ئەنتۆلۆژیای شیعر
خوێندنەوەیەكە بۆ قەسیدەی (درەختی دەسڕ)ی سەاڵح جەالل
ڕێباز حەمەجەزا
لە بنەڕەتدا شیعر مەیلێكی شاقووڵی
شاعیرە ب��ۆ حاڵەتە ئەنتۆنۆلۆژییەكا ن و
دیدەنیكردنی گەردوون و جیهان ،بەاڵم ئەوەی
گرێ و گۆڵی دروستكردووە و بووەتە مایەی

ئ��ەوەی نەتوانین هەندێك بەكێشەی بكەین،
نەبوونی ئەو مەرجەعە ژینالۆژییەیە لە جیهانی
مۆدێرنداو لە دنیای ئەمڕۆدا...
واتە (شیعر) زادەی ئەمڕۆو ئەم جیهانە
نوێیە نییە كە هەیە ،بەڵكو سەر ب ه ساتەكانی
دروستبوون و بنەڕەتە گەردوونیی و گەردان
نەكراوەكانە ،هەروەكو (محەمەد سویرتی)
دەڵ��ێ��ت« :ك��ێ��ش��ەی م���ەرج���ەع ،ل��ە كێشە
میحوەرییەكانی زمان و تیۆرەی ئەدەبییە»(،)1
لەم سەروبەندەشدا گەشتی ڕەخنە و توێژینەوە
و ك��ەش��ف ،گەشتێكی ئ��اڵ��ۆز و پڕگرفتە،
لەبەرئەوەی ڕێگاكان لە سەرەتای گەشتەكەدا
كۆتایی دێ���ن( ،)2ه��ەر لەبەر ئ��ەوەش داوای
مەعریفە لە شیعر ناكرێت ،شتەكانو كەسەكان
مەعریفەی زانستی و پێشكەشكردنی تانوپۆن،
بەڵكو داوای دەربڕینی جوان لە شعری بەهێز
لەو كەسانە دەكرێت( ،)3()...لەم نێوانەشدا
نووسەر بەیانی پەژارەی تاكەكەسیانەی خۆی
تو
ناكات و ژان و زێ وجود مانیفێست دەكا 
خۆی دەكات بە بەشێك لەو بوونە ئەنتۆلۆژییە
و تێیدا چڕ دەبێتەوە و خ��ۆی دەخزێنێتە
ناو كێشە سەرمەدییەكان و داب��ەش دەبێت
بەسەر شیعرداو لە هەرمانی كۆسمۆلۆژییدا
ئازارەكانی شاعیر دروست دەبنەوە ...تا ڕادەی
(خۆشەهیدكردن) ،ئەوەتا شاعیر دەڵێت:
تەزووی زمان بە تەرزەئاژێری مێشك پژا
گریانێك لە تونێلی هەتایی دێت:
(گ���ەردوون بە پرچی خوێنینی درەخت
تەنرا)
دەس���ڕی س��واڵ بەگێژەڵۆكەی بیرەوە
خوێندرایەوە ()...
دەق زان��س��ت��ێ��ك��ی گ��ش��ت��ی��ی ه��ەم��وو
زان��س��ت��ەم��رۆڤ��ای��ەت��ی��ی��ەك��ان��ە )4(،ب��اب��ەت��ی
زانستە مرۆڤایەتییەكان بە تەنها بابەتی
زانستەمرۆڤایەتییەكان نییە ،بەڵكو مرۆڤ
وەكو بەرهەمهێنەری دەقەكان( )5دەخوێنێتەوە.
مرۆڤی شاعیریش بە تایبەتمەندیی خۆیەوە
پشكداریی دەك��ات ،چونكە (زمانی شاعیر
زمانێكی تایبەتە)( ،)6وەكو شاعیر (سەاڵح
جەالل) ئاماژەی بۆ كردووە:
گەردوونێك بە تەلێكسی كچە قەرەجێكی
ناو(با)
جوگرافیای نهێنی (بوون)ی بە قژە سەر
نەخشاندەوە،
چییە ئەم چاو و كەالنەی بە لۆگۆسەوە
بارگاوین؟
ناڕاستەوخۆو نەبینراوانە شاعیر سەاڵح
جەالل دەیەوێت ئەو پەیوەندییە پچڕاوەی
مرۆڤایەتیی كە مێژووەكەی ه��ەزاران ساڵە،
پێكەوە ببەستێتەوە ،بەشداریی و پشكداریی
لە نووسینەوەی (ئەنتۆلۆژیای شیعر)دا بكات،
دەیەوێت مێژووی پڕشكۆی (شیعر) ،كە من
لێرەدا بە (ئەنتۆلۆژیا) ناوی دەبەم ،تێكەڵ
بە پەژارەی ئەم چاخە و لەسەر ئەم پالنێتە
بكاتو دەگەڕێتەوە و خۆی دەلكێنێت بەو
شارستانییەتەوە كە لە ڕەحمی (شیعر)دا
لەدایك بووە:
ئەوەی زیندووە لە بەرامبەر ئێمەیە،
سەرچاوەی چەمكە قووڵ و ڕوونەكانە بۆ
شارستانییەتەكەی ئێمە
ژۆرژب���ات���ای دەی���وت :وازم ل��ە جیهان
هێناوە ...بەاڵم كاریگەریی هەمەالیەنە ،حاشا
هەڵنەگر ،قووڵ و چارەنووسسازی لەسەر
هزری مۆدێرن و ڕەخنەی نوێ( )7دانا ،خەمی
شاعیریش هەمان خەمە ،بەاڵم بە زیادكردنەوە
خەمی مەقامو بەرزبوونەوەیە لە ئاستێك
بۆ ئاستێكی ترو بااڵتر ،بە ڕادەی��ەك خۆی
لە بەرامبەر ه��ەردوو ژی��اری (خۆرهەاڵت و
خۆرئاوا)دا دەبینێتەوەو خۆی پێوە تووند گرێ
دەدات لە ڕێی ئەو هێز و دەسەاڵتە مەعریفی
و ڕۆشنبیرییەی كە هەیەتی و نایەوێت لێیان
بترازێت ،چونكە ئەوەی دیارە ،دابڕان لە ژیار؛
هەڵبژاردنی بەربەرییەت و ئاشتەواییكردن
لەگەڵی ،پشكداربوونە لە گەڵیدا:
لەم دارستانی ڕۆح چرۆیە مێژوو تەنیا
جوومجوومەیە
(بوون) گەاڵ ڕۆمانی سیبریایە()...

عیشق بە پریشكی بەرد نوزەی دێت
سەهۆڵبەندانی (بوون) هەسارەی ئاگری
دەردا:
جەنگی گەردوونی بە ئێمە عیشق بڵێسەی
گرت()...
شاعیر سەاڵح جەالل ،زەنگی مەترسی ل 
ێ
دەدات و دەمانباتەوە ناواخنی ئەو جەنگەڵەوە
كە تووشی پەرتبوون و لێكترازان هاتووە لە
ژیارەكان ،ئەمیش -شاعیر -وەك پەیامبەرێكی
نوێ دێتو ئەو پەیوەندییە گرێدەداتەوە و
وا دەكات خودی شاعیر و دەقەكەی خۆی
جیابكاتەوە ل��ەو پەتا شیعرییەی پێوەی
دەناڵێنن و وا دەكات (شیعر) بكەینە كێشە،
هەر بە كێشەش بیخوێنینەوەو بە یەكێك
لە جۆرەكانی كێشەی ئ��ەم دەق��ە دەبێتە
كێشەیەكی ئەنتۆلۆژیی و دوورەدەس���ت لە
مانا سایكۆلۆژیی و باوەكان و ساكار خۆی
نانوێنێت و سانا نایەت بەدەستەوە و بابەتی
(سات) نین ،بەڵكو نەمرو زیندوو سەرمەدیین،
ئەمەش جیاكاریی شارە مەزنەكان دەردەخات
ل��ەو دەق��ە شیعرییانەی كە زوو تێپەڕن و
شەخسین!!
خودی ئێمەش دنیا بەهۆی ئەو شتانەی
كە خوێندوومانەتەوە ،دەناسینو ئیدی توانای
تێگەیشتنمان نییە لەو شتە فیزیكییانەمان
بەو جۆرەی هەیە(.)8
ئەم زریانە گێژەڵوكەی كوژاوەی لۆگۆسی
(بوون)ە()...
لە حەرفی خۆاڵویی دەسەسڕی مێشكەوە
دێت()..
بلوێن دەسڕ بە كێم و دەزووی خوێنینی
تێكەڵەوە
خومخانەی گ��ەردوون��ی��ان بە
كابەردین ڕەنگ كردەوە
وێنەی جیهان تێكەڵ
بە سەگێکی پەڕیو بووە
()...
بە ئاو بەندی زەمەنی
بیر و فەلسەفە
رەگی فیزیا لە یەكپچڕان
().

(شاعیر) وەك (پێغەمبەرێك) ،كۆمەڵە
كێشەیەكی وج��ودی��ی ك���ردووەت���ە ماكی
قەسیدەكە و ه��ەروا بەئاسانی ڕازی نابێت
بمرێت ،بەڵكو دەیەوێت خۆی لێوان بكات
لە پەژارەكانی بوون و مەرگێكی ئەنتۆلۆژیی
هەڵدەبژێرێت:
لەم یۆتۆبیا ڕووخسارییە بوون دەسڕی
شێرپەنجەیە
ژیان تۆڕی كەرنەڤاڵی حەشیشەیە
وێنە و ڕووخسار لە دەسڕی فەلسەفەیا
پێچرایەوە
ئێستا دوائاوازی كارامازۆفی فیزیایە...
هەموو ساتێك بە لەرزەی فەزای بوونەوە
نامە بۆ گەردوون چاپ دەكات()...

بیردێتەوە كــــە نووسیویەتی )...( :خاڵی
س��ەرەك��ی ( )...ئەمە نییە ك��ە وشەكان
واتایەكیان هەیە ،بەڵكو ئەوەیە كە چۆن
واتایان هەیە(.)13
سەگێك لە درەختی بیركەرەوە گەاڵی
دەركرد()...
وش���ەی عیبریی و ح��ەرف��ی لۆگۆسی
تێكەڵكرد
تۆوی زەوی بوو بە تۆزی مۆخە مرۆ
كەللە بە گەاڵی (بیر)
وەری
گ��ـ��ـ��ـ��ـ��ڵ ب��ەش��ێ��ی
شێوەپشیلە توایەوە
گ����ەردوون ب��ووە
پ���ەرت���ووك���ێ���ك���ی
پریاسكەیی
دەس��ەس��ڕێ��ك
با ر گـــــــە ی
(ب�����������وون)ی
پێچایەوە()...

سەاڵح
شاعیر
یەوێت
ەالل دە
گ��ەر بە زمانی (بریتۆن) ج
وەندییە
ئەو پەی
بدوێم( ،شاعیر) دەیەوێت وێنە
بۆ ڕاڤەی وێنە بەكاربهێنێت ،نەك
چڕاوەی
بە زمانی (دریدا)گوتەنی كاری
ئەزموونی
بریتی دەبێت ل��ەوەی
پ
تاكو
،
بشارێتەوە
نێواخنی خۆی
ایەتیی،
بدات...
نیشان
دەرەكی
ئەزموونی
مرۆڤ
()..
جیابووەوە
(بوون)
لە
مرۆ
وەكەی
گ���ەردوون لە ڕووخ��س��ار و جوانی
كە مێژو
()...
هەزاران
ل��ی��ۆن��ارد ل��ە كتێبـی «شوێنگەی
پۆستمۆدێرن»دا ڕوونیكردووەتەوە كە لە
پێكەوە
دەنگناسییو واتاناسییدا هاتوونەتە ئاراوە ،
ساڵە،
دەتوانێت نیشانە ئیكۆنییەكان بەسەر دوو
دەستەی وێنەكان و دەرخەرەكاندا دابەش
ستێتەوە
بكەین ،لە یەكەمیاندا ،هەمان لێكچوونی
ببە
ك��ەرت��ەك��ان گرنگە ،ب��ەاڵم ل��ە دووەم��ی��ان��دا
لێكچوونەكان پەیوەندییە ناوەكییەكانی
()9

()10

بەشەكان گرنگ دەبن(.)11
ئێستا فەزا بە دەس��ڕی ه��ەزار ڕەنگەوە
چنراوە()...
ئەستێرەبارانی وێنەكۆرپە پارچەپەڕۆی
خۆاڵوییە..
ئەوە دەسڕێك زمانی گرت!!
ه���������ەم���������وو
شاعیر س��ەاڵح ج��ەالل ئ��ام��اژە دەدات،
دەرگ���اك���ردن���ەوەی���ەك ،ه��ەم��وو
بەوەی گەردوون كەوتووەتە مەترسیی ئەوەی
ببێتە جەنگەڵ وەكو (پێرس) ،دوو چەشنە هەنگاوێك بۆ پێشەوە بۆ نێو كایەی مەعریفە
نیشانەی ئێندێكسی لێك جیا كردووەتەوە ،لە بنەچەدا بۆ ئازایەتیی دەگەڕێتەوە(،)14
نیشانەكانی ج��ۆری یەكەم پەیوەندییەكی هەروەكو (بارت) دەڵێت« :چێژی دەق هیچ
ڕاستەوخۆو فیزیكی ،یان لەگەڵ بابەتدا هەیە ،كات هیچ شتێك ڕەت ناكاتەوە( ،)15بەڵكو
وەكو نموونەكانی دوكەڵی ئاگرو شوێن پێ ،جۆرێكە لە مەشق و ڕاهێنان لەسەر ڕەسەن
بەاڵم نیشانەكانی جۆری دووەم بە فۆڕمێكی و ژینالۆژیای شتەكان ،كە ئەمەش هەندێ
دەس��ت��ك��اری��ك��راوی ج���ۆری ی��ەك��ەم ئ��ەژم��ار كات لە ڕێی فەنتازیاوە گەشە دەك��ات»و
لە قوواڵیی فەنتازیادا لە (شیعر)دا سیمای
دەكرێن(.)12
جیهان جۆرێكە كە (( )...سەراسیمەكەرە)،
چییە ئەم زریانی بەردە؟
وەكو ئەوەی ئەوە جیهانە؟( ،)16كە جیهانی
ئەم تراویلكە فسفۆڕییانە؟
كشتوكاڵی زەوی ب��ە م��رۆی مێروویی فەنتازی لە سادەترین پێناسەیدا سڕینەوەی
یاساكانی س��رووش��ت و ل��ۆژی��ك ،كە خۆی
سەوزە
لۆژیكێكی تایبەت بە خۆی دادەمەزرێنێت
مێروو بە بای زەیستانی ونبوون
وەكو پێشووتر ،پێچەوانەی الیەنی (لۆژیكی)،
ژیان لە فەزای دەسڕێكا نیشتەجێ بوو
(ب���وون) ب��ە تاڵیشكی بانگەشەیەك یاخود (یاسا) دیارەكانمانە(.)17()...
خوێندنەوە لە حەقیقەتدا ،كاركردنە
دەتوایەوە
تابلۆی كچێكی غ��ەوارە بۆ دەسڕەكەی لەگەڵ زماندا( ،)18چونكە خەیاڵی خەالق هی
كەسێكە توانای خەیااڵندنی هەبێت(.)19
دەگریا()...
سەگەل سەرابی دەسڕیان بەكەڵبەزانست
ل��ێ��رەدا ئ��ەو وت �هی��ەی (پ��ۆڵ دێ��م��ان)م هەڵكۆڵی()...

كشتوكاڵ بەچرۆی دەسڕ شین بوو()...
بە تۆورەگەزی سەگەوە ڕەنگاڵە بوون

(ش��اع��ی��ر) ه��ەس��ت ب���ەو ت��ەن��گ��ەژە و
قەیرانەكانی دەكات كە عەقڵو كۆنسێپتەكانی
فەلسەفەو شیعرو ....هتد ،پێكەوە ئالودەیان
دەكات ،وشەكانی خۆی بەیان دەكات و تا
ڕادەی ئەوەی لەوپەڕی غرووریی شاعیرییەوە
دەڵێت:
دارستانی مێشك لێرە دەس��ڕی وشەی
گرتووە()...

حەیدەی عەلی لە مەقالەیەكی دا بەناوی
«الرؤية اجلمالية في خطاب فوكو»دا دەڵێت:
ب��ەڕای مانتیانا ،دەق تەحقیقی ن��اوەوەی
چێژەكانمانە ،ئێمە لە ب��ەرام��ب��ەردا تەنها
مەعریفە نین ،بەڵكو ڕۆحی كەینوونەین()...
درەختی بیر گەاڵی دەسڕی سواڵ دەگرێت
بەرهاتی ژین پرتەقاڵ و میوە دەسڕە
دەسڕێك لە كاغەزی ڕۆحا پێچامییەوە
وێنەی دێڵە سەگێكی سیحری بوو
قروسكەی عیشقە تەزووی دڵی گرتم،
عیشقی ڕوانین فیزیای هەسارەیی كێشا

بەجۆرێك نووسەر شانازیی دەك��ات و
بەردەوام دەبێت:
ب��ۆ ه�����ەزارە زەم���ەن���ی ل��ەس��ەر خ��ۆی
داخست()...
تا لە دواپلەی كەماڵو كۆتایی قەسیدەكەدا
(شاعیر) بەقینەوە دەڵێت:
كەرنەڤاڵی درەخ��ت��ە دەس��ڕی (ب��وون)
دەكەین()...
ئەمە دوا پەیامی نووسەرە :كە هێندەمان
دەس��ڕ گ��رت��ووەو چ��اری تر ن��ەم��اوە ئێستا
كەرنەڤاڵ دەكەین و کهرنهڤاڵ دوا پلەو دوا
ئاستی قەسیدەكەی بااڵ دەكات...

ل��ە ڕاس��ت��ی��دا ی��ەك��ەم ساتەكانی ك��ارو
هوشیاریی ئەوەیە لە هەمان كاتدا ،وەرگرتن و
درككردنی (جوانییە) لە جیهاندا( ،)20داهێنانی
ئەدەبی جۆرێكی ڕاقییە لە جۆرەكانی كاری
كۆمەاڵیەتی و مادەی بیناكردنی پاشماوەی
ئەدەبیی وشەیە ،كە جۆرێكی تایبەتییە لە
هۆشیاریی(.)21
نامەم بۆ سەگی دێرینە نووسی(!!)...
لە دوا بستی گەردوونەوە یەكمان بینی
تەنیا كەپرێك بە دەسڕێكی فرمێسكاویی
بوو بە فەزاو زەوی (بوون)مان()...

سەرچاوەكان:
( )1النقد النبوي والنص الروائي ،تأليف:
محمد سويرتي ،طبعة الثانية ،1994 ،أفريقا
الشرق ،1991 ،ص .72
( )2هەمان سەرچاوە ،ل .54
( )3هەمان سەرچاوە ،ل .54
( )4امل��دأ احل���واري ،تأليف :تزفيتان
تودوروف-ترجمة :فخري صالح -دارا الشؤن
الثقافية العامة ،الطبعة االولي ،1992 ،ص.39
( )5هەمان سەرچاوە ،ل .39
( )6هەمان سەرچاوە ،ل .87

پ���ەژارەی ن��ووس��ەر ل��ێ��رەدا شێوەیەكە
لە خەمەكانی شاعیرەكانی پێش خۆیو
بارگاوییە بەو مرۆڤانەی كە كۆسمۆلۆژیی
ژیاون و گەردوونیان كردووەتە نیشتمان.
خ����ۆر ئ�����اوا الن���ك���ەی ب���ەردب���اران���ی
سیزیفییە()...
لە ئاوێنەی كۆرپەسەرابی هەوری فیكر
فیلمی درەختی دەس��ڕ لە ن��ە(ب��وون)ا
دەشواتەوە
ئەمە ئەو باسە سەرەكییەیە كە نووسەر
لە چەندان جێگەدا ئاماژە بۆ ئەوە دەكات،
كە (چاوشاركێ) (ب��وون)و (نەبوون)،
وەگێژ دەداتو شاعیر مەست دەكەن:
دەسڕێكم گرت پۆپەشمینی شای
مێشهەنگ بوو()...
ت��ۆوی شیرپەنجەی نەمریی بۆ
هێنا بووم
بە ژەهری بوون وێنام كردو
بە دوا كفنی مردنمەوە ئاوێتە بوون
لێرەدا پەیامی نووسەر بارگاویی دەبێت
بە (فەلسەفەی م��ەرگ)و دەمانباتەوە بۆ
ڕەچەڵەكەكانی شیعرو تێكەڵمان دەكاتەوە بۆ
(میتۆلۆژیا)و لەوێدا دەمان توێنێتەوەو وەكو
(دێو جینی)یەیكش دەڵێت:
نامەم بۆ سەگی عاشقم نووسییەوە:
(تەونی مێشك دەسڕی ڕوانینی تەنیوین
()...
ئەگەر مردم بەو دەسڕە كفنم بكە
هەتا لە خومخانەی وێنە بەیەك بگەین)...

( )7پێكهاتەو ڕاڤ���ەی دەق كتێبـی
سێهەم -نووسینی (ب��اب��ەك ئەحمەدی)،
وەرگێڕانی (مەسعود بابانی) ،چاپی یەكەم،
 ،2005هەولێر ،لە باڵوكراوەكانی سەنتەری
لێكۆڵینەوەی فیكری و ئەدەبی نما ،ل.132
( )8هەمان سەرچاوەی پێشوو ،كتێبـی
دووهەم ،ل.122
( )9هەمان سەرچاوە ،ل.135
( )10هەمان سەرچاوە ل.14
( )11هەمان سەرچاوە ،ل.32
( )12هەمان سەرچاوە ،ل.34
( )13هەمان سەرچاوە ،ل.41
( )14نیچە ،نووسینی (میل دۆل��ۆز)،
وەرگ��ێ��ڕان��ی (رێبین ڕەس��وڵ ئیسماعیل)،
بەڕێوەبەرایەتی خانەی وەرگێڕان،)2009( ،
ل.76
( )15چ��ێ��ژی دەق ،ن��ووس��ی��ن��ی ڕۆاڵن
بارت ،وەرگێڕانی :ئیسماعیل زراعی ،دەزگای
وەرگێڕان ،)2007( ،هەولێر ،ل.23

( )16ادب الفنتازيا ،تأليف :نةبي أبتر،
ترجمة :جبار سعدون ،دار املأمون بغداد،1989 ،
ص.131

( )17هەمان سەرچاوە.

( )18قرأة املعرفة ،مقدمة عن (بارت،
فوكو ،التوسير) تأليف :مايكل باين ،ترجمة:
دانا سردار ،2011 ،ص.131
( )19املمثل و عمله ،تأليف ،ي.م .رِابورت،
ترجمة :عادل كوركيس ،الطبعة االول��ي ،دار
الشؤن الثقافية العامة 1992 ،ص.29
()20لوعي والفن ،طيورطي طاضيف،
ترجمة :د.نوفن نيوق ،دار املعرفة ،1990 ،ص.12
( )21هەمان سەرچاوە ،ص.43
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