تەوەر

رەفیق سابیر

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە
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دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

* خوێندنی سەرەتایی ،ناوەندی و ئامادەیی لەوێ تەواو کردووە.

دوکتۆرنامەکــەی بــە نــاوی (رۆڵــی کولتــوور لــە پێکهێنانــی هۆشــیاریی

* لــە ســاڵی  1974 - 1970لــە زانکــۆی بەغــدا ،کۆلێجــی ئەدەبیــات ،بەشــی

نەتەوەیــی کــورد) نووســیوە.

زمــان و ئەدەبــی کــوردی ،خوێندوویەتــی.

* لــە ناوەڕاســتی ســاڵی  1989وەک پەنابــەر لــە واڵتــی ســوێد نیشــتەجێ

* لــە هاوینــی ســاڵی  1972تائەیلوولــی  1987وەک رۆژنامەنــووس ،لــە

بــووە.

رۆژنامــەی بیــری نــوێ ،لــە بەغــدا ،کاری کــردووە.

* لــە بەهــاری ســاڵی  1991تــا ســەرەتای ســاڵی  2001لەگــەڵ بەڕێــزان

* لــە ســاڵی  1976یەکەمیــن کۆمەڵەهۆنــراوەی بەنــاوی (پشــکۆکان

د.کەمــال میراودەلــی ،هاشــم کۆچانــی و کاروان عەبدووڵــا ،گۆڤارێکــی

دەگەشــینەوە) لــە بەغــدا بــاو بۆتــەوە.

کولتووریــی وەرزییــان بــە نــاوی (رابــوون) لــە ســوێد دەرکــردووە.

* لــە ســەرەتای ســاڵی  1981لــە شــاخ لەگــەڵ کۆمەڵیــک نووســەر یەکیتیــی

* لە ساڵی  2006لە سلێامنی سەرۆکی مەڵبەندی کوردۆلۆجی بووە.

نووســەرانی کوردســتانیان دادەمەزرانــدووە ،هــەروا گۆڤــاری (نووســەی

* لــە ســاڵی  2001خەاڵتــی ئەدەبیــی (کالس دی ڤیلــدێ)ی ســوێدی پــێ

کوردســتان) یــان دەرکــردووە.

بەخـرا .ئــەو خەاڵتــە ئەدەبییــە دوو ســاڵ جارێــک بــە نووســەرێکی بیانــی

*لــە هاوینــی ســاڵی  1982دوای پەرەگرتنــی شــەڕی براکــوژی ،کوردســتانی

دەدرێــت ،کــە بەرهەمەکانــی بــە ســوێدی بــاو کرابنــەوە.

بەجــێ هێشــتووە و چۆتــەوە بــۆ بوڵگارســتان .لــەوێ لــە ئەکادێمیــای

* لــە ســاڵی  2007خەاڵتــی ئەدەبیــی (مامۆســتا ئیرباهیــم ئەحمــەد)ی لــە

زانســتە کۆمەاڵیەتییــەکان ،بەشــی فەلســەفە ،درێــژەی بــە خوێنــدن داوە.

ســلێامنی پــێ بەخ ـرا.

تەوەر

* رەفیق سابیر لە ساڵی  1950لە شاری قەاڵدزێ لەدایک بووە.

* لــە هاوینــی ســاڵی  1978بڕوانامــەی دوکتــۆرای لــە فەلســەفە وەرگرتــووە.

* هۆنراوەکانــی رەفیــق ســابیر بــۆ چەنــدان زمانــی بیانــی تەرجومــە

 -کۆی بەرهەمە شێعرییەکان ،پەخشخانەی مانگ ،بانە 2017

کـراون ،لەوانــە عەرەبــی ،فارســی ،ئینگلیــزی ،فڕەنســی ،ســوێدی ،دامنارکــی،

 -ئەویننامە ،پەخشخانەی مانگ ،بانە 2017

نەرویجــی ،هۆڵەنــدی و ئیســتۆنی.

زۆربەی کۆمەڵەهۆنراوەکانی چوار تا شەش جار چاپ کراونەوە.

* لــە ســاڵی 2009-2001ئەندامــی پەرلەمانــی کوردســتان بــووە .دوای دوو

لێکۆڵینەوە

ســاڵ دەســتی لــە کارەکــەی بــەرداوە.

-بەرەو مێژوو ،سوێد 1991

بەرهەمەکانی رەفیق سابیر
هۆنراوە:

-کولتوور و ناسیۆنالیزم ،سوێد 2002

-پشکۆکان دەگەشینەوە ،بەغداد 1976

 -عێراق بەدیموکراتیکردن یان هەڵوەشاندنەوە ،سلێامنی 2005

-رێژنە ،مهاباد 1979

-بەستانداردکردنی زمانی کوردی ،سلێامنی 2008

-سووتان لەبەر باراندا ،لەندەن 1985

 -روانین لە بولێڵدا (وتووێز) ،پەخشخانەی مانگ2001 ،

-وەرزی سەهۆڵبەندان ،لەندەن 1987

بە زمانی ئینگلیزی:

-الوکی هەڵەبجە ،بەیروت 1989

شــیعری مۆدێرنــی کــوردی و ئەنتۆلۆگیــای شــیعری کــوردی (لەگــەڵ کەمــال

-کاروانسەرا ،سوێد 1990

میراودەلــی) ســوێد ،زانکــۆی ئوپســاال 2005

وەرزەبەردینە ،ئەڵامنیا 1992دیوانی رەفیق سابیر ،بەرگی یەکەم ،سوێد 1993ئاوێنە و سێبەر ،سوێد 1996 ژوانی رووناکی ،سوێد 1997روونبوونەوە ،سوێد 2001بــە تەنیــا جێــی مەهێڵــن (ســەرجەمی شــیعرەکان) چــاپ و باڵوکردنــەوەیساڵی سێیەم
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-ئیمپراتۆریای مل ،سوێد 1998

رەنــج ،ســلێامنی 2007
راز و گومــان (ســەرجەمی شــیعرەکان) چــاپ و باڵوکردنــەوەی رەنــج،ســلێامنی 2007
دیوانــی رەفیــق ســابیر بەرگــی یەکــەم و دووەم ،پەخشــخانەی غەزەلنووس،سلێامنی 2014

لە سروشتی جوانەوە
بۆ جوانیی مرۆڤ

خوێندنەوەیەک بۆ هایکۆکانی
دەفتەرە شیعری «ئەویننامە»ی
ڕەفیق سابیر
Poets are the unacknowledged legislators of the world.
شاعیران یاسادانەرانی دانپێدانەنراوی جیهانن.
(پێرسی شێلی ،بەرگریی لە شیعر)1821 ،

عەبدولخالق یەعقووبی

بگوترێــت «ورگــی ئایدیالــۆژی» ،ئایدیالۆژیــی پاوانخوازانــەی لــە چەشــنی

ڕەفیق سابیر لە هایکۆکانی
دەفتەرە هۆنراوەی «ئەویننامە»دا
سروشت و جوانییە زۆرتر
نەبینراوەکانی ،دوور لە مرۆڤ و
دەرکەوتەکانی ،دەکاتە بەستێنی
وێنەداڕێژی و واتاخوڵقێنیی
خامەی وردبینی ،بۆ ئەوەی مرۆڤ
لە کەمتەرخەمیی خۆی لە هەمبەر
سروشت و هاوکات لە جوانیی
سروشت ئاگادار بکاتەوە.

ســەرمایەداری ،دینــداری ،فاشــیزم ،ناســیونالیزم ،و هتــد .لــە هایکۆکانــی
«ئەویننامــە»دا مــرۆڤ زۆر کــەم دەکەوێتــە بــەر چــاو ،نــەک لــە بــەری
ئــەوەی شــاعیر خــۆی لــە ڕاســتییەکانی بوونــی مــرۆڤ شــاردووەتەوە،
بەڵکــو لــە ســۆنگەی ئــەوەی مــرۆڤ تــا مەودایەکــی لــە تــەک رسوشــت
چــێ نــەکات و تــا نوقمــی چێــژ و خۆشــییەکانی رسوشــت بێــت ،ناتوانێــت
ورد و تامەزرۆیانــە بــۆ رسوشــت و دەرکەوتەکانــی بڕوانێــت .ئــەم بۆچوونــە
لــە خوێندنەوەیەکــی خێـرا و وردی هۆنـراوەی خــوارەوەدا خوویــا دەبێــت:

پەڕینەوە
لە پڕ تاریکی ڕەوییەوە
بە نێو دەریاچەکەدا مانگ
وێنەی بەلەمێک پەڕییەوە.
(ئەویننامە ،ل)63 ،

ڕەفیــق ســابیر لــە هایکۆکانــی دەفتــەرە هۆنـراوەی «ئەویننامە»دا رسوشــت
و جوانییــە زۆرتــر نەبیرناوەکانــی ،دوور لــە مــرۆڤ و دەرکەوتەکانــی،
دەکاتــە بەســتێنی وێنەداڕێــژی و واتاخوڵقێنیــی خامــەی وردبینــی ،بــۆ
ئــەوەی مــرۆڤ لــە کەمتەرخەمیــی خــۆی لــە هەمبــەر رسوشــت و
هــاوکات لــە جوانیــی رسوشــت ئــاگادار بکاتــەوە .مــرۆڤ ئــەو کاتــەی
ساڵی سێیەم
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رسوشــت دەکاتــە بەروبوومــی ژیانــی ڕۆژانــە (ئەوکاتــەی پەپوولەیــەک
دەکرێتــە ئامێــری تاقیکارییەکــی زانســتی لــە پێنــاوی دەســتکەوتێکی
مــادی) ،یــان پێگەیــەک بــۆ ڕابــواردن و ڕاماڵینــی وەخــت (ئــەو کاتــەی
گردێکــی سەرســەوز و دڵڕفێــن دەبێتــە شــوێنی ڕمبازێنــی ڕاوچییانــی کــەو
و کەوبــاڕ) کەمتەرخەمانــە جوانییەکانــی رسوشــت دەکاتــە قوربانیــی
مەیلــی شارســتانییانەی بــۆ تێرکردنــی ئــەو شــتەی لەوانەیــە بشــێت پێــی

106

لــەم هایکۆیــەدا کامێرایــەک بــە ســەر دەریاچەیەکــەوە دانــدراوە (بــا
بڵێیــن چــاوی شــاعیر) ،و ئــەم کامێــرا وردبینــە وێنەیەکــی دەگمەنــی
چرکەســاتێکی دەگمــەن و جوانــی نێــو دەریاچەیەکــی تۆمــاری زمانــی
کــردووە .داڕشــتنی فرەشــاعیرانە و رسوشــتگەرایانەی ئــەم هایکۆیــە وای
کــردووە خوێنــەرەوە تەنانــەت هەســت بــە بوونــی دەســتی داهێنەرانــەی
شــاعیریش نــەکات .هەڵبــەت تارمایــی دەنــگ و دەســەاڵتی شــاعیر لــە
ڕســتەی «وێنــەی بەلەمێــک پەڕییــەوە» تــا ڕادەیــەک خــۆی دەردەخــات،
بــەاڵم ئــەم شــوبهاندنەش لــە بــەر ئــەوەی مەنتقــی رسوشــتخوازانەبوونی
کەشــوهەوای هۆنراوەکــە دەپارێزێــت زۆر زەق و نەگونجــاو نانوێنێــت .جیــا
لەمــە ،شــاعیر هــەر لــە ســەرەتاوە بــە وشــەی «لــە پــڕ» هــەم ســەرنجی
خوێنــەرەوە بــۆ نێوئاخنــی وێنەیــی و پەیڤیــی هۆنراوەەکــەی ڕادەکێشــێت،

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

نازانێــت بۆچــی ،لــە کــوێ ،کــەی ،و چــۆن «لــە پــڕ تاریکــی ڕەوییــەوە»؛

بگریــن:

ئەمــەش دەبێتــە هــۆی ئــەوەی چەشــنێک لــە هەڵپەســاردنی پێکهاتەیــی

شەوگەڕ
شەو ئارام و شار نووستووە
کۆاڵن بە کۆاڵن
مانگ دوام کەوتووە.

(هاوشــێوەی هاژەهــاژ و بــەرز و نزمبوونــەوەی وردە شــەپۆلەکانی

(ئەویننامە ،ل)61 ،

ژێــر بەلەمێــک لــە ئــاوی دەریــادا) ،و لــە هەمــان کاتــدا «ڕەوییــەوە» و

لــەم هایکۆیــەدا «شــەو» و «شــار» نوێنــەری مرۆڤــن؛ شــەو نەمانــی

«پەڕییــەوە» هارمۆنیایەکــی سەروائاســای نەرمونیــان بــە لەحــن و ڕاوێــژی

جەنجاڵــی و قەرەباڵغیــی ڕۆژی مرۆڤــە ،و شــاریش شــوێنی ئــەو جەنجاڵــی

دەقەکــە دەبەخشــن .بــە کورتــی ،ئــەم هایکۆیــە تەنیــا دەربــارەی رسوشــت

و قەرەبالغییــە .هەرچــی «مانــگ»ە هێامیــە بــۆ رسوشــت و ئاماژەیــە بــۆ

نییــە ،بەڵکــو خــۆی نــەک هــەر کەشــوهەوای رسوشــتی گرتــووە ،بگــرە لــە

هێــزی رسوشــت و جوانیــی رسوشــت ،و بــە کورتــی و بــە گشــتی ســیحری

نێــو تانوپــۆی زمانێکــی شــاعیرانەدا خــۆی بووەتــە پاژێــک لــە رسوشــت.

رسوشــت« .دەنگــی شــیعری» (تــۆ بڵــێ شــاعیر و/یــان خوێنــەرەوە ،واتــە

هەڵبــەت ڕەفیــق ســابیر وا نییــە لــەم هایکۆیانــەدا بــە یەکجــاری مــرۆڤ

مــرۆڤ) لــە دوابەشــی هۆنراوەکــەدا دەردەکەوێــت ،کاتێــک دەزانیــن لــەو

لــە کامێ ـرای ســەرنجی شــاعیرانەی بشــواتەوە .ئــەوەی خاڵــی ســەرەکییە

شــەوە ئــارام و لــە نێــو ئــەو شــارە نووســتووەدا مانــگ کــۆاڵن بــە کــۆاڵن

لــە دەقــە هایکۆییەکانــی «ئەویننامــە»دا مــرۆڤ نابێتــە تــەوەری گوتــاری

دوای کەوتــووە .ئــەم دەنگــە دەنگــی مرۆڤێکــی شــەوگەڕە (وەک چــۆن

شــاعیرانە ،بەڵکــو ئــەوە رسوشــت و ڕەگەزەکانــی رسوشــن کــە باڵیــان

نــاوی هایکۆکــە ئامــاژەی پێــدەکات) ،مرۆڤێــک کــە بــە پێچەوانــەی شــەو

کشــاندووە بــە ســەر پێکهاتــە ،زمــان ،فــۆرم ،و گشــتێتیی هایکۆکانــدا .مرۆڤ

ئــارام نییــە و بــە پێچەوانــەی شــاریش نەنووســتووە؛ واتــە بــە پێچەوانــەی

ئەگەریــش ئامــادە بێــت ،ئــەوە لــە پەراوێــزی رسوشــتدا دەبیندرێــت ،بــێ

مرۆڤەکانــی تــر ئۆقــرەی لــێ هەڵگیـراوە و خــەو لــە چــاوی تــۆراوە .لێــرەدا،

ئــەوەی ببێتــە پاشــکۆی رسوشــت؛ وەک بڵێــی گەورەیــی مــرۆڤ لــەوەدا

شــاعیر دەخوازێــت پێــان بڵێــت مــن و رسوشــت (مــرۆڤ و مانــگ)

نییــە ســواری ســەری رسوشــت بێــت (ئــەو شــتەی پیشەســازی ،گلۆبالیــزم،

لــە هەدانــەدان و بێخــەوی وەکــو دوانــە وایــن ،کــە خــۆی دەتوانێــت

و کاپیتالیــزم تــا ســەر ئێســک کردوویانــە) ،یــان ملکەچــی رسوشــت بێــت

ئاماژەیەکــی دوور بــەاڵم دروســت بێــت بــۆ مرۆڤێــک کــە ئاشــقە ،و هــەر

(ئــەوەی لــە جەبرگەرایــی دینیــدا ،وەکــو پرســی «قــەزا و قــەدەری ئیالهــی»

بۆیــە شەوگەڕیشــە .ئــەم ئاشــقە شــەوگەڕە بــاوەڕی بــە داســەکنان و

ڕێــگای پێدەدرێــت) ،بەڵکــو ئەوەیــە شانبەشــانی رسوشــت لــە پاراســتنی

خەوتــن نییــە ،و هەمووجوانییــەک و هەرچــی گەشــەکردنێکە لــە بزووتــن و

( )structural suspensionلــە دەقــی هۆنراوەکــەدا چــێ ببێــت و الیەنــی
جوانیناســانەی فــۆرم و واتاکــەی تۆخــر دەکات .لــە بــاری مۆسیقاییشــەوە،
شــیعرەکە جۆرێــک لــە ڕاســان و رۆچوونــی دەنگــی رسوشــتی تێدایــە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

هــەر بۆیــە شــازە .خوێنــەرەوە تــا نەگاتــە کۆتایــی ئــەم کورتــە شــیعرە

بێــت .بــا ســووکەلەنگەرێک لــە ســەر ئــەم هایکۆیــەی شــاعیرەکەمان

تەوەر

هەمیــش پێــان دەڵێــت ئــەم دیمەنــە دیمەنێکــی خێــرا و دەگمــەن ،و

جوانیــی ئــەم جیهانــە و شانوشــکۆی ئینســانیی خۆیــدا پشــکدار و ئەرکــدار
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ڕانەوەســتاندا دەبینێــت و دەبینێتــەوە.

وێنەیــی و تایبەمتەندیــی کولتــووری جۆرێــک لــە هایکــۆی خۆماڵــی/

پێویســت بــە ڕوونکردنــەوەی ورد بــۆ خوێنــەرەوەی وردبینــی شــیعری

کــوردی-ن (کەمــوزۆر نیزیکــە لــە هەمــان هاوکێشــەی «تێفکرینــی گلۆباڵــی

کــوردی نــاکات کــە ئــەم هایکۆیــەی ڕەفیــق ســابیر لەگــەڵ دوو شــیعری

بــە کارکردنــی لۆکاڵــی») .بــۆ وێنــە ،لــەم هایکۆیــەی خــوارەوەدا چێــژ و

بەناوبانگــی دوو شــاعیری پێشــەنگی شــیعری نوێــی کــوردی لــە رۆژهــەاڵت

بۆنــی دەقەکــە لــە ســۆنگەی بــاری واتایــی و کولتووریــی «گوڵەنێرگــز»

و باشــووری کوردســتان لــە پەیوەندییەکــی نێواندەقیــی (Intertextuality

خۆماڵی/کوردییــە (وەک ئــەو حاڵەتــەی کــە دەنگــی گۆرانیبێژێکــی وەکــو

 )Relationshipتــۆخ و تۆکمــە دایــە :شــیعری «خەوەبەردینــە»ی ســوارە

حەســەن زیــرەک تەنیــا لەگــەڵ رسوشــتی کوردســتان ،لەگــەڵ وێنــەی

ئیلخانیــزادە (نەوەســتان دەوەســتێ بــە دەســتێ  /کــە خــاراوی ئیــش

کوێســتان و زەنوێــر و ڕانەمــەڕ و چیاوچۆڵــی کوردســتان یەکدەگرێتــەوە):

و ســواوی ســوێ بــێ  /لــە ھــەر شــوێنێ ڕامــاوە ،دامــاوە ،کاری تــەواوە

خەمڕەوێن
تەنانەت شەو
بە بۆنەکەی ڕوون دەنوینێ
گوڵەنێرگز خەمڕەوێنە.

 /هــەردوو گرفتــاری هەناســەی ســەردین  /تــۆ وێــل و رەنــگ زەرد بــە

(ئەویننامە ،ل)69 ،

ئاســانەوە  /منیــش دەر بــەدەر بەشــارانەوە).

لــەم هایکۆیــەدا «شــەو» شــەوێکی ســیمبۆلیک و تایبــەت بــە کەشــوهەوای

ئــەم خەســڵەتە نێــوان دەقییــەش دەربــڕی ئەوەیــە کــە زەمینــەی چەمکیــی

کوردســتان نییــە ،بــەاڵم کــە دواجــار ڕوون دەبێتــەوە ئــەو شــەوە بــە بۆنــی

( )conceptual contextهایکۆکانــی «ئەویننامــە» جگــە لــە کەشــوهەوا

گوڵەنیرگــزی خەمڕەوێــن ڕوون دەبێتــەوە دەردەکەوێــت ئــەو شــەوە بــۆی

گشــتییە ژاپۆنییەکــەی ،واتــە چەقبەســن لــە ســەر رسوشــت و ڕەگەزەکانــی،

هەیــە یــەک لــەو شــەوانەی هەوارگــە و کوێســتانەکانی کوردســتان بێــت

خــاوەن زەمینــە وبەســتێنێکی کوردیشــە کــە وای کــردووە تــام و چێشــکەی

کــە پــڕ دەبێــت لــە بۆنــی گوڵەنێرگــز ،و هــەر بۆیــە بــە بۆنــی خــۆش

ئــەم هایکۆیانــە لــە میزاجــی کــوردەواری ال نــەدات ،و هــەر بۆیــە بشــێت

گــەش دەبێتــەوە .لــەم هۆنراوەیــەدا «مــرۆڤ» ئامادەبوونێکــی دیــاری

بــێ ســێ و دوو نــاوی هایکــۆی کوردییــان لــێ برنێــت .کــە واتــە ،گرینگیــی

نییــە ،بــەاڵم وشــەی «تەنانــەت» لــە ســەرەتای ئــەم هایکۆیــەدا ناڕاســتەوخۆ

ساڵی سێیەم

هایکۆکانــی ڕەفیــق ســابیر لــە «ئەویننامــە»دا هــەر لەمــە دایــە کــە

تێامندەگەیەنێــت نــەک هــەر مــرۆڤ و نــەک هــەر ڕۆژ بەڵکــو تەنانــەت

ســەرباری ئــەوەی هایکــۆن و ڕەچــاوی رێســا گشــتییەکانی هایکــۆ دەکــەن

«شــەو»یش بــە بۆنــی گوڵەنێرگــزی خەمڕەوێــن ڕوون دەبێتەوە .جگــە لەمە،

ژمارە

هــاوکات لــە چوارچێــوەی رسوشــت و نەریتــی شــیعری نوێــی کوردیــدا

«گوڵەنێرگــز» لــەم هایکۆیــەدا گوڵەنێرگــزی ڕووت نییــە ،بەڵکــو هێامیەکــە

دەســووڕێنەوە .بــە وتەیەکــی تــر ،ئــەم هایکۆیانــە ئەگــەر وەکــو قاڵــب و

بــۆ هەمــوو رسوشــت و جوانییەکانــی رسوشــت کــە خەمڕەوێــن و دڵڕفێنــە.

واتــای گشــتی الســاییکردنەوەی هایکــۆی ژاپۆنــی بــن ،وەکــو وردەکاریــی

ڕەفیــق ســابیر بــە وردی و جوانیناناســە تاکــە ســیفەتێکی گوڵەنێرگــز (واتــە

 /ئەزانــێ ئەبــێ ھــەر بــژێ و بــاژوێ ،تــا بــژی تــا مبێنــێ /ھەنــاوی بــە
ھەنــگاوە ،نەرسەوتنــە کوولەکــەی ڕووحــی ئــاوە) و شــیعری «ئــەی
مانــگ»ی عەبــدواڵ گــۆران (ئــەی مانــگ ئەمــن و تــۆ هــەر دوو هاودەردیــن
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گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

(وەکــو جوانــی و هیوابەخشــی) و تاکــە ڕەگەزێکــی رسوشــت (واتــە
گوڵەنێرگــز) بــۆ ئامــاژەدان بــە هەمــوو رسوشــت بــە کار دێنێــت.
هەڵبــەت شــاعیری هایکۆکانــی «ئەویننامــە» هــەوڵ دەدات ئەوەشــان
نیشــان بــدات جوانییەکانــی رسوشــت ئەوکاتــە جوانــر دەبــن کــە مــرۆڤ

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

خەمڕەوێنیــی) بــۆ ئامــاژەدان بــە هەمــوو ســیفەتە تایبەتەکانــی گوڵەنێرگــز
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بیانکاتــە بەشــێک لــە جوانییەکانــی ناخــی خــۆی .ئەگــەر مــرۆڤ رسوشــت
وەکــو تەنیــا دیارەدەیەکــی دەرەوەی ناخــی خــۆی ســەیر بــکات ،ئــەوکات
پــر لــەوەی بخوازێــت بــۆ جوانکردنــی ژیانــی دەروونیــی خــۆی (ویژدانــی
پــاک ،ڕۆحــی ئاســوودە ،هزرینــی ئینســانی) لــە رسوشــتدا بتوێتــەوە (تــۆ
بڵــێ پەیوەندییەکــی هاوڕێیانــە) ،دێــت و بــۆ دەوڵەمەندکردنــی ژیانــی
دەرەوەی خــۆی (شــاری مۆدێــرن ،ئۆتۆمبیلــی شــاز ،جادەوبانــی خێــرا)
رسوشــت دەتوێنێتــەوە (واتــە پەیوەندییەکــی داگیرکەرانــە) .بــۆ منوونــە ،لەم
هایکۆیــەی خــوارەوەدا رسوشــت و مــرۆڤ لــە جوانیــدا یــەک دەگرنــەوە و
دەبنــە تەواوکــەری جوانیــی یەکــر:

زەردەپەڕ
خۆر ئاوا بوو
زەردەپەڕ لە چاوانتا
هەر مابوو.
(ئەویننامە ،ل)85 ،
زەردەپــەڕی خــۆر لــە کاتــی ئاوابوونــی یــەک لــە دیمەنــە دڵکەشــەکانی
کۆتایــی پێدێــت ،کەچــی شــاعیری هایکۆکانــی «ئەویننامــە» پاشــاوەی
هێڵــی ئــەو زەردەپــەڕە لــە چاوانــی بەرامبەرەکەیــدا (تــۆ بڵــێ گراوییەکــەی)
دەبینێــت و لــە ڕێــگای ئــەم دەقــەوە بــۆ هەمیشــە تۆمــاری دەکات .لــەم

تەوەر

رسوشــتە؛ بــەاڵم ئــەم زەردەپــەڕە کاتییــە ،و بــە ئاوابوونــی خــۆر ئەویــش

هایکۆیــەدا ،جوانیــی رسوشــت و جوانیــی مــرۆڤ ئاوێتــەی یەکــدی دەبــن؛
خــۆر لــە چــاوی یــاردا ئــاوا دەبــێ ،بــەاڵم زەرەپــەڕی بــزر نابێــت و هــەر
دەمێنێــت .ئــەم دیمەنــە تەنیــا ڕاوکردنێکــی ئیامژیســتیی شــاعیرانە نییــە،
بەڵکــو لــە هەمــان کاتــدا تواندنــەوەی دۆخێکــی باڵکێشــی رسوشــتە لــە
هەســتێکی ناســکی مرۆڤانــەدا .ئیامژیــزم وەکــو الیەنێکــی تەکنیکیــی
هۆنـراوەی گۆریــن تێکــەڵ بــە هەســت و هزرێکــی هیومانیســتی دەبێــت،
و لــەم ئاوێتەکارییــەوە ڕەهەنــدی جوانیناســانەی ئــەم هایکۆیــە بیچــم
دەگرێــت .کــە واتــە ،ئــەم هایکۆیــە تەنیــا وێناندنــی رسوشــت نییــە لــە
پێنــاوی نواندنــی رسوشــت ،بەڵکــو یەکانگیرکردنــی ناســنامەی رسوشــت
و مرۆڤــە بــە مەبەســتی دروســتکردنی کارلێکێکــی شاعیرانە/جوانیناســانە
لــە نێــوان رسوشــت و مــرۆڤ .ئــەم دۆخــە لــە زۆربــەی هایکۆکانــی
دەفتەرەشــیعری «ئەویننامــە»دا دەبیرنێــت .بــۆ منوونــە ،بڕوانــە ئــەم
هایکۆیــەش:

سەرهەڵگرتن
وەک شێت سەری هەڵگرتووە
بە نێو شەودا پەپوولەکە
بە دوای بڵێسە کەوتووە.
(ئەویننامە ،ل)73 ،
لــە ئاســتی ســیامنتیک (واتاناســیی) لــەم هایکۆیــەدا ســێ ڕەگەزی ســەرەکی
ساڵی سێیەم

دەور دەگێــڕن :شــێت (خــاوەن رسوشــتی ئینســانی) ،پەپوولــە (خــاوەن
رسوشــتی گیانلەبــەری) ،و بڵێســە (خــاوەن رسوشــتی رسوشــتی) .پەپوولــە

ژمارە

لــە چەشــنی شــێتی ســەرهەڵگرتوو دوای بلێســە کەوتــووە« .ســەرهەڵگرتن»
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تایبەمتەندیــی رسوشــتی ئینســانییە ،بــەاڵم لێــرەدا دراوەتــە پــاڵ پەپوولــە ،و
لــەم ڕێگایــەوە ســیفەت و کەســایەتیی ئینســانی بــە پەپوولــە بەخ ـراوە

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

لــە ئاســتی واتــای وشــەیی ( )lexical meaningخــۆی دەتــرازێ و

ئێمــەی مرۆڤیــش بێــت ،و بــەم شــێوەیە نەمــر و هەتاهەتایــی مبێنینــەوە؛

دەبێتــە هێامیــەک بــۆ «مەعشــووق» واتــە لێرەشــدا «بڵێســە» هەمیســان

هایکۆکانــی ڕەفیــق ســابیر-یش بــە نەمرکردنــی خــەون و خەیاڵەکانــی ئێمــە

ســیفەتی ئینســانیی پێدەدرێــت و واتایەکــی ســیمبۆلیک وەخــۆ دەگرێــت

خۆیشــی بــە نەمــری و ئەبــەدی دەمێنێتــەوە:

(خوێنــەرەوەی وردبیــن ســەرنج بداتــە ســیفەتی ئینســانی ،چونکــی

خەوبینەر
لە نێوانی
دوو الپەڕەی کتێبێکدا
پەپولەکە خەو دەبینێ.

هەمیــش لــە ئاســتە واتاییەکــەی بکەوێتــە خــۆ و بــە بارتەقــای بڕشــتی

(ئەویننامە ،ل)75 ،

مەعشــووقی پەپوولــە خــۆی هــەر دەبێــت خاوەنــی رسوشــتی گیانلەبــەری
بێــت) .ئــەم دانوســتانە لــە ئاســتی رسوشــتەکانی ئــەم ســێ ڕەگــەزە وای لەم
هایکۆیــە کــردووە خوێنــەرەوە هــەم چێــژ لــە خوێندنەوەکــەی وەربگرێــت،

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

( .)personificationلــە هەمــان کاتــدا ،بۆمــان هەیــە بڵێیــن «بڵێســە»ش

ڕســتە و پەیڤەکانــدا خەریکــی خەوبینینــە ،خەوێــک کــە بــۆی هەیــە خەوی
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خوێنەرانــەی خــۆی واتــای ئاســایی و قــووڵ و شــازی لــێ هەڵێنجێــت.
خاڵــی ســەرەکی لێــرەدا ئەمەیــە شــاعیر هەمــوو ئــەم گەمــە شــیعری و
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ڕەفیــق ســابیر لــەم هایکۆیانــەدا جیهــان پــڕ دەکات لــە هۆن ـراوە ،نــەک

جاللی ،بیژن ( .)1385روزانەها .تهران :نرش و پژوهش فرزان روز.

هۆنــراوە پــڕ بــکات لــە جیهــان .هۆنراوەنووســی خــاوەن ئەزموومنــان

سابیر ،ڕەفیق ( .)2017ئەویننامە .تاران :چاپەمەنی مانگ.

ئاســانێکامن بــۆ دەنەخشــێنێت پــڕ لــە هــەوری بەبارانــی هایکــۆ.

گوهرین ،کاوە ( .)1381هایکوهای ایرانی .تهران :نرش آرویج.

هایکۆکانــی «ئەویننامــە» تەنیــا ئاخنینــی رسوشــت نییــە بــە کۆمەڵێــک

یەعقووبــی ،عەبدولخالــق .)2005( .دەنگــی بلوورینــی دەق .کۆمەڵــە

وێنــە و وشــە ،بەڵکــو پڕکردنــی رسوشــتە بــە هەســتی شــاعیرانە و هزرینــی

وتــاری ڕەخنەیــی .ســلێامنی :چاپخانــەی بەڕێوەبەرایەتیــی ڕۆشــنبیریی.

هۆنەرانــە .ئامــاژە و ئیامژەکانــی ئــەم هایکۆیانــە خوێنــەرەوە لــە رسوشــتی

I.A Richards, C. K. Odgen (1923). The Meaning of Meaning.

رسوشــت و رسوشــتی خــۆی و رسوشــتی گیانلەبــەرەکان نیزیــک دەکاتــەوە،

.New York

و وای لــێ دەکات چارەنووســی ئینســانیی خــۆی بــە چارەنووســی

.Pound, Ezra (1991) . A B C of Reading. London: Boston

رسوشــتەوە گــرێ بــدات .ڕەفیــق ســابیر رسوشــتی جوانــی جیهــان وێنــا

Yasuda, Ken (1957). Japanese Haiku: Its Essential Nature,

دەکات و لــەم ڕێگایــەوە جوانیــی مــرۆڤ وەبیــر جیهــان دەخاتــەوە .لــەم

.History, and Possibilities in English. Tuttle

هایکۆیانــەدا پەپوولــەی ویشــکبوو لــە دووتوێــی الپــەڕەی کتێبانــدا چیــر
مــردوو ئەژمــار ناکرێــت ،بەڵکــو ئــەو گیانلەبــەرە قەشــەنگە لــە نێــو وشــە و

تەوەر

جوانیناســانەیە لــە بازنــەی رسوشــتگەرایی هایکۆکانیــدا دەهێنێتــە ئــاراوە.
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