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 د(دا حمه قين(ی )ئيبراهيم ئه ری دڵ پڕله ی )داگيركه هۆنراوه جوانی شێواز و مۆسيقا له

 

د.ئيدريس عهبدوڵاڵ  پڕۆفيسۆری ياريدەدەر مامۆستای ياريدەدەر هێمن جاسم محمد 
 مستهفا
 

 زانكۆی سهاڵحهدين/ كۆلێژی زمان    زانكۆی سهاڵحهدين/ كۆلێژی پهروەردەی شهقاڵوە
 
 

 ملخص البحث
 :حمدٲ براهيمٳل( بالبغض المليء القلب ذو المحتل) قصيدة في والموسيقی سلوبٲال جمالية

 براهيمٳل( بالبغض المليء القلب ذو المحتل) قصيدة في والموسيقی سلوبٲال جمالية بـ معنون البحث هذا
 وكذلك القصيدة، هذه في والموسيقی سلوبٲال وجماليات القيم علی التعرف جلٲ من محاولة هو حمد،ٲ

 الفنون من خالية القصيدة تكن لم الوقت نفس وفي فيها، والسرد للتكرار الفنية الجوانب علی الوقوف
 .والكناية االستعارة فن سيما ال البالغية،

 تقنيتي من االستفادة من الرغم علی نهاٲب نجد الموسيقية؛ الناحية من هذه القصيدة في النظر معنناٲ ذاٳو

 ثمان علی مصوغة القصيدة هذه نٳ القافية؛ ناحية ومن الخاص، موسيقاها لها ولكن والتكرار، السرد

 .4+  4: يٲ عروضي، مقاطع

 
 

  پوخته

قين(ی  ری دڵ پڕله ی )داگيركه هۆنراوه ناونيشانی جوانی شێواز و مۆسيقا له ، که به يه وه م توێژينه ئه

و   يه م هۆنراوه كانی شێواز و مۆسيقا له هاو جوانييه ناساندنی بهبۆ   وڵێكه دا(دا، هه حمه )ئيبراهيم ئه

ش  بێ به  كه مان كاتيشدا هۆنراوه هه ( له وه و گێڕانه  وه كانی )پاتكردنه رييه هونه  نه رخستنی اليه ها ده روه هه

 (. و دركه  كانی )خوازه ره بونی هونه تی هه تايبه ری ڕونبێژی، به هونه له  بوه نه

كانی  ره هونه رگرتن له رباری سوود وه بينين سه وا ده بڕوانين ئه  كه هۆنراوه له  وه ڕوی مۆسيقا ر له هگ ئه

 . دروست كردوه و سازاندوه  كه كی خۆشی بۆ هۆنراوه اڵم مۆسيقايه ( به وه و پاتكردنه  وه )گێڕانه

 . وه ته نوسراوه 4+4يی  بڕگه 8يی  نجه ر كێشی په سه له  يه م هۆنراوه ، ئه وه ڕوی كێشيشه له

 كی پێشه

م هكانى ناوداربوونى ئەكارۆرى و هههون هنهروو ههوڵێکه بۆ دەرخستنى اليهئهم توێژينهوەيهى س

ناونيشاندا  ناوى هاتووه. لهگهڵ خستنهڕووى ههر کهمووکوڕييهکيش كه له بنياتى  ههۆنراوەيهى ل

 هونهرى شيعرەکه بهدى بکرێت.

 :توێژينهوەکهميتۆدی 

شی  به له  ر دوو پار كراوه ش سه شێكيش دابه ربه و هه  كی پێكهاتووه ره شی سه دوو به کهمان له وه توێژينه

ر  ، هه رخراوه كانی ده جوانه  نه و اليه  كی تيۆری باسی جوانی و شێواز و مۆسيقا كراوه يه شێوه م به كه يه

  نه اليه  كه تيۆرييه  نه ڵ اليه گه له  ، چونكهبێت شيكاری( ده –سفی  )وه  كه وه سروشتی لێكۆڵينه  بۆيه

 ڕو. ته ش خراوه كه پراكتيكيه
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 : توێژينهوەکهگرفتی 

  يه م هۆنراوه ر مۆسيقا و شێوازی ئه سه كو پێويست ئهوەى ئێمه ئاگادار بين تا ئێستا  كار له رچی وه گه ئه

  ی كه و كێماسيانه ئه  مه اڵم ئه ، به ماسی چاوی لێكراوه كی حه يه كو هۆنراوه نيا وه و ته  كراوه نه

و   كاديميه وه زۆر نا ئه و(ييه ڕووی )ڕه له  كه هۆنراوه  ی، كه وه به  وه بيشارێته  يتوانيوه دا نه كه هۆنراوه له

ت ێژينهوەکه  ههوڵدەداژماركردن و تو ئه  مان دێته كه م كاره رده به كو گرفتێك له وه  ته م بابه ئه  . بۆيه ته قه سه

 ئهم گرفته چارەسهربکات.

 : توێژينهوەکهرۆكی  ناوه

  ردوو پار كراوه شی سه م دابه كه يه  شی به  ش پێكهاتووه، دوو به له

 )جوانی، شێواز، مۆسيقا(  له  م: بريتيه كه پاری يه

م بريتييه  شی دوهه ها به روه ڕو، هه ته ی شاعير خراوه ژياننامه ك له يه و كورته  كه م: هۆنراوه پاری دوهه

 ڕو. ته كی پراكتيكی خراوه يه شێوه به  وه ره و ده  وه ڕووی مۆسيقای ناوه دو پار له له

 ند خاڵێك دياری كراون. چه كانيش به نجامه كۆتاييدا ئه له

 جوانی -

  بينين جۆره ده  كو وشه ت چ وه كو سيفه ی چ وه وه رباسكردنی جوانی و لێكدانه سه  كاتێك مرۆڤ دێته

ر  هه  تی، چونكه ندی خۆيه تمه ت و تايبه سڵه ڵگری خه ی هه وه رئه به ، له و ئيستێكيی پێويسته  سته ڵوه هه

  نگاندن، وشه ڵسه ناڵی بينين و هه ك كه وه كه  وه ڕێی چاوه گۆڕێ، خێرا له  كاتێك باسی جوانی هاته

  س نييه ندی چاو به زامه نيا بڕيار و ڕه ته ، كهين يادبكه ش له وه اڵم نابێ ئه ، به وه كرێته و شيده  وه درێته لێكده

ندی  هه وانيش: ڕه ئه  يه ندی هه هه جوانی دوو ڕه كه  ندێك پێيان وايه هه  بۆ نرخاندنی جوانی، چونكه

وانيش  ئه  ندێكی تر جوانی دوو جۆره اڵم الی هه ی مرۆڤ، به وه ره ندی ده هه ی مرۆڤ و ڕه وه ناوه

پۆلێن   م دوو جوانييه شدا كاری ئه ن، لێره (14ص، 1979ي،الحاو)ر((  هونه ))جوانی سروشت و جوانی

ريش مرۆڤ  تی و جوانی هونه ی سروشت خۆيه كه رچاوه ))جوانی سروشت سه  كه  و دياريكراوه  كراوه

ك  رێتی وه خودا دروستكه  جوانی سروشت، واته ست له به دا مه لێره (14ص ،1979الحاوي،)رێتی(( دروستكه

  م دوو جوانييه ری نێوان ئه وهه اڵم خاڵی جياوازی جه خت، به وزايی و دارودره شتايی، سه )ئاو، شاخ، ده

ك  روه هه بينن ده  كه چاوی خۆيان ڕاستييه كان به : جوانی سروشت، مرۆڤه ميياندا واته كه يه له  ، كه يه وه ئه

:  مياندا واته دوهه اڵم له پێناو جوان نيشاندانی، به ی هيچ ماكياژێكی بۆ بكرێ له وه بێ ئه به  يه چۆن هه

سروشت،  له  يه رچی جوانی و ناشرينيی هه دات هه وڵده ند هه رمه ))هونه  ، كه يه وه ر ئه جوانی هونه

 بيگۆڕێت بۆ جوانی((
 .(18ص ،2009كريب،)

سێك  ر كه گۆڕێت و هه سێكی تر ده بۆ كه  وه سێكه كه جوانيبينی له ، كه وه ناشارێته  و ڕاستييه ئه ميش اڵم ئه به

كات، ئاينييش  تێك دياری ده ر بابه نی جوانيی هه تی اليه يه هه ليقهيهى، كه و سه پێی دونيابينی خۆی و ئه به

و   ڵێت: خوا جوانه ده ی كه وه ، به كردوه  نه يهم ال ر ئه سه تان پێداگيری له لتوری ميلله كه شێك له كو به وه

ڵكو  ، به ( نييه سته جه –جوانی )فيزيكی  ست له به ويستی جوانی مه خۆشه  ته ڵبه وێ، هه جوانيشی خۆشده

  وه الی ئايندارێكی موسڵمانه به  مه ، ئه كانه رزی مرۆڤه تی به ها و سيفه جوانی كار و ئاكار و گوفتار و به

ها الی ئايندارێكی كريستيانيش)) خوا  روه يان. هه كانی ژيانی ڕۆژانه جوانه  ره سيما هه له  كێكه يه

  مانه ئه (59ص ،2009كريب،)ری خوا((  كارێكی هونه تيش بهزانێ و سروش ی جوانی ده رچاوه سه به

 –كی زمانی  يه مه گه بيدا زياتر خۆی له ده قێكی ئه ده اڵم جوانی له نگاندنی جوانی بون، به ڵسه و هه  وه لێكدانه

رگر(  يامی جوانی خۆی بۆ )وه په  وه واژه سته و ده ڕێی وشه ر له كاتێك نوسه ، كه وه بينێته ئيستاتيكی ده
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و  ر ئه سه  وه ڕێته گه قێك ده ر ده نی جوانيی هه ست نيشانكردنی اليه ده  ته ڵبه نێرێت، هه ده  ره خوێنه كه

گربێت،  خنه رێك، ڕه مو خوێنه هه  رج نييه ميش مه تی ئه يه ر هه خوێنه ی كه ييه خنه ڕه  ڕۆشنبيرييه  پاشخانه

ڕوانێت و  ده  كه قه ده له  وه ندييه هه ڕه  چاوێكی فره گر به خنه ڕه  ربۆيه هه  ره گرێك خوێنه خنه مو ڕه اڵم هه به

نجامی  ئه ندێكجار له ت هه نانه كات و ته نگاندنی بۆ ده ڵسه هه  وه نيگای جياوازه  زۆر گۆشه له

گر و  هخن ی ڕه ليقه رزی سه ميش به ئه ، كه ئاراوه  قێكی نوێ دێته ، ده كه قه كی جياواز بۆ ده يه وه خوێندنه

 يێنێت. گه كی ده زيره

 شێواز -

ی خۆی  وه وت و بيركردنه ڵسوكه ييدا بۆ ژيان كردن و هه ژيانی ڕۆژانه مرۆڤ له كه  تييه تايبه  و فۆرموله ئه

ژيانی ئاساييدا،  له  يه ستايل و مۆدێكی هه  ندی خۆی جۆره تمه پێی تايبه ر مرۆڤێك به هه  كات، واته ی ده پياده

ميش  و تێڕوانينی بێت، ئه  وه ی بێت ياخود بيركردنه وه و كاروكرده  وه بێت، يان جواڵنهكردن  جا قسه

ڵ  گه له ی كه و شێوازه ڵبژاردنی ئه مدا بێت بۆ هه رده به كی فراوانيان له كان پانتاييه مرۆڤه ، كه وايكردووه

كانی تری  كايه له ی كه و شێوازه ڵ ئه هگ له  يه بدا جياوازی هه ده ئه اڵم شێواز له گونجێت. به سێتياندا ده كه

  ڵه نيا مامه ديب، ته ر ياخود ئه دا نوسه لێره  ن، چونكه كه ی ده سته رجه كان به سه و كه  يه ژيانی مرۆڤدا هه

))شێواز  ر بۆيه كات هه خودی خۆی ده ت به ڵبژاردنی شێوازی تايبه زمان و هه كردن به مه و گه  ڵ وشه گه له

كان،  جۆره ركان، جۆرێك له نووسه رێك له كی نووسينی نووسه يه ڕێگه  وه كی تره اليه ، له ووسينهكی ن يه ڕێگه

ت و جودای  رێك شێوازێكی تايبه ر نوسه واته هه (ص؟ ،2002 عبدالجليل،)((  كانه مه رده سه ردمێك له سه

  شێواز ))بريتيه  واته ، كهكدی يه له  رانه ی نوسه وه ره ميش خاڵی جياكه ، ئه يه خۆی هه ت به تايبه

ی  وه ره تێكی جياكه سيفه  ببێته  يه و ڕێگه ك ئه يه شێوه كارهێنانی زمان، به ت بۆ به كی تايبه يه ڕێگه له

 (14ال ،2010بدوڵاڵ، عه) بی(( ده زێكی ئه گه نی، يان ڕه مه كی زه يه ك، يان ماوه يه رێك يان قوتابخانه نوسه

ری  كی هونه يه مه گه  وه و زمانه  ی وشه ڕێگه چۆن بتوانێت له وێت، كه كه رده اتێك دهر ك كی نوسه دا زيره لێره

ر  بی نوسه ده رۆكی بااڵی نوسين و ئه به  مۆدێك ياخود شێوازێك له  ببێته  مه و ئه  وه كايه  داهێنراو بێنێته

پێناو  مێك ياخود ئامڕازێك له هسيست  ڕ بخات و بيكاته گه زمان به  كانه بێت زيره ر ده نوسه  بدرێت، واته

 (( ربڕينه ری ده شێواز ))ئامێری هونه  وه گرانه خنه ڕه شێك له الی به به  ربۆيه بيی، هه ده رزی ئه داهێنانی به

كارهێنانی زمان و  بينێ بۆ جوان به دا شێواز كارێكی ميكانيكی ڕۆڵ ده لێره (183ال ،2010، هاڵبێرگ)

و  ر ئه سه خت له مان كاتيشدا جه هه رگر( له ر )وه خوێنه يامێكی جوان به ياندنی په پێناو گه له  ڕێكخستنی وشه

  كی تر: بريتييه واتايه كارهێنانی ڕێگاكانی زمان.. يان به به شێواز ))بريتييه له ، كه وه كرێته ده  نه اليه

(9ال ،2010 بدوڵاڵ، عه)ربڕينی جيا((.  ده واتا، به ياندنی تاكه گه له
 

ی  كه يامه كو پێويست په ندێ جار وه هه ، كه يه وه ر ئه يامی نوسه كانی نوسين و زمان و په گرفته له  كێك يه

  يتوانيوه و نه  وه كردۆته ر خۆی ساغ نه هێشتا نوسه ، كه يه وه شی ئه كه . هۆكاره ناگات و ڕوون نييه

وا  ی، كه و هۆكارانه له  كێكه شێواز يه  يهربۆ ڵبژێرێ هه ی خۆی هه نوسين و فيكره ت به شێوازێكی تايبه

ييێنێت  رگر( بگه ر )وه خوێنه ی به كه يامه كی زمانی په يه مه گه و به  مترين ماوه كه به  وه ڕێيه ر له كات نوسه ده

ت كا وا ده ، كه بييه ده ئه  و ميكانيزمه توانين بڵێين شێواز ئه ده  واته ، كه وه ستی خۆی ڕوون بكاته به و مه

دات شێوازی  وڵ ده رێك هه ر نوسه ربۆيه هه رگر( هه ر)وه ر خوێنه نێوان نوسه رگێڕ ببينێت له ڕۆڵی وه

كو پێويست  ران وه ندێكجار خوێنه ينێت. هه ستی خۆی بگه به يام و مه په  وه ڕێيه بێت و له خۆی هه ت به تايبه

ی  و ڕێگايه بۆ ونكردنی ئه  وه ڕێته گه هميش د ن، ئه رێك ناكه ی نوسينی نووسه وه زووی خوێندنه ئاره

 . ويش شێوازه ، ئه وه ته ستوه به  وه كه يه رگر(ی به ر)وه ر و خوێنه نوسه كه
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 -مۆسيقا

ست و  ڵ هه گه ڵ بون له بزواندنی ويژدان و تێكه ، له يه تی هه كی ڕوحی تايبه رچی شيعر بۆخۆی توانايه گه ئه

ماری  نێو ده بوونی له شدا ڕۆڵی مۆسيقا و ئاماده وه ڵ ئه گه اڵم له زوی دڵ، به دانی ئاره ر و كنه ستی خوێنه نه

گڕوتينێكی زۆر  ژماركردن، كه ئه  كی كاری شيعر دێته ره زێكی سه گه ڕه و به  م نييه كانی شيعردا كه وشه

هێڵێت،  ( جێدهرگر ر )وه ياڵی خوێنه و خه  ندێشه ر ئه سه دات و باندۆری خۆی له كانی شيعر ده دێڕه به

قێكی نوسراوی بێگيان  كو ده نجامدا وه ئه وا له ڕيتم و مۆسيقا ئه بێت له خاڵی ده ر شيعرێك، كه بێگومان هه

مان كاتدا تينوێتی  هه بێت و چێژی لێ ناچۆڕێت، له كانی وشك ده ی وشه گۆزه و ئاوی خۆشی له  وه مێنێته ده

واتا،  تاڵ له ڵێت ))دێڕه شيعرێكی مۆسيقی و به )فلۆبێر( ده  ر بۆيه رگر( ناشكێنێت هه ر )وه روی خوێنه گه

(69ص ،1990الدليمي،)دێرێكی واتاداری بێ مۆسيقا جوانتره((.  الی من له له
 

دات و ئاوازێكی نوێ  كانی شيعر ده دێره تی به كی تايبه كانی شيعردا جوانييه نێو دێره مۆسيقا له    واتابونی

  ق، چونكه نێوان دوو ده بێت له  وه ره مۆسيقا خاڵی جياكه   كات كه ميش واده چڕێنێت، ئه دهماندا  گوێچكه به

ت، هۆكارێكی  و زمانی شيعرێك پێك نايه بێ ئه شيعردا، به له  كی و پێويسته ره زێكی سه گه ))مۆسيقا ڕه

و  ئه  ينه گه ده (81ال ،2008حسين،) ی ئاسايی(( خشان و قسه په ی شيعر له وه  جياكردنه له  تييه ڕه بنه

و   كه شيعرييه  قه ده  خشێته به كی جياواز ده نێو شيعردا تام و بۆيه بونی مۆسيقا له  ميشه هه ی، كه ڕاستييه

 ربگرێت. رگر( چێژی لێ وه ر )وه خوێنه  ميشه دات هه وڵده و هه  وه وشك و برينگی بمێنێته ناهێڵێت به

 ورد ئهبيـــــــــن(ی )هــــــــهر کــــــــ هۆنراوه

 قين له پڕ دڵ داگيرکهری

 دين و ويژدان بێ دڕندەی

 نهبين کورد واکهی ناتوانی

 دا پهرستی ئاگر پێش له

 موسوڵمانێتيدا پێش له

 دا سهربهستی له و ديلی له

 ، ئێرانيم نه عهرەبم نه

 ، شاخستانيم تورکێکی نه

 : ئهڵێ مێژووش. خۆم ههر من نهك

 کوردستانيم و کوردم که

 پياوەتی نه و يه نهنگی نه

 نهتهوايهتی جياوازی

 داويهتی مێژوو و بڕيارە

 ئهبين کورد ههر و بين کورد که

 منن برای ههموو گهالن

 دوژمنن زۆردارانم ههر

 ناکهم کهس واڵتی داوای

 نابهم کهس مافی بۆ پهنجه

 خاکهکهم و گهل مافی بۆ
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 ئهکهم خهبات ماوم ههتا

 قين له پڕ دڵ داگيرکهری

 دين و ويژدان بێ دڕندەی

 شيرين و ئاگری و قهنديل گهر

 زەمين ڕوی لهگهڵ کهی يهکسان

 نهبين کورد واکهی ناتوانی

 ئهبين کورد ههر و بوين کورد ههر

  وڵێداوه كات و هه ر ده رانبه ی به يامی خۆی ئاراسته ، په وه شيعرييه  قه م ده ڕێی ئه له  كانه شاعير زۆر زيره

رێك بۆ  مينبه  بيكاته  ليشی زانيوه هه خشێنێ، به رز بنه ری به كی هونه تابلۆيه  وه نيشاندانهی جوان  ڕێگه له

و   كه قه شدا ده مانه ڵ ئه گه ، له يی و بۆچون و ئايديای خۆشی تێئاخسيوه كه وه ته واكانی نه ڕه يانكردنی مافه به

كی  مۆسيقايه  جۆره  وه خوێنيته شيعرێك، كه ده  ر دێڕه هه  ش نين، چونكه ڕيتم و مۆسيقا بێ به كانی له دێره

دوای  ك له يه  كو زنجيره كان وه دێڕه  وايكردووه  شه مه ر ئه بينێت، هه رگر( چێژی لێ ده ر )وه و خوێنه  تێدايه

  يی و ڕيتم بن.   نی زمانی و وشه ری اليه واوكه ك ته يه

 : ژياننامه

تايی و  ره كانی سه ، قۆناغه دايك بووه سلێمانی له له 1914ی ساڵی هار به تاح له د كوڕی فه حمه ئيبراهيم ئه

واو  كۆلێجی )ماف(ی ته 1937ساڵی  غداد، له به نديشی له و دواناوه  واو كردووه ته  وشاره ندی له ناوه

ست  هك قازی د وه  بجه ڵه ولێر و هه كانی هه شاره له 1942ساڵی  ر، له وقات( پارێزه )ئه  به  و بوه  كردووه

ی )ژ.ك(  ڵه ند ڕۆشنبيرێكی كورد كۆمه ڵ چه گه له 1944ساڵی  ت، له وڵه خۆری ده موچه  ته و بوه  كاربوه به

ند  ی ساڵ و نيوێك به بۆ ماوه 1949ساڵی  ڵوێستی سياسی له ر هه سه ر له ، هه سلێمانی دروست كردوه له

سكرتێری پارتی ديموكراتی  به 1951ساڵی  هر پاشان ل پارێزه به  وه بێته كرێت و پاش ئازادبونی، ده ده

وێ  غدا و له به  چێته ده 1964و پاش لێكترازانی ساڵی   ڵبژێردراوه كوردستان هه  دوايی بوه كه -كورد

، 1975تا نسكۆی   وه گرنه كده ردو باڵی پارتی يه دواتر هه 1970، ئاداری 11ی  ياننامه تابه  وه مێنێته ده

بێ، ئيتر  جێ ده ی سياسی نيشته نده ناهه كو په ن وه نده له  چێته ده  وه وێشه له ئێران و  چێته پاشان ده

وروپای  ، ژيانی ئه وه مێنێته خۆ ده ربه سێكی سه كو كه هێنێت وه تی ده كاری پارتايه كجاری واز له يه به

 و ڕۆشنبيری(.  وه كات بۆ كاری )نوسين و خوێندنه رخان ده ته

ك  يه ركردنی ژماره ده له  بوه و ڕۆڵی هه  نوس بوه مان كاتيشدا ڕۆژنامه هه ، له هك بو ڕۆشنبيرێكی زيره -

ی كوردستان  ، چريكه1958 -1957ق  فه ، شه1949 -1939الوێژ  ك گۆڤاری گه وه  گۆڤار و ڕۆژنامه

ل( و  گهكانی )ژانی  ناوه به  يه و دوو ڕۆمانيشی هه  رێكی لێهاتو بوه مان كاتدا نوسه هه ، له1975 -1961

ر  بۆ سه  وه زمانی بيانييه ڵێك چيرۆك و شيعر و وتاری له و كۆمه  رگێڕێكی لێهاتو بوه )دڕك و گوڵ(. وه

 . گ نێژراوه ليم به گردی سه له  كۆچی دوايی كردوه 2000نيسانی ساڵی  . له رگێڕاوه زمانی كوردی وه

(291 -279ال ،2006دار، زنه خه)
 

 م: شی دووه به

ر،  ڵ داگيركه گه له  يه نه ك اليه ، شێوازی گفتوگۆی يه وه رووی گوتاره له  م شيعره شێوازی ئهم:  كه خاڵی يه

تی  ياڵی بيری خۆيه يه، يان خوليا و خه واقيعدا هه له ی، كه وه كات به ده  قسه  وه ته زمانی نه شاعير تێيدا به

 ر. داگيركه  يێنێته گه ده  وه ته يامی نه په
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بانگ كردنێكی   كه كردنه -كات، بانگ ست پێده )شێوازی بانگ كردن( ده به  وه يخوێنينه و دهك ، وه م شيعره ئه

ری  مسه كی جووت جه نێو گفتوگۆيه مان پێيدا له تا ئاماژه ره سه كو له وه  كه شيعره  ، چونكه جازييه مه

 كات. ری ده شی داگيركه عير پێشكهشا  كو وتارێكه ، وه ن هاتوه كی تاك اليه نێو گفتوگۆيه ڵكو له ، به هاتوه نه

  كه ی بانگ كردنه وه بێت بۆ ئه كانی بانگ كردن ده ئامرازه كێك له يه ، بانگ كردن به وه ڕووی ڕێزمانيه له

رجانين،  و مه ردو ئه دا هه اڵم لێره ، به وه اڵم بداته ر وه كسه بێت بانگ كراو يه ها ده روه دروست بێت، هه

 . براوهئامرازی بانگ كردن ال

 بوو بڵێ: نا ده ده

 قين ری دڵ پڕ له ی داگيركه ئه

ها  روه وتێت،هه فه می بانگ كردنی دروست، ده كه رجی يه مه  مه ، به ی( ئامرازی بانگ كردن البراوه )ئه

بانگ كردن  ميش له رجی دووه وابێ مه ، كه وه اڵم بداته وه كه  نييه  وه ر )بانگ كراو(يش بۆ ئه داگيركه كه

 عباس،)  .  جاز(ييه شێوازی بانگ كردنی )مه  كه وابێ شێوازه ش كه يه م شێوه چێت،  به ست ده ده ست لهدرو

 (161ص

شاعير،   دداوه حه ته به  رگرييه ، شێوازی به م شيعره : شێوازی ئه وه ست(ه به ڕووی )مه م: له خاڵی دووه 

 كات: ر ده ی داگيركه يامی خۆی ئاڕاسته په

 بين ر كورد ئه ر كورد بوين و هه هه    –بين  كورد نه ی ناتوانی واكه

م  ، ئه كوردبونه  ، كه ته ستێك پاتكراوه به ، بۆ مه ( هاتوه وه شێوازی )پاتكردنه دا به م لێره دێڕی دووه  نيوه

،  بووه  يبه عه  وه پاتكردنهبياتی كالسيكدا،  ده ئه . له ختێنراوه ر(يش جه ڵناوی نادياری )هه ئاوه به  يه وه پاتكردنه

رێكی  هونه  بووه  وه ردا زاڵ بوو، پاتكردنه سه رگری و شۆڕشی به بيری به بياتی نوێ كه ده ئه اڵم له به

(338ص ،2006 مطلوب،) رگری. بياتی به ده ئه
 

مان  هه دا، بهش كه كۆتايی هۆنراوه ها له روه م و هه ی چواره م و كۆپله ی سێيه م و كۆپله ی دووه كۆپله له -

 كات. ر ده ددای داگيركه حه ته  يه وه م پاتكردنه به  شێوه

شێوازێكی   شی تێدا نييه ك ڕسته نيا يه ، ته واڵييه : شێوازی هه كه م: شێوازی گشتيی هۆنراوه خاڵی سێيه

م  شێ ئه ر و ده گه بێ ئه كات به ش ده قيينی پێشكه يه كی ئاشكرا به يه شێوه كان به شته  بێت، واته ی هه ديكه

 (ص م،2007الميداني،).  تانه بابه

تی  ش بون شاعير، توانيويه رێ، دابه واڵی نه رێ و هه واڵی ئه نێوان هه كان له واڵه كی گشتی، هه يه شێوه به

 . رێيانه رێ و نه م ئه ئه  كی جوان بداته يه زيفه وه

و  جارێك به يتێكدا زياتر له نێو به ك له يه ك يان ڕسته يه ی وشه وه هێنانه بريتييه له  وه: م: گێڕانه خاڵی چواره

(173 ص م،2007الميداني،) بێت.  وه كه يه پاڵ وشه ر جارێك له ی، هه رجه مه
 

 : ، بۆ نمونه دا هاتوه يه م هۆنراوه كانی ئه ڕسته زۆرێك له له

 پێش موسڵمانێتيدا له - رستيدا پێش ئاگرپه له

 بين ركورد ئه ر كوردبوين و هه هه -ستيدا  ربه سه ديلی و له له
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  نيوه ، له وه ته رستی و موسڵمانێتيدا گێڕدراوه كانی ئاگرپه پێش وشه پێش( دوجار له مدا )له كه دێڕی يه له

 . وه ته ستيدا گێڕدراوه ربه كانی ديلی و سه پێش وشه ( له ندی )له يوه مدا ئامرازی په دێڕی سێيه

 توركێكی شاخستانيم نه -انيم ئێر بم نه ره عه يتی: نه به *له

 . وه ته ب و ئێران و تورك(دا گێڕدراوه ره كانی )عه پێش وشه ( سێ جار له فی)نه ئامرازی نه

 تی وايه ته جياوازی نه  -تی  پياوه و نه  نگيه نه  ی: نه ڕسته ها له روه هه

 . وه ته گێڕدراونهتی(دا  پياوه و   نگيه كانی )نه پێش وشه ( له فی)نه ئامرازی نه

كانی  ربڕينه ده كی ناسراو به يه ڵكردنی قسه تێكه له  ڵكێش بريتييه ڵكێش: تێكهه م: شێوازی تێكهه خاڵی پێنجه

 (5)دياربێت.  كه رگيراوه وه  نی قسه ی خاوه رجه و مه . به كه شاعيره

 ڵێ: ، شاعير ده بۆ نموونه

 بين ورد ئهر ك كوردبين و هه  كه –و مێژو داوێتی   بڕياره

ميش شێوازی  ی خۆمان بێ. ئه نده و پڕوپاگه  ك قسه نه  دی مێژوه وابێ، كوردبون بڕيار و شايه كه

 . هێزكراوه ستی شاعير به به مه  وه وه هۆی ئه به  ڵكێشيه تێكهه

،  يه وازه: بڕياری مێژو خ بينين بۆ نمونه ده  ندێ جار شێوازی خوازه دا، هه م شيعره نێو ئه م: له شه خاڵی شه

ر  مێژو هه  ، چونكه مێژونوسانه ست له به اڵم مه ، به مێژو كراوه باس له  (يی چونكه رچاوه ندی )سه يوه په به

  ها له روه ، هه وه نانوسرێته  وه خۆيه له

 م كه بات ئه تا ماوم خه هه -م  كه ل و خاكه بۆ مافی گه

 . ڵكه م، خه كه خاكه ست له به مه  ، چونكه يه ههندی شوێنی  يوه په ی به ( خوازه كه ی )خاكه وشه له

ددا  حه ته ش كه و شوێنانه ، له زراوه ر شێوازی كورتبڕی دامه سه زۆری له ، به يه م هۆنراوه م: ئه وته خاڵی حه

 كات م نه كه  م بكا و واته كه  كه ، وشه يه وه ئه  كه هێنێت. كورتبڕييه كارده كات، شێوازی درێژبڕی به ده

 : بۆ نموونه(165 ص ،2000اد،عو)

 قين ری دڵ پڕ له داگيركه

 : بووه  يه م شێوه به  كه سڵه ، ئه ی( البراوه ئامرازی بانگ كردنی )ئه  دا كورتبڕی كراوه مه له

 قين ری دڵ پڕ له ی داگيركه ئه

گينا  ، ئه براوهی( ئامرازی بانگ كردن ال )ئه  مان شێوه هه ی بێ ويژدان و دين(دا به )دڕنده  ها له روه هه

 : يه مشێوه به  شدا كورتبڕی كردوه دێڕانه  م نيوه ها له روه ی بێ ويژدان و دين هه ی دڕنده : ئه بريتی بوو له

 پێش موسڵمانێتيدا له  -رستيدا  پێش ئاگرپه له

 بوو بڵێ: نا ده ، ده ی )قۆناغ( البراوه دا وشه لێره

 ناغی موسڵمانێتيداپێش قۆ له  -رستيدا  پێش قۆناغی ئاگرپه له

 بوو بڵێ: نا ده ، ده ی )ژيان( البراوه وشه  مان شێوه هه ستيدا. به ربه سه ديلی و له يتی: له تاك به ها له روه هه
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 ستيدا. ربه ژيانی سه ژيانی ديلی و له له

 دێڕی:  نيوه ها كورتبڕی له روه هه

دا  وشه كورتبڕی له  كانه شاعير زيره  كرێ، چونكه دی ده توركێكی شاخستانيم . به نه –ئێرانيم  بم نه ره عه نه

 : ، واته كارهاتوه به  وه ته جياتی نه دا )م(ڕاناوی لكاو له ، لێره كردوه

  ب نييه ره ی من عه وه ته نه

  ی من ئێرانی نييه وه ته نه

 . ی من توركی نييه وه ته نه

ر  هه  م هاتوه كه جاری يه له كه  ، چونكه درێژ بڕييه  مه بين( ئه ر كورد ئه دبوين و ههر كور كانی )هه ڕسته *له

  : زيادبونی ڕسته درێژبڕی واته  درێژبڕی، چونكه  ته بوه  وه ته پاتكراوه  ، كه يشتوه بين. واتا گه كورد ئه

 (92 ص م،1991قلقيلة،)بێ زيادبونی واتا.  به

 كرێ: دی ده دا به يه م هۆنراوه ێشكردن لهم: شێوازی پاش و پ خاڵی نۆيه

بێ،  دواوه تی له قی خۆيه سينتاكس دا حه ی له وه پێشخستنی ئه شێوازی پاش و پێشكردن: بريتييه له

 : بێ. نموونه وه پێشه تی، له قی خۆيه ی حه وه ها پاشخستنی ئه روه هه

 تی وايه ته جياوازی نه –تی  پياوه و نه  نگيه نه  نه

شی  تی به وايه ته جياوازی نه  تی  چونكه پياوه و نه  نگيه نه  نه –تی  وايه ته : جياوازی نه يه وه ی ئه كه سڵه ئه

 بێ. دواوه له  مه بێ ئه تی، ده يه كه گوزاره  مه تی، ئه پياوه و نه  نگيه نه  . نه وه پێشه  وێته بێ بكه ده  مه ئه  نيهاده

 (114 م،2004قصاب،)

 وێت. كه (ش ده شێوازی )دركه دا چاومان به كه هۆنراوه م: له هي خاڵی ده

 ڵێ: ده  ، بۆ نمونه وێنه كردن به قسه له  : بريتيه دركه

، بۆ واتای نزيك  يه وێنه  مه اڵم ئه به  سته رجه شتێكی به  ته دا مافی كردووه م، لێره س نابه بۆ مافی كه  نجه په

)  ،   ،  (م.  تێك ناكه هيچ ميلله زوڵم له  ، واته يه كه ست واتا دوره به ڵكو مه ، به هاتوه
 

 :لهڕووی مۆسيقای ناوەوە

يه بهتايبهت ئهوانهی مۆسيقای ناوەوە دروست دەكهن،بهاڵم ئهم هۆنراوەيه، هونهری زۆری تێدا ني

هونهری گێڕانهوە و هونهری پاتكردنهوەی تێدايه. ئهم دوو هونهرەی تێدايه، لهبهرئهوەی پاتكردنهوەی 

زۆر تێدايه وايكردووە، كه مۆسيقايهكی حهماسی بههێزی ههبێت و بۆی دروست بێت، يارمهتيدەريش 

 .ك بكهونبهباشی ڕێ کانبوە تا سهروا

كردبوو. بۆيه لێرەدا دوبارەی  همانلهوە و پێش باسی ههردوو هونهری گێڕانهوە و پاتكردنهوەك

ناكهينهوە، بهڵكه دەڵێين ئهمه مۆسيقای ناوەوەی دروست كردوە، تهنانهت كورتبڕی و درێژبڕييهكهش 

 :كاتێك دەڵێتههر بوەته هۆكارێك كه كێشی هۆنراوەكه، ببێته كێشێكی خۆش، چونكه ئهگهر بێت و 

 ويژدان و دين  دڕەندەی بێ       -داگيركهری دڵ پڕ لهقين     

 :ئهگهر بهسينتاكسی قسهی بكردايه و كورتبڕی نهكردايه و بيگوتايه
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 ويژدان و دين  ئهی دڕەندەی بێ  -ئهی داگيركهری دڵ پڕ لهقين  

ييهش وايكردوە كه كێش و ئهم كورتبڕی و درێژبڕ  ئهوا ئهوكاته جوانی شيعرەكه تێكدەچو، كهوابێ

 .هۆنراوەكه، كێشێكی خۆش بێت و هۆنراوەيهكی جوان و بههێز بێت

 :لهڕووی مۆسيقای دەرەوە

 :، قاڵبهكهشی بهم شێوەيهيه4+4( بڕگهييه 8كێشی شيعرەكه )

 :كۆپڵهی يهكهم و دووەم و سێيهم و چوارەم بهشێوەی )چوارين( نوسراوە. نمونه

 داگيركهری دڵ پڕ لهقين

 ويژدان و دين  ەی بێدڕەند

 نهتوانی واكهی كورد نهبين

 .ههر كورد بوين و ههر كورد ئهبين

كۆپڵهی يهكهم و دووەم و چوارەم بهشێوەی چوارينی تهرجيع بهندە، بهاڵم كۆپڵهی سێيهم چوارينی  -

 :ئاساييه. نمونه

 نهعهرەبم  نهئێرانيم

 نهتوركێكی شاخستانيم

  نهك من ههر خۆم مێژوش ئهڵێ

 كوردم و كوردستانيمكه 

 .كۆپڵهی پێنجهم  شهشهم بهشێوەی )شهشين(ە -

 ههر زۆردارانم دوژمنن  -گهالن ههمو برای منن       

 پهنجه بۆ مافی كهس نابهم  -داوای واڵتی كهس ناكهم  

 ههتا ماوم خهبات ئهكهم -بۆمافی گهل و خاكهكهم    

 :سهروای شيعرەكه بهگشتی بهم شێوەيهيه

 كۆپلهی يهكهم

 ن

 ن

 ن

 ن

 كۆپلهی دووەم

 دا

 دا

 دا

 ن
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 كۆپلهی سێيهم

 م

 م

  ێ

 م

 كۆپلهی چوارەم

 تی

 تی

 تی

 ن

 :كۆپلهی پێنجهم و شهشهم، ههردوكيان )شهشين( سهرواكهی بهمشێوەيهيه -

 كۆپلهی پێنجهم

 ن

 ن

 م

 م

 م

 م

 كۆپلهی شهشهم

 ن

 ن

 ن

 ن

 ن

 ن

وايكردوە لهبری )ڕەو( ی شيعرەكه ڕەو( ی شيعرەكه زۆر سهقهت و نائهكاديمييه، ههر ئهمهشه - (

مامهڵه لهگهڵ دەنگهكانی وشهی سهروادا بكهين، مادام كێشهكهی بڕگهييه ئهوا زۆر ئاساييه، وەكو چهند 

 .دەنگێك مامهڵه لهگهڵ وشهكانی سهروادا بكهين

 ئهنجام

 :ئهم شيعرە پڕە لههونهرەكانی ڕەوانبێژی.. ئهويش بهمشێوەيهيه 1-

ەكانی )بانگكردنی خوازەيی و ههواڵی خوازەيی و كورتبڕی و پاشوپێشخستن( ی لهواتاناسيدا هونهر -أ
 .تيايه

 .لهجوانكاريدا هونهرەكانی )پاتكردنهوە و گێڕانهوە( ی تيايه -ب
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 .لهڕوونبێژيدا هونهرەكانی )خوازە و دركه( ی تيايه -ج

 .ەژمێردرێتبهمهش ئهم شيعرە لهڕووی شێوازەكانی بهالغييهوە بهشيعرێكی ئيبداعی جوان د

 :مۆسيقای دەرەوەی ئهم شيعرە لهڕووی هونهرييهوە الوازە، چونكه 2-

 .)ڕەوی( كه پيتی سهرەكی )سهروا(يه، وجودی نييه -أ

 .بهاڵم پيتهكانی تری وشهی سهروا مۆسيقينه، ئهوەش عهيبهی نهبونی )ڕەوی( ی بزركردوە -ب

انی )گێڕانهوە و پاتكردنهوە( وەرگيراوە، بۆ مۆسيقای ناوەوەی ئهم شيعرە بهتهنيا سود لههونهرەك 3-
بهاڵم لهبهرئهوەی چهندان جار ئهو هونهرانه دوبارە كراونهتهوە، بۆيه مۆسيقايهكی خۆشيان بۆ 

 .شيعرەكه دروست كردوە

( نوسراوەتهوە، كه ئهم كێشهش زۆر 4+4( بڕگهيی )8لهڕووی كێشهوە، لهسهر كێشی پهنجهيی ) 4-
و بۆ بهر گوێبيسانيش، لهگهڵ شهپۆڵه دەنگييهكانی زمانی كوردی زۆر ئاسان و خۆشه بۆ سهر زاران 

 .دەگونجێت

 :لهڕووی فۆڕمهوە.. ئهم شيعرە سودی لهزياتر لهفۆڕمێكی شيعری وەرگرتووە. ئهوانيش 5-

 .كۆپلهی يهكهم و دووەم و سێيهم و چوارەمی بهشێوەی )چوارين( نوسراوە -أ

بهشێوەی )چوارينی تهرجيع بهند(ن و كۆپلهی سێيهم به كۆپلهكانی يهكهم و دووەم و چوارەمی  -ب
 .)چوارينی ئاسايی( نوسراوە

 .كۆپلهكانی پێنجهم و شهشهم وەكو )شهشين( نوسراون -ج

 .ههمو ئهوانهش وايانكردوە، لهڕوی مۆسيقيشهوە ئهم شيعرە خاوەن مۆسيقايهكی پهسهند و خۆش بێت

 

4+4. 
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Abstract 

This paper is entitled 'The musical and stylistic beauty of The hard-hearted invader', 

a peom written by Ibrahim Ahmed. It is an attempt to illustrate the beuaty of the 

style and music used in the peom, and show its artistic features such as (Duplication 

and Narration).  The poem is also full of other figures of speech, especially Metaphor 

and Mytonymy. 

If we investigate the peom in terms of musical melody, it can be seen that the peot has 

used a nice melody for the peom, apart from the use of Narration and Duplication. In 

terms of rhythm, the peom has been written in  Keshi Panjayi, 

 

 


