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َ  

   ،ر دة َذام   نمدا  ةي زارةَ نةرةوةَن ط وةمزة َد

  ،وم َل َي مرامةك و وو ز زام  و نةرةوةَن، طمةَط  وةدراومَط

طَل َة زارة و طري دةمَ ن   طَاوةوة، ر رَي وةوة ةمي 

وةرط ن ر ن طَدراوة ةم و درووة، و وة موةم َ و وري 

  م و و دام ر و  ردةدات ي ،درو ةم و راي مَ  اوة

َطو م َ شرا  و َ َدة م ن و َاز و َض ر  َدة روة ،

 ،َ ض طموة و  ض َوام ،َ َ ض َةك رَمي روودا و طَاموة و 

َة  ،َ ت ور رووي   وةامَةدا طَ ،َ وةامَط م ن و

 وة ،م َ كَ ن نامن م كَن و َدة   ،َ وو ط  وةم

وةامَي طؤ و ،...ت و و م ن وو  دام ا وََ ت و و  ،ش

 و َوة، دة و  ا و اؤظ وويَ ََل دةط ؤ

  ،وةي زارةامَاوه، طر  دة رة و ريو ،ط ر دة َ

  تةَوا ،و وا ن و راو م رر و م دة و َ وةم َ وةي  ،تدة

طَةرةوةن   رام ت و ردة  ي طَل رودؤ وازةما  ،ََروة رَ َ ط

ش دةت،  َ ت و ردة و   َ  َن و   زد ن، َ طن و 

ط   ش ،وةمَي دةط  ةيَو ط رودؤ   ار  ،وةَرري دةط دة

طر و دن دةدات، م وام ردم دة و دةق و و  وي  وةك ي رس 

...ن و و م ن ودا وة ،َ ز و َدورودر  ت و رط  ،َ  

ؤ و و  َ ي  ،وةم رة وة و  ةَ روا ش

 َ ي ومر م و  و ، و دة ري َ  ،َةدر وة

م ،َ ن ن دةطرن،   َ رَ طم ،وام  ر  َ ط

  رمن دةطرن و ش و َ دةون.
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روةي دان رَ طَاموة َة، طَاموةش ر ي م َ اون،    

م ي ر شم و ،ون و َ َ وةم مر مرة داد 

 و  َمر اوة، َش َةدا م رةي م  َ دة و 

دةوة ،اردم و مش َ طمم مَ دام رما، و مي و 

 ة نر وةي  ،اردوونم داوةَ   ،  نوةامَ وة ودم و

م وةم مَ َ و و و ون و وم ي َ َ و و  ري 

دامو ومش   ( وان، رووداو،  ،َت)، َ  طمن مَ دامما 

  ن و َوةن ر دوون.رن دوو

  ر مدا م  م ،دووة نوردار وة ووىر وةَ ورى

      م ام َم روة ,وا مماوةوم دة مى دا دووة و رد

) م ،وانت ،َ ،رووداو ن(        و ور  ار ,دووة ر ن اردووة و

مر موةي داامَي طؤ مط  

      ) م م  روو  و َ وة  وة نوةَ   ،وان، رووداو

ة  م داما وة م و  م وم ى رو          ) رؤن  ،َت

من دووة  م و م  ا          طَاموةي دامن, م طَاموةما    

.وى دة َ ى وم  

دَا دةطر  َطَل ا   ،َش َ           ر ردة دواى رَز و      

   و وةَ ر ند ر دوو َ ، َةَر د زام  ر وةى

  دى ( وة و ر)ة.   

رؤَ  ة .َ ا رى       َوةَ   و  و روةن و موة          

 و ورى َوة و َ وة و دى َوةن دوة. ن          

موةرؤَ وة اوة روو   ََ ار وةر.  وةري ا س   (وان)   

اى  َر رى و ر م اَ  ,وة  م َم         اوة, دو

دموةى مم م َمَي دام رى ردى.          وان اوة، و  ومَ موه و

وداو,  ن َةى وةري وةري دووة رماوة  دن و دموةى  رو 

       وةم م  اممدا َم َ  و مر ط َ وةري .اوة ََ 

       ،ت    و ارة وةري ، م ر دؤ ري ة وَ َ

   ةدوو و زت را       َم  َ ش  ، َاد دواي روودام  َ

     َلط وَ داوةَ و م   ىم و ا  .ممدا

   روةن و رَ وة  ردوو زم ر و ي اوم روو.
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:وان : وةري  

    دة رة و وةي َ ا وم  وان ،وام ن نرة ندا رة رة زيةطرة رد

مَمي ؤ ر دةان رةن،  ))َ رام رؤما  رار 

و دة ر  وان طراوةوة و ر و  م  و  واما اوةوة

ام ر  رووداوةن ت و مر ،َ دةش ر ان و در وان 

 رَ  ،ات  ةامم    ،دووة ري واي م ،وة ي و َ

، درة و و ام و َة  م و را و دامن ر دةو، ١مي وان وة))

 دامن، م م و ران ز واممن داوةم و م داوةمةن 

 وة اممدا   ،وة  ندا وام  ،ةط  و ور اوةش ر ،وان

زؤر طم و رووداوي رة دام و و  َارةم مو رووداوة  ت و 

و روة وام دان،  َوةم مي  ٢رزدموةي وام رة دان.

موة ،وت وةم ََ  رادةدةري روي و ؤظ ، وام  مَ دامن 

 دام ( م و  ٣وةم ََ ر ،()رووي َي  و َي دةرووموة.

َ ند دة وان يام و َ ،َل) دا.روواوة ةَ   ، ؤ ي  

(( طر م ت و ط  م ،َو و  ارةي و طر  َرةن   و 

روودمَ مردوم ر ر َن. مَ دةَ م  مَن وت و ر  ارةي  و 

 داري دا وةَم  نر َ ي دوو وة :َدة َم .ؤن و ري دام ر ري

، َةدا ٤ت و رؤ و  َار َ  و  ن مَن دةرري و ي َ رزطر دن))

  َ َ ،َور دةد  نوام يام ،ََة يَ ارامةر زا و  ار

 وةي  ر ر َو دوو وام  ،مَ ن دَ، وا  َ ردووم د 

  و   اري مردووة،  طر ام مَ ن د ،َوا م  اري دةمرد،

 ام وان وةي َ ،َذدا دةر ام نو ر م  (م) ارة و

  ار ن، وةش ام وام دان مةدات.

 َ و  دام (س و زاَل)دا م دم ام و َن رةي واموة مةدات،

:َت و دةدة (س) زووي و  و ي دةَ  داممد  

. درؤ  َ َدةر  َلم ط س وة ))  

 س دة دةطمة ر م  دوو ن و مي دةم دة وة س م، مَل 

.م 

  

                                              
  .١٥،ل٢٠١٤ولر،  ت، ھه چا. رۆژھهر شخانی،  وھه كانی (حسن عارف)دا، جه رۆمانه  ر له كته بنیاتی كاره  ١
  .٦٤الموتیف فی االدب الشعبي والفردي، د.سلمان العطار، ص  ٢
  .٦٤شناخت داستان، جمال میر صادقی، ص  ٣
  .٤٦مین، ل د ئه مه ی، زیاد موحه وه زن كرد، كۆكردنه مامان برازا بزر كرد خان خوارزا مه  ٤
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 ،م  ،دةَ و م َزاَ   

 در  وة  م و    

(( َ َي دةدا وي٥  َدة و درو َ  رزةو م  ا وةك ،

م س دةَ، وَ َ  ي ردةن وةي رطَ ، زؤرر م روة دةرن، 

  ن وة دوو  م س   ،وةمدة رة من و دووردة  ،تدة 

ي دةََوةو دة َ ،ََوةش ام ، وة س م زؤر َ  وةو روة

ر رةوة (س)ي و ر د  ، دةطرَوة َ ي دة و زو و ي 

   س، مك ا من.

دام( ي ري ر)دا،  وامَ َ وَو َة ر وةك و َ ،وةي  

ن  م ات،   وَ ةرََ و م  و زي ما  َس موة 

  َمووة، م م زي َوة، م   ن ز و وام َمؤوة.

، دَ م َم ؤو ر ))  

، َ ةر   انط َ  

َام َ ، دط  ََ  

دد  زين طدةم َ  

د انط  َط   

دَ َر  دط  

  َادَي د ر و ا س  

دد م ران وان   

د  َمز ََ  َ  

امو ظ   ان  رَي  

  انط ان  

م دي ََ   

((..مي دةر مز وَي د٦   

 ،ةمَ و ََ َوام و ام و َ ةَ َ َدا، دةرو(ي َدةرو) مدا

   .ت وة زيم ت ورد ي وةي َ ،ت ويم وَيد و ،

 ،  نرةدووة، ذ  ن َ ََ  يامَردة و ر و ر  َيَدة 

ردا َ  و َ و زا، و رَام  مو ران دةن و و رؤذَي 

 ووت واوورو ر موو م  ت ون مدةرة َ  ،ندة وو م ر و 

،ر ،نم  اَةرَو  دووة و رك نَر   ،َوَي دةم  َدةرو  

ة ،ََطر دةرو َردةي م دةزام َ مطرَوة و دةذن، وةش  ردَ دوومم د

                                              
  .٨٤جید گولی، ل بدولمه تیف عه بدوله عه كردنی، زال، ئاماده یتی الس و خه به  ٥
  .١١٨،١١٩ی. یاسین گۆران، ل وه پنج داستانی كوردی،كۆكردنه  ٦
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 ،َن دةرزطر وو ط دة ي ي و وا  ََدز و ر م ن  مدزة

 طردةرو َدة وان ذرا دواي وةي  م ، َ َ وا و  و 

 و َمي  زؤر  دةرون، م دةرو َو  واز  دةروَن  َل دةَوة،

و ََةي وان ن َدوة مو، ر ش  ر  َو و مون دةت و ري 

ََوة  ، ردةش، دري   دةََوة، طَل  رَ راودةت و دة

رمة  اري  و زا و َدام ةت ش د،  ر  َ و رة و 

 مةزاي رمون، م ةمَ ا وَمن م  ،ترةدة َ ي ي وا ،َور

وا وةي  وة وةردةطَ و دةاوة، دواي وةي وة وة و، ر رازي  َوات، 

وةي ر واما طَا ن دةن  مي وة مد، دواس دةرو َوةي وةرطت و 

  اردوة.

، ارد ت ووةرط  وَي نَ ي َدةرو))  

   داري دار ر، َو دةروَ دة ي دا  

. َد َ ام  و ار  

، َم   ،َامرَي مَوَي م  

َامرر دة وذؤت  و دا  

  ري رؤ رة م ي 

َر َ  ويدا  

   اران  طراموةَا ،

و َم ير َرار َ  

((...َ ي داريزة ،ي دةر َ٧دةرو.  

 دام ( و رد)ا، رد و وام زا و ام و موَ ، ي ن و ز و 

 ،َدة َود وا  ي امر  َ ،وةم اري َي دة دز و زؤر 

ر دة َو رووداوه، رري ر رد دة ،َ وةك وا و ز روو دة َودَ و 

 دة    وةَرَي و دةطر ومدة  م رةو وي و ةوةك ر ،م ر

َن دا َوة م و ر ،ةو . وةَمدة ،َام َ س و   

  (( ش م ت ردي ن       

               ار  مر   

   و ودَي ت ر ن

  رؤ رةو رووي ري ن

  واا  دة   رون               

      ٨ط م وة رة...د))              

                                              
  .١٩١مین، ل د ئه مه ی، زیاد موحه وه جوانستان،  كۆكردنه  ٧
  .٢٦ركی چایكردن، محمدامین عصری، ل رھاد، ئه شیرین و فه  ٨
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  َوام دان َةَ ة، دة َم  َ َرارما   ،َوةي 

 ةيَ و رد  ت و َ وام رم  و َ رط َم وان

 ر رط ،امَ زا  وا ،وةَ  َ وويروووان ر رط م ،ت

 ،َو  ي رووي ن ي يو ََ رط ،َور مد دةرة ام ةَ روة

َ و َام و ،وهَووي مرووري ردةورو  ا ن   ،توم و َََ ة

َ ي وم ن  دذ و وام ،اوام  ََ وان ز  .ن وةوام ي

و، رو   م و رامَن و رةمري وان دةوة،  رةن َن و مووم

  و ر و از و  ََ   ،مدا وام ٩.  

 دام (م و َل)دام س و وامَ  روو  روون دةوة و دةام ون 

ر  وور  يم و َ وم  ،ن وم ،ي(َل) امدةزط  ،ة(َل )وةَن دةوو

  ،وةوام ردوو ومدةم  ش ،وةََون دةرة س و دووه و رة

  ، )) ،ةَ يام و َ  ،وةدة (َل) ريرةم رة ،وةَردةط  ي

ن د و دن: طر ط َةم و  ر ري ةدا، طَ وة وري رَي 

دةم . زام  ي وي دة، طم َ َو َةي ةط َطر طم رةو  د و 

 و و ري  رَ  داو دةر  ري ا رؤ  دا َ، طن ر

 َارد))  د...ي ية و ١٠مي در(راط) داَر    دةوةدة  در َ ،

م و َور و َ ا زاَلر َاما دة  نر َو دة َةطَ َر ام وي

  َيامدة و، وا   ةيَ و  دير يام و َ ي وي  ةداَ ،ت

  و ز و  َي ام و زا و وم وان.

زةم م  ر ط ))  

     راداري رَي ون وةك

       َ رايط ن رداري نا  

       نر ر ر رر و دا  

  م  دور  دي ت د

  ر وة وار  داد و َ داد

  طراي    دي دي      

        ت وو ر َير  

َ َ َ ار رَي  رَي  

    ١١ وا وي ...  َد))

                                              
  .٦٤شناخت داستان، جمال میر صادقی، ص  ٩

  .٥٦، ٥٥مین، ل د ئه مه ی، زیاد موحه وه زن كرد، كۆكردنه ن برازا بزر كرد خان خوارزا مهماما  ١٠
  .٢٧، ٢٦ركی چایكردن، محمدامین عصری، ل رھاد، ئه شیرین و فه  ١١
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 (را طما)دا،  َرا دةروات رةو م وي (طما)  رَدا ر َ دام

دةو  ،ََ َ ذمَ َزة،  َر و    ، َرا دة َ دةَ و 

ط  ،َدة َ  ،وة دة َ نام و َ  ،م ا َ  م ،َ ت ت

ورة، ر و رووروو وموةداو  (را) دةام َر رَما زاَل َ و ن ت 

َ ةداَ ،َذ نم  وة نر م ،َد َ نو ةيم ي،  وة دةَذ ام و 

و زا را در دةو   ،َو  س مةزام را و َة زا و َه و 

 َور :َدة (در) ( م) ،  

ور ك ما  ))  

م ط  ،ةزار َ زؤر  

 ذد  وي وة   

  د وم رذةم  

َو ي و زط َ و   

   د  مَي ر رة

  ددامَ ة وةَ رة

   م، دا  رة

  ١٢ت ي َا، مة درة...))

َ  و زا رووداوةن  وةك و وممي َوةدا دردةو ،َو دامن وام ام و

ةر ،َر )) َو َا وامَ طورة  مس َ دةوََ و مس 

، وام رة دان ز وان ن م داوةم ،َ  ١٣دةام   َرزي ات))

رة و  و رة رةمو ة، ز، موة ن مذادي ي دري دةت. ام دةوةي طو

 ، ؤظ و رووي ََ وةم ،(ؤر) ،دا(دةو) ي(م)مدا  وم 

ةطزَ َة طم  ،وان ر ١٤ن  () دام (دة)دا، وةم  رة َ و امن .

 َوم و  دامن رط مامَي وي دازرَ و طَاموة َة روو 

 مط ))روة ،وان دة يَ ون و    مزةةطو ر  ،َر 

دةون  زن م   َ امَ رؤ ي    َو دا در

ن َة رووداو م   ا  رؤ ي وةك  ،َ َم ر 

ةم  ، َ وةي وان و ١٥وام ر دةت و رز و من دةوة ))

  ي وم ،وةم روة ،َ ران و َط مَار رم ن واَ يَ و َ

 َدة  يدةرؤو ز  ،ا َم  دن َل ي م و وا ،َ وا

                                              
  .٥٧٧تاحی قازی، ل یة قادر فه وه یتی كوردی، كۆكردنه ی به نجینه گه  ١٢
  .٤٥٤،  ل٢٠٠٨ریا، سلمانی ،  الح، چا. له ریف فه كوردستان، شه تی بی كوردی رۆژھه ده ك بۆ ئه یه رۆجینه  ١٣
  .٢٠٥فرھنگ اصطالحات ادبی، سیما داد، ص  ١٤
، ٢٠٠٩،  رده روه ددین، كۆلژی په الحه ر، زانكۆی سه لی، ماسته د عه مه زوو محه راج)دا، ئاره بدو سه كانی(عه رۆمانه  كنیك له ته  ١٥

  .١٣١ل
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مام دن وورةط و زَ  و را َ َ وةي  كم ،َ دا  و

م ))  ،َو ةرامي   دامن ةَدرَ و  م دن 

 َلط  دةنم  داري وا و  رََوا و  وا َوة، دةَةَ  دام و

مط  ،َرةرةن ن دةموة، م و م م رادةي موةمي رزن، 

(( مدامم ز وون ١٦وار  ناو ر ،وةة نر مدا  َور رط ،

مدا وام ،وم  ،وةَدة ،وي م و   ،(َ م )وا (ي د)

روة  دام ( و ز) دا، ردوو وان(  و و ز)، ردوون ر و  ي 

 ي و  و ر نردوو ،ا(امو ط را) مدا ،م و موام ،م

دام( م و َل) ردوون ري رؤك زي موي م ، دام) س و 

 ،مرد وازي يودوو م ة رؤك و   و ر وام  ردوو ،ا(زاَل

 واي دَ َ ،دا(نم َ)مدا  وريط  ي(ر) روة ،ورةي وط َراو ر

 زة ،(ؤش زة) مدا وام ردوو روة ، دةي ور  ،و

  وة و يي و ؤش  وة و تدة  دة ،ؤذي دواوةي رَ دا و 

 دةروَ و ر و  دةت و  رةي مَوام ي من ا دةت، وم  وة 

 م  ةمر ،َؤش دة زة  ت وةَ ووير (ؤش زة) و و ي

 ،َدادةم  امَ  (ون) س رزاري زؤر وه وامَط   وة يار 

،   ي  و ر دا(وةر و ر) مدا  (نرا و و ر) وان ردوو

  و م ي ير وام (ي َدةرو) ،م مو  َو د َةري دةر س و

ك دةَ مر، ر وَةرَي و داوي و دةَ و  مو  و وَي ي 

 ،َز رؤك ير وان ي() دا(ر ير ي) مدا  روة ،َي دة 

َ ةزو) ،ن مزة رؤك  ََمو دة َدةو  يم و وام ي(

دام (ةوان) رؤك َ موي َم.. ،د، م م دام  ر و 

وامن  م  اف و رةوةي  ،ش  وة دةطرَوة،  و ردةي 

 ،وةو اوة ور اَ يدة رة و وة نرر ،وم دة دا و م و

  وم  م اوة َل ،اوة م رة و مذ  س ز  ،ا وم

،وم ارةوة م   ج و )مدا  (م )وة ،ممدا وام وم 

  (د) دام (د و ََي)دا و.... )دا، (اك)  دام(ا زَن) و ن

وام مَ دامن َةو ان و ررَر و رةمةمن ر  رز و  

 َ ةدامةو ر اري  يم ي وم و دم ش ،اوة واو

  د  يمةر وم  ،َ و ام ووير  اوة كةَ ررة

واوي ط مام ي َ َي َان و ر وةم م رار، رةمي 

                                              
  .١٥ر شخانی، ل وھه كانی (حسن عارف)دا، جه رۆمانه  له ر كته بنیاتی كاره  ١٦
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 ممن و مََو ))   اممةو ر َ  ن ، ن 

 ر ورة و دة ، ،وي  ن وةكةمي، رَو در ام ،وةَي دةط مام و

 ،َ ((...ري و ١٧ي   اري د َامدة َ م ي ةرةوةَط ،

  ، مرةرة طد وو، وةر وان يم  از و وو ط 

،  وة دةامَي َةَ  و ل رةي  ات،  (( رةمي موةد

(( ََري دةمَ انو ام وو زر َوة دةوة َر  رزؤر ١٨ ،

 رة وةي ر يوام ، ررة و ورد و در  رةزا دار وط ام

 َ و راوة  َيم م ،مو م رزؤر َ وام ،َاو م

َب م ي ير و   وة  ،ري مرا م وةي  ،وةَردة  ،

.رام  داريط ان و ام  

 دام ( و ن)دا، رزاري رةر  َ دا (ن)ة،  ام ش و ري 

:َت و دةدة (َ)  

:ط وو ،و ظط ))  

  دا َ  ، َ را ؟-

 مر ز :ط.  

،د  و  

،ذي د   

،  را  

  و َ رمة ،

  – ،   

، روة طَةرةوة  رَي وةدموة َة وة ام  و ١٩طرؤ ظ طمة...))

 و رَ و  َ. دةَ دارَي مام (زا ر) دةت و دة )) :َذن و  طك 

 َدة ووردوو ر .اد يَ َدة  ردوو . ري َدة  .و

ط ة .وي دة َزي دة َرةزوور. دة َة روةردة و طورة وة  ي 

 .ور((د  اَ يز َر .ر كدي ط .ز و  َي دة٢٠ 

، روةك در دةوَ وةَ َة ورد و ام زا دووة،  ر ام دم ، َا 

 ر زاري دنرزي، وة ر ي َر ،ة وي َ ،َدة ررة دي

رةرة  دوا و را   رارةي وة ي دةت،  وم ( زاَل) 

                                              
  .٦٢ر شخانی، ل وھه كانی (حسن عارف)دا، جه رۆمانه  ر له كته بنیاتی كاره  ١٧
  .٦٣س. پ، ل  ١٨
  .٣٥٦،ل٢٠٠٨ولر،  ڤدال، چا. ئاراس، ھه مین عه جی جندی و ئه ی، حه وه فۆلكلۆرا كورمانجا، كۆكردنه  ١٩
  .١٢جید گولی، ل بدولمه تیف عه بدوله كردنی، عه زال، ئاماده یتی الس و خه به  ٢٠
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    ة و(س)  و  ةداتَ م و َدةردة (س) ي يوة ةَ

  دة وة َام  و مام ي و، دة :َرةوة م ،و دا و ن

، َمدوو ور ر وةك دوون روةردة   مر و ، ))  

 و م   م دا دووة، زار و وت د َ ، وةك م وةر  

 رز و داوة و ،وا، َم  

  و ؤم   روةردة دوون، دة ري ي  ةي  دةرن، 

، َمَ وة ي دة  

  و وام   روةردة دوون دةَ َةي طو  َور و ن َي، 

زة  رؤذي َم مط ،َ  َ ر، َم  

  ٢١و م   روةردة دوون دة َم  دام م...َ د))

َةدا طَةرةوة  ر َدي رةر و ر زاري ي وة ط مام ي ي دةت و 

.ََدو  و م ام  نر  

َمةك ر و ،نارد مدا  ،نك و م و   وان ي 

 َةو ي ي ر نردوو ي وازةار و دد و  وةَن دةو م

َمرة ممدا   ،وةَ  نَ َامو و م ،ةن زك و م و 

  يرط  تةَ ش وايو و ،يمك و م  َووان دة يام

ممي ت و  و   َ و  مخ دةو َرمان و َوةدا، و 

ا  ر و اي وَيَط َ  ن و ظ ))م ،اوةر ام  وة

(( وَيم  َ  ز مَذ٢٢  ،وة اوان ورة وا طط ن وردة وردة ،

 وم َ  نم َ ،نم  وةَدة َ و وةَوا.م  

 َ و ََ  دموا  واز َر  َا َاز ن ر  دة س  َ

  س و وَي َل و دةَ  دة  ،َن َ ةك ري  ر مت و 

  موةي و دة:َي و موةي   مزام  َ و 

  ،َ  و " :َن دة ))  

 َ ق  ، ا  

اَ َةور   

  ...  ٢٣د))

 َر ةر و  وةةدةمَ س واي ة زؤرمر ، س و   ن يةر

 انَم ز  ةر ن ةمر ، َوم وة َ ار  ،م و 

                                              
  .١٥٨، ل وازاده لی نانه ی، ئۆسكار مان، و. عه وه ، كۆكردنه رییه فه ی موزه توحفه  ٢١
ر، زانكۆیا دھۆك، كۆلیژیا  ددین، ماسته د ساح عزه مه ت محه ھ)دا، نیھایه كی و سۆتنگه رڤانه ئاڤا كرنا رویدان درۆمانا(داویا شه  ٢٢

 ،٥٤، ل٢٠٠٩ئاداب.  
  .٦٧، ل وازاده لی نانه ی، ئۆسكار مان، و. عه وه ، كۆكردنه رییه فه ی موزه توحفه  ٢٣
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  ي وة وم  ك وا ي دذرة ردوو و  ،تن دة ز و

 واي  ،ز م م ي وة ون و م ز  نو س وا  دووة

 م دم يرط ،مك و م ر  ،ب مز و ر د ةر  ،وةَرَ

 داطري دوذن، روة ي دوذم  داط دن و دةرداط  ردان، ر 

و ،َور دةد  َمةةدا رَ  ن وان ةيوةرو و م ،ذ يمةر

 َدردةو  ،َي واي َ  ، َةك  مدات   ووةر و 

  و  ، وة ري  يةم ذي يمةوةي (( رر ، ذ

((وةَرو م َر يردوو د  ،َ َر ر ي٢٤.  

  َ م  توان دة ن ررة  وا ، يمةر    مط َمةر

ت وا  مر و وري وي موة و موي َ ا دةذت،  طر و رةمة ا

  يوا ش و وت و و يم َدة  ،وةم َل واط و َق دة ررة مؤمر

موةي موو ،َ وا رةمي  (( رةمَ طم  رةرة، 

رة ي و و ذ ة و واري رر  يمةا دةذي. رَ ري

((َا دةررة ي وات و ا و  ،...ةووة، رم ،نر ز يوار٢٥و م  .  

وموةري مَ رةطزَ در و  َمَ ط و رة دةمي  وةمَ ازي ؤ و، 

زووي َا  ،ؤظ  ن طمر،  داما م َمَان رةمما رةطزَ درة، 

م َم َرةمم داما م ، َوام م َ َمَان دوو 

َ ن ا و   ،...اَ داا ر  م ا  ان وززؤرام  ر و 

.َوردة٢٦    

 ةور  ،وةَطك م ي ووةي م رة و رو داب و م َل زؤرط وان وام

ر ت، طر دةوَ َ ط رَي َدات ر وَ و و   َو َة رة

 َو مو َل دة َطَل وا ي ي  ،ََ(( م َرض 

 مر وَي َت و ز دان وي َ َةوو ر  م ،ت ذَي َمزار ي َرة

((م َم٢٧.  

 ) مدا  نر َ ،َوردةد  يرو داب و م وةرة ر ،دا(و ز 

دةموَ ( و ز) م  ي، رة  وك دة)     (  :َو 

ات َ د   ي ذن و ر ز  ،( موةَ ن دة ،َ داب و مر رَ مد

دةَ ذن  ي َد  ،َروة وة ذم طر وَ َ ذوورةي، دن داب و مر رَي 

:َدة  ، رزةم و  يَ َدات و دةَ  

                                              
  .٦٦ر شخانی، ل وھه كانی (حسن عارف)دا، جه رۆمانه  ر له كته بنیاتی كاره  ٢٤
  .٦٣، لر شخانی وھه كانی (حسن عارف)دا، جه رۆمانه  ر له كته بنیاتی كاره   ٢٥

  .٢٥ص، ٢٠٠٤مبادئ الشخصیة فی العرض المسرحي المعاصر، د. یحیی البشتاوي، دار الكندی للنشر والتوزیع،   ٢٦
  .٥٤ددین، ل د ساح عزه مه ت محه ھ)دا، نیھایه كی و سۆتنگه رڤانه ئاڤا كرنا رویدان درۆمانا(داویا شه  ٢٧
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 ،م   َم  ))  

  و ام  ، َ ، مون

 ، مدووي ذم  َ دَ ةس م  

.دامَ   وةوم ر ذن  

،م و  وةمد ت و ن  وة   

،مةَ ةوةمطن م   وَ ةزاير  م  

،زامدر م ت ورَ وةَدة    

  ٢٨د َوة ام ن طوام ...د ))

 َ  ،ن دةداتَي و طَةد َم ي  م  َ ،ا (م ج و ) مدا 

دةَ  ،َوة  وة،  َ وة رةةوة، ر وةي مو  ردةوارا(رةدوو 

 ،(رَ م و   و َوك ي دةن، َ  مو  َر ري و

رَوة مو َامي و َل، م و رؤذ َو و و م و ر و ري َ دةدةن، 

 امم رةف و  َ يو َلط دم :َدة َ ،ر ر مو ذ ،ة  

،و دار   اوَر  َم ري ))  

،وط  ر وري و  َة وةةدة ت   

  زا، ن    دارة مَة  و 

  ٢٩!)) وة  َب و ان  وك و وو؟

 ر ي دادةدةن و(ر)زير ي(ؤ) زي  َ ،دا(ير ير ي) مدا 

زةَل   م دةن،  َ () دَوة دا  ت و وار و دزي دةََ زؤر 

  وة؟ ، دا  َدة َ و َوةش دة وة  ( ) ،تدة  يم

 َ  َ ،وةدةوة دةز ن ي َ ،َدة َر ط َو دة َم مط

 () ،تدة امَ () زي   دا َ  ،  و َوَل دة ر

دة ،َم   دن و و طورة مو  ردةوارا،  ر َ و ر

.َون دةدوا نةَ د و و دة    

 م ةم َ   َير :تط دا ))  

د  ي َوامان و ط  

  ٣٠و ز رَي َ َة د...د))

 دام ( ي د)دا،  َو ر  دةن و َوي روو   مو  دةت،  رةش 

دةَ َ مرةزا و  و  ذمن، ر س ةَ و دادةمَ مرةزا رار ن 

 ،وةَدؤزم َررة   ،َية  و دةردةَ ة وَت و ر وة واردم  و م

                                              
  ٨٢، ل وازاده لی نانه ی، ئۆسكار مان، و. عه وه ، كۆكردنه رییه فه ی موزه توحفه  ٢٨
  .١٨٥مین، ل د ئه مه ی، زیاد موحه وه زن كرد، كۆكردنه مامان برازا بزر كرد خان خوارزا مه  ٢٩
  .١٢٤ی. یاسین گۆران، ل وه پنج داستانی كوردی،  كۆكردنه  ٣٠
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 َي و دة  ر و  ،ردةواري َرن، وةك م  ،نماوَ

رةرَ َا ؤزَوة، ر  ري َش دةدات  ر دوذ ،ن رَي رزطر ون و 

ن ون  ام ر  ر رزي  دة و  و ر ر َل  دةرون دةموة

  من.

َام َد َوم ))  

  َم دةدا م د   

َم َ َ را َ  

َمَ  َ و م  

زدَي و دة َوم  

زرت ط ،م ةر  

  ون ر و زَ  رةش

  دَي َوم  

 َ  دادا   

!    ،ن  

،و  َ و م ،ن  

 ،ن،  ((د...دة َ ٣١   

  وةيامةمن ر و  ،نرد ر مدا موام  و ،ردةوار

 رةي ا وم و رطن  ك و ممن دووة، م )) طر ي 

دامم ردةواري  دة رةم دان  رزة  رووي  زا و ق 

را ومض م  و  َو داو و دة اوان))وَ   دن يرط و دوذ  ر٣٢   

وام دامن   رةم َي رةر   رةمي دةرووم ، م َو رةمةي

 مرة و م  و ش دةن د  ،ؤظ وام م ،َ شرا

  ،دة مد ةَ  شم و  ،ذي دةون و ط ريا دووممَ

 طم و وو، در َدة مرة دؤ و ةرةوةَي طَر  ،َوو دةر اوانر

  مر َ و ازامي  وة م دةروومَ ن دردةن، 

مدا ز ن َة  ،َو رة دةمي  وةن و طَاموةن، و 

م  موم  رةطزي طَاموة ما  دة ،وا ز  امدا  ي 

 دةرووم م وةامَط مرةم وو، وةر َ و َ ا ةرةوةَن ط نَ

ؤك و رؤن، روة دام َ و رة دةمي،  طَاموة موزةد دةَ و طَاموة 

ن و َم  و َا  دة ،واَ ةدا طَةرةوة دةام َام م دةرووم وا

.َ وان يم و َرو ط وةي  ،وور ت و  

                                              
  .٦٩، ل وازاده لی نانه ی، ئۆسكار مان، و. عه وه ، كۆكردنه رییه فه ی موزه توحفه  ٣١
  .٥٩، ل٢٠٠٤)، ٦شینی، گ. ئاسۆی فۆلكلۆر، ژ( رھاد گۆمه ی الس، فه وه و بنه  تۆیه ری چه ی(سه كه ك بۆ داستانه یه وه روونكردنه  ٣٢
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 ةَر نَم  ،َور دةد   ةيَر دةب مرة و  دةرووم م

َر   ، ةيَر  ن َم د زؤر ودا ز و وةامَط  دم دز  ة

دةت،  وم ؤك  م زة، رؤم  ؤك زة، م طَاموةم  ن رَةن. 

  ،ةوان ز  نوةامَط ممة دامر ،ةن زو  امرؤ  وةير

ري ان و َي  طَاموةدا وازة و رامي  ، دةوَ دةرةوةي رووداوةن، 

 وان  و م در دةو ،َروةك  ما و ردة طموةي دامن، و 

  ويَ  و    رةمم ن ورؤ   ةامم  ،وة ر   

  ن ت و م ،وورَ و ز َرَ موان ط و َ وةوةيم دةرووم

َ وةوة، م نووَ رة ووداو ور دم ر وو ور   ن زمي دا

 و  ن و ط و ط دةروومن،  م ز دواي دةم موةرا رن 

 م دةرووم َ و وة   ويَ مَر ي وةش ز ،ا

َي ط  ،َي دةدو م  ،روو َا دة م مَن مدوام وة وام

 ،َر  ؤ  وةَ و َر و ةَ و و دؤ م  م ر ،تدة

م  امدا  ر َردوو َوي  دووة و   َ و رة  ،َش 

 َامو دة َر ةرةوةَط  ،َ ََ  اممدا   يوةامَرة ط و ر

  مَ وان و دةرووم م ات و   ك و َ  ي وةوامَ رة

   ٣٣دة روو.

َدة  َ َ ،دا(نم َ)مدا  و َاورري ض ددوو َدة ،(ر) ورط   

زاري دةرووم و  ،َمَان د و ن و وي َن  ،ََن  و 

:َةرةوة دةَةدا طَ ،َو  ي دواي و ََ َ ي  

  ((  و د ووة

  و و رؤذ  د وة وة

  ش و رة موة

    ٣٤ان َ داوة...))

:َدة َ رزاري ةرةوةَدا ط ََ روة  

:ط ،مة َم  َ ))  

ا وة  َ ا  

 َل و وة َل َ  

 وَي ذن وما  

 د ةر  

((... و و رةت٣٥  

                                              
  .٤٠،٣٠،١٨،١٧، ل٢٠٠٦رمیانی،  ی بافلۆڤ دا، د. عادل گه كه گه و سه  چیرۆكی درژی من و قاله  روونیی له ندی ده ھه ڕه  ٣٣

  .٨تاحی قازی، ل ی. قادر فه وه یتی كوردی، كۆكردنه ی به نجینه گه ٣٤
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 َو م ، ذن و اَل و  و  و ووةرةي وازَََ و دواي وي 

َاوَ ض   ،َوردةد ام رةوة روةك ،َ ن دةرووم م َدة ،َو 

طورةي دةرووما دةذَ، طَةرةوة ام وَي دووة  ط ،َو و رودؤ مارة 

  دةطت و م  روون دةَوة.

  و (زاَل)،ََن دةن ط و َار دة س  َ ،دا (زاَل س و) مدا 

رةش دةَ و ر ا و َة و دمدا م ،ََو زاي  و ت دمي رو 

وري ام  زَ و زةم و رط ان ي دةرازامةوة، وام وي َةدات و ر 

،َدةط   ت وش دةةي ر ي ير ،َن دادة :َدة  

ََ زاَل ن ير    ))  

 يَو ز رةم ،ة ش و ردنو ط َز ةزاَل دا وة  

 يَل طو دةطث دة و ار ن ط  

  نار ك و ارة وط    

ام َردمي طوم  

  ن  َمن  ر ي  ون

م َ   َام ر  ش  

َراو ر زاَل ودا ةم  رط َ ودا    َ   

  ٣٦ر ر َز ري زاَ را...ََد))

ما)دا و ي  راَ    دََ و م و طَل روة  دام) را و ط

دةرو َرةطَي  و ر ،رمة و اردة زؤر طام ، واز  دةت و وك و 

 َرةو و  ، وة م ،ََ ز و مو م و و دا  َزاموات و مدةر ر

 َاوَ َودة  ،و  ررا   و و د م َ َودواي دة ي

 :َوةوة دة رزاري ةرةوةَوة، طم دةرووم  

  ((  مَي  ت  ت

  َ َوة  زوررةد

ت ت وة رط د   

  َ دوو وت،  مت

  ٣٧ر و موت ك دوو ت ت...د))

 رط  امي طةم و ويَ  يزادة و رزاري  ََ  روة

ةَ ةرةوةَوة، ط ري اَدةرو   ي رزاري نزادة و ري دةرووم

:َدة  ،وةََدةط  

                                                                                                                                             
  .٢٦س. پ، ل  ٣٥
  .٢٤٠تاحی قازی، ل ی. قادر فه وه یتی كوردی، كۆكردنه ی به نجینه گه  ٣٦
  .٥٥٩س. پ، ل  ٣٧
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  (( ي دن  رط داوة 

  دا دةرووَ  و زوووة

  دةروَ م َ َ  ،وة

  ي ؤ و  ر دراوة

مو ذ كة م دن  

مَ تز ؤي ودةر و  

((...مَ دةم و د ر ٣٨  

ر ن و دم زان ر رَ مش و دذوارة  و دةرووم و َ دة رةي 

طَ ، دووري و رة دةوة، ي طر رة  دمَ  ز ،َ و وةرة 

 و ر م رط  ،وة دا(ةوان)مدا وام ر رة و ،  ا

 َ وام و َدة  ،وة وة رزيو و ر و  ي يةر َ ر

 ،مو  َم ش ران رةي ن وة و دَل و دةرووم َ نة ٠زو

 مةةمَ و وي دةر يةر دوو   مو م  َ َز رؤك  ،(َ

   ،َموي راو روودة خ،  وةي  د ي  رةزووي ي ََي،  وَي 

ةذ ،َو   ،رطمطَ و وةك رن م دة ي ري َ (ةوان) د

  دةَوة و دة دةت  و رؤ رؤ و ت و وار و طن.

  (( ط دة دؤن و ط دة دان

  وة  َ ري ا دةدا،

  رَ  دةَا، دة رةق دةون، 

دة وا  ي ! رووم  

  و رةي، مان  وزي ا دةو،

    مَ زط دةت و 

  مش  رط و د دةزي !

  وا رؤ ، مَةوا رؤ، ةوا رؤ !

 مَ دامن ، َ ة وام٣٩ري  ن دةدةوة  وي دة را... د))

 َ ي  وةي  ،اون وةمةمن و رةمو  و و َ ةَ

.مدا  موان ط م ،مي داَ  

 
 
 

  

                                              
  .٥٥٧، ٥٥٦تاحی قازی، ل ی. قادر فه وه یتی كوردی، كۆكردنه ی به نجینه گه  ٣٨
  .١٧٨، ١٧٧مین، ل د ئه مه ی، زیاد موحه وه جوانستان،  كۆكردنه  ٣٩
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  وةري دووة: رووداو

     و و ما زؤر طمدا  ووداور  ،وان ،ووداوةر دم وو ور امدا 

طورة و   رةطزَ طم مَ داما دادةم ،َ دن دة َت مام رووداوه 

 ،م َامي روذ دةرظ  ض )) :َدة (اوي ن)روةك م ،ارة زم

، َةدا دةم َردوو رةطزةن  ٤٠ ض روان َ َ رؤ َ مطَن))روة

دردةو  ،َن  َوي  مام رةم ن ن، دان  رووداو َرة طورة 

  َة رة وام ،ََ زن ي و ووةمم َ ريو  ووداوةر ام

وة ارةم ، و رووداوة رة و رةش وا رووداوي طورة و و ي 

 وم ز رة وام وةي  ،دانرة ووداوةر   وام  ،وةَوةَ

 ووداوةر   وة رةان، ٤١رة ووداوير   نَ و ا ن  .

روة مش  رَي اون و رةمر وموةي َن مون و طَل دذةمن 

  ،رة وام ريو  نوة دةَ رةو نووداوةر موة. دا َ رز َ وةي

رن رمة  ن َ درَن و رووداوةمن   رن درَ و 

 رووداو  و راوامن،   وم اما (طَةرةوة) ردوون و ،ردوون 

َ ومدة  وةامَارن و ط ام َلط  ، و وةرط َط  ن

 م ،دمدا وة وامَط و و ، نواز اةَ  ،َواو دة ردوو

 ،َم ي دةام و َ   امدا  ان دن ودا و ام و َ  ةيوةم

 ام رة و وم َ م ،ري دةواو َدة ام و  ،َي دة مامم

 َ ش و َ    ،َوةَ ر و  دة وةرؤوة و مامَي طؤ

ة و رم راَ و رووداوي مو و وة، زؤرر رَةوي رووداوة رة و ي دوور

 و دة مدا مووداوةر ر وةرة دةو دوو واو  كوة  ،َدةوة

ام  طَاموةي زم، . طَاموة  م رة َ دةطَدرَوة،  َوَ٤٢ةموة 

 موةرا رووداوةما دةَةت، مَي رووداو رووماوة َ دةَدن،  طَةرةوة 

  اموازة  انَم  ةَ ،دووو را َ  وةَرن دةط ودا  َدة

 ،تدة    ،وةََمدة َد َ اوة وموون رو ندا مووداوةوةي رر

  ،وَ  َدةط َ  ،َن دةووداوةر وودامي رمر ةَ  وةامَط

،َا د دواي ك ووداوةر وودامر  َ   مرة و  وةشامَط  رةي

 امر وويَ و مَر وويَ يم و َ ))وَ  وا ،ةم

وي ، روودا٤٣دة طَاموة مةم ر  ؤك و  موة  م و دامن))

                                              
  .٥١ددین، ل د ساح عزه مه ت محه ھ)دا، نیھایه كی و سۆتنگه رڤانه ئاڤا كرنا رویدان د رۆمانا(داویا شه  ٤٠
  .٦٦شناخت داستان، جمال میر صادقی، ص  ٤١
  .٥٥الشعبي والفردي، د.سلمان العطار، صالموتیف في االدب   ٤٢
  .٦٦،ل٢٠٠٩نج، سلمانی،  د، چا. ڕه مه الل محه رۆمانی كوردیدا، میران جه  بنیاتی رووداو له ٤٣
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   يووداوامو ر  نمو دا   َ وم اوة وموور ردة دووري َ

 ،مو دا وةن موةزي مم يَ ن دةمدا  ,وةو م وري وو وَ

ا(( دان رووداوَ رادووي موةو رَ طَةرةوةن  مزوة   دةطَموة، و

  س  ،َب دة وةم  م اوة، وةرا يم وري

وام  َ  دةت، ن َ و ط َوي و ردةي ي وة، َ ة 

  . ٤٤)دةت)

ط َر رةي دةَدم دام(ي د)دا،   رةت و رووداوَ طورة دةت، 

  ر م ،َي دةطوةم  ورة و زؤردارامط َر و ةَر ةشر َؤذر  تدة 

ةرةوة دةَدا ط  َلط  يَد:َ  

َوَي ذام ر  وَي ر وةامر د ))  

مزة  ريَ ر وي د ،ي روة َم  

((مَ  و ََرط  روة د م٤٥  

ن دَر َ ة ردةوا دة َر موة ر ك و و  ماوة، 

،  وةي و ري طماوة رطي ك و موةن ن، روة طورة  دم وان

 وة ورة و زةط َرا رَ ر ودذ و دوذ م  ،َووةدا دةردة ووداوةر

َ  ،و را    َ ر وَ  وةم  ،ي و ردة مةَز

زؤر َوو وة  راورد   و  ردةن،  ن ا ر و  و رة و 

:َوة و دةوة، دةر (س) و دة    نةرط  

  ))! م ن :َس دة  

، ماو ر ط    

، مت زن دار  

، و داو و ر  نز  

 ، دَل و  ار  

،  َ   زوو  

.   د  

((...   وت َل ور٤٦ وي (س ) م ر ، وةك دة دمم

ردةن، و ر ودا مان رمَ ا، وة( را، زوو ، َ ، )، ر ش 

   رة ووداوةر . و دوو وما   ،َدة ورةط رة َوةر

م س و  ي انَي مر دن وداط  م  ،َث ز م وةرام

 دم يرط دووة م   ، وةر وم ي و  و ي د دمامَو

                                              
  .٥٧، ٥٦شینی، ل رھاد گۆمه ی الس)، فه وه و بنه  تۆیه ری چه ی(سه كه ك بۆ داستانه یه وه روونكردنه  ٤٤
  .١٢٨ی، ئۆسكار مان، و. ھمن موكریانی، ل وه ، كۆكردنه رییه فه ی موزه توحفه  ٤٥
  .١٢٩ی، ئۆسكار مان، و. ھمن موكریانی، ل وه ، كۆكردنه رییه فه ی موزه توحفه  ٤٦
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  ،دةط  وة َووداور م ،دا وم نمرة س و ن وو م َز  نو

 دةوري رووداوة رة دةرَوة وة وم ري ار  ي م م و 

وموةي طورةوام م و من ر ران و مدام م ث ز ،َش وةي و 

َم  َووداو دةَي رم  َدردة   دمم ،وة و اوةموور  

مَي ردةي و وةرَاوام م  ،ي م و ردم طَل ي  س و 

 مزة َ وةَدرَا دةط دواي و ةز ةَ نووداوةر روة ،د...نمم

دامن،  وم ،رة س  درو دم  دةت، ن دوزم ن مَان  و روو

ما، ن رداري دة و دارةي س رار رةي م و مدم  وةي 

َدة   ،ةداتَ َ وَي م ،َياي ررة  ر د ،يرة وةةوة دة

رةوة رةي رامطوة، ن دةدم ردوو  ر و رَو ي وي رةو 

 و دوا رك و و اوم ر دوو و روودام ر مَامما و داطدن و 

 دمامَد. و...وةمو ن  

رووداوي رة دام( ةوان) س    ون و مزدم  دةت و ب 

  وور َو ؤظ  ،وسرةم دةر و وةيوم ررةم د ،ررا ار   دمم

 رةي مواوة، درة  ش َ  وَوة، وام  رووي و دةرة ةَوة

رةو اب  وات، وة رة(وز) ون دةَ و ومي  م رةزا 

رر  (زو)  ،ش م يوم  َدة َ وام ، وةََوان دةط وةيام

دةَ، دة َموادةي و زة دش ت،  ر دةدات،   ر و ك رؤذ ذن  ر 

 َرةي  ،ََرمي ذطري دةن،   ر َش م و ممي ووري و 

ري طورة    و دي رادةطم   ،َوي رده، وم  ،و طَن َدات و 

و موة ردةط دة و  رن دن دةوةَ و دةن، و  وةي  و دي ري 

ََ َ، دة  َخ  موي راودن، ووة رة وي (ةوان)، ن 

 روو  خ دةت و دةَ راو،  (وز) رةي رو دة  َورة َي و 

 روة ،وات و َََ يوز و م ر دةدات وة دواي ،َذت و دةةَ ي

ؤز دةََوة، َةي ا، د دةطرَ و دة َن و  دن  ي 

  رووداوةن  زة طَدراوموة و َ زةم روودامن دواي ا ون.

 ََدة  ري ورؤ ))  

.ََ َ وةان دةَ يةزو د  

   و  ومَ دة،  واو

 ي، نمَدة ط  ارو دةط َر  

ََ َ ط َ وتدةم ت وةط  

، م دا رط يم و يدا  

  وةرن " َي و ومي  َ  ةموة
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، َرة  ،زن ي يداوةم رط زؤر دة   

َ((د...َ ر ورةط ٤٧  

 وم  ،َور دةد م دة َم وسرةم دةر و وةيوم ررةم و َ رة

 ر (د)دا، ن   ، و (د)، ن  و ةوةن طدار 

دة و رةي دةذر ،َروة و رةي ذمي وا دا ي  دةَوة،  رَ دةَ و

 ورةم دةر و و ريرةم وةي  ، ر ،يورةم و َزؤر دة () ،ترةدة

 رَ و َوة و م َ وةرا ر َ ،َرةن دا دةَ، دةا دة

رمَ ةت  موي ت و  َات،  رةي د مت ذَي و  وامك 

 َ و زؤر ن ما   وي م اوة و دةَدةط  َ ،َََ و َةمدا

 ير مو دة ش دةرة دو نةوة ،تةطَ و َورة دةط َ ،َورة دةوَي ط ،ن

 َوادةزام و ،ترةدة ي و دا َذي دة و  اوةورةي م   مادةطو ر

 وةي  رةمري و وامي  َم دا و و را  ،رةطَ و دةروات 

رةموي َوة، َك طَل َ َ دةطَ و ردَ و دةي ذ ،َو ي 

 و ذم  يَ َدة َذدة  وةي وم َروةك م ،ار و

 و دا  َدة (د) ،ترةدة ره ذراو ي ذم ي وا   وةي ت، دوايدة

 َ  َدة َ نةوة ،َت دةرة و و م رةو م و ،َن دةادوو

مط و وھ   ،وة و م ريت دووو  دووة ورةيط َوام و اا ر

 و ذم َةط ي ري و َة ي ويردوو د  ،َودةردة ووداوةر

 َ  دةرةي و   ر دوو دام  شوم و .َذي دة دا وا

دةوة،   ردوو دا رةن ب   اوة  روون َت،  رةمري رةمون

 م و دوو َدي و م  ش ،َدواداد يم  و ورةط رة و دة

 دة ودةر دةي دةررة م ،دةرة  ا رازي رة د و رط ،تردةد

، م ذم ي دة و رة رطردن دةو، رووداوةن ر َدةون، و دةو

(ةوان)ا، طر (وز) ي زامم د و و رة وة دةردةري و 

 َ ََي و طر َ و وةة دوادامدةت.

  

 :َ وةريَ  

   دة َر ر ،َةَ  و زؤر  دة َر و  يزامةطو ر َ َ

  َ وم ،ت َ   امت، م  ةوةريؤظ و ز دةير ن وذ  س

  دةدات،  َوم َ و رة زوو  ذ  ي دةذت و م

وا دوور دةوَوة و َ ةك مامَ َي ي مَ دَل و دةرووم ا وة، ر 

                                              
  .١٧٦، ١٧٥مین، ل د ئه مه ی، زیاد موحه وه جوانستان،  كۆكردنه  ٤٧
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  َ ))ر دةما و طرةن و ام رَ  و مَم مَان 

رةرة ر ام َ وةك  يمدة ر و َ  ،َدة راَ م

((ام ي ي ،َيَري ٤٨دة ي مزةةطو ر رةوةي َ  وةي ايرةر ،

  و ام م ،دة رة و ام ي َو دة دة و و ؤظ ي  

 دة ري وم ي َ ت و و ام رط ،مو َ مام مد

رَ، دة َي رازامموةي و رة، درة  ري َ زؤر م و ن دَموة 

 زؤر َ  ،وة ر   َ َدة ))م ، َوي دةمورة و طط ر

 َا دةورمَم و َ دمدرو  روة ن ورةرة ر رووداو و رير ؤك و

((َدة رة٤٩ َي وةامن، دةدة دة  َدة َ ةداَ ، ر ريم َ

 ةَ ي دةزم م و َؤو ر ةَ يرة  وةي  ،ََ

م و َل ر درو ،َرَن و دةرو َ مَ دة دةن  َو و 

ا  زؤر ر و مامَي َ  دراو ز رة دةطر  ،َوم  مد

 م روم   ار ،َدة ز و امرؤ  و َدة ز ةَؤك ر  ،َرم

 َاوان و َ وا و   روو،  ان و طرةم رووداوةم مَ دامن ط

 َََ وان اوام رز و َن و ذ رز و ،وةرا ٥٠مدا ر َم َ وا .

 و وام ،َ ن ورةد ط ةمت رمم ، اوامر ورة ور ط م

  ،َ ورةو ط ََرَ اوةرم  يدةر م ريرام (د)مدا ،وم

دةطَوة،  و ردةَ ن واوة و م ،روة م دام( ومو)ي 

  .  ٥١(ظ)، و م ،م رووداوةن  ، دؤزةخ و م مَامما روودةدةن

 َ و َم اوانر ةَ ، مط َ امرد ر مدا 

 رة ووداوير م ،مزؤر ط َ ،دا(ي د) مدا  ،وم  ،وة ر داممدا

 َم وا ،َ ر و َ ويَ مدا دا(س) ي  ر وة ،َ ر

:َو دة َور دةد  

،  َ   زوو ))  

َن دة ن  س دا و ر روة ((  د  

  (( َ   رازة

   ادت دة زة

، وا و ورة ون و زة س ر وة  م و ٥٢د  زط  رةزة...د))

ورَمََ ن  ن دردووة و ا دة  ن راطمووة،  س 

                                              
  .٧٠ن)دا، معتصم احمد حمدامین، ل سه كانی(شرزاد حه چیرۆكه  له  وه كانی گانه بنیاتی توخمه  ٤٨
  .٧١، ٧٠ن)دا، معتصم احمد حمدامین، ل سه كانی(شرزاد حه چیرۆكه  له  وه كانی گانه بنیاتی توخمه  ٤٩
  .٦٤شناخت داستان، جمال میر صادقی، ص  ٥٠
  .١٢٥، ١٢٤م.اچ.ایبرمز/ جفری گالت ھرفم، صفرھنگ توصیفی اصطالحات ادبی، ا  ٥١
  .١٢٩ی، ئۆسكار مان، و. ھمن موكریانی، ل وه ، كۆكردنه رییه فه ی موزه توحفه  ٥٢
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دذة دة َ دمامَو  م ،ات انَو و َ َ و وَيدة  ،ََم م

دامدا، زؤر ر موي َن وة،   طورة ر موي (د) دةوَ، درة دواي 

  موي وان و ن،  رَةري َن.

  ةرةوةَط ،اوام ر (ي د)مدا مووداوةر َ اوام روة  و

 روة ،(ن)ري ن ور  دةط  (د) ر ،تدة وم  ون، مرد

موم ردم ر و ر  دةط  ار م ري(َل)، و 

  داوي رة و وة مَ دامن.و موم مَ دام اون ام روو

  ((  داذؤن َ ة ،

  وم دَ ر َ رَة ،

  مَن دة ورَة ،

  دَي   ان ،

  دَي دةم زرَي و ن ،

  مل  و  ران ،

،َر  َين دَي ر  

  م " :َ؟ "دةَ   

((...َ ن دةةَم٥٣  

 َ  (َم)و  ر اوامر ر (و ز )مدا مرووداوة روودام 

 َوي دة ،ة(و ز)وم َم َ  (َي)ري  ،ة() وم َم

) رؤذ ٢٤) م و (١٢ن، و دوو َ زؤر  ي دوورن، م وان وةي (ام رووداوة

  روةك طَةرةوة دة  :َاري  و رَي ه،

مةَ و  ؤذانار ر و  و م دوازدة َر ))  

  ٥٤ورة و طام((...ري مَ َ َوة، م رَ ط

  ر و دن واور   ،تة ن ة و و وم  ََ م مَ و 

   و رزام  م ،َي دة (ذدرة)  يمَ و ن ،ي دة 

 نَ وةي  َدةن، دةم دزة َ نم و  دة َوة ذََن ط ت و

)) .ََ ط ":ر !  ض ، و  َ من، ر مدةمَ" طن 

.."َ َ    ، م  ":ط  "وي وادةرن ! ض دةر"((.٥٥  ،

روة  موي م مو و  و ر دةت،  ون َ و رؤن   ن و 

  رةو َون و رةمن و طرامري رووداوةما.

                                              
  .٦٦، ل وازاده لی نانه ی، ئۆسكار مان، و. عه وه ، كۆكردنه رییه فه ی موزه توحفه  ٥٣
  .١٨٢موكریانی، ی، ئۆسكار مان، و. ھمن  وه ، كۆكردنه رییه فه ی موزه توحفه  ٥٤
  .٢١٢س. پ، ل   ٥٥
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  ،َن دةمدا َم مرة وودان ور َ َر طَ ن َط َ ي ام

 ،َر شمَ و نووداوةر امرط َ  تن دةَ  ن واووداوةر   َودةردة

وا و  ََ  َش و دَ دةطرََ  َ مش و مطَ ، رووداو رةو 

 م ،واتدةر ت و مرة َ دَل   َ و  من طَ ارد ري وم

، وا د ؤظ َا ودة و ش  ،َروة و َش مش مطة  د ؤظ ا 

ر  َطة و م و   م و مرة دةت، و َ َط ))و  َرة

 طَل ا دووة، دوور  د راوَ و س و م   ز و را و طر و طري 

((ا دةذ ت ون دة٥٦ذ  نووداوةر َم مَ وان و  َ ،وة يوامَ  ،

ن، رمة و َ  َا زؤر موة ش و د و ط و  س و م و مرا دة

 دة  ي ويَ م و و نووداوةر امرَل طط ر  ،وة را

َ  دةدات و  وة دةطر َ دؤزةخ،  و مي  رودؤن طراوة، وا

مط ))و   َرةر ا   مرا و م دةت، روة رار و 

، ش  دي و ؤظ دةطرَوة،   َ٥٧دا   رق و  و دوذ دةت))

 و رط م ،نةَ وةرام ذةَل و َ وا ،تم ةر س و   َ

،   مو  ي دةزامَ و َا دةََوة و  ر  َ  ََي دةطرَوه و  َت

  َ واموة،  وةدات َ دوور وَوة.

ؤر ام و َاون،  وم ، دام( و رد)دا،    دامما و َم ز

 و راي ي، َ   و  ذما   م و مطي و  و َي 

 وام َ و ةمر ،ة ََ  يارةد  َ  ،دووةي م و و دوورةدة

 ر َزةرامَ ام  ،ي و دة َ َش و ط ،ر و دزي 

:َةرةوة دةَة، ط(ونَ) يَ  ،َ و َو دة َدة (َود)اري  

 و َود اري ))  ار  

  اوزمَ ا  دي ن

   مزةم َ مو ن                     

   ٥٨ر طَ ي َن...د))                    

 و ي ،دؤزةخ  َدة َ ي  َل و و َ (در) َ امن دا ر

مَ يَ ،()   را و  َدة َ ازي رج و َدة م ،ي يط  و

:َدة َ و طو ط  َون دةَ يَ َلط (در) ةداَ ،يرة َلط   

  ((  ن ا  زي دةروون

 انَ يَ  د   

                                              
  .٧٥ن)دا، معتصم احمد حمدامین، ل سه كانی(شرزاد حه چیرۆكه  له  وه كانی گانه بنیاتی توخمه  ٥٦
  .٧٦ن)دا، معتصم احمد حمدامین، ل  سه كانی(شرزاد حه چیرۆكه  له  وه كانی گانه بنیاتی توخمه  ٥٧
  .٤٨امین عصری، لركی چایكردن، محمد رھاد، ئه شیرین و فه  ٥٨
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  طَ ن ودة  ار  

    زدارم  ي   

  ازادو  ت ي َي 

  ٥٩ت مَ و َد...د))

 دام( و ز)دا، و ي    ز دة َ (ك)ي َ دةَ دؤزةخ و وي 

دةزامَ و دةو َوات  و    وت و ر و ي ت و  زامن 

:َدة دا  وةك ،َ َو و َ ي  يَ  

  (( ض  ي من  رط داوة

  َ دةَ و  وَ َ وة

  َ ة و رو  َي  اوة.

م َ رط  وة  

 َم داي و  دام   

((...م دوو َي  نرو ةَ ٦٠  

 َ و ،َم ي  ؤنن و دةرةطر  ؤذةوةيو ر ر ،دا(م ج و)مدا 

م طي او، و ش و د و واري َم ، رازاوةوة  طَل و طار و و و 

َا وموة، ر وَي وَل ةدةن و دة وك و زاوا،  َن  امم و و

دة َ َم مَن،  و َ زؤر ط و دة  و دوو دار و دازة، روةك 

 (َ) (م) :َدة  

ام ب و مو َم ََ ري َ ))  

  دةرؤ و  رؤذَي دةط ر  َمَ و 

((م ر َة وةةدا نَ٦١  

ةخ و َل و  َ  مط و د روون َةت، و  َش و دةن َ دةَ دؤز

:َدة َ ،ََن دةم و  ن ومذ   ،ةزَر و در م  

  (( ري م  َرَاو   دار و طَة ،

     ةدةوة ة َ و ري ر درَة ،

 ، ار وة و  وة ،زا.ةَدة  دة َامدا دة  

، َ ة طمَ     دراوة ٦٢ش زا مي رطَ  ، طرَ ة...))

مَ دام ر ردما،  رَمن َة راوام و وةمَ َ ة، 

 َ م   رةدان و مدا ط  وَ  ،وةرم  َ ا ور

                                              
  .٤٨س. پ، ل  ٥٩
٦٠  ٣٩یتی فۆلكلۆریك، گرد و كۆ. قادر فتاحی قازی، ل به س.  
  .١٧٩مین، ل د ئه مه ی، زیاد موحه وه زن كرد، كۆكردنه مامان برازا بزر كرد خان خوارزا مه  ٦١
  .١٨٥س . پ، ل  ٦٢
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م  روة، ر َرري ر وي  وان و رووداو ، دة َي 

 انرط َدة وام ريامرط روة ةري و طامرط د ةَ وا ،َ 

.طو م ط او واوة و دا دراوة، وة َ مرة   روة ،اون  امَو  

  

:ارة وةري  ت  

   ةَ امم  ،امرم و دة رة  مو ط رة َ ردة ت و ةر 

 ةَر ةَ  ،ن ةَ دةب مرة و ر َ مو ط

داش وة ر رةم دةا، م رة و رة ،م  رَة موةمي و 

 ،ت دةدات  مط  و وة ةَ م مرة َم ت مرة ا ن

 م ،تو دةو دا َ ر  زؤر  دة ري م ، نواز ادة

ر ي رادوو اوة،  رةن، م و  ري و دام رن 

َ ،وةَت و دةطرة دووةداار  و ،وةر دووة وار َ امدا  ت ة

 وةم  ن يوامو م و ط ؤظ زيم يَ وم اوة ومووزن ر ووداوير

 اَ نؤدةرز ووداوامو ر وةوامو ر ر ، دةزام م   نَم اوة و

دة و رور َمن وةرطوة، دةام َ مي مم و موة طَل 

رادوو زن و دار وم ت و رةطزي رة دامن و وم ي طموه و 

 م ،ندم ار اممدا َدوو  ؤزن ريت و داوا دار، دوو دووياو ر م

دردةون، م ،  رادووي دان َة واو دااوة   داو، َةك 

موةَ  وةردةطَ،  رادووة دارةدا وَي مي مم و  مام َ ر ،َو

ش رةطز  َم   دان، دةام َ طر رادوو  دان  َوا 

   اار  ،روةريمو م زا   دوويار م .وةر م

 وك و ن وَ م  ،ندة روةرمو م زا و زيم  يوامو م ام

مش م    دامن، رادوو ددة و رة زووي موة و 

.مَمرة  

) ة يوا كةَ  ،ار زن و دار و ما دا  ،َمطك م(

رادوو رةر     ،َرووي و رووداوامي  و دا رووماوة و، و 

دا رَاون، َوامي  رؤن    و  رووي رووداوةمَ  و 

 َر ،مردة   َ  موة ط ،وانَ و  و ة يَ ان و

    وةَرا دةطمرؤ  َ مط ،َوردةد امدا  دووار  ،ا ومرؤ

ي رةر ةَار  م ،امدا  ووداور  ،دنَ ر ووم  ،اوةوودوودا را

طَةرةوة و َر و ط َو ت و ردةدا م ، رووداوةن ا رووماوة، َ ا  رؤما 
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. درة و دامم  ٦٣ر ر داوي مور و َرَ ة ن دةدات 

 ة وَ ك ،رم م َيم وةرؤك وو م ر ووير  ،َدي دة اَ نواز و م 

روةي دامم َ من و ت و ردة روودامن طرامرن ردا وة، 

م  ن وةك ، ي  رمدا َم ر )) م  ،دال زا وري ادا

  .٦٤رواش  م ردارا، وري رذوا روةرة)) 

  اوة وموودوو راووي رَ  يووداوامت و ررة و امَ موة و طامَدن و طر

 ، ي  نَ ،ي ممردة َوم وة ودووي مار  َ و زام و

ؤظ  ،وةي دةرس و م و رووداو و رةم وةر و رن ة و َ اموةي 

 َم َر ي ام ا وةرطَ نود دة ي ري  ت و رط ،وةم واز

 ،وا مور دةامَ َ  و َوام ي رَ م َ َر ،ََ رج م  دة

دوورة  ر م دوورة وة، واَ ))م رادوو، و دمَ  دا  وة 

 وة و رةي دوو دووة وةو را م َرط وة   ،ات َ رام ن دة

 َر  ي دوا مزرامن و داَر   ار وام ران وَ ير د  َيم

  . ٦٥مت و َموةم موة ))

 ر نو رد مر مووداوي دادووة رو را ،اون دوورا 

 دمة يَ دارن و ورة ون طووداوةر م ،وور اوة زن دار و ةَ

ؤظ  ،و رووداوام، رووداوي ممروةر و اري َ َوي طَل و من ن رووداوي 

 و زدار َ وممرة ووداوير وام  ،َ واز زيةطان دوو رَم و

  ،وةازراوةط ةي زارةَ نةرةوةَن ط نو  ،اَ يمؤظ زا يامَا

)َل ر   ،َ وم ) ٤٠٠وم  روودام رووداوي دام (ي د) دةطرَوة  ز

:َةرةوة دةَط  

.َم  وتوةدةر ))  

َم  ، َم   

،َذام  رد دار و  

َم ري ز ط  

((..َمزة  ة رؤذي٦٦  

 و س  را   وةدؤ م ورةي دذيط َ س  ،تدة

وي (ن)وة و وَة ة طورة و زة  ر  رَووة، ودَي 

دن و  َي د  ،م دي س، درة و ة وة دووة  طة ر

                                              
  نت، العناصر المكونة للروایة والملحمة، د. حسین الباس حدید  ٦٣
  .٨٤، ل٢٠٠٥)، ١٠ن، گ. شین، ژ( سه عید حه سه مه چیرۆكی كوردیدا، حه  مان و رووداو له قاره ٦٤
  .٤٦نی، ل وه جم خالد ئه ریب دا، د. نه مال غه بار جه مین كتب)ی جه رۆمانی(پنجه  قئاوزان له ده  ٦٥
  .٦٥، ل وازاده لی نانه ی، ئۆسكار مان، و. عه وه ، كۆكردنه رییه فه ی موزه توحفه  ٦٦
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مغ و م ر و موي ة   ا طة دا َ و وَي ة اوة و 

  دازراوة  ردن.

  (( رؤذ َم ردا،

  ي ي ت ردا

  داو دار و ردة.

     ٦٧))ت  د وردا...

 :َوة و دةَرن دةط زؤر َردة  نووداوةر  ةرةوةَدا ط(و ز ) مدا  روة  

  و  مَ ،َ زؤر رس و، (( ة ق رزي د دك 

  مَي ا  و.

  ت: وَ  َ،رؤذ َطر وة  ،َ ذمي ط

  ٦٨رو   دة، زؤر َة  مدة...))

 ر  رة و م ،مدا َوي مدا مووداوةر   َ يرة َوة دة

 وةَردا دة   ،م َا  ن ةوةي مَ وةي  و  ،َ َ َر

 َ َر ،ََازي د ت وا دةط موةامر ا وا م ،ي  ي َ

دةَ و ر طورة دة  ،َودا   ي َي ن دةَ و وَي رووداوةن 

  ي َي دةوَ رَي.دةَةن و رةو ر

َدة  دا  نةوةز ))  

  ن َي  

   زة دة َري ت وةَي

  ٦٩ر ك َل و دةمةر و  ر رؤ  ري َي..))

دة و زام ورةط  س و م َمن دام َ مدا رر  ،تدة ََ 

 ر د  دووة ََر  ا ري  د َردووة، وةك ر َو دةرو  م

 د  ي رة ،َدة  و َدة (ر)ويم ورط َ ودا  ، ؤزي

و دة َروةردةط رةو و ،تدة َو دة َ و  و  و   وران وط ر د َ

ي دةوَ رَي. و دام دام َم و س  و دا و ك و 

 ،دة   (ر و َ) وام ردوو ،ترد دةَ و ورةط  نردوو ن

. ؤزي ر د وةَن دردوو ن وَةموةدا طَ و و دا دة دة  

مم َ و ا ))  

امر د َ َلط  

  ر  َو  ا و

                                              
  .٦٧، ل س. پ  ٦٧
٦٨  ٢٥یتی فۆلكلۆریك، گرد و كۆ. قادر فتاحی قازی، ل به س.  
  .١٠٠، ل وازاده لی نانه ی، ئۆسكار مان، و. عه وه ، كۆكردنه رییه فه ی موزه توحفه  ٦٩
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م ري ردي ر ي رادوو اون، و ،  رة دام٧٠ د   َط و...))

  وةََ َ موةم  دووةرا  و َودة وةا مََم  ،زم  دووةرا

زم ي  ،دووةر نمك ذةَ ض  دوودارا نوةم  ام وةي  

  موةمَ  و داوش.

  

  

  

. روةي  وان طم و رو  مَ دام رم ،و رَري ١

و م ي م َو داممَ  ،ة  و َل و  و ن موة، 

  نارو دذواري و م يرط َام و َ ير ر و مامر ام

.َ  

. وام مَ دامن وةمَ  و امََ  ن، َةك و مي وان ٢

ََ و َم َو ام  ،اوة مرووداوة َم  ،مدذة وام و َلط 

.َور امر ا  ،وةرةو رووي دة داممو دا  

. وامن، رووي و رةمةموة طم  من دراوة و  رةم َراش ماوة، ٣

 يَوةي م    و ي دةرةمرة وم  .وام  يَ  ير و

 مَرا رم ن واَ ي َو دة ََ َ و َو ر ام ر و ش و وةم  ،

 و رةمي دةورورَي، روو رةمي دةرووم و رةمي  و رةمي مم

 َ َوةي م  ،اوة  َ و ة و و َ َ وةم ،وةذ

.وةي مر ةطوةن ر َوا َ َ  ،َ م  

٤ ورةي ون رووداوي طو نر مدا َم مرووداوة . ،َزو د رط ر ورة

رووداوامش  رووداوةن رةم َن ظ و داري ن دم  واداري و ر ،َو

 وودامي رمر ةَ  وةامَط   ،وةََمدة َد َ اوة وموون رو

دةَ  ،َ دةطَ  َو َ  ، روودام رووداوة ك دواي  رووداوةن

  ا د ،َرةي  طَاموةش  و رةم  مة.

ان و . َ و ان و طرةم رووداوةم مَ دامم ،ر ش رَم ط َاو٥

 ر مدا  َ م وا .َََ وان اوام رز و َن و ذ رز و ،وةر

 وةم وة و ر داممو دا َم اوانر ةَ ، مط َ امرد

ر َر ،ةَ و َ وام وةوامَ ، م ر  ري

.وم ي يَو و  و  ر نرر  

                                              
  .٢٠٨ی. یاسین گۆران، ل وه پنج داستانی كوردی، كۆكردنه  ٧٠
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ت  داما َ رادووة و روة، و  رادووةدا رةت و رووداوي زن رووماوة .  ٦

 ؤظ زيم يَ وم و. دةزام وةم  ن يوامو م و ط  

رووداوي دام رم رد ون ر  رادوو اون، و رادووة 

 دمة يَ دارن و ورة ون طووداوةر م ،وور اوة زن دار و ةَ

،ؤظ  ووداوين ر نَل و موي طَ را و روةرمش، رووداوي مووداوامو ر

  زدار و و مَان دوو رةطزي واز رووماوة.

  

  

  

  ن رد ةرو

َ  

١       .ظ دا، د يط و  و  يَدر ؤ  ي دةرووممةي  . ردةزط ،مردل ط

  ٢٠٠٦رؤي و ودموةي ردي، اد، 

٢ ردي رؤذ دة  كن. رؤرد    وةيدم و ث و راةَر ،ح ر ،

 ، مَ ،ر . ،مَ٢٠٠٨.  

ور َمَ ، مورام رد، . رؤذت،  .  رةر  رؤمم ( َرف)دا، ٣

 ،َو٢٠١٤،  

٤ ،مَ ،ةمر . ،ردؤ يم ،د ل ان ،ارد مرؤ  رووداو  .٢٠٠٩،  

٥ ،ام ،ن ا  ،ري م .١٣٨٥  

  ٢٠١١ةدم ،و و ط .،راس، و  . ،َس و زال، د٦

. َ دام ردي،دموةي.  طران، رَةرا ودموةي و ،َ. رؤي،          ٧

 ،َو٢٠١١   

٨  . ،وازادةمم  .ن، و ر ،وةيدم ،رزة ي . ،َو ،٢٠١٢  

  ٢٠١١،  .راس، وَ، ٣. ي زةر ،دموةي، ر ن، و.  َم، ض٩

. امن،  دموةي، زد د   ،ري رد، َم . ،راس،     ١٠

 ،َو٢٠٠٩  

  ١٩٥٧وة.  ل ا ، . ،ك، ر، وةرطَام  ورا . ر و١١

١٢َ .  ،َو ،راس. ،زي  در . د وط ،ر ٢٠٠٩   

١٣وا  دار ا . ،ي ا ،دن ر ،در و  .-  ،اد١٩٩٩  

١٤ َ ،وةيدم ،ر را . ،َو ،راس . ،الظ َ ي و٢٠٠٨  

١٥ ،َو ،راس . ،زي  در وةدم ،ردي  ي٢٠٠٧. ط  

. ن ازا ر د ن ارزا زن د، دموةي، زد د   ،ري   ١٦

  ٢٠٠٨و،َرد، َم. ،راس، 
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  طظر

. دةوَان  رؤم(َ َ)ي ر ل ر دا،د. م  ةم ،. زامي ١٧

  ٢٠١٣)، ٢٧، ذ(

. روومدموةك  دامي(ري  و وةي س، رد ط . ،ي ر، ١٨

  ٢٠٠٤)، ٦ذ(

  ،٢٠٠٥)، ١٠رووداو  ؤ ردا،  ن،  .، ذ(. رةن و ١٩

  

  

د يم  

.  م طَاموة  ؤم(َزاد )دا،  ا ا ،ر، زامي      ٢٠

  ،  ،٢٠١٢ زام ؤظ و ن، 

٢٠رؤ   .      يَ ،دد ير، زام ، د رةزوو ،دا(راج و)مم

  ،٢٠٠٩روةردة، 

٢٢ و مرظ داو)مدرؤ َامرو م ظ .تھر،  )دا، م ،ةددَ  د

 ،َدا  ،َد ٢٠٠٩زام، 

  

رة  

٢٣ة، . اب، ا ا ا ر، ان اَ.دي، دوا دب اا  ٢٠١٢.  

 .٢٠٠٤. دئ ا  اض ا ا، د.  اوي، دار اي  واز، اردن، ٢٤

  

ر  

٢٥  ،د  ل ،ندا  . ،ان،ث اول ،هرا١٣٩٣اام.  

٢٦   .تان،  ا :ر ، ن   ، ي ط /اض.ا.ا ،اد

١٣٨٧.  

٢٧  .تري،  ام  ،اورث د ، ث ،داد  ،١٣٨٥اد . 

  

َرمم  

   .http://www.alnoorا وا، د.  اس  مَ، ا ام و. ٢٨

se/article.asp?id=٨٧١٦٨  

 
 
 

  

 



    َ اد .د    ث.د  .ي . 
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ا   

 ام  ا ادت, وء ادت    ا, وان ا ار ت 

ا را وا، وذ  ا ان  ب  ة   ،  وري

    ة ا  ن و   ،را ء ا  و ا  ا

.وا راء اا  (نن، اث، اا ،ا) ر ا و .و ة ا  

 راف ا ،ء ا   و ة ا ي ا و ،ت ان ا ا

.د ا  و  

 درا  ولور، ا ار  ا  ،در ووا وا ا ن ا

(ا) ا ة ا  ق او (ا)   ذجة ا   ل وا  ذج روا ،

 ،ن واا   ا و ر اا ث، وا و  مر اا  ا ،ردا ا

  نان ا ا و ،ن واا  ن ا وا ار اا و  ز 

  اث.

 ادر واا     راة ا ءا  ا  ا ا  ا ا ا و

.ما وا ا  وا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



رم ردي ر موةي داامَط م  
 

  

 ٤٦                                                                                              راى ررى زامظط Vol.3  No.7 (2016)  

  

Abstract 
Because epic narration product , and narration based on some elements.  And 

the folkloric epics have a good and strong basic, and this basics based on a lot 

of elements and artistic techniques, in this research we will only talk about 

some of this elements and we will stop, and we chose the elements by their  

importance in the folkloric epics to talk about them and explaining them and to 

know how much strong are they, and this elements are (hero, event, place, 

time) by their importance  we make a list of them and we make a research 

about them. 

The aim of our research is to prove that how much our elements (hero, event, 

lace, time) effect in build epics, and if they were the main reason of success 

the narration of the epics and how much the narration depends on them. 

The research consists of introduction, result, references and the maintain of 

the research and the maintain consists of four parts, in the first part I talked 

about hero element by taking examples in Kurdish folkloric epics and talking 

about then and explaining them, and in the second part is for talking about 

event element and explaining it as the same way of first part, and in the third 

part we talked about place element and its importance and effects on the other 

elements, in the fourth part we talked about time element and the time is past 

always and a series of events come one after one and this is a property of 

time. 

Finally the result that we get from the research is written with list of reference 

and the summery in both of Arabic and English language  

  

  

  

  

  

  
 


