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مێژووی پۆستەرە شیعری کوردی و 
ڕاگوزەرێکی »تایبەت« بە فۆرمی هایکۆ

کامەران گەردی

لــەو  هەندێــک  بــارەی  لــە  قســەکردن  بــۆ 
بابەتانــەی کــە تاکوتــەرا لــە پەراوێــزی جۆرەکانــی 
کورتــە شــیعر باســی فۆرمــی هایکــۆی ژاپۆنیشــیان 
کــردووە، ســەرەتا پێویســتە بــۆ نێــو ئــەو الپەڕانەی 
مێــژووی نزیکــی ئەدەبــی کــوردی بگەڕێینــەوە، بــە 
ــازەی  ــەری ت ــی هون ــە دوای دەرکەوتن تایبەتیــش ل
پۆســتەرە شــیعرەوە، کــە کــەم و زۆر ڕەخنەگــران 
ــەر  ــتووەتە س ــکیان خس ــورد تیش ــەرانی ک و نووس
ناوەرۆکــی فۆرمــی هایکــۆی ژاپۆنــی و بیخەینــە بــەر 

ــەوە. ــێکی تایبەت باس
هــەوڵ دەدەیــن لــە چوارچێــوەی ئــەم نووســینەدا 
قســە لــە ســەر ناوەرۆکــی )هەندێــک( لــەو بابــەت 
و شــرۆڤە و توێژینەوانــەی تایبەتــن بــە کورتــە 
شــیعری کــوردی لــە نێــو مێــژووی نزیکــی ئەدەبــی 
ــە  ــەر ل ــوان ســااڵنی ب ــە نێ ــە ل ــن ک ــدا بکەی کوردی
کۆتایــی حەفتــاکان و هەشــتاکان و نــەوەدەکان 
کۆئەزموونــی  لێکەوتــەی  وەک  دواتریشــەوە،  و 

ــراون. ــاپ ک ــوردی چ ــیعری ک ــتەرە ش پۆس
تێڕوانینــی  و  دیدگــە  مەبەســتمانە  لێــرەدا 
نووســەران بــە ئەزموونــی ئەمــڕۆی هایکــۆی کــوردی 
پەیوەســت بکەینــەوە، تــا بتوانیــن لــە بەرەنجامــی 

ســەرەداوی  کــوردەوە  نووســەرانی  تێفکرینــی 
ــی  ــی ڕەگ ــە و بنەماکان ــی و بنەچ ــەی مەعریف ڕیش
ڕاســتەقینەی مێــژووی جۆرەکانــی کورتــە شــیعری 
ــە  ــیعر ل ــە پۆســتەرە ش ــا دەگات ــن ت ــوردی بزانی ک

کوێــوە هاتــوون، بدۆزینــەوە.
لــەم ســۆنگەیەوە بــە پێــی ســاڵ و ڕێکەوتی دیاری 
ــووری  ــەدەب و کولت ــە الپــەڕەی ئ ــان چ ل چاپکردنی
لــە گۆڤــاری ئەدەبــی و  ڕۆژنامــەکان بــن، یــان 
ڕۆشــنبیری و کتێبــی تایبــەت و ســەربەخۆی خــودی 
ــە  ــە دیاریکراوان ــەو بابەت ــاژە ب ــن، ئام ــەران ب نووس
دووتوێــی  لــە  هایکۆیــان  وشــەی  کــە  دەدەیــن 

نووســینەکانیان بەکارهێنــاوە.
ــەرەتایی  ــی س ــدا خوێندنەوەیەک ــاڵ ئەوەش ــە پ ل
ــاوازی  ــارەی ناوەرۆکــی جی ــە ڕانانێــک دەرب و کورت
ــان  ــە بابەتەکانی ــەرەکان ل ــی نووس ــەی ئەدەب دیدگ

ــن. دەدوێی
بەشــێکمان لــەم باســە گرنگانــە هەڵبــژاردووە 
کــە مەبەســتمانە قســەی لــە ســەر بکەیــن کــە بــە 

ــراون. ــۆر نووس ــێوەی هەمەج ش
لەوانە:

)١( لێکۆڵینەوەی ئەدەبی:
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پۆستەر و پەراوێزێکی ڕەخنەیی.
)٢( وتاری وەرگێڕراو:
لە جیهانی هایکۆوە.

)٣( وتار و بەدواداچوون:
شیعر و تەکنۆلۆژیا.

)٤( پۆستەرە شیعری کوردی و
هایکۆی ژاپۆنی. )کتێب(

)٥( کورتیلــە شــیعر لــە ئەدەبــی هاوچەرخــی 
کوردیــدا. )کتێــب(

ناوونیشــانی ئــەم چەنــد ســەر باســە هەمەجۆرەی 
ــەن کۆمەڵێــک شــاعیر و نووســەر  ــە الی ســەرەوە ل
و لێکۆڵــەر و توێــژەر و وەرگێــڕی کــوردەوە لــە 
بــارەی فۆرمــی شــیعری هایکۆی ژاپۆنییــەوە دواون، 
هــۆکاری بنچینەیــی بابەتگەلــی ئــەم نووســینانەش 
لــە ناوەڕاســتی ســااڵنی حەفتــاکان دەســت پــێ 

ــژ دەبێتــەوە. ــا ســاڵی ٢٠١٤ درێ دەکا و ت
ســەرەنجامی  و  لێکەوتــە  بەرهەمانــەش  ئــەو 
١٩٦٩ی  ســاڵی  بەیاننامەکــەی  کاریگەریــی 
شــاعیرانی  بەســەر  بــوو  عــەرەب  شــاعیرانی 
کــوردەوە؛ ســەبارەت بــە نووســینی شــیعری کــورت 
ــتەرە  ــی پۆس ــی فۆرم ــەری نوێ ــە هون ــۆی ل ــە خ ک

دۆزییــەوە. شــیعردا 
قســەکردن لــە بــارەی کرۆکــی ڕاســتەقینەی ئــەو 
ــە  بەشــەی ئەدەبــی کــوردی پێویســتییەکی ئەمڕۆی
ــۆی  ــینی هایک ــەی نووس ــگاوە تازەک ــەڵ هەن و لەگ
ڕابــوردوودا  ســاڵی  ســێ  بــۆ  دوو  لــە  کــوردی 

هاوکــۆک و یەکانگیــر دەبێتــەوە.
بــۆ ڕەوشــی ئەمــڕۆش دەبنــە هەوێنــی ناســاندنی 
بــۆ  و  هایکــۆ  فۆرمــی  مێــژووی  پاشــخانی  زیاتــری 
ئەزموونــی هایکــۆی کوردییــش ســوودی خۆیــان دەبێــت 
و لە داهاتووشــدا وەک ڕیشــەیەکی مەعریفی هەڵقواڵوی 
هــزری کــوردی لــە نووســینەوەی مێــژووی تایبــەت بــە 

ــگ. ــەی گرن ــەوە بناغ ــش دەبن ــۆی کوردی هایک
چەنــد  هەاڵوێرکردنــی  و  خوێندنــەوە  دوای 
بــە  پەیوەســتن  الپەڕانــەی  ئــەو  ســەرەداوێکی 

ــە ســەرچاوەی  ــە شــیعری کــوردی ل ــژووی کورت مێ
دروســتی خۆیانــەوە وەک بەڵگەنامــەی ئەدەبــی لــە 
بەردەســتماندان. لــەم بارەیــەوە ڕاســتییەکی گرنگی 
مێژووییمــان بــۆ ڕوون دەبێتــەوە کــە مامۆســتا 
ئــازاد عەبدولواحیــد یەکەمیــن نووســەر و لێکۆڵــەری 
کــوردە نــاو و دەســتەواژەی فۆرمــی هایکۆی ژاپۆنی 
ــەوە،  ــی کوردیی ــو نەخشــەی ئەدەبیات ــە نێ هێناوەت
هــەر لێــرەوەش بــاس لــە نووســینی دەســتەیەک لــە 
نووســەر و شــاعیر و وەرگێــڕی کــورد دەکەیــن کــە 
هــەر یەکێــک لــە ڕوانگــەی ئەزمــوون و تایبەتمەندی 
بوارەکــەی خۆیــەوە باســی لــە فۆرمــی هایکــۆی 

ــردووە. ــی ک ژاپۆن
دەقــی  وەرگێڕانــی  چ  بابەتانــەش  ئــەم  کــۆی 
هایکــۆ بووبــن، چ بابەتــی وەرگێــڕراوی بیانــی بــن 
بــۆ زمانــی کــوردی، چ لێکۆڵینــەوەی ئەدەبــی و 
ــی  ــەوەی توێژەران ــەراوردکاری، چ توێژین ــی ب ئەدەب

ــن. ــورد ب ک
تێهەڵکێشــکردنی  لــە  ســەرەکیش  مەبەســتی 
ــڕۆی  ــەی ڕەوشــی ئەم ــە ئاوێت ــە ئەوەی ــەم بابەتان ئ
ــۆ  هایکــۆی کــوردی بکرێنــەوە، چونکــە نزیکــەی ب
دوو تــا ســێ ســاڵ دەچێــت هەندێــک لــە شــاعیرانی 
ئەمــڕۆی کــورد لــە تەمــەن و ئەزموونــی جیــاوازەوە 
کورتیلــە شــیعری کــوردی لــە فۆرمــی هایکــۆی 

ــن. ــەن و دەینووس ــتە دەک ــدا بەرجەس ژاپۆنی
هایکــۆی  بەرهەمدانــەوەی  لەگــەڵ  هاوتەریــب 
هایکیســتانی کــورد لــە گۆشــەیەکی گۆڕەپانــی ئەمــڕۆی 
شــڕۆڤەکارانیش  و  نووســەران  کوردیــدا،  ئەدەبــی 
خوێندنــەوە و هەڵســەنگاندن لەبارەی پاشــخانی فۆرمی 
ــەوەی دروســتیش  ــەن و خوێندن ــی دەک ــۆی ژاپۆن هایک

ــن. ــەم دەهێن ــوردی بەره ــۆی ک ــی هایک ــۆ دەق ب

وێستگەی یەکەم:
بــۆ ئــەم مەبەســتە پێویســتە دەســپێک بــاس 
ــش  ــن، ئەوی ــی بکەی ــاری ئەدەب ــن وت لــە دێرینتری

شــیکارێکی ڕەخنەیــی ئــازاد عەبدولواحیــدە
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ــر ناوونیشــانی: )پۆســتەر و پەراوێزێکــی  ــە ژێ ل
ــی( ڕەخنەی

ناوەرۆکــی ئــەم وتارە، ڕەخنــە و بەدواداچوونێکی 
ورد و بەرفراوانە؛ نووســەر بە تێڕوانینێکی قووڵەوە 
هونــەری  نووســینی  و  هاتــن  وردەکارییەکانــی 
تازەبــاوی پۆستەرەشــیعری کــوردی لــە گۆڕەپانــی 
لــەو ســەردەمەدا و  ئەوســای شــیعری کوردیــدا 
گۆڕانکارییەکــی بەرچــاوی لــە گۆڕەپانەکــە هێنایــە 
گــۆڕێ و هونــەری پۆســتەرە شــیعری کــردە بــاوی 

ــەو قۆناغــەی شــیعری هاوچەرخــی کــوردی. ئ
لــە  زۆرێــک  شــرۆڤەی  فراوانــی  بــە  نووســەر 
شــیعری  کورتیلــە  و  شــیعر  کورتــە  جۆرەکانــی 
کــوردی لــە چەنــد فۆرمێکــی جیــاوازدا دەکات، 
هەمــوو  شــیعرن،  پۆســتەرە  هاوشــێوەی  کــە 
الیەنەکانــی پێکهاتــەی دەقــی بچــووک بــە وردی 
و  نزیــک  الیەنــە  زۆربــەی  و  هەڵدەســەنگێنێ 

هەڵدەداتــەوە..! لێکچووەکانیــان 
ئــەو کورتــە شــیعر و کورتیلــە شــیعرانەش بریتین 

: لە
پۆستەرە شیعر
برووسکە شیعر

پێکە شیعر
مایکرۆ شیعر
مۆبایلە شیعر

هایکۆی ژاپۆنی.
هــۆکاری کۆبوونــەوەی ئــەم چەنــد جــۆرەی کورتە 
شــیعر و کورتیلــە شــیعر لــە چەنــد فۆرمێکــی 
ــەوە  ــی دەق ــە و بنیات ــە ڕووی پێکهات ــدا ل فرەڕەنگ
هاوســنوور و دەستەخوشــکن، چونکــە لــە بنچینــە 
و نــاوەرۆک و کورتبڕیــدا نزیکایەتییــان هەیــە و 
لێکچوونێکــی هاوبــەش لــە چەنــد خاڵێکــدا کۆیــان 

ــەوە. دەکات
هەمــوو  بابەتەکەیــدا  ناواخنــی  لــە  نووســەر 
شــیعر  کورتــە  جۆرەکانــی  کرۆکــی  الیەنەکانــی 
و کورتیلــە شــیعر لــە بەرگــی چەنــد فۆرمێکــی 

جیــاوازدا بــە وردەکارییــەوە شــرۆڤە دەکات و لــەم 
نێوەنــدەدا نووســەر بــۆ یەکەمیــن جــار لــە مێــژووی 
ــاوی فۆرمــی شــیعری هایکــۆی  ــدا ن ئەدەبــی کوردی
ژاپۆنیــش دێنــێ و پێناســەیەکی کــورت و پوختــی 
خوێنەرانــی  بــە  هایکــۆش  شــیعری  ناوەرۆکــی 

شــیعری کــوردی ئاشــنا دەکات.
ئــەم جــۆرە لێکۆڵینەوانــە گەوهەرێکــی شــاراوەن 
ــەن،  ــدا ه ــی میللەتەکەمان ــژووی ئەدەب ــو مێ ــە نێ ل
ورد  و شــەنوکەوێکی  دوای خوێندنــەوە  ئێمــەش 
ــەوە کــە نووســەری  ــدا بدۆزێن ــەوەی تێ توانیمــان ئ
بابــەت بەڕوونــی نــاوی فۆرمــی هایکــۆی ژاپۆنیشــی 
هێنــاوە، تەنانــەت کورتــە پێناســەیەکی ناوەرۆکــی 
وەک  دەکات،  ژاپۆنیــش  هایکــۆی  شــیعری 

نووســیویەتی:
)لــە شــیعری )ژاپۆن(یشــدا ئــەم جــۆرە شــیعرانە 
بــە )هایکــۆ( نــاوی دەبــەن، کــە شــاعیرەکە دێــت 
ــا  ــاوەوەی دەکێشــێ.. ی ــاری هەســت کردنێکــی ن ب
جواڵنەوەیەکــی مــرۆڤ، یــان هــەر شــتێکی تــر لــە 
ــەوە و  ــان دەکرێت ــە ئاس ــت، ک ــی سروش دیاردەکان

بــە دەربڕینــی کــورت دەخرێتــە ڕوو.(
لــە بــارەی ڕیشــەی مەعریفــی مێژوویــی پۆســتەرە 
ئــازاد  کــورد  لێکۆڵــەری  و  نووســەر  شــیعرەوە 
عەبدولواحیــد لــە کتێبــی کولتــوور و ناسنامەشــدا: 
ــۆ پۆســتەرە شــیعر( ــەک ب ــە بابەتــی )گەڕانەوەی ل
دا دێــڕە شــیعرێکی ناســراوی حەزرەتــی نالــی وەک 
نموونەیەکــی زینــدوو لــە دەروازەی بابەتەکەیــدا 
ــەو  ــژی ئ ــیعرێکی درێ ــی ش ــە کۆتای ــە ل ــاوە؛ ک دان
ــی  ــی زێڕین ــە قۆناغ ــە ل ــاعیرەی کورددای ــە ش کەڵ
ــدا  ــە ســەردەمی خۆی شــیعری کالســیکی کــوردی ل
پێشــەنگی ڕێــڕەوی کاروانەکــە بــووە، کــە دەڵێــت:

نالی عەجەب بە قووەتی حیکمەت ئەدا دەکا
مەعنایی زۆر و گەورە؛ بە لەفزی کەم و بچووک!

ئــەو  ناوەرۆکــی  و  شــێواز  لــە  وردبوونــەوە 
ئــەوەی  نالــی  حەزرەتــی  شــیعرەی  »دێــڕە« 
تێــدا دەخوێنرێتــەوە کــە هەڵگــری هەمــوو ئــەو 



68 ژ )٢٩٠/٢٨٩( ٥/ ١١ - ١٢/ ٢٠٢١

ــە کــە فۆرمــی پۆســتەرە شــیعری  بنچینــە دیارانەی
ــڕی،  ــەری کورتب ــە: هون ــرێتەوە.. لەوان ــێ دەناس پ
ــی  ــەوەی زمان ــای زۆر، چڕکردن ــەم و مان وشــەی ک

واقوڕمــان. ئاگایــی عەقــڵ،  دەق، 
پێکهاتــەی  و  خوڵقێنــەر  ئەمانــەش  دیــارە 
بابەتیانــەن وەک الیەنــی تەکنیکــی دەق، زمانــی 
چــڕ، واقوڕمــان، ماناگەلێــک لــە دەقــی بچووکدا، کە 
ــەش بنەمــای دیاریکــراوی فۆرمــی پۆســتەرە  ئەمان
شــیعرن بــە جیاکردنــەوەی ئــەو گوڕانکارییانــەی لــە 
نێــوان دوو ســەردەمی جیــادا هاتوونەتــە ئــاراوە، لە 
ناوەرۆکــی ئــەو دێــڕە شــیعرەی حەزرەتــی )نالــی(دا 

بــە ڕوونــی دەردەکــەون..!
ــژوودا  ــاغکردنەوەی مێ ــتی س ــەی زانس ــە ڕوانگ ل
پەیبــردن بــەو بیرۆکــە ناوازەیــە کــە خــۆی لــە 
کۆکردنــەوەی دەقێکــی کامــڵ تەنیــا لــە مشــتێ 
وشــەدا بــە دەربڕینێکــی چڕوپــڕی بارگاویکــراو بــە 
ماناگەلێــک لــە دایــک دەبێــت و لــەو دێــڕە شــیعرەی 
تێفیکرینێکــی  بەرهەمــی  )نالــی(دا  حەزرەتــی 
قــووڵ و خــاوەن پەلوپــۆی ڕەگاژۆی مەعریفــی و 
تاقیکردنــەوەی ئــەو فەیلەســووفەی کــوردە لــە 
ــدی  ــە و تایبەتمەن ــای کوردان ــرو ئایدی ــڕەوی بی ڕێ
ئەزموونکــراوی دنیابینــی خــۆی پێــی گەیشــتووە..!
نووســەر  ڕەخنەگرانــەی  دیــدگای  بێگومــان 
وەک هەوڵێکــی جــددی شــۆڕبوونەوەیە بــە نێــو 
ــش  ــەت قووڵتری ــژووی شــیعری کالســیک، تەنان مێ
ــتەر  ــیعرە پۆس ــی ش ــای مەعریف ــت و بنەم ڕۆدەچێ
و دەستەخوشــکەکانی لــە ســەرەتاکانی مێــژووی 
چوارینەکانــی  لــە  کــوردی  ئەدەبــی  دێرینــی 

دەدۆزێتــەوە. هەمەدانــی(ش  )باباتاهیــری 
نووسەر لەم بارەیەوە دەڵێ:

)پۆســتەر( شــێوەیەکی پێشــکەوتووی )چوارینــە(
یــە چوارینــەش بریتییــە لــە ڕوانینێکی چڕ و خەســت 
ــەو  ــێ ئ ــە مەرج ــڕدرێ، ب ــڕدا دەردەب ــوار دێ ــە چ ل
چواردێــڕە مانایەکــی قــووڵ بگەیەنــێ و وەســتایەتی 
تێــدا بــەکار هاتبــێ، چ لــە وشــە و داڕشــتنی بەهێــز 

و چ ســەروای ڕەوانــدا، وەک دەبینیــن بابــا تاهیــری 
هەمەدانــی لــەم چوارینەیــدا دەڵــێ:

بەنەوشەی جۆ کەناران هەفتەیی بی
هەاڵڵەی کۆهساران هـەفتەیی بی

مودنای می کەرەن شەهرو بە شەهرو
وەفــای گوڵعوزاران هـەفتەیـی بی.

لــە خوێدنــەوەی ئــەو چوارینــە شــیعرەی باباتاهیری 
هەمەدانیــدا کورتبــڕی لــە دەربڕیــن و چڕوپــڕی زمــان، 
بــە ڕوونــی خۆیــان نوانــدووە؛ دیــارە بنەماکانــی 
لــە  کــە  کــوردی  هاوچەرخــی  شــیعری  کورتــە 
پۆستەرەشــیعرەوە دەســت پــێ دەکات تــا دەگاتە ئەم 
قۆناغــەش درێــژەی کێشــاوە، لــەم ڕۆکەشــدا نوێتریــن 
هاوردەکردنــی  ئەویــش  کورتیلەشــیعر  جۆرەکانــی 
فۆرمــی هایکــۆی ژاپۆنییــە، وەک هەمــوو فۆرمەکانــی 
ــی  ــە ئەدەبیات ــدا، ل ــی کوردی ــژووی ئەدەب ــە مێ ــر ل ت
بێگانــەوە هاوردەکــراوە. ئەمــڕۆ فۆرمــی هایکــۆش 
نووســینی  بەردەوامــی  بزاوتــی  گۆشــەیەکی  لــە 
کورتەشــیعری کوردیــدا کۆمەڵێکــی زۆر لــە شــاعیرانی 

ــەن. ــە ســەر دەک ــورد کاری ل ک
باباتاهیــری  چوارینەیــەی  ئــەو  ناواخنــی  لــە 
چڕوپــڕ  جۆرێکــی  بــە  کورتبــڕی  هەمەدانیــدا 
دەبینرێــت، تەکنیکێکــی جــوان کــە یاریکردنــە بــە 
چــاوی خوێنــەر تەنیــا لــە تاقانــە بابەتێکــدا چەنــد 
دیمەنێکــی  کــە  چوونیــەک  ڕووداوێکــی  جارێــک 
ــاوی  ــە چ ــار ڕوودەدات ل ــە وەرزی بەه سروشــتی ل
خەیاڵدانــی شــاعیرەوە ڕێــز دەکرێــن و بەســەر 
ــە  ــەوە، ک ــارە دەبن ــد ب ــن و چەن ــەوە دەبینرێ یەک

دەڵێــت:
بنەوشەی جۆ کەناران هەفتەیی بی

هەاڵڵەی کۆهــســــاران هـەفتەیی بی
مودنای می کەرەن شەهرو بە شەهرو
وەفــای گوڵعوزاران هـەفتەیـی بـــی.

ــە  ــیعرەکە ل ــارەی ش ــێوە و قەب ــدە ش ــەر چەن ه
چوارینەیــەک زیاتــر نییــە، بــەاڵم ئەوەمــان بــۆ ڕوون 
ــارگاوی کــردووە  ــەوەی تێکســتەکەی ب ــەوە ئ دەبێت
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بــە ماناگەلێــک، هونــەری بــااڵی زمانەکەیەتــی.
ڕاســتییەکەی ئــەم لێکدانــەوە و هەڵکۆڵینــەی 
ڕەخنەگــر هەڵێنجانــی بەرهەمــی فیکــری کەڵــە 
شــاعیران و بیرمەندانــی کــوردە، کورداندنــەوەی 
بنچینەکانی فۆرمی پۆستەرەشــیعر و هاوشــێوەکانی 
دەســەلمێنێتەوە کــە لــە مێژووی شــیعری کالســیکی 
کوردیــدا هەبوونــە و نووســینی پۆستەرەشــیعر بــە 
درێژکــراوەی شــیعری کالســیکی کــوردی بــە تەواوی 

ــەوە..! ســاغ دەکات
ــژووی  ــە مێ ــوردی ل ــیعری ک ــخانی ش ــارە پاش دی
ــەربەخۆ  ــی س ــچ فۆرمێک ــی هی ــدا خاوەنداریەت خۆی
و تایبــەت بــە ژانــری شــیعری نەکــردووە، کــە 
خــودی  کوردانــەی  هــزری  و  بیــر  هەڵقــوواڵوی 
ئەدیبــان و شــاعیرانی کــورد خۆیــان بێــت، لــە 
قۆناغــە جیاوازەکانــی مێــژووی ئەدەبیاتــی کوردیدا.
ــی کــوردی شــاعیرانی  ــی مێــژووی ئەدەب بەدرێژای
لــە ژێــر کاریگــەری ئــەو فۆرمــە  کــورد تەنیــا 
شــیعرییانە پەرەیــان بــە نووســینی شــیعری کــوردی 
داوە کــە لــە ئەدەبیاتــی بێگانــەوە لــە ڕێگــەی پردی 
ــەوە پڕیشــک و کاریگــەری لەســەر بیــر و  وەرگێڕان

هەســتی شــاعیرانی کــورد جــێ هێشــتووە.

وێستگەی دووەم:
نووســەر و گــەورە هایکیســتی کــورد قوبــادی 
جەلیــزادە لە پاشــکۆی ڕۆژنامەی عێراق ژمـــارە ٩٦ 
لــە ٢/ ٨/ ١٩٨٩ بابەتێکــی گرنگــی بە ناوونیشــانی 
)شــیعر و تەکنەلۆژیــا( ســەبارەت بــە شــیعری 
کاریگەرییەکانــی  لێکەوتــەو  و  ژاپۆنــی  هایکــۆی 

ــووەوە. ــدا باڵوکردب ــەی ژاپۆنی ــەر کۆمەڵگ بەس
ــە  ــە ب ــزادە تایبەت ــارەی جەلی ــەو وت ــی ئ ناوەرۆک
فۆرمــی هایکــۆ کــە جۆرێکــە لــە کورتەشــیعری 
ژاپۆنــی، دیــارە لــە قۆناغــی ئەوســای ئەدەبــی 
کوردیــدا )پۆستەرەشــیعر و برووسکەشــیعر( لــە 
لەوســاوە  وادەردەکــەوێ  هەبوونــە،  گۆڕەپانەکــە 
ژاپۆنــی  تایبەتمەندییەکانــی هایکــۆی  ناوەرۆکــی 

ســەرنجی جەلیــزادەی ڕاکێشــاوە.
ناواخنــی ئــەم وتــارە قســەکردنێکی زۆر جیــددی 
و تێڕامانــی ڕوونــی شــاعیرێکی کــوردە، تایبــەت 
بــە فۆرمــی شــیعری هایکــۆی ژاپۆنــی، کــە بــۆ 
دەســپێکی قۆناغــی نوێــی تاقیکردنــەوەی هایکــۆی 
کــوردی دەبێتــە یەکێــک لــەو کەرەســتانەی دەبنــە 
هەوێنــی نووســینەوەی مێــژووی هایکــۆی کــوردی و 

ــت. ــی زۆری دەبێ بایەخ
بەوردبوونــەوە لــەم نووســینە هەســت دەکرێــت 
و  لێکەوتــە  لەســەر  وردە  بەدواداچوونێکــی 
تایبەتمەندییەکانــی فۆرمــی هایکــۆی ژاپۆنــی. لەگەڵ 
هایکیســتانی  کاریگەریــی  وردەکاریــی  ئەوەشــدا 
ــەوەی کردەیــی هایکۆیەکانیــان  ژاپۆنــی و بەرهەمدان
کــە بەشــێکی گرنگی کۆمەڵگەی ژاپۆنــی تەنیوەتەوە 
دەخاتــە ڕوو، هەرچەنــدە نووســەر لــە ڕووکەشــدا 
نــاوی هایکــۆی نەهێنــاوە، بــەاڵم بــە ڕوونــی باســی 
قۆناغــی  لــە  دیــارە  کــردووە،  برووسکەشــیعری 
ئەوســادا لــە گۆڕەپانــی ئەدەبــی کوردیــدا نووســینی 
ــی  ــە کرۆک ــەوەی ل ــووە، ئ ــاو ب ــیعر( ب )برووسکەش
ــە  ــر فۆکســی خراوەت ــەی گوتارەکــەش زۆرت بابەتیان
ــی قەســیدەی  ــا و مەدلوولەکان ــەری مان ســەر کاریگ
شــیعری هایکۆیــە کــە هاوکــۆک و یەکانگیــر ئاوێتــەی 

ژیانــی کۆمەاڵیەتــی ژاپۆنییــەکان بووەتــەوە.
زۆر  کولتــووری  نەریتێکــی  بــە  ئامــاژە  نووســەر 
ــی  ــەی دانان ــە ڕێگ ــە ل ــەکان دەدات، ک ــی ژاپۆنیی جوان
بــە نووســین و کۆکردنــەوەی  ســندووقێکی تایبــەت 
هایکۆی هایکۆنووســان و هایکۆ دۆســتان تێیدا، ســااڵنە 
کۆمەڵێکــی زۆر هایکۆی دانســقە و نــاوازە هەڵدەبژیررێن 
و لــە شــوێنە گشــتییەکان هەڵدەواســرێن؛ وەک لــە 
کولتــووری  بــە  ســەبارەت  نووســینەکەیدا  بەشــێکی 
ژاپۆنییــەکان نووســەر دەڵێــت: )شــیعر لەســەر پەردەی 
پەنجــەرە و قــاپ و قاچــاغ و مــاڵک و جووتداروچکــەی 
نــان خــواردن و فڵچــەی ددان و پانکــە و چەرچــەف 
و دەستەســڕ و بەتانــی و زەرف و کاغــەز و جانتــا، 
هەتــا لەســەر ئاوەڵکراســی ئاوریشــمینی ئافرەتانیشــەوە 
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ــەن. ــدا دەک ــەرەتاتکێت لەگەڵ ــراوی س ــاپ ک بەچ
لەوانەیــە ڕێــت بکەوێتــە گوندێکــی ڕووت و قووتــی 
ژاپۆنــی، کــە نــە درەختێکــی تێــدا بێــت و نەگوڵێــک، 
ــەوە  ــە نابینیت ــی بچکۆل ــە گوندێک ــز تاق ــەاڵم هەرگی ب
کــە شــیعرت تێــدا بەرچــاو نەکەوێــت، ڕەنگــە لــە 
شــوێنێکی مرۆنشــیندا، نــە بــە پــارە و نــە بــە پیاوەتی 
پیاڵەیــەک چــای بەلەزەتــت دەســت نەکەوێــت، بــەاڵم 
هەرگیــز جێگەیەکــت دەســت ناکەوێــت لــە مرۆڤــی 

شــاعیر خاڵــی بێــت.
لــە ژاپۆنــی تەکنەلۆژیــادا، فڕۆکەیــەک هەڵنافــڕێ 
ئەگــەر شــنەی شــیعرێک خــۆی بــە باڵەکانیــدا 
ــەر  ــوچ ڕاناوەشــێنێ ئەگ ــک چەک نەســوێ. کرێکارێ
ــەوە.  ــەرزی نەکات ــەدەم )برووسکەشــیعر(ێکەوە ب ب
گوڵــە گەنمێــک کەروێشــکە نــاکات ئەگــەر ژنــە 
جووتیارێکــی ژاپۆنــی بــۆی تێهەڵنەکاتــە گۆرانــی و 

ــەکات.( ــی ن ــیعر باران ش

ئەفراندنی دەق لە فۆرمی هایکۆدا
لە ڕێگەی تۆماری دیمەنی ئاشــنا و ڕاســتەقینەی 
سروشــتەوە، ئەفراندنــی وێنــای شــیعری نــاوازە 
دەقــە  لــە  »شــیعرییەت«  ڕەنگدانــەوەی  و 
بچکۆلــەکان لــە شــێوەی تابلــۆی گــەورە و قســەکەر 

دەردەکــەون..!
لــە بــژاردەی ناوونیشــانی )شــیعر و تەکنەلۆژیــا(
ــەڵ  ــووە لەگ ــەوە ب ــارە مەبەســتی نووســەر ئ دا دی
پێشــکەوتنی ژاپۆنییــەکان لــە بــواری پیشەســازیدا 
شــیعریش هاوکــۆک و تەبــا پێشــکەوتنی بەرچاوتری 

بەخۆیــەوە بینیــوە.

وێستگەی سێیەم:
)لە جیهانی هایکۆەوە(

بابەتێکــی مێژوویــی زۆر گرنــگ و بایەخــدارە، 
و  هەڵســەنگاندن  لــە  بریتییــە  ناواخنەکــەی 
ــی  ــان و ئەزموون ــە ژی ــەت ب ــی تایب بەدواداچوونێک
داهێنــەر و پەرەپێــدەری فۆرمــی هایکــۆی ژاپۆنــی 

ــهو( ڕوون  ــو باش ــی )باتس ــەفەی جیهانبین و فەلس
دەکاتــەوە.

هــاوکات بــە قووڵــی پێناســەی پاشــخانی مێژووی 
شــیعری هایکــۆی ژاپۆنــی دەکات و هەمــوو الیەنــە 

جیاوازەکانــی بــە وردی شــیکارکراوە.
وەک لە سەرەتای بابەتەکەشدا هاتووە:

)باشــو(  دەســتی  لەســەر  هایكــۆ  شــیعری 
وەرچەرخانێكــی گــەورە و گرنگــی بــە خــۆوە بینیوە. 
بــاو  پێشــتر  كــە  تەنزئامێــز،  مۆركــی  )باشــو( 
بــووە، لــە هایكــۆ البــردووە و وشــە و دەســتەواژەی 
وەرزەكانــی لــە وێنــەی شــكڵی و مــردووەوە كــردووە 

ــدوو. ــا و زین ــڕ مان ــیعریی پ ــەی ش ــە وێن ب
)باشــو( كــە هــەم فەیلەســووف و هــەم یەكێــك لە 
شــاعیرە گەورەكانــی سروشــت بــووە، ســاڵی ١٦٤٤ 
ز لــە دایــك بــووە. باوكــی مامۆســتای خۆشنووســی 
بــووە. )باشــو( بــە منداڵــی لەگــەڵ كوڕە پاشــایەكی 
شیعردۆســتدا ژیــاوە و لــە كەشــوهەوایەكی هونەریــدا 
دەســتی بــە شیعرنووســین كــردووە، بــەاڵم ئــەو 
شــازادە گەنجــە زوو مــردووە. دوای مردنــی ئــەو 
شــازادەیە )باشــو( بــەرەو شــاری گــەورەی )ئیــدۆ- 
تۆكیــۆ( ڕۆیشــتووە و لــەوێ  بــۆ ئــەوەی لــە خزمەتــی 
وەك  خــۆی  بێــت،  ڕزگاری  میــرەكان  و  پاشــا 
ڕاهیبێــك پیشــان داوە، بــەاڵم ڕاســتییەکەی نەبــووە 
بــە ڕاهیــب، بەڵكــوو لــە نزیــك شــاری )ئیــدۆ- 
تۆكیــۆ( دوور لــە كۆشــكوتەالری پاشــاكان، لــە نــاو 
ــە  ــی ل ــی بچووك ــە گۆماوێك ــدا، ك ــی بچووك كووخێك
نزیــك بــووە و بــە درەختی مــۆز دەورە دراوە، )وەك 
لــە شــیعرەكانیدا دەردەكەوێــت(، ژیانێكــی ســادە و 
ــگای  ــە ڕێ ــو( ب ــردووە. )باش ــەر ب ــەی بەس هەژاران
الســایی  ســەرەتا  تێپەڕیــوە،  قورســدا  شــیعریی 
ــە دوای  ــەوە، پاشــان ب ــی كردووەت شــاعیرە باوەكان
ــەو مەبەســتەیش  ــۆ ئ ــدا گــەڕاوە و ب شــێوازێكی نوێ
لــە كارە شــیعرییەكانی شــاعیرانی چیــن )لــی بــۆ( و 

ــەوە. ــۆ(ی كۆڵیوەت )دۆف
چینــی  بیریــاری  فەلســەفەی  لــە  هەروەهــا 
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ــەكان(  ــی )بوزیی ــە دەرس و وانەكان ــوان( ل )جەش
وردبووەتــەوە. لێیــان  و  ڕامــاوە 

ئیســتێتیكای  ڕێبــازی  بناغــە  وەك  )باشــو( 
)ســابی( بۆ كارە شــیعرییەكانی خــۆی هەڵبژاردووە، 
ــی و  ــەرەتاییەكانیدا )خەمۆك ــا س ــە مان ــابی( ل )س

تەنیایــی( دەگەیەنێــت.
لــەوەدا  جوانــی  ئیســتێتیكییە،  تیــورە  ئــەم 
دەبینــێ  كــە بابەتــی ئاڵــۆز بــە شــێوازی ســادە و 
كالســیكی دەرببڕێــت. بــە پێــی ئاكامێكــی )ســابی( 
ــلبی،  ــی س ــە تێڕامان ــە ل ــەفی، جگ ــیعری فەلس ش

ــت. ــی دی ناگەیەنێ ــچ ئاكامێك ــە هی ــرۆڤ ب م
لــە کۆتایــی ئــەم بابەتــە ناوازەیەشــدا وەرگێڕانــی 
)٤١( هایکــۆی دانســقەی ئــەو هایکیســتە جیهانییــە 
و  شــرۆڤە  ئــەو  خســتنەڕووی  ڕوو،  خراونەتــە 
لێکۆڵینەوانــەی کــە تایبەتــن بــە پاشــخانی مێژوویی 
فۆرمــی هایکــۆی ژاپۆنــی لــە ڕەوشــی ئەمــڕۆی 
ناســاندنی  هەوێنــی  دەبنــە  کوردیــدا  هایکــۆی 
زیاتــری تایبەتمەندییەکانــی و ڕوونکردنــەوەی الیەنە 
شــاراوەکانی ئــەو ژانــرە ئەدەبییــە، بــۆ ئەزموونــی 
ئەمــڕۆی هایکــۆی کوردییــش ســوودگەلێک دوای 

ــن. ــان بەجــێ دەهێڵ خۆی
کوردیــش  هایکۆنووســانی  ســەر  لــە  ئــەوەی 
ــرن. ــێ وەربگ ــی ل ــەی گرنگ ــد و وان ــتە پەن پێویس
ــە و  ــڕ بایەخ ــتپێك و پ ــگاوی دەس ــۆ هەن )هایك
ــن.  ــەواو بكەی ــە ت ــە كاروانەك ــەر خۆمان ــر لەس ئیت
هایكــۆ لــە بــااڵدا كورتــە، بــەاڵم ئەمــە مانــای ئــەوە 
نییــە كــە واتــای ئەدەبــی و فەلســەفی تێــدا بچــووك 
بــە دوای دیمەنــی  لــە هایكــۆدا شــاعیر  بێــت. 
لووتكــەی دیاردەكانــدا دەگــەڕێ  و هەنــدێ  جاریــش 
ــەوە  ــی قورس ــی هونەری ــگای چڕكردنەوەیەك ــە ڕێ ل

ــەودا دەنەخشــێنێ(. ــڕ م ــووڵ و پ ــی ق وێنەیەك
پێویســتە هەوڵــی جیددیــش بدرێــت بــۆ ڕاهێنــان و 
ــورد،  ــەر و هایکــۆ دۆســتی ک ــی خوێن پەروەردەکردن
هــەروا ئاشــناکردنی بــە یاساوڕێســا بنچینەییەکانــی و 
ناســینی ڕیشــەی مەعریفــی ئــەو فۆرمــە جیهانییــە، 

ــۆری نییــە، چەپــک  ــە زۆری و ب نووســینی هایکــۆ ب
تاکــە  خــودی  ســەر  لــە  باڵوکردنــەوەی  چەپــک 
ــژدادڕی  ــان درێ ــت، ی ــراوی سروش ــی دیاریک دیمەنێک
کــردن شــاعیر ناتوانــێ ڕچەشــکێن بێــت و ببێتــە 
ــی  ــە ناشــێت بەرتەســکی پانتای ــووس، چونک هایکۆن
فۆرمــی هایکــۆ بکرێتــە بەهانــە کە شــاعیر نەتوانێ بە 
پێــی پێویســت هەڵگێــڕ و وەرگێــڕی تاقانــە بابەتێــک 
بــکات و شــیعرییەت بباتــە ســەر ترۆپکــی جوانــی و 

ــکات..! ــەری هایکۆدۆســت شاگەشــکە ب خوێن
پێویســتە دەقــی هایکۆی کامڵکــراو ڕەنگدەرەوەی 
بەرگــی شیکپۆشــی فــۆرم بێــت و غــەدری لــێ 
نەکرێــت.. ســەرەنجامی ئــەم جــۆرە تێکســتانە 
و  بەرهــەم  دێننــە  پێنەگەیشــتوو  گوزارشــتێکی 
ــا  ــا و تەب ــی دەق هاوت ــاو بابەت ــەڵ ڕووداوی ن لەگ
لێخــن  و  لێــڵ  وێنایەکــی  هــاوکات  دەرناکــەون، 
ــەر  ــی خوێن ــاوی خەیاڵ ــەڵ چ ــە لەگ دەکێشــرێت ک

هاوکــۆک نابنــەوە.
بەمــەش کرۆکــی بابەتێکــی بەســوود و دیمەنێکــی 
جوانــی سروشــت، یــان جووڵەیەکی سەرنجڕاکێشــی 
ئەڤینــی دەبێتــە قوربانــی! دەرەنجامیــش تەنیــا 
شــێواز و دیکــۆری فــۆرم وەک قاوغێکــی بەتــاڵ و 

ڕووکەشــانە خۆیــان نمایــش دەکات..
ئــەم هۆکارانــە وادەکــەن نووســینێکی کرچــوکاڵ 
ــام و  ــە دوای ت ــڵ بێــت ب بخرێتــەڕوو و خوێنــەر وێ
بــۆی شــیعرییەت؛ چونکــە هێنــدەی چــاوی بنــووس 
ــێ  ــۆرم، پ ــوەی ف ــەر چوارچێ ــە س ــس دەخات فۆک
ڕانــاگات خەریکــی گەمەکانــی بێــت، بۆیــە ناتوانــێ 
لــەو ســاتەوەختە خێــرا و برووســکەییە  ســوود 
وەربگرێــت و وێنــا ڕاســتەقینەکە بکێشــێت؛ بەمەش 
دەکەوێتــەوە..  دوور  ســەرەکییەکە  ئامانجــە  لــە 
ئەفراندنــی دەق لــە فۆرمــی هایکــۆدا پێویســتی بــە 
تێڕامانــی قــووڵ و زمانــی چــڕ و بارگاویکردنــە بــە 
تۆمــاری وێنــای شــیعری و ڕەنگدانەوەی شــیعرییەت 

ــەم ڕووەوە باشــو دەڵێــت: ــە...! ل هەی
ئەگــەر بتوانــن لــە هەمــوو تەمەنتــان پێنــچ )٥(
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بنووســن ئــەوە شــاعیرن و ئەگەریــش دە )١٠( 
ــۆن. ــتادی هایک ــەوە ئوس ــن ئ بنووس

وێستگەی چوارەم:
)پۆستەرە شیعری کوردی و هایکۆی ژاپۆنی(

ئــەم ناوونیشــانەی ســەرەوە نــاوی ســەر بەرگــی 
پێشــەوەی کتێبێکــی دانســقەیە و لێکۆلینەوەیەکــی 
خــۆی،  دەگرێتــە  بــەراوردکاری  ئەدەبــی 
بۆشــاییەکی  بەســوودە،  و  ورد  توێژینەوەیەکــی 
گــەورەی تایبــەت بــە ئەدەبــی بــەراوردکاری لــە 
نێــو ئەدەبیاتــی کوردیــدا پڕکردووەتــەوە، ئەمــەش 
لــە  ئەدەبــی کوردیــش  کــە  ئــەوە دەســەلمێنێ 
ژانــری شــیعر، بەتایبەتیــش لــە جۆرەکانــی فۆرمــی 
گەالنــی  ئەدەبــی  هاوشــانی  شــیعردا  کورتیلــە 

پێشــکەوتووە.
وردەکاری  داوە  هەوڵــی  بابــەت  توێــژەری 
لێکچووانــدن لــە نێــوان لێکەوتــەی بنەماکانــی دوو 
ــورت  ــیعری ک ــە ش ــیعری ک ــێوەی ش ــی هاوش فۆرم
ئەوانیــش  خۆیــان  دەگرنــە  شــیعر  کورتیلــە  و 
ــوردی  ــیعری ک ــتەرە ش ــی پۆس ــی هاوکۆک ناوەرۆک
ــە  ــەوە. ب ــەواوی بدۆزێت ــە ت ــن، ب و هایکــۆی ژاپۆنی
ــاعیرانی  ــی ش ــک دەق ــرداری کۆمەڵێ شــێوەیەکی ک
بەڵگەنامــەی  وەک  ژاپۆنــی  و  کــورد  پێشــەنگی 

ڕوو. خســتووەتە  ئەدەبــی 
توێــژەری بابەت توانیویەتی لە ســەر بنچینەیەکی 
ئەکادیمی ورد هەڵسەنگاندن و لێکدانەوەیەکی قووڵ 
لــە ناواخنــی پۆســتەرە شــیعری کــوردی و هایکــۆی 
بەراوردکاریــدا  ئەدەبــی  ســۆنگەی  لــە  ژاپۆنیــدا 
بــکات،  وێکچووەکانیــان  خاڵــە  بــۆ  هەڵێنجــان 
ئەمــەش ســەرەنجامی بەرهەمدانــەوەی تێڕامانــی 
وێناکردنــی دیمەنــی سروشــت و بابەتگەلــی مرۆیــی 
ــن شــیعری  ــە شــیعری کــوردی و کورتتری ــە کورت ل

ــەوە. ــەری کــورد ڕوون بکات ــۆ خوێن ــدا ب ژاپۆنی
دوو  و  دوو شارســتانیەتی جیــاواز  نێــوان  لــە 
و  جیــاواز  نەتــەوەی  دوو  و  جیــاواز  کولتــووری 

ــن  ــورد و ژاپۆنی ــە ک ــاواز ک ــی لێکــدی جی دوو زمان
لــە ڕووی پانتایــی جوگرافیشــەوە زۆر لێکــدوورن 
و هیــچ نزیکایەتــی و ئاوێتەبــوون و بەرکەوتنــی 
ــدا  ــە نێوانیان ــی ل ــی و مێژووی ــەری فەرهەنگ کاریگ
بنیاتێکــی لــە پێوەنــدی کرداریــدا نەبــووە، چونکــە 
ئەدەبیاتــی کــورد و ژاپــۆن خاوەنــی دوو پاشــخانی 
زۆر جیــاواز و ڕێــڕەوی مێژووی ســەربەخۆ و تایبەت 
بــە خۆیانــن، بــەاڵم لێکچوونــی دوو جــۆری تایبــەت 
ــە  ــی ل ــورت نزیکاتییەک ــی شــیعری ک ــە دوو فۆرم ل
نێــوان تێڕامــان و فەلســەفەی دنیابینــی شــاعیرانی 
ــۆن  ــانی ژاپ ــورد و هایکۆنووس ــتەر نووســی ک پۆس
لەژێــر تیــوری ئەدەبــی بەراوردکاریــدا خوڵقانــدووە؛ 
پۆســتەر  شــاعیرانی  کاریگــەری  بــە  ســەبارەت 
نووســی کــورد جگــە لــە نــەوەی حەفتــاکان و 
هەشــتاکانیش کــە لــە ژێــر کاریگــەری بەیاننامەکەی 
ســاڵی شەســت و نــۆی )٦٩(ی شــاعیرانی عــەرەب 
ــی پۆســتەر ئاشــنابوون،  ــی فۆرم ــەری نوێ ــە هون ب
بــەاڵم توێــژەر لــە بــارەی فۆرمــی پۆســتەرەوە لــەم 
مێــژووە دوورتــر و قووڵتــر شــۆڕدەبێتەوە بــۆ نێــو 
ــوردی و ڕیشــەی جۆرەکانــی  مێــژووی ئەدەبــی ک
شــیعری کــورت لــە قۆناغــە جیاوازەکانــی ئەدەبیاتی 
کالســیکی  شــیعری  ســەرەتاکانی  بــۆ  کوردیــدا 
کــوردی وا بەســتەی دەکاتــەوە. بــۆ ســەلماندنی 
ئــەو بۆچوونــەش نموونەیەکــی زینــدووی کەڵــە 

ــیویەتی: ــەوە وەک نووس ــورد دێنێت ــاعیرانی ک ش
تاک بەیت )فەرد(

ئــەو جــۆرە شــعرەیە کــە لــە دێــڕە شــیعرێک )لــە 
ــە  ــڕی دووەم(، وات ــوە دێ ــڕی یەکــەم و نی ــوە دێ نی
ــە شــیعرە  ــەم بابەت ــووە، ئ ســەدر و عەجــز پێکهات
بــۆ قســەیەکی نەســتەق، یــان پەندێکــی پێشــینان، 
یــان بیرێکــی فەلســەفی، یــان وێنەیەکــی جــوان بــۆ 
ــت)١(  ــت دادەنرێ ــفی سروش ــداری و وەس ژن و دڵ
لــە شــاعیڕانی  بەیتــی الی زۆر  تــاک  نموونــەی 
کالســیک هەیــە کــە دەکــرێ نالــی و مەحــوی و 

ــت: ــی دەڵێ ــن، نال ــەی وەربگری وەک نموون
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ســەوڵی نەغمــەی بلبلــە یــا چــەه چــەه ی خڕخاڵییــە 
)٢(

مەحوی دەڵێ:
درۆیە مەنعی جەمعی ضد نظر کەن

لە بەزمی ئەمشەوا ڕۆژێ دیارە)٣(
مەحــوی وەک شــاعیری بیریــاری ســۆفیگەری لەم 
تاکــەدا بەرپەرچــی ئــەو لۆجیکــە دەداتــەوە کــە دوو 
ــەو پێیــەی کــە  شــتی دژ پێکــەوە نایــەن، ئەمــە ب
عەشــق و عەقــڵ، یــان لۆجیــک زۆر جــار پێچەوانەی 
یەکــن، تیورییــەک دێنێتــە ئــاراوە لــە عەشــقدا بــۆ 
بەرپەرچدانــەوەی عەقــڵ و لۆجیــک و بــە بەڵگــەش 
دەیســەلمێنێت گوایــە ڕۆژ لەشــەودا هەڵهاتــووە، 
کــە مەبەســت لــە یــار و خۆشەویســتەکەیەتی. لــەم 
ــاو  ــە ن ــورت ل ــیعری ک ــن ش ــێت بڵێی ــدەوە دەش دی
ــوو  ــە، بەڵک ــێ پێشــینە نیی ــدا ب ــی کوردی ئەدەبیات
ــە و وەک  ــیعری چواریــن و تاک ــی ش شــێوەی نوێ
هەمــوو گۆڕانکارییــە خێراکانــی بــواری ژیــان و 
ــی  ــەکان و ژانەرەکان ــری و مەعریفیی ــدە فیک ڕەهەن
تــری ئــەدەب، شــیعریش گۆڕانــی بەســەر داهاتــووە 
و دەتوانیــن پێویســتی زوو گەیانــدن و خێــرا شــت 
ــا شــیعری  ــووە ت ــااڵ دەســت ب تێپەڕینــی زەمــەن ب
کــورت بێتــە ئــاراوە، چونکــە )شــیعری کــورت 
خــۆی لــە خۆیــدا کۆمەڵــە وتەیــە و بەخێرایــی ڕەت 

ــک()٤( ــە ئاقارێ ــن و بەخێراییــش دەگەن دەب
ئەم خێراییە هاوکاتە لەگەڵ ڕەوتی ژیاندا.

وێستگەی پێنجەم:
کتێبــی: کورتیلــە شــیعر لــە ئەدەبــی هاوچەرخــی 

کوردیــدا.
بابەتگەلــی ئەم کتێبــە توێژینەوەیەکی ئەکادیمیانەی 
مێــژووی  ســەرهەڵدانی  ســەرەتاکانی  لەمــەڕ  وردە، 
کورتەشــیعر و کورتیلەشــیعر لــە ئەدەبــی هاوچەرخــی 

کوردیــدا.
توێــژەر هەمــوو الیەنــە جیاوازەکانــی کرۆکــی 

قۆناغــە  لــە  کورتیلەشــیعری  دەقــی  پێکهاتــەی 
جیاوازەکانــی ئەدەبــی کوردیــدا کــە چەنــد فۆرمێکی 
فرەڕەنــگ لــە چوارچێوەیەکــی فراوانــدا دەگرنــە 
خۆیــان بەرەنجامــی شــیتەڵکاری و توێژینەوەیەکــی 

ئەکادیمیانــەی وردی توێــژەرە. 
بــۆ ئــەم مەبەســتەش نووســەر ســەبارەت بــە 
پۆستەرەشــیعری  زاراوەی  و  چەمــک  پاشــخانی 
کــوردی پشــتی بــە پێناســەیەکی گشــتگیری ئــازاد 
عەبدولواحیــد بەســتووە، کــە دەڵێــت: لــە ڕووی 
پۆستەرەشــیعر  زاراوەی  مێژووییــەوە  زنجیــرەی 
وەک فۆرمێکــی هونــەری لــە ئەدەبــی نوێــدا بــەکار 
ــەس(ی  ــێرکۆ بێک ــار )ش ــەم ج ــۆ یەک ــووە و ب هات
شــاعیر لەســەر بەرگــی کۆمەڵــە شــیعری کازیــوەدا 
   لــە ســاڵی )١٩٧٨( ئــەم زاراوەیــەی بەکارهێنــاوە، 
هــەر لێرەشــەوە قســە و باســی چەمکــی )پۆســتەر( 
نێــو ڕەخنــەی ئەدەبــی کوردییــەوە،  هاتووەتــە 
پۆستەرەشــیعر  زاراوەی  بەرانبــەر  لــە  هەروەهــا 
ــەدام  ــەو بڕوای ــن ل ــت: م ــد دەڵێ ــازاد عەبدولواحی ئ
ئــەم شــیعرە بچووکانــەی ئەمــڕۆ ناویــان نــراوە 
)پۆســتەر( شــێوەیەکی پێشــکەوتووی چوارینە-یە، 
ــاژە  ــەی ئام ــر و بۆچوون ــەم بی ــی ئ ــە پێ ــە ب کەوات
ــیعری  ــش ش ــە ئەوی ــر دەکات ک ــی ت ــە زاراوەیەک ب
بچووکــە و چەنــدان ســیما و ئــەدگاری هونــەری 
بــەم شــێوەیە دەستنیشــان دەکا ت: )ئــەو شــیعرە 
بچووکانــەی کــە شــاعیر ڕووی تێــدەکا بــە پلەیەکــی 
پێگەیشــتووی تاقیکردنــەوە شــیعرییەکانی دادەنێم، 
ئــەو پێگەیشــتنەش شــاعیرەکە دەگەڕێنێنێتــەوە 
ســەر شــتە بــێ بایــەخ و فەرامــۆش کراوەکانی واقیع 
بــۆ ئــەوەی وایــان لێبــکات ببنــە جێــی بایەخپێــدان 
لــەالی خوێنــەر، یــان بتوانرێــت لەشــتی ورد و 
بەردەســتی ڕۆژانــە شــتی گــەورە دروســت بــکات و 
بچنــێ. بــە مەرجــێ کەرســتەی دەڕبڕینەکــەش چــڕ 
ــەش  ــەوەی دەربڕین ــەم چڕکردن ــت، ئ و خەســت بێ
خــۆی بــۆ خــۆی پێویســتی بــە شــاعیری -متمــرس- 
ــی  ــی تاقیکردنەوەیەک ــە خاوەن ــە، ک و شــارەزا هەی



74 ژ )٢٩٠/٢٨٩( ٥/ ١١ - ١٢/ ٢٠٢١

دوورودرێــژ بێــت لەگــەڵ شــیعردا(، کەواتە بەشــێکی 
ئەدگارەکانــی  لەگــەڵ  خاســیەتانە  ئــەو  زۆری 

ــن. ــیعر دەگونجێ کورتیلەش
ــی  ــش وەک شــاعیرانی میللەتان شــاعیرانی کوردی
لــە  نــوێ  هونــەری  فۆرمــی  داوە  هەوڵیــان  تــر 
شــیعردا بهێننــە ئــاراوە و گۆڕانــکاری لــە ئەزموونــی 
لــە  پێدانــە  ئامــاژە  جێــگای  بکــەن.  ئەدەبیــدا 
نووســینە ئەدەبــی و ڕەخنەییەکانــی ڕۆشــنبیری 
کوردیــدا چەنــدان زاراوە بــە مانــا و مەبەســتی 

لەوانــە: بەکارهاتــوون،  )کورتیلەشــیعر( 
ــیعر،  ــە ش ــە، پارچ ــتەر، وردەواڵ ــیعری پۆس )ش
کورتــە شــیعر، شــیعری بچــووک، پێکــە شــیعر، 
برووســکە شــیعر، خونچە شــیعر، ڕســتەی شــیعری، 
کورتیلــە شــیعر، هۆنــراوەی زۆر زۆر کــورت، شــیعرە 
ــە شــیعر،  ــە شــیعر، فەریک ــۆ، دڵۆپ ــل، هایک مۆبای

هەناســە شــیعر، گریانــە شــیعر، شــیعری نانــۆ(.
ئــازاد  قووڵــەی  وردبوونــەوە  ئــەو  بەپێــی 
عەبدولواحیــد لــە پێناســەی کرۆکــی پۆســتەردا 
وەبەرهێنــراوە لــە دۆزینــەوەی پاشــخان و ڕیشــەی 
ــەوە ڕەگــی چوارینــەی  مەعریفــی پۆســتەردا دەگات
شــیعری کالســیکی کــوردی، کــە هەمــوو الیەنــە 
جیاوازەکانــی کۆپێکهاتــەی تێکســتی لــە پۆســتەرە 
ــە هەمــوو ڕوویەکــەوە شــیکار  ــە وردی ل شــیعردا ب
فۆرمــی  نــاوی  چوارچێوەیەشــدا  لــەم  کــردووە، 
هایکــۆی ژاپۆنیــش لــە ڕیزبەندییەکــەدا هاتــووە.
تایبەتمەنــدی  زینــدووش  نموونــەی  وەک 
شــاعیری  ســێ  ئەزموونــی  لــە  کورتیلەشــیعری 
دیــاری کــورد لــە نــەوەی حەفتــاکان و هەشــتاکان 

لــە: بریتیــن  ئەوانیــش  ڕوو..  خســتووەتە 
دەقەکانــی قوبــادی جەلیــزادە، لەتیــف هەڵمــەت، 

دڵشــاد عەبدوڵــاڵ.
ئەگــەر لــە ڕۆژگاری ئەمڕۆشــدا چاوێک بە ڕەوشــی 
ئەدەبــی کوردیــدا بخشــێنین بــە ڕوونــی درک بــەوە 
دەکەیــن کــە لــە ژانــری هەمیشــە زینــدووی شــیعردا 
کورتیلــە شــیعر لــە فۆرمی جیاوازدا وەک پۆســتەرە 

شــیعر و برووســکە شــیعر، بــە تایبەتیــش هایکــۆی 
کــوردی کــە ئەمــڕۆ جموجووڵەکــەی لــە گۆڕەپانەکە 
ــەیەکی  ــە گۆش ــرێ و ل ــتی پێدەک ــی هەس ــە باش ب
داگیرســاندووە،  خــۆی  گەشــی  چــرای  تاریــک 
ــی  ــە ئەزموون ــڕۆ ل ــەی ئەم ــوو ئەوان پێویســتە هەم
شــیعری خۆیانــدا بایــەخ بــە نووســینی کورتــە 
شــیعر و کورتیلــە شــیعر لــە فۆرمــی فرەڕەنــگ 
کــورد  هایکۆنووســانی  تایبەتیــش  بــە  دەدەن، 
خوێندنــەوەی ئــەم کتێبــە دانســقەیە یارمەتیــدەری 
ــی  ــووان دەبێــت، چونکــە زۆر الیەن ــی هەم ئەزموون

ــەوە. ــراو ڕوون دەکات ــک و نەزان تاری
بڕوانیــن  توێژینەوەیــە  لــەم  وردتــر  ئەگــەر 
هەمــوو  مێــژووی  گشــتگیرە،  پێناســەیەکی 
لــە ســەر ڕۆنــراوە. جۆرەکانــی کورتیلەشــیعری 
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