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 ) *(       طةيشنت بةلَيوارى فةنتازيا وطةِرانةوة بؤكةتوار

 "خوَيندنةوةيةك بؤ رؤمانى سيسةمى خوَيناوى "  
                                                   سيسةمى خوَيناوى                                                                 : ناوى كتَيب 

                          رؤمان                                                                                               : ذانر
                                                        جةبار عومسان                                                    : نووسةر 

                                      سلَيمانى                                                                         7112: ساَلى ضاث 
                                                                                                                    091: ذمارةى الثةِرة 

 ِرَيباز حمةمةد جةزا : ِرانانى 

 : سةرةتا

رؤمان ذانرَيكى طرنطى ئةدةبي مؤدَيرنة ، بةردةوام لةهةًلكشان و مالنَيداية لةطةلَ  ذانرةكانى ترى 
ئةدةب كةتوارية واتة درةوشاوةى ئةو كةتوارةية كة : " هةروةكو ضؤن بارت دةَلَيت . ئةدةبى هاوضةرخدا 

ة )**(رؤمان نووسي ئةم ئيثؤكئةمةش وادةكات ئةركى ". بةِرَيطاى خؤى مامةًلة لةطةَل مةعيفةدا دةكات 
هةرلةبةر ئةوة . قورسرت دةكات ، بةثَيي  ئةو هةل و مةرج و بارودؤخةى كةذيانى مرؤظةكانى ثَيدا تَيثةِردةبن 

ضونكة ثيشاندانى روخسارى لؤذيكى لة .ئةرك و رؤَلى رؤمان نووسى نوَى طؤِراوةو بارطرانى بؤدروست بووة 
ةوةدا، ئةوا بة بةدوادا ضوون و ذيان نةبَيت لةساتى وةاًلمدان: " دةَلَيت  خوَيندنةوةى رؤماندا وةكو بالنشؤ

دةضَيتة " كاك جةبار عومسان "نووسةرى بةِرَيز " سيسةمى خوَيناوى "هةًلةبةتة رؤمانى  ".ضَيذيش نابَيت 
ويي خؤى خانةى ئةو نووسينانةى كةبةدواداضوون و وردةكاريي زؤر لةخؤدةطرَيت و لةيادةوةرمياندا بةزيندو

دةهَيَليتةوة و ضةشنى تؤمارَيكى مَيذوويي يا خود وةكو تؤمارَيكى ظيديؤيي ، ئةم ِرانانةى بةندةش لةم كاتةدا 
رؤَلى يةكااَلكردنةوةى بةرهةمةكة دةبينَيتةوة بةبَي ئةوةى خؤي بدات لةقةرةى ِرةخنةو هيضى ميتؤدَيكى 

 .   ك ِرةخنة ِرةخنةيي ، ضونكة لةبنةمادا ئةم نووسينة ِرانانة نة

بةطشتى بؤ خوَيندنةوةى ئةم بةرهةمة ، ئةم هَيَلكارية ثَيشكةش دةكةم بؤئةوةى وةك بةرضاو ِروونى 
 : بؤخوَينةر وةكو نةخشة ِرَيطايةك سوودى لَيببينَيت كةبةم جؤرةية 

                                                                                                                     
 نوَيكردنةوةى كةسايةتى                   زيندووكردنةوةى زجنريةيي ِرووداو              طةمةى طَيِرانةوةو زمان  
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 :  لةسةر ئاستى نوَيكردنةوةى كةسايةتى: يةكةم بةشي 

يةكَيك لةسيفةتةكانى رؤماننووسي مَيذوويي ئةوةية كة كارةكتةرى مَيذووي وةردةطرن و دووبارة دروستى 
دةكةنةوةو فؤرمَيكى ئةدةبي و بةرزى دةكةن بةبةرداو لةنوَي بينادةكةنةوةو واتة كردةى دووبارة 

دا ئةجنام دراوة بةاَلم دروستكردنةوةى كةسَييت ئةجنام دةدةن ، ئةم كردارة لة رؤمانى سيسةمى خوَيناوي
ى نةك مَيذوويي بةحوكمى ئةوةى ئةم رؤمانة ضريؤكى سةرةكى و ناوى كةسةكان " واقع -كةتوار"بةبةرطَيكى 

مَيذووي نني بةئةندازةى ئةوةى واقعني و نووسةر ثةناى بردووةتة بةر يادةوةريي و خةياَلى خؤى واتة رؤَلى 
نووسةر جةبار عومسانة ، نةك  مَيذوو بةاَلم طومانتيانية كة زؤرَيك  خةياَل لةم رؤمانةدا تةنهاو تةنها موَلكى

لةِروداوةكان مَيذوويةكى ديارو ئاشكرايان هةية و طةمةيةكى نزيك لة فةنتازيايان لةطةَلدا كراوة كةمن لَيرةدا 
ووسةر جةبار لةرؤمانى سيسةمى خوَيناوى ن: بؤمنونة " نوي كردنةوةى كةسايةتى " ئةم ثرؤسةية ناودةنَيم بة 

كةطةورة قوربانيةكى ناو رؤمانةكةية لة مَيذووي ساَلى نةوةدةكانى سةدةى " شةومن "عومساندا كةسايةتى
ئةوةمان ِرابردووةوة هاتووةتةناو ِرووداوةكان و دواتر تَيكةَلى دنياى تاِرادةيةك نزيك لةئَيمة دةبَيتةوةو 

ةم هةرَيمة خبوَينينةوة ضةندة هادؤز و بابةتى لةم جؤرة بؤدةطَيِرَيتةوة كة ئةطةر مَيذووى ذيانى مرؤظانى ئ
كةيسانة لة خودةطري ـت ، بةديوَيكى تريشدا جةنطى ناو خؤى ثارتةكانى باشوورى كوردستان ، ديسانةوة لةم 
رؤمانة دا وةكو سةرةتاى كَيشةكان بةديار دةكةون و يان رؤذانى خؤثيشانانةكانى حةظدةى دووى ساَلى 

دةى شارى سلَيمانى و دةوروبةرى و رؤذانى دواترى  و ضةندتن رووداوى تر كة ئةمةش دووهةزارو ضوار
وادةكات بَلَيني مَيذوو دةبَيتة هةوَينى دروستكردنةوةى كةسَيتيةكان لة نوَي و رؤمانةكةش بةهةمان ئةرك 

مَيباوةِرى وداكؤكيكار لة هةَلدةسَيت و بةشَيوةى ئةدةب دةيثارَيزَيت و بة ئاوَيزانكردنى لةطةل  كَيشةى مَيينةو 
دؤخى ذنان خؤى بةدياردةخات بةاًلم ئةوةى وادةكات لةسةر ئةم ئاستة نةتوامن ناوى بنَيم رؤمانى مَيذوويي 
ئةو مراوغة زمانةوانى و فيكرى و تةكنيكيةية كةنووسةر كارى ثَيكردووةو وادةكات ضةند جارَيك ثضينة 

بةو دنيائافرَي،دراوةى نووسةر و ثاشان دةمانطةِرَينَيتةوة بؤدنياى سنورى فةنتازياو خةياَلمان تَيكةَل دةكات 
 . واقع و لةلَيوارى فةنتازيو ذان و زَيي ِرووداوةكامنان بؤدةطَيِرَيتةوة

 

 

 

  

 

  فةنتازيا

 واقع  -كةتوار
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 :لةسةر ئاستى زجنريةى ِرووداو: دووةم بةشى 

زجنريةى ِرووداوةكان ، لةمنداَليةوة بؤ دَلدارى كؤاَلنةكان و بريخستنةوةى ثةيوةنديية 
خؤشةويستيةكانى ئةو سةردةمة كة ِرةنطة زؤرَيك لةم نةوةيةى ئةم رؤ نةزانن ضؤن بووة يان نةتوانن 

ضاو  ئةوة بَيننة ثَيش ضاويان كة ضؤن لةودؤخةدا ئةجنام دةدران كة جؤَرك بوون لة جةربةزةيي و
قاميى ، ئةمة جطةلةوةى نووسةر وَينةى  دووسةردةمى جياوازمان لةدووسةدةى جياوازدا بؤ دةكَيَشيت 
وةكو ساَلى نةوةدةكانى سةدةى ِرابردوو سةدةى بيست  وةكو جةنطى نَيوان دووثارتى سةربازى و نيمضة 

رد دواتر لةطةَل ضاخى نوَي ِراميارى و كاريطةريان لةسةر ذينطةو ذيان و ذيارى ئةو قؤناغةى مرؤظى كو
و سةدةى نوَى، سةدةى  بيست و يةك و خؤثيشان دانةكانى حةظدةى شوبات و ضةندين ِرووداوى طرنط 
كة بة بِرواى من ئةركى رؤمان نووسة ئةو مَيذووةمان بؤتؤماربكات لة فؤرماتَيكى ئةدبي و بةرزدا 

 . كةشايانى خوَيندنةوةى مرؤظانى ئَيمة بَيت 

وة ئيرت ئَيمةش وةكو خوَينةر دةبينة شةريكى طَيِرانةوةكان و لةرووداوي مَيذووييةوة دةمان لَيرةبةدوا
ماترياَل و هةوَينى دروستكردنى زجنريةى طوازنةوة بؤ ِروداوى ئةدةبي و لَيِرةدا رؤَلى مَيذوو دةبَيتة 

ذووييةكان هةم ِرووداوو  ِرووداوةكان نةك مَيذوويةكى ثوخت و ِرةوامنان بؤ بةيان بكات واتة قؤناغة مَي
زجنريةى ِرووداو لة خؤ دةطرن و هةم باسي طرفتى دوونةوةمشان بؤدةكات كة لةدووسةردةمى جياوازدا 
ضؤن مامةَليان لةطةَل مرؤظ بةطشتى و ِرةطةزى مَيينة بةتايبةتى كردووة و نووسةر دَيت و دةيبات 

ث دةكاتةوة كة وومنان دةكات لة ِرووداوَيكى بةرةو ئاراستةيةكى تر و ثَيشبينيةكامنان بة جؤرَيك قَل
 .تردا 

 

 

 

 

 

  

 

"                     واقع"طةمةكردن        كةتوار          مَيذوو

 تةكنيك

 

 فةنتازيا 
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 : طةمةى طَيِرانةوةو زمان  :سيهةم   بةشى

شوَين و سةردةمَيكدا ، نووسني هَيزى ئةوةى هةية ضؤنى بوَيت و ضي بوَيت لة هةركات و  فةنتازيا
دةتوانَيت دروستى بكات و بة ثَيضةوانةشةوة دةتوانَيت بةناديارى و نةزانراوى بيهَيَلَيتةوة ، واتاوزةى 

مرؤيي نووسةر بةِرادةيةكة دةتوانَيت بةوةها كارَيك ِريسك بةذيانى ئةدةبي خؤي بكات و خؤى تَيكةَلي 
َيي رؤمانةوة تؤماري بكات و لَيرةدا بةطرنطى دةزامن بكات و لةِر" مَيينة" ذيانى ِرةطةزيي ئةى تر 

 :لةسةر ضةند بةشَيكى ئةم تةوةرةية بووةستم بةم جؤرةى خوارةوة 

 طةمةى طَيِرانةوة زمان

                                                                                                                                                    
خؤكوشنت                                                                                           :                                                    رووداوة           :                       هةلًَبذاردنى 

                                                                           بةكؤى طشتى ئةم رؤمانة هيض                  رؤمانسي و ئريؤتيكيةكان                                        دةستةواذةى ئةدةبي و ناوازة
                                ضارةسةرَيك ثَيشكةش ناكات و :              ئةم بةشةش دابةش دةكةم بؤ هةردووتةوةرى لةِرووي بةكارهَينانةكانى ئةم بةشةوة ،     
                                        ئةمةش دةربِرى ِراستى ذيانى كةبِرواى من لة كؤتاييدا         : شةهوانيةت . رؤمانسي ب. أبةداخةوة ضةندين هةَلةى زمانةوانى و    

                                 مَيينةية لة كوردستان، هةمووهةردوو ثةيامةكة بةيةك مانا  دةكةونةوة كة هةموو            داِرشتنى نةطوجناو بةدى دةكرَيت لة      
                          مَيينةكان                                     هةوَلةكان سَيكسي دةبن دوور لة ذيانى  كؤمةاَليةتى بةرامبةريشدا تةوزيفى هونةرىوئةدةب  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             سةرقاَلى:    دابةش دةكةم بؤسَي جؤر  ةدايةكةلةرؤمانةكبةطشتى ئةو دؤخةى . وتةندروست  ي زؤربةرزيش لةخؤدةطرَيت كةجَيي لة
      يان " شةوبؤو سوركَيو:" دؤطم وةكو  –تقليدى  –رؤمانسيةتى نةريتى و باو  -1 .     سةروةستانن بةهةردووبارةكةيدا 

                            :        بؤمنونة                                                                                                         خؤكوشتنن
دا 2ل -                                    هةريةكة                                                                             "نارين و نةهرؤ "

        يان بة    باوكى شةومن ، دايكى ثةرى ، وزؤرَيك لةو        :" وةكو : رؤمانسيةتى كةسي  -7بةدةطمةن ذنان ئازاديية :" هاتووة
                                                                                                                                                                               جؤرَيك و هتد                                               ...تيانةى بَيدةنط و تاريك و كةسَي        "كى بةرفراوانيان تيا فةراهةم كردووة
 كة ثِرن لة شةهوةت و خةياَلى موَلتى سَيكسو وَيناى: رؤمانسيةتى دةستةجةمعى  -0    بة بؤضوونى بةندة دةبوو بةم جؤرة

ةم كراوة ئازادييان بؤ فةراه:" بَيت                                                                                                        بةهؤكارَيك
                                                                                                          كؤتايي بة    كؤمةَلطةيةكمان دةداتَى كة ذن و ثياو طريؤدةي بوون و تاِرادةى ئالودةبوون ثَيوةى   "

                                                                   ذيانى خؤيان                                               ..وةو بَي ضارةسةريش دةمَيننةوة دةتلَينة    " ئازادييان بؤدةستةبةر كراوة " يان 
                                             . دةهَينن                                          ِرووداوى ئةدةبي   شةهوات            رؤمانسيةت ياخود هةردةستةواذةيةكى ثةسةندتر    

                                                                                                                                                              ئريؤتيك     ..                                لةوبةكارهَينانةى خؤى 
                                                                                                                                       دا طؤرانيةكى كةمال 27بةاَلم لةل  -

                                                                                                                             وزيفَيكى ئَيجطار حمةمةد بةكارهاتووةو تة
                                  يشدا هاتووة يارييةكى                                                                     22ولة الجوان وناوازةية   

.                                                                                                                             جوان دةكات لةِرَيطةى طَيِرانةوةوة
تؤبِروانة خاتوو :" ة خانةى هةَلةى لؤذيكييةوة بؤمنونة دةَلَيتبابةتةكة زؤر ساكاردةبَيتةوةو دةضَيت 179يان لة باسكردنى عةشقدا ل

 ضارةنووس  خؤكوشنت  عةشق 
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يان  لةكاتى خوَيندنةوةى .      منى كردة كؤيلةى خؤى! و لةبَي ئاطاييمدا هةموونامخى تةنيةوة  بزانة عةشق ضؤن بةهَيمنى.. مؤَلى 
ندنةوةو كتَيب بكات ، ئةم بابةتةش قسة زؤر ئةو رؤمانةدا جطلة كةسايتى سوركَيو كةسي تر نابينيت منايندةى خوَينةوارو خوَي

هةَلدةطرَيت بةاَلم زؤربةكورتى خوَينةوارَيكى تةقليدى و دووبارةى ناو زاكرية مان نةبَيت هيض ناخاتة سةربارى ئةو طةورةييةى 
انةالثةِرةكانى ثَيش و برو. بةوكةسَيتية دراوة بةتايبةتى دواتر كةلة ثِرو وةكو مفاجةئةى نووسةر دةبَيتة ضاك كةرةوةى سةالجة 

َير يةكةميان مةبةست لَيي سةعاتةو دووةميان  ئةمةجطةلةوةى هةَلة لةبةكار هَينانى وشةى كاتذمَيردا كةكراوة بة كاذ    105ثاشي  ل
ر وشةى دا كةس نازانَيت مةبةستى نووسة 182يان لة ل . دةكاتة كون و كةلةبةر قوذبن و وتاكةشي ديارة كة نووسةر كاميانى دةوَيت 

 .بَيت نةك خؤم " خةو"بةكاردَينَيت من واتَيدةطةم مةبةسيت " خؤم بة ئاطرَيكةوة دةبيين "

يان بةداخةوة ئةميش وةكو هةندَيك نووسةرى تر بةهةَلة رؤَل بينني بةكار دةهَينَيت كةمن وةكو ثيشةكةى خؤم و هةم وةكو 
" دا كة بةماناى  774لة ل" شوناس" يان بةكارهَينانى وشةى 711كةسَيكى بوارةكة ئازارم خوارد لةو بةكارهَينانة بِروانة ل 

دا زؤرناياب باسي 722بةاَلم لة ل . ارهاتووة واهةستدةكةم نووسةر بيةوَيت بَلَيت ناسراو دَيت بة هةَلبةك" هوية –ناسنامة 
 . شاردةكات كة بةبرواى من تَيطةيشتنَيكى قوَل و ئةدةبيانةية 

                 : ِرستةو دةستةواذة ئةدةبي و هونةريةكان                                               

 ثِرماناو ئيستاتيكى                                                                                                                      

 هةَلةى لؤذيكى                                                                                

 : كؤتايي 

وَيت بَلَيم ئةم رؤمانة شياوى خوَيندنةوةو قسةي زياترة ، ديارة زؤر شت ماون لةكؤتاييدا دةمة
ِروونكردنةوةى كارةكتةرو قسةى ورد لةسةر طَيِرانةوةو : دةربارةى ئةم رؤمانة نةم طوتوون ، وةكو 

دى بةاَلم لَيرةدا كؤتايي بةم ِرانانة كورت و خَيراية دةهَينم بة ئومَي.. تةكنيكى نوَيي رؤمان و هتد
بوونى دةرفةتى زياتر بؤكةسانى تر تابتوانن ئةوةى من ثةيم ثَينةبردوون ئةوان بتوانن تةواوى بكةن 

 .. 

 : تَيبينى 

 .كةتوار بةواتاى  وا قع بةكارهاتووة  *

 .ئيثؤك بةواتاى ضاخ يان سةردةم *


