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بارودۆخی سیاسی و کۆمەاڵیەتی لە عێراقدا بەجۆرێك بوو كە

بسیار آشفته بود و این کشور از پیامدهای این جنگ و

ئاڵۆزی تەواوى بەخۆیەوە دیتبوو ،لە سااڵىن هەڵگیرساىن

اشغالگری انگلیسیها در امان منانده بود .در چنین فضایی

جەنگى جیهاىن دووەم ،عێراق بەگشتى بێبەش نەبوو لەو

تضارب افکار و اندیشهها و کشمکشهای سیاسی و

جەنگە و داگیركارى بەریتانییەكان لە ساڵی 1491ى زایینى

اجتامعی گسرتش پیدا کرد و در نتیجهی چنین فضایی

عێراقى داگیركرد .عەقلییەىت كۆن و تازە كێشمەكێىش

مکاتب ادبی متعددی همچون رمانتیسم ،رئالیسم،

زۆریان تیكەوتبوو ،لە ڕووی ئەدەبیاتیشەوە هەمان كێشە

سمبولیسم در عرصهی ادبیات پیدا شدند و مردم از نظر

دروست ببوو ،ڕێبازى ئەدەبی تازە هاتبوە ناوەوە وەك

روحی و روانی تحت تأثیر این رشایط قرار گرفتند .پیرهمیرد و

رۆمانسیزم و ریالیزم و سمبولیزم هەموو ئەمانە بارودۆخێىك

سیاب نیز در چنین رشایطی زندگی میکردند .آنان برای این

تازەیان لەسەر بارى دەروونی خەڵکى دروست كردبوو.

که خود را از این اوضاع نابسامان روحی و روانی نجات دهند،

«پیرەمێرد و سەیاب»یش لەو سەردەمەدا ژیاون ،هەرچەندە

تالش کردند که با بازگشت به گذشته به آرامش درونی برسند

نێواىن تەمەنیان زۆر بووە ،بەاڵم كاریگەرییەكە لەسەریان زۆر

و این امر به خوبی در شعر آنان منعکس شده است که از آن

بووە ،بۆ ئەوەى لەو بارودۆخە رزگاریان بێت و دەروونیان

به شعر نوستالژی یاد میشود .در واقع شعر نوستالژیک ،یک

ئاسودە بكەن ،لە ڕێگەى شیعرەكانیانەوە هەوڵی گەڕانەوەیان

فرایند ادبی است که در آن شاعران تالش میکنند خود را از

بۆ ڕابردوو داوە ،باشرتین ڕێگەش بۆ رزگار بوون لەو بارودۆخە
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پژوهش تالش شده است که با استفاده از روش توصیفی ـ

كردویانەتە ویستگەیەك تا بتوانن لە ژیاىن هەنووكەییاندا

تحلیلی به بررسی تطبیقی نوستالژی در شعر پیره میرد شاعر

رزگاریان بێت و بە گەڕانەوە بۆ ڕابردوویان لە ڕووی دەروونییەوە

برجستهی کرد و بدر شاکر السیاب شاعر نوگرای عراقی

ئاسودەیی بەدەست بهێنن .لێرەدا هەوڵامن داوە نوستالژیا لە

پرداخته شود.

ڕووی مێژوویی و زاراوە و نوستالژیا لە كۆن و تازەدا روون
بكەینەوە و بە شێوازێکی بەراوردکارانە ئەم چەمکە لە شیعری
پیرەمێرد و سەیابدا رشۆڤە بکەین.
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 -1پێشەکی
نوستالژیا بوونێىك كۆىن لە نێو شیعردا هەیە ،كە ئێش و ئازار و مەینەىت و دووریی واڵت و زێدى
لە دایك بوون دەخاتە روو .شیعرى نوستالیژی هەستى راستەقینەى مرۆڤەكان دەخاتە روو،
زیاتریش ئەمە بە شیعرەوە پەیوەستە ،چونكە شیعر لە هەستى مرۆڤەكانەوە زیاتر نزیكرتە و
كاریگەرى زووتر و زیاترى هەیە لەسەر دەڕوونی مرۆڤەكان و بەشێكە لە هەست و ویژدانیان.
بووىن ئەم جۆرە شیعرەش لە نێو ئەدەبیاىت عێراقی بەگشتى و ئەدەبی كوردى بە تایبەىت بۆ ئەو
بارودۆخە دەگەڕێتەوە كە تێیدا بوون و تووىش هاتبون لە دەربەدەرى و نائارامیی سیاسی و
كۆمەاڵیەىت؛ كەواتە كۆچى شاعیران و ئەدیبان بۆ دەرەوە بە هۆكارى جۆراوجۆر و دوورییان لە
واڵت و زێدى خۆیان هۆكارى دروستبووىن ئەم جۆرە شیعرەیە كە لە نێو بەرهەمەكانیاندا رەنگى
داوەتەوە .كەواتە نوستالژیا گەڕانەوەیە بۆ ڕابردوو ،بۆ ژیارى كۆن و بۆ سەردەمى مناڵی .هەموو
ئەمانەش هۆكارى نائومیدیە لە ژیان و لە نێو چووىن سەروەرى و فەرهەنگی مێژوویی و ژیاریی
ئەو نەتەوەیەیە ،هەموو ئەمانەش هۆكارن بۆ دروستبووىن شیعرى نوستالیژی لە ئەدەبدا بەگشتى
و لە شیعردا بەتایبەىت.
ئەم لێكۆڵینەوەیەش تیشك خستنە سەر شیعرى نوستالیژییە لە ئەدەبی كوردى و عەرەبیدا
بە منونەى شیعرى پیرەمێرد و بەدر شاكر سەیاب دا .لێكۆڵینەوەكەمان خۆى لە دوو بەشی
سەرەىك دەبینێتەوە ،كە لە بەشی یەكەمدا نوستالژیامان لە ڕووی چەمك و زاراوەوە باس كردووە،
دواتر لە بەشی دووەمدا شێوەكاىن نوستالژیامان لە شیعرەكاىن پیرەمێرد و سەیابدا
شیکردووتەوە ،لە كۆتاییدا ئەنجام و سەرچاوەكامنان خستۆتە ڕوو.
٢ـ پێشینەى توێژینەوە
سەبارەت بە پێشینەى توێژینەوە ،ئەم كارەى ئێمە یەكەم كارى بەراوردکارانە لە نێوان دوو
شاعیرى نوێخوازى كوردى و عەرەبی لە ڕووی نوستالژیایەوە ،ئەو لیكۆڵینەوانەى كە لەسەر
شیعرەكاىن پیرەمێرد ئەنجام دراون هیچیان باسی لە دیاردەى نوستالژیا لە شیعرەكانی پیرەمێردا
نەكردووە ،بۆ شیعرەكاىن بەدر شاكر سەیابیش لیكۆڵینەوەى هەمەجۆر كراوە ،ئەوى لەسەر
نوستالژیا كرابێت بە ناونیشاىن االغرتاب یا خود اشكال الحنین لە شیعرەكاىن سەیاب ئەنجام
دراوە ،وەک «االغرتاب فی شعر بدر شاكر السیاب ،احمد شقیرات »7891 ،و «اشكال الحنین
الی املاضی فی شعر بدر شاكر السیاب» ،مجلە دراسات ىف اللغە العربیە ،العدد 2172 ،77م.

شێوەكانى نوستالژیا لە شیعرەكانى پیرەمێرد و بەدر شاكر سەیابدا |803
 -3نوستالژیا لە ڕووی چەمك و زاراوەوە
دیاردەى نوستالژیا بۆتە جێگاى بایەخى زۆرێك لە لێکۆڵەراىن ئەدەىب ،ئەم دیاردەیەش
دیاردەیەىك مرۆڤایەتییە ،كە خۆى لە نێو زۆربەى شێوازەكاىن ژیاندا دۆزیوەتەوە ،بۆیە واتاكاىن
نوستالژیا بە پێی كات گۆڕانكارى بەسەردا هاتووە .نوستالژیا ڕەگ و ڕیشەى بۆ ئەدەبیاىت یۆناىن
كۆن دەگەڕێتەوە كە ئاماژەیە بەو ئازارەى كە نەخۆش لە ئەنجامى حەزى بە گەڕانەوەى بۆ ڕابردوو
دەیچێژت ،یا خوود ترىس لەوەى كە هەرگیز جارێىك تر بۆى نەگەڕێتەوە .ئەگەر بگەڕێینەوە سەر
بنەڕەىت زاراوەكە ،ئەوا لە بنەڕەتدا بۆ زاراوەى ()Alienationى التینى دەگەڕێتەوە ،كە بە واتاى
حەواڵەكردىن ماڵى كەسێك بۆ كەسێىك ترە بە زۆرەملێ (شاخت ،)36 :7891،وشەی نوستالژیا
وشەیەكی فرەنسیە 7كە بە واتاى گەڕانەوە بو ماڵ دێت و بەشی دووەمی وشەكەش « »ALGIAبە
واتاى دایك یا بیركردىن گەڕانەوە بو ڕابردوو دێت (نفیىس:7611 ،ج .)249 :6
لە زماىن عەرەبیدا وشەى «االغرتاب» كە لە ڕیشەى «الغربە» یە بە واتاى نوستالژیا دێت،
ئەمەش بە واتاى «ڕۆیشتنى لە جێگایەك یان نیشتامن دێت چ بە ئارەزوو یا خود زۆرە ملێ» (ابن
منظور ،)41 :7899 ،هەروەها لە بەشێك لە فەرهەنگە عەرەبییەكاندا زاراوەی نامویی «الغربە»
هاتووە كە بە واتای دابڕان لە نیشتامن و ڕوشنت و دابڕان لە خەڵکی و شكاندىن نەفسیەتە.
«دەڵێن نامویی فاڵنەكەس ئەوەیە كە زەواج لەگەڵ بیگانەدا بكات» (ابن منظور،
7899م ،)67\71:یا خود بە واتاى «حەرسەىت ڕابردوو ،خەمی غوربەت» (باطنی،)112 :7691،
یا خود بە واتای «لێك جودایی ،دەردی دابڕان ،هەستی غەریبی ،حەرسەىت ڕابردوو و  ...دیت»
(آریان پور .)6168 :7691 ،بەاڵم لە زماىن كوردیدا جگە لەوە ،نوستالژیا بە واتاى نامۆییش
هاتووە ،كە «بریتییە لەوەى مرۆڤ لە ژینگەیەكەوە هەڵكەندرێت بۆ ژینگەیەىك تر» (سەركەوت
قادر .)21 :2171 ،لێرەدا شوێن كاریگەرییەىك تەواوى لەسەر دروستبووىن نوستالژیا هەیە ،كە
دواتر كاریگەرى دەخاتە سەر تاكەكان .لە كورترتین حاڵەتیشدا نوستالژیا بە واتاى گەڕانەوەیە بۆ
ڕابردوو و ڕووداوەكان و كەسایەتییەكان و یادەوەرییەكاىن ڕابردوویان.
لە ڕوانگەى فەلسەفیشەوە نوستالژیا بە واتاى بێبەشبووىن مرۆڤە لە ماڤە رسوشتى و
یاساییەكاىن ،ئەفالتونیش بە هۆى ئەوەى كە لە ڕەوشت و سەردەم و کۆمەڵگەكەى نامۆ بوو،
بانگەشەى دامەزراندىن كۆمارێىك منوونەیی كرد ،كە فەیلەسوفەكان حوكمى تێدا بكەن و
یەكساىن تێدا بەر قەرار بێت ،بەاڵم ئەفالتون مەبەستى لە "نوستالژیا -نامۆبوون" ئەوە بوو كە
مرۆڤ لە جیهاىن منوونەیی دووركەوێتەوە و لە جیهاىن خوارەوە بە بێ ویستى خۆى بژیت .لەگەڵ
سەرهەڵداىن رینسانس لە ئەوروپا دیاردەى نوستالژیا بە ئاشكرا دەركەوت ،لەوانەش بەالى
NOSTOS.
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دیكارتەوە نامۆبوون بریتییە لە نامۆبووىن مرۆڤ لە خودى خۆى .بەالى ئەمەوە نوستالژیا بە سێ
جۆر دەردەكەویت ،كە بە "كۆجیتۆى دیكارت" نارساوە ،ئەوانیش بریتین لە:
 -7كۆجیتۆى دیكارىت :كە من لە خود نامۆ دەبێت؛
 -2نوستالژیاى ئەنتۆلۆجى :هەڵچوونەكاىن ژیان بەرەو ئالییەىت رۆحى ئاژەىل دەگەڕێتەوە؛
 -6نوستالژیاى وجوودى :خود لە بارێىك هەڵچوونیدا دەژیت ،ئەویش لە چوارچیوەى «من
بیردەكەمەوە» (الشاروقى .)11 :7818 ،ئەمەش ئەوە دەردەخات كە لەگەڵ پیشكەوتنى
مرۆڤایەىت مرۆڤەكان زیاتر لە خودى خۆیان نامۆ دەبن و دەیانەوێت بەرەو ڕابردوو بگەڕێنەوە،
ژیانێىك ئاسوودەتر لەوەى كە هەیانە بۆ خۆیان بونیاد بنێن .بە شێوەیەىك گشتى نوستالژیا
بۆ چەند بەشێك دابەش دەبێت ئەوانیش بریتین لە "گەڕانەوە بۆ شوێنەوارە كۆن و
دێرینەكان ،گەڕانەوە بۆ كەسایەتییە مێژووییەكان و گەڕانەوە بۆ بەرهەمە فۆلكلۆرییەكان"،
ئەمانە پێیان دەگوترێت نوستالژیای گشتى .هەر یەكەیان بە شێوەی خوارەوە ڕوون
دەكرێتەوە:
الف .نوستالژیاى گەڕانەوە بۆ شوێنەوارە كۆن و دیرینەكان :شاعیران بەردەوام هەوىل
گەڕانەوە بۆ شوێنەوار و بەرهەمە كۆنینەكاىن نەتەوەكەیان دەدەن ،ئەمەش دەبێتە هۆى
دووبارە زیندوو بوونەوەى ئەو شوێنەوار و بەرهەمانە لە ویژداىن شاعیران دا.
ب .نوستالژیای گەڕانەوە بۆ كەسایەتییە مێژووییەكاىن نەتەوەیی :شاعیران هەوڵدەدەن
كەسایەتییە مێژووییەكاىن نەتەوەكەیان زیندوو بكەنەوە ،ئەمەش بە گەڕانەوە بۆ ڕابردوو
دەبێت ،ئەمەش پێی دەلین نوستالژیاى گەڕانەوەى تاكەكەىس ،زۆرجاریش
كەسایەتییەكە مێژووییە ،بەمەش دەلێن نوستالژیاى گەڕانەوەى كەسایەتییە
میژوییەكان .زۆرجاریش ئەو كەسایەتییانە شاعیراىن نەتەوەیین ،ئەم جۆرە گەڕانەوەیەش
بریتییە لە «هێناىن كەسایەتییەكان لە رێگاى ناو هێنان یان ناوبانگەكەیەوە بە
شێوەیەىك راشكاوانە ،پێویستە ئەو كەسایەتییانە لە سیاقى شیعرەكەدا وەك سیاقى
شیعرى یا گشتى بە كار بهێندریت» (طعمەحلبى ،)271-273 :2111 ،چونكە ئەگەر
ئەو كەسایەتییانە لە چوارچێوەى دەقەكەدا نەبن ،ئەوا جواىن و كاریگەرى كۆدى شیعرى
لە دەست دەدات.
پ .نوستالژیاى گەڕانەوە بۆ بەرهەمە فۆلكلۆرییەكان :فۆلكلۆر هۆكارێىك ترى گەڕانەوەیە
بۆ ڕابردوو ،هەروەها هۆكارێكە بۆ بەرەو پێشچووىن ئەدەىب نەتەوەیی و نوێبوونەوەى
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شیعرى الى میللەتان بەگشتى ،چ لە ڕووی ریتم و كێش و سەروا بێت یا خود وشە و
دەستەواژە فۆلكلۆرییەكان بێت.
 -4نوستالژیا لە نێوان كۆن و تازەدا
نوستالژیا دیاردەیەىك كۆنە ،مرۆڤ زۆر زوو هەستی بە بووىن ئەم دیاردەیە كردووە .چونكە مرۆڤ
بەردەوام لە ملمالنێدایە لەگەڵ چواردەوری خۆیدا .لە ڕووی مێژووییەوە دیاردەى نوستالژیا بۆ ئەو
كاتە دەگەڕێتەوە كە حەزرەىت ئادەم و حەوا لە بەهەشت دەركران ،كە تووىش خەم و ئازارێىك
زۆری كردن ،بۆیە مرۆڤەكان هەمیشە هەستی نامۆبوون لە نێو دەرونیاندا بوونی هەیە ،هەمیشە
ئارەزووی گەڕانەوە بۆ شوێنى مەبەست كە شوێنى رەسەنە دەكەنەوە كە ئەویش نیشتامنی
بەهەشتە .بۆ ئەمەش لە نێو ئەدەبدا دەتوانریت گوزارشت لەو هەستانە بكرێت .كە واتە نوستالژیا
دیاردەیەىك تازە نییە ،چەمكێكی فەلسەىف و مێژووییە ،چەندەها هۆكاری وەكوو (ئایین و
رامیاری و كۆچكردن و عەشق و  )...ڕۆلیان لە دروستبووىن دیاردەكەدا هەبووە .دووركەوتنەوە لە
نیشتامن یەكێكە لە دیارترین هۆكارەكاىن غوربەت و نامۆیی لە ژیاىن مرۆڤەكاندا ،ئەمەش
دیاردەیەىك ئاساییە .چونكە هەر تاكێك كە لە نیشتامنێكدا چاواىن هەڵدێنێت هۆگرى ئەو
شوێنە دەبێت ،جا شوێنەكە الدێ بێت یا شار یا گەرەك .هەموو ئەمانە سەرچاوەى دروستبووىن
نامۆیین الی مرۆڤەكان .كە واتە دەتوانین بلێین نوستالژیا خەمی ڕابردوو و شكات كردنە لە
رۆژگار .ئەم خەم و حەرسەتەش تاكەكەسی یا کۆمەڵییە ،كە پەیوەندى بە یادەوەرییەكاىن
سەردەمی مناڵی یا الوێتى یا یادگارییەكاىن سەردەمى خویندن و  ...هەیە« .لە چوارچێوەى
نوستالژیای كۆمەڵیدا شوێنی زەمەنی تاكییەىت مرۆڤەكان لەگەڵ ئەم دیاردەیەدا لە نێو
بەرهەمەكانی رۆمانسیزمدا وەك بەرهەمەكاىن "گۆتە و كوپر و لیل"دا دەتوانرێت بە دی بكرێت»
(فورست .)16 :7691 ،سەبارەت بە ئەدەبی كوردی ،دەقە كۆنەكاىن كە لەبەر دەستامندایە
ئەوەى لێ دەردەکەوێ كە ئەم زاراوەیە لەالى ڕەخنەگرانەوە نامۆ نەبووە ،واتا كەرەستەكە لەبەر
دەستیاندا بووە ،بەاڵم خودى زاراوەكە تازەیە و زیاتر لەم سەردەمەدا پەرەى پێدراوە .ئەمەش بە
هۆى ئاشنایەتیی ئەدەىب نەتەوەییامن بە ئەدەبیاىت جیهانییەوەیە ،بۆیە دەكرێت ئەم چەمكە لە
نێو شیعرى ئەدەىب كۆىن كوردیدا بە دی بكەین تا دەگاتە شیعرى نوێی كوردى .چامەكەى ناىل
بۆ سامل بەڵگەیە لەسەر دیاردەى نوستالژیا لە ئەدەىب كۆىن كوردیدا كە دەڵێت:
قـورباىن تـۆزى ڕێگەتم ئەى بـادى خــۆش مـرور

ئەى پەیكـى شـارەزا بە هەمـوو شـارى شـارەزوور
(نالی)13 :7813 ،
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حەرسەىت دووریی شاعیر لە واڵت و شار هۆكارى لە دایكبووىن ئەم چامەیەیە ،بۆیە كۆنرتین
پێناسەش بۆ نوستالژیا گەڕانەوەیە بۆ ڕابردوو و یادەوەرییەكاىن ڕابردوو و كەسایەتییەكان و
ڕووداوەكانە .سەبارەت بە ئەدەبیاىت تازەش ئەو دیاردەیە لە نێو شاعیراىن كوردیدا بووىن هەیە
كە پەنا دەبەنە بەر گەڕانەوە بۆ ڕابردوو و گەڕان بە دواى ئەو شتانەى كە لە نێو کۆمەڵگەى
مرۆڤایەتیدا ونبوون ،بۆیە بەرەو ڕابردوو دەگەڕێنەوە وەك چۆن شاعیراىن رۆمانسیزم ئارەزووى
گەڕانەوەیان بۆ ڕابردوو دەكرد .نوستالژیا لە شیعرى شاعیراىن كوردیدا بە شێوەیەىك زەمەىن
دەردەكەوێت ،زۆریك لە شاعیران لە غوربەت ژیاون ،شیعرى نوستالیژییان نووسیوە ،كە حەزى
گەڕانەوەى نیشتامن و ڕابردوویان كردووە ،ئاوات بە ژیاىن ڕابردوو دەخوازن .هۆكارى گەڕانەوەى
مرۆڤیش بۆ ڕابردوو بریتییە لە «بێزاربوون و هەست نەكردن بە رەزامەندى لە ژیان و ئەو ئازارانەى
كە مرۆڤ لەم سەردەمەدا هەڵیدەگرێت» (جعفر.)21 :7888 ،
شیركۆ بیكەس یەكێكە لەو شاعیرانەى كە لە تاراوگە ژیاوە ،لە «دەربەندى پەپولە»دا حەزى
گەڕانەوە بۆ واڵت دەكات و هەست بە نامۆیی و غەریبى دەكات( ،با) دەكاتە هۆكارێك بۆ
گەیاندىن پەیامەكەى و دەڵێت:
ئەگەر جارجار با هەڵبكات
را ئەكەم بۆ چەند ساتێك ئەچمە بەرى
ئەڵێم بەشكوو ئەمجارەیان
ئا ،ئەم ،با ،یە
وەك ڕەشەباى سلێامىن
بە پڕوتاو بێو هەمل بگرێو
تۆزێ خۆڵ بكاتە چاوم (بێكەس)764 :7889 ،

لێرەدا ڕەگەزى نوستالژیا بە ڕوونی دیارە ،دوورى نیشتامن هەستى شاعیرى بزواندووە ،لەم
شیعرەدا هەست بە بیركردىن جوگراىف دەكرێت.
نوستالژیا لە ئەدەبیاتی عەرەبیشدا دیاردەیەىك كۆنە ،وەك پیشرت ئاماژەمان پێدا نوستالژیا
دیاردەیەىك كۆنە بۆ سەردەمە زووەكاىن مرۆڤایەىت دەگەڕێتەوە كە مرۆڤ ناسیبێتى .سەبارەت
بە کۆمەڵگەى عەرەبی پێش ئیسالم ناتوانین ئەم دیاردەیە بە ڕوونی دیاری بكەین ،چونكە
کۆمەڵگەى عەرەبی ئەوكات کۆمەڵگەیەىك خێلەكی بووە و دەستە جەمعی ژیاون« .بۆیە ناتوانین
بە ڕوونی هەست بەو دیاردەیە بكەین ،چوونكە پەیوەندییە پتەوەكاىن خێلەىك چوارچێوەیەىك
کۆمەاڵیەتی پتەو دروست دەكات تا بتوانێت پارێزگاری لە ڕۆحی كۆمەڵی بكات» (زامل:2116 ،
 .)76لە سەرەتادا «شیعری جاهیلی داماڵین الخلعی ناسی هەمان بارودۆخیش الی شاعیرانی
«الصعالیك» هەبووە ،هەروەها الی امرؤ القیس حاڵەىت «دەركردن = الطرد» نارسابوو ،هەروەها
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حاڵەىت نەفی كردن لە ناوەوە و دەرەوە هەبووە ،دەرچوون هەبووە بۆ بەدەست هێنانی مادیەت
وەك نابغە و االعشی بەوە نارسا بوون» (بدوی.)34 :7893 ،
کاتێک كە ئیسالم هات شێوەى جیاوازی تازەى نوستالژیا بە دیاركەوت ،ئەمەش بە هۆی
ئەوەوە بوو كە پاڵنەرێىك بەهێز بوو بۆ كۆچكردىن خێڵە عەرەبییەكاىن نیمچە دورگەى عەرەبی لە
نێو خۆیاندا و دواتریش بۆ دەرەوەى خۆیان كۆچیان دەست پێكرد ،وەك كۆچى هاوەاڵنی
پێغەمبەر (سەالمی خواى لێبێت) بۆ حەبەشە ،و كۆچى موسڵامنان بۆ مەدینە .هەموو ئەمانە بوونە
هۆى دروستبووىن هەستی نوستالیژی الی موسڵامنەكان ،بە تایبەت پێغمبەرى خوا (سەالمی
خوای لەسەر بێت) دووركەوتنەوە لە نیشتامن و زێدى خۆى كاریگەریەىك زۆری لەسەر دروست
كردبوو .لە سەردەمى خەالفەىت عەباسییەكاندا دیاردەی غوربەت شێوەى تازەتری وەرگرت و
تەواو چڕبۆیەوە .بە شێىك زۆری شاعیران نەیان دەتوانی لەگەڵ ژینگەی خۆیان بگونجین،
چونكە فەسادێىك زۆر بالو ببوەوە ،خەالفەت الواز ببوو ،دابەشی چەند دەولەتۆكەیەك ببوو« .بە
جۆرێك کە تاكی عەرەبی هەستی بە نامۆیی دەكرد و لە ڕابردووى خۆی دابڕابوو كە لە کاتێکدا
خاوەن سەروەرى خۆیان بوون ،دەگریان بۆ ئەو شتانەى كە لە دەستیان دابوو» (زامل:2116 ،
 .)21لە سەدەى چوارەمی كۆچیدا «یەكەم كتێب كە ئەم ناوەى گرتە خۆی کتێبی ادب الغرباءی
ابوالفرج االصبهانی بوو» (بدوی.)38 :7893 ،
 -٥شێوەكاىن نوستالژیا لە شیعرەكاىن پیرەمێرد و بەدر شاكر سەیابدا
یەكێك لە تایبەمتەندییەکانی كەسێىك نوستالیژیست گەڕانەوەیە بۆ ڕابردوو ،ئەمەش لە ڕێگاى
گەڕانەوە بۆ حیكایەتە میلىل و فۆلكلۆرییەكان و یادەوەرییەكاىن تاكەكەسی لە دیارەوە بۆ نادیار
لە خەیاڵەوە بۆ واقیع ،لە ڕابردووەوە بۆ ئێستا.
گەڕانەوە بۆ یادگە ،گەڕانەوەیە بۆ حیكایەت و یادەوەرى ،گەڕانەوەیە بۆ ئەو پردى خەیاڵەى
كە سۆزێىك گەورەى تێدایە و ئەبێتە ئەو پردى پەیوەندییە گەورەیەى كە مرۆڤى گرفتار
حیكایەتەكاىن ئەو یادگەیە دەكات و فڕی دەداتە ئەو یادەوەرییە بێشومارەى كە رووبەرێىك
گەورەى داگیركردووە لە ئایكۆىن یادەوەرییەكاندا ،لە دونیاى حیكایەتەكاندا( .ئاسۆ جەبار،
)291 :2113

كەواتە هۆكارى ئارەزووى شاعیر بۆ ئەو دیاردەیە ئەوەیە كە لە ئێستادا ڕادەكات و پەنا دەباتە بەر
ڕابردوو .بۆ وەاڵمدانەوەى ئەمەش بەشێک لە لێکۆڵەراىن تازە وایدەبینن كە هۆكارى ئەم دیاردەیە
لە ئەدەبی تازەدا بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە كە شاعیران بە دواى نادیارێكدا دەگەڕین كە کۆمەڵگەى
مرۆڤایەىت دەمێكە لێی ڕۆیشتووە ،بۆیە بۆ ڕابردوو دەگەڕێنەوە تا وەكوو ئەو بزربووەیان بدۆزنەوە و
قسەى لەگەڵ بكەن و شكاىت حاڵى خۆیاىن ال بكەن .بەم شێوەیە لە ئێستادا بەرەو ڕابردوو دەڕۆن
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و تام و چێژى یادگارییەكاىن ڕابردوو دەچێژن و یادگارییەكاىن ڕابردووش زیندوو دەكەنەوە.
هۆكارى گەڕانەوەى مرۆڤیش بۆ ڕابردوو لەوانەیە بە چەند هۆكارێىك كەسییەوە بێت ،ئەو
هۆكارەىش كە پاڵ بە هاوواڵىت بە گشتى و شاعیران بە تایبەىت دەنێت بریتییە لە «بێزارى و
هەست كردن بە ناڕازی بوون لە ژیان و ئەو ئازار و نەهامەتیانەى كە مرۆڤ لەم سەردەمەدا
دەیچێژێت» (جعفر .)12 :7888 ،هۆكارى ئەم دیاردەش لە شیعرى كوردی و عەرەبیدا بۆ
گۆڕانكارییە سیاسییەكان و نەتەوەییەكانی سااڵىن بیستەكان بە دواوە دەگەڕێتەوە .واتە
سەرەتاكاىن سەدەی بیستى ڕابردوو ،كە شۆڕشەكاىن گەىل كورد و عەرەب سەریان هەڵدا و بارى
سیاسیى خەڵک گۆڕانكارى زۆرى بە سەردا هات ،ئەمەش لە ئەدەبیات و زەینی شاعیراندا ڕەنگى
دایەوە و چووە نێو ئەدەبیاتەوە.
سەبارەت بە شێوەكاىن نوستالژیا الی هەر دوو شاعیر ،سەرەتا پیرەمێرد ژیانێکی درێژ ژیاوە
و لەو ماوەیەشدا هەمیشە خەوىن بە ڕابردووى خۆى و نەتەوەكەیەوە دیتووە .شاعیرێكە زۆر بە
ڕابردووەوە پەیوەست بووە ،كە خۆىش و ناخۆىش تێدا باس كردووە بە شێوەیەك توانیویەىت
سەركەوتوو بێت لە بەستنەوەى ڕابردوو بە ئێستاوە .پیرەمێرد ژیانێکی دوو الیەنەى هەبووە .كە لە
توركیا بووە ژیانێکی کۆمەاڵیەتیی بەرز و سیاسیى باىش هەبووە .کاتێکیش كە هاتەوە كوردستان
و شارى سلێامنی ژیانێکی کۆمەاڵیەتیی بەرز و بارێىك گوزەراىن خراپى هەبووە .ئەمەش واى
لێكردووە بۆ ڕزگاربوون لەو بارودۆخە پەنا بەرێتە بەر ڕابردوو ،واتە پێش ئەوەى سەفەرى توركیاى
سەردەمى خەالفەىت عوسامىن بكات ،تا وەكوو لەو بارە گرانەى تێیدایەىت رزگاری بێت.
بە هەمان شێوە سەیاب كە مناڵ بووە و لە الدێیەكەى خۆیان بووە ژیانێکی خۆش و ئارامى
بووە ،بەاڵم کاتێک كە دایىك دەمرێت لە مناڵیا و دواتر لە كاىت گەورە بوونیدا تووىش نەخۆىش
سەخت و زیندان و دوورخستنەوە دەبێت و شكستى بەردەوامیشی لە ژیانی سۆزدارى كە زۆر
هیالكی كردووە ،لە نێو ڕابردووى خۆیدا گیرى كردبوو .ئەمەش شێوەى ژیاىن بە تەواوەىت گۆڕیوە
و لە شیعرەكانیدا حەرسەىت گەڕانەوەى بۆ ڕابردوو بەیان كردووە ،بۆتە كەسێىك نوستالژیست.
بۆیە بەشەكاىن نوستالژیا الى پیرەمێرد و سەیاب دابەش بووە بەسەر چەند بەش.

 -١-٥نوستالژیاى تاكەكەىس
نوستالژیا لە سەرەتادا تایبەتە بە ژیاىن تاكەكەىس پیرەمێرد ،كە بەرەو گەنجێتى و خۆشەویستى
ئافرەت و گوند و شار دەگەڕێتەوە .هەروەها تایبەتە بە ژیانی سەیابیش وەك گەڕانەوە بۆ ژیاىن
الدێ و مناڵى و خۆشەویستەكاىن و دایكی و خێزانی .یەکێک لە جۆرەکانی نوستالژیای
تاکەکەسی لە شیعری دوو شاعیردا گەڕانەوەیە بەرەو زێدى خۆیان .پیرەمێرد یەكێكە لەو
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شاعیرانەى كە زۆر بە خاكەوە پەیوەست بووە ،بۆیە هەمیشە بیرى هەر الى شار و نیشتامنەكەى
بووە .سلێامنی ئەو شارە بووە كە هەرگیز لە بیرى نەكردووە ،بە الى ئەوەوە شارێكە كە لە كاىت
دڵتەنگیدا پەناى بۆ ڕابردوو بردووە بۆى گەڕاوەتەوە .لە كاىت گەڕانەوەى بۆ شارى سلێامنی لە
ساڵى 7821دا (ئاشنا )777 :2118 ،بەرەو ڕابردوو دەگەڕێتەوە و دەڵێت:
ئەوا رووم كردە تۆ ئەى دایىك مشفق بیست و پێنج ساڵـە

لـە غوربەتـدا بە یـادى تـۆ ئەژیم خــوا شـاهیدى حــاڵە
(پیرەمێرد)771/7 :2118 ،

دواتر بە جۆریك وەسفى سلێامنی دەكات كە تۆز و خۆڵی سلێامنی زۆر لە تۆز و خۆڵى «چیای
تور» باشرتە /بۆىن گوڵەكاىن و سەیرانگاكاىن و تیشىك ڕووناىك كە لە چیاى «عومەر گەدروون»
دەدات زۆر لە دوڕ و گەوهەرى قارون پێی باشرتە /گەزۆى سلێامنی هەموو خواردىن دونیا دێنێت:
بــە چاومـا بێ ئەگـەر تـۆزى ،لـە تـۆزى بـاى سلێمـانی

كە نوورى (گۆر)ە ،توورێك نایەنێ ،سوورمەى سلێامنی

گزنگـى رۆژ ،ئەداتە بەفـرەكەى شاخى عومەر گەردوون

بریقـەى خۆشتـرە الى مـن ،لە دوڕ و گەوهەرى قاروون
(پیرەمێرد)771/7 :2118 ،

ئەمە ئەوە دەردەخات كە پیرەمێرد لەگەڵ ئەوەى ژیانێکی خۆىش لە توركیا هەبووە ،بەاڵم
شارى سلێامنی زۆر لەوێ پێخۆشرت بووە و بە هەواى شارى سلێامنی ژیاوە .بەمەش شاعیر بارى
دەروونی خۆى سووك دەكات و بە ئاواتەكەى دەگات .الى پیرەمێرد سلێامنی بۆتە سومبول و لە
كاىت نامۆبوونیدا پەنای بۆ بردووە .بەاڵم الی سەیاب گەڕانەوە بۆ ژیانی الدێ سومبولە و پەنای بۆ
بردووە ،سەیاب یەكێكە لەو شاعیرانەى كەوا زۆر هەستى بە نامۆیی و غەریبى كردووە لە ژیانیدا
«ڕەگ و ڕیشەى دەیگەڕیننەوە بۆ ژیاىن الدێ و مناڵى كە ماڵ ئاوایی لە الدێیەكەى كردووە ،لە
کاتێکدا یاری كردووە لە كێڵگەكاىن جیكۆر و مەلەواىن لە رووباری بویب دەكرد» (فهمى:7897 ،
« .)719جیكۆر» ئەو الدێیەیە كە سەیاب تێیدا ژیاوە و هەرگیز لە یادی نەكردووە ،هەمیشە
عەوداڵی ئەوێیە ،لە قەسیدەى «افیاء جیكور» بەم شێوەیە باسی دەكات و دەڵێت:
نافورة من ظالل ،من أزاهیر و من عصافیر ،جیكور ،جیكور ،یا حفال من النور /یا جدوال من
فراشات نطاردها /يف اللیل ،يف عامل األحالم والقمر /ینرشن أجنحة أندى من املطر يف أول
الصیف( .السیاب)793 /7 :2111،

لە قەسیدەى شیعرى «جيكور أمي»دا دەڵێت:
تلك أمي ،و إن أجئها كسیحا /المثا أزهارها و املاء فیها ،و الرتابا /و نافضا ،مبقلتي ،أعشاشها
و الغابا /تلك أطیار الغد الزرقاء والغرباء یعربن السطوحا)313/7( .

شاعیر لە خۆشەویستیدا «جیكۆر» بە دایك دەچوێنێت ،بەهەشتێىك ونبووە و هێشتا بە دوایدا
دەگەرێت« .جیكۆر» بە تەواوى لە شیعرەكانیدا ڕەنگى داوەتەوە ،كاریگەرى تەواوى لەسەر
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جێهێشتووە ،عەشقى شاعیر بۆ جیكۆر بە جۆرێكە كە تەواو بارى دەروونی شاعیری شێواندووە،
پێی وایە جارێىك تر لەسەر دەستى ئەو لە دایك دەبێتەوە .لە قەسیدەى «متوز جیكور»دا دەڵێت:
جیكور  ...ستولد جیكور /النور سیورق و النور /جیكور ستولد من جرحي /من غصة مويت،
من ناري /سيفيض البیدر بالقمح /،و الجرن سیضحك للصبح)477 /7( .

لە شیعرێىك تردا باسی رووباری «بویب» دەكات كە لە نزیك الدێیەكەیاندا بووە ،مایەى شادى و
خۆشبەختى بووە لە مناڵیا ،یادگارییەكاىن مناڵى و خۆشییەكاىن ژیاىن ئەو كاىت لە نێو ئەو
ڕووبارەدا جێهێشتووە و هێشتا لە بیرى نەكردووە ،لێرەدا ڕووبارى «بویب» بەشێکە لە «جیكور»
بۆیە باسامن لێوە كردووە ،لە قەسیدەی «یا نهر»دا دەڵێت:
یا نهر عاد إلیك بعد شتائه /صب یفیض الشوق من زفراته /حیران یرمق ضفتیك بلوعة /فیكاد
یرصع شوقه عرباته ()616/2

لە قەسیدە شیعری «النهر و املوت» دووبارە باسی رووبارى «بویب» دەكاتەوە ،خەسڵەىت
رۆمانسیزمەكانە كە یادگارییەكاىن خۆیان بەو شێوازە بەیان دەكرد و دەگێڕایەوە ،دەڵێت:
بویب /بویب /أجراس برج ضاع فی قرارة البحر /املاء فی الجرار والغروب فی الشجر /وتنضح
الجرار أجراسا من املطر /بلورها یذوب ىف أنین /بویب  ...یا بویب! )416/7( ...

هەموو ئەمانە بوونەتە هۆى ئەوەى شاعیر ئارامییەك بە دەروونی خۆی ببەخشێت ،هەرچەندە
ئازارەكاىن بە جۆریك بووە كە نەیتوانیوە لەو بارودۆخەى تێدا بووە رزگارى بێت .یادكردىن
خۆشەویستان تەوەرێکی دیکەی نۆستالیژیایە لە شیعری دوو شاعیردا .ئەوەى جێگاى تێڕامانە
لە ژیاىن پیرەمێرد ئەوەیە كە ئەو ژیانە سۆزدارى ڕاستەقینەیەی کە تێیدا ژیاوە ،كاریگەرییىك
زۆرى لەسەر ژیاىن جێ هێشتووە .بە تایبەتی لە سااڵىن كۆتایی ژیانیدا زیاتر بە بیرى هاتۆتەوە
و ئازارێىك دەروونی زۆرى بە هۆى ئەو خۆشەویستییەوە چێشتووە.
پیرەمێرد لە گۆڤارى گەالوێژدا دەنووسێت« :شەوێكم لە زیندەگاىن گوزەشتە هاتەوە یاد ،وەك
شەونم فرمێسك بەسەر ریىش سپیام بارى» (ژیان ،ژمارە 496ى ساڵى  ،7863دیواىن پیرەمێرد:
 .)18دواى پەنجا ساڵ پیرەمێرد ئەو عەشقەى دێتەوە یاد كە ئەمەش ئەوە دەردەخات ڕابردوو بۆ
پیرەمێرد بەشێک بووە لە داهێناىن هونەرى و دروستبووىن نوستالژیا لە شیعرەكانیدا.
چەنـــد خـــۆشە یــادى هیجــــراىن یــــــــاران

فــــرمێسک بـە چـاومــا بێنــى وەک بــــــــاران
(پیرەمێرد)241 :2118 ،

ئەوەى دیارە یەكەم خۆشەویستى پیرەمێرد «میهرەبان» بووە ،جا نازاندرێت ئەو ناوە خوازراوە یا
خۆد راستەقینەیە .وەك خۆى دەڵێت «ئەم ماجەرایە پەنجا ساڵى بەسەرا رابوارد ،لەم یەك دوو
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رۆژەدا لەگەڵ جەنازەیەىك ئازیز رێم كەوتە مەلبەندى میهرەبان» (ژیان ،ژمارە 496ى ساڵى
 ،7863بڕوانە دیواىن پیرەمێرد.)91 ،
كـەوتـــە کڵێشــــەم كـەوتـــە کڵێشــــەم

شەوێـک ســەوداى لــەیل كەوتـــە کڵێشــــەم

پەروانــــە ئاســـا تەوافـــتى ڕووی شــــەم

تێكـــى هەڵشێــــال هـــــۆش و ئەنـــدیشــــەم
(پیرەمێرد)241 /7 :2118 ،

هەروەهاش لە شوێنێکی تردا دەڵێت:
لـەبیرتـــە

شەوێـک

هـــاتییـــە

الم

بـــە زولف و خــــاڵت سوێنــــدت دەدام

بــــۆ

دڵنــــەوایــی

و

تـــــەســەالم

كـــە تـــا دەمـــــرم تــــــۆ ببـــى الم
()248/7

ئەوەى دەتوانین لە شیعرەكاىن پیرەمێرد دەری بخەین ئەوەیە كە پیرەمێرد زۆر عاشقى
میهرەبان بووە ،دڵ و دەروونی داگیر كردووە .بەاڵم كە دەزانیت كۆچى دوایی كردووە بە تەواوى
نائومێد دەبێت و ئەمەش دەبێتە هۆى ئەوەى كە تا دەمرێت لە یادى مبێنێت و بەردەوام شیعرى
بۆ بنووسێت ،هەروەها تواناى ئەوەىش نەبێت كە لە بیرى بكات .بەاڵم شكستى بەردەوامى
سەیاب لە ڕووی خۆشەویستییەوە وایكردووە كە بەردەوام دەروونی نائارام بێت ،ئەمەش هۆكاری
تایبەىت خۆی هەبووە ،كە هۆكاریش لە دەست داىن دایىك بووە بە مناڵى ،ئەم دیاردەیە لە ژیاىن
تایبەتیدا ڕەنگى داوەتەوە و بۆتە هۆی شكستى بەردەوامى لە خۆشەویستى .خۆی ئاماژە بەو
هۆكارە دەكات و دەڵێت« :مناڵ بووم کاتێک دایكم لەدەستدا ،دوور لە خۆشەویستى و سۆزی
ئافرەت گەورە بووم .ژیانم هەمووى گەڕان بوو بە دواى كەسێك كە ئەم بۆشاییە پڕ بكاتەوە .هەموو
تەمەنم لە چاوەڕواىن ئافرەتێىك منونەییدا بوو» (حمود .)664 :7884 ،سەیاب بۆ ئەوەى
قەرەبووى ئەم بۆشاییە دەروونییە بكاتەوە بە دوای خۆشەویستی ئافرەتدا وێڵ بووە ،بەاڵم لە هیچ
كامێكیاندا ئەم خۆشەویستییەی بەدی نەكردووە و بە شكست كۆتایی پێ هاتووە .خۆشەویستی
زۆری هەبووە بە ناوەكاىن «هالە ،املندیل االحمر ،املندیل االصفر ،ملیعە ،ملیا ،االقحوانە ،لبیبە،
اقبال( »... ،بڕوانە دیواىن سەیاب ،بەرگى یەكەم و دووەم2111 ،م).
سەیاب هەوڵی داوە زۆر لە ئافرەت نزیك بێتەوە ،هەستیان پێبكات ،بەاڵم هەموو ئەمانەى
وێڵ كردووە تا لە كۆتاییدا «اقبال» ی خواستووە و بۆتە دایىك مناڵەكاىن ،لە شیعرەكانیدا باسی
لێوە كردووە كە دواتر باسی لێی دەكەین .لە قەسیدەى «جیكور أمی» باسی «هالە» دەكات ،كە
هێشتا لە یادى نەكردووە و دەڵێت:
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أه لو أن السنین الخرض عادت ،یوم كنا /مل نزل بعد فتیین لقبلت ثالثا أو رباعا /و جنتى هالة
و الشعر الذي نّث أمواج الظالم /يف سیول من العطور التى تحمل نفيس إلی بحار عمیقة/
و لقبلت ،برغم املوت ،ثغرا من وفیقة.

بەردەوام دەبێت و لە هەمان شیعردا باسی اقبال دەكات و دەڵێت:
وألوصلتك یا إقبال فی لیلة رعد وریاح وقتام /حامال فانويس الخفاق متتد الظالم( .السیاب،
)319 /7 :2111

خۆشەویستى ئافرەت بۆتە بەشێک لە شیعرەكاىن و ئارەزووی گەڕانەوە بۆ ژیاىن ڕابردووى دەكات
و ناتوانێت چاوپۆشی لێبكات .لە باسی خۆشەویستەكەى «لەمیعە» دا دەڵێت:
ذكرتك یا لیمعة والدجی ثلج وأمطار /ولندن مات فیها الیل  ،مات تنفس النور /رأیت شبیهة
لك شعرها ظلم ونهار /وعیناها كینبوعتین فی غاب من الحور)239/7( .

لە شیعرەكاىن سەیابدا سێ بەشی تری نوستالژیا بە دی دەكرێت كە لە شیعرەكانی پیرەمێردا
بەرچاومان نەكەوتووە .ئەوانیش نوستالژیای سەردەمی مناڵى و یادی دایك و یادی مناڵەكانییە،
بەڵم الی سەیاب هەر سێ بابەتەكە بووىن هەیە ئەوانیش.

 -١-١-٥گەڕانەوە بۆ سەردەمى مناڵی
سەردەمى مناڵى پاكرتین سەردەمى مرۆڤە ،سەردەمێكە كە الپەڕەكاىن رەش نەبونەتەوە و تووىش
خەم و ئازار نەبووە .سەردەمێكی زۆر خۆشەویستە الی شاعیر ،چونكە وێنەیەىك جوان و ڕوونە
بەرامبەر بەو نەهامەتی و نامۆیی و غوربەتەى كە تێیدا دەژیت« .گوماىن تیدا نییە كە گەڕانەوە بۆ
سەردەمى مناڵی یەكێكە لە بابەتە سەرەكییەكاىن شیعرى ریبازی رۆمانسیزمەكان» (حاوى،
 .)12 :7896لە قەسیدەى شیعرى «دار جدی»دا یادى مناڵی دەكاتەوە و ئارەزووى گەڕانەوە بۆ
ئەو سەردەمە دەكات و دەڵێت:
مطفأة هي النوافذ الكثار /و باب جدي موصد و بيته انتظار /وا أطرق الباب ،فمن یجیب،
یفتح؟ /تجیبني الطفولە ،الشباب منذ صار( .السیاب)746/7 :2111 ،

لە هەمان قەسیدەدا ئارەزووى گەڕانەوە بۆ سەردەمى مناڵی دەكات و راستگۆیی و خۆشەویستی
تێدا دەبینێتەوە دەڵێت:
طفولتي صباي ،أين  ...أين كل ذاك؟ /أین حیاة الیحد من طریقها الطویل سورذ /كرش عن
بوابة كأعین الشباك /تفيض إلی القبور؟ /والكون بالحیاة ینبض ،املیاه والصخو /وذرة الغبار
والنامل والحدید /وكل لحن كل موسم جدید /الحرث والبذور والزهور)743/7( .

ڕابردوو الی سەیاب تامێىك تایبەىت پێ دەبەخشیت ،بە تایبەت کاتێک كە خەم و خەفەتباری
سەرشاىن گرانرت دەكات ،غەریبى الوازتری دەكات ،بۆیە لەم شیعرەدا ئەوەمان بۆ دیاردەخات كە
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مناڵی هەرگیز كۆتایی پێنەهاتووە ،بە سەرچاوەى خۆشییەكاىن ژیاىن دەزانێت كە ئاو و بەرد و
تۆز و گەرد و گوڵ و ئاسن و كێاڵىن زەوى و چاندنە ،هەموو ئەمانە نیشانەى بەهارن كە ئومیدی
تازە بونەوەى ژیاننن.

 -٢-١-٥نوستالژیای بیركردىن دایك
دایك ڕۆح و گیانە ،ئێستا و داهاتووە ،سەرچاوەى خۆشەویستییە ،دایك نیشتامنێك دروست
دەكات ،هەموو ئەمانە كاریگەرى تەواویان لەسەر سەیاب دروستكردوە كە بەشێکى شیعرەكاىن
بۆ دایىك بهۆنێتەوە ،ئەمەش بە هۆی ئەوەیە كە بیری دایىك كردووە .كاریگەرى ئەمەش زیاتر
بەهۆی ئەوەوەیە كە سەیاب دایىك لە تەمەىن مناڵی لە دەست دەدات و لە سۆزی دایك بێبەش
دەبێت و كاریگەرى دەروونی خراپی لەسەر جێ دەهێڵێت .لە قەسیدەی «انشودە املطر» كە
شیعرێىك بە ناوبانگی سەیابە سەبارەت بە دایىك لە نێو ئەو شیعرەدا نوسیویەىت و دەڵێت:
كأن طفال بات یهذي قبل أن ینام /بأن أمه التي أفاق منذ عام /فلم یجدها ثم حین لج فی
السؤال /قالوا له «بعد غد تعود» /البد أن تعود /و إن تهامس الرفاق أنها هناك /فی جانب
التل تنام نومة اللحود /تسف من ترابها و ترشب املطر /كأن صیادا حزینا یجمع الشباك /و
یلعن املیاه و القدر /و ینّث الغناء حیث یأفل القمر؟ ()413 -411/7

دیمەنێىك ڕاستەقینەی پر ئازار و كارەسات پێشان دەدات كە مناڵ دایكی دەمرێت و دەپرسێت
دایكم لە كوێیە؟ پێی دەڵێن چووە بۆ ئاسامن یا چووە بۆ مێواىن دێتەوە .بەاڵم دەزانێت دایىك
نایتەوە ،ئەوكات تێدەگات كە بەرەو ناخى زەوى گەڕاوەتەوە و دووبارە دەبێتەوە بە خۆڵ .سەیاب
لە قەسیدەى «الباب تقرعە الریاح» گفتوگۆیەىك تەواو لە نێوان خۆی و دایىك دەكات ،شیعرەكە
کاتێک نووسیویەىت كە لە لەندەىن پایتەختی بریتانیا بووە ،نەخۆشی تەواو تینی بۆ هیناوە و
دایىك تەواو بیر و هۆشی تەنیوە ،چاوەرێ دەكات كەسێك لە دەرگا بدات .لێداىن دەرگا ڕۆحى
دایكییەىت كە زۆر میهرەبانە و هەست و سۆزی خۆشەویستى بۆ دەردەبرێت:
حب األمومة فهي تبيك «آه یا ولدي البعید عن الدیار /ویاله كیف تعود وحدك ،الدلیل وال
رفیق؟ /اماه  ...لیتك مل تغیبي خلف سور من حجار /ال باب فیه ليك أدق وال نوافذ يف
الجدار /كیف انطلقت علی طریق ال یعود السائرون /من ظلمة صفراء فیه كأنها غسق
البحار؟» (.)373 -371/7

 -٣-١-٥نوستالژیای مناڵ
سەیاب کاتێک بە هۆى نەخۆشییەوە دەچێتەوە دەرەوەى عێراق و بارى تەندروستى تەواو
تێكدەچێت و لە پێ دەكەوێت ،بیرى مناڵەكاىن دەكات ،بیرى كوڕەكەی «غیالن» دەكات ،كە
چییان لێدێت دواى مردىن ئەو ،لە قەسیدەى شیعرى «اسمعه یبىك»دا دەڵێت:

 |880پژوهشنامه ادبیات کردی ،سال پنجم ،شماره  ،7بهار و تابستان 8932
أسمعه یبيك ،ینادیني /ىف لیيل املستوحد القارس /یدعو أيب كیف تخلیني /وحدي بال
حارس؟ /غیالن مل أهجرك عن قصد  /...الداء یا غیالن أقصاين)291/7( .

خەیاڵ دەكات كە كوڕەكەى دەگرێت و بانگى باوىك دەكات ،سەیاب دەزانێت مناڵەكاىن لە
دوورى ئەو سەرگەردانن ،بۆیە دەڵێت نەخۆشی هۆكارى دووركەوتنەوەمە نەك خۆم.

 -٢-٥نوستالژیاى سیاىس و کۆمەاڵیەتی
نوستالژیای سیاسی و کۆمەاڵیەتی لە شیعری دوو شاعیردا لە چەندین بواردا خۆی دەنوێنێ.
یەکێک لەم بوارانە نوستالژیای نیشتامنە کە رسووشتێىك مرۆڤایەتییە و پەیوەستە بە كەرامەىت
مرۆڤەكانەوە .دووركەوتنەوەش لە نیشتامن خەمێىك گەورە بووە ،شاعیرانیش بەهۆى ئەو
هەستەى كە هەیانە زیاتر لە كەسانی ئاسایی هەستى نامۆیی و غوربەت دایان دەگرێت.
مەسەلەی نیشتامنیش پەیوەستە بە ڕۆح و جەستە و بووىن مرۆڤەكانەوە .مرۆڤ بێ نیشتامن
بوونێىك الوازی هەیە .ئەم هۆكارانە وایكردووە شاعیران بە تایبەىت و مرۆڤ بە گشتى كە لە زێدى
خۆی دوور دەكەویتەوە بیری نیشتامنەكەی بكات ،هەست بە دلتەنگی بكات بۆی .بۆیە شاعیران
ئەم هەستەیان بە شیعر دەربڕیوە .چەمكی نیشتامنیش لە كۆن و تازە دا جیاوازن ،لە كۆندا
چەمىك نیشتامن تایبەت بوو بە كووچە و كۆاڵن و شوێنى مانەوە .بەاڵم لە تازەدا چەمكەكە لەوە
فراوانرت بووە و تەواوى نیشتامن دەگرێتەوە ،بە تایبەت لە شیعرى تازەدا ئەم هەستە زیاتر پەرەى
پێدرا و لە شیعردا بەكار هات.
یادكردىن نیشتامن پەیوەستە بە مرۆڤەكانەوە ،تایبەمتەندیی مرۆڤایەتییە؛ بەجۆریك
دووربوون لە نیشتامن تا وەكوو ئێستاش خەمێىك گەورەیە بۆ مرۆڤەكان بە گشتى و شاعیران بە
تایبەىت .پیرەمێرد شاعیرێك بووە بەردەوام یادى نیشتامىن كردووە .دڵ و دەروونی پەیوەست بووە
بە نیشتامنەكەیەوە ،ئەمەش بۆتە هۆى لەدایك بووىن چەندین شیعرى نەتەوەیی لە شیعرەكانیدا.
لە ئەستەمبۆڵەوە هەڵسام ،لە خەودا بووم ،هەتا ئێرە

لە سەیرى (ىف املنام)دا بووم كە چاوم كردەوە لێرە

حەیاتێىك ترم دی ،خزم و خۆیشان دەوریان دابووم

سەر لەنوێ هامتەوە دنیا ،بەرۆح وەك توفىل ساوا بووم

(پیرەمێرد)8/7 :2118 ،
ئەڵێن نەفخەى حەیاىت پێوەیە بادى بەهار وایە

بەرسوەى باى وەتەن ماوم ،بەهار و باى الى لەالم بایە

()771/7 :2118

ئەوەى كە ڕوونە هەستكردن بە نامۆیی و گەڕانەوە بۆ ڕابردوو سیفەتێكە لە سیفەتەكاىن
رۆمانسیزمەكان .بێگومانیش شیعرەكاىن پیرەمێرد تایبەتەمەندییەكاىن شیعرى رۆمانسیزمى
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تێدایە ،بۆیە لە كاىت ژیاىن لە توركیا هەست بە غوربەت دەكات و هەموو شتێىك ال جوان و
خۆشە ،بوون و ماىن ئەویش بە نیشتامنەكەیەىت.
سەیاب شاعیرێىك نوێخوازە و بە هۆى ئەوەى كە ڕۆحى رۆمانسیزمی تێدایە« ،هەستكردنیش
بە دابڕان و غوربەت بە تایبەىت خەسڵەىت رۆمانسیزمەكانە» (مغنیە ،)21 :2114 ،هاتووە بە شیعر
باسی خەمی دابڕانی نیشتامن دەكات .دیارترین شیعرەكاىن كە باسی نیشتامن دەكات شیعری
«غریب علی الخلیج و انشودە املطر»ە ،هەروەها لە قەسیدەى شیعری «حنین فی روما» بیری
واڵت و بۆىن واڵت و خواردىن و كۆڵنەكاىن دەكات .لە شیعرى «غریب علی الخلیج»یشدا دەڵێت:
صوت تفجر يف قرارة نفيس الثكىل :عراق /كاملد یصعد ،كالسحابة ،كالدموع الی العیون/
الریح ترصخ يب :عراق /و املوج یعول بغ :عراق ،عراق ،لیس سوی عراق! ،/البحر أوسع ما
یكون و أنت أبعد ماتكون ،/والبحر دونك یا عراق (السیاب)671/7 :2111 ،

کاتێک كە سەیاب لە نیشتامن دوورە و دیمەنە جوانەكاىن واڵىت بیر دەكەوێتەوە ،تەنانەت
شەپۆلی ئاو و بای بەهێزی سەر دەریاش دەڵێن عێراق .كە واتە دوورى لە نیشتامن كاریگەرى
تەواوى لەسەر دروستكردووە ،ئارەزووى گەڕانەوە بۆ نیشتامن دەكات ،لە غوربەتدا هاواری عێراق
دەكات و بیری دەكات ،بۆیە لە شیعری «ألىن غریب» دا دەڵێت:
ألين غریب /ألن العراق الحبیب /بعید ،و أين هنا يف اشتیاق /إلیه ،إلیها  ...أنادى عراق
(.)781/7 :2111

كە واتە غوربەت هۆكارى سەرەكیی لەدایك بووىن شیعرى نوستالژیایە ،شاعیر پەناى بۆ دەبات
تا دەروونی ئارام بكاتەوە .یەکێ تر لە بوارەکانی نوستالژیای سیاسی و کۆمەڵیەتی ،نوستالژیاى
كەلەپوورى نەتەوەیی و میلىل یە .شیعرى نوێی كوردى و عەرەبی توانییان سوود لە كەلەپوورى
نەتەوەیی وەربگرن ،شاعیران ئەو كەلتوورە نەتەوەییەیان لە شیعرەكانیاندا بەكارهێنا ،كە لە
ڕابردوودا بوونیان هەبوو ،بۆیە ئەوان لە نێوان ئێستایەىك پڕ لە ناخۆىش دەژیان و بە دڵیش لە
ڕابردوویەىك پڕ لە سەركەوتن و بەرزیدا بوون .زیندوو كرنەوە و گەڕانەوە و یادكردنەوەى
كەلەپوورى میلىل-نەتەوەیی بەشێکى گرنگە لە شیعرەكاىن پیرەمێرد و سەیابدا ،كە توانیوویانە
سوود لە هێام و بابەتە فۆلكلۆرییەكان وەربگرن و جارێىك تر بە شیعر دای بڕێژنەوە.
بابەتەكانیىش خۆى لە چیرۆىك فۆلكلۆرى و میلىل و كەسایەتییە مێژووییەكان و ئەفسانەییەكان
دەبینێتەوە ،بەو پێیە دەتوانیین كەلەپوورى نەتەوەیی لە شیعرەكاىن پیرەمێرد و سەیابدا بۆ چەند
بەش دابەش بكەین ،ئەوانیش.
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 -١-٢-٥یادی چیرۆىك میللی و حیكایەتە فۆلكلۆری و كەسایەتییە مێژووییەكان
پیرەمێرد ژمارەیەىك زۆرى چیرۆك و حیكایەىت میلىل و پەند و قسەى نەستەقى لە نێو
شیعرەكانیدا بەكارهیناوە .ئەمەش وایكردووە ئەو بابەتانە لە نێو بیرى خەڵکیدا بە زیندوویی
مبێنێتەوە .بەشێک لەو بابەتانەش چیرۆىك فۆلكلۆرى مندااڵنە كە بەو شێوەیە باىس دەكات و
دەڵێت:
تلیخــــان

پـــتورە
كیتـــــەڵى
رۆژێ

بزنێكــــى

ئــەبــــــرد

مـــــــام

رێــــــوی

بـــــوو

ئەیدۆشــــــى
دۆزیـــەوە

سبەینــــــان
لـــــە

بـــــۆ

مــاڵـــــــەوە
الدا

ســتەرى

ئێـــــرە

ئەچـــــــوو

دای

ئەپـۆشـــى

دزیـــــەوە

بــە

...

(پیرەمێرد)28/2 :2118 ،

زیندووكردنەوەى ئەو حیكایەتانە «بابەتێىك زیندووە لە نێو ویژداىن شاعیرى نوێخوازدا
ڕەهەندێىك ڕۆحى و هزرى هەیە .ئەمەش پەیوەندیی شاعیر بە كێشەكان و بە
دواداچوونەكانییەوە ڕەنگ دەداتەوە لە بەرهەماكانیدا» (اسامعیل .)63 :7899 ،لە الیەىك
ترەوە ،چیرۆىك «مەم و زین» دەكاتە بابەىت شیعرەكاىن ،كە لە نێو كەلتوور و مێژووى ئەدەىب
كوردیدا دەگوترێتەوە ،كە بەم شێوەیە باىس دەكات و دەڵێت:
ڕۆیی

پەژارەى

ڕووی

خۆمە

هـــەى رۆ ئەمــــرۆ ڕووی ،شیـــن و ڕۆڕۆمــــە

كەمەم

ئـــەم زولفــــــە لولـــەم بـــــۆ مـــەم شانـــەكرد

دەک فـــەلەک كوێـــــر بـێ ،بۆنێكـــى نـــەكرد
()211/7 :2118

لیرەدا ئەوەمان وەبیر دەخاتەوە كە چۆن ئەو چیرۆكە كاریگەرى لەسەر بیرى کۆمەڵگە بە گشتى
جێ هێشتووە ،ئەو تەجروبەیە دەخاتە ڕوو كە لەو ناوچەیەدا ڕوویداوە وەك چیرۆكێىك فۆلكلۆرى
نەتەوەیی باسی لێوە دەكات:
بێگانــــە،

نـــە

بـەدكــــــارییــە

بـا دەست لــەمل كـەین ،مـــەم یەكجــــارییـە

نـەراى

ئــــاخ بـــۆ دەنگخــــۆشی ،لـە ژوور سەرینمــان

بـە بـەیتـــى كــــوردى بـــدا تەلقینمــان
()219-211 :2118

لێرەدا ئەو تەجروبەیە دەخاتە ڕوو كە لە نێو نەتەوەى كوردا بووىن هەبووە .تەجروبەى
خۆشەویستیی پاك و بیگەرد ،بە هەمان شێوە چیرۆىك وەلی دێوانە و شەم هەمان تەجروبەیە كە
لە نێو كورددا ڕوویانداوە .ئەمانەش لە هزر و بیرى پیرەمێرددا ڕەگیان داكوتاوە و بوونەتە بابەىت
شیعرى .بەدر شاكر سەیابیش لە شیعرەكانیدا هەوڵى زیندوو كردنەوەى كەلەپوورى نەتەوایەىت
خۆی داوە .بەشێک لە شیعرەكاىن ڕەنگدانەوەى ئەو كەلتوورەن و هەوڵى داوە لە بیر و هۆشی
خەڵکیدا زیندوویان بكاتەوە و ببێتە مایەى شانازى نەتەوەكەیان.
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مێژوو و قارەمانێتى سیحرى تایبەىت خۆی هەیە لە الى شاعیر ،لە میاىن ئەوەوە كە زۆرێك
لە خواستەكاىن ناتوانێت لە نێو کۆمەڵگەكەیدا بە دەست بهێنێت ،ئەوا شاعیری نامۆ
هاوسەنگی لە نێوان ڕابردوویەك كە دەوڵەمندە بە حیكمەت و نامۆ نییە لە گەڵ ئێستایەكدا
كە پڕە لە ناخۆشی و نامۆیی دروست دەكات( .جعفر)213 :7888 ،

لە قەسیدەى «ارم ذات العامد» چیرۆىك خۆشەویستیی «عنرتە وعبلە»دا دەقۆزیتەوە و دەڵێت:
يف عامل النعاس ،ذاك عنرت یجوب /دجى الصحارى إن حي عبلة املزار( .السیاب:2111 ،
)314

لە هەمان قەسیدەدا دەڵێت:
یا صدى أراجع /أنت من املقابر الغریبة؟ /أحس يف الصدى /برودة الردى /أشم فیه عفن
الزمان والعوامل العجیبة /من إرم و عاد)311 :2111( .

لەم قەسیدەیەدا چیرۆكیك دەگێڕێتەوە ،كە باپیری لە مناڵی بۆی گیڕاوەتەوە ،دەربارەى
تەجروبەیەىك بێرناوى شاری ئیرەمی ئەفسانەیی دواوە« .سەیاب وێنەى نامۆیی بەردەوامی
مرۆڤەكان دەگێڕێتەوە بۆ خۆشبەختى و هەوڵى بەردەوامی بۆ دۆزینەوەى واتای بووىن خۆی ،كە
زۆر كات الوازی جەستەى ڕێگرە لە گەیشنت بەو بوونەى خۆی» (بالطە.)741 - 743 :7898 ،
كەسایەتییە مێژووییەكان و ئەفسانەییەكان بەشێکى گرنگى كەلەپوورى هەر نەتەوەیەكن .ئەو
كەسایەتییانەش یا خۆد ئایینین یا مێژوویی یا ئەفسانەیین ،شاعیر شانازییان پێوە دەكات و لە
شیعرەكانیدا بە كاریان دەهێنێت .ئەمەش لە ڕابردوو دەمان گەڕێنێتەوە بۆ ئێستا و خۆى بەوان
دەچوێنێت ،وەك كەسایەتییەكاىن سندباد و قابیل و هابیل و كەسایەتیی پیرۆزى پیغمبەرى خوا
محمد (سەالمی خواى لەسەر بێت) ،كەسایەتیی حەزرەىت ئەیوب (سەالمى خواى لەسەر بێت)
هەموو ئەمانە منوونەى شیعرین لە الی سەیاب .یەكیك لەو كەسایەتییە مێژوویی و
ئەفسانەییانەى كە لە شیعرەكانیدا بە كاری هێناوە «سندباد»ە ،خۆی بەو دەچوێنێت و
«وادەبینێت كە سندبادە ،شكست خواردو و كەساسە ،خواى دەریا دیلی كردووە لە قەاڵیەىك
رەشدا ،داوا لە خێزانە بەوەفاكەى دەكات كە چاوەڕواىن نەكات و ئیرت ئەو ناگەڕێتەوە» (عرشی
زاید .)18 -19: 2113 ،لە قەسیدەى «رحل النهار»دا دەڵێت:
ها إنه انطفأت ذبالته علی أفق توهج دون نار /و جلست تنتظرین عودة سندباد من السفار/
و البحر یرصخ من ورائك بالعواصف و الرعود /هو لن یعود /أو ماعلمت بأنە أرستە آلهة البحار/
ىف قلعة سوداء يف جزر من الدم واملحار /هو لن یعود /رحل النهار /فلرتحيل ،هو لن یعود
(السیاب.)228/7 :2111 ،
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 -٢-٢-٥یادی زیندووكردنەوەى ژیارى ونبوو
نوستالژیا بابەتێكە مرۆڤ لە كۆنەوە هەستى پێكردووە ،ئەوەش بابەىت ونبووىن ژیار و
شارستانییەتەكاىن كۆنە .هۆكارى ئەمەش بۆ دووركەوتنەوەى مرۆڤەكان و كەمبوونەوەى
پەیوەندییەكاىن نێوانیان دەگەڕێتەوە لە ئەنجامى پێشكەوتنى ماددیەت و ژیاىن شارستانییەىت.
ئەم هۆكارە بۆتە هۆى ئەوەى كە خانووى بەرد جێگاى رسوشتى جوان بگرێتەوە .گەڕانەوە بۆ
شارستانییەت و ژیار و فەرهەنگی كۆىن كوردى بەشێکە لە شیعرى تازەى كوردى ،ئەمەش
زیندووكردنەوەى كۆنە لە ئێستادا .چونكە كۆن تەنها لە ئێستادا زیندوو دەكریتەوە .پیرەمێردی
شاعیر یەكێكە لەو شاعیرانەى بەردەوام هەوڵى زیندووكردنەوەى ژیارى كۆن و ونبووى كوردى
داوە .لەوانەش گەڕانەوە بۆ ژیاىن كۆچەرى (هەوارگەى جافان و جەژىن نەتەوەیی نەورۆز)
دیارترین ئەو شیعرانەن كە پیرەمێرد زۆر یادیى كردوون و كاریگەرى لەسەری جێهێشتووە.
سەبارەت بە نەورۆز لە منداڵییەوە نەورۆزنامەى خوێندووتەوە و لە بیر و دەروونیدا چەسپاوە.
ئەمەش كاریگەرى لەسەرى جێهێشتووە و بەردەوام هەوڵى زیندووكردنەوەى ئەو ژیارە كۆنەى
كوردى داوە .دواتر پیرەمێرد تواىن ئەو جەژنە نەتەوایەتییە زیندوو بكاتەوە و بیكاتە جەژنێىك
نەتەوەیی ،ئەمەش دەبێتە هۆكارێك بۆ زیندووبوونەوەى ئەو ژیارە كۆنە لە ئێستادا.
ئەمـــرۆژى ســــاڵى تــازەیە ،نــەورۆزە هـــاتـەوە

جەژنێكــى كۆنـى كــوردە ،بەخۆىش و بە هاتەوە
(پیرەمێرد)7/2118 ،

مێژووی نەورۆز لە بیرى پیرەمێرددا هەر ماوەوە ،بۆیە دواى هاتنەوەى بۆ کوردستان بەردەوام یادى
كردووتەوە .ئەمەش بووىن خۆشەویستنى ڕابردووە الى پیرەمێرد و بووىن نوستالژیایە لە ئیلهامى
شیعرى ئەودا.
چەندساڵ ،گوڵى هیواى ئێمە ،پێ پەستبوو ،تاكوو پار

هەر خوێنى الوەكان بوو ،گوڵى ئاڵى نێو بەهار
()716 :2118

جگە لەم مێژووە ،ژیارى كۆىن كورد بەشێکى خۆى لە ڕەوەندى دەبینێتەوە ،کە هەست و بیرى
پیرەمێرد دەخاتە جۆش و وایلێدەكات بەردەوام بیرى ئەو ژیارە فەوتاوە بكات و لە ڕابردووەوە
بیهێنێتەوە ئێستا و ئاواىت بۆ بخوازێت.کاتێک كە باىس ئەو ژیارە دەكات ،وێنەیەىك هونەریی
جوان دەنەخشێنێت و خوێنەر دەباتەوە نێو ژینگەیەىك رسووشتى دوور لە مادییەت و ماڵى
بەردین.
بۆچـــى نانوێنـــى ،وێنـــەى فۆتۆگــــراف

وێنــــەى شیرینـــى ،نازدارانـــى جــــاف

منوونــــەى دەستـــــى ،پەروەردگـــــاربوون

بــــەدەورى تــــۆدا ،گوڵـــــى بەهــــاربـوون
()794/7 :2118
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وێنەكاىن ڕابردوو بەشێکن لە ژیارى ونبووى ژیاىن كۆچەرى كورد« ،نازداراىن جاف» وێنەى
ڕابردووى ئافرەىت كۆچەرى كوردن ،بەزم و سازى شەواىن ژیاىن كۆچەرى جافان و دەنگى ئەسپ
و مایین بازی ئەمانە هەموویان كاریگەرییان لەسەر دەروونی پیرەمێرد جێهێشتووە.
دەنگـــى نەكیســــا و بەزمــــى خـورسەویـــی

الى محمــــود پاشــــا ئەكەوتـــە نــەوى

ئـــاوازەى بـــاز و سەقـــڕ و باڵەبــــان

حیلــــەى مایــــن و ئەسپـــى كحێــالن
()794 :2118

شاعیر هەست بەوە دەكات كە ئەوەى كورد هەیەىت هەمووى شانازی و مەردایەتییە .بەجۆریك
كاریگەرى لەسەر دروستكردووە مردىن ئەو ژیارە بە مردىن خۆى دەزانێت .بۆیە ژیاری ئێستا بە
«دڕك و داڵ و قەلەرەش» دەچوێنێت كە هەموو نیشانەى مەرگ و وێرانین ،شوێنى ئەو ژیارە كۆنە
خۆشەیان گرتۆتەوە كە هەبووە:
ئـــەو دڕک و داڵـــە و ئـــەو قـەل و داڵـــە

جێگیـــرن لـــە شوێــن ئـــەو گــەورە ماڵـــە
()791 :2118

ئەوەى كە ڕوون و ئاشكرایە پیرەمێرد هەستى بە خەم و دڵتەنگى كردووە ،بەهۆى ئەوەى كە
ئەو ژیارە لە دەستچووە و ئەو کهلتوورەى كە پیشرت هەبووە جارێىك تر ناگەڕێتەوە ،لە تواناشامندا
نییە بیگەڕێنینەوە .چوونكە ماددیەت بەسەر ژیاىن مرۆڤەكاندا زاڵ بووە و ئەو شارستانییەتە كۆنە
بۆتە بەشێک لە ڕابردوو .گەڕانەوە بۆ ڕابردووى كۆن و شانازی كردن بەو ڕابردووە خەسڵەتێكی
رۆمانسیزمەكانە ،كە ئارەزووى گەڕانەوەیان بۆ شارستانییەتە كۆنەكاىن سەردەمی یۆنان و
رۆمانییەكان دەكرد .ئەم كاریگەرییە لە سەر شیعری عەرەبیشدا بەدیدەكرێت ،كە یادى رۆژگارە
پڕ لە سەروەرى و شكۆمەندییەكاىن سەردەمی پێغمبەر (سەالمی خواى لە سەر بێت) و سەردەمى
فتوحات و بەهێزبووىن موسڵامنانیان دەكرد لە سەردەمى خەالفەتەكاندا .شاعیراىن عەرەب
هەوڵی زیندووكردنەوەى ئەو شارستانییەتەیان دەدا كە لەدەستیان دابوو ،كە پڕ بووە لە
سەخاوەت و ئازایەىت و كەرامەت و عیززەت .سەیاب لە قەسیدەى شیعرى «فی املغرب العربی»
ئەمە بەیان دەكات و دەڵێت:
قرأت اسمي عىل صخرة /...وبین اسمین يف الصحراء /تنفس عامل األحیاء /كام یجری دم
األعراق بین النبض والنبض /ومن آجرة حمراء ماثلة عىل حفرة /أضاء مالمح األرض بال ومض.
(السیاب)417-411/7 :2111 ،

لەم شیعرەدا سەروەریی عەرەب و ئیسالمامن پێشان دەدات .بەاڵم لە ئێستادا بۆتە گۆڕستان و
شوێنى ئەو هەموو سەروەرییەى گرتۆتەوە كە پێشرت هەبووە .كە واتە لەم شیعرەدا «دەربارەى
سەروەرى ئیسالم دەدوێت ،كە تەنها شوێن پێیەكاىن ماوە ،كە گوزارشت لە سەروەریی ڕابردوو و
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شەرمەزارى ئێستادا دەكات» (حاوی .)89-81 :7896 ،هەموو ئەمانەش وەك گۆڕستانیان
لێهاتووە كە مێژووى عەرەبی تێیدا نێژراوە .دەڵێت:
فنحن جمیعا أموات /أنا و محمد و الله /و هذا قربنا :أنقاض مئذنة مغفرة /علیها یكتب اسم
محمد و الله /عىل كرسة مبعّثة /من اجآجر والفخار (السیاب.)681 :2111 ،

هەروەها باسی شارستانییەىت كۆىن عێراق و خواكاىن كۆنی سەردەمی بابلی و
ئاشورییەكانیش دەكات وەك متوز و أتیس و عشتار لە قەسیدەى شیعری «رؤیا فی عام »7813
دەڵێت:
متوز هذا أتیس /هذا ،وهذا الربیع /یاخبزنا یا أتیس /أنبت لنا الحب وأحي الیبیس /التأم
الحفل و جاء الجمیع (.)464

شاعیر هەوڵى داوە کهلتوورى نەتەوەكەى كە مایەى شانازین زیندوو بكاتەوە و لە یادى خەڵکیدا
بیهێلێتەوە ،چونكە کهلتوور بەشێکە لە شارستانییەت و ڕۆشنبیرى هەر نەتەوەیەك .سەیابیش
هەستى بەوە كردووە كە هەر نەتەوەیەك کهلتوور و شارستانییەىت لە بەین بچێت ئەوا وەكوو
گەردێكیان لێدێت كە لە بیاباندا با دەیبات و دەیهێنێت.
 -٦ئەنجام
فەلسەفەى نوستالژیا بەشێکە لە هەستی مرۆڤەكان و پەیوەستە بە ژیانیانەوە .هەر دوو شاعیر
پیرەمێرد و سەیاب هەستیان بەم دیاردەیە كردووە و لەگەڵیدا ژیاون ،ئەمەش وایكردووە لە
شیعرەكانیاندا ئەم هەستە دەرببڕن .هەر دوو شاعیر بەو پێیەى كە نوێخواز بوونە ،توانیویانە سوود
لەو ڕەوتە تازانە وەربگرن كە هاتونەتە نێو ئەدەبەوە ،هەوڵی زیندووكردنەوەی ئەدەبیاتەكەیان داوە.
هەرچەندە نێوانی تەمەنیان زۆر بووە ،پیرەمێرد زووتر ئەم جۆرە شیعرانەى نووسیوە ،بەاڵم لە ڕووی
نوستالژیاوە هاوشێوەى یەكن ئەمەش بۆ ڕێبازی رۆمانسیزم دەگەڕێتەوە کە بنەماكاىن یەكێكن.
هۆكارى دروستبووىن نوستالژیا لەالی هەر دوو شاعیر ،دووركەوتنەوە لە واڵت و زێدى لە دایك
بوونە ،هەروەها تێكچووىن باری سیاسی و کۆمەاڵیەتی و لە نێوچووىن ژیارى نەتەوەیی
هۆكارێىك ترى بووىن نوستالژیایە لە شیعرى هەر دوو شاعیردا.
پیرەمێرد لە شیعرەكانیدا نوستالژیای مناڵ و خێزان و دایك بەدێناكریت ،هەرچەند مناڵی
هەبووە و لە توركیادا بە جێهیشتوون ،بەاڵم یادیان ناكاتەوە و شیعری بۆیان نەوتوە .بە پیچەوانەوە
سەیاب زۆر بە قووڵی یادى خێزانەكەى« ،اقبال» ،دەكاتەوە ،یادى مناڵەكاىن بە تایبەت «غیالنی»
كوڕی دەكاتەوە ،شیعری بۆ دەچڕێت ،خەمی گەورە و كۆستى گەورەی ئەوانن .نوستالژیای
نیشتامن الی دوو شاعیر جیاوازە؛ الی پیرەمێرد نیشتامن كوردستانە ،الی سەیاب نیشتامن
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عێراقە بەگشتى .الی پیرەمێرد شاری سلێامنی مایەى ئارامی بەخشینە و بیری دەكات و
یادگارییەكاىن لەوێ جێهێشتووە .بەاڵم الی سەیاب «جیكۆر» ئەو الدێیەیە كە بە تەواوى بیر و
هۆش و هەستی لە غوربەت داگیر كردووەوە ئارەزووى گەڕانەوە دەكات بۆى .چونكە هەموو
یادگارییەكاىن مناڵی لەوێ جێهێشتووە .هەر دوو شاعیر خەمى کهلتوور و ژیار و شارستانییەىت
نەتەوەكەیان دەخۆن و هەوڵی زیندووكردنەوەى ئەو کهلتوور و مێژووە كۆنە دەكەن كە پێشرت
مایەى شانازییان بووە .ئەمەش نیشانەى ئەوەیە كە هەر دوو شاعیر كێشەى دیاریكردىن
ناسنامەى خۆیان هەیە ،بۆیە پەنایان بردووتە بەر زیندووكردنەوەى ژیارى نەتەوەیی و کهلتوورى
تا بتوانن ناسنامەى خۆیان و نەتەوەكەیان دیاری بكەن.
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سەرچاوەكان
کوردى:

بێکەس ،شێرکۆ ( .)7899دەربەندى پەپوولە .سلێامىن :چاپخانەى بێساراىن ،چ.6
جەبار ،ئاسۆ (« .)4002مۆدێرینە حیکایەتەکان» .گۆڤارى رەهەند ،ژمارە .79-71
قادر ،سەعدى سەرکەوت ( .)2171نامۆیی لە رۆمانەکاىن سەاڵح عومەردا .نامەى ماستەر،
زانکۆى سەالحەدین .کۆلێژى پەروەردەی هەولێر.
مەال کەریم ،محمد )(،دیواىن ناىل .لێکۆڵینەوە و لێکدانەوەی مەال عەبدول کەریمى مودەریس
و فاتیح مەالکەریم .بغداد :چاپخانەى کۆڕى زانیارى کورد.
ئاشنا ،ئومێد ( .)2118کۆکردنەوە و لێکۆڵینەوەى دیواىن پیرەمێرد .هەولێر :دەزگاى ئاراس،
چاپى دووەم.
« .)2118( --دیوانی پیرەمێرد» .گۆڤارى ژیان ،ژمارە .496عەرەىب:

ابن منظور ،محمد بن مكرم ( .)7899لسان العرب .بیروت :دار إحیاء الرتاث العربی.
إسامعیل ،عزالدین ( .)7899الشعر العربی املعارص قضایاه و ظواهره الفنیة و املعنویە .بیروت:
دارالعودە .الطبعە الخامسە.
بدوی ،عبده ( .)7893قضایا حول الشعر .الكویت :ذات السالسل.
بالطە ،عیسی ( .)7897بدرشاكر السیاب حیاته وشعره .بیروت :دار النهار للنرش ،الطبعة الثالثة.
بلوحی ،محمد ( .)2111الشعر العذري يف ضوء النقد العريب الحدیث .دمشق :اتحاد الكتاب
العرب.
حاوى ،ایلیا ( .)7897بدر شاكر السیاب شاعر االناشید واملرايث .بیروت :دار الكتاب اللبناين،
الطبعة الثالثة.
حسن فهمى ،ماهر ( .7897الحنین و الغربة يف الشعر العريب الحدیث .الكویت :دار القلم،
الطبعة الثانية.
حلبى ،احمد طعمة ( .)2111التناص بین النظریة و التطبیق شعر البیاىت منوذجا .دمشق:
الهیئة العامة السوریة للكتاب.
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حمود ،محمد العبد ( .)7884الحداثة يف الشعر العريب املعارص بیانها و مظاهرها .بیروت:
الطبعة الثانية.
راضی جعفر ،محمد ( .)7888االغرتاب يف الشعر العراقي .دمشق :اتحاد الكتاب العرب.
ریتشارد ،شاخت ( .)7891االغرتاب .ترجمة كامل یوسف حسین .بیروت :املۆسسة العربیة
للدراسات و النرش ،الطبعة الثانية.
زامل ،صالح ( .)2116تحول املثال -دراسة لظاهرة االغرتاب يف شعر املتنبی .بیروت:
املؤسسة العربیة للدراسات و النرش.
السیاب ،بدر شاکر ( .)2111دیوان( .املجلد األول و املجلد الثاىن) .بیروت :دار العودة.
الشاروقی ،حبیب ( .)7818االغرتاب ىف الذات .الکویت :عامل الفكر.
عرشی زاید ،علی ( .)2113استدعاء الشخصیات الرتاثية يف الشعر العريب املعارص .القاهرة:
دار غریب للطباعة و النرش و التوزیع.
العشاموى ،محمد زىك ( .)7893دراسات يف النقد االديب املعارص .بیروت :دار النهضة
العربیة.
املغنیە ،احمدجواد ( .)2114الغربة يف شعر محمود درویش .بیروت :دار الفرابی.
فارسی:
آریانپور ،منوچهر ( .)7691فرهنگ پیرشو آریان پور .تهران :جهان رایانە.
باطنی ،محمدرضا ( .)7691فرهنگ معارص انگلیسی – فارسی .تهران :فرهنگ معارص.
فورست ،لیلیان ( .)7691رمانتیسم .ترجمە مسعود جعفری .تهران :مركز.
نفیسی ،سعید ( .)7611فرهنگ فرانسە بە فاررسی .تهران :انتشارات صفر علیشاه ،چاپ هفتم.

