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١- پێشەکی

ســەرهەڵدانی شــیعری نوێــی کــوردی لــە عێراقــدا بــۆ هەوڵەکانــی چەنــد شــاعیرێکی 

ــەردەمەدا  ــەو س ــەوە. ل ــتەم دەگەڕێت ــەدەی بیس ــتی س ــە ناوەڕاس ــورد ل ــوازی ک نوێخ

چەندیــن گۆڤــار و رۆژنامــە و کتێــب لــە بەغــدا و ســلێامنی بــاو دەکرانەوە و کێشــەی 

نێــوان شــیعری نــوێ و شــیعری کلســیک بــۆ یەکــەم جــار لــەم باڤۆکانــەدا باســیان 

لەســەر ده کــرا. شــێخ نــووری شــێخ ســاڵح وەکــوو یەکەمیــن دەنگــی دەستپێشــخەر لە 

ڕەوتــی نوێبوونــەوەی شــیعری کرمانجیــی ناوەڕاســتدا دەورێکــی بەرچــاوی گێــڕا و بــە 

ــەت، پێویســتیی ســەرهەڵدان و گەشــەکردنی  ــن باب ــەوەی چەندی نووســین و باوکردن

شــیعری نوێــی کوردیــی ڕوون کــردەوە. ئەگەرچــی شــێخ نــووری دەســتپێکەری ئــەم 

ــە  ــاوی ل ــۆران، دەوری زۆر بەرچ ــی کورد،گ ــاعیری بەناوبانگ ــەاڵم ش ــوو، ب ــە ب ڕەوت

مســۆگەرکردن و پەرەســەندنیدا هەبــوو و زۆربــەی لێکۆڵــەران ئــەو بــە باوکــی شــیعری 

نوێــی کــوردی دەناســێنن. 

بــە بــاوەڕی زۆرێــک لــە ڕەخنەگــران، شــێرکۆ بێکــەس شــاعیری هــەرە گــەورەی ئــەو 

ــە  ــەرەج ل ــەرزان ف ــە، ب ــۆ منوون ــە. ب ــاش ڕاپەڕینیش ــی پ ــەت قۆناغ ــەردەمە و تەنان س

وتارێکیــدا نــاوی شــێرکۆ دەخاتــە پــاڵ نــاوی دوو شــاعیری گــەورەی تــرەوە کــە نالــی 

ــی  ــی گــەورەی ئەدەب ــەری ســێ گەڕیان ــە بنیاتن ــن و هــەر ســێ شــاعیرەکە ب و گۆران

ــاری  ــە ب ــەت ل ــە زۆر ڕووەوە و بەتایب ــاعیرە ل ــێ ش ــەو س ــە ئ ــی وای ــر دەکا و پێ ناودێ

ڕووبەڕووبوونەوەیــان لەگــەڵ ئایدیۆلۆجیــی سیاســی یــان ئایینیــدا جێگــە و پێگەیەکــی 

ــردووە )١٩٩٩:  ــتەبەر ک ــان دەس ــۆ خۆی ــدا ب ــی کوردی ــژووی ئەدەب ــە مێ ــان ل دیاری

ــەوەی شــیعرەکانی لەتیــف هەڵمــەت مەودایەکــی  ١٣٨(. ئەگەرچــی ئاســتی باوبوون

ــاوە و  ــپۆڕی ڕاکێش ــی پس ــەرنجی ڕەخنەگران ــەاڵم س ــوە، ب ــەوە بینی ــە خۆی ــرتی ب کەم

هەنــدێ وتاریــان لەســەر شــیعرەکانی بــاو کردۆتــەوە. ســەبارەت بــە دەوری گرنگــی 

ــە »لەتیــف  ــی وای ــا قەرەداغــی پێ ــدا عەت ــی کوردی ــە شــیعری نوێ لەتیــف هەڵمــەت ل

ــە مێــژووی شــیعری  هەڵمــەت یەکێکــە لــەو شــاعیرانەی نــەوەی دوای گــۆران کــە ل

ــااڵنی  ــی س ــە دیارەکان ــە و بەرهەم ــاوی هەی ــار و لەبەرچ ــگای دی ــدا جێ ــی کوردی نوێ

حەفتاکانــی بەشــدارییەکی جیدیــن لــە ئەزموونــی شــیعری کــوردی دوای گۆرانــدا و 

یەکێکــە لــە دەنگــە هــەرە دیارەکانــی نەوەکــەی خــۆی و لــە ڕووی داهێنــان و گــەڕان 

ــی  ــەوەی هاوچەرخەکان ــزی پێش ــە ڕی ــدا ل ــیعری کوردی ــە ش ــەری ل ــە دوای تازەگ ب
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ــووە« )٢٠٠٠: ١٣٧(. ــۆی ب خ

لــەم توێژینەوەیــەدا ســەرەتا باســێک دەربــارەی »بارودۆخــی سیاســی و کۆمەاڵیەتی«ی 

مــاوەی نێــوان ١٩٧٠ و ١٩٩١ ئاڕاســتە دەکــرێ و دوایــی تیشــک دەخرێتــە ســەر 

ــوێ«.  ــیعری ن ــەی ش ــی گەش ــی و ڕەوت ــینەی ئەدەب ــی« و »پێش ــینەی فەرهەنگ »پێش

ــۆ  ــاژە ب ــدا ئام ــرێ و تێی ــکەش دەک ــارەوە پێش ــەم ب ــەوە« ل ــینەی توێژین ــان، »پێش پاش

ــەم بابەتــەوە دەکــرێ. لــە بەشــی دواییــدا، هــەوڵ دەدرێ  لێکۆڵینــەوەی پێوەندیــدار ب

»چوارچێــوەی تیۆریــک«ی توێژینــەوەی بەردەســت بخرێتــە ڕوو کــە تێیــدا بــە وردی 

ــەبارەت  ــرێ س ــا دەک ــی شەمیس ــۆ ڕوانگەکان ــاژە ب ــتەوخۆ ئام ــێوەیەکی ڕاس ــە ش و ب

ــژاری ســەرەکیی وتارەکــە ئاڕاســتە  ــی شێوازناســی. پاشــان، م ــە مــۆرک و جۆرەکان ب

دەکــرێ کــە بریتییــە لــە ناســاندنی »قوتابخانــەی ڕوانگــە« و »قوتابخانــەی کفــری« لــە 

حەفتــاکان و هەشــتاکانی کوردســتانی عێراقــدا و »منوونــەی شــیعری« و هەروەهــاش، 

خســتنەڕووی »تایبەمتەندییــە شێوازناســاَنەکان«ی ئــەو قوتابخانــە شــیعریانە بــە 

ــف  ــەس و لەتی ــێرکۆ بێک ــورد، ش ــەورەی ک ــاعیری گ ــیعری دوو ش ــە ش ــەوە ل ئاوڕدان

هەڵمــەت. شــیاوی وتنــە کــە ئەگەرچــی ئــەو دوو شــاعیرە پــاش ڕاپەڕینــی ١٩٩١ بــە 

ــە چاالکیــی رۆشــنبیری و داهێنانــی ئەدەبــی داوە،  ــان ب شــێوەیەکی بەرفــراوان درێژەی

بــەاڵم لــەم وتــارەی بەردەســتدا تەنیــا بــاس لــە ســەر بەرهەمــی ئــەوان لــە ســەردەمی 

ــە  ــرێ. ل ــردە دەک ــن ناوب ــش ڕاپەڕی ــی پێ ــوو قۆناغ ــە وەک ــرێ ک ــراودا دەک ئاماژەبۆک

ــەو  ــی ئ ــێوازە جیاجیاکان ــەی ش ــی بەراوردکاران ــدا خوێندنەوەیەک ــی »ئەنجام«یش بەش

ــرێ. ــکەش دەک ــیعریانە پێش ــە ش بەرهەم

٢- بارودۆخ و پێشینە

٢-١- بارودۆخی کۆمەاڵیەتی و سیاسی

ــتێنی  ــە بەس ــووڵ ل ــی ق ــدێ گۆڕانکاری ــەوە هەن ــی جیهانیی ــەڕی دووەم ــاش ش ــە پ ل

سیاســی و کۆمەاڵیەتیــی کوردســتانی عێراقدا ســەری هەڵــدا. لە ســاڵی ١٩٥٧دا ڕژێمی 

پاشــایەتی لــە عێراقــدا ڕووخــا و کۆمــاری عێــراق بــە ڕێبەرایەتیــی عەبدولکەریم قاســم 

ــی  ــە ڕووخان ــوون و پاڵپشــتییان ل ــە ب ــەو گۆڕانکاریی پێکهــات. کــوردان الیەنگــری ئ

رژێمــی پاشــایەتی کــرد )مــەک داوڵ، ١٣٨٣: ٤٦٧(. قاســم گەرچــی بەڵێنــی زۆری بــە 

کــوردان دابــوو، بــەاڵم کاتــێ هاتــە ســەر حوکــم، بەڵێنــی نەبــردە ســەر و لــە ســاڵێ 
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١٩٦٢دا لــە ڕێگــەی کوودەتــای حیزبــی بەعســەوە لەناوچــوو. 

یەکێــک لــە گرنگرتیــن ڕووداوە سیاســی و کۆمەاڵیەتییەکانــی شەســتەکانی زایینــی لــە 

ــی بەعــس.  ــوان کــوردان و دەوڵەت ــە شــەڕی نێ ــوو ل ــی ب کوردســتانی باشــووردا بریت

ــی  ــە ڕێبەرایەتی ــوردان ب ــا و ک ــژەی کێش ــە درێ ــەک دەی ــەی ی ــوول نزیک ــەڕی ئەیل ش

مــەال مســتەفا بارزانــی لــە دژی دەوڵەتــی عێــراق ڕاپەڕیــن. پــاش کۆتاییهاتنــی شــەڕ 

ــدا واژۆ کــرا.  ــوان دەوڵەتــی ناوەنــدی و کوردان ــە نێ ــاداری ١٩٧٠ ل رێککەوتننامــەی ئ

ــاداری ١٩٧٠،  ــزەی ئ ــاش یان ــش و پ ــی هــەردوو قۆناغــی پێ عســمەت شــەریف وانل

واتــە لــە ١٩٦١ـــەوە بــۆ ١٩٧٥ بــە یــەک قۆناغــی مێژوویــی ناودێــر دەکا و پێــی وایــە 

کوردانــی باشــوور لــە پــاش ئــەو رێککەوتننامەیــە هەوڵــی درێژەپێدانــی ئامانجەکانــی 

پێــش ئــەو رێککەوتننامەیەیــان دەدا. هــەر بۆیــەش وانلــی لــە دەســتەواژەی »شــەڕی 

ــرێ  ــک وەردەگ ــد، کەڵ ــاڵی خایان ــواردە س ــە چ ــە ک ــەو قۆناغ ــۆ ئ ــش« ب ڕزگاریبەخ

)کەنــداڵ و ئەوانــی تــر، ١٩٧٩: ١٨٦(. لــە ســاڵی ١٩٧٥دا بــە هــۆی واژۆکردنــی 

رێککەوتننامــەی جەزایــرەوە لــە نێــوان ئێــران و عێراقــدا، دەوڵەتــی عێــراق سیاســەتی 

ــی  ــی خەڵک ــتنەوەی بەکۆمەڵ ــی، دوورخس ــەی قەوم ــی پێکهات ــەرکوتکردن، گۆڕین س

کوردســتان بــۆ باشــووری عێــراق و نیشــتەجێکردنی خەڵکــی عــەرەب لــە جێگایــان، 

ــرا، ١٣٧٧: ٤٣٤(.  ــەر )کوچێ ــی گرتەب ــن و زیندانیکردن کوش

کۆمەڵــە  ١٩٨٩دا  ســاڵی  لــە  هەڵەبجــە،  کیمیابارانــی  پــاش  بەعــس  ڕژێمــی 

ئۆپەراســیۆنێکی بــە نــاوی ئەنفــال دەســتپێکرد کــە بــوو بــە هــۆی کاولکردنــی نزیکــەی 

ــی زۆری  ــی ژمارەیەک ــۆن کــەس و کوژران ــەک ملی ــی ی ــد و ئاوارەی ــج هــەزار گون پێن

ــی  ــی هەرێم ــەهیدانی حکوومەت ــی ش ــی وەزارەت ــاری فەرمی ــی ئام ــە پێ ــوردان. ب ک

ــە  ــەس ب ــەزار ک ــە ١٨٠ ه ــر ل ــیۆنەدا زیات ــەم ئۆپەراس ــی ئ ــە ئەنجام ــتان، ل کوردس

شــێوەیەکی هۆڤانــە کۆمەڵکــوژ کــران. لــە کۆتایــی زســتانی ســاڵی ١٩٩٠دا و بــەر لــە 

ڕووخانــی ڕژێمــی ســەدام، خەڵکــی باشــووری کوردســتان لــە دژی ئــەو دەســەاڵتە 

ــووە  ــورد ب ــی ک ــی جەماوەری ــتانی و شۆڕش ــەرەی کوردس ــی ب ــن. چاالکییەکان ڕاپەڕی

ــەربکەوێ.  ــت ڕۆژدا س ــە بیس ــرت ل ــە کەم ــە ل ــەم ڕاپەڕین ــەوەی ئ ــۆی ئ ه

٢-٢- پێشینەی فەرهەنگی 

یەکێــک لــە هەوڵــە شــوێندانەرەکان لــە ئاقــاری زمــان و ئەدەبــی کــوردی لــە 
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ــی  ــان و ئەدەب ــەوەی بەشــی زم ــە کردن ــوو ل ــدا بریتیب شەســتەکانی کوردســتانی عێراق

ــۆران  ــورد، گ ــوازی ک ــارساو و نوێخ ــاعیرانی ن ــداد. ش ــتگەی بەغ ــە زانس ــوردی ل ک

و جگەرخوێــن، و هەروەهــا لێکۆڵــەری نــاوداری کــورد، مامۆســتا عەالئەدیــن 

ــم مودەڕیــس  ــوارە وەکــوو مــەال عەبدولکەری ــەم ب ــری ئ ســەجادی و تێکۆشــەرانی ت

ــۆ  ــە ب ــەم بەش ــڕا. ئ ــەدا گێ ــە زانکۆیی ــەم بەش ــی ئ ــە دامەزراندن ــان ل دەوری بەرچاوی

ــە  ــە ســاڵی ١٩٥٩دا ل ــم قاســم ل ــە ســەردەمی دەســەاڵتی عەبدولکەری یەکــەم جــار ل

زانکــۆی ئەدەبیاتــی زانســتگەی بەغــداد کرایــەوە و دواتــر لــە ناوەڕاســتی حەفتاکانــدا 

ــتایانی  ــەروەردەی مامۆس ــۆی پ ــە زانک ــوردی ل ــی ک ــان و ئەدەب ــی زم ــن بەش دووەمی

ــەزرا.  ــتگەدا دام ــان زانس ــد-ی هەم ــی ڕوش ئیبن

ــتایانی  ــەران و مامۆس ــەی لێکۆڵ ــارە، زۆرب ــەم ئاق ــارساوی ئ ــی ن ــە توێژەران ــا ل جی

ــە  ــە بەغــداد ل ــی کــوردی ل ــان و ئەدەب ــە زم ــری ســەر ب ــی ت ــەم بەشــە و ناوەندەکان ئ

حەفتــاکان و هەشــتاکانی زایینیــدا دەرچووانــی ناوەنــدە ئاکادێمیکەکانــی ســۆڤیەت و 

واڵتانــی تــری بلۆکــی ڕۆژهەاڵتــی ئــەو ســەردەمە بــوون. لــەم نێــوەدا پێویســتە ئامــاژە 

ــی  ــتە ڕۆژهەاڵتییەکان ــی زانس ــی ئاکادێمی ــی کوردۆلۆجی ــاوی بەش ــۆ دەوری بەرچ ب

ســەنتپرتزبۆرگ بکەیــن کــە لــە ســاڵی ١٩٥٩دا بــە هەوڵــی پڕۆفیســۆر یۆســف ئۆربیلــی 

دامەزرابــوو. میشــێل لیزنبێــرگ بــە وردی ئامــاژە بــۆ هەوڵەکانــی پڕۆفیســۆر ئۆربێلــی 

ــۆ  ــدی ب ــدە دەوڵەمەن ــی زێ ــۆڤیەت میراتێک ــە س ــی ل ــە کوردۆلۆج ــی وای دەکات و پێ

توێژینــەوە کوردییــەکان بەجــێ هێشــت کــە بانــدۆری لــە ســەر بارودۆخــی ئەدەبــی و 

لێکۆڵینــەوە ئەدەبییــەکان لــە هەمــوو پارچەکانــی کوردســتان دانــا )٢٠١١: ٤٧٥(. هــەر 

بــەو شــێوەیەش، فیلیــپ کرێینــرۆک ئامــاژەی بــۆ کاریگەریــی کردنــەوەی ئــەو بەشــە 

ــۆڤیەت  ــری س ــارەکانی ت ــە ش ــوردی ل ــەوەی ک ــی لێکۆڵین ــەر پەرەپێدان ــتییە لەس زانس

ــی  ــتە ڕۆژهەاڵتییەکان ــەزراوەی زانس ــە دام ــی ل ــی کوردۆلۆج ــر، بەش ــردووە: »دوات ک

گرێــدراوی ئاکادێمیــی زانســتەکانی ســەنتپرتزبۆرگ لــە بەشــی ئێرانناســی جیــا 

بــووەوە و بــە شــێوەی ســەربەخۆ دەســتیدایە لێکۆڵینەوەی زمــان، دیــرۆک و فەرهەنگی 

ــە مۆســکۆ و  ــە ســەنتپرتزبۆرگ، ل ــی ل کــوردان. بەشــی کوردۆلۆجــی پــاش دامەزران

یێریڤان-یــش کرایــەوە« )کرێینــرۆک و ســپلێر، ١٩٩٢: ١٦٥(. دەرچووانــی بەشــگەلی 

تایبــەت بــە توێژینــەوەی زمــان و ئەدەبــی کوردیــی ناوەنــدە ئاکادێمیکەکانــی ســۆڤیەتی 

پێشــوو ڕوویــان لــە زانســتگەی بەغــداد کــرد و دەســتیان دایــە چاالکیــی فێــرکاری و 
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ــەوەی زانســتی. لێکۆڵین

ــە ئەنجامــی  ــە ل ــاکان -ک ــی حەفت ــدە زانســتی و فەرهەنگییەکان ــە ناوەن ــر ل یەکێکــی ت

ــەم  ــوو. ئ ــورد ب ــی ک ــۆڕی زانیاری ــەزرا- ک ــاداری ١٩٧٠دا دام ــەی ١١ی ئ رێککەوتننام

ناوەنــدە دەورێکــی ئێجــگار گرنگــی لــە پێشــکەوتنی توێژینــەوە کوردییەکانــدا هەبــوو. 

ئــەم ناوەنــدە بــە شــێوەیەکی فەرمــی لــە ڕۆژی ٢٩ ئووتــی ســاڵی ١٩٧٠ کرایــەوە و تــا 

ســاڵی ١٩٧٨ چاالکیــی باشــی نوانــد و لــەم ڕێککەوتــە بــەدواوە تێهەڵکێشــی کــۆڕی 

ــەران و  ــەران، نووس ــوردی(1. لێکۆڵ ــای ک ــەڕی ئاکادێمی ــرا )ماڵپ ــراق ک ــی عێ زانیاری

ــتەفا،  ــکور مس ــەد، ش ــعوود محەم ــوو مەس ــورد وەک ــاوداری ک ــەورە و ن ــی گ ئەدیبان

هــەژار، هێمــن، کامیــل حەســەن ئەلبەســیر و هتــد لــەو ماوەیــەدا بــە شــێوەی چاالکانە 

هاوکاریــی کــۆڕی زانیاریــی کــورد و بەشــە زانکۆییەکانــی زمــان و ئەدەبــی کوردییــان 

دەکــرد. کەســایەتییە ئاماژەبۆکراوەکانــی ســەرەوە بــە هەوڵــی بێوچانــی خۆیــان توانیــان 

ــان و  ــەوەی بەرهەمەکانــی خۆی ــی باوکردن ــە ڕێ ــە ل ــەک دەی ــە ی ــە مــاوەی کەمــرت ل ل

توێژەرانــی دیکــەوە، خزمەتێکــی زۆر پێشــکەش بــە زمــان و ئەدەبــی کــوردی بکــەن. 

ئــەم بەرهەمانــە لــە فۆڕمــی توێژینەوەگەلــی ڕەســەن لــە ئاقارەکانــی ڕێزمــان، ڕێنووس، 

ــی و  ــی، مێژوونووس ــات، فۆلکلۆرناس ــی، ئەدەبی ــەڕۆنان، زمانناس ــەبژێری و وش وش

هەروەهــا وەرگێرانــی بەرهەمــە بەرچــاوە کلســیکەکانی نەتەوەکانــی تــر ئەنجــام دران 

و بوونــە هــۆی گەشــە و دەوڵەمەندیــی زمــان و ئەدەبیــات و توێژینەوەکانــی پەیوەســت 

بــە کوردستانناســی.

یەکــەم جــار  بــۆ  دەوڵەتــی عێــراق  ئــاداری ١٩٧٠،  پێــی ڕێککەوتننامــەی  بــە 

دانــی بــە مافــی سیاســی و فەرهەنگــی کوردانــدا نــا. هەنــدێ لــە دەســتکەوتە 

ــە بریتیبــوون لــە دامەزراندنــی کــۆڕی زانیاریــی  فەرهەنگییەکانــی ئــەم رێککەوتننامەی

ــتگە  ــەندنی وێس ــوردی، پەرەس ــی ک ــە زمان ــی ب ــاوی چاپەمەن ــی بەرب ــورد، چاپ ک

رادیۆیــی و تەلەڤزیۆنییــەکان، گەشــەکردنی ناوەنــدە زانســتییەکان وەک زانکــۆی 

ســلێامنی و دامەزراندنــی یەکیەتیــی نووســەرانی کــورد. گــەر چاوێــک بــە مادەکانــی 

ڕێککەوتننامــەی یانــزەی ئــاداردا بخشــێنین، تێدەگەیــن کــە بەشــێکی زۆریــان تەرخــان 

ــە عێــراق و بووژانــەوەی  ــۆ مافــە زمانــی و فەرهەنگییەکانــی گەلــی کــورد ل کــراون ب

ــە  ــر، ١٩٧٩: ١٩٤(. ل ــی ت ــداڵ و ئەوان ــوردی )کەن ــی ک ــەدەب و فەرهەنگ ــان و ئ زم

1 http://kurdish-academy.com
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ــی و  ــواری فەرهەنگ ــە ب ــەرنجڕاکێش ل ــی س ــدێ چاالکی ــا هەن ــدا هەروەه حەفتاکان

رۆژنامەگەریــی کوردیــدا بەڕێــوە چــوو. باوکردنــەوەی ڕۆژنامــەی خەبــات، ئۆرگانــی 

ــی  ــە فەرمان ــە ســاڵی ١٩٦١دا ب ــە پێشــرت ل ــی کوردســتان، ک ــی دێمۆکرات ــی پارت فەرمی

عەبدولکەریــم قاســم داخرابــوو، دەســتی پێکرایــەوە. هەروەهــا ڕۆژنامەکانــی دەنگــی 

ــەوە. ــاو بوون ــەدا ب ــەو ماوەی ــی ل ــەی ڕۆناه ــتان، رزگاری و حەفتەنام کوردس

ــی زۆر  ــۆ کاریگەری ــاژە ب ــن ئام ــەدا دەتوانی ــەو کات ــی ئ ــارە کوردییەکان ــو گۆڤ ــە نێ ل

بەرچــاوی توێژینــەوە ڕەســەنەکانی گۆڤارگەلــی کــۆڕی زانیاریــی کــورد و زانســتگەی 

ســەالحەدین بکەیــن کــە لــە بــاری چەندایەتــی و چۆنایەتییــەوە ســەرنجی خەڵکیــان 

ــی  ــە حەفتاکان ــی بەغدادیــش ل ــی چاپ راکێشــابوو. رۆژنامــە و حەفتەنامــە کوردییەکان

ــی  ــە فۆرم ــدا ل ــە ئەدەبییەکان ــەوەی بەرهەم ــە باوکردن ــان ل ــدا دەوری ئەرێنیی زایینی

ــێوازی  ــان و ش ــتی پەخش ــەوەی ئاس ــا بەرزکردن ــرۆک و هەروەه ــیعر و کورتەچی ش

رۆژنامەگەرانــەی زمانــی کوردیــدا گێــڕا. هەوڵەکانــی کــۆڕی زانیاریــی کــورد، ناوەنــدە 

زانکۆییــەکان و گۆڤــار و ڕۆژنامــە کوردییــەکان لــە ئاقــاری وشــەبژێری و وشــەڕۆنان 

ــی زۆرە. ــز و بایەخێک ــی رێ ــەدا جێ ــەو کات ــەکان ل ــپۆڕانە و ئیداریی ــۆ زاراوە پس ب

ــاکان و  ــە حەفت ــۆ ل ــی رادی ــی و ئەدەبییەکان ــە فەرهەنگ ــرەوە، بەرنام ــی ت ــە الیەک ل

هەوڵــی لــەو چەشــنە لــە هەنــدێ بەرنامــەی تەلەڤزیۆنیــی هەشــتاکاندا تــا ڕادەیەکــی 

زۆر یارمەتیــی گشــتگیرتربوونی زمــان و ئەدەبــی کوردیــی دا. لــەم نێــوەدا ئــەو رۆژنامــە 

و گۆڤارانــەی ســەر بــە پــارت یــان بزووتنــەوە و کەســایەتییە ســەربەخۆکانی نەیــاری 

ــان و  ــەکردنی زم ــە گەش ــان ل ــی زۆر بەرچاوی ــوون، دەورێک ــدی ب ــی ناوەن حکوومەت

ئەدەبــی کلســیک و هاوچەرخــی کوردیــدا هەبــووە. هەروەهــا گۆڤارەکانــی کاروان، 

ــاو  ــدا ب ــاکان و هەشــتاکانی زایینی ــی حەفت ــە کۆتای ــوێ کــە ل ــان، و ڕۆشــنبیری ن بەی

ــی کــوردی و  ــە زمان ــەکان ب ــە ئەدەبیی ــەوەی بەرهەم ــە باوبوون ــان ب ــەوە، پەرەی دەبوون

ــی دا. ــر و فۆرمــی جۆربەجــۆری ئەدەب ژان

ئەگەرچــی لــە حەفتاکانــدا هەوڵــەکان بــۆ پــەرەدان بە زمــان و ئەدەبــی کــوردی زۆرتر لە 

بەغــداد بــوو، لــە هەشــتاکان بــەم الوە زۆربــەی بەرهەمــەکان لە کوردســتانی باشــووردا 

ــەریهەڵدا  ــری س ــی خۆڕاگ ــی ئەدەب ــنێکی نوێ ــەدا چەش ــەم دەی ــەوە. ل ــاو دەبوون ب

ــف  ــەس، لەتی ــێرکۆ بێک ــێو، ش ــدواڵ پەش ــانێک وەک عەب ــی کەس ــە بەرهەمەکان ــە ل ک

ــان  ــەم شــاعیرانە بەرهەمەکانی هەڵمــەت و رەفیــق ســابیردا گەیشــتە تەشــقی خــۆی. ئ
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لــە گۆڤــاری پارتــە سیاســییە دژبەرەکانــی حکوومەتــی ناوەنــدی و یــان لــە دووتوێــی 

ــە  ــدا ب ــە کتێبەکەی ــز ل ــەالن بای ــۆر ئەرس ــە دوکت ــا ک ــردەوە. هەروەه ــاو دەک ــدا ب کتێب

ــێ داوە،  ــاژەی پ ــوردی ئام ــیعری ک ــەوەی ش ــۆڕش و بزووتن ــی ش ــاوی ڕاگەیاندن ن

زۆرینــەی چاپخانــە و دەزگا ڕاگەیاندنەکانــی پارتــە کوردییــەکان لــە دەیــەی هەشــتادا 

ــی  ــە دامەزران ــز، ٢٠٠١(. ب ــە )بای ــۆرە بەرهەمان ــەم ج ــەوەی ئ ــە باوکردن ــتیان دای دەس

ــەکان  ــە فەرهەنگیی ــی ١٩٩١، چاالکیی ــتان دوای ڕاپەڕین ــی کوردس ــی هەرێم حکوومەت

گەشــەیەکی بەرچــاوی بــە خۆیــەوە بینــی؛ بــە چەشــنێ کــە ئەمــڕۆ دەبینیــن هــەزاران 

ناونیشــان کتێــب لــە بوارگەلــی مێــژوو، فەرهەنــگ و ئەدەبــی کوردیــدا و ژمارەیەکــی 

زۆری گۆڤــار و رۆژنامــە لــە بەســتێنە جیاجیاکانــدا بــاو دەبێتــەوە. هەروەهــا خوێندنی 

ــتی  ــرکاری و زانس ــدی فێ ــن ناوەن ــەوە و چەندی ــراوان بووەت ــتگیر و بەرف ــوردی گش ک

ــەوە. کراونەت

٢-٣- پێشینەی ئەدەبی: ڕەوتی گەشەی شیعری نوێ

ســەرهەڵدانی شــیعری نوێــی کــوردی لــە عێــراق بــۆ هەوڵەکانــی چەنــد شــاعیرێکی 

ــەردەمەدا  ــەو س ــەوە. ل ــتەم دەگەڕێت ــەدەی بیس ــتی س ــە ناوەڕاس ــورد ل ــوازی ک نوێخ

ــەوە.  ــاو دەکران ــلێامنی ب ــداد و س ــە بەغ ــب ل ــە و کتێ ــار و رۆژنام ــن گۆڤ چەندی

کێشــەی نێــوان شــیعری نــوێ و کلســیک بــۆ یەکــەم جــار لــەم باڤۆکانــەدا باســیان 

لەســەر کــرا. شــێخ نــووری شــێخ ســاڵح وەکــوو یەکەمیــن دەنگــی دەستپێشــخەر لــە 

ڕەوتــی نوێبوونــەوەی شــیعری کرمانجــی ناوەڕاســت دەورێکــی بەرچــاوی گێــڕا و بــە 

ــەت، پێویســتیی ســەرهەڵدان و گەشــەکردنی  ــن باب ــەوەی چەندی نووســین و باوکردن

شــیعری نوێــی کوردیــی ڕوون کــردەوە. ئەگەرچــی شــێخ نــووری دەســتپێکەری ئــەم 

ڕەوتــە بــوو، بــەاڵم گــۆران دەوری زۆر بەرچــاوی لــە مســۆگەرکردن و پەرەســەندنیدا 

ــێنن.  ــوردی دەناس ــی ک ــیعری نوێ ــی ش ــە باوک ــەو ب ــەران ئ ــەی لێکۆڵ ــوو و زۆرب هەب

شــێخ نــووری و گــۆران وەک داهێنەرانــی ئــەم ڕەوتــە شــیعرییە هەوڵــی نوێکردنــەوەی 

شــیعری کوردییــان دەدا. شــاعیر و ڕۆژنامەنووســی گــەورەی کــورد، پیرەمێــرد، 

ــی  ــاگاداری هەوڵەکان ــە وردی ئ ــەوە ب ــە نزیک ــنبیرییدا ل ــی رۆش ــی ژیان ــە دواقۆناغ ل

شــێخ نــووری و گــۆران لــەم پێنــاوەدا بــوو و دەرگای چاپەمەنییەکانــی بــۆ مشــتومڕە 

ــوو. ــاوەاڵ کردب ــەکان ئ ئەدەبیی
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ئەگەرچــی پــاش ئــەم ڕێککەوتــەش چەندیــن دیوانــی شــیعری شــاعیرانی هاوچــەرخ 

ــەاڵم  ــەوە، ب ــاو کران ــوردی ب ــیکی ک ــیعری کلس ــەی ش ــە و ڕێچک ــەر ڕێگ ــە س ل

ــی گــۆران و شــاعیرانی دوای  ــە ڕابەرایەتی ــی کــوردی ب ــن شــیعری نوێ ــن بڵێی دەتوانی

ــیعریی  ــی ش ــێ. بەرهەم ــەردەمە پێکدەهێن ــەو س ــی ئ ــی ئەدەبی ــەوەی زاڵ ــەو، بزووتن ئ

گــۆران وەکــوو داهێنەرێکــی ســەرەکی و پەرەپێــدەری شــیعری نوێــی کــوردی، خاڵــی 

پێکگەیشــتنی دوو ســامانی گــەورەی شــیعری کلســیکی کوردییــە کــە بریتیــن لــە دوو 

نەریتــی گۆرانــی و کرمانجیــی ناوەڕاســت. بــە واتایەکــی تــر، لــە الیەکــەوە شــیعری 

ــژراوە  ــی داڕێ ــی و خۆماڵ ــی بڕگەی ــەر کێش ــە س ــی ل ــی گۆران ــوو نەریت ــۆران وەک گ

ــت  ــی ناوەڕاس ــیکی کرمانجی ــی کلس ــە زاراوەی ئەدەب ــەوە، ل ــی تریش ــە الیەک و ل

کەڵکــی وەرگرتــووە. بــە ڕای هەنــدێ لــە توێــژەران، شــیعری گــۆران وەکــوو خاڵــی 

بەیەکگەیشــتنی شــیعری دوو شــاعیری گــەورەی کــوردی ســەدەی نۆزدەهــەم، 

ــەوەش  ــاژە ب ــتە ئام ــەت پێویس ــەم دەدرێ. هەڵب ــە قەڵ ــی، ل ــورد و نال ــی ک مەولەوی

ــە دەستپێشــخەریی بزووتنــەوەی  بکــرێ کــە ڕەوتــی نوێبوونــەوەی شــیعری تورکــی ب

»فەجــری ئاتــی« و شــاعیرانی نوێخــوازی وەک تۆفیــق فیکــرەت و هەروەهــا بزووتنەوە 

شــیعرییەکانی ئەدەبــی ڕۆژئاوایــی تــا ڕادەیــەک کاریگەرییــان لــە ســەر شــیعری گۆران 

ــاوە.  دان

هەنــدێ لــە لێکۆڵــەران وەکــوو عێزەدیــن مســتەفا ڕەســووڵ، گــۆران بــە شــاعیرێکی 

ڕیالیســت دەزانن. مســتەفا ڕەســووڵ ســەرجەم ســامانی ئەدەبــی کرمانجیی ناوەڕاســت 

تــا ناوەڕاســتی ســەدەی بیســتەم بــە ئەدەبــی کلســیکی کــوردی ناوبــردە دەکا. هــەر بــە 

هەمــان شــێوەش ســەرجەم وێــژەی گۆرانــی و لــە لووتکەیــدا شــیعری مەولــەوی بــە 

ئەدەبــی ڕۆمانتیکــی کــوردی لــە قەڵــەم دەدەن. لــە ڕوانگــەی ئــەوەوە ئەدەبــی کــوردی 

بــە ســەر ســێ بەشــی گــەورەی کلســیزم )ئەدەبــی کلســیکی کرمانجیــی ناوەڕاســت 

و ســەروو(، ڕۆمانتیــزم )وێــژەی گۆرانــی( و ڕیالیــزم )شــیعر و چیرۆکــی ناوەڕاســتی 

ســەدەی بیســتەم لــە کوردســتانی عێــراق( دابــەش دەکــەن )مســتەفا ڕەســووڵ، ١٩٦٨(. 

هــەر بــە هەمــان شــێوە، مــارف خەزنــەدار لــە نامــەی دوکتۆراکەیــدا -کــە پێشکەشــی 

ــردووە-  ــەنتپرتزبۆرگی ک ــیی س ــای ڕۆژهەاڵتناس ــە ئاکادێمی ــی ل ــی کوردۆلۆج بەش

ــی ناوەڕاســتی  ــەی بەرهەمــە ئەدەبییەکان ــاوەڕە پــێ دادەگــرێ کــە زۆرب ــەو ب لەســەر ئ

ــتین.  ــی ڕیالیس ــۆرک و تایبەمتەندییەک ــاوەن م ــاکان، خ ــا حەفت ــتەم ت ــەدەی بیس س
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ئەویــش پێــی وایــە کــە شــیعری کــوردی لــە شەســتەکاندا لــە قوتابخانــەی ڕیالیزمــدا 

خــۆی دەبینێتــەوە )١٩٦٧(. هەڵبــەت دەکــرێ لــە ڕوانگەیەکــی دیکــەوە شــیعری نوێــی 

ــزادە  ــوارەی ئێلخانی ــراق و س ــتانی عێ ــە کوردس ــۆران ل ــی گ ــە ڕابەرایەتی ــوردی ب ک

ــوو  ــزم وەک ــە ڕیالی ــن؛ چونک ــوێ ناوببه ی ــی ن ــە ڕۆمانتیزم ــران ب ــتانی ئێ ــە کوردس ل

قوتابخانەیەکــی ئەدەبــی زیاتــر لــە دوو ژانــری ئەدەبیــی چیــرۆک و شــانۆنامەدا ڕەنگــی 

ــا  ــەوەی بنوات ــە نواندن ــت ب ــدا هەس ــی کوردی ــیعری نوێ ــە ش ــی ل ــەوە. ئەگەرچ داوەت

ــن  ــێ بەری ــان ل ــتی ناوی ــیعری ڕیالیس ــە ش ــرێ ب ــەاڵم ناک ــرێ، ب ــتییەکان دەک ڕیالیس

ــەجادی، ١٣٧٨(. )س

ــۆی  ــوار ه ــەر چ ــتیانە ڕێ، لەب ــی خس ــۆران و هاوڕێیان ــیعرییەی گ ــە ش ــەو ڕەوت ئ

ســەرەکی نەیتوانــی لــە گوتــاری ئەدەبیــدا ڕواڵەتــی زاڵ و گشــتگیر لــە خــۆ بگــرێ: 

ــی  ــن بەرهەم ــەوەی چەندی ــتەکاندا، باوبوون ــەرەتای شەس ــە س ــۆران ل ــی گ مەرگ

شــیعری لــە فۆڕمــی کلســیکدا، چاالکنەبوونــی شــاعیرانی نوێخــوازی شەســتەکان، و 

ئامادەنەبوونــی زەینییەتــی جەمــاوەر و کۆمەڵــگا بۆ وەرگرتنی فۆڕم و شــێوازی شــیعری 

نــوێ. هەڵبــەت، لــە حەفتاکانــدا هەنــدێ شــاعیری گــەورەی دیکــە لــە کوردســتانی 

باشــووردا ناوبانگیــان دەرکــرد. بــەو جــۆرەی کاکــەی فــەالح لــە کتێبەکەیــدا بــە نــاوی 

کاروانــی شــیعری نوێــی کــوردی )١٩٨٠( باســی کــردووە، شــاعیرانێک وەکــوو کامران 

موکــری، دیــلن و بەختیــار زێــوەر لــەو ســەردمەدا، واتــە لــە کۆتایــی شەســتەکان و 

ــەو  ــی ئ ــیعری کوردی ــە ش ــەرز ل ــی ب ــە و پایەیەک ــان پل ــدا، توانیی ــەرەتای حەفتاکان س

قۆناغــەدا بــۆ خۆیــان دەســتەبەر بکــەن. 

لــە کۆتایــی شەســتەکان و ســەرەتای حەفتاکانــدا، چەندیــن ڕەوتــی گرنگــی ئەدەبــی لە 

شــیعری نوێــی کوردیــدا ســەریانهەڵدا. توێــژەران ڕوانگــەی جیاجیایــان ســەبارەت بــە 

ناســاندن و پۆلێنبەندیــی ئــەو ڕەوتــە شــیعریانە ئاڕاســتە کــردووە. ئەگەرچــی چەندیــن 

ــاکان و هەشــتاکاندا ســەریانهەڵدا،  ــە حەفت ــی جۆراوجــۆری شــیعری ل ــاز و ڕەوت ڕێب

بــەاڵم ئێمــە پێــامن وایــە دوو ڕەوتــی گرنگــی شــیعری بــە ناوەکانــی ڕوانگــە و کفــری 

لەچــاو ڕەوتەکانــی تــر هێنــدە گەشــەیان بــە خۆیانــەوە بینــی کــە دەتوانرێــن وەکــوو 

ــەم  ــن.  یەک ــەم بدرێ ــە قەڵ ــەردەمە ل ــەو س ــیعری ئ ــەرەکیی ش ــەی س دوو قوتابخان

ڕەوتــی ئەدەبیــی گرنــگ لــەم قۆناغــەدا بریتییــە لــە قوتابخانــەی ڕوانگــە کــە شــێرکۆ 

بێکــەس، شــاعیری زۆر بەناوبانگــی کــورد، دامەزرێنــەری بــوو؛ دووەم، قوتابخانــەی 
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ــوارەوەدا  ــە خ ــە. ل ــەو ڕێبازەی ــاعیری ئ ــن ش ــەت نارساوتری ــف هەڵم ــە لەتی ــری ک کف

ــراوی  ــی دیاریک ــن بەرهەمێک ــەوڵ دەدەی ــە ه ــەو دوو قوتابخانەی ــاندنی ئ ــاش ناس پ

ئــەو شــاعیرانە وەکــوو منوونــەی شــیعری ئــەو قوتابخانەگەلــە شــی بکەینــەوە و لــە 

ــە ڕوو. ــە بخەین ــەو بەرهەمان ــدا مۆرکــی شێوازناســانەی ئ کۆتایی

٣- پێشینەی لێکۆڵینەوە

ئەگەرچــی ژمــارەی ســەرچاوەکان ســەبارەت بــە خوێندنەوەی شێوازناســانەی شــیعری 

ــتان  ــووری کوردس ــە باش ــوردی ل ــیعری ک ــتی و ش ــاش ١٩٧٠ بەگش ــە پ ــوردی ل ک

بەتایبەتــی زۆر کەمــە، بــەاڵم هەنــدێ هەوڵــی بەرچــاو بەتایبــەت لــەم ســااڵنەی دوایــی 

لــەو بەســتێنەدا دراوە. ڕەخنــەکان ســەبارەت بــە بەرهەمــی شــیعریی ئــەو دوو شــاعیرە 

و خوێندنــەوەی الیەنــە جیاجیاکانــی شــیعرەکانیان زیاتــر لەســەر بەرهەمەکانــی 

ــە  ــیعرییەکە ب ــە ش ــەر دوو قوتابخان ــەوەی ه ــەرهەڵدان و بووژان ــاش س ــی پ قۆناغ

ئەنجــام گەیشــتوون. بــە واتایەکــی تــر، لــە کاتێکــدا ژمــارەی لێکدانــەوەکان لەبــارەی 

ــەاڵم  ــە، ب ــە زۆر کەم ــەو دوو قوتابخانەی ــی ئ ــی یەکەم ــیعرییەکانی قۆناغ ــە ش بەرهەم

چەندیــن لێکۆڵینــەوەی وردەکارانــە لەســەر شــیعری قۆناغــی دوایــی ئــەو دوو شــاعیرە 

ــوورساوە.  ن

ــەوەی بەرهەمــی  ــە خوێندن ــر ل ــەوەکان لەســەر شــیعری شــێرکۆ زیات ژمــارەی لێکۆڵین

شــاعیرانی هاوچەرخــی تــرث. ئەگەرچی بەشــێکی زۆری نووســینەکان لەســەر شــێرکۆ 

بێکــەس و تەنانــەت قوتابخانــەی ڕوانگــه ەش زیاتــر تیشــکیان خســتۆتە ســەر الیەنــی 

سیاســی و کۆمەاڵیەتیــی ئــەو ڕەوتــە شــیعرییە و کەمــرت ئاوڕیــان لــە الیەنــی ئەدەبــی 

ــەوەی  ــدێ توێژین ــەاڵم هەن ــەوە؛ ب ــیرکۆ داوەت ــیعری ش ــانەی ش ــێوازی جوانیناس و ش

ــام دراون.  ــی ئەنج ــەر بەرهەمەکان ــدا لەس ــەی ئەدەبی ــی ڕه خن ــە ڕواڵەت ــەش ل بابەتیان

ــی  ــی بەناوبانگ ــەران و ڕه خنەگران ــی نووس ــە وتارێک ــاو، کۆمەڵ ــی بەرچ منوونەیەک

کــوردە کــە لــە دووتوێــی کتێبێکــدا بــە نــاوی تیرێــژەکان و شــیعری شــێرکۆ بێکــەس 

ــیعری  ــی ش ــی ڕه خنەکاری ــە ڕەوت ــەی ل ــاوە دیاران ــەو ن ــدێ ل ــەوە. هەن ــاو کراونەت ب

شــێرکۆدا بەشــدارییان کــردووە بریتیــن لــە: شــیرزاد حەســەن، بەختیــار عەلــی، ڕێبیــن 

ــی.  ــا قەره داغ ــەردی و عەت ه

نووســەری نــارساوی کــورد، بەختیــار عەلــی، لــە توێژینەوەیەکــی تێروتەســەلدا لەســەر 
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ــێرکۆ  ــی ش ــی ئەزموون ــە نهێنییەکان ــیار ل ــە پرس ــی وای ــەس پێ ــێرکۆ بێک ــیعری ش ش

ــیی  ــی سیاس ــەت ئەزموون ــگ و تەنان ــیعر و فەرهەن ــژووی ش ــە مێ ــەس پرســیارە ل بێک

ــیعری  ــەردەم دەرگای ش ــە ب ــەس ل ــێرکۆ بێک ــێ: »ش ــی دەنووس ــار عەل ــورد. بەختی ک

کوردیــدا وەســتاوە... ئــەم پیــاوە لــە کۆتایــی شەســتەکانەوە دەســت پێــدەکات و لــە 

ــدا  ــە ســەر ڕێگای ــچ بەربەســتێکی شــیعریی ســەخت ل ــدا هی ــژی خۆی ســەفەری درێ

نەوەســتاوە، بــەاڵم شــێرکۆ لــە بــەردەم نــەوە شــیعرییەکانی دوای خۆیــدا بەربەســتێکە 

ــری  ــێکی ت ــە بەش ــە« )١٩٩٩: ٢٠(. ل ــان نیی ــی ئاس ــکاندنی کارێک ــن و ش ــە بڕی ک

نووســینەکەیدا تیشــک دەخاتــە ســەر پێوەندیــی نێــوان مێــژوو و شــیعر لــە بەرهەمــی 

شــێرکۆدا و دەنووســێ: »شــێرکۆ تــا ئێســتا نزیکرتیــن دەنگــە کــە هەناســەکانی 

مێــژووی ئێمــە لــە ســەر ڕیتمێکــی شــیعری ئەنووســێتەوە« )٣٢(. هەروەهــاش، ڕێبیــن 

ــە  ــاوک ل ــەی ب ــهێنانی وێن ــەرهەڵدان و هەرەس ــاوی »س ــە ن ــدا ب ــە وتارێک ــەردی ل ه

شــیعری شــێرکۆ بێکەســدا« پێــی وایــە دەکــرێ ســەرجەم بەرهەمــی شــیعریی شــێرکۆ 

بێکــەس بەســەر دوو قۆناغــی جیــاوازدا دابــەش بکــرێ کــە بریتیــن لــە قۆناغــی پێــش 

هەرەســهێنانی شۆڕشــی کــورد و قۆناغــی پــاش ئــەوە. لێــرەدا مەبەســت لــە هــەرەس 

ڕووداوە سیاســییەکانی ١٩٧٥ـــە کــە نســکۆ و کارەســاتی لێکەوتــەوە. لــەم ڕوانگــەوە، 

ســێ دیوانــی تریفــەی هەڵبەســت، کــەژاوەی گریــان و مــن تینوێتیــم بــە گــڕ دەشــکێ 

ــەوە )١٩٩٩: ١٧٧(. ــی یەکەم ــەی قۆناغ ــە خان دەکەون

ــە  ــە، بۆننام ــدی پەپوول ــە دەربەن ــەس، لەوان ــێرکۆ بێک ــی ش ــە بەرهەمەکان ــک ل هەندێ

و ڕەنگــدان زۆرتــر بوونەتــە جێــی ســەرنجی لێکۆڵــەران و بــە پێــی ڕوانگــه ەی 

ــێرکۆ  ــدان-ی ش ــی ڕەنگ ــە، لەســەر دیوان ــۆ منوون ــەوە؛ ب ــان کۆڵراوەت جۆراۆجــۆر لێی

بێکــەس چەندیــن توێژینــەوەی جیاجیــا ئەنجــام دراوە و هەرکامیــان لــە ڕوانگەیەکــەوە 

ڕەهەندێکــی ئــەو شــیعرەیان خســتۆتە بــەر بــاس و لێکۆڵینــەوە. لوقــامن ڕەئــووف لــە 

وتــاری »ســیمیۆلۆژیای ڕەنــگ لــە شــیعری شــیرکۆ بێکەســدا: دیوانــی ڕەنگــدان بــە 

منوونــە« بــاس لــەوە دەکات کــە شــاعیر بــە شــێوەیەکی بەربــاو کەڵکــی لــە ڕەنــگ و 

بەتایبــەت ڕەنگەکانــی ســوور و شــین و ڕەش وەرگرتــووە و هەســت و ســۆزەکانی بــە 

ڕەنــگ نەخشــاندووە. هەروەهــا دەنووســێ »ناونانــی دیوانێــک بــە ڕەنگــدان لــە خــۆوە 

نییــە و نەبــووە، بەڵکــوو پێوەندییەکــی ڕاســتەوخۆی بــە ژینگــە و الیەنــی دەروونــی و 

ڕۆشــنبیری و کولتــووری و هتــد هەبــووە« )رەئــووف، ٢٠١٧: ٤٨٠(. لــە الیەکــی تــرەوە 



143 لصکدانةوةی شصوازناسانةی قوتابخانةکانی ذوانگه و کفری

ــتۆتە  ــکی خس ــدان، تیش ــیدەی ڕەنگ ــەر قەس ــدا لەس ــە لێکۆڵینەوەیەک ــار ل ــۆ جەب ئاس

ــی  ــی کەڵکوەرگرتن ــیعرە و چۆنیەتی ــەو ش ــانەی ئ ــی و بوونناس ــی مەعریف ــەر الیەن س

شــاعیر لــە بنەمــا و هونــەرە مۆدێرنیســتییەکان بــە مەبەســتی ئاڕاســتەکردنی ناوئاخنــی 

شــیعرەکە بــە چەشــنێکی ئەدەبــی و لــە هەمبــەر تەوژمــی مۆدێرنیتــەدا )جەبــار، ٢٠٠٢(. 

هەروەهــا توێژەرانێکــی تــر وەکــوو عەتــا قەرەداغــی )٢٠٠٢( و رێبوار ســیوەیلی )٢٠٠٣( 

ــان  ــدان توێژینەوەی ــیدەی ڕەنگ ــەت قەس ــتی و بەتایب ــێرکۆ بەگش ــیعری ش ــەر ش ــە س ل

بــاو کردووەتــەوە. 

لوقــامن ڕەئــووف لــە وتــاری »وشــەی فەرهەنگــی لــە شــیعرەکانی شــێرکۆ بێکەســدا« 

ــۆ  ــان ب ــەاڵم ماناکانی ــن ب ــەنی کوردی ــی ڕەس ــانەی گەرچ ــەو وش ــەر ئ ــە س پەرژاوەت

ــە کاری  ــان ب ــە مەبەســتی زیندووکردنەوەی ــە و شــیرکۆ ب زۆربــەی خوێنــەران ڕوون نیی

هێنــاون )٢٠١٦(. هەروەهــا لــە وتــاری »یاخیبــوون لــە شــیعرەکانی شــێرکۆ بێکەســدا: 

دیوانــی ئێســتا کچێــک نیشــتاممنە بــە منوونــە« باســی جۆرەکانــی یاخیبوونــی 

ــن جــۆری  ــە بەرچاوتری ــی ب ــە دەســەاڵتی سیاســی و گەندەڵ ــوون ل کــردووە و یاخیب

ــەی  ــێ: »یاخیبوونەک ــارەوە دەنووس ــەم ب ــا. ل ــاو دەب ــە ن ــەم دیوان ــو ئ ــی نێ یاخیبوون

شــێرکۆ یاخیبوونــی پۆزەتیڤــن، بــەو مانایــە شــێرکۆ لــە پێنــاو باشــبووندا یاخــی بــووە، 

ــووف، ٢٠١٦(.  ــردن« )رەئ ــەوە و دژایەتیک ــەک رق لێبوون ن

ــە وتارەکانــی تــری ڕەئــووف  ــۆ ناونیشــانی هەنــدێ ل هەروەهــاش دەتوانیــن ئامــاژە ب

ــە  ــک و بۆچوون ــە چەم ــن ل ــە کەڵکوەرگرت ــان داوە ب ــە هەوڵی ــن ک ــی بکەی و هاوکاران

ڕه خنەیــی و تیۆریکــە هاوچەرخــەکان هەنــدێ الیەنــی دیــاری شــیعری شــێرکۆ بێکەس 

شــی بکەنــەوە. هەنــدێ لــەو وتارانــە بریتیــن لــە: »بنەمــا و پێکهاتــەی پەخشانەشــیعر: 

ــە  ــە دەق ــی ل ــاری پۆلیفۆن ــووف، ٢٠١٣(، »گوت ــە« )رەئ ــەس وەک منوون ــێرکۆ بێک ش

ــەی  ــووف، ٢٠١٥( و »کارنام ــەن و ڕەئ ــەر حەس ــدا« )عوم ــیرکۆ بێکەس ــی ش وااڵکان

ناونیشــان لــە دەقــە وااڵکانــی شــێرکۆ بێکەســدا« )ڕەئــووف و محەمــەد عەلــی، ٢٠١٥(.

ــوردی  ــی ک ــیعری نوێ ــە و ش ــەوەی ڕوانگ ــی بزووتن ــە کتێب ــەن ل ــادر حەس ــادان ق ش

ــی  ــە ئەدەبییەکان ــە گەڕیان ــە ل ــەی ڕوانگ ــەرەوەی قوتابخان ــی جیاک ــە مۆرک ــی وای پێ

ــەکان )٢٠٠٥:  ــە ئەدەبیی ــە تەکنیک ــی زۆر ب ــە گرنگیدان ــە ل ــەردەمە بریتیی ــەو س ــری ئ ت

٩٦(. کتێبــی ســیامکانی پۆســتمۆدێرنە لــە ئایدیــای شــیعریی شــێرکۆ بێکەســدا )٢٠١١( 

یەکێکــی تــر لــە توێژینەوەکانــی ڕەئــووف لوقامنــە لــە پێوەنــدی لەگــەڵ خوێندنــەوەی 



پژوهشنامه ادبیات ُکردی/ سال سوم، شماره 4، پاییز و زمستان 1441396

شــیعرەکانی شــێرکۆ بێکەســدا. لــە الیەکــی دیکــەوە، تەبــاری و ئەوانــی تــر تیشــکیان 

خســتۆتە ســەر ڕه نگدانــەوەی الیەنــی کۆمەاڵیەتیــی بەرهەمەکانــی شــێرکۆ بێکــەس و 

»ئازادی«یــان وەک بنواتایەکــی فرەپــات و شــیعرەکانیان بــە ئاوێنــەی بااڵنوێنــی ژان و 

نەهامەتــی و گرفتەکانــی کۆمەڵــگای ســەردەمی شــاعیر ناوبــردە کــردووە )١٣٩٥: ١٢(. 

ــەوەی  ــدێ لێکۆڵین ــەت هەن ــف هەڵم ــیعرەکانی لەتی ــەوەی ش ــە خوێندن ــەبارەت ب س

زانکۆیــی و وتــار ئەنجــام دراون. هاوژیــن ســلیوە عیســا لــە نامــەی دوکتۆراکەیــدا بــە 

ناونیشــانی ڕەهەنــدی دەروونــی لــە شــیعرەکانی لەتیــف هەڵمەتــدا -کــە ســاڵی ٢٠١٢ 

ــی داوە خوێندنەوەیەکــی دەروونناســانە  ــەی کــردووە- هەوڵ پێشکەشــی زانکــۆی کۆی

ــە  ــەرەتا بەش ــاوەدا س ــەم پێن ــەو ل ــکات. ئ ــتە ب ــەت ئاراس ــف هەڵم ــیعری لەتی ــە ش ل

پێکهێنەرەکانــی خــودی مرۆیــی و ئاســتە جیاجیاکانــی ئاگایــی مرۆیــی لــە ڕوانگــەی 

ــان  ــەوە و پاش ــاس و لێکۆڵین ــەر ب ــە ب ــانەکانەوە دەخات ــیکە دەروونناس ــە کلس تیۆریی

هــەوڵ دەدات زۆربــەی واتــا تاکەکەســی و ڕه هه نــدە دەروونییەکانــی شــیعری لەتیــف 

هەڵمــەت دەستنیشــان بــکات. ســامان عێزەدیــن لــە نامەیەکــی ماســتێردا بە ناونیشــانی 

بنیاتــی هونــەری لــە شــیعرەکانی لەتیــف هەڵمەتــدا -کــە پێشکەشــی زانکــۆی 

ــەر  ــتۆتە س ــکی خس ــوو، تیش ــەوەی پێش ــەی توێژین ــە پێچەوان ــردووە- ب ــدادی ک بەغ

زمــان و وێنــە و شــێوازی هونەریــی شــیعری لەتیــف هەڵمــەت، واتــە ئــەم توێژینــەوە 

ــی  ــە ئەدەبییەکان ــی داوە تەکنیک ــەوە و هەوڵ ــیعرانە کۆڵیوەت ــەو ش ــی ئ ــە فۆرم ــر ل زیات

ئــەو شــیعرانە دەستنیشــان بــکات کــە مۆرکێکــی نوێخوازانەیــان بەخشــیوەتە شــیعری 

ــەس )٢٠٠٧(.  ــێرکۆ بێک ش

ســەبارەت بــە قۆناغــی یەکەمــی شــیعری لەتیــف هەڵمــەت، ئــاوات محەمەد پێــی وایە 

دیوانــی خــوا و شــارە بچکۆلەکەمــان -کــە بــە یەکــەم بەرهەمــی گرنگــی قوتابخانــەی 

کفــری دادەنــرێ- لــە رووی زمانــی ئەدەبییــەوە گەیشــتووەتە لووتکــە و دەڵێــت: »ئــەو 

ــوو،  ــی کردب ــان ڕه نگڕێژی ــارە بچکۆلەکەم ــوا و ش ــە خ ــف ل ــیعرییەی لەتی ــە ش زمان

ــەر  ــە لەس ــازەدا ک ــیعری ت ــەی ش ــە وێن ــن ل ــی دەربڕی ــە جوانکاری ــوو ب ــدان ب بایەخ

بنەمــای مامەڵەیەکــی جیــاواز لەگــەڵ وشــەدا دروســت بووبــوو« )١٩٩٤(. ئــەو پێــی 

وایــە کــە ئــەو زمانــە شــیعرییەی لەتیــف هەڵمــەت تــا کۆمەڵــە شــیعری ئــەم ڕووبــارە 

وشــک نــاکات درێــژەی هەبــوو. عەلــی تاهیــر بەرزنجــی لــە وتارێکــدا بــە ناونیشــانی 

ــێ  ــە ئەگەرچ ــی وای ــدا« پێ ــف هەڵمەت ــیعری لەتی ــە ش ــود ل ــان خ ــییەت ی »نەرگس
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بەشــێکی زۆری شــیعری کــوردی زیاتــر گرنگایەتــی بــە بابەتــی کۆمەاڵیەتــی و 

کێشــەکانی داوە، بــەاڵم لــە بەشــێکی شــیعرەکانی لەتیــف هەڵمەتــدا خــود بەرجەســتە 

ــۆنای  ــە پێرس ــوو تاق ــاک وەک ــی ت ــەم کەس ــاوی یەک ــی جێن ــەوە و بەکارهێنان کراوەت

ــەت  ــیعری هەڵم ــی ش ــە دەوڵەمەندکردن ــڕاوە ل ــی گێ ــیعر، دەوری گرنگ ــەرەکیی ش س

ــی، ٢٠٠٢(. ــر بەرزنج ــەم ڕووەوە )تاهی ل

٤- چوارچێوەی تیۆریک

٤-١- شێوازناسی

چــوار قوتابخانــەی گرنگــی شێوازناســیی هاوچــەرخ بریتیــن لە شێوازناســیی وەســفی، 

شێوازناســیی پێکهاتنــی، شێوازناســیی ئەرکخــواز و شێوازناســیی پێکهاتەخــواز. 

دامەزرێنــەری شێوازناســیی وەســفی شــارل بالــی1 ی ســویرسی، لــە قوتابیانــی 

فێردینــان دوسوســورە کــە بــە بنیاتنــەری شێوازناســیی نــوێ دەنارسێــت. شــێوەی کاری 

بالــی بــەم چەشــنەیە کــە ڕســتە و کۆوشــە و وشــە هاوواتــاکان پێکــەوە بــەراورد دەکات 

ــە  ــەاڵم ل ــن ب ــوو یەک ــی وەک ــە ئەگەرچ ــی ئەمان ــە ناوەرۆک ــە دەگات ک ــەو ئەنجام و ب

ــیی  ــە شێوازناس ــە ب ــی ک ــیی پێکهاتن ــاوازن. شێوازناس ــۆزەوە جی ــت و س ڕووی هەس

ــێوازی  ــی ش ــی پێکهاتن ــە دوای هۆکارەکان ــەوە ب ــە پێچەوان ــارساوە، ب ــیش ن تاکەکەس

کەســەکیدا دەگەڕێــت. لیــۆ ئێســپیتزێر2 ی ئاڵامنــی بــە دانــەری ئــەم شــێوازە لــە قەڵــەم 

دەدرێــت. شێوازناســیی ئەرکخــواز بــە ئاوڕدانــەوە لــە زمانناســیی ئەرکخــواز، ئەرکــی 

زمانــی دەقەکــە تاوتــوێ دەکات. بــە پێی ئــەم شــێوازە، زمانــی ئەدەبی وەک چەشــنێکی 

ــە ئافراندنــی جوانــی یــان کارتێکــەری و  زمــان، ئەرکێکــی تایبەتــی هەیــە کــە لەوانەی

بانــدۆری لــێ بکەوێتــەوە. باســی ســەرەکیی شێوازناســیی پێکهاتەخوازیــش ئەوەیــە کە 

هیــچ پاژێــک بــە تاقــی تەنیــا واتــادار نییــە، بەڵکــوو پــاژ و هێامنەکانــی هــەر دەقێــک 

دەبــێ لــە پێوەندیــی لەگــەڵ پاژەکانــی تــردا و بەگشــتی لەگــەڵ کــۆی بەرهەمەکــەدا لــە 

ــردرێ )شەمیســا، ١٣٧٤: ١١٨-١٢٩(. بەرچــاو بگی

ــووب،  ــار، مەحج ــوو بەه ــانێک وەک ــدا کەس ــی ئێران ــی هاوچەرخ ــو توێژەران ــە نێ ل

شەمیســا،  عیبادیــان،  ئیختیــار،  کەدکەنــی،  شــەفیعی  زەڕینکــووب،  خەتیبــی، 

ــی  ــێوەی تاوتوێکردن ــی و ش ــەڕ شێوازناس ــان لەم ــادقی و پوورنامداری ــەمەرە، میرس س

1- Leo Spitzer (1887-1960).
2 Leo Spitzer (1887-1960).
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ــێوەی  ــوە. ش ــان دەربڕی ــی خۆی ــر و بۆچوون ــەکان  بی ــە ئەدەبیی ــانەی دەق شێوازناس

ــوو  ــدەوە وەک ــدێ ڕه هه ن ــە هەن ــدا ل ــەڵ دەق ــە لەگ ــەم توێژەران ــەوەی ئ ڕووبەڕووبوون

ــەو  ــەی خــوارەوە، ئ ــەم خااڵن ــاوازە. ئ ــی تریشــەوە زۆر جی ــدێ الیەن ــە هەن یەکــە و ل

ــی  ــانەی دەقێک ــەوەی شێوازناس ــە خوێندن ــە ل ــەم توێژەران ــە ئ ــانەن ک ــە هاوبەش هێامن

ــت و  ــە؛ ٢. هەس ــر و ڕوانگ ــزر و بی ــێ: ١. ه ــەرنجیان دەدەن ــدا س ــی و زمانی ئەدەب

ــی  ــێوەی بەکارهێنان ــن و ش ــی دەربڕی ــەبژێری؛ ٤. چۆنیەتی ــەر؛ ٣. وش ــایەتیی دان کەس

ــاوەرۆک؛  ــۆڕم و ن ــی ف ــان؛ ٦. یەکیەتی ــتنی هونەریی ــا و داڕش ــەت و وات ــان؛ ٥. باب زم

٧. تەبایــی نێــوان تایبەمتەندییــە زمانــی و هێامنــە واتاییــەکان؛ ٨. درکــە و خــوازە؛ ٩. 

ــزادە،  ــە زمــان و ڕێســا ئاســایی و لۆژیکییەکانــی )ئیران بەســتێنی بێژەیــی؛ ١٠. الدان ل

.)١٣٩٠

٤-٢- شێوازناسی لە ڕوانگەی سیرووس شەمیساوە

ــە  ــی، دەقەکــە ل ــەوەی شێوازناســانەی دەقێکــی ئەدەب ــە مەبەســتی خوێندن شەمیســا ب

ســێ ئاســتدا تاوتــوێ دەکات کــە بریتیــن لــە: ئاســتی زمانــی، ئاســتی هزری و ئاســتی 

ئەدەبــی. »شــێوەیەکی خوێندنــەوەی شێوازناســانە، تاوتوێکردنــی بەســتێنی بچووکــە1 

ــە  ــد؛ ل ــرۆک و هت ــان کورتەچی ــیعر ی ــانەی ش ــی شێوازناس ــە تاوتوێکردن ــە ل و بریتیی

ــی  ــوو بەرهەمەکان ــانەی هەم ــەوەی شێوازناس ــەزن2، خوێندن ــتێنی م ــەردا، بەس بەرامب

ــەر« )شەمیســا،  ــی دەگرێتەب ــان ژانرێکــی ئەدەب ــاغ، ی ــان قۆن ــان نووســەر، ی شــاعیر ی

.)١٦١  :١٣٧٤

٤-٢-١- ئاستی زمانی

ــیدا  ــی و ڕستەناس ــی، وشەناس ــی دەنگناس ــێ لق ــەر س ــە س ــۆی ب ــتە بۆخ ــەم ئاس ئ

ــت. ــەش دەبێ داب

یەکەم: ئاستی دەنگی یان شێوازناسیی دەنگەکان

ــە دوو  ــاوڕ ل ــرێ- ئ ــێ دەگوت ــی پ ــاوازی )مۆسیقایی(ش ــتی ئ ــە ئاس ــتە -ک ــەم ئاس ئ

الیەنــی دەقەکــە دەداتــەوە: ١. ئــاوازی دەرەوە )هەروەهــا پاڵەکــی(، واتــە کێــش 

و ســەروا و پاشســەروا؛ ٢. ئــاوازی نــاوەوە، واتــە جوانکارییــە بێژەییــەکان وەک 

1 micro-context.
2 macro-context.
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جۆرەکانــی هاوشــێوە، جۆرەکانــی دووپاتــه ، جۆرەکانــی ســەجع و هتــد.

دووەم: ئاستی وشەیی یان شێوازناسیی وشەکان

ــە  ــدێ ل ــی هەن ــە ســەر شــێوەی وشــەبژێری، بەرفراوانی ــەم ئاســتەدا تیشــک دەخرێت ل

ــد.  ــاکان و هت ــە هاووات ــم، وش ــراوەکان، ئارکائیس ــە بەکارهێ ــە بیانیی ــەکان، وش وش

»جــار وایــە هەنــدێ وشــە لــە بەرهەمــی کەســێکدا سەرنجڕاکێشــە و ئەمــە دەتوانــێ لــە 

ــت« )١٥٤(. ــدەر بێ ــی شــێوازی کەســەکیدا یارمەتی دیاریکردن

سێیەم: ئاستی ڕستەیی یان شێوازناسیی ڕستە

لــەم ئاســتەدا ئــاوڕ لــە ڕســتەکان لــە ڕووی تــەوەرەی هاونشــینی، کــورت و درێــژی، 

شــێوە و شــوێنی جێگرتنــی پاژەکانــی ڕســتە، جۆرەکانــی کــردار دەدرێتــەوە.

٤-٢-٢- ئاستی ئەدەبی

ــای  ــە وات ــانەی ل ــەو وش ــی ئ ــە دەدرێ: فرەپاتی ــەم الیەنان ــەرنج ب ــتەدا س ــەم ئاس ل

مەجازیــدا بــە کار هێــراون؛ زانســتی ڕوونبێــژی، وەک شــوبهاندن، خــوازە، هێــام و 

درکــە؛ جوانکاریــی واتایــی وەکــوو پۆشــین، پێکەوەگونجــان ، تیلنیشــان و بەگشــتی 

ــدا. ــە زمان ــان ل ــەکان و داهێن ــە هونەریی ــی و الدان ــی ئەدەب زمان

٤-٢-٣- ئاستی هزری

ئــەم ئاســتە باس لــەوە دەکات کە بەرهەمێــک دەرهەســتخوازانەیە یان بەرهەســتخوازانە، 

شــادیخوازانەیە یــان کەســەرخوازانە، هزرخوازانەیــە یــان ئەوینخوازانە و ســۆفیگەرانە؟ 

گەلــۆ بانگەشــە بــۆ چ ڕوانگــە و ڕێبازێــک دەکات؟ ئاخــۆ دانەرەکــەی نیشــتامنپەروەرە 

ــی  ــدێ پرس ــە هەن ــەبارەت ب ــی س ــبین؟ بۆچوون ــان ڕەش ــبینە ی ــی، گەش ــان مەزهەب ی

وەک ئەویــن، ئاشــتی، ئــازادی، مــەرگ، ژیــان و هتــد چییــە؟ و هەنــدێ پرســی تــری 

لــەم چەشــنە.

شــیاوی ئاماژەیــە ئــەو بابەتانــەی لــە باســی تاوتوێکردنــی دەقێکــی ئەدەبیــدا خســتامنە 

ڕوو، تەنیــا وەکــوو منوونــەن و دیــارە بــە ســەرنجدان بــە دەق، قۆنــاغ و ژانــرە ئەدەبییــە 

ــەرنج  ــتە س ــا پێویس ــت. هەروەه ــاواز دەبێ ــییەکە جی ــێوەی شێوازناس ــاکان، ش جیاجی

ــانەیان  ــی شێوازناس ــەکان بایەخ ــوو تایبەمتەندیی ــە هەم ــت ک ــە بدرێ ــە گرنگ ــەم خاڵ ب

نییــە. تایبەمتەندیــی ئەدەبــی، ئــەو تایبەمتەندییــە چەندپاتــە یــان نائاســاییانەی 
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تایبــەت بــە دانەرێکــی دیاریکــراون، کــە یــان ســەرنجی خوێنــەری وردبیــن بــۆ الی 

ــە دوای  ــێوازناس ب ــاراوەن و ش ــەدا ش ــی دەقەک ــە دووتوێ ــان ل ــن، ی ــان ڕادەکێش خۆی

دۆزینەوەیاندایــە )شەمیســا، ١٣٧٤: ١٥٨-١٥٩(.

ــیعر دەکا و  ــای ش ــتی جیاجی ــوار ئاس ــە چ ــاس ل ــدا ب ــی تری ــە بەرهەمێک ــا ل شەمیس

ــان و  ــەت، زم ــی، ئەدەبیی ــی کاریگەرێت ــرەی ڕه هه ندەکان ــە گوێ ــیعری ب ــی ش بەرهەم

ــە: ــن ل ــە بریتی ــەش دەکات ک ــتدا داب ــوار ئاس ــەر چ ــن بەس دەربڕی

١. ئەوانەی کە هەر چوار الیەنەکەی سەرەوەی تێدایە؛

٢. ئەوانەی کە کاریگەر و ئەدەبین بەاڵم زمانەکەیان هونەری نییە؛

٣. ئەوانەی کە ئەدەبی نین بەاڵم دەربڕینێکی هونەرییان هەیە؛

٤. ئەوانەی کە هەم نائەدەبین و هەم دەربرێنەکەشیان ناهونەرییە )١٣٧٥: ٣٧٤(.

٥-١- ناساندن 

ــەو  ــی ئ ــاری زاڵــی ئەدەبی ــە بنەمــا شێوازناســانەکانی گوت ــاواز ل شــێرکۆ بێکــەس، جی

ســەردەمە و بــە دوور لــە بنەواشــە مەعریفییەکانــی دوو قوتابخانــەی کفــری و هەولێــر، 

ــەی  ــە قوتابخان ــدا دا کــە ب ــە شــیعری کوردی هەوڵــی دامەزراندنــی ڕەوتێکــی نوێــی ل

ڕوانگــە نــارساوە. ڕوانگــە لــە کۆتایــی شەســتەکاندا ســەرهەڵدەدا، بــەاڵم بەیاننامەکــەی 

ــارف،  ــێن ع ــەس، حس ــێرکۆ بێک ــە واژۆی ش ــە ١٩٧٠/٤/٢٥دا ب ــی ل ــێوەی فەرم ــە ش ب

ــەی  ــە ڕۆژنام ــم ل ــرزا کەری ــەالل می ــارباژێری و ج ــاڵ ش ــی، جەم ــەم بۆتان ــە م کاک

هاوکاریــدا بــاو دەکرێتــەوە. پاشــان هــەر لــەو رۆژنامەیــەدا بــۆ مــاوەی چــوار ســاڵ 

ــەران  ــدا نووس ــە تێی ــەوە ک ــی« کرای ــاران و نەیاران ــە، ی ــاوی »ڕوانگ ــە ن ــەیەک ب گۆش

ــی  ــە ئەدەب ــکاری ل ــتی گۆڕان ــەر پێویس ــان لەس ــتانێکی ڕه خنەیی ــران دانوس و ڕه خنەگ

کوردیــدا هێنایــە ئــاراوە. هەنــدێ لــەو نــاوە دیارانــەی بەشــدارییان لــەو نووســینانەدا 

دەکــرد، بریتیبــوون لــە شــێرکۆبێکەس، حســێن عــارف، ســەالح شــوان و کاکــە مــەم 

بۆتانــی. 

ــەو  ــری ئ ــی ت ــە ئەدەبییەکان ــەراورد لەگــەڵ بزاوت ــە ب ــی ڕوانگــە، ب ــەوەی ئەدەبی بزووتن

ســەردەمە یەکگرتووتــر و کاریگەرتــر دەرکــەوت. ئــەم بزاوتــە ڕه نگوڕوویەکــی تــەواو 

خودئــاگا و جیــاوازی هەبــوو. خودئــاگا لــەو ڕووەوە کــە تاقــە ڕەوتێــک بــوو لــە جڤینە 

جۆربەجۆرەکانــدا دەســتی دایــە باوکردنــەوەی بەیاننامەکانــی خــۆی، و جیــاواز لــەو 



149 لصکدانةوةی شصوازناسانةی قوتابخانةکانی ذوانگه و کفری

ڕوانگــەوە کــە لــە الیەکــەوە دابڕانــی خــۆی لــە نەریتــە کۆنــە ئەدەبییەکانــی شــیعری 

ــەک هــەر وەک  ــە الیەکــی دیکــەوە خــۆی ن ــە ڕاشــکاوی پیشــان دەدا و ل کــوردی ب

ــەجادی،  ــی )س ــۆران دەزان ــی گ ــی ئەدەبی ــەری نەریت ــوو تەواوک ــدەر، بەڵک درێژەپێ

ــای  ــۆ وات ــک ب ــتیی خەڵ ــەرنجی گش ــوو س ــەوەوە ب ــە دوای ئ ــە ب ــەم ڕەوت ١٣٩٤(. ئ

ــەی کفــری پێناســە  ــی قوتابخان ســەرەکیی شــیعر ڕابکێشــێ و خــۆی وەکــوو دژکاری

ــەم  ــەس ل ــێرکۆ بێک ــۆران دا. ش ــیعریی گ ــی ش ــە ڕەوت ــژەی ب ــوو درێ ــرد، بەڵک نەک

پێنــاوەدا کۆمەڵەشــیعرەکانی کاوەی ئاســنگەر )١٩٧١(، مــن تینوێتیــم بــە گــڕ دەشــکێ 

ــە  ــک )١٩٧٨(ی ل ــراوی ئاس ــانۆنامەی هۆن ــا ش ــوە )١٩٧٨( و هەروەه )١٩٧٤(، کازی

ســەر ڕێبــازی ڕوانگــە بــاو کــردەوە. کاریگەرییەکانــی قوتابخانــەی ڕوانگــە بەســەر 

چاالکییــە ئەدەبــی و فەرهەنگییەکانــی ئــەو ســەردەمەوە هــەر زوو بەتەواوەتــی هەســت 

پێدەکــرا و جــۆرە گــوڕ و تینێکــی زۆری بەخشــییە جموجووڵــە ڕۆشــنبیرییەکانی ئــەو 

ســەردەمە.

ــران و  ــەن ڕه خنەگ ــە الی ــە ل ــەی ڕوانگ ــی قوتابخان ــن دەنگ ــوو دیارتری ــێرکۆ وەک ش

ــای  ــیعر و دەری ــۆری ش ــاڵ، ئیمپرات ــوڵتانی خەی ــە، س ــای وش ــە پاش ــەوە ب الیەنگرانی

مرواریــی ناودێــر کــراوە. شــێرکۆ بێکــەس خــاوەن زیاتــر لــە چــل بەرهەمــی ئەدەبییــە. 

ــه هید،  ــایی ش ــوی، ش ــان، دوو رسوودی کێ ــه ژاوه ی گری ــە: ک ــن ل ــان بریتی هەندێکی

ته متومــان، داڵ، ده ربه نــدی په پوولــه، یادداشــتی ماکه وێکــی ڕه شــپۆش، مێرگــی 

ــێ، ژن و  ــاعیرێ، نس ــری ش ــار و رۆژژمێ ــاچ و م ــه، خ ــاو، بۆننام ــی هه ت زام مێرگ

ــوان، گۆڕســتانی چــراکان، رسووده   ــزه  می ــه  دارســێو، پایی ــاوێ ل ــاران، ڕه نگــدان، پی ب

ــاچ  ــێ م ــه  قوم ــی ب ــۆ ئه توان ــه ، ت ــه ڕۆک، ملوانک ــه ره ی گ ــا په نج ــه کان، حه فت به ردین

ــتاممنە.   ــک نیش ــتا کچێ ــن و ئێس ــه وه  هەڵقوڵی مبخه یت

٥-٢- منوونەی شیعری

من تینوێتیم بەگڕ ئەشکێ

ــوێردا /  ــەوێکی س ــی ش ــه دەم ــەرچاوەکەم ل ــووم... / س ــاوی تین ــاوم / ئ ــاوم... ئ ئ

ــرێ. ــۆی هەڵئەگ ــکاوی / خ ــەپۆلی خن ــی ش ــێ / جێپێ هەڵئەقوڵ

ئــاوی تینــووم... / ڕووبــاری ئاواتــی مانــدووی ڕووەو زەریــا... / -ســەرهەڵگرتووم- / 

بــە ژێــر پــردی شــەهیدی نۆســاڵە و / ســبەینێدا... تێئەپــەڕم / رۆخــی خوێناویــی خــۆم 
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ئەسڕم.

ئــاوی تینــووم / هەتــا ســەر بــەرەو خــوار بــڕۆم / تــا دەموچــاوی غەریبیــم / لــە رێگەی 

دوورتــرا بشــۆم / لــه تینوێتیــم ئەخورێتــەوە و... خــۆم هــەر تینووم!

هەتــا درێژتــر ببمــەوه... / هەتــا بــاوەش بــۆ داهاتــووم بگرمــەوه، / بــواری ترســم... 

ــی  ــە گوێ ــەرووم... ل ــاژەی گ ــێ... / ه ــرت ئەب ــا / قووڵ ــه پیرەکان ــاوی مەلەوان ــه چ ل

ــێ. ــر ئەب ــر و خوڕت ــه گوڕت ــا... ب ــتیەوانه / کوڕەکان کەش

ئــاوی تینــووم. / جۆگەیەکــم... لەکەنارمــا خــەم شــین ئەبــێ / ئــازار ئــەڕوێ و گــوڵ 

دەرئــەکا / چــڵ تاجــی گــڕ لــە ســەر ئــەکا / خوێــن بولبولــە و بــۆی ئەخوێنــێ.

ئــاوی تینــووم... / خــەم خۆرکــی خوێــی زامەکانــم... ئەمخواتــەوه!. / پێســتی 

قڵیشــاوی دێمــی / لەشــی وەرزی ســاڵەکانم... ئەمخواتــەوه... / مــن... فرمێســکم... 

ــەوه!. ــم ئەخوات چاوەکان

مــن... گریانــم... پێکەنینــم ئەخواتــەوه!. / گۆمــی بێدەنگیــم... هــاواری چەمەکانــم 

ئەخواتــەوه!. / پرســەکانی حوزەیرانــم، / جەژنەکانــی مانگــی مارتــم ئەخواتــەوه!

ئاوی تینووم... / من تینوێتیم ئەمخواتەوه / شپرزەییم... دڵنیاییم هەڵئەمژێ.

هەناســەم... ســییم هەڵئەمــژێ. / برینەکانــم... جێــی ســاغم ســاڕێژ ئەکــەن. / 

هەڵئەهێنجــن ڕووناکــی  زیندانەکانــم: 

ــووم ]...[  ــاوی تین ــرن!. / ئ ــەوەکانم رۆژوو ئەگ ــەن. / ش ــژ ئەک ــم... نوێ گوناهەکان

)٢٧٧-٢٨٦  :٢٠٠٢(

٥-٣- شیکاریی شێوازناسانە 

٥-٣-١- ئاستی زمانی

ــەر  ــە س ــی ل ــۆران کاریگەری ــیعری گ ــی ش ــێوازی زمانی ــەرەتادا ش ــە س ــی ل ئەگەرچ

یەکــەم بەرهەمەکانــی شــێرکۆ وەکــوو بەرهەمــە ســەرەتاییەکانی قوتابخانــەی ڕوانگــەدا 

ــدا  ــە ئاســتی زمانی ــی بەســەردا هــات. ل ــر گۆڕانکاری ــەالم دوات هەســت پێدەکــرێ، ب

تەنانــەت خــودی شــێرکۆش پێــی وایــە شــیعرەکانی لــە ســەرەتادا لــە ڕووی زمانییــەوە 

ــەی  ــاش قوتابخان ــووە و پ ــەردی ب ــرد و ه ــۆران و پیرەمێ ــیعرەکانی گ ــێوەی ش هاوش

ڕوانگــە بــوو کــە گۆڕانی بەســەردا هــات )١٣٨٦: ٤٧(. بــە واتایەکــی تــر، جیاوازییەکی 

ــتدا  ــەی هەڵبەس ــۆران و تریف ــی گ ــی دوابەرهەمەکان ــێوازی زمانی ــوان ش ــە نێ ــۆ ل ئەوت
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ــی  ــە دیوان ــەاڵم ل ــە، ب ــێرکۆ بێکەس ــراوی ش ــیعری چاپک ــە ش ــەم دیوان ــە یەک ــە، ک نیی

ــوون و  ــن ئەزم ــەوەی چەندی ــاش تاقیکردن ــە پ ــکێدا -ک ــڕ دەش ــە گ ــم ب ــن تینوێتی م

ــر ئاراســتەی کــرد- شــێوازی ڕاســتەقینەی شــێرکۆ  ــی ت ــدێ دیوان ــەوەی هەن باوکردن

دەردەکــەوێ و قوتابخانــەی ڕوانگــە توانــی مۆرکێکــی ســەربەخۆ بــۆ خــۆی دەســتەبەر 

بــکات. 

ــەو  ــی ئ ــە فرەپاتبوون ــە ل ــەم ڕووەوە بریتیی ــێرکۆ ل ــیعری ش ــری ش ــی ت تایبەمتەندییەک

وشــانەی هەڵگــری واتــای پاڵەکیــن؛ بــە چەشــنێ کــە بێجگــە لــە مانــای قامووســیی 

وشــەکان، زیاتــر الیەنــی زەینــی و بــاری فەرهەنگــی وشــەکان بەرجەســتە کراونەتــەوە. 

ــوو ناوچــە  ــە هەم ــای کوردســتان ب ــی جوگرافی ــای بەرفراوان ــرەوە، پانت ــە الیەکــی ت ل

و زاراوەکانیــەوە لــە چەشــنی وشــەبژێری شــیعری شــێرکۆدا ڕه نگــی داوەتــەوە. هــەر 

بۆیــەش زیاتــر لــە هــەر شــاعیرێکی تــر هەوڵــی داوە کەڵــک لــە وشــە و دەســتەواژەی 

ــە  ــارەی وش ــاش، ژم ــرێ. هەروەه ــەکان وەربگ ــزاراوە کوردیی ــەرجەم زاراوە و بن س

کۆنبــاوەکان لــە شــیعری شــێرکۆدا لەچــاو شــاعیرانی تــر زۆرتــرە. بێجگــە لەمانــەش، 

بەکارهێنانــی وشــەی ڕەســەنی کەمپاتــە بــۆ بەردەنگــی نوخبــە و بــژاردە الیەنێکــی تــری 

ئاســتی زمانیــی شــیعری قوتابخانــەی ڕوانگەیــە و ئــەم تایبەمتەندییــەش بووەتــە هــۆی 

ئــەوەی خوێنــەری ئاســایی شــیعری شــێرکۆ ناچــارە لــە نێــو فەرهەنگەکانــدا بــە دوای 

واتــای وشــەکاندا بگــەڕێ.

٥-٣-٢- ئاستی ئەدەبی

ــەت  ــەدی دەکــرێ و تەنان ــدا ب ــان تێ ــە ســەرەتاییەکانی شــێرکۆ کەمــرت ئەدەبییەتی دیوان

ــەی  ــدێ گوت ــتەوخۆ هەن ــێوەیەکی ڕاس ــە ش ــدا ب ــەو قۆناغەش ــیعری ئ ــدێ ش ــە هەن ل

دروشمئاســا دەردەخــات و لــە هەنــدێ شــوێنی تــردا تەنانــەت لــە پەنــد و ئامۆژگاریش 

نزیــک دەبێتــەوە کــە لــە شــێوازی ڕۆمانتیکــی ســاکار نزیکیــان دەکاتــەوە. ئــەم ڕەوتــە 

لــە دیوانــی مــن تینوێتیــم بــە گــڕ دەشــکێدا گۆڕانــی بــە ســەردا هــات و شــیعرەکانی 

ــە  ــەری. ل ــەی هون ــەت و پێکهات ــە ئەدەبیی ــان دای ــی زیاتری ــە بایەخ ــەم قۆناغ ــاش ئ پ

بەشــێکی زۆری شــیعرەکانی شــێرکۆ بێکەســدا، گرنگایەتــی و بایەخــی خەیــاڵ مۆرکــی 

بەرچــاوی بەرهەمەکانــی پێکئەهێنــن. هەروەهــاش، بــە جوانیناســانەکردنی الیەنەکانــی 

ــە  ــش ب ــی و ئابوورییەکانی ــە کۆمەاڵیەت ــەوەی کێش ــەت نواندن ــە و تەنان ــی ڕۆژان ژیان

ــرتین  ــە باش ــیرکۆدا ب ــیعری ش ــە ش ــانە ل ــێوازێکی جوانیناس ــی و ش ــێوەیەکی ئەدەب ش
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ــۆ  ــە شــیعرەکانی شــێرکۆ کــە ب ــان وای ــەی ڕه خنەگــران پێی شــێوە ئەنجــام دراوە. زۆرب

ــتی  ــە ئاس ــەوە ناگەن ــە ڕووی ئەدەبیی ــوورساون ل ــاخدا ن ــە ش ــەت ل ــی تایب بۆنەیەک

شــیعرەکانی دواتــری و تەنانــەت پێشووشــی. شــێرکۆ بۆخۆشــی لــەم بــارەوە دەڵێــت: 

ــە هەنــدێ  ــە پێنــاوی چارەنووســە گەورەکــەدا قوربانیــم ب ــە دەســتی خــۆم ل »خــۆم ب

ــتووە«  ــادەتر دامڕش ــەاڵم س ــا ب ــاکارانە ن ــکاری داوە و س ــتاتیکیی جوان ــی ئیس الیەن

.)١٢  :١٩٩٠(

شــوێنە  تەنانــەت  و  ڕووداوەکان  و  کەســایەتییەکان  نــاوی  ئەدەبیــی  وەســفی 

جوگرافییەکانیــش وەک نــاوی شــارەکان و ناوچــەکان بــە شــێوەیەکی بەرچــاو ڕه نگیــان 

داوەتــەوە. نواندنــەوەی واقیــع بــە شــێوەیەکی ئەدەبــی، بــە چەشــنێ کــە ئەگــەر واقیعی 

ــە شــێوەیەکی  ــە شــیعری شــێرکۆدا ب ــە ل ــەم ڕووداوان ــۆزە ئ دەرەکــی کارەســاتبار و ئاڵ

ــە  ــەو شــیعرانەدا جیای ــن واقیعــی ناوەکــی ل ــن بێژی ــەوە و دەکاری ــی نوێندراونەت ئەدەب

لــە واقیعــی دەرەکــی، ئەگەرچــی لــە سەریشــی دامــەزراوە. بــۆ منوونــە هەنــدێ لــەو 

ــیعری  ــە ش ــەوە و ل ــی دەرەکیی ــی واقیع ــە ڕووداوەکان ــە ب ــان هەی ــەی پێوەندی چەمکان

ــە: نســکۆ،  ــن ل ــدا کــراوە بریتی ــان لەگەڵ ــە مامەڵەی ــە شــێوەیەکی هونەریان شــێرکۆدا ب

هــەرەس، کــۆچ و کــۆڕەو، شکســت و نائومێــدی، کیمیابارانــی هەڵەبجــە، هــەژاری 

ــوی.  و هەتی

زۆربــەی بەرهەمەکانــی شــێرکۆ لــە قۆناغــی دواییــدا لــە ڕووی قاڵبــەوە دەچنــە خانــەی 

ــۆرک  ــتنی م ــەر پاراس ــەرنجدانی زۆر لەس ــە س ــەوە، ب ــژی گێڕانەوەیی ــیعری درێ ش

ــدێ  ــاڵ. هەن ــت و خەی ــە هەس ــدان ب ــک و گرنگی ــیعری لیری ــی ش و تایبەمتەندییەکان

ــەد  ــان ئەحم ــە باخ ــۆ منوون ــاوە. ب ــێ ن ــان ل ــیعری چیرۆکئامێزی ــاوی ش ــر ن ڕه خنەگ

حەمەئەمیــن لــە نامــەی ماســتێرەکەیدا کــە تاوتوێــی شــیعری گێڕانەوەیــی لــە بەرهەمــی 

چەندیــن شــاعیردا کــردووە، شــیعری شــێرکۆ وەکــوو بەرچاوتریــن منوونــەی شــیعری 

ــی  ــی پێ ــەس بۆخۆش ــێرکۆ بێک ــردووە )٢٠١٤: ٧٥(. ش ــە ک ــا پێناس ــژی چیرۆکئاس درێ

ــە  ــژ ل ــورت و درێ ــیعری ک ــی ش ــوان چییەتی ــە نێ ــتی ل ــی رسوش ــە جیاوازییەک وای

ئارادایــە. ئــەو لــە دیامنەیەکــدا قامــک دەخاتــە ســەر ئــەو خاڵــەی کــە شــیعری درێــژ 

بــە هیــچ شــێوەیەک ناکــرێ بەســەر چەندیــن بەشــی بچــووک و ســەربەخۆدا دابــەش 

بکــرێ. ئــەو پێــی وایــە شــیعری درێــژ وەکــوو رۆمانێــک وایــە کــە ســەرجەم پاژەکانــی 

ــڕن )١٣٨٦: ٤٥(.  ــوودا دەور بگێ ــاو دەســتەبەرکردنی هاماوێکــی یەکگرت ــە پێن ــێ ل دەب
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ــی دیکــەی شــیعر وەک پۆستەرەشــیعر، ڕۆمانەشــیعر،  ــە شــیعری شــێرکۆدا قاڵبەکان ل

ــانۆنامەی  ــی وەک ش ــا ژانرگەلێک ــژ و هەروەه ــیدەی درێ ــی، قەس ــیعری گێڕانەوەی ش

ــی  ــە داهێنان ــان وەک پۆستەرەشــیعر و ڕۆمانەشــیعر ب ــن کــە هەندێکی شــیعری دەبیری

ــە  ــێرکۆ ب ــیعریدا، ش ــی ش ــە دواقۆناغەکان ــن. ل ــار دەکرێ ــۆی ئەژم ــیی خ تاکەکەس

ئاشــکرا و داهێنەرانــە قاڵبێکــی لێکــدراو و کــراوەی بــە نــاوی دەقــی وااڵ بەرهــەم هێنــا 

کــە لــە الیێکــەوە وەکــوو کۆیــەک چەندیــن قاڵبــی شــیعری جیــاوازی لەخــۆ گرتــووە 

و لــە الیەکــی تریشــەوە هەوڵــی داوە وەکــوو دەقێکــی کــراوە ئاراســتەی بــکا کــە تێیــدا 

مانایەکــی دیاریکــراو چەقــی نەبەســتووە.

ــتی  ــە بەگش ــامکان ک ــە دەوری هێ ــە ب ــێرکۆ گرنگیدان ــیعری ش ــەی ش ــی دیک الیەنێک

بەســەر دوو بەشــی هێــامی گشــتی و هێــامی تاکەکەســیدا دابــەش دەبــن. مەبەســت 

لــە هێــامی گشــتی ئــەو نــاو و وێنــە و ڕووداوانــەن بــۆ هەمــووان ئاشــنان و هەمــووان 

وەکــوو هێامیەکــی کۆمەاڵیەتــی لــە قەڵەمــی دەدەن، کەچــی لــە هەمبــەردا، هەنــدێ 

هێــامی تاکەکەســیش کــە پێوەندییــان بــە ڕابــردوو و ژیانــی تایبەتــی خــودی شــاعیرەوە 

ــەڵ  ــەی لەگ ــتایانە مامەڵ ــدە وەس ــێرکۆ هێن ــوون. ش ــدا دەرکەوت ــە بەرهەمەکانی ــە ل هەی

هێــام تاکەکەســییەکاندا کــردووە کــە توانیویەتــی تــا ڕادەیەکــی زۆر لــە گشــتیکردنەوەی 

هێــام تاکەکەســییەکاندا ســەرکەوتوو بــێ. منوونــەی ئــەو جــۆرە هێامیانــە بریتیــن لــە 

بێــوەژن کــە دایکیەتــی، پێشــمەرگە کــە هەڤاڵــی نزیکــی خۆیەتــی، یــان ڕەنــج و ئــازار 

ــی،  ــەداری، تەنیای ــوی، ن ــەژاری، هەتی ــۆی وەک ه ــییەکانی خ ــە تاکەکەس و ئەزموون

دووری، کــۆچ و مەنفــا.

٥-٣-٣- ئاستی هزری

لــە ڕووی هــزری و واتاییــەوە ســەرجەم شــیعری شــێرکۆ بێکــەس هەڵگــری کۆمەڵــە 

ــی  ــە ڕووداوە گرنگــە سیاســی و کۆمەاڵیەتییەکان هەڵوێســتێکی بەرچــاوە ســەبارەت ب

ــەم  ــر، ک ــی ت ــە واتایەک ــۆی. ب ــگێڕانەی خ ــنبیرانە و شۆڕش ــی رۆش ــەردەمی ژیان س

ڕووداوی سیاســی و کۆمەاڵیەتیــی مێــژووی رۆشــنیبیری و سیاســی هاوچــەرخ هەیــە 

ــە  ــە ســەبارەت ب ــەم گوتەی ــەوە. هــەر ئ ــە شــیعری شــێرکۆ بێکەســدا ڕه نگــی نەدابێت ل

ــێرکۆ  ــیعری ش ــە ش ــتە؛ وات ــیعرەکانیدا ڕاس ــە ش ــەورەکان ل ــایەتییە گ ــی کەس دەرکەوتن

لێوانلێــوە لــە نــاوی شــاعیران و مێژوونووســان و سیاســەتوانان و شۆڕشــوانانی 

گــەورەی کــورد هــەر لــە دێرزەمانــەوە تــا ئێســتا. لــە پــاڵ ئەمانەشــدا، مــرۆڤ دەکارێ 
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ــیعری  ــە ش ــێ ل ــتان بب ــی کوردس ــای فەرهەنگی ــەوەی جوگرافی ــەڕووی نواندن ڕووب

ــەس  ــێرکۆ بێک ــە ش ــتان هەی ــی کوردس ــەی گرنگ ــار و ناوچ ــەم ش ــە ک ــێرکۆدا؛ وات ش

ئامــاژەی بــۆ نەکردبــن. شــێرکۆ گرنگییەکــی زۆر دەدا بــەو کەســایەتی و ڕووداوانــەی 

لــە الیــەن دەســەاڵتی زاڵــەوە خرابوونــە پەراوێــزەوە. دەرکەوتنــی ڕووداو و کەســایەتییە 

ــە  ــەو ڕووداوە مێژوویان ــی ب ــی زەین ــینی الیەنێک ــیعریدا و بەخش ــە ش ــەکان ل مێژوویی

و ناوەکیکردنــەوەی ئــەو ڕووداوانــە بــە چەشــنێ کــە ئــەو ڕووداوانــە بەشــیکن 

ــی  ــەش دەرکەوتن ــەر بۆی ــە. ه ــەو ڕووداوان ــێکە ل ــیعرەکەش بەش ــیعرەکە و ش ــە ش ل

ــژوو.  ــود و مێ ــوان خ ــەی نێ هاوکێش

ــی  ــێوەیەکی قووڵ ــە ش ــات ب ــە کارەس ــەبارەت ب ــە س ــاعیرە مەزن ــەم ش ــی ئ هۆنراوەکان

ــاتانەی  ــەو کارەس ــەبارەت ب ــز س ــێرکۆ هەرگی ــژراون. ش ــاعیرانە داڕێ ــە و ش داهێنەران

ــەرپێیی  ــیانە و س ــادەبینانە و ڕووکەش ــی س ــە چاوێک ــوون، ب ــورددا هات ــەر ک ــە س ب

ــەر  ــاڵی ١٩٧٥دا لەس ــە س ــورد ل ــی ک ــهێنانی شۆڕش ــی هەرەس ــوە. کاریگەری نەیڕوانی

ــاوات و  ــای گەشــبینی و ئ ــەو ڕووداوە وات ــش ئ ــە پێ ــە چەشــنێ ک شــیعری شــێرکۆ ب

ــەو قۆناغــە  ــر دەردەکــەوێ، کەچــی پــاش ئ ــە شــیعرەکانیدا زیات ــوا و هەڵچــوون ل هی

بەخۆداشــکاوی تاکەکەســی و یــان کۆیــی و جەمــاوەری لــە شــیعریدا ڕه نــگ دەداتەوە. 

دووبارەبوونــەوەی وێنــەی کــۆچ چ لــە پــاش هەرەســی ســاڵی ١٩٧٥ و لــە قۆناغەکانــی 

تــردا وەکــوو کۆچــی هەشــتاکان و کــۆڕەو و کۆچــی پــاش راپەڕیــن. ئەگەرچــی هــەر 

ــان  ــە کــۆی بەرهەمەکانــی شــێرکۆ بێکەســدا ڕه نگی چــوار شــەپۆلی گــەورەی کــۆچ ل

ــی  ــی کوردان ــوون و پەرتەوازەبوون ــە ئاوارەب ــەم، وات ــی یەک ــەاڵم کۆچ ــەوە، ب داوەت

ــیعری  ــە ش ــزری ل ــتی ه ــی ئاس ــە مۆرکەکان ــک ل ــوو یەکێ ــاش ١٩٧٥، وەک ــوور پ باش

ــار دەکــرێ.   ــی ڕوانگــەدا ئەژم ــی ڕەوت قۆناغــی کۆتای

لــە کاتێکــدا ژمارەیەکــی کەمــی ڕه خنەگــران پێیــان وایــە شــیعری شــێرکۆ بێکــەس »بــە 

ــەوەی  ــت و ڕه نگدان ــگاوە« دەنوورسێ ــزری کۆمەڵ ــاو ه ــی ن ــی واقیع ــان تێڕوانین هەم

ئایدیۆلۆجیــی زاڵــی کۆمەڵــگای هاوســەردەمی خۆیەتــی )محەمــەد، ١٩٩٤: ٧٥(، 

زۆربــەی توێــژەران لەســەر ئــەو بۆچوونــە پــێ دادەگــرن کــە شــیعری شــێرکۆ 

هەاڵتــن بــوو لــە ئایدیۆلۆجیــی بــاوی ســەردەم و ڕه خنــە بــوو لــە »دنیــای داخــراوی 

ــەردەوام لــە  ــە »شــێرکۆ بێکــەس ب ــار پێــی وای ــە ئاســۆ جەب ئایدیۆلۆجــی«. بــۆ منوون

هەوڵــی خۆدەربازکــردن و شــەڕی هەمەڕەنگدایــە لەتــەک ئایدیۆلۆجــی و دنیــای 
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داخــراوی سیاســەت و کولتــووری مــەرگ و ماڵوێرانــی کۆمەڵــگای کــوردی« )جەبــار، 

٢٠٠٢: ٨٥(.  شــیرکۆ بێکــەس بۆخــۆی بــە ئاشــکرا باســی پێوەندیــی نێــوان ئەدەبیات و 

سیاســەتی کــردووە و لــەم بــارەوە دەڵێــت: »ئەگــەر سیاســەت زمانــی زانســت بــێ ئەوە 

ــی  ــەتیش پێوەندییەک ــەدەب و سیاس ــی ئ ــتە و پێوەندی ــت و نەس ــی هەس ــەدەب زمان ئ

ــە« )١٩٨٥: ١١٣(.  ــک وای ــی دڵ و مێش ــوو پێوەندی ــڕاوە، وەک ــی و لەیەکدانەب دینامیک

هەروەهــاش، بەختیــار عەلــی پێــی وایــە لــە نێــو ڕوانگەییەکانــدا شــێرکۆ لــە هەموویــان 

زیاتــر ســەبارەت بــە گۆڕانکارییــەکان رادیکاڵــرت بــوو )١٩٩٩: ٢٢( و توانیویەتــی 

بەڕه نگاریــی یۆتۆپیــای ئایینــی و مارکســی و ســەرمایەداری ببێتەوە )٣٨-٤٣(. شــیرکۆ لە 

بەخشــینی ڕواڵەتێکــی نەتەوەیــی بــە گوتــاری سیاســی و بزووتنــەوەی شۆڕشــگێڕانەدا 

ــی  ــی جوانیناســانەی بەرهەمــە شــیعرییەکانی قوربانی ــەاڵم الیەن ــووە، ب ســەرکەوتوو ب

بابەتــی سیاســی نەکــردووە و ژمــارەی شــیعری ئایدیۆلۆجیکــی کەمــرتە. 

یەکێکــی تــر لــە مۆرکــە بەرچاوەکانــی شــیعری شــێرکۆ بەتایبــەت لــە قۆناغــی یەکەمــی 

ــە  ــی ڕه خنەگران ــەری ڕوانگەیەک ــە گرتنەب ــە ل ــەدا بریتیی ــەی ڕوانگ ــەی قوتابخان گەش

ــی و  ــە کۆمەاڵیەت ــۆ بابەت ــەت ب ــوو تەنان ــەکان بەڵک ــە ئەدەبیی ــەر پرس ــەک ه ــۆ ن ب

ــک  ــە یەکێ ــە بووەت ــتی ڕه خنەگران ــی هەڵوێس ــە گرتن ــنێ ک ــە چەش ــییەکانیش؛ ب سیاس

ــە  ــەر ب ــەوە. ه ــە ڕووی هزریی ــێرکۆ ل ــیعری ش ــەرەکییەکانی ش ــە س ــە تایبەمتەندیی ل

هەمــان شــێوەش، شــیعری شــێرکۆ توانیویەتــی دژی بنەمــا ســەقامگرتووەکانی 

ــی  ــتێ و هەوڵ ــەردەمەدا رابوەس ــەو س ــوردی ل ــگای ک ــونەتیی کۆمەڵ ــەی س پێکهات

دەدا لــە عەقڵییەتــی خێڵەکــی و حزبــی دووریــان بخاتــەوە و لــە عەقڵیەتــی مۆدێرنــی 

ــووف، ٢٠١١: ٣٣(. ــەوە )ڕەئ ــان بکات ــەرخ نزیکی ــگای هاوچ کۆمەڵ

ــی،  ــی، ئاوارەی ــە جوان ــن ل ــەس بریتی ــێرکۆ بێک ــیعری ش ــی ش ــن بنواتاکان گرنگرتی

ــازادی.  ــت و ئ ــۆچ، ژن، رسوش ــەرەس، ک ــات، ه ــەوە، کارەس ــە و دوورکەوتن تاراوگ

ــە شــێوەیەکی  ــە هەشتاکانیشــدا ب ــەم شــاعیرە ل ــی ئ ــە بەرهەمەکان ــی ل ــی ئەدەب داهێنان

بــەردەوام و بــە گوێــرەی بنەواشــەکانی قوتابخانــەی ڕوانگــە درێــژەی هەبــوو، بــەاڵم 

ــە  ــوون ل ــە بریتیب ــەوە ک ــان گرت ــا کۆنەکانی ــی بنوات ــوێ جێ ــی ن ــارە بنواتاگەل ــەم ج ئ

ــت. ــەوەی رسوش ــوازی و نواندن ئازادیخ

٦- قوتابخانەی کفری
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٦-١- ناساندن 

ــە  ــان دا ب ــدا، هەنــدێ شــاعیری نوێخــواز هەوڵی ــی کفــری و دەوروبەری ــە ناوچەکان ل

ــوردی  ــی ک ــە جڤاک ــەت ب ــی تایب ــە کۆمەاڵیەتییەکان ــاواز پرس ــی جی ــێوە دەربڕینێک ش

ــەی  ــاعیری قوتابخان ــن ش ــەت نارساوتری ــف هەڵم ــەن. لەتی ــتە بک ــیعردا ئاراس ــە ش ل

بــە باوکردنــەوەی هەنــدێ بەرهەمــی وەک خــوا و شــارە  کفرییــە. هەڵمــەت 

بچکۆلەکەمــان )١٩٧٠( و ئاماده بــوون بــۆ له دایکبوونێکــی تــر )١٩٧٣( هــاوڕێ 

ــە مزگێنیــدەری بزاڤێکــی ئەدەبیــی  لەگــەڵ شــاعیرانی تــری قوتابخانــەی کفــری بوون

بەربــاو لــە ئەدەبــی کوردیــدا. فەرهــاد شــاکەلی )کــە پێشــرت نــاوی ئەنــوەر شــاکەلی 

بــووە(، ئەحمــەد شــاکەلی، کەنعــان مەدحــەت، لەتیــف حامیــد و هیشــام بەرزنجــی 

لــە ئەندامانــی تــری قوتابخانــەی کفریــن. فەرهــاد شــاکەلی لــە ســاڵی ١٩٦٧دا چەنــد 

شــیعری لــە ڕۆژنامــەی دەنگوبــاس و کاری میللیــدا بــاو کــردەوە. شــاکەلی دوایــی 

لــە کتێبــی پــرۆژەی کوودەتایەکــی نهێنیــدا نووســی: »لــە ســاڵی ١٩٧٠دا ڕه نگــوڕووی 

ــەک  ــارسا وردەوردە وەک گەاڵڵەی ــری ن ــی کف ــە گرووپ ــر ب ــە دوات ــەی ک ــەو گرووپ ئ

دەرکــەوت« )٢٠٠٠: ٨٧(. 

ــی  ــە گرووپ ــە ل ــێ: »ئێم ــدا دەڵ ــۆ بەرزنجی ــەڵ هەڵ ــک لەگ ــە وتووێژێ ــەت ل هەڵم

ــەل  ــی تێروتەس ــە بەرنامەیەک ــان ب ــرد، بێگوم ــان نەدەک ــی کارم ــەروا ڕەمەک ــری ه کف

ــوودی  ــتەش س ــەو مەبەس ــۆ ئ ــرد، ب ــان دەک ــەوە کارم ــی پڕئاگاداریی ــە یاخیبوونێک و ب

ــوو« )٢٠٠٥: ٦٧(.  ــان وەرگرتب ــەرەب و جیه ــوازی ع ــاعیرانی نوێخ ــە ش ــان ل گەورەم

قوتابخانــەی کفــری ئەگەرچــی بەیاننامەیەکــی دیاریکــراوی لــە ســاتەوەختێکی 

ــودی  ــەت خ ــران و تەنان ــە ڕه خنەگ ــدێ ل ــەاڵم هەن ــردەوە، ب ــاو نەک ــراودا ب دیاریک

ــەت )١٩٧٠- ــف هەڵم ــەردەمەی لەتی ــەو س ــیعرێکی ئ ــد ش ــش چەن ــف هەڵمەتی لەتی

١٩٦٩( بــە جــۆرە بەیاننامەیەکــی ئــەو قوتابخانەیــە لــە قەلــەم دەدەن. ئەگەرچــی یەکــەم 

ــد  ــوان چەن ــی نێ ــۆ هاوڕێیەت ــەوە ب ــە دەگەڕێت ــەم قوتابخانەی ــی ئ ــی بیچمگرتن گەراکان

ــاڵی ١٩٦٥.  ــە س ــری ل ــی کف ــگای ناوەندی ــە خوێندن ــک ل خوێندکارێ

لەتیــف هەڵمــەت یەکیکــە لــە دەنگــە دیارەکانــی قوتابخانــەی شــیعریی کفــری. ئــەو 

لــە شــیعر و ئەدەبــی مندااڵنیشــدا چــاالک بــووە و بــەم بۆنەشــەوە چەندیــن خەاڵتــی 

وەرگرتــووە. هەنــدێ لــە بەرهەمەکانــی لــە ئەدەبــی مندااڵنــدا بریتیــن لــە: جوانرتیــن 

دێ، ده نگخۆشــرتین مــه ل، هێلنه یه کــی تــر، منــاڵ و چۆله کــه  و گوێدرێــژ و 
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ــه   ــه و کچ ــی ئ ــە: پرچ ــن ل ــاندا بریتی ــیعر و پەخش ــە ش ــری ل ــی  ت ــا. بەرهەمەکان پاش

ڕه شــامڵی گه رمیــان و کوێســتامنە، ئــه و نامانــه ی کــه  دایکــم نایانخوێنێتــه وه، وشــه ی 

ــف  ــی له تی ــه کانی دۆزه خ، گورگه کان ــه ژاران، به ش ــوڵ، رسوودی ه ــه  گ ــوان گوڵ ج

هه ڵمــه ت، مێینــه  هــه ر لــه  ســه ره تاوه  بــوو، ئــه م ڕووبــاره  وشــک نــاکات، ئــه م ژووره  

هیچــی تیــا نییــه، تەبایــی و ململنێــی نێــوان هاوواڵتیــە ئەلەکتەرۆنییەکانــی کۆمــاری 

ــف  ــی له تی ــگ ســپییه  و دیوان ــی جه ن ــی پاشــه ڕۆژ وه ک ددان ــف هەڵمــەت، ددان لەتی

ــدا.  ــێ بەرگ ــە س ــه ت ل هه ڵم

٦-٢- منوونەی شیعری

سێبەری چاوه ژەنگاوییەکان

ــه  ــا / ل ــی ئارەزووەکامن ــەر لق ــه س ــەوه / ب ــا ئەچەمێت ــی هەنگاوەکامن ــه چنگ ــەو ل ش

ــەی  ــه گلێن ــەکات / ل ــت ئ ــووەکان دروس ــه ون ب ــەی / هێلک ــی هێلن ــەرەی تاریکای ل

ــۆ  ــەوه / ب ــەو کرای ــردم /ەرگای ش ــان ئەک ــەکان چاوەڕێی ــاوی مناڵ ــا / چ ــگا لێژەکان رێ

ــه ــەر ئاگردانەک س

بــۆ ئــەوەی پشــکۆکانی باوەشــێن کات / تەمــی ســتەم قوواڵیــی تەمەنــی ئــەو زامانــەن 

/ کــه پەنجەیــان نوقمــی خوێــی کەفــی یــادگاره

ــا لەســەر ســنگام ئەگــری / لــه شــەختەی ئــەم ســااڵ شــتێکم دۆزیــەوه / نهێنیــەک  ب

لــه زگــی دەریاکاندایــه / گۆڕانــی ئــەم بەندکراوانــه گەلــێ بەجۆشــه / هەمــو رێــگاکان 

ــەو فرمێســکانه بدۆزمــەوه  ــەوەی ئ ــۆ ئ ئەگەڕێــم / هەمــوو ســووچێک ئەپشــکنم / ب

ــەکات /  ــامن درەو ئ ــێبەری ئاس ــەن / س ــی تەم ــان داس ــردن / وتی ــم ک ــێ ون ــه دوێن ک

ــێ ــەک ئەڵ ــم / ڕه نگــی شــەو گۆرانیی ــن ئەڵێ ــەاڵم م ب

وشــەکانی لــە رەگــی خــەم و شــیلەی هەتــاو / دروســت کــراوه / گیانــه مەپرســه چــۆن 

شــەو توانــی هەڵگژێتــه کۆڵــی دیوارەکانا

ــی /  ــواری ژەنگن ــەر لێ ــه س ــه ل ــتانەی / ک ــەو دەس ــی ئ ــه کۆت ــدی ئەبێت ــۆن نائومێ چ

ــا ــاڵگاره مەییوەکان س

ــۆ کــوێ  ــه / مەپرســه ب ــاوم چیی ــان ئەخووســان / مەپرســه ن ــی ســامناکی تاریکی لەرت

ــەڕۆم / مەپرســه چــی دروســت ئەکــەم ئ

ــاوه  ــم ژیامنــه پێنووســەکانم هاوڕێمــه / ئاســامنی شــارەکەم چاوەڕێــی هەت الپەڕەکان



پژوهشنامه ادبیات ُکردی/ سال سوم، شماره 4، پاییز و زمستان 1581396

.)٤٣-٤٤  :٢٠١٤(

٦-٣- شیکاریی شێوازناسانە 

٦-٣-١- ئاستی زمانی

لــە دەســتپێکی ڕەوتــی بەرهەمهێنانــی شــیعریدا زمانــی هەڵمــەت هەوڵــی دابــڕان دەدا 

ــی  ــر زمان ــت زیات ــرەدا مەبەس ــە لێ ــەردەمە ک ــەو س ــیعریی ئ ــاوی ش ــی ب ــەڵ زمان لەگ

شــیعریی گــۆران-ە. گــۆران لــەو ســەردەمەدا، واتــە لــە شەســتەکاندا، دەنگــی زاڵــی 

شــیعری نــوێ بــوو و شــێوازی زمانیــی بەرهەمەکانــی باڵیــان بەســەر زۆربــەی هەوڵــە 

ــە  ــەت ل ــەت، بەتایب ــف هەڵم ــیعری لەتی ــابوو. ش ــەدا کێش ــەو کات ــیعرییەکانی ئ ش

ڕووی زمانــەوە، واتــە لــە چەشــنی هەڵبژاردنــی وشــە و دەســتەواژەدا، وەکــوو یەکــەم 

هەوڵــی جیــدی دادەنــرێ بــۆ خۆدەربازکــردن لــەو زمانــە زاڵــە شــیعرییە. هەڵمــەت لــە 

ــر  ــە ژێ ــەو لــە ســەرەتادا ل ــە کار دەهێنێــت. ئ ــدا زمانێکــی نــوێ ب یەکــەم بەرهەمەکانی

کاریگەریــی دادائیــزم و ســورڕیالیزمدا بــوو و گرنگیــی زۆری بــە نواندنــەوەی هەســت 

و سەرکەشــی و هەڵچــوون دەدا. ئــەم تایبەمتەندییــە زمانیانــە بەتەواوەتــی لــە خــوا و 

شــارە بچکۆلەکەمانــدا هەســت پێدەکــرێ کــە یەکــەم دیوانــی باوکــراوەی شــاعیرە. 

لــە قۆناغەکانــی دواییــدا ئــەم ڕەوتــە ڕوو لــە داکشــان دەکا و زمانــی شــیعرەکانی زۆر 

ســادە و ڕەوان و و خۆماڵیانــە و تەنانــەت جەماوەریانــەش دەبێتــەوە، بــە جــۆرێ کــە 

لووتکــەی شــیعری هەڵمــەت لــە بــاری زمانییــەوە هەمــان دیوانــی یەکەمــە. ئــەو لــە 

بەرهەمەکانــی دواییــدا نەیتوانــی ئــەو ئاســتە بــەرزەی بەرهەمەکانــی لــە ڕووی زمانــەوە 

تێپەڕێنــێ. شــیعری لەتیــف هەڵمــەت لــە ڕووی وشــەبژێرییەوە کەڵک لە وشــەی دژوار 

ــام  ــی هێ ــەاڵم دەرکەوتن ــر وەرناگــرێ، ب ــی ت ــەت وشــەی زاراوەکان ــان تەنان و نامــۆ ی

تاکەکەســییەکان لــە زمانــی شــیعری ئــەودا دەبیــرێ. لــە الیەکــی تریشــەوە، بــە هــۆی 

نواندنــەوەی دیالۆگــی کەســایەتییەکانەوە شــێوازی جەماوەریانــەی کەڵکوەرگرتــن لــە 

زمــان لــە شــیعرەکانی قۆناغــی دواییــدا بــە کار هێــراوە.

٦-٣-٢- ئاستی ئەدەبی

ــی  ــە قۆناغ ــەت ل ــف هەڵم ــیعرەکانی لەتی ــێوازی ش ــی ش ــتی ئەدەبی ــی ئاس ئەگەرچ

یەکەمــدا، واتــە لــە کۆتایــی شەســتەکانەوە تــا کۆتایــی حەفتــاکان، بــەرز و بەرچــاوە، 
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بــەاڵم لــە قۆناغــی دواییــدا زیاتــر گرنگــی دەداتــە نــاوەرۆک تاکــوو فــۆرم. عەبــدواڵ 

پەشــێو لــە نامەیەکیــدا بــۆ لەتیــف هەڵمــەت نووســیویەتی شــیعری ئــەو لــەو قۆناغــەدا 

»پــڕە لــە ریشــەی داربــەڕوو«، بــەاڵم داواشــی لــێ دەکات »زۆرتــر خەریکــی فۆرمــی 

هونــەری بــێ« )کەســنەزانی، ٢٠١٤: ٣٧٣(. هەروەهــا، ســەید عەلــی ســاڵەحی، 

ــز«  ــا و بەهێ ــە »تۆفانئاس ــف هەڵمــەت ب ــی، شــیعری لەتی ــی ئێران شــاعیری بەناوبانگ

وەســف دەکات )٣٠٥(. شــیعرەکانی لەتیــف هەڵمــەت لــە ســەرەتاوە لــە ڕووی فــۆرم 

ــەم  ــدا ل ــی دوایی ــە قۆناغەکان ــەاڵم ل ــوون، ب ــازە ب ــە و ت ــارەوە زۆر نوێخوازان و ڕوخس

بــارەوە ڕووی لــە داکشــان کــرد، بــە چەشــنێ کــە جیاوازییەکــی زۆر لــە نێــوان یەکــەم 

ــە. ــە ئارادای شــیعرەکانی هەڵمــەت و گــۆران ل

ــە  ــەو ل ــێ دراوە. ئ ــی زۆری پ ــا و بایەخ ــدا بەه ــیعری هەڵمەت ــە ش ــی ل ــی زەین الیەن

جێنــاوی یەکــەم کەســی تــاک کەڵــک وەردەگــرێ و لــە زۆربــەی هــەرەزۆری 

کاتەکانــدا ئــەو جێنــاوە هــەر خــودی شــاعیرە، واتــە لــە شــیعری هەڵمەتــدا پێرســۆنای 

شــیعری و خــودی شــاعیر یەکدەگرنــەوە. لــە الیەکــی تــرەوە، ئامادەبوونــی رسوشــت 

ــەوێ و  ــاو دەک ــز وە بەرچ ــدوو و بەهێ ــی زین ــوو بوونەوەرێک ــیعرەکانیدا وەک ــە ش ل

ــە  ــەوە، ب ــتییەکان دەبین ــە رسوش ــاردە و ماک ــە دی ــین ب ــەڕووی کەسایەتیبەخش ڕووب

چەشــنێ کــە هەرهەمــوو بەشــە جیاجیاکانــی رسوشــت وەکــوو مــرۆڤ دەردەکــەون. 

و  رۆحانــی  ڕه هه ندێکــی  بــە رسوشــت  کەسایەتیبەخشــینە  ئــەم  هەڵمــەت  الی 

ــەوە.  ــەوی دەگرێت مەعن

مۆســیقای نــاوەوە لــە یەکــەم ئەزموونەکانــی شــیعری هەڵمەتــدا لــە ڕێگــەی تەکنیکــە 

ئەدەبییــە پێوەندیدارەکانــەوە وەک هاونشــینیی دەنگــەکان، هاوشــێوەیی و خــوازە 

بایەخــی پێــدراوە. هەروەهــاش، گرنگایەتیــی وێنــەی خەیاڵکــردی هونــەری لــە 

شــیعری هەڵمەتــدا سەرنجڕاکێشــە. نێواندەقێتــی لــە شــیعری هەڵمەتــدا بــە شــێوەیەک 

ــرێ. ــەیر دەک ــیعرانەش س ــەو ش ــی ئ ــی زاڵ ــوو الیەن ــەت وەک ــە تەنان ــووە ک دەرکەوت

٦-٣-٣- ئاستی هزری

لەتیــف هەڵمــەت بــە دەنگێکــی جیــاواز و داهێنــەری شــیعری هاوچەرخــی کــوردی 

ــی  ــانە و هزری ــخانێکی مەعریفەناس ــاوەن پاش ــەوەی خ ــەرنجدان ب ــە س ــرێ. ب دادەن

ــیعری  ــە ش ــەکان ل ــە فۆلکلۆریک ــانە و حەکایەت ــەوەی ئەفس ــە و ڕه نگدان سەرنجڕاکێش
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ــە  ــی ل ــەوەی نوێ ــازەکان و لێکدان ــە ت ــە بیرۆک ــەوێ. هەمیش ــاو دەک ــەودا وە بەرچ ئ

شــیعرەکانیدا ئاراســتە کــردووە. لــە الیەکــی تــرەوە، هەنــدێ جاریــش زیرەکانــە هەوڵی 

ــە دەتوانیــن  گۆڕینــی کۆتایــی هەنــدێ شــاکاری ئەدەبــی و هۆنینەوەیانــی داوە؛ لەوان

ــە  ــن ک ــا نووســینی ئێرنێســت هێمینگــوەی بکەی ــرد و زەری ــی پیرەمێ ــۆ رۆمان ــاژە ب ئام

ــی ڕاوی ماســی، عاشــقی  ــە جیات ــدا ل ــە کۆتایی ــردی چیرۆکەکــەی هەڵمــەت ل پیرەمێ

ــان دەبێــت. کچــی پادشــای پەری

لــە شــیعری لەتیــف هەڵمەتــدا الیەنــی دەروونــی و ناخــی پێرســۆنا زیاتــر دەرکەوتووە، 

هــەر بۆیــەش لەبــری بایەخــدان بــە واقیعــی دەرەکــی هەوڵــی داوە واقیعــی ناوەکیــی 

زەینییەتــی پێرســۆنا بنوێنێتــەوە. لەتیــف هەڵمەت لــە شــیعرەکانیدا کەڵکەڵــە زەینییەکانی 

خــۆی بــە شــێوەیەکی تــا رادەیــەک دابــڕاو لــە واقیــع دەردەخــات. لــە شــیعری لەتیــف 

هەڵمەتــدا ململنێــی ناوەکــی، واتــە شــەڕی خــود لەگــەڵ خــود، جێــگای ململنێــی 

ــە ڕووی  ــەوە. ل ــی، دەگرێت ــی کۆمەاڵیەت ــەڵ بابەت ــود لەگ ــەڕی خ ــە ش ــی، وات دەرەک

واتایــی و هزرییــەوە شــیعری هەڵمــەت توانیویەتــی پەنجــە بخاتەســەر هەنــدێ الیەنی 

دەروونــی کــە لــە شــیعری هاوچەرخــی کوردیــدا زۆر بــە دەگمــەن ڕه نگیــان داوەتــەوە. 

بــۆ منوونــە ڕەشــبینی، خەمۆکــی، دڵەڕاوکــێ، کەمایەســی، ململنێــی ناوەکیــی خــود، 

هەســتکردن بــە شــەرم، لەخۆنامۆیــی و نەرگســییەت یــان خۆشــەیدایی ئــەو خەســڵەتە 

دەروونیانــەی پێرســۆنای شــیعری لەتیــف هەڵمــەت پێکدەهێنــن کــە کەمرت شــاعیرێکی 

کــوردی ئــەو ســەردەمە هەوڵــی نواندنەوەیانــی داوە. هــەر بۆیــەش، باشــرتین مێتــۆد 

ــە  ــە دەروونشــیکارانەکان ب ــە بۆچوون ــە ل بــۆ خوێندنــەوەی وردی بەرهەمەکانــی بریتیی

مەبەســتی رشۆڤــەی زیاتــری خــود و تایبەمتەنــدی و کێشــەکانی.

ــە  ــن ل ــە بریتی ــەم قوتابخانەی ــی ئ ــانە و واتاییەکان ــە شێوازناس ــە تایبەمتەندیی ــدێ ل هەن

زەقکردنــەوەی جیــاوازی و بەرامبەرێتیــی نێــوان تاکەکــەس و کۆمەڵــگا، گەڕانــەوە بــۆ 

پێشــینە فەرهەنگییــەکان و واتــا ئایینییەکانــی کۆمەڵــگای کــوردان، خــۆ دوورخســتنەوە 

ــی  ــە گیان ــدان ب ــۆزاوییەکان، گرنگی ــکاڵ و س ــا رادی ــام و وات ــتەکردنی پەی ــە ئاڕاس ل

هەڵکــردن و پێکــەوە ژیــان، نواندنــەوەی چەمــک و ڕوانینــی ســۆفیگەرانە، گرنگایەتیی 

ــۆ  ــی ب ــی جیهان ــی ڕوانگەیەک ــە و دابینکردن ــری مرۆڤخوازان ــی، بی ــداڵ و منداڵێت من

مــرۆڤ.

ڕوانینــە  و  بنواتــا  بــە  گرنگیــدان  و  کۆمەاڵیەتــی  کاریگەریــی  ڕووی  لــە 
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شۆڕشگێڕانەکانیشــەوە، شــیعری لەتیــف هەڵمــەت دەوری بەرچــاوی هەبــووە و 

ئــەم الیەنــەی شــێعری هەڵمــەت لــە الیــەن بەشــێک لــە ڕه خنەگرانــەوە وە پشــتگوێ 

ــۆڕش و  ــی ش ــی ڕاگەیاندن ــە کتێب ــز ل ــەالن بای ــۆر ئەرس ــە، دوکت ــۆ منوون ــراوە. ب خ

بزووتنــەوەی شــیعری کوردیــدا دەڵــێ شــیعرەکانی لەتیــف هەڵمــەت و شــێرکۆ بێکەس 

بــەردەوام لــە الیــەن پێشــمەرگەوە لــە شــاخ دەخوێندرانــەوە و بەردەنگیــان هــان دەدا 

بــۆ بەشــداریکردن لــە شــۆڕش )٢٠٠١: ٦٣(. بایــز ســەەبارەت بــە یەکــەم منوونەکانــی 

ــە  ــە ل ــی وای ــاڵی ١٩٧٥دا پێ ــە س ــۆڕش ل ــهێنانی ش ــگاری دوای هەرەس ــیعری بەرەن ش

ــف  ــەن لەتی ــە الی ــەرەس ل ــگاری دوای ه ــیعری بەرەن ــەم ش ــەوە یەک ڕووی مێژوویی

هەڵمەتــەوە بــاو کرایــەوە )٧٠(. هەڵمــەت بۆخۆشــی لەســەر ئــەم رایــە پێداگــرە )٦٤(.

٧- ئەنجام

ــرت  ــە یەک ــییەوە ل ــە ڕووی شێوازناس ــری ل ــە و کف ــەی ڕوانگ ــی دوو قوتابخان گەرچ

ــە  ــەت ب ــی تایب ــی و هزری ــی و ئەدەب ــی زمان ــی مۆرک ــان خاوەن ــاوازن و هەرکامی جی

خۆیانــن، بــەالم پێویســتە ئــەوەش بگوتــرێ کــە بەرهەمــی شــاعیرانی ســەر بــە هــەرکام 

ــە.  ــان پێکــەوە هەی ــە ڕووی شێوازناســییەوە جیاوازیی ــە دیســانەوە ل ــەو قوتابخانەگەل ل

ــراو  ــاعیرێکی دیاریک ــیعرییەکانی ش ــە ش ــەرجەم بەرهەم ــرێ س ــەش دەک ــە لەم بێجگ

لــە ڕووی شێوازناســییەوە بەســەر چەندیــن لقــدا دابــەش بکــرێ و ئەمــەش دەتوانــێ 

ــێ  ــاعیرە ب ــەو ش ــیعریی ئ ــی ش ــۆی ئەزموون ــی ک ــە لێکجیاوازەکان ــاندەری قۆناغ پیش

ــە  ــە ل ــاغ و قوتابخان ــە کــە شــێوازی قۆن ــووە؛ لێرەدای ــان بەســەردا هات کــە گۆڕانکاریی

ــا، ١٣٧٥: ٣٥٦(.  ــەوە )شەمیس ــا دەکرێت ــەس جی ــێوازی تاکەک ش

لــە ڕێگــەی بەراوردکردنــی تایبەمتەندییــە شێوازناســانەکانی شــیعری ئــەم دوو شــاعیرە 

لــە هــەر ســێ ئاســتی زمانــی و ئەدەبــی و هزریــدا دەتوانیــن بــەو دەرەنجامــە بگەیــن 

کــە شــیعری شــێرکۆ بێکــەس زیاتــر بووەتــە هــۆی ورووژاندنــی هەســتی خوێنــەری 

ئاســایی و نوخبــە و لــە ڕووی کۆمەاڵیەتیشــەوە مەودایەکــی بەرفراوانــرتی بڕیــوە. ئــەم 

ــیعری  ــەر ش ــەوە لەس ــن توێژین ــتنی چەندی ــۆی بەئەنجامگەیش ــە ه ــە بوونەت هۆکاران

شــێرکۆ کــە ژمارەیــان لــە لێکؤڵینــەوەی شــیعری شــاعیرانی تــر زیاتــرە. بــەاڵم الیەنــی 

تــەواو زەینــی، ئاراســتەی دەروونــی و مۆرکــی ناوەکیخوازانــە، مامەڵــەی تاکەکەســیانە 

ــرت  ــەوەی کەم ــۆی ئ ــە ه ــەت بوونەت ــف هەڵم ــیعری لەتی ــۆفیانەی ش ــدی س و ڕه هه ن



ــەوە  ــارەی توێژین ــەش ژم ــەر بۆی ــێ. ه ــدا رابکێش ــە الی خۆی ــەران ب ــەرنجی خوێن س

ــیعری  ــەر ش ــەی لەس ــرتە لەوان ــەت کەم ــف هەڵم ــیعری لەتی ــەر ش ــپۆڕانەکان لەس پس

شــێرکۆ بێکــەس ئەنجــام دراوە. 

ڕەوتــی پەرەســەندن لــە ڕووی زمــان و شــێوازی ئەدەبییــەوە لــە دوو قوتابخانــەی کفری 

و ڕوانگــەدا پێچەوانــەی یەکــرتن، بــە چەشــنێ کــە لــە ڕوانگــەدا دەســتپێکی ڕەوتەکــە 

جیاوازییەکــی ئەوتــۆی لەگــەڵ شــێوازی شــیعری گۆرانــدا نەبــوو و پــاش چەنــد ســاڵ 

شــێوازە رەســەنە ئەدەبییەکــەی ڕوانگــە دەرکــەوت. شــێرکۆ بێکــەس بــە کەڵکوەرگرتــن 

لــە خەیاڵــی داهێنەرانــە و پێچەڵپێــچ بــەاڵم رێکوپێک، لــە چوارچێوەیەکی سیســتامتیک 

و ئۆرگانیکــدا و بــە بەکارهێنانــی بازنەیەکــی بەربــاوی وشــە، شــیعرگەلێکی بــەرز و 

نەمــری پێشــکەش بــە خەڵکــی جیهــان کــرد. جیاوازییەکــی گرنگــی دیکــەی شــیعری 

ــب و  ــۆرم و قاڵ ــی ف ــی بەردەوام ــی گۆڕین ــی هاوچەرخەکان ــاو بەرهەم ــێرکۆ لەچ ش

وێنــەی شــیعری. لــە الیەکــی تــرەوە، قوتابخانــەی کفــری بــە پێچەوانــەوە ســەرەتا بــە 

شــێوەیەکی زۆر جیــاواز لــە شــێوازی شــیعری گــۆران و بــە شــێوەی بەرچــاو و بەهێــز 

دەرکــەوت، کەچــی لــە درێــژەدا ئــەو ڕەوتــە لــە ڕووی گرنگیــدان بــە فــۆرم و شــێوازەوە 

ــە و دەروونییەکــەی بەرجەســتە  ــی هێامخوازان ــر الیەن ــە داکشــان کــرد و زیات ڕووی ل

بــووەوە. 

لــە ڕووی ڕۆشنبیریشــەوە، ئەگەرچــی لــە ســەرەتادا لەتیــف هەڵمــەت بەهێــز 

ــە  ــوو ک ــەس ب ــێرکۆ بێک ــیعری ش ــە ش ــردا ئەم ــی ت ــە قۆناغەکان ــەاڵم ل ــەوت، ب دەرک

توانــی بەردەنگێکــی بەرفــراوان بــۆ خــۆی دەســتەبەر بــکات. لــە ڕووی گرنگیــدان بــە 

تاکایەتییــەوە و دەرخســتنی کەڵکەڵەکانــی خــودی شــاعیر شــیعری هەڵمــەت لەچــاو 

ــێرکۆدا  ــیعری ش ــە ش ــکاڵ ل ــد و رادی ــەی تون ــەرکەوتووترە. ڕه خن ــێرکۆ س ــیعری ش ش

بــە شــێوەی ناڕاســتەوخۆ و ئەدەبــی دەردەکــەوێ. شــێرکۆ بێکــەس توانیویەتــی 

بەرەنگاریــی یۆتۆپیــا ئایینــی و مارکســی و ســەرمایەداری ببێتــەوە، کەچــی لــە شــیعری 

هەڵمەتــدا بــە هــۆی زاڵبوونــی الیەنــی خــودی و تاکێتییــەوە کەمــرت بەرجەســتە بۆتــەوە 

و ئەمــە رشۆڤــەی کەڵکەڵــە دەروونییەکانــی خــودی شــیعرییە کــە لــە بەرهەمــی لەتیــف 

ــێ. ــی دراوەت ــدا گرنگی هەڵمەت
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سەرچاوەکان

الف( کوردی

ئەحمــەد حەمەئەمیــن، باخــان )٢٠١٤(. شــیعری چیرۆکئامێــز لــە دیالێکتــی کرمانجیــی 

خــواروودا ١٩٩٠-٢٠٠٠. نامــەی ماســتێری بەشــی زمانــی کــوردی، زانکۆی ســلێامنی. 

ــیعری  ــەوەی ش ــۆڕش و بزووتن ــی ش ــەالن )٢٠٠١(. ڕاگەیاندن ــامعیل. ئەرس ــز ئیس بای

ــنبیری.  ــی رۆش ــلێامنی: وەزارەت ــوردی. س ک

ــەم.  ــی یەک ــن، بەرگ ــووی وەرام ــتا تین ــیارەکان هێش ــۆ )٢٠٠٥(. پرس ــی، هەڵ بەرزنج

ــرا.  ــەی چوارچ ــلێامنی: چاپخان س

بێســتوون )١٩٨٥(. ڕووبــەڕوو لــە ســێبەری چیــادا: هەڤپەیڤیــن لەگــەڵ شــێرکۆ 

ــاخ. ــە ش ــەزۆ ل ــم ع ــەهید ئیراهی ــەی ش ــدا. چاپخان بێکەس

بێکەس. شیرکۆ )١٩٩٠(. دیوانی شێرکۆ بێکه س: به رگی یه که م. ستۆکهۆڵم.

ســلێامنی:  یه کــه م.  به رگــی  بێکــه س:  شــێرکۆ  دیوانــی   )٢٠٠٢(  -------------

پــرژە  ، چاپــی دووه م. چاپخانــەی 

ــف  ــیعری لەتی ــە ش ــود ل ــان خ ــییەت ی ــی )٢٠٠٢(. »نەرگس ــی، عەل ــر بەرزنج تاهی

هەڵمەتــدا«. گۆڤــاری زانکــۆی ســلێامنی. 

ــوە  ــارەی تازەگــەری و دی ــەک دەرب ــار، ئاســۆ )٢٠٠٢(. تازەگــەری: لێکۆڵینەوەی جەب

نادیارەکانــی قەســیدەی ڕه نگدانــی شــێرکۆ بێکــەس. ســلێامنی: تیشــک. 

ــتی  ــیعری سەربەس ــان و ش ــۆ ڕۆم ــەرەتایەک ب ــامن )٢٠١٣(. س ــی، لوق ــووف عەل رەئ

ــد.   ــلێامنی: الوەن ــوردی. س ک

-------------- )ئــا()٢٠١٦(. »وشــەی فەرهەنگــی لــە شــیعرەکانی شــێرکۆ بێکەســدا«. 

مجلــة جامعةالکرکــوک للدراســات االنســانیة. ژ. ٣. 

-------------- )بــی()٢٠١٦(. »یاخیبــوون لــە شــیعرەکانی شــێرکۆ بێکەســدا: دیوانــی 

ئێســتا کچێــک نیشــتاممنە بــە منوونــە«. مجلــة جامعةالکرکوک للدراســات االنســانیة. 

ژ. ٦. 

-------------- )٢٠١٧( »ســیمیۆلۆژیای ڕه نــگ لــە شــیعری شــێرکۆ بێکەســدا: دیوانــی 

ڕه نگــدان بــە منوونــە«. مجلــة جامعــة التنمیــة البرشیــة. س. ٣، ژ. ٣، لــل. ٤٥٣-٤٨٢.

رەئــووف عەلــی، لوقــامن و ســامان محەمــەد عەلــی )٢٠١٥(. »گوتــاری پۆلیفۆنــی لــە 

دەقــە وااڵکانــی شــێرکۆ بێکەســدا«. گۆڤــاری زانکــۆی گەرمیــان. ژ. ٦، لــل. ٧٦-١٠٠.
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ــە ئەدەبییــەکان لــە ئەدەبــی کوردیــدا، بەشــی  ــار )١٣٧٨(. »قوتابخان ســەجادی، بەختی

ــیروان. س. ٣، ژ. ٢، ل. ١١. ــزم«. س ــێیەم: رۆمانتی س

ســلیوە عیســا، هاوژیــن )٢٠١٢(. ڕه هه نــدی دەروونــی لــە شــیعرەکانی لەتیــف 

ــە. ــۆی کۆی ــوردی. زانک ــۆرای ئەدەبــی ک هەڵمەتــدا. نامــەی دوکت

ــتان،  ــر: کوردس ــی. هەولێ ــی نهێن ــرۆژەی کوودەتایەک ــاد )٢٠٠٠(. پ ــاکەلی، فەره ش

چاپــی دووەم.

عومــەر حەســەن، مەریــوان و لوقــامن رەئــووف عەلــی )٢٠١٥(. »کارنامــەی ناونیشــان 

لــە دەقــە وااڵکانــی شــێرکۆ بێکەســدا«. مجلــة جامعــة الکرکــوک للدراســات 

االنســانیة. س. ١٠، ژ. ٣، لــل. ٢٢-٤٠.

عەلــی، بەختیــار )٢٠٠٢(. »گــەڕان بــۆ ماناکانــی دیکــەی شــیعر«. رامــان. ژ. ٧٢، لــل. 

.١٣

ــدا.  ــف هەڵمەت ــیعرەکانی لەتی ــە ش ــەری ل ــی هون ــامان )٢٠٠٧(. بنیات ــن، س عێزەدی

ــداد.  ــۆی بەغ ــوردی. زانک ــی ک ــان و ئەدەب ــی زم ــتێری بەش ــەی ماس نام

ــوردی.  ــی ک ــیعری نوێ ــە و ش ــەوەی ڕوانگ ــادان )٢٠٠٥(. بزووتن ــەن، ش ــادر حەس ق

ــەردەم.  ــلێامنی: س س

قەرەداغی، عەتا )٢٠٠٠(. گەڕان بە دوای ناسنامەدا. سلێامنی: سەردە

ســلێامنی:  پۆســتەچی.  نــادات  دەرگا  لــە  ئیــرت   .)٢٠١٤( بــورشا  کەســنەزانی، 

غەزەڵنــووس. 

محەمــەد ئەمیــن قــادر، محەمــەد )کاکــەی فــەالح( )١٩٨٠(. کاروانــی شــیعری نوێــی 

ــی دووەم. ــام، چاپ ــەی حس ــداد: چاپخان ــه م. به غ ــی یه ک ــوردی، به رگ ک

ــەردەمەوە«.  ــنبیریی س ــیعر و رۆش ــی ش ــارەی زمان ــاوات )١٩٩٤(. »لەب ــەد، ئ محەم

ــازادی. ژ. ١١٧.  ــااڵی ئ ئ

------------ )بێ تا(. »ڕه نگدان و پێکهاتەی ڕه نگ«. ئایندە. ژ. ٢٨، لل. ٧٠-٧٥.

ــی  ــة ف ــدا )الواقعی ــی کوردی ــە ئەدەب ــزم ل ــن )١٩٦٨(. ریالی ــووڵ، عێزەدی ــتەفا رەس مس

ــروت.  ــة(. بی األدب الکردی

هه ڵمه ت، له تیف )٢٠١٤(. دیوانی له تیف هه ڵمه ت. سلێامنی: غه زه لنووس. 

ــە »کفرییــەوە بــۆ کۆتاییــەکان«. مامۆســتای کــورد. ژ. ٣٠ و  ــا(. ل ------------ )بــێ ت

.٣١
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ب( فارسی و انگلیسی

ایرانــزادە، نعمت اللــە )١٣٩٠(. »نظریــە ســبک در ایــران: روش هــای سبک شناســی«. 

ــر فارســی )بهــار ادب(، س. چهــارم،  ــە تخصصــی سبک شناســی نظــم و ن فصلنام

ش. دوم )پیاپــی ١٢(، صــص. ١-٢٠.

ــا شــیرکو بیکــس«. گوهــران )شــامره ی ویــژه ی  بیکــس، شــیرکو )١٣٨٦(. »گفتگــو ب

شــعر کــرد(. ش. ١٥، صــص. ٤٣-٤٨.

ــامن و دیگــران )١٣٩٥(. »انعــکاس اوضــاع اجتامعــی در اشــعار شــیرکو  ــاری، پی تب

ــص. ١-١٤. ــردی. س. دوم، ش. ٣، ص ــات ک ــنامه ادبی ــس«. پژوهش بیک

ســجادی، بختیــار )١٣٩٤(. ادبیــات کــردی در کردســتان عــراق بعــد از ١٩٧٠. 

پژوهشــی.  طــرح  کردســتان.  دانشــگاه  کردستان شناســی  پژوهشــکدە 

شمیسا، سیروس )١٣٧٤(. کلیات سبک شناسی. تهران: انتشارات فردوس. 

------------ )١٣٧٥(. سبک شناسی شعر. تهران: فردوس، چاپ دوم.

کنــدال، نــزان و دیگــران )١٣٧٩(. کردهــا. ترجمــه ابراهیــم یونســی. تهــران: روزبهــان، 

ــوم.  چاپ س

کوچــرا، کریــس )١٣٧٧(. جنبــش ملــی کــرد. ترجمــه ابراهیــم یونســی. تهــران: نــگاه، 

چــاپ دوم. 

مــک داول، دیویــد )١٣٨٣(. تاریــخ معــارص کــرد. ترجمــه ابراهیــم یونســی. تهــران: 

پانیــذ، چــاپ دوم.
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