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پاراتێکست لە کۆشیعری )سووتانی بەفر(

ملکۆ ئەحمەد
)زانکۆی گەرمیان - کۆلێژی پەروەردە(

پێشەکی:
بــەم دواییانــە، ڕەخنەگرانــی ئــەدەب بــە چــڕی بــاس 
لــە گرنگــی و ڕۆڵەکانــی چەمکــی پاراتێکســت 
ــەی  ــەو پێی ــدا، ب ــی ئەدەبی ــە شــیکاری دەق دەکــەن ل
لــە  گرنگیــان  ڕۆڵــی  توخمەکانییــەوە  گشــت  بــە 
تیگەیشــتن لــە هــەر دەقێکــی ئەدەبــی هەیــە، ئــەم 
)کارلێکــی  چەمکــی  کــرد  وای  گرنگیدانــەش 
دەق( بورووژێنــرێ، کــە وەک فەزایــەک لــە دەق 
ــەو  ــی ئ ــە توخمەکان ــش گرنگــی ب ــێ، دواتری دەڕوان
فەزایــە درا کــە خــۆی لــە پاراتێکســتدا دەبینێتــەوە.
ئەم توێژینەوەیە هەوڵێکە بۆ خوێندنەوەی کۆمەڵە 
شــیعری )ســووتانی بەفــر(ی شــاعیری الو ســامان 
گــەردی، لــە ڕێگــەی توخمەکانــی پاراتێکســتی 
بەرهەمەکــەوە شــیکار بــۆ فــەزای گشــتی کــراوە 
و پێوەندییــە دەاللییــە شــاراوەکانی هــەر توخمێــک 
لەگــەڵ ناوەرۆکــی بەرهەمەکــەدا خراوەتــە بــەر بــاس، 
ــد زاراوەیەکــی  ــا چەمــک و پێناســەی چەن هەروەه
ڕەخنەیــی هاوچــەرخ بــە شــێوازیکی ئەکادیمــی و 
پشتبەســتوو بــە ســەرچاوەی گرنــگ، خراوەتــە ڕوو، 

ــدا  ــی ئەدەبی ــیکارکردنی بەرهەم ــە ش ــێوازە ل ــەم ش ئ
لــە  کەمــی  بــە  چــون  هەیــە،  خــۆی  گرنگیــی 
ناســاندنی بەرهەمــە ئەدەبییــە کوردییەکانــدا دەســتی 

ــراوە. بــۆ ب
کلیلەوشــە: پاراتێکســت، ســووتانی بەفــر، ســامان 

گــەردی

بەرایی: چەمک و ئەرکەکانی پاراتێکست
پاراتێکســت واتــە: ســەرجەم ئــەو توخمانــەی لــە 
ــان  ــە شــێوەیەکی ڕاســتەوخۆ، ی ــن، ب ــەری دەق دەوروب
ناڕاســتەوخۆ پێوەندییەکــی پراگماتــی بــە دەقەوەیــان 
دەبەســتێتەوە، بــە بۆچوونــی )ج. هێڵیــس میلــەر( 
دژیەکــە،  واتــای  هەڵگــری   )para( پێشــگری 
چــون لــە هەمــان کاتــدا واتــای نزیکــی و دوورییــش 
هەروەهــا  دەرکــی،  و  ناوخۆیــی  یــان  دەبەخشــێت، 
ســکرینە  ئــەو  وەک  جیاوازیــش،  و  لێکچــوون 
تەنــک و ڕوونــە وایــە، کــە نــاوەوە و دەرەوەی خــۆی 
ئاوێتەبــوون  لــە  جۆرێــک  و  دەبەســتێت  بەیەکــەوە 
دروســت دەکات، کــە ڕێگــە بــە دەرەوە دەدات بچێتــە 
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نــاوەوە، بــە هەمــان شــێوە نــاوەوەش بێتــە دەرەوە، هــەم 
ســنووری جیاکــەرەوەی نێوانیانــە، هەمیــش ئامــرازی 
خالــد:  بلقاســم،  )بڕوانــە:  بەســتنیان.  بەیەکــەوە 
عەرەبەکانیــش  و  ڕۆژئــاوا  ڕەخنەگرانــی   ،)١٢٥
بــۆ  تــەواو  واتایەکــی  دانانــی  لەســەر  ئێســتا  تــا 
ئــەم چەمکــە کــۆک نیــن، بگــرە عەرەبــەکان هــەر 
وەرگێڕاوەتــە  زاراوەکەیــان  جۆرێــک  بــە  یەکەیــان 
بنیــس(  )محمــد  بــەاڵم  عەرەبــی،  زمانــی  ســەر 
تــا ڕادەیــەک لــە مەبەســتی ســەرەکی زاراوەکــە 
دەقــی  المــوازي/  )النــص  بــە  و  بووەتــەوە  نزیــک 
هاوتەریــب( نــاوی دەبــات )بنیــس، محمــد: ٧٦(، 
یــان ڕەخنەگــری ســووری )محمــد خیــر البقاعــي( 
تازەتریــن زاراوەی هەڵبــژاردووە )الملحقــات النصیــة/ 
پاشــکۆ تێکســتییەکان( )بقاعــي، محمــد: ٨٤( پێــم 
ــە  ــەو توخمان ــە، چــون ل ــن وەرگێڕان ــێ گونجاوتری واب
پێکدێــت وەک پاشــکۆیەک لــە دەوری دەقــن، چ 
لــە نــاوەوە بــن، یــان لــە دەرەوە، بۆیــە پێــم وایــە ئێمــە 
دەتوانیــن لــە کوردیــدا، یــان هــەر زاراوەکــە وەک 
خــۆی وەرگریــن )پاراتێکســت(، یــان ئــەم زاراوانــەی 
بــۆ دانێیــن: )دەقــی هاوتەریــب، هاودەق، هاوتێکســت، 

پاشــکۆدەق(.  پشــتدەق، 
)پاراتێکســت(  جینێــت  جیــرار  بۆچوونــی  بــە 

هەریەک لەمانە دەگرێتەوە: ناوونیشــانی ســەرەکی، 
ناوخۆیــی،  ناوونیشــانی  الوەکــی،  ناوونیشــانی 
پێشــەکی، پاشــکۆ، پەراوێــز، پێشــکەش، تێبینــی، 
ــە،  ــراوەکان، وێن ــەرگ، پێڕســت، وەرگی وشــەکانی ب
یــان تابلــۆ، دەســتپێک، دۆکیومێنــت. هەمــوو ئەمانە 
ئەمــڕۆ بوونەتــە باســی بیرمەنــدان و ڕەخنەگــران و 
نــاو  چوونــە  بــۆ  دەدەن  پــێ  زۆری  گرنگییەکــی 
بــۆ  یارمەتیدەرێکیشــە  هەروەهــا  دەقــەوە،  دنیــای 
خوێنــەر کــە پێــش ڕۆچوونــە نــاو دنیــای نووســەر بــۆ 

دەستخســتنی دەاللــەت و واتــای دەقەکانــی.
)باســیمە درمــش( پێــی وایــە: ))توخمەکانــی دەق 
ــەو کارە  ــە دەق و ئ ــتن ب ــە پەیوەس ــەن ک ــەو توخمان ئ
ئەدەبییــەی دەبێتــە دەروازەیــەک، بــۆ کێشــکردنی 
خوێنــەری ڕەخنەگــر بــەرەو ناوەنــدی هەڵچوونــەکان و 
بزاوتگەلــی ژیــان لــە ڕێڕەوەکانــی دەقــدا(( )درمــش، 
باســمة: ٤٧(. بەپێــی بۆچوونــی بیرمەندانــی ئــەدەب 
واتائامێــزەی  سروشــتە  ئــەو  هەرەوهــا  ڕەخنــە،  و 
پاراتێکســت دێنێتــە بەرهــەم، دەتوانیــن بڵێیــن ئەمانــە 

ــی پاراتێکســتن: ئەرکەکان
ــتی  ــاوەرۆک و مەبەس ــی ن ١ـ ئەرکــی دیاریکردن
دەق: بــە هاوکاریــی هــەر یــەک لە ناوونیشــانی ســەر 
پێشــەکی،  و  ناوخۆییــەکان  ناوونیشــانە  و  بــەرگ 
دەقــن،  مەغــزای  دەرخــەری  کــە  ئــەوەی  لەپــاڵ 
مەعریفیــن،  و  هێمائامێــز  ))سســتمێکی  هەروەهــا 
هیچیــان لــەو ناوەرۆکــە کەمتــر نیــن کــە بوونەتــە 
پاڵپشــت و یارمەتیــدەری، بگــرە لــە جــۆری خوێندنەوە 
و ئاراســتەکردنی ڕۆڵێکــی گرنــگ دەبینن(( )بالل، 

عبدالــرزاق: ١٦(
٢ـ ئەرکی هەواڵیی: هەموو ئەو شــتانە دەگرێتەوە 
کــە لــە دەوروبــەری دەقــن ))ناوی کتێب، ناوونیشــان، 
دەســتپێک...  پێشــکەش،  الوەکــی،  ناوونیشــانی 
واتــە ســەرجەم ئــەو شــتانەی بــە ڕووکەشــی دەرەوەی 
کتێبەکــەوە پەیوەســتن، وەک وێنــە، بــەرگ، وتــەی 
خانــەی باڵوکردنــەوە، هەمــوو ئەمانــە دەچنــە بــەردەم 
ــب  ــەوەی کتێ ــەی کــە کــرداری کردن ــەو خوێنەران ئ

سامان گەردی
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دەکــەن و دەیخوێننــەوە(( )بلعابــد عبدالحــق، ٤٩(
٣ـ ئەرکــی دیاریکردنــی ڕەگەزبەندیــی دەق: واتــە 
دەستنیشــانکردنی ژانــری بەرهەمــی ئەدەبــی، یــان 
دۆخــی دەق لەنێــو زنجیرەیەکــی دیاریکــراودا، کــە 
دەشــێت ڕۆمــان بێــت، یــان کۆمەڵــە چیــرۆک، یــان 

ــە شــیعر. کۆمەڵ

توخمەکانی پاراتێکست
یەکەم: ناوونیشانەکان

توخمه كانــی  گرنگتریــن  لــه   »ناوونیشــان 
)پاراتێکســت paratext( و پاشــكۆ ناوخۆییه كانــی 
ده روازه یه كــی  پێیــەی  بــەو  دەکرێــت،  هەژمــار 
و  ئه ده بــی  داهێنانــە  خوێندنــه وه ی  لــه   بنچینه ییــه  
خه یاڵئامێــزەکان بــه  شــێوه یه كی گشــتی و ڕۆمــان 
بــه  شــێوه یه كی تایبه تــی، هه روه هــا ئاشــكرایه ، كــه  
ناوونیشــان پاراتێکســت و ئامــاژه ی دەســتپێکیەتی، 
هەروەهــا ئــەو نیشــانه یه یە، كــه  کتێــب، یان ده ق چاپ 
ده كات و نــاوی لــێ ده نێــت و له وانــی دیکــە جیــای 
ــه   ــه،  ك ــه و توخمانه ی ــا ناوونیشــان ل ــه وه ، هه روه ه ده كات
لەپــاڵ پەراوێــز و پێشــەکی و وەرگیــراوەکان و به ڵگــه  
تێکســتەوە  لــە  و  دەستەخوشــک  ئایکۆنییــەکان 
فــي  العنــوان  صــورة  جميــل،  )حمــداوي،  نزیکــە« 

الروايــة العربيــة(.

أـ ناوونیشانی سەرەکی و واتاکەی:
لــە  نییــە  کەڵــک  بــێ  زیادەیەکــی  ناوونیشــان 
بەرهەمــی ئەدەبیــدا، بەڵکــو بنیاتیکــی زمانەوانییــە، 
دەبێتــە دەســتپێک بــۆ دەقــی ئەدەبــی و واتاکــەی 
ــەو  ــەی ئ ــەو پێی ــت، ب ــر دەبێ ــدا یەکانگی لەگــەڵ دەق
بناغەیەیــە نووســەر دەقەکــەی لەســەر هەڵچنیــوە، 
دەاللەتێکــی  هەڵگــری  و  کارا  بەشــێکی  دەبێتــە 

هێمایــی قووڵــی دەقــە. 
هەروەهــا ناوونیشــان یەکەمیــن کــۆدی هێماییــە 
بەرچــاوی خوێنــەر دەکــەوێ و وای لــێ دێت شــیکار 
و ڕاڤــەی بــکات، بــەو پێیــەی دەقێکــی ســەرەتایییە 

و ئاماژەیەکــە بــۆ ئــەو دەقانــەی کــە دواتــر دێــن. 
)بڕوانــە: قطــوس، بســام: ٥٣(، دەستنیشــانکردنی 
بەڵکــو  نییــە،  هەڕەمەکــی  بــە  هــەروا  ناوونیشــان 
گونجــاو  و  توندوتــۆڵ  پێوەندییەکــی  پێویســتە 
هەبــێ،  دەقــدا  ناوەرۆکــی  و  ناوونیشــان  لەنێــوان 
لــە چوارچێوەیەکــی دەاللــی بەرینــدا، کــە گشــت 
کۆنتێکســتەکانی دەق لەخــۆ بگــرێ، بــۆ ئــەوەی 
ــەوەرەی کــە پەرەدەســێنێ و  ــەو ت ــە ئ ناوونیشــان ببیت
گەشــە دەکات و دووبــارە خــۆی بەرهــەم دەهێنێتــەوە. 
پێــی  کۆهیــن  جــان  بۆیــە   )٧ محمــد:  )مفتــاح، 
هەمــوو  کــە  ئــەو گشــتەیە  ناوونیشــان  کــە  وایــە 
ســەرچاوە  لــەوەوە  بــەش  وەک  دەق  بیرۆکەکانــی 
دەگــرن، هــەر بۆیــە ڕەخنــەی نــوێ لە بــارەی پێوەندی 
ناوونیشــان بــە دەقــەوە و ئایــا کامیــان پێــش ئــەوی تــر 
لەدایــک دەبــێ؟ لــەم بارەیــەوە دوو ڕای دژبەیــەک 
هــەن، یەکەمیــان: )ناوونیشــان بــە بنیاتێکــی فەرمــی 
هەژمــار دەکات زۆربــەی دەاللەتەکانــی دەق زادەی 
ئــەون، ئەگــەر دەق لەدایــک ببــێ، ئــەوە ناوونیشــان 
و  دەق  ئاوێتەبوونــی  ڕاســتەقینەی  وەدیهێنــەری 
جــان:  )کوهیــن،  ئایدۆلۆژییەکانیەتــی(  ڕەهەنــدە 
دەاللییــەوە  پەرتبوونــی  ڕێگــەی  لــە  دەقیــش   )١٦
ــەو  ــان ئ ــەو بۆشــاییە، ی ــە: ئ ــە، وات ــی نیی ــێ بوون نەب
کەلێنــە دەاللییــە بێــت کــە ناڕوونیــی چــواردەوری 
دەماڵــێ، ئــەوەش لــە ڕێگــەی ئــەو دوو ئەرکــەی دەق 
پێیــان بڵنــد دەبێــت )ڕوونــی و زانیــاری( )حســین، 
وەک  ڕەخنەگرێکــی  بۆیــە  هــەر   ،)٤٩ خالــد: 
عززەددیــن مەناســرە پێــی وایــە )ناوونیشــانی چامــە 
پێــش نووســینی چامــە لەدایــک دەبێــت( )المناصــرة، 

.)٣٥٩ عزالدیــن: 
گرووپــی دووەم پێیــان وایــە: ناوونیشــان لــە دەقــەوە 
ســەرچاوە دەگــرێ و کۆتــا شــتە کــە دەنووســرێ، 
بــە  بەڵکــو  نابــێ،  دروســت  ناوونیشــانەوە  لــە  دەق 
پێچەوانــەوە ناوونیشــان لــە دەقــەوە دروســت دەبــێ، 
دوا  دەخاتــە  دەقەکــەی  ناوونیشــانی  شــاعیرێکیش 
هەنــگاو، چــون زۆربــەی جــار کردەیەکــی ئەقڵییــە و 
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بە زۆری هەڵقواڵوی دێڕێک، یان دەســتەواژەیەکی 
نــاو دەقەکەیــە. )الغذامــي، عبداللــه: ٤٧( بێگومــان 
ئــەم باســە تــا ئێســتا هــەر بــە کراوەیــی لــە نێــو 
ڕەخنەگرانــدا ماوەتــەوە و باســی زۆرتــر هەڵدەگــرێ، 
ناشــکرێ بــە ڕەهایــی یەکێــک لــە بۆچوونــەکان بــە 
ڕاســت بزانیــن، لەبــەر ئــەوەی تــا ئێســتا یەکالیــی 
نەکراوەتــەوە، دەتوانیــن بڵێیــن: لەوانەیــە ناوونیشــان 
نووســینی  لــە کاتــی  یــان  لەدایکبــێ،  پێــش دەق 
دەقــدا، یــان پــاش تەواوکردنــی نووســینی دەق، واتــە: 
بەنــدە بــە خــودی شــاعیرەوە، بــەاڵم بــەو مەرجــەی 
ــدا  ــە نێوانیان ــدی ل ــە پێوەن ــان جۆرێــک ل گونجــان، ی
زۆربــەی  پێچەوانــە.  یــان  ڕاســتەوانە،  چ  هەبــێ، 
ــەوە دەکــەن کــە ناوونیشــان  ــاژە ب پێناســەکانیش ئام
ڕووکەشــی  دەکەویتــە  ســیمیاییە،  هێمایەکــی 
بەجــێ  ئــەرک  ئــەوەی کۆمەڵێــک  بــۆ  دەقــەوە، 
و  دەق  ئەنتۆلۆجیــای  بــە  تایبەتــن  کــە  بهێنێــت، 
ناوەرۆکــی و پراگماتیکەکــەی لــە چوارچێوەیەکــی 
ــە نووســراو.)بڕوانە:  سۆســیۆ- کولتــووری تایبــەت ب
ڕوون  ئــەوە  چەمکــەوە  لــەم   )٧٧ خالــد:  حســین 
ســیمیاییە،  هێمایەکــی  ناوونیشــان  کــە  دەبێتــەوە 
دەکەوێتــە هێڵــی جیاکــەرەوەی نێــوان دەق و جیهــان، 
واتــە دەبیتــە خاڵێکــی گرنــگ کــە دەق لێیــەوە بــەرەو 
جیهــان و لــە جیهانیشــەوە بــۆ دەق تێدەپــەڕێ، چــون 
ــوان دەق و  ــی نێ ــەی پێوەندی ــدی بازن ــە ناوەن دەکەوێت
ــردەی کــە وەرگــر  ــەو پ ــە ئ وەرگــرەوە، هەروەهــا دەبێت
ــەوە، دەشــتوانین  ــۆ دەق بپەڕێت ــت ب ــەو ناتوانێ ــێ ئ بەب
ــە  ــاو دەق ــەوەی کــۆدی چوونەن ــی کردن ــن کلیل بڵێی

بــۆ وەرگــر. )بڕوانــە: الجــزار، محمــد: ٦٨( 
ســەبارەت بــە )ســووتانی بەفــر( کــە لە ڕســتەیەک 
پێکهاتــووە و دوو وشــە لەخــۆ دەگــرێ )ســووتان( 
لەگــەڵ ئامــرازی پێوەنــدی )ی(، ئەنجــا )بەفــر(، 
ــە  ــەواوە، وا ل ــدا ڕســتەیەکی نات ــە ڕواڵەت ڕســتەکە ل
خوێنــەر دەکات بــەدوای ئــەم مەتەڵــەدا بگەڕێــت، 
چــۆن و بــە چ شــێوەیەک و کــەی و لــە کــوێ بەفــر 
ســووتاوە، یــان دەســووتێت؟ ئــەی چــی دەبێــت ئەگــەر 

بەفــر بســووتێت؟

ب: ناوونیشانی دەقەکان:
ــاوەوەی کۆمەڵەکــە جۆراوجــۆر  ناوونیشــانەکانی ن
دوو  و  ناوونیشــان  یــەک  و  درێــژ  و  کــورت  و 
زیاتــر،  و  وشــە  دوو  و  وشــە  یــەک  ناوونیشــانن، 
ڕســتەی هەمەچەشــنن، هێمــا و خاڵبەندیــن، دەتوانیــن 
ــۆ ناوونیشــانی ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ پۆلێنــی  ب

بکەیــن:
١ـ ناوونیشانی ڕاستەوخۆ:

ناوونیشــانانە  ئــەو  ڕاســتەوخۆ  ناوونیشــانی 
دەگرێتــەوە کــە پێوەندییەکــی پتــەو لــە نێــوان خــۆی 
و دەقەکــەدا هەیــە، چ لــە ڕووی دەاللییــەوە، یــان 
 )٥٦( کــۆی  لــە  ســیمیاییەوە.  یانیــش  واتــای، 
بــۆ  ســەیری  ناوونیشــانێکی  دەقــی   )٢٢( دەق، 
دانــاون، )...( دوو کەوانــە، ســێ خاڵــی تێدایــە، 
واتــە )٢٢( دەق هەمــان ناوونیشــانیان بــۆ دانــراوە، 
ــا نیشــانەیەکی پرســیارە )؟ ( ناوونیشــانێکیش تەنی
بەبــی کەوانــە، لێــرەدا دەمــەوێ بــاس لــەو هەڵەیــەی 
)هــۆک فێــری( بکــەم، کــە چــۆن لە پیناســەکردنی 
کــە  زەقــەوە،  هەڵەیەکــی  کەوتووەتــە  ناوونیشــاندا 
ــە،  ــی زمانیی ــت: ناوونیشــان کۆمەڵێــک پێوەندی دەڵێ
عبدالحــق:٦٦(  )بلعــاد،  دەورووژێنێــت.  خوێنــەر 
هەڵەکــەی هــۆک ئەوەیــە وەک هێمایەکــی زمانــی 
تەماشــای ناوونیشــان دەکات، کــە ڕاســتییەکەی 
نەبێــت،  زمانــی  هێمایەکــی  ناوونیشــان  دەشــبێت 
وەک زۆربــەی ناوونیشــانەکانی نــاو کۆمەڵەکــە، 
کــە وەک وتمــان: دەق هەیــە ناوونیشــانەکەی تەنیــا 
هێمــای  یــان کۆمەڵێــک  پرســیارە،  نیشــانەیەکی 

نازمانییــە.
لــە الپــەڕەی )٤٦(دا، کــە ناوونیشــانی دەقەکــە 
هەمــان ناوونیشــانی کۆمەڵەکەیــە )ســووتانی بەفر(، 
لــە کاتــی شــیکارکردندا بۆمــان دەرکــەوت زۆر لــە 
ناوونیشــانەکان هەڵقــواڵوی ناوەرۆکــی دەقەکــەن، لــە 
دەقــی ســووتانی بەفــردا پێوەندییەکــی پتــەو لــە نێــوان 
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ناوونیشــان و ناوەرۆکــی دەقــدا هەیــە:
)سووتانی بەفر(

ئێستا، الپەڕەکانی هەور
سووتانی بەفر

بە بااڵی ئەو تەلە ژەنگنانە هەڵدەواسم
کە سەرپەنجەکانم لە بەخەون بینینی کچێک
بە قوواڵیی ستیانەکەیەوە تا ئێستاش بەجێماوە

ئیتر بەجێی دێڵم
هەروەهــا لــەو دەقــەی کــە ناوونیشــانی )چاڵێکــی 
ــە الپەڕەیەکــی جیــاواز و تەکنیکێکــی  ــە، ل قووڵ(ـ
نــاوازەدا کۆتایــی دەقەکــەی بــە تــاک دێڕێــک 
ــەوە(، لێرەشــدا  ــاوە )خــەو بخەیتــە چاڵێکــی قووڵ هێن
ــە  ــە ناوونیشــانەکەی ب دەتوانیــن بڵێیــن زۆر لێهاتووان
ســەرنج  ئەگــەر  داوە،  گــرێ  دەقەکــەوە  کرۆکــی 

ــت: ــە دەســتپێکدا دەڵێ ــن ل بدەی
ڕەنگە تەمەن

بەشی ئەو هەموو مردنە نەکات
کە تەفسیری بۆ دەکەیت

ژیان ئەو چرکەساتەیە دوور لە تێفکرین
ئەمڕۆ خەمانم شینن، وەکوو ئاسمان

دەمێک پێدەکەنی و 
دەمێکیش دەمگریێنێ

هەمیشە ئەوەی دەڕوا، کەمێک لە ئێمە
لەگەڵ خۆیدا، دەبا!

گــەردی  ســامان  قووڵــەی  چاڵــە  ئــەو  دیــارە 
باســی دەکات، ژیانــی نالەبــاری خــودی شــاعیرە، 
ــان  ــە ئێمــە، کــە خــەم دێ و ژیانم ــەک ل ــان هەری ی
لەســەر قــورس دەکات، ئیــدی دنیــا دەبێتــە ئــەو چاڵــە 
و  دەخاتــەوە  دوورت  ئاســایی  ژیانــی  لــە  قووڵــەی 
نایەڵــێ دەســتت بــە هیــچ بــگات، بــە چەشــنێک 
ــی جارێکــی  ــر واتزان ــت، ئیت ــد دەبی ــێ ئومێ ــدە ب هێن
تــر لــەو چاڵــە دەرچوونــت نییــە، ئەمــە بــۆ خــۆی 
نامۆبــوون و نوقومبوونــە لــە غوربەتــی ڕوحــدا، مــەرج 
ــە  ــێ و هەســت ب ــدا ب ــی خۆی ــە واڵت ــە مــرۆڤ ل نیی
غەریبــی و تەنیایــی نــەکات، پــێ دەچــێ زۆرتریــن 

لــە دەوربــن و هەســت بکەیــت تەنیایــت،  خەڵکــت 
خــودی شــاعیرانە دەیەوێــت ئەومــان پیشــان بــدات 
ــە  ــەر ئەمــی فڕێداوەت کــە واقیــع و ژینگــەی دەوروب
نێــو ئــەو چاڵــە قووڵــەوە، لێــرەدا ئومیــد هێنــدە الوازە 
وەک ئــەو ڕووناکییــە کەمــەی کــە بــە ئاســتەم 
دۆخێکــی  ئەمــە  قووڵەکــە،  چاڵــە  بنــی  دەگاتــە 
دەروونییــە، زۆربــەی شــاعیران تێــی دەکــەون، بــەاڵم 
بــە جۆرێــک  مــرۆڤ  بیــت،  ئومێــد چەنــد الواز 
لــە جــۆرەکان بــە دوای ئــەو کەمــە ڕووناکییــەدا 

دەگەڕێــت بــۆ قوتاربــوون.

٢ـ ناوونیشانی ناڕاستەوخۆ و واتاکەی
ناوونیشــانە ناراســتەوخۆکان، واتە: ئەو ناوونیشانانەی 
خوێنــەر ناتوانێــت بــە ئاســانی پێوەنــدی نێــوان خــۆی و 
دەق بدۆزێتــەوە، تەنیــا خوێنــەری وردبیــن دەتوانێــت ئــەو 
هێڵــە باریکــەی نێوانیــان بدۆزێتــەوە، ئەوەش بەهۆی ئەو 
ناڕوونی و ئەو قووڵییەوە بێت کە شــاعیر لە داڕشــتنی 
دەســتەواژە و ڕســتەکاندا بــەکاری هێنــاوە، هەروەهــا 
ــی نووســینی  ــە کات ــەی کــە ل ــێ دەروونیی ــەو ملمالن ئ
فەلســەفەی  و  بیرۆکــە  چــون  هەبــووە.  دەقەکــەدا 
ــاو هــزری شــاعیر وای لــێ دەکات  ــووی ن کەڵەکەب
دیــد و گوتارەکــەی بــەو ئاقــارەدا بچێــت کــە دواتــر 
خۆیشــی نازانێــت بۆچــی بنیاتــی ئــە دەقــەی بــەو 
چەشنە دەرچووە. )بڕوانە: عبدالکریم، هیام: ٢١٦( 
لەوانەشــە دووریی ناوونیشــان و ناوەرۆکی دەق وا لە 
خوێنــەر بــکات زیاتــر لــە دەقەکــە ڕابمێنێــت، یــان 
هەســتێکی خۆشــی ال دروســت بێــت کــە سەرکێشــانە 
دەگەڕێــت،  نێوانیانــدا  پێوەندیــی  دەزووی  بــەدوای 
بــۆ نموونــە لــەو دەقانــەی کــە دوو کەوانــەی دانــاوە 
بەبــێ نووســینی تەنانــەت پیتێکیــش، دەیــەوێ وا لــە 
بدۆزێتــەوە،  ناوونیشــانێک  خــۆی  بــکات  خوێنــەر 
چــون زۆر لــە ڕەخنەگــرەکان پێیــان وایــە خوێنــەر 
هاوبەشــی نووســەرە لــە دەقەکەیــدا، ســامان گــەردی 
ــۆ  ــدا ب ــاو دەقەکان ــەوەی کەلێنــی زۆری لەن جگــە ل
خوێنــەر بەجــێ هێشــتووە بــۆ پڕکردنــەوەی، بەهەمــان 
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شــێوە )٢٢( ناوونیشانیشــی بــۆی بەجــێ هێشــتووە 
بــۆ ئــەوەی سەربەســت بێــت لــە دانانــی، یەکــەم دەقــی 

نێــو کۆمەڵەکــە وا ئەفرێنــراوە:
)...(

بەفر و...
پیاوێکی ڕەشپۆش

و  هەریەکــە  و  زۆرن  ڕەشــپۆش  پیــاوی  دیــارە 
دەردێکــی هەیــە و پاساوێکیشــی هەیــە بــۆ پۆشــینی 
ڕەشپۆشــانە  ئــەو  ئێمــە  زۆربــەی  کەچــی  ڕەش، 
نابینیــن، یــان بــە نــاخ نایانخوێنینــەوە، یــان نامانەوێــت 
بزانیــن چییــان بەســەر هاتــووە، خۆمان چاویان لەســەر 
دادەخەیــن، کەچــی ســامان وەک تابلۆیــەک هاتــووە 
ڕەنگــی پۆشــاکی ڕەشــی لەســەر پانتاییەکــی ســپی 
دانــاوە بــۆ ئــەوەی بــە جوانــی و ڕوونــی بیخاتــە پێــش 
چاومــان، لــە ڕووی دەروونیشــەوە، ڕەش و ســپی دوو 
ڕەنگــی دژیەکــن و هــەر یەکــە و واتــای دژیــەک و 
قووڵیــان هەڵگرتــووە، بــەاڵم شــاعیر لێــرەدا هەریــەک 
ــر،  ــەوی ت ــی ئ ــەو دوو ڕەنگــەی خســتووەتە خزمەت ل
ئەگــەر ســپێتی بەفــر نەبــا ڕەنگــە ڕەشــەکە بــەو جــۆرە 
ــاوە  ــەو پی ــە هەمــان شــێوە ئەگــەر ئ دەرنەدەکــەوت، ب
ــەوە تابلۆیەکــی تــاک ڕەنــگ و  ــا، ئ ڕەشپۆشــە نەب
بــێ مانــا دروســت دەبــوو، لــە دەقێکــی تــردا دەڵێــت:

)...(
یەڵدا

کراسە ڕەشەکەی دایکمە!
لێــرەدا یــەک ڕەنگــی بــۆ دوو شــت بەکارهێنــاوە، 
وەک لێکچواندنێــک لــە ڕووی واتــە و ڕەنگیشــەوە، 
یەڵــدا بــەو تاریکییــەوە درێــژ و پــڕە چیــرۆک و 
ئەفســانە، هــەر ژنــە ڕەشپۆشــەکانیش بۆخــۆی و 
دەوروبەریــان هەمــوو شــەوێ یەڵــدای خەمــە و نەبــڕاوە 
و درێــژە، کــە خــەم هــات خــەو دەزڕێ و کورتتریــن 

ــە بەرگــی ڕەشــەوە یەڵدایــە. شــەو ب

دووەم: وێنەی بەرگ
لــە بەرگــی دەرەوەی کتێبەکــە،  بــە وردبوونــەوە 

و  وێنەکــە  لەنێــوان  پتــەو  پێوەندییەکــی  دەبینیــن 
ناوونیشــانەکەدا هەیــە، واتــە هەریەکەیــان بوونەتــە 
وێنەیەکــی  وێنەکــە  تریــان،  ئــەوی  بــۆ  فاکتــەر 
ڕووناکــی  ڕاســتەوە  لــەالی  بەفــرە  نزیککــراوەی 
و لــەالی چەپــەوە شــینباو و ئاماژەیەکیــش هەیــە 
لــە چەشــنی ســووتاوی، لــە بەشــی خــوارەوەی بــە 
فۆنتێکــی پــان و ڕەنگێکــی ڕەشــباو لــە شــێوەی 
خۆڵەمێشــی نووســراوە )ســووتانی بەفــر( لــە ژێریــەوە 
بــە فۆنتێکــی بچووکتــر و کاڵتــر نووســراوە )شــیعر( 
لــە خوارتــر نــاوی )ســامان گــەردی( بــە فۆنتێکــی 
دانــراوە،  تێــر  نیلــی  ڕەنگێکــی  بــە  و  مامناوەنــد 
بــەاڵم بــە فۆنتــی جیــاواز، بەرگــی پشــتەوە وێنــەی 
بەفرێکــی ســپی بــێ خەوشــە، بــە زمانــی ئینگلیــزی 
هەموو ئەوانەی ســەربەرگی پێشــەوەی لێ نووســراوە 

بــە فۆنــت و ڕەنگــی جیــاواز.
ئــەو ناوونیشــانە بەهامــان شــێوە بووەتــە ناوونیشــان 
پێوەنــدی  لێــرەدا  کۆمەڵەکــە،  نــاو  دەقیکــی  بــۆ 
)بــەش(،  لەگــەڵ  دەردەکەوێــت  بــۆ  )گشــت(مان 
بەهامــان شــێوە واتــای ناوونیشــانی ســەرەکی لەگــەڵ 
ســووتانی  دەقــی  خــودی  نــاو  شــاراوەکانی  واتــە 
بەفــر لەگــەڵ ناوونیشــانی دەقەکانــی دیکــەدا، یــان 
ڕاســتەوانە، یــان پێچەوانــە، چــون خــودی ناوونیشــانی 
ــە  ــش جۆرێکــە ل ــەم پارادۆکســە، هەمی ســەرەکی ه

ــان. ــی زم الدان

سێیەم: ناوی شاعیر
نــاوی نووســەر ئاماژەیەکــی جیاکــەرەوەی گرنگــە 
بــۆ خوێنــەر، ســامان گــەردی شــاعیر و نووســەرە، 
ئــەم  ئەدەبیاتــی  نێــو  هەڵتۆقیــوی  تــازە  ناوێکــی 
ــە شــەقامی  ــە ل ــە، بەشــداری بەرچــاوی هەی نەوەیەی
هایکــۆی  یانــەی  ئەندامــی  ئەدەبــدا،  و  شــیعر 
کوردییــە، ئەندامــی ڕۆشــنبیرانی نوێخــوازە، خاوەنــی 
ســێ کۆمەڵــە شــیعرە، یەکــەم بەرهەمــی لــە ســاڵی 
٢٠٠٤، بــە ناوونیشــانی )پەڵەهەورێکــی نەســرەوتووم 
ــن  ــە ســاڵی ٢٠١٩ دووەمی ــدە(، ل ــم ب ــی بارین دەرفەت
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بەرهەمــی بــە ناوونیشــانی )ژنێــک لــە شووشــەی 
عەتــردا( باڵودەکاتــەوە، دوا بەرهەمیشــی )ســووتانی 
بەفر(ـــە، ئەمــە وا لــە خوێنــەر دەکات بچێتــە نــاو 
ــتی  ــەوەی ئاس ــۆ خوێندن ــیعرییەکەیەوە ب ــە ش کۆمەڵ
زانینــی  و  شــیعر  نووســینی  لــە  گــەردی  ســامان 
و  زمــان  بەرزیــی  ئاســتی  و  دەقەکانــی  بەهــای 
تەکنیکــی شــیعری و فۆرمەکــەی، هەروەهــا ڕادەی 
پەرەســەندنی دەقەکانــی لــە دیوانــی یەکەمییــەوە تــا 
چــون  بەفــر(،  )ســووتانی  دیوانــەی  ئــەم  دەگاتــە 
نێــوان کتێبــی یەکــەم  چەنــد ســاڵێک دەکەوێتــە 
ساڵەشــدا  چەنــد  لــەم  پێیــەی  بــەو  ســێیەمەوە  و 
ئــەدەب و  بەســەر  گۆڕانێــک و پەڕەیەکــی خێــرا 
شــێوازی باڵوکردنەوەیــدا هاتــووە، بــۆ نموونــە ســامان 
گــەردی لــەم کۆمەڵــە شــیعرەیدا دەقــی بچووکتــر و 
ــاوە،  ــری بەکارهێن ــی چڕت ــاوازە و زمان تەکنیکــی ن
پێــم وایــە ئــەوە کاریگــەری هایکــۆ بــێ وای کردبــێ 

ــێت. ــە چــڕە بنووس ــەو زمان ب

چوارەم: پێشەکی
پاراتێکســت  لــە توخمــە گرنگەکانــی  یەکێــک 
پێشــەکییە، چــون )دەبێتــە دەروازەیــەک بــۆ چوونەناو 
ــەو پێیــەی هەڵگــری هەندێــک زانیارییــە  دەقــەوە، ب
کــە یارمەتیــدەرن بــۆ تێگەیشــتن لــە سروشــتی دەق و 
ــی(  ــی بابەتەکانیەت هــۆکاری نووســین و دیاریکردن
)بڕوانــە: العــالم، عزالدیــن: ٢٤( پێشــەکییەکە لەژێر 
ناوونیشــانی )دەمەوێــت ببیتــە خەونێکــی تــر( بــە 
عەبدوڵــاڵ(  )دڵشــاد  نــاودار  شــاعیری  قەڵەمــی 
ــە سەرســامیی  نووســراوە، ســەرەتای نووســینەکەی ب
شــیعری  زمانــی  لــە  دەکات  پــێ  دەســت  خــۆی 
الی ســامان گــەردی، بۆیــە دەڵێــت: )بــاش لــەوە 
تێدەگــەم کــە ئەفرانــدن قۆناغــی نییــە، شــاعیری 
هەیــە، بــەو مانایــەی شــاعیر ســەنتەری وەرچەرخانــە 
نــەک پێچەوانــە(، ئەمــە و هەندێــک ئامــۆژگاری 
ــزی  ــی بەهێ ــک خاڵ ــووە و هەندێ گرنگــی لەخۆگرت
دەقەکانــی خســتووەتەڕوو، لــە کۆتاییشــدا پێشــەکی 

بــە نووســینێکی کورتــی ســامان گــەردی کۆتایــی 
پــێ دێــت )دەمەوێــت بتبینــم، کاتێــک دەکەومــە 
خەوێکــی قووڵــەوە، خەونێکــی تــر( کــە بــەڕای مــن 
جوانتریــن دەقــە لــە فۆرمــی هایکــۆی نــوێ. لــە 
خــوارەوەش نــاوی دڵشــاد عەبدوڵــاڵ و بــەرواری )١٨-

١٠-٢٠١٩( دانــراوە.
)بەرهەمــی  دەڵێــت  جینێــت  جیــرار  هەرچەنــدە 
)اشــبهون،  نییــە(  پێشــەکی  بــە  پێویســتی  بــاش 
عبدالملــک: ٨٩( بــەاڵم ئــەم پێشــەکییەی دڵشــاد 
عەبدوڵــاڵ کــە لــە دوو الپــەڕە و نیــودا نووســراوە، 
ــاو شــیعری ســامان  ــە ن ــۆ چوون ــە ڕاڕەوێــک ب بووەت
گــەردی و لــە هەمــان کاتیشــدا چاوســاغییە بــۆ 
خوێنــەر وەک گوتاریکــی تەریــب بــە گوتــاری ئــەو 

لــە کــۆی کۆمەڵەکەیــدا. 

دەرەنجامەکان
١ـ پاراتێکســت بابەتێکــی گرنگــە لــە ڕەخنــەی 
ئەدەبیــدا، دەروازەیەکــە بــۆ خوێنــەر بــۆ تێگەیشــتن 
لــە دەقــی ئەدەبــی، بۆیــە پێویســتە لــە توێژینەوەکانــدا 
لەســەر  زۆرتــری  کاری  و  بدرێتــەوە  لــێ  ئــاوڕی 
ــەکان. ــە بەرهەمــە ئەدەبیی ــۆ تێگەیشــتن ل ــت ب بکرێ
هەیــە:  ســەرەکیی  ئەرکــی  ســێ  پاراتێکســت  ٢ـ 
ــتی دەق و  ــاوەرۆک و مەبەس ــی ن ئەرکــی دیاریکردن
ئەرکــی هەواڵــی و ئەرکــی دیاریکردنی ڕەگەزبەندیی 

دەق.
نموونەیەکــی  بەفــر(  )ســووتانی  بەرهەمــی  ٣ـ 
توخمەکانــی  لــە  لێکۆڵینــەوە  بــۆ  بــوو  گونجــاو 
پاراتێکســت، لــەم توێژینەوەشــدا بۆمــان دەرکــەوت، 
کــە بەرهەمەکــە توانیویەتــی پێوەندییەکــی پتــەو لــە 
نێــوان توخمەکانــی پاراتێکســتدا فەراهــەم بــکات.
٤ـ نوێگــەری لــە تەکنیــک و فۆرمــی دەقــەکان، 
و  بەرهەمەکــە  هەڵبژاردنــی  بــۆ  یارمەتیدەربــوون 

شــیکارکردنی بــەم ڕێــگا تازەیــەی ڕەخنــە.
توانایــی  لەگــەڵ  کــە  بــووەوە،  ڕوون  بۆمــان  ٥ـ 
توانایــی دیکەیــش هەیــە  نووســەردا  یــان  شــاعیر، 
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دەبنــە یارمەتیــدەر بــۆ گەیاندنــی بەرهــەم بــە خوێنــەر، 
وەک دیزاینــەر، یــان وینەکێــش و... تــاد.

ناوونیشــان هێمایەکــی ســیمیاییە، دەکەوێتــە  ٦ـ 
هێڵــی جیاکــەرەوەی نێــوان دەق و جیهــان، واتــە دەبێتــە 
ــان و  ــەرەو جیه ــەوە دەق ب ــە لێی ــگ ک خاڵێکــی گرن
لــە جیهانیشــەوە بــۆ دەق تێدەپــەڕێ، چــون دەکەوێتــە 
ــوان دەق و وەرگــرەوە،  ــی نێ ــەی پێوەندی ــدی بازن ناوەن
هەروەهــا دەبێتــە ئــەو پــردەی کــە وەرگــر بەبــێ ئــەو 
ناتوانێــت بپەڕێتــەوە بــۆ دەق، دەشــتوانین بڵێین کلیلی 

کردنــەوەی کــۆدی چوونەنــاو دەقــە بــۆ وەرگــر.
کۆمەڵەکــە  نــاوەوەی  ناوونیشــانەکانی  ٧ـ 
جۆراوجــۆر و کــورت و درێــژ و یــەک ناوونیشــان و 
دوو ناوونیشــانن، یــەک وشــە و دوو وشــە و زیاتــرن، 
ڕســتەی هەمەچەشــنن، هێمــا و خاڵبەندیــن، واتــە: 
ــەوە. ــۆی دەبینێت ــتەوخۆدا خ ــتەوحۆ و ناڕاس ــە ڕاس ل
٨ـ. لە کۆی )٥٦( دەق )٢٢( دەقی ناوونیشانێکی 
ســەیری بــۆ دانــاون، )...( دوو کەوانــە، ســێ خاڵــی 
تێدایــە، واتــە )٢٢( دەق هەمــان ناوونیشــانیان بــۆ 
دانراوە، ناوونیشــانێکیش تەنیا نیشــانەیەکی پرســیارە 

)؟ (بەبــێ کەوانــە
٩ـ بــە وردبوونــەوە لــە بەرگــی دەرەوەی کتێبەکــە، 
و  وێنەکــە  لەنێــوان  پتــەو  پێوەندییەکــی  دەبینیــن 
هونــەری  گونجاندنێکــی  هەیــە،  ناوونیشــانەکەدا 
بــەدی دەکــرێ و وەک دروســتبوونی کارلێکێــک 

هەریەکەیــان بوونەتــە فاکتــەر بــۆ ئــەوی تریــان.
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