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جارێكی دیكەش گەڕانەوە بۆ )نالی( و 
هەڵگەڕانەوە لە )گۆران(

سەدیق سەعید ڕواندزی
)ڕواندز(

زمــان،  دروســتبوونی  و  ســەرهەڵدان  مێــژووی 
وەك  مــرۆڤ  دروســتبوونی  دوای  دەكەوێتــە 
بوونەوەرێكــی كۆمەاڵیەتــی، مرۆڤ ســەرەتا بە ئاماژە 
و لــە ڕێگــەی وێنــە و هەڵكۆڵینــەوە، گوزارشــتی لــە 
ــان، وەك  ــر زم ــردووە، دوات ــی ك ــر و داخوازییەكان بی
پێداویســتییەكی ژیــان و ئەڵقــەی پێوەنــدی لــە یەكتر 
ــتی،  ــە گش ــان ب ــە زم ــاراوە، بۆی ــە ئ ــتن، دێت گەیش
ئامرازێكــە بــۆ گوزارشــت و دەربڕیــن و گەیاندنــی 
ــەوە  ــە هزرماندایــە، نكوڵــی ل ئــەو هــزر و بیرانــەی ل
ــی  ــی ســەرەكی و بنەڕەت ــان، ڕۆڵێك ــە زم ــت ك ناكرێ
خاســییەتی  تاكــە  و  هەیــە  مرۆڤــدا  ژیانــی  لــە 
جیاكردنــەوەی مرۆڤیشــە لــە بوونەوەرەكانــی تــر، 
بــەاڵم دەبــێ بزانیــن، زمــان هەمــوو بوونێكــی مــرۆڤ 
نییــە، چونكــە ئەگــەر بوونــی مــرۆڤ بــە بوونــی 
ــەی  ــین ئ ــێ بپرس ــەوكات دەب ــتینەوە، ئ ــان ببەس زم
ئەوانــەی زمانیــان نییــە، چــۆن گوزارشــت لــە بــوون 
و هــزر و ڕوانینەكانیــان دەكــەن؟ چــۆن دەتوانــن 
لەگــەڵ دەوروبــەر و ئەوانیتــر و ژیــان  پێوەنــدی 
بەگشــتی ببەســتن؟ بێگومــان بــە ئامــاژە و گەیاندنــی 

ــەو  ــا ئ ــەر تەنی ــان، ه ــە دواجــار زم ــگ، بۆی ــێ دەن ب
ــەوە  ــت، ل ــەكان دەگەیەنێ ــە  دەربڕین ــە ك گەیەنەرەی
زیاتــر، لــە ئاســتی كەســی و كۆمەاڵیەتیــدا، هیــچ 
ــەو هێڵــەی  ــە، هاوشــێوەی ئ بایەخێكــی دیكــەی نیی
ــی  ــە بوون ــە هێڵەك ــەوە ك ــا دەگوازێت ــەزووی كارەب ت
ــی  ــە بوون ــەزووی كارەباك ــە ت ــای وا نیی ــوو، مان نەب
نییــە، بۆیــە هــزر، لــە پێشــەوەی زمانــە، زمــان 
نابێتــە پێناســە و شــوناس بــۆ مــرۆڤ، بەڵكــوو چــی 
لــە پشــت ئــەو زمانەوەیــە، ئــەوە دواجــار ئاگایــی و 

ــات. ــرۆڤ دەردەخ ــری م ــیاری و ژی هۆش
زمــان ڕەنگدانــەوەی ئــەو هزرانەیــە كــە مــرۆڤ 
هەیەتــی، وەك چــۆن ســوقرات دەڵێــت: )قســە بكــە 
تــا بزانــم كێــی( قســەكردن لێــرەدا بــە مانــای ئەوەیــە 
لــە پشــت  هــزرە  ئــەوە  چــی دەڵێیــت، چونكــە 
قســەكردنەوە دەوەســتێت و ئامــاژە بــە زمــان دەدات، 
ــتنەوەی  ــە بەس ــت، بۆی ــی دەرببڕێ ــت و چ ــی بڵێ چ
ــەك  ــوو ئاماژەی ــان و هەم ــی ژی ــوو لێكدانەوەیەك هەم
بــە زمــان، تێزێكــی هەڵەیــە. ئــەوە زمــان نییــە، مانــا 
دروســت دەكات و شــوناس بــە شــتەكان دەدات، 
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ــی  ــاردە و توخمەكان ــە، دی ــری مرۆڤ ــزر و بی ــەوە ه ئ
ــێ  ــاژە پ ــی ئام ــوەی زمانێك ــە چوارچێ ــان دەخات ژی
دراوەوە، ئێمــە كــە بەردێــك، دارێــك، ئــاو، ئاگــر 
و دەیــان و هــەزاران شــتی تریــش دەناســینەوە و 
گوزارشــتیان لــێ دەكەیــن، چونكــە لــە بیرمانــدا، ئــەو 
ــینەوە،  ــی دەناس ــە و پێیان ــان هەی ــە ناوێكی توخمان
زمانیشــی  ئەگــەر  ژیــر(  مرۆڤێكی)كــەم  مەگــەر 
هەبێــت، دەزانێــت خێــزان، تەكنۆلۆژیــا، فڕۆكــە و 
ســەدان شــتی تــر چیــن؟ بۆیــە دەبــێ بزانیــن زمــان 
بەرهەمهێنــەری هیــچ شــتێك نییــە ئەگــەر لــە پێشــدا 
هــزر بەرهەمهێنــەری نەبێــت، لــەو ســۆنگەیەوە كاتــێ 
وتــاری )گەڕانــەوە بۆ نالــی و هەڵگەڕانەوە لە گۆڕان(
م خوێنــدەوە، كــە )حســەین لەتیــف( نووســیویەتی 
ــەنگینی  ــاری س ــارە )277 - 278(ی گۆڤ ــە ژم و ل
)ڕامــان(دا باڵوبووەتــەوە، وەك خوێنەرێــك چەنــد 
ــوون،  ــی و بابەتیــم الدروســت ب ســەرنجێكی زمانەوان
كــە بــە بــڕوای مــن، پێویســتیان بــە هەڵوەســتەكردن 
و ڕاســتكردنەوە هەیــە، چ لــە چوارچێــوەی وتارەكــە 
بــە گشــتی، چ لــە چوارچێــوەی دیاریكردنــی وشــەی 
عەرەبــی لــە شــیعری كوردیــدا، چونكــە حســەین 
ــان  ــانەی دەی ــەو كەس ــە ل ــی، یەكێك ــف خۆیش لەتی
ــا  ــە وات ــە، ك ــە شــیعرەكانیدا هەی ــی ل وشــەی عەرەب
ــا؟  ــر ن ــۆ شــاعیرانی ت ــەو ڕەوا بێــت، ب ــۆ ئ بۆچــی ب
ئەمــە لەالیــەك، لەالیەكــی دیكــەوە، نووســەرێك ئــەو 
كاتــە دەتوانێــت ڕەخنــە لــە بەعەرەبیكردنــی زمانــی 
ــی  ــۆی زمانێك ــە خ ــت، ك ــیعردا بگرێ ــە ش ــوردی ل ك
شــیعرەكانیدا  لــە  ڕەســەن  و  پەتــی  كوردییانــەی 
هیــچ  ڕەخنەگرتنەكــە  دەنــا  بــكات،  بەرجەســتە 

ــە. ــی نیی بایەخێك
نووســەر لــە ســەرەتای وتارەكەیــدا، لــە بــارەی 
زمانــەوە بــە گشــتی دەدوێــت و دەنووســێت: )كاتێك 
زمــان وەك سیســتمێك لــە نیشــانە ســەیر دەكەیــن، 
ــە  ــك ل ــدا، جۆرێ ــی زمان ــو ئاخێوەران ــە نێ دەشــێت ل
ڕێككەوتــن لەســەر نیشــانەكردن بــۆ شــتەكان لــە 
ئــارادا بێــت، هەموومــان لەســەر ئــەوە كۆكیــن گوڵــی 

ســوور نیشــانەیە بــۆ خۆشەویســتی و گوڵــی ســپیش 
كاتێــک  نەخــۆش،  ســەردانیكردنی  بــۆ  نیشــانەیە 
پرســیاری هــەر جــۆر گوڵێــك بكەیــن، فرۆشــیارەكە 
ــە  ــی(. وەك ل ــانەن بۆچ ــە نیش ــەم گواڵن ــت ئ دەزانێ
ســەرەتادا ئاماژەمــان پــێ دا، زمــان پێدراوێــك و 
نیشــانەیەك نییــە بــۆ دالــەكان، ئــەوە هــۆش و بیــری 
مرۆڤــە نیشــانە دەداتــە توخمــەكان، بــە نموونە گوڵی 
ســوور كــە نیشــانەی خۆشەویســتییە، ئــەوە لــە ڕێــی 
زمانــەوە ئــەو مەدلوولــە ناناســینەوە، بەڵكــوو هــزر و 
تێگەیشــتنی ئێمەیــە بــۆ گوڵەكــە كــە وەك هێمایــەك 
بــۆ عەشــق و خۆشەویســتی دەیبینێــت، كاتێــک 
گوڵێكــی ســوور دەدەینــە دەســت منداڵێكــی تەمــەن 
شــەش ســاڵی، ئاخــۆ ئــەو دەزانێــت ئــەم گوڵــە 
نیشــانەیە بــۆ خۆشەویســتی؟ كەواتــە نووســەر چــۆن 
ــرۆڤ  ــک م ــە كاتێ ــان دەكات ك ــەو گشــتاندنەی زم ئ
ــتی  ــری بــۆ خۆشەویس ــت، بی ــی ســوور دەبینێ گوڵ
دەچێــت؟ نــە گوڵــی ســوور و نــە گوڵــی ســپی، هیــچ 
ــی  ــە ڕێ ــۆی ل ــرۆڤ خ ــەر م ــە ئەگ ــان نیی دەاللەتێكی
هزرییــەوە مانایەكیــان نەخاتــە پــاڵ، چونكــە ئەگــەر 
گریمانــەی ئــەوە بكەیــن كــە هــەر كەســێك ئــەو 
ــت،  ــتی دەچێ ــۆ خۆشەویس ــری ب ــی، بی ــەی بین گوڵ
كەواتــە زمــان تەنیــا نیشــانەیەكە، بــۆ نیشــانەكراوێك 

حسەین لەتیف
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بــە تەنیــا. گریمــان ئەگــەر كەســێكی كــەم ژیــر 
بــۆ  یەكڕاســت  بیــری  ببینێــت،  ســوور  گوڵێكــی 
ئــەوە دەچێــت كــە هێمــای خۆشەویســتییە وەك 
ئــەوەی نووســەر نووســیویەتی؟ نووســەر لــە درێــژەی 
وتارەكەیــدا دەنووســێت: )كەســێك بــە بــێ ئــەوەی 
هیــچ دەنگێكــی لــێ بــەرز بێتــەوە، دەتوانێــت ئێمــە 
تــێ بگەیەنێــت كــە ئازارێكــی هەیــە، ئەویــش كاتێــک 
دەســتی لەســەر شــوێنێكی لەشــی دائەنێــت( بــا 
ــۆ مەبەســتی  ــە و ب ــە هەڵ ــن، كەســێك ب وای دابنێی
ــت  ــەی، دەس ــی بەرانبەرەك ــەكردن و فریودان چەواش
لــە ســەر شــوێنێكی لەشــی دادەنێــت و وا خــۆی 
كــە  هەیــە،  تونــدی  ئازارێكــی  كــە  دەنوێنێــت، 
لەبنەڕەتــدا وا نییــە، ئایــا تێگەیشــتنی ئێمــە بــۆ 
زمانــی ئامــاژەی ئــەو كەســە، لێــرەدا هەڵەیــە، یــان 
ڕاســت؟ ئــەوەی ئــەو گوزارشــتی لــێ دەكات لــە 
ڕێــی ئاماژەكانــی خۆیــەوە دروســت و مانــادارە، یــان 

ــودان؟ ــێواندن و فری ش
ــەو  ــان ئ ــە هەم ــە ب ــە ك ــەر ئەوەی ــەی نووس كێش
دیــدگا گشــتییەوە دەڕوانێتــە زمــان كــە نووســەرانی 
كــورد وەك پیرۆزییــەك دەیبینــن كــە ئەویــش كاتێــک 
هایدگــەر دەڵێــت )زمــان ماڵــی بوونە(، واتــە بوون بە 
زمــان دەبەســتنەوە. لە كاتێكدا زمــان هیچ بایەخێكی 
نییــە، ئەگــەر هــزری مــرۆڤ  مانایەك بە نیشــانەكانی 
نمایشــی  دەتوانێــت  مــرۆڤ  نــەدات،  زمانــە  ئــەو 
جۆراوجــۆر لــە ڕێگــەی زمانــی ئامــاژە، تەنانــەت 
زمانــی دەربڕیــن و گوتنیشــەوە بــكات، بــە بــێ ئەوەی 
هیــچ پێوەندییەكــی بــە ڕەهەندەكانــی زمــان خۆیــەوە 
هەبێــت، ئەمــە لێكدانەوەكانــی مرۆڤــە، ڕەهەنــدە 
شــاراوەكانی پشــت ئــەو زمانــە لێــك دەداتــەوە و 
دواتــر مانــا بــە نــاوەرۆك و گوتــاری زمانەكــە دەدات. 
هــەر لــە درێــژەی وتارەكەیــدا، حســەین لەتیــف 
دەنووســێت: )هێماكانــی هاتوچــۆ زمانێكــی تایبــەت 
ــەواوی  ــە، بەڵكــوو ت ــە كولتوورێكــی دیاریكــراو نیی ب
كۆمەڵگاكانــی جیهــان ڕێككەوتــوون كــە ئەمــە زمانــی 
ــی  ــە هێماكان ــە( هەڵبەت ــوفێر و پیادەڕۆش ــوان ش نێ

ــەی  ــۆ شــوفێر و زۆرین ــا ئامــاژەن ب هاتوچــۆ، تەنی
هــەرە زۆریــان، هیــچ پێوەندییەكیــان بــە پیــادەڕۆوە 
نییــە، ئەمــە لەالیــەك، لەالیەكــی دیكــەوە، هێماكانــی 
هاتوچــۆ ئامــاژەی زمانەوانــی نیــن، بەڵكــو ئامــاژەی 
ــەوە  ــی بینین ــە ڕێ ــە ل ــەو هێمایان ــا ئ ــن، وات وێنەیی
ــەو  ــی ئ ــرەوەش بایەخ ــان، لێ ــەك زم ــینەوە ن دەناس
ــە،  ــچ نیی ــان هی ــە نابین ــانێك ك ــۆ كەس ــە ب هێمایان
ئەگــەر زمانــی ئامــاژە و دەربڕینیشــیان هەبێــت، 
ــان  ــە زم ــیویەتی كەوات ــەر نووس ــەوەی نووس وەك ئ
ــەی  ــتی و فیزییكان ــی سرووش ــتی، پێدراوێك ــە گش ب
ــچ  ــەوە، هی ــۆش و بیركردن ــە دەرەوەی ه ــە و ل مرۆڤ
بایەخێكــی نییــە، هەمــوو مانــا و ئاماژەكانــی زمــان، 
ئــەو كاتــە دەاللەتێكیــان دەبێــت كــە هــزری مــرۆڤ 
ــا  ــە تەنی ــان ب ــی زم ــا بوون ــكات. دەن ــتەیان ب ئاراس
ناتوانێــت ئامــاژە و شــوناس بــە هیــچ شــتێك بــدات.
ــارەی  ــە ب ــەی نووســەر، ل ــی وتارەك بەشــی دووەم
دوو  شــیعری  لــە  عەرەبییــە  وشــەی  دیاریكردنــی 
شــاعیری كــورد دا، دیــارە ڕەنگدانــەوەی وشــەی 
ــەری  ــای هون ــە بین ــش ل ــی تری ــی و زمانەكان عەرەب
شــیعری  ســەردەمی  لــە  هــەر  شــیعریدا،  دەقــی 
لــە ئەزموونــی شــیعری  تــا ئێســتا،  كالســیكەوە 
ئــەم  دەبینرێــت.  گشــتی  بــە  كــورد  شــاعیرانی 
گرفتــە، بەشــێكە لــە گرفتێكــی گەورەتــر كــە ئەویــش 
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ــاوكات  ــی و ه ــتاندارد و نەتەوەی ــی س ــی زمان نەبوون
كوردییانــەی پەتــی و ڕەســەن لــە شــیعردا، هەڵبەتــە 
زمانــی كــوردی یەكێكــە لەو زمانــە ورد و هەمە زاراوە 
و هەمــە ماناكانــی جیهــان كــە وردەكاری زمانەوانــی 
ئەوتــۆی تێدایــە كــە لــە زمانەكانــی دیكــەی جیهانــدا 
نییــە. بــۆ نموونــە: )جەســتە، تــەرم، الشــە، ڕوفــات( 
هــەر یەكەیــان ئامــاژەن بــۆ دۆخێكــی جەســتەیی 
ــە زمانەكانــی دیكــەدا )عەرەبــی  دیاریكــراو، ئەمــە ل
لێــرەدا  مەبەســتمان  نییــە  بوونــی  ئینگلیــزی(  و 
ئەوەیــە كــە كــورد گرفتــی هــاو واتــا و زاراوەســازیی 
نییــە، بۆیــە ئەگــەر شــاعیرانێك وشــەی عەرەبــی لــە 
شــیعرەكانیاندا هەبێــت، ئــەوە پێوەنــدی بــە دنیابینی 
و تێگەیشــتنی خۆیانــەوە هەیــە، نــەك خــودی زمــان، 
ــە  ــت ك ــەوە دەگرێ ــەی ئ ــک شــاعیرێكیش ڕەخن كاتێ
وشــەی عەرەبــی لــە ئەزموونی شــاعیرانی تــردا هەیە، 
ــی  ــە و خاڵ ــەواو كوردییان ــی ت ــۆی زمانێك ــێ خ دەب
لــە وشــەی عەرەبــی هەبێــت، ئــەو كاتــە ڕەخنەكــەی 
شــوێنی خــۆی دەگرێــت. حســەین لەتیــف خۆیشــی 
لــە شــیعرەكانیدا، نــەك تەنیــا وشــەی عەرەبــی، 
كــە  دانــاوە،  پیــرۆزی  ئایەتــی قورئانــی  بەڵكــوو 
هیــچ  و  ڕاســتەقینەیە  عەرەبییەكــی  ســەرتاپای 
پێوەنــدی بــە زمانــی كوردییــەوە نییــە، بــەو پێیــەی 
قورئــان بــە زمانــی عەرەبــی دابەزیــوە، بۆیــە ئەویــش 
هاوشــێوەی )دالوەر قەرەداغــی و جەمــال غەمبــار(، 
دەیــان وشــەی عەرەبــی لــە شــیعرەكانیدا هەیــە، لــە 
كۆمەڵــە شــیعری )جەنــگ نیــازی ئاوابوونــی نییــە(، 
ــیعرەكانی  ــی ش ــی تێكهەڵكێش ــی قورئان ــج ئایەت پێن
كــردووە، شــاعیرە كالســیكەكانیش هــەر ئەمەیــان 
بێــت  ئــەوە  نووســەر  پاســاوی  ئەگــەر  كــردووە، 
ــی  ــە عەرەب ــە ب ــە، بۆی ــان عەرەبیی ــی قورئ ــە زمان ك
ئایەتەكانــی دانــاون، ئــەوە پاســاوێكی الوازە، چونكــە 
ئێســتا ئایەتەكانــی قورئــان بــە كــوردی كــراون و 
دەیتوانــی بــە كــوردی دایــان بنێــت، ئەگەر لــە خەمی 
زمانــی كوردیدایــە و لــەو سۆنگەیەشــەوە ڕەخنــە لــە 
شــاعیرانی تــر دەگرێــت، هــەر لــەو كۆمەڵــە شــیعرەی 

)حســەین لەتیــف(دا ئــەم وشــانە هــەن كــە هیچیــان 
كــوردی نیــن و هەندێكیشــیان عەرەبیــن. ئەوانیــش: 
قــارداش،  گۆلــف،  مســتەر،  قیبلــە،  )موعجیــزە، 
حیجــاب،  ڕەمــز،  زەمهەریــر،  مۆدێرنــە،  ســتیان، 
ــەم  ــۆس(، ئ ــەوق، میتامۆرۆف ــە، ت ــا، یاب ــان، ئاغ ئیم
وشــانە، هیچیــان كــوردی نیــن، تەنانــەت لــە زمانــی 
كــوردی هاوواتاشــیان هەیــە، كەواتــە بۆچــی شــاعیر 
ڕەخنــە لــە غەمبــار و قەرەداغــی دەگرێــت كــە وشــەی 
ــان  ــەر ئەم ــە، ئەگ ــیعرەكانیاندا هەی ــە ش ــی ل عەرەب
ــی  ــە عەرەب ــیعرەكانیاندا ب ــە ش ــان ل ــی كوردیی زمان
ــدا،  ــەك كات ــە ی ــف ل ــەین لەتی ــەوە حس ــت، ئ كردبێ
لــە شــیعرەكانی خۆیــدا، زمانــی كــوردی بە)عەرەبــی، 
ــر  ــگاو زیات ــردووە. ســەد هەن ــزی( ك ــی، ئینگلی تورك
بــۆ  و  گەڕاوەتــەوە  دواوە  بــۆ  شــاعیرە  دوو  لــەو 
هــاوكات  هێشــتووە،  و )گــۆران(ی جــێ  )نالــی( 
ــە  ــیعری )دەرگاكان ب ــەی ش ــیعرەكانی كۆمەڵ ــە ش ل
زەردەخەنــە دەكرێنــەوە( كــە ئەویــش هــەر هــی 
خۆیەتــی، ئــەم وشــانە دەبینرێــن )ئەجــەل، فۆتــۆ، 
ــەر،  ــەدا، خەب ــندووق، موبت ــەڕاڵ، س ــەحاتە، جەن ش
ــەی  ــدا وش ــە كوێ ــە ل ــا ئەمان ــەر( ئای ــالوە، دەفت تی
كوردیــن؟ تــا شــاعیر ڕەخنــە لــە شــاعیرانی تــر 
بگرێــت كــە وشــەی عەرەبــی لــە شــیعرەكانیاندا 

ــە؟ هەی
بۆیــە پرســی ڕەنگدانــەوەی وشــەی بیانــی لــە 
ــەو  ــت ئ ــۆزە و ناكرێ ــێكی ئاڵ ــدا، پرس ــی كوردی زمان
ــتینەوە،  ــراو ببەس ــاعیری دیاریك ــە دوو ش ــە ب بابەت
ــەوەی ســەروكارێكی زۆرم  ــەر ئ ــك لەب وەك خوێنەرێ
لەگــەڵ دنیــای كتێــب و خوێندنــەوەدا هەیــە، ئیــدی 
دەزانــم كــەم نووســەری كــورد هەیــە، لــە دەقەكانیــدا 
پەنــا نەباتــە بــەر وشــەی بیانــی بــۆ نووســین، بۆیــە 
ــی  ــە زمانێك ــت، ك ــە نامێنێ ــەو كات ــە ئ ــەم دیاردەی ئ
ســتانداردی یەكگرتوومــان هەبێــت، یــان دەزگاكانــی 
دەوڵــەت بــە كوردیكردنــی نووســین بــە گشــتی بكەنە 

فەرمــی.


