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 کورته  چكيده
مم حارض، مشخص منودن ساختار بیت  هدف از پژوهش

های جادویی ی عنارص آن با قصهو سپس مقایسه و زین

چهارچوب دهد ی پژوهش نشان میکردی است. نتیجه

ادی با بیت مذکور مطابقت ی والدیمیر پراپ تا حد زینظر

ز نی« پیامن»و « دعا»، «رثا»متفاوت کند، اما سه عنرص می

شان در پیشربد روایت شود که با توجه به اهمیتدیده می

از مجموع سی  به شامر آورد.« خویشکاری»ها را توان آنمی

و یک خویشکاری مورد نظر پراپ، بیست و سه مورد در این 

از دو حرکت تشکیل شده  مم و زینشود. روایت دیده می

های اصلی حرکت اول عبارتند از: مم، است و شخصیت

و  ؛الدین، رشیرپهلوان؛ زین، شاهزاده خانم؛ بکر و میرزین

دوم،  حرکت . درتاژدین و خاتون استی یاریگرقرهبنگینه، 

 رسد.ت و در پایان به پادشاهی میبنگینه پهلوان اس

های جادویی کردی نشان و قصه مم و زینی بیت مقایسه

دهد که با وجود تفاوت نوع، از نظر ساختار و عنارص می

آنها وجود دارد. اما  زیرساختی اشرتاکات زیادی میان

 شان شکستشود که مهمرتینهایی نیز دیده میتفاوت

ها و عنارص پهلوان اصلی است. همچنین، محتوا، موتیف

روساختی این آثار مقایسه شد و عنارص مشرتک و 

شان مشخص گردید. بررسی این مورد نشان متفاوت

 ،ی مشرتکرغم وجود چند نکتهدهد که علیمی

های چشمگیری وجود دارد، برای مثال، در بخش تفاوت

ی ابتدایی و هامرکزی و اصلی روایت، برخالف بخش

ی های جادویی هستند، با نوعپایانی، که بسیار شبیه قصه

 تتوان گفشویم؛ طوری که میرو میرسگذشت واقعی روبه

کردستان است که آن را  واقعیتی از جامعه مم و زینبیت 

 ای فراگرفته است. افسانه و رویدادهای افسانه

تی یبهکردنی پێکهاتەی ئامانجی وتاری بەردەست، دیاری 

و پاشان بەراوردکردنی هێامنە ژێرخانی و  م و زینمه

 سەرخانییەکانیەتی لەگەڵ چیرۆکی ئەفسووناویی کوردیدا.

نیشان دەدات پێڕەوەکەی  م و زینمه ناسییشتهڕ نجامی دائه

ێامنی . سێ هبایهتهەڵیدا گلهڤالدیمیر پراپ لە زۆر الیەنەوە 

ە دەبیرنێن، ک ژی «یبەڵێن» و «دوعا»، «شینگێڕی»جیاوازی 

کەدا، گێڕانەوەپێشڤەچوونی  بە سەرنجدان بە گرنگییان لە

 رکیئه سی و یەک . لههەژمار بکرێن «ئەرک»دەکرێت بە 

ەم و ملە یان منوونه بیست و سێکراوی پراپ، نیشانتسده

یە و کەسایەتی دێتدوو بزاڤ پێک له ئەم بەرهەمە. دا هەنزین

ی انو هڵپا، ممهبریتین لە  مکهیهبزاڤی سەرەکییەکانی 

 و تاوانکار، میرزێندین وکر به ، کچەمیر؛زین سەرەکی؛

بزاڤی  له ر.تیدهیارمه ،ستیخاتووئه وتاژدین ره، قهنگینهبه

 شا.پاد بێتهکۆتاییدا ده له و  وانههڵپا نگینهبه ،مدادووهه

فسووناویی کوردی چیرۆکی ئه و بەرباسیتی بهبەراوردی 

 هباری پێکهات لە ، سەرەڕای جیاوازیی چەشن،ڕوونی دەکاتەوە

 .یههه یاندانێوان شیی زۆر لههاوبه وهکانهژێرخانییه هێامنه و

گرنگرتینیان  که ش دەبیرنێنندێک جیاوازیههبەاڵم 

 .یەکیرهوانی سههڵپاسەرلەهەنگ یان وتنی کهرنهسه

نی بوو ای ههەڕر سه نیشان دەدات، نهم الیهی ئهوهینهڵلێکۆ 

. گۆڕێدایەرچاو لهجیاوازیی به ڕووەوەم ڤپار، لهی ههڵند خاچه

 به ،گێڕانەوەکەداکیی رهسه وندی شی ناوهبه ، لهبۆ منوونه

کی چیرۆ  زۆر له کۆتایی که وستپێک شی دهی بهوانهپێچه

ی ردهو ربووی جۆرێک سهڕ ورهنزیکن، به ووناویفسئه

 بەیتیین بڵێتوانین ده ؛ بە چەشنێک کەوهبینهده قینهڕاسته

 فسانههئکە بە  ی کۆمەڵگای کوردستانەکڕاستییه م و زینمه

 .و ڕووداوی ئەفسووناوی دەورە دراوە

، مم و زینادبیات شفاهی کردی، بیت  واژگان کلیدی:

 والدیمیر پراپشناسی، های جادویی، ریختقصه

ەم مبەیتی  ،یکورد ییکەزار  یبەدەئ کان:کییهرهسه شهوه 

 پراپ ریمیالدڤ ،یناسەشتڕ دا ،یفسووناو ەئ یکۆ ر یچ ،و زین

1
دوره چهارم، شماره ۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۷
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 پێشەکی -1

وەک ژانری هەرە گرنگ و تایبەتی ئەدەبی زارەکیی کوردی، ئەستوونی بەرزی کۆشکی  ،«بەیت»

زۆرتر،  ،ەو ەکۆ ر ەناو  یبار  ەلوێژەی زارەکی و سەملێنەری دەوڵەمەندیی ئەم ئەدەبەیە. بەیتەکان، 

 تداەیب یرمۆ ف ەیبار ەل» ی دەگێڕنەوە ورفانیو ع ینییئا ،ییژووێم ،یماسەح ،یدار ڵد  یرهاتەسەب

 یشەب ەل ییەتیبر ختەت یشە. بێدکێپ «ندەب»و  «ختەت» یشەدوو ب ەل تەیب ەانیگوتوو

 یشە. بەو ەتێڕێگەید ەقس ەو ب ەو ەتێنێخو یو ئاواز نا نگەد ەب ژێتبەیب ە]...[ ک تەیب یخشانەپ

 ەیو ێچوارچ» لە ڕاستیدا، (.91: 2002 ،ەحموودزادە)م «ەتەیب ەیکییەعریش ەشەب ش،یندەب

 .(19) «ەکهاتوو ێپ عر،یو دراما و ش کۆ ر یچ یتر  یژانر  ێس یردوو ەدار و پ ەب تەیب ییگشت

منوونەیەک لە بەیتە بەناوبانگ و باڵکێشەکان، کە شایەنی ئەوەیە بە سەرگوڵی ئەدەبی زارەکیی 

دوو کەسایەتیی سەرەکیی ئەم ی دڵداریی ربوردهسهە. م و زینمهئەم گەلە ناودێر بکرێت، 

رباڵوی دەنگ بە بە کوردیداڤکی و نڤیسکی بی دهدهئه له گێرانەوەیە، واتە کاکە مەم و خاتوو زین،

ڵداری و بەسەرهاتە تراژیکە د م ی ئهوهگێڕانهدەتوانین بڵێین  ؛ بە چەشنێک کەوهتهنگی داوهڕهو 

. لە ووهباو بو بە زاراوەی جیاجیا رێن کوردستان ڤهموو دههه له ڕادەیێک پاڵەوانی و حەماسییەتا 

ورمانجیدا لە ک بەیتی بەرباس، وێژەی کورمانجی و گۆرانیشدا چووەتە خانەی ئەدەبی نوورساوەوە.

 . نارساوه «مەمێ ئاالن»بە 

وێرەی و بە گ وهه-مان ئۆسکار ،ڵامنیئه ریلێکۆڵەن الیه م جار لهکهبۆ یه م و زینمهیتی به

 9101تا هە 9109. مان ساڵی تۆمار کراوهگێڕانەوەی بەیتبێژی لێزانی ئەودەم، ڕەحامن بەکر، 

. نی ئێرانی کردووهرداکان سهئێرانییه ر زمانهسه له وهڵامنیا بۆ لێکۆڵینهرمانی ئیمپراتۆری ئهفه به

و له انئۆسکار م. ڵیبژاردووهیدانی ههبۆ کاری مه ناوبراو که بووه و شوێنانهکێک لهموکریان یه

 رگێڕانهڵ وهگهله 910١ساڵی  و له وههتش چیرۆکی کۆ کردووهیت و شهبه ڤدههماوەیەدا ح

دا 91٩١ی ساڵ له . مامۆستا هێمنچاپی کردووە هیریفهی موزهفهحتو ناوی  ژێر له دایکهڵامنییهئه

بۆچوونی  به .کی پڕهێژای بۆ نووسیوهکییهر ڕێنووسی کوردی و پێشهسه تهی هێناوهم کتێبهئه

ری هرانسسه . لهەرچاو تێدا به یشتیردهی ئایینی زهو نیشانه ک کۆنهێلگه م و زینمه وی،

 و له ڕای شهدکر هێامی خو بیرنێت: بهڕدا دهری خێر و شهناڤبه ڤچوون لهو په ڕدا شهکهیتهبه

 یتهم بهکات. ئهده یفیداکاری م و زینمهو بۆ پاراستنی  تاژدین خودای خێرهرهردا قهرانبهبه

نسی، رهفه ڵامنی،ئه وانهکانی تر لهر زمانهو تا ئێستا بۆ سه ناوبانگرتین چیرۆکی کوردییهبه

شیاوی ئاماژەیە، (. ٧٤ -٧٩: 9110مان،  :)له رگێڕدراوهرکی وهو نی، فارسی و ترمهسی، ئهو ڕو 

 یکورد یوسنو ڕێ رەس ەتەرناو ێه ەو ەانیووبەیئ اڵدو ەیعوبمامۆستا  نیەال ەجار ل مەکیە ۆب ئەم دەقە
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 ،ی)حجاز کراوە  چاپ زداێور ەت ەیزانستگ ەل ەیکییەفارس ەانێڕ رگەو  یاێڕ و ، 91٩0ڵی سا ەو ل

2092 :9١0.) 

ڕی تا نها ئاوهه کر کهامن بهحی ڕهم و زینمهیتی کانی بهکێشهباڵ بابەتە کێک لهیه

رهاتێکی هسکوو بهوه وهکهالیه له بەرباس یوهگێڕانه که یهوه، ئهوهتهدراوهلێ نه شێلگیرانەی

ندێک هێامن و مۆتیفی جادوویی و ن ههخاوه وهکی دیکهەالی نوێنێت و لهده قینهڕاسته

ردنی کدیاری هب پێامن وایه . ئێمهوهبێتهکان نزیک دهیهیجادوو چیرۆکه و زۆر له اساییهئر ده

و ناخی ئه کی چێرت و قووڵرت بهیهشێوه توانین بهده م و زینمهکانی هیکیرهسه و هێامنه پێکهاته

ی هاتهکردنی پێکشانیستنده رتی بناسێنین.اکدا ڕۆبچین و باشرتی بناسین و چیتهبه

ی و زانستیانه راوردکردنی وردبینانهبهی رباس، ڕێگهیتی بهکانی بهرهداڕێژه یی و هێامنهوهڕانهێگ

 . بهخاتردهکانیان دهشها و هاوبهیج ندهههکات و ڕهکاندا خۆش دهفسووناویهئه ڵ چیرۆکهگهله

ۆژیی وی مۆرفۆلپێڕه ، لهم و زینمه ە ژێرخانییەکانیو هێامن کردنی پێکهاتهستی دیاریبهمه

ڵ چیرۆکێن گهراوردکردنی لهها بۆ بهروهگرین. ههردهوه ڵک( که91٩0-9٤1١ر پراپ )یمیڤالد

بە پێی  یدازمانی کورد فسووناوی لهناسیی چیرۆکێن ئهداڕشتهری ێی ماستنامه فسووناویدا لهئه

و  یمیباهئی) م ناونیشانهر بهها وتارێک ههروه( و هه911٧، یمیاهئیب ) پێڕەوی ڤالدیمیر پراپ

. وهتههکۆڵیون چیرۆکانه م جۆرهیی ئهوهی گێڕانهپێکهاته له که ،بینیند ده( سوو 911١پارسا، 

 ییاسارئەد یووداو ڕ و  رەو ەبوون یگر لەخۆ  ەک نەکانۆ ر یچ وەئ ،یفسووناو ەئ یکۆ ر یچ ەل ستەبەم

 کراون یار ید ٩٧1تا  100ی لەدگۆ ک ەب دانۆ مپسات -ئارن ییندەنبێلۆ پ ەو ل نەر ەمەو س رەیو س

 ؛رشۆڤە دەکەینپراپ  بۆچوونەکەیتا رهدا سهکهی وتارهدرێژه . له(9١2-٩١: 9119)مارزولف، 

جیا  نهیهال دوایەش، و بۆچوونە دیاری دەکەین می ئهگوێره به م و زینمهیتی بهپێکهاتەی پاشان 

 .دەخەینەڕووکوردی ی بەرباس و چیرۆکی ئەفسووناویی یتکانی بهشهو هاوبه

 

 وهی لێکۆڵینهپێشینهـ ٢

مێ مه»تەنانەت خانی و ئەحمەدی ی م و زینمه ت بهبارهین سهڵکۆ ژماری نووسین و ڤههه

م ئه یاجیاجی بۆچوونێن گوێره ران بهلێکۆڵهە و زیاتر  ،م و زینمهیتی ڵ بهگهراورد لهبه به ،«ئاالن

دا نامەی ماستێرەکەی بە 91٤1بۆ منوونە، فەرهاد شاکەلی لە ساڵی . یان تاوتوێ کردووهقانهده

چەند  لە زانکۆی ئوپساال و لەم ناسیۆنالیزمی کوردی لە مەم و زینی ئەحمەدی خانیداناونیشانی 

 نگدانا فۆلکۆرێ دهڕ ژێر ناوی  لهخۆی  یر ێماست نامەیگۆران ئالی سامل ساڵەی دواییشدا، 

ر سه لهپێشکەش کردووە.  وان زانستگەی له (209٩) دادێ خانیمهحم و زین یا ئهستانا مهده

نگێ کورد ههتیپۆلۆژیا لهناوی  ردین بهێی مزانستگه ر لهێماست نامەیەکیمێ ئاالن ژی یتی مهبه



  8931، پاییز و زمستان 6پژوهشنامه ادبیات کردی، سال چهارم، شماره  |831

 

 ( له209٤) مێ ئاالنو مه لمێ زاستهڕۆ ب میناکێن  جوزێف کەمبێڵ:یا نێرینێن ل چارچۆڤه

 اراوردکاریبه»ن وتاری ال سائ مزیهڕهوەها ر . ههپێشکەش کراوە ەوە-لکتاشچه ین سامالیه

باهیم تاردوش ژی وتاری ئی( و 209١دێ خانی )مهحئه ام و زینمهو  «مێ ئاالنمە»ستانا ده

 لە. تاردوش وهته( باڵو کردووه209٤) «گۆتنا کوردی دهل د ڤهنگێن ترادیسیۆنهههتیێن لهتایبه»

 وەیگێڕانەشت هه سەرلەهەنگی ەندییەکانیمتڕێبازی ڕاگالن تایبهبە پێی  ەکەیداتار و 

 . ه«مێ ئاالنمه»یان کیه که ستنیشان کردووهده

 له 209٩ساڵی  له حەمەدم جەمیلهاوکار  ،دا«زین و ممە»ی لەگەڵ بەیتی ندیپێوه له

 ێممه»مان و  ی ئۆسکارم و زینداستانی مه له وهبنیادی گێڕانهناوی  یدا بهکههنامر ێماست

م ڤپاریی داستان و شانۆ لهر جوداهی و ههسهتهرژاوه، پهکاریمی ههحیم ڕهحبدوڕههعی «نئاال 

 لە دەرەوەی. راورد کردووهبه یانیزمان و سف، دیالۆگ و مۆنۆلۆگ، شوێن، وهکات و دامانهرههبه

 له توورهئوس»ناوی  بهنوورساوەیەکی کورتی بیبی هحهادی وەک منوونە، ، زانکۆییشدا چاالکیی

ئاوڕدانەوە  دا باڵو کردووەتەوە و بەڕامانلە گۆڤاری  (2090) «دام و زینمهیتی ی بهوهخوێندنه

 ی لهاوشێوههو میناکی  وهکردو  پێنج منوونه ۆی بئاماژه ،یتهم بهکانی ئهییهئوستووره نهالیهلە 

  .یۆنانیدا باس کردووهی ئوستووره

لە هەندێ لێکۆڵینەوەدا بەیتی باسکراو، وێڕای چەند بەرهەمی دیکە، وەک منوونە کەڵکیان 

 ەیکهاتێپ یناو  ەبەیە حموودزادەم رەهبلێ وەرگیراوە. یەکێک لەم هەواڵنە، کتێبە بەنرخەکەی ڕە

ۆیە، بووە؛ ب رچاوەبەل یتەیب ییگشت یواتاەم توێژینەوەیەدا ل رەنووس (.91٤9) یکورد یتەیب

مەحموودزادە (. ٧)ی تاوتوێ کردووە شیرانەیالوک و ح ت،ەیب یتەبیتا یشنەچ وێڕای

و  ێس یشەب ەل ە وکردوو  یار ید تداەیب ەل یکۆ ر یو چ عریش یکانەز ەگڕە ی وتناسەیب یکانەواز ێش

 یکردننێلۆ و پ تەیب ەیکهاتێپ ەیشەگ یزمیکانیم رەسەتەرژاو ەپ دایشی کتێبەکەیچوار 

 ەب دانرنجەبه س دا،ییشتاۆ ک یشەب ە. لیکەزار  یبەدەئ ەیگرنگ ەژانر  مەئ ەییکهاتێپ

 ەک ەکردوو  یر اید وباوداتەیب یپانتا ەل یاواز یج ەیکهاتێپ وتەح کان،ییەگشت ییەندەمتەبیتا

 یتەیب. 1؛ ارەیع واوەت وەلەیم یتەیب. 2 ؛ەو ەار ەیع واوەت ەیکهاتێپ ەب تەیب. 9 ە:ل نیتیبر

 یتەی. ب٩ م؛ەدووه یر ۆ ج ەیینزوومەم یتەی. ب١ م؛ەکیە یر ۆ ج ەیینزوومەم یتەی. ب٧ ؛ەییخواز 

 یمەچوار  یشەب ەل یحجاز  دەمەمحهەروەها وەک منوونەیەکی تر،  .الوک. ۷و  رانەیح ەو ێش

 ینییئا ییکچووێو  ێندە، ه(2092) کورد ەیو ەتەن ەیفەلسەو ف یلۆ ئ یشوناسی بێکت

(. بە 9٩٩-9٧1) ووەڕ تەخستوو  دانیو ز مەم یتەیب ەل ییزدێ( و ئیار ی) ەییو کاک یرستەهرپیم

 ییرەگیکار رێژ  ەو ل یهر یم یواو ەت ەب ەکۆ ر یچ مەئ یتاەر ەس یکانەشەب» ناوبراوپێی نێرینی 
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و  یانکار ۆڕ گ ریجز یشار  ەتێچەد مەم ەک ەیو ەپاش ئ مەاڵ ب ،یەکانداییەکورد ەنید یز ێهەب

 (.9٩2) «ەماو ەن یتیەناەسڕە یخان ەیو ەئ کووەو و  ێبەد رۆ ز  یو ەاڵ کێت

دا ئەنجام م و زینمهیتی بهدان بەو توێژینەوانەی تا ئێستا لە پێوەندیی لەگەڵ بە سەرنج

ڵ گههراوردکرنی لو بهئەم بەیتە بە گوێرەی بۆچوونی پراپ ی ناسانهشیکاریی داڕشتهدراون، 

 ەرگرتن لەو لە الیێکەوە، بە کەڵک م وتارهئهیە. کی نوێکارێ، کوردیدای ویوونافسچیرۆکی ئه

 ترەوە، لە الیێکیدات و ده م و زینمهیتی وڵی ناسین و ناساندنی زیاتری بههه بۆچوونی گۆرین،

توانێت هدبەرئەنجامی وتاری بەردەست  بەراوردی دەکات.فسووناویی کوردیدا ڵ چیرۆکی ئهگهله

ی ئەدەبی یەکانی تر ڤکی و نڤیسکیدهو بەرهەمە  ی نێوان ئەم بەیتەوردار بهی ببێتە کەرستە

کوردی و هەروەها دەکرێت بە مەبەستی بەراوردکاریی لەگەڵ بەرهەمی ئەدەبیی زمانەکانی تر 

 کەڵکی لێ ببیرنێت.

 

 ناسیی تیۆریک: داڕشتهچوارچێوه -3

 کلێه؛ هێامنگوهگێڕانه بنەماییەکانی بۆ ناسینی هێامنه وڵێکههه 9ناسی یان مۆرفۆلۆژیداڕشته

میر ی. ڤالدکانی دیکههپاژ و هێامنهۆی پێکهاتنی  بنهو ده زراوهر دامهسه یان لهوهبینای گێڕانه که

ووناویی فسئهپەریان یان د چیرۆکی کردنی سه، پاش تاوتوێتیۆرییەم ری ئهک داهێنهپراپ وه

ە بۆچوونی بدیاری بکات.  چیرۆکانه هجۆر م کانی ئهرهپێکهێنه کهوسی، توانی بچووکرتین یهڕو 

کان، ی چیرۆکهی گشتیکردنی پێکهاتهدیاری کان و بهفۆلکلۆرییه ناسیی چیرۆکهداڕشته بهو، ئه

بێت و ده خۆشندا کاڵ ئایین و ئوستوورهگهها لهروهکرت و ههڵ یهگهراوردکردنیان لهڕێگای به

کان کۆنه تهندیی شارستانییهکوو پێوهندێ مژاری وهر ههسه ینهتوانین تیشک بخهده شنهم چهبه

 (. ٧٧: 91٤٩کان )جۆراوجۆره وهتهندیی نێوان چیرۆکی نهو پێوه

رقاڵ ۆی سهخ وهو مۆتیفه اڵڵهکردنی گهتاوتوێ رانی پێش خۆی، بهی توێژهوانهپێچه پراپ به

پەرییان  یمایی چیرۆکی بنه، پێکهاتهوهو پێڕهی ئهگوێره به وێکی نوێی داهێنا کهکرد و پێڕهنه

م ی ئهژانر کە دات ر دهتوێژه به تهرفهم دهکراو ئهبۆ دیاری کرد. میتۆدی ئاماژه )ئەفسووناوی(ی

کات و نیا شیکاری دهگلتۆن تهیی ئوته یان به ؛(999: 91٩9تاوتوێ بکات ) چیرۆکانه

 هێامنه هندێک لی ههوهوڵی جیاکردنهرچاو ناگرێت و ههبهتی لهو واتای ڕواڵه ر نییهنگێنهڵسههه

 :دەکاتی ها پێناسه(. پراپ مۆرفۆلۆژی وه912: 91٩٤) داتق دهکانی دههیژێرخانی

                                                 
1 Morphology. 
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م هسفی هاوسازیی ئها وهروهکانیان و ههرهپێکهێنه ژەمای پار بنهسه کردنی چیرۆک لهسفوه»

 (. ٧1: 91٤٩) «داکهڵ کۆی گشتی چیرۆکهگهندیی لهپێوه کرتدا و لهڵ یهگهله پاژانە

ناوی  تۆی کتێبێکدا به دوو دا له912٤ساڵی  ی لهکهوهنجامی لێکۆڵینهئه توێژەری ناوبراو

پاش  له یکهی کارهقینهخی ڕاستهاڵم بایه؛ بهوهباڵو کرده رییانناسیی چیرۆکی پهداڕشتنه

س، ێی ئاالن دوندوته وت. بهرکهدا ده91٤١ساڵی  له ەکەیییسئینگلی نەرگێڕای وهوهباڵوبوونه

گرانی خنههڵناسان و ڕ ر فۆلکلۆرناسان، زمانناسان، کۆمهسه ریی زۆری لهی پراپ کاریگهکهکتێبه

 ڤ لهۆ ۆر امس، بارت و تۆدێمۆند، گرێرتاوس، برلێڤی شک ناسانێک وهنەوەگێڕاو  داناوه یبیدهئه

و هئ یشتهیدا گهکهوهتوێژینه میر پراپ لهی(. ڤالد٩) رگرتووهڵکیان لێ وهکانیاندا کهوهتوێژینه

سی و  له هیم پێکهاته. ئهیهیان ههک پێکهاتهکان یهفسووناوییهئه موو چیرۆکههه که نجامهئه

 وههتیپیک تییایەسفت کههحهۆی  بهلە حەفت ئاقاری چاالکیدا و  ، کهرک چێ بووهئه یەک

 :وهتهدووهدا کورت کر تییهڕهبنه م چوار خاڵهکانی لهوهنجامی توێژینهکرێن. ناوبراو ئهجێ دهجێبه

 هێنن؛ دهکموو چیرۆکێک پێکانی ههگۆڕهنه کان، هێامنهرکه. ئه9 

  کان سنووردارن؛رکهژماری ئه. هه2

  کرتدا دێن؛دوای یه وپێک بهیێکی ڕێکشێوه کان بهرکه. ئه1

 (. ١٧ -١1شنن )چههاو  وهباری پێکهاته له کانفسووناوییهئه موو چیرۆکه. هه٧

بزاڤ،  پراپ، واتهڤالدیمیر وی مۆرفۆلۆژیی هی گرنگی پێڕهتێگه چواردا شهم بهی ئهدرێژه له

 ین.هکده رشۆڤهانە رکئهئەو ری نجامدهئه یگەلتیایەسکههەروەها رک و ستپێک، ئهدۆخی ده

 

  بزاڤ -3-1

کات: ده ا پێناسهەهئاو  ، بزاڤپێکبێت. پراپ 9ند بزاڤک یان چهیه یێک لهوهر گێڕانههه نگهڕه

 رکهئه هڕبوون لتێپه و وهکهسییهمایهتاوانکاری یان که دەستپێکی هب ی چیرۆکندنسهرهپه

وابوو (. که9٤1: ٦٨٣١) رکێکی هاوشێوهرگیری یان ئههاوسه به هاتنو کۆتایی کانناونجییه

ەستپێکی لەگەڵ د ،واته ؛یههه وهکهسییهمایهبوونی کهیان هه ڕوودانی کێشه ندیی بهیوهبزاڤ په

لەم وتارەدا، ) وانی چیرۆک. پاڵهپێدەکاتیش دەستنوێ ێکی، بزاڤێکی نوێیان گرفتسی مایهکه

، تەنیا قارەمان یان سەرلەهەنگە و بۆ کاراکتێرە جیاجیاکانی چیرۆک لە «پاڵەوان»مەبەست لە 

سی مایهی کهوهبووکردنهرهناوبردنی گرفت یان قهبۆ له کەڵک وەرگیراوە( «کەسایەتی»وشەی 

 پاش چیرۆکێکدا له ر لهگهکات. ئهر دهسهچاره کهسییهمایهو که یدان و کێشهمه دێته

                                                 
1  Move. 
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ڵبدات، رهههس کی تازهسییهمایهیان که ، کێشهکهتاییهرهسه سییهمایهو که ریی کێشهسهچاره

 .پێکردنی بزاڤێکی نوێیهستری دهنیشانده

 

 ێکستپدهۆخی د -3-2

ها روهوشی ژیانیان و ههکانی چیرۆک و ڕهیهیتایەسسفی کهڵگری وهههستپێک، دهی دۆخ

ر هه»ڵێت: ده وهم بارهکان. پراپ لهکات و شوێنی ڕووداوه سەبارەت بە ندێک زانیارییههه

وانی ندامانی ماڵباتێک یان پاڵهئه کات؛ بۆ منوونهست پێدهدهەوە دۆخێکوەسفی  چیرۆکێک به

اڵم هێامنێکی ژمار ناکرێت، بهرک ئهئه رچی بهگهئه نهم دیمهسێرنێت. ئهناداهاتوو ده

 (.٩0: 91٤٩) «ی زۆر گرنگهناسانهداڕشته

 

 ئاقاری چاالکیی کەسایەتییەکانرک و ئه -3-3

 به کانی نێو چیرۆکههیتیایەسکه ر کام لهی ههوهمایی و کردهبچووکرتین هێامنی بنه 9رکئه

(. ٩0دا )کهچوون و پێشخستنی چیرۆکهوتی پێشڤهڕه ی لهکهی باندۆر و گرنگییهگوێره

 :یتین لهبر که کیی چیرۆکهرهتیی سهایەسکه حەفتستۆی ئه کان لهرکهئه کردنیجێبەجێ

 )سەرلەهەنگ یان قارەمان( وان. پاڵه9 

 . تاوانکار2

 خشنده. به1

 رتیدهیارمه. ٧

 ستبهسی مهمیر یان که. کچه١

 رڕێکه. به٩ 

  (9٩1-9٩9) .وانی درۆینهپاڵهیان وان . زڕپاڵه٩ 

هیچ  ی لهرچگهو ئه وپێکهو ڕێک مەنتقییێکی شێوه به»کان، رکهئه هەڵکەوتنیتیی چۆنیه

 به ک شێوهیه هب میشهکاندا ههفسانهئه اڵم لهنایێن، به وهپێکه رکانهو ئهموو ئهکدا ههەیفسانهئه

کی و رهسه ەکان هێامنرکه(. ئه9٧2: 91٤٧ ،یدۆسۆنن و ولدێ)س «کرتدا دێندوای یه

بۆ . انهکرکهبوونی ئهجێتیی جێبهو چۆنیه گۆڕدرێت، شێوهی دهوهی چیرۆکن و ئهەکانگۆڕ نه

رکی ه، دوو ئدەبێتەوەدووپات  هەر سێکیاندا و له هگۆڕ ی نهوهئه منوونە، لە ڕستەکانی ژێرەوەدا

ۆڕن و هیچ بگ ،ئامانج و تی، پیشهکوو ناو، خزمایهوه کانی دیکهزانیارییه و ه«ۆیشنتڕ »و  «ناردن»

 . نییه کەکانی چیرۆ ر پێکهاتهسه کیان لهرییهکاریگه

                                                 
1 Function 
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وان اڵهپ ؛دێو ڕزگار بکات یستهد لهکچەکەی کات وان دهپاڵه پادشا داوا له یەک:ی منوونه

 . دەکەوێتەڕێ

 ڕهکو ؛نێرێتدا دهرهمهیر و سهشوێن شتێکی سه ی بهکهباوکێک کوڕه دوو:ی منوونه

 . دەکەوێتەڕێ

 . دەکەوێتەڕێ براکه ؛نێرێتشوێن ئاگردا ده ی بهخوشکێک براکه سێ:ی منوونه

ندنی سهرهپه ورێکی گرنگیان له، دهنایێنە ئەژماررک ئه ی بهوهڕای ئهرهسه ەکان،بگۆڕ هێامنه

ی تی و چێژ هڵنگی و جیاوازیی ڕواڕهها فرهروهکان و ههکییهرهسه شهی بهوهستنهو لێکبه وهگێڕانه

 :لەبریتین ئەم هێامنانە . یهکاندا ههچیرۆکه

 ندو زایه . ناو، پیشه9 

 رو پاڵنه مانج. ئا2 

 ڕووداوس، شت و سفی کات، شوێن، که. وه1 

 ووێژ. وت٧ 

 .وهبوونهپات. سێ١

 ەمئنێو  . لهی لەخۆ گرتووەپراپکراوەکەی دەستنیشان رکهئه سی و یەک وهی خوارهخشته

کان نگهگر  رکهندنی چیرۆک و ڕوودانی ئهسهرهان ڕێ بۆ پهیتایرهی سهفت منوونههحدا، هانرکئه

ا و کۆتایی چیرۆکیشد درێژە تای چیرۆک، لهرهسه له ، بێجگهرکهئه حەفتم ن. ئهکهخۆش ده

 .یهری ڕوودانیان ههگهئه

 کراوەکانی ڤالدیمیر پراپ: ئەرکە دەستنیشان١خشتەی ژمارە 

 رشۆڤە نیشانە ئەرک رزن

 ئەندامێکی بنەماڵە لە ماڵ دوور دەکەوێتەوە یان دەمرێت β دوورکەوتنەوە/  نەمان 1

 γ هۆشداری/ فەرمان 2
-پێدانی بۆ جێبەجێننەدانی کارێک، یان فەرمادان بە پاڵەوان بۆ ئەنجامهۆشداری

 کردنی فەرمان و داخوازییەک

3 
نەدانە هۆشداری/ گوێ

 کردنی فەرمانجێبەجێ
δ  بە هۆشدارییەکە نادا یان فەرمانەکە جێبەجێ دەکاتپاڵەوان گوێ 

4 
هەواڵگری و کۆکردنەوەی 

 زانیاری
ε تاوانکار هەوڵ دەدات سەبارەت بە قوربانی هەواڵ کۆ بکاتەوە 

 هەواڵی پێویست بە تاوانکار دەدرێت ζ پێدانی زانیاری 5

 تاوانکار هەوڵ دەدات قوربانی فریو بدات η فریوکاری 6

 قوربانی فریو دەخوات θ فریوخواردن 7
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 /A a تاوان/ کەمایەسی 8
تاوانکار کێشە و کارەساتێک دەقەومێنێ، یان کەمایەسییەک لەئارادایە، وەک 

 نەبوونی هاوسەر، ماڵ و سامان، شتی سەیروسەمەرە و هتد

9 
داوای یارمەتی و 

 کردنبەڕێ
B ردنیکلە پاڵەوان و بەڕێ ئاشکراکردنی کێشە یان کەمایەسییەکە، داوای یارمەتی 

 پاڵەوان/ زڕپاڵەوان ئامادەی یارمەتی دەبێت یان ناچار بە هاوکاری دەکرێت C دربڕینئامادەیی 11

 پاڵەوان/ زڕپاڵەوان بە ئامانجی چارەسەرکردن دەکەوێتەڕێ ↑ کەوتنەڕێ 11

12 
دیدار لەگەڵ بەخشندە/ 

 وکەوتی بەخشندەهەڵس
D  تاقی دەکاتەوەپاڵەوان/ زڕپاڵەوان بەخشندە 

13 
وکەوت و هەڵس

 کاردانەوەی پاڵەوان
E پاڵەوان/ زڕپاڵەوان لە تاقیکارییەکەدا سەردەکەوێت یان سەرناکەوێت 

14 
پێدانی یارمەتیدەری 

 ئەفسووناوی
F بەخشندە یارمەتیدەرێکی ئەفسووناوی بە پاڵەوان دەدات 

 G ڕاگواسنت 15
یارمەتیدەر بۆ شوێنی مەبەست دەگوازرێتەوە یان ڕێگاکەی پاڵەوان بە یاریدەی 

 پیشان دەدرێت

 شەڕ و ملمالنێ لە نێوان پاڵەوان و تاوانکاردا ڕوودەدات H ملمالنێ و بەربەرەکانێ 16

 پاڵەوان سەردەکەوێت I سەرکەوتن 17

 پاڵەوانی ڕاستەقینە لە الیەن کچەمیرەوە دیاری دەکرێت J کردندیاری 18

19 
چارەسەرکردنی کێشە و 

 کەمایەسی
K پاڵەوان/ یارمەتیدەر کێشە و کەمایەسی سەرەتای چیرۆکەکە چارەسەر دەکات 

 پاڵەوان دەگەڕێتەوە ↓ گەڕانەوە 21

 تاوانکار وە دووی پاڵەوان دەکەوێت Pr ڕاوەدوونان 21

 Rs ڕزگاری 22
و  خۆی ڕزگار دەبێتپاڵەوان بە یاریدەی یارمەتیدەر یان بە کەڵکوەرگرتن لە هێزی 

 هەڵدێت

 پاڵەوان بە نەنارساوی بۆ نیشتامنی خۆی دەگەڕێتەوە یان ڕێی دەکەوێتە واڵتێکی تر O گەڕانەوە بە نەنارساوی 23

 زڕپاڵەوان خۆی وەک پاڵەوانی ڕاستەقینە دەنوێنێت L هووشە و فشەکردن 24

 M دژوار پێدانی کاری  25
کردنی کارێکی دژوار لە پاڵەوان/ زڕپاڵەوان کچەمیر یان باوکی، داوای جێبەجێ

 دەکات

 پاڵەوان کارەکە جێبەجێ دەکات N دانی کاری دژوارئەنجام 26

 دانی کارێکی دژوار دەنارسێتەوەپاڵەوان بە ئەنجام Q ناسینەوە 27

 زڕپاڵەوان/ تاوانکار ڕسوا دەکرێن Ex ڕسواکردن 28

29 
گۆڕینی ڕواڵەت یان ڕەوشی 

 ژیان
T  یان بیچمی پاڵەوان بە هۆی یارمەتیدەرێکی ئەفسووناوییەوە دەگۆڕدرێترەوش 

 تاوانکار سزا دەدرێت U سزادان 31

 پاڵەوان دەبێتە پادشا و زەماوەند دەکات، یان خەاڵتێکی پێشکەش دەکرێت W پادشایەتی و هاوسەرگیری 31
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م و زینمهتیپێکهاته ی به ی4ـ

مه م و زین4- ۱- ده ستنیشان کردنی هێامنه ژێرخانییهکانی به یتی

یه کان ن،تیس ایەرک ی جیاجیای کهکە لەخۆگری ئهمه م و زینله م بەشەدا ، ئه و ڕست انەی بەیتی

 دەخرێنە بەرچاو . له درێژەی باسەکەشدا

پیشان دەدرێت . بەاڵم لە پێشدا، کەسایەتییە چاالکەکانی بەیتی

کداه یهی داڕشتەناسانەی بەیتەکە له خشت، پێکهاته

ێنین کەناسدەمه م و زین

 بریتین لە : مه م

اهیم

یینن و خوشکی میر زێنداڵده، کچی میر ئاو، کوڕی براهیم پادشا ی یەمەن؛ زین

 فەرمانڕەوای جزیر؛ به

تاژدین؛

تکار و ڕاوێژکاری میر زێندین؛ به نگینه ، کوڕی وه زیری برکر ، خزمه

 پادشا و هه ڤال و خزمه

تکاری

رهستی ، خوشکی زین و هه ڤژینی قهتکاری مه م؛ خاتوو ئه

 قه

ری مه م؛

، کچی به کر و خزمهله ک ڕ یح انی سپای میر زێندین؛ مهرکردهتاژدین ، ڕاوێژکارو سهره

 زین؛ چه

گێڕن

، کوڕه میر و گیرۆدەی جوانیی زین، کە دوایی ده بنه یارمه تیدهفۆکۆ و عر

 هەروەها دایکی مه م و دایک و باوکی به نگینه کە له ڕه وتی چیرۆکه

.

دا ده ورێکی گرنگ دهکه

ئاماژە بە ناویان نەکراوەبەاڵم
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 م و زینمهبەیتی ستپێکی دهی دۆخ -4-1-1

؛ خواڵ ڵستان، ڕۆین بۆ ماڵهزیری خۆی ههوه ڵگهده .بوون، هیچ کوڕی نهمهبراهیم پادشای یه

وان، هکن ئ هیی ناردێشتنی ماهیدهرهلقهئهیسوان کرد؛ وهحمی بهمەنزاڵن ڕۆین. خواڵ ڕه دوازده

اڵ. ڵبێتو  هنیه؛ نهوهڕێنهبگه وانهدانا. ئه وانی ریشت سهپ دوو سێوی پێدا نارد. نووستبوون؛ له

ی و سێوهڵگرن. ئههه ێسنوێژ ی دهوی جومعهخۆیان. شه ماڵه وهبۆ کوڕی هاتوون؛ بچنه وانهئه

ی وان ن. ژنڵ ژنی خۆیان بکهگهتێکی ژنی. جیامع دهتێکی بۆخۆی بخوا، لهن؛ لهتی بکهله

م مه کاکه بێ نێویبێ. کوڕی براهیم پادشای دهکی کوڕێکیان دهیه :اڵڵنشابێ ئیزگیان پڕ ده

ر خوێندنیان نێن بخوێنن. نێویان لێ نان، ئاغا و بهبێ. ده نگینهزیری نێوی بهبێ، کوڕی وه

 (9٧1: 2099) .نگینهم و بهمه ر، کاکهنۆکه

 

 دام و زینمهبەیتی ڕستەگەلی هەڵگری ئەرک لە  -4-1-2

قانەی ڕستە و کۆڕستە و پاردە ئەو، بەیتی بەرباسی ستی شیکاریی وردبینانهبهمه بهلێرەدا، 

 کردنی پێکهاتەی گێڕانەوەکەدا دەوری گرنگیەکانن و لە چێژێرخانی هەڵگری ئەرک یان هێامنە

 کراون. ئەمدیاری  ژماره( و بە 222-9٧1: 2099) نو رهێرناده کهیتهبهدەقی  لهدەگێڕن، 

 ئەرکانە، لە ڕاستیدا، دارەڕا و داڕشتەی سەرەکیی بەیتەکە پێکدەهێنن.

 و سااڵن دههحت مامۆستا دانیشنت. خزمه ی لهسهدرهمه و جار هێنایانن بردیاننههئ». 9

ر و پێیان لێنابوو. ڕۆژێکی سه». 2 «.کردن هغدهویان لێ قهژێرخانێدا بوون. ڕۆژ و شه

دا؛ ێدهپیان پر و پێیان گهنانیان خوارد، ئێسکی سه نگینهم و بها. مههاریان بۆ وان هێننه

ر گهڵێ: مامۆستا، ئهده». 1 «.رێده ی شکان؛ چووهشووشه .وتی کهرهنجهپه ئاویتیان وه

وکمی ح. تای من نییه، خهینهڵێ: ڕۆڵهده». ٧ «؟کردووه هغدهت قهمه، بۆ لهدنیا وا خۆشه

م، ، مهمامۆستا گوتی: ڕۆڵه «رێ.ده چمهم گوتی: دهمه کاکه». ٩-١ «.پادشایهبراهیم 

تا هه برێکم لێ بگرهسه [:باوکی گوتی] .دهخۆڕایی مه تی من بهمهح؛ زهبرێکی بگرهسه

ێ ب، دهدایکی گوتی: ڕۆڵه .مکهالرت بۆ دروس دهکو کۆشک و تهتاوهوت مانگی دی؛ هههح

ی بۆ رهبراهیم پادشا خانووبه». ٩ «.وت مانگانهحتا م دانیشت ههمه ی. کاکهبکه یقسه به

کم بۆ داره، تهی خۆی: ڕۆڵهڕ کن کو ، خشتێکی زێو، جا ناردیهیڕزەاو ئکی ێدروس کرد. خشت

 یهعی خۆت. ڕۆژی جومخانهکۆشک و باڵه بێ وارد ببی بهی دههع، ڕۆژی جومڕۆڵه .وویتر گ

ڕووی  هن/ دێمووانهر ههسه تووی لهر ئهق، ههخاله». ٤ «ی.کهرهخانووبه چووه .وترکهدهوه

نێ مهمی، کوڕی براهیم پادشای یهمه ر کۆشکی کاکهسه / لهالنهڕ ته ده یریمینێ سێ پهزه

 ینهبیبه ڵگریننێ ههزی با یایه مه: / ئهخوشکانه گوتی به هڵخوشکی چکۆ  /یرانهیاندا سهده
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تا هه ڵیانگرتهه. جوانه زین زێده یان یایه ریفهم زهمه / بزانین کاکهو گرانه ورهنی گهمهیه

 ونهچو راندا دهنجهکونی په / دهمیوانه وهبوونهک دهڵهبورجی به نێ، لهمهشاری یه هاتنهده

، ڵێ: الوهزین ده یایه». 90-1 «.شانهبهکرد شانژ دهمی درێزینیان وێڕای میر مه ژوورێ یایه

، ت کێیهابهڵێی بتوو پێم نهر ئهگه/ ئهرییهژووری سه و خواڵی لهشقی ئه/ بهتی جندییهالومه

، مممن بۆخۆم میر مهردنێ/ ئهڵێ: / خاتوونێ کێلگهم دهمه / کاکه ؟بۆخۆت نێوت چییه

و ی ئهشق/ بهنگییهڵێ: خاتوونێ چاو بهم دهمه نێ/ کاکهمهشای یهی براهیم پادکوڕهتاقه

زین  / یایه، بۆخۆت نێوت چییهڵێی بابت کێیهتوو پێم نهر ئهگه/ ئهرییهژووری سه ی لهخواڵیه

کچی  / خوشکی میر زێندینم،زولفانه زینێک بووم به من یایه/ ئهگیان م، گیانڵێ: میر مهده

زین،  یایه». 92 «.نیشانه به وهگۆڕیهدهیان پێکنگوستیلهو ئه هڕ سده». 99 «.نهاڵ ودهمیر ئا

، ، داسنییهنگههڕ ، فهیهکه، جوولهی خواڵ دروستی کردووهند ماینهرچهم، ههکهومرهع

/ نهو خوشکا کو دایکموو وهتوو زیاتر هه رام بێ لههحلێم  اڵڵی دنیایههح/ ، دیانهورووسهئ

مێ هالعی وەندی خواڵ ندی نێرینهرچه/ ههاڵیهسهکوێن و بێبهخۆم مل ڵێ: لهزین ده یایه

م لێ اڵڵی دنیایههحتوو زیاتر  ، لهنییهرمه، ههندی جووهرچه/ ههدنیایه دروستی کردوون له

ن ستاده زینیان توند توند به یایه». 91 «.ک باب و برای خۆم وایهکن وه مووم لههه ،رام بێهح

ی قهبهوت تههح گرت، بردیان لهڵیانتا هه/ ههناوهر باڵی خۆیان دادهسه / لهپێچاوهده

کانی خۆیان جێ و مه شار جزیرێ له تا بردیان لهدا هه؛ وچانیان نهستاوهئاسامنێ ڕاوه

ی نهنگیو بهڵێ: ئهێ/ بانگ دڵستاوهوێ ههخه م لهمه ینێ کاکههحر سبگههئ». 9٧ «.داناوه

 ممه]. 9١ «؟ماوهمن نهکن ئه له من بوو بۆ چ دیار نییهکن ئه ی لهزینه و یایه/ ئهچاوهکڵهبه

بۆت  چم له، دهڕۆڵه». 9٩-9٩ «بێ ژنم بۆ بخوازی.رس دهان و بیلفهعلگیان، ئه بابه» [:دەڵێ

 چم لهخوازم کچی پادشای هیندییان/ دهبۆت ده چم لهمیرسێ/ ده خوازم کچی پادشایده

ڵی / د شامه وێ نهمیرسم ده گیان، نه ڵێ: بابهاڵتێ/ دهڕۆژهه بۆت دێنم کچی پادشای له

. 9٤ «.رامههحمن  له اڵڵی دنیایههحزینێ  پاش یایه / لهقامهمه زینێ گرتووه یایه من وای له

 نیشوێوموو ڕێهه [ی پێشوو]زیروه .دا نییهخواڵیموڵکی  شا گوتی: جزیر دهبراهیم پاد»

 ونی پێوهخه وهمزانی، ئهمن نهگوتی: قوربان، ئه» [زیروه]. 20-91 «گوت. [ممه به] جزیرێی

ر هه. یهلههح. چل میهی ههروازهن چل دهمهڕاوێ. یه بچێته می بکهمه ر کاکهسه. دهدیوه

 ێڕاو  خێر له ر بهگه. ئهتی بۆ بگرهداوه ؛ بێنهبژێرهڵی چل کچ و ژنی جوانی لێ ههلهحەم

م هم چێ. کاکهوی ده کیان وهیه و کچانهو له و ژنانهله وێی دیوهخه وێ لهوێ شه، ئهوههاته

سی هماشای کی زینی دانا، تهپووز ڵر قهسه ری لهتێ سهداوه ییهگه [ممه]یگرێ. یفی دهکه

گوتی: قوربان، کارێکی » [زیروه]. 29 «زی.وێ دابهرکی دیوانی خۆی؛ لهده چۆوه ،کردنه
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ر نزڵ بڕوا، ههمه دوازده؛ س ببێزار کههه ، دوازدهشکرێکی بۆ دروس بکه؛ لهگران نییه

م مه کاکه». 22 «.ئێره وهدێته؛ ێمێننێ دهته ؛ جا بهوهڕێتهس لێی بگهزار کهنزڵێ ههمه

  «ڕۆم.رمووی دهس بفهخهر ر بابی کرد گوتی: مهسهده

*** 

گوتی: » [زین]. 2٧ «یف بووی؟ەعرد و ز گوتی: خوشکێ، بۆ وا زه» [ستیئه نخاتوو ]. 21

 «انا.ستی دپێش خاتوون ئه له [مەمی]ی نگوستیلهێ و ئهڕ ستده .وانهخوشکێ، هانێ ئه

من چی دی گوتی: ئه» [ی زانی.کهندییهپێوه به ،کر، کچی بهانیحک ڕلهمه]. 2١

گوتی: جا » [زین]. 2٩ «ی.من نابه، ئهردییهوگهشه چییهتوو دهزین ئه م. یایهواشی ناکهرهقه

 «.وور بۆ تا بۆ من نۆکهغرارمان بێ: ئار هاتن قهگهبی؟ ئهبۆ زیز ده

*** 

نێ مههی ڵگرت پشتی خۆیان دهااڵیان ههئ» [شکری براهیم پادشاو له نگینهبهم و مه]. 2٩

ڵستان، هیچ هه ێو خه له ینێ کههحسب». 2٤ «.ێجزیر  شاری وێرانه کرد، ڕوویان کرد ده

ان رباز جێیزار سهیێک و ههرماندهنزڵێکدا فهر مههه ند ڕۆژان و لهپشتی چه] «.ماوهس نهکه

ش ەنگین. بهتدا بڕوام بڕیار دهاڵم مه. بهوهمێننهنگین دهم و بهنیا مهتا تهڵن، هههێده

 ۆینهڕ / ئینجا دهکرد پرسیارهوتن ڕێی شاری جزیرێیان دهکهر دهدهوه». 21 [.تڕوای دهڵگهله

ریب، هغی کهسواره و جووتهڕۆیین ئهوێ ڕۆژێ ده/ ئهببارهکرد: یا جهخوارێ، هاواریان ده

/ هانایه چین کێن دێ دهسوود و مرادان دهخدووی مه له ،: خواڵیهدنیایه کرد لهاشایان دهح

وان وێ ئهوێ شههئ». 19-10 «.دایهغوسی بههغز خواڵ و یرههغ به مان نییهی دیکهسهیچ که

وێ وێ شهر ئهگه/ ئه دایهغبه م لهزهئەعلئهوسهغهات هیمدادیان ده ده ،نووسنتده

/ لێیان هفای دنیایبۆ سه کن بوو له سفیدیان لهر هاتن، پیاوێکی ڕیشبهخه ینێ وههحسب

 ؟ایهڕێگ کوێیه شاری جزیرێ، له به یهدیت هههڵکوێ دێی، به چی، لهپرسی: بۆ کوێ ده

دم، ڵههخواڵی بۆخۆم ب کانم/ بهر چاوهخێر بێن، سه نگۆ میوانن، بهڵێ: ئهسپی دهپیاوی ڕدێن

ی نرهلقهئهسی/ وهسواره و جووتهوتن ئهر کهدهینێ وههحسب». 12 «زانم.شاری جزیرێ ده به

 ایهجووتێری ی ینهگهتا ده/ ههخواره چوونه/ بۆ شاری جزیرێ دهیکردن قوتارهشتی دهماهیده

 وهی جووتێر، ئهبانگ دێڵن: ئه و سوارهینجا ئهئ». 1٧-11 «.بوون میوانهوێ دهزینێ له

یاوی پ وه/ ئهجزیرێیه جووتی شاری ەو سوار، ئه ی جووتهڵێ: ئه؟/ جووتێر دهجووتی کوێیه

موو ن ههکهماشا دهجزیرێ/ ته ی کاولهکهر چۆمهسه وهیشتنهگههاتن و ده/ دهزینێیه یایه

 مه/ ئهنهاستده ی بهکهکارێ، گازری دهی گازرهڵێ: ئهم دهمه / کاکه.ستاوهڕاوه گازرکاره

ان یحڕ کله/ مهجزیرێ بۆتانه ڕا هاتینهنێمهیه له ووی تقسه / بهوانی بێگانهریبین لههغ
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 اهەترچاوی من سهو خێرێن؛ پێاڵو ڕا بهوێر له/ ههکانهی دوورمهکهسواره ی جووتهڵێ: ئهده

. 1١ «.نهاستر دهبهله ئەوا کو منواشی وهره، چل قهنگۆی هێناوهزینی ئه و یایه/ ئهکانهئێره

لێی  بچین مه، ئهخی و لۆتییه/ کێ سهدێڵێ: خاتوونێ، خاتوونێ گیانهم بانگ مه کاکه»

سوود و مرادان هاتوون، بچۆ خر بۆ مهگهئه ڵێ: الوهان دهیحک ڕلهمه». 1٩ «؟ببین میوانه

ر بۆ هگمیر زێندینی/ ئه یداکردن هاتووی، بچۆ ماڵهر بۆ نان پهگهکری/ ئهکا به ینزڵمه

سوود و مرادان خمن بۆ مههئڵێ: م دهمه کاکه». 1٩ «تاژدینی.رهقه ی، بچۆ ماڵهتی هاتوو پیاوه

ا رکی کده ینهتا گهستان ههوههیچ کوێ ڕانه کری/ لهکا به ماڵه بچمه یهچاک وه ،هاتووم

گری/ ی بهسوار  و جووتهوی ئهر بێ جڵهگهکری/ ئهرکی کا بهده له سێک نییهکری/ هیچ کهبه

 ڵێ: بها دهغکر ئابه». 1٤ «.تاژدینیقاره ماڵه بچینه یهوهت ئههحهڵسڵێ: مهم دهمه کاکه

ڵم هیچ / نایهڕووی دنیایه بۆی هاتوون له وانهوی ئه/ ئهفایهب سهحی ساوهقی ئههح

کن  دیهمیر زێندین نار ». 11 «و خواڵیهقی ئههح اسڵ بێ؛ بهحسوود و مرادیان خمه

کم بوو ند سااڵن بوو برایهڵێ: چهتاژدین دهرهقه». ٧0 «دیوانێ؟ تهتاژدینی: بۆچی نایهرهقه

ە ب یوهر ئهبه، جا لهمهمه ؛ نێوی وی کاکهوهی نێو چاوانی وی هاتۆتهسایه بوو، بهیڕۆی

گوتی: » [میر]. ٧9 [.هاتووه کوێوه و له م کێیهمیر زێندین ناڵێت مه به] «م.ت ناگهخزمه

 ێشاری جزیر  ،مکهن دهرچه، ههجیمهم هێند نهمه ین؛ کاکهگبیرێ بکهته رها، وهغکر ئابه

 .مێبده وهکۆشک و تاالره زینێی به ر یایهگهم، مهمێ. هیچی دی شک نابهبیده نییه یقابیل

 «بڵێ. زینێش یایه ، به، پرسێکی بکهێ. بچۆ ماڵدهوشۆی مهای من، ئهغگوتی: قوربان، ئا

هات بۆ ڕا دهتاژدینیرهقه ماڵه ی لهو کووچهچوو له» [کربه]. ٧1 [ی کرد.ڵمیر قبوو ]. ٧2

اوی بوو، در  بهحیز بوو، قهحر ژنێکی ڵی خۆی نا؛ هههاغب ی دهڕ کر زێبه .میر زێندینی ماڵه

/ رێده خۆی بێته ماڵه س لهر کهرم دانێ، ههبهینێ خههحر سبگهوانی گوت: ئه. بهدایه

-ریانزین گول بوو، ده ی ڕۆ! یایهبڵێ: هه ێیریچڕێ/ بگپی بخهری خۆی کا، یهسهبه ڕێقو

ێ گریان ستیان بهی/ دهری کووچهسه کان هاتنهینێ ژنههحسب». ٧٧ «.ێشاری جزیر  کرد له

ین ز یایه وڕۆ سێ ڕۆژهڵێن: ئهکان ده؟ ژنه!چییه وهئهوالی هات، گوتی: م لهمه کرد. کاکه

تاژدین، رهرمووی: قهمیر فه». ٧١ «شاری. له کردووهریانتێ. دهیان داوهڕر و تێکه ؛گول بووه

تی: میر، م گو مه می کرد. کاکهمه پێشکێشی کاکه وهکان و تاالرهجێ و مه زینم به یایه وهئه

م مه کاکه وه؛ ئهوهتاژدین، دانیشهرهرمووی: قهمیر فه». ٧٩ «.ووت به وهم کرد؛ دامهڵقبوو  وهئه

وتی: منی بدا. گ م بهمه خوازم، کاکهوی ده من شتێکی لهئه ؛من کرد لهنه ڵزینی قبوو  یایه

. ٧٩ «بێ. ێشکێشت. گوتی: قوربان، پیهنگینهبه گه، ئهمن بده ی خۆت بهرهو نۆکهئه ووتئه

 تووهیزبابێکی خوێڕی هاح/ واوهشێت و ناته ووم، برای تچ بکه :زینێ کن یایه چووهوا کر به»
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کرد پێشکێش کرد، قبووڵی نه تووسێ جاری ئهوو و کاکی توشهنزڵی نازانێ/ ئهمه س بهکه

منی ر ئهگهببینم، بزانم ئه یمهمه و کاکهبێ ئهینێ دههحسب» [ڵێ:زین ده]. ٧٤ «دیوانێ. له

ر مانگ و بیست و چوا شت، ڕێی دوازدهیهده جێنێی بهمهتیی یهویست بۆچ پادشایهدهنه

موو ڕۆژێ و قاپان ههی ئهیعەجموتی: بۆچی مهگزین  یایه .جزیرێ وێرانێ هاتهڕۆژان ده

 «ۆم.یانشمن دهکاکم؛ ئه اڵهوزی مهح مهیبهڵیگرن دههه ؟دیوانێ چنهپیسی ده به ؛ناشۆن

سپی خوارێ؛ ئه ر بانی چوونهسه تاژدینی، لهرهکۆی، قهچه ڵگهڵستا دهفۆ ههعر ». ٧1

می مه کاکه ڵگهی دهزین قسه ر یایهگهانێ: ئهعقور  رێ؛ سوێندیان خوارد بهخۆیان هێنا ده

م مه] «.بڕینری دهی بکا، سهڵوو سوقاقان قسێکی بکا، فز  کووچان، له رچی لهک بێ، ههیه

کێ ». ١0[ ت.بێکر خویا دهوێت و پیالنی بهکهردهیان بۆ دهکهبینن و ڕاستییهکرت دهیه و زین

نا، رهێستی خۆی دهده ی لهدا جامی ئاوێ، بازنهستی ده/ دهچاوهکڵهزینێ به یایه بوو له

رۆکی به رزیی لهرهێنا، دهگوێی خۆی ده ی لهاره/ گو قامکی خۆی ڕاکێشاوه ی لهنگوستیلهئه

 هس کاکده ڵدێنجا، بههه ی کانیهرینچاوهسه / جامی لهجامی ئاوێی ناوه ، دهڵکێشاوههه

: ڵێمیر ده» [کاتێشتی کۆشکی میری دهگهم بانمیر زێندین مه]. ١2-١9 «.می داوهمه

نیشنت ۆدهقومارێ. / ڕ  ردینێ بێنین ڕۆبنیشین لهنهختهتهین گوفتارێ/ باڵ کهم نهمه کاکه

م مه اکه/ کشانهبهدا شاناتی لێکیان دهعی پێنج سههعد/ بۆ وهوجوانهمی نهدوو میر مهدووبه

. گوتی: وهینهڕگوتی: باڵ جێیان بگۆ». ١٧-١1 «.ری وێرانه، کردی سهوهمیری برده زۆری له

 ان، چووهڵستوێ ههمیان لهمه . کاکهوهگبیری کردبوو جێیان بگۆڕنهکر تهڵێ قوربان. بهبه

دزی  کر بهبه». ١٩-١١ «کرد.می نهمه ی کاکهر جێی میری. دیسان قوماریان کرد. میر باشا

. میر می کهمه ندێکی بانگی کاکهبهگوتی: ی بگێڕێ. زین بێ، قاوه میری گوت: باڵ یایه به

 ریکی له، هیچ شهریکهکی بێ شه/ پادشایهم بێ نرسینهی کهو خواڵیهم، بهمه هڵێ: کاکده

. / ینهدڵت ن دایک و بابی خۆت بووی هیچ دۆستی به تی لهوهئه من وایهکن ئه / لهبۆ نینه

ک وه کێکهبژێرم شوکرانێ/ دۆستی من یهمن دهیلت بم، ئهغڵێ: میر دهم دهمیر مه

تی مشکان/ ئای دۆس ک گوێ دهم گوێ قوتن وهوو ڵێ: یاری تئاسامنێ/ میر ده انی لهکۆریهع

 گرههقوربانت بم، لێم م ڵێ: میران، بهم ده/ میر مه.سپێ و ڕشکانر ئهبهله نایهڵری ههسه ووت

 به وه، بو یهوهئاسامنێ/ دۆستی من ئه کانی لهۆرییهعک وه کێکههانێ/ دۆستی من یهبه

ێوان خۆی ندیی نم پێوهکر، مهپێی پیالنی به به م جۆرهبه] «دیوانێ. ێ لهێڕ گی دهساقی قاوه

 تههکردووت هێناوته بهحو قهئه ووتمیری گوت: ئه تاژدین بهرهقه». ١٩ [کات.و زین ئاشکرا ده

  «بۆ ماڵێ. وهمی گرت، بردیهمه دیوانی؟ پیلی کاکه ساقی له

*** 
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یایە زین قاقەزێکی بۆ کاکە مەم نووسی: وەرە تەمەنایە بکەین لە خواڵی، کاکی من ». ١٤

خواڵ،  کرد لهنایان دهمهینجا تهئ ئاشقە ڕاوە، هەڵکاتە شەماڵی، لێی دا لە گۆپاڵ بارانێ. 

 م بهمه]. ٩0-١1 «بارانێ. ڵگۆپا دا لهی، لێی دهڵماشه کردهڵیدهنووستنان ههڵدی ماهح

یر کن م چییهر دهگههئ» [ڵێت:ده نگێنهبه خۆشی و بهنه دا لهێی ڕاوێژی زین خۆی دهپ

و ت، ئهو کهدەر دهنگین وهر بهگهئه .خۆشهلێک نه، گهردی گرانهم دهزێندینی بڵێ: میر مه

وا و ده هس ب، کهخۆشهم نهڵێ: میر مهدیوانێ ده له وهبردهای خۆی دهغی بۆ ئارهبهخه

تی میر سو خاتوو ئه نگینهتیی بهیارمه م بهاڵ کات، بهمیر زۆر پێداگری ده] « ردی نازانێ.ده

پاشان  تا چێشتانێ دانیشت، لهم ههمه کاکه». ٩9 [هێنێت.وازی لێ دهو  ڕازی دەبێت

/ اڵوهەالم و سسه کردمی دهمه کاکه هات، لهزین ده بر ڕۆیی بۆ دیوانی میری/ یایهسهبرسه

کر ئاگای لێ به». ٩1-٩2 «.ناوه وهکهیه یمد میان بهکرد، دهک دهستۆی یهستیان دهده

یان کێشانێ/ کێشکی چاکبۆ کێشک نا لهر دادهسه دیوانێ/ قاسیدی له م هاتهمه بوو کاکه

تا ڕۆژ کرد ههڕاوی ده / میرالوه و جووتهوت، ئهکهدەویان لێ ردووک خه/ ههلێ کێشاوه

وی لێ دیوانێ خه زینێ ده یایه ڵگهم دهمه زانم کاکهمن دهتاژدین گوتی: ئهرهقه. ڕاوهرگهوه

ڵێ: نگین دهبه .ڵستێنهوێ ههخه یان لهم و زینمه ؛ڵێهه ووت، ئهره، وهنگینهبه .وتووهکه

. نیزیکه یا دووره ، بزانهماشا که، تهنگینهم گوتی: بههم کاکه .ڵستهی ههوهو خهم لهمه کاکه

یسان د م و زینمهماشای کرد راخی شاری. تهقه می مابوو بگاتهکه؛ ربانیسه چووه نگینهبه

یزانێ کر دهین. بهمی بدهمه رێکی کاکهمیر گوتی: باڵ بچین سه .وتبۆوهویان لێ کهخه

م مه کهنێرم بزانێ کا. پیاوی دهزهکر گوتی: قوربان، دابهێدان. بهغتاوه زینێ ده یایه ڵگهده

ێ نا؛ وڵبن کهزینی ده بوو، یایهم چاری نهمه دیوانێ. کاکه ، چووهوهر هاتهگهمیر ئه .چلۆنه

 ی نیشانتاژدینرهقه زی خۆی بهوڵیدا کهگوێ که زین ده یایه .دا ێغتاینچکی وهڵکو  ی وهڵپا

وشی ؛ پو یهرکم ههوت دههحری بانگ کرد، گوتی: بڕۆ، زانی، نۆکهر وایگهتاژدین ئهرهقه .دا

 ڵهما قینێ/ ڕووی کردهیه وت بهر کهدهمیر وه .من بسووتێ ، باڵ ماڵهری بدهەنێ، ئاو تێ

کوڵامن  م، دوو ماچان لهستۆی کهست دهزین، ده یگوت: یایهده» [ممه]. ٩٧ «تاژدینێ.رهقه

وی ؛ ئهربۆوهستانی بهی دههڕ ستوت،/ دهزینێ که ی یایهکوڵمه ڕه یمر دهگه. ئهواوهم تهبکه

میر  .یڕفێنێداتێ دهده زینێ پڕ ی یایههڕ ستکا، ڕانامێنێ/ دهڕا دهکر ههوت/ بهوێ کهله

خۆی  ماڵه سێکا گوتی: قوربان کهغکر ئاین. بهتاژدینی بکهرهقه رن، باربووی ماڵهگوتی: وه

 بۆکەی ەڕووداو  ڕاستیی ئینجا] «مێ؟خۆم بۆچی بده من ماڵهستی خۆی بسووتێنێ، ئهده به

. ٩٩ «؟چییهت هحهڵسمه» ی.کهڕاست ده ووتئه ،اغکر ئامیر گوتی: به». ٩١ گێڕێتەوە[دە

؛ [وێتاژدین بنێرین بۆ ئهرهقه] ،رجامن ناداتێد خهقه یهکر گوتی: قوربان، واڵتێکامن ههبه
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مام ته مانگێکی زیندانیان زانێ. بهس نهمی، هیچ کهمه کهنین بۆ کاڵکهباڵ زیندانێکی هه

رجم خه ن،تێم ناکههعئیتا یهین؛ واڵتێکم ههچ بکه ، ئێمهینهڕمیر گوتی: کو». ٩٩ «کرد.

ن، نگۆ بچئه تههحهڵسین. میر گوتی: مهکهرمووی وا دهفهنێ. گوتیان: قوربان، چ دهناده

کامن دارهڵێ؛ تهگوتیان: به». ٩٤ «بم.اجز دهعمن نێ ئهته جێ بێڵن. بهمی بۆ من بهمه کاکه

 جارێکی ماڵ و تااڵنتنێین یان بهری خۆمان داده. یان سهرخهدهشکرمان بۆ وه؛ لهبۆ بگره

کی تاژییه». ٩0 زیندان. میان خستهمه کر کاکهپاشان میر زێندین و به . له٩1 «بۆ دێنین.

 .ێزین رکی یایهده زیندانێ هاویشت، چووه میان دهمه ر زانی کاکهگهمی بوو؛ ئهمه کاکه

د بۆ یب گرت، دهڵیدهکرد ههپی پێدا دهی، قهکهتاژییه تووتکه دا بهموو ڕۆژێ نانیان دههه

ڕۆژێکی مزگێنیان ». ٩9 «ر وا بوو.هه یو تا چل شهزیندانێ داویشت. هه می دهمه کاکه

؛ واز بووهبۆ وا ال  تاژییه و تووتکه، ئهوهشکر هاتهو لهزین گوتی: ئه . یایهوهشکر هاتههێنا، له

گرت ڵیپی پێدا کرد، ههرێ، قهبه نانیان ئاوێته ؟میمه تی کاکهجاڵهخه م لهمن چ بکهجا ئه

ر گهه. ئرداوهر زیندانێ بۆی بهسه ییهتووتک گه .وتدووی کهزین بۆخۆی وه و بردی. یایه

ێ: میر مەم دەڵ .وێدایهم دهمه ، کاکهزیندانه وهماشای کرد، پێی زانی، ئهزین چوو، ته یایه

ی خواڵ، بە ڕەحمەتی تۆم شوکرانە/ ئەمن نەمزانی لە شاری جزیرێ بەکر وا شەیتانە/ زوڵفی ئە

ت اکهغتاژدین ئارهڵێ: قهزین ده یایه». ٩2 «نایەنی لە زیندانێ.خۆت بکە تەناف، بزانە دەرم

 رهو چوار شێینجا ئهئ». ٩1 «زیندانێ. له گانهمی سهجه ڵگهمی دهجه وه/ چل شه؟کوانێ

موویان کۆاڵنێ/ هه خوارێ له هاتنهگریان ده به [نگینفۆ، بهعر کۆ، تاژدین، چهرهقه]

زیندانێ/  کرد ئاوێتیه قهڵاەعخۆی ب یزیزین که ر زیندانێ/ ئینجا یایهسه ینهگههاتن، دهده

م مه کاکه». ٩٧ «ڵکێشانێ.هه ستیان کرد بهنگڵی خۆی؛ دهستۆ و بنهئه م ئاوێتیهمه کاکه

بووم،  تدیدار ئاخره ووت ت زیاد و ماڵی ئاوا/ لهوڵهن؛ دهردنم ئازاد بکهڵێ: پێیان بڵێ گهده

 اکهر کسه هاتنهتی خواڵی میوان دهمهحڕه / بهواوهبوو تهسوودم نهخئاهی دایک و بابم مه له

ر و گریانێ مبهچه کا بهست دهزانێ، دهر وا دهگهزین، ئه یایه». ٩١ «کێشانێ.می بۆ گیانمه

 هاتهستا دهڵدهمیر زێندین هه». ٩٩ «.گریانێ ن بهکهست دهتاژدین دهرهەکۆ و قفۆ، چهعر / 

 کوڕی مزانیوهمن نهگریانێ/ ئه کا بهس دهوان دهک ئهویش وهدیوانێ/ ئه وان لهکن ئه

  «.کانهئێره هاتۆته براهیم پادشایه

*** 

براهیم پادشا ». ٩٤ «.ڕاوهنێ گهمهنا بۆ یهخمی ده سپ و تاژی دههئ» [نگینهبه]. ٩٩

ڵێ: ده». ٩1 «؟وماوهم چی لێ هات و چی لێ قهمه نگین، کاکهڵێ: بهوت، دهرکهدهوه

براهیم ». ٤0 «.جێ هێناوهقی بههحمر ، ئهییهردێکی گهقوربانت بم! ده براهیم پادشا به
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 مهۆن بگهڕا چلنێمهیه م لهقیرێ/ چ بکهمنی بێ کوڕ و فه ی لهکهچ ده نگینهڵێ: بهپادشا ده

/ نگ داوهنی دهشکر و قۆشهزانێ، لهر وا دهگهمی، ئهدایکی مه». ٤2-٤9 «شاری جزیرێ؟

دا، بۆ هدر بانگی لێسه نگین بانگ له/ بهی ڕاکێشاوهغیداڵکرد، بهی ئااڵی ههوهو شهر بههه

 «.ڕاوهشاری جزیرێ گه

*** 

 هس نییکه ووتز ئهیرههغ به ڵێ: خواڵیهده. برانر قهسه گریانێ چووه زین به یایه». ٤1

/ خواڵیە، یمبرێن وهمهمه کێلی کاکه من بهژێنی/ ئهجووزاتان نهم بۆ مهمن چیدیکهمبێنی/ ئه

 میر به». ٤٧ «گری.ردهزینێ وه یایه ی لهحمیوانی خواڵی دێ، ڕۆ  ئەتوو کەریمی، قادری/

ێ هیچ کو  وو لهر دابوو بهرجێکی پاچیان لێهه نن.ڵکهبری بۆ ههرموو: بڕۆ، قهکری فهبه

اڵ ڵسلیم کرد. دایانپۆشی گوتیان: یازینیان ته یایه. بێمی نهمه کن کاکه نرا؛ لهکهڵنههه

ڵناگرن، ست هها! دهحکر گوتی: ئازینێ هات. به م و یایهمه بری کاکهقه قژن له. شهوهبڕۆینه

قی ڵخه س لهش دهێتقیامه له ووی تبهعک/ خوشکی قهپاڵی یه بریش چوونهقه وا لهئه

کر خۆی به». ٤٩ «نجا بیکوژن.موو کارێکی پێ کردم، دهمیر گوتی: هه». ٤١ «ڵناگری.هه

 م و یایهمه هبری کاکنێوانی قه له یکر زینێ. خوێنی به م و یایهمه بری کاکهانی قهنێو  ئاوێته

کری کرد؛ به ماڵه ڕووی ده» [نگینهبه]. ٤٩ «وێ شین بوو.زی له وت، ئێستا بوو بهزینێ که

ک یه تیمیر زێندینی کرد، قه ماڵه . ڕووی دهڵێناوهری بڕی، سینگی ههسه ییهرچی گههه

ستی کوێنی جا خاتوون ئه». ٤٤ «.جارێکی ئاساریان بڕاوه تا بههه ماوهکی نهبوو، یهال نهخه

، چوون م و زینمهڵێ: پادشا، ،/ دهستاوهەپێش براهیم پادشای ڕاو  ر خۆی کرد، چوو لهبهده

 ووتستی کرد، گوتی: ئهستۆی خاتوون ئهستی دهبراهیم پادشا ده .بابم بڕاوه ئاساری ماڵه

. ٤1 «سلیم کرا.تاژدینی تهرهقه . جزیر بهمی ڕۆناوهمه جێی کاکه م لهوو تکچی منی، ئه

 مانگ . / دوازدهرتک چاوهتان کوێری بوون ههرسههح . / براهیم پادشا لهدواوه به وهڕانهگه»

بوو، نێ دهمهشاری یه داخل به». 10 « دواوهبە  شکریان هێناوهڕۆژان له و بیست و چوار

ر شاری سهکوڕی خۆی و به نگینی کرد بهبه». 19 «.قوڕێ ناوه س خۆی دهموو کههه

 «.نێی داناوهمهیه

 

 م و زینمهیتی ی بهناسانهمۆرفۆلۆژی یان شیکاریی داڕشته -4-2

ەی . لە خشتپێشکەش دەکرێت م و زینمهلەم بەشەدا، پێکهاتەی داڕشتەناسانەی بەیتی 

 بە ژمارە دیاری کران، بە پێی نیشانەی تایبەت بە خۆیان شی پێشوودابه لهانەی رکو ئهئهخوارەوە، 

پیشان دەدرێن. دوایە، دۆخی دەستپێک، بزاڤەکان و کەسایەتیگەلی جێبەجێکاری ئەرکەکان و 
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کە رشۆڤە کراوی بەیتەهێامنی تایبەت دەخرێنە پێش چاو. ئینجا پێکهاتەی دەستنیشان هەندێ

 س و شوێن وسفی کهک وهکانی وهرخانییهسه هێامنهدەکرێت. شیاوی وتنە ئەم خشتەیە 

 .دانی ئەو ئەرکانە لەخۆ ناگرێتەکانی ئەنجامر و ئامانجووێژ و پاڵنهکان، وتشته

 «مەم و زین»: پێکهاتەی داڕشتەناسانەی بەیتی 2خشتەی ژمارە 

 نیشانەی ئەرک ژمارە نیشانەی ئەرک ژمارە نیشانەی ئەرک ژمارە نیشانەی ئەرک ژمارە

9 γ 2٧ ζ ٧٩ ηA /  ٩0 F 

2 δ 2١ ε ٧٤ neg θ ٩9 ζ 

1 ε 2٩ ζ ٧1 K ٩2 B 

٧ ζ 2١ ↑ ٩0 J ٩1 Rs 

١ γ 2٤ *δ ١9 H ٩٧ A 

٩ δ 21 2* ١2 I ٩١ 1* 

٩ δ 10 D ١1 ηH /  ٧ ٩٩* 

٤ G 19 E ١٧ neg θI /  ٩٩ ↓ 

1 ε 12 G ١١ ηH /  ٩٤ ε 

90 ζ 11 ε ١٩ θ/   negI  ٩1 ζ 

99 J 1٧ ζ G / ١٩ Rs ٤0 B 

92 * 1١ ε ١٤ 2* ٤9 C 

91 G 1٩ γ / ζ ١1 H / η ٤2 ↑ 

9٧ a 1٩ δ ٩0 I / θ ٤1 2* 

9١ B 1٤ A ٩9 K ٤٧ A 

9٩ γ 11 ε ٩2 Pr ٤١ U 

9٩ δ ٧0 neg ζ ٩1 Rs ٤٩ A 

9٤ ζ ٧9 η ٩٧ Pr / A ٤٩ U 

91 *γ ٧2 θ ٩١ negRs  ٤٤ negU  

20 *δ ٧1 A ٩٩ A ٤1 ↓ 

29 *γ ٧٧ η ٩٩ η 10 1* 

22 C ٧١ θ ٩٤ θ 19 W 

21 ε ٧٩ negE  ٩1 A   

 

 دەستپێک دۆخی

 ڕکو ڵیمندا یبوونەن .9

 ەو ییەفسووناوەئ یو ێس ۆیه ەب کانەوانڵەپا بوونیکیداەل .2

 میبراه ڕیکو ،مە)م انیباتڵو ما کانەوانڵەپا ەیگێپناو و  ،ی واڵت. ناساندن1

 (ریزەو  ڕیکو ە،نینگەو ب نەمیە یپادشا
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 کەسایەتییەکانئاقاری چاالکیی 

 بزاڤی یەکەم:

 . پاڵەوان: مەم9

 . کچەمیر یان کەسی مەبەست: زین2

  وەیسەلقەرەنی ماهیدەشتیو . بەخشندە: خوا 1

: بەنگینە، قەرەتاژدین، خاتوون ەستی، خوا، وەیسەلقەرەنی ریارمەتیدە. ٧

 رفۆ، تاژییەکەی مەمعماهیدەشتی، چەکۆ، 

  . تاوانکار: بەکر و میر زێندین١

 ؛ لهجوانی ڕوون نییه کر، بهحان، کچی بهیک ڕلهوری مه، ده)شیاوی باسه

ی رهبه هوێتکهکی ترەوە دهالیه له بێت وری زین خویا دهتیدهکوو یارمهوه وهکهالیه

 ؛ بەاڵم لە کۆتاییدا هەر وەک تاوانکار مامەڵەی لەگەڵدا دەکرێت.(وهتاوانکارانه

 بزاڤی دووەم:

 . پاڵەوان: بەنگینە9

 . بەڕێکەر: دایک و باوکی مەم2

 . تاوانکار: بەکر و میر زێندین1

هەندێ هێامنی جیاواز لە 

 ی پراپەکەپێڕەو 

 عاو = د* 2                     ێنی و پەیامن= بەڵ *1

 = پەشیامنی* ٧                         = شینگێڕی* 1

 کردنەوەڕوون

نیشانەی ئەستێرە )*( = ئەم نیشانەیە لە پێڕەوی پراپدا نییە و بە مەبەستی 

 کەڵکی لێ وەرگیراوە. جیاوازدانی هێامنی تایبەت و نیشان

Neg / Negetive  =  جێبەجێ کەییان پێچەوانە نەبووە،ئەرکێک کە جێبەجێ 

  .کراوە

وو بزاڤ پێکهاتووە و بەم پێیە، د دوو لە م و زینمهبە پێی ئەو زانیارییانەی سەرەوە، بەیتی 

پاڵەوانیشی هەیە، کە بریتین لە مەم و بەنگینە. پێکهاتەی ئەم گێڕانەوەیە بەم چەشنەیە کە لە 

پاڵەوانی سەرەکی )مەم( و هاوڕێکەی )بەنگینە( هەر لە پاش وەسفی دۆخی دەستپێک، 

منداڵییەوە و لە ژێرخانێکدا نراونەتەبەر خوێندن و ڕۆژی ڕووناکیان لێ قەدەغە کراوە. کاتێک 

پاڵەوان بەوەی دەزانێت، سەرەڕای ناڕەزایەتیی باوکی )براهیم پادشای یەمەن(، دەست لە 

)زین( لە جزیرەوە دەگوازنەوە بۆ کۆشکی خوێندن هەڵدەگرێت. شەوێک سێ پەری، کچەمیر 

پاڵەوان. پاڵەوان و کچەمیر ئەنگوستیلەکانیان دەگۆڕنەوە و بەڵێنی وەفاداری دەدەن. پاش 

ئەوەی پەرییەکان کچەمیر دەبەنەوە، پاڵەوان، بڕیار دەدات بە دوایدا بچێت و پاڕانەوەی دایک و 

دەران اریدە و ڕێنوێنیی بەخشندە و یارمەتیباوک و فێڵی وەزیران ناتوانن پاشگەزی بکەنەوە. بە ی

)وەیسەلقەەرەنی ماهیدەشتی، خوا، بەنگینە، جووتیار و گازرکاری ڕاسپێردراوی کچەمیر( دەگاتە 

جزیر و لە ماڵی یارمەتیدەرانی دیکەیدا )خاتوون ئەستی و قەرەتاژدین( دەگیرسێتەوە. تاوانکاری 

ڵێن کچەمیر گول بووە و لە شار دەرکراوە. دوای سەرەکی )بەکر(، ژنان هان دەدات بە پاڵەوان ب

چەند ڕۆژ پاڵەوان دەبێتە میوانی میری جزیر )میر زێندین( و ئەویش خوشکی خۆی )زین( 
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پێشکەشی پاڵەوان دەکات، بەاڵم لێی قبووڵ ناکات. کچەمیر کە سەری لەم کارە سوڕماوە، 

ی تر اشکرا دەبێت. پاڵەوان جارێکبەدزییەوە خۆی دەگەیێنێتە الی و ڕاستیی ڕووداوەکەیان بۆ ئ

بانگهێشتی کۆشکی میری دەکرێت. لەگەڵ میر دەکەوێتە بەربەرەکانێ )کایەی تەختەنەرد( و 

چەند جار لێی دەباتەوە. بە پیالنی تاوانکار و لە کاتی بەربەرەکانێ دووەمدا )بەندهەڵگوتن 

یدەر م بە یاریدەی یارمەتوگۆرانی( پاڵەوان نهێنیی نێوان خۆی و خوشکی میر دەدرکێنێت، بەاڵ 

)قەرەتاژدین( ڕزگاری دەبێت. لە درێژەی بەیتەکەدا، مەم و زین دەست بە دوعا دەکەن، بەڵکوو 

باران ببارێت و میر بە مەبەستی ڕاو، لە کۆشک دەرکەوێت. بەخشندە )خوا( داخوازەکەیان 

و. پاڵەوانیش بە وپێوەندی میر، جگە لە تاوانکار، دەچن بۆ ڕاجێبەجێ دەکات. هەموو دەست

بیانووی نەخۆشی، ڕەگەڵیان ناکەوێت. بەم فێڵە، تاوانکاران فریو دەدەن و دەچنە ژوانێ. تاوانکار 

وبەینە دەزانێت، میر ئاگادار دەکاتەوە، بەاڵم ئەم جارەش پاڵەوان بە هۆی کە بەم کەین

ن ڕەوانەی ڕێیانی پاڵەوایارمەتیدەرانیەوە دەرباز دەبێت. دوایی میر بە بیانووی وەرگرتنی باج، هاو

دوورەواڵت دەکات و پاڵەوان دەخاتە زیندان. ئاژەڵی یارمەتیدەر )تاژییەکەی مەم( هەموو ڕۆژێک 

پارچە نانێک دەبات و بۆی دەهاوێتە چاڵی زیندانەوە. دوای ماوەیەک، کچەمیر و هاوڕێیان بە 

ن دەمرێت و بەم جۆرە بەرەی کارەساتەکە دەزانن، بەاڵم پاڵەوان لەبەر الوازی و جەزرەبەی زیندا

تاوانکاران سەردەکەون. کچەمیر ئەوەندە لەسەر گۆڕی خۆشەویستەکەی دادەنیشێت و شینی 

بۆ دەگێڕێت و داوای مەرگ لە بەخشندە )خوا( دەکات تا دەمرێت. پیاوانی میر هەرچی هەوڵ 

ر لەوێ دەدەن لە هیچ کوێ جگە لە تەنیشت مەم، گۆڕیان بۆ هەڵناکەندرێت و بەناچار هە

دەینێژن. دوای ناشتنی، دەنگی شەقژن لە گۆڕەکەیانەوە هەڵدەستێت و تاوانکار لە ئێرەیی 

میر، کە لە  .«ئەها ئەوە لەوێیش دەست لە یەکرت هەڵناگرن»پێکگەیشتنی دووبارەیان، دەڵێت: 

کردەوەی خۆی پەشیامن بووەتەوە، فەرمانی کوشتنی دەردەکات. تاوانکار خۆی دەخاتەسەر 

ڵداران و لە شوێنی خوێنەکەیەوە دڕکێک دەڕوێت و بەم چەشنە دیسانەوە لێکیان گۆڕی د 

دادەبڕێت. پاشان پاڵەوانی بزاڤی دووەم )بەنگینە( بە داخوازیی بەڕێکەران )باوک و دایکی مەم( 

بە لەشکرێکەوە هەڵدەکوتێتە سەر جزیر و تۆڵەیان دەکاتەوە. لە کۆتاییدا، دەسەاڵتی جزیر بە 

پاڵەوانی سەرەکی )قەرەتاژدین( دەبەخرشێت و پاڵەوانی بزاڤی دووەمیش دەبێتە یارمەتیدەری 

 پادشای یەمەن.

 

 فسووناویی کوردیو چیرۆکی ئه م و زینمهیتی بهنێوان راوردی به -5

ناویی کوردی فسوو و چیرۆکی ئه م و زینمهیتی کانی بهماییهبنه و هێامنه راوردی نێوان پێکهاتهبه

. یها ههنێوانیاند نزیکیی زۆر لهوە باری پێکهاته ڕای جیاوازیی ژانر، لهره، سهدات کهده پیشان
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 . لهڕانەوەکەیەگێکیی رهسه پاڵەوانینووسی گرنگرتینیان چاره بیرنێت کهده شندێ جیاوازییهه

از و ی جیاو ڵندێک خاههبوونی کان، ههرخانییهسه راوردی مۆتیف و هێامنه، بهوهکی دیکهالیه

 ، کە لە درێژەی باسەکەدا رشۆڤەیان دەکەین.نخهردهش دههاوبههەروەها 

 

 کانشههاوبه خاڵه -5-1

. اوی نزیکهفسوونچیرۆکی ئه رباس زۆر لهیتی بهی بهو بڕبڕه مان پێدا، پێکهاتهئاماژه ها کهروههه

ڕووی  ه. لکاندا نییهجادووییه ڵ چیرۆکهگهکی لهجیاوازییههیچ  م و زینمهستپێکی دهی دۆخ

ێ کراوی پراپ، بیست و سلە کۆی سی و یەک ئەرکی دەستنیشان ،وهکانیشهرکهی ئهداڕشته

انی خاڵە دپیشانستی بهمه بهبوونەوەی ئەم مژارە و دەبیرنێت. بۆ ڕووندا م و زینمه لهمنوونەیان 

ی هرنجتان بۆ پێکهاتسه ،فسووناویی کوردیو چیرۆکی ئه م و زینمههاوبەشە بنەماییەکانی 

 :کێشینفسووناویی کوردی ڕادهیرۆکی ئهچ مۆرفۆلۆژیکی

 شتنی بەگەیپاش  یدان و لهمه وان دێنێتهپاڵهیەک تاوانکاری یان سیمایهدا کهم چیرۆکانهله

نکاراندا ر تاواسهبه وههۆیه و بهوەردەگرێت فسووناوی رێکی ئهتیدهیارمه، ئامێر یان خشندهبه

 ندێکهه . لهوهکاتهبوو دهرهکان قهیهیسمایهکات و کهر دهسهکان چارهکێشه ؛بێتزاڵ ده

وان دوای دات. پاڵهدوونان ڕوودهەاڵتن و ڕاو وان، ههوتنی پاڵهرکهپاش سه چیرۆکدا له

 وێتهکهده یان ڕێی ،وهڕێتهگهی خۆی دهکهنارساوی بۆ نیشتامنهنه به رکانهم ئهاندنی ئهڕ تێپه

دیاری  وهیهکهن پادشا یان کچهالیه له که ،دانی کارێکی دژوارنجامئه وێ بهو له واڵتێکی دیکه

وان ڕسوا تاوانکار یان زڕپاڵه شنهم چهملێنێت و بهسهوانێتیی خۆی دهیی و پاڵهشاوه، لێوهکراوە

پادشا و  بێتهوان دهکاندا پاڵهی چیرۆکهزۆربه کۆتاییدا پاش سزادانی تاوانکار، له کات. لهده

ندێ جاریش ن. ههدهریزایان په شازاده زیاتر کات کهند دهماوهڵ کچ یان کچانێکدا زهگهله

 (. 11: 911١و پارسا،  یمیباهئیکرێت )ت دهاڵ یێکی تر خهشێوه وان بهپاڵه

 ن:مانههباس کران، ئ وهرهسه له کان کهییهپێکهاته هێامنه له ، بێجگهکانی دیکهڤپارههه خاڵه

 ؛یهئوستووره و فسانهئه مۆرکەکانی له کان، کهی ڕووداوهوهبوونهپاتسێ -9

ار، ر، تاوانکتیدهمیر، یارمهوان، کچهپاڵهشەش کەسایەتیی تیپیکی بوونی امادهئ -2

 ن؛فسووناویشدا ههچیرۆکی ئه ک چۆن لهر، وهڕێکهو به خشندهبه

ی ڕێ ی زین لهوهنهێزراک گو وه یی،فسووناوی و دەرئاسابوونی مۆتیف و ڕووداوی ئههه -1

 کوونی دڕ ب، شینسێوسیحری  وان بهوونی پاڵهبدایک، لهوهکانهرییهپه بە هۆی و وهئاسامنه

(، می مهکهدا تاژییه)لێرهەوە اڵنئاژهلە الیەن وان پاڵه دانیتی، یارمهی بەکرخوێن له

 ؛م و زینمهی ڕ قژنی نێو گۆنگی شهنرانی گۆڕ بۆ زین، دهکهڵنههه
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ی فسانهئه هلەلقەرەنی ماهیدەشتییە و یسدا وهیتهبه ەمل که ،سپیڕدێن پیاویێنوێنیی ڕ  -٧

 ؛یهدا زیاتر خزری زیندهکوردی

 فسانهئه له ی، کهوهڕان بۆ دۆزینهو گه دوورداوار و واڵتێکی  وان بۆ کچێک لهوینی پاڵههئ -١

یری رگسمی هاوسهڕێوڕه ت بههبار وتارێکدا ،سه . ئایدنلوو لهوهداتهنگ دهدا زۆر ڕهو حەماسە

 وهگێڕانه کانیگرنگه مۆتیفه کێک لهک یهی وهم مۆتیفهماسیی ئێراندا، ئههحبی دهئه له

 (. 1: 91٤٩) ناودێر کردووه یەکانماسیهح

ی شێوه به هوانکان ترساندنی پاڵهڕێکاره کێک لهیه وان، کهی پاڵهوهزکردنهپاشگهی وڵهه -٩

رمان و ڕاوێژی پادشا و پێی فه کان بۆ واڵت بهربازهی سپا و سهوهڕانههێشنت و گهجێبە

  ؛زیروه

 فت و چل؛هح و سێی ی ژمارهندجارهی چهوهدانهنگهڕ  -٩

 ؛وهبێتهدا زۆر دووپات دهفسانهئه له کراو، کهزێر و زیو چێ کۆشکی له -٤

 نیان؛پێی کاتی ڕوودا کان بهڕووداوهیەکداهاتنی بەدوایو  کهوهگێڕانه یوتی تاکهێڵیهڕ  -1

 ؛ککیهو گشتی و وه ی سادهشێوه کان بهایەتییەسکهو  سفی شوێنوه -90

و ئاماژەی گرێدراو بەم پرسەوە، وەک چۆن  یەیو تهنهنیشتامنی و وتنی پرسی کهرنهده -99

دا یی ئەحمەدی خان-مەم و زینمە لە کاتێکدایە کە لە لە چیرۆکی فۆلکلۆریشدا وەهایە. ئە

ە ئاماژەی لەم چەشن یشدا«مەمێ ئاالن»ئەم بابەتە بە ڕوونی ڕەنگی داوەتەوە. تەنانەت لە 

 (.909: 209١دەبیرنێت )ئاسالن، 

 

 کانجیاوازه خاڵه -5-2

ئەگەرچی هەرکامیان سەر بە چەشنێک لە ئەدەبی زارەکین و لە فسووناوی، و چیرۆکی ئهبەیت 

ەیتی بەرچاوانە، لە نێوان ب هیجیاوازی ەملڕووی فۆرم و شێوازی ڤەگێڕانەوە جیاوازن؛ بەاڵم بێجگە 

بەرباس و ئەم چەشنە چیرۆکانەدا هەندێک جیاوازیی دیکەش هەن کە گرنگرتینیان لەم 

 :خااڵنەی خوارەوەدا کورت دەکەینەوە

فسووناویدا ڵ چیرۆکی ئهگهله م و زینمه بەرچاویکی وان: جیاوازیهنووسی پاڵهچاره -9

 ی لێ دەکەوێتەوە.-، کە مردنی خۆی و زینمهمه کی، واتهرهوانی سهوتنی پاڵهکهرنهسه

م ئه یواندات. پاڵهن ڕوو دهگمهده فسووناویدا زۆر بهچیرۆکی ئه وان لهوتنی پاڵهکهرنهسه

بات و ر ڕێگای الدهکانی سهرهمپهیدا کۆسپ و لهکهڕانهشت و گهکۆتایی گه له چیرۆکانه

 گات. ی دهکهئامانجه وێت و بهکهردهر تاوانکاراندا سهسهبه



  8931، پاییز و زمستان 6پژوهشنامه ادبیات کردی، سال چهارم، شماره  |181

 

رچاو و ههێامنێکی ب هاوشێوەدا گێڕانەوەیو  م و زینمهیتی به شینگێڕی: شینگێڕی له -2

و  میکی مه، شینگێڕیی دا؛ بۆ منوونهدابنێین یتتایبه ئەرکێکی بەوانین تو ده کێشهڵبا

منوونەی هاوشێوەی ئەم هێامنە لە چیرۆکی ئەفسووناویدا،  م.رگی مهزین بۆ مههەروەها 

 کردنی قوربانییە لە پاڵەوان. داوای یارمەتی

 له هو و پاڕانه رچاوهلێک بهگه دام و زینمه له ئایینییه م هێامنهی ئهوهدانهنگڕه وعا:د -1

؛ بۆ وهکاتهپڕ ده ئەفسووناوییەکان ی چیرۆکەخشنده، زۆر جار جێی چۆڵی بهپیاوانیخوا و 

-زین بۆ گیان پاڕانەوەیی ڕێگای جزیر، یان وهبۆ دۆزینه نگینهم و بهی مهعا، دو منوونه

لە چیرۆکی . و چوونی میر بۆ ڕاو م و زین بۆ بارینی بارانمه دوعایها روهی، ههکێشان

 هخشندڵ بهگهله یدیدار  یان پاڵەوان و کاردانەوەی وتوکهڵسرکی ههئهئەفسووناویدا 

هێنانی ئامێری ئەفسووناوی یان ڕێنوێنیی پێویست بۆ سەرکەوتن دەبێتە هۆی وەدەست

 تەوە. بەسەر تاوانکاردا؛ کەچی لێرەدا دوعا و پاڕانەوە جێی ئەم ئەرکەی گرتووە

ەرکێکی و دەکرێت بە ئ دا گرنگیی زۆری پێدراوهیتهم بهدان لهیڵێنیامن: بهڵێنی و پهبه -٧

م و ها مهروهم و زین و ههمه لە نێوان فاداریڵێنیی وه، به؛ بۆ منوونهسەربەخۆ دابرنێت

ە کە کردنشاننی رکیئهچیرۆکی ئەفسووناویدا،  دان لهیڵێنبهمنوونەی نزیک لە . ەدانگینبه

ی رکئه هەروەها دەتوانین لەگەڵ. بە هۆیەوە، دوایی پاڵەوان و کچەمیر یەکرت دەناسنەوە

 ،بۆ وەرگرتنی یارمەتیدەری جادوویی بەراوردی بکەین وانی پاڵهوهوت و کاردانهوکهڵسهه

زێندین،  میر به نگینهخشینی بهی بهڵهکاری هه م بهمهلێرەدا پێچەوانەکەی ڕوودەدات و  که

 بێت. ی بۆ چێ دهکێشه پاشانو  تچێست دهده ی لهکهرهتیدهیارمه

. وههبێتشیامن دهکانی پهوهکرده مدا، میر زێندین لهکاتی مردنی مه شیامنی: لهپه -١

اڵم به ،لە بەیتەکەدا وەک ئالیکاری تاوانکاری سەرەکیی دەرکەوتووە رچی میر زێندینگهئه

 ی بردبوو. تهخشو لهبازیی ئههڵوری و فێبوو و زمانچهبکر کانی بهی پیالنهڕاستیدا گیرۆده له

چاو چیرۆکی جادوویی، دا، لهیتهم به: لهدانەوەی بەرچاوی دیالۆگ و مۆنۆلۆگڕەنگ -٩

 یهوهنهگێڕا م شێوهووی ئهڕ ورهمرت بهفسووناویدا کهچیرۆکی ئه . لهزۆرەالۆگ و مۆنۆلۆگ ید

 دات. کان دههیتیایەسکه لی خۆنواندن بهمرت ههکه گێڕڤەو  وهبینهده

اندا کفسووناوییهئه موو چیرۆکهر هههه رچی لهگهاسایی: ئهئر بوونی تاوانکاری دهنه -٩

ر یان ووگهژدیها، جاددێو، ئهیاندا زۆربه اڵم لهاسایی نابیرنێت، بهئر ده و دژەپاڵەوانی تاوانکار

 . نابیرنێتها ری وهوهرباسدا بوونهیتی بهبه چی له؛ کهیهبوونیان هه یهم شێوهبای لهعده

 گاتهده می مهوهدا: دوای ئهکهوهکیی گێڕانهرهشی سهبه اسایی لهئر ری دهبوونی بویهنه -٤

، هیچ زانێت زیندانی کراوهده وهمهی مهکههۆی تاژییه ی زین بهو کاتهتا ئهشاری جزیر و هه
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رهاتی سههڵ بگهنگ لهردهڕاستیدا به فسووناوی نابینین، و لهو ئه رهمهیر و سهڕووداوێکی سه

 . وڕوویهرهوینداری ئاساییدا بهی دوو ئهقینهڕاسته

لە شێوەی  ملمالنێ ،م و زینمهیتی نی بهکاکێشهباڵ خاڵه وان و تاوانکار: لهملمالنێی پاڵه -1

ری اڤبهنلە گۆرانی ڕهو شه بێژیندبه ڕێگەی له بەربەرەکانێیها روههه و ردنهختهی تهکایه

ستی بهمه ه( بنگینهچیرۆک )به پاڵەوانیبزاڤی دووەمدا  ، لهوهکی دیکهالیه . لهیەم و میردامه

 چیرۆکی جیاواز له مهئهکەچی ر؛ بهگرێتهڕێی جزیر ده وهکهسپایه به وهندنهسهتۆڵه

ارێک موو کوان ههفسووناویدا پاڵهچیرۆکی ئه چێت. لهده ماسهحە و زیاتر له فسووناوییهئه

 نگینهدا بهچی لێرهدات؛ کهنجام دهاسایی ئهئر ی دهرانتیدهتیی یارمهیارمه و به تاقی تەنیا به

 بات.ناویان ده ر تاوانکاران و لهسه کاتههێرش ده وهکی فراوانهسپایه به

 

 نجامئه -9

م و مهیتی هڵ بگهله لە زۆر ڕووەوەمیر پراپ یوی ڤالدپێڕه یە نیشانی داوهینهڵلێکۆ  ئەم نجامیئه

بیرنێت کە دە ژی «عاو د»و  «بەڵێنی»، «شینگێڕی». بەاڵم، سێ هێامنی پێکهاتەیی بایهته دازین

-جکراوەکانی پراپدا هەیە، بەاڵم بە سەرنئەگەرچی هاوشێوەیی و نزیکییان لەگەڵ ئەرکە دیاری

دان بە چەندپاتەبوون و دەوری بەرچاو و گرنگیان لە پێشڤەچوونی گێڕانەوەکەدا، دەکرێت وەک 

خۆ و تایبەتی بەیت و هەروەها گێڕانەوەی وێکچووی وەک چیرۆکەشیعر ئەرکگەلی سەربە

 لەبەرچاو بگیردرێن. 

 بەم جۆرەیە:  م و زینمهپێکهاتەی سەرەکیی بەیتی 

ی کهزیرهوه لەگەڵ ؛ بۆیە،بێ و کوڕی نییهپیر ده ریکهخه براهیم پادشا: دۆخی دەستپێک

و  وهێتهڕێنیانگهشتی دهنی ماهیدهرهلقهیسهڕێگادا وه اڵم لهر، بهبه گرنهڕێی ماڵی خوا ده

ەم لبن. دایک ده له ەوەسێو ئەو دوو هۆی  به نگینهم و بهمه ت وخشێبهدوو سێویان پێ ده

 ەیگێو پە بۆ ناو، واڵت بوونی دەرئاساییانەی پاڵەوانەکان، ئاماژ بەشەدا، ژ بلی لەدایک

 یش کراوە.  کانەوانڵەپا

دا یتهم بهپراپ، له کراویئاقاری دیاریفت هح له: ئاقارێن چاالکیی کەسایەتییەکان

 ،نگینهم و بهگێڕن: مهده تێیاندا دەور انەتییایەسکهئاقاری چاالکی دەبیرنێت کە ئەم ش شه

ست؛ بهسی مهکه یانمیر ک کچهوه ،ا(؛ زینبزاڤی دووەمد له نگینه)به پاڵەوانک وه

فۆ و ر عکۆ، شتی، چهنی ماهیدهرهلقهیسهستی، خوا و وه، خاتوون ئهنگینهتاژدین، بهرهقه

-سیک تاوانکار؛ خوا و وهوه ،کر و میر زێندینر؛ بهتیدهک یارمهم وهی مهکهها تاژییهروههه

 ر. ڕێکهک بهوه ،مبراهیم پادشا و دایکی مه ؛خشندهک بهوه ،شتینی ماهیدهرهلقهئه



  8931، پاییز و زمستان 6پژوهشنامه ادبیات کردی، سال چهارم، شماره  |181

 

لە  یانمنوونه بیست و سێکراوی پراپ، ننیشاتسرکی دهئه سی و یەک له: بزاڤ و ئەرک

 هرکی ئهداڕشته و دوو بزاڤ پێکهاتووه لهئەم بەیتە  بیرنێت.ده دام و زینمهبەیتی 

 بێته( دهم و زینک )لێکدابڕانی مهسییهمایهکه که هایههم ئاو کهکانی بزاڤی یهیهیکرهسه

وێت. زین، بکه ست، واتهبهسی مهدوای که بهێلێت و بهوان واڵتی خۆی جێی پاڵهوههۆی ئه

کاندا رهمپهر کۆسپ و لهسهران بهتیدهی یارمهیاریده و به خشندهڕێنوێنیی به دا، بهدرێژه له

، اوانکارشێوێنی و شۆفاریی تر گێرهبهاڵم له. بهوهبێتهزین شاد ده دیداری وێت و بهکهردهسه

 و خراپه ڕهنی شی تاوانکار، الیهرهوان و بهی پاڵهرهی بهندپاتهکر و پاش ملمالنێی چهبهواتە 

 . لهایی دێتتکۆ ر میو کچه پاڵەواندانی ستدهلهگیان م بهکهوێت و بزاڤی یهکهر دهسه

م کی مهو براهیم پادشا و دای یهنگینهوانی چیرۆک به، پاڵهبزاڤێکی کورته بزاڤی دووەمدا، که

کدا پایهڵ سگه، لهوهندنهسهتۆڵه و بە مەبەستی بەڕێکەرانداخوازی  وان بهرن. پاڵهڕێکهبه

رمانی میر هف به ،کربه، کیرهسه ، تاوانکارینگینهیشتنی بهر. پێش گهبه گرێتهڕێی جزیر ده

گرانی و نجزیر و میر زێندین و الیه شارینێو  چنهی دهوان و سپاکهکوژرێت. پاڵهزێندین ده

پێی داخوازی خاتوون  براهیم پادشا بهاشان ن. پکهفروتوونا دهکر تهباتی بهڵها ماروههه

ین. تاژدرهقه هب خشێتبهجزیر دهاڵتی سهو ده ڕ هەڵدەگرێتکوشتوبدەست لە ستی ئه

 نمهدا بۆ یهوهڕانهگه ، لهست داوهدهر گریان و کۆڤان چاوانی لهبهله براهیم پادشا که

وانی یی پاڵهتپادشایه به کهیته، بهشنهم چهبژێرێت. بهڵدهی خۆی ههوهک جێگرهوه نگینهبه

 بزاڤی دووەم کۆتایی دێت.

 ەکانیش و جیاواز هاوبهالیەنە رخستنی ستی دهبهمه دا، بهکهوهووەمی لێکۆلینهشی دبه له

جودای ئەدەبی زارەکی، وەەک دوو چەشنی لێکفسووناوی، رباس و چیرۆکی ئهیتی بهبه

 هدان برنجسه بههەروەها و  ەوەی مۆرفۆلۆژیکڕووی پێکهاته له یهوهگێڕانه م دوو شێوهئه

م هنجامی ئئه راورد کران. له، بهفسانهری ئهی چێکهکانی دیکهگرنگه امنهمۆتیف و هێ

کە گرنگرتینیان بریتین لە  ستنیشان کرانده جیاوازڤپار و خاڵی هه کندێدا هههڵو هه

  ئەمانەی خوارەوە.

 دۆخیڤی کهه. وه2؛ کی زۆر هاوشێوهیهی تا ڕاده. پێکهاته9: کانگرنگه شههاوبه خاڵه

ندێک مۆتیف و هه . ئامادەبوونی٧هەبوونی بیست و سێ ئەرکی هاوبەش؛ . 1ستپێک؛ ده

، کانی ڕووداوهوهبوونهپاتکوو سێدا وهم و زینمهیتی به له فسانهندیی ئهمتهتایبه

اسایی، کۆشک و ئر ده یر فت و چل، ڕوودانی بویههح و لی سێگهی ژمارهوهبوونهدووباره

پرسی  دان بهنه. گرنگی١سپی؛ ڕدێنکابرایەکی ها ڕێنوێنیی روهو زیو، و هه ڕزێ خانووی له
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ی وه. گێڕانه٩؛ و دەرنەکەوتنی هیچ ئاماژە و هێامنێکی پێوەندیدار بەم پرسەوە یەیو تهنه

 کان. س و شت و ڕووداوهکی کهکیهو وه یەکدەستکردنی سف. وه٩ی؛ ڵساکار و تاکهێ

؛ و کەسی دڵخوازی مکهوانی بزاڤی یهنووسی پاڵه. چاره9: ڕاکێشەکانسەرنج زییهجیاوا

 وهها و پاڕانوعدان، دڵێنیکوو شینگێڕی، بهندێک هێامنی وهرچاوی ههی بهوهدانهنگ. ڕه2

 ندی وشی ناوهبه اسایی لهئر ری دهوهر و بوونهبوونی بویه. نه1؛ وپێوەندیدەستخوا و  له

ی شێوه ی تاوانکار لهرهوان و بهی پاڵهره. ملمالنێی نێوان به٧دا؛ کهکیی چیرۆکهرهسه

؛ وهکههسپای وانی بزاڤی دووەم بهردنی پاڵهکهێرش هەروەهاگۆرانی هڕ شه و ردنهختهی تهکایه

و چەند  نئەمە لە کاتێکدایە کە لە چیرۆکی جادووییدا هێرشی بەکۆمەڵ نابیرنێت و پاڵەوا

یارمەتیدەرێک هەموو کارەکان تێدەپەڕێنن. ئەم تایبەمتەندییە لە حەماسەی نزیک 

 فسووناویدا. ڵ چیرۆکی ئهگهراورد لهبه هدیالۆگ و مۆنۆلۆگ ب فرەیی. ٧؛ دەخاتەوە

 ەو چیرۆک م و زینمهیتی بهدەخات یە دەریوهلێکۆڵینهبە گشتی، ئەنجامی ئەم 

ووی دەچن. بەاڵم لە ڕ ەوە زۆر لێککانژێرخانییه و هێامنه ڕووی پێکهاته لهیەکان فسووناویئه

سەرخانییەکانەوە، سەرەڕای هەبوونی هەندێک هێامنی هاوشێوە، جیاوازیی  هێامنهمۆتیف و 

ی مۆتیف و بووننگمهبوون یان دهاکێش، نهڕ رنجخاڵێکی سهبەرچاویش لە نێوانیاندا دەبیرنێت. 

 ،وهوانهپێچه هچی بدا؛ کهکهیتهندی بهکی و ناوهرهشی سهبه له یەفسانهکانی ئهندییهمتهتایبه

ڕاستیدا  . لهخۆ گرتووهیان لهفسانهندیی ئهمتهلێک تایبهکه گهقهستپێک و کۆتایی دهده

 بێژینکارین بەد و وهبێتهی دهعی واقربوردهووی جۆرێک سهڕ ورهندیدا بهشی ناوهبه نگ لهردهبه

 بویەری هو ب بە ئەفسانە دەورە دراوە که دڵدارییە یقینهرهاتێکی ڕاستهسهبه م و زینمه بەیتی

 دا.فسانهدووتۆی ئه له هک، ڕاستییه؛ واتهاسایی داپۆرشاوهئر ده
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