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 شويَن لةرِؤمانى جةمشيدخانى مامم،كةباهةميشة لةطةلَ خؤيدا دةيربد

 م.عزالدين صابر حممد                                               م. بيستون عادل علي
 جامعة كركوك / كلية التربية للعلوم االنسانية

 
 

 خالصة البحث
الِرواية  فىَعلى َجميع العَناصر األخرى فعاليتە مۆپرة  بَِحيث تَكون ،ِمن العَناصر الرئيسية في الِرواية ىَحدإُعنصر الَمكان هو 

 .َمع العَناصر األخرى تَُكِمل الَهيَكل الفَني للِرواية بالجنب 

الِرواية تُكِمن في كيفية إستعمال الَمكان َوَسرد األحداث فيها ِبَشكل  ةَمكان أَهمية َكثيرة لَجميع ُكتاب الِرواية بَِحيث إن نَجاح وَجماللل
كان في َجميل.وأَي ِروائي إذا أُهِمل الَمكان ِمن الِرواية أصبَحت الِرواية َغير فَنية َوَغير ناِجحة.إَن هذة الِدراسة تَحَت عنوان )المَ 

ول موضوع الَمكان وإستعمالة في الِرواية ألَن الِروائي في هذة الِرواية يَؤِكد ِرواية َعمي َجمشيد خان...( للِروائي بَختيار َعلي تَتَنا
ة وثالثة َعلى ُعنصر الَمكان َمع العَناصر األخرى للِرواية لوصول الِرواية إلى قِمة فَنية رائِعة.إَن َهذة الدِراسة تَتََكون ِمن الُمقَِدم

 -: قَِدمةفصول ونَتيجة،وُكل فَصل تُنقسم إلى فَرعين .المُ 

 .متََكونة ِمن بَحث قَصير في ِدراسة تِلَك األسباب ألَتي دَفعَتني ألَن أخوض في ُغمار موضوعنا هذا

تََكلَمنا َعن  -الِرواية.الفَصل الثاني :فی في الِرواية َودَور الَمكان   ەُعنصر الَمكان بِصورة عامة وتأثيراتتطرقت الى  -الفَصل األَول :

 .كان ِمن ِرواية )َعمي َجمشيد خان...(وتَأثيرات الَمكان َعلى الَشخصيات واالحداثأَهمية ُعنصر المَ 

األكراد ، َوتَأثيرات إستعمال  الروايينَعن تَحديد أنواع الَمكان ِعندَ بَعض الُكتاب الغَربيين والَشرقيين وبَعض  نتحدث -الفَصل الثالث :
َوهي ُمالَحظات تخص َهذة الِدراسة ونُقاط ُمِهمة تََوَصلنا إلَيها بَعد ُجهد  -النَتيجة :..(. ُعنصر الَمكان ِمن ِرواية )َعمي َجمشيد خان

 . َزهيد وُمَضني

 
 

 پێشەکى
 

لەناو ژانر يان ڕەگەزەکانی ئەدەبدا،ڕۆمان پانتاييەکی گرنگ و پڕ بەهای ئەدەبە ، يەکێکە لەو ڕەگەزانەی کە دونيايەکی پان و 
زۆری دەوێت ، بۆئەوەی مافی تەواو بەباسکردنەکەی بدرێت ، بێگومان لەناواخنی ڕۆمان و بەرينی هەيە ، قسە و ديالۆگی 

چوارچێوەکەيدا کۆمەڵێک ڕەگەز هەن ، کە هەموويان وەکو زنجيرەيەک يەکتری تەواو دەکەن و پێکەوە دەبنە تەواو کەرو 
ەش خاوەنی تايبەتمەندی و گرنگی خۆيانن ، بنەماو بنچينە بۆهاتنە کايەی ڕۆمان ، يان چيرۆکەکە ، هەريەکە لەو ڕەگەزان

دەکرێت هەريەکە لەوانەش لەناو خۆياندا خاوەنی جۆرو پێکهاتەی جياواز بن ، بەبێ يەکێک لەو ڕەگەزانە کەم و کورتی و 
 . ناتەواوی دروست دەبێت لەو پارسەنگ و هاوکێشەيەی کە دونيای ڕۆمان ڕايگرتووە

مان و ڕۆمان نوسەو دەکرێت بڵێين: قيبلەنمای ڕۆمانە ئەويش ڕەگەزی )شوێن( ە ، يەکێک لەو ڕەگەزانەش کەجێی بايەخی ڕۆ
شوێن کێڵگەيەک يان زەوييەکە کەبەهۆيەوە ڕەگەزەکانی تری ڕۆمانی لەسەر ئەزموون دەکرێت ، واتە تاوەکو شوێن يان 

ی ڕۆمان يان چيرۆکەوە ،.                                                                        شوێنێک نەبێت هيچ يەک لەو ڕەگەزانە ناتوانرێت کاريان لەسەر بکرێت و بێنە ناو دونيا
لێرەدا  هەوڵمانداوە گەشتێک بەنێو ڕۆمانی )جەمشيدخانی مامم کەهەميشە باڵەگەڵ خۆيدا دەيبرد( بکەين و قسە لەسەر شوێن و 

ی بەشوێن داوەو قورساييەکی زۆری شوێن بەدی دەکرێت لەچاو جۆرەکانی بکەين چونکە لەم ڕۆمانەدا ڕۆماننوس بايەخ
ڕەگەزەکانی تردا ، دەکرێت بڵێين شوێن لێرەدا جۆرە کاريزمايەکی وەرگرتووە وکاريگەری لەسەر زۆربەی ڕەگەزەکانی تر داناوە 

ەر ڕەگەزەکانی تردا ، ، ئەمەش کاری ڕۆماننوسە ، زۆرجار ڕەگەزێک لەو ڕەگەزانە بااڵدەست دەکات و کاريگەری دەکات لەس
بۆيە ئێمە هەوڵمانداوە قسە لەسەر شوێن بکەين بەهەموو جۆرو و شێوەو پێکهاتەکانيەوە لەم ڕۆمانەدا ، چونکە بەپڕێی  
تێڕوانين و ديدی  من  هەست دەکرێت کەشوێن پانتاييەکی زۆری لە ڕۆمانەکەدا داگير کردوە ، بۆيە  جەختم لەسەر شوێن و 

ئەم لێکۆڵينەوەيە ، لەسێ بەش پێک هاتووە ، لەبەشى يەکەم باسى ،چەمکى شوێن  وەتەوە لەم ڕۆمانەداگۆشەنيگای شوێن کرد
، ڕۆڵى شوێن لە رۆماندا ، پەيوەندى شوێن بە ڕ ترەوە باسکراون ، لەبەشى دووەمدا ، پەيوەندى شوێن بەکاراگتەر و 

 .ن کردووە لە رۆمانى جەمشيدخانى ماممدارووداوەوە باسکراوە ، لەبەشى سێيەميشدا ، باسى جۆرەکانى شوێنما
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 بەشی يەکەم
 :تەوەری يەکەم

 :چەمکی شوێن

شوێن بريتيە لەوچوارچێوەيەی کەقەبارەو بارستاييەک لەخۆدەگرێت.ڕووی زەوی خۆی شوێنی چاالکيەکانی ئادەميزادەو 
کردوەو پەيوەنديە کۆمەاڵيەتيەکانی لەسەر لەوەتەی مرۆڤ نيشتەجێيەتی وەک شانۆ جموجۆڵو کردارەکانی خۆی تێدا پراکتيک 

 .دامەزراندووە

نيکۆس کازانتزاکی"دەلێێت ))ئای چەند ناخۆشە چەند لەسەردڵ گرانە کاتێک لەوخاکەی هۆگری بويت و خوت پێوەگرتوە "

مرۆڤی بەشێێن  هەرلەسەرەتای ژيانی ئادەميزاد لەسەر ڕوی زەمين،  تاوەکوئێستا پەيوەنديەکی پتەو نەپچڕاو1دوردەکەويتەوە((
بەستوەتەوە و ڕۆڵێکی کاريگەری لەژيانيدا گێڕاوە ، چونکە مرۆڤی بەرای بەهۆی ئەشکەوتەکانەوە توانيويەتی ژيانی 

بپارێزێت،کاتێک ڕووبەڕووی مەترسيەکانی دەوروبەری بۆتەوە و لەترسان پەنای بردۆتە بەر، ئەشکەوتەکان و کردويەتيە 
ە،ئاشنايەتی لەگەڵيدا پەيداکردووە ، ڕازونيازو تەنگوچەڵەمەو گيروگرفتەکانی ژيانی ڕۆژانە و تاکەپەناگەی و تێيدا نيشتەجێی بوو

هەڵوێستی بەرامبەريان و جۆری مامەڵەکردنيان لەگەڵيدا دياريکردوە،لەسەرديوارەکانی تۆمارکردووە.شوێن لەنێو لێکۆڵينەوە 
 فەلسەفيەکان و لەالی فەيلەسوفەکانيش جێگای گرنگی و بايەخە،

ئەفاڵتون"يەکێکە لەوفەيلەسوفانەی کەباسی شوێنی کردووەو دەڵێت شوێن بريتيە لەخۆگرتنی شتەکان و بونێکی ڕاستەقينەی "

 .هەيە،لەسێ مەودا پێکدێت درێژی و پانی و بەرزی

نيا لەاليەن شوێن کاريگەری کردۆتەسەر بيرکردنەوەی مرۆڤی بەرای بەاڵم ئەم کارتێکردنە وەنەبێ کارتێکردنێکی يەکالی بێت تە

 .شوێنەوە بێت بەسەر مرۆڤ،بەڵکومرۆڤيش لەقۆناغە جياوازەکانی ژيان کاری کردۆتەسەر گۆڕان و پەرەسەندنی شوێن

بێگومان مرۆڤيش هەميشە هەوڵدەدات شارەزای هەبێت ، لەوشوێنەی کەلێی نيشتەجێيە تاوەکو ئاشنايەتی هەبێت بەشوێنە 
نەيتوانيوە لەچوارچێوەی ئەم شانۆيە دەربازبێت و لەکاتی خوشی و ناخۆشيدا  مەترسيەکان و بۆهەراليەکيش جواڵبێتەوە ،

بۆمەبەستی تايبەتی بەکاری هێناوە،لەگەڵ بەرەوپێشچون و گەشەسەندنی ژيانيش شوێن پايەی خۆی نەک هەرلەدەست نەداوە 

 .بگرەزۆريش زيادی کردووەو لەڕووی بەرەوپێشچونی مرۆڤايەتيش کاريگەری هەبووە

مرۆڤی بەرای شوێنی وەکو ئامرازێک بەکارهێناوە،لەگەڵ ئەوانەشدا پاڵپشتيەکی باشی سەربەستيەکانی ئەوکاتەی مرۆڤ بووە ))
 2و بەهايەکی هونەری ئيستاتيکی بەرزی هەبووە(( 

بدەينەوە بەهۆی دابڕينی شوێنەکان لەيەکتری کۆمەڵەی جياوازو زاروزمانی جياواز بەديهات،هەروەها ئەگەر ئاوڕێک لەمێژوو 
دەبينين شەڕەگەورەکان و کوشتارگە بێ ئەژمارەکان هەر لەسەر شوێن و دەستگرتن بووە بەسەريدا .شوێن کاريگەرييەکی 

بەرچاوی هەبووە لەسەرمرۆڤ چونکە کاتێک تەماشای خەڵکی الدێکان يان شارنشينەکان بکەين بۆمان دەردەکەوێت کەهەموو 
يە کەتێيدادەژين و ئامادەشە ژيانی خۆی لەپێناويدا ببەخشێ بەاڵم کەسێکی تر لێی هەوڵ وتێکۆشانێکيان بۆئەو پارچەزەوييە

داگيرنەکات.بەپێی فەلسەفەی ماتريالی شوێن شێوەی بوونی کەرەستەيەکە کەجێی بوون و قەبارەی دووريەکانی تەن 
رتنەخۆی بوونی تێدا بەدی بکرێتئەم دياريدەکات،واتە يەکڕک لەوبنەڕەتانەی دەبێت لەشوێندا بەديبکرێت ئەوەيەکەدەبێت بيری گ

بەدی کردنەش لەکەرەستەدا دەکرێت چونکە کەرەستە بەهەموو شێوەو قەبارەجياجياکان و جۆربەجۆرەکانيەوە شوێنێک دەگرێت 

 .بەهيچ شێوەيەک ناتوانرێت لەشوێن جيابکرێتەوە،بۆيە بيری شوێن بەشێوەيەک لەشێوەکانی بوونی کەرەستە دادەنرێت

هەيە بەشوێنی پيرۆز دادەنرێت وەک)مەکە(کەئاينی پيرۆزی ئيسالم و ئاينەکانی لەوەپێش پيرۆزييەکی تايبەتيان هەندێک شوێن 
داوەتە ئەم شوێنە،لەئێستاشدا شوێنێکی پيرۆزە بۆموسوڵمانەکان لەهەموو جيهان.بەهەمان شێوە)کەربەال(شوێنێکە پيرۆزی 

 .ەڕووی ئابوری يان سياسيەوە جێگەی بايەخەخۆی هەيە لەالی شيعە مەزهەبەکان.هەندێک شوێنی تر ل

د.نزار محمد"دەڵێت ))لەناوشاری لەندەن ئەگەر بەاليتی ئۆتۆمبلەکەت فالش بۆئۆتۆمبێلێکی تر لێبدەيت،واتە بەرامبەرەکەت "

بۆچونانە ئەمەش بۆئەودابونەريت و بيرو 3دەڵێت من چاوەڕێم تۆبڕۆبەاڵم ئەمە واتايەکی پێچەوانەی هەيە لەشاری سلێمانيدا((
دەگەڕێتەوە کەشوێن دروستی دەکات.هەروەها شوێن کاريگەری دەرونی لەسەر مرۆڤ بەجێدەهێڵێت وادەکات خەڵکی هەندێک 

شوێن هەست بەجۆرێک گەورەی بکات بەرامبەر بەخەڵکی شوێنی تر.هەندێک جار مرۆڤ بەناچاری و بەبێ ويستی خۆی 
وەک تاک يان کۆمەڵ،مرۆڤ ملکەچی پەيوەنديە مرۆی و کۆمەاڵيەتيەکان دەبێت ئەوژينگەيە قبوڵبکات کەتيايدا دەژيت جاچ 

 .دەبێت،بۆيەدەتوانين بڵێين شوێن کاريگەری و گرنگی خۆی هەيە لەڕووی کۆمەاڵيەتيەوە

ڕۆالن بارت"ی ڕەخنەگريش سەبارەت بەشوێن دەڵێت : ))بێمانای جێگای ڕاستەقينەی مانا دەگرێتەوە،ماناکان دەچنەخانەی "

ە من دەکەوێتە بۆشاييەوە،واتە ئەوکاتەی شوێنێک نەبێت بۆئەفراندنی ماناکان ئەوکاتە بێمانای شوێنی ڕاستەقينەی هەبوونەو
 .4مانا دەگرێتەوە((
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بێ بوونی شوێنێک بۆشاييەک دروست دەبێت، ئەوکاتەش هەموو ماناکان دەچنە چوارچێوەی نەبوونەوە،لێرەوە دەگەينە ئەو 
بووە بۆمرۆڤی سەردەمانی کۆن و بەئێستاشەوە کەچ ڕۆڵێکی کاريگەرو داهێنەرانەی بينيوە  دەرئەنجامەی کەشوێن پاڵپشتێک

 لەناودەقەئەدەبيەکاندا
 :تەوەری دووەم

 :ڕۆڵی شوێن لەڕۆماندا
شوێن هەرگيز شتێکی وەستاو ديکۆرو ئارايش نيە بۆڕۆمان، بەڵکو دەاللەتێکی مرۆڤايەتيە کەباری ئابوری و سياسی و 

شوێن لەڕۆماندا وەک جێگەی  .5..هتد دەردەخات،لەئەنجاميشدا کارلەڕەفتارو سلوک و هەڵوێستيان دەکات((کۆمەاڵيەتی و .
سروشتی شوێنێکی دياريکراوە ، لەتواناشدا هەيە درکی پێبکەين هەرچەندە بەوشەوڕستە دەردەبڕدرێت و لەتێکستدا 

کانەوە ، بەواتايەکی تر ئەوکەسايەتيە چوارچێوەی بەرجەستەدەکرێت،شوێن لەڕۆماندا گرێدەری کەسايەتيەکانە بەڕووداوە
شوێنەکان دەبڕێت بۆ دياريکردنی گۆشەنيگا يان ڕووداوەکان ، هەربۆيە دەبێت شوێن لەسەرانسەری ڕۆمانەکەدا بەژداربێت و 

 .کاريگەری خۆی هەبێت و بەشێکی گرنگی پانتای و ڕەهەندی ڕۆمانەکە داگيربکات

چەند ديدگايەک دێتەبەرچاو، جا ئەوديدگەيە دووربوو يان نزيک لەژێرئاستی نيگاوەبوو يان  شوێن بەزۆری لەڕۆماندا لەشێوەی
لەسەرووی گۆشەنيگاوەبوو يان تەنگەبەروداخراوبوو يان کراوەو ڕووناک بوو يان جوان و پوختەبوو يان دزێو يان شارو الدێ 

 .و تەالرو کوخت و ...هتد

و کۆمەاڵيەتی دەوەستێ وەک دەرەبەگ و جوتيارو دەوڵەمەندو هەژارو  جابەوپێيەش هاوشانی دۆخی ئابوری و سياسی

 .بورجوازو کرێکارو چەوسێنەرو چەوساوەو نيشتيمان پەروەرو خۆفرۆش...هتد

سەبارەت بەشوێن دەتوانين بڵێين بەشێوەيەکی گشتی شوێن بەبەشێکی گرنگی ناوڕۆمان دادەنرێت ، کەزمان دروستی دەکات و 
موکورتی توخمەکانی تری ڕۆمان دەکرێت چونکە هەتا شوێن نەبێت کەسايەتی نابێت ، ڕووداو بەبێ شوێن هەست بەکە

ڕوونادات بەتايبەتی لەڕۆمانە ڕياليزميەکاندا ، ئەگەر ئەوشوێنە تەنيا ژوورێکيش بێت،هەرسەبارەت بەشوێن لەدەقەئەدەبيەکانداو 

 .ن بەشانی ڕەگەزەکانی تر بينای هونەری ڕۆمان پێک دەهێنێتلەناوڕۆماندا بەتايبەتی دەتوانين بڵێين ڕەگەزێکی بنەڕەتيە شا

شوێن بەهايەکی هونەری ئيستاتيکی بەرزی هەيە و هەرلەيەکەم سەرنجدانمان بۆی کۆمەڵێک شتمان بۆئاشکرا دەبێت و ))
ر ئەوەدەکات کەم جار ڕۆمان نووس کارلەسە .6کۆمەڵێک پرساريشمان لەئەگەری بەواقيع بوونی شوێنەکە لەال دروست دەبێت((

شوێن تەنيا يەک ڕەهەندی هەبێت و ڕووداوەکان لەسايەيدا ڕوبدەن بەبێ هيچ کاريگەرييەکی ئەوشوێنە لەسەر 
ڕووداوکەسايەتيەکان وەک ئەوەی لەڕۆمانە ئايدايا زاڵەکان دەردەکەوێت و شوێن جگە لەپەردەيەکی دەرەکی بۆدەروازەکانی 

و،ئێستا شوێن بەومانا تەقليديەی سەير ناکرێت و ڕۆمان نووسی ئێستا وەک ڕووداوەکان بۆهيچ مەبەستێکی تر سودی نەبو
ئەوانەی سەدەی نۆزدەيەم خۆيان بەڕازاندنەوە و وەسف کردنی کوچە و ماڵ و شەقامەکان خەريک ناکەن ، بەڵکو مەبەست لێی 

تێکی ئاسای و چاوەڕوانکراوە ، بەديارخستنی وەزيفە شاراوەکانی شوێنە ، لەکاريگەری بەسەرکەسێتی و ڕووداوەکان بۆيە ش

 .کەتەنانەت جاری وا هەبێت ڕۆمان نووس وەسفی شوێنێک بکات کەلەبنەڕەتدا بوونی نەبێت

زۆرجار ڕۆمان نووس بەبەکارهێنانی تواناو سەليقەی خۆی دەتوانێت ئالوگۆڕيێەک و تێکهەڵکێشێکی وا لەگەڵ شوێندا بکات ، 
ئاسای دەقی نەبێت ، چونکەدەق هەندێک جار شوێنی واقيعی نيە ، زادەی خەياڵی کەخوێنەر توانای جياکردنەوەی شوێنی 

نووسەرە،شوێن خاڵی بەيەک گەيشتنی بنەماکانی دەقەکەيە هەريەکێک لەبنەماکانی دەق بەگوێرەی پێداويستی خۆی شوێن 

 .تناندابەم شێوەيە شوێن لەڕۆماندا دەبێتەڕەگەزێکی کاريگەر لەپەرەسەندن و بنيا بەکاردەهێنێت،

هيچ دەقێکی ئەدەبی ناتوانێت خۆی لەشوێن بەدووربگرێت ، لەبايەخی کەم بکاتەوە،چونکەشوێن گۆڕەپان و پانتای خودو دەقی 
پەيوەست دەکات بەڕابردوو ئێستاو داهاتوو لەم ڕوانگەيەشەوە شوێن دەبێتە ژيانی  ئەدەبيشە،شوێن بەشێوەيەکی پتەو مرۆڤ

لەناو دەقەئەدەبيەکان شوێن بەبێ جوڵە نابێت دەتوانرێت 7ەی زۆرێک لەڕووداوەکان((گشتی مرۆڤ و سەرچاوەی خوێندنەو

 .جوڵە بەڕەگەزی شوێن بدرێت

زۆرجار ئاڕاستەی ڕووداوەکان لەژێر کاريگەری شوێنداڕێڕەوێکی تر وەردەگرن، بەم پێيەش شوێن لەوەدەردەچێت کەتەنيا 
شێکی گرنگی دەقەکەيە و وەک کۆڵەگەيەکی سەرەکی ڕاگرتنی بنياتی چوارچێوەيەک بێت بۆدەقەکە بەکاربهێنرێت ، بەڵکو بە

 .هونەری دەق لێکدانەوەی بۆدەکرێت

ڕۆڵی شوێن و گرنگی لەناو ڕۆماندا تەنيا لەمانەدا دەرناکەوێت ، بەڵکو هەندێک جار لەوەدا دەردەکەوێت کەلەهەندێک کاتدا 
رێت وەک ڕووداو کارەکتەرەکان و پەيوەنديەکانيان و کەشێکی دەبێتە ئەوبارەی کەهەموو ڕەگەزەکانی تری ڕۆمان لەخۆ دەگ

وادەڕەخسێنێت بۆکەسەکان تاوەکو بيروڕای خۆيان دەرببڕن و يارمەتی پێشخستنی بنياتی ڕۆمان دەدات و هۆکارێکە 
رهێنانی بۆدەرکەوتنی پاڵەوان و گۆشەنيگای گێِڕەرەوەش دياری دەکات،واتە گێڕەرەوەش دەتوانێت لەڕێَگای چۆنيەتی بەکا

جۆری شوێنەکەوە مەبەست و ئارەزوی خۆی نيشان بدات،لەڕێگای وەسفکردنی شوێنەوە لەبارەی دەرونی کەسايەتيەکانی 

 .ناوڕۆمان تێدەگەين
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گەورە ڕۆمان نووسی ڕوسی"دۆستۆڤيسکی"لەڕۆمانی )تاوان و سزا( کەيدا وەسفی ئەو ژوورەمان بۆدەکات کەکارەکتەری 
بێ هيوايە،بۆيە  ن( تيايدا دەژيا لەوەوە بۆمان ڕووندەبێتەوە کەلەڕووی دەروونيەوە چەند ئاڵۆزەوسەرەکی ڕۆمانەکەی )راسکۆڵي

 .وەسفکرنی شوێن يارمەتيەکی زۆرمان دەدات بۆئەوەی لەکەسايەتی و باری دەروونی کارەکتەرەکان تێبگەين

ەهۆی ئەوتايبەتمەنديانی هەيەتی لەڕووی شوێن دەتوانێت ببێتە گوزارشتکەر لەبارەی دەروونی و کۆمەاڵيەتی کەسێتيەکان ب
ناتوانرێت لەڕۆمانێکدا کەباس لەمرۆڤ دەکات و باس لەحاڵەتە دەروونيە جۆربەجۆرەکانيەتی و باری  هەربۆيە .8پێگەوە((

ی بەکارهێنان ئابوری و ژيانە کۆمەاڵيەتيەکەيەتی باس لەڕووداو گەلێکە کەهەردەبێت لەشوێنێکدا ڕووبدات، کەپەيوەستە پێوەی
ڕەگەزی شوێن لەناو ڕۆماندا لەڕۆمان نووسێکەوە بۆ ڕۆمان نووسێکی تر دەگۆڕێت و شێوازی جياواز لەخۆدەگرێت ئەمەش 

 .ئەوەمان بۆدەردەخات کەشوێن ڕۆڵێکی گرنگ و کاريگەر دەگێڕێت لەناو دەقەئەدەبيەکاندا

انيان هەڵبژادووە کەوا خۆی تێيدا لەدايک بووە زۆربەی ڕۆمان نووسەکانمان ئەو ژينگەو شوێنەيان بۆڕووداوەکانی نێوڕۆمانەک
. ئەمە لەڕۆمانەکانی "دۆستۆڤيسکی"دا دەردەکەوێت کەبەشی هەرەزۆريان ڕوسيا مەيدانی 9يان ماوەيەک تيايدا ژياوە((

ڕووداوەکانی ڕۆمانەکانيەتی،وەهەروەها لەڕۆمانەکانی"بەختيار عەلی"شدا دەردەکەوێت کەشاری سلێمانی کردۆتە شوێنی 
وداوەکانی ڕۆمانەکانی،چەندين ڕۆمان نووسی تريش کەزۆربەی کات ئەوشوێنە شوێنی ناوڕۆمانەکانيانە کەتێيدا لەدايک ڕو

 .بونەو يادگارييان تێيدا هەيە

بۆيە دەبێت ڕۆمان نووس شارەزاييەکی باشی هەبێت لەوشوێنەی کەباسی دەکات بۆئەوەی لەکاتی وەسفکردندا نەکەوێتە 
تێيدابەختيار عەلی"ش لەسەرەتای زۆربەی  ڕۆمانەکانيدا لەشاری سلێمانيەوە دەست دەکات  هەڵەوەو سەرکەوتوبێت

 .بەگێڕانەوەی ئەوچيرۆکەی کەزادەی بيروخەياڵيەتی

 
 

 بەشی دووەم
 :تەوەری يەکەم

 :دامگرنگی شوێن لە ڕۆمانى جەمشيدخانی مام

پێناسەی شوێنە کەشێوەی بوونی ماددەيە ، هەرچی شتێک کە هەرگيز ماددە ناتوانێت لەدەرەوەی شوێن بوونی هەبێت ، ئەمە 
لەم پێناسەيەی سەرەوەدا دەگەينە  . 10لەجيهاندا ڕوودەدات لە چوارچێوەی کاتدايە ، کەواتە کاتيش شێوەيەکە لەبوونی ماددە((

بەبێ کات بوونی نيە ، ئەوەی کەشوێن و کات پەيوەنديەکی نەپساويان بەيەکەوە هەيەو مەحاڵە لێک جوودا بکرێنەوە ، شوێن 
هەروەها کاتيش بەبێ شوێن نەبووە،وەبەهەمان شێوەش بەو پەيوەنديەی کەلەنێوان کات و شوێندا هەيە دەتوانين پەيوەندی 
نێوان شوێن و ڕووداو دياری بکەين ، لەسەر ئەو بنەمايەی کەشوێن لە ڕۆمان و چيرۆکدا بەبێ ڕووداو بونی نيە،هەروەک 

تی هەر بوونی نيەو کەسايەتيش بەبێ شوێن بوونی نيە، ))هەرگيز ناکرێت ڕۆمانێک بەبێ شوێن چۆن شوێن بەبێ کەسايە
بهێنرێتە بەرچاو،بەاڵم دەکرێت کات نەگرێتە خۆ، يان ڕەگەزی کاتی تيادا بمرێنرێت،هەندێک جار کات دەستەاڵت لەدەست دەدات 

گرنگی شوێنەيە کە زۆر لەڕۆمان نوسان و چيرۆک نوسان  هەر لەبەر ئەم بايەخ و .11و هيچ گۆڕانکارييەک بەدەست نايەنێت((
قورساييەکی زۆر دەخەنە سەر ڕەگەزی شوێن و جگە لە دەستەاڵتی شوێن هيچ دەستەاڵتێکی تر بەدی ناکرێت 

گرنگی شوێن لەوەدا دەرناکەوێت ، کەڕەگەزێکی ،لەنوسينەکانياندا،واتە شوێن بەقوڵی جێگای خۆی کردوەتەوە لەنوسينەکانياندا
هونەرييەو شوێنی ڕوودانی ڕووداوەکانە و کارەکتەرەکان جوڵەی تێدا دەکەن،بەڵکو لەوەدا دەردەکەوێت کەلەهەندێک کاتدا 

دەبێتە ئەوبارەی ، کەهەموو ڕەگەزەکانی تری ڕۆمان لەخۆ دەگرێت وەک و ڕووداو کارەکتەرەکان و پەيوەنديەکانيان،کەشێکی 
ن دەرببان و يارمەتی پێشخستنی بينای ڕۆمان دەدات ،هەروەها هۆکارێکە بۆ وادەدات بەکەسەکان تاوەکو بيروڕای خۆيا

 . دەرکەوتنی پاڵەوان

شوێن لە ڕۆمانە کۆنەکاندا تەنها وەک شانۆی ڕووداوەکانە،واتە کارەکتەرەکان لەسەری دەجوڵێنەوەو ڕووداوەکانی تيادا 
ە کالسيکيەکاندا،بەاڵم لەڕۆمانە ڕۆمانسيەکاندا شوێن ڕوودەدەن و بەالی ڕۆمان نوسەوە گرنگی زۆر پێنادرێ ئەمە لەڕۆمان

. بەم پێيە 12دەربارەی دەرونی کارەکتەرەکان و هاو هەڵوێستيانە بۆبينينی ژيان و بونەوەرو هەڵگری هەندێک لەبيرەکانيشە((
ن دەچێتە کڕۆکی شوێن دەتوانێت ڕەنگدانەوەی ناخی کارەکتەرو دەربڕی،جۆرو چۆنيەتی بيرکردنەوەيان بێت،هەندێک جار شوێ

ڕووداوەکانەوەو لەناکاو کار لەهەڵسوکەوتی کەسەکان دەکات و هەڵوێستيان دەگۆڕێت،هەندێک جاريش بەپێچەوانەوە شوێن 
غالب هلسا" ، شتێکە هەر تەنيا ڕووداوەکانی تيادا ڕوودەدات يان کەسەکان تيادا دێن و دەچن ئيترئەرکی ديکەيناکەوێتەسەر

وێن لەڕۆماندا دەڵێت ))شوێن ئەو بڕبڕەی پشتەی  ڕۆمانە کەهەموو بەشەکانی ڕۆمان بەيەکەوە لەبارەی گرنگی و بايەخی ش
. بەاڵم لەڕۆمانە کۆن و کالسيکيەکاندا تاڕادەيەکی زۆر ئەو گرنگی و بايەخە بە ڕەگەزی شوێن نەدراوە، 13دەبەستێتەوە((

کەوتی کەسەکان بەکار هاتووە، کەم تازۆر کاريگەری زۆرجار تەنيا وەک و چەمک و ڕەگەزێکی ڕووت بۆ پڕاکتيزەکردنی هەڵسو
لەسەر کەس و ئاڕاستەی ڕووداوەکان نەبووە،بەاڵم ئەم گرنگی پێنەدانەی شوێن لەالی ڕۆمانسيەکان تەواو پێچەوانە بووەوە و 

 . جەختيان دەکردەوە سەر ڕەگەزی شوێن
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يە کەهەميشە بەدوای درێژکردنەوەی زەمەن و شوێن بەالی مرۆڤەوە سەرچاوەی کامەرانيە،مرۆڤی چێژوەرگر ئەو مرۆڤە
زۆرجار شوێن بۆ مەبەستی گرنگی پێدان و شانازی کردن بەزێدی باپيرانەوە  .14ڕاهاتن لەمانەوە لەشوێندا دەگەڕێت((

بەکاردێت،وەهەروەها شوێن دەتوانێت هەستێکی قوڵ بەرامبەر بەشوێنی دانيشتن و خاکی نيشتيمانەوە دەرببڕێت،چونکە مرۆڤ 
ردەم وابەستەيشوێن و خاکی باپيرانيەتی و لەهەر شوێن و قۆناغێکدا بێت ئومێدی بۆ زێدی خۆی لەدڵدا دەمێنێت،لەم هە

ڕۆمانەشدا بەختيار عەلی ئەم گرنگی و بايەخی شوێنەی دەرخستوە کاتێک لەيەکەم فڕينيەوە تاکەوتنەوەی جەمشيد خان بۆسەر 
،دووشوێنی ديار لەالی جەمشيد خان کاريگەری و بايەخ و گرنگی خۆی زەوی و لەناو بەشێکی زۆری شوێنەکانی سەرزەوی

هەيە،ئەوانيش "بارانۆک و ژوورەکەی خۆيەتی" بۆيە لەجاری يەکەم کەدەکەوێتەوە سەر زەوی پەنا بۆ "بارانۆک" 
. ))دەرکەوتنی دەبات،ئەويش لەبەر ئەوەی کە شوێنی يادەوەرييەکانی منداڵی بووە، لەاليەکی تريشەوە لەترسی ڕژێمی بەعس 

گرنگی و بايەخی شوێن هاوکات لەگەڵ واقيعی بوون يان خەياڵی بوونی شوێن لەڕۆماندا،پابەندە بەو بيرەی کەڕۆمان نووس 
. زۆر لەلێکۆڵەران لەوباوەڕەدان کاتێک کەنووسەر چاوی بەرامبەر بەجوڵەی شوێن 15لەدەقی ڕۆمانەکەيدا تەوزيفی دەکات((

دەيەک پشت گوێ دەخات ، تەنها چاو دەبڕێتە سەر بەرەو پێشچوونی بيری خۆی،ئەوا ئەو ڕۆمان دادەخات و ئەم ڕەگەزە تاڕا
نووسە هەقی تەواو بە ڕۆمانەکەی نادات و بەرهەمەکەی نابێتە هۆی ئەوەی کە شەپۆلێک لە خوێنەريبۆزياد بێت 

 .16انيلەبەکارهێنانيڕەگەزی شوێندا((."ئی،ئێم،فۆستەر" دەڵێت : ))مەزنی و گەورەی ڕۆمان دەگەڕێتەوەبۆسەرکەوتويى و جو
واتە لەمەوە دەگەينە ئەو ڕاستيەی کەمەزنی و جوانی هەر ڕۆمانێک مەرج نيە ! تەنيا پابەند بێت بە بابەتی ڕۆمانەکەوە،بەڵکو 

ان ئەم مەزنيە لەدرێژەدانی شوێنيشەوە هەڵدەقوڵی هەروەها هەست کردن لەالی زۆرێک لە ڕۆمان نووسان هەيە بەاڵم هەمووي
هەستی درێژەدانيان بۆشوێن نيە . بێگومان سەرکەوتنيش لەبەکارهێنانی ڕەگەزی شوێندا پابەندە بە بەرفراوانی هۆشياری ئەو 
نووسەرەوەو چاوکراوەی بەرامبەر بەجوڵەی شوێن، ))پشت کردنە شوێن و باس نەکردنی نرخ و بەها سەندنەوەيە لەشتەکان، 

ەخ پێدانی نرخ و بەهايەک بەشتەکان دەبەخشێتبۆنموونە لەواڵتێکی بێبارانی و وشکانی بەپێچەوانەشەوە ڕووکردنە شوێن و باي
وەک و ئەفريقيا زاراوەيەک نيەبەرامبەربە )باران( بۆيە مايەی سەرسوڕمان نيە ئەگەر لەواڵتێکی بێ ڕووبار بەلەم هيچ 

وتومبيلێک پێويست ترو چاکتر بێت، يا لەبياياندا نرخێکی نەبێت و دراوێکی قەڵبيش نەکات،يا لەواڵتێکی شاخاويدا هێسترێک لە ئ
. کەواتە بەگۆڕينی شوێن، زمان و جلوبەرگ و خۆراک و ڕەنگ و 17پيرە حوشترێک نەگۆڕنەوە بەگەورەترين کەشتی دەريايی((

ئاکاری داب و نەريت و نرخ و بەهاو ڕادەی پێويستی شتەکان و گەلێک شتی تر دەگۆڕێت، بەهەمان شێوەش بەبێ شوێن 

 . چينايەتی و تەمەن و ئاستی ڕۆشنبيری و ڕەگەزنامە و بەهای شوێن و چەمکی شوێن دەگۆڕێت

شوێن يەکێکە لە ڕەگەزە سەرەکيەکانی ڕۆمان و گرنگی و بايەخی تايبەت بەخۆی هەيە، هەموو چيرۆک نووس و ڕۆمان 
لەنووسەرێکەوە بۆ نووسەرێکی تر دەگۆڕێت، نووسێک نووسينی تايبەت بەخۆی هەيەو شێوازی داڕشتنی دەقە ئەدەبيەکان 

گرنگی شوێن لەڕۆمانێکی وەک )جەمشيد خانی مامم کەهەميشە با لەگەڵ خۆيدا دەيبرد( ئاسان نيە بتوانين بەدێرێک يان دووان 
کۆتای پێبهێنين چونکە ڕۆمان نووس گرنگيەکی زۆری بەشوێن داوە، بەاڵم شوێن وەک بوونێکی نوێ کەمەبەستمان لێی 

ێزانکردنی جۆرەکانيەتی))ڕۆمان نووس زۆر لێزانانە توانيويەتی مامەڵە لەگەڵ شوێندا بکات، بۆيە دەبينين شوێنی واقيعی ئاو
 .18لەڕێگای گێڕانەوەوە دەگۆڕێت بۆ شوێنێکی خەياڵی/فەنتازی((

ومان دەبێتەوە ، ئەمەش ئەگەر ئێمە لە ڕۆمانێکی وا پڕ بايەخ ورد بينەوە ، چەندين بۆچوون و بيرکردنەوەی جياواز ڕوبەڕ

 . لەخوێنەرێکەوە بۆ خوێنەرێکی تردەگۆڕێت ، بيرکردنەوە و تێگەيشتنمان حوکم لەسەر ئەم ڕۆمانە دەکات

بەبڕوای من ئەوەی لەم ڕۆمانەدا "بەختيار عەلی" نوسيويەتی ، لەزۆربەی ڕۆمانەکانی تردا بەشێکی بچوکی وەک و ڕووداو 
لەزۆربەی ڕۆمانەکانی تری بەقەبارە بچوکترە ، بەاڵم بەتێگەيشتنی من ئەوەی نوسەر لەم باس کردووە، هەرچەندە ئەم ڕۆمانە 

ڕۆمان نووس لەپاڵ ئەوەی کە پەنای بردوەتە  .19ڕۆمانەدا وتويەتی ، ڕەنگە بەشێوەيەکی گشتی لەڕۆمانەکانی تردا نەيگوتبێت(
 .....هتد ، بەر ڕەگەزە هونەرييەکانی ڕۆمان وەک گيڕانەوە ، کات ، کەس و ڕووداو

شوێنيش بەدەر نيە لەو ڕەگەزە گرنگ و پڕ بايەخانە ،كە بەشێوەيەکی ڕوون و ئاشکرا دەبينرێت ، کە ڕۆمان نووس چ گرنگی و 
بايەخێکی بەشوێن داوە، وەک چۆن مرۆڤ هەميشەو بە بەردەوامی يەک جۆرە ژيان چاوەڕێی ناکات بەڵکو مرۆڤ هەميشە 

وات ئەويش لەئەنجامی ئەو هەموو شۆڕش و ڕاپەڕينە زانستيانە، ئەمانە نەک تەنيا مرۆڤی لەگۆڕاندايە ، بەرە و پێشەوە دەڕ
بەرە و شوێنێکی تر برد بەڵکو ئەدەبياتيش پشکێکی ئەو نوێبونەوە هاوچەرخێتيەی بەرکەوت ، بەرە و ئاڕاستەيەکی تر 

کۆنەکان بيری نەکردۆتەوە، بەڵکو هەنگاوی هەنگاوی نا ، ڕۆمان نووس کە ئەو دەقە ئەدەبيەی نووسيوە ، چيتر وەک ڕۆمانە 
بەرەو پێشەوە بردوە لەناو هەموو ڕەگەزە سەرەکيەکانی دەقەکەو بەکاربردنيان ، ))هەڵبژاردنی دەست ئاوردی شوێن 

بەشێوەيەکی ئاشکرا پشت بەشەخسيەتەکان و چيرۆکەکەت دەبەستێت ، بەاڵم ئەو ديمەنانەی کەهەڵت بژاردون کارێکی زۆر 
ر ئەو کەش و هەوايەی ، کە وروژاندوتە، بەو مانايەی ئەمە شايستەی بايەخێکی تايبەتە ، چونکە تۆ دەتوانی هەست دەکاتە سە

بدەی بەملی خوێنەری تەمومژ، گۆشەگيری و هێمنی، زەبر و کزە، شادی يان هەر کەسێک لەوانە،لێرەوە دەگەينە ئەو بڕوايەی 
کەوە بۆ نوسەرێکی تر دەگۆڕێت، بەهەمان شێوەش شوێنەکان گۆڕان و شێوازی نوسينی ڕۆمان و دەقی ئەدەبی  لەنوسەرێ

 . 20جێگۆڕکێيان پێدەکرێت((
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دەبێت ڕۆمان نووس شارەزاييەکی باشی هەبێت لەسەر ئەو شوێنانەی کە لە ڕۆمانەکەيدا ناوی هێناون يان باسی کردون  
و چێژو بايەخەی نامێنێت و لە ڕۆمانێکی سادە دەکات و بەخەيالی و واقيعيەوەچونکە ئەگەر بەو شێوەيە نەبێت دەقەئەدەبيەکە ئە

لە ڕۆمانێکی وادا دەبێت ڕۆمان نووس زۆربەی شوێنەکان شارەزای لێيانەوە . ناتوانێ زۆرترين خوێنەر لەدەوری خۆيکۆبکاتەوە

ندە خەياڵ ديوێکی هەبێت ، نەبێتە ڕۆمانێکی پڕاوپڕ لە خەياڵ ، چونکە ئەوکاتە لەقالبی ڕاستەقينەی خۆی دەردەچێت، هەرچە
تری واقيعە ! بەاڵم ئەمە نابێتە پێوەرێک بۆ سەراوبن کردنی ڕۆمانێک ، چونکە لێرەدا نوسەر بەئەندازەيەک خەياڵی بەواقيعەوە 

گرێداوە ، ))ئەگەر بەوردی لەم ڕۆمانە ورد بينەوە تێدەگەين کەئەم ڕۆمانە لەسەرەتاوە تيشکی خستوەتە سەر مەسەلەيەک 
 .21واتە جەخت لەسەر مەسەلەی "فڕين" دەکاتەوە((ئەويش "فڕين"ە، 

دەکرێت بڵێين: ڕەمزی "فڕين" ئارەزويەکی کپ کراوی گۆڕينی شوێنە، يانخستنەڕووی چەندين جۆری شوێنی جۆراوجۆرە ، ئەم 
ڕۆمانە مەسەلە سەرەکيەکەی فەلسەفەی"فڕين"ە بەشێوەيەکی واقيعی/خەياڵی لەقاڵبێکی هونەری داڕێژراو دا ،  

ەری"با"ش لەسەر فڕينەکان وەک کەرەستەيەکی گرنگ و کاريگەر بۆ مەسەلەی"فڕين" لەپاڵ ئەمانەشدا شوێنيش کاريگ
ڕۆڵێکی گرنگ و پڕ بايەخی گێڕاوە ، چی وەک ڕەگەزێکی سەرەکی ، چی وەک ئەوەی توانيويەتی ڕووداو کەسايەتيەکان و 

نەر دەست بە خوێندنەوەی ئەم ڕۆمانە دەکات ، دەچێتە نێو بەاڵم کاتێک خوێ،!  فڕينەکان و کەوتنە خوارەوەکان لەخۆ بگرێ
جيهانێک پڕاوپڕ لەخەياڵ ، لەوێدا هەموو شتەکان لەتێکەڵ بونێکی تەواودا نقومن بە جۆرێک هەست دەکەيت ، كە شتەکان  لە 

ەنێو خودی خەياڵدا پەيوەنديەکی سەيردا ! بەنێو يەکتريدا ڕەت دەبن و يەکتری دەبڕن،هەر لەساتی يەکەمەوە تۆ دەزانيت ل
نيشتەجێييت، وەک چۆن هەندێک شوێنی خەياڵی لەخودی ڕۆمانەکەدا بەرچاو دەکەوێت ، لەاليەکی ترەوە ئەم ڕۆمانە لەسەر دوو 

تەوەری سەرەکی کار دەکات، يەکەميان"فڕين"و فەلسەفەی"فڕين"ە کە ڕۆمان نووس لەم ڕوەوە زمانێکی ئەفسانەی 
ەدا کاری لەسەر کراوە "مێژوو"ە ،بەاڵم مێژوو بەو مانايە نا کەوەک مێژوو نووسێک تەفسير هەيە،تەوەری دووەم کەلەم ڕۆمان

مێژووی ڕۆمان سەرچاوەکەی فەلسەفەی ڕوانينە ، بۆ تايبەتمەندی مێژوو ، بۆ مێژوو بکات،بەڵکو بەپێچەوانەی ئەو مێژووە وە

بات، بەوەی کە ڕۆمان نووس کاری لەسەر شوێن کردوە ، ئاڕاستەيەکی ترمان دە بةرةوئەمەش زياتر  .22لەکڕۆکی ڕووداوەکان((

وەک ڕەگەزێکی سەرەکی لەڕۆمانەکەيدا بەرجەستەی کردوە ، کەئەمەش لەڕێگەی ڕووداو کەسايەتيەکان ، کێشەو گيرو 
 . گرفتەکانەوە زياتر دەردەکەوێت

 
 

 بەشی دووەم
 :تەوەری يەکەم

 و:پەيوەندی شوێن بەکارەکتەرو ڕوودا
پەيوەندی شوێن بەکارەکتەرو ڕووداو لە جەمشيدخانی مام "عەبدول ڕحمان مونيف"دەڵێت : ))ئەگەر شوێنی مرۆڤ گۆڕا، ئەوا 

. ئەم گرنگی چڕکردنەوەيە ، دڵ پێوەبونە بۆشوێن لەڕادەيەکدايە ، کە گەلێک ڕۆمان و 23سروشت و باريدەرونيشی دەگۆڕێت(( 
ناونراون وشوێن بۆتە دەفرى ڕووداوەکانی لەخۆی گرتوە ، وەک ئەوەی شوێن چيرۆک و شانۆگەری هەر بەناوی شوێنەوە 

پاڵەوانی سەرەکيبێت،لەگەڵ ئەمانەشدا شوێن ڕۆڵ و کاريگەری خۆی دەبێت،لەسەر کەسەکانی ناو ڕۆمانەکە وگۆڕان دروست 
رەی ڕۆڵ و کاريگەری شوێن دەکات ، لەسەر کەسايەتيان ."عەبدواڵ سەراج" چييرۆک نووسی عەوداڵی دوای جوانيەکان دەربا

و گوتاری فەلسەفی شوێن دەنووسێت ))دەمێکە دڵنيام لەوەی کەشوێن تەنيا ئەوە نيە ! کە لەخوڵگەمان دايە و بەس، بەڵکو 
لەژوورەوەشماندا شوێن هەيە ! هەروەها لەتەنيشت هەر سەرگوزەشتەيەک و گرفت و ئاستەنگەکاندا ، هەروەها کاتی زيندوش 

 24بەکاتژمێرو سوڕانەوەی گۆی زەوی تۆماری دەکەين، بگرە تێکەڵ و گرژوخاو پاش و پێشەکی ناخی مرۆڤە((هەيە کەئەوەنيە 
شوێن لەالی نووسەری کارامە و هونەرمەند پانتاييەکی فراوانتر لەبونە جوگرافيەکەی وەردەگرێت ، هەندێک جار مانايەکی .

زێکی بەنرخ بۆ پتەوکردنی چيرۆک و ڕۆمانەکەی ، رۆمان وەک فەلسەفی گەورەتری بە بااڵدا دەبڕێت و شوێن دەکاتە ڕەگە
پێکهاتەيەکی سەرەکی کەبنەما هونەرييەکانی خۆی لەئەستۆ دەگرێت ،لەدووتوێی دەقە ئەدەبيەکە يان بەرهەمەکە ،هەست 

نەپچڕاو دەکەيت کە زۆربەی ڕووداوەکان و کارەسات و کات و شوێنەکان و کارەکتەری ناو ڕۆمانەکە، پەيوەنيەکی پتەو 

 . توندوتۆڵيان بەيەکەوە هەيە ، بەديوێکی تردا دەتوانين بڵێين تەواوکەری يەکترن

سەبارەت بەشوێن و کەس "ئەندرێ مالرۆ" لەگۆڕانی بەهای شتەکان لەئەنجامی بەهای شوێن دەڵێت : ))مۆزەخانە بەزۆرەملێ 

 .ەسەکانەوە دەبەستێتەوە و گرێی دەداتزۆرجار ڕۆمان نووس دَت شوێن بەک .25و بەناچاری خاچ دەکات بەکۆتەل((

ئەگەرچی ئەوشوێنە خەياڵيش بێت و زادەی خەياڵی نووسەر بێت ، بەاڵم ئێمە لەڕێگەی وەسفی ورد و گەڕانەوە بۆ 
مێژوو،هەروەها تێگەيشتن لەخودی نووسەر، دەتوانين شوێنەکە دياری بکەين ، کەچ کاريگەريەکيان لەسەر کەسايەتيەکان 

جار ڕۆمان نووس کار لەسەر ئەوە دەکات شوێن تەنيا يەک ڕەهەندی هەبێت و ڕووداوەکان لەسايەيدا هەبوە ، ))کەم 
شوێن ئەو پانتاييەی ڕۆمانە .  26ڕووبدەن،بەبێ هيچ کاريگەرييەکی ئەو شوێنەش بەسەر ڕووداو کەسايەتيەکانەوە((

ەن کارەکتەر و کەسايەتيەکانەوە بەرەو پێشەوە دەبرێت کەڕووداوەکانی لەزەمەن و کاتێکی دياری کراودا تيادا ڕوودەدەن و لەالي
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،واتە شوێن کۆکەرەوەی ڕەگەزەکانی تری ڕۆمانەو بەڵگەی هەبوونی ماتريالەکانی ناو ئەم جيهانەيەو خەسڵەت و سيفەتی 
ۆندا شوێن دياری نوێکردنەوەو نوێبوونەوەيە ،کەدەڵێين : خەسڵەت و سيفەتی نوێبوونەوە مەبەستمان لەوەيە کە لەڕۆمانی ک

ڕەگەزێکی ناسەرەکی و وەال نراو بووە ، "حەننا عەبود"دەڵێت : ))شيعرييەتی ڕۆمانی کۆن ئاستی کەمترە لە شيعرييەتی 
ِرەگەزی شوێن لەميانەی وەسف کردنەوە دەست پێدەکات،چونکە وەسفکردنی شوێن و . 27ڕۆمانی نوێ و هاوچەرخ((

ەنرێت ،ئەمەش مانای ئەوەيە کەڕەگەزی شوێن زياتر ڕەگەزێکی وەسفيە، پێکهاتەکانی بەدرێژی وەسفی کارەکتەرەکان داد
لەپەيوەنديەکی بەردەوامدايە بەکارەکتەرو ڕووداوەکانی ناو ڕۆمانەکەوە ، ))لەپەيوەندی نێوان ڕەگەزی شوێن و کارەکتەرو 

ەيەک کە کاريگەری لەسەر ڕووداودا،بەژداری ڕاستەوخۆی شوێن لەخولقاندنی ڕووداودا نابينين،بەاڵم دەشێت ببێتە يەک
سروشتی ڕووداوەکان هەبێت و لەهەندێک بارودۆخدا بەدەر لەوەی شوێن شانۆيەک بێت بۆ ڕوودانی ڕووداوەکان و دەرکەوتنی 
کارەکتەرەکان،ڕۆڵێکی زياتر ببينێت و ببێتە يەکێک لەکەسايەتيە سەرەکيەکان يان گوزارشت کەر لەبارەی دەرونی کۆمەاڵيەتی 

ملمالنێی کارەکتەرەکانی ناو دەقی ڕۆمانێک لەڕەوتی .28هۆی ئەو تايبەتمەنديەی هەيەتی لەڕوی پێگەوە((کەسێتيەکان بە
ڕووداوەکاندا،چ لەسەر ئاستی خودێتی خۆيان بێت يان لەگەڵ کەسانی تری ناو ڕۆمانەکەدابێت ئەوە بێگومان ئەو ملمالنێيانە 

شوێنێکی ناهۆگر بێت يان هەر جۆرە شوێنێکی تر بێت ، کەواتە هيچ لەشوێنێکدا ڕوودەدەن،کەبۆی هەيە لەشوێنێکی هۆگر يان 
ڕووداوێک نيە لەبۆشايدا ڕووبدات ! تەنانەت ئەگەر دەمەقاڵێيەکی ئاسايى و کورتيش بێت ، لەنێوان دوو کارەکتەری ناسەرەکی 

هونەری دەقێکی ڕۆمان يان چيرۆک ناو ڕۆمانەکە،هەربۆيە بەبێ ئەم پەيوەنديەی نێوان شوێن و ێووداو کارەکتەرەکان ، بنياتی 
ناتوانرێت تەواو بکرێت، بۆگەياندنی ڕێڕەوی ئاستێکی بەرزی دەقەکە، ))شوێن پيرۆزی خۆی هەيەو بەشێکە لەپێناسەی ژيانی 

ئەمە بەو مانايە دێت کەمرۆڤ کاتێک هۆگری شوێنێک دەبێت، ئيتر ئەو .  29هۆگری بۆ مرۆڤەکان و تايبەتمەندی خۆی هەيە((
ەبێت بەژيانی ئەو وەهەر جيگۆڕکێيەک لەو شوێنەيدا دەبێتە هۆی ناڕەحەتی و ناهۆگری بۆی ، بۆنمونە کاتێک شوێنە د

جوتيارێک لەگوندێکەوە باردەکات يان دەگوازێتەوە بۆ شار، ڕووبەڕوی جياوازييەکی گەورە دەبێتەوە لەنێوان جيهانی گوندو 
رو کۆبونەوەوچڕی و قەرەباڵغی و دانيشتوانی گەورەترو بوارەکانی کاری جيهانی شاردا ،بەوەی کەجيهانی شار ڕووبەری فراوانت

زۆرترو دژايەتيەکانی هەمەڕەنگ ترن،لەهەمان کاتدا شار بەتايبەتمەنديەکانی و ئەرکە ڕامياری و کۆمەاڵيەتی و ژياريەکانيەوە 
بێتە دژە شوێن و زۆرجار لەگەڵيدا ئاشناو لەگوند پێشکەوتوترە،ئيدی بەشێوەيەکی ئۆتۆماتيکی ئەم شوێنە تازەيەی شاری لەال دە

هۆگر نابێت و پێی دەستەمۆ ناکرێت و تاکۆتای ژيانی بەناڕەزای و نابەدڵی تيايدا گوزەر دەکات و ڕۆژ بە ڕۆژ لەهاتنەدی 

 . خەونەکانی دورتر دەکەوێتەوە

واڵتێکی تردا يان لەنێوان شارێک و ئەم جياوازييەش بەتەنيا لەنێوان شاروالدێدا زەق نابێتەوە،بەڵکو لەنێوان واڵتێک و 
شارێکی تردا دەبێت کەئەمەش لەخودی کەسەکە ڕەنگ دەداتەوە و کاريگەری لەسەر دروست دەبێت،وەک چۆن 

لەسەردەمی)گريکەکان( دا )ئەسپارتە( شاری هێزبوو لەبەرامبەريشدا )ئەسينا( ی پايتەخت شاری هۆشياری بوو،شوێن دەتوانێت 
کتەرو دەربڕی جۆرو چۆنيەتی بيرکردنەوەيان بێت،لەم بارەيەوە"زاهير ڕۆژبەيانی" دەڵێت : ))جاری ڕەنگدانەوەی ناخی کارە

واهەيە شوێن دەچێتە ناخی ڕووداو کار لەڕەنگدانەوەی کەسايەتی کارەکتەرەکان دەکات،هەندێک جاريش شوێن تەنيا ڕەگەزێکی 
. بيروڕای ڕۆژبەيانی جەخت لەسەر ئەو  30ی دێن و دەچن((ئاساييە کەڕووداوەکانی تيادا ڕوودەدەن و کارەکتەرەکان لەسەر

خاڵە دەکاتەوە کەشوێن زۆرجار کار لەسەر کارەکتەرەکان دەکات ، هەڵوێستيان دياری دەکات،هەندێک جاريش تەنيا وەک 

 . نيە چەمکێکی ڕووت بۆدەرخستنی هەڵسوکەوتی کەسەکان بەکاردێت و کاريگەری لەسەر کارەکتەرو ئاڕاستەی ڕووداوەکانی

ئەرکی ديکەی شوێن ئەوەيە کەلەپاڵ دروستکردنی چوارچێوەی چيرۆکەکە ڕۆڵێکی گرنگ لەبينای ڕووداو پێکهاتنی 
کارەکتەرەکاندا دەگێڕێت ، لێرەدا پێويستە چەند شتێک دەربارەی سروشتی ئەوشوێنانەی بەستراونەتەوە بەباری دەروونی 

انە چ شوێنی ڕاستەقينە يان خەياڵی يا ئاشنا يان نائاشنا بن لەالی کەسەکانی ناو چيرۆکەکە ڕوون بکەينەوە،ئەو شوێن
يەک شت نانوێنن،هەموو جارێک شوێنێک نابێتە ئەو شوێنەی کەسەرتاپای ڕووداو کارەساتەکانی تيادا ڕووبدەن ،  چيرۆکنووس

توشی شڵەژان دەبێت و و گردببنەوە،بەڵکو شوێنەکان کاريگەری خۆيان دەبێت لەسەر کەسەکان و بەوەش باری دەرونيان 
هەست بەنامۆی و گۆڕانێکی سەرتاپای دەکەن کەئەمەش لەکەسێکەوە بۆ کەسێکی تر دەگۆڕێت،بەهەمان شێوەش لەڕۆمان 

 نووسێکەوە بۆ ڕۆمان نووسێکی تر دەگۆڕێت بۆنمونە لەوانيەيە شوێنێکی وەکو ژوور دەاللەتی هۆگری و ئارامی و
، لەالی ڕۆمان نووسێک،وەک لەم ڕۆمانەدا دەردەکەوێت کەنوسەر ژورەکەی ئاشنايەتی و سۆزوخۆشەويستی بگەيەنێت 

جەمشيدخان کەلەقاتی سەرەوەی ماڵی حيسام خانە کردويەتی بەشوێنێکی هۆگرو ئاشناو شوێنێکی پڕ سۆزوخۆشەويستی بۆ 
بۆ بێزاری و ناهۆگری جەمشيد خان،بەاڵم ئەمە لەوانەيە لەالی ڕۆمان نووسێکی تر وانەبێت،بەڵکو ئەو ژووردەاللەت بێت 

شوێنەکە، باری دەرونی کەسەکە دەگۆڕێت و بەوشوێنە ئاشنا نيەو گۆڕانێک دێتە ئاراوە ! کەئەمەش لەئەنجامی نيشتەجێبوونی 
ئەو کەسەيە بۆ ئەو چوارچێوەيە ، ))گۆڕانی باری دەرونی کەسەکان يان جياوازی بارودۆخی کۆمەَاإيەتی و ئابوری و 

ن دەبەستێتەوە چونکە پەيوەنديەکی قوڵ و پتەو شوێن بەکەسەکان دەبەستێتەوە و سروشتی سياسی،ئەوکەسانە بەشوێ
.لەم ڕۆمانەدا ئەوە بارودۆخی کۆمەاڵيەتی و ئابوری و دەرونی جەمشيدخانە کەهەرجارێک دوای 31کەسايەتيان دياری دەکات((

وە بۆ نيشتيمان،بێگومان ئەوەش دوای ئەوەی ، ماوەيەک ژيان لەشوێنێکدا،خوليای فڕين دەکەوێتە سەری و دەيەوێت بگەڕێتە
کە ساالر و جەمشيدخان دەکەونە بۆسەوە ، لەنزيک سنوری)تورکيا( و جەمشيدخان بۆئەوەی نەکەوێتە بەردەستی سەربازە 
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تورکەکان  ، هەر لەئاسمان گوريسەکەی کەمەری دەترازێنێت و بەرەو کەشکەاڵنی فەلەک با ڕاپێچی دەکات ، هەرجارەولە 

 . تێک و لە هەرێمێک دەيکەوێنێتەوەواڵ

هاشم ئەحمەد زادە" دەڵێت : ))بەبڕوای من ڕۆمانی جەمشيدخانی مامم ڕياليسترين ڕۆمانی"بەختيار عەلی"يەو ئاماژەی   "

ڕاستەوخۆ بە پەيوەندی شوێن و ڕووداو کارەکتەری جەمشيدخان،هيچ گرفتێک بۆخوێنەری شارەزا بۆناسينەوەی شوێنەکانی 
ڕۆمانی )جەمشيدخانی مامم ......( ی "بەختيار عەلی" دواجار وەکو هەموو ڕۆمانەکانی دەکەوێتە  .32ناهێێَێتەوە((ڕۆمانەکە 

خانەی ڕياڵيستيەوە،بگرە لەهەموو ڕۆمانەکانی تری زياتر هەڵگری پێناسەی ئەم جۆرە ئەدەبەيە ،! چونکە سادەترين پێناسەی 
خەياڵ، ديارە بێگومان ڕۆمان نووسيش لەم ڕۆمانەدا بەشێوەيەکی وەستايانە کاری ڕياليست بريتيە : لە تێکهەڵکێشانی واقيع و 

لەسەر کردوە .لەڕۆمانی جەمشيد خانی مامم دا شوێن و کەس کاريگەريان لەسەر يەکتر هەيەو ئەو 
و فەلسەفی  چوارچێوەيە)شوێنەکە(وادەکات کارەکتەرەکان و ڕووداوەکان شێوەيەکی تر وەربگرن و گۆڕانێکی دەرونی و ڕوحی

 .بێتە ئاراوە کەبەڕوونی و ئاشکرای هەستی پێدەکرێت

هەر لەيەکەم فڕينی جەمشيدخانەوە ، لەزيندانێکی تايبەتی حيزبی بەعس لە کەرکوک بەهۆی بايەکی بەهێزەوە، لە ناو گۆڕەپانی 
ەربانی دوکانێکی فيتە ر زيندانەکەدا هەڵی دەگرێت و دوای سوڕان و گەڕان و پێچ خواردنێکی زۆر بەجەمشيد دواجار لەس

دەکەوێتەوە،هەر ئەم شوێنە ، شوێنی جەمشيد لەکاتی يەکەم فڕينيدا لە پانتای ئاسمان دەبێتە هۆی ئەوەی کە ژيانی جەمشيدخان 
بگۆڕێت ،  سەراپا ببێتە ژيانێکی ئەفسوناوی و خەياڵی لەقالبی فڕين دا،پاشان دوای ئەوەی کە ساالروسمايلی برازای دەبنە دوو 

دەم و هاوەڵی کەلەاليەن حيسام خان و سەرفرازی باوکی ساالرو ئەديب خانی باوکی سمايل بۆچاودێری کردنی خان ڕايان هاو
دەسپێرن تاوەکو با نەيبات، کەهەميشە دەبێت بە گوريسێکەوە لەکەمەری خۆيانی ببەستنەوە،ئەويش لەشوێنێکی شاخاوی و 

( .دوای ئەوەی کەجەمشيدخان لەگەڵ ساالرو سمايل دا ، لەترسی حيزبی دورە دەست کەزێدی خۆيانە ئەويش گوندی)بارانۆکە
بەعس ڕوو لە )بارانۆک( دەکەن کەشوێنێکی دورە ، دەستەو ناوچەيەکی شاخاوی وسەختە ، دانيشتوانەکەی لە دەماڵ 

 بەشێوەيەکیتێپەڕناکات،هەرلەو گوندەدا جەمشيد هەموو ڕۆژێک دەچێتە سەر بەرزاييەک بۆئەوەی با بێت و ئەم جارە 
ئارەزومەندانە ، توانای فڕينی خۆی تاقی بکاتەوە بەپێچەوانەی جاری يەکەمەوە کە با بەسوتفە لەگەڵ خۆيدا هەڵی گرت بۆ 
دەرەوەی زيندانەکە بەهۆی کەمی کێشيەوە،                                                          ئەم شوێنەش)بارانۆک(دەبێتە 

ێنی ناڕەحەتی و نامۆی ساالرو سمايل، لێرەدا شوێنەکە باری دەرونی ساالرو سمايل دەگۆڕێت و کاريگەری سەرەتايەک بۆشو
لەسەريان دروست دەکات ، بەتايبەتی ساالر کەزۆر هەستی بەبێزاری و ناهۆگری دەکرد ، چونکە لەپەيوەندی کردن لەگەڵ کچان 

ان ئەو شوێنەی کە جەمشيدخان لەدواين کەوتنە خوارەوەيدا لێی ي،  و ڕۆيشتن بۆ سينەماو هەموو ئەو شتانە دوردەکەوتە 
کەبەسەر زەمينی خۆی و دوا وێستگەی ژيانی تەماشای دەکات ، ئەوشوێنە سەراپا ژيانی جەمشيدخان دەگۆڕێت ، ، دەگيرسێتەوە

تەندروستی بەرەو باشی ژيانی ئاڕاستەيەکی تر وەردەگرێت ، چونکە لەوشوێنەدا حەکيمەکان بە بەردەوامی چاودێری دەکەن و 
دەڕوات و بەدڵسۆزی خزمەتی دەکەن ، خۆشەويستی و ميهرەبانيان لێدەبارێت ، وەهەر لەوشوێنەدا کێشی وردە وردە زياد دەبێت 

و چيتر ئەو جەمشيدخانە نيە کە با بەئارەزوی خۆی لەگەڵ خۆيدا هەڵيبگرێت ، ئێستا بوە بەکەسێکی ئاسايى ، ئەمەش 
شيدخان دەکات فڕينی بير بچێتەوە و ژيانی لەلێبوکێکی دەم باوە بەرەو کەسێکی ئاسايى بگۆڕێَت ، کەچيتر )شوێنەکە( وا لە جەم

ترسی لە با نەبێت، لەگەڵ خۆيدا بيبات، لێرەوە بۆمان دەردەکەوێت کەشوێن چ ڕۆڵ و کاريگەرييەکی لەسەرکارەکتەرەکان و 
کەلێرەدا بەپێويستمان نەزانی درێژەی پێبدەين و بيکەينە بابەتێکی درێژ وەچەندين نمونەی تر ،  ڕووداوەکانی ناو ڕۆمانەکە هەيە

 .دادڕی

 :ەمدووتەوەری 

 :جۆرەکانی شوێن

ئەگەر شوێن خاوەنی ئەو پێگەيە بێت ، کەباسمان کرد و ئەو ڕۆڵ و کاريگەرييە لەدەقە ئەدەبيەکاندا بگێڕێت،ناکرێت تەنيا چەند 
نی ئەو ئەرکە گرنگە دەبێت بەگەلێک شێوازو جۆری جياواز خۆی بنوێنێت ، جۆرێکی کەمی هەبێت ، بەڵکو بۆجێبەجێکرد

پۆلێن کردنی شوێنی  .33بۆئەوەی بتوانێت ئەرکەکانی ڕاپەڕێنێت،جياکردنەوەی جۆرەکانی شوێنيش کارێکی ئاڵۆزو دژوارە((
کۆڵەر، لەئاکامدا پۆلێنکردنەکەی ڕۆمانێکی ئاڵۆزو تێکەڵبوونی جۆری شوێنەکان کۆمەڵێک ئاستەنگ و ئاڵۆزی دەخەنە بەردەم لێ

شوێن جۆری زۆرەو هەر ، هەر جۆرێک بێت ، ناتوانێت لەسەدا سەدی سنورێک لەنێوان جۆرێک و جۆرێکی تردا بکات
نووسەرەو بەپێی لێکۆڵينەوەی خۆی لەو دەقانەيلێی کۆڵيوەتەوە جۆرەکانی شوێنی دەستنيشان کردوە ،بەاڵم هەرنووسەرێک 

ريکردوە بەجۆرێک نزيک و هاوبەشيەک دەبينيت لەگەڵ ئەو جۆرە شوێنانەی کە نووسەرێکی تر دياری کەجۆرەکانی شوێنی ديا

لەالی نووسەرە بيانيەکان ، هەريەکە و بەشێوەيەک باسی شوێنيان کردوە ، پۆل"و"ڕۆمێر"شوێنيان بۆ چوار جۆر . کردوە

 .34دابەش کردوە((

 . بەگەڕ دەخات ، هۆگرەو لەژێر ڕکێفی تاکدايە ئەو شوێنەيە کەدەستەاڵتی خودی تيادا -شوێنی من:1

لەگەلێک شتدا لەجۆری يەکەم دەکات، بەاڵم لەوەدا جودايە کەمن تيايدا ملکەچە بۆ ئەوانی دی و دەبێت  -شوێنی ئەوانی دی:-2

 . دان بەو دەستەاڵتە بنێت
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ش و دەستەاڵتداران هێزی خۆيانی تيادا ئەم شوێنە موڵکی کەس نيە،بەڵکو موڵکی دەوڵەتەوەوپۆليس و ئاساي -شوێنی گشتی:-3

 . دەخەنە گەڕ

ئەم شوێنە خاڵيە لەخەڵک،ئەو زەويەيە کەلەژێر دەستەاڵتی کەسدا نيە،تەنانەت دەستەاڵتی دەوڵەتيش،  -شوێنی بێکۆتای:-4

نيشتەجێی زۆرجار ئەم جۆرە شوێنە بێ ڕێگايەو خاڵيە لەدامودەزگاکانی دەوڵەت بۆيە ئەم جۆرە شوێنانە دورە لە شوێنی 
خەڵکەوە ، هەر لەبەر ئەمەيە دەاللەتی تايبەتی وەردەگرێت وەکو:بيابان و چياو ئەشکەوت و جەنگەڵەکان،ئەم جۆرە شوێنانە 

 . لەم ڕۆدا کەمبوونەتەوە چونکە بەهۆی پێشکەوتنی تەکنەلۆژياوە لەم ڕۆدا دەوڵەت دەستی بەدورترين شوێنەکان دەگات

 .35((تەوەشۆڵز"پێنج واتا بۆشوێن جيادەکا"

 .مرۆڤ لەژينگە سروشتيە ئۆرگانيەکەی يەک دەخات-شوێنی پڕاگماتيکی:-1

 .ئەميش بۆناسنامەی کەسايەتی مرۆڤ پێويستە-شوێنی درک پێکراو:-2

 .ئەم شوێنە وا لەمرۆڤ دەکات کە بگەڕێتەوە بۆ گشتی و کۆمەاڵيەتی و ڕۆشنبيری-شوێنی وجودی:-3

 ەدات بەدەستەوە کەلەتوانایئەميش واتای ئەوە د-شوێنی مەعريفی:-4

 .مرۆڤدا هەيە بير لەشوێنەکان بکاتەوە

 .ئەم شوێنەش وەک ئامرازێک بۆ وەسفی شوێنەکانی دی دەخاتە بەردەست-شوێنی لۆژيکی:-5

 .36(( توێژەری فۆڕماليستی ناوداری ڕوسی"ميخائيل باختين" هەموو جۆرەکانی شوێن لەچوار جۆردا کۆدەکاتەوە

 .شوێنی ناوەوە-1

 .شوێنی دەرەوە-2

 .شوێنی دژ-3

 شوێنی ئەستانە،-4

شوێنی ئەستانە بەو شوێنانە دەگوترێت کەڕاڕەو دەرگاو پەنجەرەو شەقام و ئۆتۆمبێل و فڕۆکەو شەمەندەفەرو پاپۆڕو ....هتد 

 .دەگرێتەوە

 -: بەسێ بەشەوەبڕۆپ" لەميانەی لێکۆڵينەوەيەکەوە کەلەسەر کۆمەڵێک چيرۆکی ميليئەنجامی دا،شوێنی دابەش کردوە "

 .شوێنی لەدايک بوون و شوێنی ژيانی خێزانە-شوێنی ڕەسەن:-1

 .شوێنی پااڵوتەی پەتی-2

 .شوێنی نا شوێن-3

سەرەڕای ئەوەی ئەم نووسەرە بيانيانە ، هەريەکە و بەشێوەی بيرکردنەوەيخۆی ، لێکدانەوەی خۆی ئەم جۆرانەی شوێنی 
لەدياريکردنی جۆرەکانی شوێندا هاوبەشيەک و نزيک بونەوەيەکی زۆر هەيە لەنێوان ئەم دياری کردوە،بەاڵم لەگەڵ ئەمانەشدا 

 . لەالی نووسەرە عەرەبەکانيش هەريەکەو بەشێوەيەک باسی شوێنيان کردوە و جۆرەکانيان دياری کردوە!نووسەرانە

 . 37((،! دەکرێت بەسێ بەشەوە شوێن لەالی"غالب هڵسا"ی مۆدێرن خواز کەگرنگيەکی زۆری بەڕۆڵی شوێن لەئەدەبدا داوە

ئەو جۆرە شوێنەيە کەلەڕۆمانە پڕ لەڕووداوەکاندا بەرچاو دەکەوێت،بۆيە بەم جۆرە شوێنانە دەوترێت -شوێنی خوازەی:-1

شوێنی خوازەی چونکە بوونی لەسەداسەد نيە بوڵکو لەگريمانەوە نزيکە،ئەم جۆرە شوێنە بەڕەگەزێک لە ڕەگەزەکانی کاری 
 ێت بەڵکو تەنيا بۆ ڕوونکردنەوەيەو بەسهونەری دانانر

 .وەبە شوێنێکی ناسەربەخۆو نەگەتيف دادەنرێت

بەو شوێنە دەگوترێت کەڕۆمان دەيخاتە ڕوو لەميانەی وەسفی دوريەکانی دەرەوەيەوە،واتە کاتێک ئەو -شوێنی ئەندازەی:-2

 .ازی بەرچاو دەکەونشوێنە هەڵدەوەشێنێتەوە دەگۆڕێت بۆ کۆمەڵێک ڕەنگ و ڕوو شتی ديکە کەبەجياو

بەوشوێنە دەگوترێت کەنووسەر تيادا ژياوە،دوای ئەوەی لێی دورکەوتوەتەوە لەنوسينيدا بەخەياڵ تيايدا -شوێنی تاقيکراوە:-3

 .دەژێت

 . 38(( شوێن لەالی"ياسين النسير"ی نوسەری عێراقی و پسپۆڕ لەبواری چەمکی شوێن لە ئەدەبدا دەکرێت بەسێ بەشەوە

 :ئەميش دەکرێت بەدوو بەشەوە-نکراو:شوێنی گريما-1

 .شوێنی يۆتۆبی گريمانکراو-ا

 .شوێنی کۆمەاڵيەتی گريمانکراو-ب

شوێنی گريمانکراو زادەی خەياڵی ڕووتە،دەکرێت هەندێک لەتايبەتمەنديەکانی لەواقيعەوە وەرگرێت بەاڵم بەدياری کراوی 

 .شوێنی ناسراويش تيايدا بزرەنا،مێژووی گشتيش تێيدا بزرەو تەنيا باسی شوێنی گشتی دەکات،

تايبەتمەندی شوێنی بابەتی لەوەدايە کەپێکهێنەرەکانی لەژيانی کۆمەاڵيەتيەوە هەڵدەهێنجێت،بارودۆخەکەش -شوێنی بابەتی:-2

 لەم جۆرە شوێنەدا دەيسەپێنێت بەسەريدا تاشوێنێکی داخراو بێت وەکو:زيندان،شێتخانە،

 .ئەم جۆرە شوێنە داخراوە،بەاڵم کراوەيەو لەسەر پشتە بۆ بيرکردنەوەو ڕامانلەگەڵ ئەوەی ، بەرەکانی جەنگ،....هتد
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شوێنێکی گشتيەو لەکاری هونەريدا ناسنامەی تايبەت بەخۆی و ناسنامەی چينايەتی و کۆمەاڵيەتی -شوێنی تاک ڕەهەند:-3

ووس گرنگی تەواوی پێی نەداوە و بەدەست هێناوە،واتە ڕەهەندێکی دياريکراوە.))شوێنی تاک ڕەهەند ئەوشوێنەيە کەڕۆمان ن
دياری کردنی ئەم سێ جۆرەی  .39وەکو ڕوپۆشی دەرەوەی ڕووداوەکان بەکاری هێناوە،تەنيا يەک بەها بەدەستەوە دەدات((

 .شوێن لەالی ئەم نوسەرە تاڕادەيەک دەگەڕێتەوە بۆکاريگەری ڕای نوسەرانی بيانی لەدياريکردنی جۆرەکانی شوێندا

 . 40((" شوێن بۆ چوارئاست دابەش دەکاتدکتۆر"حميد حمدانی

ئەو شوێنەيە کەپاڵەوانەکان تێيدا دەجوڵێن و ڕووداوەکانی تيادا ڕوودەدەن،ئەم شوێنە دانەبڕاوە لەدەاللەتی -پانتای جوگرافی:-1

 .شارستانی و کۆمەاڵيەتی، ئەم شوێنە لەميانەی جوڵەی کەسەکان و پەيوەندی بەکاتی دياريکراوەوە دەردەکەوێت

شێوازی نووسين و جۆری پيت و ڕووبەری الپەڕەو بەرگ و نەخشەسازی و جوانکاری لەبەرهەمەکاندا -پانتای دەق:-2

 .دەگرێتەوە،واتە ڕووخساری بەرهەمەکە دەگرێتەوە نەک ناوەڕۆک

ەڵێن حەقيقی و هەندێک جار وشەيەک دوو مانا يان زياتر دەگەيەنێت،ڕەوان بێژان بەمانايەکی د-پانتای گەياندنی ماناو واتا:-3

 .بەماناکانی تری دەڵێن مەجازی

ئەمەش گۆشەنيگای ڕۆمان نووس يان چيرۆک نووس دەگرێتەوە لەبارەی جۆرو چونيەتی خستنەڕووی -پانتای لەگێڕانەوەدا:-4

 .بەرهەمەکەيەوە،ئايا خۆی دەبێتە پاڵەوانی چيرۆکەکە يان کەسانی دی،ياخود لەزاری يەکێکەوە ڕووداوەکان دەگێڕێتەوە

دکتۆر"شجاع مسلم العانی"لەنامەی دکتۆراکەيدا شوێن بۆ چوار بەش دابەس دەکات ، ئەميش بەپێی پەيوەندی کەسەکە 
 . 41((بەشوێنەوە

بەم جۆرە شوێنە دەگوترێت شوێنی شانۆی يان شوێنی دراميبەچيرۆکەکەش دەگوترێت چيرۆکی -شوێنی شانۆی:-1

 .درامی،ڕۆمانەکەش بەڕۆمانی درامی ناودەبرێت

 .هەندێک لەنووسەران بە )شوێنکات( ناوی دەبەن،شوێنی مێژووی ئەوشوێنەيە کەهەرگيز لەکات دانابڕێت-شوێنی مێژووی:-2

مەبەست لەهۆگرە شوێن هەموو ئەوشوێنانەيە کەتيايدا ژياوين و هەستمان بەپاراستن و هۆگری -هۆگرە شوێن:-3

 .کردوە،بەشێوەيەک ئەم شوێنە بوەتە مايەی يادەوەريەکانمان

هەندێک شوێن هەن مرۆڤ لەبەرامبەرياندا هەست بەهيچ هۆگرييەک ناکات بەڵکو بەپێچەوانەشەوە هەست -دژە شوێن:-4

بەدوژمنايەتی دەکات،ئەم جۆرە شوێنانەش يان مرۆڤ بەناچای تيايدا دەژی وەکو: بەندينخانە يان گرتوخانە دورخراوەکان،يانيش 
نووسەرانی کورديش هەندێکيان لەاليەنی خۆيانەوە چەند جۆرێک شوێنيان  . 42((بان. مەترسی مردنيان تيادا دەبينێتەوە وەکو:بيا

دياريکردوە، لەخوێندنەوەی جۆرەکانی شوێن هەست بەهاوبەشيەکی ڕوون دەکەيت لەدياريکردنی جۆرەکانی شوێن لەالی 
کوردەکانيش دەخەينەڕوو،سەرەتا  نووسەرانی بيانی و عەرەبی و کوردی.لێرەدا جۆرەکانی شوێن لەالی هەندێک لە لێکۆڵەرە

 . 43((بەڕای دکتۆر"پەرێز سابير"دەست پێدەکەين کەبەم شێوەيە شوێنی دابەش کردوە

 .ئەوشوێنە ئەندازەييە دەگرێتەوە کەبەهۆی بينينەوە وەسفێکی وردی دورييەکانی دەرەوە دەکات-شوێنی ڕاستەقينە:-1

بکاتەوەو هەست بەبوونی ڕاستەقينەی ئەو شوێنە لەالی خوێنەر دروست ڕۆمان نووس بۆئەوەی ئەم شوێنە لەواقيع نزيک 
بکات ڕوودەکاتە وەسفی درێژدادڕی، لەوەسفکردندا هەموو اليەنەکانی شوێن بەدورودرێژی وەسف دەکات وەک هەوڵێک 

 .44بۆئەوەی سروشتی واقيعی و ڕاستەقينە بدات((
ە بەر لەهەمووشت بەڕاستی و دروستی لەوزانياريانە دڵنيابێت ڕۆمان نووس کەشوێنێکی ڕاستەقينە هەڵدەبژێرێت پێويست

 کەپەيوەنديان بەشوێنە هەڵبژێردراوەکەوە هەيە،
بۆئەمەش پێويستە نووسەر ئەوشوێنە هەڵنەبژێرێت ن هەتا شارەزاييەکی تەواوی دەربارەيان نەبێت وەيان تاقی نەکردبنەوە 

بەبێ دەستکاری وەرنەگرێت،بەڵکو بەهەرشێوەيەک بێت ،پێويستە ڕۆمان نووس شوێنی ڕاستەقينە وەک خۆی و 
جۆرەگۆڕانێکی بەسەردا بێنێت ، چونکە بەکارهێنانی ڕاستەوخۆی شوێنی ڕاستەقينە والەنووسەر دەکات ، زۆرجار خۆی بۆئەو 

ەمبوونەوەی زانياريانەی کەدەربارەی ئەوشوێنە دەيزانێت ببەستێتەوە ، نەتوانێت لەڕاستيەکان البدات،ئەمەش دەبێتە هۆی ک
سەربەستی نووسەر لە جۆراوجۆرکردنی شوێن و ناچارکردنی بەخۆبەستنەوەی بەچوارچێوەی شوێنە هەڵبژێردراوەکە،ئەمەش 

 .مەودای نووسەر لەڕووی مامەڵەکردنی وەک بنەمايەکی هونەری تەسک دەکاتەوە، سروشتێکی سادەی پێدەبەخشێت

ەتی چيرۆک نووس دروستی دەکات،واتە ئەوشوێنانەيە کەخەياڵی نووسەر ئەو شوێنەيە کەئەندێشەو بيری تايب-شوێنی گرێ:-2

وەک گريمانەيەک دروستی دەکات ، نووسەر لەڕێگای توانای خۆی بۆ وەسفکردنی ئەوشوێنە خەياڵيە،لەمێشکی خوێنەر 

 .بەرجەستەی دەکات

ی باری دەرونی کەسەکان يان جياوازی ئەم جۆرە شوێنە يەک شێوەی نابێت بەڵکو دەگۆڕێت و جۆر بەجۆر دەبێت ، بەپێی گۆڕان
بارودۆخی کۆمەاڵيەتی و ئابوری و سياسی ئەوکەسانە،چونکە پەيوەنديەکی قوڵ و پتەو شوێن و کەسەکان بەيەکەوە 

 .45دەبەستێتەوە،شوێن وەک بەشێک لەکەسەکان خۆی دەنوێنێت((
بەستێت و سيماکانی ديوی دەرەوەی پيشان ڕۆمان نووس لەکێشانی وێنەی شوێنی گرێدا ، تەنيا پشت بە هەستی بينين نا

نادات،بەڵکو شۆڕدەبێتەوە ناو ئەو شوێنانەو وەک بەشێکی زيندوی گيانی کەسەکان مامەڵەيان لەگەڵدا دەکات،هەرلەبەرئەمەيە 
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و  کەتاڕادەيەکی زۆر هەموو پەيوەنديەکانی بەشوێنە ڕاستەقينەکان دەپچڕێت ، ئەو تاکە پەيوەنديەی لەگەڵيدا دەمێنێتەوە

بەم شێوەيە ئەوەمان بۆدەردەکەوێت کەخاسيەتی گرنگی .دەتوانرێت بەکاربهێنرێت ئەوەيە کەوەکو ئەندێشەيەک بهێنرێتە بەرچاو

شوێنی گرنگى ئەوەيە کە مێشک دروستی دەکات و بەشێوەيەکی سەرەکی سەرچاوەکەی خەياڵ و ئەندێشەی 

ئەنجامی سروشتی شوێنەکانەوە باسی دووجۆری تری شوێنی لەدياريکردنی شوێنەکانی تردا د."پەرێز سابير"لە.نووسەرە

 . 46((کردوە

ئەوشوێنانە دەگرێتەوە کەتايبەت نين بەکەسێک يان چەند کەسێک،بەڵکو هەموو کەسێک توانای -شوێنی کراوە:-1

 .بەکارهێنانيانی هەيە وەکو:کۆاڵن،قوتابخانە،نەخۆشخانە،.......هتد

وە کەتايبەتن بەکەسێکەوە يان چەند کەسێک،واتە ڕووبەرێکی جوگرافی دياريکراويان ئەوشوێنانە دەگرێتە-شوێنی داخراو:-2

هەروەها د."پەرێز سابير"لەئەنجامی هەستکردنی کەسەکانی ناو دەقەکە بەرامبەر بەشوێنەکان .هەيە وەکو:ماڵ،ژوور،.....هتد

 . 47((سێ جۆری تری شوێن دياری دەکات

تەوە کەلەگەڵ باری دەرونی کەسەکە دەگونجێت و ئاشنايەتی لەگەڵدا پەيدا ئەوشوێنە دەگرێ-شوێنی ئاشنا)هۆگر(:-1

 .کردوە،بەتێپەڕبوونی کات هيچ گۆڕانکارييەکی لەسەر دروست ناکات وەک ئەوەی ئاشنايەتيەکی لەمێژينەی لەگەڵيدا هەبێت

و هيچ جۆرە پەيوەنديەک و ئەوشوێنە دەگرێتەوە کەلەگەڵ باری دەروونی کەسەکە ناگونجێت -شوێنی نائاشنا)ناهۆگر(:-2

 .ئاشنايەتيەکی لەگەڵيدا نيە،ئەم جۆرە شوێنە بەتێپەڕبوونی کات دەگۆڕێت

ئەوشوێنە دەگرێتەوە کە کەسەکان بێئەوەی هەست بەخۆشی يان ناخۆشی ئەوشوێنە بکەن بەخێرای ئاستی -شوێنی بێاليەن:-3

 .ێک جار هەست کردن بەشوێنەکە ون دەبێت و نامێنێتڕووداوی چيرۆکەکە،هەندێک جار زۆر بەکزی هەستی پێدەکرێت و هەند

 . 48((دکتۆر"ئيبرايم قادر"يش لەاليەن خۆيەوە چەند جۆرێک شوێنی دياريکردوە

 .شوێنی ڕاستەقينە-1

 .شوێنی فەنتازی-2

 .شوێنی کراوە-3

 .شوێنی داخراو-4

دوور لەواقيع بنيات نراوە،بۆيە جيهانی شوێنی فەنتازی)خەياڵی(ئەو شوێنە دەگرێتەوە کەلەسەر بناغەی خەون و خەياڵی 

 .خورافيات و ئەفسانە پێکدەهێنێت

 . 49((تانيا ئەسعەد"يش جۆرەکانی شوێنی بۆ سێ جۆر داڕشتووە "

 .لەڕوانگەی هەبوونەوە دووجۆر شوێنی دياريکردوە کەئەوانيش واقيعی و خەياڵين-1

 .وانيش هۆگری و ناهۆگرينلەڕوانگەی چەمکی هۆگرييەوە دووجۆر شوێنی دياريکردوە کەئە-2

 .لەڕوانگەی بەکارهێنانەوە دووجۆر شوێنی دياريکردوە کەئەوانيش داخراو کراوەيە-3

جگە لەهەموو ئەم شوێنانەی سەرەوە کەباسمان کرد،شوێنێکی گرنگی تريش هەيە کەبەداخەوە زۆرێک لەلێکۆڵەران تاڕادەيەک 
 ادەن،ئەوجۆرە شوێنەش)ئەندامەشوێن(ەپشتگوێيان خستوەو بايەخێکی ئەوتۆ بەم جۆرە شوێنە ن

مەبەست لەئەندامەشوێن ئەوشوێنە بەرجەستەيەيە کەشوێنێکی فراوان لەپانتای دەقەکەدا داگيردەکات 

هەندێک جار مرۆڤی خاوەن ئەم هەموو ئەندامە شوێنانە خۆی دەبێتە شوێنێکی .(وەک:)دەم،لووت،چاو،سينە،ڕان،سەر،....هتد

 . 50ە شوێنی مرۆڤ يان مرۆڤەکە خۆی دەبێتە شوێنی شتێک يان ئاژەڵێک يان مرۆڤێکی تر((سەرەکی بۆشتێک،شتەکە دەبێت
ئەگەر تەماشای بيروڕاکانی هەريەک لەم نووسەرو لێکۆڵەرانە بکەين ، لەدياريکردنی جۆرەکانی شوێندا ، دەبينين لەبەکارهێنانی 

وێنەی کەلەسەر بنەمای خەون و خەياڵ و دوور لەواقيع بنياد شوێن و جۆرەکانيدا لەزۆربەی کاتدا هاوڕان،تەنيا لەناونانی ئەوش

 . نراوە هەريەکەو ناوێکی لێناوە وەکو:گرێ،خەياڵی ، فەنتازی

کەبەپێی ئەولێکۆڵينەوانەی کەلەسەر چيرۆک و ،  جگە لەم شوێنانەش چەندين جۆر شوێنی ترمان هەيە لەالی نووسەرەکانی تر
ک:)شوێنی ئاوی،شوێنی بژێو،شوێنی بێسەروشوێن،شوێنی بەندوباوکاری،شوێنی سەيرو ڕۆمانەکان کردويانە ناويان لێناوە وە

سەمەرە......هتدهەموو ئەم شوێنانەش کەباسمان کردن و ناومان هێنان دەتوانين لە دووجۆر شوێندا کورتيان بکەينەوە،واتە 
 شوێنی حەقيقی و شوێنی خەياڵی(نهەموو جۆرەکانی تری شوێن هەردەچنە ناو يەکێک لەم دوو جۆرە شوێنەوە،ئەوانيش)

منيش  لەوەرگرتنی شوێنەکانداو دياريکردنی لەڕۆمانەکەدا تەنيا ئەو شوێنانەم وەرگرتوە و باسم کردوە کەلەڕۆمانی)جەمشيد .

 خان( دا نووسەر بەکاريانی هێناوە
 :ەمسيَيتەوەری 

 شوێن لە ڕۆمانی جەمشيد خانی مامم دا

 -:شوێنی واقيعی
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نازانێت جەمشيد لەچ ڕۆژێکدا با دەيبات ، بەاڵم يەکەمين فڕينی جەمشيد لەگرتوخانەيەکی تايبەتی دەبێت کەس بەتەواوی 
لەکەرکوک ، لەدەستی ئاسايشێک کەلەناکاو بايەکی بەهێز دەيبات و بەرزی دەکاتەوە و لەديوارەکانی زيندانە زياتر  بڵندی 

باکور )کەدەبێت ناوی ئەو شوێنە بێت کەجەمشيد تيايدا زيندانی دەکاتەوە ، دەگاتە سەروی سەقفەکانی هەيئەتی ئاسايشی 
کراوە(دەبينين چەند شوێنێکی واقيعی بەکارهێناوە وەک دەڵێت: ))جەمشيد خان لەنيوەڕۆيەکی درەنگ دەگاتەوە ماڵی حيسام 

جەمشيد لەماوەی (هەڵبەتە جەمشيد پاش هاتنەوەی بۆماڵی خۆی و بەهۆی ئەوەی کە لەشی 6،ل2010خانی باپيرم(()عەلى ،
زيندانی کردنەکەی زۆر الواز دەبێت ، توانای پارێزگاری کردنی لەخۆی نيە، بنەماڵەکەی دووکەسی بۆدياری دەکەن تاوەکو 

لەاليەکەوە پارێزگاری لەجەمشيد خان بکەن و نەهێڵن بکەوێتە دەستی بەعسيەکان)کەلەو سەردەمەدا حوکمی واڵتيان دەکرد( 
چاودێری جەمشيد بکەن تاوەکو با نەيبات،ئەو دووکەسەش بريتين لە ساالرو سمايلی برازای ،لەالی لەاليەکی ترەوە بۆئەوەی 

بنەماڵەکەيان ساالرو سمايل دووکەسی بێکەڵک و ئيش نەکەر بون ، رۆمان نووس لەم ڕۆمانەدا ئاماژە بۆ داب و نەريتی 
ئەمەش گرنگترين شوێنی واقيعی ناو ڕۆمانەکەيە ،  کوردستان دەکات ، کوردستان وەک ڕەمزی دواکەوتوی ناودەبات،بێگومان

کە پەيوەندی ڕاستەوخۆی بە ڕووداوەکانی ناو ڕۆمانەکەوە هەيە ، بگرە سەرتاپای ڕۆمانەکە لەسەر ئەم بنەمايە بنيات نراوە ، 

 .چونکە کەسايەتی جەمشيدخان ڕەنگدانەوەی ديوی دووەمی زۆربەی تاکەکانی کۆمەڵی کورديە

باسی ساالرو سمايل دەکات ، ئاماژە بەوە دەکات کەوا توانای خوێندنيان نيە و ناتوانن پاشەڕۆژێک  کاتێک ڕۆمان نووس
بۆخۆيان دروست بکەن،لەو سەردەمەدا ئەوەی توانای خوێندنی نەبوايە پێيان دەوت بێکەڵکە، جەمشيدخان بۆئەوەی نەکەوێتە 

کان ، لەبەر ئەوە جەمشيد و ساالروسمايل ڕوودەکەنە گوندە دەستی بەعسيەکان دەبوو ڕووبکاتە ناوچە شاخاوييە ئازادکراوە
کۆنەکی خۆيان کە ئەويش گوندی)بارانۆک(ە کەدەکەوێتی ناوچە شاخاوييەکان و شوێنێکی عاسيى و دورە دەستە ، ئەمەش 

کۆنەکەی  شوێنێکی واقيعييە،لەبەردەوامی دان بەشوێنی واقيعی باس و وەسفی گوندی )بارانۆک(دەکات و دەڵێت : ))گوندە
ئێمەش لەشوێنێکی ساردو عاسيدابوو لەچياکان )بارانۆک( خۆی گوندێکی بچوک بوو کەلەدەماڵ تێنەدەپەڕی(( (()عەلى 

ڕۆمان نووس لێرەوە درێژە بەفڕينەکانی جەمشيدخان دەدات ، لەفڕينی دووەم دەڵێت : ناردی هەم لەشارو هەم ( ،8،ل2010،

 . و ڕەنگەکانی بۆهات((ئەمەش شوێنی واقيعييەلەئێرانەوە هەموو جۆرەکانی پەت و هەمو

لەبەردەوامی دان بەشوێنی واقيعی باس لەزانکۆی بەغداد دەکات کەلەوسەردەمەدا يەکێک بوو لەزانکۆ گەورەکانی عێراق و 
ناوچەکە ))جەمشيدخان لەدوای خوێندنەوەی کتێبەکەی"داروين"بيرۆکەيەک پەڕيبووە خەياڵی کەدەيويست  تيۆرەکانی دژ  

ابڕێژێت و بيسەلمێنێت کە مرۆڤ لەباڵندەوە گەشەی کردوە نەک لەمەيمونەوە،بۆئەم مەبەستەش جەمشيد دەکەوێتە نامە د
گۆڕينەوە لەگەڵ هەندێک لەمامۆستايانی بايۆلۆژيدا لەشارو لەوێشەوە ئەدرێسی هەندێک پڕۆفيسۆری زانکۆی بەغدادی 

وردنێکيان دەرکرد بۆهەموو ئەوکەسانی کەوا تۆمەتی سياسيان بەعسيەکان لێب1980.لەساڵی 19ل2010پەيداکرد(( عەلى ،

 .لەسەربوو جەمشيد بەدوودڵيەکی زۆرەوە دەگەڕێتەوە بۆشار کەمەبەستی ڕۆمان نووس شاری سلێمانيە،ئەميش شوێنی واقيعيە

تی چاوی پێی دوای وەرگتنی جەمشيد لەسوپاو گەيشتنی فايلەکەی بۆبەردەستی وەزيری بەرگری وەزير داوادەکات بەتايبە
بکەوێت ، کەوەزير بەچاوی خۆی دەيبينێ کەئەم زيندەوەرە چ توانايەکی گەورەی هەيە فەرمان دەدات کە خواردن و خزمەتی 

. مەبەستی نووسەر 26ل2010تايبەتی بۆبخرێتە بەردەست و شەو لەخۆشترين ئوتێلەکانی پايتەخت شوێنی بۆگيرێت(( عەلى ،
ی عێراقە کەئەميش شوێنی واقيعييە.بەژداريکردنی جەمشيد وەکو سيخوڕێکی نهێنی پارێزەر لەپايتەخت شاری بەغدادی پايتەخت

لەئاسمانداو بينينی هەموو کارەساتەکان لەسەرەوە کەلەجەنگ دەبينرا شتێکی نامۆو دڵتەزێن بوو مەبەستی نووسەر جەنگی 
اق و کورد بەتايبەتی،شوێنی جەنگەکەش بێگومان درێژخايەنی نێوان عێراق و ئێرانە کەبوە هۆی ماڵوێرانی بۆهەموو گەلی عێر

 .شوێنێکی واقيعييە

لەگەڵ هەربەربونەوەيەکەوە جەمشيد خان هەموو ڕووداوەکانی لەبير دەچووەوە تەنانەت خوشی لەبيردەچووەوە،لەگەڵ 
يدخاندا هەربەربونەوەيەک لەئاسماندا شتێک لەيادەوەرييەکانی ون دەکات و گۆڕانێکی نوێ بەسەر کارەکتەری جەمش

دێت.نووسەر بەبەردەوامی ئاماژە بەشوێنە واقيعيەکان دەکاتو دەڵێت : دوای ئەو بەربونەوە گەورەيەی جەمشيد لەبەرەکانی 
جەنگداو کەتنە خوارەوەی لەدەوروبەری شاری ئەسفەهان جەمشيدخان هەم لەئاسمان و هەم لە با دەترسا، رۆمان نووس درێژە 

ەڕانەوەی بۆشار،ئازادبوونی شارەکانی باکور لەژێردەستی سەدام حوسێن،گەڕانەوەی جەمشيد بەشوێنە واقيعييەکان دەدات ))گ
.(هەر لەباسکردنی 60ل 2010بۆماڵ((ئەمانە هەموی شوێنی واقيعين ، گەڕانەوەی جەمشيد بۆماڵ هێمن تێپەڕی(( )عەلى ،

ن نووس بۆزياتر سەرنجدانی خوێنەر دەکەوێتە شوێنی واقيعيدا ئەوساتە وەختەی کەجەمشيدخان بۆماوەيەک ناديار دەبێ و ڕۆما
باسکردنی ئەو ڕووداوانەی کەلەو ماوەيەدا بەسەر جەمشيددا دێت،ئەوشەوەی کە جەمشيدخان با دەيبات بايەکە ڕووەو باکور 

ساڵێک هەڵی دەگرێت و لەنزيک بنکەيەکی گەريالکانی پارتی کرێکارانی کوردستان )پەکەکە( دەيدات بەزەويدا،جەمشيد بۆماوەی 
لەگەڵ گەريالکاندا دەمێنێتەوە ، مانەوەی جەمشيد خان لەشاخ هيچ سودێکی نابێت بۆيە داوادەکەن بگەڕێتەوە بۆماڵی خۆی 

 .لەباشوور، کەمەبەست لێی باشوری کوردستانە

وا هەوای ڕۆمان نووس لەبەردەوامی دان بەشوێنی واقيعيدا لەسنوری واڵتی خۆی دەپەڕێتەوە لەوەسفی ئەو بۆ جەمشيدخان کە
واڵتەکەی بەعەقڵ ناکەوێت و ڕووداوەکانی بەرەو شوێنێکی تر دەبات و چەند شوێنێکی تری ڕاستەقينە دياری دەکات و دەڵێت: 

جەمشيد خان و ( ، .94ل2010))بەيانی کەبەرەو سنوری تورکياو بەئاڕاستەی زاخۆ سواری پاسێکی کۆستەر بوين(( )عەلى ،
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سلۆپی و سواری پاسی ئەستەمبوڵ دەبن،هەر لەدرێژەدان بەشوێنی واقيعی ڕۆمان نووس ناوی ساالر خان بەرەبەيانيەک دەگەنە 
ئەو شوێنانە دەهێنێت کەجەمشيد لەکاتی سەفەرەکانيدا بينيويەتی پەڕينەوە بەبەلەمی شکاو بەرەو ئيتاڵيا،بينينی 

 .دەريا،جەمشيدخان هەوای کەنار دەريا مەستی دەکات هەموو ئەمانە شوێنی واقيعين

جەمشيدخان لەواڵتی تورکيا دەبێت بەقاچاغچی و کاری خۆی دەکات،يەکەم کاروانی خۆی بەڕێ دەکات بەرەو سنوری 
يۆنان،شەوێکی هاوين بەهەموو نەفەرەکانمانەوە بەرەو سنور بەڕێ کەوتين پەتی تەواومان کڕيبوو،ڕێنمای تەواومان دابوو 

تانێکی گەورەدا و لەخاڵێکەوە کەزۆر دوور نەبوو لەسنوری بەنەفەرەکان،لەسەر سنوری يۆنان و لەشاخ و جەنگەڵس
بولگارستان دابەزين، جەمشيدخان دەبێتە باشترين قاچاغچی و جێی متمانەی ئەوانەی دەيانەوێت بچنە واڵتی يۆنان،بەچەشنێک 

يد خان باڵ و دەبێتەوە هەرلەسەرەتاوە هەمووان تێگەيشتن گەر بەقسەی ئەو بکەن بەئاسانی دەگەنە ئەسينا ،ناو ناوبانگی جەمش
و ڕۆمان نووس وەکو مێژوويەک باس لەو ڕووداوانی ئەو سەردەمە دەکات کەلەو سااڵ نەدا جگە لەنەتەوەی کورد نەتەوەکانی 
تريش کۆچيان دەکرد بۆ واڵتانی يۆنان و واڵتە ئەوروپيەکانی تر ڕۆمان نووس ناوی چەند نەتەوەيەک دەهێنێت،ناو ناوبانگی 

و هەڵهاتوە ئەفغانی و پاکستانی و سريالنکيەکانيشدا بەرزبوبوەوە ،بێگومان هەمووئەم ناوانەش شوێنی جەمشيدخان لەنا
واقيعين.  جەمشيدخان لەکاری قاچاغچێتی سەرکەوتوو نابێت و دوای ئەوەی کەساالروجەمشيدخان دەکەونە بۆسەوە لەنزيک 

ە تورکەکان هەر لەئاسمان گوريسەکەی کەمەری سنوری)تورکيا(و جەمشيدخان بۆئەوەی نەکەوێتە بەردەستی سەرباز
دەترازێنێت و بەرەو کەشکەشانی فەلەک با ڕاپێچی دەکات و هەرجارەلە واڵتێک و لە هەرێمێک دەيکەوێنێتەوەو هەموو شتێکی 

جارێک بير دەچێتەوە ))هەرجارێک دەکەوێتە خوارەوە لەسەر زەمينێک و لەجێگايەکی ترەوە سەردەردەهێنێتەوە جارێک لەمالتا 
لەقوبرس جارێک لەکريتريا جارێک لەڕۆخەکانی ئەلبانيا جارێک لەسنوری پەلکان ،هەموو ئەم شوێنانەش شوێنی واقيعين ، 
کێشەی هەرەگەورەی مامم ئەوکاتە دەستی پێکرد کەکەوتە هەڕەشەی ئاشکراکردنی پەيوەندی پۆليس بەتۆڕێکی گەورەی 

.کەمەبەست لەشارەکانی باشوری عيراقە کەئەمانەش  دةهاتنی عێراقەوە بازرگانی کردن بەژنانی لەشفرۆشەوە کەلەباشور

وەهەروەها زۆر شوێنی واقيعی تر لەم ڕۆمانەدا ئاماژەی پێکراوە،ماڵی ساڵحی هيندی،ماڵی بەگی هيجران،ماڵی .شوێنی واقيعين

يکستان،باکوری مەجيد ژيران،ماڵی سديق پاشا،ماڵی ماڕاڵ هانيمدا،عەرەبستانی سعودی،خۆرئاوای کەنەدا،گر
 .الڤاريۆن،کتێبخانەی گشتی

 شوَينى خةياَلى:

لەسەرەتادا شوێنی ناونيشانی ڕۆمانەکە خۆی لەخۆيدا خەياڵييە جەمشدخانی مامم کەهەميشە با لەگەڵ خۆيدا دەيبرد،چوونکە 

 .وەک مرۆڤلەهيچ شوێنێکی دونيادا مرۆڤ ناتوانێت بفڕێت يان با لەگەڵ خۆيدا بيبات، فڕين کاری باڵندەکانە نە

ڕۆمان نووس ئەو خوليايەی خۆی لەکارەکتەری ناو ڕۆمانەکەدا بەرجەستە دەکات ،پاشان باسی گەشتە هەواييەکانی خۆی دەکات 
لەبۆشای ئاسمان کەڕۆمان نووس وەکو شوێنێکی خەياڵی و نابەرجەستە بەکاری دەهێنێت،هەروەها هەموو شوێنی فڕينەکانی 

ڵيە چونکە تاوەکو ئيستا هيچ مرۆڤێک نەيتوانيوە بەبێ هۆکارێکی يارمەتيدەری دروستکراو جەمشيدخان بۆ بۆشای ئاسمان خەيا
بەئاسماندا بفڕێت وەکو باڵندە )يەکەم فڕينی جەمشيد لە زيندان،پاشان لەگوندی بارانۆک لەشەوێکی تاريکدا،پاشان لەبەرەکانی 

اکام ، خۆشەويستی دەتوانێت هەموو پياوێک بکاتە باڵدارو جەنگی نێوان واڵتی عيراق و ئێران،فڕينی جەمشيد لەبەر عەشقێکی ن

 .بيفڕێنێت ،واتە شوێنی هەموو فڕينەکانی جەمشيد لەبۆشای ئاسمان خەياڵين

ڕۆمان نووس لەوەسفی خۆشەويستيدا جەمشيدخان دەکاتە باڵدارو ئامادەی دەکات تاوەکو جارێکی تر جورئەت بکات کەبفڕێت 
ەويستی بڕوانين ئەوا تێدەگەين کەوا خۆشەويستی خۆی بريتيە لەفڕين بە هەواداو بەشوێنی بەهەوادا،ئەگەر بەخەياڵ لەخۆش

خەياڵی نەبينراودا،فڕينە بەردەوامەکانی جەمشيد بۆسەربانی ماڵی سديق پاشاو سەفەرە ئاسمانيەکانی شەو لەشوێنێکی 

خودای گەورەی بينيوە،.بينينی خودا لەاليەن جەمشيدخان لەيەک شت دڵنيابوو ئەويش ئەوەبوو کە لەدوافڕينيدا ،.خەياڵيدايە

بينينی خودا لەقودرەتی ئادەميزاد دانيە،.بێگومان بينينی خودا خەياڵێکی گەورەيەو شوێنی  مرۆڤەوە تەنيا لەڕۆژی قيامەت دايە،
خوداو بينينی خوداش شوێنێکی يەکجار خەياڵيە کە جەمشيدخان باسی ئەوە دەکات کەچوەتە سەرەوەو چوەتە سەر عەرشی 

خودای بينيوە.  بەمەبەستی بينينی خودا جەمشيدخان جارێکيتر دەکەوێتەوە سەر خوليايەکی شێتانەی فڕين دەيويست لەخودا 
تێبگات، تاکەشتێک کەلەخەياڵيدابوو ئەوەبوو زۆرترين پەت بکڕێت ، تابەرزتر بفڕم ئەگەری بينينی خودا زۆرترە ، دوای چەند 

بوو کەخودا ببينێ،ڕۆمان نووس لەشوێنێکی تردا لەسەر جەمشيدخان،شوێنەکان دەگوازێتەوە ڕۆژێک کەجەمشيدخان نيازی ئەوە
بۆبەئيمانداربوونی جەمشيد))دووگومەز کەڕۆژانی هەينی پۆلێک دەروێش دەڕژانە ناوەڕاستی گۆڕەپانەگەورەکەی و دەيانکردە 

رهاتی خۆی دەگێڕێتەوە بۆخەڵکەکە، ڕۆژێک .( ،جەمشيدخان لەوتارێکی هەينيدا بەسە84ل2010زيکرو تەهليلە(( )عەلى ،
لەکەشکەشانی فەلەکدا خودای بينيوەو خودا پێيگوتووە خۆت بۆموسوڵمانان دەربخەو پێيان بڵێ کەخودا فەرمانی پێداويت خەڵک 

 .بۆئيمان بانگهێشت بکەيتەوەعەلى شوێنی بينينی خودا شوێنێکی خەياڵييە

سمان و لەسەرەوە وتاری کاريگەری بۆخەڵکەکە دەوتەوە ، جەمشيدخان جەمشيدخان هەموو هەينييەک دەچووە بۆشای ئا
لەچيرۆکەکانيدا باسی ئەوەی دەکرد چۆن چووە بۆمەلەکوت و پلەبەپلە لەگەڵ فريشتەکاندا بەڕيواقە ڕوناک و نوسينگە ناکۆتاو 

ئەمجارەيان ڕۆمان نووس سەرنجی .ڕێگا درێژەکانيدا تێپەڕيوە، بێگومان هەموو ئەو شوێنانەی کەجەمشيد ناوی هێناون خەياڵين
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خوێنەر بۆجەمشيدخان دەگۆڕێت و کارەکتەرەکەی بەرەو خولياو خەياڵی موڵکداری دەبات و خەياڵی خۆشگوزەرانی سەفەرکردن 

 .باس دەکات

جەمشيدخان کەوتەناو ئەو ژيانە خەياڵيەی کەخۆی خواستی بوو بێتەدی،ڕۆمان نووس هەر لەبارەی خەياڵەکانی جەمشيد 
 ەوام دەبێت ، خان لەوێش هەرخەياڵی لەالی ئافرەت و ژيانی خۆشگوزەرانی و کەيفکردن تامردن بوو.بەرد

 :شوێنی کراو

شوێنی کراوە ئەوجۆرە شوێنانە دەگرێتەوە کەوااڵن لەبەردەم هەموو کەسێک و هيچ کەسێک ناتوانێت بەموڵکی خۆی 
نە،کۆاڵن،نەخۆشخانە،....هتد(لەم ڕۆمانەدا ئەم جۆرەشوێنانە بەرچاو دابنێت،واتە ئەوشوێنانە گشتين لەبەکارهێناندا وەک)قوتابخا

دەکەون کە ڕۆمان نووس بۆ جێبەجێ کردنی مەبەستەکانی خۆی بەکاری هێناون.لەسەرەتای ڕۆمانەکەوە ئەوکاتەی 
وە،دوکانەکە کەجەمشيدخان لەيەکەم فڕينيدا دەکەوێتە خوارەوە با لەسەر دوکانێک بەريدەداتەوەو شاگردێک هەڵی دەگرێتە

شوێنێکی کراوەيە.هەروەها چەندجارێکی تر ئەم جۆرەشوێنانەی بەکارهێناوە کەلەبەر زۆريان تەنيا ناوی هەندێکيان 
دەخەينەڕوو)مەکتەب،مزگەوت،ئەشکەوت ،بنکەی سەرەکی ئاسايش( هەموو ئەم ناوانە وەکو شوێنێکی کراوە لەناودەقەکە 

نەدا کراوەو ئاماژە بەسروشت کراوە وەکو شوێنێکی کراوە لەبەردەم جەمشيدخاندا بەکارهاتوە.هەروەها باسی سروشت لەم ڕۆما
بۆحەشارگەو خۆشاردنەوە.گوزەرانی جەمشيدخان و هاوڕێکانی دەکەوێتە دۆخێکی دژواروناخۆش کاتێک دەڵێت: دەردەچوو 

مان ئەم شوێنانەش شوێنی بۆناو کێڵگەو باغاتی گوندە نزيکەکانی دەوروبەر کەپێکڕا بەهۆی جەنگەوە چۆڵ بوبونبێگو
کراوەن.لەبەردەواميدان بەشوێنی کراوە دەڵێت: ))جەمشيد فێری گەڕانی ناوشارو پيا سەی ئێوارانی شەقامەدرێژەکان و گەشتی 
بناری چياکان بوو، ئێوارەيەک خەزالی ئەديب خان بۆکڕينی کيلۆيەک دۆندرمە لەبەردەم دوکانێکی بەناوبانگی دۆندرمەسازيدا 

دەوەستێنێتجەمشيدخان ڕۆژانە چەند سەعاتێک دەچووە کافتريای الس و غەزال کەتازە لەنزيک ماڵی حيسام خاندا  ماشێنەکەی
کرابوەوە،شوێنی کراوە لەم ڕۆمانەدا زۆرە )ڕۆخی دەريا،بنکەی ڕۆژنامەوانی( بەاڵم من بۆکورت کردنەوەی باسەکە 

 -:شوێنی داخراو   .هەرئەوەندەم  لێی هەڵبژاردووە

انە دەگرێتەوە کەتايبەتن بەکەسێک ياخود چەند کەسێک،واتە لەبەکارهێناندا بۆهەمووکەسێک ناشێت و خاوەنی ئەوشوێن
تايبەتمەندی خۆيانن وەک)مال،ژوور....هتد(.لەناو ئەم ڕۆمانەدا چەندين شوێنی داخراو بەکارهاتوون بەتايبەتی بۆدياريکردنی 

ام خان دەڵێت: جەمشيد نيوەڕۆيەکی درەنگ دەگاتەوە ماڵی حيسام خانی شوێنی نيشتەجێبوونی کەسەکان،سەبارەت بەماڵی حيس
باپيرمهەروەها لەوەسفی ژوورەکەی جەمشيد دەڵێت: ئەو لەژوورەکەی خۆی نەدەهاتەدەرێ کەبەچەند وێنەيەکی گەورەی 

ەی جەمشيد دەکات و مارکس و ئەنگلز ڕازاندبويەوە، لەبەردەواميدان بەشوێنی داخراو ڕۆمان نووس جارێکيتر باس لەژوورەک
 دەيکاتە شوێنی خودا پەرستی و قورئان خوێندنی جەمشيدخان زۆربەيکات لەژوورەکەی خۆی خەريکی خەتم کردنی قورئان بوو.
هەروەها ژووری وەکو حەشارگەيەک و شوێنێکی داخراو بەکارهێناوە ، بۆئەوکەسانەی ڕوودەکەنە واڵتە بيانيەکان تابەهۆيەوە 

واڵتانە بشارنەوە ،جەمشيد لەماوەيەکی کەمدا دووپيری کرمانجی دۆزييەوە داوای لێکردن کەشوێنێکيان خۆيان لەپۆليسی ئەو 
بۆدابين بکەن ، دەيانزانی کەئێمە لەپۆليسی تورکی قاچاغين و دەبێت بمانبەنە شوێنێکی ئەمينەوە ئەوان کۆمەکيان کردين 

گێڕی هەژاری کرمانجی تێدا دەژياهەر هەمان ژوور دەبێتە ژوورێک لەژێرخانێکدا پەيدا بکەين کەهەندێک فرۆشيارو دەست
شوێنێکی داخراو بۆساالر چونکە دەبێتە شوێنی زيندانيکردنی ساالر لەاليەن جەمشيدخانەوە،ساالر هەوڵدەدات جەمشيد 

نەيە،بەم هۆکارە لەوەئاگاداربکاتەوە کە ئەوکارانەی ڕۆژانە بەڕۆژنامەو ئەنتەرنێت و چاتکردن بەشەوان ئەنجاميدەدات نامرۆڤا
جەمشيدخان ساالر زيندانی دەکات بەوبيانوەی خۆی لەژيانی جەمشيدوکاروبارەکانی وەردەدات ،منی لەژوورەکۆنەکەی نەنکمدا 
ديل کرد ! جەمشيدخان دەفرۆشرێت بەبەڵێندەرێکی تورکی و لەشاری ياری نمايشی پێدەکرێت لەناو قەفەسێکدا،کەشوێنێکی 

 .اخراوەناهۆگرەو هەميش شوێنێکی د

 :شوێنی ئاشنا
ئەوشوێنەيەکەمرۆڤ  ئاشنايەتی لەگەڵيدا هەيە و لەاليەنی الشەو ڕۆحەوە لێی نزيکە، دەتوانێت بەبێ ئاستەنگ هەڵسوکەوتی 

 .لەگەڵدابکات و ڕادەی هۆگری کەسەکان بەرامبەر بەشوێنەکان دياريبکات

پيرم جەمشيدخان لەژوورەکەی خۆی نەدەهاتە دەرەوە،ڕۆمان ئەم جۆرە شوێنە لەم ڕۆمانەدا بەرچاو دەکەوێت کەدەچوينە ماڵی با
نووس لەوەسفی ژوورەکەی جەمشيدخان ئاماژە بەهۆگری ئەو ژوورە لەالی جەمشيد دەکات ، ژوورێک بوو لەنهۆمی سەرەوەی 

ۆگربوونی ماڵی حيسام خانی باپيرم کەتەنيا جەمشيدخان دەچووە ئەو ژوورەو نەيدەهێشت کەسيتر پێبکاتە ئەوژوورەڕادەی ه
جەمشيد بەوژوورە تايبەتە باس دەکات کەژوورەکەی بەچەند وێنەيەکی کەسايەتيەکان ڕازاندوەتەوە کەجەمشيد بيرۆکەکانيانی 

 .بەالوە پەسەندبوو،ڕۆمان نووس لەسەر ئەو ژوورەی جەمشيد زۆردەوەستێت و لەزۆر شوێنی ڕۆمانەکە باسی دەکات

ساڵ دەڵێت: هەرلەڕۆژی يەکەمەوە گەڕايەوە بۆژوورەکەی خۆی لەقاتی سەرەوەی گەڕانەوەی بۆماڵی حيسام خان دوای دوانزە
ماڵی باپيرم کەزياد لەدوانزە ساڵ بوو جێی هێشتبوو ،لەبەردەواميدان بەشوێنی هۆگر باس لەهۆگربوونی جەمشيدخان دەکات 

ەيان نەهاتەدەرەوە، يان ئەو شوێنەی بەيانە شەوانەکان لەواڵتی تورکيا جەمشيدخان ئەوشەوە چووە ژوورەوە و تاوەکو دەمەوب
کە جەمشيدخان لەدواين کەوتنەخوارەوەيدا لێی دەگيرسێتەوەکەبەسەر زەمينی خۆی و دوا وێستگەی ژيانی تەماشای 

دەکات،ئەوشوێنە سەراپا ژيانی جەمشيدخان دەگۆڕێت و ژيانی ئاڕاستەيەکی تر وەردەگرێت چونکە لەوشوێنەدا حەکيمەکان 
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ێری دەکەن و تەندروستی بەرەو باشی دەڕوات و بەدڵسۆزی خزمەتی دەکەن و خۆشەويستی و ميهرەبانيان بەبەردەوامی چاود
لێدەبارێت،ئەم شوێنە دەبێتە هۆگرترين شوێن بۆجەمشيد.هەروەها چەندين شوێنی تر لەوانە)حەشارگە( ی ، وەکو شوێنێکی 

 .هۆگر بەکارهێناوە

 :شوێنی نائاشنا
يە،ئەم جۆرەيان لەگەڵ سروشتی مرۆڤ ناگونجێت و هيچ ئاشنايەتيەک لەنێوانياندا نيە،واتە بەپێچەوانەی شوێنی هۆگرەوە 

ئەوشوێنانە دەگرێتەوە کەمرۆڤ حەز بەچارەيان ناکات و هەتا بۆی بکرێت خۆی لێيان دووردە کا تەوە.ئەم جۆرە شوێنە لەم 
ەکان دياريدەکات،گەيشتنی فايلەکەی جەمشيد دەقەدا بەرچاو دەکەوێت و ناهۆگری جەمشيدخان بەرامبەر بەگەلێک لەشوێن

بۆبەردەستی وەزيری بەرگری و وەزير داوای لێدەکات لەبەرەکانی جەنگدا خزمەت بەواڵت و سەرۆک بکاتدوای ئەوەی 
جەمشيدخان ئارەزوناکات بچێتەوە ئاسمان،داوای لێدەکرێت کەبچێتەوە بۆشايئاسمان،ڕۆمان نووس باس لەشەڕی عيڕاق و ئێران 

و مێژووی ئەوڕۆژانە دەگێڕێتەوە ، شوێنی جەنگ بۆ جەمشيد شوێنێکی ناهۆگرە، يەکێکی تر لەشوێنە ناهۆگرەکان  دەکات
شوێنی سۆزانييەکان بوو بۆ )ساالر( کەلەگەڵ جەمشيدخان دەچوون بۆشوێنی سۆزانيەکان ساالر ناچاردەبوو تاوەکو دەمەوبەيان 

بوەستێ ، من لەدەرەوەی خانووەکەو لەسەرشەقامەکان وەستام و تەنيا چاوەڕوانی جەمشيدخان بکات و لەدەرەوەی ماڵەکە 
 سەيری ڕێبوارەکانم دەکرد ،

جەمشيدخان دەکەوێتە بەردەستی يەکێک لەبەرپرسەکانی خۆمان کەبە )شاسواربەگی هيجری( ناسراوە ))ئەوشەوەی کەمامم 
ن نەبا بچێتە خەياڵييەوەو هەڵبێت ، بەگی هيجری دابەزی شاسواربەگ يەکسەر فەرمانيدا کەمامم لەشوێنێکی قايمدا ديلبکە

هەمان شەو تەلەفۆنی بۆئاسنگەرێک کرد کەقەفەزێکی گەورەی بۆدروست بکات و پەتێکی قوڵفداری بۆ سازبکات،.ئيتر ئەم 
ەجاڕی قەفەزە دەبێتە ناهۆگرترين شوێن بۆجەمشيدخان و لەم قەفەزەدا ژيانێکی ناخۆش دەبينێ چونکە ئەودەبێتە لێبوک و گاڵت

 .مندااڵن و کەرامەتی جەمشيد لەکەدار دەکات و ناوبانگی بە )مەيمونە باڵدارەکە( باڵودەبێتەوە

 :ئەندامەشوێن

 :ئەندامەشوێن ئەوکاتە دەبێتەشوێن ئەگەر بارستەيەک لەخۆبگرێت ئەمجۆرەشوێنە لەم ڕۆمانەدا بەدوو جۆر دەرکەوتووە

دەگرێتەوە کەلەيەکێک لەئەندامانی جەستە دروست دەبن ، ئەندامەکە وەک بۆشاييەک ئەوشوێنانە -ئەندامەشوێنی بەرجەستە:-1

شوێنی قەبارەيەکی تێدادەبێتەوە.ئەم جۆرەشوێنە لەم ڕۆمانەدا بەرچاودەکەوێت،لەباسی جەمشيدخاندا لەبەرکەم کێشی جەمشيد 
ەکەواتە باوەشی ساالر دەبێت بەشوێنی دەبوو بەهەڵگرتن و کردنەباوەشی لەماڵەوە تاوەکو ناوسەيارە لەاليەن ساالرەو

 . حەوانەوەی جەمشيدخان

جەمشيد ئەودەمە لە با دەترساو کەدەچووە دەرەوە توند خۆی بەساالرەوە دەبەست و خۆی دەکردەباوەشی،بێگومان باوەشی 
وات بەاڵم شتێکی ساالر ئەندامەشوێنە.جەمشيدخان لەگەڵ هەربەربوونەوەيەک توشی لەبيرچوونەوە دەبێت،دەيەوێت لەواڵت بڕ

هەبێت کەبزانێت ئەوکێيەو لەڕابردوودا چی کردووە،لەسەرئەندامەکانی جەستەی هەمووشتێک دەنووسێت لەسەرداوای 
ساالرخان و بەيارمەتی تاتۆکێشێک پێکەوە لەسەر لەشی جەمشيدخان دانيشتن وەک ئەوەی ئەو کتێبێبک بێت،دێڕدێر 

ە کوتانی ئەولەشە تەنک و الوازەی سنگی ،پشتی ، زگی ، قاچەکانی تادەگاتە بنی کەوتنەکورتکردنەوەی  ژيانی  و بەوشە کەوتن

 .پێی ، دەستەکانی تادەگاتە نێولەپی ، بێگومان هەموو ئەمانە ئەندامە شوێنی بەرجەستەن

پاڵەوانەکەوە ئەوشوێنانە دەگرێتەوە کەبەشێوەيەکی واتای باسی دەکرێت و لەهزرو ڕوح و ناخی -ئەندامەشوێنی نابەرجەستە:-

دروست دەبێت.خۆشەويستی جەمشيدخان بۆسا فيناز لەئەندازە بەدەرە و جەمشيد سافينازی بە جۆرێک خۆشدەوێت کەلەڕوح و 
دڵی هەڵی دەگرێت.ئەم نموونانەو چەندين شتی تری وەک )هزرو ناخ و خەياڵ و روح...( وەک شوێنی دانانی شت بەکاری 

ستەيان نيە و بەنابەرجەستەی دەردەکەون وەک لەهزری جەمشيدخاندا هەيە کەتيۆرێک هێناوە کەلەبنچينەدا بوونێکی بەرجە

                           .بۆمرۆڤ ياخود بۆبنياتی مرۆڤ  دابنێت و بيسەلمێنێت کەمرۆڤ  لە باڵندە وە گەشەی کردوە نەک  لەمەيمون
                                    . 

 ئەنجام

سەرەکی ڕۆمانەو شان بەشانی باقی ڕەگەزەکانی تری ڕۆمانە کە هەموويان پێکەوە بواری خولقاندنی  شوێن ڕەگەزێکی-1

 .ڕووداوەکان و پوختەکردنی دەق پێک دەهێنن

شوێن تەنيا وەک ڕەگەزێکی ڕۆمان دەرناکەوێت، بەڵکودەچێتە ناو کڕۆکی ڕووداوەکان و گۆشەنيگای نووسەريش  -2

 .دەبێتە دەربڕی دەروونی کەسەکان و کار لەهەڵسوکەوتيان دەکات پێکدەهێنێت و لەهەمان کاتيشدا

بەکارهێنانی شوێن لەنووسەرێکەوە بۆنووسەرێکی تر دەگۆڕێت، واتە جێگير نيەو هەرنووسەرێک لەدەقێکدا دەتوانێت چەند  -3
يەک بۆچوون و بڕوا جۆرە شوێنێک بەکاربهێنێت، هەروەک چۆن ڕەخنەگرانيش لەباسکردنی شوێن و جۆرەکانی شوێن خاوەنی 

 .نين
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لەم دەقەدا جۆرەها شوێن بەکارهاتووە، کەڕۆمان نووس بەکاری هێناون بۆڕونکردنەوە يان بۆ ئاشکراکردنی نهێنيەک  -4
بەکارهاتوون، هەرچەندە لەزۆر شوێنی دەقەکەدا دەبينين شوێنی خەياڵی و واقيعی تێکەڵ بەيەکتری کراون ، ئەمەش 

 .ەکەوەو ڕاکێشانی سەرنجی خوێنەر لەاليەکی ترەوە بەکارهێنراونبۆجوانکرنی تێکستەکە لەالي

لەڕێگای شوێنەوە دەتوانين واقيع بينی نووسەر دەربخەين لەبەکارهێنانی شوێنی واقيعی و بردنيان بۆناو دەقێک و تێکەڵ  -5
 .کردنيان لەگەڵ هزروخەياڵی نووسەر، کەئەمەش گرنگی و پڕبايەخی شوێنمان بۆدەردەخات

 

 زةكانثةراوَي
ثةرَيز سابري،، بيناي هونةري ضريؤكي كوردي لةسةرةتاوة تاكؤتاي جةنطي جيهاني دووةم ، دةزطاي ضاث و ثةخشي سةردةم ، ضاثي  -1

 323،ل2001 يةكةم ، سلَيماني
 23، ل2000 .،سامان فةوزي، ، ِرؤمان بةرةوكوَيمان دةبات ، لة بَلاوكراوةكاني وةزارةتي َرؤشنبريي ، ضاثي يةكةم ، سليماني  -2

 40، ل2012هيوا تاوةطؤزي ، شاروشارضَييت ، ضاثخانةي سيما ، ضاثي يةكةم ، سلَيماني،  -مةريوان تؤفيق -3

 127، شوَين كاتي يةكةم لةدووةم و ئَيستاي سةطوةِر ، طؤظاري ثةيظني ، سلَيماني ، ذمارة،ل 1995عةبدوَلا ، عةبدولتةلةب،  -4
 .49ةي ِرؤمان و طؤشةنيطاكان ، دةزطاي ضاث و ثةخشي سةردةم ، ضاثي يةكةم ،سلَيماني،ل،بةرةو ئةستان 2007سةراج ،عةبدوَلا ،  -5

 .2000،23سامان فةوزي، ِرؤمان بةرةوكوَيمان دةبات،  -6

 .80،ل2011،  167ئاري عومسان خةيات ، ِرووداو لةبنياتي دةقي ِرؤماندا ، طؤظاري ِرامان ، لةبَلاوكراوةكاني دةزطاي ِرامان ، هةولَير ، ذمارة  -7

 13،ل 2009 مريان جةالل حمةمةد، بنياتي أووداو لةِرؤماني كورديدا ، ضاثخانةي ِرةنج ، ضاثي يةكةم ، سلَيماني، -8

 1996 كؤلَيذي ثةروةدة ، بةغدا،-عاديل جميدطةرمياني، ِرياليزم لةِرؤماني كوردي هاوضةرخ لةعَيِراقدا ، نامةي ماستةر ، زانكؤي بةغداد -9
 .6،ل

 .25، ل2005ئيسماعيل، ضةمك و ستاتيكاي شوَين لةئةدةبدا ، ضاثخانةي ئةراخبا ، ضاثي يةكةم ، كةركوك،سةباح  -10

كاوة  جالل، تيؤري كات و شوَين لةالي ثالتؤن ، طؤظاري ئايندة ، لةبَلاوكراوةكاني دةزطاي ضاث و ثةخشي سةردةم ، سلَيماني ، ذمارة  -11
 .42،ل80،2008

لة ِرؤماني شاري مؤسيقارة سثيةكان ، طؤظاري كاروان ، لةبَلاوكراوةكاني وةزارةتي ِرؤشنبريي ، هةولَير ،  مستةفا ساَلح مستةفا، شوَين -12
 8،ل  2007، 220ذمارة 

 .150،ل2007سابري رةشيد،ِرؤماني كوردي ، دةزطاي ضاث و بإلوكردنةوةي ئاراس ، ضاثي يةكةم ، هةولَير، -13

ن وةك بةهايةكي سؤيف طةري ، طؤظاري كاروان ، لةبإلوكراوةكاني وةزارةتي ِرؤشنبريي ، نةجات حةميد ئةمحةد، شوَين مانةوة.....شوَي -14
 .49،ل2008 .،226هةولَير ، ذمارة 

 .80،ل2011ئاري عومسان خةيات ، ِرووداو لةبنياتي دةقي ِرؤماندا، -15

 .29،ل2005سةباح ئيسماعيل، ضةمك و ستاتيكاي شوَين لةئةدةبدا، -16

 .30،ل2005اتيكاي شوَين لةئةدةبدا،سةباح ئيسماعيل، ضةمك و ست -17

 .7،ل2007مستةفا ساَلح مستةفا، شوَين لة ِرؤماني شاري مؤسيقارة سثيةكان، -18

 .24،ل1،2012دانا عةسكةر قادر، فةلسةفةي فِرين لةناكات لةرؤماني جةمشيد خاني مامم دا ،ضاثحانةى ئةراخبا،ض -19
 .49،ل1982، ؤشنبريي و بَلاوكردنةوةي كوردي ، بةغدادئةذي طؤران، ،ِرؤمان و ثيشةي نوسيين ِرؤمان ، دةزطاي ِر -20

 .26،ل2012دانا عةسكةر قادر، فةلسةفةي فِرين لةناكات لةرؤماني جةمشيد خاني مامم دا، -21

 .82، ل2006عةبدولرمحان مونيف،تيشكَيك بؤسةر ِرؤمان ، و.شريين.ك ،دةزطاي ضاث و ثةخشي سةردةم ، ضاثي يةكةم ، سلَيماني، -22

 .20،ل2005ئيسماعيل، ضةمك و ستاتيكاي شوَين لةئةدةبدا،سةباح  -23

 .8، ل 1997، هةولَير،1عةبدوَلا سةراج ، ِرؤماني)كاوَلاش( ،،ئارين،ض -24

 .30،ل2005سةباح ئيسماعيل، ضةمك و ستاتيكاي شوَين لةئةدةبدا، -25
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 .2000،23سامان فةوزي، ، ِرؤمان بةرةوكوَيمان دةبات،  -26

 .11،ل2010ؤمانةوة ، و.عةبدولََاةمحان ،ضاثخانةي منارة ، ضاثي يةكةم ، هةولَير،حةننا عةبود،لةبارةي مَيذووي ِر -27

 .13،ا2009مريان جةالل حمةمةد، بنياتي أووداو لةِرؤماني كورديدا، -28

 .321،ل2007سابري رةشيد،ِرؤماني كوردي، -29

 .8،ل2007مستةفا ساَلح مستةفا، شوَين لة ِرؤماني شاري مؤسيقارة سثيةكان، -30

 .328،ل2001،بيناي هونةري ضريؤكي كوردي لةسةرةتاوة تاكؤتاي جةنطي جيهاني دووةم ،ثةرَيز سابري -31

 .3،ل2011هاشم ئةمحةد زاردة، -32

 .9،ل2007مستةفا ساَلح مستةفا، شوَين لة ِرؤماني شاري مؤسيقارة سثيةكان، -33

 .9،ل2005سةباح ئيسماعيل، ضةمك و ستاتيكاي شوَين لةئةدةبدا، -34

 .37،ل2005ستاتيكاي شوَين لةئةدةبدا،سةباح ئيسماعيل، ضةمك و  -35

 .36،ل2005سةباح ئيسماعيل، ضةمك و ستاتيكاي شوَين لةئةدةبدا، -36

 .39،ل2005سةباح ئيسماعيل، ضةمك و ستاتيكاي شوَين لةئةدةبدا، -37

 .40،ل2005سةباح ئيسماعيل، ضةمك و ستاتيكاي شوَين لةئةدةبدا، -38

 .32،ل2005،سةباح ئيسماعيل، ضةمك و ستاتيكاي شوَين لةئةدةبدا -39

 .42،ل2005سةباح ئيسماعيل، ضةمك و ستاتيكاي شوَين لةئةدةبدا، -40

 .54،ل2005سةباح ئيسماعيل، ضةمك و ستاتيكاي شوَين لةئةدةبدا، -41

 .42،ل2005سةباح ئيسماعيل، ضةمك و ستاتيكاي شوَين لةئةدةبدا، -42

 .632،ل2001دووةم ،ثةرَيز سابري،بيناي هونةري ضريؤكي كوردي لةسةرةتاوة تاكؤتاي جةنطي جيهاني  -43

 .9،ل2007مستةفا ساَلح مستةفا، شوَين لة ِرؤماني شاري مؤسيقارة سثيةكان، -44

 .9،ل2007مستةفا ساَلح مستةفا، شوَين لة ِرؤماني شاري مؤسيقارة سثيةكان، -45

 332،ل2001ثةرَيز سابري،بيناي هونةري ضريؤكي كوردي لةسةرةتاوة تاكؤتاي جةنطي جيهاني دووةم ، -46

 .338،ل2001،بيناي هونةري ضريؤكي كوردي لةسةرةتاوة تاكؤتاي جةنطي جيهاني دووةم ،ثةرَيز سابري -47

 .56،ل2005سةباح ئيسماعيل، ضةمك و ستاتيكاي شوَين لةئةدةبدا، -48

كؤلَيذي -سةَلاحةدينتانيا ئةسعةد حممد ساَلح، ،بيناي شوَين لةدوو منونةي ِرؤماني كورديدا)هَيالنة،ئةذديها( ، نامةي دكتؤرا ، زانكؤي  -49
 .8، ل2006زمان ، هةولَير،

 .58،ل2005سةباح ئيسماعيل، ضةمك و ستاتيكاي شوَين لةئةدةبدا، -50

 
 سةرضاوةكان

 كتَيبةكان-ا
 . , ، ضةمك و ستاتيكاي شوَين لةئةدةبدا ، ضاثخانةي ئةراخبا ، ضاثي يةكةم ، كةركوك 2005ئيسماعيل ، سةباح ،  -1

 . , ِرؤماني كوردي ، دةزطاي ضاث و بإلوكردنةوةي ئاراس ، ضاثي يةكةم ، هةولَير، 2007رةشيد ، سابري،  -2
 ., ، هةولَير1، ِرؤماني)كاوَلاش( ،،ئارين،ض 1997سةراج ،عةبدوَلا ،  -3

 ., ،بةرةو ئةستانةي ِرؤمان و طؤشةنيطاكان ، دةزطاي ضاث و ثةخشي سةردةم ، ضاثي يةكةم ،سلَيماني 2007سةراج ،عةبدوَلا ،  -4
، بيناي هونةري ضريؤكي كوردي لةسةرةتاوة تاكؤتاي جةنطي جيهاني دووةم ، دةزطاي ضاث و ثةخشي سةردةم ، ضاثي 2001سابري ، ثةرَيز ، -5

 . , يةكةم ، سلَيماني
 . , ،لةبارةي مَيذووي ِرؤمانةوة ، و.عةبدولََاةمحان ،ضاثخانةي منارة ، ضاثي يةكةم ، هةولَير 2010عةبود ، حةننا ،-6
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 . , ، ِرؤمان بةرةوكوَيمان دةبات ، لة بَلاوكراوةكاني وةزارةتي َرؤشنبريي ، ضاثي يةكةم ، سليماني2000فةوزي ،سامان ،  -7
 ., ،ِرؤمان و ثيشةي نوسيين ِرؤمان ، دةزطاي ِرؤشنبريي و بَلاوكردنةوةي كوردي ، بةغداد 1982طؤران ، ئةذي،  -8

 . ,، شاروشارضَييت ، ضاثخانةي سيما ، ضاثي يةكةم ، سلَيماني2012، هيوا تاوةطؤزي  -مةريوان تؤفيق-9
 ., ، بنياتي أووداو لةِرؤماني كورديدا ، ضاثخانةي ِرةنج ، ضاثي يةكةم ، سلَيماني 2009حمةمةد ،مريان جةالل،   -10

 , ثةخشي سةردةم ، ضاثي يةكةم ، سلَيماني، تيشكَيك بؤسةر ِرؤمان ، و.شريين.ك ،دةزطاي ضاث و  2006مونيف ، عةبدولرمحان ،  -11
 لَيكؤَلينةوةكان-ب

كؤلَيذي -،بيناي شوَين لةدوو منونةي ِرؤماني كورديدا)هَيالنة،ئةذديها( ، نامةي دكتؤرا ، زانكؤي سةَلاحةدين 2006ساَلح ، تانيا ئةسعةد حممد،  -1
 ., زمان ، هةولَير

 ., , 1لةناكات لةرؤماني جةمشيد خاني مامم دا ،ضاثحانةى ئةراخبا،ض ، فةلسةفةي فِرين 2012قادر ، دانا عةسكةر،  -2
 ., كؤلَيذي ثةروةدة ، بةغداد-، ِرياليزم لةِرؤماني كوردي هاوضةرخ لةعَيِراقدا ، نامةي ماستةر ، زانكؤي بةغداد 1996طةرمياني ، عاديل جميد ،  -3

 طؤظارةكان-ج
مانةوة.....شوَين وةك بةهايةكي سؤيف طةري ، طؤظاري كاروان ، لةبإلوكراوةكاني وةزارةتي ،  شوَين   2008ئةمحةد ،  نةجات حةميد ،  -1

 ., 226ِرؤشنبريي ، هةولَير ، ذمارة 
 ., 5، ضةمكي شوَين و جوانكارييةكاني لةالي"ياسني النسري"،طؤظاري نةوشةفةق، كةركوك ، ذمارة  2003ئيسماعيل ، سةباح ،   - 2

، تيؤري كات و شوَين لةالي ثالتؤن ، طؤظاري ئايندة ، لةبَلاوكراوةكاني دةزطاي ضاث و ثةخشي سةردةم ، سلَيماني ، ذمارة  2008جالل ، كاوة   – 3
80 ,. 

 ., 167، ِرووداو لةبنياتي دةقي ِرؤماندا ، طؤظاري ِرامان ، لةبَلاوكراوةكاني دةزطاي ِرامان ، هةولَير ، ذمارة  2011خةيات ، ئاري عومسان ، -4
 ., ، شوَين كاتي يةكةم لةدووةم و ئَيستاي سةطوةِر ، طؤظاري ثةيظني ، سلَيماني ، ذمارة 1995عةبدوَلا ، عةبدولتةلةب،  -5

، شوَين لة ِرؤماني شاري مؤسيقارة سثيةكان ، طؤظاري كاروان ، لةبَلاوكراوةكاني وةزارةتي ِرؤشنبريي ، هةولَير ،   2007مستةفا ، مستةفا ساَلح،  -6
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summary 

The element of space is one of the main elements of the novel so that its effects are very much on 
all other elements of the novel together with other elements that complement the artistic structure 

of the novel. 
The place has become so important to all the novel writers that the success and beauty of the novel 

lies in how to use the place and narrate the events in it beautifully 
In the novel that became non-artistic and unsuccessful. This study is entitled "The Place in the 

Novel of My Uncle Jamshid Khan...) by the novelist Bakhtiar Ali dealing with the subject of the place 
and its use in the novel because the novelist in this novel emphasizes the element of the place with 

the other elements of the novel to reach a wonderful artistic summit. This study consists of the 
introduction and three chapters and a result, and each chapter is divided into two branches 

It consisted of a short research into the study of those reasons that led me to go into this subject. 

Chapter 1: - We talked about the element of the place in general and the effects of this element in 
the novel and the role of the place from the novel. And the effects of the place on characters and 

events. 
Chapter 3: - We talked about the identification of the types of place in some Western and Eastern 

writers and some of the Book of Kurds, and the effects of using the element of the place from a 
novel 

 


