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پەیوەهدی هاو بە جەصحەوە لە ڕۆماوی کوردیدا
5

مدەمەد ئەخمەد صەعید ، 5ئاهەهگ عەفیم مدەمەد
 1زاهكۆی صلێماوی کۆلێجی زمان  ,بەش ی بەش ی کوردی
 2زاهکۆی صلێماوی  ,کۆلێجی پەروەردەی بىەڕەجی  ,بەش ی کوردی
پوخحە
وەصفكردوی ڕوخضار و عێوەی كارەكحەری هاوڕۆماهەكان دەصحكردی جیهاوی ثایبەجی و بیروثێڕواهینی ثایبەجی
ڕۆماهىوصً ,هاوعێوەیان هامۆثر لەهمووهەكاوی ژیان كەصایەثیەكان لەپێىاوی گەیاهدوی بیرومەبەصتی
دیاریكراودا وەصفدەكرێً ,هەربەوجۆرەظ هاوی ثایبەثیان بۆ دادەهرێت.
ڕۆماهىوش وەصفی صیما و ڕوخضار و كەصێتی و خۆڕەوعت و هەڵوێضتی ثایبەجی كارەكحەرەكاوی دەكات
بۆكۆمەڵێك دەصحەواژەی صەرهجڕاكێػ ,بەجۆرێك لەگەڵ هاوەكەیدا ڕێكیاهدەخان  ,زۆرجار ئەم وەصفاهە
لەزۆر الیەهەوە صەرهجیان ڕادەكێغً و بەچەهدیً واثا لێكدەدرێىەوە بێگومان خوێىەری هەر ڕۆماهێك
بەدیدو ثێڕواهینی جیاوازەوە هێىدەیتر پەیوەهدی هێوان هاوی كارەكحەر و جۆری وەصفەكان ش ی دەكەهەوە.
جۆری وەصفكردوی كارەكحەرەكان لەڕێگەی هاوەكاهیاهەوە ,ڕەهگداهەوەی باری ثایبەجی دەروووی ڕۆماهىوص ً
بەپێی ئەو ژیىگەیەی ثیایدا پەروەردە بووە ,صەراپای جیهاوی ڕۆماهەكە دەخوڵقێىێت  ,جۆری بیركردهەوە و
چۆهیەجی ثێڕواهیىەكاوی بۆ ژیان و هەڵوێضتی ثایبەجی ڕۆماهىوش دەخەهەڕوو.
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پێغەكی
ل ێکۆڵیىەوەکەمان بریتییە ل ەوەرگرثنی بەش ی ثەوەرێك ،لە ث ێزی
دکحۆرای خوێىدکار بە هاوه یغاوی (گوثا ری جەصحە ل ە رۆماوی
کوردیدا ،کرماهجی خواروو صااڵوی (( ،))5003 - 5773کە لەدوو
بەعدا دەبینرێحەوە :

بەش ی یەکەم:
بریتییە لە ئاماژەدان بە گرهگی و رۆ ڵی وەصفکردن لە
پ ێغکەعکردن و خضخىەڕووی کارەکحەردا ،بەو پ ێیەی وەصفی
رۆماهىووش دەبێد بە هۆکارێك ،کە رۆماهىووش بۆ
کارەکحەرەکەی دەکات  ،لەڕووی وەصفێکی کورت یاخود دوور و
درێژ  .لەگەڵ ئەوەعدا هەموو

وردەکارییەکاوی وەصفی جەصحەیی لەرووی پ ێکهاثً و ع ێوازی
ثایبەجی ئەو کارەکحەرەوە دەخاثە ڕوو لی خوێىەر بەرجەصحەی
دەکات .

بەش ی دووەم:
لەم بەعەدا هەوڵماهداوە ،پەیوەهدی هاوی کارەکحەر و چۆهێتی
وەصفکردوی جەصحە بخەیىەڕوو ،هەروەها چۆهێتی ه ەڵضوکەوت
و رەفحار و ثەهاهەت ب یروباوەڕ و پ یغاهداوی مەیل و ئارەزووە
ثایبەثەکاوی کارەکحەر باصکراوە ،بۆ ئەم مەبەصحە ڕۆماهوش
هاوەکان ثەبا و گوهجاو دەکات لەگەڵ ئەو وەصفەدا ،کە بۆ
کارەکحەرەکەی دەکات  .هەهدێك جاریػ لە پەیوەهدی ه ێوان هاو و
جەصحەدا دژیەکییەن هەیە و وەصفەکان بۆ دەرخضحنی ص یفاجی
پ ێچەواهەوەیە لەکارەکحەردا  .لەم ڕواهگەیەوە پەیوەهدی هاو
بەجەصحەی (مرۆڤ ،صروعد ،ئاژەڵ) خراوەثە ڕوو  .دواثر بۆ
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لیەوی پراکح یکی ل ێکۆڵی ىەوەکەمان ڕۆماوی (ه ێالهە)ی (خض ێن
عارف) و رۆماوی (جەهگ)ی (صەاڵح عمر) و رۆماوی (مەرگی ثاكاو ی
دووەم)ی (بەخحیار علی) و رۆماوی (خەصارو صەگەکاوی باوکم)ی
(ع ێرزاد خضً) وەن هموهە وەرگیراون .

بەش ی یەکەم  8رۆڵی وەصفکردن لەخضخىەڕووی جەصحەی
کارەکحەردا:
لەڕێگای وەصفکردهەوە رۆماهىووش هەوڵ دەدات کارەکحەرەکاوی
بە خوێىەر بىاص ێيێد ،لەڕووی روخضار و هاوەڕۆن و ص یفاثیاهەوە ،
وەن وەصفکردوی ئەهدامەکاوی جەصحە و لەظ و لر و چۆهێتی
رەهگ و روخضار و جل و بەرگ و خە ز و خول یا و ویضد و ئارەزوو،
هەروەها رەفحار و هەڵضوکەوت و چۆهێتی ب یرکردهەوە و باری
صەهجیان بۆ ژیان ،بەهەردووجۆری وەصفی کورت یاخود دوور و
درێژ  .چۆن و کەی بەگرهگی زاو ی کارەکحەرەکاوی دەخاثە روو ،بەپێی
روڵیان لەهاو رەوجی روداوەکان و دروصحکردو ی ک ێغە و ملماله ێدا
دەربارەیان دەدوێد .
بۆ ئەم خضخىە رووە هەهدێکجار لەگەڵ هاوه ێىاوی کارەکحەردا،
کورثەیەن دەربارەی ژیان و چۆهێتی ب یرکردهەوە و ئاصت ی رۆعيبیری
و خوێىدەوەری و چۆهێتی گوزە ران و ب یرو باوەڕیان  -ئایيیان،
بەچەهد دەصحەواژەیەکی کورت و پوخد دەخاثە روو ،هەهدێك
جاری ثریػ بەوەصفێکی دوور و درێژەوە دەربارەی کەصێتی و ژیاوی
دەدوێد .
ل ێرەدا رۆڵ و بایەخی کارەکحەر و صىووری دەصەاڵجی لەهاو
ڕوداوەکاهدا دیاری دەکات کە پ ێویضتی بەچی جۆرێك ع ێوازی
پ ێغکەعکردن هەیە ،وەن وەصفی زوو یان درەهگ ،کورت یان
دوور و درێژ ،کەم و کورت یان وەصفی ورد و ثەواو .
خضخىەڕووی روخضار و جەصحە و ب یر و ث ێڕواهینی کارەکحەر،
بەجۆرێك لەجۆرەکان ثا ڕادەیەکی زۆر رەهگداهەوەی ژیان و چۆهێتی
صەرهج و باری دەرووی هووصەرن ،بەوپێیەی کارەکحەرەکان لەصە ر
دەصتی ئەو هاثووهەثە بوون و چۆوی ویضحبێد بەو جۆرە دروصتی
کردوون ..
دەربارەی گرهگی وەصفکردن و صروعتی بوون لەدەكدا (خض ێن
عارف) دەڵێد (( 8وەصف ثەنها کار لەصەر دیوی دەرەوەی
روداوەکان هاکات ،بەڵکو کاث ێك وێىەی کارەکحەرێك ه یغاهدەدرێد،
هووصەر دەچێحە هاخی دەروووی کارەکحەرەکاهەوە ،ئەو راز و ه یا زاهە
دەخاثەروو کەلەبەر هەر هۆیەن بووب ێ د  ،.........بەکورجی ئەو
پەردەیە لدەبات کەبەصەر زۆر لە نه ێىییەکاهدا داد راوەثەوە ل ە
کون و كوژبنی دەرووهیدا عاردوه یەثیەوە ،چوهکە ئەو راز و ه یا زاهە
لە رێگای هەڵضەهگاهدن و دارعتن و كضە و گفحوگۆی صە ر
زارییەوە هاخرێىە روو ،بەڵکو پ ێویضخیان بە وردکردهەوەی باری
1
دە رووو ی کەصەکەوە هەیە) .

1

خضێن عارف ,هووصیىەکاهم لەبواری رەخىەو لێکۆڵیىەوەدا (صااڵوی
 ,)1988- 1955چاپی یەکەم ,چاپخاهەی دەزگای چاپ و پەخش ی
صەردەم ,صلێماوی ,2002 ,ل.64
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صەبارەت بە گرهگی وەصفکردن و رۆ ڵی لەخضخىەڕووی باری
دەروووی و رەفحار و جەصحەی کارەکحەردا( ،رەصوڵ خەمەد
رەصوڵ) دەڵێد(( 8وەصفکردن ئەرکی راڤەییە ،لێرەدا کۆپلە
وەصفیەکاوی هاو ڕۆمان مەودای کۆمەاڵیەجی و دەروووی و م ێژوویان
هەیە و لەڕێی ئەواهەوە ئاصتی رۆعيبیری و هەڵوێضتی ص یاس ی و
رەوعد و رەفحاری کارەکحەرەکان روهدەکاثەوە ،هەروەها ج یاوازی
2
ب یروڕایان دەخاثە ڕوو .
زۆرجار ک ێغە و ملماله ێکان كوڵبووهەثەوە بەهاو روداوەکاهدا ،
بەجۆرێك لە جەهجاڵی ئاڵۆزی لی خوێىەر دروصد دەکات،
هووصەر بۆ دەربازبوون لەم بابەثە پەها دەباثە بەر وەصفکردوی
کەصایەثیەکان و ئەو جیهاهەی ث ێیدا دەژیً  .ئەمەظ بەجۆرێك لە
((پغووداه ێك و خەصاهەوەیەکی بەثام و چ ێژە بۆ خوێىەر ،ثاوەکو
ث ین و گوڕی زیاثری پ ێ ببەخغرێد ،ثوهدثر پەلکێص ی هاو ده یای
3
ڕۆماهەکەی بکاثەوە)  .ل ێرەدا هووصەر وەکو لیەهێکی هوهەری و
ثەکىیکی ڕۆمان صوود لە وەصفکردن دەبیيێد .
جۆر و چەهدێتی و چۆهێتی وەصفکردهیػ بەهدە بەو زماهەوەی
کەوەصفەکەی پ ێدەکرێد و دەبێد وعەکاوی گوهجاو و ع یاوبً و
لەعوێنی خۆیاهدا پڕاوپڕ ماها بەدەصحەوە بدەن و لەئاصتی صەر و
خۆعیاهدا ڕۆڵ بب ینن لە دروصخبووو ی دەصحەواژەی پڕواثا و صفد
چى ین و ڕایەڵەی ه ێواهیان صەرهجی خوێىەر رادەکێغێد ،رۆ ڵی
گرهگ دەبیيێد لەبەرجەصحەبوووی وێىەکاهدا – وێىەی
کەصێخییەکان .
چۆهێتی خضحەڕووی کارەکحەر لە رۆماهدا ،ثەنها بە وەصفکردوی
جەصحە یان خضخىەڕووی هەموو لیەهەکاوی پ ێك هایەت ،ئەمەظ
هەهدێک جار بەهۆی هاو و هازهاوەوەیە ،هەروەها بەهۆی ئەو
وەصفاهەوە ک ەلەگەڵ هاوەکەیدایە لمان ئاعکرا دەبێد  .هەموو
کەلێن و لیەوی دەروووی دەکەوێحە ڕوو ،هەهدێك جاریػ بەهۆی
هازهاوەکەیەوە یان ث ەنها هاوه ێىاوی وەن هاوێکی ل ێکد راو ،رۆ ڵی
لەگۆڕاهکارییەکاهدا دەردەکەوێد کەبەصەر روداوەکاهدا دێد،
چوهکە ((کەصێتی ث ەنها بریتی ه ییە ل ە جەصحەیەکی ه یغاهد راو،
بەڵکو دەبێد کەصێخییەن ب ێد لەهاخەوە بەرەو بوه یادی دەرەکی
4
ه یغان بد رێد)) .
لەڕووی گرهگی وەصفەوە بۆ بەرجەصحەبوووی وێىەی کارەکحەر و
هاصاهدو ی بەخێىەر (جەلل ئەهوەر صەعید) دەڵێد (( 8وەصفی
کارەکحەر و پ یغاهداوی ئەو بارودۆخەی کە ث یایدا دە ژی ،لەهە ر
رۆماهێکدا گرهگی خۆی هەیە ،....... ،خوێىەر دەیەوێد وێىەیەن بۆ

2
رەصوڵ خەمەد رەصوڵ ,جیهاهبینی لە رۆماوی کوردیدا ,کرماهجی
خواروو ( ,)2010- 2000چاپخاهەی بەڕێوەبەرێتی چاپ و
ب اڵوکردهەوەی صلێماوی ,2013 ,ل(.)65- 66
3
هەر ئەو صەرچاوەیە ,ل.64
4
بوعرا کەصىەزاوی ,پلۆت لە چیرۆکی کوردیدا ( ,)1995- 2005
چاپی یەکەم ,چاپخاهەی دەریا ,2012 ,ل.123

Journal of the University of Garmian 6 (1), 2019
کارەکحەر دروصد بکات ،خۆی و کردارەکاوی بب یىێد و لەهەمان
5
کاث یغدا كضەی لەگەڵدا بکات)) .
هەر بەوجۆرە بۆ ئاماژەدان بەبوووی گرهگی وەصف و ع ێوازی
وەصف لە ڕۆماوی کۆن و هوێدا (جەلل ئەهوەر صەعید) دەڵێد 8
((صاکارثریً ع ێوە بۆ وەصفی کارەکحەری رۆماهىووصە کۆهەکا ن
بریتیبوو لە وەصفی جەصحە و کورثەیەن لە ژیاوی کارەکحەرەکان،
زۆرجاریػ جل و بەرگ ه یغاهەیەکی باظ بووە ب دەرخضحنی
کارەکحەرەکەو چ یىەکەی و ئاصتی ژیاوی ،....... ،بەاڵم لەڕۆماوی
هوێدا ک ێغاوی وێىەی کارەکحەر پەیوەهدی بە لێهاثووی هووصەرەوە
هەیە ،........ ،بۆیە وەصفی کارەکحەر بەوە دیاریکراوە کە وثارێکی
کورثە و وەصفی ئەو ثایبەثمەهدییە دەکات کە هەر هموهەیەکی
کۆمەاڵیەجی پ ێ دەهاصرێحەوە ،وەن پ یضکەیەن یا ن
6
خواردەیەن))  .لەبەر ئەوەی کارەکحەرەکاوی هاو ڕۆمان هەمیغە
وابەصحەی ژیاهً و بوون و کەصێخیان بەهۆی رەفحار و جوڵە و
هەڵضوکەوثیان لەگەڵ کارەکحەرەکاوی دیکەدا دیاری دەکرێد،
ب یىین و فراواهبووو ی رووداوەکان ،بەجۆرێك دەخرێحە روو
هاوع ێوەی واك یع ب ێد و رەهگداهەوەی ژیاوی هووصەر ب ێد،
هەربۆیە وەصفکردن لە ڕۆماهدا پاهحاییەکی فراوان داگ یر دەکات ،
لەم ڕووەوە (د.کمال م یراودەلی) دەڵێد (( 8بەهۆی رەهگداهەوەی
واك یع لەڕێبازە ئەدەبی و هوهەری و م ێژووییە جۆر بەجۆرەکاهدا
بۆمان ڕووهدەبێحەوە ثا چ ڕادەیەن هوهەر لەگەڵ ژیان و م ێژوو و
7
خواصد و هەصد و هەصتی صەردەمەکەیدا یەکدی گ یرە)) .
ڕۆماهیػ وەن رەگەزێکی ئەدەبی و هوهەری لەبەر ئەوەی وێىەکاو ی
ژیاوی ث ێدا رەهگ دەداثەوە ،رۆماهىووش وەصفکردن دەکات
بەهۆکارێك ،هەثا بەهۆیەوە ورد و درعتی مەبەصد و ئاماهج ەکاو ی
وێىە بک ێغێد ،لەم ڕووەوە (مدمد مەهحك) چەهد وەصفێك بەپێی
ڕێبازە ئەدەبییەکان دیاری دەکات و دەڵێد (( 8لە ڕۆماوی کۆهدا زۆ ر
گرهگی بە وەصفی کارەکحەر دەد را ،بەعێوەیەن وەصف دەکرا
خوێىەر ئاگاداری ثەهاهەت رەهگی چاویػ دەبوو ،..... ،لە
كوثابخاهەی رۆماهخیکیغدا ڕۆماهىووصان وازیان لەوەصفی
دەرەوەی کارەکحەر ه ێىا ،زیاثر بایەخیان بە هاخ و ک ێغە و ملمالوێ
دەرووهیەکاو ی دەدا ،ئەمە بەثایبەت لە ڕۆماوی (عەپۆلی هۆظ)دا
بەدیار کەوت ،...... ،بەاڵم لە ڕۆماوی هوێدا کارەکحەر لەهەموو پ ێگە
کۆمەاڵیەجی و م ێژووی و وەصفەکان دابڕێنرا ،ثەهاهەت بەیەخ بە
هاوی کارەکحەریػ هادرێد ،وەکو لە ڕۆماوی (کافکا)دا ،ئەژەڵ و

5

جەالل ئەهوەر صەعید ,ثەکىیکی گێڕاهەوە لە ڕۆماوی ئێوارەی
پەرواهەی بەخحار عەلیدا ,هامەی ماصحەر ,کۆلێجی پەروەردەی (ئیبن
ڕوعد) ,زاهکۆی بغداد ,2006 ,ل.81
6
جەالل ئەهوەر صەعید ,ثەکىیکی گێڕاهەوە ل ە ڕۆماوی ئ ێوارەی
پەرواهەی بەخحار عەلیدا ,ل.81
7
د.کمال میراودەلی ,فەلضەفەی جواوی و هوهەر( ,ئیضحاثیکا) ,چاپی
دووەم ,خاهەی چاپ و ب اڵوکردهەوەی قاوع ,2005 ,ل.210
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گ یاهدا ران بوون بە کارەکحەری ڕۆمان ،وەکو لە ڕۆماوی (مەزرای
8
ئاژەاڵن)ی (جۆرج ئۆرۆیل)دا)) .
بەهۆی ئەو گرهگییەی وەصفکردن لەهاو ڕۆماهدا هەیەجی ،خوێىەر
هەر لەصەرەثاوە لەگەڵ وەصفەکاهدا ئاوێسا ن دەبێد و بەرەو ئەو
جیهاهە دروصحکراوە دەچێد کە ڕۆامىىووش دایمەزراهدووە و
هەخغەی ک ێغاوە .ئاعکرایە هووصەر چەهدیً جۆر وەصف دەکات
(وەصفی ورد و وەصفی درعد) ئاماژە دەدات بە وردەکاری هەموو
ڕەگەز و بىەماکاوی ڕۆماهەکە ،بەاڵم وەصفی کارەکحەر و
خضخىەڕووی جەصحەیی ،کەکاری ل ێکۆڵیىەوەکەی ئ ێمەیە
لەهەموو وەصفەکاوی دیکە زیاثر بەرەو ڕووی دەچین و گرهگی
پ ێدەدەیً ،بەثایبەجی ئەو وەصفاهەی بەهۆی هاوی کارەکحەرەوە
دەخرێحە ڕوو .

بەش ی دووەم  8پەیوەهدی هاو بە جەصحەی کارەکحەرەوە:
ڕۆماهىووش وەصفی کەصێتی و ڕوخضار و هەموو ثایبەثییەکی
کارەکحەرەکاوی دەکات ،بەکۆمەڵێك وعە و دەصحەواژە بەپێی
هاوەکەی ،زۆرجاریػ هازهاوی  .هەوڵدەدات گوهجاهدن و ثەباییان
بپارێسێد ،وەصفەکان بەهەر جۆرێك بً ،دەربڕی جوڵە و ڕەفحار و
هەڵضوکەوجی کارەکحەرن ،زۆرجار وەصفی جەصحەظ دەبێد بە
مەبەصتی صەرەکی ،لەگەڵ هە ر هاوه ێىاهێکیدا چەهدیً لیە ن
لەجەصحەی کارەکحەر دەردەکەوێد ،زیاثر بەهۆی وەصفی
ڕوخضارەوە بەرجەصحە دەبێد کەلەوەصفی ئەهدامەکاوی ثری
جەصحە زیاثر بەکاردێد .
بەهۆی صەرهجداهماهەوە ل ە هاوەکاهیان و ث ێڕواهیىمان بۆ چۆهێتی
ه ێما و جوڵەکاوی ڕوخضار و جەصحەیان بەگغتی و ئاوێحەکردهیان
لەگەڵ هاوەکاهیاهدا ،دەبً بە هاصىامەی ثایبەجی ئەو کارەکحەرەی
کە هووصەر دەیەوێد ب یخاثە ڕوو ،بەهۆیەوە مەبەصد و پەیامی
خۆی پ ێ بەرجەصحە بکات ،ئەو پەیاماهەی ڕەهگداهەوەی چەهدیً
بەهای مرۆڤایەجی بً بەگغتی ،یان مەبەصخێکی ثایبەجی و گرێی
دەروون و هاخی هووصەربً .
ی
ئەو مەوداو لیەهاهەی هووصەر دەیەوێد بەهۆ کارەکحەرەوە
ب یخاثە ڕوو ،صەرجەمیان لیەهە ئاعکراو عارەوەکاوی دەروووی
کارەکحەرن وبەپێی ڕەوجی ڕووداوەکان زیاثر دەردەکەون  .زاه ینی ئەم
لیەهە ج یاوا زاهە بەگغتی بەهۆی هاوەوە زۆربەی جار بەرجەصحە
دەبً و لە هەڵوێضد و مامەڵەیاهدا ڕەهگ دەدەهەوە و ب ە کارەکحەر
9
صازی هاو دەبرێً .
لەم ڕووەوە ((کەصێتی صازی بەرهەمی کۆی ئەو ثایبەثمەهدییاهەی
مرۆڤێکە ،هەموو ئەو عحاهەی بحواهرێد بە وردی لەژیاوی
کەصێکدا بساهرێد  8ثەمەن ،رادەی هۆظ ،رەگەز ،مەیلی ص ێکس ی ،
8

مدمد مەهحك ,ثەکىی کی فرە ڕەهگی ل ە ڕۆماوی کوردیدا (کرماهجی
خواروو) صا ڵی (  ,)2000- 2010چاپی یەکەم ,چاپخاهەی لەریا,
 ,2013ل()161- 163
9
لەڕێگای هاصاهدوی کارەکحەرەوە بەرەو پەیوەهدی هاو و جەصحەی
دەچین ,لەبەر ئەم هۆکارە بەپێویضحمان زاوی ئەم الیەهە ڕوون
بکەیىەوە.
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ع ێوازی كضەکردن ،رەفحاری بە رامبەر بە ماع ێن و جل و بەرگ،
ئاصتی خوێىدەوا ری و پ یغەیی ،با ری دەرووو ی و ثوڕەیی ،بەهاو
10
ب یرەکاوی ،واثا ثەواوی رووی مرۆڤێك)) .
لەڕێگای هاص یکی کارەکحەرەوە و ئاعىابوون بە هەموو لیەهەکاو ی
ژیاوی و وابەصحەکردهیان بە هاوەکاهیاهەوە ،دەبً بە مایەی صەرهجی
خوێىەر و وەصفەکان کامڵتر دەکەن  .ب ێگومان هەموو لیەهەکاو ی
کەصێتی کارەکحەر پەیوەصتن بە وەصف کرده یاهەوە – چۆهێتی و
چەهدێتی وەصف – لەڕووی دەوڵەمەهدی فەرهەهگی زمان و
ع ێوازی وەصف کردهەوە ،بۆ هموهە بووو ی جەصحەی ثەواو یان
کەم ئەهدام ل ە کارەکحەرەکاهدا ،دەربڕی دەروون و لەگەڵ
پ ێغهاثەکاوی ژیاهیدا دەکات ،لەهەمان کاثدا دەوروبەر و
کۆمەڵەکەی چۆن مام ەڵە و ڕەفحاری لەگەڵ دەکەن  .هەموو
هەصد و هەصحەکاوی ورد ی وەصفەکان پ ێویتی بە دەصحەواژەی
گوهجاوە بۆ بە واك یع کردن و ئاوێحەکردوی وێىەکان بە وێىەکاوی
ژیاهەوە .
لەبەر ئەوەی هاوی کارەکحەر دەبێد بە هاصىام ە یان ڕەفحار و جوڵە
و چۆهێتی جەصحەیان لە ڕووی پ ێکهاثىەوە پێ دیاری دەکرێد،
ڕۆماهىووش ((گروپ ێك وعە دروصد دەکات ،...... ،هاوی
دیاریکراویان دەهێد ،رەگەزی دیا ریکراویان پ ێ دەبەخغێد ،جوڵە
و ڕەوجی كاب یلی كبووڵیان پ ێ هەڵدەگرێد ،وایان لێ دەکات لەڕێی
ئەو دەصحەوا ژاهەی لەهێوان دوو برۆیاهدا ج ێگەیان دەبێحەوە،
11
كضە بکەن)) .
ل ێرەدا ڕۆ ڵی جەصحە ثەواو بەرجەصحە دەبێ ،بە ئاعکرا ه ێماکاو ی
جەصحە و جوڵە و هەڵضوکەوجی کارەکحەر دەبێد بە دەرخەری
هەصد و هەصد و هەڵوێضتی  .بە رامبەر دیاردەکاوی دەوروبەری،
جەصحە ((وەن هۆکارێکە بۆ ڕووهکردهەوەی بابەثەکان و لەپێىاو
12
ژیاهەوە و هواهدو ی کردەوەکاهدا بەکارهاثوون)) .
هاوی مرۆڤ چەهدیً ماها لەخۆ دەگرێد ،وەن ڕەمس و ه ێمایەن
))لەڕووی زاوضتی ص یمۆلۆجیا – -Simologiaعلم الدللة – وە،
هاوی مرۆڤ وەن ه ێمایەکی زماو ی لە كۆهاغێکی دیاریکراودا
پەیوەصحە بە ع یکردهەوەی دەروووی و کۆمەاڵیەجی و
زماه ییەوە ،....،لەهاویاهدا بەعێکی صەرەکی بۆ جووڵەی جەصحە
ثەرخاهکراوە ،وەن ه ێمایەکی زماو ی ،جەصحە دەکەوێحە ه ێما
پەخغکردن و ئ یغارەثدان ،کە ه ێمایەکە لەکات و صاث ێکی
دیاریکراودا هەڵگری ل ێکداهەوەی ثایبەجی خۆیەجی ،وەکو ه ێما و
ئ یغارەثەکاوی چاو ،کەوەکو کۆدێکی زماو ی هەڵگری واثای ثایبەثً
13
لەهاو زاوضتی ص یمۆلۆجیادا ،ل ێکداهەوەی زماه یان بۆ دەکرێد ((

هەروەها ل ێکۆڵەری دەروووی (دەیڤید ف یگڵیۆ) لە زاهکۆی
)(Illinoisئەوەی خضحووەثە ڕوو ،کە ((هاوی مىداڵ کاریگەری
لەصەر ژیاهیان دەکات ،ثا کۆثاییەکاوی ثەمەهیان بەرەو باعتر یان
بەرەو خراپتر لەوەی کە هەن ،واثا کاریگەری ئەم هاواهە لەصە ر
رەفحار و هەڵضوکەوثیان دەردەکەوێد ،بۆ ئەمەظ هاوی چەهدیً
کەش لەبەڵگە هاوەکاوی لەدایكبووهیان – لە دایك و باوکەکاهیاوی
وەرگرثووە – لەوەوە جوڵەی جەصحە و ڕەفحار و هەڵضوکەوثوو
چۆهیەجی دروصخبووو ی جەصحەیاوی دیاریکردووە و کاریگەری ئەم
هاواهەی بە وردی ثۆمارکردووە ،لەصاڵە ج یاوازەکاو ی
14
ثەمەهیاهدا)) .
هەر لەڕواهگەی زاوضتی ص یمۆلۆجیاوە( ،د.صم یر السغبي) دەربارەی
بەرجەصحەبوووی وێىەکاوی ڕوخضار و جەصحەی مرۆڤ و
پەیوەهدیان بە هاوەکاهیاهەوە ئەوەی خضحووەثە ڕوو ((هەریەکە لە
وێىە جۆربەجۆرەکاوی جەصحەی مرۆڤ ،لە هەموو بارودۆخێکی
ژیاهیاهدا ،لەژێر کاریگەری هاوەکاهیاهدا ع ێوازی ج یاواز وەردەگرن،
وەکو پەرچەکردارێکی لەخۆوە ه ییە بۆ ڕووداوەکان ،بەڵکو هاوەکاو ی
جەصحە دەخەهە ژێر کۆهترۆ ڵی خۆیاهەوە ،هەروەن چۆن مرۆڤ ل ە
م یدیاکاهدا و لە ژیاوی کۆمەاڵیەجی و لەبوا ری هوهەردا و .....دا،
جەصحەی ع ێوازی رەفحاری ج یاوازی پ ێوە دیارە ،بەم جۆرە ل ە
بەرهەمێکی ئەدەبیدا کارەکحەرەکاوی ثەواو لەژێر کۆهترۆڵ و
15
کاریگەری هاوەکاهیاهدا ه ێما و ئ یغارەت پەخػ دەکەن)) .
هەر بەو جۆرە (د.صم یر السغبي) ڕاو بۆچوووی ( ڕۆلت بارت)
دەخاثە ڕوو ،صەبارەت بە کاریگەری هاو لەصەر جەصحەی مرۆڤ،
ئەم وێىاهەی مرۆڤ ((هامەیەکً جەصحەی مرۆڤ وەن کۆگا و
کاهگا یەن وایە و لەوێوە پەخػ دەکرێً بە کاریگەری هاوەکاهیان،
بەثایبەجی رەخضاری مرۆڤ – کە بە رامبەرەکاهیان ل ێیان
16
وەردەگرن)) .
هەروەها زۆربەی صەرچاوەکاوی بواری ص یمۆلۆجیا ،ئەوە دوپات
دەکەهەوە ک ە ه ێماکاوی جەصحە وەکو رەمس و ه یغاهەیەکی زماو ی ثێی
دەڕواهرێد ،بەکاریگەری هاوەکان مرۆڤ ب ێئاگایاهە – ل ععوری –
رەفحار دەکات ،لەژێر کاریگەری ماهای هاوەکاهیدا ،جەصحە جۆرە
وەاڵمداهەوەیەن وەردەگرێد دەبێد بە رەفحارێکی هەمیغەیی،
17
بەپێی بارودۆخی ج یاواز .
ڕەفحارەکاوی مرۆڤ و ه ێماکاوی جەصحەی هۆکارن بە رامبەر چۆهێتی
ب یرکردهەوە و صەرهج و ث ێڕواهین و پەروەردە و ئاصتی کۆمەاڵیەجی و
ژیری و ڕادەی ڕۆعيبیری و ئاینی و ......هحد ،مرۆڤ ث ێیان دەگات و
14

10

بوعرا کەصىەزاوی ,پلۆت لە چیرۆکی کوردیدا ,ل.122
11
صەرچاوەی پێغوو ,ل.120
12
ئەرصحۆ ,پۆیەثیکا ,وەرگێڕاوی د.مدمد کمال ,چاپی
یەکەم,چاپخاهەی دەزگای چاپ و پەخش ی صەرەم ,2010 ,ل.16
13
مدمد غرافي ,قراءة في صیمولوجیا البصریة,2017/8/21 ,
. www.aljabriabed.net
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Michael Headric, How your names shape your identity.
http://ar.wikipedia.org
15
د..صمیر السغبي ,صیمولوجیا الصورة الاعاریة,
. www.m.ahewar.org
16
هەمان صەرچاوە.
17
بۆ ئەم بابەثە صوودمان لەم صەرچاواهە وەرگرثووە.
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کەم و زۆر ئاعىایان دەبێد ،لەهەر بارێکدا بەهاوی خۆی کاریگەر
دەبێد و دەبێد بە بەعێك لە کەصێتی .
ئەو ه ێما و ئ یغارەثاهەی کە ڕۆماهىووش بە ویضتی خۆی دەیکات
بە هاو و هاصىامەی ثایبەجی کارەکحەرەکاوی و بە ویضتی خۆی
رەفحاریان پێ دەکات ،زۆربەیان بەهۆی کاریگەری ئەدەبی
فۆلکلۆری و زاوضتی م یضۆلۆجیاوەیە ،هەریەکە لە ڕەمسەکان و
جوڵەکاوی جەصحەظ ،کە بەعێکً لە زاوضتی واثا – ص یمۆلۆجیا -
 ،ئەو زاوضحەی لە ڕەمسەکاوی ژیاوی مرۆڤ دەکۆڵێحەوە ب ێگومان
زاوضتی م یضۆلۆجیاظ دەربارەی ئەفضاهە و ب یر و ث ێڕواهینی کۆوی
مرۆڤە  .لەم ڕووەوە دەثواهین بڵێین کاری ڕەمسەکاوی ئەفضاهەکا ن
لەصەر بوارە جۆر بەجۆرەکاوی کۆمەڵ و ب یری کۆمەڵ ڕەهگی
داوەثەوە ،وەکو ث ێگەیغتن و ژیری و ب یری کۆمەاڵیەجی ،هەروەها ب یر
و باوەڕی ئاینی و داب و هەرید و  ،.....هەر بەو جۆرە کاریگەری
لەصەر ئەدەب ب ەگغتی وەکو جۆرەکاوی كوثابخاهە و ڕێباز و ثەوژمە
ئەدەبییەکان کردووە  .بەو پ ێیەی ڕۆماهیػ هوهەرێکی ئەدەبییە زۆر
لەو پەیڕەوە کۆمەاڵیەثیاهە و ئەو ڕەمساهەی پ ێی ئاعىایە بۆ دەربڕینی
پەیڕەو و داب و هەریحەکان ،چوهکە خۆی بەعێکە لە کۆمەڵ ،
دەگەیً بە ئاعىابوون بە ئاصتی هوهەری و ث ێگەیغتن لەبیری
ثایبەجی ڕۆماهىووش لەعیکردهەوەی ه ێماکاهدا  .بە واثایەکی ثر
بەهۆی زاوضتی ص یمۆلۆجیاوە لەهەموو نه ێنی و عا راوەییەکاوی هاو
دەقی ڕۆمان ث ێدەگەیً ،کە جۆرێکً لە ڕەمس و ه ێما
(ص یمۆلۆجییەکان) کە جەصحە دەیاهىوێىێد .
ڕۆماهىووش هەهدێجار بۆ ک ێغاوی وێىەی جەصحەی کارەکحەرەکاوی
(جەصحەی صروعد) ب ەکاردەهێىێد ،کە بەعێکە لە عوێً ،ل ە
ڕۆماهدا عوێً فرە لیەهە ،صروعح یػ وەن بەعێك دەبێد بە
گوزارعد لە کەصێتی کارەکحەرەکاوی ،عوێً دەکرێد بە بىەما و
لەوێوە وەصفی جەصحە و وەصفی هەموو پ ێکهاثەکاو ی ثری دەق
دەکرێد ،بۆ همووهە لە ڕۆماوی (ه ێالهە )دا ،هووصەر صەهگی
كورصایی خضحۆثە صەر عوێً و لە وەصفی ئەم جەصحەیەوە
جەصحەی کارەکحەرەکاوی دەخاثە ڕوو ،چوهکە ((عوێً لە ڕۆماوی
ه ێالهەدا بووەثە خاوەن دەصەاڵت لەبەرهەم ه ێىاوی کارەکحەر و
18
ڕووداوەکاهدا ،گ ێڕاهەوەی دایەلۆگ و وەصفی بەرهەم ه ێىاوە)) .
واثا بەهۆی وەصفی گغح ییەوە وەصفی ثایبەثیمان بۆ دەردەکەوێد
و وێىەی جەصحەی ئەو کارەکحە راهە ،لەژێر کاریگەری صروعحدا –
عوێً – بي یادهراون و بەعێکً لەو .
زۆرجار بەهۆی هاوەڕۆن و بابەجی ڕۆماهەکەوە ،هاوی
کەصایەثییەکان و بي یاد و ب یر و هەڵوێضخیان بەو جۆرە دەبێد و
ڕەهگداهەوەی ئەو بابەثەن کە دەخرێحە ڕوو  .لە وعەوە جەصحە و
جۆری پ ێکهاثە و ڕوخضاریان دیاری دەکرێد ،بۆ همووهە لە ڕۆماوی
ئەفضاهەییدا ،کارەکحەرەکاوی همووهەی هێزی صەرووی دەصەاڵجی
18

ثاهیا ئەصعد مدمد صاڵح ,بيیادی عوێً ل ە دوو همووهەی
ڕۆماوی کوردیدا (ئەژدیها ,هێالهە) ,لێکۆڵیىەوەیەکی ث یۆری ,
پراکحیکی ,ڕەخىەییە ,چاپی یەکەم ,چاپخاهەی د ەزگای چاپ و
پەخش ی صەردەم ,2011 ,ل.60
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مرۆڤً و دروصحکراوی خەیاڵیین ،لەبەر ئەوە دەبێد ها ئاصایی
بخرێىە ڕوو ،لە ڕووی هاو و وەصفی جەصحە و وردەکارییەکاو ی
ڕوخضاریاهەوە .
هەهدێكجاریػ ڕۆماهىووش جەصحەی کارەکحەرەکاوی بە کاریگەری
هاوەکەیەوە دیاری دەکات و وێىەی دەکێغێد ،هەروەها ڕەهەهدی
دەروووی و کۆمەاڵیەثیان دەداجێ و هاوەکان بۆ دەرخضحنی زۆر
لیەوی ژیان بەکاردەهێنرێد((،هەروەن – أخالم مضحغاهمي – لە
ڕۆماوی  -ذاکرة الجضد – دا ،هاوی کارەکحەری (خ یاة) کە
ئافرەثێکە دەگۆڕێد بۆ (أخالم) ،باس ی ئافرەثێك دەکات لەژێر
کاریگەری دەصەاڵجی فەرەوضیدا لە جە زائیرەوە دەڕوات بۆ
دەرەوەی واڵت ،دوای ئەوەی باوکی عەهید دەکرێد ،بەپێچەواهەی
هاوەکەیەوە کە (خ یاة)ە ،هەموو ص یما و خەصڵەت و ماف ێکی
19
ل ێضەهد راوەثەوە)) .
هەر بەو جۆرە ((لە وێىەی کارەکحەرێکی ثردا بە هاوی "خال ید"ەوە،
لە جەهگەکەدا دەصتی دەپەڕێد ،بە هەمری وەکو كارەماهێك
وێىەی دەکێغرێد ،لەگەڵ هاوەکەیدا جەصحەی گوهجاوە ،بەاڵم
لەهاوی "خ یاة"دا پەیوەهدییەکی پ ێچەواهەیە ،بۆ صرێىەوەی
20
مافەکاوی ئافرەت و مرۆڤ بەگغتی)) .
هووصەر دوو کارەکحەری دروصحکردووە ،بەهۆی کاریگەری عوێنی
ژیاهیاهەوە ،هاوەکاهیان و جەصحەیان واثایان دەدرێتێ ،بەاڵم دوو
واثای لەیەن ج یاواز ،واثا (خ یاة) کە ماهای خۆش ی و عادییە
هام ێىێد ،بەاڵم (خالد) وەن کەصێکی کەم ئەهدام بەهەمری
دەهێڵرێحەوە .
هەر بەو جۆرە لەڕووی زاوضتی ص یمۆلۆجیاوە ،دەهگەکاوی هاوەکان،
کاردەکەهە صەر جەصحە و رەفحارەکاوی دیاریدەکەن ،لەبەر ئەوە
هاوی کارەکحەر زۆر ل ێکداهەوەمان دەربارەی دەق دەداجێ ((چوهکە
هاوەکان هەڵگری چەهدیً مەبەصتی عا راوەیە و هووصەر
لەڕێگایاهەوە گوزارعد لە ب یر و بۆچوهەکاوی خۆی دەکات ،زۆرجار
هاوەکان ئاعکران و پ ێوید ب ەلێکداهەوە هاکەن و لەگەڵ ص یما و
روخضاری کارەکحەردا دەگوهجێد ،هەهدێکیغیان دەبێد
ل ێکداهەوەیان بۆ بکەیً ،چوهکە ڕوخضار و جەصحە بە ئاعکرا
هاخەهە ڕوو ،ئەم جۆرە دەبێد گوهجاوبً لەڕووی هاو و جەصحەوە
یان پ ێچەواهەبً  .بەو واثایەی هاوێك ماهایەکی دژی هەبێد لەگەڵ
جەصحەی کەصایەثییەکەیدا ،یان بەهەردوو جۆری دیار و هادیار،
واثا ئامادە و خەیاڵی ،کارەکحەرەکان ل ەگەڵ هاوەکاهیاهدا دەخاثە
21
ڕوو)) .

19

هىد صعدووي ,قراءة في روایة ذاکرة الجضد الاخالم مضحغاهمي –
بین أها الکاثبة و هو البطل ,2017/8/22 ,-
. www.mokarabat.com
20
هەمان صەرچاوە.
21
د.أصماء ابراهیم خضین عىقار ,صیمیائیة الشخصیة في روایات
یوصف الباعي الاجحماعیة ,رصالة دکحوراە جامعة عین الغمط,
کلیة البىات لالداب و العلوم و التربیة ,قضم اللغة العربیة و ادابها,
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بەمجۆرە ڕۆ ڵی هاو لەگەڵ چۆهیەجی وەصفی جەصحەیدا بەرجەصحە
دەبێد و خوێىەر بەوردی مامەڵەی لەگەڵدا دەکات .
بەهۆی ڕۆڵ و گرهگی هاو لەژیاوی مرۆڤدا ،لەهاو ڕۆماهیغدا
بەهەمان گرهگ ییەوە مامەڵەی لەگەڵدا د ەکرێد و وەکو هاصىامەی
کارەکحەر وایە ((بەهۆی ئەو نه ێىییەی هەیەجی دەبێد بەدەرخەری
هەموو ص یفات و خەصڵەت و خەز و ئارەزووەکاوی کارەکحەر،
زۆرجار هاوباهگ یان هاوی خ ێزان و بىەماڵە ،هاوی کەصێتی
22
دەصڕێحەوە)) .
( ڕێبوار ص یوەیلی) دەربارەی هاوی کارەکحەر و زماو ی دەربڕیً لە
ڕۆماهەکاوی (بەخحیار عەلی)دا دەڵێد (( 8ئەو زماهەی وادەکات
خەیاڵ ببەصتێ بە واك یعەوە بەڵکو ئەم جەوهەرە پ ێػ هەموو
عخ ێك جەوهەرێکی زماه ییە ،زمان ئاصحە ڕۆ ژاهەییەکەی خۆی
ج ێدەهێڵێد و دەبێحە ه ێزێك بۆ هاول ێىا ن و دەبێحە عوێنی ماهەوەی
ب ێکۆثایی ،واثا لەو کاثەدا ئاگای ی بەرهەمەکە دەکەوێحە بەرگری
لەخۆی ،وەن بەرهەمێکی هوهەری ،کە ث یایدا زمان ئاصحە
ئاڵوگۆڕە ڕۆ ژاهەییەکەی ج ێدەهێڵێد و دەبێحە كەدەری
23
بەرهەمەکە)) .
بەو پ ێیەی زمان بۆ ئاخاوثن ی ژیاوی ڕۆ ژاهەیە ،بەاڵم لە ڕۆماهدا ئەم
ئاصتی ئاخاوثىە بەجێدەهێڵێد و دەبێد بە هاصىامەی کارەکحەر و
ڕۆماهىووش وەن هۆکارێك بۆ گوزارعحکردن لە کەصێتی کارەکحەر
و بۆ وەصفی جەصحەیان بەکاریدەهێنن  .بەرهەمی هوهە ریػ بە
مامەڵە و جووڵەی ه ێوان کارەکحەرەکان و بەردەوامیان بۆ ڕووداوی
ڕووداوەکان و بەرە و کۆثایی چووه یان دەبێد بە بەرگری ل ە
بەرهەمەکە و یەکێتی دەپارێسێد  .زمان وەکو لیەهێکی ڕووخضاری
بەرهەمەکە لەبەر گرهگ ییەکەی دەبێد بە هۆکارێك بۆ صەرکەوثً
یان صەرهەکەوثنی ڕۆماهەکە  .لە صىووری ل ێکۆڵیىەوەکەماهدا
هەوڵمان داوە پەیوەهدی هاو بەجەصحەوە ،لەڕووی پەیوەهدی هاو
بە جەصحەی (مرۆڤ ،صروعد ،ئاژەڵ)ەوە بخەیىە ڕوو .

أ.پەیوەهدی هاو بەجەصحەی مرۆڤەوە:
لەبەر ئەوەی ڕۆماهىووش بەردەوام هەوڵ دەدات کەصایەثیەکان –
کارەکحەرەکان –ی ڕۆماهەکەی بەعێوەیەکی ثەواو و صەرهجڕاکێػ
بخاثە ڕوو ،هاوی کارەکحەرەکان دەگوهجێىێد لەگەڵ وەصف ی
جەصحە و خوو ڕەوعد و جۆهێتی هەڵضوکەوت و ثەهاهەت چۆهێتی
ب یرکردهەوە و هەڵوێضتی ثایبەثیاهدا ،زۆ رجاریػ بۆ دەرخضحنی
ص یفاجی پ ێچەواهەیە لە کارەکحەرەکەیاهدا ،بۆ همووهە (بەخحیار
عەلی) لە (مەرگی ثاكاهەی دووەم)دا ،لە وەصفی کارەکحەر
(صەرثیپ – خاثەم بوهرزی)دا کە یەکێك بووە لە پ یاوەکاو ی
خکومەجی بەعط ،لە عەڕی هاوخۆدا ،وەکو ڕەوعتی – ص یفاجی –
اعراف :د.خضً اخمد البىداريwww.crv4.eulc.edu.eg/eulc-v5 .
.
22
مدمد فخرالدیً ,قراءة صیمیائیة في داللة الاصم املغربي.
. www.maghress.com/khaba
23
ڕێبوار صیوەیلی ,دهیای عحە بچووکەکان ,چاپی دووەم,
چاپخاهەی ڕەهج ,2005 ,ل(.)258- 259
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خاثەمی ثەی ،لە دڵفراواو ی و صەخاوەثدا ثفەهگی بەهاو خ ەڵکدا
دابەظ کردووە ،بۆ ئەوەی یەکتری بکوژن ،لێرەدا ڕۆماهىووش
وەصفی بە پ یاوێکی دڵف راوان دەکات وەن خاثەمی ثەی و
مەبەصحیص ی پ ێداوی ص یفاجی پ ێچەواهەیە ،هەروەن دەڵێد8
((کاث ێك لەوصە ری عەكامەکەوە دەرکەوثً ،مً زەلێکی کۆهم
دەکێغا ،ثفەهگێ ك لەو ثفەهگاهەم لەعاهدا بوون ،کە لە زەماوی
عەڕی هاوخۆدا صەرثیپ (خاثەم بوهرزی) بەدەصتی خۆی بەصەر
ه ێزەکاوی ئاصایص ی هاوخۆدا دابەعیکرد))( .مەرگی ثاكاهەی دووەم ،
ل)52
هەروەها ئاماژە دەکات بە ڕوخضارێکی جوان و گەش ی مىداڵێکی
دواهسە صااڵن بەهاوی (صالر چاوع ین) کە بەدەصتی پ یاواوی ڕژێمی
بەعط کوژ راوە و گوهجاهدن لەڕووی هاو و جەصحەیەوە کراوە .
هەر بەو جۆرە وەصفی کەصایەجی (صل ێمان كەصاب) دەکات و
لەگەڵ هاوەکەیدا ص یفاجی ڕق و ک یىە و پ یاوکوژی دەردەخات ،کە
هەروەن پ یغەی كەصابییەکەی لەصەر پردی (خاصە) چەهدیً
کەس ی صەربڕیوە و د ڕهدەیی بووە بە ص یفاجی بەردەوامی،
جەصحەش ی هەمیغە بۆوی خوێنی لێهاثووە ،وەن كەصابێك ،
هەروەن لە ڕۆماهەکەدا دەڵێد (( 8صل ێمان كەصاب بوو ،کە هەر
بەو ک ێردەی مەڕ و بسهەکاوی پ ێ صەردەبڕیً ،لە ڕۆژگاری جەهگی
هاوخۆدا ،ئەو ثورکماهاهەی پ ێ صەردەبڕی کە لەصەر پردی خاص ە
لەبری ئەوەی بڵێن (برهج) دەیاهوت (ب یرهج ) ))( .مەرگی ثاكاهەی
دووەم ،ل. )15
کارەکحەرێکی ثری (مە رگی ثاكاه ەی دوو ەم) – ئەخمەدی ها ڵ گەورە
–یە ،کە گوهجاهدو ی لەهێوان هاو و ص یفاثیدا کردووە ،هەرچەهدە
خۆی لە بىەماڵەوە کەصێکی (هاڵبەهد)بووە ،باوکی ها ڵی بۆ
ئەصپەکاوی (صەهەهگ) کردووە کە پ یاوێکی بەعس ی بووە،
لەهەمان کاثدا ماهای هەڵخەڵەثاهدن و فریوداوی خەڵکیػ
دەگەیەهێد ،کە ثووش ی گ ێچەڵی کردووەن لەگەڵ رژێمی بەعطدا
((ئەخمەدی کوڕی ئەو هاڵچییە بوو ،کە باوکی ها ڵی بۆ ئەصپەکاوی
صەرهەهگ دروصد دەکرد ،کە عەوەهای عەو لەگەڵ کوڕەکەی
ثۆدا صەریان لەصەر یەن صەریً ( .))....مەرگی ثاكاهەی دووەم،
ل. )24
(خورع یدی جادووباز)یػ یەکێکە لەو کەصایەثیاهەی ک ە هاوڕێی
(ئەعرەف)بووە ،خاوەوی چاوێکی عووعەیی بووە ،هەر ئەوی ػ
هەوڵی لەهاوبردوی ئەعرەفی داوە ،لەگەڵ (صەعید)ی برا ی
ئەعرەفدا ،همووهەی کەصێکی جادووگ ەری ف ێڵباز بووە ،کە کەش
لێی ث ێىەگەیغحووە ،هەروەن (خورع ید) خۆی دەڵێد ((بەصەر
صوو ڕماهەوە صەیرێکی چاوە عووعەکەمی کرد ،کە لەدەصحمدا و
لەگەڵ دوو ه ەڵماجی دیکەدا هەڵماكۆم پ ێدەکرد ،پێی گووثم8
خورع ید کەواثە ثۆ بە ڕاصد چاوێکد عووعەیە))( .مەرگی
ثاكاهەی دووەم ،ل. )76
هەروەها (ع ێرزاد خەصەن) لە ڕۆماوی(خەصار و صەگەکاوی
باوکم)دا وەصفی (زوڵەیخا)ی خوعکی دەکات ،کە لە پاظ هاعحن ی
باوک یان لە گۆڕصحان بە عەهوەت و خەزێکی زۆرەوە  ،چاوی
بڕیوەثە جەصحە و لەظ و لری زێواهەکە ،ئاعکرایە کوڕەکان و
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کچەکاوی خەصارەکە لە پاظ مردو ی باوک یان دەرگا بۆ خەز و
ئارەزووە کپ کراوەکاهیان دەکرێحەوە ،هەرەن دەڵێد (( 8زوڵەیخای
خوعکم ب ێ عەرماهە چاوی بڕیبووە دەصتی ثوکن ی زێواهەکە،
لەودەمەی گەمەی بە هەردوو ه ێلکەکە دەکرد و صەیری ئەمی
دەکرد ،دواجار ماو ی گرت و وجی " 8کاکە مً ثەواو  ،.....هایەمەوە
خەصارەکە  ....ل ێرە دەبم و ئاگام لە گۆڕەکەی باوکم دەبێ")).
(خەصار و صەگەکاوی باوکم ،ل)35
لێرەدا ڕۆماهىووش دەیەوێد چ یرۆکی (یوصف و زوڵەیخا) زیىدوو
بکاثەوە و هاوی زوڵەیخای خوعکی لەهاوی زو ڵەیخای صەردەمی
(یوصف) هسیك بکاثەوە و ب ێگومان لەوەوە وەری گرثووە و
چ ێرۆکێکی هاوێوەی دروصحکردووە ،دەبیىین لە چ یرۆکی یوصف و
زوڵەیخادا (یوصف) ب ێحاواهە و زوڵەیخا لەپغ حەوە پەلماری
جلەکاوی دەدات ،بەاڵم ل ێرەدا زێواهەکە ثاواهبار و بەدڕەوعحە ،
لەکاجی هاعحنی مردوویەکدا بەو جۆرە ڕەفحاری کردووە .
ئەم باصە و هەموو ڕۆماهەکەش ی ،ئاماژە بە بارودۆخی کپ کردن و
صەرکوثکردوی کوڕ و کچەکاوی خەصارەکە دەکات ،لەژێر صایەی
چەوصاهەوەی باون صالریدا  .دواثر هووصەر بەوردی وەصفی
(زێبا)ی خوعکی دەکات کە لەجواوی و هازداریدا ئەو هاوەی ل ێنراوە،
هەروەن لەماهای هاوەکەدا – زێبا – واثا جوان و هاصك ،هەروەن
دەڵێد (( 8زێبای هازدار و هەمیغە ل ێو بەبار و چاو بەخومار )).....
(خەصار و صەگەکاوی باوکم ،ل)52
لە ڕۆماوی (جەهگ)ی (ص ەاڵح عمر)دا ،گ ێڕەرەوە ئەوە دەخاثە ڕوو
کە برایەکی گەورەی هەبووە بە هاوی (علی) ،ب ێگومان ئاماژەیە بە
(ئ یمامی علی) دەکات لە ڕووی ئا زایەجی و جوامێری و ژیرییەوە،
چوهکە کارەصاجی جەهگی یەکەمی جیهاوی باش د ەکات ،کە خ ێزاهێك
لە ئ ێراهەوە هاثوون بۆ ع ێراق و ئ ێراهیػ لەڕووی مەزهەبەوە
ع یعەن ،خەز بە هاوی (علی) دەکەن بۆ هەوەکاهیان ،هەثا لە
ئا زایەجی و هەبەردیدا بچ ێحەوە صەر (ئ یمامی علی) ،هەروەن
دەڵێد (( 8بەهەمان ع ێوە ئەوەعم هەدە زاوی کە برایەکم هەیە
بەهاوی علی و ئەویػ ل ەلیەن جەهدرمەوە ڕفێنراوە و صە ر و
صۆراغی و ییە))( .جەهگ ،ل)5
دواثر ئاماژە بە کارەکحەرێکی ثر دەکات بەهاوی (هەرمین) و لە
ڕۆماهەکەدا بە وردی بەس ی جەصحە و ل ەظ و لری هەرمۆڵەی
(هەرمین) دەکات ،کە کچ ێکی ماڵێکی دەوڵەمەهدە ،هەروەن
دەڵێد (( 8هەرمین بااڵ بەرزی كژ ئەرخەواوی ،...... ،ئەویػ باصکی
عل و هەرمی بەصەردیوار و پەهجەرەکان عۆڕ هەکردبووەوە و پرچ ی
خاوی عاهە هەکردبوو ( .))....جەهگ ،ل)55
(صەاڵح عمر) ئاماژە بە هاوی (صەرکەوت) دەکات ،کە کوڕێکی ئازا
و چاوهەثرش بووە و هەوڵیداوە بۆ صەرکەوثً ،صەرە ڕای ئەوە ،
بەثایبەجی ئاماژەیەکی ثەمەن و جەصحەی دەخاثە ڕوو کە ثەمەو ی
هەرزەکار بووە و ڕووەو صەرەوە هەڵکغاوە و بەرەو گەورەبوون
چووە لەڕووی جەصحەییەوە ،بۆ همووهە دەڵێد (( 8صەرکەوثیػ
وەن –علی  -بااڵ بەرزێکی چوار عاهەبوو ،..... ،لە ثافی لوێخیدا بوو،
ثازە هەڵی دەدا و ثازە صم ێڵی دادەها ،لە هەموو هاوچەکەدا،
کوڕێکی وەن ئەو کۆن هەبوو))( .جەهگ ،ل)57
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دواثر هووصەر ئاماژە بە (ئ یضماعیل) هاوێك دەکات ،کە بەهۆی
پ یرۆزی هەوەکەیەوە ،مرۆڤێکی ڕاصد و خواهاس ی ل ێدەرچووە ،ب ە
ه ێما و ئ یغارەت هاوەکەی دەبێد بە ئاماژەیەکی موصوڵماهێتی ،
هەروەن دەڵێد (( 8ئ یضماعیل پ یاوێکی خوظ مەزهەبوو خسمەت
گوزار بوو ،ئە وەن م ەل و زاها و ڕیػ صپی گوهد ،بەجووثە لەگەڵ
باوکد خەڵکیان ف ێری خوێىدەواری دەکردوو بەرەو چاکە خوازی و
دوورکەوثىەوە لە خراپە دەیان بردن))( .جەهگ ،ل)77
(خض ێن عارف) لە ڕۆماوی (ه ێالهە )دا (ئاماژە بە کارەکحەری
(صوبدان) دەکات کە هاوەکەی ڕەهگداهەوەی جەصحە و دەرووهێکی
پان و ب ێگەردە ،کە دوورە لەهەموو هاثەواوییەکی جەصحە و
دەرووهەوە) .
هەروەها هەردوو کەصایەجی (خەمۆلە و جافر) ک ە هاوڕێی
صوبداهً ،ئامادەبووهیان هەیە بە بەردەوامی ثا کۆثایی ڕۆماهەکە،
کەصایەجی (خەمۆلە) 8مرۆڤێکی لوازە لەڕووی جەصحە و
دەرووهەوە و پ یغەی جاعا یەجی دەکات ،لەصەرەثاعەوە مرۆڤێکی
هازدار و خۆعەویضتی خ ێزاهەکەش ی بووە ،ب ەاڵم (جا فر) کەصێکی
هەثەوەییە ،لە هەردوو کارەکحەرەکەدا هاو و هاول ێنراو گوهجاهدن و
ثەباییان ث ێدایە ( .ه ێالهە ،ل)52
هەر بەو جۆرە کارەکحەری (ئاصۆ) ،کە کەهجێکە لەصەرەثای
لوێخیدا ،وەن چۆن لە ئاصۆوە خۆر هەڵدێد و صەرەثای ڕۆژێکی
هوێیە ،بەاڵم دوای ثەواوبوووی ڕۆژێکی ثەواو دووبارە لە ئاصۆوە
لەچاو وهدەبێد ،ب ەاڵم ثەمەوی (ئاصۆ) زوو کۆثای ی پ ێدێد و
عەهید دەبێد ،صەرە ڕای ئەوەظ جەصحەش ی بەثەواوی کام ڵ
هەبووە ،هەروەن لە دەكەکەدا هاثووە (( 8ئاصۆ کوڕێکی
جواهک یلەی مىداڵکار بووە ،ثازە صم ێڵی بۆر کردبوو ،هەرچەهدە
ڕەهگ و ڕووی زەرد هەڵگە ڕابوو ،بەاڵم وەن هەصد بەهیچ ئا زارێك
هاکات ،چاوە ڕەعەکاوی دەبریضکاهەوە و دژە بسەیەکی بەصەر ل ێوەوە
بوو))( .ه ێالهە ،ل)53
هەروەها هاوی (خاج ی ئەخەڕەظ) لەگەڵ ڕەفحارو جەصحەیدا
هاگوهج ێد ،هەروەن دەڵێد (( 8پ یاوێکی ئاودامان بە بەرگ و صەر و
ڕێػ و صم ێڵەوە وەن و چۆڕی ع یری صپی ،بە ڕوخضارێکی
هوراه ییەوە كىج و ك ید و وت و وریا و بەجەصحە بەخۆوە و عکۆدار
و ڕێسدار ( .))....ه ێالهە ،ل)504
لەجیاجی ئەوەی مرۆڤێکی ڕەظ و هاعریً بخاثە ڕوو ،وێىەی
پ ێچەواهەی لەگەڵ هاوەکەیدا دروصد کردووە .
بەپێچەواهەی (خاجی ئەخەڕەظ )ەوە ،وێەی کەصایەجی (کەریم
کەلل ـ ـە ) دروصد دەکات ،کە هاوەکەی دەربڕی جەصحەی و
گوزارعد لەو ع ێوەیە دەکات کە هووصەر دەیەوێد ب یخاثە ڕوو،
هەروەن دەڵێد (( 8ئەم کەلل ـە زلە گاییەکەی و دەم و كەپۆزی
كەبەی ،بەر ل ە هەرعخێکی ثر صەرهجی ڕاکێغابووم (.)).....ه ێالهە،
ل)555
(کەریم کەل ـلە) صەرە ڕای ل ێکچوون و گوهجاهدو ی هاوەکەی لەگەڵ
جەصحەیدا ،بەهاوباهگ بووە لە زوڵم و زۆرداریدا ،بۆیە بەم جۆرە
لەهاو خەڵکیدا ك ێزەون بووە ،لەبەر خراپ ی و بەدی کەصایەثییەکە،
ه ێىدەی ثر مرۆڤ ڕقی لە ڕوخضاری هاعرینی دەبێحەوە .
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(خەمە صاڵحی فەرماهدە) ئەگەرچی هاوەکەی بەصەر زاردا ثا
ڕادەیەن ئاڵۆزە ،ب ەاڵم خۆی وەن کەصێتی ڕەوعد و ڕەفحاری
جواهە(( ،ئەوە خەمە صاڵحی فەرماهدەیە ئەگەرچی صااڵهێکە
هەیدیوە ،بەاڵم هەر ئەو پ یاوە بەعان و عکۆ و بەویلارەی صااڵوی
زووە ،کە دیوێتی و هاص یوێتی ،ثاكە گۆڕاهکارییەن ث ێیدا ،لجاهگ ە
ماظ و برهج ییەکەی و ثاکە ثاکەی مووە صپ ییەکاوی صم ێڵێتی ،ک ە
دیمەهیان لەبەرچاو ع یریىتردەکا))( .ه ێالهە ،ل)545
لەوەصفی (صۆراهە صوور)دا ،ئەم دوو هاوەی ڕێکخضحووە ،لە
ڕووی گوهجاهدو ی دەهگی هەردوو وعەکەوە ،هەروەها هاوەکەظ
دەربڕی ع ێوەی جەصحەیەجی کە مرۆڤێکی صوورکارە ،هەروەها
هەردوو وعەی (صۆران ،صوور)ی لەڕووی فۆهەثیکەوە
گوهجاهدووە .
لەگەڵ ئەم هاوەعدا هاوی (کۆچەری کەمدووی کغومات) دەخاثە
ڕوو ،بەهەمان ع ێوەی (صۆراهە صوور) لەڕووی دەهگی یەکەمی
هەر س ێ وعەکەوە گوهجاهدن هەیە ،هەروەها لەڕووی واثاعەوە
مرڤێکی ه ێمً و لەصەرخۆیە (( 8ئەوە صۆراهە صووری كضە خۆش ی
هوکحەبازی بەهات و هاوارە و ئەوەظ کۆچەری کەمدووی
کغوماثە))( .ه ێالهە ،ل)541
هووصەر وەصفی (ئاوات)یػ دەکات ،کە چۆن ه یوا و ئاواج ی کورد
بەدی هایەت و مرۆڤی کورد لە چاوەڕێکردهدایە ،هەر بەو جۆرە
(ئاوات) لە ڕۆماهەکەدا کەصێکە هادیارە و بە ئ ێغکگرثىەوە
صەركاڵە (( 8دوایی ئاواث یػ داهاص ید کە ئ ێضحا لە هۆرەی
ئ ێغکگرثىدایە ( .))....ه ێالهە ،ل)541
هەروەها (کمال)یػ مرۆڤیکە گۆراوی دەڵێد ،لەبەر لوازی
جەصحەی هاثواه ێد دەهگ ه ەڵبڕێد ،واثە بە پ ێچەواهەی ماها ی
هاوەکەیەوە ((دوا کەش کەمالە ،کەمالی دەهگ خۆظ ،کە خەمی
گەورەی ئەوەیە هاثواه ێد بچریکێنێ و دەبێ بە دەهگی هسم و لەبەر
خۆوە گۆراوی بچڕێ))( .ه ێالهە ،ل)541

ب.پەیوەهدی هاو بە جەصحەی صروعحەوە:
هەروەن چۆن لەژیاوی ئاصایی مرۆڤدا چەهدیً عوێً بەهاوی
کەصایەثیەکەوە هاو دەبرێد یان بەپێچەواهەوە ،هاوی عوێً
دەبێد بە هاو بۆ چەهدیً کەش و پێی دەهاصرێخیان دەبێد بە هازهاو
بۆی ،لەهاو ڕۆماهیػدا هەروەن ئاوێىەیەکی ژیاوی مرۆڤە ،ئەم
دیاردەیە ڕەهگ دەداثەوە ،بۆ همووهە لە ڕۆماوی (جەهگ)دا –
صەلح عمر  -هاوی ئەعکەوثێك بە هاوی کەصایەثییەکی کۆهەوە
دەهێد ،کە خەڵکی ئەو عوێىە بووە و ع ێوازێکی ئەفضاهەیی و
زیادەڕۆییپێوە دیارە ،لە وەصفی جەصحەو کەصێتیدا ،هەروەها
چۆهێتی مامەڵەکردوی لەگەڵ ئاژەڵ و بەصحنی پەیوەهدی
لەگەڵیاهدا ،صەرە ڕای باصکردوی وەن کەصایەثیەکی ئا زا و
كارەمان و خواهاش ،صوار چاک ێکی لێهاثوو بووە و هەمیغە بە
عمغ ێر و خەهجەرەوە وێىەیەکی ئا زایەجی و هەبەردی ئەو
کەصایەجییە دەخاثە ڕوو ،کە (مد ێدیً خەهجەر)ە ،زۆربەی
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کاث ەکاوی ژیاوی لەهاو ئەو ئەعکەوثەدا بەصەربردووە ،کە وێىەی
خواهاص ێك دەخاثەڕوو .
بەو پ ێیەی ئەفضاهەکان ب یروباوەڕی مرۆڤی کۆ ن و پ ێغینی خضحۆثە
ڕوو ،لە صەردەمێکی دیاریکراودا ،لە باس ی ئەعکەوجی (مد ێدیً
خەهجەر)دا دەڵێد (( 8ئەعکەوجی مد ێدیً خەهجەر ئەعکەوثێك
بوو ،دەیان چ یرۆن و ئەفضاهەیان لەبارەوە دەگێڕایەوە،..... ،
دەیاهگوت مد ێدیً خەهجەر خۆش ی بەصەر ئەصپێکەوە لەهاوەهدی
ئەعکەوثەکە ،بە ث یر و عمغ ێر و خەهجەرێکی دەصك درێژەوە،
لەگەڵ کۆمەڵێك ئاصك و کەڵەکێوی عایی دەکەن ( .))....جەهگ،
ل)55
هەر بەوە جۆرە لە ڕۆماوی (ه ێالهە )دا (خض ێن عارف) هاوی دێی
(خاجی صوبدان) دەکات بەو هەوارگە و ه ێالهەیەی کە بەهۆی
عااڵوی ئەهفالەوەلەهاوچووە ،هاوی دێکە لەهاوی (خاج ی
صوبدان)ی بەپیرە گەورەی صوبداهەوە وەرگیراوە ک ە ئەو دێیەی
دروصد کردووە ،هەروەها (صوبدان)ی کارەکحەری صەرەکی
هاوەکەی بەهاوی باپ یرە گەورەیەوە هاوهراوە .
لەگەڵ ئەوەعدا بەهاوی دێی (خاجی صوبدان)ەوە هاوهراوە ،ک ە
ث یایدا لەدایك بووە هەروەها گردی (گۆڕصوبدان)یغگردێکە ل ە
هسیك دێیەکە (گۆڕصحاوی دێکەیە) و بەهەمان ع ێوە بەهاوی باپ یرە
گەورەی صوبداهەوە هاوهراوە ک ە یەکەمجار ئەو کەصایەجییە لەو
گردە ه ێژراوە  .هەروەها لە ڕۆماهەکەدا هاثووە ((خاجی صوبدا ن
لەگەڵ م ەل صاڵحی برا بچوک یدا بە ڕە زامەهدی باوک یان و براکاو ی
ثریان ،بە خاو خ ێزاهەوە لە (کاو ی وەلی)یەوە هاثوون و یەکەمین
دوو خاهوویان ث ێدا دروصد کردووە))( .ه ێالهە ،ل)53
هەروەها ئەعکەوجی (کوهە کەمحیار) بەهاوی کەمحیارەوە هاوهراوە
کە ئاژەڵێکی هاعریىە ،یان ئەو مرۆڤاهەی لەوێ ه یغحەجێبوون
کاج ی خ ۆی –وەکو ب یروباوەڕێکی ئەفضاهەیی  -هەموویان هاعریً
بوون و لە ئاژەڵ –کەمحیار  -چوون ،یان بەپێی هەمان ب یروباوەڕی
کۆن ،کاج ی خۆی کەمحیاری ث ێدا ژیاوە ،دەبیىین ئەم هاواهە (هاوی
کەصایەجی یان هاوی ئاژەڵ) بوون بە هۆکارێك بۆ هاوهاو ی عوێً،
یان بە پ ێچەواهەوە عوێً دەبێحە هۆکارێك بۆ هاوهاو ی
کەصایەثییەکان –کارەکحەرەکان -.

ج.پەیوەهدی هاو بە جەصحەی ئاژەڵەوە
لە ڕۆماوی (ه ێالهە)دا –خض ێن عارف  ، -هاوی ئاژەڵێك کە صەگی
پاصەواوی ما ڵی (صوبدان) بووە لە پ ێػ کارەصاجی ئەهفالدا بە –
هەثەر  -هاودەبات و وەصفی وریایی و زیرەکی ئەو ئاژەڵە دەکات ،کە
چۆن بەوەفاوە لەبەردەم ما ڵی صوبداهدا دێد و دەچێد ،کاث ێك
(صوبدان) ڕێی دەکەوێحەوە دێیەکەی خۆیان دەبیيێد (هەثەر)
وەن کارەکحەرێکی ژیر –وەکو مرۆڤێك  -دەکەوێحە گفحوگۆ و
ڕاکێغاوی صەرهجی (صوبدان) کە چۆن دێیەکەیان وێران بوو ە
((بەهەزمێکی ثایبەجی بۆ هواهدو ی ملکەچی خۆی و دڵىیابوون ل ە
هەڵوێضتی مً ،پەیحا پەیحا صەر و كەپۆزی بەوی و بڵىد د ەکرد،
دەصد و كاچ ی دەهێىاهە پ ێػ و دەیبردهە دواوە ،کلکی وەن پەڕەکی
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پاهکە دەخولهەوە ،ئ یىجا کاج ێ مً داهەویمە صەر چ یچکان،.... ،
بەصەری کس و کلکی عۆڕەوە دوو س ێ هەهگاو ڕووە و لی ما ڵی
خۆمان دوورکەوثەوە ،وەن ب یەوێ صکااڵ بۆلی خوا بەرێ ،صەری
بەرەو ئاصمان هەڵدەبڕی و كروصکەیەکی دەکرد( .))....ه ێالهە،
ل)51
دواثر هووصە ر دەیەوێد ئەوە بخاث ە ڕوو کە (هەثەر) وەن
کارەکحەرێکی ژیر و خاوەن هەڵوێضد دوای ئەوەی هەصد دەکات
لە ئەعکەوثەکەدا خۆی و صوبدان مەثرس ی ل ێیان هسیك
دەبێحەوە( ،صوبدان) بەئاگا دێىێد ((لە ڕاثەکاهدوی خ ێرا خ ێرای
كۆڵم ،لەخەو بەئاگا هاثم ،هەثەربوو كەپی پ ێدا کردبوو،
بەخیرصەوە ڕایدەوەعاهد ،لەگەڵ چاو کردهەوەمدا ،صووک ە خەپە
خەپێکی لەصەر هەزمی (هەصحە..هەصحە) بەڕوودا دام،.....،
لەگەڵیدا كرمە و گ یزەی ف یغەن و گرم و هوڕی ثەكیىەوەم
بەچەعيێك ب یضد ( .)).......ه ێالهە ،ل)53
(هەثەر) وەن ئاماژەیەن بە زیحەڵەیی و وریایی ئەو ئاژەڵە
هەڵبژێراوە ،لە ڕەفحار و مامەڵەی لەگەڵ صوبداهدا ،زۆر بە
وع یاری و زیرەکییەوە بەرجەصحە دەبێد ،هەریەکە لە جووڵە و
ئاماژەکاوی جەصحەی واثایەن ب ە (صوبدان) دەبەخغً  ،ئەگە ر
ئەو ئاژەڵە هەبوایە ،ب ێگومان (صوبدان) بەر ئەو عااڵوە دەکەوت و
لە ئاکام یػدا ڕووداوەکان بەجۆرێکی ثر وەردەچەرخا .

ئەهجام:
 . 5هاوی کارەکحەر گرهگی ثەواوی پ ێد راوە و ڕۆماهىووش هەوڵیداوە
هاوەکان بگوهج ێىێد لەگەڵ چۆهیەجی پ ێکهاثە و صروعتی
کارەکحەردا ،هەروەها لەگەڵ ڕەفحار و هەڵضوکەوت و ثەهاهەت
ب یر و باوەڕیغدا .
 . 5ڕۆماهىووش لەزۆربەی جاردا ،وەن یەکی یەن –گوهجاهده ێك -
دروصد دەکات لە پەیوەهدی ه ێوان هاوی کارەکحەر و وەصفی
جەصحەیدا ،زۆر جاریػ بۆ دەرخضحنی ص یفاجی پ ێچەواهەیە لە
جەصحە ،یان خوو ڕەوعد و هەڵوێضتی کارەکحەردا ،بەثایبەجی
لە ڕۆماوی (ه ێالهە) و (مەرگی ثاكاهەی دووەم)دا ،ڕەهگیان
داوەثەوە .
( . 1مەرگی ثاكاهەی دووەم) زیاثر لە ڕۆماهەکاوی ثر ،کارەکحەرەکاوی
چەهدیً خەصڵەت و ص یفاجی پەنهاهیان پ ێبەخغراوە بەهۆی
هاوەکاهیاهەوە ،خوێىدهەوەی ج یاواز هەڵدەگرن ،ئ ەوەظ
مامەڵەی ثایبەجی ڕۆامىىووصە لەگەڵ هاوی کارەکحەرەکاهیدا،
خوێىەر پ ێویضتی بە ث ێڕامان و صەرهجی ورد هەیە ،بە ثایبەجی
لە کارەکحەری (ئەخمەدی هاڵ گەورە و خورع یدی
جادووباز)دا ،زیاثر بەرجەصحە دەبێد .
 . 2ڕۆماهىووش زۆرجار هاوی صروعد د ەکات بەهاو ب ۆ
کارەکحەرەکاوی ،یان بە پ ێچەواهەوەبەهۆی هاوی کەصەکەوە ،
عوێيێك ،هەوارگەیەن ،دێیەن ،هاودەهێد ،ئەم پەیوەهدیە
زۆر بەکەمی دەبینرێد ،کە لە ڕۆماوی (جەهگ) و (ه ێالهە)دا
خراوەثە ڕوو .
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 . 3پەیوەهدی هاو بە جەصحەی ئاژەڵەوە ،زۆر بە کەم ی
دەبینرێد ،ثەنها لە ڕۆماوی (ه ێالهە)دا ،بەعێوازێکی زۆر
هاوازە خراوەثە ڕوو .
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