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ئه دیبێکی  چه ند  ئێمه ،  69ی  شیعرییه که ی  به یاننامه   دوای  کورت  )ماوه یه کی  ده ڵێت:  عه ززاوی  فازیل 
کوردیش به یاننامه یه کیان له  سه ره تای ساڵی 1970دا ده رباره ی تازه گه ری باڵو کرده وه .( هه ر ئه م شاعیره  
که  ساڵی 1967 )مخلوقات فاضل العزاوی الجمیلة(ی باڵو کرده وه ، ناوی لێ نابوو: ڕۆمانه شیعر، 30 سی 
ساڵی ته واو دوای ئه و که  شێرکۆ بێکه س له  1997دا )خاچ و مار و رۆژژمێری شاعیرێک(ی باڵو ده کاته وه ، 
ناوی لێ ده نێت: ڕۆمانه شیعر. فازیل عه ززاوی له  باسی ئه و ڕۆمانه شیعره یدا که  له  نێوان سااڵنی 1965 
تا 1967دا نووسیویه تی، ده ڵێت: )ڕۆمانێکی کراوه یه، هه موو که س ده توانێت به شداری له  نووسینیدا 
بکات،( که چی هه ندێک نووسه ر له  باشووری کوردستان که  تازه کی باسی ده قی کراوه  ده که ن، پێیان وایه  

شتی نوێیان داهێناوه .

لهبارهیڕوانگهوه
حهمهسهعیدحهسهن
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شیعرییه   بزووتنه وه   ئه و  ڕوانگه  الساییکردنه وه ی 
له   عه ززاوی  فازیل  ده ستپێشخه ریی  به   که   بوو، 
عه ززاوی  که    1969 ساڵی  هه ڵدا.  سه ری  عیراقدا 
و هاوڕێیانی گۆڤاری )شیعر 69( باڵو ده که نه وه ، 
 1970 ساڵی  ده رده چێت،  لێ  ژماره ی  چوار  ته نیا 
که  شێرکۆ بێکه س و هاوڕێیه کانی گۆڤاری ڕوانگه  
باڵو ده که نه وه ، ته نیا سێ ژماره ی لێ ده رده چێت. 
یه که مین  الجاهلی(  للشعر  بنیوي  تحلیل  )نحو 
بونیادخوازی،  مێتۆدی  به   ئه ده بییه   لێکۆڵینه وه ی 
ئه بو دیب  که مال   1975 ساڵی  عه ره بی،  زمانی  به  
سه باره ت به  شیعری )له بید( نووسیویه تی. )پروپ( 
به  چ مێتۆدێک، چیرۆکی میللیی ڕووسیایی به  سه ر 
بۆ  داوه ،  هه وڵی  ئه بودیبیش  که مال  کردووه ته وه ، 
لێکدانه وه ی شیعری جاهیلی، هه مان مێتۆد بگرێته  
به ر. نزیکه ی ده  ساڵ بوو، بونیادخوازی له  زێدی 
عه ره بستان،  گه ییشته   ئینجا  نه مابوو،  باوی  خۆی 
دوازده  ساڵ زێتربوو گه ییشتبووه  عه ره بستان، ئینجا 
که مال  وه ک چۆن  کوردستان.  باشووری  گه ییشته  
پێ  ده ستی  پروپ  الساییکردنه وه ی  به   ئه بودیب 
الساییکردنه وه ی  به   کوردیش  بونیادخوازانی  کرد، 
که مال ئه بودیب، به  خوێندنه وه ی شیعری کالسیکی 

کوردی ده ستیان پێ کرد. 
بونیادخوازیی  سه رهه ڵدانی  مێژووی  باسی  ئه وی 
فه رامۆش  کتێبه   سێ  ئه م  نابێت  بکات،  عه ره بی 

بکات:
1( األسلوب و األسلوبیة، عبدالسالم المسدی 1977
2( نظریة البنائیة فی النقد األدبی، د. صالح فضل 

1978
3( جدلیة الخفاء و التجلی، کمال أبودیب 1979

گشتی،  شێوه یه کی  به   عه ره بی  بونیادخوازیی 
وێنه یه کی شێواوی بونیادخوازییه  ئه ورووپاییه که یه ، 
شێواوی  وێنه یه کی  کوردییش  بونیادخوازیی 
کرۆزۆیڵ  ئێدیت  عه ره بییه که یه .  بونیادخوازییه  
پێی وایه ، چونکه  کولتووری ئه مریکاییه کان له  هی 
فه ره نساییه کان جیاوازه ، بۆیه  بونیادخوازی نه یتوانی 
له  ئه مریکا به  هه مان شێوه ی فه ره نسا گه شه  بکات 
به   مێژوو  ئه مریکاییه کان  ئاخر  ببێته وه ،  باڵو  و 
داهاتوو،  بڕیوه ته   چاویان  هه میشه   و  ناگرن  هه ند 
ڕابردوون.  ده ستی  گیرۆده ی  فه ره نساییه کان  وه لێ 
ئایا کوردستان بۆ سه رهه ڵدانی بونیادخوازی له بار 
له   ئێمه ، ته نیا  بره وی ئه و مێتۆده  الی  یان  بوو؟ 

الساییکردنه وه یه کی ڕووته وه  سه رچاوه ی گرت؟
وێنه یه کی شێواوی شتراوسه ،  که   ئه بودیب  که مال 
شیعری  باسی  ئه و  که ره سه کانی  به   دێت 
که   کوردیش  بونیادخوازی  ده کات،  ئیمره ئولقه یس 
وێنه یه کی شێواوی که مال ئه بودیبه ، دێت قه رز له  
قه رزدار ده کات، کاتێک به  که ره سه کانی وی، باسی 
شیعری مه حوی یان نالی ده کات. که مال ئه بودیب 
ڕه خنه ی  بواری  له   کردوومه   من  )ئه وه ی  ده ڵێت: 
فه ره نساییه کان  زێتره   له وه   گه لێک  بونیادخوازیدا، 
ئه م  هه ر  کردوویانه .(  ئه ورووپاییه کان  هه موو  و 
عه ره به کان  مۆدێرنیسته   له   وای  که پووبڵندییه  
کردووه ، بڵێن: )ئینسانی ئه م سه رده مه ، یان وه ک 
ئێمه  نوێخوازه ، یان کۆنه خوازێکی نه زانه .( هه ندێک 
له  بونیادخوازانی کورد لووتبه رزی و که سانی دیکه  
به  جاهیل له  قه ڵه م دانیش، هه ر له  عه ره به کانه وه 

فێر بوون.
وه ک  ڕێبازی  چه ندان  ئه ورووپایی  مۆدێرنیزمی 
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ڕه مزی، ته عبیریی، دادایی، سوریالی، بێهووده یی و 
 فۆرمالیزمی به  خۆیه وه  دیوه ، ئایا خۆ به  نوێخواززانانی  
چییان  ده ربچێت،  لێ  الساییکردنه وه ی  له   کورد، 
سێرڤانتس:  په خشانه شیعر،  داهێناوه ؟   بۆدلێر: 
ساتیر، ئاڵتۆسیر: خوێندنه وه یه کی نوێی مارکسیزم، 
سۆسێر: سیسته می زمان، هایدگه ر: هێرمێنیۆتیکا، 
فۆکۆ: ئه رکیۆلۆژیای مه عریفه ، الکان: ده روونناسی، 
شتراوس: ئه نترۆپۆلۆژیا، ژاکۆبسۆن: سیمیۆتیکا و 
ئایا  کۆڵۆنیالیزم،  دوای  ئه ده بی  سه عید:  ئێدوارد 
بوارێکدا  چ  له   کورد  به زلزانه کانی  خۆ  ناڕه وا  به  
ئه دوار  عه ره بی  ئه گه ر  کردووه ؟  تۆمار  داهێنانیان 
خه ڕڕات گوته نی، زمانێکی گوندی بێت، ئه وا کوردی 
خۆ هه ڵکێشان،  له بری  بریا  کوێره دێیه که ،  زمانی 
به و  ده مانتوانی  نابه ین،  دیکه   شک  چونکه  چه کی 
گۆڕینی  له   به شدارییه ک  سووکه   شیرینه ،  زمانه  

واقیعی باودا بکه ین.
*

که   هه ڵبگرێت  مشتومڕ  نییه    شتێک  ئه وه  
له    )1970  .04  .25 ڕوانگه   )بانگه وازه که ی 
و  ئه ده بی  نه ک  ده چێت  سیاسی  بانگه وازێکی 
سیاسی  بزووتنه وه یه کی  ڕێبه رانی  ده ڵێیت  هه ر 
ئه و  زۆربه ی  بۆیه   هه ر  نووسیویانه ،  ئه ده بی  نه ک 
ڕه خنانه شی به  گژ ڕوانگه دا  ده چوونه وه ، ڕه خنه ی 
سیاسی بوون نه ک ئه ده بی. فازیل مه ال مه حموود، 
له گه ڵ  ئه وی  میسری  فوئاد  و  قه ره داغی  فوئاد 
نه ک  بوو،  سیاسی  ملمالنێی  ده یانکرد،  ڕوانگه دا 

وتووێژی ئه ده بی.
)هه ر ڕاپه ڕینێک له  مێژووماندا ته قی بێته وه ، هه ر 
تاوی سه نده وه .()1(  ئه ده بیماندا  له  کوانووی  زوو 

ئه وه  ته واو له  گوته ی ئه و سیاسییانه  ده چێت که  
ئه ده ب به  پاشکۆی سیاسه ت ده زانن و ئه و ئه ده به  
بێت  واندا  فیکری  ڕاژه ی  له   که   ده که ن  په سه ند 
تێزه   ئه و  بکات.  واندا  ئامانجی  ئاشی  به   ئاو  و 
پێوه ندیی  بۆ  نادیالێکتیکانه یشه   لێکدانه وه یه کی 
واقیع  چۆن  وه ک  ئاخر  واقیع،  و  ئه ده ب  نێوان 
کاریگه ریی له سه ر ئه ده ب هه یه ، هه ر وایش ئه ده ب، 
ڕاسته   ده هێڵێت.  جێ  واقیع  له سه ر  کاریگه ریی 
ڕاپه ڕین له  ئه ده بدا ڕه نگ ده داته وه ، وه لێ ئه ده ب 
ببێته   بكات،  کۆمه ڵگه دا  له   گۆڕانکاری  ده توانێت 
خه واڵوو  خه ڵکانێکی  میلله تێک،  ڕابوونی  هه وێنی 

بێدار بکاته وه  و بۆ شۆڕش هانیان بدات.
)ڕاپه ڕین له ناو ڕاپه ڕیندا(یش که  له  بانگه وازه که دا 
ڕۆژیه   کتێبه که ی  ناونیشانی  وه رگێڕانی  هاتووه ، 
سووکه   به   شۆڕشدا،(  له ناو  )شۆڕش  دۆبرێیه : 
نه ک  سیاسییه   کتێبێکی  که   ده ستکارییه که وه  
بۆ  بانگه شه   ڕوانگه   بانگه وازه که ی  ئه ده بی. 
گه رچی  ده کات،  شۆڕشگێڕی(  نوێی  )بیروباوه ڕی 
یان  ئه م  بۆ  ڕیکالم  حیزبه ،  کادیری  ئه رکی  ئه وه  
ئه و بیروباوه ڕ بکات و ئه دیب سه ودای له گه ڵ هونه ر 
بانگه وازه که   ئیدۆلۆگی.  نه ک  هه یه  مه عریفه دا  و 
بایه خێکی زۆر به  )شۆڕش و شۆڕشگێڕی( ده دات، 
که سێکه   کامۆ،  ئه لبێر  وه ک  ئه دیب،  هه رچه نده  
بۆ  بانگه شه   که سێکه   شۆڕشگێڕ،  نه ک  یاخیبوو، 
یاخیبوون ده کات نه ک شۆڕش. گه رچی بانگه وازه که  
خوازیاره  )وشه ی کوردی نه کرێته  کۆیله ی دروشمی 
به رهه می  له   گرنگ  به شێکی  وه لێ  سیاسی،( 
ئه و خواسته وه  خۆی  پێچه وانه ی  به   ڕوانگه ییه کان 

ده نواند.

ڕوانگه  الساییکردنه وه ی ئه و بزووتنه وه  شیعرییه  
بوو، که  به  ده ستپێشخه ریی فازیل عه ززاوی له  
عیراقدا سه ری هه ڵدا

که مال ئه بودیب 
که  وێنه یه کی 
شێواوی 
شتراوسه ، 
دێت به  
که ره سه کانی ئه و 
باسی شیعری 
ئیمره ئولقه یس 
ده کات، 
بونیادخوازی 
کوردیش که  
وێنه یه کی 
شێواوی که مال 
ئه بودیبه ، دێت 
قه رز له  قه رزدار 
ده کات، کاتێک 
به  که ره سه کانی 
وی، باسی 
شیعری مه حوی 
یان نالی ده کات
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ناشیرینی  ئێمه   )نووسینی  ده ڵێن:  ڕوانگه ییه کان 
نووسه ر  ڕاستییه که ی،  وه لێ  خۆی،(  ناگرێته  
ناشیرینه کانی  الیه نه   نیشاندانی  ڕێی  له   ده توانێت 
کۆمه ڵگه وه ، هه وڵی چه سپاندنی جوانی بدات. یان 
زنجیرێک  و  کۆت  گشت  ئێمه   )نووسینی  ده ڵێن: 
شیعردا  له   نموونه   بۆ  گه رچی  ده پچڕێنیت،( 
کێشیان  زنجیری  نه   شکاند،  سه روایان  کۆتی  نه  
پساند. کاتێک ده توانین خۆمان به  شاسواری بواری 
نوێکردنه وه ی شیعر بزانین که  خۆڕسکانه  بنووسین 
و هیچ کام له  ڕێسا و ته کنیکه کانی شیعری دێرین 
ڕه چاو نه که ین. )شێوه  و ناوه ڕۆک پێکه وه  له  دایک 
ده بن.( له  بانگه وازه که دا ته نیا ئه و تاقه  ڕسته یه م 

بینییه وه ، له  قسه ی ئه دیب بچێت.
هه ر  )ئێمه   ده ڵێن:  ڕوانگه ییه کان  هه رچه نده  
و  شۆڕشگێڕ  کارگێڕ،  نین،  شاعیر  یان  نووسه ر 
جه نگاوه ریشین!( که چی له تیف هه ڵـمه ت و ئه نوه ر 
له   و  تێده په ڕێنن  له وانیشی  شاکه لی،  )فه رهاد( 
بڕوایان  هیچ   )1971  .07  .14( به یاننامه که یاندا 
به  ڕیفۆرم نییه ، )شیعریان به  شۆڕش ده چوێنن( 
کوردی!()2(   وشه ی  )ڕزگارکه ری  به   خۆیشیان  و 
ئه و دوو شاعیره  بۆیه  جاڕی شۆڕشیان داوه ، )تا 
شیعری کوردی که  مه یموونه ، بیکه ن به  مرۆڤێکی 
پوخت( و پێیان وایه  )شاعیری ڕاسته قینه  هێنده  
سه یر بیر ده کاته وه ، زۆر که س به  شێتی داده نێن.( 
شه کسپیرم بیر ده که وێته وه  که  ده یگوت: )شاعیر و 
شێت و منداڵ له  خه یاڵدا یه کانگیر ده بنه وه .( شاعیر 
منداڵه که ی  گوێڕایه ڵی  هه ر  ده نووسێت،  تا  ده بێت 
نییه   جۆرێک  ئه وه   ئایا  بێت،  ناخی  بێشکه ی  نێو 
ڕوانگه ییه کانه وه  که   پێچه وانه ی  به   له  شێتایه تی؟ 

شاکه لی  و  هه ڵمه ت  زۆربه یه ،  له   ده میان  ڕووی 
پێیان ئاسایییه ، ئه گه ر که سانێکی که م له  شیعریان 

تێبگه ن.
خۆی  )ته مه ننامه (ی  که   هه ڵمه ت  له تیف 
ئه مه   که   ده ڵێت  شتێک  تێیدا  ده نووسێته وه ، 
پوخته که یه تی: )باوکم دووعانووس بوو، به  نوشته  
باران  و  ده بووه وه   چاک  نه خۆش  دوعاکانی،  و 
و  سیحر  بابه تی  له   شتێکه   دوعا  ده باری.()3( 
جوان  شیعرێکی  که   سیحر.  له   جۆرێکه   شیعریش 
هه ر  ده بین،  به نگ  و  سه رسام  ده خوێنینه وه ، 
ده ڵێیت سیحرمان لێ کراوه  یان دوعامان لێ گیرا 
بووه . چونکه  له تیف هه ڵمه ت گوێڕایه ڵی منداڵه که ی 

ناخیه تی، ئه وه  بۆیه  سیحر له  شیعری ده چۆڕێت.
که ریم  میرزا  جه الل  ده رباره ی  بێکه س  شێرکۆ 

)1935 – 1993( ده ڵێت: 
ئه و وه خته ی ئه و

عاشقی شیعری تازه  بوو،
له ناو دیوه خانی کۆن و 
له ناو گه ڕه کی عورووزدا

شیعری تازه یان ڕاو ده نا.)4(
سه ده یه ک  چاره که   ده وروبه ری  ڕاستییه که ی 
تازه   شیعری  که ریم  میرزا  جه اللی  ئه وه ی  پێش 
بنووسێت، گۆران )1904 – 1962( شیعری له ژێر 
چه پۆکی عورووز ده رباز کردبوو. ئه دی مه وله وی و 
بێسارانی و وه لێ دێوانه یش هه ر به  کێشی خۆماڵی 
کێش  کام  له وه ی  چاوپۆشین  به   نه یانده نووسی؟ 
دوو  شیعر  نا،  یان  هه یه   کێشی  ده کات،  ڕه چاو 
جۆری هه یه ، شیعری مردوو، ئه وی هه ر زوو سیس 
ده بێت و ده وه رێت، شیعری زیندوو، ئه وی به رگه ی 
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زه مان ده گرێت. 
پێویسته   و  بێده نگییه   )هونه ری  خۆی  که   شیعر 
بێت،(  وشه کانی  بێده نگیی  له   گوێمان  به رده وام 
به سه ر  نه ڕه   حه فتا،  سااڵنی  سه ره تای  که چی 
به   سه روه خته   ئه و  بوو.  زاڵ  کوردیدا  شیعری 
ده گمه ن شیعرێک هه بوو، بێده نگی له  دوای خۆیه وه  
جێ بهێڵێت. شاعیرانی ڕوانگه  و له تیف هه ڵمه تیش 
ئه وه یه   گرنگ  شتی  نه کردبوو،  به وه   ده رکیان 
بێده نگیش  ده نگهه ڵبڕین.  نه ک  ده یڵێت،  بێده نگی 
بێده نگ  لێی  شاعیر  ئه وی  کورتبڕی،  له   جۆرێکه  
)شیعری  ده هێڵێت.  جێ  خوێنه ری  بۆ  و  ده بێت 
زه ریا  نێو  سه هۆڵینی  شاخی  له   هه ر  بێده نگ 

ده چێت، ته نیا لوتکه که ی به  ده ره وه یه .()5(
*

نوێمانه وه   کوردیی  ئه ده بی  ڕوانگه ی  له   )1(بانگه وازێک 
کاکه مه م  عارف،  حسێن  بێکه س،  شێرکۆ   1970  .04  .25
بۆتانی، جه مال شارباژیڕی و جه الل میرزا که ریم. )دکتۆر 
عه لی تاهیر به رزنجی، کاریگه ری ڕوانگه  له  نوێگه ری شیعری 
کوردیدا، ل197 خانه ی  چاپ و باڵوکردنه وه ی چوارچرا 2008 

سلێمانی.(
شێته کان:  کفری،   – که رکووک  گرووپی  )2(به یاننامه ی 
سه رنج، هه ڵویست، پرۆژه . )دکتۆر عه لی تاهیر به رزنجی، 
ل224  کوردیدا،  شیعری  نوێگه ری  له   ڕوانگه   کاریگه ری 

خانه ی  چاپ و باڵوکردنه وه ی چوارچرا 2008 سلێمانی.(
)3(له تیف هه ڵمه ت، چرایه ک له  شه پۆلی گه رداودا، ڕۆڤار، 

ژماره  )49( ل4 ده زگای سه رده م 2008 سلێمانی.
ل17   )79( ژماره   ئاینده   جه الل،  بێکه س،  )4(شێرکۆ 

ته مووزی 2008 سلێمانی.
)5(باسم النبریص، الشعر و الصمت، 30. 06. 2008 ایالف..

ئه وه  شتێک 
نییه   مشتومڕ 
هه ڵبگرێت که  
)بانگه وازه که ی 
ڕوانگه  25. 
04. 1970( له  
بانگه وازێکی 
سیاسی ده چێت 
نه ک ئه ده بی 
و هه ر ده ڵێیت 
ڕێبه رانی 
بزووتنه وه یه کی 
سیاسی 
نه ک ئه ده بی 
نووسیویانه ، هه ر 
بۆیه  زۆربه ی 
ئه و ڕه خنانه شی 
به  گژ ڕوانگه دا  
ده چوونه وه ، 
ڕه خنه ی سیاسی 
بوون نه ک 
ئه ده بی

بانگه وازه که  بایه خێکی زۆر 
به  )شۆڕش و شۆڕشگێڕی( 
ده دات، هه رچه نده  ئه دیب، 
وه ک ئه لبێر کامۆ، که سێکه  
یاخیبوو، نه ک شۆڕشگێڕ، 

که سێکه  بانگه شه  
بۆ یاخیبوون ده کات 
نه ک شۆڕش. گه رچی 
بانگه وازه که  خوازیاره  
)وشه ی کوردی نه کرێته  

کۆیله ی دروشمی سیاسی(، 
وه لێ به شێکی گرنگ له  

به رهه می ڕوانگه ییه کان به  
پێچه وانه ی ئه و خواسته وه  

خۆی ده نواند

بانگه وازه که ی ڕوانگه  بانگه شه  بۆ )بیروباوه ڕی 
نوێی شۆڕشگێڕی( ده کات، گه رچی ئه وه  
ئه رکی کادیری حیزبه 


