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 پێشەكی

)كٕنقی، عەنەتی ، فاني( نۆڵ ٔ پێگەیەكی گهَگیی ْەیە،  َێهگى نەَأ ئەقەتیاذی كالٌیكی نۆژْەاڵذكا
تەْۆی قاگیهكهقَی پاَراییەكی وۆن نەَأ قەقە ِیعهییەكاَكا، ْۆكانێكی ٌەنەكی ئەو فەوا فیهأاَەَ، 

تۆیە وۆنتەی ِاعیهاٌ ْاَایاٌ تیۆ تیهقٔە، ذیأەكٕ ، ەتَٕٔی ـاڵی ْأتەِی وۆنی َێٕاٌ َێهگى ٔ یان
 یأاو تەنأنقی تكەٌ.ظٔ تەِێٕاوی  نەگەڵ یانەكەیاٌ

ؼیییافى یەكیییێكە نۀ ِیییاعیهە قییییاناَەی ظیٓیییاٌ تەگّیییری ٔ ئەقەتییییاذی نۆژْەاڵخ تەذیییایثەذی، نەَیییأ 
یهە غەوەنەكاَیّییكا نەَییكیٍ ظییانٔ تەِییێٕەی ظیییأاو ِٔییەی َێهگییىی تەكانْێُییأە، تۀ پێیییەی ِییاع

ناٌییرۀـۆ ئەو كییانیگەنیە نە ؼییافىۀە  كٕنقەكییاٌ نەؼٕظهەكاَییكا ِیییعهەكاَی ؼافىیییاٌ ـٕێُییكٔۀ
 گٕاٌرهأەذۀە تۆ ِیعهەكاَیاٌ، ئەيە ظگە نە نەٌهِٔری ـٕقی َێهگى ـۆی.

 ئەيەَ نۀۀەیە ،(73، 0991ْق.عثیك انایاقن انساٌیی ،)ِٔە یەكەیەكە نەنٌرۀ نێگەكاٌ قیانییكەكاخ
ێُی پێكٓێُیاَەكەی نە نٌیرەكەقاكە ِٔە  ق. عىانیكیٍ ) پەیٕەَكی تەْێیىی تەنٌیرۀە ْەیە، تەْیۆی ِٕی
ق. ؼهًیییی ) ِٔیییە نەگەڵ ئۀەی قەَگیییێكە، ْەڵگیییهی ياَیییأ ئیٍیییراذیكایەكە( 027، 0931ْ،إٌیییًاعیم،

 (.65، 0991ْـهیم،
ٔە نەَیكیٍ َێهگى ظگە نۀەی گٕڵێكە نەگٕڵە ْەنە ظٕاَەكاَی ٌهِٔد، ڕٔٔقأ فیۆنيێكە ٔ نەڕێیگەیە

َەنٔ ئەقەتیی  ِری ظٕاٌ ٔ نێكچٕاَیكَی نێیكەـٕێُهێرۀە، ْەننەتەنئەيەِیە تەِیێٕەیەكی فیهأاٌ نەْٕی
ْەئٕ َەذۀەكاَی ظیٓیاٌ نەٌیەنقەياَێكی كیۆَۀە، ذائێٍیرا ڕەَگییكأەذۀە، َێهگیى نەریەە كیهأە تە 

اَی تییۆ ِییری ذییه، نەگەڵ ئەيەِییكا نە ْەَییكا ِییری ذییهقا تەنايثەنكییهأە ، تییۆئۀەی ِییرە ڕەيییىی ظیٕی
ِٕتٓێُهأەكاٌ ظٕاَثكاخ، نەریەكی ذهیّیۀە َێهگیى كیهأە تە ظۀْەنێكیی گییاَهەتەن، تۀەی  نەگەڵ 

 ئەَكايێكی قٔنثەنی ـۆِۀیٍركا تەنايثەنكهأە .
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ٔ ظیۆنە ڵە ٌهِٔیریەكاَە، كە قەذٕاَیٍ تڵێیٍ گٕڵی َێهگى نەڕیىی ْەنە پێّیۀەی ْەيٕی نەئەقەتیی  گٕی
ٌییرێهقناتێد، یییاـٕق گۀنەذییهیٍ   پییێگۀ يەَىڵگەیەكییی ذییایثەذی ٔ تییااڵی پیی كالٌیییكی ڕۆژْەاڵذییكا، 

 ـىيەذی تەكهكاَی ِٔۀ فەنْەَگی ٔاذای ِیعهی ِاعیهاٌ كهقتێد .
نەناٌییریكا تەنأنقكهقَییی تەكانْێُییاَی َێهگییى ْەنٔا كییانێكی ئاٌییاٌ َییییۀ پێٕیٍییری تەنێكییكاَۀۀ 

ٌ،  ،َگكاَۀۀ ئۀ ظۆناَەینۆنَٕی ویاذه ْەیە نە يەٌەنەی تەكانْێُاٌ ٔ نە كە َێهگى نەـۆی گهذٕی
تیییۆیە نەو نێكیییۆڵیُۀەیەقا ْۀڵیییكنأە نەيیییگ ٔ ظیییۆنی َێهگیییى نە ری ؼیییافى تكیییهێرە تُەيیییأ نەگەڵ 
ِاعیهەكٕنقەكاَكا تەنأنقتكهێد، ٔاذە تُچُەی كانەكە تەنأنقكهقَی ِٔەی َێهگىە نەَێٕاٌ ؼیافىی 

 ِیهاوی ٔ ِاعیهە كٕنقەكاَكا.
ٔ  نەتەِییییی یەکەيییییكا تییییاي نە کییییانیگەنیتەَ،  قٔٔ کییییهأە تۀەِییییكا نێكییییۆڵیُۀەكە نەو پێُا  

کییانیگەنتٌٕٔ ٔ ظۆنەکییاَی کییانیگەنی ئەقەتییی ٔ ٌییُٕنەکاَی ٔ ْۆکانەکییاَی کییانیگەنتٌٕٔ کییهأە، 
 َ، يەتەٌیییید نەيەیتەكانْێُییییاَيی ییییاَیىيی  ِٔییییەی َێهگییییىٔ نەَگییییكاَۀۀ تاٌیییی هقٌ نە  نەگەڵ

 تەكانْێُاَی ِٔەی َێهگىٔ نٔاَیُە ظیأاوەكاَە.
، تۀ ٔاذیایەی کیهأە نەَگكاَۀەی َێهگى نە َێٕاٌ ؼافىٔ ِاعیهە كٕنقەكاَیكانەتەِی قٔٔەيكا تاي نە

نەگەڵ ِیاعیهە كٕنقەكیاٌ ٔ  ،ؼیافى كە ِٔیەی َێهگىییاٌ ذێیكایە تەنأنقكهأە نەَێٕاٌ ئۀ ِییعهاَەی
 كاَی ِٔەی َێهگى.نۆَیەذی نەَگكاَۀۀ تەكانْێُاَە

 و کاریگەربوون بەشی یەکەم: کاریگەری
ٔ کانیگەنتٌٕٔ نۀ نەي اَەٌ کە ئەقەتی تەنأنق کیانی نەٌیەنقەکاخ ٔ گهَی  ٔ تیایەـێ ی  کانیگەنی

ٔەذە  وۆنیّی نەتٕانە ظیأاوەکاَكا ْەیە، نَٕ ە نەيڕۆقا کاننێک نەَێٕاٌ ذۀأی ئەقەتییاذی ظیٓاَییكا، تٕی
اٌ کیانیگەنی یەکرهییاٌ نەٌیەنە" تۀ  ٔاقێ ی ٌەپێُهأ، تە ِیٕاوێک کهٌریڤا قەڵێد" ظگە نەئاقەو، ْەيٕی

 پێیەیی ْەئٕاٌ ڕۆڵیاٌ ْەتٕٔە نەتەِكانی هقَی کهرٕنی يهۆڤایەذیكا.
نقٔ فییاني ٔای ییهقٔٔە، کییانیگەنی ٔ  اٌ کیٕی نٔ ويییاٌ ٔ ٌییُٕ نٔ ئییایٍ ....ْرییك تێیٕی تەْییۆی َىی ییی کهریٕی

ئەو قٔٔ گەنەقا ْەتێد ، ظگەنەيەَ پهۆٌەی ـٕێُكٌ ٔ ئایُیكانی  کانیگەنتٌٕٔ وۆن تە ئاٌاَی نەَێٕاٌ
ٔ تاونگاَی ٔ ٌیەنتاوی، ئۀەَیكەی ذیه ئەو پهۆٌیەی َىی ریه کیهقۆذۀە، تەياَیایەکی ذیه ذێ ەڵیی ئیایٍ ٔ 
ٌُٕنٔ کهرٕنٔ ـٕێُكٌ ٔ ڕۆُِثیهی ٔای هقٔٔە، ْەَكا ظان تاي نەٌەن یەک وياَی ٔ یەک َەذۀەییی 

 هێد .کقە
ذەئٍیییه ( تىٔذُۀەیەکییی ئەَرۆنییۆظییە ٔ ئايییاَعی پاناٌییرُی ؼٍییی ْییأتەَ ٔ يییهۆییە، کە " کییانیگەنی )

( قاَیال ْێُیهی تیاظٕ قەڵێید 020، ْ 0995تەپێی ٌەنقەو ٔ کەِەکە تەْاکەی قەگۆڕێد") ٌعك عهَٕ،
( 0993ْ،23" ْەئٕ قەقێک ْەڵێُعاٌ ٔ گۆڕاَە تۆ قەقێک، یاٌ نەَك قەقێ ی ذه " )قاَییال ُْیهی تیاظٕ، ،

نٔ ڕۆِیُثیهی  تەاڵو نەگەڵ ئەو ْەڵێُعاَەِكا وۆن ظیأاوی ٔ ذایثەذًەَكی ظیأاو نەڕٔٔی وياٌ ٔ کهرٕی
 ....ْرك نەَێٕاَیاَكا ْەیە.

يؽەيەق غُێًی ْیالل قەڵێید" نەقیی کیانیگەنیثٌٕٔ نەٌیەَایەذییە، نەٌیەَایەذی ذاکەکیاٌ، ڕەٌیەَاَەیەذی 
ێ هقَۀە قٔنیانی َەذۀەیی ٔ تەْۆیۀە رٌیایی تەنْەيٓیێٍ تەقییكێد،  ێهاَە، کە َٕی َەک رٌیاییەکی کٕی

 .(0992ْ،29يؽًك غُیًی ْالل ،  رقاٌ قەکاخ")
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 جۆرەکانی کاریگەری ئەدەبی و سنورەکانی
ٔ پهۆٌییییەیەکی کییییانیگەنی ٔ کییییانیگەنیثٌٕٔ ، پەیٕەَییییكی کییییانذێ ەنٔ کییییانذێ هأ ٔ ْۆکییییانی  ْەيیییٕی

قی پهۆٌیییەکە قەتێییید ئەيیییاَە  َ ە ـییٕی تثڕێییید، نەپێُیییأ ْێُیییاَەقی پهٌٔیییەی کیییانیگەنتَٕٔی ْەیە، نییٕی
کانیگەنیثَٕٔەکە ، ئەو کانیگەنیثَٕٔەَ تەقنێژاییی يێیژٔٔ، يیاَۀەی ذێ ٍید ، ییاٌ ٔذەکیاٌ کیانیگەنی 

 ـۆیاٌ تەظێكەْێڵٍ، تۆیە ئەو پهۆٌە تە قۆَاغ ٔ ٌەنقەيەکاٌ َأەٌرێد ٔ پهۆٌەکەی تەنقۀايە.
ٌ، کیییانێ ی ئاٌیییاٌ َیییییە ٔ پێٕیٍیییری تە ْەن تیییۆیە قۆوییییُۀەی کیییانیگەنی ٔ ْۆکانەکیییاَی کیییاننێ هق

َۀە ْەیە، نەگەڵ قۆویییُۀەی ڕایەڵییی ئۀ پەیٕەَییكیەی کۀای ییهقٔٔە ئەو پهۆٌییەیە  ـٕێُییكَۀۀ ٔنقتیٕی
 قنٌٔرثثێد.

اٌ تیُیُیی  ٌٔ ٔ تە ظٕی نەڕاٌریّكا پهۆٌەی کانذێ هقٌ ٔ کانیگەنی نە پهەی یەکەيیكا، نە ڕێیگەی تە قڵثٕی
(  zhirmunskyپهۆٌیەی کیانیگەنی پییاقە قەتێید، فیاٌ ظیهيٍَٕی ی ) قەقەکە، یاٌ پەیايەکەیۀ نێهۀە

عیى انیك ٍ  پێیٕایە" ئەو تەقەَگۀە نَٕٔەی قەقی تەنايثەن نەـۆٔە َیییە، تەڵ ٕی پهۆٌیەیەکی ڕێ فیهأە ")
 (12. ، ْ 2107يُاصهج،
َٔی قیییانقەیەک، یییاٌ نەَییك قیییانقەیەک نەَییأ کییانی  ٌَٕییەنێ ك Aldridgeئٕنییكنیػ ) ا ، ( قەڵێیید" تیٕی

 (09 1980ْتك ع يؽًك ظًعح ، ئاياژەیە تۆ پّرثەٌرُی ئۀ ٌَٕەنە نەٌەن کانی ٌَٕەنێ ی ذه")
 جۆرەکانی کاریگەریبوون :

کانیگەنیثَٕٔی نێ كاَۀەیی )ڕاڤەیی(: تهیرییە نۀظۆنە کانیگەنیثَٕٔەی، کە تەْۆی نێ كاَۀەی ٔێُیای  0
 ٌَٕەنەکۀە، قەکۀێرە ژێه کانیگەنی ٌَٕەنەکۀە.

ٔەنگهذُییی تەِییێک نە ٔێییُەکە، یییاٌ قیییًەَەکە: تییهیریە نۀظییۆنە کییانیگەنتَٕٔەی، کە کەٌییەکە پییاَ -2
َع ،  َٔی ٔێییُەکە،  ٔاقەکییاخ تەِییێ ی قیییًەَەکۀ تۀ ِییێٕەیەی کە نەگەڵ ويییاَی قٔٔەيییكا قەگیٕی تەقڵثیٕی

 قاقەڕژێرۀە.
 یكەگهێد.ٔەنگهذُی ٔێُەکە ٔەک ـۆی: ئەو ظۆنەیە کە ٔەک ٔەنگێڕاٌ ٔ تەِێٕەی ـۆی ٔەن-7

 هۆکارەکانی کاریگەربوون
نقی کۆيەڵێیک ْۆکیانی وۆن ٌیەنەکی ْەٌ، کە ٔای یهقٔٔە ت ۀێیرە ژییه کیانیگەنی ئەقەتیی  ئەقەتی کٕی

 فانٌییۀە، نۀاَە:
 پرۆسەی خویندن :-١

ٔۀ نە پهۆٌییی ـٕێُكَیّییكا  نەتەنئۀەی نەٌییەنقەيی ئەقەتیییاذی کالٌییی كا ـٕێُییكٌ نەيىگۀذەکاَییكا تیٕی
اَی ِیییاعیهاَ ی ٔەک ـیییافى ٔ فیهقۀٌیییی ...ْریییك ـٕێُیییكنأٌ، چ ٔەک ويیییاٌ، چ ٔەک پهۆگهايیییی قیییٕی

 ،ٌٔ پەنٔەنقەییییی ٔ ڕۀاتێژی....ْریییك تیییۆیە ئۀ ئاییییكیأ ٔێُیییاَەی کەنەِییییعهی ئەو ِیییاعیهاَۀە ْەتییٕی
 ڕاٌرۀـۆ کانیگەنیاٌ نەٌەن ِاعیهاَی کٕنق ْەتٕٔە.

 پرۆسەی ڕۆشنبیری و فێربوون:-٢
ٔ ـٕێُكٌ نۀ ٌەنقەيەقأ تەپێی قۆَاغەکاَیاٌ ، گەِرییاٌ کهقٔٔە تۆ َأنە نەتەنئۀەی فێهـٕاو نەپێُا

ظیأاوەکییییاٌ  نە کٕنقٌییییراَی عێییییهاب ٔ ئێییییهاٌ ، تییییۆیە ِییییانەوایاٌ نەئەقەتیییییاخ ٔ ويییییاَی فانٌییییۀە 
 پەیكأکهقٔٔە، نێهۀە ئەو پهۆٌەی فێهتَٕٔە کانیگەنی نەٌەن ِاعیهاَی کٕنق قنٌٔر هقٔٔە.
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 پەیوەندی کەلتوری و ڕۆشنبیری : -٣
تەْۆی ٌهِٔری پەیٕەَكی ِاعیهاَی کٕنق تە ِاعیهاَی فانٌۀە، ٔای هقٔە کۀذیُە ژێیه کیانیگەنی ٔ 

 کانذێ هأی ڕەَگیكأەذۀە.
 کۆچکردن:-٤

اٌ  تەْییۆی کییۆنی ِییاعیهەکاٌ تییۆ ئێییهاٌ ٔ ياَۀەیییاٌ نۀا، ڕاٌییرۀـۆ پەیٕەَییكی ٔ کییانیگەنی نەَێیٕی
 کٕنقیكا ڕەَگیكأەذۀە. ئەقەتی فاني ٔ

 کاریگەری ئەدەبی:-٥
اٌ کییانە ئەقەتیەکییاٌ ئاِیی ها ت ییاخ، ئەو  کییانیگەنی ئەقەتییی کانقەکییاخ تییۆئۀەی پەیٕەَییكی ئییاڵۆوی نەَێیٕی
کییانیگەنەَ تەِییێٕەی ڕاٌییرۀـۆ تێیید، یییاٌ َاڕاٌییرۀـۆ، تۀەی قٔٔ ٌَٕییەن پەیٕەَییكیاٌ  تەیەکۀە 

ْەننییی  ْەیۀ کییانیگەنی قەکەَە ٌییەن یەکرییه، یییاٌ نەنێییگەی ْۆکانەکییاَی پەیٕەَییكییۀە، یییاـٕق ويییاٌ،
پەیٕەَكی َاڕٌرۀـۆیە، تهیرییە نەياَۀەی ٌَٕەنێک نۀاڵذێک ٔ کیانیگەنتٌٕٔ تە قەقێیک، ییاٌ تیهێیک، 

 یاٌ تیُیُی ٔێُۀ ٔەنگهذُی. 
 بەکارهێنانی سەرچاوەی فارسی:  . ٦

ٔە، تۀ پێییەی ْەو  وۆن نە ٌَٕەنٔ ِیاعیهە کٕنقەکیاٌ، کیانیگەنی ٌیەننأە فانٌییەکاَیاٌ نەٌیەن تٕی
ظهۀ يىگۀذەکیییاٌ، ْەو ـٕێُیییكٔیاَەذۀۀ ٔەک ٌیییەننأە تەکانیآَێُیییأە، ٔەک ـٕێُیییكٔیاَ ە  نەؼییٕی

َٔە ْێُیأەذۀە،  ِاعیهەکاٌ ٔ ِەنەففاَی تەقنیٍی ، وۆن ظانیُ تەئاِ ها َیأی ٌَٕیەنەکەیاٌ تەًَٕی
 ظگەنەيەَ وۆنظان ذێ ٍرە فانٌییەکاَیاٌ ٔەنگێهأە ٌەن وياَی کٕنقی.

 ارسی :.السایکردنەوەی ئەدەبیاتی ف٧
َەذە ژێییه کییانیگەنی  تەْەيییاٌ ِییێٕە تەٌَٕیییٍ، یییاٌ ٔەنگهذُییی ٔێییُۀ قیًەَەکییاَی ِییاعیهەکاٌ، کۀذیٕی
ِاعیهاٌ ٔ ٌَٕەناَی ئێهاَۀۀ تەْۆی ئەو کانیگەنیەِۀە رٌایی هقَۀۀ کانیگەنی ٔ کیاننێ هأی 

 نێ ۀذۀە.
 .کاریگەری زمان لەسەر یەکتری:٨

تە ئەقەتییاذی فانٌیییۀە، کۆيەڵێیک ِٔیەی فانٌیی ْێُیأەذە َیأ نەڕێگەی کانیگەنیثَٕٔی ِیاعیهەکاٌ 
نق کەيێییک  ِیییعهەکاَیاَۀە، ْەننەَییكە تە پیچۀاَەِییۀە ڕاٌییرە ، تەاڵو قۆویییُۀەی ئەو نیییُ ە تییۆ کیٕی

 ئاڵۆوە ، نَٕ ە ٌەننأە کۆَەکاًَاٌ نەَأتهأٌ، نەپێُأ ڕەٌەَایەذی ْێّرُۀەی وياَی فانٌی.
 .کاریگەری غەزەل :٩
َٔی ٔەک ٌَٕیییُی ِیییعه تییۆ ْێُیی- اَە َییأۀەی غەوەنییی ئاِیی ها، یییاٌ تێییرەنقەی ْەٌییرەکاٌ، یییاٌ فێهتیٕی

نقی ِییاعیهقا، ئايییاژەی  يەٌییرٕنە نەریەٌ َییانی ٔ  ِیییعهی ِییێؿ ڕەوای ذاڵەتییاَی ٔ قییانە نەِیییعهی کیٕی
 ڕاٌرۀـۆی ئەو کانیگهذەٌ .

 . فانٌیۀە تٕٔە .ْێُاَی ِیعهی يەی تۆ َأ ِیعهی کٕنقی تەْۆی کانیگەنی ِاعیهاَی-
 وشەی نێرگسو رەنگدانەوەو بەكارهێنان

نەگەڵ ئۀەی ِٔەی َێهگى ِٔەیەكی ظێگیهە، تەاڵو گۆكهقَەكاَیاٌ ظیأاوە نەَێٕاٌ كٕنق ٔ فیاني    
ٔ عەنەتكا، تەاڵو تەٌهِٔری گٕڵی َێهگى نەتەنئۀەی نە كٕێٍراَكا نٔأۀ گٕنێكی كٕێٍراَیە، ِٔەكە 
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نقی قەواَییٍ ٔ عەنەتی َییۀ ئێًەی كٕن قیُ ـۆياٌ تە كۆَره نە فیاني قەواَییٍ ٔ تە ِٔیەیەكی كٕی
 ئۀاٌ نەئێًەیاٌ ٔەنگهذٕە.  

كهقٌ ٔ    اَی ٔ ٌییەتانەخ تە قەٌییرٕنی ِٔییەی َێهگییى َییأێكە گیٕی  قەنتڕیُییی ئاٌییاَۀ نەئەَعییايی ظیٕی
اَها ٔ   ٌەنەَعڕاكیّی ٌیۆوێكی ذیایثەذی ْەیە، نەتەنايیثەن ئەيەِیكا قەذٕی ظیۆنە َیأ َێهگیى تیۆ ْەيٕی

ظیانیُ تیۆ َأێیگ نەقەنۀەی   ەَیكاْریك( ْ.…نێُاَێگ تەكانتٓێُهێد )َأی كەٌیی، گّیری، ذیایثەذی ٔ
ێُێككا ٔاذە ٔاذای ـۆی تەكانقەْێُهێد، كە َیأی  ،قەـٕاونێد تۆ ِری ذه، نەِیعهی ؼافىقا نەْەن ِٕی

 َیأی گّید ٔ هگىە،َێهگى قەتیُهێد، َأی كەٌۀ ئۀ ِٕێُاَەَ، كە تە نەيكی ٔاقعی ٔەە گٕڵی َێ
ٔ تٕانەكاَیییكا َیییأێكی ٌیییاقەیە، ێُاَەَ كە نە ْەيییٕی تیییانە ٔتەنەيكیییی )نیییأ( تەكانیٓێُیییأە قٔ نۀ ِییٕی

ٔ َێهگىەكییاٌ َییأێكی كەٌییی ٔ َكە ْەيیٕی اوەیە، ؼییافى َێهگییى تۀاذییای ذییایثەذی تەكانَەْێُییأە، نیٕی  ـیٕی
ی ٔ ڕۆياٍَییە كٕنقییەكیاٌ نە ِاعیهە كالٌیك  ٌاقەٌ، تۆیە نەو ڕٔاَگەیۀە ِیعهەكاَی ؼافىٔ ْەَكا

 نێیاٌ قەكۆڵیُۀە . قەْێُیٍ ٔ
ڵی َێهگیییىۀە، ْەيیییاٌ  ْەننییی ری ِیییاعیهە كٕنقەكاَیّیییە تەْیییۆی ْەيیییاٌ ـاٌییییەخ ٔ ٌییییساذی گییٕی

 ێكی ئەكریڤی نەِیعهی ِاعیهاَكا پێثەـّهأە.ڵنەَگكاَۀۀ نێكچٕاَكَی ْەیۀ نۆ
 كوردەكاندا رەنگدانەوەی نێرگس لە نێوان حافسو شاعیرەبەشی دووەم: 

ە. نەكییۆی ئەيییاَەَ 11ؼییافى نە غەوەنیاذەكییاَی ـۆیییكا نە) قی نۀِییەی َێهگییى ٔەنگهذیٕی ( تەییید قا ٌیٕی
اونأی ـیییۆی  ( پیییهەی َێهگیییىٔ ْأِیییێٕەكاَی تیییهقٔە، كە15َیییأی ) َێهگیییى وییییاذه نەنەيكیییی ـییٕی

، ییاٌ نەيیىی  تەكانیٓێُأٌ، اونأە، نەٍِی ، يەٌیرینەِیعهی ؼیافىقا ٌیەنەڕای ئەو تەكانْێُیاَە ـٕی
ڵ ٔ ، کەكا ئۀەی ْۆكییانی پەیٕەَییكی َێهگییىەِییوانیۀ نەتُچیُە َییاڵۀ ٔەە ، یییاٌ َێهگییى تۀاذییای گیٕی

 ٔاذای نأ تەكانْێُهأە، ْەن ئەو يەٌریەیە.
َێهگییییىی  كە نەوۆنتەی ِیییییعهەكاَیكا یەكییییێكە نەواَییییا گۀنەكییییاٌ، (تەتێگٕيییییا0791ٌ-0725ؼییییافى)

  ٔ َیاويەَیكیەی، ْەَیكا ذیّكی ـٍرٕەذە ٌەن ئەو يەٌریتەكانْێُاتێد، ئأڕی نەو ؼاڵەذەقأەذۀۀ 
قی َێهگیییىقا قەتیُێییید، ْەن نەتەنئەيەِیییە نەتیییهی نیییأ  ظیییانیُ ئەو يەٌیییریە نە نیییأی ییییان ٔـییٕی

پەیٕەَیكی   وۆن تەئاِكهأ قیان، قەذٕاَها كە ،تەكانیكەْێُێد، تۆ ًََٕە پێُط نەِیعهەكاَی قەْێُیُۀە
د، ْەننەَكە تەیری وۆن نەو ڕٔاَیگۀە ْەیە، تەاڵو تەو نەَیك ڕاٌرۀـۆی َێهگىٔ نأ يەٌری تثیُهێ

 قەذٕاَهێد يەتەٌد قیانیثكهێد: ،تەیرە
 یەکەم: وەک چاو

يەتەٌییید نۀەیە کە ِیییاعیه َێهگٍیییی نٕاَیییكٔە تەنیییأی ییییانٔ نەپێُیییأ تەنوڕگهذُیییی، ـاٌییییەخ ٔ 
 ذایثەذًەَی َێهگٍی پێثەـّێٕٔە، ٔەک قەڵێد:

 تایك کّیكاَ  َاوْا واٌ َهگً يٍراَّ-
 235.…ٌ ظعك ٔ کاکم تایكَ اایٍ قل ِٕنیكِ ذا 

 َانی قەڵێد"
 ْەَاٌەكەو ؤڵسەكەی رقأ يەیهێكی َەكهق نأی

   651َەٌیى ئەَگٌٕد ٔ ِۀ ڕاتٕنق َێهگى ْەن نە ـۀقایە ....
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 يك یانو قكؼی قن قٌد آقن قیه يغاٌ -
 23يٍد او يی ٔ يیفٕاناٌ او َهگً يٍرُ يٍد...

 ٌانى قەڵید"
 ٌاقی نەپەنقە قەنْاخ، ظايی ِەناتی ْێُا  

 59قل ـیهەيا نە ؼیهەخ، يەِ ئافراتی ْێُا....
 َهگً يٍد َٕاوَ کٍ يهقو قانَ -

 016..…ـٌٕ عاِق تّ قكغ گه تفٕنق َُِٕ تاق
یی ؟ کّ يٍراٌ نا صال گسریى صالغ او يا نّ يی-  ظٕی

یرید ٌییاليید نا قعییا گیسیریییى  731.. …تیّ قٔن َیهگًی يٍی
د تیهیُییییییییییییك تیارییی - ب َیهگًی يٍی  و ِٕی

ی  739او..... نٕی رنیّ تیا قییییییكغ افیرییییاقِ تیه نیة ظٕی
 نەو ڕٔاَگەِۀە ئەؼًەق يٕـران ظاف قەڵی:

 َەـۆَ كۀخ َێهگىی تێچانە تۆ ئۀ ئۀ نأە تیًانە
 65....قەقی َِٕرایۀە عەنعەن كەقی تااڵی ئۀ یانە

اعیه َەـۆِی قەقاذە پاڵ َێهگى تۆ ئۀ نأە، كەنأی َەـۆِی یانە، تەْیۆی ئەيەِیۀە قەقی نێهەقا ِ
ە، ٌٕا تییۆ ئەو ؼییاڵەذی  نەيییأەذۀە ٔەە عەنعەن، كە تییااڵی ئۀ یییانەی قییٕی نێییهەقا ٔێُەیەكییی وۆن ظیی

ٕاوەكاَی ؼافى .  َێهگىەی قنٌٔركهقٔە تە ْەياٌ ِێ
 َهگً گهثك ِیِٕ ی نّى ذٕوْی نّى-

 59ـثهَ اوٌه ٔقنقیكِ ؼیا َیٍد.....يٍ یٍ 
 ِهيُ او نّى يی پهٌراٌ تاق -

 252َهگً يٍد اگه تهٔیك تاو...
گەِیاَكَۀەی تەْۆكیانی  نەو تەیرەقا ؼافى نیأی تەٌیرهأ تیااڵذه نەَێهگیى قەواَێید، تەِیێٕەیەە كە

 ەقا.ِەنيەوانی قاقەَێد، قەتێد وۆن تۀنقی ٌەنَط تكەٌ كەپەیٕەَكی يەٌری ٔـەو نەو تەیر
ڵی َێهگیى تەٌییسەذی غەيگیُیی ٔ يەٌیری ٔ نیأی غەيگیُیی  نەَێٕاٌ نأ َێهگىقا، تەڕَٔٔیی قییانە، گٕی

ٔەذە ؼییاڵەذێكی نەٌییرأ، نەو َێٕەَكەِییكا ؼییافى نییأی  پەنٌییراناٌ نەتەنايییثەن قیییكگای ؼییافىقا، تیٕی
 پەنٌرهأ تەنوذه قەتیُێد نە َێهگى، كە ٌیسەذی ئۀ يەٌریەیە.

 قەڵێد: َانی
 غەوانە فەذەناذی ٌەنٔياڵە ئۀ نأە-
 007ئۀ َەنگٍە کاڵە َە يُی ْێّد َە کااڵ...  
 ت  تێُە گٕڵی ژاڵە، ْەو ت  تەنە، ْەو ذاڵە-

 057قەق ٌەنٔ ٌُۀتەن کچ، نأ َێهگٍی ِەْال کچ...
 َانی قەڵی کٕڕ ٔەک گٕڵی ژەڵەیۀ کچ ٌُۀتەنٔ نأی ٔەک َیهگٍی تەٌد

 قەڵێد: يەؼٕی
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 ت ەو ٔەٌسی تەيەـًٕنیچ ؼاظەخ َەنگٍی يەٌد 
 19کە نأا ٌٕنيە کێّهأی ـٕقایی ت ،نەکم نی ت ا........

 قەڵ  نأی یان نە ـٕقاییۀە يەٌرۀ پێٕیٍری تە َێهگٍی يەي َییە.
 ؼەيكی نەِیعهێككا قەڵێد :

 نٕییە گٕڵّەٌ ئاتڕٔی گٕاڵ تٕٔ تەیەكعانی ذكا
 797ل…  كٕێهێكە َێهگً يەٌد ٔ ِەْال َاگەنا

كی ویاقەڕۆیی نەنأی یانیكا قەكاخ نە تەنايثەن َێهگىقا، تۀەی َەە تچێرە تاـۀە تەي نێهەقا ؼەي
ڵیُ تەیەكعیانی تچی   َێهگً كٕێهقەكاخ، تەڵكٕ یان قەَێها ، ئەگەن  تۆ گٕڵٍراٌ، ذیأەكٕ ئیاتڕٔی گٕی

 تەنأنق تكهێد نەگەڵ ڕٔـٍانی ڕەَگی قٔنثەنقا .
 يۀنۀیُ قەڵێد :

 ٍ كەیمتكیە َەنگٍاٌ ظە ِۀَى تی
 193ل..…پەنٌا :كۆٌ ؟ عەنوكەن : قەیٍەكەی قٔظەیم 

ٌٔ نە  يۀنۀی ٔەە نییأ تەكییانی ْێُییأە ٔقەڵێیید تییهٔاَە تییۆ نییأە َێهگٍیییەكاَی، كەنەـەفەذییا پڕتیٕی
 قڵۆپی فهيێٍكی ِۀًَی، ٔاذە نێكچٕٔاَكَێكی ِێٕەی ٔگّری نەَێٕاٌ نأ َٔێهگىقا قنٌٔركهقٔە .

 ؼافى قەڵێد:
 ى ذٕ وْی نّىَهگً گهثك ِیِٕ نّ

 039....يٍ یٍ ـثهَ او ٌه ٔ قن قیكِ ؼیا َیٍد
َكە ؼیافى قەڵێید َێهگیى ِیێٕۀ  نێهەقا تااڵیی نأ تەنايثەن َێهگى ِرێكی وۆن ڕٌٔٔ ٔ ئاِكهایە، نٕی
ەتەیری قٔٔەيیكا  َاو نەنأی یان قأاقەكیاخ، ٔاذە ـیۆی ِیرێكی َیییۀ نەیەكێكیی ذیه قأاقەكیاخ، نەَیٕی

اخ ٔ تەِیێٕەیەكی ٌیۆو ئیايێه َیأی )يٍیكیٍ ،تێگَٕیاە( ی  نەتەن ـۆِفەیاڵی َێهگى ـەيی تۆ قەـٕی
نێییییكەَێد ٔ نەگەڵ ئەيەَ قا نەڕٌییییرەی )قن قیییییكە ظیاٍَییییید( َێهگییییى نەتەنئۀەی تەقٔای نییییأی 

ٔ ئەو تەیریاَەقا   يەعّٕقۀەیە، تەت  ؼەیا َأی قەتاخ، قەتێد ٌەنەَعیُ نۀە تیكەیٍ ؼیافى نە ْەيٕی
َێهگییى قەكییاخ، كەـەڵكییی َێهگییى ٔەە یەە يییهۆخ نە وُْییی ـۆیییكا قڵُیییا  نەگەڵ ئۀەی قٍییە نەنییأ ٔ

َٔی َێهگیییى قەٌیییرێهێرە فەنايۆِیییی، ئەو كیییانە ٔاذە ٍَیییثەذكاَی كیییانە يهۆییەكیییاٌ  قەكیییاخ ٔگٕڵثییٕی
َٔی ْەیە، تەاڵو نێییهەقا  تەِییرەكاَی ذییه، كەٌییایەخ تەـّیییٍ نەِیییعهی ِییاعهەكاَی ذییهقا كەو ٔوۆنتیٕی

ێُەن تەِییێٕەیەكی قیییان ٔتەڕٔٔ َییی نٔتەنٔٔی ئەو ظییۆنە كەٌییایەذی تەـّیییُە قەتێییرۀە، ٔاذە ـیٕی
قەكیاخ،  قەواَید ِری نەو ظۆنە ٔاقعی َییە، تەاڵو ؼافى ئەو تەِە ِیعهیاَەی  نەگەڵ یەكریهقا ذیێكەڵ
كەؼیافى  ،ذأەكٕ يهۆخ ویاق نۀە، تەو كەٌایەذیۀە ٌەنقاڵ قەتێید، نەوُْیی ـۆییكا ئۀە ٔێُاقەكیاخ

ێید ٔ ْەٌیری پێثكیاخ، نەكاذێكیكا ِیری یُٔۀەیەكە، نەڕاٌریكا نە قەنۀە قەتیثٔذٕیەذی، ٔاذە تەقٔای ئە
 نەو ظۆنە تَٕٔێكی قەنەكی َییۀ ئەيە نە َْٕەنی تێكهاَی ؼافىە .

 ؼەيكی قەڵێد :
  ذكأە ئەگەن قاـی قڵ َەت   قەذهاَی ذ 

 10ل.…یا ٌٕنيەیە تەقیكەی َێهگً گەِایۀە 
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َٔی كهیی نیأ ٔتیُیُیی   َێهگى نەیەە پیهەقا قائەَی  نێهەقا ِاعیه نأی ـۆِۀیٍد ٔ ایە تەتٕی ٔ پێیٕی
 َیهگً قەگەِێرۀە .

 ْەنٔەْا قەڵێد :
 تەنأی يەٌری ظاَاٌ َێهگٍی ِەْال قەِٕتٓێٍ

 57....تاقايی ٌرییەكەی قاتیهی ذەذثیای ـڕَٕكە كە
نیأی قٔنیثەناٌ   نە ئەقەتیكا ؼەيكی نەو غەوەنەیكا تەِێٕەیەكی ٌاكان تاٌیی نۀ ڕاٌیریە كیهقٔە، كە

ڵێكە ڕەَگییی ٌییری ٔوەنقی ْەیە، نییأی ئییاقەيیىاقیُ  َكە گیٕی نەگەڵ َێهگییىقا تەنأنق قەكهێیید، نیٕی
 نەقٔٔ ڕەَ  پێكٓاذٕە .

 يۀرَا ـانیكی َەقّثەَكی قەڵێد :
 قەيی ـَٕچە تەيەقؼی ئۀ قەيە ئەكهێرۀە ْەن قەو

 017تەذیالی نأی َێهگً ڕەَگی وەنقە ؼەقی ـۆی واَی ..ل
فەنٍەفەیەكی وۆن ظٕاَی تەكانْێُأە، كەذیم تۆ قڵكاناٌ ْیاذٕە كەنەكیاذی ذیهي، ییاٌ تەَیاوۀە  ِاعه

 ٌەیهی یاناٌ قەكەٌ ٔ تۆغەيىە ٔ َاوۀە قەكۀَە قأی قڵكانیۀە .
 ؼافى قەڵێد :

 گّد تیًان کّ نٌٕ نّى ذٕ گهقق َهگً
 039ِیِٕ ذٕ َّكَ ؼاصم ٔ تیًان تًاَك...

قٔٔەيكا ؼافى ْۆكانی تیًانی َێهگیى  َیٕە تەیریِێٕەی تەیری پێّٕی، نە ئەو تەیرەی ؼافى تەْەياٌ
ە تثێییرە نییأی ـۆِۀیٍییرەكەی، قاَە پییاڵی  تە َییايٕناقی ٔ َكە َەیرٕاَییٕی َاكییايی َێهگییى واَێیید، نیٕی

َەـۆِییی نۀەیە نۀ ڕٔاَییگەیۀە قەتێیید، تەِییێگ نەڕٔی َێهگییى وەنقە، ؼییافى وەنقی ڕٔٔی َێهگییى 
ەواَێید، قەتێید نێیهەقا تٕذهێید َیايهاقی َێهگیى تەْأذیاتٌٕٔ نەگەڵ نیأی تەْۆكانی َەـۆِی ئۀ ق

كە تییۆ ویییاذه ڕَٔٔكییهقَۀە قەتێیید، ئەو  ،نەئاكايییكا وەنقی ڕٔٔیەذییی ـۆِۀیٍییرەكەی، َەـۆِییی ٔ
كە ـۆِۀیٍری  ،َەـۆِیەَ نەتەن قٔٔ ْۆكانە، یەكەيیاٌ َێهگى نۀ ڕٔاَگەیۀە َەـۆَ قەكۀێد

قٔٔەيیییاٌ ئۀەیە كە َێهگییى تەئییانەؤی ـییۆی گەِییە َاكییاخ، تەْەيییاٌ ْەیە ْەنٔەكیٕی نییأی یییان، 
 ِێٕەَ تەَەـۆِی قەيێُێرۀە.

 ؼافى قەڵێد :
 ْای يٍری َهگً ًّْ ِیِٕ

 009او نّى ـِٕد تّ ٔاو قانق...
 ٔ َٔی پەٌیەَكیكەیە، تەْیۆی ئەيەِیۀە َێهگیى  نەگەڵ ْەيٕی تەنظەٌرەذهیٍ پیّەی ئەو تەییرە نێكچٕی

 قٔتانە قەنوانی نأ ی یانە .ـەيەكاَی ـۆیكا 
 ؼافى قەڵێد :

 ِٕـی َهگً َگه کّ پیُ ذٕ تّ سد
 023نّى قنیكِ اقب َگاِ َكانق...
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ئەقەتێكیی پەذیی قەواَێید، ئەو   نەو تەیرەقا ؼافى پّكٕذُی َێهگیى نە تەنايیثەن ـۆِۀیٍیرەكەیكا تەتی 
تەڕاِیكأی تاٌیی قەكیاخ، َەفیهەذە ٔ  نە قەَگەكاَی ٌەنوەَّید ٔ كە پانەتٌٕٔ (–تۀِەی )قنیكە 

 كۀاذە پەیٕەَكیەكی ظٕاٌ نەَێٕاٌ نأی پانەتٕٔ، گەِاَۀەقا ْەیە .
 ْەنٔەْا قەڵێد:

 نٔاٌد َهگً يٍد ان فی یُییك ٌیه قن پییُی
ِ  716...عیمٌ نّیى پیه عیریاب ـی ی ا کّ ِك و ِیٕی

اَها َٓێُیەكییاٌ قەِییانێرۀە، َێهگییى قٔای گەِییاَۀە،  كە ،ئۀە تثیُهێیید  نە ظیٓییاَی ٌهِٔییریكا قەذیٕی
 ،تەـٍییرُەڕٔٔی ئەو كییانە ؼییافى ئەو َٓێُیییە تەِییەنيەَكەتَٕٔی َێهگییى نە نییأی یییانەكەی قەواَێیید،

اَی تییایً نە ِییعهەكاَیكا قەـییاذە ڕٔٔ، كەَیّیاَەی تەنوییی ٔتییااڵیی نیأە نەتەنايییثەن  ظۆنێیگ نەظٕی
 َێهگىقا .

 يەرَا ـانیكی َەقّثەَكی قەڵێد:
 نە َەگٍی نأی نَٔٔاكە گىَگی نأییە ٔا قأیە

 17.... تە ـاكی پێی ئۀ ٌُثٕل قەكا نێؽاَە نەیؽاَ 
ەذۀە ٔ ٔنێهەقا ِاعه قەڵێد گىَگی نأی یانۀ ْەڵٓاذٕە ٔ قأیە نە َێهگى، تیۆیە ٔا َێهگیى گەَ تٕی

ێُ  ذی نە تەنايیثەن نیأی ییانقا ـیۆی تُٕی ، تەيەَ ِیاعه  نأی ْەڵٓێُأە، ئەگیُا َێهگیى كەی ذٕاَیٕی
 ی تایً نەنأی یانقا قەتیُێرۀە .ظٕاَ

 ؼافى قەڵێد :
 َهگً ان رف وق او ِیِٕ نّى ذٕ يهَط

 191ه او پی َاتیُایی...ظَهَٔك اْم َ
انۀە  ئەيە پێُعەيیٍ تەیرەكە ؼافى ِیێٕەی نیأی ییان تەنوذیه نە َێهگیى قاقەَێید، ظیگە نە قێیڕی ـٕی

 تەنايثەن َێهگىقا قەـاذە ڕٔٔ. نە ذەَٓا نەیەە تەیری ذهقا قٔتانە تەنوی ِێٕەی نأی یان
 ؼەيكی قەڵێد :

 تٕٔ تەیەە نڵ َێهگىی ٌەؼهای ئٕنسەخ قەیٍی ِێد
 65.......تۀ كهی َاوە كە نأی يەٌری نەیال نێژنا

ٌیانا ٔ َێیهگً ٔنیأی يەٌیری نەییال، تیۆیە قەڵێید  نێهەقا ؼەيكی قەگەڕێرۀە تیۆ ڕٔقأی قەیًی ٔ
نەگەڵ یەكریهقا تەنأنقییاٌ قەكیاخ، ؼەيیكی  نەتەنئۀە ِیاعهنأ قٔٔ نەَگە ٔ َێهگىیُ قٔٔڕەَگە، 

 قەڵێد ئەياَە قِٔٔری پێچۀاَەی یەكرهٌ ٔ پێكۀە كۆتَٕٔەذۀە، ذا قەڵێد :
 ْەن نە وەیكەی قاعیكەی عیهًەكە ظەيعی صیك قەكا
 65...يەٌد ْۆِیانە، ٌری ٔڕەِی َێهگٍی ِەْالی ذۆ

 پهەیەە نە ظٕاَیكا قەیچٕێُێد تە َێهگى.ظێگاقا نأی یان قەگەیەَێرە   ِاعه نەْەَكا
 ؼافى قەڵێد :

 تهق او ؼك تهٌٔ ـهاو َهگً کهًِّ يی
 119ای يٍ فكای ِیِٕ نّى ٌیاِ ذٕ...
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ٔ تەیرەكییاَی ذییهقا  ٔذُییی ِٔییەی ِیییٕە نەو تەیییرەقا نەگەڵ ْەئٕتەیرەكییاَی ذییهقا ظیییأاوە، نە ْەيیٕی
ـۆِۀیٍرەكەی تٕٔە، كە َیاؤ يەكیه،  يەتەٌری ؼافى نەِێٕۀ ڕێگۀ ڕۀِری ذایثەذی نأی یانٔ

انۀەی ؼیافىقا ِیێٕە ذەَٓیا تۀاذیأ نەيكیی  قەذٕاَێد تثێیرە ْأِیێٕەی ئەو ؼیاڵەذە، نەو تەییرەی ـٕی
 َاوۀ ٔاذای ذه َاذٕاَێد ئاياژە تەو ؼاڵەذە تكاخ .

 ؼەيكی قەڵێد:
 يەٌری ٌٕنيەی َاوەخ نأخ َێهگٍی ِەْالیە تۆچ ؟

 95....نەیالیە تۆچ ؟ ؤڵسی ئەفّاَد ًََٕەی ذٕنەیی
 ( تەیری ذهقا، َێهگى تۀاذای گّری ـۆی تەكانْێُهأە، ئۀاَیُ:3نەری ؼافى ظگە نەياَە نە)

 تعى أٌ َهگً يٍراَە كە نًُّ يهٌاق        -0
 67ویه ایٍ گانو پیهٔوە كٍی ـَٕ َُّد......

 انغٌٕ ظاو عایای تە ًٌٍ ـٕاْك قاق          -2
 75..ه اٌ ـٕاْك ِكنّى َهگً تە ِاایق َگ

 نٌیك يٌٕى أٌ كى گهب نٕ َهگً يٍد      -7
 95....َٓك تثای قكغ ْهكە ُِ قنو قانق

 گّاقە َهگً نعُا وؼٍهخ أب اونّى        -1
 91.....َٓاق رنە وٌٕقا، تعاٌ ٔقل، ؼك قاغ

 رنە ٌاغه گیهٔ َهگً يٍد ٔتهيا َاو فٍق    -6
 61...قأنی قانو تٍی یانب كها قأن كُیى

( تەید َێهگى تۀاذای گّری تەكانْێُیأە، ؼیافى ذەَٓیا نەو تەییرەی 11)(تەید نەكۆی 03)تەْەن ؼاڵ نە
 ـٕانۀە قا نأی تەَێهگى نٕاَكٔە:

 تەتٕی أ قل تیًان عاِااٌ نٕ صثا              
 053نّى َهگً ِك... ٍَهیٍ ٔ ضفكای عان   

 ئەؼًەق يٕـران قەڵێد :
 ٌٕظكە تۆ َێهگى ئەتەو ٔەە ِێدتەْاناٌ قایًا ْەن 

 53........كەنَٕكە پێٕەیەذی ِێٕەی نأێكی تیًانی
ڵی َێهگییىقا قەتیُێیید، ئەو تیُیییُەَ نەٌییاڵێككا یەە  ِییاعیه ٌیییًأ ِییێٕەی نییأێكی تیًییان ذەَٓییا نەگیٕی
ظكەی  ڵەیە ٔنە تەْییانقا ٌیٕی ٔەنو نە نەَییك ڕۆژێكییی قیییانیكهأقا قەتیُێیید تییۆ عۀقال ِٔییێری ئەو گیٕی

 تهیُكا تٕٔتێد .  نی تۆ قەتاخ، نَٕكە يأەی َەياَی ْەن ٔەە نأێگ كە ئۀەَكە گهیا ت ِەنيەوا
ێُهأە تەنیأ، تەاڵو تەٌییسەذی ظییأاو، وییاذهیُ ٌییساذی  ْەنری ؼافى ٔ نەقێڕەكاَی ذهقا َێهگیى نٕی

 َاوی تۆ ٔەٌسكهقَی َێهگى تەكانقێُێد، ٔەە نەو تەیرەقا :
 اَگیفدّ قسا طكە يّا فرُە تٕق نە

 009......كە كهق َهگً يٍرُ ٌیاە تە ٌهيە َاو
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ؼییافى نەو تەیییرەقا ظییگە نە يەٌییری، ٌیییسەذی )َییاو ( یّییی تییۆ نییأ تەكانْێُییأە، ئەو يەكییهٔ َییاوە 
نەریەٌ ظٕاَكییانی ڕۆژگییانۀە )ـٕأەَییك( تییۆ َێهگییى )نییأ(ی ـۆِۀیٍیید  كە ،تەفیرییُەیەە قەواَێیید

 ْەنواٌ كهأە.
 دووەم: وەک یار
ۀەیە کە ِییاعیه َێهگٍییی نٕاَییكٔە تەیییانٔ نەپێُییأ تەنوڕگهذُییی، ـاٌیییەخ ٔ ذییایثەذًەَی يەتەٌیید ن

 قەڵێد: ؼافىَێهگٍی تەـّێٕٔە تەیان ، ٔەک 
 تّ یک کهًِّ کّ َهگً تّ ـٕقفهِٔی کهق -

 03فهیة نّى ذٕ صك فرُّ قن ظٓاٌ اَكاـد..... 
 . تەٌەق قەواَ  نێهەقا ؼافى ظیأاوی فهیٕقاَی َێهگى نەگەڵ نأی يەعّٕقكا یەە

 ئەؼًەق يٕـران ظاف قەڵێد :
 نە ْەن ٔەقرێككا َێهگً تثیُى نەرو ـۆِە

 95....ِەتیٓی نأی یانە  نَٕكە ئۀ گٕڵەیُ َەـر 
نێهەقا ِاعیه قەیۀێد تڵێد نە ْەن كاذێككا َێهگً قەتیُێد ِیاقياٌ قەتێید، ْۆكیانی ِیاقياَیەكەَ 

نأی یانقا، تۀاذیایەكی ذیه نیأی ییان وۆن نەَێهگیى  ىٔقەگەڕێرۀە تۆ ْەَكێگ نێكچٌٕ نەَێٕاٌ َێهگ
اَرهە ٔ َێهگییى نە نەَییك ِییرێككا نەو نییأە قەنێیید، ْەنئەيەَ ْۆكییانی ِییاقياَكهقَی ِییاعیهە،  ظیٕی

قەواَیییٍ ـٕاٌییرٍ ظییۆنێكە نە نێكچٕاَییكٌ، نێییهەقا قٍەنەٌییەن ـٕاٌییرُە، تێگٕيییاٌ  تەْەيییاٌ ِییێٕە كە
َەَ نەٌیییییی ٌٔ تەكییییییانْێُهأە، ئەو نێكچیییییٕی ەن تُەيییییییای تەنايییییییثەنی وُْییییییی تُیییییییاقَهأە، نێكچیییییٕی

ێُاَەی كە اونأە تییۆ نییأ، ئەو تەنايییثەنیە  نەتەنايثەنئەيەِییكا نۀ ِیٕی نە ِیییعهی ؼییافىقا َێهگییى ـیٕی
ظان َێهگى تۀاذای َأی گّری تەكانْێُیأۀ نیأی   وُْیە، تەذۀأی قیانیكهأە، تەاڵو ؼافى ْەَكا
ق تیۆيەعّٕقەكەی نەو تەنوذیه قەتیُێید، ڕاٌیرە ِیا یەە ِٔیە ٔەنقەگیهٌ،  عیهاٌ نەقٔٔ نەيیگ ٌٕی

ِاعهاٌ نەیەە ظێگەقا ؼاڵەذی َێهگىا نەتەنايثەن نأقا قەتیٍُ، نەِٕێُێكی ذیهقا نیأ تیااڵذه نە َێهگیى 
ٌٔ تەِیێٕەیەكی وەب قییان تەكیانْێُهأە، ِٔیەی  قەواٍَ، نەِیعهی ؼافىقأ نۀ ِٕێُاَەی كەنێكچٕی

تۀاذای َأی گّیریە، كاذێیگ نە ِییعهەكاَی ؼیافى قەكیۆڵیُۀە، َێهگى ٔنأ قەتیُهێد، كە ْەنقٔكیاٌ 
َكە نێچٕٔاَیییكَی تیییااڵی نەيیییاَەقا  ؼیییافى نیییأ ٔ يەٌیییری ئەيیییاَە نەٌیییەن َێهگیییى، تەنو ڕاقەگهێییید، نییٕی
 .تەكانْێُأە

 يۀنۀی قەڵێد :
 َەنگً ٔەيەي يەي يكیۆ كیٍ ئۀ كەي

 131......گۆِەی ناە قڵ ٔەنَەقۆ ظە قەي
ْەیە نە   رێكی َاٌكۀە قەیۀێد تڵێید َێهگیى تەنیأی يەٌیرۀە قەیڕٔاَیی، كی يۀنۀی وۆن تەْەٌ

قأێُییی قڵییی ـییۆی نەقەٌیید َەقا، نێییهەقا يۀنۀی َێهگییىی ئۀەَییكە  ـۆِیییكا ٌییەنـۆَ َەتێیید ٔ
 ـۆخ قەقەیید تەقەٌیرۀە، ،تەيەكهٔ ؼیهەتاو َأ تهقٔە، تەِێٕەیەە گەن تۆ ٌاذێگ ذەياِای تكەید

ٌیییەق ییییانی ذیییهی ْەتێییید قەٌیییریاٌ  َیییاوە قەنَانێییید، تەِیییێٕەیەە گەن ٔاذە نەژێیییه ئۀ يەكیییهٔ
 ْەڵكەگها . ن 



 نێرگس لە نێوان حافسو شاعیرە كوردەكاندا
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى  (،٥١) ذمارةسالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                     (2١4)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 يەری ظەویهی قەڵێد :
 ئیالْی َیهكىا يەی يەٌد َٔاوە            -

 576...ژقەٌری ـٕانٔ تەق ـٕاْاٌ ترانیى
 ژنعُا َهگً ٔ ذەی يەٌد ٔـٌٕ نیى      -

 127..وەياٌ تٕٔعە ْكی ظەَ  ئەَگیىی ظەَگیى
اَی َٔاٌییكی قا، تەيەَ ِییاعهی يەٌییركهقٔۀ ِییاعه ن ێییهەقا یییانەكەی ٔەە َێهگییى قەتیُێیید نە ظیٕی

  كۀذٕەذە قأیۀە، تۆیە قأا نەـٕا قەكاخ نەقەٌد تەقكاناٌ تیرانێىا
 

 سێیەم: وەک گوڵ
اَی  يەتەٌد نۀەیە کەِاعیه َێهگٍی ٔەک گٕڵە ٌهِٔیرییەکە تەکانْێُیأە، نەپێُیأ قەنـٍیرُی ظٕی

 قەڵێد: ؼافىٔ ٌەنَعڕکێّی ٔ يی اَیىيی کاننێ ی نەٌەن تیُەنی، ٔەک 
 تگّا تّ ِیِٕ َهگً پهـٕاب يٍد نا

 196ٔ او نِک نّى َهگً نعُا تّ ـٕاب کٍ...
أی ـۆِۀیٍییرەكەی تەٌییەن َێهگییىقا قەـییاذەڕٔٔ، نە (تەییید نەِییعهەكاَیكا تەنوی نیی01ؼییافى نە)

ْەئٕ ئەو تەیراَەقا، َێهگیى نۀاذیای َیأی گّیری ـیۆی تەكانْیاذٕە، ظیگە نەتەیریی كۆذیایی، كەنۀێیكا 
 ِٔەی َێهگى قٔتانە تٕەذۀە، َێهگىی یەكەو تۀاذای ـٕاوەیی ٔ قٔٔەو تۀاذای گّریە.

 ْه كعا أٌ ِاؾ َهگً تّكسك           -
 716....اَُ قیكە َهگٍكاٌ كُُكگهه ـ

 ه ای نّى ٔنهاغ      ظنٌٕ ذٕیی َهگً تاغ َ-
 265..ٌهنها تك يٍ قڵفٍرە گهاٌ يی قانی

كە ؼیییافى ـۆِۀیٍیییرەكەی نٕاَیییكٔە تەَێیییهگً، نەو تەییییرەقا نەَیییك  ،تەیریییی ؼۀذەو ذەَٓیییا تەیریییێكە
ظییاكهقَۀەی ئەو قٔاَە نەگەڵ قەكیاخ،  نەگەڵ َێهگٍیكا ذیێكەڵ ٌیساذێكی ْأتەِی ـۆِۀیٍیرەكەی

َكە َٓێُیی ِٔیەی ؼیافىە، نەتاـیكا  یەكرهی وۆن قیّٕانە، ِٔەی َێهگیى ری ؼیافى ـۆِۀیٍیرە، نٕی
َێهگى تەْۆی ڕٌٔری  نەگەڵ ذۀأی گٕڵەكاٌ قا نأی ڕَٔٔرهٔ َۀاوذهە، تۀذەی پێّیُاٌ ٔذٕییاَە 

ٔاذە نیییاە قەتێیییرۀە، ْەن  ئیییأی َێهگیییى تكیییهێرە ْەن نیییأێكۀە، قەتێیییرە ْیییۆی ڕَٔٔكیییهقَۀەی،
ڵە ری ؼییافى وۆن ـۆِۀیٍییرۀ ٔ گٕڵەكاَییكا ویییاذه قڵییی قەكییاذۀە،  نەتەنئەيەِییە ئەو گیٕی نەَییأ ْەيیٕی

ە تەیرییی  نی نییأی ؼییافىە، تەاڵو نەتەنايییثەن ؼییافىقا َٓێُییی پانێىقەكییاخ، نەَییٕی ٔاذە نییهای ژیییاٌ ٔ َیٕی
نەـۆِۀیٍرەكەی قەكاخ، قەٌید  قٔٔەو قا پهٌیانی )ٌه نها تهيٍ قنفٍرە گهاٌ يی قانی ( قأا

ظییاَەتَٕٔۀەی  نەو ٌەنگەنقاَیە ْەڵگهێد، ؼافى تەئاگایی نۀەی كە ٌەنگەنقاَی ٌیسەذی ـٕقی ٔ
 َێهگىە، تەنێكچٕاَكَی يەعّٕب، َێهگىی وۆن تەنێٓاذٕاَە  نەگەڵ تەِەكاَی ِعهقا ذێكەڵكهقٔە .

 ؼەيكی قەڵێد:
 َێهگٍی تیًان  ٔەكٕ عاِق ْاذٕٔەذە قەنا   
 270ل.…گۆِەی گٕڵىان  یاقی ٔەذەَی كهقٔە یا    
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ڵی تەْییان تاٌییكەكاخ ٔ قەیكییاذە عاِییاێكی تهیُییكانٔ قڵّییكأ نەتەنايییثەن  تەاڵو نێییهەقا َێهگییى ٔەە گیٕی
 تیُیُی ـۆِۀیٍرەكەی قا.

 َانی قەڵێد :
 فەنَ تەنكەفی پێٍرە َێهگً

 176...ٌەنی قاـٍرٕە ٔەە نأی ؼەیا
قەكەی َیانی نەپیی  َێهگً تٕٔە تەيافٕنی ذەتییعەخ، ییاـٕق تەِیێٕەیەكی ذیه َێهگیى تیۆئۀەی يەعّٕی

نەِییەنيەوانیكا ٌییەنی ـییۆی قاـٍییرٕە، َییانی ئەو   ٔاذە نەٌییەن تییڕٔأ تیّیییڵ  پێییی نەٌییەن قاتُێیید،
 ـٕنەِرەی َێهگىی كهقٔە تەڕەيىی ِەنيُی تۆـۆی تەكەو واَیُی َێهگى تەنايثەن تەیان .

 ٔەنی قێٕاَە قەڵێد :
 كٕێه ئەت  َێهگً ئەتیُى نأو

 69..... ؼەنٕای گٕڵە وەنق نەرو ٌٕێه ئەت 
اڵ، چ ٔەە نیأی ییان كە تەتیُیُیی، ذٕاَیای  نێهەقا ِاعه قٔنٔی ظٕاٌ قەقاذە َێهگى، چ ٔەە َأی گٕی
ێهی قەكییاذە ئۀ پەڕی ٌیییساذی تەْێییىی َێهگییىەكە،  ٌییەیهكهقَی َییییە، تەْییۆی گییانیگەنی، نییأ كیٕی

ڵە وەنقی  َێهگیىٔ فهيێٍیكی نیأی ییانەكەی، نەیەە كاذیكا قەـیاذە نٔٔ نەریەكی ذهیّۀە ئیأی گٕی
 ذايی ٌٕێهی ٔ فهيێٍگ  واڵ قەكاخ تەٌەنِۀًَی َێهگىقا .

 ؼافى قەڵێد:
 قن قیهيغاٌ أيك یانو قكيی قنقٌد

 23يٍد او يی ٔ يیفٕاناٌ او َهگً يٍرُ يٍد ...
ناٌ كەتەگّییری قەتێیید نەو تەیییرەقا يەٌییری یییان نەَۆِیییُی يەی قاقەتیُێیید، تەاڵو يەٌییری ٔيەیفییۆ

تەَۆِیییُی ِییەناب يەٌییرثٌٕٔ، تەيەتەٌییری نییأی یییانی قەواَێیید، ٔاذە يەٌییرثٌٕٔ نەَێهگییىقا یییان 
 نەئاٌرێككایە، كەتەتیُیُی يەٌریاَكەكاخ .

 يەؼٕی قەڵێد :
 تەغەيىەی َاوۀە ئۀ ٌەنی َاوەكەی نٕە گٕڵّەٌ

 167......َێهگى ٔاتٕٔە نأی ٌری، ٌەنٔی تٕٔە ذۆ پاڵ كە
 ؼەيكیُ قەڵێد:

 ٔەنە يەٌراَە تۆ گٕڵّەٌ تە يەـًٕنی َیگاْی
 35... تەكٕێهی نأی َێهگً ظا نەيۀر يەٌد ِٔەْالت 

 ٔەفایی قەڵێد:
 يەٌری ئۀ َێهگىە كاڵەو قەگهیى تۆ نەپی ذۆ

 37....ِیّە تۆ ظايی ِەناتى كٕڵی گهیەو  نەگەڵ ڕۆ
قەـییییاذەڕٔٔ، نەگەڵ ڕاقەی تەْێىییییٕی وۆن تەئاِییییكها ٔەفییییایی يەٌییییرثَٕٔی َێهگییییىی كییییاڵ )نییییأ( 

ٌەنَعڕاكێّییی ئۀ َێهگییىە، تییۆیە گهیییاٌ قەكیییاذە پیّییۀ نییانەی پەننە كییهقانی ئۀ كیییانیگەنیە، 
 ذأەكٕ فهيێٍكەكاَی ذێثكاخ . ،نەتەنايثەنیُ قا قأای ِِٕەی ِەناب قەكاخ
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 يۀنۀیُ قەڵێد :
 ظە پهژەی ِۀَى َەذۆی پەنقۀە

 65...قۀەَەنگٍی يەي يەي ظەو ٔەاڵٔ كەن
 يەؼٕیُ قەڵێد :

 ؼاظەخ َەنگً يەٌرد تكەو ٔەصسی تەيەـًٕنی
 769...نەكم نثكا  كە نأی ٌٕنيە كێّهأی ـٕقایی ت 

نأی یان، تەٌهِٔری يەٌد ئايێىە ٔ پێٕیٍد تۀە َاكاخ تڵییێٍ ِیەناتی   يەؼٕی يەتەٌریەذی تڵ 
 .  َەت  ٔپێٕیٍری تە كم  ـٕانقٔەذۀە، ٔەە نۆٌ ظانێگ تەٌهِٔری نەِث 

 ؼافى قەڵێد:
 غالو َهگً يٍد ذٕ ذاظكاناَُك
 096ؼىاب تاقە نعم ذٕ ِْٕیاناَُك...

نەو تەییییرەقا ٌییییسەذی َێهگیییى يەٌیییریە، ؼیییافى ـیییأەٌ ذاظەكیییاٌ، ٔاذە ئۀ پاِیییایاَەی كەذیییاظی وێیییڕیٍ 
اٌ  اڵيی َێهگییىی يەٌییری ـۆِۀیٍیید قەواَێیید، نێییهەقا پەیٕەَییكی ِییانأە نەَێیٕی نەٌییەنقەكەٌ، تەغیٕی

َٔی ٌییسەذی ْیأتەَ، نەڕەَگیی وەنقی گەاڵی َێهگیىٔ)ذاظك  گەاڵی وێیڕیٍ ٔ اناٌ ٔ َێهگى ( نەگەڵ تٕی
 ئاڵرَٕی پاِاكاٌ، تاِره قەنقەكۀێد.

ؼافى نەیەكێگ نە نٕانیُەكاَیكا ئاياژە تەذاظكانتَٕٔی َێهگىٔ ڕەَگی وەنقی ذاظی قەكاخ، كەٌَٕییُی 
 :قەڵێد ە، ٔەەیكانیگەنی تەیرەكەی ٌەنۀەی َی  ئەيەَ تەت 

 َهگً كە كهەقان ظٓاٌ اٌد ییٍ            -
 007...كَٕیى نگَٕە ٌه قن أنق تىن

 ئەؼًەق يٕـران قەڵێد :
 َێهگٍی ِەْال غٕريی قیكەی يەـًٕنذە

 19...گٕل ٔەكٕ تٕنثٕل ْەيیّە عاِق ٔيەظثٕنذە
اڵَە  ل نیۆٌ ِیەیكای گٕی ایە تٕنثٕی ٔتەتیُیُییاٌ تەظۆنەْیا ئیأاو نێهەقا ِاعه َێهگى قەكاذە غٕاڵو، پێیٕی

 قەـٕێُێد، گٕڵیُ تەْەياٌ ِێٕە عاِای ذۆیۀ تەْەئٕ ِێٕاوێگ نەگەڵكا قەگَٕع  .
 ؼافى قەڵێد :

 َهگً يٍد َٕاوَ كٍ يهقو قانَ
 016ـٌٕ عاِق تەقكو گه تفٕنق َُِٕ تاق..

انی، قڵییكاَۀە، يییهققانی،  ٌیییسەخ قەقاذە پییاڵ َێهگییى: يەٌییری ٔ  نەو تەیییرەقا ؼییافى ٌیی  ێٍ ـیٕی ـیٕی
ٔ  قڵیییكاَۀەكە پیییێُ ئەو قٔٔ ٌییییسەذەیە ٔ نۀاَیییی تە تەنوذیییه قاقەَییی  ، ٌیییەیه نۀەقایە َێهگیییى ْەيییٕی

اَ  اَی وۆن تۀنقی قەذیٕی   يەٌییریەكاَی ذۀأی يەٌییراَی قڵییكەقاذۀە، تەاڵو پەیٕەَییكی ِییانأە ٔ ظیٕی
 نەَێٕاٌ َێهگىٔ َیٕە تەیری قٔٔەو قا پەیكا تكاخ.

انیەكەی قا َەتێیید، نە تەیەكەو ٌییەنَعكاٌ نۀاَە ێٍ ـیٕی اٌ َێهگییىٔ ـیٕی یە پەیٕەَییكیەكی گَٕعییأ نەَێیٕی
ڵی َیهگیى قەكەیٍی ٔەە گٕڵێیگ قەتیُییٍ كە قەقێكیی َیأ ـیاڵی ٔ  قەنۀەی ِعهقا كاذێیگ ٌیەیهی گٕی
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ؼییافى ئەيەی تەقەقەغ  ـییأەٌ ِییەَ پەڕی ٌییریە، نەَییأ ـۆیییكا گەاڵیەكییی تەڕەَیی  وەنقی ْەیە، كە
تییییااڵیە، ؼییییاڵەذی گّییییری ئۀەی نەتییییهی نییییأی ـۆِۀیٍییییرەكەی نٕاَییییكٔە ٔ تەو ِییییێٕۀ قەقٔ 

، ئەو پەیٕەَكیە ظٕاَەی َێٕاٌ َێهگیى ٔ نیأی ییان،  تەكانْێُأە، كە ـٕێُی عاِاەكەی ـۆی قەَۆِ 
انیُەی ـۆییكا،   ئۀەَكە نەیەكۀە َىیكە، َاذٕاَها تەقٔن نەیەە ٌەیه تكها، ؼیافى نەیەە تەیید ٔ نٕی
 تە قەقەغ . گەاڵی وەنقی َێهگىی نٕاَكٔە

 ؼافى قەڵێد :
 نٌٕ غُچە گم قهاتە پهقاو ِٕق         

 275...َهگً تەْٕای يی قكغ ٌاو ِٕق 
 يەٌرثَٕٔی قاتێد تەٌەن َێهگىقا تهیریٍ نە: ِیعهی ذهی كە ؼافى يەٌد ٔ

 قن گِٕە ٌاليد يٍرٕن نٌٕ پٕاٌ تٕق        -
 ذا َهگً ذٕتا يا گهیك نيٕو يەٌری 
 وِٕب َهگً يٍد تهُك تاریی             -

 175....نٌٕ رنە تاقكغ افراقە ته نة ظٕیى
 هی كە تەنم ٌال تكٌد أنقو          ضف عهى ٔ -

 026َرهٌى أٌ َهگً يٍراَە تە یغًا تثهق.....
 ٌ ٌٓی ٌهٔو اغالو َهگً ظًاَ 

 35کّ او ِهاب غهٔنَ تّ کً َگاْی َیٍد...
ێهگىی نە ٔاذای ـٕاونأقا تەكانْێُاتێد )ظًاَ( ِۆؾ ِٔیەَگییە، كەئەيەَ ٌیسەذی ذهكە ؼافى تۆ َ

 ْأذای ئۀ ٌیسەذاَەیە كە پێّره تاٌكهاٌ، ئەو ِٔەیەَ )ظًاَ( تەو ٔاذایاَە تەكانْێُهأە :
 ِۆؾ ِٔەَ ، قڵسهتیة، فێڵثاو، ؼیهەتاو . -0
كیاَیكا َێهگیى ِیێفی ِیانی ٔەە )ظًیاَ( ٌیەیه قەكیاخ نەتەیرێ هگیى يەٌد: ؼافى نەقٔٔتەیریكا َیێ -2

 ظًاَ ٔنەتەیرەكەی ذهیاَكا َێهگى ـۆِۀیٍری قەقٔ تااڵ :
 ـٕاب أٌ َهگً فراٌ ذٕتی نیىی َیٍد-

 35ذاب أٌ ونف پهیّاٌ َٕتی نیىی ٍَید.....
 پان ٌایی ٔ ٌاليد ٌْٕى تٕق ٔنی

 675....ِیٕە ای يی كُك َهگً فراٌ كەيرهي
 يۀرَا ـانیكی َەقّثەَكی قەڵێد :

 ە غەيىەی ـٕێٍ ڕێژٌ قڵ نیّە  نەگەڵ گیاٌر ن
 15...ظاقٔٔ  قیٕیە، كە ٌ   ٔەە َێهگً پڕ فرُەٌ ك 

قاَی  نێییهەقا ِییاعه َێهگییى ٔەە فیرییُۀ ظاقٔتییاو قەتیُیی  ایە تەنییأە تاِییاەڵەكاَی ـەنیكییی فهییٕی ، پێییٕی
 ـەڵكۀ نەفیرُۀ كانی نەو ظۆنەقایە .

أاوییاٌ نە َێٕاَیكا قەكیاخ، َێهگیىی ظًیاَ ِیێفی ؼافى یەە ٌیسەخ نە قٔٔنیأقا قەتیُێید، تەاڵو ظی
ە ئییايێى، یییاٌ تێییىنأۀە )يؽاییه( نە ِییەناتفۆناَۀە ٔەە ؼییافى، ؼییافى  ِییان، تەْییۆی ذێڕٔاَیُییی ٌیٕی
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قەـاذە ْاخ ْٔأان ٔ ْەياٌ ٌیسەخ نە َێهگىی یانقا، قەقٔ تااڵی تە ْۆكیانی غیهٔنی كەنۀقا ْەیە 
یەە ِیرە، تەاڵو ـأەَەكیاَی ئەو ٌییسەذە ظییأاوٌ ٔ ٔڕێگهی ٌەیهكهقَی ئۀە نۀاَیی ذیه، ٌییسەخ 

قیكگای ؼافى ْأ پەیٕەٌرە تە ْەنیەە نەو ظیأاویاَە ٔە، تەْەن ؼااڵ ؼافى، نەیەە نٔاَیگۀە َێهگیى 
نای، یەكیێكە نە كانەكیاَی يهۆڤیی ٌیەنـۆَ، كەٌیاَێگ ئەو  تەتەق ـٕنای قەتیُێد، قەواَێید كەتەقـٕی

رثٌٕٔ ٌٔەنـۆِییثَٕیاٌ ويییاَی عەقڵیییاٌ نەقەٌیید ـۆیاَییكاَی، نە ئەَعییايی يەٌیی كە ،كییاناَە قەكەٌ
ـٍرُەڕٔٔی تەق ـٕنای، نۀنٔاَگۀەیە كە ؼافى نەوُْی ـۆیكا نأی يەٌد ٔێُا قەكیاخ، كەـهاپیی 

 يەٌرثَٕٔی تەقـٕنای ئەَعاو قەقاخ .
 يۀرَا ـانیكی َەقّثەَكی قەڵێد :

  َأا  عەقڵی يەكە ـانیك تاقەی يەی پ   ت 
 97...، تُٕاڕە ئۀ َێهگٍە يەٌراَە ئۀايەٌرید 

قەتەٌرێرۀە تەناقەی ٌیەیهكهقَی َێهگیى، ئەو  ،نێهەقا وۆن تەئاِكها ناقەی تەٌرثَٕٔی ـٕقی ِاعه
يەٌرثَٕٔەَ وۆن نە يەٌرثَٕٔی تاقەكە كانیگەن ذه قەتێید، ئەيەَ نەئەَعیايی نٔاَییٍ ٔذێهايیاٌ نە 

 ـٕقی َێهگى ٔ نأی َێهگىە .
 يەؼٕی قەڵێد :

 ا ْاذۀە ئەی یاناٌ، ئإِتی قڵ ئەَگانأٌ
 722.....يٍد اويی ٔ يیفٕناٌ او َیهگً يٍرُ يٍد

انقَۀەی يەی  ٔاذە ئۀ یییییانە گەڕایۀە كەيییییایەی َییییاڕەؼەذی قۆٌییییراَی قڵ ؤیییییهە، ـییییۆی تەـیییٕی
يەٌرثٕٔۀ قڵكاناَیُ تەَێهگٍیی نیأی يەٌیری ٌیەنـۆَ كیهقٔە، نێیهەقا پەیٕەَیكی ٔ كیانیگەنی 

َێهگیییىٔ نەریەكیییی ذیییه ٔێُەكیییاَی ِییییعهی فانٌیییی ناٌیییرۀـۆ نەری ِیییاعهە كٕنقەكیییاٌ نەریەە 
 قەنقەكۀێد .
 ؼافى نەقێڕی

 قنى و َهگً ٌاقی اياٌ َفٕاٌد تە ظاٌ
 73نها كە ِیٕە اٌ ذهە قل ٌیە قاٍَد....

ێُەن تەـٕێُییكَۀەی ئەو تەیییرۀ ٌییەنَعكاٌ نێییی قٔٔ ٔاذییا نە  اٌ قەـییاذەڕٔٔ، ـیٕی َەنێكی وۆن ظیٕی ْیٕی
كی قا نێككەقاذۀە، یەكێكیاٌ ئۀەی كەنأ ِرێگ فەنو قەكاخ كە قڵی نێیی ڕەِیثٕٔە ٔ َاذٕاَێید يێّ

اَها  ْیییچ ئٕيێییكێكی پیی  ٔذها  ْەتێیید، ئەيە تۀاذییای نٔـٍییانیەذی، قٔٔەو ٔاذییای قەذیٕی كە ؼییافى   ،تیٕی
 ئاياژە تەنەِی َأۀەی نأی )گهێیُە(ی ـۆِۀیٍیرەكەی قەكیاخ، ؼیافى نەِیی نەَیأ نیأقا، ٔەە
اٌ ٔ تەْێیىی  نأ نەقڵكا ٌەیه قەكاخ، تەذێڕٔاَیُی ِاعهاَۀە ٔەە قڵ ٌەیهی كهقٔە، ٔپایەێكی ظٕی
ێُەن قەذٕاَێیید تەئاٌییاَی پەی تەيەتەٌییری تُچیُەیییی ؼییافى  اٌ ئەو قٔٔاَەقا قنٌٔییركهقٔە، كەـیٕی نەَێیٕی

 تثاخ .
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 :سەرچاوەكان
 :كوردیەكانیەکەم: 

 0991ٌەنکۀذٍ، ٌهێًاَی، ظًال يؽەيەق، قیٕاَی ؼەيكی، ناپفاَەی  .0
ی َانی،  ،ٔ فاذػ عثكانكهیىيكەني يال عثكانكهیى  .2 َٕا ٌُە،قی  ،ٌ رّاناخ کهقٌرا  0799َا
ی يەؼٕی، ، يؽًەق يەر کەنیى،يال عثكانكهیى يكني .7 َٕا ٌُە، قی  ،ٌ ٌرا ّاناخ کهق َر  0799ا
 0997قیٕاَی يۀرَە ـانیكی َەقّثەَكی، .1
 0739اَرّاناخ کهقٌراٌ، ٌُە،قیٕاَی يۀنۀی،  ،يالعثكانكهیى يكني .6

 عەنەتییەکاٌ:دووەم: 
 قان انُٓضییییییییییییح انعهت ییییییییییییح قناٌییییییییییییاخ فیییییییییییی  ا قب انًاییییییییییییانٌ، تییییییییییییك ع يؽًییییییییییییك ظًعییییییییییییح،. 1

 1980، 2نهطثاعح ٔانُّه، ت هٔخ، نثُاٌ، ط
2،ٕ ُْهی تاظ َیال  ًاانٌ ،خ: . قا ٔان ٕناخ، اذؽاق ان راب انعهب ،  ارقب انعاو  ٍیك ، يُّ ٌٍا ان  .0993ٌٕنیا ،غ
ٌعك عهَٕ ، اِ انیە انریاناخ ٔ انراشیهاخ ارقتیح فی انٕطٍ انعهتی، انًهکى انصایافی، انعهتیی ، انیكان انثیضیا  ،  .7

 .0995انًغهب ،
 . عىانیییییییییك ٍ يُاصیییییییییهج، أعًیییییییییال انًهرایییییییییب ا ٔل نهًایییییییییانت ٍ انعیییییییییهب ؼیییییییییٕل يٕ یییییییییٕ  ا قب1

 .2107انًصطهػ ٔانًُٓط، -انًاانٌ عُك انعهب 
غُیًی ْالل ، قٔنارقب انًاانٌ فی ذٕظیە قناٌیاخ ارقب ، انًعاصیه، َٓضیە يصیه نهطثیاعە ٔ انُّیه يؽًك -6

 .0992ٔانرٕویع ، يصه ، 
 :ەكاٌیفانٌیسێیەم: 

 0921قیٕاَی ؼافى، ذٓهاٌ ،،ؼافى  -5
 (2710-2711-0379-0379ڕۆژَايەی ًّْٓهی ژيانەكاَی) -3
 
 
 

 انكهق   ِعها انّیهاوی ٔ ظٔنقە َهظً تیٍ ؼاف
، كًسٕٓو أقتیی زنگ ذكـم فی ٔصف ارؼكالاثیعە ٔظٕقا يع طأوَگ انٕنٔق فی ان نغى اٌ انُهظً يٍ اظًم ٔ

 تانُریعە ذُرط انٍیاب ايٕنا ظًیهّ اٌرثاقیّ فی انرّثیّ ارقتی انًاانٌ . ، ٔ  قارذكًٍ نٔعرٓا فی ا
ٔارقب عُیك كیم انإيییاخ انًعاِّی فیی  انی انسٍیطیانٍیعّ ٔارَعكیاي فیی إ سٌ ذكـم تأض عالقرٓیا يٍی ؼییلا 

ٔصییسی ظًییانی قٌٔ انٕقییٕ  فییی ِییثاە    اعرثییاناخ اَعكاٌیییّ تییهقا ٌیییاقی ٔ زاناییكو، يعییأنە تؽییك مانعییانى يُیی
 انرُاْ ارقتی.
اٌییرفكيد  سًٍ عهییى انعًیال انٕصییسی ، ؼییی ییاٌیرفكاياذٓا  یهٔشعیٍی ظعهٓیا كهيییى نعًییانیە انرییا زٔؼییٍ َرؽییك

نهًاانَە تانًّثٓاخ ، نرىیك انًّثّ تٓا ظًار ٔاَاقّی نغیٕیە. ٔفیی اؼیاییٍ اـیهی ذیكـم )ٔنقە انُیهظً( انكیُیَٕە 
 م ظًال انؽثیثە ٌیاقا ٔصسیا كؽثیثە ٔيعّٕقە كؽانە ٔصسیّ اتكاعیّ نهٕق ٔارععاب ارقتی ر غیه.صانثّهی ي

تانٔ  ؼارذٓیا فرصیثػ   ٔ ٔ ٔنقە انُهظٍی اقا ا انّهقی نقایرٓطذهگ نٔعە ارٌرفكاو فی ارقب انكالٌیكی تًُ
 ارتكا . سقتی يٍ ؼیرعهی ارا ظثاخ فی يٕقعیە انفصنٕصسی فرًكُٓا يٍ ان اؼانە يٍ انراكیه ٔارقركان 

كُد يٍ فرػ امت ٕاب ارنگ ًذ َاخ فی ارقاب ٔرت ًاان ٍراثم ن ٓا نًه یهی تثاییە انهغیاخ،  قتیە عهی يصانع كًیا فی أيیاكٍ ـا
عها ْا عُكِ  ٌع يكا ٌرفكاو اناايٌٕی تٔأ ْاخ  ٔذإی ار ًرا ٕقٕ  فی ان ٔتكٌٔ ان  .انكهق 
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ٕؾ أقتی ٔذعًق فی اٌرفكاياذٓا ذٕنط عًایا  م نٕنقە انُهظً نیٍد تانٓیٍ ار تهصٔفی انؽایاە ارٌرفكاو اري
ا تیانرعهیف مُیا ْیصقًُیا فیی تؽنیگ ليٍی اظیم  تیكا .رقییة انیی قفە ارقتی نرصیم ارانٕصف ا فی قْانیى انرؽهیم ٔ

صسی تًسٕٓو ـاْ ٔ هظً( ته إن رفكاياخ )ٔنقە اُن ٌٔا َٕە  ییهاویٔتكیُ ایانَە  یە ٌیعكی اّن اٌیا نًه اْیا ٌا ٔظعُه
ٕ   یه عهی ِعهاشٔانرا ارتیكا  ارقتیی فیی  یهی ٔشتیكا  انریأرظیا نائیكا ، ؼصیها نیٍید تاییاي ذُاصیی، تیم تالانكهق ًَ

صسی يع يهاعاخ اارٌرفكاو  ایانَە تُراظیاخ ِیعهاظیارـرالف فی ٔظٓیاخ اُن ٕن انكیهق. يٓرًیا ، ظیاقیٍ    ه ارقتییە اًن
ی. یاب اركاقیًی انعًه اانَە انعاقە ، ٔ ٔفق اٍن  تاًن

 
 

 
Flower Nargis between Hafez Shirazi and poets Kurds 
Although Narcissus is the most beautiful and balanced roses in nature, however, it is included in the 
description of events as a literary concept, and the result is that the context produces beautiful and 
proactive things in comparative literary analogy, so the intervention of its relationship in terms of 
capacity and reflection in the frameworks of art and bear at all nationalities in the world Since ancient 
times surrounded by a political event and reflective considerations in a descriptive gown aesthetic 
without falling into the trap of literary harmony. 
And when we talk about making it as a symbol of the aesthetic effect and use within the 
aesthetics descriptive where used to compare the stimuli to increase the likeness of beauty and 
elegance of language and at other times interference narcissism human being such as the beauty 
of the beloved context descriptively as a lover and loved as an innovative condition of creative 
friendliness and literary admiration. 
This is the magnificence of use in classical literature with its Oriental style, robotic and narcissistic, 
performing its most remarkable cases, becoming a state of appreciation and mastery of my 
character, which enabled me to maintain the position of the highest literary line in terms of 
originality. 
Thus, she managed to open the literary doors to her future wrestler for comparisons in literature 
and elsewhere in other languages as well as strengthen the use of grammar in the widest range 
when the poets of the Kurds and without falling into the maze. 
In fact, the best use of narcissus roses is not easy, but with a literary commitment and deep in its 
uses, it deepens in the analysis and literary descriptions to reach the writer to the helm of 
creativity. 
For this purpose, we discussed the concept of Pekinga and the uses of rose narcissism by seeing 
Saadi al-Shirazi and making it a basis for comparison and influence on the Kurdish poets as a 
pioneering model, not exclusively by analogy, but with creative creativity and literary creativity in 
the use of descriptive literature. . Are interested in serious comparison according to the scientific 
academic context. 

 


