گەڕانەوە بۆ نالی

هەڵگەڕانەوە لە گۆران

حسەین لەتیف
(دەربەندیخان)

ئــەم نووســینە لــە بنەڕەتــدا ،قســەکردنە لەســەر
دوو دیــاردەی نــاو زمانــی کــوردی ،تــا بۆمــان
بکرێــت خۆمــان لــە حوکمــدان بــە دوور دەگریــن
و لــە بریتــی ئــەوە هــەوڵ دەدەیــن بــە تیــوری و
زانســتی زمــان قســە لــە ســەر دوو دیــاردەی نــاو
زمانــی کــوردی بکەیــن ،دیــاردەی گەشەســەندن
و پاشەکشــەکردنی زمانــی کــوردی لــە شــیعری
کوردیــدا ،بــۆ ئەمــەش دەبێــت بــۆ فردێنانــد
دی سوســێر و ڕوانگــە زمانەوانییەکانــی ئــەو
بگەڕێینــەوە .ڕوانگەکانــی دی سوســێر بــۆ
زمــان ســەرچاوەیەکی بــە پیتــی بیرکردنــەوەی
بنیادگــەراکان و پــاش بنیادگەراکانــی ئەوروپایــە.
ئێمــە لێــرەدا دیــدی سوســێر دەخەینــە ڕوو ،پاشــان
دیاردەکانــی پــێ دەخوێنینــەوە ،گەڕانــەوەش بــۆ
سوســێر لــەو ڕوانگەیەوەیــە هیــچ تیورییەکــی
زمانــی نییــە بــە جۆرێــک لــە جــۆرەکان نەچێتــەوە
ژێــر ســێبەری بۆچوونەکانــی سوســێر .ئــەو ســێ
تێمــای بنەڕەتــی خســتووەتە ڕوو کــە ئێمــە الیــان
دەوەســتین:
یەکــەم :زمــان سیســتمێکە لــە نیشــانە .نــەوەک
نیشــانە سیســتمێک بێــت لــە زمــان ،لــە گۆشــە
نیــگای سوســێردا هەمــوو وشــەیەک «دال»
نیشــانەیەکە بــۆ «مەدلــوول» نیشــانە بۆکراوێک،
یــان زیاتــر .ئەگــەر نموونەیــەک لــەم ڕووەوە
بهێنینــەوە تێماکــە ڕوونتــر دەبێتــەوە ،دووکــەڵ
نیشــانەیە بــۆ بوونــی ئاگــر ،کاتێــک دەڵێیــن
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دووکەڵێــک لــەو جێگایــە بەرزبووەتــەوە ،ئــەوە
بیســەر ڕاســتەوخۆ خەیاڵــی بــۆ ئــەوە دەچێــت لــەو
جێگایــە ئاگــر کەوتووەتــەوە .لــە هــەر شــوێنێک
دووکــەڵ هەبێــت ئاگرێــک هەیــە ،بــەاڵم وشــەی
«ســێو» لــە نیشــانە بــۆ کراوێــک زیاتــری
هەیــە ،دەشــێت لــە یــەک کاتــدا نیشــانە بێــت بــۆ
ســێوەکەی ئــادەم ،چیرۆکــی یاخیبوونــی ئــادەم،
یــان ســێوەکەی نیوتــن ،ســێوەکەی بێڵگەیتــس،
بــە یــادی ئێمــە بهێننــەوە کــە هــەر یەکەیــان لــە
مێــژووی مرۆڤایەتیــدا چیرۆکێکــی ســەربەخۆن.
کاتێــک زمــان وەک سیســتمێک لــە نیشــانە
ســەیر دەکەیــن دەشــێت لــە نێــو ئاخێوەرانــی زمانــدا
جۆرێــک لــە ڕێککەوتــن لەســەر نیشــانەکردن بــۆ
شــتەکان لەئــارادا بــن .هەموومــان لەســەر ئــەوە
کۆکیــن گوڵــی ســوور نیشــانەی خۆشەویســتییە،
گوڵــی ســپی نیشــانەیە بــۆ نەخۆشــی ،کاتێــک
لــە دوکانــی گوڵفرۆشــێک پرســیاری گوڵــی
ســوور دەکەیــن ،ئــەوە دوکاندارەکــە دەزانێــت ئێمــە
بــۆ الی ئەویندارەکەمــان دەڕۆیــن ،خــۆ ئەگــەر

پرســیاری گوڵــی ســپی بکەیــن بــە پێچەوانــەوە
دوکاندارەکــە ئــەوەی بــە خەیاڵــدا دێــت ئێمــە بــە
نیازیــن ســەردانی نەخۆشــێک بکەیــن .بــە گوێرەی
جیــاوازی کولتوورەکانیــش نیشــانە و نیشــانە بــۆ
کــراوەکان دەگۆڕێــن ،بــۆ نموونــە ســێو جگــە لــەو
نیشــانە بۆکراوانــەی لــە پێشــەوە بیرمــان هێنانــەوە،
بــۆ کوردێــک دەشــێت نیشــانە بێــت بــۆ مەرگیــش،
لەدوای ساڵی  1988ئیتر سێو لە زمانی کوردیدا
دەبێــت بــە نیشــانەیەک بــۆ مەرگیــش .لەگــەڵ
گۆڕانکارییــە ڕامیــاری و کۆمەاڵیەتییەکانــدا،
زمانیــش گۆڕانــی بەســەردا دێــت .نیشــانە (دال)
نواندنــی دەنگــی شــتە بەرجەســتەکانە ،بــەاڵم ئــەوە
هەســت و هۆشــی ئێمەیە لە بیســتنی دال (نیشانە)
یەکــدا ،چەنــد نیشــانە بۆکــراو (مەدلوول)ێــک،
یــان پتــر ئامــادە دەکاتــەوە .هــەر لەبــەر ئەوەیــە
زمــان سیســتمی نیشــانەیە.
خــۆ ئەگــەر نیشــانە سیســتمێکی زمانەوانــی
بێــت ئــەوە بەهــۆی نیشــانەکانەوە گفتوگــۆ لــە
نێــوان مرۆڤەکانــدا دروســت دەبێــت .لــە وەهــا
کاتێکــدا دەنــگ ئامادەبوونــی نییــە ،بەڵکــو
لەبــری وشــە ،وێنــە و جووڵــە ئامادەبوونیــان دەبێــت.
هێماکانــی هاتوچــۆ ،زمانێکــی بێدەنگــە لــە
نێــوان شــۆفێرەکاندا .زمانــی هاتوچــۆ ،تایبــەت
نییــە بــە یــەک کولتــووری دیاریکــراو ،بەڵکــو
تــەواوی کۆمەڵگاکانــی جیهــان لەســەر سیســتمی
هاتوچــۆ ڕێککەوتــوون کــە زمانــی نێــوان شــۆفێر
و پیادەڕۆیشــە .نموونەیەکــی تــر لــە زمانــی
ئامــاژە دەهێنینــەوە ،کەســێک بــە بــێ ئــەوەی
هیــچ دەنگێکــی لێــوە بەرزبێتــەوە ،دەتوانێــت ئێمــە
تێبگەیەنێــت کــە ئازارێکــی هەیــە ،ئەمــەش
لــە ڕێــگای دەســت دانــان لەســەر ئــەو شــوێنەی
جەســتەی کــە ئازارەکــەی هەیــە .کەســێکی
تــر دەتوانێــت بــە بــێ ئــەوەی هیــچ بــە زمــان و
دەنــگ بڵــێ ،گوزارشــت لــە خۆشــحاڵی خــۆی
بــکات ،بــە هــۆی جووڵــەی شــانەکانی ،یــان
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زەردەخەنەیەکــەوە .دەکرێــت بڵێیــن زمــان بریتییــە
لــە وتــراو و نووســراو ،لــە وتــراو و نووســراودا زمــان
سیســتمیكی (نیشــانەیی)یە ،لــە دەرەوی نووســراو
و تــراو ،نیشــانە سیســتمێکی زمانییــە.
دووەم :تێمــای دووەم بریتییــە لــە پۆلێنکردنــی
زمان بۆ ئاستەکانی زمان و وتن« ،زمان گشتی
و کٶمەاڵیەتییــە ،بــەاڵم وتــن تاکەکەســییە»(.)١
مەبەســت لەوەی زمان گشــتییە ئەوەیە ئاخێوەرانی
پێــی دەدوێــن ،هەمــووان وەک یــەک پێــی دەدوێن،
وەلــێ وتــن ئەوەیــە کــە تــاک بــە شــێوازی خــۆی
دەدوێت و ڕێساکانی ئەو زمانە دەبەزێنێت و لە مانا
فەرهەنگییەکانیــش تێدەپەڕێنێــت .وتــن پەڕینەوەیــە
لــە گشــتەوە بــۆ تــاک ،تــاک مۆرکــی خــۆی
بەســەر زمانــەوە بەجــێ دەهێڵێــت .دەقنووســەکان
ئەوانــەن کــە لــە نــاو وتنــدا کاردەکــەن ،شــانازیی
کولتــوورەکان بــە دەقنووســەکانیانەوە ،هــەر ئەوەیــە
کــە دەقنووســەکان جێــگا پەنجــەی داهێنەرانــەی
خۆیــان بەســەر زمانەکانیانــەوە بەجــێ دەهێڵــن.
ســێیەم :تێمــای گرنگیدانــە بــە دیــاردە و
گۆڕانکارییەکانــی نــاو زمــان .زمــان لــە دەرەوەی
کات نییــە ،بــۆ لێکۆڵینــەوە لــە زمــان ،سوســێر
هەردوو چەمکی (دایکرۆنیک و ســانکرۆنیک)
بــەکار دەهێنێــت .هــەردوو چەمکەکــە لــە نــاو
کاتــدا لــە دیــاردە و گۆڕانکارییەکانــی نــاو زمــان
دەکۆڵنــەوە« .ســانکرۆنیک لــە قۆناغێکــی
دیاریکــراوی گۆڕانەکانــی زمــان دەکۆڵێتــەوە،
بــەاڵم دایکرۆنیــک زیــاد لــە قۆناغێــک لــە
بەرچــاو دەگریــت بــۆ لێکۆڵینــەوە لــە گۆڕانەکانــی
نــاو زمــان»( .)٢ئــەم نووســینە دەخوازێــت قســە لــە
ســەر دوو دیــاردەی نــاو زمانــی کــوردی بــکات ،لە
شــیعردا ،دیــاردەی گەشــەکردنی زمــان و دیــاردەی
الوازبوونــی زمــان ،لــە نالــی و گــۆران و تــاد...
واتــە لــە قۆناغــی جیــاوازدا ،بــۆ ئەمــەش چەمکــی
دایکرۆنیــک کۆمەکمــان دەکات و ڕەوایەتــی بــە
نووســینەکە دەبەخشــێت.

گۆران

زمانــی کــوردی لــە دوو قۆناغــدا گۆڕانــکاری
گــەورە بــە خۆیــەوە دەبینێت.کاتێــک دەڵێیــن
ســەردەمی گــۆران ،ئــەوە مەبەســتمان لــە گــۆران
خۆیەتــی وەک شــاعیر ،لــە هاوسەردەمەکانیشــی.
بــە تەنیشــت هەوڵەکانــی (گۆرانە)ـــوە لــە
شــیعردا کــە گــۆران خــۆی بەشــێکی گرنگــی
ڕۆژنامەگــەری ســەردەمەکەی خــۆی بــووە،
هەوڵەکانــی عەالئەددیــن ســەجادی و پیرەمێــرد و
برایــم ئەحمەدیــش گەورەبوون لەو گۆڕانکارییانەی
بەســەر زمانــی کوردیانــدا هێنــا ،چونکــە هەوڵــە
شــیعرییەکانی گــۆران و هاوســەردەمەکانی
زمانــی کــوردی لــە ژێــر هەژموونــی زمانــی
حوجــرە ڕزگار دەکــەن ،زمانــی کــوردی لــە ژیانــی
نــاو حوجــرەوە دەگوێزنــەوە بــۆ زمانــی چیــرۆک و
ڕەخنــە و ڕۆژنامــە.
قۆناغــی ڕوانگەیــش ،مەبەســتمان بــە تەنیــا لــە
نووســەرانی نــاو گرووپــی ڕوانگــە نییــە ،چونکــە
لــە دەرەوەی ڕوانگــە ،گرووپــی کفــری هەبــووە ،لــە
دەرەوەی هــەردوو گرووپەکــەش شــاعیر و نووســەر
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هــەن لــە هیــچ کام لــەو دوو گرووپــەدا نەبــوون.
جگــە لــەو دوو قۆناغــە ،قۆناغــی هەشــتاکان
و نــەوەدەکان و دواتریــش ،لــە ڕووی مەجازییــەوە
بــە نــاوی هیــچ گرووپێکــەوە نەکــراوە ،تێیانــدا
گۆڕانیــش ڕوویــان داوە.
عەبدوڵــا گــۆران ،لــە کاتێکــدا زمانــی عەرەبــی
و ئینگلیــزی و فارســی و تورکــی دەزانــی ،بــە
هەمــوو ئــەو زمانانــە بەرهەمــی ئــەو نەتەوانــەی
خوێندووەتــەوە ،ڕوانینــی خــۆی بــۆ ژیــان پــێ
دەوڵەمەنــد و ئاســۆی ژیانــی شیعریشــی پــێ
ڕووناکتــر کردووەتــەوە .کاریگــەری ئەدەبــی
گــەالن بــە دەقەکانییــەوە دیــارە ،لــەوەش زیاتــر
سەرســامی خــۆی بــە شــیعری ئــەو نەتەوانــە
نەشــاردووەتەوە ،بەڵکــو چەنــد توانیبێتــی دەقــی
شــاعیرە داهێنەرەکانیانــی بــۆ ســەر زمانــی
کــوردی وەرگێــڕاون .خوێندنــەوە بــە زمانی جیاواز،
وەرگێــڕان لــە چەنــد زمانێکــی جیــاوازەوە ،زمانــی
کــوردی الی گــۆران خۆشەویســتتر دەکــەن .ئــەو
نوێگــەری لــە شــیعری کوردیــدا دەســت پــێ کــرد،
گرنگیــدان بــە زمانــی کــوردی خەســڵەتێکی
ســەرەکی پــرۆژە نوێخوازییەکــەی بــوو ،شــیعری
کــوردی بــەر لــە گــۆران ،قۆناغــی کالســیک،
بــە دیاریکــراوی لــە نــاو دیالیکتــی خــواروو شــێوە
ســلێمانییەکەیدا ،لــە نموونــەی «نالــی و ســالم،
پڕبــوو لــە دەربڕینــی عەرەبــی و فارســی و تــا
ڕادەیەکیــش تورکــی .بەکارهێنانــی وشــەی نــاو
ئــەو زمانانــە ،وەک تایبەتمەندییەکــی پیشەســازی
شــیعر نووســین دەرکەوتــووە ،ئەمــەش بــە زیانــی
دەقــە شــیعرییەکانی ئــەوان شــکاوەتەوە ،چونکــە
ئــەو وشــە بێگانانــە تێگەیشــتن لــە شــیعرەکانی
ئەوانــی قــورس کــردووە ،بــە تەنیــا دەســتەبژێرێکی
خوێنــدەواری نــاو حوجــرەکان توانیویانــە لــەو
شــیعرانە تــێ بگــەن .زیاتــر لــە ســەدەیەک
دیوانەکانیــان لــە دۆاڵب و باولــی فەقێکانــدا
مانەوە تا بنەماڵە خوێندەوارەکەی مامۆســتا مەال

کەریمــی مودەڕیــس دەســتیان بــە ســاغکردنەوە و
لێکدانــەوەی دێــڕەکان کــرد و دەربڕینــە عەرەبــی
و فارســییەکانیان بــۆ کردینــەوە بــە کــوردی،
هەروەهــا مامۆســتایان مەســعوود محەمــەد و
مــارف خەزنــەدار و (ڕەئــووف عوســمان)یش لــە
ناســاندنی شــیعری (نالــی)دا ڕۆڵــی گەورەیــان
هەبــوو.
بەکارهێنانــی وشــە و دەربڕینــی بێگانــە لەالیــەن
ئــەو شــاعیرانەوە لــە چەنــد خاڵیــک بــە دەر نییــە،
لەوانــە:
یەکــەم :بەکارهێنانــی وشــەی بێگانــە لــە نــاو
شــیعرەکانیاندا وەک جۆرێــک لــە هونــەر و
پیشەســازی بــووە.
دووەم :زاڵبوونــی هەســت و ســۆزی ئایینــی بــە
ســەریاندا.
ســێیەم :بەرجەســتە نەبوونــی ناســیونالیزم وەک
ئایدیۆلۆژیــا الی ئــەو شــاعیرانە .
چــوارەم :گرێــی خــۆ بەکــەم زانیــن لــە بەرانبــەر
زمانــی نەتــەوە بــااڵ دەســتەکاندا.
گــۆران لــە پــرۆژەی نوێخــوازی خۆیــدا کۆتایــی
بــە هەمــوو ئــەو بیانووانــە هێنــا و لەبــری ئــەوە
گرنگــی بــە زمانــی پەتــی و پــاراوی کــوردی دا،
بــە جۆریــک بــە زمانــی کــوردی نووســی یــەک
وشــەی بێگانــەی بــەکار نەهێنــا:
«قژکاڵی لێو ئاڵی پرشنگی نیگا کاڵ،
ئــەی کچــە جوانەکــەی ســەر گۆنــا نەختــێ
چــاڵ»()٣
یان ئەم کۆپلەیە دەڵێت:
«کانییەکی ڕوونی بەر تریفەی مانگەشەو:
لە بنیا بلەرزێت مرواری زیخ و چەو،
لەالی من خۆشترە لە دەریای بێ سنوور
شــەپۆلی داتــە بــەر تیشــکی ڕۆژ شــڵپ و
هــوڕ»(.)٤
یــەک وشــەی عەرەبــی ،فارســی ،تورکــی ،لــەم
دێڕانــەدا نییــە ،بــۆ هــەر عەرەبێــک و فارســێک
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و تورکێکــی بخوێنینــەوە ،تێدەگــەن کــە زمانــی
کــوردی زمانێکــی تایبەت و ســەربەخۆیە ،چونکە
ئــەوان لــە یــەک وشــەی تێناگــەن .ســەرەڕای
کاریگەری زمانەکان و پەڕینەوەی وشــەی ناویان
بــۆ یەکتــر ،زمانــی کــوردی دەتوانێــت بەرگــری لە
خــۆی بــکات .لــە نــاو هەمــوو زمانەکانــدا هەســت
بــە بوونــی وشــەی نــاو زمانەکانــی تــر دەکرێــت بــە
هــۆی تێکەڵبوونــی کولتــوورەکان بــە یەکتــرەوە،
بــە هــۆی زۆر بەکارهێنانــەوە جێــگای خۆیــان لــە
زمانــی دووەمــدا دەکەنــەوە ،دەچنــە نــاو نائاگایــی
مرۆڤەکانــەوە و جارێکــی تــر لــە ڕســتە و ئاخاوتندا
دەردەکەونــەوە .ڕەنگــە بیانــووی ئــەوە بهێنرێتــەوە
گواســتنەوەی وشــەی نــاو زمانەکانــی تــر بــۆ نــاو
زمانــی کــوردی دەبێتــە هــۆی دەوڵەمەندکردنــی
زمانەکەمــان ،ئــەم دیــدەش هــەر گرفــت ئامێــزە،
بــە تایبەتــی لــە بەرهەمهێنانــی دەقــی ئەدەبیــدا،
چونکــە کۆمەڵگــەی کــوردی ،کۆمەڵگەیەکــی
کشــتوکاڵییە ،چەنــدان شــێوەزاری جیــاواز لــە نــاو
زمانــی کوردیــدا هــەن ،دەتوانیــن بــۆ دۆزینــەوەی
واتــای هــەر وشــەیەکی زمانــی بێگانــە ،چەنــدان
هاوتــا و هاوواتــا بدۆزینــەوە ،ئەگــەر بمانەوێــت.
گرفتەکــە لەوێــوە دەســت پــێ دەکات کــە شــاعیر
و نووســەری کــورد بــە دەگمــەن نەبێــت لــە خەمــی
فێربوونــی شــێوەزارەکانی زمانــی کوردیــدا نیــن،
بۆیــە لەبــری هــەر وشــەیەک کــە نایزانــن ،یــان
مەبەســتیان نییــە خێــرا لــە زمانــی عەرەبــی ،یــان
فارســییەوە وشــە قەرزدەکــەن.
الی ئــەو شــاعیرانەی کرمانجــی خــواروو
شــێوە ســلێمانی بــە نموونــە «جەمــال غەمبــار،
دالوەر قەرەداغــی» زمانــی شیعرنووســینیان
بەڕێــژەی جیــاواز  ،وشــەی عەرەبــی و فارســی
تێــدا دەبینرێتــەوە ،نموونــەش لــە شــیعری ئــەم
دوو شــاعیرە دەهێنمــەوە  .ئەمــە حاڵــەت نییــە
و دیاردەیــە ،ئــەم دیاردەیــەش بــە گەڕانــەوە
بــۆ قۆناغــی پێــش گــۆران نــاو دەبــەم .شۆڕشــە

شــیعرییەکەی گــۆران بــە (حەمەســاڵح دیــان و
ئەحمــەد هــەردی و کامــەران موکــری)دا دێــت و
لــە قۆناغــی ڕوانگــەدا دەگاتــە لووتکــەی خــۆی.
لــە پــاش ڕوانگــەش شــاعیرانێکی تــر ئەنــوەر
قــادر محەمــەد ،دڵشــاد عەبدوڵــا ،لــە دەرەوەی
گرووپەکانــی ڕوانگــە و کفــری ،نموونــەی زمــان
پاراویــن لــە شــیعری کوردیــدا ،لــە پــاش ئەوانیــش
بەختیــار عەلــی و ســەباح ڕەنجــدەر دێــن.
جەمــال غەمبــار و دالوەر قەرەداغــی ،بــە
پەیڕەوانــی نالــی نــاو ببەیــن ،ئەوانــی تریــش
بــە پەیڕەوانــی گــۆران .ســەرەڕای جیــاوازی لــە
داڕشــتنی ڕســتە ،لــە گوتــاری شــیعری ،لــە تێمــا
و جیهانبینــی شــاعیرانی پەیڕەوانــی گــۆران ،مــن
هەســت دەکــەم بــە زمانــی کــوردی دەخوێنمــەوەو
گوێــم لــە مۆســیقای زمانــی کــوردی دەبێــت.
بــە پێچەوانەشــەوە کــە دەقــی پەیڕەوانــی نالــی
دەخوێنمــەوە لەپــڕ هەســت بــە نامۆییــەک دەکــەم
لــە زمانــدا ،ناتوانــم هاوســەنگی لــە نێــوان ئــاوازی
وشــە کوردییــەکان و عەرەبییەکانــدا ببینمــەوە .بــۆ
ئــەوەی نموونەکــە ڕوونتــر ببێتــەوە ،دێڕێــک لــە
شــیعری نالــی وەردەگریــن:
«تــا فەلــەک دەوری نــەدا ســەد کەوکەبــی ئــاوا
نەبوو
کەوکەبــەی میهــری موبــارەک طەلعەتــی
پەیــدا نەبــوو»(.)٥
ئــەم دوو نیــوە دێــڕە ،تێکەڵەیەکــن لــە وشــەی
عەرەبــی و فارســی و کــوردی .هەوڵــی گــۆران
بــۆ ڕزگارکردنــی زمانــی شــیعری کــوردی بــوو،
لــەم جــۆرە زمانــە ،گــۆران زمانــی ڕزگار کــرد
و ئێســتا لــە ســەردەمی پــاش (نالــی)دا بــەرەی
نالــی پەیــڕەو ،شــیعر بــەرەو نالــی دەبەنــەوە ،ئــەم
گەڕانەوەیــە بــۆ نالــی ،بــە بێئاگایــی ،یــان بــە
ئاگاییــەوە پێویســتە ڕەخنــەی کــوردی لەســەری
ڕابوەســتێت ،چونکــە شــاعیرانی نالــی پەیــڕەو
بەتایبەتــی جەمــال غەمبــار و دالوەر شــاعیرانێکی
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پــڕ بەرهەمــن ،لەنــاو گەنجانــدا دەخوێنرێنــەوە ،ئــەو
وشــە عەرەبییانــەی ئــەوان دەچنــەوە نــاو نائاگایــی
گەنجانــەوە و لــە دەقــی گەنجانیشــەوە دێنــەوە
دەرەوە ،هــەر بۆیــە بەکارهێنانــی وشــەی عەرەبــی
و فارســی ،لــە ئەدەبــی گەنجانــدا ســەرهەڵدەداتەوە.
شــیعر بــە پلــەی یەکــەم گرنگیدانــە بــە زمــان ،بــە
زمانــی نەتــەوە ،شــێرکۆ بێکــەس لــەو شــاعیرانەی
ئێمــە بــوو ،هێنــدە لــە خەمــی زمانــی کوردیــدا
بــوو ســەدان وشــەی فەرامۆشــکراوی نــاو
زمانــی کــوردی هێنایــەوە نــاو شــیعری خــۆی،
ئەگــەر کۆبکرێنــەوە فەرهەنگێکــی تایبــەت و
ســەربەخۆیان لــێ دروســت دەبێــت .بۆچــی ئێمــە کە
شــیعری ئەدۆنیــس دەخوێنینــەوە بــەر وشــەیەکی
فەڕەنســی ناکەویــن کــە زمانــی دووەمــی ئــەوە،
پێــی دەنووســێت و دەشــخوێنێتەوە ،بــەاڵم شــیعری
کــوردی ئێمــە لــە دوای ڕاپەڕینەوە لەســەر دەســتی
هەندێــک لــە شــاعیران بــە لێشــاو وشــەی عەرەبــی
تێــدا دەبینینــەوە .دالوەر قەردەاغــی لــە شــیعری
«بەفــرێ ئەبــارێ لــە چیــا» دەڵێــت:
«هەورێ هێنای گەواڵە گەواڵ
لە مەشریقی تەمەوە
بەرز ..بەرز
ڕەنگە تا ئەبەد ال دادا
لە زێدی دێرینی خۆی»(.)٦
وشــەی مەشــریق و تــا ئەبــەد هەردووکیــان
عەرەبیــن ،ئەگــەر لــە بریتــی ئــەو دوو وشــە
عەرەبییــە بینوســیایە:
هەورێ هێنای گەواڵە گەواڵ
لە ڕۆژهەاڵتی تەمەوە
بەرز ..بەرز
ڕەنگە تا هەمیشە ال دادا
لە زێدی دێرینی خۆی.
زمانــی شــیعرەکە پاراوتــر دەبــوو ،مۆســیقایەکی
زیاتریــش لــە دوو وشــە کوردییەکەدایــە .لــە هەمــان
شــیعردا نووســیویەتی:

«سێ و دووی ئەوە دەکا
بە کامیان تێ هەڵبکا
سەما یان زیکر»(.)٧
هەڵبەتــە زیکــر (ذکــر)ی عەرەبییــە بــە کەســرە،
بــە مانــای یــاد دێــت .بــاوەڕداران یــادی خــودا
دەکــەن ،عاشــقان یــادی یــار دەکــەن ،غەریبــان
یــادی نیشــتمان دەکــەن ،کــورد هەرگیــز ناڵێــت
زیکــری نیشــتمان دەکــەم ،هــەر دەڵێــت یــادی
نیشــتمان دەکــەم ،تەنیــا ســۆفییەکان وشــەی زیکــر
بــۆ خــودا بــەکار دەهێنــن ،پاشــان ئیشــی شــاعیر
چییــە بــۆ زمانەکــەی ئەگــەر ئــەو هەمــوو وشــە
عەرەبییــە بــەکار بهێنێــت؟
لــە هەمــان شــیعردا شــاعیر نووســیوویەتی :بــە
زوبانێــک دەدوێــن ســپی .وشــەی زوبــان فارســییە،
دوو جاریــش لــەم شــیعرەدا دووبــارە بووەتــەوە! خــۆ
لەبــری وشــەی زوبانــی فارســی دەیتوانــی وشــەی
زمــان بــەکار بهێنێــت! یــان لــە دێڕێکــی تــردا
شــاعیر نووســیویەتی:
کە زیاتر ئیحا دەدا()٨
دیســان وشــەی ئیحایــش هــەر عەرەبییــە ،ئەگــەر
مەبەســتی لــە ئیحــا ئامــاژە بێــت ئــەوە هــەر
نەگونجــاوە ،چونکــە ئامــاژە بەرجەســتە دەکرێــت،
ئەگەریــش مەبەســتی ســرووش بەخشــین بێــت ،ئــەو
«وحــی» ســرووش بەخشــینە و جیــاوازە لــە ئیحــا!
لــە چامەیەکــی تــردا بــە نــاوی (مەرحەباتــان
لــێ بێــت گوڵەکانــی چێــوار) نووســیویەتی:
«توڕەم لە ئیمزای مووچە وەرگرتن و
دانیشتنی ئیستیعالماتەکانی سیاسەت»(.)٩
شــاعیر دەیتوانــی لــە بــری وشــەکانی ئیمــزا،
واژۆ و لــە بــری ئیســتیعالمات پرســگەی بــەکار
بهێنایــە .ئــەو مۆســیقا و ئــاوازەی لــە وشــە
کوردییەکانــدا هەیــە خۆشــترە لــە عەرەبییــەکان.
هــەر لــە هەمــان چامــەدا بــەر چەنــد وشــەیەکی
تــری عەرەبــی دەکەویــن ،دەکــرا کوردییەکانیــان
بنووســرایەن ،وەک:
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«نیگەرانم لەو زەمەنە بەدەی
کە دوعای شەڕ لە گوڵ و
نوشتەی ڕەش لە پەپوولە کرا»(.)١٠
زەمــەن وشــەیەکی عەرەبییــە  ،بەمانــای کات
دێــت ،بــەد وشــەیەکی فارســییە بەمانــای خــراپ
دێــت ،دوعــا دیســان عەرەبییــە بــە مانــای نــزا دێت.
خــۆ دەکــرا لــە بــری ئەوانــە بینووســیایە:
نیگەرانم لەو سەردەمە خراپەی
کە نزای شەڕ لە گوڵ و
نوشتەی ڕەش لە پەپوولە کرا.
لــە دەقــی «ســەعات پێنــج دەقــەی دەوێــت بــۆ
ســێ»( )١١حەڤــدە جــار وشــەی مەنفــای بــەکار
هێنــاوە ،دەیتوانــی لــە بــری ئــەوە بینووســیایە
تاراوگــە .ئــەو هەمــوو دووبــارە کردنەوەیــەی
وشــەی مەنفــا دەچێتــە نــاو نەســتی خوێنــەرەوە،
خوێنەریــش لــە بــری ئــەوەی وشــەیەکی کــوردی
بەکاربهێنێــت ،لــە نائاگاییــەوە ئــەو وشــەیە بــەکار
دەهێنێــت و وا دەزانێــت کوردییــە .دەکرێــت چەنــدان
نموونــەی تریــش لــە شــیعرەکانی دالوەر قەرەداغــی
وەربگریــن ،بــەاڵم بــە ئەوەنــدە واز دەهێنیــن و نموونــە
لــە جەمــال غەمباریــش دەهێنینــەوە ،ئەویــش
دەنگێکــی شــیعریی دوای ڕاپەڕینــە ،بــە تەنیشــت
(دالوەر قەرداغی)یــەوە.
جەمال غەمبار نووسیویەتی:
«تەرمێــک هەمیشــە ئەترســێت لــەوەی چــۆن لــە
ســەحراکانی خێڵــدا فــڕێ ئــەدرێ
چۆن بەداری خورافاتدا هەڵئەواسرێ»(.)١٢
ئایــا ئەگــەر لەبــری وشــەی ســەحراکان،
بینووســیایە بیابانەکانــی خێــڵ چ خەوشــێک
دەکەوتــە ڕســتەکەوە؟! بــێ گومــان جوانتریــش
دەبــوو ،چونکــە شــاعیر کــە بــە زمانــی کــوردی
دەنووســێت هەمــوو وشــەیەکی عەرەبــی مۆســیقا و
مانــای فەرهەنگــی جیــاوازی هەیــە ،بــۆ خوێنەری
کوردیــش کــە بــە زمانــی کــوردی خــەو دەبینێــت،
دەگریێــت ،پــێ دەکەنێــت ،جۆرێــک لــە ناجــۆری

دەکەوێتــەوە.
دیسانەوە جەمال غەمبار نووسیویەتی:
«من کە لە مەغریبانی تەنیاییدا
بە کۆاڵنی ئاگرەکەی سۆزی ئەودا گوزەر بکەم و
هەموو فەجرێک ڕوو لە قاپی میهری ئەو بکەم
ئیتر هەتا کەی ،ئاخر هەتا کەی
ئــەم جانتــای مەنفایــە بــە کۆڵمــەوە ســەفەر
بــکات»( .)١٣
مەغریبانــێ ،فەجــر ،مەنفــا ،ســێ وشــەن لــە
زمانــی کوردیــدا هاوتایــان هەیــە ،خــۆ ئەگــەر
بینووســیایە:
من کە لە ئێوارانی تەنیاییدا
بە کۆاڵنی ئاگرەکەی سۆزی ئەودا گوزەر بکەم و
هەموو بەیانییەک ڕوو لە قاپی میهری ئەو بکەم
ئیتر هەتا کەی ،ئاخر هەتا کەی
ئــەم جانتــای تاراوگەیــە بــە کۆڵمــەوە ســەفەر
بــکات.
بەکارهێنانــی وشــەی عەرەبــی لــەالی جەمــال
غەمبــار دیاردەیەکــی زۆر زەقــە ،بــە ئاســتەم
شــیعرێکی دەبینین کە دەربڕین و وشــەی عەرەبی
تێــدا نەبێــت ،بــۆ نموونــە چەنــد ڕســتەیەک لــە
چامەیەکــی جەمــال غەمبــار وەردەگریــن
«پێــی خۆشــە ئاســمان دانەخــرێ ،شــەفەق
نەچێتــەوە ماڵــێ..
ژنێک وەک سەحەر ،وەک باران
لەگەڵ بخوردی جاویدان
ئەمێستا من خەراباتێکم لەچاوەڕوانی
ژماردنی کوخە ڕماوەکانی ویساڵ»(.)١٤
خــۆ دەکــرا لــە بــری وشــەی شــەفەق ،بینووســیایە
کازیــوە ،لــە بــری ســەحەر بینووســیایە بیابــان ،لــە
بریتــی جاویــدان کە فارســییە هاوتــا کوردییەکەی
دابنایەتــەوە ،لــە بــری خەرابــات بینووســیایە وێــران،
لــە بــری ویســاڵ بینووســیایە بەیەکگەیشــتن.
دەشــێت هــەر شــاعیرێک بتوانێــت ،چەنــدان
کۆمەڵــە شــیعر بنووســێت و چــاپ ببێــت ،بــەاڵم
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بەســەر هەمــوو خوێنەریکــدا تێناپەڕێــت ،چونکــە
پرســیاری خوێنــەری وریــا ،توانایــی ڕاگرتنــی
شــاعیری هەیــە ،یــان پرســیارەکانی پێــی دەڵێــن
ئــەو شــێوە زمانــەی پێــی دەنووســێت ،زمانێکــی
بــااڵ نییــە ،هەمــوو ڕۆژگارێــک شــیعری بــااڵ
ئــەو شــیعرە بــووە کــە توانــای بەخشــینی بــە زمــان
هەبــووە ،زمانــی لــە ئاســتێکی دیاریکــراوی
دەربڕینــەوە بردووەتــە ئاســتێکی بــااڵ تــرەوە ،خــۆ
ئەگــەر شــاعیر ئەمــەی نەکــرد ،ئــەوە هیچــی
نەکــردووە ،تەنیــا دەقــی نووســیوە ،ئــەوەی کــە
هــەر نووســینێک شــیعر ،یــان چیــرۆک لــە دەق
جیــا دەکاتــەوە و دەیــکات بــە دەقــی داهێنەرانــە بــە
تەنیــا ئــەو ڕووداوە زمانیانەیــە کــە لــە زمانەکەیــدا
دەیخوڵقێنێــت .بــە پشــت بەســتن بــەو نموونانــەی
هێناماننــەوە لــە دەقەکانــی ئــەو دوو شــاعیرە،
زۆرینــەی شــیعرەکانیان تەنیــا لــە ســنووری دەقــدا
دەمێننــەوە و ناچنــە خانــەی دەقــی داهێنەرانــەوە.
لێــرەوە بۆمــان دەردەکەوێــت ،تیــوری سوســێر بــۆ
زمــان ،بەتایبەتــی چەمکەکانــی دایکرۆنیــک
و ســانکرۆنیک پێمــان دەڵێــن :ڕووداوەکانــی نــاو
زمانــی کــوردی لــە زیاتــر لــە ســەدە و نیوێکــدا
خۆیــان لــە ســێ ئاســتدا دەبیننــەوە:
یەکــەم :زاڵبوونــی دەربڕینــی عەرەبــی و فارســی
و هەندێــک جــار تورکیــش لــە نــاو ئەدەبــی
کالســیکی کوردیــدا ،لــە نموونــەی نالــی .
دووەم :هەوڵــی زمانــی کــوردی بــۆ ڕزگار
بــوون لــە دەربڕینــی قورســی بێگانــە و لــە بریتیــدا
گەرانــەوە بــۆ زمانــی پــاراوی کــوردی لە نموونەی
گــۆران .
ســێیەم :دووبــارە ســەرهەڵدانەوەی دیــاردەی
بەکاربردنــی دەربڕینــی عەرەبــی لــە شــیعری
کوردیــدا لەســەر دەســتی دالوەر قەرداغــی و
جەمــال غەمبــار.
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 -١٢جەمــال غەمبــار ،نامبینێــت چــۆن پایــز ئەبمــەوە،
ل.١٤٦
 -١٣هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل42
 -١٤جەمــال غەمبــار ،هەمیشــە بــا لــەوێ بیــن الی عیشــق،
ل15-11
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