڵیان  خۆیدا کۆبکاتەوە و ە ڕەوانبێژیانە لەبەکارهێنانی هەیە، توانیویەتی زۆرێک لەو زاراوە و هونەر 

بابەتەکە لە خودی باسەکەمان دووردەخاتەوە و بەپێی پێویستیش لەو سەرچاوە  یبگێڕێت. فراوانی

زۆرتر لەم  ،ئەوە لەبەر .ئەم زاراوانە کراوە یباسی جیاوازی و نزیکی ،کوردییانەی ئاماژەمان بۆ کردوون

یعرەکانی شێرکۆ بێکەس دەکەین و ئاوڕ لە مانا و ڕەمزی شاخ بارەیەوە نانووسین و کار لەسەر ش

 دەدەینەوە.

 مانا و ڕەمزە جیاوازەکانی شاخ الی شێرکۆ بێکەس -1

 جگە .لە شیعرەکانیدا ڕەمزی جۆراوجۆری بەکارهێناوە ،وەک شاعیرێکی هاوچەرخ ،شێرکۆ بێکەس

 ؛ی کردۆتەوەیڕەمزە گشتییەکانیشی خود .ڕەمزی خودیشی بەکارهێناوە ،لە ڕەمزە باو و گشتییەکان

یەکێک لەو ڕەمزە گشتییانە شاخە. ئەو شاخی لە چەندین مانا، شێوە و ڕەمزی جۆراوجۆردا کێشاوە: 

ڵەدا کاتێک شاخەکان بەرەو پیری شەهیدەکان دەچن، لە کاتی باوێشک و بێداریدا، و لە جو 

 پێکەنینی، لە جەستەی شاخەوە بۆکردنی، بۆ خەندە و ڕەیی و تفونوشستی و سەرکەوتن، لە تو 

ونی، لە تینوێتی و برسێتیدا، لە زاوایەتی و بوون بە دایک و مناڵبووندا کە شۆڕشی لێدەبێت، تا و دەر 
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کردنی بە هەور و ئاسامندا، دواجاریش خەباتی بۆ بوونی بە دیاردەکانی رسوشت و باوەشئاوێزان

بوونی لە شاخدا. ئەمانە ڕستێک لەو وێنە ەجێئازادی شار و متامنە نەبوون پێی و مانەوە و نیشت

 .له شیعری شێرکۆ بێکەسدا شیعرییانەن بۆ شاخ و چیا

کە سنووری باسەکە دەگرێتەوە، ئامارێکم لە بەکارهێنانی  ،لە بەرگی دووەمی دیوانی شاعیردا

 ١١دا ەکەئامادەکردووە: لە پێشەکی دیوان هاوواتاکانیئاماژە و ناوە هاوبەش و جیاوازەکانی شاخ و 

 ١١جار وشەی شاخ،  ٥٢٩شێوەی ناوی نارساو و ڕەمز هاتووە. لەناو دیوانەکەدا  جار ناوی شاخ بە

جار، ناو و  ٥١١جار لووتکە بەکاردەهێنێت. هەروەها زیاتر لە  ١٩جار کێو و  ١٩جار چیا، 

ر، نوێەوەک گرد و گردۆڵکە، دامێن، بنار، هەرد، دەربەند، هەوراز، بەرزی، دوند، ڕەوەز، ز  هاوواتاکانی

بەکارهێناوە. سەبارەت بە ناوی تایبەتی شاخ و  یدەوەن، ملە، کەژ، کەل، تەوێڵ و یاڵ و هتد

جار: حەسارۆست، ٥١٠چیاکانیش کە هەندێکیان خۆی تێیدا ژیاوە و خەباتی کردووە، زیاتر لە 

گۆیژە، ئەزمەڕ، زۆزک، هەندرێن،  ،تو هەڵەمو  ،شاهۆ، ئارارات، هەڵگورد، ئاگری داخ، قەندیل دابان،

ەر، سن، سەفین، سەگرمە، ئاسۆس، گمۆ، سورکێو، شیروانە، کۆڕەک، تەنگیو سەیوان، پیرەمەگرو 

هەروەها ناوی  .ئاکۆیان، ژیلوان، شرنوێ، گواڵن، وێڵەدەرە، گردی گواڵن و هتد، بەکارهێناوە

ین قەاڵ و ئەشکەوتی وەک قەاڵی دمدم، سەرقەاڵ، سەردێامن، هەزارمێرد، قەاڵی مێردان، چەند

خانزاد و هتد، بەکارهێناوە. ئەم ئامارانە، جگە لە دەرخستنی زۆری کەرەسە، جەخت لە فرەوێنەیی 

کەرەسە و خۆکۆکردنەوەم لە ناوەڕۆکی  یلەبەر زۆری .و مانا و ڕەمزی شاخ الی شاعیر دەکەن

 ؛اڵوەکانبەرب هاوواتازیاتر تیشکم خستۆتە سەر شاخ و چیا و ئاماژە ڕاستەوخۆکانی، تا  ،اباسەکەد

داوە جیاواز لەو ڕەمز و مانا باوانەی ئاماژەیان بۆ کراوە، ئاوڕ لە چەند ڕەهەندێکی نوێی مانا هەوڵیشم

 و ڕەمزی شاخ الی شاعیر بدەمەوە.

 شاخ و مێژوو -1-2

لە چەند ڕەهەندی جیاوازەوە دەبیرنێت: لە کەسێتی  ،شاخ و مێژوو لە شیعری شاعیردا یپەیوەندی

یان لە  ،مێژووییدا، بە خەباتگێڕ و گیانفیدا تا نووسەر و شاعیرەکان، لە شوێنە دێرین و نوێیەکاندا

ڕووداو و کارەساتە مێژووییەکاندا؛ لە کۆتاییشدا شاخەکان شوناسی کورد و مێژووی کوردستان 

ئەوا  ؛نیاددەنێن. کاتێک شیعر شاخەکان لە ئامێز دەگرێت، کورد و خەباتی کوردیش لە شاخەکانەبو 

 .شاخەکان دەبنە جێگەی مێژووسازی و شیعری شاعیریش دەبێتە گێڕانەوەیەکی مێژوویی بە شیعر

 کە گیانفیدا بە خەباتی لە کێوەکان مێژوو دا، شاخ وەک مێژووی تەم وێنا دەکات«شاخ»لە شیعری 

 ون دەنارسێن:و سازدەکات، بە مەرگ و خۆشەویستیش بە گەرد

 ۆیــا، ئاوڕ: سەرنجی خـاو میژووی تەمـن بە

 یــــواری ئەسپــــس

 ات،...ـــەکـژ ئـــی تیـەکـەیـــاخــــەخمــچ

 ئەم کێوانە ئەیانەوێ
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 ێـــــژەنانــــــەلەرزە ڕایــــــمو بو 

 ەرگــو م ەوێ خۆشەویستیـئەیان

 اسێننــان بنــەردوونیـــــــە گــــب

 (١١-٠/١٠: ٠٢٢١)بێکەس، 

گیانفیدا لە شاخەکانە. شاعیر خەباتی گیانفیدا لە  یڕەمزی خەبات و مێژووسازی« مێژووی تەم»

نێت، تا ی یۆنانی دەهێـئاستێکی لۆکاڵی و کاتێکی دیاریکراودا ناهێڵێتەوە و وێنەی گەزنەفۆن

نوێی کورد بکات، کە لە شاخ و ئەشکەوتەکانەوە بۆ هەناوی گەردوون  تێهەڵکێشی مێژووی دێرین و

 ؛گەردونییە، چونکە مێژوو تێئەپەڕێنێ ؛ڕەمزیش تایبەمتەندی گەردوونی و ناوخۆیی هەیە .دەڕوات

 (.Cirlot, 1971: 16) پەیوەستیشە بە دۆخ و کاتێکی مێژووییشەوە

 ئەم شاخانە گەزنەفۆنی

 انـــــیـوێـــــــــۆن و نــــــک
 ەوە وــــەوتــەشکـاو ئــە نـــخستۆت

 دەمی ئەشکەوتیان بە تەرمی شەهیدەکان بەستووە!

(١١) 

ی یش کرانەوە و مێژووسازی خەباتـ«بەستنی دەمی ئەشکەوتەکان»خودی شاخەکان بوون بە بکەر، 

گەزنەفۆن کە ڕەمزێکی مێژووییە، تەنیا بۆ  .کردووەکوردە کە هەموو چاخەکانی مێژووییان ڕەنگ

کە خەبات  ،(١٥٩: ٠٢٥٢ستایە )خۆشناو، ێدانی واقیعی ئو نیشانو بەڵک ،کردنی ڕابردوو نییەباس

 و شەهیددانی کورد بەردەوامە:

 انـەر پشتیـئەم کێوانە لەس
 وی ڕەشیـە سەری دێـکاس

 وەـان هەڵچنیــەکانیــچاخ

(٠/١١) 

، گوزارشت لە مێژوو و ڕەنجی کوردە، نیشانەی ئەم مێژووەش پشتی «چاخەکاندێوی ڕەشی »

ی بوونجەستەی نیشتامنە کە بەهۆی ئازارەوە چەمیوەتەوە. شاعیر دروست« پشت»کێوەکانە؛ 

« ئارارات»کوردستانیش لە زەمیندا بۆ چیاکان دەگێڕێتەوە، چەوسانەوە و تێکۆشانیش بە کوڕی 

 دەبینێت:

 ووـــانی بــبورکن ـــرۆژێ زەمی

 ووـــوردستانی بـــبورکانیش ک
 ەوە...ــی لێکەوتـوو ئاراراتـوڕی وەکــوردستانیش کـــک

 ووـــێ بـوردی لـــئاراراتیش ک

 یــانـــۆشـو تێک ەوەــــانـەوسـەی چـــوردیش دوانــــک

 ووـــک بـــــەک ســـــــە یـــب

(١٨٠) 

 دراوە، کە ڕەمزێکی مێژووییە و ئاوێنەیەکە بۆتێکۆشانی کورد نیشانئارارات وەک ڕەمزی بورکانی 

دانەوەی کورد. چەوسانەوە و تێکۆشان پێناسەی کورد و مێژووەکەیەتی. هاوکات شاعیر نیشان
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چیاکانی پارچەکانی کوردستان لە ڕێگەی ئەدەبیات و خەباتەوە بە یەکەوە دەبەستێتەوە. چیاکانیش 

 ێت:یەکدی دەگەیەن کردنەوەی پەیامی پارچە جیاوازەکان بەنەوە و نزیکبە ڕەمز و ناوەندی گواست

 اردینـــە مـن لــای ئەویــــــب

 ێ ئەفڕێنێـۆوی الوکـــە تـــک

 شاخەوشاخ

 ان ئەیهێنێـدێ بە دێی بادین

 ۆ ئەوەی:ــب

 ێـا بیچێنـــەیرانی سۆرانــە وەردی حــل
 اـــبای ئەوین کە لەسەر ئارارات هەڵئەک

 اوە...ـەردنی چیــپاڵ ئەنێ بە هەوری گ

 رــــــــەوێ زۆر زووتــــــەیـــئ
 ەالرــــەر کــــــە سـاتــــــگـب

(١٢٩-١٢٩) 

و  (کاننکە زۆریان چیا) شاعیر سوودی لە بای ئەوین بینیوە و ڕەمزەکانی لە بەشەکانی کوردستان

ە وێنشڕەمزە نارساوەکانی شاعیران وەرگرتووە. لە کۆتاییشدا شیعرەکە بە هاوخەباتی کوردستانیان لە 

ەنیا سووتاو ناودەبات کە تمێژووش بە سک .جیاوازەکان بە گیانفیدا و شاعیرانیەوە دەبەستێتەوە

 لووتکەیە دەتوانێت ڕۆشنایی بێنێت:

 ئەی مێژووی سک سووتاو!

 ەوەــــووتکـلوان ــــێـن ەـــل

 ..ە.ـەوز درێژکــی سـدەست

 «ەینــحس» یـەی شۆڕشـــەکـەوی ئەسپـــجڵ

 رە...ــــبگێـم لـت«ەزۆــــع»

(١٥٢) 

اندا کیشیان لە شاخی شارەکانی کوردستو دو  شۆڕشی شاعیران و گیانفیدا تێهەڵکێش دەکات و هەر

هاوکاتی لەناو مێژوودا « هەڵگوردی پ.م»ی ئەوین بۆ ڕزگاری ئاراستە دەکات. لە شیعری ـ«با»بە 

ی لە خۆی ناوە و شاخەکانیش بۆ ـ«هەڵگورد» ئێستا ناوی« حەسارۆست»ەکات و دەڵێ ددروست

هەڵگوردی بە گیانفیداوە لکاندووە. لە هەندێک شیعریدا  ؛مێژووسازی نوێ بانگامن دەکەن

ی کردنێکدا پاش دیاری«شایی شەهید»دەکات، لە ڕاستەوخۆ کاتی ڕووداوە مێژووییەکان دیاری

وردی ڕۆژ و کاتی خەباتی گیانفیدا، شاعیر لە لووتکەی شاخەکانەوە خەباتی گیانفیدا بۆ مێژووسازی 

 وێنادەکات:

 ەەو ــان، لە لووتکـەکامنـــاخـەو ڕۆژەدا، شــل

 ژووــــــێـەرەو مـــب

 دا...ــان هەڵـبازی

(١٥١-١٥١) 
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مکێک ڕەمزی هونەرین کە گوزارشت لە شایی و ەشایی شەهید و بازدان لە لووتکەوە بۆ مێژوو چ

شین و خەبات بۆ مێژووسازی دەکەن، شاخەکان ڕاستەوخۆ ڕەمزی بەرەنگاربوونەوە و مێژووسازین. 

 دا دەگاتە لووتکە:«تەقینەوە» کردنی شاخ و مێژوو لە شیعریهاوشوناس

 ی:ـان وتـئاسم

 ەزێ.ـــــــــە وا ئـــــــیــەوە زەویـــــئ

 ی:ـن وتــیـزەم

 و ەــاخە ئەڵێی ماینی ئاوســئەوە ش

 ژان بە جوانووی شۆڕشەوە ئەگرێ...

 ..ەبێ.ــەی ئــەزێ و بێشـو ئ ەـشاخ

 ەبێ...ــژووی ئــو مێ ەزێـو ئ خوێنە

(١٠٢) 

ێک، کوردستانی وەک بەش ؛و شۆڕش بە زەمینەوە دەبەستێتو لێرەدا نەک تەنیا کوردستان، بەڵک 

ئەوە  ەرلەب ؛داوەشۆڕش و خوێنی شەهیدانیشی بە لە دایکبوونی مێژوو نیشان ؛گەردوونی کردووە

دایکی  هاوکات شاخ ؛نزیکە ە، بەاڵم لە ئاسامنیی ئاسامن و زەمینە، زەمینییشاخ ناوەندی پەیوەند

 شۆڕش و خەباتە؛ مێژووش لێرەدا دەخوڵقێت.

 شاخ و جەستە -1-1

ئەمەش  ؛نداو و دەرو  کردنیەتی لە ئاستی جەستەیەکێک لە سیام دیارەکانی ڕەمزیەتی شاخ بەمرۆڤ

. «سەری شاخ، شانی شاخ، الملی شاخ، پشتی شاخ و هتد»لە فەرهەنگی زمانی کوردیدا دەبیرنێت: 

 یکردنی جەستەدا، وێنەی لە چەشنبەخشین بە شاخ و بەڕەمزیشێرکۆش لە ئاستی هونەری گیان

« دچاوی شاخ، گوێچکەی چیا، بزەی لێوی قەندیل، گەردنی چیا، باوەشی لووتکە، قاچی شاخ و هت»

. لە شیعری هو کێشاوە. ڕەمزیەتی ئەم وێنانە پەیوەستە بە ئەندامی جەستە و مرۆڤی کورد و گیانفیدا

 دا دەنووسێ:«قۆپچە»

 ەوتووەـــەڵکـــاخە وا هـــــەم شـــئ

 و ەژ ـــــی درێــاوێکـــیـی پـــەڵێــئ

 و ەرمایەتیـساڵ دوانزەی مانگ س

 انیئاودام یپاڵتۆیەکی خۆڵەمێشی

 ردووە...ــۆی کــەر خــتەسکی لەب

 (١٠١: ٠٢٢١بێکەس، )

شاعیر لە ڕێگەی چواندنی شاخ بە پیاو و سوودوەرگرتنی لە ڕەگەزی گێڕانەوە، باسی ئازاری کورد و 

بەرەنگاربوونەوەی دەکات، کە چۆن قۆپچەی پاڵتۆی ئەم پیاوە بە گابەردی زل داخراوە و بۆردومانی 

ەزە بەرزیش لە ڕەگ ؛ی شاخەیدرێژیی پیاوەکە هاوشێوەی بەرز .دەترازێنێتدوژمن قۆپچەیەکیان 

سەرمابوونیشی بۆ نیشتەجێبوونی لە شاخ  .(Guenon, 1995: 36پێکهێنەرەکانی ڕەمزی شاخە )
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ڕەنگی پاڵتۆکەش گوزارشتە لە گیانفیدا. شاعیر لە ڕێگەی بەڕەمزکردنی شاخ بە پیاو و  ؛دەگەڕێتەوە

ر و دا ئاسۆس وەک پیاوێکی پی«ڕوانین»تری سازکردووە. لە شیعری  ڕەمزی زنجیرەیەک ،گیانفیدا

 بەئەزموون دەچوێنێت:

 یـاسۆســـــە ئـــەدەم لـــــەرنج ئــــس

 یــن سپــــرژانگ، ڕدێـــــــو ب رۆـــــب

 ..هەڵکشاو. باریکی..پانی، ملناوشان

(١٠٩) 

کە  بابەتدا کۆکردۆتەوە،شاخ و پیاوی لە یەک ؛ئەمانە سەر بە هونەرێکن، پێیان دەوترێت دژیەک

(. لە ٩-٩ :٠٢٥١بدولڕەحامن، ەعی بە تێکستەکە بەخشیوە )یزیندوێتی و چاالک

ناو هەریەک لەو هەمووەدا  وایە دوژمن هەموو شتێکی بردووە و لەشاعیر پێی ـدا«قیبلەمنا»شیعری

 شتێک وەک قیبلەمنا و ڕزگاری دەدۆزێتەوە:

 ـــــــڕیمـان بـــو هەردی ەژـــــژی کـــــق

 و کڵپە زیاتر!... رـە لە ئاگــمن چیم هەی

(١٢١) 

لێرەشدا بە هەمان مانا، بەاڵم بۆ ڕەمزی کوردستان لەبەردەم  ؛کەژ و هەرد یەکێک لە ماناکانیان شاخە

ڕەبوون و بەرەنگاربوونەوەی گیانفیدایە. لە وئاگر و کڵپەش ڕەمزی تو  .هێرشی دوژمندا هاتوون

اعیر ش) نێوان شیعر و خۆشەویستی چەند وێنە و ڕەمزی جیاواز لە دایشـ«شایی شەهید» شیعری

نێو  لە (چەند ڕەمزی چیرۆکی خۆشەویستی ئەدەبیاتی کوردی تێکەڵ بە خەباتی گیانفیدا دەکات

 واڵتی شەهیداندا سازدەکات:

 نــە الی مــئیست

 وو ڕۆژێـــــــــــــەمـــــه

 و ژەـی گۆیــنێوان چاوان ەـل

 و دا خۆشەویستیم: کۆترەشینکەی گیانفیدایەــنو گەردنی پیرەمەگرو 

 و نامەی دوا شەهیدی پێیە

 و ئەچێ شەقژنێتی دێت

 ۆن؟!ــمەپرسن چ

(١٢٩) 

خوێناوی، دەنگی باڵەبانی هەناسەی گردی سەیوان، یاڵ»لەم شیعرەدا چەند وێنە و ڕەمزی وەک

، «سێ شاخی زاوا»سازی تراژیدی و وێنەی دەگاتە لووتکەی جوانیسازدەکات، تا  «چیای سوور.. 

 .(Tindall,1955: 102« )وێنەی شیعریش لە بنچینەدا جۆرێکە لە ڕەمز» ؛دەکێشێت
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 و شیرین و پەریخان بوون! هەزاران خەج

 وون...ــــاخی زاوا بــــێ شـــەوان ســـئ

 و!و ـــــووک بــــازەبـــــوردستانم تـــــــک

(١٥١) 

کردنی سێ الوی کوردستانن بە بەرچاوی خەڵکی سلێامنییەوە، ڕەمزی گوللەباران« سێ شاخی زاوا»

 (وەک شایی هاتووە)کە شاعیر هەموو کوردستانی وەک بووکی ئەم زاوایانە کە لە پرسەیاندان 

کردن و شاخە. ب٥کردنە لە چوار ئاستدا دەردەکەوێت: وێناکردووە. ئەم ڕەمزی بەکەس

ان، دنێو کۆنتێکستێکی سیاسی و شیعریدا شین بە شایی نیشان . لە٠ ؛بەرزکردنەوەیان

کردنی ڕەمزگەلی خەج، شیرین و پەریخان بە . تێهەڵکێش١ ؛بەرەنگاربوونەوە و ئیرادەیەکی بەرزە

کی بەشێکی ئۆرگانی ،و شاخ بەتایبەت ،. الی شێرکۆ رسوشت بەگشتی١ ؛خەباتی زاوا و گیانفیدا

ێرەدا ل ؛کاتێک مرۆڤی کورد ئازار دەچێژێت رسوشتیش ئازار دەچێژێت ؛رۆڤی کوردەجەستەی م

کردنانەی شاخ بە (. ئەمانە بەشێکن لەو بەڕەمزی٥٩١: ٠٢٢٥ئازارەکە بەرزکراوەتەوە )بێکەس، 

سەرەوە بۆ خوارەوە هاتووە: لە سەر و  بەشێک یان هەموو جەستە کە شاعیر لە هەندێک شیعریدا لە

کی و ەی سو گوێچک»ئەندامەکانی جەستە بۆ شاخ بینیوە:  یقاچ یاخود سوودی لە چاالکێتیگەردن تا 

ی ونو کردنانە لە هەندێک شیعریدا بۆ ئاستی دەر ئەم مانا جیاواز و بەڕەمزی .«شاخ، قاچی شاخ

 بەرزبوونەتەوە.

 ونو شاخ و دەر  -1-9

ی بەڕەمزکردن .دەداتشیعریش وێنەی دیوی ناوەوەی مرۆڤ نیشان ؛شاعیر ئەزموونی شاخی هەیە

شاخ بە وێنە و دۆخە دەرونییەکان بە تۆخی لە شیعرەکانیدا دەرکەوتووە. شێرکۆ وێنەی شاخەکانی 

ون و دڵی و چووەتە نێو دەر  ،لە دەمی ئومێد و نائومێدی، ترس و ڕووبەڕووبوونەوە و پێکەنیندا گرتووە

وازی کردنانەدا وێنەی جیاو دڵی شیعرەکانی هاوشوناس کردووە. لەم بەڕەمزیبە گیانفیدا  ،شاخەوە

بە  نی شاخو شاخ دەبینین کە نائومێدی وەک شاخی شەختە بە عەشقی پیرۆز دەتوێتەوە و دەرو 

 بوونی گیانفیدا گریانی لووتکە دەخاتە پێکەنین و ئومێدی تیا سەوز دەکاتەوە:

 و شاخی شەختەی نائومێدیی بەستەڵەکە

 ەوەـــتـاکرێـڕێ، نــــایبـەڕە نـــو پێم اچــپ

 ی!...ــــاتــــرهـرۆز بەخێــی پیــــــەشقـع

 ەرەبەرەـتە بـەخـــــاخی شــا وا شـــەوەتـئ

 ..ەوە.ـــــوێتــــەتـــو ئ ەوەــــرێتــــــەکـــئ

 (٥٩١: ٠٢٢١بێکەس، )

خەمی سووری شاخ، »لە شاخ وەرگرتووە: ونی و یشدا ڕەمزگەلێکی دەر «داستانی هەڵۆی سوور»لە 

 تەواوی ناونیشانەکەش ڕەمزە:« پێکەنینی قەندیل، هەناسەی گۆیژە و هتد
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 ەم!ـــهاوڕێک

 ـــــــــوومـــووسیبــــۆت نـــب

 ێ،ـــانی شیعرت بڵـبە کێوەک

 یـــــۆچــــب

 رین؟ــــــەگـئ ... نــــەستـپ

 یــۆ نازانـــب

 اوڕێ؟!ــــــــــــــەی هـــــــئ

 ووـئەو کێوەی هەڵۆی تیا نەب

 ەنێ!ـــاکـپێن

(٥٩٩) 

نێوان کێوی شیعر و هەڵۆ، پەست، گریان و پێکەنین هەن؛ کێوی شیعر  چەند ڕەمز و پارالێڵ لە

دژی  ڕەمزی بەرزی و بوێرییە و« کێوی شیعر»تیا نییە. هاوکات  ی(گیانفیدا) چونکە هەڵۆ ،پەستە

 گریانە. هەروەها شاعیر کاتێک لە شاخە و لە شار دوورە، سۆز و پەیامی شار لە شاخی ناو شار

وایە ترس و بێدەنگی شار بەهۆی بوونی هەڵۆی سوور لە وەردەگرێت. شاعیر پێی (هەناسەی گۆیژە)

 ە:بووە و شکاو کێوەکان درزی تێ

 ووەبەورەی تێـبێدەنگی درزێکی گ دیواری ترس و

 ەدرێودا ئـــە کێــە بانگ لــە ئێستـەکــنەک کوول

(٠٢٥) 

دانی بۆ شاخ هێناوە و سیامی ئومێد باڵ بەسەر لێرەدا بە سوودوەرگرتن لە پەندی کوردی، بانگ

 نائومێدی شاردا دەگرێ، چونکە هەڵۆکان لە لووتکە نەبێ نامرن:

 رێــــــامـێ نــــەدا نەبــــووتکــــە لــــۆ لــــەڵـه

(٥١١) 

ی کردنهاوکات بە لووتکەکردنی هەڵۆ و بەمەنزڵ ؛«هەڵۆ و رسوشت»ئەمەش ڕەمزی دووسەرەیە، 

« رد نابێەوەز و ڕ »لووتکە وەک شوێنی خەبات و نەمری. دیارە هێمنی شاعیر بەر لە شێرکۆ لە شیعری 

 خەبات لە چیاکان بەرجەستەکردووە: یوێنەی هەڵۆی وەک بەردەوامی

 ڕێـــە بفــــرانـەرەو وێــــەر بــــد هــــێ کونـــدەب

 ڕێـــە نەبــــەرزانــــەربــــوە ســــەو کێـــۆ لـــهەڵ

 (٠١٨: ٠٢٢١)هێمن، 

شدا، کە شیعرێکە لەسەر بنەمای ڕەمز بونیادنراوە، نائومێدی، «هەڵگوردی پ.م» شیعریلە

 ماندوێتی، برینداری و مردنی هەڵگوردی بە ئومێد و نەمری گۆڕیوە:
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 یـــــێکـــەپۆلــــــــوو شـــــــــورد وەکــــــەڵگــه

 ]...[ دووـهیالک.. مان

 رایــــــــچ ااڵیــــــــب وردــــــەڵگــهە ـــــــئیست

 وردە بەالدادێ... وردە

 (٠/١١١: ٠٢٢١)بێکەس، 

ئەم وێنە شیعرییانە کە ڕەمزی خودین و شاعیر بۆ شاخی داهێناوە، شیعرییەتی تێکستەکەی پێ 

 هەڵگوردیشی وەک گیانفیدای نەمر ؛نی خستۆتەپاڵ هەڵگوردو بەرزکردۆتەوە و چەندین ڕەمزی دەرو 

 کردووە:اوێن ،کە ئومێد دەژێنێتەوە

 هەڵگورد بزەیەک بە ئاستەم

 یـەر لێوی لەرزۆکـکەوتە س

 ی:ـــــــــــــا وتـــــــجــنـئی

 نــبێڵ ــە! بەجێمــــــ براین

 نــبێڵــ لەم بەفرەدا بەجێم

 ەوەــــرەدا ئەڕوێمـــــمن لێ

(١١١) 

زی کە ڕوانەوە ڕەم ،، دیالۆگ و گێڕانەوە بینیوەکردنلێرەدا سوودی لە تەکنیکەکانی بەکەس

یش دواجار ؛جیاوازی لە شاخ کێشاوە ینیو بەرەنگاربوونەوە، پیرۆزی و نەمرییە. هەروەها ڕەمزی دەرو 

 .ونی و شاخی کردووەو ئاوێزانی دۆخی دەر  ،«چیای ترس»بۆ « نی شاخەوەو ناو دەرو  لە» بە وێنەگەلی

 شاخ و شیعر -1-1

وانەی ڕەمزن کە زنجیرەیەک و ڕەهەندێکی د ،شاخەوانهاوشوناس و بەڕەمزکردنی شیعر وەک شاخ و 

ڕەمز و وێنەی هونەری بەدوای خۆیدا دەهێنن. شێرکۆ لە مانا و ڕەمزی جیاجیادا شیعر و شاخ 

 ییشیعرەکانی بە شاخ و بێدار ؛خەباتی شاخ و شیعر هاوشوناس و هاوڕێگە دەبینێت ؛دەداتلەیەک

 ؛اکاتەوەندەڵێ تا شاخ و گیانفیدا هەبێ شیعر خۆش ؛شاعیر هاووێنە دەکات یشاخیش بە بێداری

لە  بە شیعر ئەنووسێتەوە. ،ی شاخەکان کە جۆرێکە لە نووسینەوەی مێژوو«داستانی هەڵۆی سوور»

کە بۆ هێمنی شاعیری نووسیوە، پێکەوە سەما بۆ باران و لووتکە دەکەن، « پڵنگ و پەیکەر»شیعری 

 بۆ هێمن دەبات:« گۆیژە»

 ۆ:ـــــان بـــامـسەم ەوەــــەکـبەی

 د!ر ـــاو ئەکـە، هەتــباران، لووتک

 تەاوەـئەمە منم گۆیژەم بۆ تۆ هێن

 «!ووکــــــــــــــب-زاوا»اڵ ــــــــپ

 (١١: ٠٢٢١بێکەس، )

 



121  «لە شیعری شێرکۆ بێکەسدا« شاخ 
 

ئەوەی شاخ توانای هەڵگرتنی شوناسی کورد و کوردستانی هەیە، شاعیر بە شیعر و بە ناوەندی  لەبەر

پارچەیەکی کوردستانی بۆ پارچەکەی دیکە بردووە و لە ڕووی مێژووییشەوە سلێامنی  ،هێمنی شاعیر

ازاد کە بۆ ئ ،«تەم توومان» پاڵ یەک. لە شیعری و کۆماری کوردستانی وەک زاوا و بووک خستۆتە

لێرەشەوە هاوخەباتی شیعر  ؛دەداتهەورامی نووسیوە، سیانەی شیعر، شاخ و ئازاد هەورامی لە یەک

 ی هاوڕێگە کردووە:و هونەر 

 اش!ــــازاد.. شەوبــــــــە ئــــاش.. کاکـــــ شەوب

 دێ رمــــــرە! لەبیـــــل تۆی لەبیـــوو قەندیــوەک

 ر...ــــانگی شیعـــــم ارــــــەم جـــــــۆ یەکـــــــب

 ا:کاتد یەک لە ]...[د هەردووکامنی بەیەک ناسان

 .و تۆ گۆرانی.. وویتـوڵ بـۆ گـو ت تۆ چەک بوویت

(١٥١) 

ویت، بۆیە بو « هێز، جوانی و هونەر»چۆن شیعر قەندیلی بیر ناچێت، تۆشی بیر ناچێت، تۆ سیانەی 

. قەندیل (بە سوودەرگرتن لە شیعرەکە) وەختێ شیعری ئەفڕێ، بە دڵی شاخ و ئازادەوە دەنیشێتەوە

 نیشتەجێی قەندیلن و خەبات دەکەن:ناساندن و یادەوەرییە، شیعر و هونەریش ێنی بەیەکشو

 ەوەزڕ  ... ەوەزڕ  ... ەڕۆیـــــرم ئـــــــــــــــــشیع

 تو پێدەشت پێدەش و لووتکە لووتکە بەدۆڵدۆڵ

 ۆی ئەکرد بە شارداـــر خــــوو ئەوان شیعــــوەک

 …دا شەهید ئەبوونــــوو ئەوان لە کەمینــــوەک

 ادـــــــــوانـە دیـــــــەش لـــــــە ئیستــــــــۆیـب

 شیعرم هەیە وەکوو پ.م دەستێکی بڕڕاوەتەوە...

(١٥٩-١٥٩) 

کاتێک شوناسی گیانفیدا بە شیعر دەدات، شیعر لووتکە بە لووتکە خەبات دەکات و شەهید دەبێت. 

سەنگەری ڕاستەقینەی گیانفیدای ئەم شاخ و کێوانە لە کوێ » :شاعیر لە چاوپێکەوتنێکیدا دەڵێ

شدا، شیعر زۆرتر «تەقینەوە»(. لە شیعری ٩٩: ٠٢٢٥)بێکەس، « بووبێ، شیعری منیش لەوێ بووە

 ڕەنگی شاخ دەگرێ؛ قەڵەمیش دەبێت بە گیانفیدا:

 مر ــــڕەی شیعـــڕبــە بــــــــەوە کــــــاکــــلەوس

 اخــــە شـووە بـــب

 ادـــــــانفیـــە گیـــــــــۆتـــب ــــــەممــــــــەڵــق

(٠/١٠٥) 
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ە، شکێرناوە و ڕەمز و وێنەگەلی نوێ سازکراو شیعر تێک یشاخ و نامادی یلەم شیعرانەدا ڕەگەزی مادی

ی لووتکە ی چاوی چەکیچیاکانیش بە بەرز یچیا و بەرزی یشیعرەکانی بە بەرزی یشاعیر بەرزڕوانی

 دەپێوێ: (گیانفیدا)

 ااڵتــی بـاخــــوو شـــرم وەکــشیع

 ەـەر لووتکــاوی چەکی ســوەک چ

 بەرز ئەڕوانێ...

(١٠٠) 

وایە  شاخەکانی کوردستان بە گوڵدانی شیعرەکانی کە گوڵی ڕەنگاوڕەنگ دەگرن؛ دەچوێنێت، پێی

 شیعر نەبێت بە شاخ و چەک شیعر نییە:

 ەــــشیعر نیی ... ەـــە زینانـــو ب انــە دابــــر نەبێ بـــشیع

 و و وشە و بە مەفرەزەی حەرف ر نەبێ بە ئار.بی.جیـــشیع

 و ەمــــەڵــاش و قــــانی جـەکــــۆڵگـەر مـــــە ســـتـەچێـن

 ... ەنییر ـــشیع ... انــی سوڵتر ـــشیعەی ــایـڕەب ەرـــــس

 ازارەـــــی ئــانـــــــئەم نیشتم

 ... امەڕیشەی شیعری ئەوێـم

(١٥١) 

و چەکی چەندسەرە هەڵدەگرێت؛ دەبێ بە پۆلی و لێرەدا شیعر وەک ڕەمزی خەبات نەماوەتەوە، بەڵک

بوونەوەی ئازایی مامەڕیشەش خۆی شیعرە. خەباتی شیعر و گیانفیدا لە گیانفیدا و ڕەمزی

رزتر نییە، گەر ر لە گیانفیدا بەشاخەکانە، بۆ ئەوەی شیعر ببێت بە شیعر دەبێت ببێت بە شاخ. شیع

 ئەو شەهید بێت؛ ئەوا شیعریش با شەهید ببێت:

 و بەڕێگاوەم، شیعر لێرە بۆتە چیا

 و ەــــاوی کۆڕەنگـــە نـــاکـئیست

 ەرە...ــەم سەنگـــە وشــە بـــوش

(١١١) 

دا باسی «سوورداستانی هەڵۆی »شیعر و شاخ هاوشوناس و وشەکانی شیعریش سەنگەرن. شاعیر لە 

دەڵێ کە  ؛(٥٩٠هەمان: باوەڕ دەکات )ئاراستەگۆڕی و لە گۆڕنانی خۆی وەک شاعیرێکی خۆش

 دەدەن:شیعرەکانم دەبنە شاخەوان بەرگی ناسک فڕێ

 ەیوقولە ناسکەکو قاچ وپلشیعرەکانت پێستی دەست

 داوەڕێــــــاژێ فـــــوو کـــــان وەکـــــی خۆیـــــێـدوێن

(٠٢٩) 
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لە  لێرەدا شاعیر و شاخ نەک .یەکێک لە سیامکانی ئەم شیعرانە ئەوەیە، شیعر و شاعیر جیانین

ی شیعر نەک دەبێتە ڕەمز  ؛ئاستی گشتیدا، لە وێنەی داهێرناوی شیعریشدا هاوخەسڵەت کراون

ۆی ه لە هەندێک شیعریدا بە ،ئەوە لەبەر ؛شاخ، خۆشی دەبێتە شاخ و گیانفیدا، خەبات دەکات

 ڕاستەوخۆی، شیعرییەتی تێکستەکانی الوازن.پەیامی 

 شاخ و شار  -1-1

ڕەمزیەتی شارەکانیش زۆرجار شاخەکانی  ؛شاخ بەرامبەر بە شار دەوەستێتەوە و خەبات دەکات

وان شاخ و نێ . هەروەها پەیوەندییەکی دیالێکتیکی لەدەگرێتەوە هتدەو  شارن کە گۆیژە و مامەیارە

ئازارەکانی شار لە شاخ دەڕوێن و تۆڵەدەکەنەوە، خەباتی شاخیش شار دەخرۆشێنێت،  ؛شاردا هەیە

دا شێرکۆ «انمیو »خیانەت و شکانی گیانفیداش تفی شاخ و پێکەنینی شار دەنوێنێت. لە شیعری

وەک شاعیرێکی شارنشین گیانفیدایەک لە شاخەوە بۆ الی دێت، بە بۆنی چیا بۆ ژووری شار، شیعر 

 دەخرۆشێ:

 و ارــبو ەوزەی ڕو ــو قژ ق ارووتـــۆنی بجل ب

 ردیــــۆگـــی گـــــــژوور بۆن

 اــــاو چیـــی نـــەوتــــئەشک

 (٠٩٨: ٠٢٢١بێکەس، )

 پاش هاتنی بۆنی چیا، چیا وەک مامۆستایەک پەیام بۆ قوتابیە گیانفیداکانی شار دەنێرێت: 

 و دێڕێکی نامەکەی بە نۆرە هەریەکە

 کوڕیبۆ کیژ و.. بۆ 

 وسیار نو ـــدای شــگیانفی یــقوتابی

(٠٨٢) 

شاخ و شار لەسەر بنەمای هاندانی شار وەستاوە و مانای بە خەباتی شاریش  یلێرەدا پەیوەندی

یشدا «یاوپ» داوە. ئەم پەیوەندییەش هونەری گێڕانەوەی لە شیعرەکاندا هێناوەتەئاراوە. لە شیعری

عری کیدا مەودای شیێوانەی مامۆستایەک لە شار. لە شیعرداستانی گیانفیدا لە شاخ، دەبێتە 

 نشین فراوان دەکات:شارنشین و شاخ

 اسێــانـاخێ من نـوو شـهەم

 ـان کەژیش مبــان یـبا دارست

... 

 و اخان بووەـاو شـی نـئەو کەڵ

 ینارنشــی شـمنیش شیعرێک

(٠٩٥-٠٩٢) 

چونکە ئەو کەڵی ناو  ؛کەژیش بێتهەموو شاخێک شیعری شار ناناسێت، ئەگەرچی شیعری 

نێوان منی شیعری شارنشین و ئەوی کەڵی ناو شاخان سیامی شیعری شاخ  شاخەکانە. شاعیر لە
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بەرامبەر ئەمەدا چیرۆکەکانی شاریش بۆ شاخ دێت؛ شیعر و خەباتی شاخ  و شار دەکێشێت. لە

 دەخرۆشێنێت:

 ئەو ڕۆژەی کێرد لە پایتەختا

 وشتــــۆی کــــێ هەڵــس

 دالـــلە قەندی

 !رتــــی گـــــت باڵــــبیس

(٥٨١) 

پایتەخت گوزارشت لە شار دەکات؛ هەڵۆ لە گیانفیدا، کە کوشتنی سێ گیانفیدای شار بووەتە 

خرۆشانی شاخ، لەوێ بیست باڵی تۆڵەی گرتووە. لەم شیعرانەدا دابڕانی شاخ و شار لەالیەک کاڵ 

ش وڕەیی دوژمنە و شاخیو پێگەیشتنی تر شوێنی دەستشا .کراوەتەوەو لەالیەکی دیکەش تۆخ

 شوێنی بااڵبوونی خەبات و تۆڵەیە. لە شیعرێکیدا نزمی شار بە کوشتنی گیانفیدا بەرز دەکاتەوە:  

 ێــە بااڵش بـــەیوان کورتــبا س

 ەوداــــاوی ئــــەنـە هـــەاڵم لـب

 ەر دەردێنێــدەیان هەڵگورد س

(٠١٠) 

بەرزکردنەوەی شەهید، ئیرادەی شاریش بە شاخ دەپێوێ؛ سەردەرهێنانی دەیان لێرەدا جگە لە 

بەرەنگاربوونەوە لە شاخ و شاریش.  یدانی خەبات و نەمریهەڵگورد لە شار جۆرێکە لە بەردەوامی

نەبوونی ئازادییە لە شار، کە لە هەناویدا دابڕانی پەیوەندی و  ،ڕەهەندێکی دیکەی شاخ و شار

 نشین و خەباتکارەکانی:ی خراپە بۆ شاخیونو دەر  سازبوونی دۆخێکی

 ژەــڕێگەکانی من و گۆی

 ۆ!ـــــەقـۆن چـــــەقــچ

(٥٩٥) 

ڕاستەوخۆیە، کە ئەمەش وا دەکات لە ڕێگەی جیاوازەوە  یهەبوونی چەقۆ مانای دابڕانی پەیوەندی

 پەیوەندی بە شارەوە بکرێت، چونکە دۆخی خراپی شار، شاخی ئاوەدان کردۆتەوە:

 ێـــرت بـە بیـوا لـــوخـە تــدای

 ڕو ئەزمە کە چوویتە الی گۆیژە

 ان بڵێــــیـپێ

 شێرکۆ ئەڵێ!

 ــــان ومتـرەی پێیــۆ ئەو شیعـب

 ەکانــدەست شەپۆل ەــداومەت

 روانــە سیـــنەیێنـەن بیگــبیب

(٥٩١-٥٩١) 
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پەیامی شاعیر لە شاخەوە بۆ شاخی شارە، کە  ؛گۆیژە و ئەزمەڕ شاخن و گوزارشت لە شار دەکەن

سەرنج لەم شیعرانەی لە شاخ بۆ شار گەر ئەمەش بینینی شوناسی شارە لە شاخەکانیدا. هەروەها 

 یپێویستی ،«بۆ ئەو شیعرەی پێیان وتم» ؛دەبینین شاریش داوای شیعری شاخ دەکات ،دێن، بدەین

کاتێکیش شیعر لە شارە، شاخ داوای شیعر دەکات. لێرەدا لە شاخەوە پەیام بۆ شار  ؛شارە بە شیعر

دێت، بەاڵم چاوەڕوانی نامەی شاریشە بۆ شاخ، کە ئەمەش پەیوەندییەکی ئیستاتیکییە؛ قەرەبووی 

 واقیعی کراوەتەوە: یپەیوەندیدابڕانی 

 ێۆم ئەنێر ـو ب ەوەـاتە ناو نامـژە ئەخـەی گۆیــهەناس

(٥٨١) 

دا، ڕەهەندێکی نوێی شاخ و شار دەهێنێتە پێشەوە و کاردانەوەی «هەرەس»هەروەها لە شیعری 

 هەرەس بەم جۆرە وێنا دەکات:

 لەبیرتانە؟!

 !رە؟ـــــان لەبیــەرەستـی هـساڵ

 لەبیرتانە؟!

 ...اینـەستـە هــەی کـئەو بەیانی

 ــــــــــــــۆفتــــان گڵـــــاومــــچ

 رد:ــــــــــــان کـــــــــرمــەیـــس

 ئەکەن؟...شاخەکان: تفامن لێ

 ێ؟ەنـــان پێئەکـــاریش پێمــش

(٠١٨) 

 .نینبیبیهاتنی شاخ و شار، دەتوانین بە ڕەمزی نیشتامن و خاک جگە لە زیندوێتی و بەدەنگ

ی وکەوت و کاردانەوەی مرۆڤشاعیرمان بۆ هەڵس یهاوکات تفی شاخ و پێکەنینی شار جیهانبینی

 ی شار بە شکستی خەباتی شاخ جۆرێکە لەیکایەتو دەدات، کە سو نشین نیشانشارنشین و شاخ

ی کایەتیەکانو لە شاردا بەر دوژمن و سو  .نەک شکستە ،ئایرۆنیەتی شار کە چاوەڕوانی ئازادی

 ڕەیە.وهاوخەبات و دوژمنیشی لێیە، بەاڵم شاخ تەنیا هاوخەباتی لێیە، بۆیە تو  ،ەکەوند

 شاخ، خەباتی ئازادی و هەژاری -1-6

ک دراون. یەکێلە چەمکدا دوور و لە واقیعدا پێکەوە گرێ ؛انەیەکی دوور و نزیکنو نان و ئازادی دو 

 ؛ەبوونی ڕەمز نەبوونی ئازادییدروستلە بنەماکانی خەباتی شاخ بۆ ئازادییە. هاوکات هۆکارێکی 

یە، شاعیر بۆ نان و ئازادی یهێناوە. خەباتی شیعرینەبوونی ئازادی لە شاردا خەباتی شاخی پێک

ە دروشمی بووە ک« ی.ن.ک»شیعری، شاعیر لە شاخ گیانفیدای حیزبی  یچونکە جگە لە پێویستی

اخ ئازادییە و ئازادیش شاخە یان شاخ (. الی شاعیر، ش٠٥٨: ٥٨٨نان و ئازادی هەڵگرتووە )بایز، 

ین و شێرکۆ دەڵێ بر .و سواری ملی ئازادی بووە. نەبوونی ئازادی و نان، نەبوونی ژیانە ئەسپێکە
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ئەوە برسێتی نان و ئازادی مانایان بە  ئاخی هەژارەکان لەسەر جەستەی شاخەکان دەڕوێت، لەبەر

 ئازادی لووتکەی هەڵوێستی مرۆڤە:داوە؛ بۆیە خەباتی گیانفیدا بۆ  خەباتی شیعر

 شەهید بااڵی

 انەـوردستــــەد بااڵی کــق بە

 یــداخـازادی و بەیــی ئــدڵ

 یــوێستــــەڵـەی هــــووتکـل

 ەـــانــــسـئین

 (٠/٠٨٩: ٠٢٢١)بێکەس، 

وبێت، کوردستانیش لە کوێ بو  یبووبێ مەم لەوێ بووە، ئازادی لە شیعرێکیدا دەڵێ زین لە کوێ

(. هاوکات ئازادی بە چیای سەربەرزی دەبینێت، کە تەنیا بۆ ٠٨٨خوێنی شەهیدانیش لەوێ بووە )

رەنگار وەکوو چیا سەربەرز و بە ،ناو ماڵی ئازادیدا نیشتەجێ بێت پیاو نییە، دەبێت ئافرەتیش لە

 بێت:

 ەـچەیان ئەو کـلە ئیستەوە ئیرت بەی

... 

 یەــاو النـــن ەــو ل ەـــری مێیــشێ

 ە دەرێـــــــــتــازادەوە دێــــــــــئ

 ڕێـــەڵبــەر هــام ســـوو چیـــوەک

(١٩٥) 

جگە لەوەی سوود لە وێنە و رسوشتی لووتکە و چیا بیرناوە، هاوکات ڕەمزیەتی سەرهەڵبڕین لە بەرزی 

ات، بە ناودەب« هەژاری و ئازادی»هاوڕێی  دراوە. لە شیعرێکیدا گیانفیدا بەو بەرەنگاریدا مانای پێ

ە بێ بزەی بێ ڕووناکی/بەاڵم تەبیعەت هەرگیزاو هەرگیز»سوودوەرگرتن لە شیعرێکی گۆران کە دەڵێ 

 ، شێرکۆش دەڵێ بێ چەکی گیانفیدا کوردستان، قەڵەم و یارەکەم، سەربەرز و جوان نابن:«ئازیز

 دا!ــــانفیــەی گیــــئ ــــــــمـش ئەڵێــمنی

 ەژاریـــــــــاوڕێی هـــــــــەی هــــــــــــئ

 ەمـــەم، یارەکــــەکـوردستانم، قەڵەمـــــک

 نە جوانـەرزن، نـەربـــە سـار، نــەختیـە بـن

 !یـی ئازادیـاوڕێـــئەی ه ..ێ چەکی تۆ.ـب

( ١٠٨) 

شاخ و  چونکە خەباتیداوە سیامیەکی مرۆیی و ئیستاتیکیش بداتە گیانفیدا، شاعیر هەوڵی

 شیعر بۆ بەدەستهێنانی ئازادی و لەناوبردنی ئاخی هەژارانە:
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 اـــانی هەژارانــاو گەڕەکی گریـــلەن

 ئاخێکامن دی

 سەریان ئەبڕی

 ئاخ بوو بە گوڵ

 اخ ڕوواــــلە ش

(٠٠٩) 

ئاخ و ناڵەی هەژاری گوڵی خەباتی لە شاخەکاندا سەوز کردووە و بۆ هەژارەکانیش تەنیا شوێنی  

 شاخەکانە: ،خەباتی برسێتی

 اخەکانیانــانی شـەژارەکان ناونیشــه

 دووەــسەر ڕوومەتی برسێتی هەڵکەن لە

(١٩-١١) 

لووتکەی بەرەنگاری ومەتی برسێتی و ناونیشانی شاخەکان بەرامبەر یەک دەوەستنەوە، ڕو 

ئەمە بۆ لووتکەی ئازادیشە کە هاوشوناس دەبێت لەگەڵ شاخدا و ناتوانن ملکەچ  ؛ەکەنددروست

 بکەن:

 ملی ئازادی و ملی شاخ وەکوو یەکن

 نــــابـــــــــــەچ نــــــــەت کـــــــق

(١٩١) 

ووتکەش چوونەتە شاخ و لە لدەدا کە شێت بوون و دا گیانفیدا وەک ئەفسانە نیشانیلە شیعرێک 

 ئەوا تەنیا هەژارەکان لەوان تێئەگەن: ،گەر ڕێشیان بکەوێتە گوندێک ؛نەبێ نامرن

 ئەم هەڵۆیانە زۆر سەیرن

 ۆنــان ناخـو نانی ەوەــان ئەکەنـەژارەکــۆ مەلە هـنان ب

 ەنـئەم هەڵۆیانە ئەفسان

( ٥٨٠) 

ئەم  ؛فڕین و نەهێشتنی برسێتی دەکەن یئازادیهەژارەکانیش وەک هەڵۆ هاوخەباتن، خەبات بۆ 

 خەباتەش پیرۆزی و نەمری دەبەخشێتە شیعری شاخ.

 شاخ، پیرۆزی و نەمری -1-1

کاتێک شاخ دەبێتە ڕەمزی کورد و کوردستان، ئەوا ئاساییە کە مانا و ڕەمزی پیرۆزی و نەمری 

لە ئاستی  .داوەپیرۆز نیشانوەربگرێت. شاعیر لە چەند ڕەهەندی جیاوازەوە شاخی بە نەمر و 

داستانە دڵدارییەکانی وەک شیرین و فەرهاد، مەم و  یخۆشەویستی، ڕەمزی دڵداری، کەسایەتی

شەهید وەک شاخەکان،  یهەروەها نەمری ؛زینی ئاوێزانی کوردستانی پیرۆز و خەبات کردووە

ەک لووتکەی شاخەکان و  ،لە ئاستی رسوشتیشدا .بردن بۆیشوو شاخ و کڕن دانی خەبات لەبانگ
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پیرۆزە  نەمر و ،ئەوەی شاخ دایکە لەبەر ؛گرتنی بەفر و ئاسامن وێناکراوەبوونەوە و لەباوەشنزیک

(Ferber,1999:129). 

 اخـــــــوو شــــــرە وەکــــــەمـد نـــەهیـش

... 

 انەوردستـــکبااڵی قەد  د بااڵی بەـــشەهی

 (٠٨٩: ٠٢٢١)بێکەس، 

نەمر،  شاخ وەک ڕەگەزێکی ،واتە ؛شاخ چوێرناوە، لەوێشەوە بە کوردستان یشەهید بە نەمری ینەمری 

وەرگیراوە. هەروەها هەڵگورد وەک هێزێکی نەمر و پیرۆز کوردستانی لێ یشەهید و بەرزی ینەمری

 بکات:دەبینێت کە کەس ناتوانێت خۆی لە نیگای ئەو ون

 کێ ئەتوانێ خۆی لە نیگای بەرزە تیشکی

 ا؟!ـــــــــــکورد ونـــــــــــەڵگــــــــــــــه

(١١١) 

شاخ ڕەمزی شتی مەحاڵە و دەتوانێت چۆک بە مەحاڵ دادات  ،کورد و شاعیریشدا یلە جیهانبینی

ی دەکات شیعر کڕنووش شاخ وا ی(. شیعر بۆ شاعیر پیرۆزە و ژیانە، بەاڵم پیرۆزی٩٢: ٠٢٥٩)بەکر، 

 بۆ ببات:

 بەهارانە گوڵ بارانیهێشتا شیعرم 

 ردـــــــــــەکـــڕی ئــاژێـــــاربــــش

... 

 رد!ــو ئەبــورکێــۆ ســـشی بو ڕنو ـک

( ٠/١١٥) 

ئیستاتیکای شیعر بردووە. بەاڵم لە شیعرێکیدا، خۆی و  ۆرسوشتی کڕنووشی ب یلێرەدا جوانی

 شاخی خەبات و گیانفیدا دەکەن بە ڕووگە: ،شیعرەکانی

 ـــۆمـــوەک خ ــــشیعریشمەی ــئەوکات

... 

 ەــشاخی هەڵۆکانی کردە قیبلە و ڕووگ

(١٩١) 

شاخ الی شاعیر شوێنی سازبوونی چیرۆکی عیشقی نوێیە، کە جیاواز لە چیرۆکە دڵدارییە کۆنەکان،  

ق لە شیعرێکی گێڕانەوەییدا شاعیر بە زمانی ژن باسی مێردێکی عاش .خەباتی کورد لە پشتیەوەیەتی

 ا دەکات:بە چی
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 ەــــد ساڵێکــــەوە چەنـــردیش ئــمێ

 و زریانێکە

 ەوو ــــا کەوتـــی چیــــوێن عەشقــش

(١٠٠) 

ئەم چارەنووسی خۆشەویستییە پیرۆز و مەزنە وەک »شاعیر دەنووسێ  ،دیوانەکەدا یلە پێشەکی

 شاخەکان جیایە؛ چونکەنی بۆ یکە ئەمە لە پیرۆزیی ئای ؛(٥١هەمان: هەڵگورد و ئاگریداغ و شاهۆن )

 شاخ بۆ شاعیر نیشتامن و دایکە:

 ــبەشیری مەمکی شاخێکم

 داــناو النکەی پشکۆیەک لە

 .رد..ــک وشەیەکم پەروەردە

(١٠٩) 

شاعیر لە ڕێگەی ڕەمز و مانای پیرۆزی دایکەوە، شاخی بە ڕەمزی پیرۆز و پەروەردەکار کێشاوە، کە 

 دەکات. دۆست پەروەردەنیشتامنشیرەکەی منداڵێکی خەباتکار و 

 ئەنجام -1

ە جوگرافیای ب یئەمەش بەشێکی پەیوەندی ؛شاخ لە فەرهەنگی زمانی کوردیدا دەوڵەمەند و فرەمانایە

 .لە شیعری کالسیکدا شاخ مانا و ڕەمزی دیاریکراوی هەیە ئەدەبەکەیەوە هەیە.و کوردستان و مێژوو 

داوە. بەاڵم شاخ و پێ یکۆمەاڵیەتی و سیاسی ی شاعیر ڕەهەندیــلە شیعری نوێشدا گۆران

سینۆنیمەکانی الی شێرکۆ بێکەس لە ڕەگەزێکی رسوشتییەوە بۆ چەندین ڕەگەز و ڕەمز و مانای 

ئاوێزانی زۆر ڕەهەند، ئاست و پنتی دەاللی جیاوازی وەک  ؛هەمەالیەنانە وێنەی کێشاوە ؛جیاواز براوە

 یڵێنەری شار، پیرۆزی و نەمریو کردن، جو یدا، بەکەسن، مێژووسازی، شیعر، گیانفو جەستە و دەرو 

یاواز لە ڕەمزەکانی شاخی ج ،ئەوە لەبەر ؛گێڕانەوەی مێژوون بە شیعر ،کردووە. شیعرەکانی بەگشتی

خۆی فەرهەنگێکی ڕەمزیی شاخی بونیادناوە.  و ە گشتییەکە بەکارهێناوەیڕەمزە باو و فەرهەنگی

انیشی ی و خودییەکگشتییەکانی خود ەەرکەوتووە، کە ڕەمز ئەمەش لە وێنە هونەرییەکانی شاخدا د

شیعرەکانی لە باری ماناوە نزیکی و لێکچوونی لەگەڵ بیرکردنەوەی کورد بۆ شاخ  گشتی کردۆتەوە.

جار داڕمانی الیەنی هونەری  هەندێ ،ئەم نزیکییەش .هەیە، کە شاخ دۆست و پیرۆز و پارێزەرە

نگی گشتی و نوخبەی سیاسی لێکەوتووەتەوە و خستنەوەی لە فەرهەشیعرەکانی و نزیک

شیعرەکانی بەرەو ئاراستەی دروشم و پەیامی ڕاستەوخۆ بردووە. هاوکات پەیامی لەشاخدامانەوەی 

 هەڵگرتووە، کە بە ڕوانگەی ڕەخنەگرانەمان دوورکەوتنەوە و ترسە لە شار و شارستانییەت.
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