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لصکدانةوةی شصوازناسانةی قوتابخانةکانی ذوانگهی و کفری:
به سةرنجدان به شیعری شصرکؤ بصکةس و لةتیف هةضمةت
تاریخ دریافت - 1396/8/20 :تاریخ پذیرش1396/9/14 :
بةختيار سةجادی
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مامؤستای بةشی زمان و ئةدةبی ئينگليسی و توثژەری نيوەکات لهی توثژينگةی کوردستانناسی ،زانستگای کوردستان

کورته
ئەم وتارە هەوڵ ئەدات لە هەنگاوی یەکەمدا ئاوڕ لە دوو قوتابخانەی شیعری
هاوچەرخی کوردی لە کوردستانی عێراقدا بداتەوە .بۆ ئەم مەبەستەش دوای
ناساندنی قوتابخانەکانی ڕوانگە و کفری ،دەست دەکات بە ئاراستەکردنی
بابەتی ناوەندیی توێژینەوەکە کە بریتییە لە دیاریکردنی مۆرک و تایبەمتەندییە
شێوازناسانەکانی ئەو بەرهەمانە .ئەو دوو قوتابخانەیە دوو ڕەوتی گرنگی
ئەدەبییان لە ماوەی نێوان ساڵەکانی  ١٩٧٠بۆ ١٩٩١دا پێکهێنا کە وەکوو
قۆناغێکی گرنگی مێژووی ئەدەبی هاوچەرخی کوردی لە کوردستانی عێراق
لە قەڵەم دەدرێت .لە پێناو دەستەبەرکردنی چوارچێوەیەکی تیۆریک بۆ
دەستنیشانکردنی شێوازناسیی بەرهەمە شیعرییەکان ،کەڵک لە ڕوانگەکانی
شەمیسا و بە تایبەت کتێبی شێوازناسیی لێکۆڵەری ناوبراو وەرگیراوە کە
بایەخ دەداتە سێ ئاستی جیای زمانی ،ئەدەبی و هزری لە دیاریکردنی مۆرکی
شێوازناسانەی بەرهەمە ئەدەبییەکاندا .لەم توێژینەوەی بەردەستدا پەنجە خراوەتە
سەر دامەزرێنەر و نارساوترین ئەندامی هەرکام لە قوتابخانە شیعرییەکان کە
بریتین لە شێرکۆ بێکەس و لەتیف هەڵمەت و پاشان بەرهەمەکانیان بە گوێرەی
بنەواشە سەرەکییەکانی بۆچوونی ڕەخنەگرانەی ناوبراو لێکدراونەتەوە و
جیاوازییەکانیان خراونەتە ڕوو.
وشةگةلی سةرةکی :وشە سەرەکییەکان :شێوازناسی ،شیعری کوردی،
قوتابخانەی ڕوانگە ،قوتابخانەی کفری ،شێرکۆ بێکەس ،لەتیف هەڵمەت.
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 -١پێشەکی
ســەرهەڵدانی شــیعری نوێــی کــوردی لــە عێراقــدا بــۆ هەوڵەکانــی چەنــد شــاعیرێکی
نوێخــوازی کــورد لــە ناوەڕاســتی ســەدەی بیســتەم دەگەڕێتــەوە .لــەو ســەردەمەدا
چەندیــن گۆڤــار و رۆژنامــە و کتێــب لــە بەغــدا و ســلێامنی بــاو دەکرانەوە و کێشــەی
نێــوان شــیعری نــوێ و شــیعری کالســیک بــۆ یەکــەم جــار لــەم باڵڤۆکانــەدا باســیان
لەســەر دهکــرا .شــێخ نــووری شــێخ ســاڵح وەکــوو یەکەمیــن دەنگــی دەستپێشــخەر لە
ڕەوتــی نوێبوونــەوەی شــیعری کرمانجیــی ناوەڕاســتدا دەورێکــی بەرچــاوی گێــڕا و بــە
نووســین و باڵوکردنــەوەی چەندیــن بابــەت ،پێویســتیی ســەرهەڵدان و گەشــەکردنی
شــیعری نوێــی کوردیــی ڕوون کــردەوە .ئەگەرچــی شــێخ نــووری دەســتپێکەری ئــەم
ڕەوتــە بــوو ،بــەاڵم شــاعیری بەناوبانگــی کورد،گــۆران ،دەوری زۆر بەرچــاوی لــە
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
ســەردەمە و تەنانــەت قۆناغــی پــاش ڕاپەڕینیشــە .بــۆ منوونــە ،بــەرزان فــەرەج لــە
وتارێکیــدا نــاوی شــێرکۆ دەخاتــە پــاڵ نــاوی دوو شــاعیری گــەورەی تــرەوە کــە نالــی
و گۆرانــن و هــەر ســێ شــاعیرەکە بــە بنیاتنــەری ســێ گەڕیانــی گــەورەی ئەدەبــی
ناودێــر دەکا و پێــی وایــە ئــەو ســێ شــاعیرە لــە زۆر ڕووەوە و بەتایبــەت لــە بــاری
ڕووبەڕووبوونەوەیــان لەگــەڵ ئایدیۆلۆجیــی سیاســی یــان ئایینیــدا جێگــە و پێگەیەکــی
دیاریــان لــە مێــژووی ئەدەبــی کوردیــدا بــۆ خۆیــان دەســتەبەر کــردووە (:١٩٩٩
 .)١٣٨ئەگەرچــی ئاســتی باڵوبوونــەوەی شــیعرەکانی لەتیــف هەڵمــەت مەودایەکــی
کەمــری بــە خۆیــەوە بینیــوە ،بــەاڵم ســەرنجی ڕەخنەگرانــی پســپۆڕی ڕاکێشــاوە و
هەنــدێ وتاریــان لەســەر شــیعرەکانی بــاو کردۆتــەوە .ســەبارەت بــە دەوری گرنگــی
لەتیــف هەڵمــەت لــە شــیعری نوێــی کوردیــدا عەتــا قەرەداغــی پێــی وایــە «لەتیــف
هەڵمــەت یەکێکــە لــەو شــاعیرانەی نــەوەی دوای گــۆران کــە لــە مێــژووی شــیعری
نوێــی کوردیــدا جێــگای دیــار و لەبەرچــاوی هەیــە و بەرهەمــە دیارەکانــی ســااڵنی
حەفتاکانــی بەشــدارییەکی جیدیــن لــە ئەزموونــی شــیعری کــوردی دوای گۆرانــدا و
یەکێکــە لــە دەنگــە هــەرە دیارەکانــی نەوەکــەی خــۆی و لــە ڕووی داهێنــان و گــەڕان
بــە دوای تازەگــەری لــە شــیعری کوردیــدا لــە ڕیــزی پێشــەوەی هاوچەرخەکانــی
خــۆی بــووە» (.)١٣٧ :٢٠٠٠
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لــەم توێژینەوەیــەدا ســەرەتا باســێک دەربــارەی «بارودۆخــی سیاســی و کۆمەاڵیەتی»ی
مــاوەی نێــوان  ١٩٧٠و  ١٩٩١ئاڕاســتە دەکــرێ و دوایــی تیشــک دەخرێتــە ســەر
«پێشــینەی فەرهەنگــی» و «پێشــینەی ئەدەبــی و ڕەوتــی گەشــەی شــیعری نــوێ».
پاشــان« ،پێشــینەی توێژینــەوە» لــەم بــارەوە پێشــکەش دەکــرێ و تێیــدا ئامــاژە بــۆ
لێکۆڵینــەوەی پێوەندیــدار بــەم بابەتــەوە دەکــرێ .لــە بەشــی دواییــدا ،هــەوڵ دەدرێ
«چوارچێــوەی تیۆریــک»ی توێژینــەوەی بەردەســت بخرێتــە ڕوو کــە تێیــدا بــە وردی
و بــە شــێوەیەکی ڕاســتەوخۆ ئامــاژە بــۆ ڕوانگەکانــی شەمیســا دەکــرێ ســەبارەت
بــە مــۆرک و جۆرەکانــی شێوازناســی .پاشــان ،مــژاری ســەرەکیی وتارەکــە ئاڕاســتە
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
ئاوڕدانــەوە لــە شــیعری دوو شــاعیری گــەورەی کــورد ،شــێرکۆ بێکــەس و لەتیــف
هەڵمــەت .شــیاوی وتنــە کــە ئەگەرچــی ئــەو دوو شــاعیرە پــاش ڕاپەڕینــی  ١٩٩١بــە
شــێوەیەکی بەرفــراوان درێژەیــان بــە چاالکیــی رۆشــنبیری و داهێنانــی ئەدەبــی داوە،
بــەاڵم لــەم وتــارەی بەردەســتدا تەنیــا بــاس لــە ســەر بەرهەمــی ئــەوان لــە ســەردەمی
ئاماژەبۆکــراودا دەکــرێ کــە وەکــوو قۆناغــی پێــش ڕاپەڕیــن ناوبــردە دەکــرێ .لــە
بەشــی «ئەنجام»یشــدا خوێندنەوەیەکــی بەراوردکارانــەی شــێوازە جیاجیاکانــی ئــەو
بەرهەمــە شــیعریانە پێشــکەش دەکــرێ.
 -٢بارودۆخ و پێشینە
 -١-٢بارودۆخی کۆمەاڵیەتی و سیاسی
لــە پــاش شــەڕی دووەمــی جیهانییــەوە هەنــدێ گۆڕانکاریــی قــووڵ لــە بەســتێنی
سیاســی و کۆمەاڵیەتیــی کوردســتانی عێراقدا ســەری هەڵــدا .لە ســاڵی ١٩٥٧دا ڕژێمی
پاشــایەتی لــە عێراقــدا ڕووخــا و کۆمــاری عێــراق بــە ڕێبەرایەتیــی عەبدولکەریم قاســم
پێکهــات .کــوردان الیەنگــری ئــەو گۆڕانکارییــە بــوون و پاڵپشــتییان لــە ڕووخانــی
رژێمــی پاشــایەتی کــرد (مــەک داوڵ .)٤٦٧ :١٣٨٣ ،قاســم گەرچــی بەڵێنــی زۆری بــە
کــوردان دابــوو ،بــەاڵم کاتــێ هاتــە ســەر حوکــم ،بەڵێنــی نەبــردە ســەر و لــە ســاڵێ
١٩٦٢دا لــە ڕێگــەی کوودەتــای حیزبــی بەعســەوە لەناوچــوو.
یەکێــک لــە گرنگرتیــن ڕووداوە سیاســی و کۆمەاڵیەتییەکانــی شەســتەکانی زایینــی لــە

 146پژوهشنامه ادبیات ُکردی /سال سوم ،شماره  ،4بهار و تابستان 1396

کوردســتانی باشــووردا بریتــی بــوو لــە شــەڕی نێــوان کــوردان و دەوڵەتــی بەعــس.
شــەڕی ئەیلــوول نزیکــەی یــەک دەیــە درێــژەی کێشــا و کــوردان بــە ڕێبەرایەتیــی
مــەال مســتەفا بارزانــی لــە دژی دەوڵەتــی عێــراق ڕاپەڕیــن .پــاش کۆتاییهاتنــی شــەڕ
رێککەوتننامــەی ئــاداری  ١٩٧٠لــە نێــوان دەوڵەتــی ناوەنــدی و کوردانــدا واژۆ کــرا.
عســمەت شــەریف وانلــی هــەردوو قۆناغــی پێــش و پــاش یانــزەی ئــاداری ،١٩٧٠
واتــە لــە ١٩٦١ـــەوە بــۆ  ١٩٧٥بــە 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
ڕزگاریبەخــش» بــۆ ئــەو قۆناغــە کــە چــواردە ســاڵی خایانــد ،کەڵــک وەردەگــرێ
(کەنــداڵ و ئەوانــی تــر .)١٨٦ :١٩٧٩ ،لــە ســاڵی ١٩٧٥دا بــە هــۆی واژۆکردنــی
رێککەوتننامــەی جەزایــرەوە لــە نێــوان ئێــران و عێراقــدا ،دەوڵەتــی عێــراق سیاســەتی
ســەرکوتکردن ،گۆڕینــی پێکهاتــەی قەومــی ،دوورخســتنەوەی بەکۆمەڵــی خەڵکــی
کوردســتان بــۆ باشــووری عێــراق و نیشــتەجێکردنی خەڵکــی عــەرەب لــە جێگایــان،
کوشــن و زیندانیکردنــی گرتەبــەر (کوچێــرا.)٤٣٤ :١٣٧٧ ،
ڕژێمــی بەعــس پــاش کیمیابارانــی هەڵەبجــە ،لــە ســاڵی ١٩٨٩دا کۆمەڵــە
ئۆپەراســیۆنێکی بــە نــاوی ئەنفــال دەســتپێکرد کــە بــوو بــە هــۆی کاولکردنــی نزیکــەی
پێنــج هــەزار گونــد و ئاوارەیــی یــەک ملیــۆن کــەس و کوژرانــی ژمارەیەکــی زۆری
کــوردان .بــە پێــی ئامــاری فەرمیــی وەزارەتــی شــەهیدانی حکوومەتــی هەرێمــی
کوردســتان ،لــە ئەنجامــی ئــەم ئۆپەراســیۆنەدا زیاتــر لــە  ١٨٠هــەزار کــەس بــە
شــێوەیەکی هۆڤانــە کۆمەڵکــوژ کــران .لــە کۆتایــی زســتانی ســاڵی ١٩٩٠دا و بــەر لــە
ڕووخانــی ڕژێمــی ســەدام ،خەڵکــی باشــووری کوردســتان لــە دژی ئــەو دەســەاڵتە
ڕاپەڕیــن .چاالکییەکانــی بــەرەی کوردســتانی و شۆڕشــی جەماوەریــی کــورد بــووە
هــۆی ئــەوەی ئــەم ڕاپەڕینــە لــە کەمــر لــە بیســت ڕۆژدا ســەربکەوێ.
 -٢-٢پێشینەی فەرهەنگی
یەکێــک لــە هەوڵــە شــوێندانەرەکان لــە ئاقــاری زمــان و ئەدەبــی کــوردی لــە
شەســتەکانی کوردســتانی عێراقــدا بریتیبــوو لــە کردنــەوەی بەشــی زمــان و ئەدەبــی
کــوردی لــە زانســتگەی بەغــداد .شــاعیرانی نــارساو و نوێخــوازی کــورد ،گــۆران
و جگەرخوێــن ،و هەروەهــا لێکۆڵــەری نــاوداری کــورد ،مامۆســتا عەالئەدیــن
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ســەجادی و تێکۆشــەرانی تــری ئــەم بــوارە وەکــوو مــەال عەبدولکەریــم مودەڕیــس
دەوری بەرچاویــان لــە دامەزراندنــی ئــەم بەشــە زانکۆییــەدا گێــڕا .ئــەم بەشــە بــۆ
یەکــەم جــار لــە ســەردەمی دەســەاڵتی عەبدولکەریــم قاســم لــە ســاڵی ١٩٥٩دا لــە
زانکــۆی ئەدەبیاتــی زانســتگەی بەغــداد کرایــەوە و دواتــر لــە ناوەڕاســتی حەفتاکانــدا
دووەمیــن بەشــی زمــان و ئەدەبــی کــوردی لــە زانکــۆی پــەروەردەی مامۆســتایانی
ئیبنــی ڕوشــد-ی هەمــان زانســتگەدا دامــەزرا.
جیــا لــە توێژەرانــی نــارساوی ئــەم ئاقــارە ،زۆربــەی لێکۆڵــەران و مامۆســتایانی
ئــەم بەشــە و ناوەندەکانــی تــری ســەر بــە زمــان و ئەدەبــی کــوردی لــە بەغــداد لــە
حەفتــاکان و هەشــتاکانی زایینیــدا دەرچووانــی ناوەنــدە ئاکادێمیکەکانــی ســۆڤیەت و
واڵتانــی تــری بلۆکــی ڕۆژهەاڵتــی ئــەو ســەردەمە بــوون .لــەم نێــوەدا پێویســتە ئامــاژە
بــۆ دەوری بەرچــاوی بەشــی کوردۆلۆجیــی ئاکادێمیــی زانســتە ڕۆژهەاڵتییەکانــی
ســەنتپرتزبۆرگ بکەیــن کــە لــە ســاڵی ١٩٥٩دا بــە هەوڵــی پڕۆفیســۆر یۆســف ئۆربیلــی
دامەزرابــوو .میشــێل لیزنبێــرگ بــە وردی ئامــاژە بــۆ هەوڵەکانــی پڕۆفیســۆر ئۆربێلــی
دەکات و پێــی وایــە کوردۆلۆجــی لــە ســۆڤیەت میراتێکــی زێــدە دەوڵەمەنــدی بــۆ
توێژینــەوە کوردییــەکان بەجــێ هێشــت کــە بانــدۆری لــە ســەر بارودۆخــی ئەدەبــی و
لێکۆڵینــەوە ئەدەبییــەکان لــە هەمــوو پارچەکانــی کوردســتان دانــا ( .)٤٧٥ :٢٠١١هــەر
بــەو شــێوەیەش ،فیلیــپ کرێینــرۆک ئامــاژەی بــۆ کاریگەریــی کردنــەوەی ئــەو بەشــە
زانســتییە لەســەر پەرەپێدانــی لێکۆڵینــەوەی کــوردی لــە شــارەکانی تــری ســۆڤیەت
کــردووە« :دواتــر ،بەشــی کوردۆلۆجــی لــە دامــەزراوەی زانســتە ڕۆژهەاڵتییەکانــی
گرێــدراوی ئاکادێمیــی زانســتەکانی ســەنتپرتزبۆرگ لــە بەشــی ئێرانناســی جیــا
بــووەوە و بــە شــێوەی ســەربەخۆ دەســتیدایە لێکۆڵینەوەی زمــان ،دیــرۆک و فەرهەنگی
کــوردان .بەشــی کوردۆلۆجــی پــاش دامەزرانــی لــە ســەنتپرتزبۆرگ ،لــە مۆســکۆ و
یێریڤان-یــش کرایــەوە» (کرێینــرۆک و ســپلێر .)١٦٥ :١٩٩٢ ،دەرچووانــی بەشــگەلی
تایبــەت بــە توێژینــەوەی زمــان و ئەدەبــی کوردیــی ناوەنــدە ئاکادێمیکەکانــی ســۆڤیەتی
پێشــوو ڕوویــان لــە زانســتگەی بەغــداد کــرد و دەســتیان دایــە چاالکیــی فێــرکاری و
لێکۆڵینــەوەی زانســتی.
یەکێکــی تــر لــە ناوەنــدە زانســتی و فەرهەنگییەکانــی حەفتــاکان -کــە لــە ئەنجامــی
رێککەوتننامــەی ١١ی ئــاداری ١٩٧٠دا دامــەزرا -کــۆڕی زانیاریــی کــورد بــوو .ئــەم
ناوەنــدە دەورێکــی ئێجــگار گرنگــی لــە پێشــکەوتنی توێژینــەوە کوردییەکانــدا هەبــوو.
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ئــەم ناوەنــدە بــە شــێوەیەکی فەرمــی لــە ڕۆژی  ٢٩ئووتــی ســاڵی  ١٩٧٠کرایــەوە و تــا
ســاڵی  ١٩٧٨چاالکیــی باشــی نوانــد و لــەم ڕێککەوتــە بــەدواوە تێهەڵکێشــی کــۆڕی
زانیاریــی عێــراق کــرا (ماڵپــەڕی ئاکادێمیــای کــوردی) .1لێکۆڵــەران ،نووســەران و
ئەدیبانــی گــەورە و نــاوداری کــورد وەکــوو مەســعوود محەمــەد ،شــکور مســتەفا،
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
لــە مــاوەی کەمــر لــە یــەک دەیــە لــە ڕێــی باڵوکردنــەوەی بەرهەمەکانــی خۆیــان و
توێژەرانــی دیکــەوە ،خزمەتێکــی زۆر پێشــکەش بــە زمــان و ئەدەبــی کــوردی بکــەن.
ئــەم بەرهەمانــە لــە فۆڕمــی توێژینەوەگەلــی ڕەســەن لــە ئاقارەکانــی ڕێزمــان ،ڕێنووس،
وشــەبژێری و وشــەڕۆنان ،زمانناســی ،ئەدەبیــات ،فۆلکلۆرناســی ،مێژوونووســی و
هەروەهــا وەرگێرانــی بەرهەمــە بەرچــاوە کالســیکەکانی نەتەوەکانــی تــر ئەنجــام دران
و بوونــە هــۆی گەشــە و دەوڵەمەندیــی زمــان و ئەدەبیــات و توێژینەوەکانــی پەیوەســت
بــە کوردستانناســی.
بــە پێــی ڕێککەوتننامــەی ئــاداری  ،١٩٧٠دەوڵەتــی عێــراق بــۆ یەکــەم جــار
دانــی بــە مافــی سیاســی و فەرهەنگــی کوردانــدا نــا .هەنــدێ لــە دەســتکەوتە
فەرهەنگییەکانــی ئــەم رێککەوتننامەیــە بریتیبــوون لــە دامەزراندنــی کــۆڕی زانیاریــی
کــورد ،چاپــی بەربــاوی چاپەمەنــی بــە زمانــی کــوردی ،پەرەســەندنی وێســتگە
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
کــراون بــۆ مافــە زمانــی و فەرهەنگییەکانــی گەلــی کــورد لــە عێــراق و بووژانــەوەی
زمــان و ئــەدەب و فەرهەنگــی کــوردی (کەنــداڵ و ئەوانــی تــر .)١٩٤ :١٩٧٩ ،لــە
حەفتاکانــدا هەروەهــا هەنــدێ چاالکیــی ســەرنجڕاکێش لــە بــواری فەرهەنگــی و
رۆژنامەگەریــی کوردیــدا بەڕێــوە چــوو .باڵوکردنــەوەی ڕۆژنامــەی خەبــات ،ئۆرگانــی
فەرمیــی پارتــی دێمۆکراتــی کوردســتان ،کــە پێشــر لــە ســاڵی ١٩٦١دا بــە فەرمانــی
عەبدولکەریــم قاســم داخرابــوو ،دەســتی پێکرایــەوە .هەروەهــا ڕۆژنامەکانــی دەنگــی
کوردســتان ،رزگاری و حەفتەنامــەی ڕۆناهــی لــەو ماوەیــەدا بــاو بوونــەوە.
1 http://kurdish-academy.com
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لــە نێــو گۆڤــارە کوردییەکانــی ئــەو کاتــەدا دەتوانیــن ئامــاژە بــۆ کاریگەریــی زۆر
بەرچــاوی توێژینــەوە ڕەســەنەکانی گۆڤارگەلــی کــۆڕی زانیاریــی کــورد و زانســتگەی
ســەالحەدین بکەیــن کــە لــە بــاری چەندایەتــی و چۆنایەتییــەوە ســەرنجی خەڵکیــان
راکێشــابوو .رۆژنامــە و حەفتەنامــە کوردییەکانــی چاپــی بەغدادیــش لــە حەفتاکانــی
زایینیــدا دەوری ئەرێنییــان لــە باڵوکردنــەوەی بەرهەمــە ئەدەبییەکانــدا لــە فۆرمــی
شــیعر و کورتەچیــرۆک و هەروەهــا بەرزکردنــەوەی ئاســتی پەخشــان و شــێوازی
رۆژنامەگەرانــەی زمانــی کوردیــدا گێــڕا .هەوڵەکانــی کــۆڕی زانیاریــی کــورد ،ناوەنــدە
زانکۆییــەکان و گۆڤــار و ڕۆژنامــە کوردییــەکان لــە ئاقــاری وشــەبژێری و وشــەڕۆنان
بــۆ زاراوە پســپۆڕانە و ئیدارییــەکان لــەو کاتــەدا جێــی رێــز و بایەخێکــی زۆرە.
لــە الیەکــی تــرەوە ،بەرنامــە فەرهەنگــی و ئەدەبییەکانــی رادیــۆ لــە حەفتــاکان و
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
حکوومەتــی ناوەنــدی بــوون ،دەورێکــی زۆر بەرچاویــان لــە گەشــەکردنی زمــان و
ئەدەبــی کالســیک و هاوچەرخــی کوردیــدا هەبــووە .هەروەهــا گۆڤارەکانــی کاروان،
بەیــان ،و ڕۆشــنبیری نــوێ کــە لــە کۆتایــی حەفتــاکان و هەشــتاکانی زایینیــدا بــاو
دەبوونــەوە ،پەرەیــان بــە باڵوبوونــەوەی بەرهەمــە ئەدەبییــەکان بــە زمانــی کــوردی و
ژانــر و فۆرمــی جۆربەجــۆری ئەدەبــی دا.
ئەگەرچــی لــە حەفتاکانــدا هەوڵــەکان بــۆ پــەرەدان بە زمــان و ئەدەبــی کــوردی زۆرتر لە
بەغــداد بــوو ،لــە هەشــتاکان بــەم الوە زۆربــەی بەرهەمــەکان لە کوردســتانی باشــووردا
بــاو دەبوونــەوە .لــەم دەیــەدا چەشــنێکی نوێــی ئەدەبــی خۆڕاگــری ســەریهەڵدا
کــە لــە بەرهەمەکانــی کەســانێک وەک عەبــدواڵ پەشــێو ،شــێرکۆ بێکــەس ،لەتیــف
هەڵمــەت و رەفیــق ســابیردا گەیشــتە تەشــقی خــۆی .ئــەم شــاعیرانە بەرهەمەکانیــان
لــە گۆڤــاری پارتــە سیاســییە دژبەرەکانــی حکوومەتــی ناوەنــدی و یــان لــە دووتوێــی
کتێبــدا بــاو دەکــردەوە .هەروەهــا کــە دوکتــۆر ئەرســەالن بایــز لــە کتێبەکەیــدا بــە
نــاوی ڕاگەیاندنــی شــۆڕش و بزووتنــەوەی شــیعری کــوردی ئامــاژەی پــێ داوە،
زۆرینــەی چاپخانــە و دەزگا ڕاگەیاندنەکانــی پارتــە کوردییــەکان لــە دەیــەی هەشــتادا
دەســتیان دایــە باڵوکردنــەوەی ئــەم جــۆرە بەرهەمانــە (بایــز .)٢٠٠١ ،بــە دامەزرانــی
حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان دوای ڕاپەڕینــی  ،١٩٩١چاالکییــە فەرهەنگییــەکان
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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
کــوردی گشــتگیر و بەرفــراوان بووەتــەوە و چەندیــن ناوەنــدی فێــرکاری و زانســتی
کراونەتــەوە.
 -٣-٢پێشینەی ئەدەبی :ڕەوتی گەشەی شیعری نوێ
ســەرهەڵدانی شــیعری نوێــی کــوردی لــە عێــراق بــۆ هەوڵەکانــی چەنــد شــاعیرێکی
نوێخــوازی کــورد لــە ناوەڕاســتی ســەدەی بیســتەم دەگەڕێتــەوە .لــەو ســەردەمەدا
چەندیــن گۆڤــار و رۆژنامــە و کتێــب لــە بەغــداد و ســلێامنی بــاو دەکرانــەوە.
کێشــەی نێــوان شــیعری نــوێ و کالســیک بــۆ یەکــەم جــار لــەم باڵڤۆکانــەدا باســیان
لەســەر کــرا .شــێخ نــووری شــێخ ســاڵح وەکــوو یەکەمیــن دەنگــی دەستپێشــخەر لــە
ڕەوتــی نوێبوونــەوەی شــیعری کرمانجــی ناوەڕاســت دەورێکــی بەرچــاوی گێــڕا و بــە
نووســین و باڵوکردنــەوەی چەندیــن بابــەت ،پێویســتیی ســەرهەڵدان و گەشــەکردنی
شــیعری نوێــی کوردیــی ڕوون کــردەوە .ئەگەرچــی شــێخ نــووری دەســتپێکەری ئــەم
ڕەوتــە بــوو ،بــەاڵم گــۆران دەوری زۆر بەرچــاوی لــە مســۆگەرکردن و پەرەســەندنیدا
هەبــوو و زۆربــەی لێکۆڵــەران ئــەو بــە باوکــی شــیعری نوێــی کــوردی دەناســێنن.
شــێخ نــووری و گــۆران وەک داهێنەرانــی ئــەم ڕەوتــە شــیعرییە هەوڵــی نوێکردنــەوەی
شــیعری کوردییــان دەدا .شــاعیر و ڕۆژنامەنووســی گــەورەی کــورد ،پیرەمێــرد،
لــە دواقۆناغــی ژیانــی رۆشــنبیرییدا لــە نزیکــەوە بــە وردی ئــاگاداری هەوڵەکانــی
شــێخ نــووری و گــۆران لــەم پێنــاوەدا بــوو و دەرگای چاپەمەنییەکانــی بــۆ مشــتومڕە
ئەدەبییــەکان ئــاوەاڵ کردبــوو.
ئەگەرچــی پــاش ئــەم ڕێککەوتــەش چەندیــن دیوانــی شــیعری شــاعیرانی هاوچــەرخ
لــە ســەر ڕێگــە و ڕێچکــەی شــیعری کالســیکی کــوردی بــاو کرانــەوە ،بــەاڵم
دەتوانیــن بڵێیــن شــیعری نوێــی کــوردی بــە ڕابەرایەتیــی گــۆران و شــاعیرانی دوای
ئــەو ،بزووتنــەوەی زاڵــی ئەدەبیــی ئــەو ســەردەمە پێکدەهێنــێ .بەرهەمــی شــیعریی
گــۆران وەکــوو داهێنەرێکــی ســەرەکی و پەرەپێــدەری شــیعری نوێــی کــوردی ،خاڵــی
پێکگەیشــتنی دوو ســامانی گــەورەی شــیعری کالســیکی کوردییــە کــە بریتیــن لــە دوو
نەریتــی گۆرانــی و کرمانجیــی ناوەڕاســت .بــە واتایەکــی تــر ،لــە الیەکــەوە شــیعری
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گــۆران وەکــوو نەریتــی گۆرانــی لــە ســەر کێشــی بڕگەیــی و خۆماڵــی داڕێــژراوە
و لــە الیەکــی تریشــەوە ،لــە زاراوەی ئەدەبــی کالســیکی کرمانجیــی ناوەڕاســت
کەڵکــی وەرگرتــووە .بــە ڕای هەنــدێ لــە توێــژەران ،شــیعری گــۆران وەکــوو خاڵــی
بەیەکگەیشــتنی شــیعری دوو شــاعیری گــەورەی کــوردی ســەدەی نۆزدەهــەم،
مەولەویــی کــورد و نالــی ،لــە قەڵــەم دەدرێ .هەڵبــەت پێویســتە ئامــاژە بــەوەش
بکــرێ کــە ڕەوتــی نوێبوونــەوەی شــیعری تورکــی بــە دەستپێشــخەریی بزووتنــەوەی
«فەجــری ئاتــی» و شــاعیرانی نوێخــوازی وەک تۆفیــق فیکــرەت و هەروەهــا بزووتنەوە
شــیعرییەکانی ئەدەبــی ڕۆژئاوایــی تــا ڕادەیــەک کاریگەرییــان لــە ســەر شــیعری گۆران
دانــاوە.
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 کالســیکی 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 کالســیزم (ئەدەبــی کالســیکی 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
بەشــی کوردۆلۆجــی لــە ئاکادێمیــای ڕۆژهەاڵتناســیی ســەنتپرتزبۆرگی کــردووە-
لەســەر ئــەو بــاوەڕە پــێ دادەگــرێ کــە زۆربــەی بەرهەمــە ئەدەبییەکانــی ناوەڕاســتی
ســەدەی بیســتەم تــا حەفتــاکان ،خــاوەن مــۆرک و تایبەمتەندییەکــی ڕیالیســتین.
ئەویــش پێــی وایــە کــە شــیعری کــوردی لــە شەســتەکاندا لــە قوتابخانــەی ڕیالیزمــدا
خــۆی دەبینێتــەوە ( .)١٩٦٧هەڵبــەت دەکــرێ لــە ڕوانگەیەکــی دیکــەوە شــیعری نوێــی
کــوردی بــە ڕابەرایەتیــی گــۆران لــە کوردســتانی عێــراق و ســوارەی ئێلخانیــزادە
لــە کوردســتانی ئێــران بــە ڕۆمانتیزمــی نــوێ ناوببهیــن؛ چونکــە ڕیالیــزم وەکــوو
قوتابخانەیەکــی ئەدەبــی زیاتــر لــە دوو ژانــری ئەدەبیــی چیــرۆک و شــانۆنامەدا ڕەنگــی
داوەتــەوە .ئەگەرچــی لــە شــیعری نوێــی کوردیــدا هەســت بــە نواندنــەوەی بنواتــا
ڕیالیســتییەکان دەکــرێ ،بــەاڵم ناکــرێ بــە شــیعری ڕیالیســتی ناویــان لــێ بەریــن
(ســەجادی.)١٣٧٨ ،
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ئــەو ڕەوتــە شــیعرییەی گــۆران و هاوڕێیانــی خســتیانە ڕێ ،لەبــەر چــوار هــۆی
ســەرەکی نەیتوانــی لــە گوتــاری ئەدەبیــدا ڕواڵەتــی زاڵ و گشــتگیر لــە خــۆ بگــرێ:
مەرگــی گــۆران لــە ســەرەتای شەســتەکاندا ،باڵوبوونــەوەی چەندیــن بەرهەمــی
شــیعری لــە فۆڕمــی کالســیکدا ،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 ( )١٩٨٠باســی کــردووە ،شــاعیرانێک وەکــوو کامران
موکــری ،دیــان و بەختیــار زێــوەر لــەو ســەردمەدا ،واتــە لــە کۆتایــی شەســتەکان و
ســەرەتای حەفتاکانــدا ،توانییــان پلــە و پایەیەکــی بــەرز لــە شــیعری کوردیــی ئــەو
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
ڕێبــاز و ڕەوتــی جۆراوجــۆری شــیعری لــە حەفتــاکان و هەشــتاکاندا ســەریانهەڵدا،
بــەاڵم ئێمــە پێــان وایــە دوو ڕەوتــی گرنگــی شــیعری بــە ناوەکانــی ڕوانگــە و کفــری
لەچــاو ڕەوتەکانــی تــر هێنــدە گەشــەیان بــە خۆیانــەوە بینــی کــە دەتوانرێــن وەکــوو
دوو قوتابخانــەی ســەرەکیی شــیعری ئــەو ســەردەمە لــە قەڵــەم بدرێــن .یەکــەم
ڕەوتــی ئەدەبیــی گرنــگ لــەم قۆناغــەدا بریتییــە لــە قوتابخانــەی ڕوانگــە کــە شــێرکۆ
بێکــەس ،شــاعیری زۆر بەناوبانگــی کــورد ،دامەزرێنــەری بــوو؛ دووەم ،قوتابخانــەی
کفــری کــە لەتیــف هەڵمــەت نارساوتریــن شــاعیری ئــەو ڕێبازەیــە .لــە خــوارەوەدا
پــاش ناســاندنی ئــەو دوو قوتابخانەیــە هــەوڵ دەدەیــن بەرهەمێکــی دیاریکــراوی
ئــەو شــاعیرانە وەکــوو منوونــەی شــیعری ئــەو قوتابخانەگەلــە شــی بکەینــەوە و لــە
کۆتاییــدا مۆرکــی شێوازناســانەی ئــەو بەرهەمانــە بخەینــە ڕوو.
 -٣پێشینەی لێکۆڵینەوە
ئەگەرچــی ژمــارەی ســەرچاوەکان ســەبارەت بــە خوێندنەوەی شێوازناســانەی شــیعری
کــوردی لــە پــاش  ١٩٧٠بەگشــتی و شــیعری کــوردی لــە باشــووری کوردســتان
بەتایبەتــی زۆر کەمــە ،بــەاڵم هەنــدێ هەوڵــی بەرچــاو بەتایبــەت لــەم ســااڵنەی دوایــی
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لــەو بەســتێنەدا دراوە .ڕەخنــەکان ســەبارەت بــە بەرهەمــی شــیعریی ئــەو دوو شــاعیرە
و خوێندنــەوەی الیەنــە جیاجیاکانــی شــیعرەکانیان زیاتــر لەســەر بەرهەمەکانــی
قۆناغــی پــاش ســەرهەڵدان و بووژانــەوەی هــەر دوو قوتابخانــە شــیعرییەکە بــە
ئەنجــام گەیشــتوون .بــە واتایەکــی تــر ،لــە کاتێکــدا ژمــارەی لێکدانــەوەکان لەبــارەی
بەرهەمــە شــیعرییەکانی قۆناغــی یەکەمــی ئــەو دوو قوتابخانەیــە زۆر کەمــە ،بــەاڵم
چەندیــن لێکۆڵینــەوەی وردەکارانــە لەســەر شــیعری قۆناغــی دوایــی ئــەو دوو شــاعیرە
نــوورساوە.
ژمــارەی لێکۆڵینــەوەکان لەســەر شــیعری شــێرکۆ زیاتــر لــە خوێندنــەوەی بەرهەمــی
شــاعیرانی هاوچەرخــی تــرث .ئەگەرچی بەشــێکی زۆری نووســینەکان لەســەر شــێرکۆ
بێکــەس و تەنانــەت قوتابخانــەی ڕوانگـهەش زیاتــر تیشــکیان خســتۆتە ســەر الیەنــی
سیاســی و کۆمەاڵیەتیــی ئــەو ڕەوتــە شــیعرییە و کەمــر ئاوڕیــان لــە الیەنــی ئەدەبــی
و شــێوازی جوانیناســانەی شــیعری شــیرکۆ داوەتــەوە؛ بــەاڵم هەنــدێ توێژینــەوەی
بابەتیانــەش لــە ڕواڵەتــی ڕهخنــەی ئەدەبیــدا لەســەر بەرهەمەکانــی ئەنجــام دراون.
منوونەیەکــی بەرچــاو ،کۆمەڵــە وتارێکــی نووســەران و ڕهخنەگرانــی بەناوبانگــی
کــوردە کــە لــە دووتوێــی کتێبێکــدا بــە نــاوی تیرێــژەکان و شــیعری شــێرکۆ بێکــەس
بــاو کراونەتــەوە .هەنــدێ لــەو نــاوە دیارانــەی لــە ڕەوتــی ڕهخنەکاریــی شــیعری
شــێرکۆدا بەشــدارییان کــردووە بریتیــن لــە :شــیرزاد حەســەن ،بەختیــار عەلــی ،ڕێبیــن
هــەردی و عەتــا قەرهداغــی.
نووســەری نــارساوی کــورد ،بەختیــار عەلــی ،لــە توێژینەوەیەکــی تێروتەســەلدا لەســەر
شــیعری شــێرکۆ بێکــەس پێــی وایــە پرســیار لــە نهێنییەکانــی ئەزموونــی شــێرکۆ
بێکــەس پرســیارە لــە مێــژووی شــیعر و فەرهەنــگ و تەنانــەت ئەزموونــی سیاســیی
کــورد .بەختیــار عەلــی دەنووســێ« :شــێرکۆ بێکــەس لــە بــەردەم دەرگای شــیعری
کوردیــدا وەســتاوە ...ئــەم پیــاوە لــە کۆتایــی شەســتەکانەوە دەســت پێــدەکات و لــە
ســەفەری درێــژی خۆیــدا هیــچ بەربەســتێکی شــیعریی ســەخت لــە ســەر ڕێگایــدا
نەوەســتاوە ،بــەاڵم شــێرکۆ لــە بــەردەم نــەوە شــیعرییەکانی دوای خۆیــدا بەربەســتێکە
کــە بڕیــن و شــکاندنی کارێکــی ئاســان نییــە» ( .)٢٠ :١٩٩٩لــە بەشــێکی تــری
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» ( .)٣٢هەروەهــاش ،ڕێبیــن
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هــەردی لــە وتارێکــدا بــە نــاوی «ســەرهەڵدان و هەرەســهێنانی وێنــەی بــاوک لــە
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 دەشــكێ
دەکەونــە خانــەی قۆناغــی یەکەمــەوە (.)١٧٧ :١٩٩٩
هەندێــک لــە بەرهەمەکانــی شــێرکۆ بێکــەس ،لەوانــە دەربەنــدی پەپوولــە ،بۆننامــە
و ڕەنگــدان زۆرتــر بوونەتــە جێــی ســەرنجی لێکۆڵــەران و بــە پێــی ڕوانگــهەی
جۆراۆجــۆر لێیــان کۆڵراوەتــەوە؛ بــۆ منوونــە ،لەســەر دیوانــی ڕەنگــدان-ی شــێرکۆ
بێکــەس چەندیــن توێژینــەوەی جیاجیــا ئەنجــام دراوە و هەرکامیــان لــە ڕوانگەیەکــەوە
ڕەهەندێکــی ئــەو شــیعرەیان خســتۆتە بــەر بــاس و لێکۆڵینــەوە .لوقــان 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 .)٤٨٠ :٢٠١٧ ،لــە الیەکــی تــرەوە
ئاســۆ جەبــار لــە لێکۆڵینەوەیەکــدا لەســەر قەســیدەی ڕەنگــدان ،تیشــکی خســتۆتە
ســەر الیەنــی مەعریفــی و بوونناســانەی ئــەو شــیعرە و چۆنیەتیــی کەڵکوەرگرتنــی
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 ( )٢٠٠٢و رێبوار ســیوەیلی ()٢٠٠٣
لــە ســەر شــیعری شــێرکۆ بەگشــتی و بەتایبــەت قەســیدەی ڕەنگــدان توێژینەوەیــان
بــاو کردووەتــەوە.
لوقــان ڕەئــووف لــە وتــاری «وشــەی فەرهەنگــی لــە شــیعرەکانی شــێرکۆ بێکەســدا»
پەرژاوەتــە ســەر ئــەو وشــانەی گەرچــی ڕەســەنی کوردیــن بــەاڵم ماناکانیــان بــۆ
زۆربــەی خوێنــەران ڕوون نییــە و شــیرکۆ بــە مەبەســتی زیندووکردنەوەیــان بــە کاری
هێنــاون ( .)٢٠١٦هەروەهــا لــە وتــاری «یاخیبــوون لــە شــیعرەکانی شــێرکۆ بێکەســدا:
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دیوانــی ئێســتا کچێــک نیشــتاممنە بــە منوونــە» باســی جۆرەکانــی یاخیبوونــی
کــردووە و یاخیبــوون لــە دەســەاڵتی سیاســی و گەندەڵــی بــە بەرچاوتریــن جــۆری
یاخیبوونــی نێــو ئــەم دیوانــە نــاو دەبــا .لــەم بــارەوە دەنووســێ« :یاخیبوونەکــەی
شــێرکۆ یاخیبوونــی پۆزەتیڤــن ،بــەو مانایــە شــێرکۆ لــە پێنــاو باشــبووندا یاخــی بــووە،
نــەک رق لێبوونــەوە و دژایەتیکــردن» (رەئــووف.)٢٠١٦ ،
هەروەهــاش دەتوانیــن ئامــاژە بــۆ ناونیشــانی هەنــدێ لــە وتارەکانــی تــری ڕەئــووف
و هاوکارانــی بکەیــن کــە هەوڵیــان داوە بــە کەڵکوەرگرتــن لــە چەمــک و بۆچوونــە
ڕهخنەیــی و تیۆریکــە هاوچەرخــەکان هەنــدێ الیەنــی دیــاری شــیعری شــێرکۆ بێکەس
شــی بکەنــەوە .هەنــدێ لــەو وتارانــە بریتیــن لــە« :بنەمــا و پێکهاتــەی پەخشانەشــیعر:
شــێرکۆ بێکــەس وەک منوونــە» (رەئــووف« ،)٢٠١٣ ،گوتــاری پۆلیفۆنــی لــە دەقــە
وااڵکانــی شــیرکۆ بێکەســدا» (عومــەر حەســەن و ڕەئــووف )٢٠١٥ ،و «کارنامــەی
ناونیشــان لــە دەقــە وااڵکانــی شــێرکۆ بێکەســدا» (ڕەئــووف و محەمــەد عەلــی.)٢٠١٥ ،
شــادان قــادر حەســەن لــە کتێبــی بزووتنــەوەی ڕوانگــە و شــیعری نوێــی کــوردی
پێــی وایــە مۆرکــی جیاکــەرەوەی قوتابخانــەی ڕوانگــە لــە گەڕیانــە ئەدەبییەکانــی
تــری ئــەو ســەردەمە بریتییــە لــە گرنگیدانــی زۆر بــە تەکنیکــە ئەدەبییــەکان (:٢٠٠٥
 .)٩٦کتێبــی ســیامکانی پۆســتمۆدێرنە لــە ئایدیــای شــیعریی شــێرکۆ بێکەســدا ()٢٠١١
یەکێکــی تــر لــە توێژینەوەکانــی ڕەئــووف لوقامنــە لــە پێوەنــدی لەگــەڵ خوێندنــەوەی
شــیعرەکانی شــێرکۆ بێکەســدا .لــە الیەکــی دیکــەوە ،تەبــاری و ئەوانــی تــر تیشــکیان
خســتۆتە ســەر ڕهنگدانــەوەی 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 (.)١٢ :١٣٩٥
ســەبارەت بــە خوێندنــەوەی شــیعرەکانی لەتیــف هەڵمــەت هەنــدێ لێکۆڵینــەوەی
زانکۆیــی و وتــار ئەنجــام دراون .هاوژیــن ســلیوە عیســا لــە نامــەی دوکتۆراکەیــدا بــە
ناونیشــانی ڕەهەنــدی دەروونــی لــە شــیعرەکانی لەتیــف هەڵمەتــدا -کــە ســاڵی ٢٠١٢
پێشکەشــی زانکــۆی کۆیــەی کــردووە -هەوڵــی داوە خوێندنەوەیەکــی دەروونناســانە
لــە شــیعری لەتیــف هەڵمــەت ئاراســتە بــکات .ئــەو لــەم پێنــاوەدا ســەرەتا بەشــە
پێکهێنەرەکانــی خــودی مرۆیــی و ئاســتە جیاجیاکانــی ئاگایــی مرۆیــی لــە ڕوانگــەی
تیۆرییــە کالســیکە دەروونناســانەکانەوە دەخاتــە بــەر بــاس و لێکۆڵینــەوە و پاشــان
هــەوڵ دەدات زۆربــەی واتــا تاکەکەســی و ڕهههنــدە دەروونییەکانــی شــیعری لەتیــف
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هەڵمــەت دەستنیشــان بــکات .ســامان عێزەدیــن لــە نامەیەکــی ماســتێردا بە ناونیشــانی
بنیاتــی هونــەری لــە شــیعرەکانی لەتیــف هەڵمەتــدا -کــە پێشکەشــی زانکــۆی
بەغــدادی کــردووە -بــە پێچەوانــەی توێژینــەوەی پێشــوو ،تیشــکی خســتۆتە ســەر
زمــان و وێنــە و شــێوازی هونەریــی شــیعری لەتیــف هەڵمــەت ،واتــە ئــەم توێژینــەوە
زیاتــر لــە فۆرمــی ئــەو شــیعرانە کۆڵیوەتــەوە و هەوڵــی داوە تەکنیکــە ئەدەبییەکانــی
ئــەو شــیعرانە دەستنیشــان بــکات کــە مۆرکێکــی نوێخوازانەیــان بەخشــیوەتە شــیعری
شــێرکۆ بێکــەس (.)٢٠٠٧
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
زمانــە شــیعرییەی لەتیــف لــە خــوا و شــارە بچکۆلەکەمــان ڕهنگڕێژیــی کردبــوو،
بایەخــدان بــوو بــە جوانکاریــی دەربڕیــن لــە وێنــەی شــیعری تــازەدا کــە لەســەر
بنەمــای مامەڵەیەکــی جیــاواز لەگــەڵ وشــەدا دروســت بووبــوو» ( .)١٩٩٤ئــەو پێــی
وایــە کــە ئــەو زمانــە شــیعرییەی لەتیــف هەڵمــەت تــا کۆمەڵــە شــیعری ئــەم ڕووبــارە
وشــک نــاکات درێــژەی هەبــوو .عەلــی تاهیــر بەرزنجــی لــە وتارێکــدا بــە ناونیشــانی
«نەرگســییەت یــان خــود لــە شــیعری لەتیــف هەڵمەتــدا» پێــی وایــە ئەگەرچــێ
بەشــێکی زۆری شــیعری کــوردی زیاتــر گرنگایەتــی بــە بابەتــی کۆمەاڵیەتــی و
کێشــەکانی داوە ،بــەاڵم لــە بەشــێکی شــیعرەکانی لەتیــف هەڵمەتــدا خــود بەرجەســتە
کراوەتــەوە و بەکارهێنانــی جێنــاوی یەکــەم کەســی تــاک وەکــوو تاقــە پێرســۆنای
ســەرەکیی شــیعر ،دەوری گرنگــی گێــڕاوە لــە دەوڵەمەندکردنــی شــیعری هەڵمــەت
لــەم ڕووەوە (تاهیــر بەرزنجــی.)٢٠٠٢ ،
 -٤چوارچێوەی تیۆریک
 -١-٤شێوازناسی
چــوار قوتابخانــەی گرنگــی شێوازناســیی هاوچــەرخ بریتیــن لە شێوازناســیی وەســفی،
شێوازناســیی پێکهاتنــی ،شێوازناســیی ئەرکخــواز و شێوازناســیی پێکهاتەخــواز.
دامەزرێنــەری شێوازناســیی وەســفی شــارل بالــی 1ی ســویرسی ،لــە قوتابیانــی
فێردینــان دوسوســورە کــە بــە بنیاتنــەری شێوازناســیی نــوێ دەنارسێــت .شــێوەی کاری
1- Leo Spitzer (1887-1960).
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بالــی بــەم چەشــنەیە کــە ڕســتە و کۆوشــە و وشــە هاوواتــاکان پێکــەوە بــەراورد دەکات
و بــەو ئەنجامــە دەگات کــە ناوەرۆکــی ئەمانــە ئەگەرچــی وەکــوو یەکــن بــەاڵم لــە
ڕووی هەســت و ســۆزەوە جیــاوازن .شێوازناســیی پێکهاتنــی کــە بــە شێوازناســیی
تاکەکەســیش نــارساوە ،بــە پێچەوانــەوە بــە دوای هۆکارەکانــی پێکهاتنــی شــێوازی
کەســەکیدا دەگەڕێــت .لیــۆ ئێســپیتزێر 1ی 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
زمــان ،ئەرکێکــی تایبەتــی هەیــە کــە لەوانەیــە ئافراندنــی جوانــی یــان کارتێکــەری و
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
بەرچــاو بگیــردرێ (شەمیســا.)١٢٩-١١٨ :١٣٧٤ ،
لــە نێــو توێژەرانــی هاوچەرخــی ئێرانــدا کەســانێک وەکــوو بەهــار ،مەحجــووب،
خەتیبــی ،زەڕینکــووب ،شــەفیعی کەدکەنــی ،ئیختیــار ،عیبادیــان ،شەمیســا،
ســەمەرە ،میرســادقی و پوورنامداریــان لەمــەڕ شێوازناســی و شــێوەی تاوتوێکردنــی
شێوازناســانەی دەقــە ئەدەبییــەکان بیــر و بۆچوونــی خۆیــان دەربڕیــوە .شــێوەی
ڕووبەڕووبوونــەوەی ئــەم توێژەرانــە لەگــەڵ دەقــدا لــە هەنــدێ ڕهههنــدەوە وەکــوو
یەکــە و لــە هەنــدێ الیەنــی تریشــەوە زۆر جیــاوازە .ئــەم خااڵنــەی خــوارەوە ،ئــەو
هێامنــە هاوبەشــانەن کــە ئــەم توێژەرانــە لــە خوێندنــەوەی شێوازناســانەی دەقێکــی
ئەدەبــی و زمانیــدا ســەرنجیان دەدەنــێ .١ :هــزر و بیــر و ڕوانگــە؛  .٢هەســت و
کەســایەتیی دانــەر؛  .٣وشــەبژێری؛  .٤چۆنیەتیــی دەربڕیــن و شــێوەی بەکارهێنانــی
زمــان؛  .٥بابــەت و واتــا و داڕشــتنی هونەرییــان؛  .٦یەکیەتیــی فــۆڕم و نــاوەرۆک؛
 .٧تەبایــی نێــوان تایبەمتەندییــە زمانــی و هێامنــە واتاییــەکان؛  .٨درکــە و خــوازە؛ .٩
بەســتێنی بێژەیــی؛  .١٠الدان لــە زمــان و ڕێســا ئاســایی و لۆژیکییەکانــی (ئیرانــزادە،
.)١٣٩٠
 -٢-٤شێوازناسی لە ڕوانگەی سیرووس شەمیساوە
شەمیســا بــە مەبەســتی خوێندنــەوەی شێوازناســانەی دەقێکــی ئەدەبــی ،دەقەکــە لــە
1 Leo Spitzer (1887-1960).
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ســێ ئاســتدا تاوتــوێ دەکات کــە بریتیــن لــە :ئاســتی زمانــی ،ئاســتی هزری و ئاســتی
1
ئەدەبــی« .شــێوەیەکی خوێندنــەوەی شێوازناســانە ،تاوتوێکردنــی بەســتێنی بچووکــە
و بریتییــە لــە تاوتوێکردنــی شێوازناســانەی شــیعر یــان کورتەچیــرۆک و هتــد؛ لــە
بەرامبــەردا ،بەســتێنی مــەزن ،2خوێندنــەوەی شێوازناســانەی هەمــوو بەرهەمەکانــی
شــاعیر یــان نووســەر ،یــان قۆنــاغ ،یــان ژانرێکــی ئەدەبــی دەگرێتەبــەر» (شەمیســا،
.)١٦١ :١٣٧٤
 -١-٢-٤ئاستی زمانی
ئــەم ئاســتە بۆخــۆی بــە ســەر ســێ لقــی دەنگناســی ،وشەناســی و ڕستەناســیدا
دابــەش دەبێــت.
یەکەم :ئاستی دەنگی یان شێوازناسیی دەنگەکان
ئــەم ئاســتە -کــە ئاســتی ئــاوازی (مۆسیقایی)شــی پــێ دەگوتــرێ -ئــاوڕ لــە دوو
الیەنــی دەقەکــە دەداتــەوە .١ :ئــاوازی دەرەوە (هەروەهــا پاڵەکــی) ،واتــە کێــش
و ســەروا و پاشســەروا؛  .٢ئــاوازی نــاوەوە ،واتــە جوانکارییــە بێژەییــەکان وەک
جۆرەکانــی هاوشــێوە ،جۆرەکانــی دووپاتــه ،جۆرەکانــی ســەجع و هتــد.
دووەم :ئاستی وشەیی یان شێوازناسیی وشەکان
لــەم ئاســتەدا تیشــک دەخرێتــە ســەر شــێوەی وشــەبژێری ،بەرفراوانیــی هەنــدێ لــە
وشــەکان ،وشــە بیانییــە بەکارهێــراوەکان ،ئارکائیســم ،وشــە هاوواتــاکان و هتــد.
«جــار وایــە هەنــدێ وشــە لــە بەرهەمــی کەســێکدا سەرنجڕاکێشــە و ئەمــە دەتوانــێ لــە
دیاریکردنــی شــێوازی کەســەکیدا یارمەتیــدەر بێــت» (.)١٥٤
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.
 -٢-٢-٤ئاستی ئەدەبی
لــەم ئاســتەدا ســەرنج بــەم الیەنانــە دەدرێ :فرەپاتیــی ئــەو وشــانەی لــە واتــای
مەجازیــدا بــە کار هێــراون؛ زانســتی ڕوونبێــژی ،وەک شــوبهاندن ،خــوازە ،هێــا و
درکــە؛ جوانکاریــی واتایــی وەکــوو پۆشــین ،پێکەوەگونجــان  ،تیلنیشــان و بەگشــتی
1 micro-context.
2 macro-context.

7
7
شیوازناسانةی قوتابخانةکانی
لیکدانةوةی
روانگهی و کفری 159
7

زمانــی ئەدەبــی و الدانــە هونەرییــەکان و داهێنــان لــە زمانــدا.
 -٣-٢-٤ئاستی 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
یــان مەزهەبــی ،گەشــبینە یــان ڕەشــبین؟ بۆچوونــی ســەبارەت بــە هەنــدێ پرســی
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
جیاجیــاکان ،شــێوەی شێوازناســییەکە جیــاواز دەبێــت .هەروەهــا پێویســتە ســەرنج
بــەم خاڵــە گرنگــە بدرێــت کــە هەمــوو تایبەمتەندییــەکان بایەخــی شێوازناســانەیان
نییــە .تایبەمتەندیــی ئەدەبــی ،ئــەو تایبەمتەندییــە چەندپاتــە یــان نائاســاییانەی
تایبــەت بــە دانەرێکــی دیاریکــراون ،کــە یــان ســەرنجی خوێنــەری وردبیــن بــۆ الی
خۆیــان ڕادەکێشــن ،یــان لــە دووتوێــی دەقەکــەدا شــاراوەن و شــێوازناس بــە دوای
دۆزینەوەیاندایــە (شەمیســا.)١٥٩-١٥٨ :١٣٧٤ ،
شەمیســا لــە بەرهەمێکــی تریــدا بــاس لــە چــوار ئاســتی جیاجیــای شــیعر دەکا و
بەرهەمــی شــیعری بــە گوێــرەی ڕهههندەکانــی کاریگەرێتــی ،ئەدەبییــەت ،زمــان و
دەربڕیــن بەســەر چــوار ئاســتدا دابــەش دەکات کــە بریتیــن لــە:
 .١ئەوانەی کە هەر چوار الیەنەکەی سەرەوەی تێدایە؛
 .٢ئەوانەی کە کاریگەر و ئەدەبین بەاڵم زمانەکەیان هونەری نییە؛
 .٣ئەوانەی کە ئەدەبی نین بەاڵم دەربڕینێکی هونەرییان هەیە؛
 .٤ئەوانەی کە هەم نائەدەبین و هەم دەربرێنەکەشیان ناهونەرییە (.)٣٧٤ :١٣٧٥
 -١-٥ناساندن
شــێرکۆ بێکــەس ،جیــاواز لــە بنەمــا شێوازناســانەکانی گوتــاری زاڵــی ئەدەبیــی ئــەو
ســەردەمە و بــە دوور لــە بنەواشــە مەعریفییەکانــی دوو قوتابخانــەی کفــری و هەولێــر،
هەوڵــی دامەزراندنــی ڕەوتێکــی نوێــی لــە شــیعری کوردیــدا دا کــە بــە قوتابخانــەی
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ڕوانگــە نــارساوە .ڕوانگــە لــە کۆتایــی شەســتەکاندا ســەرهەڵدەدا ،بــەاڵم بەیاننامەکــەی
بــە شــێوەی فەرمــی لــە ١٩٧٠/٤/٢٥دا بــە واژۆی شــێرکۆ بێکــەس ،حســێن عــارف،
کاکــە مــەم بۆتانــی ،جەمــاڵ شــارباژێری و جــەالل میــرزا کەریــم لــە ڕۆژنامــەی
هاوکاریــدا بــاو دەکرێتــەوە .پاشــان هــەر لــەو رۆژنامەیــەدا بــۆ مــاوەی چــوار ســاڵ
گۆشــەیەک بــە نــاوی «ڕوانگــە ،یــاران و نەیارانــی» کرایــەوە کــە تێیــدا نووســەران
و ڕهخنەگــران دانوســتانێکی ڕهخنەییــان لەســەر پێویســتی گۆڕانــکاری لــە ئەدەبــی
کوردیــدا هێنایــە ئــاراوە .هەنــدێ لــەو نــاوە دیارانــەی بەشــدارییان لــەو نووســینانەدا
دەکــرد ،بریتیبــوون لــە شــێرکۆبێکەس ،حســێن عــارف ،ســەالح شــوان و کاکــە مــەم
بۆتانــی.
بزووتنــەوەی ئەدەبیــی ڕوانگــە ،بــە بــەراورد لەگــەڵ بزاوتــە ئەدەبییەکانــی تــری ئــەو
ســەردەمە یەکگرتووتــر و کاریگەرتــر دەرکــەوت .ئــەم بزاوتــە ڕهنگوڕوویەکــی تــەواو
خودئــاگا و جیــاوازی هەبــوو .خودئــاگا لــەو ڕووەوە کــە تاقــە ڕەوتێــک بــوو لــە جڤینە
جۆربەجۆرەکانــدا دەســتی دایــە باڵوکردنــەوەی بەیاننامەکانــی خــۆی ،و جیــاواز لــەو
ڕوانگــەوە کــە لــە الیەکــەوە دابڕانــی خــۆی لــە نەریتــە کۆنــە ئەدەبییەکانــی شــیعری
کــوردی بــە ڕاشــکاوی پیشــان دەدا و لــە الیەکــی دیکــەوە خــۆی نــەک هــەر وەک
درێژەپێــدەر ،بەڵکــوو تەواوکــەری نەریتــی ئەدەبیــی گــۆران دەزانــی (ســەجادی،
 .)١٣٩٤ئــەم ڕەوتــە بــە دوای ئــەوەوە بــوو ســەرنجی گشــتیی خەڵــک بــۆ واتــای
ســەرەکیی شــیعر ڕابکێشــێ و خــۆی وەکــوو دژکاریــی قوتابخانــەی کفــری پێناســە
نەکــرد ،بەڵكــوو درێــژەی بــە ڕەوتــی شــیعریی گــۆران دا .شــێرکۆ بێکــەس لــەم
پێنــاوەدا کۆمەڵەشــیعرەکانی کاوەی ئاســنگەر ( ،)١٩٧١مــن تینوێتیــم بــە گــڕ دەشــکێ
( ،)١٩٧٤کازیــوە ( )١٩٧٨و هەروەهــا شــانۆنامەی هۆنــراوی ئاســک ()١٩٧٨ی لــە
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.
شــێرکۆ وەکــوو دیارتریــن دەنگــی قوتابخانــەی ڕوانگــە لــە الیــەن ڕهخنەگــران و
الیەنگرانیــەوە بــە پاشــای وشــە ،ســوڵتانی خەیــاڵ ،ئیمپراتــۆری شــیعر و دەریــای
مرواریــی ناودێــر کــراوە .شــێرکۆ بێکــەس خــاوەن زیاتــر لــە چــل بەرهەمــی ئەدەبییــە.
هەندێکیــان بریتیــن لــە :کــهژاوهی گریــان ،دوو رسوودی کێــوی ،شــایی شــههید،
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تهمتومــان ،داڵ ،دهربهنــدی پهپوولــه ،یادداشــتی ماکهوێکــی ڕهشــپۆش ،مێرگــی
زام مێرگــی ههتــاو ،بۆننامــه ،خــاچ و مــار و رۆژژمێــری شــاعیرێ ،نســێ ،ژن و
بــاران ،ڕهنگــدان ،پیــاوێ ل ـه دارســێو ،پاییــزه میــوان ،گۆڕســتانی چــراکان ،رسووده
بهردینــهکان ،حهفتــا پهنجــهرهی گــهڕۆک ،ملوانکــه ،تــۆ ئهتوانــی بــ ه قومــێ مــاچ
مبخهیتــهوههەڵقوڵیــن و ئێســتا کچێــک نیشــتاممنە.
 -٢-٥منوونەی شیعری
من تینوێتیم بەگڕ ئەشکێ
ئــاوم ...ئــاوم  /ئــاوی تینــووم / ...ســەرچاوەکەم لــه دەمــی شــەوێکی ســوێردا /
هەڵئەقوڵــێ  /جێپێــی شــەپۆلی خنــکاوی  /خــۆی هەڵئەگــرێ.
ئــاوی تینــووم / ...ڕووبــاری ئاواتــی مانــدووی ڕووەو زەریــا- / ...ســەرهەڵگرتووم/ -
بــە ژێــر پــردی شــەهیدی نۆســاڵە و  /ســبەینێدا ...تێئەپــەڕم  /رۆخــی خوێناویــی خــۆم
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...
لــه چــاوی مەلەوانــه پیرەکانــا  /قووڵــر ئەبــێ / ...هــاژەی گــەرووم ...لــە گوێــی
کەشــتیەوانه  /کوڕەکانــا ...بــه گوڕتــر و خوڕتــر ئەبــێ.
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...
چاوەکانــم ئەخواتــەوه!.
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/ .
زیندانەکانــم :ڕووناکــی هەڵئەهێنجــن
گوناهەکانــم ...نوێــژ ئەکــەن / .شــەوەکانم رۆژوو ئەگــرن! / .ئــاوی تینــووم []...
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()٢٨٦-٢٧٧ :٢٠٠٢
 -٣-٥شیکاریی شێوازناسانە
 -١-٣-٥ئاستی زمانی
ئەگەرچــی لــە ســەرەتادا شــێوازی زمانیــی شــیعری گــۆران کاریگەریــی لــە ســەر
یەکــەم بەرهەمەکانــی شــێرکۆ وەکــوو بەرهەمــە ســەرەتاییەکانی قوتابخانــەی ڕوانگــەدا
هەســت پێدەکــرێ ،بــەالم دواتــر گۆڕانکاریــی بەســەردا هــات .لــە ئاســتی زمانیــدا
تەنانــەت خــودی شــێرکۆش پێــی وایــە شــیعرەکانی لــە ســەرەتادا لــە ڕووی زمانییــەوە
هاوشــێوەی شــیعرەکانی گــۆران و پیرەمێــرد و هــەردی بــووە و پــاش قوتابخانــەی
ڕوانگــە بــوو کــە گۆڕانی بەســەردا هــات ( .)٤٧ :١٣٨٦بــە واتایەکــی تــر ،جیاوازییەکی
ئەوتــۆ لــە نێــوان شــێوازی زمانیــی دوابەرهەمەکانــی گــۆران و تریفــەی هەڵبەســتدا
نییــە ،کــە یەکــەم دیوانــە شــیعری چاپکــراوی شــێرکۆ بێکەســە ،بــەاڵم لــە دیوانــی
مــن تینوێتیــم بــە گــڕ دەشــکێدا -کــە پــاش تاقیکردنــەوەی چەندیــن ئەزمــوون و
باڵوکردنــەوەی هەنــدێ دیوانــی تــر ئاراســتەی کــرد -شــێوازی ڕاســتەقینەی شــێرکۆ
دەردەکــەوێ و قوتابخانــەی ڕوانگــە توانــی مۆرکێکــی ســەربەخۆ بــۆ خــۆی دەســتەبەر
بــکات.
تایبەمتەندییەکــی تــری شــیعری شــێرکۆ لــەم ڕووەوە بریتییــە لــە فرەپاتبوونــی ئــەو
وشــانەی هەڵگــری واتــای پاڵەکیــن؛ بــە چەشــنێ کــە بێجگــە لــە مانــای قامووســیی
وشــەکان ،زیاتــر الیەنــی زەینــی و بــاری فەرهەنگــی وشــەکان بەرجەســتە کراونەتــەوە.
لــە الیەکــی تــرەوە ،پانتــای بەرفراوانــی جوگرافیــای کوردســتان بــە هەمــوو ناوچــە
و زاراوەکانیــەوە لــە چەشــنی وشــەبژێری شــیعری شــێرکۆدا ڕهنگــی داوەتــەوە .هــەر
بۆیــەش زیاتــر لــە هــەر شــاعیرێکی تــر هەوڵــی داوە کەڵــک لــە وشــە و دەســتەواژەی
ســەرجەم زاراوە و بنــزاراوە کوردییــەکان وەربگــرێ .هەروەهــاش ،ژمــارەی وشــە
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.
 -٢-٣-٥ئاستی ئەدەبی
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دیوانــە ســەرەتاییەکانی شــێرکۆ کەمــر ئەدەبییەتیــان تێــدا بــەدی دەکــرێ و تەنانــەت
لــە هەنــدێ شــیعری ئــەو قۆناغەشــدا بــە شــێوەیەکی ڕاســتەوخۆ هەنــدێ گوتــەی
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
پــاش ئــەم قۆناغــە بایەخــی زیاتریــان دایــە ئەدەبییــەت و پێکهاتــەی هونــەری .لــە
بەشــێکی زۆری شــیعرەکانی شــێرکۆ بێکەســدا ،گرنگایەتــی و بایەخــی خەیــاڵ مۆرکــی
بەرچــاوی بەرهەمەکانــی پێکئەهێنــن .هەروەهــاش ،بــە جوانیناســانەکردنی الیەنەکانــی
ژیانــی ڕۆژانــە و تەنانــەت نواندنــەوەی کێشــە کۆمەاڵیەتــی و ئابوورییەکانیــش بــە
شــێوەیەکی ئەدەبــی و شــێوازێکی جوانیناســانە لــە شــیعری شــیرکۆدا بــە باشــرین
شــێوە ئەنجــام دراوە .زۆربــەی ڕهخنەگــران پێیــان وایــە شــیعرەکانی شــێرکۆ کــە بــۆ
بۆنەیەکــی تایبــەت لــە شــاخدا نــوورساون لــە ڕووی ئەدەبییــەوە ناگەنــە ئاســتی
شــیعرەکانی دواتــری و تەنانــەت پێشووشــی .شــێرکۆ بۆخۆشــی لــەم بــارەوە دەڵێــت:
«خــۆم بــە دەســتی خــۆم لــە پێنــاوی چارەنووســە گەورەکــەدا قوربانیــم بــە هەنــدێ
الیەنــی ئیســتاتیکیی جوانــکاری داوە و ســاکارانە نــا بــەاڵم ســادەتر دامڕشــتووە»
(.)١٢ :١٩٩٠
وەســفی ئەدەبیــی نــاوی کەســایەتییەکان و ڕووداوەکان و تەنانــەت شــوێنە
جوگرافییەکانیــش وەک نــاوی شــارەکان و ناوچــەکان بــە شــێوەیەکی بەرچــاو ڕهنگیــان
داوەتــەوە .نواندنــەوەی واقیــع بــە شــێوەیەکی ئەدەبــی ،بــە چەشــنێ کــە ئەگــەر واقیعی
دەرەکــی کارەســاتبار و ئاڵــۆزە ئــەم ڕووداوانــە لــە شــیعری شــێرکۆدا بــە شــێوەیەکی
ئەدەبــی نوێندراونەتــەوە و دەکاریــن بێژیــن واقیعــی ناوەکــی لــەو شــیعرانەدا جیایــە
لــە واقیعــی دەرەکــی ،ئەگەرچــی لــە سەریشــی دامــەزراوە .بــۆ منوونــە هەنــدێ لــەو
چەمکانــەی پێوەندیــان هەیــە بــە ڕووداوەکانــی واقیعــی دەرەکییــەوە و لــە شــیعری
شــێرکۆدا بــە شــێوەیەکی هونەریانــە مامەڵەیــان لەگەڵــدا کــراوە بریتیــن لــە :نســکۆ،
هــەرەس ،کــۆچ و کــۆڕەو ،شکســت و نائومێــدی ،کیمیابارانــی هەڵەبجــە ،هــەژاری
و هەتیــوی.
زۆربــەی بەرهەمەکانــی شــێرکۆ لــە قۆناغــی دواییــدا لــە ڕووی قاڵبــەوە دەچنــە خانــەی
شــیعری درێــژی گێڕانەوەییــەوە ،بــە ســەرنجدانی زۆر لەســەر پاراســتنی مــۆرک
و تایبەمتەندییەکانــی شــیعری لیریــک و گرنگیــدان بــە هەســت و خەیــاڵ .هەنــدێ
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ڕهخنەگــر نــاوی شــیعری چیرۆکئامێزیــان لــێ نــاوە .بــۆ منوونــە باخــان ئەحمــەد
حەمەئەمیــن لــە نامــەی ماســتێرەکەیدا کــە تاوتوێــی شــیعری گێڕانەوەیــی لــە بەرهەمــی
چەندیــن شــاعیردا کــردووە ،شــیعری شــێرکۆ وەکــوو بەرچاوتریــن منوونــەی شــیعری
درێــژی چیرۆکئاســا پێناســە کــردووە ( .)٧٥ :٢٠١٤شــێرکۆ بێکــەس بۆخۆشــی پێــی
وایــە جیاوازییەکــی رسوشــتی لــە نێــوان چییەتیــی شــیعری کــورت و درێــژ لــە
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
دەبــێ لــە پێنــاو دەســتەبەرکردنی هاماوێکــی یەکگرتــوودا دەور بگێــڕن (.)٤٥ :١٣٨٦
لــە شــیعری شــێرکۆدا قاڵبەکانــی دیکــەی شــیعر وەک پۆستەرەشــیعر ،ڕۆمانەشــیعر،
شــیعری گێڕانەوەیــی ،قەســیدەی درێــژ و هەروەهــا ژانرگەلێکــی وەک شــانۆنامەی
شــیعری دەبیرنیــن کــە هەندێکیــان وەک پۆستەرەشــیعر و ڕۆمانەشــیعر بــە داهێنانــی
تاکەکەســیی خــۆی ئەژمــار دەکرێــن .لــە دواقۆناغەکانــی شــیعریدا ،شــێرکۆ بــە
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.
الیەنێکــی دیکــەی شــیعری شــێرکۆ گرنگیدانــە بــە دەوری هێــاکان کــە بەگشــتی
بەســەر دوو بەشــی هێــای گشــتی و هێــای تاکەکەســیدا دابــەش دەبــن .مەبەســت
لــە هێــای گشــتی ئــەو نــاو و وێنــە و ڕووداوانــەن بــۆ هەمــووان ئاشــنان و هەمــووان
وەکــوو هێامیەکــی کۆمەاڵیەتــی لــە قەڵەمــی دەدەن ،کەچــی لــە هەمبــەردا ،هەنــدێ
هێــای تاکەکەســیش کــە پێوەندییــان بــە ڕابــردوو و ژیانــی تایبەتــی خــودی شــاعیرەوە
هەیــە لــە بەرهەمەکانیــدا دەرکەوتــوون .شــێرکۆ هێنــدە وەســتایانە مامەڵــەی لەگــەڵ
هێــا تاکەکەســییەکاندا کــردووە کــە توانیویەتــی تــا ڕادەیەکــی زۆر لــە گشــتیکردنەوەی
هێــا تاکەکەســییەکاندا ســەرکەوتوو بــێ .منوونــەی ئــەو جــۆرە هێامیانــە بریتیــن لــە
بێــوەژن کــە دایکیەتــی ،پێشــمەرگە کــە هەڤاڵــی نزیکــی خۆیەتــی ،یــان ڕەنــج و ئــازار
و ئەزموونــە تاکەکەســییەکانی خــۆی وەک هــەژاری ،هەتیــوی ،نــەداری ،تەنیایــی،
دووری ،کــۆچ و مەنفــا.
 -٣-٣-٥ئاستی هزری
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لــە ڕووی هــزری و واتاییــەوە ســەرجەم شــیعری شــێرکۆ بێکــەس هەڵگــری کۆمەڵــە
هەڵوێســتێکی بەرچــاوە ســەبارەت بــە ڕووداوە گرنگــە سیاســی و کۆمەاڵیەتییەکانــی
ســەردەمی ژیانــی رۆشــنبیرانە و شۆڕشــگێڕانەی خــۆی .بــە واتایەکــی تــر ،کــەم
ڕووداوی سیاســی و کۆمەاڵیەتیــی مێــژووی رۆشــنیبیری و سیاســی هاوچــەرخ هەیــە
لــە شــیعری شــێرکۆ بێکەســدا ڕهنگــی نەدابێتــەوە .هــەر ئــەم گوتەیــە ســەبارەت بــە
دەرکەوتنــی کەســایەتییە گــەورەکان لــە شــیعرەکانیدا ڕاســتە؛ واتــە شــیعری شــێرکۆ
لێوانلێــوە لــە نــاوی شــاعیران و مێژوونووســان و سیاســەتوانان و شۆڕشــوانانی
گــەورەی کــورد هــەر لــە دێرزەمانــەوە تــا ئێســتا .لــە پــاڵ ئەمانەشــدا ،مــرۆڤ دەکارێ
ڕووبــەڕووی نواندنــەوەی جوگرافیــای فەرهەنگیــی کوردســتان ببــێ لــە شــیعری
شــێرکۆدا؛ واتــە کــەم شــار و ناوچــەی گرنگــی کوردســتان هەیــە شــێرکۆ بێکــەس
ئامــاژەی بــۆ نەکردبــن .شــێرکۆ گرنگییەکــی زۆر دەدا بــەو کەســایەتی و ڕووداوانــەی
لــە الیــەن دەســەاڵتی زاڵــەوە خرابوونــە پەراوێــزەوە .دەرکەوتنــی ڕووداو و کەســایەتییە
مێژووییــەکان لــە شــیعریدا و بەخشــینی الیەنێکــی زەینــی بــەو ڕووداوە مێژوویانــە
و ناوەکیکردنــەوەی ئــەو ڕووداوانــە بــە چەشــنێ کــە ئــەو ڕووداوانــە بەشــیکن
لــە شــیعرەکە و شــیعرەکەش بەشــێکە لــەو ڕووداوانــە .هــەر بۆیــەش دەرکەوتنــی
هاوکێشــەی نێــوان خــود و مێــژوو.
هۆنراوەکانــی ئــەم شــاعیرە مەزنــە ســەبارەت بــە کارەســات بــە شــێوەیەکی قووڵــی
داهێنەرانــە و شــاعیرانە داڕێــژراون .شــێرکۆ هەرگیــز ســەبارەت بــەو کارەســاتانەی
بــە ســەر کــورددا هاتــوون ،بــە چاوێکــی ســادەبینانە و ڕووکەشــیانە و ســەرپێیی
نەیڕوانیــوە .کاریگەریــی هەرەســهێنانی شۆڕشــی کــورد لــە ســاڵی ١٩٧٥دا لەســەر
شــیعری شــێرکۆ بــە چەشــنێ کــە پێــش ئــەو ڕووداوە واتــای گەشــبینی و ئــاوات و
هیــوا و هەڵچــوون لــە شــیعرەکانیدا زیاتــر دەردەکــەوێ ،کەچــی پــاش ئــەو قۆناغــە
بەخۆداشــکاوی تاکەکەســی و یــان کۆیــی و جەمــاوەری لــە شــیعریدا ڕهنــگ دەداتەوە.
دووبارەبوونــەوەی وێنــەی کــۆچ چ لــە پــاش هەرەســی ســاڵی  ١٩٧٥و لــە قۆناغەکانــی
تــردا وەکــوو کۆچــی هەشــتاکان و کــۆڕەو و کۆچــی پــاش راپەڕیــن .ئەگەرچــی هــەر
چــوار شــەپۆلی گــەورەی کــۆچ لــە کــۆی بەرهەمەکانــی شــێرکۆ بێکەســدا ڕهنگیــان
داوەتــەوە ،بــەاڵم کۆچــی یەکــەم ،واتــە ئاوارەبــوون و پەرتەوازەبوونــی کوردانــی
باشــوور پــاش  ،١٩٧٥وەکــوو یەکێــک لــە مۆرکەکانــی ئاســتی هــزری لــە شــیعری
قۆناغــی کۆتایــی ڕەوتــی ڕوانگــەدا ئەژمــار دەکــرێ.
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لــە کاتێکــدا ژمارەیەکــی کەمــی ڕهخنەگــران پێیــان وایــە شــیعری شــێرکۆ بێکــەس «بــە
هەمــان تێڕوانینــی واقیعــی نــاو هــزری کۆمەڵــگاوە» دەنوورسێــت و ڕهنگدانــەوەی
ئایدیۆلۆجیــی زاڵــی کۆمەڵــگای هاوســەردەمی خۆیەتــی (محەمــەد،)٧٥ :١٩٩٤ ،
زۆربــەی توێــژەران لەســەر ئــەو بۆچوونــە پــێ دادەگــرن کــە شــیعری شــێرکۆ
هەاڵتــن بــوو لــە ئایدیۆلۆجیــی بــاوی ســەردەم و ڕهخنــە بــوو لــە «دنیــای داخــراوی
ئایدیۆلۆجــی» .بــۆ منوونــە ئاســۆ جەبــار پێــی وایــە «شــێرکۆ بێکــەس بــەردەوام لــە
هەوڵــی خۆدەربازکــردن و شــەڕی هەمەڕەنگدایــە لەتــەک ئایدیۆلۆجــی و دنیــای
داخــراوی سیاســەت و کولتــووری مــەرگ و ماڵوێرانــی کۆمەڵــگای کــوردی» (جەبــار،
 .)٨٥ :٢٠٠٢شــیرکۆ بێکــەس بۆخــۆی بــە ئاشــکرا باســی پێوەندیــی نێــوان ئەدەبیات و
سیاســەتی کــردووە و لــەم بــارەوە دەڵێــت« :ئەگــەر سیاســەت زمانــی زانســت بــێ ئەوە
ئــەدەب زمانــی هەســت و نەســتە و پێوەندیــی ئــەدەب و سیاســەتیش پێوەندییەکــی
دینامیکــی و لەیەکدانەبــڕاوە ،وەکــوو پێوەندیــی دڵ و مێشــک وایــە» (.)١١٣ :١٩٨٥
هەروەهــاش ،بەختیــار عەلــی پێــی وایــە لــە نێــو ڕوانگەییەکانــدا شــێرکۆ لــە هەموویــان
زیاتــر ســەبارەت بــە گۆڕانکارییــەکان رادیکاڵــر بــوو ( )٢٢ :١٩٩٩و توانیویەتــی
بەڕهنگاریــی یۆتۆپیــای ئایینــی و مارکســی و ســەرمایەداری ببێتەوە ( .)٤٣-٣٨شــیرکۆ لە
بەخشــینی ڕواڵەتێکــی نەتەوەیــی بــە گوتــاری سیاســی و بزووتنــەوەی شۆڕشــگێڕانەدا
ســەرکەوتوو بــووە ،بــەاڵم الیەنــی جوانیناســانەی بەرهەمــە شــیعرییەکانی قوربانیــی
بابەتــی سیاســی نەکــردووە و ژمــارەی شــیعری ئایدیۆلۆجیکــی کەمــرە.
یەکێکــی تــر لــە مۆرکــە بەرچاوەکانــی شــیعری شــێرکۆ بەتایبــەت لــە قۆناغــی یەکەمــی
گەشــەی قوتابخانــەی ڕوانگــەدا بریتییــە لــە گرتنەبــەری ڕوانگەیەکــی ڕهخنەگرانــە
بــۆ نــەک هــەر پرســە ئەدەبییــەکان بەڵکــوو تەنانــەت بــۆ بابەتــە کۆمەاڵیەتــی و
سیاســییەکانیش؛ بــە چەشــنێ کــە گرتنــی هەڵوێســتی ڕهخنەگرانــە بووەتــە یەکێــک
لــە تایبەمتەندییــە ســەرەکییەکانی شــیعری شــێرکۆ لــە ڕووی هزرییــەوە .هــەر بــە
هەمــان شــێوەش ،شــیعری شــێرکۆ توانیویەتــی دژی بنەمــا ســەقامگرتووەکانی
پێکهاتــەی ســونەتیی کۆمەڵــگای کــوردی لــەو ســەردەمەدا رابوەســتێ و هەوڵــی
دەدا لــە عەقڵییەتــی خێڵەکــی و حزبــی دووریــان بخاتــەوە و لــە عەقڵیەتــی مۆدێرنــی
کۆمەڵــگای هاوچــەرخ نزیکیــان بکاتــەوە (ڕەئــووف.)٣٣ :٢٠١١ ،
گرنگرتیــن بنواتاکانــی شــیعری شــێرکۆ بێکــەس بریتیــن لــە جوانــی ،ئاوارەیــی،
تاراوگــە و دوورکەوتنــەوە ،کارەســات ،هــەرەس ،کــۆچ ،ژن ،رسوشــت و ئــازادی.
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داهێنانــی ئەدەبــی لــە بەرهەمەکانــی ئــەم شــاعیرە لــە هەشتاکانیشــدا بــە شــێوەیەکی
بــەردەوام و بــە گوێــرەی بنەواشــەکانی قوتابخانــەی ڕوانگــە درێــژەی هەبــوو ،بــەاڵم
ئــەم جــارە بنواتاگەلــی نــوێ جێــی بنواتــا کۆنەکانیــان گرتــەوە کــە بریتیبــوون لــە
ئازادیخــوازی و نواندنــەوەی رسوشــت.
 -٦قوتابخانەی کفری
 -١-٦ناساندن
لــە ناوچەکانــی کفــری و دەوروبەریــدا ،هەنــدێ شــاعیری نوێخــواز هەوڵیــان دا بــە
شــێوە دەربڕینێکــی جیــاواز پرســە کۆمەاڵیەتییەکانــی تایبــەت بــە جڤاکــی کــوردی
لــە شــیعردا ئاراســتە بکــەن .لەتیــف هەڵمــەت نارساوتریــن شــاعیری قوتابخانــەی
کفرییــە .هەڵمــەت بــە باڵوکردنــەوەی هەنــدێ بەرهەمــی وەک خــوا و شــارە
بچکۆلەکەمــان ( )١٩٧٠و ئامادهبــوون بــۆ لهدایکبوونێکــی تــر ( )١٩٧٣هــاوڕێ
لەگــەڵ شــاعیرانی تــری قوتابخانــەی کفــری بوونــە مزگێنیــدەری بزاڤێکــی ئەدەبیــی
بەربــاو لــە ئەدەبــی کوردیــدا .فەرهــاد شــاکەلی (کــە پێشــر 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 ڕهنگــوڕووی
ئــەو گرووپــەی کــە دواتــر بــە گرووپــی کفــری نــارسا وردەوردە وەک گەاڵڵەیــەک
دەرکــەوت» (.)٨٧ :٢٠٠٠
هەڵمــەت لــە وتووێژێــک لەگــەڵ هەڵــۆ بەرزنجیــدا دەڵــێ« :ئێمــە لــە گرووپــی
کفــری هــەروا ڕەمەکــی کارمــان نەدەکــرد ،بێگومــان بــە بەرنامەیەکــی تێروتەســەل
و بــە یاخیبوونێکــی پڕئاگادارییــەوە کارمــان دەکــرد ،بــۆ ئــەو مەبەســتەش ســوودی
گەورەمــان لــە شــاعیرانی نوێخــوازی عــەرەب و جیهــان وەرگرتبــوو» (.)٦٧ :٢٠٠٥
قوتابخانــەی کفــری ئەگەرچــی بەیاننامەیەکــی دیاریکــراوی لــە ســاتەوەختێکی
دیاریکــراودا بــاو نەکــردەوە ،بــەاڵم هەنــدێ لــە ڕهخنەگــران و تەنانــەت خــودی
لەتیــف هەڵمەتیــش چەنــد شــیعرێکی ئــەو ســەردەمەی لەتیــف هەڵمــەت (-١٩٧٠
 )١٩٦٩بــە جــۆرە بەیاننامەیەکــی ئــەو قوتابخانەیــە لــە قەلــەم دەدەن .ئەگەرچــی یەکــەم
گەراکانــی بیچمگرتنــی ئــەم قوتابخانەیــە دەگەڕێتــەوە بــۆ هاوڕێیەتــی نێــوان چەنــد
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خوێندکارێــک لــە خوێندنــگای ناوەندیــی کفــری لــە ســاڵی .١٩٦٥
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 ،دهنگخۆشــرین مــهل ،هێالنهیهکــی تــر ،منــاڵ و چۆلهکــه و گوێدرێــژ و
پاشــا .بەرهەمەکانــیتــری لــە شــیعر و پەخشــاندا بریتیــن لــە :پرچــی ئــهو کچــه
ڕهشــاڵی گهرمیــان و کوێســتامنە ،ئـهو نامانـهی کـه دایکــم نایانخوێنێتـهوه ،وشـهی
جــوان گوڵــ ه گــوڵ ،رسوودی هــهژاران ،بهشــهکانی دۆزهخ ،گورگهکانــی لهتیــف
ههڵم ـهت ،مێین ـه ه ـهر ل ـ ه س ـهرهتاوه بــوو ،ئ ـهم ڕووبــاره وشــک نــاکات ،ئ ـهم ژووره
هیچــی تیــا نییــه ،تەبایــی و ملمالنێــی نێــوان هاوواڵتیــە ئەلەکتەرۆنییەکانــی کۆمــاری
لەتیــف هەڵمــەت ،ددانــی پاش ـهڕۆژ وهک ددانــی جهنــگ ســپییه و دیوانــی لهتیــف
ههڵمــهت لــە ســێ بەرگــدا.
 -٢-٦منوونەی شیعری
سێبەری چاوه ژەنگاوییەکان
شــەو لــه چنگــی هەنگاوەکامنــا ئەچەمێتــەوه  /بــه ســەر لقــی ئارەزووەکامنــا  /لــه
لــەرەی تاریکایــی هێالنــەی  /هێلکــه ون بــووەکان دروســت ئــەکات  /لــه گلێنــەی
رێــگا لێژەکانــا  /چــاوی مناڵــەکان چاوەڕێیــان ئەکــردم /ەرگای شــەو کرایــەوه  /بــۆ
ســەر ئاگردانەکــه
بــۆ ئــەوەی پشــکۆکانی باوەشــێن کات  /تەمــی ســتەم قوواڵیــی تەمەنــی ئــەو زامانــەن
 /کــه پەنجەیــان نوقمــی خوێــی کەفــی یــادگاره
بــا لەســەر ســنگام ئەگــری  /لــه شــەختەی ئــەم ســااڵ شــتێکم دۆزیــەوه  /نهێنیــەك
لــه زگــی دەریاکاندایــه  /گۆڕانــی ئــەم بەندکراوانــه گەلــێ بەجۆشــه  /هەمــو رێــگاکان
ئەگەڕێــم  /هەمــوو ســووچێك ئەپشــکنم  /بــۆ ئــەوەی ئــەو فرمێســکانه بدۆزمــەوه
کــه دوێنــێ ونــم کــردن  /وتیــان داســی تەمــەن  /ســێبەری ئاســان درەو ئــەکات /
بــەاڵم مــن ئەڵێــم  /ڕهنگــی شــەو گۆرانییــەك ئەڵــێ
وشــەکانی لــە رەگــی خــەم و شــیلەی هەتــاو  /دروســت کــراوه  /گیانــه مەپرســه چــۆن
شــەو توانــی هەڵگژێتــه کۆڵــی دیوارەکانا
چــۆن نائومێــدی ئەبێتــه کۆتــی ئــەو دەســتانەی  /کــه لــه ســەر لێــواری ژەنگنــی /
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ســاڵگاره مەییوەکانــا
لەرتــی ســامناکی تاریکیــان ئەخووســان  /مەپرســه نــاوم چییــه  /مەپرســه بــۆ کــوێ
ئــەڕۆم  /مەپرســه چــی دروســت ئەکــەم
الپەڕەکانــم ژیامنــه پێنووســەکانم هاوڕێمــه  /ئاســانی شــارەکەم چاوەڕێــی هەتــاوه
(.)٤٤-٤٣ :٢٠١٤
 -٣-٦شیکاریی شێوازناسانە
 -١-٣-٦ئاستی زمانی
لــە دەســتپێکی ڕەوتــی بەرهەمهێنانــی شــیعریدا زمانــی هەڵمــەت هەوڵــی دابــڕان دەدا
لەگــەڵ زمانــی بــاوی شــیعریی ئــەو ســەردەمە کــە لێــرەدا مەبەســت زیاتــر زمانــی
شــیعریی گــۆران-ە .گــۆران لــەو ســەردەمەدا ،واتــە لــە شەســتەکاندا ،دەنگــی زاڵــی
شــیعری نــوێ بــوو و شــێوازی زمانیــی بەرهەمەکانــی باڵیــان بەســەر زۆربــەی هەوڵــە
شــیعرییەکانی ئــەو کاتــەدا کێشــابوو .شــیعری لەتیــف هەڵمــەت ،بەتایبــەت لــە
ڕووی زمانــەوە ،واتــە لــە چەشــنی هەڵبژاردنــی وشــە و دەســتەواژەدا ،وەکــوو یەکــەم
هەوڵــی جیــدی دادەنــرێ بــۆ خۆدەربازکــردن لــەو زمانــە زاڵــە شــیعرییە .هەڵمــەت لــە
یەکــەم بەرهەمەکانیــدا زمانێکــی نــوێ بــە کار دەهێنێــت .ئــەو لــە ســەرەتادا لــە ژێــر
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 باڵوکــراوەی 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
و نامــۆ یــان تەنانــەت وشــەی زاراوەکانــی تــر وەرناگــرێ ،بــەاڵم دەرکەوتنــی هێــا
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.
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 -٢-٣-٦ئاستی ئەدەبی
ئەگەرچــی ئاســتی ئەدەبیــی شــێوازی شــیعرەکانی لەتیــف هەڵمــەت لــە قۆناغــی
یەکەمــدا ،واتــە لــە کۆتایــی شەســتەکانەوە تــا کۆتایــی حەفتــاکان ،بــەرز و بەرچــاوە،
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 .)٣٧٣ :٢٠١٤ ،هەروەهــا ،ســەید عەلــی ســاڵەحی،
شــاعیری بەناوبانگــی ئێرانــی ،شــیعری لەتیــف هەڵمــەت بــە «تۆفانئاســا و بەهێــز»
وەســف دەکات ( .)٣٠٥شــیعرەکانی لەتیــف هەڵمــەت لــە ســەرەتاوە لــە ڕووی فــۆرم
و ڕوخســارەوە زۆر نوێخوازانــە و تــازە بــوون ،بــەاڵم لــە قۆناغەکانــی دواییــدا لــەم
بــارەوە ڕووی لــە داکشــان کــرد ،بــە چەشــنێ کــە جیاوازییەکــی زۆر لــە نێــوان یەکــەم
شــیعرەکانی هەڵمــەت و گــۆران لــە ئارادایــە.
الیەنــی زەینــی لــە شــیعری هەڵمەتــدا بەهــا و بایەخــی زۆری پــێ دراوە .ئــەو لــە
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
لــە شــیعرەکانیدا وەکــوو بوونەوەرێکــی زینــدوو و بەهێــز وە بەرچــاو دەکــەوێ و
ڕووبــەڕووی کەسایەتیبەخشــین بــە دیــاردە و ماکــە رسوشــتییەکان دەبینــەوە ،بــە
چەشــنێ کــە هەرهەمــوو بەشــە جیاجیاکانــی رسوشــت وەکــوو مــرۆڤ دەردەکــەون.
الی هەڵمــەت ئــەم کەسایەتیبەخشــینە بــە رسوشــت ڕهههندێکــی رۆحانــی و
مەعنــەوی دەگرێتــەوە.
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
دەرکەوتــووە کــە تەنانــەت وەکــوو الیەنــی زاڵــی ئــەو شــیعرانەش ســەیر دەکــرێ.
 -٣-٣-٦ئاستی هزری
لەتیــف هەڵمــەت بــە دەنگێکــی جیــاواز و داهێنــەری شــیعری هاوچەرخــی کــوردی
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دادەنــرێ .بــە ســەرنجدان بــەوەی خــاوەن پاشــخانێکی مەعریفەناســانە و هزریــی
سەرنجڕاکێشــە و ڕهنگدانــەوەی ئەفســانە و حەکایەتــە فۆلکلۆریکــەکان لــە شــیعری
ئــەودا وە بەرچــاو دەکــەوێ .هەمیشــە بیرۆکــە تــازەکان و لێکدانــەوەی نوێــی لــە
شــیعرەکانیدا ئاراســتە کــردووە .لــە الیەکــی تــرەوە ،هەنــدێ جاریــش زیرەکانــە هەوڵی
گۆڕینــی کۆتایــی هەنــدێ شــاکاری ئەدەبــی و هۆنینەوەیانــی داوە؛ لەوانــە دەتوانیــن
ئامــاژە بــۆ رۆمانــی پیرەمێــرد و زەریــا نووســینی ئێرنێســت هێمینگــوەی بکەیــن کــە
پیرەمێــردی چیرۆکەکــەی هەڵمــەت لــە کۆتاییــدا لــە جیاتــی ڕاوی ماســی ،عاشــقی
کچــی پادشــای پەریــان دەبێــت.
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 ملمالنێــی ناوەکــی ،واتــە شــەڕی خــود لەگــەڵ خــود ،جێــگای ملمالنێــی
دەرەکــی ،واتــە شــەڕی خــود لەگــەڵ بابەتــی کۆمەاڵیەتــی ،دەگرێتــەوە .لــە ڕووی
واتایــی و هزرییــەوە شــیعری هەڵمــەت توانیویەتــی پەنجــە بخاتەســەر هەنــدێ الیەنی
دەروونــی کــە لــە شــیعری هاوچەرخــی کوردیــدا زۆر بــە دەگمــەن ڕهنگیــان داوەتــەوە.
بــۆ منوونــە ڕەشــبینی ،خەمۆکــی ،دڵەڕاوکــێ ،کەمایەســی ،ملمالنێــی 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 ،باشــرین مێتــۆد
بــۆ خوێندنــەوەی وردی بەرهەمەکانــی بریتییــە لــە بۆچوونــە دەروونشــیکارانەکان بــە
مەبەســتی رشۆڤــەی زیاتــری خــود و تایبەمتەنــدی و کێشــەکانی.
هەنــدێ لــە تایبەمتەندییــە شێوازناســانە و واتاییەکانــی ئــەم قوتابخانەیــە بریتیــن لــە
زەقکردنــەوەی جیــاوازی و بەرامبەرێتیــی نێــوان تاکەکــەس و کۆمەڵــگا ،گەڕانــەوە بــۆ
پێشــینە فەرهەنگییــەکان و واتــا ئایینییەکانــی کۆمەڵــگای کــوردان ،خــۆ دوورخســتنەوە
لــە ئاڕاســتەکردنی پەیــام و واتــا رادیــکاڵ و ســۆزاوییەکان ،گرنگیــدان بــە گیانــی
هەڵکــردن و پێکــەوە ژیــان ،نواندنــەوەی چەمــک و ڕوانینــی ســۆفیگەرانە ،گرنگایەتیی
منــداڵ و منداڵێتــی ،بیــری مرۆڤخوازانــە و دابینکردنــی ڕوانگەیەکــی جیهانــی بــۆ
مــرۆڤ.
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لــە ڕووی کاریگەریــی کۆمەاڵیەتــی و گرنگیــدان بــە بنواتــا و ڕوانینــە
شۆڕشگێڕانەکانیشــەوە ،شــیعری لەتیــف هەڵمــەت دەوری بەرچــاوی هەبــووە و
ئــەم الیەنــەی شــێعری هەڵمــەت لــە الیــەن بەشــێک لــە ڕهخنەگرانــەوە وە پشــتگوێ
خــراوە .بــۆ منوونــە ،دوکتــۆر ئەرســەالن بایــز لــە کتێبــی ڕاگەیاندنــی شــۆڕش و
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 ( .)٦٣ :٢٠٠١بایــز ســەەبارەت بــە یەکــەم منوونەکانــی
شــیعری بەرەنــگاری دوای هەرەســهێنانی شــۆڕش لــە ســاڵی ١٩٧٥دا پێــی وایــە لــە
ڕووی مێژووییــەوە یەکــەم شــیعری بەرەنــگاری دوای هــەرەس لــە الیــەن لەتیــف
هەڵمەتــەوە بــاو کرایــەوە ( .)٧٠هەڵمــەت بۆخۆشــی لەســەر ئــەم رایــە پێداگــرە (.)٦٤
 -٧ئەنجام
گەرچــی دوو قوتابخانــەی ڕوانگــە و کفــری لــە ڕووی شێوازناســییەوە لــە یەکــر
جیــاوازن و هەرکامیــان خاوەنــی مۆرکــی زمانــی و ئەدەبــی و هزریــی تایبــەت بــە
خۆیانــن ،بــەالم پێویســتە ئــەوەش بگوتــرێ کــە بەرهەمــی شــاعیرانی ســەر بــە هــەرکام
لــەو قوتابخانەگەلــە دیســانەوە لــە ڕووی شێوازناســییەوە جیاوازییــان پێکــەوە هەیــە.
بێجگــە لەمــەش دەکــرێ ســەرجەم بەرهەمــە شــیعرییەکانی شــاعیرێکی دیاریکــراو
لــە ڕووی شێوازناســییەوە بەســەر چەندیــن لقــدا دابــەش بکــرێ و ئەمــەش دەتوانــێ
پیشــاندەری قۆناغــە لێکجیاوازەکانــی کــۆی ئەزموونــی شــیعریی ئــەو شــاعیرە بــێ
کــە گۆڕانکارییــان بەســەردا هاتــووە؛ لێرەدایــە کــە شــێوازی قۆنــاغ و قوتابخانــە لــە
شــێوازی تاکەکــەس جیــا دەکرێتــەوە (شەمیســا.)٣٥٦ :١٣٧٥ ،
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 بەرفراوانــری بڕیــوە .ئــەم
هۆکارانــە بوونەتــە هــۆی بەئەنجامگەیشــتنی چەندیــن توێژینــەوە لەســەر شــیعری
شــێرکۆ کــە ژمارەیــان لــە لێکؤڵینــەوەی شــیعری شــاعیرانی تــر زیاتــرە .بــەاڵم الیەنــی
تــەواو زەینــی ،ئاراســتەی دەروونــی و مۆرکــی ناوەکیخوازانــە ،مامەڵــەی تاکەکەســیانە
و ڕهههنــدی ســۆفیانەی شــیعری لەتیــف هەڵمــەت بوونەتــە هــۆی ئــەوەی کەمــر
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ســەرنجی خوێنــەران بــە الی خۆیــدا رابکێشــێ .هــەر بۆیــەش ژمــارەی توێژینــەوە
پســپۆڕانەکان لەســەر شــیعری لەتیــف هەڵمــەت کەمــرە لەوانــەی لەســەر شــیعری
شــێرکۆ بێکــەس ئەنجــام دراوە.
ڕەوتــی پەرەســەندن لــە ڕووی زمــان و شــێوازی ئەدەبییــەوە لــە دوو قوتابخانــەی کفری
و ڕوانگــەدا پێچەوانــەی یەکــرن ،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
شــێرکۆ لەچــاو بەرهەمــی هاوچەرخەکانــی گۆڕینــی بەردەوامــی فــۆرم و قاڵــب و
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
ڕووی لــە داکشــان کــرد و زیاتــر الیەنــی هێامخوازانــە و دەروونییەکــەی بەرجەســتە
بــووەوە.
لــە ڕووی ڕۆشنبیریشــەوە ،ئەگەرچــی لــە ســەرەتادا لەتیــف هەڵمــەت بەهێــز
دەرکــەوت ،بــەاڵم لــە قۆناغەکانــی تــردا ئەمــە شــیعری شــێرکۆ بێکــەس بــوو کــە
توانــی بەردەنگێکــی بەرفــراوان بــۆ خــۆی دەســتەبەر بــکات .لــە ڕووی گرنگیــدان بــە
تاکایەتییــەوە و دەرخســتنی کەڵکەڵەکانــی خــودی شــاعیر شــیعری هەڵمــەت لەچــاو
شــیعری شــێرکۆ ســەرکەوتووترە .ڕهخنــەی تونــد و رادیــکاڵ لــە شــیعری شــێرکۆدا
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 کەمــر بەرجەســتە بۆتــەوە
و ئەمــە رشۆڤــەی کەڵکەڵــە دەروونییەکانــی خــودی شــیعرییە کــە لــە بەرهەمــی لەتیــف
هەڵمەتــدا گرنگیــی دراوەتــێ.
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سەرچاوەکان
الف) کوردی
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 .2بایــز ئیســاعیل .ئەرســەالن ( .)2001ڕاگەیاندنــی شــۆڕش و بزووتنــەوەی شــیعری
کــوردی .ســلێامنی :وەزارەتــی رۆشــنبیری.
 .3بەرزنجــی ،هەڵــۆ ( .)2005پرســیارەکان هێشــتا تینــووی وەرامــن ،بەرگــی یەکــەم.
ســلێامنی :چاپخانــەی چوارچــرا.
 .4بێســتوون ( .)1985ڕووبــەڕوو لــە ســێبەری چیــادا :هەڤپەیڤیــن لەگــەڵ شــێرکۆ
بێکەســدا .چاپخانــەی شــەهید ئیرباهیــم عــەزۆ لــە شــاخ.
 .5بێکەس .شیرکۆ ( .)1990دیوانی شێرکۆ بێکهس :بهرگی یهکهم .ستۆکهۆڵم.
 )2002( ------------- .6دیوانــی شــێرکۆ بێکــهس :بهرگــی یهکــهم .ســلێامنی:
چاپخانــەی پــرژە ،چاپــی دووهم.
 .7تاهیــر بەرزنجــی ،عەلــی (« .)2002نەرگســییەت یــان خــود لــە شــیعری لەتیــف
هەڵمەتــدا» .گۆڤــاری زانکــۆی ســلێامنی.
 .8جەبــار ،ئاســۆ ( .)2002تازەگــەری :لێکۆڵینەوەیــەک دەربــارەی تازەگــەری و دیــوە
نادیارەکانــی قەســیدەی ڕهنگدانــی شــێرکۆ بێکــەس .ســلێامنی :تیشــک.
 .9رەئــووف عەلــی ،لوقــان ( .)2013ســەرەتایەک بــۆ ڕۆمــان و شــیعری سەربەســتی
کــوردی .ســلێامنی :الوەنــد.
( -------------- .10ئــا)(« .)2016وشــەی فەرهەنگــی لــە شــیعرەکانی شــێرکۆ
بێکەســدا» .مجلــە جامعــە الکرکــوک للدراســات االنســانیە .ژ.٣ .
( -------------- .11بــی)(« .)2016یاخیبــوون لــە شــیعرەکانی شــێرکۆ بێکەســدا:
دیوانــی ئێســتا کچێــک نیشــتاممنە بــە منوونــە» .مجلــە جامعــە الکرکــوک للدراســات
االنســانیە .ژ.٦ .
« )2017( -------------- .12ســیمیۆلۆژیای ڕهنــگ لــە شــیعری شــێرکۆ بێکەســدا:
دیوانــی ڕهنگــدان بــە منوونــە» .مجلــە جامعــە التنمیــە البرشیــە .س ،٣ .ژ ،٣ .لــل.
.٤٨٢-٤٥٣
 .13رەئــووف عەلــی ،لوقــان و ســامان محەمــەد عەلــی (« .)2015گوتــاری پۆلیفۆنی
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لــە دەقــە وااڵکانــی شــێرکۆ بێکەســدا» .گۆڤــاری زانکــۆی گەرمیــان .ژ ،٦ .لــل-٧٦ .
.١٠٠
 .14ســەجادی ،بەختیــار (« .)1378قوتابخانــە ئەدەبییــەکان لــە ئەدەبــی کوردیــدا،
بەشــی ســێیەم :رۆمانتیــزم» .ســیروان .س ،٣ .ژ ،٢ .ل.١١ .
 .15ســلیوە عیســا ،هاوژیــن ( .)2012ڕهههنــدی دەروونــی لــە شــیعرەکانی لەتیــف
هەڵمەتــدا .نامــەی دوکتــۆرای ئەدەبــی کــوردی .زانکــۆی کۆیــە.
 .16شــاکەلی ،فەرهــاد ( .)2000پــرۆژەی کوودەتایەکــی نهێنــی .هەولێــر :کوردســتان،
چاپــی دووەم.
 .17عومــەر حەســەن ،مەریــوان و لوقــان رەئــووف عەلــی (« .)2015کارنامــەی
ناونیشــان لــە دەقــە وااڵکانــی شــێرکۆ بێکەســدا» .مجلــە جامعــە الکرکوک للدراســات
االنســانیە .س ،١٠ .ژ ،٣ .لــل.٤٠-٢٢ .
 .18عەلــی ،بەختیــار (« .)2002گــەڕان بــۆ ماناکانــی دیکــەی شــیعر» .رامــان .ژ،٧٢ .
لــل.١٣ .
 .19عێزەدیــن ،ســامان ( .)2007بنیاتــی هونــەری لــە شــیعرەکانی لەتیــف هەڵمەتــدا.
نامــەی ماســتێری بەشــی زمــان و ئەدەبــی کــوردی .زانکــۆی بەغــداد.
 .20قــادر حەســەن ،شــادان ( .)2005بزووتنــەوەی ڕوانگــە و شــیعری نوێــی کــوردی.
ســلێامنی :ســەردەم.
 .21قەرەداغی ،عەتا ( .)2000گەڕان بە دوای ناسنامەدا .سلێامنی :سەردە
 .22کەســنەزانی ،بــورشا ( .)2014ئیــر لــە دەرگا نــادات پۆســتەچی .ســلێامنی:
غەزەڵنــووس.
 .23محەمــەد ئەمیــن قــادر ،محەمــەد (کاکــەی فــەالح) ( .)1980کاروانــی شــیعری
نوێــی کــوردی ،بهرگــی یهکــهم .بهغــداد :چاپخانــەی حســام ،چاپــی دووەم.
 .24محەمــەد ،ئــاوات (« .)1994لەبــارەی زمانــی شــیعر و رۆشــنبیریی ســەردەمەوە».
ئــااڵی ئــازادی .ژ.١١٧ .
( ------------ .25بــێ تــا)« .ڕهنگــدان و پێکهاتــەی ڕهنــگ» .ئاینــدە .ژ ،٢٨ .لــل.
.٧٥-٧٠
 .26مســتەفا رەســووڵ ،عێزەدیــن ( .)1968ریالیــزم لــە ئەدەبــی کوردیــدا (الواقعیـه فــی
االدب الکردیــه) .بیــروت.
 .27ههڵمــهت ،لهتیــف ( .)2014دیوانــی لهتیــف ههڵمــهت .ســلێامنی:
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غهزهلنــووس .
( ------------ .28بــێ تــا) .لــە «کفرییــەوە بــۆ کۆتاییــەکان» .مامۆســتای کــورد .ژ٣٠ .
و .٣١
ب) فارسی و انگلیسی
 .1ایرانــزادە ،نعمتاللــە (« .)1390نظریــە ســبک در ایــران :روشهــای سبکشناســی».
فصلنامــە تخصصــی سبکشناســی نظــم و نــر فارســی (بهــار ادب) ،س .چهــارم ،ش.
دوم (پیاپــی  ،)١٢صــص.٢٠-١ .
 .2بیکــس ،شــیرکو (« .)1386گفتگــو بــا شــیرکو بیکــس» .گوهــران (شــارهی ویژهی
شــعر کرد) .ش ،١٥ .صــص.٤٨-٤٣ .
 .3تبــاری ،پیــان و دیگــران (« .)1395انعــکاس اوضــاع اجتامعــی در اشــعار شــیرکو
بیکــس» .پژوهشــنامه ادبیــات کــردی .س .دوم ،ش ،٣ .صــص.١٤-١ .
 .4ســجادی ،بختیــار ( .)1394ادبیــات کــردی در کردســتان عــراق بعــد از .١٩٧٠
پژوهشــکدە کردستانشناســی دانشــگاه کردســتان .طــرح پژوهشــی.
 .5شمیسا ،سیروس ( .)1374کلیات سبکشناسی .تهران :انتشارات فردوس.
 .)1375( ------------ .6سبکشناسی شعر .تهران :فردوس ،چاپ دوم.
 .7کنــدال ،نــزان و دیگــران ( .)1379کردهــا .ترجمــه ابراهیــم یونســی .تهــران:
روزبهــان ،چــاپ ســوم.
 .8کوچــرا ،کریــس ( .)1377جنبــش ملــی کــرد .ترجمــه ابراهیــم یونســی .تهــران:
نــگاه ،چــاپ دوم.
 .9مــک داول ،دیویــد ( .)1383تاریــخ معــارص کــرد .ترجمــه ابراهیــم یونســی .تهــران:
پانیذ ،چــاپ دوم.
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