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مەزراندنی  كەسێتی مێژوویی لە ڕۆمانی )ئەستێرەی قەاڵتێ(دا

ســەرەڕای  ســەربەخۆ،  بوونێكــی  وەك  ڕۆمــان 
بــە  خــۆی،  واتایــی  و  شــێوەیی  تایبەتمەنــدی 
ــتە.  ــەوە پەیوەس ــواری دیكەش ــەن و ب ــك الی گەلێ

ــژووە.  ــەش مێ ــەو الیەنان ــك ل یەكێ
مێــژوو خــاوەن پێكهاتەیەكــی  تۆكمــە و قووڵــە، 
لێیــان  و  دەبێــت  ژیــان  الیەنــی  زۆر  تێكەڵــی 
دەكۆڵێتــەوە، لەنێــوان مێــژوو و دەقــی ئەدەبیــدا، 
بەتایبەتــی ڕۆمــان؛ پێوەندییەكــی گەرموگــوڕ هەیە، 

ــر دەڕوات. ــدی زیات ــە پێوەن ــش ل زۆرجاری
ڕۆمــان لــە مێــژووی خۆیــدا، بەشــێوەی جیــا 
جیــا ســوودی لــە ڕووداو و كەســێتی مێژوویــی 
وەرگرتــووە، ئەمــەش پەیوەســت بــە جوانناســی و 
توانایــی ڕۆماننووســەوە بــووە كــە چــۆن باڵەخانەی 
شــێوەیی و پەیامــی واتــای بــەرزی دەقــی ڕۆمانیــان 

ــردووه. ــێ دەوڵەمەندك پ
ڕۆمانــی )ئەســتێرەی قەاڵتــێ(ی كەریــم كاكــە، بــە 
مەزراندنــی چەنــد كەســێتییەكی مێژوویــی لــە دیرۆكــی 
نوێــی كوردســتاندا، ســوودی لــە مێــژوو وەرگرتــووە. 
لــە  گشــتی  بەشــێوەیەكی  ســوودوەرگرتنەكەش 

پێشەكی
لــە مێــژووی ئەدەبــدا زۆرجــار بــاس لــە دابڕاندنــی 
ــی  ــراوە، دەق ــان ك ــع و ژی ــە واقی ــی ل ــی ئەدەب دەق
ئەدەبییــان بــە گەمەیەكــی زمانیــی لــە چوارچێــوەی 
ــەر و  ــی نووس ــخانی ژیان ــێ پاش ــتەی ب ــە و ڕس وش
ــار و  ــی ڕوخس ــە الیەن ــردووە ، ئەمان ــەوە بەندك واقیع
شــێوەی دەقــی ئەدەبییــان لــە پلەی یەكەمــدا داناوە. 
لــە بەرانبــەر ئەمانەشــدا، دەنگــی دیكە بــە بڵندییەوە 
ــەر  ــی نووس ــەوەی ژیان ــان بەڕەنگدان ــی ئەدەبیی دەق
ــت  ــە ناتوانرێ ــان وای ــردووە، پێی ــع خانەبەندك و واقی
دەقــی ئەدەبــی لەواقیــع و دەوروبــەری داببڕێنرێــت. 
ــی  ــاری ئایدیۆلۆژی ــام و گوت ــاوەرۆك و پەی ــە ن ئەمان

ــەوە. ــان خســتووەتە پێــش جوانكاریی ئەدەبی
ڕۆمــان وەك دەقێكــی ئەدەبــی لــە ملمالنێــی ئــەم 
دوو بۆچوونــەدا بێبــەش نەبــووە، جارێــك بووەتــە 
ــەری  ــش مینب ــار، جارێكی ــێوە و ڕوخس ــان و ش زم
ــدا  ــا. لێرەش ــا و ئایدیۆلۆژی ــام و وات ــی پەی گەیاندن
ــە  ــووە ، چونك ــەم ب ــووی یەك ــان لێكەوت ــان زی ڕۆم
وەك سروشــتی خــۆی مامەڵــەی لەگەڵــدا نەكــراوە. 

حوسێن سابیر عەلی
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چوارچێــوەی بــە كارەكتەركردنــی چەنــد كەســێتییەكی 
مێژوویــی بــووە كــە لــە دیرۆكــی كوردســتاندا بوونێكــی 

ــووە. ــان هەب كاریگــەر و واقیعیی
ــە  ــە ل ــە ناوونیشــانەكەی بریتیی ــە ك ــەم توێژینەوەی ئ
}مەزراندنی كەســێتیی مێژوویی لە ڕۆمانی )ئەســتێرەی 
قەاڵتــێ(دا{، هــەوڵ دەدات ســوودوەرگرتنی ڕۆمانــی 
كــوردی  لــه  مێــژوو، لــە چوارچێــوەی ئــەم نموونەیــەدا 
ڕوون بكاتــەوە. لەگــەڵ چۆنیەتــی مەزرانــدن )توظیــف( 
ــی  ــێتییەكی مێژووی ــد كەس ــی چەن ــە كارەكتەركردن و ب
كــە دەبێتــە الیەنــی ســەرەكیش بــۆ ڕوونكردنــەوەی 

ــە مێــژوودا. ســوودوەرگرتنی ڕۆمــان ل
توێژینەوەكــەی ئێمــە لەســەر كەســێتی ئەدەبــی و 
هونــەری دوو ئەدیــب )دڵدار و ئەحمەدموختار جاف( 
و دوو هونەرمەنــدی بــواری  الوك و مەقــام )كاوێــس 
ئاغــا و شــەهابە(یە. لەنــاو ڕۆمانــی )ئەســتێرەی 
كەســێیەتییانە   ئــەم  كاكــەدا ،  كەریــم  قەاڵتــێ(ی 
ســەرەڕای بوارەكــەی خۆیــان، لەنــاو كۆمەڵیشــدا 
بوونەتــە كەســێتی و چوونەتــە چواچێــوەی مێــژووی 
نەتەوەكەمــان، تایبەتمەندییەكانــی ئــەم ئەدیــب و 
ــواری  ــێتی ب ــنووری كەس ــە س ــەر ل ــە ه هونەرمەندان
وەك  بەڵكــوو  نەماونەتــەوە،  هونــەردا  و  ئــەدەب 

ــن.  ــی ئەژماردەكرێ ــێتییەكی مێژووی كەس
توێژینەوەكــە لــە دوو تــەوەر پێكهاتــووە؛ تەوەری 
یەكــەم لــە دوو بــاس پێكهاتــووە: لە باســی یەكەمدا 
بــاس لــە واتــای وشــەیی و زاراوەیــی )كــەس، 
كەســێتی، كەســایەتی(كراوە، پاشــان قســەمان لــە 
كەســێتی كــردووە لــە ســنووری خانەبەندكردنــی 
لەچوارچێــوەی زانســتی دەروونناســیدا، لێــرەش 
چەمكــی زاراوەی )كەســێتی(مان لــە ســنووری ئــەم 

ــەوە. زانســتەدا ڕوون كردووەت
لــە باســی دووەمــدا، لــە دەقــی مێژوویــی و دەقــی 
ڕۆمــان دواویــن، پێوەنــدی و لێكدابڕانــی نێوانیمــان 

ــێتی  ــە كەس ــمان ل ــر باس ــەوە. دوات ڕوون كردووەت
مێژوویــی و كەســی ڕۆمــان كــردووە، بەتایبەتــی 
ــی  ــە دەق ــك ل ــی وەك كارەكتەرێ ــێتی مێژووی كەس

ــدا. ڕۆمان
تــەوەری دووەم لــە دوو بــاس پێكهاتــووە، لــە باســی 
ــە  ــی كــوردی ك ــواری ئەدەب ــدا، دوو كەســێتی ب یەكەم
چۆنیەتــی  جــاف(ن،  )ئەحمەدموختــار  و  )دڵــدار( 
مەزرانــدن و ئەركیــان لــە ڕۆمانەكــەدا  ڕوون كراوەتــەوە، 
ئەمانەشــمان لــە چوارچێــوەی ئــەو ئامــاژە و نیشــانانە 
لــە  كەســێتییە  دوو  ئــەم  بــۆ  كــە  كــردووە  بــاس 

ڕۆمانەكــەدا بەكارهاتــوون.
و  ئاغــا(  )كاوێــس  دووەمیشــدا  باســی  لــە 
)شــەهابە( وەك دوو كەســێتی بــواری هونــەری 
الوك و مەقــام باســیان لێوەكــراوە و چۆنیەتــی 
لــە  ئەركیــان  و  بەكارەكتەركــردن  و  مەزرانــدن 
ــی  ــەڵ دیاركردن ــەوە. لەگ ــەدا ڕوون كراوەت ڕۆمانەك
ئــەو ئامــاژە و نیشــانانەی كــە بــۆ ئــەم كەســێتییانە 

کەریم کاکە
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بەكارهاتــوون. لــەدوای تەوەرەكانیــش لــە چەنــد 
خاڵێكــدا ئــەو ئەنجامانانەمــان دەستنیشــان كــردووە 
كــە لــە چوارچێــوەی ئــەم توێژینەوەیــەدا پێــی 
ــەرچاوانەمان  ــەو س ــدا ئ ــە كۆتاییش ــتووین. ل گەیش

تۆماركــردووە كــە ســوودمان لێیــان بینیــوە.

چوارچێــوەی  لــە  كەســێتی  یەكــەم:  تــەوەری 
ناســینی زمانــی و دەروونــی و ئەركــی ئەدەبیــدا

كەســێتی وەك وشــە و زاراوەیەك لەگەلێك ڕووەوه 
باســی لێوەدەكرێــت و دێتــە نــاو بــاس و خواســانەوە، 
لــەڕووی واتــای وشــە بــە وشــەیی فەرهەنگییــەوە 
دەوڵەمەنــدە، پێكهاتەیەكــی داڕێــژراوی هەیــە كــە بــە 
ــه  ــردووە. ل ــی ك ــی واتای ــە الیەن ــەوەش كاری ل هۆی
ســنووری زانســتەكاندا لــە چوارچێوەی دەروونناســیدا 
واتایــی  ڕەهەنــدی  خاوەنــی  و  كراوەتــەوە  جێــی 
جۆربەجــۆرە، ئەمانــەش وادەكــەن كــە بەشــێوەیەكی 

وردتــر لێــی بكۆڵرێتــەوە.

باسی یەكەم: ناسینی زمانیی كەسێتی
ڕووی  لــە  كــورت  بەشــێوەیەكی  باســەدا  لــەم 
زمانــەوە، بەتایبەتــی واتــای وشــەیی و زاراوەییــەوە 
هەوڵــی ناســینی وشــەی )كەســێتی( دەدەیــن، 
بناغــە وشــەییەكەی دەستنیشــان دەكەیــن، لەگــەڵ 
هاوواتــای  دەبێتــە  زۆرجــار  كــە  ئــەو وشــەیەی 

كەســێتییەوە.
١ - واتای فەرهەنگی و زاراوەیی كەسێتی

لــە چوارچێــوەی ئــەم توێژینەوەیــە و پەیوەســت 
بــە ناوونیشــانی تویژینەوەكەمــان، وا دەخوازێــت 
چەنــد وشــە و زاراوەیــەك ڕوون بكەینــەوە تاوەكــوو 
ببێتــە دەروازەیــەك بــۆ چوونــە نێــو بابەتەكەمــان.

وشــەی )كەســێتی( كــە دواتــر ســنووری فــراوان 
دەبێــت و لــە ئاســتی زاراوەیەكــی دەروونناســیدا 
ــەوە، وشــەیەكی ڕەســەن و گرنگــی  خــۆی دەبینێت
ناوونیشــانی توێژینەوەكەمانــە. ئــەم وشــەیە لــە 
بنچینــەدا لــە نــاوی )كــەس( لەگــەڵ پاشــگری 
)ێتــی( پێكهاتــووە، پێكــەوەش بوونەتــە نــاو، یــان 

ــژراو. ــی داڕێ زاراوەیەك
بــۆ ئــەوەی بەباشــی لــە وشــە و زاراوەی كەســێتی 
بگەیــن، وا چاكــە ســەرەتا لــە ڕووی فەرهەنگییــەوە 
بــاس لــە وشــەی )كــەس( بكەیــن كــە بناغــەی 
ــوردی –  ــی )ك ــد فەرهەنگێك ــە چەن ــێتییە. ل كەس
كــوردی(دا باســی لێوەكــراوە و لــە بەرانبەریــدا 

ــراوە. ــۆ دان ــد وشــە و دەربڕینێكــی ب چەن
ــەم  ــە )فەرهەنگــی خــاڵ(دا وشــەی )كــەس( ب ل
شــێوەیە لێــك دراوەتــەوە ))یەكێــك لــە ئادەمــی، 

ــش((]١3: ل١3٢[.  ــزم و خوێ خ
لــە )فەرهەنگــی هەنبانــە بۆرینە(شــدا، نزیــك 
ــەوە،  ــك دراوەت ــای لێ ــی پێشــوو، وات ــە فەرهەنگ ل
خویــش،  خــزم،  بنیــادەم،  لــە  ))تاكــێ  وەك 
سەرپەرشــت((]١7: ل657[، كە دیارە سەرپەرشــت 

ــە. ــرەدا نوێی لێ
ئــەم نزیكییــە لــە فەرهەنگــی )شــوان(یش هەســتی 
پــێ دەكرێــت. لــەم فەرهەنگــەدا )كەس( بەم شــێوەیە 
ــوكار،  ــادەم، كەس ــە بنی ــێ ل ــەر، تاك ــووە ))نەف هات
خــزم، خویــش((]9: ل858[. لــە فەرهەنگــی )پەیــڤ(
ــەی پێشــوو، وشــەكانی ))خــزم،  ــك لەوان ــش، نزی ی

كەســوكار((]١4: ل48١[ بەكارهاتــوون . 
ــاوە  ــان هێن ــرەدا بەكارم ــە لێ ــش ك دوا فەرهەنگی
فەرهەنگــەدا  لــەم  )كوردستان(ـــە،  فەرهەنگــی 
ــەوە  ــك دراوەت ــێوەیە لێ ــەم ش ــەس( ب ــەی )ك وش
))تــاك، مرۆڤێــك، مــرۆڤ )نێــر بــێ، یــان مــێ(، 
ل١070[.  كەســوكار((]١١:  و  خــزم  مــەردوم، 
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بەشــێوەیەكی گشــتی واتــای وشــە و دەربڕینــەكان 
كــە لــە بەرانبــەر )كــەس(دا بەكارهاتــوون، جەخــت 
لەســەر تاكێــك و ئەندامبوونــی ئــەو تاكــە لــە 
زۆر  دیكــەش  لەالیەكــی  دەكەنــەوە.  كۆمەڵــگادا 
جەخــت لەســەر خــزم و كەســوكار بــۆ واتــای كــەس 

كراوەتــەوە.
وشــەی )كــەس( كــە بووەتە ســەرچاوە بــۆ هەردوو 
)كەســایەتی(،  و  )كەســێتی(  زاراوەی  و  وشــە 
لێــرەدا هــەر لــە چوارچێــوەی ئــەو فەرهەنگانــەی كــە 
بەكارمــان هێنــاون، هەوڵــی ناســینی )كەســێتی( و 

ــن. )كەســایەتی(ی دەدەی
لــە )فەرهەنگــی خــاڵ(دا تەنیــا )كەســایەتی( 
ــی(( ــای ))خزمایەت ــە وات ــش ب ــراوە، ئەوی ــاس ك ب

]١3: ل١3٢[ هاتــووە. 
وشــەكە  هــەردوو  بۆرینــە(دا،  )هەنبانــە  لــە 
ــی(( ــای ))خزمایەت ــە مان ــایەتی ب ــوون . كەس هات
]١7: ل657[ و كەســێتیش بــە مانــای ))بــوون 
وەك بنادەمــی ماقــوڵ، شەخســیەت((]١7: ل657[ 
هاتــووە، كــە دیــارە واتــای كەســایەتییەكە هەمــان 
واتاكــەی فەرهەنگــی خاڵــە، بــەاڵم كەســێتییەكە 
ــە  ــەوە و ل ــای لێــك دراوەت ــاش وات بەشــێوەیەكی ب
ســنووری واتــای وشــە بــە وشــە چووەتــە دەرێ و 

زیاتــر ڕوون كراوەتــەوە. 
لــە )فەرهەنگی شــوان(دا كەســایەتی بەكارهاتووە، 
لــە بەرانبەریشــدا ))كەســێتیی، خزمایەتیــی((]9: 
ل858[ بەكارهاتــووە. لــەم فەرهەنگــەدا بەكارهێنانــی 
)خزمایەتــی( پێشــتریش جەختــی لەســەر كراوەتەوە، 
بــەاڵم ئــەوەی جێگــەی ســەرنجە هــەردوو وشــەی 
)كەســایەتی( و )كەســێتی( هاوواتــای یەكتركــراون، 

ئەمــەش بــەالی ئێمــەوە خاڵێكــی پەســەندە.
وشــەی  هــەردوو  پەیــڤ(دا  لــە )فەرهەنگــی   
بــۆ  بەكارهاتــوون،  كەســێتی  و  كەســایەتی 

ــان وشــەكانی ))كەســینی، كەســۆكی(( هەردووكی
]١4: ل48١[ بــێ گــۆڕان و جیــاوازی بەكارهاتــوون. 
لەم فەرهەنگەشــدا كەســایەتی و كەســێتی هاوواتای 

یەكتركــراون. 
لــە )فەرهەنگی كوردســتان(دا وشــەكانی )خزمایەتی، 
كەســایەتیدا  بەرانبــەر  لــە  ل١07١[  خووێشــی(]١١: 

ــوون. بەكارهات
بەشــێوەیەكی گشــتی لەم فەرهانگانەدا لە بەرانبەر 
هــەردوو وشــەی كەســایەتی و كەســێتیدا، چەنــد 
ــوون،  ــك بەكارهات ــەك نزی ــی لەی ــە و دەربڕینێك وش
تەنانــەت لــە فەرهەنگەكانــی )شــوان( و )پەیــڤ(دا، 
هــەردوو وشــەكە هاوواتــای یەكتركــراون، ئێمــەش بــێ 
ــان  ــۆ ئــەم توێژینەوەی ســڵكردنەوە )كەســێتی(مان ب
هەڵبــژارد كــە لــە جیاتــی )الشــخصیة(ی عەرەبــی و 

ــت. ــزی بەكاردێ )personality( ئینگلی
دوای ئــەوەی بەشــێوەیەكی گشــتی وشــەكانی 
)كــەس، كەســێتی، كەســایەتی(مان لــە ڕووی واتــای 
وشــەییەوە ڕوون كــردەوە، لێــرەدا بــە پێویســتی 
وشــەی  زاراوەییــەوە  ڕووی  لــە  كــە  دەزانیــن 
)كەســێتی( شــی بكەینەوە. ئەو واتا و چەمكانەشــی 
ــرەدا  ــە لێ ــوون و ئێم ــێتی( بەكارهات ــۆ )كەس ــە ب ك
و  گونجــاو  )كەســایەتی(یش  بــۆ  هێناومانەتــەوە، 
تــەواوە، هیــچ جیاوازییەكیــان نییــە. لــەو شــوێنانەی 
كــە خۆمــان بــەكاری دەهێنیــن، ئــەوە )كەســێتی(مان 
هەڵبــژاردووە، ئەگــەر )كەســایەتی(ش بەكارهاتبێــت، 
ئــەوە لــەو ســەرچاوانەیە كــە بــە كــوردی نووســراون، 

ــوردی. ــی ك ــەر زمان ــە س ــان وەرگێڕدراونەت ی
٢ - كەسێتی لە سنووری خانەبەندی و چەمكدا

بەشــێوەیەكی گشــتی زانســتە مرۆڤایەتییــەكان 
بــێ كێشــەنین، كێشەكانیشــیان لــە گەلێــك بــواردا 
ــواری  ــانە  ب ــەو كێش ــك ل ــەوە، یەكێ ــۆی دەبینێت خ
زاراوە و چەمــك و پێناســەیه. )كەســێتی( یەكێــك 
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ــە كــە هەڵگــری چەمــك و پێناســەی  ــەو زاراوانەی ل
دەوڵەمەنــدی  بــۆ  بارودۆخــەش  ئــەم  جیــاوازه. 

ــەوە. ــی دەگەڕێت ــێوەی بەكارهێنان ــە و ش زاراوەك
بەشــێوەیەكی گشــتی ســنووری زاراوەی )كەســێتی( 
لەنێــو زانســتە مرۆڤایەتییەكانــدا لــە چوارچێــوەی 
زانســتی دەروونناســیدایە. مێــژووی ئــەم زاراوەیــە 
كــە  دەگەڕێتــەوە  ئــەوە  بــۆ  دەروونناســیدا  لــە 
ــتی  ــە زانس ــۆزدەم، ل ــەدەی ن ــی س ــە كۆتاییەكان ))ل
ــاوی زانســتی  ــەت بەن دەروونناســیدا، زانســتێكی تایب
كەســێتی چەكــەرەی كــرد((]٢0: ل94[. كە زاراوەكە لە 
چوارچێــوەی دەروونناســیدا جێگیربــوو، چوارچێــوەی 
زانســتیی خــۆی وەرگــرت. بــە شــێوەیەكی گشــتی 
))ئــەم زانســتە كار لەســەر بەســەنتەركردنی مــرۆڤ 
دەكات، لــە هەمــان كاتیشــدا كار لەســەر جیــاوازی 
دیكــەدا  كەســانی  لەگــەڵ  پێكچــوون  و  تاكایەتــی 

ل94[. دەكات((]٢0: 
لــە بــەرەو پێشــچوونی زانســتی دەروونناســیدا، 
ئــەم زاراوەیــەش لەگەڵیــدا پێــش كــەوت، وردەكاری 
زیاتــری تێكــەوت، بــۆ پێناســەكردنی ئــەو كەســانەی 
ــەدا  ــانی دیك ــاو كەس ــان لەچ ــیفەتی جیاوازی ــە س ك
هەیــه،  لەســەر یــەك چەمكــی نەگــۆڕ نەوەســتا، 
بەڵكــوو لــە چەندان ڕووەوە هەوڵی دەستنیشــانكردنی 
تایبەتمەندییەكانــی كەســێتی مرۆڤــی داوە. لێــرەدا لە 
شــەش خاڵــی ســەرەكیدا، هەوڵــی دەستنیشــانكردنی 
پێناســەكردنی  و  كەســێتی  تایبەتمەندییەكانــی 

ــن:  دەدەی
١ - هەر جارێك كە وشــەی )من( بەكاردەهێنین، 
ئامــاژە بــە )كەســایەتی( دەدەیــن، كاتێــك دەڵێــن 
)مــن(، ڕاســتییەکەی تــۆ هەمــوو شــتێك دەربــارەی 
ــت  ــەوە، حــەز و ئارەزووەكان خــۆت پو خــت دەكەیت
و  چاكــی  و  بێزارییەكانــت  و  مەترســییەكانت  و 
خراپییەكانــت، بۆیــە وشــەی )مــن( پێناســە دەكات 

هەمــوو  لــە  جیــاواز  كەســێكی  و  تاكێــك  وەك 
تاكەكانــی تــری جیهانــدا. بەشــێوەیەكی وردتریــش 
ــە كــە تاكێــك خــۆی  كەســێتی ))ئــەو تاقانێتییەی
بــە تەنیــا هەڵگریەتــی و لــە مرۆڤەكانــی تــری 

جیادەكاتــەوە((]١: ل١٢[.
personaی  لــە  وشــەیەكە  كەســایەتی   -  ٢
التینییــەوە وەرگیــراوەو ئامــاژە بــۆ ئــەو دەمامكانــە 
خــۆی  كاتــی  كــە  دەكات   )mask  - )االقنعــة 
ئەكتەرەكانــی یۆنانــی دێریــن لەســەر شــانۆ بەكاریــان 
ــە  ــاژە ب ــەیە ئام ــەو وش ــرەدا ئ ــە لێ ــا، كەوات دەهێن
ڕووكەشــێكی دەرەكــی كەســەكە دەكات و لەگــەڵ 
ــتە  ــان پێویس ــت، ی ــەكە دەیبینێ ــەی كەس ــەو ڕۆڵ ئ

لەنــاو خەڵكــدا بینوێنێــت.
3 - دەتوانیــن پێناســەی كەســایەتی كەســێك 
ــە ڕێــگای ئــەو كاریگەرییــەی كــە لەســەر  بكەیــن ل
ئەوانــی تــر جێــی دەهێڵێــت، بــە واتــای ئــەوە 
ــە  ــی و قس ــی دەركەوتن ــێك بەپێ ــایەتی كەس كەس
و هەڵســوكەوتەكانی بــۆ ئەوانــی تــر دەناســرێتەوە، 
بۆیــە كەســایەتی بریتییــە لەو الیەنــە دەر كەوتووانە، 
ــە كاریگــەری لەســەر  ــاك ك ــان ڕووكەشــییانەی ت ی

ــر دەبێــت. ــی ت ئەوان
لــەو  كۆمەڵێــك  لــە  بریتییــە  كەســایەتی   -  4
خەســڵەتە خــودی و ناوخۆییانــەی تــاك، ئەوانــەی 
ناتوانیــن ڕاســتەوخۆ بیانبینیــن، یــان ئەوانەیــە كــە 
تاكەكــە هــەوڵ دەدات لێمانــی بشــارێتەوه،  یــان 
ــری  ــەوای ت ــن ل ــەوڵ دەدەی ــە ه ــە ئێم ــە ك ئەوانەی

بشــارینەوە.
5 - كەســایەتی ئاماژە بە خەســڵەتە بەردەوامەكان 
دەكات، بۆیــە پێمــان وایــە كەســایەتی تــا ڕادەیــەك 
جێگیــرە و دەكرێــت پێشــبینی پــێ بكەین، ســەرەڕای 
ئــەو جێگیرییــە، لەوانەیــە كەســێك بناســین لــە 
ــش  ــەاڵم جارجاری ــدا هێمــن بێــت، ب ــەی كاتەكان زۆرب
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هەڵدەچێــت، كەواتــە كەســایەتی بەشــێوەیەكی ڕەهــا 
نەگــۆڕ نییــە، بــەاڵم لــە زۆربــەی هەڵوێســتەكاندا 
ئــەو خەســڵەتانەی كــە كەســەكە جیادەكاتــەوه،  تــا 

ــەك ســەقامگیرن. ڕادەی
لــەو  لــە كۆمەڵێــك  بریتییــە  6 - كەســایەتی 
لــە  دەگمەنــن  و  بەردەوامــن  كــە  خەســڵەتانەی 
ــدا  ــەر یەكێكمان ــایەتی ه ــە كەس ــە ل ــدا، كەوات تاك
بــەاڵم  هەیــە،  دەگمەنییــەك  و  تایبەتمەندییــەك 
ــەش  ــە خەســڵەتی هاوب ــت ك ــەوە ناگەیەنێ ــە ئ ئەم

ل١9-٢١[ . نییــه]١8:  نێوانمانــدا  لــە 
ــێتی  ــێوەیەك كەس ــە بەش ــەم خااڵن ــەك ل ــەر ی ه
ڕوون دەكەنــەوە، لــە جێنــاوی )من(ـــەوە بــۆ ڕەگــی 
وشــە التینییەكە، دواتر كاریگەری بەســەر كەســانی 
تــردا، ئەوجــا هەبوونــی تایبەتمەنــدی ناوخۆیــی كــە 
لــە كەســێتییەكدا هەیــە و دەوروبــەری نایبینــن، 
ســەرەڕای هەبوونــی خەســڵەتی بەردەوامــی لــە 

كەســێتیدا.
هەبوونــی دیــاردەی تایبــەت و دەگمەن و جیاكاری  
لــە كەســاندا، خەســڵەتێكی گرنگی كەســێتییە، ئەم 
خەســڵەتەش لــە توانایــی و داهێنانــی ئــەو ئەدیــب 
و هونەرمەندانــەدا  دەدۆزینــەوە كــە كردووما نەتــە 

بابەتــی ســەرەكیی توێژینەوەكەمــان.

باسی دووەم: مەزراندنی كەسێتیی لە ڕۆماندا
ڕۆمــان جــۆرە ئەدەبێكــی ڕەســەن و بەرفراوانــە، 
توانایــی لەخۆگرتنــی زۆر بابــەت و توخمــی هونەری 
هەیــە، بنیادێكــی هونــەری و واتایــی تۆكمەی هەیە. 
كــەس، یــان كارەكتــەر وەك توخمێكــی گرنگــی 
بنیــادی ڕۆمــان بەشــێكی گرنــگ لــە پێكهاتــەی 

دەقــی ڕۆمانــدا پێــك دەهێنێــت.
لــە  گرنــگ  ڕۆڵــی  كــە  كارەكتــەر  یــان  كــەس، 
ڕۆمانــدا دەگێڕێــت، لەیــەك ســەرچاوەوە  وەرناگیرێــت، 

بەڵكــوو لــە چەنــدان الیەنــی جیــاوازەوە پەیدادەبێــت و 
بەشــێوەیەكی هونــەری دەخرێتــە نــاو دەقــی ڕۆمانەوە. 
هەڵبژاردنــی  لــە  ڕۆمــان  ))نووســەری  لێــرەدا 
كارەكتەرەكانیــدا ســوود لــە كەســانی دەوروبــەری 
وەردەگرێــت، بــەاڵم بــۆ ئــەوەی بیخاتــە قاڵبێكــی 
هونەرییــەوە، هەنــدێ گۆڕانــكاری بەســەردادەهێنێت و 
بەجۆرێكــی دەخاتــە نــاو دەقەكــەوە لــە خزمەتــی ئــەو 
مەبەســت و ئامانجانــە دابێــت كــە خــۆی دەیخوازێــت((
كەســانی  لــە  ســوودوەرگرتنە  ئــەم  ل76[.   :١5[
ــەوە  ــۆ دەكات ــان ب ــەو دەرگایەم ــع، ئ ــەر و واقی دەوروب
كــە بزانیــن ڕۆماننووســان، تەنانــەت چیڕۆكنووســانیش 
دەقەكانیــان  كارەكتــەری  یــان  كــەس،  چــۆن 

هەڵبــژاردووە.
لێرەدا بۆچوونی كەســێكی پســپۆڕ و چیڕۆكنووســێك 
بەرهەمــە  كەســی  ســەرچاوەكانی  كــە  وەردەگریــن 
دەستنیشــان  چیــڕۆك  بەتایبەتــی  گێڕانەوەییــەكان 
تــەواو  ڕۆمانیــش  بــۆ  ســەرچاوانە  ئــەم  دەكــەن، 

گونجــاوە، چونكــە هەمــان ڕەهەندییــان هەیــە.
ــواری  ــز ســابیر( وەك پســپۆڕێكی ب ــز )پەرێ بەڕێ
چیــڕۆك، بــە پشتبەســتن بەچەنــد بۆچوونێــك، 
پێــی وایــە كــە كــەس، یــان كارەكتــەری چیــڕۆك لــە 
چەنــد ســەرچاوەیەكەوە وەردەگیرێــن، گرنگترینیــان 

ئەمانــەن:
ــت  ــەوە دەچێ ــۆ ئ ــە ب ــەو بۆچوونان ــك ل ١ - یەكێ
ــووس  ــەو چیڕۆكن ــەرچاوەی چیڕۆك ــەڵ س ــە كۆم ك
بەشــەكانی جیهانــی چیڕۆكەكــەی و لەنــاو ئەمانەش 
كەســانی چیڕۆكەكــەی، لــە كۆمەڵــەوە وەردەگرێــت.
٢ - ڕایەكــی دی ســەبارەت بــە ســەرچاوەی كەســانی 
چیــڕۆك هەیــە، ســەرچاوەی ئــەو كەســانە تەنیــا بــۆ 

ئەندێشــەی چیڕۆكنــووس دەگەڕێتــەوە.
3 - ڕووداوە مێژووییە ڕاســتەقینەكانیش ســەرچاوەیەكی 
كەســانی  كــورد  چیڕۆكنووســانی  بوونــە،  دیكــە 
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وەرگرتــووە. لــێ  چیڕۆكەكانیــان 
ــێتی  ــودی كەس ــی و خ ــەوەی تایبەت 4 - تاقیكردن
چیڕۆكنــووس ســەرچاوەیەكی دییە لەو ســەرچاوانەی 
ــك  ــە پێ ــانی چیڕۆكەك ــتبوونی كەس ــی دروس هەوێن

ــن]5: ل١50-١55[. دەهێن
لەالیەكــی دیكە چیڕۆكنووســێكی بــە ئەزموونی وەك 
)جەلیــل كاكەوەیــس( ئەویــش چەنــد ســەرچاوەیەكی 
ــان دەكات،  ــڕۆك دەستنیش ــەری چی ــەس و كارەكت ك

وەك:
ــە  ــتیش ئەوەی ــووس، مەبەس ــودی چیڕۆكن ١ - خ
ــە پێكهاتەكانــی  كــە چیــڕۆك هەرگیــز بەدەرنییــە ل
كەســێتی نووســەرەكەی، وەك بــاری دەروونــی و 
ڕادەی ڕۆشــنبیری و دیــد و بۆچوونــی بەرانبــەر 
بابەتــە هــزری و فەلســەفی و مێژوویــی و زۆری تــر.
ــە، كەرەســتەیەكی خــاوی  ــەر و ژینگ ٢ - دەوروب
لەبــن نەهاتــووە، لــەم جــۆرە شــوێنانە كەڵەكــە 
ــن و لەگــەڵ وەئاگاهاتنــەوەی قەڵەمــی كارامــە  دەب

كەرەســته  خاوەكانیــش ســەردەردەهێنن.
3 - دابونەریتی كۆمەاڵیەتی و ئایینی و ئەفســانەی 

كــوردەواری و بەرهەمــی دیكەی میللی.
و  كارەســات  ئــەو  و  مێژووییــەكان  ڕووداوە   -  4
بەســەرهاتانەی بەســەر میللەتــی كــورد دا هاتوون]7: 

ل١3-١6[.
ــزەوە  ــەردوو بەڕێ ــەن ه ــە لەالی ــەی ك ــەم خااڵن ل
دەكەیــن  ئــەوە  تێبینــی  كــراون،  دەستنیشــان 
كــە دەوروبــەر و كۆمەڵــگا، یــەك لــە ســەرچاوە 
بنەڕەتییەكانــی كارەكتــەری چیــڕۆك پێــك دەهێنن، 
لــە ڕووداوی  كــە  ســەرەڕای كەســانی مێژوویــی 
ــن. مێژووییــەوە هەڵهێنجــراون، یــان هەڵدەهێنجرێ
ئــەو كەســێتییانەی كــە ئێمــە لــە چوارچێــوەی ئــەم 
توێژینەوەیــە لــە ڕۆمانــی )ئەســتێرەی قەاڵتــێ(دا كاری 
لەســەر دەكەیــن، لــە ژیانــی ڕاســتەقینەی كۆمەڵــگا و 

ڕووداوی مێژووییــەوە هەڵهێنجــراون، بــەاڵم ڕۆماننــووس 
ــوون، وەری  ــی ئاســاییدا هەب ــە ژیان ــە ل وەك خــۆی ك
نەگرتــوون، بەڵكــوو گۆڕانــی هونــەری بەســەرداهێناون 
و لەگــەڵ بــاری ســەرنج و كــۆی پەیــام و الیەنــی 

ــی. ــی دەقەكــەدا  گونجاندوون جوانكاری

دەقی مێژوویی و دەقی ڕۆمان
دەقــی مێژوویــی ئــەو ســەرچاوە جۆربەجۆرانــەی 
مێژووییــن،  چەمكــی  هەڵگــری  كــە  مێــژوون 
پشتبەســتوون بــە بەڵگــە و ســەرچاوەی باوەڕپێكــراو، 
بــاس لــە ڕووداوێكــی ڕابــوردوو، یــان دیاردەیــەك 
دەكات، ســەرەڕای باســكردنی كەســێتییەك كــە ڕۆڵــی 
ــە زۆر  ــدا ل ــەردەمەكی خۆی ــە س ــووە ل ــی هەب مێژووی

بــواری جیــاوازی ژیانــدا.
هەیــە،  ڕۆمانمــان  دەقــی  و  مێژوویــی  دەقــی 
دەقــی ڕۆمــان زۆرجــار ســوودی لــە دەقــی مێژوویــی 
وەرگرتــووە و ئــەم كارەش بەردەوامــە، زۆرجــار 
ڕۆماننــووس ڕووداوێكی مێژوویــی دوای تێكەڵكردنی 
ــی  ــە بابەت ــەكان، كردوویەتیی ــاڵ و تەكنیك ــە خەی ب

ســەرەكی ڕۆمانەكــەی.
ڕۆمانــدا،  دەقــی  و  مێژوویــی  دەقــی  لەنێــوان 
ســوودوەرگرتنی  بەتایبەتــی  ڕوودەدات،  ئاڵوگــۆڕ 
ڕووداوی  یــان  مێژوویــی،  دەقــی  لــە  ڕۆمــان 
مێژووییــدا. هەندێــك جــار ئــەم ئاڵوگــۆڕە دەچێتــە 
بەشــێوەیەك  نێوانیــان،  ئاوێتەبوونــی  خانــەی 
دەبێــت كــە ئەژماركردنیــان لەیــەك بــواری مێــژوو، 
ــە  ــت، ئەم ــدا ســەخت و كێشــەدار دەبێ ــان ڕۆمان ی
خاڵێكــی دڵخۆشــكەر نییــە، چونكــە هەریــەك لــەو 
بوارانــە تایبەتمەنــدی زانســتی و جوانناســی خۆیــان 
هەیــە، ئەســتەمه  بتوانرێــت لەجیاتــی یەكتــر بێــن و 

ــر.  ــرەوەی یەكت ــە جێگ ببن
چەنــد جیاوازییەكــی بنەڕەتــی لــە نێــوان مێــژوو و 
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ڕۆمانــدا هەیــە، دەتوانیــن گرنگتریــن  جیاوازییەكانــی 
نێوانیــان لــەم خااڵنــەدا دەستنیشــان بكەیــن:

لــە  بــاس  مێژوویــی  دەقێكــی  ئەگــەر   -  ١
ڕووداوەكان و هەڵســوكەوتی كەســایەتییەكان لــە 
ئاســتێكی ڕووكەشــییانەدا دەكات، دەقێكــی ڕۆمــان 
بەنــاو دەروونــی كەســایەتییەكاندا شــۆڕدەبێتەوە و 

جیهانــی زەینییــان دەپشــكنێ.
٢ - ئەگــەر دەقێكــی مێژوویــی لەژێــر كارتێكەریــی 
جیهانبینــی و ڕوانگــەی تیوریكــی مێژوونووســدا 
ــەوە،  ــان دەدات ــەنگێنێ و لێكی ڕووداوەكان هەڵدەس
دەقــی ڕۆمــان بــە ســەرنجدان بــە جیهانــی نــاوەوەی 
كەســایەتییەكان هەوڵــی دۆزینــەوەی هەموو هەســت 

ــان دەدات. ــا و نیگەرانییەكانی و خولی
یــان  تێكشــكان،  مێژوونــووس  ئەگــەر   -  3
ــی  ــە هەوێن ــك دەكات ــكری الیەنێ ــەركەوتنی لەش س
و  فیكــر  كەڵكەڵــەی  ڕۆماننــووس  باســەكەی، 
خەیاڵــی كەســایەتییەك بــە  وردبینییەكــی تــەواوەوە 

ل3١0[. دەقەكــەی]١6:  ناوئاخنــی  دەكاتــە 
و  بابــەت  گشــت  بــە  مێــژوو  شــێوەیە  بــەم 
پێكهاتەكانــی دەبێتــە گەنجینەیەكــی دەوڵەمەنــد بــۆ 
كاری ئەدەبــی، كەســێتیش یەكێــك لــەو الیەنانەیــە 
كــە بەرهەمــی ئەدەبــی، بەتایبــەت ڕۆمــان ســوودی 
كارەكتــەری  بووەتــە  زۆرجــار  و  لێوەرگرتــووە 
ــی  ــە واقیع ــەی ل ــە بنچینەك ــك ك ــەرەكی ڕۆمانێ س

ژیــان و مێــژووەوە وەرگیــراوە.

كەسێتیی مێژوویی و كەسی ڕۆمان
ئــەو كەســانەی لــە بوارێــك لــە بوارەكانــی ژیانــدا 
داهێنــان دەكــەن، یان ناوبانگێكــی بەرفراوان بەهۆی 
ــانی  ــە كەس ــەن و ل ــان پەیدادەك كار و كردەوەكانی
ئاســایی جیادەبنــەوە، ئەمانــە بەتێپەڕبوونــی كات و 

ڕۆژگار دەبنــە كەســێتی مێژوویــی.

مــەرج نییــە ئــەو كەســێتییانە تەنیــا لەبــواری 
گشــت  بەڵكــوو  كردبێــت،  كاریــان  مێــژوودا 
ــۆ كەســان  ــی دیكــەی ژیانیــش دەرفــەت ب بوارەكان
ــی، ســەرەتا  ــە كەســێتی مێژووی دەڕەخســێنێت ببن
ــە  ــەن و ل ــان دەك ــك داهێن ــە بوارێ ــەو كەســانە ل ئ
خەڵكــی ئاســایی جیادەبنــەوە، دواتــر ئــەو كەســانە 
دەچنــە خانــەی كەســێتی مێژووییــەوە، بــۆ نموونــە 
)حەســەن زیــرەك( لــە بــواری هونــەری گۆرانییــەوە 
بەهرەیــەی  ئــەو  بەهــۆی  كــردووە،  داهێنانــی 
ئاســایی  خەڵكــی  لــە  كــردووە  وای  هەیبــووە، 
جیاببێتــەوە، دواتریش وەك كەســێتییەكی مێژوویی 

ــت. ــدا بكرێ ــەی لەگەڵ ــتاندا مامەڵ ــە كوردس ل
كەســێتییە جۆربەجــۆرەكان كــە لەنــاو خەڵكــدا 
ناوبانگیان باڵودەبێتەوە و دەبنە بەشــێك لە ســامانی 
نەتەوەكەیــان، لــە ژیانیــان و  دوای مردنیشــیان دەبنە 
ســامانی نەتــەوە و كۆمەڵگەكەیــان، لــە شــێوەی 
جیــاو لــە بەرهەمــی جیــادا ئاماژیــان پــێ دەكرێــت و 
بەكاردەهێنرێــن، زۆرجاریــش دەبنــە نموونــەی كار و 

كــردەوە و داهێنــان.
یەكێــك لــەو الیەنانــەی ژیــان كــە ئامــاژە بــە 
كەســێتییە  مێژووییەكان دەكات و لە بەرهەمەكانیدا 
بەكاریــان دەهێنێــت، جیهانــی بەرفراوانــی ئەدەبــە. 
ئەدیبــان كەســێتییە مێژووییــەكان وەك كــەس و 
هێمایــەك وەردەگرن و لــە بەرهەمەكانیاندا بەكاریان 
دەهێنــن، بــەاڵم ڕاســتەوخۆ وەك خۆیــان چــۆن 
ــان  ــرن و بەكاری ــان ناگ ــێوەیە وەری ــەم ش ــە ب بوون
ناهێنــن، بەڵكــوو تێكەڵــی خەیــاڵ و جوانناســییان 
دەكــەن، ئەمــەش پەیوەســتە بــەوەی كــە كەســێتی 
ــان و  ــەی داهێن ــە ئاوێت ــە ل ــدا ))بریتیی ــە ڕۆمان ل
ــێتییەكی  ــەر كەس ــە نووس ــتی((]3: ل١4[، وات ڕاس
ڕاســتیی لــە واقیعــی ژیانــدا وەردەگرێت، بــە توانایی 
و ئاســتی ڕۆشــنبیریی خــۆی و تێكەڵكردنــی بــە 
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كەشــی جوانناســی، كەســێتییەكی نــوێ دادەهێنێت 
كــە ســەرچاوەكەی ڕاســتی، یــان واقیعــە ، تەنانــەت 
ــە )میشــال  ــواری گێڕانەوەناســی ك ــارەزایەكی ب ش
زراڤا(یــه،  دەڵــێ ))كەســێتی حەكایــەت تەنیــا 

ــتەقینەیە((]٢١: ل50[. ــێتی ڕاس ــی كەس هێمایەك
ئــەم كەســێتییانەی كــە ئەدیــب وەریــان دەگرێــت، 
ســەرچاوەكەیان لــە مێــژووەوە هاتــووە . مێــژوو 
گەنجینەیەكــی دەوڵەمەنــدە بــۆ بوارەكانــی دیكــەی 
ژیــان، بەتایبەتــی ئــەدەب، چونكــە سروشــتی مێژوو 
ئەوەیــە كــە ))خــاوەن ڕووداوی تێروپــڕ و چــاالك 
و كاریگــەرە، بەهەمــان شــێوە خــاوەن كەســێتی 
دەوڵەمەندییــەی  ئــەم  ل5٢[.  نموونەییــە((]١9: 
دیكــەی  بوارەكانــی  لــە  كــردووە  وای  مێــژوو 
داهێنانیشــدا ســوودی لێوەربگیرێــت، لــە نێــو ئــەو 
ــە. ــی كارای هەی ــەدەب ئامادەبوونێك ــدا ئ بوارانەش
كەســێتی مێژوویــی كــە دەهێنرێتــە نێــو دەقــی 
ڕۆمانــەوە، وەك كەســێتییە مێژووییەكــە نامێنێتــەوە، 
لــە  ئەدەبــی،  كارەكتەرێكــی  دەبێتــە  بەڵكــوو 
هەڵســوكەوت و كارو كــردەوەی پێشــووی دادەبڕێــت. 
ڕۆماننــووس بــە ئــارەزووی خــۆی نەخشــەی بــۆ 
كــە  دەمێنێتــەوە  دەزوویــەك  بــەاڵم  دەكێشــێت، 
بزانیــن ئــەم كەســێتییە لــە مێــژوودا وەرگیــراوە.

تــەوەری دووەم: مەزراندنــی چەنــد كەســێتییەكی 
مێژوویــی لــە ڕۆمانــی )ئەســتێرەی قەاڵتــێ(دا

ڕۆمانــی )ئەســتێرەی قەاڵتــێ( لەالیــەن )كەریــم 
لەالیــەن   )٢0١7( ســاڵی  نووســراوە،  كاكــە(وە 
ــە شــاری ســۆرانه،   ــە ل كتێبفرۆشــیی )مێخــەك( ك
چــاپ و باڵوكراوەتــەوە. ئــەم ڕۆمانــە لــە )١٢٢( 
ــە  ــووە. ڕۆمانەك ــووك پێكهات ــارە بچ ــەڕەی قەب الپ
دابــەش بووەتــە  ســەر )٢4( بەشــی قەبــارە جیاواز.
ــە كارەكتەرێكــە  ــەم ڕۆمان ــڕەڕە وەی ســەرەكی ئ گێ

ئــەم  بووەتــه  )ســێزدە(.  نازنــاوی  و  نــاو  كــە 
ــوو  ــە هەم ــووە ك ــەوەوە هات ــۆی ئ ــێزدەیەش بەه س
ژیانــی ناخۆشــی و بەدبەختــی بــووە، بەتایبەتــی 
منداڵبوونــدا  لەســەر  ژنەكــەی  كــە  لــە شــەوێكدا 
لــەو  چــووە،  مامانــدا  بــەدوای  ئەویــش  و  بــووە 
كاتــەش دراوســێیەكیان كــە نــاوی )پیــری الوك، 
یــان پیــری پەنهانزان(ـــە، لەالیەنــی پیاوانــی ڕژێمــی 
بەغــدای پێــش ٢003، لــە نزیــك ماڵەكەیــان بەالشــەی 
خوێناوییــەوە فــڕێ دەدرێــت و لــە حاڵــی مردندایــە، 
ئەویــش بەهــۆی ئــەوەوە ژنەكەی خــۆی لەبیردەچێت، 
ژنەكــەی بەســەر منداڵبوونــدا دەمرێــت، منداڵەكەشــی 
دەمرێــت، بۆیــە ســێزدە بەخــۆی دەڵێــت: ))منیــش 
لــەو شــەوەوە نــاوی خــۆم گــۆڕی بــۆ )ســێزدە( بــەو 
نــاوە نەبــێ، وەاڵمــی كەســم نەداوەتــەوە، ئاخــر ئــەو 
شــەوە لــە هەمــوو شــەو و ڕۆژان ســێزدەتر بــوو، 
دنیــا،  هاتوومەتــە  لــە ســێزدەی گەاڵڕێــزان  ئــەز 
لــە تەمەنــی ســێزدە ڕۆژی بابــم فڕۆكــە كوشــتی، 
ــتی،  ــە كوش ــیم فڕۆك ــووم دایكیش ــااڵن ب ــێزدە س س
ــتم،  ــتێرە نووس ــی ئەس ــە باوەش ــش ل ــێزدە مانگی س
مردنەكەشــی كەوتــە ســێزدەی مانــگ((]١0: ل5[. 
لــە  ڕۆمانەكەیــە،  ســەرەكی  گێــڕەڕە وەی  ســێزدە 
ــزان(  ــری پەنهان ــە )پی ــەك ل ــەر ی ــدا ه ــاڵ ئەویش پ
ــاوی ڕژێمــە( بەشــێوەی  ــە پی ــوو نەجــم – ك و )ئەب
جیــا ڕووداوەكان دەگێڕنــەوە، كاتــی ڕاســتەقینەی 
ــێ  ــت پ ــتاكان دەس ــتی هەش ــە ناوەڕاس ــە ل ڕۆمانەك
دەكات تــا ٢008/3/١3، بــەاڵم بەهــۆی گەڕانــەوەوە، 
دووریــش،  زۆر  ڕابــوردووی  دەچنــە   ڕووداوەكان 
ــزان  ــری پەنهان ــە پی ــەی ك ــەم ڕووداوان ــی ئ بەتایبەت
ــۆ ســییەكانی ســەدەی  ــەوە، كاتەكــەش ب دەیانگێڕێت
ــكاك و  ــمكۆی ش ــی س ــەوە، زەمان ــتەم دەگەڕێت بیس

كاوێــس ئاغــا و كەســێتی و ڕووداوی دیكــەش.
پیــری پەنهانــزان كەســی ســەرەكی ڕۆمانەكەیــە، 
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ــۆ  ــەوە ب ــۆ گەڕان ــە ب ــانەیی هەی ــی ئەفس تواناییەك
هەڵســوكەوتی  و  كــردن  پێشــبینی  و  ڕابــوردوو 
ــزان  ــری پەنهان ــە دەوری پی نائاســایی. ڕۆمانەكــە ل
دەســووڕێتەوە، لــە ڕێگــەی ئــەم كارەكتــەرەوە ئێمە 
ئاشــنای ڕووداو و كەســێتییە مێژووییەكانــی نێــو 
ئــەم ڕۆمانــە دەبیــن، زیندوویەتــی و ڕۆڵ و ئەركــی 
ــۆی  ــەش بەه ــەم ڕۆمان ــی ئ كەســێتییە مێژووییەكان

ــە. ــری پەنهانزانەوەی پی
مێژوویــی  كەســێتییەكی  چەنــد  ڕۆمانــەدا  لــەم 
ــەم  ــە، ئ ــی تێدای ــای ژیان ــواری جیاجی کوردســتانی ب
ــردراون،  ــاوازەوە هەڵبژێ ــواری جی ــە ب ــێتییانە ل كەس
دەنگبێــژی،  هونــەری  ئەدەبــی،  )سیاســی،  وەك 
ــەدا  ــەم  ڕۆمان ــە ل ــکكار(. ئێم پێشــمەرگایەتی، تەكنی
كەســێتییانەمان  ئــەو  نێــو  كەســێتیی  چــوار 
هەڵبــژاردووە، ئەوانیــش: )دڵــدار( و )ئەحمەدموختار 
جــاف( لــە ئەدیبــان، )كاوێــس ئاغــا( و )شــەهابە(ش 
لــە هونــەری الوك و مەقامبێژیــدا. هــۆی هەڵبژاردنــی 
ئــەم كەســێتییانەش بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە كــە 
ــە ئەدەبــی كوردیــدا كەمتــر  بەشــێوەیەكی گشــتیی ل
كار لەســەر مەزراندنــی كەســێتییەكی بــواری ئەدەبی، 
یــان هونــەری لــە نێــو دەقــی ڕۆمانــدا كرابێــت، زیاتــر 
ــەربازییەكان  ــی و س ــێتییە سیاس ــە كەس ــەت ب دەرف
ــری  ــزادی می ــن، خان ــەپ زێڕی ــی ل دراوە، وەك )خان
ــەال  ــوود، م ــێخ مەحم ــەد،  ش ــازی محەم ــۆران، ق س

ــاد(. ــارزان ... ت ــتەفای ب مس
لــەم ڕۆمانــەدا لــە پاڵ كەســێتییە سیاســییەكاندا، 
دیكــەش  بــواری  كەســێتی  لــە  ئــاوڕ  دەبینیــن 
ــژاردوون،  ــەی كــە هەڵمــان ب ــەوە وەك ئەوان دراوەت
ــەش   ــی و هونەرییان ــەم كەســێتییە ئەدەب گرنگــی ئ
لــەم ڕۆمانــەدا، هەمــان گرنگــی و ڕۆڵــی كەســێتییە 
ــەش  ــە، ئەم ــەدا هەی ــە ڕۆمانەك سیاســییەكانیان  ل
مەزراندنــی  بــۆ  جیددیتــرە  ئاوڕدانەوەیەكــی 

لــە  كــە  هونەرییــەكان  و  ئەدەبــی  كەســێتییە 
دواجــاردا لەگــەڵ كەســێتییە سیاســی و ئەوانــی 
ــی  ــە دیرۆك ــی ل ــە كەســێتی مێژووی دیكەشــدا دەبن

كوردســتاندا.
باســەوە ،  دوو  ڕێگــەی  لــە  تــەوەرەدا  لــەم 
كەســێتییانە  ئــەم  بزانیــن  دەدەیــن  هــەوڵ 
چــۆن مەزرێندراونەتــە نێــو ئــەم ڕۆمانــە و ئــەو 
نیشــانانەش چیــن كــە بەهۆیــەوە ئــەم كەســێتییانە 
بناســێنرێنەوە، لەگــەڵ ڕۆڵــی ئــەم كەســێتییانە بــە 
ــاڵ كەســێتییەكانی  ــە پ ــا ل ــاك، هەروەه شــێوەی ت
دیكەشــدا بەشــێوەیەكی گشــتی لەســەر بنیــادی 

واتایــی ڕۆمانەكــەدا . هونــەری و 

باسی یەكەم: مەزراندنی كەسێتییە ئەدەبییەكان
لە ڕۆمانی )ئەســتێرەی قەاڵتێ(دا، دوو كەســێتی 
ئەدەبــی كــوردی وەك دوو كارەكتــەر مەزرێنــراون ، 

ئەوانیــش )دڵــدار( و )ئەحمەدموختــار جــاف(ن.

)١( دڵدار
ــدار – یوونســی  ــورد ))دڵ ــاوداری ك ــاعیری ن ش
كــوڕی مــەال ڕەئووفــی كــوڕی مــەال مەحمــوود 
ئەفەنــدی كــوڕی مــەال ســەعدی خادیمولســەججادە، 
لــە ٢0ی شــوباتی ١9١8 لــە شــاری كۆیــە لەدایــك 
دووەمــی  تشــرینی  ١٢ی  ڕۆژی  ئێــوارەی  بــووە، 
ســاڵی ١948 لــە هەولێــر بــە كارەســاتی خواردنــی 
فەرمانبەرانــی  یانــەی  لــە  بۆگــەن  خواردەمەنــی 
هەولێــر كۆتایــی بــە ژیانــی هــات و لــە گۆڕســتانی 
گــەورەی هەولێــر بەخــاك ســپێردرا((]١٢: ل537[. 
ــا  ــێوەی جی ــەدا بەش ــەم ڕۆمان ــاعیر ل ــداری ش دڵ

ــراوە. ــووەو مەزرێن ــاوی هات ن
ســێزدەدا  گێڕانــەوەی  ڕێگــەی  لــە  ســەرەتا 
بەشــێوەیەكی ناڕاســتەوخۆ ئامــاژەی بــە گــۆڕی 
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دڵــدار كــردووە، كــە گــۆڕی ژنەكــەی و گــۆڕی پیــری 
ــەو  ــە ))ئ ــەو بوون ــۆڕی ئ ــك گ ــە نزی ــزان ل پەنهان
شــەوە مەرگــی ژنەكەم پیری الوكــی لەبیر بردمەوە، 
ــە گۆڕســتانی  ــە كوێیــان ناشــت: ل مــرد، نەمــرد: ل
گــەورەی شــار، گۆڕێكــی تــازە كەوتبــووە تەنیشــت 
گــۆڕی ژنەكــەم، نزیــك گــۆڕی شــاعیری خەندەکــەی 
بایــی((]١0: ل5[. لــەم ئاماژەیــەی ســێزدەدا دوو 

ــە: ــداری شــاعیر هەی ــە دڵ ــەت ب نیشــانەی تایب
١ - گۆڕەكــەی لــە گۆڕســتانی گــەورەی شــارە 
ــە  ــەش ل ــرە، ئەم ــاری هەولێ ــە ش ــت ل ــە مەبەس ك
ســەرچاوەكەی د. مــارف خەزنــەداردا پشتڕاســت 

كراوەتــەوە.
٢ - دەڵــێ لــە نزیــك گــۆڕی شــاعیری خەندەکــەی 
بایــی، كــە دیــارە شــیعری )خەندەكــەی بایــی(]8: 
ل56[ هــی دڵــداری شــاعیرەو یەكێكــە لــە شــیعرە 

جــوان و بەناوبانگەكانــی.
لــە شــوێنێكی دیكــەدا  نیشــانەیەكی تــر  بەدەســتەوە 
دەدات كــە ئــەو كەســێتییە ئەدەبییــە دڵــدارە، ئەویش 
ــی  ــدار خۆش ــە دڵ ــە ك ــێكی دیكەی ــەی كەس ــە ڕێگ ل
ــە ڕۆمانەكــەدا  ــە. ل ویســتووە، ئەویــش )بەهیەخان(ـ
ــە بەغدابــووە،  ــە ڕێگــەی پیــری پەنهانزانــەوە كــە ل ل
ــەوە  ــێ ))ناســیمەوە، ئ ــە دەڵ ــوە، بۆی ــداری بینی دڵ
لــە  بەهیەخــان  ئــەوەی  ســەرگەردانەكەیە،  كــوڕە 
ناخــەوە ســەرگەردانی كــرد و لــە ڕووكار بەســەرخۆی 
نەهێنــا، هــەوە وێنەكــەی ناو دیجلە، ســەرگەردانەكەی 

ــی( ((]١0: ل٢7[.  ــەی بای )خەندەك
لێرەدا ناوی )بەهیەخان( و شــیعری )خەندەكەی 
لەوەكــراوە كــە  بــاس  بایــی( هاتــووە. زۆرجــار 
ــە بەغــدا خەریكــی خوێندنــی  ئــەو كاتــەی دڵــدار ل
مــاف بــووە، ئەشــقی ئــەو بەهیەخانــەی دەكەوێتــە 
دڵــەوە، بەهۆیــەوەش  شــیعری )خەندەكــەی بایــی( 
ــە،  ــەوت كۆپلەی ــیعرەكە ح نووســیوه]8: ل56[. ش

لێــرەدا تەنیــا كۆپلــەی یەكــەم دەخەینــەڕوو:
خەندەكەی بایی

)بەغدا ١5ی مارتی ١944(
لە ئافاقی ژیانی ناهومێدیم خەندەكەی بایی

فرشتەی پاكی هیوامی نیشاندام وا كە بیدوێنم
پڕیشــكی تیشــكی ئەســتێرەی جــوان ئیمشــەو بــە 

ئەسپایی
بــە ســۆزی هاتــە نێــو كونجــی دڵــی تاریكــی پــڕ 

خوێنــم
دەسا دەی مەسدەری هەستی

دەخێرا الدەری پەستی
وەرە تــا مــن بــە ڕازی تــۆ نەمامــی شــادی بڕوێنــم 

]8: ل56[.


