
رەزا شوان.. 

لھ ) ن ھانز کریستیان ئھندەرس( لھ ئھ) گریم برایانی ( لھ فھرەنسا، ) ز پیرۆ ارلچ( ئھوانھش 
.... دانیمارک 

لھتھوە، نھوەچیرۆکھکانیان 
نازیش بۆ ئھو مایھی شابوونھ بھ..دەگرنرەودوای نھوە

. نھمریش بۆ خودی ئھمشیرین و 

چیرۆکو خۆڕسکییھوەی
، ئھوەیھ تھھندێ لھ چیرۆ

بۆ ئھوە ، رەنگھ ھۆی ئھمھشناوەڕۆکھکانیاندالھ ھھمان چیرۆکن بھ ک
فۆلکلۆری و چیرۆکھ 

رگرتووبن، کھ بۆ وەچھکانیان کانداپیرەسھر زاریمیللییھکانی
ھھموو لھ ناو گھالنی ..) چیرۆکھکانی( 

.ی
ھیچ

، بھ وردی رووی بایھخی سایکۆلۆ، لھداھاتوودا
.. و و، چھندین شیکرچیرۆکھکانیان

. ،ویانانھکاندەستنیشانی ئھو سوود و بھھا جو

نموونھی 
:یانتازییھ فۆلکلۆرییھکانی ئھورۆپایھ، کھ پنچیرۆکھ فا

وەری، ختیاجنۆکھ و رمووزن، جادوو، بھووبازانجاد
.ھتد ...، فریشتھی خیرخواز،شھڕخوازرەژنییپ

)م ایانی گریبر( فۆلکلۆرییھکانی چیرۆکھئھم چیرۆکھ ئھفسانھییانھش، جیاوازیان لھگھڵ 
ھوە جھڤھنگین و، تا رادەیھک لھ راستییھھیھ، کھ 

اون،رچیرۆکھ ئھفسانھییھکان بھ تھ..نزیکن 
چیرۆکھ جیاوازیش.. و ئادەمیزادن یا ئاژەڵ،ئادەمیزادن،

لھ کاتی نموونھبازن، بۆ لھ الیان، ئھفسوونبووونی نییھئھستھم،ونئھفسانھییھکان، لھ توانھبھدەر
ۆ دا، بھ ی

ئھم چیرۆکانھ  . .بھدەر و سھرسووڕمانیانکاری،
.. .. ھھیھ کار

خۆر و مانگ و رووەک و 



 ..
.ھتد ... چاکھ و خراپیشیان لھ دەست دێ .. . .

بڕواکردنیان : چیرۆکانھھھندێ لھم
. ھتد. .انابھدەر، توندوتیژی، ترس و تۆقین،بھ جادوو و ئھفسوون، کاری لھ تو

 :
.لھ خۆگرتوون،ھتد...و یارمھتیدان، چاکھخوازی، ئازاییسھرکھوتنبڕوابھخۆبوون، کۆشش،

.ان دەکھن یئھم چیرۆکانھ 

ھ لھ نتازی فھرەنسییھچارلز پیرۆ، نووسھ
چیرۆکی ئھفسانھیی لھ دانھریبناغھبھ 

چارلز . .جیھاندا ناسراوە 
ارلز ئھگھرچی چیرۆکھ ئھفسانھییھکانی چ..بوو کالسیکی چھقبھستووی لھ دژی ئھدەبی نوی ئھدەبی 

.
) پاریس ( لھ شاری ) ١٦٢٨/یانوەری/ ی١٢( چارلز پیرۆ، لھ 

.
ھگھڵ مامۆستایھکیاندا ..بوو 

..وازیان لھ ق
ئھنجیلی پیرۆز و.. 

.بۆ کردنھوە دالھ قوتابخانھکھ قھرەبووی دابڕانی .. ندەوە ھھمھ
)ئۆرلیان ( لھ شاری گھڕایھوە بۆ قوتابخانھ و،پیرۆ لھ دواییدا چارلز 

ی ) تیست کولپاـان ـ بج( چارلز پیرۆ لھگھڵ .. زەری کرد .. و تھواوی کرد 
ان ج.. ) ەمین لویسی چوارد( وەزیری دارایی فھرەنسا لھ سھردەمی شا 

ینزیکلویسی چواردەمینشا لھ لھ خۆی و .. چارلز ھھبوو باپتیست زۆر بڕوای بھ توانا و زیرەکی
..کرردەوە 
دا، ناکۆکی ) ١٦٨٠( .. دابھ تایبھتیش لھ بواری راگھیاندن و پڕوپاگھندە،کاری کرد

.. وەزیری دارایی، بھ یھکجاری لھ یھکتری دابڕان )باپتیست ان ج( و ) پیرۆ چارلز ( 
. ھھموو کاتھکانی بۆ نووسین تھرخان کرد دواتر ھھموو 

بووچارلز پیرۆ، زانیاری پھروەر
.وونی بھ ئھدەب و نووسینلدایان نھبڕی .. پزیشکی و فھلسھفھ دەدا

.ھاوسھرگیرییان کرد ) شون یوماریا گ( دا، لھگھڵ خاتوو )١٦٧٢(

لز پیرۆ بھ دا، چار) ١٦٧١( دا ئھکادیمیای) ١٦٣٥(
.کادیمییھ بووھھندامی ئھم ئئھندامی ئھم ئھ

نسا و )(میوەیبۆ یھکھمین جاردا، ) ١٦٧٤( چارلز پیرۆ 
. دیمییھی زانیاری خستییھ بھردەم ئھندامانی ئھکا

رۆکی ئھفسانھیی، چووە خانھی ئھدەبییھوە و،چیدەستی ئھم بوو کھ لھسھر 



.گرت جۆرەکانی چیرۆک دەقی
لھمھوەبھر، خۆی گھیاندە کانییھوە، نزیکی چوار سھد ساڵ

 ..
نھدەکرد، کھ لھ چیرۆکھکانی پیرۆ، چارلز 

ناوبانگ بھو رادەیھ دا یشلھسھر ئاستی جیھان.. گھورەکانیش ھۆگریان ببن و 
شایھنی باسیشھ . .خۆشھویستھھموو ئھو..دەربکھن و

.

وەردەیی و رەوشتی .. دەبھخشن
، بھو ھیوا بیر و بۆ زاخاودانی .. 

خواست داڕشتنی چیرۆکھکانیدا، ھھمیشھ لھ ،چارلز لھ ..و بھھا و مھبھستانھ 
،و ئاسان و..و گرتوونلھبھرچاواو ھیو

راستی سھرگوزشتھی لھ ژیان و لھچارلز ئیلھامی چیرۆکھکانی بھ زۆری .نووسیونیانیشیرین بۆ
.ژیان و چیرۆکھکانی تا رادەیھک لھ لھیھکدەچن ..

میللییھکان ھپوور و لھ چیرۆکھ فۆلکلۆری و، سوودی لھ کھلچیرۆکھھرو، وەکچارلز
بابھتی چیرۆکھ .. بھ ش.. وەرگرتوە 

.چاکھش بھسھر خراپیدا زاڵ دەکات .. 

را وبھ ئۆپ
،..شانۆی موزیکی و بالییھ و 

.. کراون بھ فیلمی ئھنیمھیشن
. ھو فیلمانھ دۆبـالج کراون بھ زۆربھی زمانھ جیھانییھکانیش ئ.. 

چارلز یادەوەری و نھمری بھپیزانین و 
یرە فیلمی ـبھ زنجکھ کراوەوبانگترین چیرۆکھ ئھفسانھییھکانیبھنا.و بھ چیرۆکھکانی ببھخشن 

.) ( ، چیرۆکی یھ) (چیرۆکی ،کارتۆن

کھ ) کانی ییھ( یا ) ( چیرۆکی 
زمھتی ـ.. دایکی دەمرێ بچووکدا

زۆر بۆ سانخۆی و کچھکانی ھھیھ، ھی کھ دوو کچی خۆی.. 
ھھموو ئیشھکانی ەڕوانی و، یان دچھوساندەوە،خراپ بوون و، دەیان

نھوەی ا.. ئیرەییان بھجوانییھکھی دەبرد یشزۆر.. کرد ش
خۆشدەویست ـ ، ئھوانیزڕخوشکھکانییھوەزڕدایکھکھی و ی ەکانرەفتار

کھ بینیوتانھ ـ کارتۆن تھواوی چیرۆکھ دەزانن و بھ فیلم 
.شازادە ،بھخت یاوەری..ەدا و 
بھ ،یچھوساوە وچارلز پیرۆ، کھسایھتییھکی

و .. 



.. دزارۆکان 
.ستھمکارەکانیش رسوا و شھرەمھزار دەبن .. دەگھن ھیواکانیان چھوساوەکان بھ خۆزگھ و بھ 

ی) ١٦٧٩(چارلز پیرۆ یھکھم
نھکردەوە، ..دا بوو ) زم اـچیرۆکھکانی دایھ ق( 

) مانکور داررۆیپ( 
.. رەخنھ و لھ لۆمھ و توانج و لھ سوکایھتیترسی لھ 

بۆیھ چارلز .. ناوزڕان و کاتھ، مایھی 
ھھشت چیرۆکی ) ازم ـھ قـانی دایـچیرۆکھک( ..کردەوە وکوڕەکھیھوەی بھ ناوی 

نووستووەکھ، جنۆکھ، ، شۆخھ ھکھال، ریش شینل( لھوانھش ..ەوولھخۆگرت
،و) لھپشیلھی چھکمھ

ناوبانگ دە.. 
کی .. 

کھ بریتییھ لھ )ھھقـایھت و چیرۆکھکانی سھردەمی رابردوو ( 
راستی ..  

چیرۆنووسینی .. کردەوەی وە چاپکرد و ) چارلز پیرۆ ( خۆیھوە 
.گھورەکان نووسیوە.شیھۆنراوەی جوانی

:ئھمانھ ناوی
) .ل( ال ، یا ل١
فیلمھ کارتۆنییھکھشی .. ( .. سوور ٢

.
.داـ شۆخھ نووستووەکھ لھ دارستان٣
.ـ ریش شینھکھ ٤
٥.
)پھنجھ تووتھ ( یا . ٦
.نی جنۆکھاـ جادووباز٧
)( یا ) ەکھ( ٩

.و بۆقھکان ـ گھوھھر١٠
.ـ ١١
١٢.

.. سھر زمانھکانی گھالنی جیھان و، فیلمھکانیش بھو زمانانھ دۆبالج کـراون 
.. تا رادەیھک دەسکاری دەقھکان و ناونیشانی ئھو چیرۆکانھ کراون کھ .. ئھوەش بکھین 

یا بھ) کۆ( بھ کوردی کراوە بھ ) ( بۆ نموونھ .. ھھمان ناوەڕۆکھوە 
) .لھیال و گورگ : لیلی والذئب ( بھ عھرەبیش کراوە بھ .. ) چارۆگھسوور( 
)سوور ( 

ی ئھم بھ کورت.. زمانھکانی جیھان 



.. ھنکن
دایکی .. بچو بیری نھنکی دەکا

شی ئامۆژگاری.. بۆ نھنکی و میوەخواردن رازی بوو زەمیلھیھک 
گورگھکھ ، کۆ.. قسھ لھگھڵ کھسدا نھکات ،النھدات وکھ لھ ڕێکرد

ونھنکیزوو رایکرد و چووگورگھکھ .. کھ ئھوەی زانی
ھوەی بۆ ئی، جلھکانی ئھوووەشاردە

ھھستی کرد کھ نھنکی .. سوور ھات بیگرێ و بیخوات 
،و، بھ دەنگییھوە دیت..رای کرد و ھاواری کرد.. نییھ و گورگھکھیھ 

.. .. بھ تھورەکھی گورگھ
.

.. ی
 ..
 ..

بھ تھورەکھی ھات و ..
 .

لھ کھ ھیوادارم .. ھھیھ دا تییالیھنی دا، )( ی چیرۆکلھ
.روون بکھمھوە ئھم چیرۆکھ 

، )١٧٠٣/مای/ ی ١٦( رۆژی ھ لچارلز پیرۆی ئھفسانھنووسی چیرۆکھ ئھفسانھییھکان 
چیرۆکھ ئھفسانھییاکانی شایھنی .. کۆچی دوایی کرد ) پاریس ( ، لھ شاری )٧٥(لھ تھمھنی 

.ئھوەن کھ تا ھھتایھ

لھ دایکبوونی) ٣٨٨(بھ بۆنھی یادی ) گـوگلھ( دا، ) ٢٠١٦/ ١/ ١٢( ئھمساڵ لھ رۆژی 
. گوگلھدروشمی وەچارلز پیرۆ

رەزا شوان

)   ٢٠١٦/ ئھوگوست/ ی١٤: (نھرویـج 


