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 ثوختة

 بةو بةخشيووة تايبةتي ضيَذيَكي  و كورديدا هاوضةرخي رِؤماني لة دةبينيَت سةرةكي رؤلَيَكي تازة ضةمكيَكي وةك فةنتازيا
 بة بوارة ئةم  بؤ تةرخانكردووة تويَذينةوةكةمان بؤية.مةزريَنراوة بةرضاو شيَوةيةكي بة لةناوياندا فةنتازيا كة رؤمانانةي

  بةش دوو و لةثيَشةكييةك  ثيَكهاتووة  كة.عةليدا بةختيار ي( دونيا هةناري دواهةمني لةرؤماني فةنتازي كةسيَيت) ناوي
 اليةني تويَذينةوةكةمان يةكةمي بةشي(  .ئينطليزي و عةرةبي) زماني هةردوو بة ثوختةيةك سةرضاوةو ليسيت و ئةجنام و

 بةشةدا لةم هةر هةرةوةها,فةنتازياكراوة ثيَناسةي ضةمك و زاراوة و فةنتازيا بارةي لة كورتةيةك باسي تيادا تيؤريية
 بةشي, كراوة رؤماندا نيَو لة فةنتازي كةسيَيت و زيفةنتا كةسييَت جؤرةكاني و فةنتازي دةقي مةرجةكاني لة باسة

 .روو خراوةتة كراوةو دةستنيشان رؤمانةكةدا نيَو لة فةنتازي كةسي جؤرةكاني و ثراكتيكية اليةني دووةميش

 كةسيتى رةش، رؤمانى سروشتى، سةروو فةنتازيا،  :كليلي ووشةكان 

 ثيَشةكي
لطاري لة ف( نوسةري بوؤ)تؤدؤر يَكة لة ضةمكةكاني طيَرِانةوة,يةك لةهةمان كاتدا  ي ,ويرِةخنةفةنتازيا وةك ضةمكيَكي 

ي لة دوو تويَي رِؤمانثةيوةندي نيَوان فةنتازيا و ضريؤك و  كاني وةو جؤر كو ضةم,  بارةي فةنتازيالة (  1970)سالَي 
بة , دراوةتة سةر زماني عةرةبي كتيَبة وةرطريََِ عةرةبةكانةوة ئةم لةاليةن وو, دواي ئةوةتةرِةكتيَبيَكدا خستوو

و  رِؤمانكي بةربلَاو لة نيَو يةةيا بة شيَوكتيَبة ئيدي فةنتاز ة دواي ئةمشاني)مدخل اىل االدب العجائيب( . لناوني
 يَرايةيطرت, دواي ئةم طةشة خين خؤيَ سةدةيي بيستةمدا بة تةواوةتي شويَ ئةوانةي ؤذئاوايي بة تايبةتيضريؤكةكاني رِ

كؤتايي سةدةي بيستدا لة  وسة عةرةبةكان,س وضريؤكنوونورِؤمان و ضريؤكة رؤذئاواييةكاندا,  رِؤمانفةنتازيا لة نيَو  
ئةم  دا, وة لة ئيَستاندوويانةراةكانياندا مةزرِؤماني ديار لة و بة شيَوةيةك, طرنطيةكي زؤريان بةم رِةطةزة تازةية داوة 

ت, وة ئيَمةش وةكو ئةدةبي ة هاوضةرخةكاني دونياو طرنطييةكي زؤري ثيَدةدريَرِؤمانةي مناناسةتة بةشيَك لة بوضةمكة 
و لة ,  كة داوةتةوةيان لةم ضةمية ئاورِدة وردهاوضةرخةكامنان ورنووسة رِؤماناثةرينةوة  لة دواي رِنيةتوانني بلَيَكوردي د

يَذةيي جياواز,بةلَام يةكيَك لةو هةريةكةو بة رِ,  ةنطي داوةتةوةة كوردانةدا رِرِؤماننوس و ةو ضريؤكنوسبةرهةمي هةنديَك ل
ةكانيدا فةنتازيا ئامادةطي هةية و طرنطي ثيَدراوة )بةختيار رِؤمان لة زؤربةي نيةتوانني بلَيَة ديارانةي كورد كة درِؤماننوس

ةكاني رِؤماني وةتة ناسانامةفةنتازيا بو و, نيَراوة يَةكانيدا مةزررِؤمانةيةكي بةرضاو فةنتازيا لةناو عةلي(ة. كة بةشيَو
ي دواهةمني رِؤماني كورديدا بةمنوونة )رِؤمانليَكؤلَينةوةي فةنتازيا لة  بؤ ووسة.بؤية ئةم تويَذينةوة هةولَيَكةرِؤمانئةم 

 تيار عةلي( مان وةرطرتووة.)بةخس وونرِؤمانهةنار(ي 
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عةرةبي و و ثوختةيةك بة هةردوو زماني ),  و ليسيت سةرضاوة ةك و دوو بةش  و ئةجناميلة ثيَشةكي, نةوةكةمان يتويَذ
ك لة بارةي فةنتازيا و زاراوة و ةئينطليزي( ثيَكهاتووة.بةشي يةكةمي تويَذينةوةكةمان اليةني تيؤريية تيادا باسي كورتةي

و جؤرةكاني كةسييَت  امةرجةكاني دةقي فةنتازي لة وةها هةر لةم بةشةدا باساوة,هةركر ثيَناسةي فةنتازياو ضةمك 
دا كراوة, بةشي دووةميش اليةني ثراكتيكية و جؤرةكاني كةسي فةنتازي لة نيَو رِؤمانو كةسيَيت فةنتازي لة نيَو  ,فةنتازي

 و خراوةتة روو., ةكةدا دةستنيشان كراوةرِؤمان

 .بةستووة شيكاري(–ةوةدا ثشتمان بة ريَبازي )ثةسين لةم ليَكؤلَين

يَكؤلَينةوةكة: يةكيَك لةو ئاماجنة طرنطانةي لةم ليَكؤلَينةوةدا هةية ئةوةية,كة باسي بابةتيَك كراوة طرنطي و ئاماجني ل
كة كةمرتين ليَكؤلَينةوةي لةسةركراوة بة تايبةتي لة ناوةندةكاني زانكؤ وةك نامةي ماستةر و تيَزي دكتؤرا ,تويَذينةوةي 

بوارةدا هةية ,كتيَبخانةي كوردي لةم بوارةدا زؤر هةذارة,بؤية بة  ئةكادميي,وة كةمرتين سةرضاوة بة زماني كوردي لةم
 ثيَويستمان زاني ئةم تويَذينةوةمان بؤ ئةم بوارة تةرخان بكةين كة)فةنتازيا(ية.

 ضةمك و ثيَناسةي و زاراوةي فةنتازيا  بةشي يةكةم:

 كورتةيةك  لة بارةي) فةنتازيا(وة

بيَت ئةم   نووالمان رِو , ازيا تيَبطةين تنفة ديار لة واتا و تايبةمتةندي و بنةماكانيوون و بؤ ئةوةي بة شيَوةيةكي رِ     
ةدةين هةولَدي ئةدةبةوة سةري هةلَداوة, نرةكانلةت و لةناو كام لة ذاكةي الي ض ميلكويَوة هاتووة, سةرةتازاراوةية لة 

بة , سةر  ميَذووي طةشة و سةرهةلَداني فةنتازيا.ةخةينة , و تيشكيَك د و بنةضةي ئةم ضةمكة نةوة بؤ سةرةتايبطةريَ
ئةو ليَكؤلَةرو ))كة هةموو  (ة,19)ي يَتةوة بؤ سةدةو بةربالَو سةرةتاي دةركةوتين فةنتازيا دةطةرِ كي ديارشيَوةية

تة زانسي طةشةكردنو لةسةر ئةوةي كة لةطةلَ دةركةوتن كؤكنيي كاردةكةن اؤذئاوتويَذةرانةي لة بواري تيؤري ئةدةبي رِ
وانطةي لةرِ ردوة,وي كو فيزيادا ئةدةبي فةنتازيش طةشةيزانستةكاني كيميا اسي وننوةكان هةروةها  دةرويو سروشتي مرؤيي

طةي خؤي بكاتةوة جيَ, وة ناتوانيَت , دروست نابيَت و  تةكايةوة ةيةدةبي نائ وة هيض ذانريَكيرِةخنةةكاني ئةدةبيات و تيؤر
نةبووبيَت لة دامةزراندني ابردوودا بةشيَك ئةطةر بيَت و لة رِ  دايرِةخنةو بةرهةمي وتاري  ةدةبيهيَناني ئلة بوارةكاني دا

يَتةوة بؤ الي  دةطةرِ انير لةم ضةمك و زاراوانة ميَذووةكةةشيَكي زؤب  زاراوة و وةكو ضةمك, م بةلَا  1((ضريؤكة هونةريةكاندا
سةرهةلَداني ئةمانة كانطةي ,  ضونكةيةكان ,رِؤمانيةكان و الي يؤنانةوانيشدا بة تايبةتي ئاواييةكان و لة ناو ئرؤذ

كة  و دياردة ئةدةبيانةن رجةم ئةو ذانرو هونةر سة بوةك فةلسةفة و ئةدةي تة مرؤظايةتييةكانزؤربةي زانست و زانس
ؤذئاواييةكان لة كؤنةوة و رِ , يَتةوة بؤ كةلةثور))سةرةتاي بة دياركةوتين فةنتازيا دةطةرِكةوابوو  ,ئيَستا بوونيان هةية

وريَنةرةكانيان, وة  بة داستاني طيانلةبةران  و سةرس ةنطريَذةنيان رِة داستان و ضريؤكةكاك يؤنانيةكانلة ثيَش هةموويانةوة 
و , قسةكةرانة كة لة زماني ئاذةلَان تيَبطةن . بؤ زانني  ويَنةريان دابووة  هةنديَك لةهيَندة سةر سورِبة تايبةتي  هيَزيَكي 

 ة دةولَةمةندة بة ئةفسانةكان و طةلَ ئةو ضريؤكة ئاذةلَيانةي ككة نةمري بة ذيان دةبةخشيَت, لة دؤزينةوةي ئةو درةختةي 
 2لة طةلَ خؤياندا جؤرةها فةنتازياي جؤراو جؤريان هةلَطرتووة((
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ي تيَداية,كة تا رِؤمانزؤر دةق و , ويَ ي نرِؤمانيؤنانيةكانةوة تا دةطاتة هةر لة دةقة ؤذئاوايي ئةدةبي))رِ ,كةوابوو
( ةوة , 1770تاري فةنتازي دةبةستنةوة بة سالَي )دةركةوتين طو, هةنديَكيش بةلَام ادةيةك مؤركيَكي فةنتازيان هةية,رِ

ؤشنطةريي و ئةقلَاني , كة ئةقلَ و لؤجيك و زانست  و تاري رِةرضةكرداريَك هاتووة بةرانبةر طوفةنتازيا وةكو ث , ضونكة
 ) ( و بيكفؤرد)cazotte (بريتني لة كازوت  مةطة يةكةمينةكاني ئةم جؤرة بةرهةنرادةطرت, ثيَشة سروشيت بةرز

Beckford (َو والثؤلWalpoleثاشان لة ئينطلرتا لة. ) َف ادكليةش)الرواية السوداء( دا لةسةر دةسيت رِي رِرِؤمانطةل
(Radcliffe (و لويس )Lewis(و هوفمان )(  Hoffmann  ثةرةي سةند.لة فةرةنساش لة بواري طوتاري فةنتازيدا زؤر

( و Flaubert( و فلؤبيَر)Balzac( و بلزاك )Hogo( و هؤطؤ)Nodierنوسةر دةبينني, بةتايبةتي نؤدية)
ي نويَي فةرةنسيش  بايةخي بة رِؤمان( .هةروةها Kafka( و كافكا)poe( و ئةدطار ئاالن ثؤ) Maupassantمؤثاسان)

ي رِؤمان( لة Claude Oliverي) تؤثؤلؤجياي شاري خيَو( و كلؤد ئؤلية) رِؤمانؤب طريية( لة فةنتازيا داوة,وةك )ئاالن رِ
 .)ئوريان دواي بيست سالَ(

قليدي يان كالسيكية , وةك الي بةلزاك و ي فانتازيي تةرِؤمانزي بكةين بة دوو بةشةوة: يةكةميان اي فانترِؤماندةشتوانني 
ي نويَية, كة لة سةدةي ي فةنتازيرِؤمانو مؤثاسان و دةيبينني لة سةدةي نؤزدةدا.ئةوي تريشيان  مريييمي و هؤطؤ فلؤبري

 .3ي) لوت( ي طؤطؤلَ دةركةوت.((رِؤماني )بةد طؤرِان(ي كافكا و رِؤمانطةلَ بيستدا لة

ةكان دةبنة ئاسايي و هةست بة هيض نامؤبونيَك يو كارة سةروو سروشتي, ايي و سةرسورمان ناميَنيَت ارِدا رِانتياي
( يان تيَداية , بةلَام هيض surnatural) سروشيت -سةرووةكاني سةدةي بيست رِؤمان))ناكةين.تؤدؤرف باسي ئةوة دةكات 

ة هةر رِؤماندةكات و دةلَيَت ئةم ةش باسي )بةد طؤرِان(ي كافكا مانيَك الي خويَنةر دروست ناكةن .وةك منونايي و سةرسورِارِرِ
يَطةي هةنديَك سروشيت لة رِ -سروشيت دةكاتةوة,بةلَام سةروو -ووي سةرووبةرِوثيَكردنيةوة خويَنةر رِتاي دةستلة سةرة

ة ةكة هةر لة سةرةتاوة برِؤمانستةكاني يةكةمي يَطةي بؤ خؤش نةكراوة دةربكةويَت,بةلَكو رِاستةوخؤوة رِئاماذةي نارِ
 4سروشيت دةست ثيَدةكةن(( -سةروو

ةكة ( لة خةو رِؤمانريطوار سامسا( )كةسيَيت سةرةكي وة دةست ثيَدةكات, كة بةيانيةك )طةكة لةويَرِؤمانسةرةتاي 
 ,نيَتةوة,واتة ليَرةداهةلَدةستيَت و دةبينيَت بووة بة قالؤنضة... هةتا دةمريَت و كؤتايي بة ذياني ديَت , هةر بةم جؤرة دةميَ

ن سروشيت دوخيَكي يا -سةروو ,لة فةنتازيادا ثيَويستة, ةكةدا , بةلَام رِؤمانةتيَكي ئاسايية  لة سروشيت حالَ -سةروو
انةي سةدةي بيست كة فةنتازيايان رِؤمان))ايةي لةو . بؤية تؤدؤرؤف دةطاتة ئةو رِ 5باريَكي نا ئاسايي بيَت ((

. 6أستثناء((فةنتازيا دةبيَتة بنةما نةك ئاوارتة), بة دياركراوي بوونةوةري فةنتازية,ليَرةدا تيَداية"مرؤظي ئاسايي 
ي فةنتازي بة شيَوةيةكي بةربلَاو و  ديار رِؤمانلة روانينةكاني تؤدرؤفةوة دةردةكةويَت سةرةتاي سةرهةلَداني  ,ليَرةدا

, و ضريؤكانةدا رِؤمانلةو , دةركةوتين فةنتازيا بةشيَوةيةكي ديار و بةرضاو بوونيان هةية  ةطةرِيَتةوة بؤ سةدةي بيستةم ود
ةوة, بةلَكو يةكانرِؤمانبيَتة نيَو  يةكي الوةكي يان هةنديَك جار نووسةر بة بيَ مةبةست فةنتازيايي مةزراندةبةشيَو نةك

 ةكاني سةدةي بيستةم .نرِؤمايَك لة هونةري فةنتازيا بووة بة شوناس و ناسنامةي بة ش
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 زاراوةي  فةنتازيا 

نويَدا بةرضاو دةكةويَت, بؤ منوونة ئةطةر و  كؤن  دةبي هةموو طةالني دونيادا لةسةردةمىلة نيَو ئةزاراوةي فةنتازيا))      
ةطي التيين ) رِ ( لة phantastikosلة بنضينةدا يؤنانيةو لة رِةطي يؤناني) يَينةوة بؤالي يؤنانيةكان , ئةم وشةية,بطةرِ

fantasticus7ديَت (( كردني ويَنةي زةيين ((  هاتووة . كة بة واتاي )دروست .(واتة وشةيfantaissiaِلة بنةر )  ةتدا
كة وشةيةكي فةلسةفية , (  ةوة هاتووة fhaiinsein( ةوة هاتووة, كة ئةويش لة وشةي )fhantasiaلة وشةي يؤناني)

ة بةواتي ئةنديَشةي كاريطةري هةلَخةلَةتاندني بينينة, وة بةالي ئةرستؤشةو بةالي ئةفالتؤنةوة بة واتاي
ثيَش هةموو طةالني تري , يَتةوة بؤ الي يؤنانيةكان ةطةرِيشةي زاراوةي فةنتازيا دةط و رِرِ , . كةوابوو8بةرهةمهاتووة((

سوديان لة سةرضاوة يؤناينةكة وةرطرتووة  و زياتر,الي طةالنى تريش ئةم زاراوةية بةكارهاتووة , دونيا بةلَام بيَطومان 
ئينطليزي( ي  -لة فةرهةنطي )ئينطايزي(ي بؤ دانراوة,fantasy.هةروةها زاراوةي فةنتازيا لة زماني ئيطليزيدا زاراوةي)

التيين( هاتووة , بةلَام بة يةك ضةمك و واتا ليَكدراوةتةوة,  –يَنووسي جياوازي )يؤناني ئؤكسفؤرددا فةنتازيا بة دوو رِ
 لَكردن بة حالَةتيَكي خؤش كة ئةطةريا( نوسراوة)) خةيfantasy( و )phantasyبةو شيَوةيةي كة بؤ هةردوو زاراوةي )

اوةي فةنتازيا بة ضةند كوردي(ي ئازاديدا زار –. وة هةروةها لة فةرهةنطي )ئينطليزي 9ووداني دوورة, بةرهةمي خةيالَة((رِ
ئةم  . و 10رو نا ئاسا(( هةوةسيَك يان برييَكي سةي-هةوةس -خةون -دالَغة -واتايةك ليَكداوةتةوة لةوانة وةك)خةيالَ

ؤشنايي زاراوة ئينطليزي و يؤنانيةكةدا وة نةياتوانيوة يةك وشة يان لة ذيَر رِ, زاراوةية لة الي عةرةبةكانيش ليَكدراوةتةوة 
ضةند  وشةيةك  بة ني ئينطليزيبة سود وةرطرتن لة زما عةرةبةكانيش))ازيا بؤية تةي تةواو بدةنة وشةي فةناظيةك رِ

بؤ بةكار  11( غري عادي( -اخلارق -غريب -وهم -وو لةوانة وةك))اخليالن واتة فةنتازيا خستوةتة رِواتاي ئةم زاراوةيا
, دا  ي فةنتازيي عةرةبي(رِؤماندةهيَنن, لةاليةكي ديكةوة "مجيل محداوي" لة ليَكؤلينةوةيةكيدا لة ذيَر ناونيشاني )

بؤ  انيَك" بةكاربهيَنني وةك  وةرطيَرِ))ثيَمان باش بوو دةستةواذةي "عجائييبت:ثيَشنياري وشةي ديكة دةكات و دةلَيَ
 .12ؤذئاوايي((دةستةواذةي "فةنتازيا"ي رِ

ضيَوةي زاراوةيةكدا رو واتاكةيان لة ضوا و ئةو فةرهةنطانةي ئاماذةيان بةم زاراوةية داوة, نة سةر ئةدةبي كوردي يئةطةر بيَ
ة شيَوةيةك لة شيَوةكان ةكريَت بوانة دزؤر وشةو واتاي جؤربةجؤر دةبينةوة كة هةريةك لةو زارا ي, ئةوا تووش شيكردؤتةوة 

تايانة باس لة وشةي فةنتازيا كراوة. كة كورديش )هةروةك اة واتاي )فةنتازيا( وةك لة زؤر شويَن بةم ووة لنزيك ببنة
زماني عةرةبي و فارسي سوديي لة وشة ئينطليزيةكة وةرطرتووة, و  وشةي)فةنتازيا (بةكاردةهيَنيَت,دةشيَت لة زماني 

ن وةك)) خةيالَ, ئةنديَشة, داهيَنان, جيهانيَكي خةيالَ و نزيكي فةنتازيا بطةيةن روكورديدا زؤر وشة هةبن ماناي دو
. ئةطةر سةيريَكي ئةو هةموو 13كردن نةبيَت(( يَك جيَطاي باوةرِورايف, ئةفسوون,نا ئاسايي, جيهاننة, خناويَزة, بيَ ويَ

 زاراوةية  ئةو هةمووكة لةبةرانبةر وشةي فةنتازيا بةكارهاتوون لة زماني كورديدا, واتاي , وشةو دةستةواذانة بكةين 
يان بة اليةني  لةسةر وشةيةك, كؤدةنط بني ئيَمة نةمانتوانيوة بة شيَوةيةك لة شيَوةكان  يَتةوة كة ةطةرِةوة دزياتر بؤ ئ

ك . بؤية بة بامشان زاني وةك ئةو تويَذينةوانةي تر كة لةسةر فةنتازيا كراون لة ئةدةبي كورديدا كةمةوة لة واتاية
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انةي كة لة فةرهةنطي زكردن لةو هةموو واتاو وشة زاراوتازيا( وةك خؤي بةكاربهيَنني بؤ خؤ دةربائيَمةش وشةي)فةن
 كورديدا بؤ زاراوةي)فةنتازيا( هاتوون.

 ضةمكي فةنتازياثيَناسة و 

هةمةاليةن و ضةند سةيةكي ايَطةي ضةند ثيَنلة رِ ةوونرت و باشرت لة فةنتازيا تيَبطةين ,باشرتبؤئةوةي بة شيَوةيةكي رِ     
كي ورد و يانة خبةينة بةرضاو كة بة شيَوةيةئةو تيَروان يا بكةين ,وو ضةمكي فةنتاز قسة لةسةر ثيَناسة ,طؤشةنيطايةكةوة

ينة سةر ثيَناسةي فةنتازيا ئةوا ووني لة ضةمكي فةنتازيا دواون , ئةطةر بيَو يان بة رِ يان كردوةثيَناسةي فةنتازيادرشت 
ةدةين زياتر ئةو ثيَناسانة نةوة بؤية هةولَدةو زاراوةية بببيووي ضةندةها ثيَناسةي جياواز و هاوبةشي ئةرِووبةكريَت رِد

 و ورد شرؤظةي فةنتازيان كردوة. يَك و ثيَكادةيةك توانيوةيانة بة شيَوةيةكي رِوو كة تا رِليَرة خبةينة رِ

 14((طةلَ واقيعدا نيةثةيوةندي و ليَكضوونيَكي لة هيض ))فةنتازي يان فةنتازيا يةكيَكة لة جؤرةكاني خةيالَ و

لة  , وثيَناسة كراوة كة جؤريَكة لة جؤرةكاني خةيالَ  ةفةنتازيا بةو شيَوةيئةطةر سةيريَكي ئةم ثيَناسةية بكةين دةبينني 
تر ةكريَت ثيَناسةي توار( دا نية , دو )واقع() كة ةك لة نيَوان فةنتازيايهةمان كاتدا هيض ثةيوةنديةك يان هاوبةشي

نتازيا بكات.)) فةنتازيا جيهانيَكة واقيع و خةيالَ ئاويَتة دةكات, لةو ثيَناسةي سةرةوة كة باس لة فةجياواز , هةبيَت 
ةكي تر بوونيان ثيشان فةنتازيا بة خةون و خةيالَةكاني بة شيَوةي, و شتةكان لة واقيعدا بوونيان هةية, بةلَام  دياردة

 .15يَذيَتةوة((ةرِيانددةدات و دا

واقيعةوة فةنتازيا  لة هةناوي ,ةكريَتةوة بة واقيعةوة كة دةداتديار فةنتازيا طريَدثيَناسةيةدا بة شيَوةيةكي  ملة
 رِؤمانكان يان هةريةك لةو بنةمايانةي كة ووداوةبةلَام دواجار نوسةر بة شيَوةيةكي جياواز لة واقيع رِ, سةرهةلَبدات 

ا كردن ولةخويَنةر بكات لة نيَوان برِو وا , بةردا خةيالَي فةنتازيان بكات بة و بةرطيَطي تةواو,  دابريَذيَتةوةن دةهيَنكثيَ
كاتيَك باس لة فةنتازيا دةكات وةك ذانريَكي  هةروةها تؤدؤرفيان نة خةيالَة يان فةنتازياية, بةوةي كة هةية ئايا رِاستة

 ايي  خويَنةر وةستاوة,خويَنةريَك لةطةلَارِةي ئةدات)) فةنتازيا لة بنةمادا لةسةر رِئةدةبي سةيري دةكات و بةم جؤرة ثيَناس
اييةش ضارةسةر بكريَت ارِئةم رِ,ووداويَكي نامؤ)غةريب( دةكريَت وة,بةرانبةر سروشيت رِكةسيَتية سةرةكييةكةدا يةكي طرتو

ووداوة واقيعة, يان سةبارةت بةوةي وادابنريَت ئةو رِووداوة سةربة ياخود نةميَنيَت,سةبارةت بةوةي وا دابنريَت, ئةو رِ
,ناتوانني 16ووداوة دةبيَت يان نابيَت((بةرهةمي خةيالَة ياخود لة ئةجنامي وةهمةوةية,بة دةربريَنيَكي تر وا دابنريَت ئةو رِ

هيض كام لةو تيَروانيان سةرةوة بة رةهاي وةربطرين بلَيَن كاميان دروستة و كاميان نادروستة ,ضونكة ئةوانة تيَرِوانني 
تايبةتني و هةرةيكةيان بةشيَك لو راسيت تيَدايةو تةواوكةري يةكرتن,ضونكة فةنتازيا,بة بيَئةوةي سةرضاوةيةكي هةبيَت 

تانة  هةن لة سروست و واقيعداهةن و بةرطيَكي فةنتازيان ثيَدةدريَت لةاليةن نوسةرةوة بة دروست نابيَت هةموو ئةو ش
شيَوةيكي هونةري جوان,هةروةها فةنتازيا دةبيَت رارايي لةالي خويَنةرةكاني دروست بكات لة نيَوان ئةوةي ئةو شتانة كة 

لة شويَنيَكي تردا تؤدؤرؤف ها وةر.هةسروشتني.–سةروو  روودةدةن راسنت بوويان لة واقيعدا هةية يان تةنها شيت خةيالَي و
اييةي بوونةوةريَك هةسيت ثيَدةكات, كة جطة لة ارِ))فةنتازيا بريتية لةو رِ:و دةلَيَت, ايية دةكاتةوةارِديسان جةخت لةو رِ
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لة  .17يت دةبيتةوة((سروش -ووداويَكي سةرووووبةرووي رِياسا سروشتيةكان هيض ياسايةكي تر نازانيَت , لة كاتيَكدا رِ
سروشيت  -كي سةرووةووي دياردةيووبةرِيةي ثيَناسةي  فةنتازيا  دةكات  )) كاتيَك مرؤظ رِةشويَنيَكي تر تؤدؤرف بة شيَو

خناتة بةردةم ااييةش لةوةوةية "فةنتازيا  دةمارِايي دةكات, ئةم دوو دلَي و رِارِدةبيَتةوة  هةست بة دوو دلَي و رِ
ووداويَك ةبيَت رِتؤدؤرف مةبةستيةتي كة فةنتازيا د ئةوةي ليَردا 18تةنطذةيةكي دووسةرة : بروا بكةين يان بروا نةكةين((  

ظةكان دروست ؤايي و طومان الي مرارِبة شيَوةيةك جؤريَك لة دوو دلَي رِ ,رةوةي ئةو ياسانةي كة لةسروشتدا هةنةلةس, بيَت 
و  ايةروشتدا شيت وا بوونيان هةية يان ئةمة تةنها فةنتازي, لةساستة يان واقيعة ةدات رِوو ديا ئةوةي كة رِلةوةي ئا ,بكات

. لةاليةكي ترةوة تيان لة سروشتدا هةست ثيَبكريَوةمة هاوشيَةو ئةست, يان زتةنها ئةم شتانة بةرهةمي خةيالَ و فةنتا
ة يان رِؤمانةدات كةو ئةو دةقة يان يار ددواجار ئةوة خويَنةرة برِتؤدؤرف زؤر جةخت لةسةر خويَنةر دةكاتةوة  كة 

وانطةي خويَنةرةوة تةماشاي لة رِ. بةم شيَوةية تؤدؤرؤف))كةسايةتية تايبةمتةنديةكاني فةنتازياي تيَداية ياخود نة
يان تةناتةت جؤري   ,ونيان فةنتازيا نةبو ,يار لةسةر بووني فةنتازيافةنتازيا دةكات, ثيَي واية ئةوة خويَنةرة برِ

بة جؤريَك لة جؤرةكان  يَكي سةرةكي نيَو بابةتي فةنتازية ,. كةوابوو خويَنةر جةمسةر19فةنتازي, دةقي ئةدةبي دةدات((
يان نةبووني , ان لةسةر فةنتازيا بوون يارديي بؤ برِرِةخنةو راظةي خويَنةر دةبيَتة ثيَوانةكي  و خويَندنةوة برِياري خويَنةر

ايي خويَنةر دةكات ,بؤ ئةوةي هةست بةوة بكات لةبةردةم دةقيَكي ارِيَكي تردا باس لة رِهةروةها لة شويَندةقيَكي ئةدةبي.
ايي الي ارِجؤريَك لة رِ,ازي تيَداية دةبيَت تننيَتةوة تايبةمتةندي و اليةني فةةخيويَ,يان ئةو دةقةي دفةنتازي ئاميَزة 

ايي))واتة  دةبيَت لة ارِي خويَنةر بوون و هةست كردنة بة رِي قةنتازي بووني دةقيَك الة مةرجخويَنةر دروست بكات, وات
ايية الي كةسيَتيةكاني ناو بةرهةمةكةية, يان خويَنةري ناوةكي ياخود دةرةكي ارِايي هةبيَت,ئيرت ئةو رِارِفةنتازيا رِ

 وانينةي تؤدؤرفةوة دةكريَت. ئةوةي لةم تيَر20ِايةكة هةبيَت((ارِبةرهةمةكةية , ئةمةيان طرنط نية, طرنط ئةوةية رِ
ايي ارِبة بيَ بووني رِ,ايي بابةتيَكي سةرةكي و جةمسةر و ضةقي بابةتي فةنتازية ارِهةلَهيَنجريَت, ئةوةية كة بابةتي رَِِ

ن ئةو كةسانةي ةكة  كةساني رِارِا بن يارِؤمانناو خودي كةسةكاني  ,ةكريَتد ئةستةمة دةقيَكي فةنتازي لة دايك بيَت,
لة شويَنيكي تردا بةم ايي بكةن.ارِرِ بة يان هةية بة جؤريَك لة جؤرةكان هةستنوةك خويَنةر بوو ةكةن,رِؤمانلةدةرةوةي 

كة ثيَشرت  ,ي لة شتيَك دةبيَتايي دةكات, كة طويَارِمانيَكة مرؤظ توشي رِشيَوةية ثيَناسةي فةنتازيا هاتووة))كة سةرسورِ
اريَكة( بة يين واقع)كةتوانةهاتووة,يان طؤرِانةهاتوون يان شتطةليَك دةبينيَت كة ثيَشرت بة بينينان رِيةكاني ثيَي رِطويَ

شت طةليَك بيَت كة ثيَشرت  ,ةكريَتواتة فةنتازيا د. 21ةلَ يةكدا لة هةنديَ شتدا جياوازيان هةية.((طكةتواريَكي تر كة لة
ايي و دردؤنط ارِليَبكةن بة  جؤريَك هةست بة رِ و واي  , نامؤييةك دروست بيَت ةجؤر طةلَيانداظ بةريان نةكةوتبيَت ,لةمرؤ

يان , يان بةرضاوت نةكةوتوون , بووة  نة طةليَكت طويَ ليَدةبيَت كة ثيَشرت طويَت ليَ بكات, وةكو لة ثيَناسةكةدا هاتووة شت
لةطةلَ ئةوةي ثيَشرت جياوازي لة نيَوانياندا ديَتة  يَت كةع بة شيَوةيةك دةطؤرِيانةهاتوويت وة هةنديَ جار واقان رِيثيَ

بةشيَكي  كي تردا نوسةريَك بة ناوي )برِاين( بةم شيَوةيةي ثيَناسةي فةنتازيا دةكات))هةرهةروةها لة ثيَناسةية كايةوة.
ةوة هةبيَت ي تةواوي بكووني برِوايةو نوسةرةكةي بة رِ,ت بيَت ةتكردنةوةي ياساكاني سروشطرنط كة ثيَكهاتةكةي رِ

كة نووسةر جةخت لةوةدةكاتةوة كة دةبيَت ئةوةي دةضيَتة , ووني دةردةكةويَت ثيَناسةيدا بة رِ مة, ل22تازياية(( نفة
ببنة شتطةليَك كة بكةونة  ,يَنيَتةتيانبكاتةوة و تيَيان ثةرِضوارضيَوةي فةنتازياوة, ئةو ياسانةي كة لة سروشتدا هةن رِ
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ئةوةي ئةم , سةرةوةي ئةو شتانةي لة سروشتدا بوونيان هةية, لةوةش طرنطرت كة نوسةر جةخيت ليَدةكاتةوة كة دةبيَت 
  وةك  فةنتازياو شيت ,ان هةبيَتيتةواوي ثيَ وايجؤرة بةرهةمانة دةنوسيَت كة دةضنة ذيَر ضةتري ئةدةبي فةنتازياوة برِ

 سروشيت سةيريان بكات, -بان

, واتة ئةدةبي فةنتازي لة دايك ئةو هؤكارانةي كة دةبنة هؤي ئةوةي ئةم جؤرة ئةدةبة سةر ئةوةي ضني ,ينة بيَ رئةطة
 نكةضوو ديَتة كايةوة, , ةبيَت د

 كةضونيَطةي بؤ خؤش دةكةن كة بيَتةكايةوة,و فاكتةر رِ كؤمةلَيَك هؤكار ,ومانئةدةبي كة سةرهةلَدةدات بيَط رةطةزيَكيهةر 
خؤرسكانة دروست  وةنةهةموو ئةو ئةدةبة جؤراوجؤرانةي كةسةريان هةلَداوة,هيضيان لة بؤشاييةوة نةهاتوون, لة خؤيا

ا دةكات فرة انطاري لة بريي مرؤظةكان وو قؤناغةكة و طؤرِ ؤذطار رِئةو قؤناغة ئةو جؤرة ئةدةبة ثيَويسيت نةبوون, بةلَكو
 كانيشهؤكارةئةدةبي فرة ذانري بيَتة كايةوة, 

هؤكاري كؤمةلَايةتية كة ئةو شتانةي كة ةي ئةم جؤرة ئةدةبة يَطة خؤشكةربووة بؤ هاتنة كاييةكيَك لةو هؤكارانة كة رِ -1
جؤريَك لة نامؤيي  ديَننة يَطة ثيَنةدراون يان بة جؤريَك لة جؤرةكان بوونيان لةناو كؤمةلَطةدا لةناو كؤمةلَطةدا رِ

وا بةر نةفرةت و ئة, يان ئةجناميان بدات , بؤ بةريَت  نادةستي ,هةركةسيَك بيةويَتةكراون و يان قةدةغ,  كايةوة
بنةما و ثةيوةستة  اندني ئةمازيانة هاتووة بؤ تيَثةرِ))بؤية لة زؤربةي ئةو ضريؤكة فةنتةكةويَت,سزايي كؤمةلَطة د

كة ثةيوةست كراوة لةسةر مرؤظةكان   وةةضنة ضوارضيَوةي) تابؤ( ية كة قةدةغةو حةرام كراون واتة دكؤمةلَايةتيانة
شيَكي زؤري يَطة ثيَدراون كة بةزياتر لة كؤمةلَطةدا ئةوانة رِ ضونكة .23ةذين((لةو ذينطة كؤمةلَايةتيةي تيَيدا د

يةكيَك لة تايبةمتةنيةكاني مرؤظ ئةوةي بة ناو ميَشكيدا ضةندةها بريؤكةو شيت  و يَك كةوتوون.كؤمةلَطة لةسةر رِ
دي سنوري ئةو داب و ة ديدي ئةوانةوة ئةم شتانة بةزانؤمةلَطةدا نةيةنةوة يان, للةطةلَ ك,ةكريَت داواز طوزةردةكةن جي

))يةكيَك لة هؤكارةكاني يَكةوتوونرِيَكي كؤمةلَايةتي مرؤظةكان لةسةرى ةفتارانةية كة وةك ثةمياننةريت كلتورو رِ
بؤ ئةوة هاتوةتة ناو دونياي  ئةدةب و هونةرةوة , كة  ةوة و نوسةرانةرجيهاني فةنتازيش لةاليةن طيَرِ ىةهاتنةكاي

زطار ةاليةن كؤمةلَطاوة رِباسي ئةو بابةتة قةدةغةكراونة دةكات,و هةم خؤي لة ليَثرسينةوة و سةرزةنشكردن ل
ئةدةبةوة, يةكةم  يَطةي ئةم جؤرةةثيَكن, لةرِ, بة بةرديَك دوو ضؤلةكة دةوتريَت .كةوابوو نوسةرةكان وةك د24دةكات((
يَطة يان رِ ,ةخواتةوة, بةلَام نامؤن بة كؤمةلَطةد دا ثةنطحيانؤرِو  ةكةن و لة ناو دلَ ةوشتانةي كة ئارةزووي دهةموو ئ

ديين بن يان سياسي ,ةكريَت جا ئةو قةدةغةكراوانة د جيَبةجآ دةكريََت, ي توندي لةسةرهةنديَ جار سزاثيَنةدراون 
 ئاراستةي كؤمةلَطة دةكةن ,و رِةخنةو  شتانة وةك جؤريَك لة نارةزايةتي نوسةرانة ئةو يان كلتوري , بؤية ئةو

تر دةضيَتة ضوارضيَوةي ئةرك ازطاردةكةن. ئةمة زيدووةميشان خؤيان لة سزاو تاوانباركردن و سةرزةشتكردني كؤمةلَطة رِ
ةخت لةوةدةكةنةوة كة بةشيَكي ئةدةب و كة زؤر لة فةيلةسوفان و زاناياني بواري ئةدةب ج, و ثةيامي ئةدةبيةوة 
 .هونةر ثةيام و ئةركة

ي ئةم جؤرة ئةدةبة ئةدةبي فةنتازي زياتر ثةيوةندي بة يَت لة هاتنةكايةؤلَيَكي سةرةكي دةطيَرِهؤكاريَكي تر كة رِ -2
 ,هي ئةواني ترنيَت كة جياواز لة , نوسةر هةولَدةدات جؤرة ئةدةبيَك بةرهةم بهيَكةوة هةية بةناوةخين جؤري ئةدة
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هيَنيَتةكايةوة, يان و سةخت ب مالنيَي ئالَؤزتي و شويَين فةنتازي و ملو كةساية وودايان بة جؤريَك لة جؤرةكان رِ
لة ملمالنيَكاندا, , دروست دةبيَت  روست دةكات, جؤريَك لة ناهاوسةنطيبةست لةبةردةم كةسايةتيةكاندا دهةنديَك بةر

سروشت هةية بؤ ئةوةي جؤرة هاوسةنطيةك لة نيَوان ملمالنيَي و هيَزي  -يَكي سةرووبؤية دواجار ثيَويسيت بة هيَز
دا قةتيس نةبن و كوةستاوي لة شويَنيَ بةووداوةكان ةوتي رِبؤ ئةوةي رِ. ووداوةكاندا دروست بكات كةسايةتي و رِ

نطي و تؤدؤرف ئةم ناهاوسة .ي بةردةواميان هةبيَتةسايةتيةكان بة جؤريَكي فةنتازووداوةكان و ملمالنيَ و كرِ
وونكردنةوةي ئةم بابةتة منوونةكةش وةرطرتووة بؤ زياتر رِ لة )هةزارو يةك شةوة(ملمالنيَيةي بة منوونةيةك 

ؤذيَك باوكي برِياردةدات ذني بؤ ئةوةية)) )قمر الزمان( كورِي ثاشاي ثيَرسة ,زيرةكرتين و جوانرتين طةجنة, رِ
ي دةدات و دةخياتة اوكي جيَبةجيَ ناكات,باوكيشي سزادةكات رِقي لة ذنة و برِيارةكةي ب ةكة هةستبهيَنيَت,بةلَام كورِ

ة دةيان سالَ لة زينداندا مبيَنيَتةوة,بؤية تومخي و لةوانةي ئةو كورِ ,زيندانةوة, ليَرةدا ناهاوسةنطيةك دروست بووة
يةكيَك لة طةشتةكانيدا ئةم كورِة جوانة دةبيَنيَت لة  سروشيت ديَتة ناوةوة, جنؤكةيةك كةناوي )مةميونةية( -سةروو

كضي ثاشاي ضني دةناسيَت, كة ئةويش  ةو ةكي تر دةبينيَت, كة ناوي)دانهاش(زيندان كراوة,ئةم جنؤكةية جنؤكةية
ازي نابيَت شوو بكات,بؤ بةراوردكردن جواني ئةم دووانة ,شةويَك دوو جنؤكةكة كضي ثاشاي جوانرتين كضي جيهانة و رِ

ثاشان  خةبةريان دةكةنةوة  بةراورديان دةكةن ,ئيرت لة دواي ئةم يةكرت ,)قمر الزمان( ني  دةهيَنن بؤ ذوورةكةيض
يَطةيةكدا دةطةرِيَن تا ثةيوةندي و كضة ثاشاكة بة دواي رِ دا  كؤمةلَيَك طيانبازي دةست ثيَدةكات و كورِةشةو وبينينة لة

.ليَرةدا ئةطةر سةيري ئةم 25و دةبنة هاوسةرو خيَزان ثيَكةوة دةنيَن(( , لة كؤتايدا بةيةك دةطةنبة يةكةوة بكةن
ضريؤكة بكةين كؤمةلَيَك لةمثةرو دذواري ديَتة بةردةم كةسايةتيةكاني نيَو ضريؤكةكة , كة لة تواناو هيَزي ئةواندا نية 

مالنيَي نا هاوسةنط بووينان هةية ناهاوسةنط و ملة هيَزي ئةم بةرةبةستانة بشكيَنن و بةسةر كيَشةكاندا زالَ بن ,وات
نيَت هاوسةنطي روشيت هةية , كة بتواس -سةروو ة هيَزيبؤية, بؤ ئةوةي بةسةر ئةم شتانةدا زالَ بن ئةوا ثيَويستيان ب

ي ةكريَت ضريؤكةكة بة جؤريَكي تر دروست ببواية,بؤية بؤ ئةوةي كورِئةطةر وانةبيَت د ضونكةيَنيَتةوة,بطةرِ نبؤ شتةكا
و  سةر ثةنا دةباتة بةر كةسايةتي بةدةر لةمرؤظ كة توانايان لة مرؤظ زياترةوبيَت نو زطاري ةو زيندانة رِثاشا ل

ي ثاشا)قمر الزمان( لة نيش جنؤكةن,كة بةئاساني هةم كورِاسروشتدا زالَ بن, ئةو–ةتوانن بةسةر شتةكاني سةروو د
و كضي ثيَدةهيَنن كة شوو بكات و دواجار هةردووكيان كورِ ي ضينيش باوةرِزطار دةكةن و بة ئاساني كضي ثاشازيندان رِ

و ملمالنيَكان هيَندة ئاسان نةبوون,كة مرؤظةكان خؤيان بتوانن  وودارِ ةطةيةنن و دةبنة خيَزان.ليَرةداثاشا بة يةك د
بةر كةسايةتي لة  لة نيَوان شتةكاندا رِاطرن ,بؤية ثةنا براوةتة اوسةنطيضارةسةريان بكةن و بةسةرياندا زالَ بن و ه

و خةوتوانةي ناو ناخي  , هةنديَ جار فةنتازيا بؤ دةربرِيين ئةو شتة شاراوةمرؤظ بةدةر كة ئةوانيش )جنؤكةن(.
وةك .دا بةرهةم بهيَنريَن ازةلَ و جوان ناتوانريَت لة شيَوةي دةقيَكي ئةدةبي ناوظن كة بيَ بووني فةنتازيايةكي قومرؤ

خةيالَة ةي ئارةزوو ة خةوتووةكاني ناومانة, ئةو ضيناندةكات)) فةنتازيا دوانداني ضينبةم شيَوةية باسي فةنتازيا 
ةكي كاريطةرو جوان يَياندا خةوتوون,لةبةر ئةوةي بة بيَ تواناي ثشكنيين قوولَي ناوةوة فةنتازيايكوذراوةكامنان ت
لةناخي هةموو نوسةرو ئةديبيَكدا فةنتازيا بة جؤريَك لة جؤرةكان هةبيَت هةر  ,ةكريَت.كةوابوو د26(بةرهةم نايةت(

 دةقة خبوازيَت ئةوا فةنتازيا مبةزريَننة نيَو دةقةكانيان.كات ثيَويست بكات و 
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 مةرجةكاني دةقي فةنتازي

بة واتايةكي تر بضيَتة ذيَر  يان ,بؤ ئةوةي دةقيَك يان بةرهةميَكي ئةدةبي شوناسي فةنتازي بووني ثيَبدريَت, ديارة     
كؤمةلَيَك مةرج تيَدا بةرجةستة بيَت, وة بة بيَ بووني ئةو مةرجانة ناكريَت , بنةماو شةنطستةكاني فةنتازي بوون دةبيَت 
ةطةريَنةوة بؤ الي تؤدؤرؤف كة بة شيَوةيةكي ,و بؤ دياريكردني ئةو مةرجانةش د بة دةقيَكي ئةدةبي بووتريَت دةقي فةنتازي

 -:27((ون كة بريتني لةديار كردوخت و كورت ئةو مةرجانةي كة دةبيَت لة دةقيَكي فةنتازيدا هةبن لة سيَ خالَدا ثو

خويَنةر بكات كة جيهاني كةسايةتيةكان بة جيهانيَكي زيندوو دابنيَت. وة هةروةها  لة وا كةثيَويستة دةقة  -1
اظةكردنيَكي اظةكردنيَكي سروشيت و رِلةنيَوان رِ, ا بيَت ارِخويَنةر بكات كة رِ لة لةاليةكي تريشةوة ثيَويستة وا

 واةكان.ووداوة طيَرِدراسروشيت بؤ رِ -سةروو

, وة يةو يؤلَي خويَنةر دةدريَتة دةست ئةو كةسيَتيةكةوة هةسيت ثيَبكريَت, بةمةش رِيثيَويستة لةاليةن كةسيَت -2
بيَتة يةكيَك لة بابةتةكاني بةرهةمةكة,وة لة دؤخي ايية لة ناو دةقةدا دةنويَنريَت,دةارِلةهةمان كاتدا ئةو رِ

 ةكةدا يةكدةطريَت.يووكةشدا خويَنةر لةطةلَ كةسيَتيخويَندنةوةيةكي سادة و رِ

اظةي رِ خويَندنةوة  و يَطايةكي تايبةت بطريَتة بةر بؤ ثيَويستة هةولَويستيَكي دياري كراو خويَندنةوةيةكي رِ -3
 ةتبكاتةوة.يطؤري( رِل)شيعري( و )ئا

كةم و سيَهةم ةدواي داناني ئةو مةرجانة تؤدؤرؤف دةلَيَت:خالَي يةكةم و سيَهةم  هةمان بةهاي يةكرتيان نية,ي
 ت خالَي دووةم جيَبةجيَ نةكريَت.بةرهةمةكة شيَوةطريدةكةن و ,بةلَام دةكريَ

 جؤرةكاني كارةكتةري فةنتازي
ؤشنبريي خةيالَي وون و ديارة كة لة ميَذووي هونةري و رِدا ))شتيَكي رِرِؤمانبوتريَت بؤ ناسيين ضةمكي كةسيَيت لة  ,ةكريَتد 

كة فؤلكلؤريةكان( ؤبةخشان ئاميَزدا,ئةطةر بيَت و وةك جياكردنةوة دابرِاني ضريؤكة كؤنة و ناسراوةكان)داستان ,ضري
ةوانةكانة بة شيَوةيةكي فراوانرت بؤ مرؤظطةليَك كة سنورةكاني واقعيان يين ثالَيان طؤرِوةريبطرين, كة طواستنةوة 

. زؤر جار لة داستان و ئةفسانة و  ضريؤكة فؤلكلؤريةكاندا كارةكتةرةكان  لة شيَوةي جنؤكةو 28تيَثةراندووة بؤ فةنتازيا((
 دا هةموو ئةم شتانةرِؤمانرهةلَداني لَ سةطةلَيَكي تر دةردةكةوتن, بةلَام لةيان ئةهرميةن يان ئةذديها يان هةر ئاذة

بة جؤريَك كارةكتةري  , هاترانكاري زؤر لة شيَوةي كارةكتةرو  بوون و جؤريان سةردا هات, بة تايبةتي طؤبةانكاريان طؤرِ
 عي و بةرهةمييرؤظي واقة ئةم جؤرة كارةكتةرانة كة ماتو ةوة ناومان هيَناون.مرؤظ  شويَين ئةواني تري طرتةوة كةلةسةر

, بة ةطةزةكانيو رِ رِؤمانةوتي ئةدةب و جؤرةكاني كةوتين رِانيان بةسةردا هات و لةطةلَ ثيَشؤرِعي كؤمةلَطة بوون طيواق
ك كة هةنديَ طةلَ كارةكتةري واقعيدا زؤرة بة جؤريَي هاتنة كايةوة, كة جياوازيان لةجؤريَك كارةكتةري خةيالَي و فةنتاز

انكاري بةسةر وشيَوةيان لة ذياني واقيعدا ئةستةمة هةبيَت ,واتة جؤرةكاني كارةكتةر طؤرِنتازيانة هاجار ئةو كارةكتةرة فة
ة وانيةكاني تؤدؤرف كة ئةو جؤرنةوة بؤ تيَرِيةطةريَةو بوونةوةرة فةنتازيانة بناسني دهات ,بةلَام بؤ ئةوةي ديارترين ئ
, ةياخناتة روو بريتني لة))خيَوتازيانةي تؤدؤرف دنةكات ,طرنطرتين ئةو بونةوةرة فةبوونةوةرة فةنتازيانة ضؤن باس د
.واتة جؤري كارةكتةرةكان فرة 29ط بوو,جادوطةر,بوونةوةري نةبينراو,خيَوي ئاذةلَي((شةيتان, خويَنمذ ,مرؤظي بة طور
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تةري هةروةك "شعيب خليفي" ئاماذةي ثيَكردووة كارةك ضةشنن, كة مرؤظ و ئاذةلَةكان بة بينراو نةبينراو دةطريَتةوة 
 -فةنتازي بةسةر دوو جؤر دابةش دةكريَت.ئةوانيش:

 :كارةكتةري لة جؤري مرؤظ -1

 :كارةكتةري لة جؤري بةدةر لة مرؤظ -2

مةبةست لةو جؤرة كارةكتةرةية, هةروةكو لة ناوةكةشيةوة ديارة,ئةو كارةكتةرةية كة لة ,جؤري مرؤظ  لةكارةكتةر    
و هيَزي  نائاسايي  ة كة ئةم مرؤظة خاوةني كؤمةلَيَك تايبةمتةنديجياواز اسايي دةضيَت, بةلَام بةوةشيَوةي مرؤظيَكي ئ

 سةرووي واقيعة.

,ئةمة بةو مةبةست لةم جؤرةش هةموو ئةو كارةكتةرانة بةخؤ دةطريَت,كة مرؤظ نني ,كارةكتةر لة جؤري بةدةر لة مرؤظ
 ش بيَت((ووةك يان تةنانةت رؤحيَكي ناديارييش يان رِئاذةلَ,ا مرؤظ ببيَتة كارةكتةر بةلَكو دةكريَت واتايية مةرج نية  تةنه

رةكاني كارةكتةر,تةنها ئةوةي كة جيايان دةكاتةوة ئةوةية ؤواني تؤدؤرفة بؤ جك هةمان تيَرِادةيةوانية تا رِ, ئةم تيَر30ِ
جؤرةكاني كارةكتةري فةنتازي لة شويَنيَكي تردا تؤدؤرفيش  هةولَي داوة ووةك ناكات.و كة الي تؤدرؤف باس لة كارةكتةري رِ

اون بؤ واتة ئةو بوونةوةرانةي لة بنةمادا مرؤظن و طؤرِاوةكانن,طؤرِ ةيجؤري يةكةميان كؤمةلَ))كة  ,بؤ دووجؤر دابةش بكات
سروشتني و لة مرؤظ  -طيانةوةري تري وةك )مةميوون.(....جؤري دووةميش ئةوانةن كة خؤيان لة بنةمادا بوونةوةري سةروو

ةر مرؤظ نني ةكةون تةنها هدا دةر درِؤماننةي كة لةناو واتة ئةو بوونةوةرانة فةنتازيا. 31رن بؤ منوونة جنؤكة((بةهيَزت
ؤرةكاني كةسييَت دا هةموو جرِؤمانةكريَت, لةناو يةك ثيَكراو نني, بؤية د نةوةري ديارو هةست,يانة ئاذةلَ, يان بوو

ضؤنيةتي ةكةويَتة سةر نها يةك جؤريان هةبيَت, ئةوةيان دتة, ةكريَت هةبيَت, دبةشيَكيان يان  , ةكريَتفةنتازي هةبيَت د
هةروةها لةسةر دياري كردني جؤرةكاني كةسيَيت  ةكةيدا.رِؤمانةوة لةناو رِؤماننوسيةن لة ال مةزراندني ئةم بوونةوةرانة

دةبي فةنتازيا دوو ئاراستة دياري دةكات:)) ةوانينيَكي تري هةية و سةبارةت بة ئدا )فرانز هلنس( تيَرِرِؤمانفةنتازي لة 
 ميانيةكانةوة نووسةر كةسيَتييةكاني لة بوونةوةرة يةكيَكيان دةرةكيية و ئةوتريان ناوةكية,لة فةنتازيا دةرةكييةكةدا

ؤلَي ميانطر)الوسيط( هتد هةموو ئةو بونةوةرانةش ر000ِوةردةطريَت, وةك خيَو,قةزةم,جنؤكة,ثةريي دةريا
ي ناوةكيية, ئةمةيان بةرهةمي طيانيَكي شاعريانةية ,ليَرةدا كةسييَت سةرةكي خودي .جؤري دووةميش فةنتازيا32دةبينن((

طةلَ مادة يان توخم تيَكةلَ دةبيَت, كةواتة لةيَت نوسةرةكةية, ئةو نوسةرة فرة كةسييَت دةبيَت,زياد دةكات,دةطؤرِ
, لةم لة خةيالَيَكي سؤزداريانةي هةلَضووةوة سةرضاوة دةطريَت فةنتازيايي ناوةكي لة بنةمادا شاعريانةية و سروشةكةي

. لةم دابةشكردنةي )هلنس(دا 33جؤرةدا كةسايةتيةكان داهيَنانيَكي ويذدانني و لةاليةن نوسةرةوة دادةهيَنريَن((
دةخولَقيَنريَن, كة يةكيَكيان بة دا دةمةزريَنيَن بة دوو شيَوة دروست دةبن, يان رِؤماندةردةكةويَت ئةو كةسايةتيانةي لة ناو 

كةسايةتي دةرةكي ناو دةبات, كة ئةم ئةكتةرانة وةك دةردةكةويَت بةدةرن لة مرؤظ زياتر لةو كةسايةتيانة ثيَكديَن كة لة 
ناوةكي ناوي دةبات, زياتر ئةم  جؤري ئاذةلَ و كةسيَيت نةبينراوةو سيَبةرن, بةلَام لة جؤري دووةميان كة بة كةسيَيت

انكاريان بةسةردا ةكةوة ئةم كةسيَتيانة طؤرِرِؤمانووداوةكاني ناو تةرانة لة مرؤظ دةخولَقيَنريَن و بةلَام زؤر جار بةهؤي رِئةك
انكاري بةسةر جةستةو ئةندامي جةستةيان ديَت, ديَت, لةطةلَ شيت تردا تيَكةلَ دةبن يا ن ئاويَزان دةبن , بةهؤيةوة طؤرِ
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دروستكردن ئةم جؤرة ئةكتةرانةدا هةية بة هؤي ئةو دؤخة ويذداني و سوزداريانةوة دةبيَت كة  ئةمة زياتر نووسةر دةسيت لة
 وح و ناخي نوسةر دةهيَنن.فشار و بؤ رِ

 دارِؤمانكةسيَيت فةنتازي لة نيَو 

بةرضاو سةرةكي ؤلَيَكي و رِ رِؤمانكيةكاني ضريؤك و رةةطةزة هةرة سةكيَكة لة رِكةسيَيت يان كارةكتةر ية ,بيَطومان      
 كةضونن, طيَرِؤلَي بةرضاو سةرةكي بانةي كة هةن رِرِؤمانةكريَت لة زؤربةي ئةو ضريؤك و لة نيَو ئةو ذانرانةدا و د ,تيَدةطيَرِ

و  انةوةؤلَي دةبيَت لة طيَرِكةسيَيت رِ ئةوةبةرهةم بهيَنريَت, لةبةر رِؤمانو نابيَت ضريؤك و , زة ناكريَت ةطةبة بيَ بووني ئةم رِ
لة   ؤلَيرِ  و, بةلَام جؤري كةسيَيتيان هةيةناندا بووةكرِؤمانوودا و ملمالنيَكان و ئةو بةرزو نزميانةي لة نيَو خولَقاندني رِ

دا رِؤمانو جؤرةكاني  رِؤمانناو خودي لة انكاريان بةسةردا هاتووة , وة دا طؤرِرِؤمانؤك و قؤناغةكاني طةشةكردني ضري
يت فةنتازية, وة ضؤن ئةم يَيت جياواز دةبينني, ئةوةي ئيَمة ليَرةدا مةبةستمانة كةسيَشيَوةي كةسبووني كةسايةتي و 
ةسيَيت فةنتازي لة جؤرةكاني تري كةسييَت ووني كبة رِةتوانني ,و ددا دروست دةبيَت رِؤمانكةسايةتية لةناو 

اندني ةكاتةوة ئةوةية كة))فةنتازيا تيَثةرِيا دئةم جؤرة ئةدةبة لةواني تر ج جيابكةينةوة,ئةوةي ئةم جؤرة كةسايةتي و
يَنيَت و بة سروشيت, لةبةر ئةوةي سنورةكاني كات و شويَن تيَدةثةرِ-ئاشكراي هةموو سنورةكاني كات و شويَنة, واتة سةروو

زؤرجار , ري كات و شويَندان و بة واقيعةوة ثةيوةسنت, كةواتة ت نية و ليَكدانةوةي مرؤظيش لة سنوواقيعةوة ثةيوةس
زؤربةي تيؤريستةكاني ئةم بكات, رِؤمانسروشتيةكان و بابةت فةنتازيةكاني ناو -خويَنةر ناتوانيَت ليَكدانةوة بؤ سةروو

اوةستاوة, كة ثيَضةوانةي ياساكاني واقيع و ئةزموونني, ئةمةش وا لة ئةدةبة واي بؤ دةضن فةنتازيا لةسةر ئةو ياسايانة رِ
 ,وانية ئةوةمان ثيَدةلَيَت. ئةم تري34ِو شيكردنةوةي ئةستةم بيَت(( ويَستدا بن, كة تيَطةشنتكةسيَتيةكان دةكات لة هةولَ

دا بةوة دةناسريَنةوة, يان دةبيَت ئةم تايبةمتةنديانةيان تيَدا بيَت, كة دةبيَت رِؤمانكةسايةتي فةنتازي لة نيَو ضريؤك و 
 رِؤماندا هةن , وناو لة  اظانة بن كة مرؤظ دةيكات بؤ كةسايةتي و ئةدةب ئةو شتانةي كة لةسةروي شيكردنةوة و ئةو رِ

يَنن, بؤ , بة تةواوي سنورةكاني واقع تيَثةرِي و كات و شويَن بضنة دةرةوة عدةبيَت ئةم جؤرة كةسايةتيانة لة سنوري واق
اظةيان بكات,هةروةها د.سةعيد ةتوانيَت رِمرؤظ د ئةو سنورانة ببةزيَنيَت كةسروشيت و –ئةوةي ببنة كةسايةتي سةروو 

, تيايدا كةسيَتيةكان بة كؤمةلَيَك انةوة))فةنتازيا جؤريَكة لة جؤرةكاني طيَرِ:عةلووش سةبارةت بة فةنتازيا دةلَيَت
بارة جةخت . لةم ثيَناسةيدا دوو35ياسايي نويَ ثيَشكةش دةكريَن,ئةم ياسايانة ثيَضةوانةي ياساني واقيعي  ئةزموونني((

يَنيَت و  بة جؤريَك و لةوة دةكاتةوة كة دةبيَت كةسيَيت فةنتازي بة شيَوةيةك بيَت , هةموو ئةو ياسايانة كة هةن تيَيان بثةرِ
و لةاليةن مرؤظةوة ئةزموون نةكراون,  يَذريَنةو كة لة ثيَشدا ئةو ياساو واقيعة تاقي نةكرابووبوونةوةبة ياسايي نويَ دابرِ

 اظةكرديان ئةستةمة.رِشيكردنةوةو 

 بةشي دووةم

 ي)دواهةمني هةناري دونيا(دارِؤمانفةنتازيا لة 

 دةستثيَك
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ي هاوضةرخي رِؤماندةوتريَت )يي كوردي كة ثيَرِؤماني كوردي بكةين يان ئةو قؤناغة لة رِؤمانةوتي ئةطةر سةيري رِ     
ووي رِ ووي ناوةرؤكةوة  هةم لةسةرهةلَدةدةن.دةبينني هةم لة رِاثةرينةوة سةرةتاكاني ئةم قؤناغة كة لة دواي رِ, كوردي( 

و تةكنيةكةكاني  ةرووي هونداهاتووة, بة تايبةتي لة رِنوسينةوة طؤرانكاري طةورةي بةسةر رِؤمانتةكينك و هونةرةكاني 
بةهؤي  نيةتوانني بلَيَخود ديا وة كة طةشتووةتة الي ئيَمة,ي ئةدةبي رؤذئاوةةنوسينةوة, ئةمةش بةهؤي ئةو كاريطةري رِؤمان
وتوةتة ذيَر كاريطةرييانةوة ةري كورد ليَيان سوودمةندبووة,كةانةوة خويَنيَطةي وةرطيَرِة بيانيةكانةوة لة رِرِؤماننوسي رِؤمان

ةها و هةرو  ةكاني )طابريل طارسيا ماركيَز(رِؤمانةكاني ئةمريكاي التني, لةمنوونةي رِؤماننوسةكاني  رِؤمان, بةتايبةتي 
بة خةيالَي قوولَ و فةنتازيا ,كة بةشيَوةيةكي بةرضاو  انة تةذينرِؤماننوسكة بةرهةمي ئةم ةكاني )ثاولؤ كؤيلؤ( , رِؤمان

ئامةدي  سةررِؤمانونوسانة بةراوة, ئةمةش بووتة هؤي ئةوةي ئةم ةكاني ئةم نوسةرانةدا فةنتازيا  مةزريَنرِؤمانلة ناو 
هةية لة جيهاني  رِؤمانةوتي رِةري تةواويان لةسةر تازي بناسريَن,بيَطومان ئةمانة كاريطني فةرِؤماني هاوضةرخ و رِؤمان
 ,رِؤمانية لةم شةثؤلة تازةيةيي دونياي ي هاوضةرخي كوردي كة بةدةر نيرِؤماني نةتةوةكاندا, بة تايبةتي رِؤمانب و ئةدة

ي دياري كورد )بةختيار عةلي( كة بةشيَوةيةكي بةرضاو ديار ئةم كاريطةريية لة ناو رِؤماننوس دياريكراوي, بة 
ةكاني تري كورد هةسيت بةم جؤرة لة دونياي رِؤماننوس ثيَش هةموو نيبلَيَ تةكريَرِؤمانةكانيدا هةسيت ثيَدةكريَت ,و د

 ةكي ديارتازيا بة شيَوةينةكانيدا, فةرِؤمانبةي ةكاني )ماركيَز( كردوة, وة لة زؤررِؤمانؤذئاوايي و بة تايبةت ي رِرِؤمان
ة كوردة بةخشيَوة,بة شيَوةيةك رِؤماننوسةكاني ئةم رِؤمانفةنتازيا ضيَذيَكي تايبةتي و ثرِماناي بة هةسيت ثيَدةكريَت . و 

كةينةوة, وة ةكان تر جيابرِؤماننوسبةرهةمةكاني بةختيار لة بةرهةمي  ,ةكريَتئاساني بةهؤي ئةم جؤرة هونةرةوة دبة 
وس و ضريؤك نوسي ترمان نية كة لة بةرهةمةكانياندا فةنتازيا بووني نةبيَت,بيَطومان نرِؤمانئةمة بةو ماناية نايةت ئيَمة 

,كة ببيَتة و ضريؤكنومسان هةية كة بةشيَوةيةكي جوان توانيويةتي فةنتازيا لةبةرهةمةكانيدا مبةزريَينَ  رِؤماننوس
و نؤظليَت نوسي كورد)شيَرزاد حةسةن( كة خاوةني  سوو ضريؤك نو رِؤماننوسوردي بؤ منوونة دةنطيَطي دياري ئةدةبي ك

كؤمةلَايةتي و دةروني و كلتوري و سياسيانة و   رِةخنةو ضريؤك و نؤظليَت, كة بةهؤي ئةو  رِؤمانبةرهةم طةليَكي ناوازةية لة 
نتازيا. سةركةوتوانة توانيويةتي بة شيَوةيةك فةنتازيا يةتي,ثةناي بردوةتة بةر هونةري فةلة كؤمةلَطةي كوردي طرتوو

كاني جيَطةي خؤيان طرتووةو هةم بة هؤي فةنتازيا بةرهةم طةليَكي ثرِ ضيَذي رِةخنةلةبةرهةمةكانيدا مبةزرييَنَ, هةم 
اتر تويَذنةوةكةمان هةية بةلَام ليَرةدا ئيَمة زي خي كوردي كردووة,وة منوونةي زياترماني هاوضةررِؤمانثيَشكةشي ميَذووي 

ةكةين,كة بةشيَوةيةكي ديار لة نووسة درِؤمان)بةختيار عةلي(ة , بؤية زياتر قسة لةسةر ئةم رِؤماننوسيَكي رِؤمانلةسةر 
ةكاني)شاري مؤسيقارة سثيةكان, غةزةلنوس و رِؤمانةنطي داوةتةوة بة تايبةت نتازي رِةكانيدا هونةري فةرِؤمانبةشيَك لة 

لة هونةري فةنتازيا تياياندا,بةلَام ئةو  ةكاني تري نوسةر بيَبةش ننيرِؤمان,دواهةمني هةناري دوينا( وة باغةكاني خةيالَ
ةت بةختيار ةنطي داوةتةوة, تةنانانةي كة لةسةرةوة ناومان هيَنان, بةشيَويةي ديارو بةرضاو فةنتازيا لةناوياندا رِرِؤمان

, دةكات , كة دةبيَت خةيالَونةري فةنتازيا و جيهاني واقيع و كردني هو ضؤنيةتي تيَكةلَ عةلي خؤي ئاماذة بةم هونةر
انةي كة رِؤمان وي ئاسايي و جياواز لةرِؤمانيَك بنوسيت كة جياوازبيَت لة رِؤمانة ةودا ثيَكةوة بيَن و بةهؤيانرِؤمانو لةنيَ

ذمارةيةكي زؤر وردة حيكايةت دروست بوون,هةلَبةت من ةكامن لة رِؤمانخالَني لة خةيالَ و فةنتازيا بةم شيَوةية))من هةموو 
ةهةندة سوود لة واقيع وةردةطرم,هيض ضريؤك نوسيَك نية سوود لة واقيع وةرنةطريَت,بةلَام ئةم سوودة زؤرجار بؤ ئةوةية رِ
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ةنتازياوة و ف كة بة ئةفسانةو خةيالَ ناواقيعيةكاني واقيع بةرجةستة بكةم,ئةو ديوة نةبينراوةي واقيع نيشانبدةم
طريَدراوة,زؤرجار حةز دةكةم ويَنةيةكي زؤر ئاسايي و بينراو زانراوي ناو واقيع بريخبةمةوة, بؤ ئةوةي لة ضوارضيَوةي 

, س جةخت لةوة دةكاتةوة ئةوةي فةنتازيا دروست دةكات وورِؤمان.ليَرةدا 36ويَنةيةكي ديكةي ناواقيعدا ويَنايبكةمةوة((
 وة لةشيت ئاسايي و بةرجةستة, بؤ نيَةكريَت دةستكاري ئةو واقيعة بكريَت كة ثرِبةشيَوةيةك دخودي واقيعة,بةلَام  دواجار

 فةنتازيا يان ئةو شتانةي دةكةونة نييَنهيَنةر , كة ناوي ليَبقعيَك كة سةربكيَشيَت بؤ شيت نا واقيع و نا ئاسايي سةرسورِوا
ي كورديدا كة رِؤمانار عةلي هةميشة هةولَي داوة شيت تازة بكات لة يتبةخ كةضون  سروشت. -بان  يان ,سةرةوةي سروشت

وكةش نوسني و سادة نوسينةي كة لة لة رِ وةي كورديدا نةكرابيَت يان ثةيي ثيَنةبرابيَت,  وة دووربكةويَتةرِؤمانثيَشرت لة 
زمان و نوسيين خؤي بيَت و  وي شيَوازووسة كوردةكاندا هةسيت ثيَدةكريَت,هةميشة هةولَي داوة خاوةنرِؤماني زؤر لة رِؤمان

شيَك بةرثا بكات, تةكنينك و هونةري تازة بهيَنيَتة نيَو رِي كورديدا شوَرِؤمان  توانيوويةتي ئةمة بكات ,لةنيبلَيَةتوانني د
ووداوي فةنتازي بة شيَوةيةكي ديار ي كوردي لةوانة هونةري فةنتازيا, كة هةميشة كةسي فةنتازي يان شويَن و رِرِؤمان

ي دواهةمني هةناردا ئيَمة هةستمان ثيَكردوة نوسةر بة رِؤمانةكاني نوسةردا, ئةوةي لة رِؤمانئامادةطيان هةية لة نيَو 
ووداوي ةدا مةزراند وة , بة تايبةتي كةسي فةنتازي و شويَن و رِرِؤمانشيَوةيةكي ديار هونةري فةنتازي لة نيَو ئةم 

لةبارةي كةسييَت تةنها دةرفةتي ئةوةمان هةبووة ,ازي,بةلَام ئيَمة بةهؤي ئةوةي تويَذنةوةكةمان ضروثرِ بيَت فةنت
ةكاني ثيَشوودا ئاماذةمان بة ثةرِسنوردار كردووة , وةكو لة  وةداةو ضوارضيَل فةنتازيةوة قسة بكةين و ليَكؤلَينةوةكةمان

ةو ثؤليَنة ديارانة كة كراوة بؤ جؤري ك لن الي نوسةران ثؤليَنكراون, يةكيَجؤرةكاني كارةكتةري فةنتازي كردووة ,كة ضؤ
دووجؤردا دابةش دةكات,جؤري يةكةميان  كارةكتةري فةنتازي ,ثؤليَنةكةي )تؤدؤرؤف(, ))كة بوونةوةري فةنتازي بة سةر

وةري تري وةك مةميوون,.....جؤري اون بؤ طيانةطؤرِ اوةكانن, واتة ئةو بوونةوةرانةي لة بنةمادا مرؤظن وكؤمةلَةي طؤرِ
. ئةطةر سةيري 37سروشتني و لة مرؤظ بةهيَزترن وةك جنؤكة.(( -دووةميش ئةوانةن,كة لةبنةمادا خؤيان بوونةوةري سةروو

ي دواهةمني هةناري دونيا بكةين هيض كام لةو جؤرة بونةوةرانةي كة)تؤدؤرؤظ( ثؤليَين كردوون رِؤمانكةسايةتيةكاني ناو 
 ةضينة الي ثؤليَنيَكي تر كة لةاليةن)فرانز هلنس(ةوة دةستنيشان كراوة.بؤية دناكةون,بةرضاو 

ئاراستة دياري دةكات: يةكيَكيان دةرةكية و ئةوتريان ناوةكية. لة فةنتازيا  )فرانز ( سةبارةت ئةدةبي فةنتازيا دوو
وةك دةردةكةويَت ئةمةيان جؤري دووةمي دةرةكيةكةدا نووسةر كةسيَتيةكاني لة بوونةوةرة ميانيةكانةوة دةبينن, 

 دابةشكردنةكةي )تؤدؤرؤف( ة.

سةرةكي خودي نوسةرة  ىكةسيَت داجؤري دووةميش فةنتازياي ناوةكيية ,ئةمةيان بةرهةمي طيانيَكي شاعريانةية, ليَرة
فةنتازياي ناوةكي لة , تة يَت, لةطةلَ ماددة يان تومخدا تيَكةلَ دةبيَت, كةواكةسيَتيةكةي فرة دةبيَت,زياددةكات,دةطؤرِ

بنةمادا شاعريانةية و سروشةكةي لة خةيالَيَكي سؤزدارانةي هةلَضوةوة سةرضاوة دةطريَت,لةم جؤرةدا كةسيَتيةكان 
 .38داهيَنانيَكي ويذدانني  و لةاليةن نووسةرةوة داهيَنراون((

جؤري دووةمي ثؤليَنةكةي)فرانز(ن كة بة كةسييَت  ي دواهةمني هة نار زياتر لةرِؤمانني كارةكتةرةكاني نيَو دةتوانني بلَيَ
 .زي هةلَضووي نوسةرةوة دادةهيَنريَنناون.كة زياتر لةئةجنامي هةست و سوَهيَيناوةكي ناو
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 ي دواهةمني هةناري دونيا( دارِؤمان جؤري كةسيَتيةكان لة)

لة كةسيَيت لةناو  جؤرزياتر لة يةك يَيت نية,بةلَكو ي دواهةمني هةناري دونيادا تةنها يةك جؤر لة كةسرِؤمانلةناو 
وون هةستيان ثيَبكةين و بتوانني بة ئاساني دةستنيشانيان بكةين,بةلَام بة شيَوةيةكي رِةكةدا بوونيان هةبيَت ,كة رِؤمان

ة ن كة دةضنيَني ,ئةوةية دةستنيشاني ئةو جؤرة كةسايةتية بكةيئةوةي بؤ ئيَمة طرنطة و ثيَويستة بةدوايدا بطةرِ
بة ثيَي رادةي فةنتازي بوونيان  ةكةدا رِؤمانلة نيَوة  ةكريَت جؤرةكاني كةسييَت فةنتازيضوارضيَوةي كةسي فةنتازيةوة ,و د

 -دابةشيان بكةين بؤ دوو جؤر كةسي فةنتازي بةم شيَوةية:

عي و ئاسايي و يكةسي و واق تيَكةلَةيةك بيَت لة, ةكريَت ئةم جؤرة لة كةسيَيت فةنتازي د كةسي نيمضة فةنتازي: -1
كةسي فةنتازي يان سةروو سروشيت , كة ئةم كةسيَتية بةهؤي يةكيَك لة ئةندامةكاني جةستةيةوة يان بووني باريَكي 
فةنتازي لة يةكيَك لة ثيَنض هةستةكةي يان خاسيةتيَكي فةنتازي لة كردارةكانيدا دةبيَتة كةسيَكي نيمضة فةنتازي 

يَن بؤ كةسي نيمضة سةروو انكاريانةي كة بامسان كرد دةطورِيية, بةلَام لة ئةجنامي ئةو طؤرِواتة خؤي كةسيَكي ئاسا
 سروشيت.–

بة شيَوةيةكي نا  ةكةدارِؤمانسروشتني ,واتة لة -جؤرةيان بة تةواوي كةسيَكي سةروو ئةمكةسي سةروو سروشيت:   -2
ئةوةي كة ,رِؤمانعي ناو يسروشيت و ئاسايي و واقئاسايي و نا سروشيت دةردةكةون, بة تةواوي جياوازن لة كةسيَيت 

ة كة وةك كةسييَت ةكةدا دةستنيشامنان كردووة هةموو ئةو كةسايةتيانرِؤمانو  لةناو  ئيَمة دةستمان كةوتووة
 ون زياتر لة جؤري يةكةمي فةنتازيدا دةردةكةون كة ثيَيان دةوتريَت كةسي نيمضة فةنتازي يان وتفةنتازي دةركةو

 سروشيت. -رووسةنيمضة 

 ياقووبي سنةوبةر

يين يَت لة جولَان و طؤرِؤلَيَكي سةرةكي دةطيَرِكة رِ ,ةكةرِؤمانناو  يئةم كةسايةتية يةكيَكة لة كةسايةتية سةرةكيةكان
يان هةية لة نانةوةي هةموو ئةو شتانةي بووةرةوة دةبينيَت , لة طيَرِؤلَي طيَرِووداوةكان و هةروةها هةنديَك جار رِرةوتي  رِ

ةكةدا بةلَام بةهؤي ئةوةي هةنديَك شت رِؤمانةكةدا,ئةم كةسايةيتة هةرضةندة كةسيَكي ئاسايي و واقعية لة نيَو رِؤماننيَو 
بيَتة وونةتة خاسيةت بؤ كةسايةتي,ئةمةش وايكردووة ياقووبي سنةوبةر ببوونيان هةية لةم كةسايةتية كة ب

لة كةسي ئاساييدا , هةنديَك شت لةم كةسايةتيةدا هةية ناكريَت نابيَت  ونكةضسروشيت . -كةسايةتيةكي نيمضة سةروو
ةوة بووني ئةم جؤرة شتانة لة كةسي واقعيدا دةرناكةون بؤ منوونة لة دةمي كةسيَيت )موزةفةري سوحبدةم(  كةنهةبن,ضو

 .بةم شيَوةية باس لة كةسيَيت )ياقووبي سنةوبةر( دةكات

ان هةموو دةفرِين, لة مندالَيةوة وابوو هةر كاتيَك درؤي دةكرد, شتيَكي ديكة رووي دةدا,يان ))كة درؤي دةركرد, بالَندةك
 .39باران دةباري,يان درةختةكان دةكةوتن, يان بالَندةكان ثؤل ثؤل بةسةرماندا دةفريَن((
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 كةنسايني, ضوئاطةليَكي ناوودةدةن شت ئةطةر سةيريَكي ئةو شتانة بكةين كة بةهؤي كةسايةتي )ياقووبي سةنةوبة(ةوة رِ
ينيان و لة جولَان و طؤرِ ,سروشت يان ئةوشتانةي دةكةونة دةرةوةي تواناي مروظةوة هةرطيز مرؤظ ناتوانيَت دةسيت هةبيَت

ن بةدةسيت مرؤظ نية,يان درةختةكان بةهؤي درؤكردني كةسيَكةوة ناكةون, يان فريين باران باريدةستكاري كردنيان,
شتيَكي  ياقووبي سنةوبةر كة درؤكردنة ىوونادةن, كةوابوو بةهؤي بووني شتيَك لة كةسيَتي كةسةكانةوة رِبالَندة بةهؤي درؤ

واتة دؤركردني ياقووبي سنةوبةر  ووبدةن.بةهؤي درؤكردني كةسيَكةوة رِ, فةنتازي ديَنيَتة ئاراوة كة ئةمانة ناكريَت 
لةسةر كات, بةلَكو درؤكردني ئةم دةبيَتة هؤي ئةوةي كاريطةري درؤكردنيَكي ئاسايي نية وةك هةركةسيَكي تري كة درؤ دة

هةروةها لة شويَنيَكي تردا )موزةفةري سوحبةدةم( بةم شيَوةية باسي كةسيَيت)ياقووتي ,كات شتةكاني ناو سروشت دروست ب
ناكاو دروست  وودةدات,هةوريَكي.))ياقووبي سنةوبةر ئةو ثياوةي كةسةيري ئامسان دةكات شتيَك رِسنةوبةر( دةكات

ديَتة دلَمانةوة يان شةويَك زووتر لة وادةي خؤي داديَت, لةطةلَ  ,نوريَك توندتر لة خيَرايي خؤي دةبيَت,نةيزةكيَك دةكشيَت
ةكريَت نا سروشيت بيَت ,ئةطينا نيطا لة ,كةوابوو نيطاي ياقووبي سنةوبر د 40ئةودا سروشت هةرطيز وةك خؤي نةبوو((

هؤي ئةوةي هةنديَك طؤرانكاري يان نيطاي ياقووبي سنةوبةر دةبيَتة يَطةي ضاوةوة دةبيَت, بةلَامرِ هةموو مرؤظيَك هةية لة
يَت,باريين ةوتيان بطؤرِنيَت يان رِيَئةمانة بةهؤي نيطاوة جبوولَ, وةريَك ناتوانيَت هيض بوونة, كة ة سروشتدا رووبدةنشت ل

 هيَزيَكي سةروو سروشتة كة ئةويش خوداية,بيجطة لةو كةس باران و كشاني نةيزةك و داهاتين شةو تةنها لة دةسيت
تردا لة نيَو  ىهةروةها لة شويَنيَكوودانيان,يَت يان ببيَتة هؤي رِرِناتوانيَت هيض شتيَك لةمانةي سةرةوة كة بامسان كرد بطوَ

))ياقووبي سنةوبةر ثياويَك : ةيةشيَو بةم ت ياقووبي سنةوبةر كةسيَكي فةنتازيةيَََووني دةلَةكة حيكايةختوان بة رِرِؤمان
 ني كةسيَيت ياقووبي سةنةوبةر.ردنووسة بة فةنتازيكرِؤماناستةوخؤي . ئةمة دانثيَنانيَكي ر41ِ بوو ثرِ لة فةنتازيا((

 موزةفةري سوحبدةم:

ووداو طؤرانكاريانةي رِ ي هةية لة كؤي هةموو ئةو نهيَين وؤلَي طةورةيانةي كة وةك كةسي سةرةكي رِيةكيَكي تر لةو كةسيَت 
 يانةكةدا هةية , ئاطاي لة هةنديَكيان هةية و ويَلَة بةدواي زانيين هةنديَك لةو نهيَنيانةي كة ذياني ئةورِؤمانلة نيَو لة 

رت هةولَي زانيين ئةو مندالَةي كة دواي ئةوةي ئةم ديل دةبيَت و دةخريَتة زيندانةوة طداطريكردبوو, كة لة هةموويان طرن
ازانيَت,هةرضةند ئةو زيندانةي ي ئةو زيندانة نالَيَكي دةرةوةهيض هةو, يَناميَنيَت و تا ئةو كاتةي لة زيندان دةبيَت ئاطاي ل

ئيَمةدا بووني ةكريَت زيندانيَك بيَت جياواز لة زينداني ئاسايي و ئةوةي كة لة ذياني واقعي باسي دةكات ,د ئةو
ئةو لة زيندانيَك بووة لة ملدا , كة لةناوةراسيت دةريايةك بووة, ئةم جؤرة ةكاني دةردةكةويَت , وةك لة قس كةضونهةية,
ةكريَت جؤرة زيندانيَك بيَت ,بؤ ذياني ئةو يان جؤرة زيندانيَك بيَت بؤ نوسةريَك,ئةوةي خالَي ك دادةيةتا رِ ةزيندان

طةلَ سروشتدا  كةس ناتوانيَت لةزاننيةةوةية , كة ئيَمة هةموومان دفةنتازية لةم كةسيَتية واتة )موزةفةري سوحبدةم( ئ
قسة بكات يان لة زماني سروشت تيَبطات ,مةبةست ضية لةو شتانةي كةسروشت ئةيانكات ض لة جولَة و ض لة دةنط يان ئةو 

وانيَت سروشنت,هيض بوونةوةريَك نات -سةرووئةمانة كؤمةلَة شتيَكن  ونكةضةدةن لة سروشتدا,وو دضؤن رِوانكاريانة ضني طؤرِ
ئةمانة بةدةرن لة سنوري ئاوةز و  ونكةضيان بؤ بكات, اظةيان بكات, يان شيكردنةوةةيي بةو شتانة بةريَت و بتوانيَت رِث

ةلَام وةك دةبينني ئةم بتيَروانيةكاني مرؤظ,مرؤظ ضةند هةولَبدات ئةستةمة ليَيان بطات يان بتوانيَت شيان بكاتةوة.
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 -لة دةنطي مل بيَت ئةمة شتيَكي سةروو طفتووطؤ لة طةلَ )مل( دا بكات يان طويَي ةتوانيَت زماني )مل( فيَربيَتكةسيَتية د
سروشتية كة مرؤظ بتوانيَت لةطةلَ شتيَكي سروشيت شتيَكي بيَطياندا طفتوو طؤ بكات, يان لةو زمانة بطات كة )مل( هةيةتي 

لة بيابان طويَت ليَدةبيَت.)) لةوماوةي بيست و  يان لة زماني بيابان تيَبطات شيكردنةوة بؤ ئةو دةنطة جياوازانة بكات كة
يةك سالَدا فريبووم قسة لةطةلَ ملدا بكةم,سةيرتان ليَنةيةت بلَيَم بيابان ثرِة لة دةنط,بةلَام مرؤظ  تةواو فيَرنابيَت ئةو 

نةم وازاادةنطانة جيابكاتةوة,من بيستو يةك سالَ طويَم لة بيابان دةطرت و هريؤطليفياي ئةو دةنطانة جي
بة تةواوي هةموو ئةو دةنطة جياوازانة لة يةك  ,مرؤظ ناتوانيَت :.وةك موزةفةري سوحبدةم دةلَيَت42شيدةكردةوة((

لةيةك جيا بكاتةوة شيانبكاتةوة, هةروةها توانيويةتي لةماوةي ئةو  ة,كةضي ئةو توانيوويةتي ئةو دةنطةجيابكاتةو
لة  ندا قسة بكات, يان طويَ لة بيابان بطريَت, ئةمانة كؤمةلَيَك تايبةمتةنديبيست و يةك سالَةدا فيَري ئةوة بيَت لةطةلَ مل

ديارة ثيَش ئةمة  نكةضوفيَريان دةبيَت ,هؤي ئةو ماوة زؤرةي لة زينداندا كةسيَيت موزةفةري سوحبدةمدا دروست دةبن يان بة
ام بةهؤي زؤر بريكردنةوةي بة تةنها مانةوةي بضيَتة زيندانةوة كةسيَكي ئاسايي بووة, وةك هةركةسيَكي تر لة ذياندا, بةلَ

ئةو شتانة بيَت , كة فةنتازيا دروست دةكةن , يان ئةوانة شتطةليَكن  يلةو بيابان و مل و زيندانةدا ,بووةتة كةسيَك كة فيَر
كة ئةم  هةروةها لة شويَنيَك تردا باسي ئةوةدةكاتزانيين مرؤظ, يتواناكانوسروشيت يان بةدةرن لة بريكرنةوة -بان

ةبيَت ة هةموو دةزانني مرؤظ ضؤن دروست دم و ناسروشتيةمرؤظيَكة لة هيضةوة هاتووة بووةتةوة بةهيض. ئةمة شتيَكي ئةست
ديَتة دونياوة و ضؤنيش كؤتايي ديَت دةبيَتةوة بة ضي ,بؤية ناكريَت هيض بوونةوةريَك لة هيضةوة هاتبيَت. هةموو 

 43م و بووبوومةوة بة هيض((وبوكؤتايشي هةية))من لة هيضةوة هات بونةوةريَك سةرةتاو

 ئةمانة ئةو سيفةتانةبوون كة وايان كردوة موزةفةري سوحبدةم وةك كةسيَكي فةنتازي دةربكةويَت.

 حمةمةدي دلَشوشة:

تيَكيان ئاسايي و هيض ئةم كةسيَتية هةر لةناوةكةيةوة ديارة كة كةسيَكي ئاسايي نيةو وةك ئةو كةسانةي كة هةموو ش    
يَن و جؤرةها دةمار دروست دا بووني نية,مرؤظ هةموو دةزانني كة لة طؤشت و ئيَسقان و خونسروشيت تيايا -شتيَكي سةروو

 هةموو مرؤظ لةم شتانةدا هاوبةشن, لةيةك جياناكريَنةوة, بةلَام وةكو دةبينن, باسي كةسيَتيةك بووة, دةكريَ بلَيَني
دةكةين كة دلَي لة شوشة دروستكراوة, كة جياوازة لة دلَي مرؤظي ئاسايي كة لة طؤشت و خويَن و ضةند شادةماريَك دروست 

 و ي دواي نهيَنية طةورةو بة كةسيَيت ويَلَ ةرِؤماناو ئةم دةبيَت, حممةدي دلَشوشة يةكيَكة لة كةسيَتية سةرةكيةكاني ن
كورِة  بؤ شتيَك تةرخان كران, الي ئةم ة و هةريةكة لةو كليالنة يناديارةكان دةناسريَت, هةميشة ضةند كليليَكي فةنتازي ثيَ

كاتةي دةمريَت بة دواياندا ويَلَة.  دلَشوشةيةن بؤ ئةوةي بةهؤي ئةو كليالنة بتوانيَت دةرطاي ئةو نهيَنيان بكاتةوة كة تا ئةو
بؤية ناكريَت مرؤظ دلَي لة شوشة بيَت, هةموومان هاوبةشني لةم ئةندامةي لةمشان بةلَام مةحةمةدي دلَشوشة, جياواز لة 

ةكةدا هاتووة))هةموو كةس دةيناسيَت,هةموو ضريؤكي ئةو ميَردمندالَة رِؤمانكةسي ئاسايي دلَي لة شوشة وةك لة 
و قسةي ليَدةكات,  ؤذ دةيطيَريَتةوةدواي رِ لة ؤذكة خؤي مردني خؤي لة خةوندا دةبينيَت,مردنيَك رِ, ي بيستوة دلَشوشةية

ةفى ة ثارضةبووني وةك هةريةك لةو توحفة شوشانةي لةناو دؤلَاب و لةسةر رِبةربوونةوةي دلَي و شكاني و ثارض خةوني
هاتووة كة بةجؤريَكي تر فةنتازي بووني ئةم  روةها لة شويَنيَكي تردا, هة44ن((يزيكردووبةرزة و دريَذةكاني مالَةوة رِ
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بؤ ئةوةي ئةو نهيَنيانة بدؤزيَتةوة كة خةون بة ئاشكرا كردنيانةوة , دةكةويَت ن بؤ ئةسةلَميَينَ, كاتيَك بةرِيَكةسيَتيةما
شار ثياسة دةكات, كاتيَك باران تيَدةكات, كؤلَانةكاني لة   يَكدةبينيَت و بؤ ئةو نهيَنيانة دروست بووة,ئيَوارةيةك لةيةك

ةدةن ةوة يان هةولَ دلَهةموو دةضنة ما مةك زؤر شيت تر , خةلَكي ت لة كةسةرةتةي مالَان و شت وهةموو شتيَك الفاو دةيبا
كاتيَك و باكي نية  و ناترسيَت, , لةبةر بارانةكة و ترسي ئةو الفاوة خؤيان بثاريَزن, تةنها حمةمةدي دلَشوشة نةبيَت 

و كؤلَانةكاني تري شار بيَئةوةي برتسيَت يان خؤي البدات لةو الفاوانة, يان بضيَتة سةر شتيَك سةرئاو  الفاو دةيبات و بةرة
 بةري خؤيرواو لةو مةخلوقةي دةناكةويَتة ذيَر ئاوةكةوة , هةنديَ جار بة بيَ ترس هةلَدةستيَتة سةر ثيَ و سلَدةكةويَت , 

ئةستةمة مرؤظ بضيَتة سةر ئاو ,الفاو  نكةضووونادات, ت, ئةمة شتيَكة هةرطيز لة كةسيَكي ئاسايي رِدةكات كة دةيانبينيَ
 ,يان نةكةويَتة ذيَر ئاوةكةوة))ئةو بيَئةوةي نوقم بيَت ,تذيَرنةكةويَت يان بتوانيَت بة ثيَوة لةسةر ئاو بوستيَت نةكةويَـ

ةكةويَت, ضوارمشقي لةسةر ئاوةكة دادةنيشيَت و بة زةردةخةنةيةكي نةبينراوةوة بيَت سةرئاو د وةك بةسةر  بةلةميَكي 
طةلَ ئةو شتانةدا ئاودةيبات , بةلَام وةك يةكيَك لةسةر بةرمالَي نويَذ دونيا دةكات,حمةمةدي دلَشوشة لة طةورةوة سةيري

كانة و بالَكؤني بازارة دوو دانيشتبيَت لةسةر ئاوةكة دادةنيشيَت و بة ثيَكةنينةوة تةماشاي ئةوانة دةكات لةسةر بانة
 .45دةكات, ماضيان بؤ هةلَدةدات((نهؤميةكانةوة تةماشايدةكةن,دةست بةرزدةكاتةوة سلَاويان ليَ

كة دةكةونة دةرةوةي واقيع و  ةيةةمة ئةو شتانوشيت ناتوانيَت ئةمة لة طةلَ ئاودا بكات, ئهيض كةسيَكي ئاسايي و سر
ةمةد دلَشوشة سةركةتووة, بؤية ئةمة , بةو شيَوةية كة حممرؤظ  ناتوانيَت سةرئاو بكةويَت  نكةضوسنورةكاني لؤذيكةوة, 

سايي و نا سروشيت جياواز لة كةسيَكي ئاسايي ناو ذياني واقيعي ئاناكةسانةية كة  وسروشتية لة -كةسيَكي بان
يةكيَكي ترة لةو شتانةي كةتايبةمتةندي   ,.هةروةها دةركةوتين ئةو ثةلَة خويَنة لةسةر سنطي حمةمةد دلَشوشةمرؤظةكان

سايية كة هةرضي دةكةن و ثاكي دةكةنةوة ئادلَؤثة خويَنيَكي نا ضونكةكةسيَيت فةنتازي دةبةخشنة ئةم كورِة دلَشوشةية ,
, و وةك  بة لؤكةو شاش و برينبةسيت دةخةنة سةر ناوةستيَتةوة هةميشة لةسةر سنطي لة كراسةكةيةوة ديَتة دةرةوة

و ناكريَت مرؤظ بةبةردةوامي خويَين لةبةربروات و  ةساييئايةك هةميشة ديارة بة سنطيةوة,ئةمةش شتيَكي ناةلَةث
مرؤظ ناتوانيَت بة  ضونكةةتوانيَت بةرطةي بيَ خويَين بطريَت,لة مرؤظدا سنوردارة تا شويَنيك د ي خويَنيَذةرِ نكةضو ,نةمريَت

ميشة لةسةر  هة نا ئاسايي سةير باسي دةكات كة  ةكةشدا هاتووة كة بة خويَنيَكيرِؤمانبيَ خويَن هةرطيز بذيت , وةكو لة 
تة دةريَ,بةدةم سنطي ئةم كةسيَتية دةردةكةويَت,))هةسيت دةركرد لةسةر دلَيةوة تنؤك تنؤك خويَنيَكي طةش ديَ

و بة  نةي كرد كة زؤر لةسةرخؤثيَش ئاويَنةيةكي طةورةدا كراسةكةي داكةن و تةماشاي ئةو برينة بضكؤالئازارةكانيةوة لة
بوو دةمي ةنةديدةكرد,ئةوةي لةو خويَنةدا سةيربوو,هيَمين خوييَن ليَدةهات,خويَنيك دةنيشيَتة سةر جلةكاني و تةرِ

يذ بيَت,لة بةيانيةوة بةردةوام ثةلَةيةك خويَن زةمخيَكي طةورة بؤ خؤي بكاتةوة و بيَتةدةريَ,نةئةوةش بوو بوةستيَت و سارِ
سينةي دلَشوشةوةية,هةميشة خويَنيَكي تةرِ كة دلَؤث دلَؤث بة وضانيَكي ثرِذان ديَتةدةريَ و دةتكيَتة سةر بةسةر 

شةي يَذ نةبيَت, وةكو ومتان خويَين ال, ناكريَت مرؤظيَك بةبةردوامي خويَين ليَبضؤريَت و نةمريَت , يان سار46كراسةكةي,((
ةدي دلَشوشة وةك كةسيَكي بتوانيَت بذيت, ئةمة وا دةكات حمةميَذة كةمرت بيَت ئةستةمة مرؤظ مرؤظ سنوري هةية و لةو رِ

 سروشيت و نا واقعيو نا ئاسايي دةربكةويَت.-بان
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 الوالوي سثي و شادةرياي سثي

و  ؤكة سةيرو هؤكاري زؤر لة ضري, ن وة كة بةشيَوةيةكي سةرةكي دةردةكةرِؤماندوو خوشك دوو كةسييَت تري ناو ئةم    
ةكةدا ئاماذةيان رِؤمانلة ضةند شويَنيَكي جياوازي  رِؤماننوسةكةن,دووخؤشك كة وةك رِؤمانةكاني نيَؤ يسةمةرةو فةنتازي

ةفتاريان وا و رِ و هةنديَ كردار ,ةفتار دةكةن و دةردةكةونثيَدةكات, كة لة كضي ئاساي ناضن و جياواز لة كضاني ئاسايي رِ
ؤحي وخسارو رِمرؤظي ئاسايي دةربكةون يان ئةستةمة ئةو شتةي ئةوان دةيكةن يان ئةو شتانةي لة رِدةكات جياواز لة 

, ئةوةي لة دوو يان هةبيَت بةرضاو بكةونناني ئاسايدا بوودا لة ذييعيي و سروشيت و واقئةواندا هةية لة كةسي ئاسا
طةلَ نيطا يةكةيان لةنا ئاساي مؤ و ثرضة دريَذةوخسارة نارِ ئةو يَنينةوة بؤةكريَت بةشيَكي بطةرِخوشكةدا هةية د

ان ي لة ثياوان كردوو بة هيض شيَوةيةك نةتوانن ليَيان نزيك ببنةوة و داواي هاوسةرطريي و عةشقيكةوا قولَةكانيندا
سالَان س باسي دةكات كة تةمةنيان ثازدة ووننرِؤمامندالَانةوة كة هةيان بوو , وةك  ليَبكةن, هةروةها بةو تةمةنة

نيَكي ئةبةديان دابوو بةيةك كة هةرطيز يَةفتارة سةيرو سةمةرةكةيان هةبوو, كة بةلَبووة,هةروةها ئةو شتانةي كة لةرِ
قي يةك وةك ملمالنيَيةك بؤ وةستان لة رِ نةكةن, هةرطيز بيَ يةك طؤراني نةلَيَن,بة دريَذايي ضةند كاتذميَر بيَهاوسةرطريى 

يان خويَين ليَديَت, هةتا مردن جلي سثي بثؤشن, ئةمانة كؤمةلَيَك شيت ودةلَيَن تا طةرو بردنةوة و دؤراندن طؤراني
 سايي و نا واقعية ئةم دووخوشكة دةكةنة دوو كةسي ئانا

سروشيت نا ئاسايي.))الوالوي سثي و شادةرياي سثي لة تةمةنيَكي زووةوة سويَنديَكي ئةبةديان بؤ يةكدي  خواردبوو -سةروو
ان بيَئةوي تريان طؤراني نةلَيَت و لة كراسي سثي بةوالوة يكةسيشهاوسةرطريى نةكةن.قذيان نةبرن,ةسيان هةتا مردن ك

ةمةدي ارةيةي تؤفانةكان هةلَيانكردو حمايةوة بؤ ضوار سالَ بةر لةو ئيَووتة دةطةرِةيَكةنطيَكي تر نةثؤشن,ئةو رِهيض رِ
ئةويدةم ئةو دوو خوشكة تةمةنيان شكة جةنطي طؤرانيةكان هةلَطريسا,دلَشوشةيان هيَنا,بؤ ئةو كاتةي لةمالَي ئةو دوو خو

لة ثيَشدةميان  ؤذ لةبةرخؤيانةوة طؤرانيان دةطووت,تاكة طرفتيَكي ترسناكرِو  و ثازدة سالَان بوو,......,شةو  ضواردة
وو, جةنطي طؤرانيةكان ئةوةبوو,كاتيَك كة طؤرانيان دةطووت, هةركةسةو طؤرانيةكي دةطووت بة طؤراني ئةوي دي نةدةض

وون دةردةكةوت قي يةك طؤرانيان دةطووت, تاريك رِماوةيةكي  دريَذي خاياند, هةندي شةو طةروويان خويَين ليَدةهات لة رِ
ي و ئةوان هةريةك بةرانبةر ئةويرت دةخيويَند,خؤرهةلَدةهات و وةك دوو ئةوان طؤانيان دةطووت, كازيوة تيَدةثةرِ

و دريَذ طؤراني  . لة تواناي مرؤظي ئاسايي نية تاوةكو بؤ ماوةيةكي دوور47ةحم شةكةت دةبوون((بيَرِجةنطاوةري عيناد و 
ي وةها كة كؤمةلَيَك نيَكتميان بةسةبريندار دةبيَت, هةروةها ثؤذيَك, تاوةكو طةرووي بلَيَت بة تايبةتي بؤ ماوةي شةو رِ

كدا كاني بة ئاقاريَكي ترسناثةميانة ببةستيت,))ئةوةي شتة ؤرةشيت دوو كةس ثيَكةوة طريَ بدات ئةستةمة, تؤ ئةم ج
ةفتاري ئةو دوو خوشكةوةيةوة,سيمايان لة سيماي كضاني تر برد ئةو برِزا سةيرةبوو سةروكاري جادوويةك لة ثشت رِ

يان ةكانياندا بوو,كةسةيري شتيَكنةدةضوو,تةليسميَك و نيطايةكي نائاسايي لة سةيركردنة ساردو هيَمن و نةطؤرِ
ووخساريان ضاويان طةورةتر لة ةق بن,بةراورد بة قةوارةي رِبكرداية,بة زةمحةت ضاويان لةسةر دةجولَاند,بيَئةوةي دلَرِ

,نيطاي قةباري ضاواني ئاسايي دةينواند,لةطةلَ ئةو قذة كيَويية دريَذةيان كة بةجؤريَك نائاسايي و خيَرا دريَذدةبوو
.هةروةها هةنديَ شيت تر لة مرؤظي 48ة دروسيت نةيدةزاني سيحرةكةيان ضية((سيحربازيَكي ثيَبةخشيبوون كة كةس ب
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نةيان هةرطيز وةك كةسي ئاسايي ئةم كارا ان بوو, كةةفتارانةيين و رِنةوة , ئةو خؤطؤرِئاسايي جيايدةكرد
يين بؤ دوو نامؤي طؤرِ ةفتار ناكةن,ن و سةيرناكةن و رِنةدةكرد.))سروشتيان وةك دوو كةس كة وةك ئةواني دي خؤيان ناطؤرِ

استةقينة,ئةوان وةك دوو كضي طؤشةطري طةورةدةبن,دوو كض ثياوان خؤيانيان ليَدةثاريَزن, نةوةك لةبةر ئةوة جوان رِ
نني,بةلَكو لةبةر ئةوةي هيَزيَك لة ضاوانيانداية ثياوان ليَيدةترسن و خؤيان ليَوندةكةن,هةردووكيان لةوة بة تواناتر 

ةلَ خواسيت ئةو ثياوانةدا لةط ,بووي قوولَ و دةنطيَكي دووريان تيان ئاسان سةيري نيطايان بكةن,شتيَكبوون ثياوان بتوان
ةفتاري ئةم رِ وخسارو كةسيَيت وتةمةنديانة لة رِم تايبة. ئ49ا دةرةوةي ئافرةتيان بؤ داطريدةكريَت((نةدةطوجنا كة تةنه

ي جياواز و نائاسايي لة كةساني تر دةربكةون,هةر ئةم شتة دوو خوشكة ,واي لةوان كردبوو كة هةميشة وةك دوو كةس
جياوازانةي ئةوان بوو, تةنانةت ثياوان نةياندةتواني وةك كةساني ئاسايي تةماشايان بكةن,يان بيانةويَت وةك دوو كضي 

يان لة يي خؤشةويستازي بكةن يان وةك هةركضيَكي تري دونيا ثةيوةندئاسايي ليَيان نزيك بوونةوة و ,بيانةويَت دلَيان رِ
كة لة بووني ئةم دوو خوشكةدا  ةلَدا بكةن.بؤية ئةم تايبةمتةندييةطةلَدا ببةسنت و يان بيانةويَت هاوسةرطرييان لة ط

لة ذياني واقعي ئيَمةدا ئةستمة لةم سروشيت, يان فةنتازي, كة  –سايي يان سةروو ائاهةبوون, ئةواني كردبوو بة كةسي ن
 ؤذانة بةر ئيَمة بكةون.نيان هةبيَت و رِجؤرة كةسايةتيانة بوو

 سةرياسي سوحبدةم طةورة

ةكةدا رِؤمانووداوانةي كة لة نيَو لةهةموو ئةو رِ ,ؤلَيكي سةرةكي هةيةكةسيَتية سةرةكيانةي كة رِ ويةكيَكي تر لة   
ووداوي ئةوي دروست كردبيَت, بؤية نةك رِ ,ةكردووداوي دروست د لةو كةسيَتيانة بوو كة رِيَنينني بلَةها دةتواوودةدةن, هةرورِ

بؤية ناوهيَناني   ,يةي تر هةن هةمان ناويان هةةدا دوو سةرياسرِؤمانلةم  كةنضومان كردوة,دبة سةرياسي طةورة ناوزةن
, ئةوةي شيت سةيرو تايبةمتةدي نا ئاسايية لة سةرياسي بؤ جياكردنةوةيةتي لةو دوو سةرياسةي تر ورة طةسةرياسي 

تةمةني تةنها دوازدة  ,ةكةدا هاتووة دةكريَترِؤمانسةرياسي طةورة, ئةوةية ناكريَت مندالَيَك بة تةمةنيَكي بضووك وةكو لة 
ك جار مندالَي نديَةكريَت هةك لةو تةمةنةدا ضةندة, دتواناي جةستةيي و ئاوةزي مندالَيَ سالَان بيَت, كة هةموو دةزانني

ادةهيَنريَن بؤ ئةجنام داني يان بوون بة شتيَك, بتوانيَت ناوازة يان ئةوانةي كة هةر لة مندالَيةوة ثةروةردة دةكريَن و رِ
انة ناكةين, بةلَكو لة مندالَيَك نيَت, بةلَام ئيَمة باسي ئةو جؤرة مندالَنويَةفتاري  نائاسايي و نا واقعي بهةنديَك كاري رِ

يَي انةي تيَداية, كة واي كردووة وةك مندالَيَكي جياواز لة مندالَةكاني هاورِيسكانة ئةم تايبةمتةنيد كة خؤرِنيةدويَد
ةدةن كة سةرياسي طةورة كةسيَكي جياوازة مندالَيَكة لةوان دئةوانةي لةو سةردةمةدا لة طةلَيدا ذياون و طةواهي ئةوةي بؤ 

ناو و ك تايبةمتةندي لة ئةودا هةية لةئةواندا هةسيت ثيَناكريَت,بؤية بة زؤر ناضيَت, يان هةنديَك كاردةكات يان هةنديَ
نازناو بانطيان دةكرد وةكو)مارشالَ( و )ثرؤفيسؤري عةرةبانةكان( و )سةرياسي مةزن يان طةورة( و )فةقريترين كوري 

كي جةجنالَ و ثرِلة كارةسات,بازاريَك ثر يَمندالَيك بيبةش لة هةموو شتيَك, هةموو ذياني لةناو بازارِدونيا( و ...... هتد.
لة مندالَي هةذارو بيَ درامةت,دوور لة هةموو ثيَشكةوتن و خؤشيةكي ذيان.سةرياس لةناو ئةو بازارة ناجؤرو ثرِ كيَشةيةدا 

و ئةو دةبيَتة كةسيَك وةك فريادرةس دةردةكةويَت بازار بة شيَوةيةكي ئةندازةي ريَكدةخاتةوة, دةبيَتة نويَنةري هةمو
لةويَ كاردةكةن))سةرياسي سوحبدةم ثيَيان دةطووت"ثرؤفيسؤري عةرةبانةكان". ئةو ئةو عةقلَة  انة كةعةرةبانةضي
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ةكاندا سةدةها دةستطيَري مندالَي رِيَنماييدةكرد,دةسرِيَِكي سوري لةناو ئةندازةي ئالَؤزو ثيَضاوثيَضي بازارِ ,بضكؤالنيةي بوو
 لة دةستيدا, ئةو بوو مندالَة شري و طؤضانيَكي ضكؤالنة نيَوضاوانيةوة,جطةرةيةكي توركي بةدةستيةوةدةبةست بة 

ؤنفرؤشةكاني لة ثيَش مزطةوتةكةوة تا نزيك مةيداني مريشكةكة فرؤشةكاني طواستةوة بؤ ثشيت ئاسنطةرةكان,رِ
دةرمانفرؤشةكاني لة بؤني ضلَثاوي بازارةوة  , دوورخستةوة,ئةو بوو ئاويَنة فرؤشةكاني لة قةيسةرييةكان نزيككردةوة

لةهةموو  ,اسيت بازارِ جولَاندو كردني بة هاوسيَي كتيَبفرؤش و ويَنةفرؤشةكان ئةو بووتاسةر شؤستة ثاكةكاني ناوةرِ
 اكردني عةرةبانةكان,دةيان كةالوةي كؤن و مةخزةني ضؤلَ و حةوشيجيَطايةكةوة دةروازةي دةدؤزيةوة بؤ هةلَهاتن و رِ

دابينَ  ,ثاسةواني شةوانةي دانا,ئةو خةوني بةوةوة دةبيين ياسايةك بؤ بازارِاوي  كرد بة بنكةو حةشارطةخاثورو جيَهيَلَرِ
و جؤرة دونيايةكي دي بكيَشيَت,ئةوانةي لة نزيكةوة ناسيان دةلَيَن توانايةكي ئةفسووناوي هةبووة  ,نةخشةي شاريَكي تر

كة هةموو ئةو توانا و ليَهاتووةي هةية لة ضؤنيةتي .ئةمةي وةسفي دةكةين 50ازيكردني هةموو كةسيَك((لةسةر رِ
كة هةنديَك لةو عةرةبانةضيانةي  دروستكردني بازار و ريَكخستين ئةو هةموو جةجنالَية.مندالَيَكي تةمةن دوازدة سالَانة

وخساري دةربكةويَت و شيَوةية رِتةمةنةوة كة بة كةسيَك بةو يرةتربوون.ويَنةوان بوو لة تةمةني ئةو طةئةو طةورةي
ني جطةرة بةو شيَوةية ,طؤضانيَكي بضووك بة دةستيةوة,ئةمانة ويَنةي مندالَيَكي شاي سوور لةمل دةركرد ,كيَ,دةستةسرِ

ةدةن كة يَكاني ئاماذةي ثيَدلة ذياني ئاسايي ئيَمةدا, وةك هاورِ ,ئةفسووناوين ,مندالَيك ناكريَت بةم شيَوةية بووني هةبيَت
س خؤي باس وونرِؤمانةفتارانةي كة ئةجنامي داون.هةروةها توانايةكي ئةفسووناوي هةبووة لة هةموو ئةو كردارانةي يان رِ

ؤحيَكي ثر فةنتازيان هةبووة.ئةمة و حمةمةدي دلَشوشة(ية رِ ة كةمةبةسيت )سةرياسي طةورةلةوة دةكات كة ئةو دوو كورِ
 ةكةيدارِؤمان بووة ئةم دوو كةسيَتية وةك كةسيَيت نائاسايي مبةزريَينَ لة نيَو مةبةسيت وسيشوننرِؤمابةلَطةي ئةوةي خودي 

حةزيان بؤ ؤحيان ثرِنةباية لة فةنتازيا,دوو مندالَ نةبوونايةبؤية بةم شيَوةية باسيان دةكات.))ئةطةر ئةو دوو كورِة رِ ,
رتين دداني خؤي لة جةستةي مرؤظ ناسيت ناشريرِ نهيَين و سةركيَشي لة هةر شتيَكي دي طةورةتربيَت لة شةويَكي وادا كة

دةنيَت"دواهةمني  اسي سوحبدةم دواتر ناوييان بةدواي درةختيَكي ئةفسانةييدا ,درةختيَك سةرطريدةكرد, نةدةكةوتنة طةرِ
 51هةنار دونيا"((.

كاتيَك باوكي مةبةستمان ا هةبوو ,ئةوةبوو ثاش مردني ة سةرياسي سوحبدةمدسةيرانةي ل ووَيةكيَكي تر لة شتة نام
ةكةوةو دةمطووت"خوداي ةي هةست بة شتيَكي سةيردةكات ,))طويَمدةنا بة طؤرِةك)موزةفةري سوحبدةم(ة, دةضيَتة سةر طؤرِ

و  مةزن, ئةو طويَي ليَمة... دةزامن طويَيليَمة.... وةرن دةست لة طؤرِةكة بدةن دةجولَيَتةوة, من دةستم دةخستةسةر ئةو طؤرِة
ت, هةستمدةكرد هاواريَك و لة كؤت و زجنرييَكي ترسناك ئازادبيَ ,دةجولَيَتةوة, هةستم بة رؤحيَك دةركرد دةيةويَت دةمبيين

ةكةش تيين و ئةو تينوتاوةي ناو طؤرِ,  , من هاوارم دةكردو دةيةويَت بيَتةدةريَ و طؤرِةدايةكلَثةيةكي قةتيس لة
ري سوحبدةم تؤ ئازاري دةدةيت... تؤ بةم هاوارانةت خةبةري زةفةودةسةند,خوشكةكان دةيانطرمت و دةيانطووت"م

 . هةموومان52دةكةيتةوة.... كةخةبةري بيَتةوة برينةكاني ئازاري دةدةن بيَدةنط بة موزةفةري سوحبدةم بيَدةنط بة((
ةتوانن هيض شتيَك دية ةي تيَيداهةركةسيَك مبريَت تةواو ئيرت هةموو شتيَكي كؤتايي ثيَديَت و نةخؤي نة ئةو طؤرِ, دةزانني 

بكةن , هةروةها نة دةخةويَت تا خةبةري بيَتةوة , نة جاريَكي تر ثةيوةندي بة دونياي زيندوانةوة دةميَنيَتةوة, بةلَام وةكو 
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دةرةوة, هةروةها كاتيَك دوو  ةكةي بيَتةيةويَت لة طؤرِةدةم باسي دةكات كة هةسيت كردووة دةجولَيَتةوة, دموزةفةري سوحب
رينةكاني ئازاري بدةن,ئةم و بنابيَت بة دةنطي بةرز قسة بكةيت نةوةك بةخةبةر بيَتةوة  ,خوشكةكة بة موزةفةر دةلَيَن

واقعيدا ذيا بيَت, بةلَكو ئةم  ايي وةك مرؤظةكاني تر لة ذيانيَكيشتانة نادريَنة ثالَ كةسيَكي ئاسايي كة بة ئاس
و  فتارو ذيانةسروشيت رِ -واقعني و كةساني سةروو هةية كة نة ئاسايني و نة بوونيانتايبةمتةنديانة تةنها لةو كةسانةدا 

 سروشيت. -ثيَيان دةوتريَت كةساني فةنتازي يان سةروو يانة لة مرؤظي ئاسايي ناضيَت وهةلَسوكةوت

 ئيدريسي هةنطوين

هةية,ئةم كةسيَتية يةكيَكي تر  هةنط و هةنطويندا ري لةطةألئيدرسي هةنطوين هةر بةنازناوةكةيدا ديارة كة سةروكا    
ؤلَيَكي كةم و دةركةوتين كةمي هةية, تةنها بؤ ضةند شتيَكي كورت و بضوك ةكة, هةرضةندة رِرِؤمانلةو كةسيَتيانةي ناو 

ةكة, بةلَكو رِؤماندةردةكةويَت, بةلَام ئةو دةركةوتنانةي ئةو تةنها بؤ دريَذكردنةوة و زياد كردني كةسييَت تر نية بؤ ناو 
ووداوةكاني وون دةبيَتةوة, دةرطاي زؤر نهيَين دةكريَتةوة, هةروةها رِدةيكات, زؤر شت بةهؤي ئةمةوة رِ ارةكتةركئةوةي ئةم 

طةورةية موزةفةري  ئةمةوة كة ثاسةواني زيندانيَكيي بةبؤنة ةنكضوزطار دةكات.ةكة لة قةتيس بوون و لةنطةرطرتن رِرِؤمان
يَطةي ضةند كاسيَتيَكةوة تا بةهؤيةوة لةرِ, ةتوانيَت هةوالَي )سةرياسي دووةم يان سةرياسي بضووك(بزانيَت ةم دسوحبد

رت هةموو ذياني يَشهةنطةوان بووة))ثلَي يةكرت دةبيَت,بةلَام )ئيدرسي هةنطوين( سةرةتا ازةمةنيَك ئاطايان لةيةكرتو هةو
بوو لة دؤزينةوةي دار هةنطةكاندا, بة  خاوةن توانايةكي ئةفسووناوي بوودا بةسةربردبوو,بة طةجني لة دؤزينةوةي هةنط

اللةزار  , بوو بوويبوو لة طةلَياندا,تيَكةلَاويان كةوتبوو,فرِ دواي مؤسيقاي بالَيان, شادييةكي بيَسنورةوة كيَو بةكيَو 
بةهيَزو سةليقةيةكي نائاسايي لة  هةستيَك و بؤنيَكي , ؤيشتبوو,ضيا دواي ضيا سةركوتوبووبةاللةزار بةدواياندا رِ

ؤذيَك ضيرت ةدات, رِكاني خؤي لةدةست داؤذيَك لةناكاو هةموو تواندؤزينةوةي باشرتين جؤري هةنطويندا هةبوو,بةلَام رِ
 , , تا شتيَك تيايدا نامريَتيَت و دةست لةشارةكانيان بداتناتوانيَت لة طةلَياندا بفرِهةنط بدؤزيَتةوة,,ناتوانيَت 

نيَكي بةكةلَك بؤ هةنطدا وةك ثاشخاسوناوية لة هةنطوين. ئيدي ئةو سةليقة كؤنةي لة دؤزينةوةي فو ئة كي نائاساييحةزيَ
قةلَا  ولة اسايش وةريدةطرن,ثامشاوةيةك لةدواي ئةوةن بؤ حيسابدةكةن و لة ئادوزينةوةي طوناهبار و طومان ليَكراو

ئيدريسي هةنطويندا هةية هةرطيز لة كةسي ئاسايي و واقعي هةسيت  وةي لةكةسيَيتةئ 53ترسناكةدا دةبيَتة ثاسةوان((
ثيَناكريَت, مرؤظ ناتوانيَت بفريَت, ئةو نهييَن و رازةي لة ذياني هةنطةكان هةية كةس  ناتوانيَت بيانزانيَت, وةك ئةوان 

ي يات كة سةليقةيةكي نائاساس ئاماذةي ثيَدةكوونرِؤمانرةها وةك , هةالسايي بكاتةوة لة شيت تردا بةكاريان بهيَنيَت
دنيَكي باشة بؤ ئةوةي كةسيَيت ئيدريسي هةنطوين وةك ين هةنطويندا ئةمة بؤ خؤي سةملانهةبووة لة دؤزينةوةي باشرت

تؤ لةم  وةوة نية كةها ئةم سةليقةية هيض ثةيوةندي بةوةربكةويَت,هةسروشيت نائاسايي و ناواقعي دةر -كةسيَكي بان
لَام ةبي بهيَنيَت, ر بؤ كاري سيخوري و بؤ كاري ئاسايش و دؤزينةوةي تاوانبارو ئةم جؤرة شتانة بةكاردواجاشتانة بزانيت و 

يَت بةهؤي ئةمةوة دةبيَت بة ةدات دةضدةست دكاتيَك لةناكاو ئيدريسي هةنطوين ئةم سةليقةي دؤزينةوةي هةنطةكان لة 
ةتوانيَت بةهؤي ئةوةي ئةم د, ؤزينةوةي تاوانبارو طومانكراو بؤ د ,ئاسايش و دواجار دةبيَتة ثاسةواني قةلَايةكي ترسناك
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بةهؤي ئةوشارةزابوونةي لة دؤزينةوةي باشرتين هةنط و هةنطوين ,تاوانبارو طومانليَكراوةكان بناسيَتةوة, هةموو ئةم 
 ون.سروشيت دةربكة-شتانة وادةكةن كةسيَيت ئيدريسي هةنطوين وةك كةسيَكي نائاسايي و نا واقيع و سةروو

 ئةجنام

 :لة كؤتايي تويَذنةوةكةماندا طةشتينة ئةم ئةجنامانةي الي خوارةوة

ةكةيدا رِؤمانثرِ لة نيَو وكي ضرِيةبة شيَوة افةنتازيهونةري   باش توانيويةتيووس بة شيَوةيةكي رِؤمان -1
 .مبةزريَنيَت

 وكةسييَت نيمضة فةنتازين, واتة زؤر لةةدا هةن, زياتر رِؤمانئةم  كةسيَتية فةنتازيانةي كة لة نيَوجؤري ئةو  -2
 , بةهؤي هؤكاريَكةوة.اون بؤ كةسي نيمضة فةنتازيكةسيَتيانة لة واقيعةوة وةرطرياون, دواجار طؤرِ

بن و  تةنها ضةند كةسيَكي فةنتازي كة ةكةدارِؤمان وة وةرطرياون, دابرِاو نني لة ناوكةسيَتيةكان لة واقعية ضونكة -3
ةكةوة نةبيَت,بةلَكو هةريةك لةو كةسيَتيانة رؤلَي خؤي هةية لة رِؤمانووداوةكاني ناو هيض ثةيوةنديان بة رِ

 ةكة.رِؤمانةوتي بةرةوثيَشربدني رِ

ن لة جؤري مرؤظن, واتة كةسيَيت لةمرؤظ بةدةريان تيانية, لة ضةشين)جنؤكة, خيَو ( يان هةر ةكاكةسيَتي -4
 .طيانلةبةريَكي تر

بؤ  سورِؤماننو, بةرهةمي بريي نوسةرن , واتة ووسننرِؤمانئةنديَشةي خودي كةسيَتيةكان هةلَقولَاوي سؤزو  -5
مةزراندني كةسييَت فةنتازي ثةناي نةبردؤتةبةر ئةفسانةو داستانة كؤنةكان. سةرجةم كةسيَتية فةنتازيةكان بةرهةمي 

 .خةيالَي نوسةرن

 ثةراويَزةكان

( باتنة)خلضر جامعةاحلاج,املاجستري رسالة,ليلة و ليلة ألف يف  السردي املخيال يف العجائيب,جامع بن مسرية -1
 .21ص,2010, ادابها و اللغة قسم,االنسانية العلوم و االداب كلية,
 لةسةر  دةستدةكةويَت ئةنتةرنيَت تؤري لةسةر بابةتة ئةم,استيكيةنطالف العربية الرواية,محداوي مجيل  -2

-http://www.arabicnadwah.com/articles/fantasia                                              : ثيَطةي

hamadaoui.htm 
, 1ط,والتوزيع للنشر شرقيات دار,بوعالم الصديق:ت, العجائيب االدب ال مدخل, تودوروف تزفينت: بروانة -3

 .154ص,1994
  زانكؤي طؤظاري,عةليدا بةختيار ي( خةيالَي باغةكاني و غةزةلنوس)يرِؤمان لة فةنتازيا,عبداللة امني حممد  -4

 .45ل,2015, 35ذ,كؤية
 46ل,سةرضاوة هةمان -5
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 شيَرزاد و ةشيدرِ سابري)ضريؤكةكاني منوونةي بة كوردي نويَي ضريؤكي لة فةنتازيا هونةري, عةلي سةالح ووناكرِ  -6
 .19ل, 2017,هةوليَر/ؤذهةالترِ ضاثخانةي,1ض(,حةسةن

 طؤظاري,كورديدا فؤلكلؤري داستاني بنياتي لة(فةنتازيا و خةون)تةكنيكي ؤلَيرِ, ئةمحةد كةيفي,  حسني هيمدا -7
 .173ل,2017, 43ذ,كؤية زانكؤي

 18,19ل,عةلي سةالح ووناكرِ -8
 .352ل,2006,اسوة ضاثخانةي,1ض(,كوردي -ئينطليزي)ئازادي فةرهةنطي, قةرةداغي رةشيد حةمة -9

 19ل,ثيَشوو سةرضاوةي هةمان -10
 طؤظاري,جةباري جومعة:انيوةطيَرِ,عةرةبي فةنتازي يرِؤمان,محداوي مجيل -11

 .22ل,2009,كةركوك,71ذ,نةوشةفةق
 30,31ل,عةلي سةالح ووناكرِ -12
 15ل,2013, 1687ذ,هةوليَر ؤذنامةيرِ,دووةم بةشي,ئةدةبيدا لةبةرهةمي فةنتازي و خةيالَ, نةهايي عةتا -13
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  صملخ

 ملست اليت الروايات لتلك خاصة اشتياق واعطى الكوردية، املعاصرة الرواية يف رئيسيا دورا ميثل جديد كمفهوم الفنتازيا 
"( دواهةمني هةناري دونيا" الرواية يف يةالفنتاز الشخصية) املوسوم البحث هذا خصصنا لذلك فيها، احلضور وله اخليال
 .علي خبتيار للقاص

 وتطرقنا للبحث النظري اجلانب عن االول الفصل خصص ، املصادر وقائمة النتائج مع الفصلني و املقدمة من البحث يتكون
 اما ، يةالفنتاز الشخصيات وانواع الفنتازي  النص الشروط ايضا وفيها ومفهومه، واصطالحا لغة ياالفنتاز املصطلح اىل فيها

 . املختارة البحث الرواية يف يةتازالفن الشخصيات انواع التشخيص عن تكلمنا وفيها التطبيقي اجلانب ميثل الثاني الفصل

     
            Abstract                                

Fantasy as a new concept plays a key role in modern Kurdish novel and makes the 

novels in which fantasy exists to a great extent so interesting. Thus, the present study 

is devoted to the subject (fantasy characters in the novel “The World’s Last 

Pomegranate” – Dwahemin Henari Dunya) by the Kurdish novelist Bakhtyar Ali. 

This study consists of an introduction, two parts, conclusions, reference list, and 

abstracts in Arabic and English languages. The first part is theoretical, which briefly 

talks about fantasy as a term and its definition. In addition, this part sheds light on the 

conditions of fantasy contexts, fantasy character types, and fantasy characters in 

novels. Furthermore, the second part is practical in which the types of fantasy 

characters in Bakhtyar Ali’s novel has been recognized, introduced and brought to.                                         


