
بۆ مندانئفساننووسی چیرۆکشیعرۆنتین کالف
رەزا شوان

بی ک منداڵ بووین، ل قوتابخانی سرەتاییدا دەمانخوند، ل کت
نگلیزیشدا، کۆم چیرۆککی کورتی ئفسانیی یل کتبی خوندنوەی ئو ـ خوندنوەی ـ عرەبی 

لو ..خۆشیان تدابوون، چژ و خۆشییکی زۆرمان ل خوندنوەی ئو چیرۆکان وەردەگرت
وول و گورگ و برخۆل، شر و مشک، روی و کشر، مرلقلق و روی، (چیرۆکانی ک لیادمن 

الدییک و گۆزە شیرەکی، ئاشوان نکی، دوو مراوی و کیسک، کیژۆکولـل، شوان و گۆزەڕۆ
لکوی، مریشکی ھڕەش و رلو گورگ، ق کدرۆزن ی، شوانژەکدری و گووی و کوڕەکر ،ز

بیبیل، کۆتر و کلک باو، دوو ھاوڕێ و ورچک، کروشک و کیسڵ، کۆبوونوەی مشکان، تیتیل و
... چقڵ و قلڕەش،گۆزە،و قلڕەش ھز ل یکتی دای،مروول، ماسییکی بچکۆل و راوکر،

لو کتباندا ناوی چیرۆکنووسکان ننووسرابوون، ئمش لو تمندا مراقی ناوی )تاد
روی، (ناپرسی ک چۆن خیادا ناھات و ل مامۆستاکانمانرەکانیان نبووین، ئوەشمان بسنوو

وەکو )تاد... دار،کروشک، برخ،شر،کیسڵ،لقلق، گورگ، چقڵ، قلڕەش، کشر، 
.مرۆڤ قسدەکن

و بش زۆرەکشی )ئیزۆپ ـ یۆنانی(ئستا دەزانین ک بشک لو چیرۆک ئفسانییان ل نووسینی 
.ن چیرۆکی فۆلکلۆری و ئفسانیی کوردیماننی، بشکیشیا) ـ فرەنسیۆنتینالف(ل نووسینی 

چیرۆکی ئفسانیی، جۆرک ل جۆرەکانی چیرۆک، رووداوەکانی چیرۆک ئفسانییکان راست نین 
خیایش ھندە ب جوانی و فنتازی و چژەوە رازاندوونتوە، .. و ھبستراون و خیاڵ دایشتوون

و باندە و ئاژەنچیرۆک ئفسانییکان ب زمانی .. ینگوگر و خۆنر وا ھست دەکن ک راست
امی ئم چیرۆکان ل خودی رەفتارەکانیدا ئیلھبم ل راستی.. نووسراونمروو و درختکانوە

ران و ل ترسی دەستدارانی زۆردار و ستمکار و سیاستمداچیرۆکنووس .رگیراونەمرۆڤکانوە و
.نگوزارشتیان لکردوو،درختوەدە وو بانئاژەڵبدکاران، ب زمانی 

و چسی، ، چقڵ نوسنیھارییگورگ ھمای :( ڤنگین، بۆ نموونئفسانیی جواتا چیرۆکی 
ئمکی، مڕ گلکی داما و بدەست، سگزۆرداری و قورخکردنی دەست، روی فبازی، شر 

بم مرج نیی ک ئم).. دات... ئازایی،سپیی ھۆ پشیل ، بھۆشیمار بدکاری، کودرژ 
 تسخماییاننگی و ھڤسپاونیچج ویندێ جار رن، ھما و مژدەی خھ ترخوازیدەب ، ک

روی (:دەنب دوادابت، ل کوردەواری دایو بختیاوەریمرۆڤ بۆ کارکی خربچت و گشبینی 
، گلی رەخن و توانج و پالر و ناوەڕۆکی ئم چیرۆک خیائامزانداھر ل ..)ھاتووە ب پیرتوە

تان و تشر و لۆم و قسی ب توک ھن، رەنگ چیرۆکنووسانی چیرۆکی ئفسانیی نیان ورابت 
بتوانجان ریالیستیدا ئو رەخن ول چیرۆکیئوەی دەیانوت دەریان بن وک ب راشکاوی



چیرۆککانی باشترین نموونی چیرۆک ئفسانییکان، ..ک مبستیانسان بگیننئاشکرا بو ک
ھروەھا چیرۆککانی..نووسراونندا)کلیل و دیمن(ک لژر ناویی )بیدەبا(فی ھیندی وفیلسو

دووریش نیی د سدەیک بر ل زایینی نووسیویانن، ک چن) ئیزۆپ ـ یۆنانی(و ) س ـ یۆنانیھیزیودۆ(
ئەوانیش ل دەمی خکییوە ھندێ لو چیرۆکانیان وەرگرتووبن و ب ناوی خۆیانوە ل فۆرمکی 

سریی یم(سردەمی فیرعونییکانبۆ ھن ک چندین چیرۆکی ئفسانییش .. ئدەبیدا نووسیویانن
.دەگڕنوە) کۆنکان

 کی پینجینلی کوردیشمان خاوەنی گگومان گدەیانلب  یی و فۆلکلۆری و میللیفسانچیرۆکی ئ
تقایو ھ.

ل نیادا ھی، بووە ب بشکی نمرئفسان و چیرۆکی ئفسانیی ل کولتووری ھموو گالنی د
جیھانی و، فسانی ئھندێ ل چیرۆک ئفسانییکان بوون ب .. کلپووری میللی و نتوایتی

.رەسنایتییان بۆ خۆی دەگڕنتوەھر گلک 

قسی نستق و ل ئامۆژگاری بسوود و ل ل چیرۆک ئفسانییکان پ ل پندی جوان و 
ھروەھا .. بھای جوانل رەفتاری راست و ل کۆمیتی و پروەردەیی و چاکخوازی و ل وانی 

ستمکاری و زۆرداری و پردەھماینی، وو لۆمل رەخن و پالر و توانج و تان و تشر پن 
.و نادادپروەریوەدنچوسان

چونک ھستیان مندان چژ و خۆشییکی زۆر ل خوندنوەی چیرۆک ئفسانییکان وەردەگرن، 
دەبزونن و گش ب چژ و حزی ئدەبی و ھونرییان دەکن و ئاسۆی رۆشنبیرییان فراوانتر دەکن و 

تام و چژی ئم چیرۆک ئفسانییان کاڵ تا ئمۆش .. نتر دەکنوشکانیان دەومیفرھنگ
وە و کاتبوونوەیشنکی زۆریان .. نابنشب وەی بۆیندنکانی خوبتی کتباب تبوون

چونک چیرۆک ھۆکارکی گرنگی فربوون ..ل  پرۆگرامی خوندنی زۆربی وتدابنڕەتیقوتابخانی 
، ل جیھاندامندانناسراوی ل ئمۆشدا بشکی زۆری چیرۆکنووسان و شاعیرانی..پروەردەکردنو

ک بجگ ل مانیشل شاعیرانی ناسراوی کورد. .دەنووسنبۆ مندان یا چیرۆکشیعری ئفسانیی 
.ە)لتیف ھمت(مندان دەنووسن نموونیان کاک بۆشیعری ئاسایی، چیرۆکشیعریش 

رۆکشیعری ئفسانیی بۆ گورە نووسرکی چی)جان دی الفۆنتین(فرەنسی نووسری بناوبانگی
ن، کمندا جیھاندا ب ل)تشیعر و مشای چیرۆکفسانۆ.. ناسراوە) ڵ و ئمچ تا ئم بوارەدا ھل

.شاعیر و چیرۆکنووسک ل جیھاندا نگیشتوونت ئاستی الفۆنتین

ل ) شامباین(ل ھرمی ) شاتوتیری(ل شارۆچکی جوانی)١٦٢١/ژگالو/ی٨(ل ) الفۆنتینجان دی (
دا، ل کۆلژی پاریس درژەی ب خوندنی بال .. فرەنسا، ل خزانکی دەومند ل داک بوو

ل زمانی الفۆنتین .. بکاتپارزەرک کارنامی وەرگرت و مۆتی ئوەیان پدا ک وەکوابویاسادا
الفۆنتین . .ھیان بژارد)ئاکادیمیای زمانی فرەنسی(ب ئندامی .. و شارەزابووزیرەک زۆر فرەنسیدا 



) ١٦٥٣(ل سای .. ھاوسرگیری کرددا،ی تمن چواردە سان) ماریا ھریکارت(لگڵ ) ١٦٤٧(ل سای
ی کوڕیان ل دایک بوو، گرچی نوان خۆی و ھاوژینکی ساردوس بوو، بم لیکتری )چارلز(دا 

 ماریا و چارلز ل ،بوونپاریس دەژیا) شاتوتیری(جیان م الفۆنتین لدەژیان، ب.

دانانرت، خۆشی نایشارتوە و دان ل راستیدا الفۆنتین ب داھنری چیرۆکشیعری ئفسانیی 
وی التینی)ڤیدەر(ی ھیندی و )بیدەبا(ی یۆنانی و )ئیزۆپ( چیرۆک ئفسانییکانی بوەدا دەن ک

بشک تا ئو رادەیی ک .. تکردوون و سوودکی زۆری لوەرگرتوونکاریچند چیرۆکنووسکی کش 
 کانیلزوپ دا تچیرۆککانی ئڵ چیرۆکگ لبوونک ..زوپکانی ئچیرۆک ندێ لپاڵ ھ تدراون

.الفۆنتین، یا ب پچوانوە

ئوەی ک الفۆنتین .. یونکانی الفۆنتین بخشییئفسانچیرۆک ب بم ئوەی ک جیاوازییان 
ک .. ھندە ناسک و شیرین و جوان داڕشتوونیچیرۆکشیعرەکانی ب شوازکی ئدەبی و ھونری

ب .. ییان تدا نییچیرۆککانی کورتن و زیادەڕۆ.. رەی جیاوازیان و تایبتمندییان پوە دیاشق
سر زاری مندان و گورەکان ل چیرۆککانی کوتن.. زمانکی ناسک و ساکاریش دایشتوون

ان وەرگاون بۆ سر شیبشکی.. وەریان گاونجیھانزمانکانی ھمووزۆربی بۆ سر .. فرەنسادا
ی چیرۆکشیعردا ی ل شوە)روی و کشر(نمری )پیرەمرد(کوردیمان، بۆ نموون زمانی 

..ین گر زیاتر نبت کمتر نییل دەقکی الفۆنتتام و چیژی وەرگانکی پیرەمرد، ..توەوەھۆنی
ژار ـھ(شوە انب ھامنیوەتوە،ھۆی)مراوی و کیسکدوو (ھر ب چیرۆک شیعریش)فایق بکس(

) ام چوەندەرموحاکمی م(شانۆگریب الی منوە .. ھۆنیوەتوەی)کۆبوونوەی مشکان() موکریانی
، ک زادەیب چیرۆکشیعر بۆ مندانی نووسیوەک )عبدو گۆران(گورەی کوردمان ک شاعیری

. خۆیتی، ل ئاستی چیرۆک شیعریی ئفسانکانی الفۆنتین کمتر نییگۆران بیری 

 ب کانی الفۆنتین وەرگرتوون و بوونفسانئ شاعیر و چیرۆکنووسانی جیھانی سوودیان ل ل لگ
ی روسی و میری شاعیرانی )ئیڤان کریلۆڤ(ی پۆندی و)کراسیسکییئیگناس(ئیلھام بۆیان، لوانش 

.. چندین شاعیر و چیرۆکنووسی کش. .ک ب رەچک کوردەی میسری ـ)شوقیئحمد(عرەب
ک خۆشی ل پشکیی ) ئحمد شوقی(ب تایبتیش .. سوودیان ل ئفسانکانی الفۆنتین وەرگرتوون

. دیوانکیدا، ئاماژەی بم کارتکردە کرردووە

چیرۆکشیعرە (وات ) فابلیس: شی یکمب:(دەتوانین کارەکانی الفۆنتین بکین ب س بشوە
کارە ) بشی سیم(،)گنجف و متڵ و ھقایتکان(وات ) کۆنتیس: بشی دووەم(،)ئفسانییکان

بم ل جیھاندا زیاتر ب بشی یکم ناسراوە، ک توانا و بھرە و .. ئدەبیی ھمڕەنگکانی تری
.دەردەخاتبلیمتی و جیاوازی الفۆنتین 

چیرۆکشیعری ) ٢٤٣(ل دوانگزە کتبی چاپکراودا ) ١٦٩٤تا ١٦٦٨(سادا، ل) ٢٦(الفۆنتین ل ماوەی
.س ل کتبکانی ل دوای کۆچکردنی خۆی چاپکران.. ەئفسانیی بوکردۆتو



درەختوە نووسیون، ل ھندێ لدار و زمانی ئاژەڵ و باندە و زیندەوەر و بچیرۆککانی 
ییان ھکانی مرۆڤیش رۆچیرۆک. .نا:" الفۆنتین دەکارھم بنمایی مرۆڤ ئاژەم " بۆ رزمانی ئ ب

الر لت و توانج و پدەگر وە، رەخنندە و درەختانبازان، :ئاژەڵ و بامکاران، فزۆرداران، ست
:دەکات کی ئوەشئامۆژگاریبدکاران، نادادپروەران دەگرت،ناپاکان، لخۆباییبوان، نزانان، 

. بنبرجست،بزەییخۆشویستی،، سۆزدسۆزی، 

 کانی الفۆنتین بکزۆری چیرۆک ک یا بندپک ئامۆژگاریی کی یا بیرەوشتی کۆتاییان رست
چیرۆکی ل) ـوا ب تاات قـک زۆر ھ(کی مبستدا)گورگ و برخۆل(:بۆ نموون چیرۆکیدت،

زۆر جار ھز و ل خۆبایی بوون مرۆڤ ل تنگان رزگار ناکات، دەشی ( مبستکیدا)ر و مشکـش( 
ناب (مبستکیدا)قلڕەش و روی(چیرۆکی ل) کسکی بچوک فریای بکوێ و رزگاری بکات

ل ) دەستی بداتئوەی ھیتی ل ..بختتفریوبخوات و مبستدار یستایشب و نناـھبرۆڤ ـم
) مروول و کولـل(ل چیرۆکی) حکارییچاونزی و تما(مبستکی )زرھلکمریشکی(چیرۆکی

ئوەی بۆ بیانی کار نکات ب برستی (و ) دەستی ماندوو لسر سکی ترە( مبستکیدا 
ل الفۆنتین ).. ئوی ف بکات فی لیدەکرت(دا مبستکی)لقلق و روی(ل چیرۆکی)دەمنتوە

.چیرۆککی بۆ خونر بجھشتووەمبستیرۆککانیداچیبشکی زۆری 

ل ل شاری پاریس کۆچی ) ١٦٩٥/گون/ی١٣(ل شاعیر و چیرۆکنووس و شانۆنووس یالفۆنتین
.دوایی کرد

چاپکرد لی پۆستیوکۆمک پودا)١٩٩٥(یفرەنسا ل سا) جان دی الفۆنتین(وەکو رزلنانک بۆ 
ھموو چیرۆکشیعرەکانیشی لژر .. ک ونی الفۆنتین و پاوانی چیرۆککانی لسر بوون

شایستیان ش پیکرکیان ی)پاریس(شاری ل ..چاپکردل کتبکدا )ئفسانکانی الفۆنتین(ناوی
الفۆنتینی جان دی (ل ژر ناویژیانی الفۆنتین دەربارەیفیلمکی سینمایی دا )٢٠٠٧(ل سای .. داناوە

.ل پاریس نمایش کرائم فیلم.. دەبینک رۆی الفۆنتین) شـۆرت دۆیتـل(ل پاوانتی) چاونترس

٢٠١٧: نرویج


