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مەزراندنی كەسێتی مێژوویی لە ڕۆمانی )ئەستێرەی قەاڵتێ(دا

ژیــان و شــیعرەكانی، بــە ئاشــكرا هەســت بەبوونــی 
ــن.  ــەدا دەكەی ــەم ڕۆمان ــدار وەك كارەكتەرێــك ل دڵ
دڵداریــش لــەم ڕۆمانــەدا بەهیــچ شــێوەیەك قســە، 
یــان گفتوگــۆ نــاكات، بەڵكــوو هەمــووی لــە ڕێگــەی 

ــە. ــری پەنهانزانەوەی پی
بەهــۆی چەنــد نیشــانەیەكەوە دڵدارمــان لــەم  
پیــری  ڕێگــەی  لــە  كــە  ناســییەوە  ڕۆمانــەدا  
پەنهانزانــەوە بــاس كراوە. نیشــانەكانیش نیشــانەی 
ڕاســتەقینە و واقیعــی تایبــەت بــە ژیانــی دڵــدارن، 
بــەاڵم ئــەوەی ڕۆماننــووس هەوڵــی داوە وەك الیەنە 
ــەكات،  ــدار ن ــە دڵ ــاس ل ــە ب ــی و واقیعییەك مێژووی
بەڵكــوو تێكــەڵ بــە خەیــاڵ و جوانبینــی خۆیشــی 
دەكات، ئەمــەش لــە ڕێگــەی مەرگــی دڵدارەوەیــە.
دڵــداری  مەرگــی  ڕۆمانــەدا  لــەم   ڕۆماننــووس 
بــۆ خواردنــی خــراپ نەگەڕاندووەتــەوە، بەڵكــوو 
پێــی وایــە كــە دڵــدار بــە  ئەنقەســت كــوژراوە. 
نێودەوڵەتــی  پیالنێكــی  بەپێــی  كوشتنەكەشــی 
ــتان  ــاری كوردس ــەی كۆم ــەو كات ــووە. ل ــەوره  ب گ
لــە مەهابــاد دامــەزراوە، شــیعری )ئــەی ڕەقیــب(ی 
دڵــدار لــە كۆمــاردا باڵودەبێتــەوە و دەبێتە ســروود. 

نیشــانەیەكی دیكــە ئەوەیــە كــە پیــری پەنهانــزان 
ویســتوویەتی شــاعیری ئــەی ڕەقیــب لــە مــردن 
ڕزگاربــكات كــە بــە هــۆی خواردنــی خراپــەوە بــووه 
 ]10:  ل32[، ئەمــەش ئاشــكرا و ڕوونــە كــە دڵــدار 
شــیعری )ئــەی ڕەقیــب(ی نووســیوە، ئەمــەش 

ــی شــیعرەكەیە: ــڕی یەكەم دێ
ئەی ڕەقیب هەر ماوە قەومی كورد زوبان
نایڕمێنێ دانەیی تۆپی زەمان ]8: ل19[

دوا نیشــانەی ڕوون و ئاشــكراش بــۆ دڵــدار كــە 
لــەم ڕۆمانــەدا بــاس كرابێــت، لــەوەوە دێــت كــە 
پیــری پەنهانــزان دەخوازێــت، دڵــدار نەچێتــە یانــەی 
ــك نەخــوات،  ــچ خواردنێ ــر و هی ــی هەولێ فەرمانبەران
لــە  ]10: ل32[. وەك  تێدایــە  عیزڕائیلــی  چونكــە 
ســەرچاوەكەی د. مــارف خەزنــەداردا هاتــووە كــە 
دڵــداری شــاعیر لــە یانــەی فەرمانبەرانــی هەولێــر 
بەهــۆی خواردنــی خواردەمەنــی بۆگەنــەوە گیانــی 

داوە. لەدەســت 
نــاوی  ڕاســتەوخۆ  بەشــێوەی  ڕۆمانــەدا  لــەم 
ــووە،  ــووف نەهات ــەال ڕەئ ــی م ــان یوونس ــدار، ی دڵ
بەڵكــوو لەڕێگــەی چەنــد نیشــانەیەكی تایبــەت بــە 

حوسێن سابیر عەلی
)2 - 2(
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لــەم كاتــەدا داگیركەرانــی كوردســتان پیالنیــان 
ــە  ــاوە. ))ل ــووس دان ــەی ڕەقیبن ــی ئ ــۆ لەناوبردن ب
ســەردەمی كۆمــارەوە هــەر ســێ دەوڵەتی عــارەب و 
تــورك و عەجــەم لــە ئــەی ڕەقیــب بــە ڕقداچــوون، 
ئینگلیزیــش دژی وەســتا، دوكتــۆرە ئینگلیزەكــە 
دەســتی هەبــوو لــە ژاراویكردنــی ســێ چــوار پشــكە 

ل31[. گۆشــتەكە((]10: 
چوونــی دڵداریــش بــۆ یانــەی فەرمانبــەران تەنیــا 
بــۆ خــواردن نەبــووە، بەڵكــوو ڕۆماننــووس بــۆ 
مەبە ســتێكی دیكــەی گەڕاندووەتــەوه.   ڕۆماننــووس 
یانــەی  چووەتــە  بۆیــە  دڵــدار  كــە  وایــە  پێــی 
ــووە شــتێكی  ــدا بەنیازب فەرمانبــەران، چونكــە لەوێ
لــە ئــەی ڕەقیــب گەورەتــر بنووســێت. ئــەم هەوڵەی 
دڵداریــش ئاشــكرا دەبێــت، بەهــۆی ئاشــكرابوونەوە 
پیــری پەنهانــزان دەڵێــت: ))قســە گەیشــتبۆوە 
ــە  ــاو دیجل ــەوەی لەن ــەو كــوڕە سیســە، ئ بەغــدا، ئ
ــوو،  ــەرگ دەچ ــەی م ــۆ یان ــۆی ب ــی خ ــم بەپێ دیت
بەتەمــای شــتێكە، كار لــە ئــەی ڕەقیــب نییــە، 
بەبیســتنی شــار دێتــە نــاو شــەقام و شــەپۆل دەدا، 
ئــەو دیــوی حەمریــن بەســەر بەغــدادا كاول بێــت((

]10:  ل32[.
ــووس  ــە ڕۆمانن ــە ك ــە هونەرییەی ــەو الیەن ــە ئ ئەم
و  گــۆڕێ  هێناویەتییــە  دڵــداردا  باســكردنی  لــە 
ســوودی لــە مێــژوو وەرگرتــووە، بــەاڵم وەك خــۆی 
باســی نەكــردووە، بەڵكــوو بەشــێوەیەكی داهێنەرانە 
ئەمــەی كــردووە. ڕۆماننــووس لێــرەدا دەیەوێــت 
ئــەوەش بڵێــت كــە هەوڵــی ئــەو دەوڵەتانــە لــە 
دژایەتیكردنــی ئــەی ڕەقیــب و لەناوبردنــی دڵــداردا، 
بریتییــە لــە لەناوبرنــی هــەر بیرۆكــە و كارێكــی 

ســەربەخۆییانەی كوردســتان .

)2( ئەحمەدموختار جاف
نــاوی ))ئەحمەدموختــار كــوڕی وەســمان پاشــا 
ــی  ــوڕی كەیخەســرەو بەگ ــەد پاشــا ك ــوڕی محەم ك

جافــە، لــه ســاڵی 1898 لــە هەڵەبجــە لەدایــك 
بــووە، لــە كاتێكــدا لــە ســەرەتای مانگــی شــوباتی 
1935 لــە زێــی ســیروان بەكەڵــەك پەڕیوەتــەوە 
ــتانی  ــە گۆڕس ــوژراوە، ل ــك ك ــتی دوژمنێ ــە دەس ب
عەبابەیلــێ بەخــاك ســپێردراوە. هــۆی كوشــتنی 
نەزانــراوە، لەســەر بیروباوەڕ و هەڵوێســتی سیاســی 
بــووە، یــان ناكۆكیــی عەشــیرەتی، یــان لەســەر 

موڵــك و مــاڵ بــووە؟!((]12: ل452-451[. 
ڕۆمانــەدا  لــەم  كــە  جــاف  ئەحمەدموختــار 
مەزرێنــراوە، بەهیــچ شــێوەیەك بــە ڕاســتەوخۆیی 
نــاوی نەهاتــووە، بەڵكــوو لــە ڕێگــەی چەنــد ئامــاژە 
و نیشــانەیەكەوەیە كــە لێــرەدا ڕوونیــان دەكەینــەوە.
وەك  جــاف  ئەحمەدموختــار  بەرجەســتەكردنی 
گشــت كەســێتییە مێژووییەكانــی ڕۆمانــی ئەســتێرەی 
قەاڵتــێ ، لــە ڕێگــەی گێڕانــەوە و كار و كــردەوە 
لــە  ســێزدە  پەنهانزانەوەیــە.  پیــری  گفتوگــۆی  و 
گفتوگۆیەكــی لەگــەڵ )ئەبــوو نەجــم(دا لەبــارەی 
بــە  گەیشــتنی  چۆنیەتــی  و  پەنهانزانــەوە  پیــری 

کەریم کاکە
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دەڵێــت: جــاف   ئەحمەدموختــار 
))ســواری ئەســپەكی شــینی كەوێتە، ســیروان و 
ســیروان باڵــی گرتــووە، پێــی بــە زەویــەوە نەمــاوە، 
ســوار دەســتی بــە بــژەوە و دژە زێ و بــا پێــی لــە 

ئاوزینگــی نــاوە ..
ســەری  هەوریــی  بــە  دوورە وە  لــە  دەیگاتــێ، 
عەبابەیلێیــە((]10:  كــوڕی  هــەوە  دەیناســێتەوە، 

ل61[.
بــە  تایبــەت  نیشــانەی  دوو  پارچەیــەدا  لــەم 

هەیــە: جــاف  ئەحمەدموختــار 
)1( هــەوری لەســەر، كــە دیــارە ئەحمەدموختــار 
جــاف بەپێــی وێنــە فۆتۆییەكانــی، ئــەم جــۆرە 
سەرپۆشــە پیاوانەییــەی بەكارهێنــاوە و بەشێكیشــە 

ــە كولتــووری جافــان. ل
)2( كــوڕی عەبابەیلــێ، ئەمــەش هــەر تایبەتــە بە 
ئەحمەدموختــار جــاف و گۆڕەكەشــی لە گۆڕســتانی 

گونــدی عەبابەیلێیە.
دوای ئــەوەی پیــری پەنهانــزان  بــە ســەر و ســیما 
هەســت دەكات كــە ئەمــە )ئەحمەدموختــار جــاف(
ــاك و  ــر و دوای چ ــی زیات ــۆ دڵنیای ــێ ب ــە، ))ل ـ

چۆنــی لێــی دەپرســێ:
ئەرێ تۆی دەڵێی:

ڕێگەی ئاسن دەچێتە خاكی هەورەمانەوە
منم، سواری خوێندەوار، بڵێ، لە كوێوە دێی؟

لــە بنــی دنیــاوە، لەنێــوان دوو زێــوە دێــم(( ]10: 
ل62-61[.

ئــەو  كــە  هەیــە  ڕوون  ئاماژەیەكــی  لێــرەدا 
نێــو  مەزراندوویەتییــە  ڕۆماننــووس  شــاعیرەی 
ڕۆمانەكــەی )ئەحمەدموختــار جاف(ـــە، ئەویــش 
لــە ڕێگــەی ئــەو پرســیارەی كــە پیــری پەنهانــزان 
بــەوەی  لــە ئەحمەدموختــاری دەكات ســەبارەت 
كــە گوتبێتــی )ڕێگــەی ئاســن دەچێتــە خاكــی 
دێڕێكــی  نیــوە  دەربڕینــە  ئــەم  هەورامانــەوە(، 
)ئەحمەدموختــار جاف(ـــە كــە لــە شــیعرێكی )19( 

دێــڕی بەناوبانگیــدا هاتــووە، شــیعرەكەش بــەم 
دێــڕە دەســت پــێ دەكات:

دێتە گوێم دەنگێ بەسۆز و شیوەن و گریانەوە
ناڵەیــی دڵمــە لــە حەســرەت خاكــی كوردســتانەوه 

]2:ل134[ 
دەربڕینەكەش لەم دێڕە وەرگیراوە:

پــاش قڕانــی موددەعــی دەســت پــێ ئەكــەن تەعمیری 
ڵك مو

ڕێگەیــی ئاســن ئەچێتــە شــاخی هەورامانــەوه ]2: 
ل135[ 

ــە  ــەواوە ك ــی ڕاستودروســت و ت ــەش بەڵگەیەك ئەم
نــاوی نەهاتــووە،  ئــەو شــاعیرەی بــاس كــراوە و 
)ئەحمەدموختــار جاف(ـــە و ڕۆماننــووس لــە ڕێگــەی 
چەنــد ئامــاژە و نیشــانەیەكەوە بەرجەســتەی كــردووە.
لــەو بەشــەی كــە  ســەرەڕای ئەمانــەش هــەر 
تایبەتــە بــە ئەحمەدموختــارەوە، دووجــار بــاس 
ــزان داوای  ــری پەنهان ــراوە، پی ــی ســیروان ك ــە زێ ل
لــێ كــردووە كــە لــەو زێیــەدا نەپەڕێتــەوە، چونكــە 
عیزڕائیــل چاوەڕێیەتــی، بــەاڵم بــە گوێــی نەكــردووە 
و ســەفەرەكەی كــردووە، لــە نزیــك زێی ســیروانیش 
ــی  ــەش بەڵگەیەك ــەم زێی ــی ئ ــوژراوە. بەكارهێنان ك
دیكــەی ڕاســتی بوونــی ئەحمەدموختــار جافــە كــە 

ــووە. ــك بەكارهات ــەدا وەك كارەكتەرێ ــەم ڕۆمان ل
لــه  نێــوان دڵــدار و ئەحمەدموختــار جــاف دا 
ڕۆمانــەدا،  لــەم  بەكارهێنانیــان  چۆنیەتــی  لــە 
ــەن  ــان لەالی ــە، ڕاســتە هەردووكی ــەك هەی جیاوازیی
پیــری پەنهانزانــەوە وەســف و بەرجەســتەكراون، 
ــەدا  ــە ڕۆمانەك ــچ قســە و گفتوگۆیەكــی ل ــدار هی دڵ
نییــە، تەنیــا پیــری پەنهانــزان باســی دەكات، بــەاڵم 
ئەحمەدموختــار جــاف لــە دوو شــوێندا گفتوگــۆ 
لەگــەڵ پیــری پەنهانزانــەوە دەكات، جارێــك پیــری 

ــێ: ــی دەپرس ــزان لێ پەنهان
))ئەرێ، تۆی دەڵێی:

ڕێگــەی ئاســن دەچێتــە خاكــی هەورامانــەوە(( 
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ل61[  :10[
ئەحمەدموختار جافیش لە وەاڵمدا دەڵێ:

ــوە  ــە كوێ ــێ، ل ــدەوار، بڵ ــوای خوێن ــم، س ))من
دێــی؟(( ]10: ل62[

پەنهانــزان  پیــری  ناســینیان،  یەكتــر  دوای 
مەبەســتی هاتنەكــەی بــۆ بــاس دەكات، پێی دەڵێت 
و  چاوەڕێیەتــی  مەترســیدار  چارەنووســێكی  كــە 
ــەوە ،  ــیروان نەپەڕێت ــی س ــە زێ ــێ دەكات ل داوای ل
ــێ: ــدا دەڵ ــە وەاڵم ــش ل ــار جاف(ی )ئەحمەدموخت
))هەر كەســێ نیازی كوشــتنی منی لەســەربێت، 
پێــش ســێرەگرتن، پێــی دەخــزێ و بەزێــدا دەچــێ((

]10: ل62[
لــە بــارەی ئــەو پێشــبینییە سەیروســەمەرەیەش، 
ئەحمەدموختــار بــە گاڵتــەوە بــە پیــری پەنهانــزان 

دەڵــێ:
))شــێتۆكە ئــەو ڕێیــە دوورەت لــە خــۆڕا بــڕی(( 

]10: ل62[
هەرچەندە پیری پەنهانزان زۆر لە ئەحمەدموختار 
جــاف دەپاڕێتــەوە كــە  لــە زێ نەپەڕێتــەوە، بــەاڵم 
بەگوێــی پێشــبینی و دڵتریواندنــی نــاكات و لــە زێ 
دەپەڕێتــەوە، پیــری پەنهانــزان لەســەر گێڕانــەوەی 

بــەردەوام دەبێــت و دەڵێــت:
))لــە ڕێــی گەڕانــەوە پەلەهەورێكــی زیــل هەواڵی 
كوژرانــی پیاوێكــی كەنــاری ســیروانی هێنــا، لــەوێ 
پەلــە  ئــەو  خەونەكــەش  لــە  كەوتــەوە،  بیــرم 
ــە  ــە كەلێنــی دوو پەل هــەورەم دیتبــوو، دیتبــووم ل
هــەورەوە ئەســتێرەیەك ڕژاو شــیعر لــە شــێوەی 
ــەوە((]10:  ــگ بەردەبوون وردە شووشــەی ڕەنگاوڕەن

ل62[.
ئەمــە كۆتایــی ژیانــی )ئەحمەدموختــار جاف(ـــە 
لــە نزیــك زێــی ســیروانەوە، لێرەشــدا ڕۆماننووس لە 
ڕێگــەی نیشــانەوە بــاس لــە شــاعیر دەكات، جارێــك 
كوژرانــی پیاوێــك لــە نزیــك زێــی ســیروانەوە، 
جارێكیــش بەهــۆی كوژرانــی ئــەو پیــاوە، یــان ئــەو 

شــاعیرەوە، شــیعر لــە شــێوەی وردە شووشــەی 
ــیعر  ــارە ش ــە دی ــەوە، ك ــەوە بەردەبوون ڕەنگاوڕەنگ
بەرهەمــی شــاعیرە و هــەر ئــەو بەرهەمــەش لــەدوای 

بەجــێ دەمێنێــت.

باســی دووەم: مەزراندنــی كەســێتی بــواری هونەری 
الوك و مەقــام

ــواری  ــێتی ب ــە دوو كەس ــاس ل ــەدا ب ــەم تەوەرەی ل
الوك و مەقــام دەكەیــن كــە لــە ڕۆمانــی )ئەســتێرەی 
كارەكتــەری  بوونەتــە  و  مەزرێنــراون  قەاڵتــێ(دا 
ڕۆمانەكــە، ئەوانیــش )كاوێــس ئاغــا( و )شــەهابە(ن.

)1( كاوێس ئاغا
ئــەم الوكبێــژە هەڵکەوتــوو و نــاودارەی كــورد 
ــە كــوڕی ئەحمــەدی كــوڕی  ــاوی ))كاك وەیس-ـ ن
)كانۆ(یــان  بــە  كــە  كانەبــی  كــوڕی  جەمیــل 
ناودەهێنــا، لــە خێڵــی هەركییــە و لــە تیــرەی 
)ماڵەیی(یــە. لــە ســاڵی 1889 لــە كوێســتانی 
)چارچــەل(ی هەركیــان هاتووەتــە ئــەم دنیایــە. 
لــە مانگــی ڕەشــەمێ )شــوبات(ی ســاڵی 1936 لــە 
ــە دێــی هەرشــەم، گیانــی پاكــی  ماڵــی خزمێكــی ل
ــە لەشــی جیادەبێتــەوە و كۆچــی دوایــی دەكات،  ل
لــە گۆڕســتانی دێــی هەرشــەم نێــژراوە((]4: ل57-

 .]61
ــێوەی  ــە ش ــتی ل ــێوەیەكی گش ــووس بەش ڕۆمانن
ئامــاژە و نیشــانەدا  باســی كاوێــس ئاغــای كــردووە 
پلــەی  و  ڕۆمانەكــەی  نێــو  مەزراندوویەتییــە  و 
ــە  ــەش ب ــێ داوە، ئەم ــەی پ كارەكتەرێكــی ڕۆمانەك

چەنــد شــێوەیەك بــووە.
ناســاندنی یەكــەم جــاری كەســێتی كاوێــس ئاغــا 
ــوان  ــی نێ ــەی گفتوگۆیەك ــە ڕێگ ــەدا ل ــە ڕۆمانەك ل
ئەبــوو نەجــم و ســێزدەوە بــووە، ئەبــوو نەجــم 
بــە ســێزدە دەڵــێ كــە ڕۆژێــك لــە چایەخانــەدا  

دیتوویەتــی:
ــەر  ــتبوو، ه ــم بیس ــا، ناوی ــی ن ــترێ الوك ))پێش
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ئــەو جلكــەی لەبــەرە كــە لــە وێنەكــە لەبەریەتــی((
]10: ل33[. دواتــر ئــەوەش لــە بــارەی ناســینی 
كاوێــس ئاغــا لــە چایخانەكــەدا  ئاشــكرا دەكات كــە 
ــە هیكــڕا تێــی هەڵكــردە الوك،  كاوێــس ئاغــا ))ل
ــە  ــش چاخانەك ــە پێ ــدای ل ــوەی بەغ ــێ، نی چ الوك

خڕكــردەوە((]10: ل33[.
ئەبوو نەجم درێژەی دەداتێ و دەڵێ:

ــت  ــم دی ــی دی ــح و پیاوێك ــی فلەیی ــێ عەل ))كات
بــەرەو الی هاتــن، شــكێكم كــرد، نــاوی هێنــا، 

هەوبــوو پیاوەكــە گوتــی:
بەیزافــۆن لێــرەوە تــا قەاڵتــێ داوای لێبوردنــت لــێ 
ــن.  ــاری دەكەی ــن تۆم ــتە ئێســتا دەچی دەكات، هەس
الوكبێــژ دیســان زمانــی گیــرا، تــا دوو ســێ پەیڤــی 
گــۆت، دوو چایــەت دەخــواردەوە، ناســیمەوە، هــەوە، 
جاروبــار  بیســتبووم  كــە  ئەوەیــە  الوكبێژەكەیــە، 
دەچێتــە چاخانەكــەی فلەییــح و الوكان دەڵــێ((]10: 
ل33-34[. ئەمــە ســەرەتای ناســینی ئەبــوو نەجمــە 
بــە كاوێــس ئاغــا و بــۆ ســێزدەی گێڕاوەتــەوە. لــەم 
گێڕانەوەیــەی ئەبــوو نەجمــدا ، چەنــد نیشــانەیەك 
هــەن كــە ڕاســتی بوونــی كەســێتیی كاوێــس ئاغــا لــە 

ــەدا دەردەخــەن. ڕۆمانەك
ئــەو  ڕێگــەی  لــە  ناســینەكە  ســەرەتای 
جلوبەرگــەوە بــووە كــە كاوێــس ئاغــا پۆشــیویەتی، 
ئەمــەش نیشــانەیەكی ئاشــكرای كاوێــس ئاغایــە كــە 
بــەزۆری جلــی كوردیــی بەتایبەتــی هــی دەســتووری 
هەركیانــی پۆشــیوە. دواتــر ئەبــوو نەجــم بــاس 
ــە چایەخانەكــەدا   ــەوە دەكات كــە كاوێــس ئاغــا ل ل
ئــەوەش  الوكێــك،  چ  بــەاڵم  گوتــووه،  الوكــی 
ــا  ــس ئاغ ــی پســپۆڕی كاوێ ــە الوكبێژی ئاشــكرایە ك

ــووە. ــە  ب ــێ وێن ــی ب ــووەو الوكبێژێك ب
دیكەیــە  یەكێكــی  فلەییــح(  )عەلــی  ناوهێنانــی 
ــس  ــە ناســینی كاوێ ــدی ب ــە پێوەن ــەو نیشــانانەی ك ل
ئاغــاوە هەیــە. عەلــی فلەییــح خاوەنــی چایەخانەیەكــی 
لــە  ئاغــا  كاوێــس  بــووە،  هەولێــر  بەناوبانگــی 

ل59[ .  گوتــووه]4:  الوكــی  ئــەودا  چایەخانەكــەی 
لەالیەكــی دیكــەوە باســی كۆمپانیــای )بەیزافــۆن( 
ــووە و كاری  ــدا ب ــە بەغ ــە ل ــەو كۆمپانیای ــراوە، ئ ك
مەقامبێــژان  و  گۆرانیبێــژ  قەوانــی  تۆماركردنــی 
ــی  ــی الوكەكان ــەوێ قەوان ــاش ل ــس ئاغ ــووە، كاوێ ب

ل60[ . تۆماركــردووه]4: 
نیشــانەیەكی بەهێــزی دیكــەی ڕاســتی كەســێتی 
كاوێــس ئاغــا لــەم ڕۆمانــەدا ئەوەیــە كاتێــك ئەبــوو 
نەجم باســی دەكات و دەڵێ )دیســان زمانی گیرا(. 
بێگومــان یەكێــك لــە شــتە ســەیر و ســەمەرەكانی 
كاوێــس ئاغــا ئــەوە بــووە كــە لــە قســەكردنی 
ــدا  ــە الوك گوتن ــەاڵم ل ــراوە، ب ــی گی ئاســاییدا زمان
ــی  ــی الوك ــووە و زۆر بەجوان ــەیەكی نەب ــچ كێش هی

ــووه]4: ل59[ . گوت
نیشــانەكانی پەیوەســت بەناســینی كاوێــس ئاغــا 
ــی الوكــە  ــن، ئەویــش لەڕێگــەی ناوهێنان ــر دەب زیات
بەناوبانگەكانیەتــی. ســەرەتا كۆمپانیــای بەیزافــۆن 
ــە  ــووە ك ــا هەب ــس ئاغ ــی كاوێ ــە توانای ــان ل گومانی
بەهــۆی زمانگیرانییــەوە نەتوانێــت الوك لەســەر 
گوتنــی  لــە  ئــەو  بــەاڵم  تۆماربــكات،  قــەوان 
بەپێــی  نەبــووە،  زمانگیرانــی  كێشــەی  الوكــدا 
بەســەرهاتە  ئــەم  نەجــم  ئەبــوو  كــە  ڕۆمانەكــە 
كاوێــس  نێــوان  گفتوگــۆی  خــۆی  دەگێڕێتــەوە، 
ئاغــا و كۆمپانیــای بەیزافۆنــی دیتــووە، لــە بــارەی 
تۆماركردنــی قەوانــەوە ، دواتــر خۆیشــی لەگەڵیانــدا 
چووەتــە كۆمپانیاكــە و الوكــی )گەنــج خەلیل(یــان 
تۆماركــردووه ]10: ل34[.  الوكــی )گەنــج خەلیــل(
ــس  ــی كاوێ ــە بەناوبانگەكان ــە الوك ــە ل ــش یەكێك ی

ئاغــا و بەشــی سەرەتاكەشــی بــەم شــێوەیەیە:
))دلێلــێ وەرە لێلــێ وەرە لێلــێ ... دلــۆ نەمایــێ 
ئــەزێ قاییــش لپشــتاكەم كوڕمامــێ خــۆ ل خــەوەكا 
شــیرین ڕاكــەم ئــەزێ ڕاكــەم. چەكمــەكا عامــوودی 
دەلینگاكــەم،  شــفتەلی  شــەوالەكی  پیاكــەم،  د 
ــاڵح  ــەرەكا س ــەم، خەنج ــی دمالك ــی دندەل عەبایەك
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بەگــی د بەڕاكــەم، جوانــەكا دل مــازی شــوونی 
ــەرداكەم(( ]4: ل61[. ــم س ــێ( بین ــامێ )نەمای ش

الوكێكــی دیكــەی كاوێــس ئاغــا كــە لــەم ڕۆمانــەدا 
ــە ڕۆمانەكــەدا  ــە.  ل ــاس كــراوە، الوكــی )مەلیكۆ(ی ب
ئامــاژەی پــێ كــراوە و بووەتــە خاڵێكــی بەهێــز بــۆ 
ــا  ــس ئاغ ــە كاوێ ــەو كات ڕق ل ــەوەی دەســەاڵتی ئ ئ
ــە، الوكێكــی سیاســییە  ــە الوكەك ــت، چونك هەڵبگرێ
و ڕەخنــە لــە مەلیكــی عێــراق دەگرێــت ]ئەســتێرەی 
قەاڵتــێ، ل40[ بەهــۆی هێرشــی بۆ ســەر كوردســتان. 

ســەرەتای الوكەكــەش بــەم شــێوەیەیە:
))مەلیكــۆ، بــەاڵ خــۆ ل مــە وەكــە، وەاڵتــێ مــە 
چیایــە، مەلیــك بــەاڵ خــۆ ل مــە وەكــە، وەاڵتــێ مــە 
ــێ دارو  ــێ پیرەفات ــرە، ل چیای ــە لســەردا زنێ چیای

بــارێ وی چیایــی خــۆ لێــك دایــە(( ]4: ل63[.
كاوێــس  ناســاندنی  و  باســكردن  دوانیشــانەی 
ئاغــا بەشــێوەیەكی ناڕاســتەوخۆ ئەوەیــە كــە دوای 
ئــەوەی پیــری پەنهانــزان پێشــبینی كــوژران و 
ــێ،  ــی دەتریوێن ــا دەكات و دڵ ــس ئاغ مەرگــی كاوێ
ــۆ  ــەر ب ــە دەگرێتەب ــرەوە ڕێگ ــە هەولێ ــر ل ــە بەف ب
ــس  ــە شــوێنی كاوێ ــن كات بگات ــە زووتری ــەوەی ب ئ
ئاغــا، بــەاڵم پێڕانــاگات. پیــری پەنهانــزان دەڵێــت: 
))هێــی، دنیــا، هــەزار حەیــف و مەخابــن، بــە 
گونــد،  نەدایــە  الم  ڕانەگەیشــتم،  دارەبازەشــی 
دواخاكەناســە  گــرت،  گۆڕســتانم  ڕێــی  یەكســەر 
خۆڵیــان بەســەرداكردبوو، لەبــن كڕێــوە گۆڕەكەیــان 

ل37[. دەپەســتایەوە((]10: 
ــە، بــەاڵم ئەمــە  ئەمــە گێڕانــەوەی پیــری پەنهانزان
ڕاســتییەكی تێدایــە كــە ڕۆماننــووس ســوودی لــە 
ئاغــا  كاوێــس  ســپاردنی  بەخــاك  ڕۆژی  ڕووداوی 
وەرگرتــووە. لــەم ڕۆمانــەدا دەڵێــت لە كاتی ناشــتیندا 
كڕێــوە بــووە، ســەرچاوەی دیكــەش دەڵێــت كــە 
ئــەو ڕۆژەی كاوێــس ئاغایــان ناشــتووە ))بارانێكــی 
زۆربــووە، ڕەشــماڵیان هەڵدابــوو لەســەر گۆڕەكــە تــا 

هەڵیانكەنــد و كاوێســیان ناشــت((]4: ل61[.

هــی  بەڵگانــە،  و  نیشــانە  ئــەم  ســەرەڕای 
دیكــەش هــەن، بــەاڵم ئەوانــەی باســمان كــردن  
دەیســەلمێنن كــە ئــەو الوكبێــژەی لــە ڕۆمانــی 
ــە  ــس ئاغای ــراوە؛ كاوێ ــدا مەزرێن ئەســتێرەی قەاڵتێ
ــەوەش  ــەرەڕای ئ ــە. س ــێتییەكی دیك ــەوەك كەس ن
ــە شــوێنێك بەشــێوەیەكی ڕاســتەوخۆ لەشــێوەی  ل
)كاوێــز( نــاوی كاوێــس ئاغــا هاتــووە، ئەمــەش 
ــە  ــووە ك ــتییەوە ب ــی و خۆشەویس ــۆی ناوبانگ بەه
خەڵــك نــاوی منداڵەكانیــان لــێ نــاوە و ڕۆماننــووس 
پێــی وایــە كــە هەرچــی لــەدوای كاوێــس ئاغــا ئــەو 
نــاوەی لێنرابێــت، ئــەوە بــۆ  خۆشەویســتی كاوێــس 

ئاغــاوە دەگەڕێتــەوە ]10: ل40[.
و  ناســاندن  ســەرەكییەكانی  نیشــانە  ئەمانــە 
لــە  ئاغــان  كاوێــس  بەرجەســتەكردنی كەســێتی 
لــە  كــە  نیشــانانە  و  بەڵگــە  ئــەم  ڕۆمانەكــەدا، 
ڕۆمانەكــەدا لەبــارەی كاوێــس ئاغــاوە هاتــوون،  
پێوەندییەكــی ڕوون و ئاشــكرای نێــوان ڕووداو و 
بەڵگــەی مێژوویــی لەگــەڵ چۆنیەتــی بەكارهێنانــی 
ڕۆمانــدا  لــە  بەتایبەتــی  ئەدەبیــدا،  دەقــی  لــە 
نیشــان دەدەن كــە ئەدیــب دەتوانێــت بــە هەندێــك 
بەڵگــەی  و  ڕووداو  لــە  ســوود  دەســتكارییەوە 

وەربگرێــت. مێژوویــی 
الیەنێكــی مێژوویــی دیكــەی ڕۆمانەكــە كــە زیاتــر 
لــە داهێنانــی ڕۆماننووســە، پەیوەســتە بــە مەرگــی 
كاوێــس ئاغــاوە. ســەرچاوەی مێژوویــی بــاس لــەوە 
دەكات كــە كاوێــس ئاغــا بەهــۆی نەخۆشــییەوە 
ــەم  ــووری ل ــتا باك ــردووە. مامۆس ــی ك ــی دوای كۆچ
ســەردانی  بــۆ  دەڵێــت: ))زســتانێك  بارەیــەوە 
خزمەكانــی و خێڵەكــەی كــە لەناوچــەی پیرمــام 
دەبــن، دێتــە ئــەوێ لەگــەڵ ئەحمەدی ســمایل بەگ، 
ــوڕ  ــدی میرئاخ ــە گون ــێ، ل ــۆش ب ــێ خ ــان ل خوای
و هەرشــەم میــوان دەبــێ. لــەوێ كاوێــس ئاغــا 
نەخــۆش دەكــەوێ و بــە ئەحمــەد ســمایل بــەگ 
ــەوە.  ــن دەمێنم ــوە شــەقاڵوە، م ــۆ بگەڕێ ــێ: ت دەڵ
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ئەحمــەد ســمایل بــەگ وا دەكات و دەڕوات. كاوێــس 
ــارە نەخۆشــییەكەی،  ــەاڵم دی ــەوە، ب ــا دەمێنێت ئاغ
كــە نەزانــراوە چــی بــووە، ڕۆژ بــە ڕۆژ قورســتر 
ــووە،  ــووە و تەندروســتی هونەرمەندمــان خــراپ ب ب
ــك خەریكــی عیالجــی  ــا چ دوكتۆرێ نەشــزانراوە ئای
الی  نەیانبردووەتــە  بۆچــی  نــا؟  یــان  بــووە، 
ــان شــەقاڵوە؟ تــا ڕۆژێكــی  ــە هەولێــر، ی دوكتــۆر ل
چوارشــەممە، لــە مانگــی ڕەشــەمێ )شــوبات(ی 
ســاڵی 1936 لــە ماڵــی خزمێكــی لــە دێــی هەرشــەم 
گیانــی پاكــی لــە لــەش جیادەبێتــەوەو كۆچــی 

دوایــی دەكات((]4: ل60[.
ڕۆماننووس بەشــێوەیەكی ئەدەبــی و تێكەڵكردنی 
بــە كەشــی خەیاڵــی و جوانناســی، مردنــی كاوێــس 

ئاغــا بــۆ چەنــد ئەگەرێــك دەگەڕێنێتــەوە، وەك:
)1( هــۆكاری بەرایــی مردنــی كاوێــس ئاغــا بەپێی 
بۆچوونــی ڕۆماننــووس بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە كــە 
ئاغایــەك لــە الوكێكی كاوێس ئاغــادا وێنای ژنەكەی 
خــۆی كــردووە، بەهۆیــەوەش ڕقــی لێهەڵگرتــووە و 
داركاری كــردووە. لــەم بارەیــەوە ســێزدە بــە ئەبــوو 
نەجــم دەڵێــت: ))منیــش بیســتوومە ئاغایــەك لــە 
الوكەكــی ئــەو الوكبێــژە بــەژن و بــااڵ و چــاو و 
بــرۆ و ســینگ و مەمــك و ســمت و ڕانــی ژنــی 
خــۆی دیتیتــەوە، بۆیــە داركاریەكــی وەهــای كــرد، 

لــە شــەوێك پتــر نــەژی((]10: ل38[.
)2( ڕۆماننــووس پێــی وایە بەهــۆی باڵوبوونەوەی 
الوكــی )مەلیكــۆ(وە بــووە. دوای باڵوبوونــەوەی ئەم 
الوكــە، لەالیــەن خەڵكــەوە پێشــوازییەكی باشــی لێ 
كــراوە، لەنــاو خەڵــك بــە بەرفراوانــی باڵوبووەتەوە. 
دەســەاڵت بەشــێوەیەكی ناڕاســتەوخۆ قەدەغــەی 
ــاو خەڵكــدا،  ــەم الوكــە لەن ــۆ نەهێشــتنی ئ كــرد. ب
نرخــی زۆر بەرزكــردەوە، كردییــە چــل قاتــی خۆی و 
))پۆلیــس لــە نیــو درهەمــەوە گەیاندیــە دینارێك((
]10: ل35[. دەســەاڵت ترســی لــێ نیشــت، ڕقــی لــە 
كاوێــس ئاغــای هەڵگــرت و ))بــۆی لەنــاو نانێكــی 

دەســەاڵت  لێــرەدا  ل40[.  هەڵگــرت((]10:  گــەرم 
پەنــا بــۆ ئاغایانــی ئــەو كات دەبــات، ))ئاغایەكــی 

بــن شــار هاتــە بــن بــار، گوتبوویــە حوكمــەت:
بــۆ  وای  شــتێكی  لێگــەڕێ،  مــن  بــۆ  ئــەوە 
هەڵدەبەســتم، لەبەرچــاوی خەڵــك ســووك و چــرووك 
بێــت، وادەكــەم خەڵــك بێنــە دیوەخــان و بڵێــن:

ئاغا بیكوژە((]10: ل41-40[.
ســێزدە بــە ئەبــوو نەجــم دەڵێــت: ))كەواتــە 
بەهــۆی الوكــی مەلیكــۆوە، حوكمــەت بەدەســتی 
لێــرەدا ئەبــوو  ئاغایــەك كوشــتی؟((]10: ل41[. 
قســەكەی  و  دەداتــەوە  ســێزدە  وەاڵمــی  نەجــم 

بەپێــی زانیــاری خــۆی پشتڕاســت دەكاتــەوە.
)3( بەهــۆی الوكێكــی نــوێ بــووە. ئەبــوو نەجــم 
بــە  پێوەنــدی  كــە  دەكات  ئاشــكرا  نهێنییــەك 
مردنــی كاوێــس ئاغــاوە هەیــە،  دەڵێــت: ))منیــش 
ــێ،  وا تێگەیشــتم، بــەاڵم پیــری پەنهانــزان وا ناڵ
بــوو،  الوكێكــەوە  بەهــۆی  الوكبێــژ  كوشــتنی 

ل41[. ســەرقەوان((]10:  نەگەیشــتە 
ــەكە و  ــاو باس ــە ن ــزان دێت ــری پەنهان ــرەدا پی لێ
ــەوە كاوێــس  ــە هۆی ــەو الوكــە دەكات كــە ب ــاس ل ب
لــە  پەنهانــزان  پیــری  دا.  كوشــت  بــە  ئاغــای 
گێڕانەوەكەیــدا بــاس لــەوەدەكات كــە لــە نزیــك 
ئــاوی میریــی هەولێــر، كاوێــس ئاغــای دیتــووە 
))ئەمــن  كــردووە،  لــێ  الوكــەی  ئــەو  داوای  و 
ــزەوە  ــرد، بەڕێ ــێ ك ــەم ل بەشــەرمەوە داوای الوكەك

بەالڵــە پتییــەوە گوتــی:
ببــو بــۆ بوتتــت تــۆی نەنــە نەڵێــم بــۆ ككككێــی 

دەدەڵڵێــم
دەســتی خســتە بــن گوێــی و تێــی هەڵكــرد، 
نەبــوو كــە كەوتبوونــە  لــەو الوكانــە  هیــچ كام 
ــە پێشــتر  ــوو ك ــەش نەب ــەو الوكان ــەوان، ئ ســەر ق
گوترابــوون و بیســترابوون، الوكێــك بــوو باســی 
داگیركاریــی عــارەب و ڕۆم و عەجەمــی دەكــرد، 
كــوردی دەكــرد((]10: ل41[. باســی خۆخۆریــی 
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ــتبۆوە  ــە گەیش ــەوەش ))قس ــەم الوك ــۆی ئ بەه
بگاتــە  ئەگــەر  بەڕێوەیــە،  الوكێــك  كــە  بەغــدا 
هەرایەكــی  ســەرقەوان،  بكەوێتــە  و  بەیزافــۆن 
گــەورە دەنێتــەوە، هەرایــەك چ بــزاڤ و شۆڕشــێك 
نەینابێتــەوە، حوكمــەت بەخۆكــەوت و دەســتوبردی 

لــێ كــرد((]10: ل42[.
ئــەم گێڕانــەوە ئەدەبییــەی تایبــەت بەمەرگــی 
كاوێــس ئاغــا زۆر جیــاوازە لــە ڕووداوە مێژووییەكــە 
كــە لــە ســەرچاوەكەی مامۆســتا باكــووری دا بــاس 
ئەدەبــی  جوانییەكــی  ئەوەشــدا  لەگــەڵ  كــراوە، 
تێدایــە، ســوود لــە مێــژوو وەرگیــراوە، لەگــەڵ 
كەســێتی الوكبێــژ تێكــەڵ كــراوە كــە الوكبێــژ وەك 
كەســێتییەكی سیاســی ڕۆڵــی هەبــووە و لــە ڕێگــەی 
الوكــەوە هەســتی نەتەوەیــی دروســت كــردووە. 
ســەربەخۆیی  گەورەكــەی  خەونــە  مەبەســتیش 
هەمــوو  كوردســتانیش  نەیارانــی  كوردســتانە، 
ــە  هەو ڵێكــی خەونــی ســەربەخۆیی كوردســتانیان ب
ــە چ سیاســی  ــەو هەوڵ مەترســی زانیــوە، ئەوجــا ئ
ــە. ــتێكی دیك ــەر ش ــان ه ــەری، ی ــان هون ــت، ی بێ

)2( شەهابە
شــەهابەی مەقامــزان و قورئانخوێــن و سەاڵكێشــی 
مزگەوتــی گــەورەی قەاڵتــی هەولێــر، نــاوی تــەواوی 
موهاجیــر  حو ســەین  كــوڕی  ))شــەهابەددینی 
ناســراو بــە ئەحمــەد شــەبەكی كــوڕی میــر ســەلیم 
ــە و  ــەی هەكاریی ــی ناوچ ــەمزینە، خەڵك ــای ش ئاغ
لــە عەشــیرەتی شــكاكە. لــە ســەرەتای مانگــی 
لــە گەڕەكــی ســەرای  بەهــاری ســاڵی )1891( 
ــای گــەورە  ــۆ دنی ــر چــاوی ب ــی شــاری هەولێ قەاڵت
ــە ســاڵی 1912 قوتابــی  ــاك كردووەتــەوە. ل و ڕوون
ســەید مــەردان بــووە لــە فێربوونــی قورئانخوێندن و 
مەقامــدا. لــە 3ی شــوباتی ســاڵی 1939 ماڵئاوایــی 
ــتانی  ــە گۆڕس ــی دەكات و ل ــت و برادەران ــە دۆس ل
شــێخەڵاڵ بــە خــاك ســپێردراوە((]6: ل157-156[.

شــەهابە وەك مەقامزانێــك لــە ڕۆمانی ئەســتێرەی 
قەاڵتێــی كەریــم كاكــەدا كراوەتــە كارەكتەرێكــی 
ڕۆمانەكــە و بەشــێوەی جیــا بــاس كــراوه كــە زیاتــر 
خــۆی لــە شــێوەی ناڕاســتەوخۆدا دەبینێتــەوە. 
بەشــێوەیەكی  شــوێنێك   لــە  ئەوەشــدا  لەگــەڵ 
ڕاســتەوخۆ نــاوی هاتــووە، بــەاڵم لێرەشــدا وەك 
ئەوەیــە كــە ناوێكــی ڕاســتەقینەی كردبێتــە ناوێكــی 

ــی]10: ل50[.  ــی نهێنی ــان ناوێك ــاراوە، ی ش
لــەم ڕۆمانــەدا بەشــێوەی  هەرچەنــدە شــەهابە 
ڕاســتەوخۆ نــاوی نەهاتــووە، بــەاڵم لــە ڕێگــەی چەند 
نیشــانەیەكەوە دەیناســینەوە. ڕۆماننــووس ســوودی 
لەچەنــد بەڵگەیەكــی مێژوویــی وەرگرتــووە تــا وەك 
كەســێتییەكی مێژوویــی كــە ســەرچاوەكەی هونــەری 

ــە كارەكتەرێكــی ڕۆمانەكــەی. مەقامزانییــە، بكات
بەشــێوەیەكی گشــتی دەركەوتــن و مەزراندنــی 
شــەهابە لــەم ڕۆمانــەدا بەچەنــد شــێوەیەك بــووە، 

وەك:
ــان  ــە، ی ــە داوودییەك ــە دەنگ ــەهابە ب ــار ش زۆرج
داوودی قەاڵتــێ نــاوی هاتــووە. ئەمــەش بــۆ ئــەوە 
ــی زۆر  ــی داوود دەنگ ــن حەزرەت ــەوە دەڵێ دەگەڕێت
خــۆش بــووە، شــەهابەش دەنگــی زۆر خــۆش بووە، 
ڕۆماننــووس وەك ئەوەیــە بڵــێ كــە دەنگــی شــەهابە 
لــە خۆشــیدا وەك دەنگــی حەزرەتــی داوودە، بۆیــە 
ئــەو نــاوەی لێنــاوە، ڕۆماننــووس ئەمــەی بــەم 
حەزرەتــی  ))لــەدوای  كــردووە  بــاس  شــێوەیە 
داوودەوە، یــەك داوودی دی هاتــە دنیایــێ، ئەویــش 

ــێ((]10: ل41[. ــا لەســەر قەاڵت ئەوەت
لــە پەســنی شــەهابەدا  لــە شــوێنێكی دیكــە 
كــە بــەزۆری بــە دوا داوود نــاوی لــەم ڕۆمانــەدا 
هاتــووە، ئــەوە دەردەخــات كــە بەهــۆی لێهاتوویــی 
لــە مەقامبێژیــدا ناوبانگییەكــی گەلێــك بەرفراوانــی 
توانایــی  و  نــاو  واڵتــان  لــە  و  پەیداكــردووە 
بــا  لەگــەڵ  نــاوی  داوود  ))دوا  باڵوبووەتــەوە. 
ڕۆیشــتبوو، شــاران و چیــا و دەریــای بڕیبــوو، 
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لــە ئێــران و تــووران و عارەبســتانەوە دەهاتــن، 
گوێیــان لــە مەقــام و بانــگ و ســەاڵی دەگــرت((]10: 
ــووران  ــران و ت ــە ئێ ــی ل ــە هۆگران ــارە ك ل48[. دی
و عارەبســتانەوە دێــن لــە زمانــی گەیشــتوونە، بــە 
زمانــی ئــەوان مەقامــی گوتــووە، کــە ئــەوە لەگــەڵ 
ئــەو قســەیەی گۆرانیبێــژی ناســراو )مشــكۆ(دا یەك 
دەگرێتــەوە كــە شــەهابە  ))هیچ پەكــی نەدەكەوت، 
كــوردی و توركــی و عەرەبــی و فارســی وەك یــەك 
بەشــێوەیەكی  ئەمــەش  ل155[،  دەگــوت((]6: 

ــەهابەوە. ــە ش ــكردنە ل ــتەوخۆ باس ناڕاس
ــی شــەهابەوە،  ــاو و توانای ــە ن ــەر ســەبارەت ب ه
ــی  ــە واڵت ــە ل ــووە ك ــەوەش هات ــەدا ئ ــە ڕۆمانەك ل
میســرەوە داوایــان لــە شــەهابە كــردووە بچێتــە 
پیــری  لــەزاری  ئەمــەی  ڕۆماننــووس  ئــەو ێ. 

پەنهانزانــەوە بــەم شــێوەیە بــاس كــردووە:
))لــە واڵتــی فیرعەونانــەوە بەدوایدا هاتــن، گۆتیان: 
لەگەڵمــان وەرە، بچینــە ناو ئەهرامــان، كلیلی دەرگەی 
ــت وەك  ــت، دەنگ ــت وەگیردەكەوێ ــەی قاڕوون گەنجین
نیــل نەمــر دەبێــت، حەیفــە وا بــە قەلەنــدەری لــە 
ــوو(( ــووی، دوا داوود نەچ ــێ كەوت ــەی مزگەوت حەوش
]10: ل48[. لێرەشــدا بەڵگەیەكــی مێژوویــی هەیــە كــە 
كاتێــك گۆرانیبێــژی نــاوداری میســر )ئووم كەلســووم( 
ــدا  ــاری بەغ ــە ش ــراق و ل ــە عێ ــاڵی 1932 دێت ــە س ل
ئاهەنگێــك دەگێڕێــت، شــەهابە لــەوێ دەبێــت، لــە 
ئاهانگەكــەدا شــەهابە لــەدوای ئــووم كەلســووم مەقــام 
ــام  ــی سەرس ــووم كەلســووم پێ ــت، ئ ــی دەڵێ و گۆران
دەبێــت، داوای لــێ دەكات لەگەڵیانــدا بچێتــە میســر، 

بــەاڵم شــەهابە ناچێــت]6: ل158[.
ــەت  ــەی تایب ــە مێژووییان ــەو بەڵگ ــووس ئ ڕۆمانن
ــوو  ــاوە، بەڵك ــۆی بەكارنەهێن ــەهابە وەك خ ــە ش ب
تێكەڵــی خەیاڵــی كــردوون، بەتایبەتــی لــە بابەتــی 
بــە  زانــراوە شــەهابە  مەرگــی شــەهابەوە. وەك 
ل157[ ،  كــردووه]6:  دوایــی  كۆچــی  نەخۆشــی 
بــەاڵم ڕۆماننــووس ئــەم بابەتــەی بەشــێوەیەكی 

ــەر  ــەهابە لەب ــە ش ــی وای ــردووە. پێ ــاس ك ــە ب دیك
ئــەم  كــراوە.  دەرمانخــوارد  خۆشــەكەی  دەنگــە 
ــەزاری  ــەدا ل ــە ڕۆمانەك ــەهابە ل ــی ش ــەی ژیان الیەن
كــە هەمــوو  گێڕدراوەتــەوە  پەنهانزانــەوە  پیــری 
جارێــك پێــش مردنــی كەســێتییەك، پێشــبینی 
بارەیــەوە  لــەم  تریواندوویەتــی،  دڵــی  كــردووە 
دەڵێــت: ))خەوتبــووم، بــە دەنگێــك بەئاگاهاتــم، 
دەبینــم حەزرەتــی داوودە، لــە خەونێــك دیتبــووم، 

ناســیمەوە، لەسەرســەرم ڕاوەســتاو گوتــی:
و  ئــاو دەچــێ  و  ئــاوە  دەنگــم  نەگەیتــێ  زوو 
ــا دەچــم،  ــە دەســتی دنی كــەس نامبیســتێتەوە و ل
داوودە،  دوا  مەبەســتی  زانیــم  چــووم،  یەكپــێ 
ــووی، خەونیشــم  ــم تریواندب ــك پێشــتریش دڵ كەمێ
پێیــەوە دیتبــوو، لەنــاو كەرتكــە ئاوێنــەی ڕدێنــم بــە 
دیاریــەوە دەتراشــم وێنەیەكــی دەنگــدار و جوولــەدار 
ــە  ــوو ك ــوو، داوود ب ــەو ب ــەڕی، ئ ــمدا تێپ ــە پێش ب
ــەهابە،  ــوو ش ــۆی ناب ــاوی لەخ ــا ن ــی دنی ــە ترس ل
كەوتبــووە دوای الوكبێژەكــه )کــە مەبەســت کاوێس 

ــوت: ــی دەیگ ــە گۆران ــە(، ب ئاغای
ڕاوەســتە، دێمــە ئــەوێ، لــە دنیــا جێــم نابێتەوە((

]10: ل50-49[.
هەرچەنــدە زۆربــەی باسوخواســی شــەهابە لــە زاری 
پیــری پەنهانزانەوەیــە، بــەاڵم لێــرەدا ڕســتەیەكی 

ــە. شــەهابەش هەی
دوای ئــەوەی پیــری پەنهانــزان شــەهابە دەبینێت، 
داوای تۆماركردنــی دەنــگ و مەقامــی لێــدەكات، 
ــری  ــت، پی ــانی ڕازی نابێ ــە ئاس ــەهابە ب ــەاڵم ش ب

ــەڵ دەدات: ــی لەگ ــزان زۆر هەوڵ پەنهان
بەیزافۆنــم  و  ڕایــێ  هێنایــە  ئــەوم  ))تــا 
ئاگاداركــردەوە، نەیارانــی دەنــگ دەرمــان خواردیــان 
ــتە  ــەوت، گەیش ــی ك ــەوت و دەنگ ــێ ك ــرد، لەج ك

ل50[. الوكبێژەكــە((]10: 
دوا دیمەنــی شــەهابە لــە ڕۆمانەكــەدا، ڕۆماننووس 
ــی و  ــە دوای مردن ــداوە ك ــی ئەفســانەیی پێ پلەیەك
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ــووە ))داوودی  ــی گوت ــەر گۆران ــاو گۆڕیشــدا ه لەن
ناوگۆڕیــش، لــە گۆرانــی نەكــەوت، زۆركــەس بــەالی 
گۆڕەكەیــدا تێپەڕیــون و گوێیــان لــە دەنگــی بــووە، 

ترســاون و هەاڵتــوون((]10: ل50[.
بەهــۆی ئــەم كاریگەرییــەی شــەهابەی بەســەر 
هەیبــووە،  مردنیشــی  دوای  لــە  كــە  خەڵكــەوە 
))شــارەوانی  كــە  دەڵێــت  ئــەوە  ڕۆماننــووس 
گەیشــتێ و گــۆڕی داوودیــان شــوونبزركرد((]10: 
ل50[، ئەمــەش چارەســەركردنێكی هونەرییــە لــە 
گــۆڕی  شــونبزركردنی  بابەتــی  بــۆ  ڕۆمانەكــەدا 
شــەهابە، چونكــە ڕاســتییەکەی  هۆی شــونبزركردنی 
گــۆڕی شــەهابە بەهــۆی فراوانكردنــی شــەقام و 

بــازاڕی شــێخەڵاڵوە بــووە.
ئــەم چــوار كەســێتییەی كە لە ڕۆمانی ئەســتێرەی 
قەاڵتێــدا كردوومانەتــە بناغــەی ئــەم توێژینەوەیــە، 
ــراون  ــژووی كوردســتانەوە وەرگی ــە مێ ــان ل هەمووی
و  خەیــاڵ  بــە  تێكەڵكردنــی  بــە  ڕۆماننــووس  و 
تەنكیكــەوە، مەزراندوونیەتییــە نێــو ڕۆمانەكــەی 
و پلــەی كارەكتــەری پێــداون. ئــەم كەســێتی و 
ڕووداوانــەی پەیوەســتە پێیانــەوە، لە مێــژووی نوێی 
ســەدەی  بەتایبەتــی  وەرگیــراون،  كوردســتانەوە 
بیســتەم، ئەمــەش بــە بــەراورد بــە كاتــی نووســینی 
باڵوبوونــەوەی،  و  چــاپ  مێــژووی  و  ڕۆمانەكــە 
ــە ســاڵی  ــە ل ــارە ڕۆمانەك ــە دی ــه،  ك ــی نزیك كاتێك
ــن ڕووداو و  ــەوە. نزیكتری ــاپ و باڵوكراوەت 2017 چ
ــە  ــتە ب ــەش پەیوەس ــی ڕۆمانەك ــێتیی مێژووی كەس
تیرۆركردنــی )عەبدولخالــق مەعرووف(ـــەوە كــە لــە 
ڕۆمانەكــەدا لــە ســاڵی 1985 ڕووی داوە، ئەمــەش 
دەكاتــە )32 ســاڵ(. ئــەم نزیكییــەش لــە الیەنێكــی 
تیوریــی ڕۆمانمــان نزیــك دەكاتــەوە كــە پێــی وایــە 
ئــەو ڕۆمانانــەی كــە كەشــێكی مێژووییــان بەســەردا 
مێژوویانــە  ڕووداوە  لــەو  ئــاوڕ  دەكرێــت  زاڵــە، 
بدەنــەوە كــە مــاوەی پەنجــا ســاڵێكی بەســەردا 

تێپەڕیــوه]22، ل116[. 

ڕۆمانەكــە  ســوودوەرگرتنی  دیكــەی  الیەنێكــی 
ــە مێــژوودا ئەوەیــە كــە ئــەو كەســێتی و ڕووداوە  ل
مێــژووی  لــە  بەكارهاتــوون،  كــە  مێژووییانــەی 
ناو خــۆی كوردســتانەوە هاتــوون، نــەك لــە دەرەوە.

ئەنجام
ئــەم خااڵنــە گرنگتریــن ئــەو ئەنجامانــەن كــە لــە 
چوارچێــوەی ئــەم توێژینەوەیــەدا پێی گەیشــتووین:
)1( كەســێتیی وشــە و زاراوەیەكــی فرەڕەهەنــدی 
یــەك  چوارچێــوەی  لــە  دەروونناســییە،  بــواری 
واتــای دیاریكــراوەوە ناوەســتێت. بناغەكــەی لــە 
ــەڵ  ــش لەگ ــراوەو زۆرجاری ــەس( وەرگی ــەی )ك وش

ــر. ــای یەكت ــە هاووات ــایەتی( دەبن )كەس
پێوەندییەكــی  ڕۆمانــدا  و  مێــژوو  لەنێــوان   )2(
توندوتــۆڵ هەیــە، ڕۆمــان لەگەلێــك ڕووەوە ســوودی لە 
مێــژوو وەرگرتــووە، كەســێتیی مێژوویــی یەكێــك لــەو 
الیەنانــەی مێــژووە كــە ڕۆمــان ســوودی لێوەرگرتــووە.
)4( ڕۆمانــی )ئەســتێرەی قەاڵتــێ(ی كەریــم كاكە، 
ســوودی لــە مێــژووی نزیكــی كوردســتان وەرگرتــووە، 
ئەمــەش لــە ڕێگــەی مەزراندنــی چەنــد كەســێتییەكی 
ــەم  ــەری ب ــەی كارەكت ــتاندا پل ــە كوردس ــی ل مێژووی

كەســێتییانە بەخشــیوە  لــە ڕۆمانەكــەدا.
)5( دڵــدار و ئەحمەدموختــار جــاف وەك دوو 
شــاعیر لــەم ڕۆمانــەدا لــە ڕێگــەی چەنــدان ئامــاژە 
بەرهەمیــان  و  ژیــان  بــە  تایبــەت  نیشــانەی  و 
ڕۆمانەكــه،  كارەكتــەری  بوونەتــە  ناســێنراون، 
بەشــدارییان لــە واتــای گشــتیی ڕۆمانەكــە و پەیامی 

ڕۆماننووســدا كــردووە.
ــدی  ــا و شــەهابە دوو هونەرمەن ــس ئاغ )6( كاوێ
ڕۆمانــەدا  لــەم  كــە  مەقامــن  و  الوك  بــواری 
ڕۆمانەكــە،  كارەكتــەری  بوونەتــە  بەكارهاتــوون، 
بەرجەســتەكردنیان لــە ڕێگــەی چەنــد ئامــاژە و 
نیشــانەیەكی تایبەتی خۆیان بــووە، لە چوارچێوەی 
پســپۆڕی هونــەری خۆیــان بەشــدارییان لــە دەقــی 
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ڕۆمانەكــە و گوتــاری ڕۆماننووســدا كــردووە.
ــاژە  ــە ڕێگــەی ئام ــەر چــوار كەســێتییەكە ل )7( ه
ڕۆماننــووس  كــراون،  بەرجەســتە  نیشــانەوە  و 
ــاوی  ــتەوخۆ ن ــێوەی ڕاس ــتی، بەش ــێوەیەكی گش بەش
ئامــاژە و  ڕێگــەی چەنــد  لــە  بەڵكــوو  نەهێنــاون، 
نیشــانەیەكی تایبــەت بــە ژیــان و بەهــرە و تواناییانەوە 

ئەمــەی كــردووە. 
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