گێڕانەوەی شیعریی
لە قەسیدەی چیایەكانی مندا

عەبدولموتەڵیب عەبدوڵاڵ

سەرەتا
قەسیدەی چیایەكانی من ،لەبەر ئەوەی پێوەندی بە یادگەوە هەیە ،دەشێ وەك جۆرێك
لە گێڕانەوەی تایبەتی شیعری و بەشێك لە ژیاننامەی هەندرێن لە قەڵەم بدرێت.
چیایەكانی من 1پەسنی ئەو ڕووداوانە دەكات ،كە دەكەونە نێو هەندرێنەوە ،ئەو
هەڵوێست و سەرهاتانە دەخاتەوە بەرچاو و شی دەكاتەوە ،كە ڕاستەوخۆ (منی
شاعیر)ی تێیدا ژیاوە ،بینوویەتی و ڕۆڵی تێدا گێڕاوە.
پێشەكی
هەمیشە شتێ لە یادگە دەكەوێ .هەمیشە ڕوویەكی یادگە دیار نییە .هەمیشە زەمەنی
یادگە گەورەترە لە زەمەنی گێڕانەوە .واقیع لە یادگە و گێڕانەوە گەورەترە! یادگە بە
پۆشتەیی دەردەكەوێ ،بەاڵم شیعر بە ڕووتیی .شیعر پرۆژەیەكی تەواونەكراوە ،كامڵ
نەبوونی شیعر و بۆشایییەكانی یادگە ،لێكنزیك دەبنەوە!
لە چیایەكانی مندا گێڕەڕەوە چیایەكانە ،گێڕەڕەوە شوێنە ،ئەوەی دەینوسێتەوە
هەندرێنە ،هەندرێن شاعیرە ...لە چیایەكانی مندا بكەر شاراوەیە .زەمەن ئاسۆیییە ،بەاڵم
شوێن (وەك شیعر) بە ستوونی جەختی لێدەكرێتەوە ،چیایەكانی من زمانی ڕووت بە
مەكانی ڕووت پڕ دەكاتەوە ،هەندرێن بە هەندرێن ،زمانی ڕووت شیعرە ،بەاڵم مەكانی
ڕووت چیایەكانی هەندرێنە ،ژیان لە چیایەكاندا شێوەیەك لە شێوەكانی شیعری
وەرگرتووە ،شیعر الی هەندرێن شێوەیەك لە شێوەكانی گێڕانەوەی دەنوێنێ.
یەكێك لە سیماكانی چیایەكانی من ،وەك گێڕانەوە و چیایەكانی من وەك شیعر،
ڕووتكردنەوەی زمانە لە پۆشین ،ڕووتكردنەوەی گێڕانەوەیە لە ئاسۆیی بوون،
بەرجەستەكردنی نەبینراوە لە دنیای بینراو! یەكێك لە جیاوازییەكانی شیعر و گێڕانەوە،
لەباربردنی هۆكار و ئامانجە ...بەاڵم یەكێك لە ڕووەكانی لێكنزیكبوونەوەی شیعر و
گێڕانەوە خیانەتی یادگەیە لە مرۆڤ و خیانەتی شیعرە لە زمان!
لە چیایەكانی مندا (منی شاعیر) نە وەك (باسكال) دەڵێت منێكی بەدبەختە! نە وەك
(ڕۆسۆ) دەڵێت :بە هیچ كەس ناچێت ...لە چیایەكانی مندا هەندرێنی شاعیر دەستەواژە
بە ناوبانگەكەی (سارتەر) ڕاڤە دەكاتەوە ،من ئەوەم كە من نیم ،بەڵكو "هەندرێنم".
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كەواتە دەمەوێ بڵێم چیایەكانی من ،هەرگیز خاوەنداریهتی قهبووڵ نییە ،هەندرێنی
شیعر ،نایەوێت لە ڕێگهی چیایەكانی من ،كەڵەگایی بسەپێنێ ،دەیەوێت شیعرییەت
بەرجەستە بكات.
(الكان) لە ڕەتكردنەوەی كۆجیتۆی (دیكارت)یدا دەڵێت "من لەو شوێنە نیم كە بیر
دەكەمەوە ،من بیر دەكەمەوە لە شوێنێ كە نیم" ...لە چیایەكانی من ،لە بری منی
هەندرێن وەك شاعیر ،هەندرێن وەك كۆمەڵێ چیا دەدوێ ،هەندرێن خەون بە
شوێنێكەوە دەبینێ ،كە لەوێ هەندرێن نییە ،هەندرێن لە هەندرێن نییە!

هەندرێنی تاراوگە هەندرێنی نیشتمان
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لە لێكۆڵینەوەیەكدا لە بارەی قەسیدەی (لە تەوتەمی مامزەكانی قەندیلەوە)ی (هەندرێن)
قسەم لە ئەدەبی تاراوگە كردووە ،بەو مانایەی ،كە ئەدەبی تاراوگە دوو باسی گرینگی
لەخۆدا هەڵگرتووە ،یەكەمیان بەرجەستەكردنی نەتەوەیە (وەك دۆز) لە ڕێگهی ئەو
بەرجەستەكردنەش سۆزی گەڕانەوە بۆ نیشتمان ،یەكێكە لە بنەڕەتە سەرەكییەكانی ئەو
ئەدەبە .دووەم هەستكردن بە نامۆبوون ،ئەو هەستەش بە مانا وجوودییەكەی توانای
لەدەستدانی بەرجەستەكردنی خود دەگەیەنێت! دەشێ ئەو هەستە لە كەسی
تاراوگەنشیندا كاتی بێت .بەاڵم ئەگەر بەرجەستەكردنی نەتەوە بە شێوەیەكی گشتی
خۆی لە پارێزگاریكردنی زمان و نەریتە ئەدەبیی و كەلەپوورە نەتەوەیی و
ڕۆشنبیرییەكاندا هەڵگرێتەوە ،ئەوە هەستی نامۆیی كەسی تاراوگەنشین ڕاستەوخۆ
پێوەندی بە دووركەوتنەوەی لە واڵت و پەراوێزكردنی لە تاراوگەوە هەیە ،بەو مانایەش
تێكچوونی پێوەندی بە شوێن (ئاوارەبوون) و پێوەندیكردن بە زمانی دووەم (زمانی
تاراوگە) دەبێتە هۆی كشانەوە لە دنیا و چوونەوەی كەسی تاراوگەنشین بۆ ناوەوەی
خۆی ،هەموو ئەوانەش شێوەیەكی نێرگزیانەی كەسی ئاوارەمان نیشان دەدات.
لەو ناونیشانەی سەرەوەدا هەندرێنی تاراوگە شاعیرە و هەندرێنی نیشتمان چیایەكانی
نیشتمانە ...لە چیایەكانی مندا هەندرێنی شاعیر خۆی لە فەزای ئیدیۆلۆژیا ڕووت
دەكاتەوە ،هەندرێنی نیشتمان فەزای ئاشنابوون بیر دەخاتەوە ،هەندرێنی شاعیر لە
سەر مەیلی خودگەرایی (تاراوگەنشین) ڕادەبێتەوە! هەندرێنی نیشتمان خۆی لە خەونی
ئازادی (نیشتمان) هەڵدەگرێتەوە...
شێوازی دەربڕینی چیایەكانی من لە تەعبیركردنی دەاللەتخوازانەوە نزیكە؛ بەو مانایەی
خۆی لە ڕێگهی وەسفكردنی (ژیانەوە) نیشان دەدات ،بەو مانایەی وێنەی خۆی لە
ڕێگهی یادگەوە دەكێشێ ،بەو مانایەی پشت بە ڕیتمی ناوەكی دەبەستێ ...هەندێجار بۆ
ڕەنگاوڕەنگكردنی مانا ،گرامەر تێكدەشكێنێت ،وەك چۆن هەوڵدەدات جوانگوتن و
چیگوتن بپارێزێت" ...چیایەك لە خەفەت ،شوێنێك لە حوزنی رۆح .ئەوەتا لێرە بەفر
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بەسەر چیای یادەوەریی شەوق دەداتەوە و خامۆش دەبێ .بەفر هەروا دادەكا و
دەچێتەوە ،ئای كە ئێستا بەفری زستانی 1892ی قەندیلم بە یاد دێتەوە( ".چیایەكانی
من ،ل  )9بەو مانایە الدانی زمانی لە چیایەكانی من ،بە ڕەنگكردنی گێڕانەوەوە بەندە،
شیعرییەت لە جوانگوتندایە!
لێرە قسەكردنی من لە شێوازی تەعبیركردنی دەاللەتخوازانە ناكەوێتە نێو قسەكردنی
زمانەوانی فهرەنسی (بوفۆن )Buffon 1707-1788ەوە ،كە پێیوایە خودی مرۆڤ بۆ
خۆی شێوازە ،نە ون دەبێ ،نە دەگوازرێتەوە ،نە دەگۆڕێ 3.بەڵكو بە گشتی ئەو
شێوازگەرییە تەعبیرییەی من باسی دەكەم ،بەشێكی زۆری ئاوڕدانەوەیە لە زمانەوانی
سویسری (شارل بالی  )1891 -1981قسەكردنی ئەو تەنیا بە بەهای جوانی جیا
ناكرێتەوە ،بەڵكو قسەكردنە لە میكانیزم و دیاردەكانی زمان ،یان جێكەوتەی تەعبیری
لە زماندا ،بەاڵم ئەگەر بالی شێوازگەری تەعبیری لە دوالیزمی شێوازگەری دەرەكی و
ناوەكی ،بیركردنەوە و دەربڕین ،لۆجیكی زمان و ویژدانی زمان ،بەها و گەیاندن،
قسەكردن و نوسین 9...كورت بكاتەوە ،ئەوە من قسە لە دەاللەتی زمان و ڕاڤەكردن
دەكەم ،دەكەومە نێو گوزارشتكردن و تەئویلكردنەوە ،پرسیاری دەق و پرسیاری
وەرگرەوە...
بە كورتی ،وەك گوتم هەندرێن لە سەر وێنەی شیعریی و واقیعی ژیان كار دەكات،
ڕیتمی نووسین لە چیایەكانی من خاوە ....دەمەوێ بڵێم چەمكی تەعبیركردنی
دەاللەتخوازانە زێتر خۆی لە تیشكۆی ناوكۆیی یادگە و وشەی شیعرییدا دەبینێتەوە،
دەرككردنی هەندرێن لە قەسیدەی چیایەكانی مندا دەكەوێتە نێو واقیعی (چیاكان) و
خەونی جێهێشتنی (تاراوگە)ەوە:
"چیایەكان جەنگی منن ،چیایەك هەمیشە خەون بە خەونەكانییەوە دەبینێ .چیایەك
خەون دەبینێ یان غەریبیم دەكا؟ لە تكانەوەی یاددا ،لە تالنەوەی دڵدا بە دوای
شوێنكاتەوە دەكولێتەوە .لەوێ لەسەر لووتكە و بناری چیایەكانەوە شوێنپێكان وەك
دڵی با باڵدەگرن ،خۆم دەبینم وەك جاڵجاڵۆكە بە بنمیچی ئەشكەوتەكەی سەر سینگی
"چیای شیرین"ەوە بەرەو چاوەكانی زەوی شۆڕبوومەتەوە( ".چیایەكانی من ،ل )1
هەڵبەتە قسەكردن لە زمان بێكۆتایییە! لە بەرانبەر ئەوەشدا قسەكردن لە خودی
دانەرێك یان نووسەرێك ،قسەكردنە لە پانتایییەكی دیاریكراوی زمان! دەتوانم بڵێم
هەندرێن لە كۆی كارە شیعریییەكانیدا ،وەك گەڕانەوە بۆ بێهودەیی ،مندااڵنە مامەڵە
لەگەڵ زمان دەكات .واتە ئەوەی هەندرێن لە زمان دەیگێڕێتەوە ،تووندوتیژی مندااڵنە
یان شیعرییانەیە بەرانبەر زمان و بەدژی زمان .بەاڵم دەشێ پرسیار ئەوە بێ ،ئایا ئەو
توندوتیژییە لە ئەزموون و قووڵبوونەوە هەڵقواڵوە ،لە تێگەیشتنەوەیە ،یان فەشەلی
تێگەیشتنەوە ،بە مانایەكی دیكە ئەو دەاللەتخوازییە لە دەرككردنەوە ،هەوڵدەدات
نكۆڵیكردن و ڕەتكردنەوە بە ئەنجام بگەیەنێت ،یان لە فەشەلی دەرككردنەوە؟
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زمان لە چیایەكانی مندا ئەوە نییە ،لە جەستە دەردەچێ و دەچێتە نێو جەستەوە ،بەڵكو
ئەو قەوارەیە ،كە هەندرێنی شاعیر دەچێتە ناوییەوە بۆ ئەوەی لە ڕێگهی پەنا و
پێچەكانی ناوكۆیی و الدانەكانی مانا و خزینەكانی وشەوە ،وەك تاكێك لە تاكە
جیاوازەكانی زمان دەربكەوێت ،بۆیە دەنووسێت :شوێنپێكان وەك دڵی با باڵدەگرن.
گێڕانەوەی شیعریی
قسە لەوە ناكەم گێڕانەوەی شیعریی ،كۆنترین شێوەیە لە شێوەكانی نووسینی هونەری
شیعر ،قسە لەوە ناكەم گوتاری گێڕانەوە ناكەوێتە نێو گوتاری شیعرییەوە ،قسە لە
شێوە ڕێكوپێكەكان و ناڕێكەكان دەكەم ،كە لە ڕێگهی بەدوایەكداهاتنەوە ناوكۆیییەكی
تایبەت دروست دەكەن ،هەموو ئەو ڕەهەندانە ،وەك چۆن لە گێڕانەوە دەردەكەون ،لە
شیعریشدا دەردەكەون ،خودی ئەو تێگەیشتنە كار لە هەموو كارە ئەدبییەكان و كۆی
گێڕانەوەكانیش دەكات ،هەڵبەتە لەو گریمانەوە ،كە هەموو دەقێكی شیعریی گێڕانەوەیە؛
وەسف گێڕانەوەیە ،دیالۆگ گێڕانەوەیە ،بەیەكداچوونی دەنگەكان گێڕانەوەیە ...بە
دیوەكەی دیكە كۆی ئەو ڕەگەزانە ،گێڕانەوەی شیعریی تۆكمە دەكات ،بەو مانایەش لە
زۆربەی رێبازە شیعرییەكاندا ناوكۆیی گێڕانەوەئامێز ،وەك سێنتەری دەقی شیعریی
تەماشا دەكرێت.
لە قسەكردن لە بارەی ژانرە ئەدەبییەكاندا ژیرار ژینێت ( )G.Genetteئاماژە بە
لێكنزیكبوونەوەی شیعر و گێڕانەوە دەدات و دەڵێت شیعری لیریكی خودی شاعیرە ،لە
شیعری داستان (یان ڕۆمان)دا شاعیر قسە بە ناوی تایبەتی خۆیەوە دەكات ،وەك
ئەوەی گێڕەڕەوە بێت ،وەك چۆن وا دەكات كەسایەتییەكانیش قسان بكەن ...شیعری
لیریكی ئەو بەرهەمەیە ،كە تەنیا نووسەر قسەی تێدا دەكات ،بەاڵم داستان ئەو
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بەرهەمەیە ،كە نووسەر ڕێگه بە كەسایەتییەكان دەدا ،وەك یەك قسان بكەن.
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ڕەخنەگری عەرەبی (محەمەد مفتاح) هەموو دەقێكی شیعریی بۆ خۆی حیكایەتێكە.
هەموو دەقێكی شیعریی پەیامێكە ژیانی خود دەگێڕێتەوە 1...هەر ئەو قسانە وا لە
(خۆسیە یرۆ) دەكات ،بڵێ :ڕۆمانی (گەڕان بە دوای زەمەنی لە دەستچوو)ی (پرۆست)
شیعرێكی لیریكییە ،ڕۆمانی (عۆلیس)ی (جیمس جۆیس) نزیكە لە لیریكیی و شیعر...
وەك چۆن زۆر لە ڕهخنەگران (بۆ نموونە :محەمەد لوتفی یوسفی) دەڵێت :قەسیدەی
(مفرد بصیغە الجمع)ی ئەدۆنیس بیۆگرافیایە (سیرە ژاتیە) كاراكتەری سەرەكی ئەو
بیۆگرافیایەش (عەلی ئەحمەد سەعید)ە ،ڕەگەزەكانی ئەو گێڕانەوەیەش لەسەر
یاریكردنی مندااڵنەی ئەو كاراكتەرە چەسپاوە ،ئەوەش لە گێڕانەوەی ڕۆژانەی عەلی لە
گوندەكەیاندا دەبینرێت ،ئەگەر كۆی ئەو گێڕانەوەیە ڕووداوە بچووكەكەی بیۆگرافیایەكە
بێت ،ئەوە ڕووداوە گەورەكە لە پرۆژەی كەشفكردنی دنیا و گۆڕانكارییەكانیدا
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دەردەكەوێت ،هەمان شت لە قەسیدەی (أحمد الزعتر)ی مەحمود دەروێش ،قەسیدەی
(منزل یعبپ بالمرات)ی سەلیم بەرەكات ...دەبینرێت.
بە كورتی ئەو جیاوازییە كەمەی لە نێوان شیعر و گێڕانەوە دەبینرێت ،لە بە
بابەتبووندایە! ڕەنگە شاعیر تاكە كاراكتەری شیعر بێت ،بەاڵم ڕۆمان كۆمەڵێك كاراكتەر
لەخۆ دەگرێت ،وەك چۆن لە هەندێ ڕێبازدا وێناكردنی خود زێتر بەالی شیعرەوە
دەشكێتەوە...
ژیان لە قەسیدەی چیایەكانی من ،بە كامیرای گێڕانەوەی شیعریی كێشراوە و خۆی لە
بونیادنانی زمانێكی بااڵدا هەڵدەگرێتەوە .شاعیر گێڕانەوەی شیعریی ،وەك فەزایەكی
جیاواز ڕەنگ دەكات و كۆمەڵێك ناوكۆیی بیۆگرافی بە شێوەیەكی شیعریی ئاوێزان
دەكات .لە چیایەكانی من ،منی تاراوگە و چیایەكانی نشتیمان ئاوێتەی یەكتر دەبن ،هەر
لەو ناوكۆیییەوە شاعیر ئاسۆیەكی تازە بە دەقی شیعریی دەبەخشێت ،هەر بەو مانایە
پەسنی ئەو ڕووداوانە دەكات ،كە دەكەونە نێو چیایەكانی هەندرێنەوە ،ئەو هەڵوێست و
سەرهاتانەش شی دەكاتەوە ،كە ڕاستەوخۆ (منی شاعیر)ی تێیدا ژیاوە .كەواتە
چیایەكانی من ،وەك جۆرێك لە گێڕانەوەی تایبەتی شیعریی ئەو بەسەرهاتانە دەخاتەوە
یاد ،كە هەندرێن لە زەمەنێك لە زەمەنەكان لە هەندرێن ژیاوە.
دەرئەنجام:
 -1شێوازی دەربڕین:
شێوازی دەربڕین لە كۆمەڵە شیعری چیایەكانی من ،تەعبیركردنی دەاللەتخوازانەیە،
شاعیر لە ڕێگهی وەسفكردنی (ژیانەوە) خۆی حیكایەت دەكات ،وێنەی خۆی لە ڕێگهی
یادگەوە دەكێشێ.
 -2گێڕانەوەی شیعریی:
لە قەسیدەی چیایەكانی مندا بە شێوەیەكی تایبەتی شیعر و گێڕانەوە بە یەكەوە دەلكێ،
شاعیر كۆمەڵێك ناوكۆیی بیۆگرافی بە شیعر دەكات و هەندرێنی تاراوگە و چیایەكانی
هەندرێن ئاوێتەی یەكتر دەبن و گێڕانەوەیەكی شیعریی دەسازێنن .واتە هەندرێنی
شاعیر دەكەوێتە نێو واقیعی چیاكان و خەونی جێهێشتنی تاراوگە.
 -3زمانی شاعیر:
شاعیر لە كۆی كارە شیعرییەكانیدا وەك گەڕانەوە بۆ بێهودەیی ،مندااڵنە مامەڵە لەگەڵ
زمان دەكات (لە ڕێگهی مەعریفەی شیعرییەوە) ،واتە ئەوەی هەندرێن لە زمان
دەیگێڕێتەوە؛ تووندوتیژی مندااڵنە ،یان شیعرییانەیە بەرانبەر زمان و بەدژی زمان.
هەندرێن دەچێتە نێو زمانەوە بۆ ئەوەی لە ڕێگهی ناوكۆیی و الدانەكانی زمان و خزینی
ماناوە لەالیەك گێڕانەوە ،وەك سێنتەری دەقی شیعریی نیشان بدات ،لەالیەكی دیكەوە
شیعرییەت بەرجەستە بكات.
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هەولێر 2111/1/1
سەرچاوەكان:
 -1هەندرێن ،چیایەكانی من ،كۆ شیعر ،چ ،1سوێد.2112 ،
 -2عەبدوڵاڵ ،عەبدولموتەلیب ،شەڕی زمان ،لە پێناو تەئویلكردنی دەقدا ،سلێمانی:
بەڕێوەبەرایەتی چاپ و باڵوكردنەوە ،2111 ،ل .11
 -3فضل ،صالح ،علم اآلسلوب مبادئه واجراءاته ،ط ،1القاهرة :دار الشروق،1889 ،
ص .88-81
 -9مجلة اداب البصرة ،العدد  ،18سنة  ،2111في الفكر االنساني الحديث ،شارل
بالي واسلوبيته التعبيرية ،د.مجيد مطشر عامر ،ص.111
 -1جنيت ،جيرار ،مدخل الى النص الجامع ،ت :عبدالعزيز شبيل ،مراجعة :حمادي
صمود ،القاهرة :المجلس االعلى للثقافة ،1888 ،ص .8 -9ص.11
 -8مفتاح ،محمد ،الخطاب الشعري ،استراتيجية التناص ،دار التنوير للطباعة والنشر،
بيروت ،لبنان /المركو الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،دتط ،ص .191
 -1مفتاح ،محمد ،دينامية النص وانجاز ،ط ،2المركز الثقافي العربي ،بيروت ،لبنان/
الدار البيضاء ،المغرب ،1881 ،ص .89-81
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