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بونيادي زمان لةطيَرِانةوةى مةرطةساتي ئةنفال لةرِؤماني (هيَالنة)ى (حسيَن عارف)دا
د .ديار فايةق مةجيد
زانكؤي طةرميان /كؤليَذى زمان و زاستة مرؤظايةتييةكان/
بةشي زماني كوردي

م.ى .ساالر فايةق مةجيد
زانكؤي طةرميان /كؤبيَذي ثةروةردة/
بةشي زماني كوردي

ثيَشةكي
َي طرنط و ثرِبايةخى لةذياني مرؤظايةتيدا هةية ,لةبةرامبةريشدا زمان لةئةدةبدا بووة
زمان رِؤل
بةجيَطاي بايةخي تويَذةران ,لةم رِووةيشةوة لةذانري رِؤماندا زمانى طيَرِانةوة دةروازةيةكى هونةريية و
لةِريَيةوة رِؤماننووس دةتوانيَت بةشيَوازى جياواز و جؤراوجؤر جيهانى رِؤمانةكةى ثيَشكةش
َيَك رِووداو و بةسةرهاتي مةرطةساتى ئةنفال لةخؤدةطريَت
بةخويَنةراني بكات .رِؤمانى (هيَالنة) كؤمةل
َةى تايبةتي لةطةأل زمانداو لةضوارضيَوةى كاريَكي
كةتيَيدا رِؤماننووس (حسيَن عارف) لةِريَي مامةل
ئةدةبيدا و بةثشت بةسنت بةتةكنيكي طيَرِانةوة تيشك دةخاتة سةر مشتيَك لةخةرماني مةرطةساتي
ئةنفال ,لةم سونطةيةوة ناونيشانى تويَذينةوةكةمان دياريكردووة.
َةى
َينةوةكة :زماني طيَرِانةوة ثيَكهاتةيةكي طرنطي ذانري رِؤمانة و دةكريَت لةِريَي مامةل
طرنطى ليَكؤل
تايبةتى نووسةرانةوة بؤ زماني طيَرِانةوة هةمان باس و بةسةرهات بةضةندين شيَوازى جياواز ثيَشكةش
بكريَت ,لةرِؤماني (هيَالنة)دا رِؤماننووس (حسيَن عارف) لةجيهانبيين خودييةوة ئةزموونيَكي هونةري
لةطةأل زماني طيَرِانةوةدا ئةجنامداوةو شايةني تويَذينةوةية .هةروةها مةرطةساتى ئةنفال دؤسيَيةكي ثرِ
َى و نةهامةتي بووة بؤ طةىل كورد ،بؤية ثيَويستة ئةم كؤذانة نةتةوايةتيية زيندوو بكريَتةوةو ريَطرى
لةتال
بطرييَت لةدووبارةبوونةوةى لةئايندةدا.
َينةوة :بؤ بةدةستهيَنانى ئاماجنةكانى تويَذينةوةكة ريَبازى وةسفيي شيكاريي
ريَبازى ليَكؤل
رةخنةيي ثةيرِةوكراوة.
تويَذينةوةكة لة دةروازةيةك و دوو تةوةر ثيَكديَت:دةروازة لةدوو باسى تيؤري ثيَكديَت( :زمانى
طيَرِانةوة) و (ئاستةكاني زماني طيَرِانةوة) .تةوةرى يةكةم كة بةناونيشاني (زماني طيَرِانةوة لة ئاسيت
ئاخاوتن لة رؤماني "هيَالنة"دا)ية لة دوو باس ثيَكديَت :يةكةم /زماني طيَرِةرةوة ,دووةم /زماني ديالؤط.
تةوةري دووةم بةناونيشاني (زماني طيَرِانةوة لةئاسيت ثيَش قسةكردن لة رؤماني "هيَالنة"دا)ية و لة دوو
باس ثيَكديَت :يةكةم /زماني مؤنؤلؤط ,دووةم /زماني فالشباك.
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لةكؤتاييدا طرنطرتين ئةجنام و سةرضاوةكان و كورتةيةك لة تويَذينةوةكة بة زمانى عةرةبي
خراوةنةتةرِوو.
دةروازة /كورتةيةك لةبارةى زمانى طيَرِانةوة
يةكةم /زماني طيَرِانةوة:
طيَرِانةوة بةيةكيَك لةطرنطرتين بونيادةكانى رِؤمان دادةنريَت و تيَيدا تايبةمتةندي و توانا و بةهرةى
رِؤماننووس دةردةكةويَت ،ضونكة لةبنةرِةتدا ((طيَرِانةوة فؤرمي ناوةرِؤكة)) ,1واتة رِؤماننووس بةض
شيَواز و فؤرميَك باس و بةسةرهات و رِووداوةكان بةخويَنةر رِادةطةيةنيَت .شيَوازي طيَرانةوةش لةرِؤماندا
جؤراوجؤرة بةثيَي ريَباز و ميتؤدةكانى رِؤمان هةر لةسةرةتاى دةركةوتنى ذانرى رِؤمان تاوةكو رِؤذطارى
ئةمرِؤمان ضةند شيَوازيَك دةركةوتوون ،كةبةثيَي جياوازى كات و شويَن طؤرِاون ،لةوانة شيَوازى
طيَرِانةوةى رِياليزمى ،شةثؤىل هؤش ,رِؤمانى نويَ .كةهةريةكة لةم شيَوازانة خاوةن تايبةمتةندي خؤيانن.
َةى تايبةتى
يةكيَك لةهؤكارة طرنطةكانى جؤربةجؤري لةشيَوازى طيَرِانةوة بريتيية لةزمان ،واتة مامةل
َيَت(( :طيَرِانةوة
رِؤماننووس لةطةلَ زماندا ,هةر لةم رِووةوة رِةخنةطرى سعودي (ئامينة يوسف) دةل
ضنيين ئاخاوتنة)) ،2ئاخاوتن يان زمانى طيَرِانةوة لةذيَر كاريطةرى و هةذموونى ضةند رِةهةنديَكداية،
لةوانة ((رةهةندي واتايي ،هونةريي ،ئيستيَتيكي .واتة طيَرِانةوة لةثلةى يةكةمدا بةمةبةسيت طةياندني
واتا و مةبةستيَك ثيَشكةش دةكريَت ،لة ثلةى دووةمدا ثيَويسيت بة ئامراز و كةرةستةى تايبةتيية و جيا
دةبيَتةوة لةطيَرِانةوةى ئاسايي ،لة ثلةى سيَيةمدا خاوةن بةهاي جوانكاريية و حةز و ئارةزووى خويَنةر
دةبزوَيينَ)) ,3ئةم رِةهةندانة لةرِؤماننووسيَكةوة بؤ رِؤماننووسيَكى تر ،هةروةها لةسةردةم و شويَنى
جياوازدا دةطؤِريَن ،ئةويش بةثيَي بارودؤخي رِؤشنبريي رِؤماننووس و خويَنةر و جؤري بابةت و باسى
رِؤمانةكة دةطؤِريَت ،رِؤماننووسة رِياليزمييةكان لةطيَرِانةوةى جيهانى رِؤماندا زياتر ثشتيان بةزمانى
َدةدات ويَنةكانى ناو
تؤكمة و خاوةن ريَزماني بةرز بةستووة ,ضونكة لةو جؤرة رِؤمانةدا رِؤماننووس هةول
َيانداوة زمانى
واقيع بؤناو جيهانى رِؤمانةكةى بطويَزيَتةوة ،لةكاتيَكدا رِؤماننووساني شةثؤىل هؤش هةول
زةين بكةن بةزمانى طيَرِانةوة ,كةزياتر خؤي لةزمانيَكى ثضرثضر و ناِريَكخراو دةبينيَتةوة ،كةضي
لةرِؤمانى نويَدا زمان ئةركيَكى قورس ئةخاتة ئةستؤى خويَنةر بؤ بةدةستهيَنانى واتا.
زمانى طيَرِانةوة بةثيَي بابةت و ثةيامى رِؤماننووس دةطؤِريَت و ((جارى وا هةية (بابةت)
ضريؤكنووس ناضاردةكات شيَوازى طيَرِانةوةى دياريكراو هةَلربَِيذيَ)) , 4بةجؤريَك دةستنيشانكردنى
رِووداوي ميَذوويي و واقيعي زؤرجار وا لةرِؤماننووس دةكات ثابةند بيَت بةواقيعةوة ,بةآلم لةطةأل
َة لةطةلَ زمانى طيَرِانةوة بكات و دةقةكةى نةبيَت
ئةوةشدا رِؤماننووس دةبيَت بةورياييةوة مامةل
َكو لةِريَي مةزراندني فةنتازيا و خةيالَ و جوانكاري و رِةضاوكردني
بةطيَرِانةوةيةكى سادةى واقيع ,بةل
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اليةنى هونةريي بةئةدةب بوون لةرِؤمانةكةيدا بةرثابكات ,زمانى طيَرِانةوةش بةشيَكى فراوانى
بةئةدةبكردن لةئةستؤ ئةطريَت.
دووةم /ئاستةكاني زماني طيَرِانةوة:
َيَك شيَوازى جؤراوجؤري
رِؤماننووس بؤ طةياندني ثيَكهاتةى جيهانى رِؤمانةكةى بةخويَنةر كؤمةل
لةبةردةستدا دةبيَت ،ئةمةش لةدوو رِوانطةوة دةبيَت ،يةكةم :لةرِوانطةى ئةو بةرةوثيَشضوونةى ذانري
رِؤمان هةر لةسةرةتاي دةركةوتنييةوة تاوةكو رِؤطاري ئةمرِؤ بةخؤيةوة بينيويةتى ،بةوةى رِؤماننووس
ئةزموونى جياوازى نووسةرانى تري لةبةردةستدايةو ئةتوانيَ لةمةزراندني جيهاني ئةنديَشةكراوى
رِؤمانةكةيدا سووديان ليَببينيَت .دووةم :توانا و بةهرةكاني خودي رِؤماننووس لةوةى شيَوازى تايبةتيى
خؤي لةطةياندني ثةيام و بابةت و باس و بةسةرهاتةكان بةكاربهَيينَ .ليَرةوة رِؤماننووس دةكةويَتة
َبذاردن دةستنيشانكردني شيَوازى طوجناوة
َبذاردنةوة ،مةبةست لة هةل
بةردةم بةرثرسياريَيت هةل
لةتةكنيك و بونيادي هونةري لةضؤنيَتى طةياندني ثةيام و رِووداو و بةسةرهاتةكانى نيَو دةقي رِؤمانةكةي
َبذاردني زمانى طيَرِانةوةى دةقةكةيدا.
بةخويَنةر ,بةتايبةتى لةهةل
ئةطةر ضاو بةنيَو ئةزموونى رِؤماننووساندا بطيَرِين فؤرم و شيَوازى جؤربةجؤر لةزمانى طيَرِانةوةدا
دةبينينةوة ,كةدةتوانني بةشيَوةيةكى طشتى هةموو ئةو شيَوازانة لةذيَر ضةتري دوو ثؤل يان دوو طروث
و دةستةدا كؤبكةينةوة ،بةم شيَوةية:
دةستةى يةكةم :زمانى طيَرِانةوة لةئاسيت ثيَش ئاخاوتن :مةبةست لة ضؤنيَتى زمانة لةناو زةينى
مرؤظ لةئاستى هةستدا (وعي) ،ئةم ئاستةش ((هةستكردن و خةون و يادةوةرى و بةدةستهيَنانى ويَنة
َى هزرى
لةخؤ دةطريَت)) 5ئةوةى لةم ئاستةدا بووني هةية لةشيَوةى بريؤكة و ويَنةداية و لةذيَر كؤنرتِؤل
مرؤظدا دةبيَت ،لةطةأل ئةوةشدا بةشيَك لةويَنة و بريؤكةكان لةنةستةوة (الوعي) سةرضاوةدةطرن ،كةواتة
ليَرةدا مةبةستمان لةئاستى ثيَش ئاخاوتن هةست و نةستى مرؤظة ثيَش ئةوةى خبريَتةسةر ِريَكخستين
زمان .ئةوةى تيَبينى دةكريَت ئةوةية ((ئاستى ثيَش ئاخاوتن لةذيَر ضاوديَري نيية)) 6و لةهةموو فشار و
كارتيَكةريَكى دةرةكي دوور دةبيَت ،هةربؤية ئةم ئاستة بةواقيعيَتى تايبةتى و رِاستةقينةى مرؤظ
دادةنريَت و بةشيَك لةرِؤماننووسان ئةم ئاستة دةكةن بةزمانى طيَرِانةوةى رِؤمان ,ئةويش بةثشت بةسنت
َيَك تةكنيك لةطرنطرتينيان (مؤنؤلؤط) و (فالشباك)ن.
بةكؤمةل
دةستةى دووةم :زمانى طيَرِانةوة لةئاسيت ئاخاوتن :ئةو جؤرة زمانةية كةمرؤظ بةمةبةستى ثةيوةندي
كؤمةآليةتى و دةربرِين و طةياندني بريوبؤضوونةكانى ثشتى ثيَدةبةستيَت ،واتة لةِريَي زمانةوة جةستة
بةبريؤكة و ويَنة زةينييةكانى دةبةخشيَت ,بةواتايةكى تر طؤرِينى ويَنةي زةينى بة ويَنةي زمانى و
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َوطؤرِكردنة لةتاكيَكةوة بؤ تاكيَكى تر دةطؤرِيَ.
دركاندني بؤ دةوروبةر ،بةجؤريَك تواناي ئةم ئال
لةطرنطرتين ئةو تةكنيكانةى لةرِؤماندا سوود لةو زمانة دةبينيَت بريتيية لة(ديالؤط)ى نيَوان
كارةكتةرةكان ،هةروةها (زمانى طيَرِةرةوة) كة رِؤماننووس لةِريَيةوة جيهانى رِؤمانةكةى ثيَشكةش
بةخويَنةر دةكات.
تةوةرى يةكةم /زمان لة ئاستى ئاخاوتندا:
زمان لةئاستى ئاخاوتندا بةشيَوةيةكى نيمضة رِةها لةئاستيَكي بةرزى ِريَزماني و تؤكمةيي واتا
بونياد دةنريَ ،ضونكة لةم ئاستةدا مرؤظ بةمةبةستى طةياندني ئةوةى لةزةينيداية بؤ دةوروبةر هةموو
َةكانى بةطةرِدةخات ،هةربؤية زمانى ئاخاوتن وةكو ثيَناسيَكي رِؤشنبريي و كؤمةآليةتى ئايدؤلؤجي
هةول
تةماشادةكريَت و لةِريَي ئاخاوتنةوة خويَندنةوة بؤ كةسانى دةوروبةر دةكريَت ،بةآلم لةطةأل ئةوةشدا
َبوونى ترس ،يان شةرم ،يان
َةتيَنةر دةبيَت ,ئةوةيش بةهؤي زال
َخةل
هةنديَجار زمانى ئاخاوتن هةل
خؤدزينةوة لةرِاستييةكان لةبةر هةرهؤكاريَك بيَت ،وةكو هؤكاري سياسي ،كؤمةآليةتى ,تايبةتى هتد,..
هةروةكضؤن هةنديَكجار بةمةبةستى فريودانى بةرامبةر بكاربهيَنريَ ،هةموو ئةمانة بؤ ئاخاوتنى
كارةكتةريش دروسنت.

باسي يةكةم /زمانى ديالؤط:
مةبةست لةديالؤط طفتوطؤى نيَوان كارةكتةرةكانى رِؤمانة .بؤ دروستبوونى كردةى ديالؤط ثيَويستة
َي قسةكةر و
دوو كارةكتةر يان زياتر ئامادةبن و ((هةريةك لةم دوو كةسة لةيةك كاتدا هةردوو رِؤل
طويَطريش دةبينن)) .7ديالؤط بةيةكيَك لةتةكنيكة طرنطةكانى طيَرِانةوة هةذماردةكريَت ،بةوةى لةِريَيي
طفتوطؤى نيَوان كارةكتةرةكانةوة خويَنةر زانيارى سةبارةت بةجيهانى رِؤمان ثيَدةطات ،هةروةها ديالؤط
كردةيةكى زمانيية و تيَيدا كارةكتةرةكان لةِريَي دةربرِينى دةنطةوة وشة و رستة و ثةيظةكانيان ئاراستةى
يةكرت دةكةنةوة.
َيانداوة زمانى ديالؤطى كارةكتةرةكانيان هاوشيَوةي زمانى رِؤذانةى
رِؤماننووساني رِياليزمى هةول
َكى زةمحةتكيَش و كريَكار و
َكى ئاسايي بونيادبنيَن ,بةجؤريَك ((زماني دايةلؤط زؤر لةزمانى خةل
خةل
فةرمانبةري بضووك نزيك خراوةتةوة بؤ ئةوةى لةِريَي ئةو زمانةوة طوزارشت لةخؤزطةو ئاوات و كيَشةو
طرفتةكانى ذيانى ئةوان بكةن)) ,8ضونكة بةالى رِؤماننووسى رِياليزمييةوة طرنط ئةوة بووة ويَنةى
هاوشيَوةى نيَو ذيانى رِاستةقينة لة رِؤماندا منايش بكةن ،ئةوةش لة سؤنطةى طرنطي ثةيامى
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نووسةرةوة بووة .لةرِؤماني شةثؤلي هؤشدا ديالؤط لةبةرامبةر مؤنؤلؤط و ثرؤسة زةينييةكان ثاشةكشيَ
َطري سيماى هيَمايي دةبيَت.
دةكات ،هةروةها لةرِؤماني نويَدا زماني ديالؤط هةل
زمانى ديالؤطى كارةكتةرةكان دةطؤِريَن و لةيةكرت جياوازن و ((هةريةكةيان جؤرة زمانيَكى طوجناو
لةطةلَ ثيَكهاتة و رِؤشنبريي و جيهانبينيان بةكاردةهيَنن)) ,9بةجؤريَك ئةو زمانة دةبيَت بةناسنامةى
هزرييان .ئةم جؤرة جياوازييةش لةذياني رِاستةقينةدا دةبينريَتةوة ,بةحوكمي ئةوةى رِؤمان بةنزيكرتين
ذانري ئةدةبي لةذياني رِؤذانة دادةنريَت بؤية ئاسايية لةنيَو رِؤماندا كارةكتةرةكان جياوازييان هةبيَت
لةبةكارهيَناني زماندا ,ئةويش بةثيَي ((جياوازى هزري كارةكتةر و كارتيَكةري ذينطةي كؤمةآليةتى و
رِؤشنبريي و ضينايةتى و تةمةن دةطؤِريَت)) ،10لةم رِووةيشةوة رِةخنةطران ضةند جؤريَك لةديالؤط
جيادةكةنةوة ،وةكو ديالؤطى رِؤشنبري ،ديالؤطى عامي ،ديالؤطى مندالَ.
زمانى ديالؤط لةرِؤمانى هيَالنةدا:
ديالؤط وةكو تةكنيكي طيَرِانةوة لة رِؤمانى هيَالنةدا بؤ ضةند مةبةستيَك بةكارهاتووة ،بؤ منوونة
َةجبة ئاشكرا دةكات ،بؤ منوونة كاتيَك
َي كيميابارانكردني هةل
رِؤماننووس لةِريَي ديالؤطةوة هةوال
كارةكتةرى سةرةكي رِؤمانةكة (سوحبان) دةضيَتة سليَمانى بةمةبةسيت شتكرِين ،دةضيَتة كةباخبانةيةكي
ناسياويان و لةطةأل (ئةمني)ى كةبابضي دةكةويَتة طفتوطؤكردن ،كارةكتةر (ئةمني) ثيَي دةَليَ:
َي الى ئيَوة ضيية؟ وةزعتان لة ضيداية؟
 هةوالئةم وتى:
 ئاسايية.ئةو وةك بةو دوعاية نةَليَ ئامني ،سةريَكى بؤ باداو وتي:
 خوا بكةم تا سةر ئاسايي بيَ.َسا برِوا ليَي ثرسي:
بةدةم ناخنواردنةكةيةوة ,بةقسةكةدا دةضووةوة .كة هةل
 بؤضي وات وت؟.ئةو ديسان بة دةنطى نزم ،وةك بضرثَيينَ وتى:
َةجبة .خؤ بيستوتة.
 هةل بةَليَ. درِندة ..كة وترا درِندة دةبِريَتةوة .ئيَمة لةم شارة زةبةالحةدا ،ترمسان ليَ نيشتوة بة دةردىئةوىَ بربيَني ،ض جاية ئيَوة())...هيَالنة :11ل)35
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لةم ديالؤطةدا لةِريَي ئاخاوتين هةردوو كارةكتةرةوة ئاماذةيةكي كورت بةمةرطةساتى كيميا
َةجبة دةكريَت ،بةبيَ ئةوةى رِوونكردنةوةى وردى لةسةر بدةن ,تةنها ئةوة نةبيَت كة
بارانكردني هةل
َيان لةسةر رِووداوى مةرطةساتةكة بيستووة ،بةواتايةكي
كارةكتةرةكان وةكو شايةحتالَ زانياري و هةوال
تر ((ئةوةى رِؤماني هيَالنة ليَي دةدويَت رِووداوةكانى ئةنفالة لةتيَرِوانيين دةرةوةى ئةنفال خؤيدا ,يان
تيَرِوانيين كةسانيَكة لةذيَر كاريطةري لةدةستضووني خؤشةويست و ئازيزةكانياندا هةست و سؤزى ثرِ
لةكةسةري خؤيان بةو رِووداوة دةردةبرِن)) ،12هةربؤية رِؤماننووس بةشيَوةيةكي طشيت خؤي بةدوور
دةطريَت لة بةخشيين زانياري لةسةر رِووداوةكاني ئةنفال ,ئةمةش لةذيَر كاريطةرى ميتؤدي رِؤماني
نويَي فةرةنسيدا بةئةجنام طةيةنراوة ,لةم ميتؤدةدا رِؤماننووس خؤي بةدوور دةطريَت لةزماني وةسفيي
ورد بؤ رووداو و بةسةرهاتةكان ،بةجؤريَك بونيادي زمان و وةسفكردنةكان ((ويَنةيةكى وردى واقيعةكة
َيان ثيَوة ديارة)) ،13ئةمةش بةمةبةستةوة دةكريَت بؤ ئةوةى
ناكيَشن و تاِرادةيةك تةمومذو لَيل
رِؤماننووس خؤي بةدوور بطريَت لةسةر سةثاندني هةر بريوبؤضون و بريكردنةوةيةك بةسةر خويَنةر,
هةروةها ب ؤ ئةوةى خويَنةر واليَبكةن خؤي بؤخؤي ثرؤسةى بريكردنةوة و ليَكدانةوةى زةيين بؤ باس و
بةسةرهاتةكان ئةجنامبدات ,يان تامةزرؤيي لةال دروست ببيَت بؤ ئةوةى لةِريَي سةرضاوةى ترةوة
بةدواداضوون بؤ وردةكارييةكان بكات.
لة ديالؤطيَكي تردا و لةِريَي وتوويَذي نيَوان هةريةك لة كارةكتةر (سوحبان) و كارةكتةر (كامةران)دا
ليَكدانةوةى زياتر بؤ رِووداوةكاني ئةنفال دةكةن ،بةم شيَوةية:
(( ...تؤ طويَت لة رِاطةيةنراوةكةى بةسرثيَريَيان نةبوو ،سةبارةت بة دةستبةسةرداطرتين بارةطاكانى
َي جافايةتي؟ دةزانى شاآلوى ئةم جارةيان بةضي ناوناوة؟
سةركردايةتى لة دؤل
 نةْ ...نةمبيستووة ،بةضي؟ ئةنفال. ئةنفال؟ ئةوة سورةتيَكي قورئانة. ئا بةَليَ..(فلم تقتلوهم ولكن اهلل قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن اهلل رمى) .خؤ تؤ عةرةبييةكةت باشة .تيَ
َيَن ضي؟
دةطةيت دةل
 ضاك ..ئةوان نني كة دةكوذن ..خوا دةكوذيَ .ئةوان تةنيا فةرماني خوا بةجيَ ديَنن. -بيَ كةم و زياد ..بةرامبةر كيَش؟ ئيَمةى كافر(هيَالنة :ل)37-36
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بةوردبوونةوة لةم برِطةيةدا ئةوةمان بؤ رِوون دةبيَتةوة ،رِؤماننووس زماني ديالؤطي كارةكتةرةكان
كةزمانيَكى ئاسايي نزيك لةزمانى رِؤذانة بةكاردةهيَنيَت بؤ ئةوةى لةزمانى ئةوانةوة زانياري سةبارةت
ي اليةنى ئةنفال ئاشكرا بكات.
بةهةند َ
َغانيَك
هةنديَكجار ديالؤط وةكو ثرؤسةيةكي ئاخاوتن ,ئةطةر هؤكاري ترس هاتةثيَشةوة وةكو قةل
بةكاردةهيَنريَ بؤ فريودانى بةرامبةر ،بؤ منوونة كاتيَك كارةكتةر (سوحبان) لةاليةن سةربازى ثاسطةيةك
ثرسياري ئاراستةى شويَنةكةى ليَدةكريَت:
(( -لةطةلَ تؤمة ..بؤ كويَ دةضيت؟
ئةوسا وتي:
َآليي.
 ئةلئةويش تةنيا سةريَكى نارِةزايي ليَ بادا و وتي:
 برِؤَآليي درؤم كرد( "...هيَالنة :ل)41
َدا بة حريسةوة وتي":دةوةل
رِؤيشت و لة دل
بةثيَضةوانةشةوة لةئاخاوتين نيَوان دؤست و هاوِريَياندا ديالؤط دةربرِي ديوى ناوةوةى كارةكتةر
دةبيَت ،بؤ منوونة كاتيَك ديالؤط لةنيَوان كارةكتةر (جافر) و كارةكتةر (حةمؤل) دروست دةبيَت ،هةردوال
ناخي خؤيان بؤ يةكرت ئاشكرا دةكةن:
((هيض نةبيَ وةك من بكة ,سةركز بطرةو ئةو ضةكي جاشايةتيية فِريَدة .ئةو لة وةآلميدا وتى :من وةكو
تؤ ترسنؤك نيم( )).هيَالنة :ل)22
َةتة
لةم برِطةيةدا ديالؤط نزيك دةبيَتةوة لةمؤنؤلؤط و دةبرِي جيهاني ناوةوة دةبيَت ،ئةم حال
لةضةندين شويَين تري رِؤمانةكةدا دةبينريَتةوة ،بؤ منوونة ثاش ئةوةى كارةكتةر (سوحبان) تانةى
(جاشايةتيكردن) لة كارةكتةر (حةمؤل) دةدات ،لةبةرامبةردا كارةكتةر (حةمؤل) بؤ ماوةيةك بيَدةنطي
َدةبذيَريَ و دواتر ئةم ديالؤطة لةنيَوانيان دروست دةبيَت:
هةل
((سوحبان بةخةخمؤرييةوة وتى:
-

حةمؤل ضييتة لةو دةضيَ ناساغ بيت .بؤ زوو قسةت نةكرد؟.

 .....-

َةمرتم .بةآلم بة دلَ و بة دةروون برِستم لةبةر
نا سوحبان نةخيَر ..بة لةش لة طويَزى ساغ ساغل
َم بوو كة هةبوو .تؤي
برِاوة .خةريكم ثةتؤ دةبةم و ليَ دةمبةوة .خؤم لة خؤمدا ئةوة حال
ناموبارةكيش ..تؤي هاوِريَكةى تةمةمن ..تؤي برادةرة طيانيبةطيانييةكةم كة تاقة كةسيَكم
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مابوويت دانيَكي خيَرم ثيَدا بنيَي ..تؤش دريَخيت نةكرد .ضنطيَكى باشت ناية سةر خةرمانى
ئازارةكامن .سوثاست دةكةم هاوريَكةى تةمةمن ..سوثاس)) (هيَالنة :ل)23
زمانى ديالؤط لةذيَر فشار و كارتيَكةريية دةرةكييةكاندا لة طؤرِانكاريدا دةبيَت ،بةوةى هةنديَكجار
ئاخاوتنةكان دةبرِي ديوى ناوةوةى قسةكةر دةبن ،هةروةكضون هةنديَكجاريش وةكو ثةردةيةك بؤ
شاردنةوةى رِاستييةكان بةكاردةهيَنريَن.
َي زةينى مرؤظدا دةبيَت ،هةسيت مرؤظيش بةنارِاستةوخؤيي لةذيَر
زماني ديالؤط لةذيَر كؤنرتؤل
هةذموونى نةستدا دةبيَت ،بؤية مرؤظ كة لةطةأل دةوروبةردا دةدويَت بةنارِاستةوخؤيي وتةكانى لةنةستةوة
سةرضاوةدةطرن ،لةم رِووةيشةوة ئةطةر لةيةكةمني ديالؤطى رِؤماني (هيَالنة) وةردبينةوة كةتةنانةت
دةستثيَكي يةكةمني دةربرِينيشة لة رِؤمانةكة ثيَكديَت لة طوزارشيت:
((با بيشياننيَذين( ))..هيَالنة :ل)7
وةك لة دواتردا دةردةكةويَ ئةم رِستةية بةشيَكة لةوتةكاني نيَوان كارةكتةري سةرةكي رِؤمانةكة
َةسةندنةوة لةضةند كاربةدةستيَكي رِذيَم بةناوى (كةرمية كةللة)
(سوحبان) و كارةكتةر (جافر) ,كةثاش تؤل
و (معاون نوعمان) ,كارةكتةر (سوحبان) طوزارشيت (بابيشياننيَذين) دةردةبرِيَ ،بةآلم داواكارييةكة بةالي
كارةكتةر (جافر)ةوة بةنامؤيي تةماشادةكريَ و رِةتدةكريَتةوةو لة ئةجنامدا كارةكتةر (سوحبان)
َيَت:
رِوونكردنةوة بة كارةكتةر (جافر) دةدات و دةل
َم دةحةويَتةوة .منى زيندوو نةك ئةواني تؤثيو( )).....هيَالنة :ل)8
((منم كة ئاسودة دةمب و دل
وتةكاني كارةكتةر (سوحبان) وةكو ثيَشرت ئاماذةمان ثيَكرد لةنةستةوة سةرضاوةيان طرتووة ،لةطةأل
ئةوةشدا ئةم بؤضوونة طوزارشت لةنةستى رِؤماننووس دةكات ،ضونكة (سوحبان) كارةكتةرى سةرةكي
َقوآلوى
َبذاردةى يةكةمي رِؤماننووسة ،بؤية ئةم وتةية زادةى بريي رِؤماننووسة و هةل
رِؤمانةكةية و هةل
َي كوردةواريية و ديسانةوة ئةو بريؤكةيةى لةنةسيت
نةستييةتى ,رِؤماننوسيش ثةروةردةى نيَو كؤمةل
َةوة وةرطرتووة ،بةوةى ئةو دةربرِينة برييت دةبيَت لةبريكردنةوةى نيمضةرِةهاى تاكى
طشيت كؤمةل
َبووني هةستى
َي كوردةواري ،مةبةستيش لةمين زيندوو بريتيية لةزيندوويَتى ويذدان و زال
كؤمةل
مرؤظانةية بؤ بةخشني و ليَبووردةيي ،كة بةشيَكة لةسروشتى تاكي كوردي.
باسي دووةم /زماني طيَرِةرةوة:
َة دةنطيَكن و لةِريَيانةوة لةضوارضيَوةى رِؤماندا باس و رِووداوةكان
طيَرِةرةوة دةنطيَكة يان كؤمةل
َيَك تةكنيك و شيَوازى
ئاراستةى خويَنةر دةكريَنةوة .بؤ طةياندني زانيارييةكان رِؤماننووس كؤمةل
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جؤربةجؤرى لةبةردةستدا دةبيَت ,كامةيان بةطوجناو بزانيَت بؤ ئاشكراكردني جيهانى رِؤمانةكةى ثشتى
َي حيكايةختوانى
َى رِؤماننووسة ,هةنديَكجار رِؤماننووس رِؤل
ثيَدةبةستيَت .طيَرِةرةوة جيَنشني و زماحنال
دةطيَِريَ ياخود كارةكتةريَك يان ضةند كارةكتةريَك بؤ ئةو كارة رِادةسثيَريَت ،هةروةها دةتوانيَت دةنطى
َي طيَرِةرةوة كاريَكى
خؤى و كارةكتةرةكان ئاويَتةى يةكرت بكات ,لةهةموو بارةكاندا طيَرِانةوة و رِؤل
هونةريية و رِؤماننوس هةر شيَوازيَك بةثةسةند و طوجناو بزانيَت ثةيرِةوى دةكات ،هةربؤية زؤرجار
رِةخنةطران دووثات لةسةر شيَواز وضؤنيَتى طيَرِانةوةدةكةنةوة ،بةوةى سةركةوتنى رِؤماننوس يان هةر
نووسةريَك بة ضؤنيَتى مةزراندني زمانةوة بةندة  ،بةواتايةكى تر كاري ئةدةبي بةطشتى و رِؤمان
َيَني ((هةر بابةتيَك يان هةر
َةى تايبةت و جياوازة لةطةلَ زمان ,ئةمةش وامان ليَدةكات بل
بةتايبةتى مامةل
ناوةرِؤكيَك دةشيَ بةزؤر شيَواز بطيَردريَتةوة)) ،14ئةم فرةشيَوازيةش ثةيوةندي بةجياوازى شيَواز و
جيهانبينييةوة هةية ،واتة شيَوازى تاكةكانى ناو كؤمةلَ لةيةك جياوازن هةروةكو رِةخنةطرو نووسةرى
َيَت(( :شيَواز خودي مرؤظة)) 15ديارة (بؤفؤن) ليَرةدا
فةرةنسي (جؤن بؤفؤن) لةوتة بةناوبانطةكةيدا دةل
مةبةستى لة شيَوازى نووسينة ،هةروةها ثيَي واية كةسيَتى مرؤظ لةنووسينةوةكانيدا رِةنطدةداتةوة.
زماني طيَرِةرِةوة لةرِؤماني (هيَالنة)دا
لةرِؤمانى (هيَالنة)دا طيَرِانةوةكان لةِريَي دةنطي طيَرِةرةوة /رِؤماننووسةوة ثيَشكةش دةكريَ ،كة
طيَرِةرةوةيةكي بابةتيية و لةدةرةوةى جيهاني رِؤمانةكةوة لةِريَي بةكارهيَناني جيَناوي قسةكةري
ناديارةوة باس و بةسةرهاتةكان ثيَشكةشدةكات .زمانى طيَرِةرِةوة لةرِؤماني (هيَالنة)دا خاوةن بونياديَكي
تؤكمة و ئةدةبيية ,بؤ منوونة كاتيَك طيَرِةرِةوة /رِؤماننووس شةثؤلة زةينييةكانى (سوحبان) كارةكتةرى
َيَت:
سةرةكى رِؤمانةكة ثيَشكةشدةكات ,بةزمانيَكى ئةدةبي باري كارةكتةرى سةرةكي دةكيَشيَت و دةل
 ...جطةرةيةكي ئاطردا و يةكةم مذي ليَ دا .بةآلم ئةم يةكةم مذةى ئيَستا ,بةثيَضةوانةى ئةو
جارانةوة ,مذدانة لة ئةشكةجنةيةكي جةرطربِي لة بننةهاتوو ..لة جةخاريَكي هةناوقرضيَنى بيَ برِانةوة.
مذيَك كة دةروون دةكاتة كوانووى جؤشداني ,رستيَك بريةوةري كورضكربِ .ئةطةرضي ئةم يةكةم مذة بةدةم
و ليَو ,لة جطةرةكةى نيَوان ثةجنةكاني دةدا و بةضاو ,بينايي بةسةر كةالوةكةى سوحباني خاثوردا
دةطيَِريَ ,بةآلم بةبري و هؤش بةخيَرايي تيشك ,بةزجنريةي كارةساتةكاندا دةضيَتةوة(هيَالنة :ل)9
َة لةطةلَ زماندا دةكات ،ئاستى يةكةم زمانيَكي
لةم برِطةيةدا طيَرِةرةوة لةدوو ئاستدا مامةل
ثةخشانئاميَزة و بةمةبةسيت طةياندني زانيارى سةبارةت بةباس بةسةرهاتةكان بةكاربراوة .ئاستى دووةم
زماني وةسفكردنة لةِريَي بةكاربردني زمانى شيعرييةوة ئةجنامدراوة بةمةبةسيت ويَناكردني زةين و
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َيَك دةستةواذةوة( :مذدانة لة ئةشكةجنةيةكي جةرطربِي لة
ديوي ناوةوةى كارةكتةر ،ئةويش لةِريَي كؤمةل
بننةهاتوو ،لة جةخاريَكي هةناوقرضيَنى بيَ برِانةوة ،مذيَك كة دةروون دةكاتة كوانووى جؤشداني,
رستيَك بريةوةري كورضكربِ) .ئةم زمانة لةوةسفي ئاسايي دوور كةوتؤتةوة ،تةنانةت بةهؤي هونةرى
رِةوانبيَذييةوة ليَكضواندن لةنيَوان (دةروونى كارةكتةر) و (كوانووي جؤشدراو) دةروستدةكات ((لةبوارى
وةسفدا دةبيَ رِؤماننووس رِةضاوى بةكارهيَناني ضةند اليةنيَكي رِةوانبيَذى بكات لة بيناى ويَنة
هونةريةكانى نيَو رِؤمانةكةي بؤ ئةوةى ئةو ويَنانة زؤر ساكار و فؤتؤطرافيانة نةبيَ)) ،16ضونكة رِاستة
َكو كاريَكي
رِؤمان بةزمانى ثةخشان دةنووسريَتةوة بةآلم رِؤماننووس ميَذوومان بؤ ناطيَرِيَتةوة بةل
هونةريي ئةدةبي فةراهةمدةكات كة واقيع بةشيَك دةبيَت لةسةرضاوةكةى.
بةئةدةبكردن يان شيعرييةت لةبونيادي زماني طيَرِانةوةدا بةتايبةتيش لةزماني طَيرِةرِةوةدا
لةبةشيَكي فراواني رِؤمانةكةدا بةدي دةكريَت ،بؤمنوونة كاتيَك كارةكتةر (سوحبان) تانةى
(جاشايةتيكردن) بةرِووى كارةكتةر (حةمؤل) دةدات ،ئةوا زمانى طيَرِةرِةوة دميةني كارةكتةر (حةمؤل)
َيَت:
بةم شيَوةية منايش دةكات و دةل
((ديسان بةالضاو دزة سةرجنيَكى داية .بةسةر تةختانى جامللغةكةوة ,بووبووة ثةيكةريَكي بةردين.
كث و خامؤش دةيرِوانيية دووريَكي ناديار( )).هيَالنة :ل)22
لةم برِطةيةدا طيَرِةرةوة وةسفي ديوي دةرةوةى كارةكتةر سوحبان دةكات و دةيضوَيينَ بة ثةيكةر،
بةآلم وةك ئاماذةيةك بؤ باري دةرووني كارةكتةر لةبيَدةنطي و ماتي .ديسان لة منوونةيةكي ديكةدا دواى
شاآلوى ئةنفالكردني الديَكةيان باري دةرووني هةردوو كارةكتةر (سوحبان) و كارةكتةر (جافر)
َيَت:
وةسفدةكات و دةل
َي كةسيَكدا بوون لة دواساتدا ،لة
((شةوةكةى بؤ سوحبان و جافر ،شةويَكى دةجيوور بوو .لة حال
َديَري مةرط طليان خواردبيَتةوة ... ،لة كاتيَكدا ئازيزترين كةسانيان ،رِاثيَضي تونى بابا كرابن ،يا
هةل
درابن بةدةم ئاوى ئامونةوة)) (هيَالنة :ل)85
طيَرِةرةوة لةِريَي زمانيَكي هونةري و بةبةكارهيَناني هةنديَ زاراوةى ئةدةبي و ميَذوويي (دةجيوور،
َديَري مةرط ,تونى بابا ،ئاوى ئامون)ةوة وةسفي كات و باري دةرووني كارةكتةرةكان و ضارةنووسي
هةل
َةكردن لةطةأل زمان واى كردووة زماني طَيرِةرةوة دوور
نادياري ئازيزةكانيان دةكات ،بةم جؤرة مامةل
بكةويَتةوة لةزمانى رِاثؤرت ئاسا ،لةم رِووةوة بةشيَك لةرِةخنةطران ثيَيان واية ((ثيَويستة رِؤماننووس
لةِريَي زمانةوة لةويَنةطرتنى رِاستةوخؤ دووربكةويَتةوة)) ،17ضونكة رِؤماننووس ميَذوو نانووسيَتةوة.
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زماني طيَرِةرةوة لةرِؤماني (هيَالنة)دا بةشيَوةيةكي بةرفراوان خاوةن تايبةمتةندي خؤيةتى و لةزمانى
كارةكتةرةكان جيادةبيَتةوة ،ئةويش بةثشت بةسنت بةجوانكاري ئةدةبي .هةروةها بةطَيرِةرةوة/
رِؤماننووس خاوةني زانياري سنووردارة بةتايبةتى لةدركاندني باس و بةسةرهاتةكاني شاآلوى ئةنفالدا،
لةم رِووةيشةوة زياتر زانياري كارةكتةرةكان دةخاتةرِوو ,ئةمةش وا لةخويَنةر دةكات ضاالك بيَت بؤ
ئةوةى تيَرِامان و بةدواداضوون بؤ بةدةستهيَناني زانياري زياتر سةبارةت بةمةرطةساتةكة بكات.
تةوةرى دووةم /زمان لةئاستى ثيَش ئاخاوتندا:
مةبةست لةئاستى ثيَش ئاخاوتن ئةوةية كةهيَشتا بري و ضةمكةكان نةخراونةتة سةر باري ِريَكخستين
َكو لةشيَوةى ويَنة و بريؤكة لةناو زةيندان ،بةواتايةكي تر ئةوةى لةناو زةينى كارةكتةرداية
زمان ،بةل
((ثيَش ئةوةى بطوازريَتةوة بؤ ئاستى ئاخاوتنى بيسرتاو بؤ ثةيوةنديكردن ،سةرةتا ثيَويستة لةهةستدا
ربيَت)) ,18ئةم ئاستة دةكةويَتة ذيَر
خبةمَليَ و بة قؤناغي ريَكخسنت تيَثةِريَ ثيَش ئةوةى بؤ بوون دةرب ِ
َةتيَك
َةرِاوكيَ و شةرم يان هةر حال
َى كارةكتةر و دوورة لةهةر فشاريَكى دةرةكي لةترس و دل
كؤنرتؤل
َدةدةين لةِريَي هةردوو تةكنيكي (مؤنؤلؤط) و
كةثةيوةست بيَـت بةجيهاني دةرةوة .ليَرةدا هةول
(فالشباك)ةوة تيشك خبةينة سةر بونيادي زماني كارةكتةر لة رِؤمان بةشيَوةيةكي طشتى و رِؤمانى
(هيَالنة) بةشيَوةيةكى تايبةت.
باسي يةكةم /زمانى مؤنؤلؤط:
مةبةست لةمؤنؤلؤط ئةو وتوويَذة تايبةتةية كة لةزةينى كارةكتةردا لةنيَوان خؤي و دةرووني خؤيدا
َيَت مؤنؤلؤط ((ئاخاوتنيَكى دةرنةبرِاوة
ئةجنامي دةدات ،نووسةرى فةرةنسي (ئيدوارد دوجاردن) دةل
كارةكتةر لةِريَيةوة طوزارشت لةبرية تايبةتييةكانى نزيك لةنةسيت ثيَدةكات)) ,19واتة ئةو وتانةى لةِريَي
َقوآلوي ناو دةرووني كارةكتةرن و بةبيَ هيض جؤرة فشاريَك طوزارشت
مؤنؤلؤطةوة ثيَشكةشدةكريَن هةل
لةديوى رِاستةقينةى كارةكتةر بةرامبةر بة جيهاني دةرةكيدا دةكةن ،مؤنؤلؤط تةكنيكيَكي طيَرِانةوةية و
رِؤماننووس ثشتى ثيَدةبةستيَت و لةِريَيةوة ((كارةكتةر دةروونى خؤي ئاشكرا دةكات و نهيَنييةكانى بة
زمانيَكي جياواز ثيَشكةش دةكات)) ,20واتة مؤنؤلؤط خاوةن زمانى تايبةتة ،ضونكة تاكةكان هةر
لةِرةسةندا جياوازن ,هةروةها بةو ثيَيةى مؤنؤلؤط لةطةلَ خؤ قسةكردنة ,بؤية زمانةكةشي جياوازة،
ضونكة ئةو بريؤكانة لةزةينى مرؤظدا لةشيَوةي ويَنةى هةستى دةردةكةون نةك ويَنةى زماني ,واتا ((ويَنا
دةروونييةكان و هةستييةكان و ضةنداليةينيَكى بري بؤ خؤيان نازمانني ،كةواتة نووسةر ئةو تومخانة تةنيا
لةريَى طؤرِينيانةوة بؤ جؤريَك هاوتاى زمانى ئاراستة دةكات)) ,21بةم شيَوةية رِؤماننووس زمان
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دةبةخشيَت بةو ويَنة هةستييانةى كة لةزةينى كارةكتةردا بةرامبةر بةكارتيَكةرة دةرةكييةكان شةثؤل
دةدةن بؤ ئةوةى خويَنةر لةثرؤسة زةينييةكانى كارةكتةر ئاطاداربكاتةوة ,لةم رِووةيشةوة (ئيدوارد دي
َيَت(( :مؤنؤلؤط ئامرازيكة بؤ ئةوةى خويَنةر بةراستةوخؤيي بربيَتة ذياني ناوةوةى
جاردان) دةل
َدةدةن مؤنؤلؤط لةِريَي
كارةكتةر)) ,22كة ذيانيَكى شاراوة و نهيَنيية ،بؤية بةشيَك لةرِؤماننووسان هةول
جؤرة زمانيَكى جياواز و ناِريَكخراو وةك ئاماذةيةك بؤ زمانى ناوةوةى كارةكتةر ثيَشكةشبكةن ،ضونكة
ديوى ناوةوة يان ((هةست زمانى تايبةت بةخؤي هةية و جياوازة لةزمانى دةرةوةى هةست)) ،23بةوةى
زمانى دةرةوةى هةست كةزياتر خؤى لةديالؤط دةبينيَتةوة زمانيَكى ِريَكخراو و تؤكمةية.
زمانى مؤنؤلؤط لةرِؤمانى (هيَالنة)دا:
مؤنؤلؤط بةيةكيَك لةطرنطرتين تةكنيكةكاني رِؤماني شةثؤلي هؤش دادةنريَت كة باس و
بةسةرهاتةكانى رِؤمان لةرِوانطةى جيهاني ناوةوة (زةين)ى كارةكتةر ثيَشكةشدةكات( .حسةين عارف)
لةرِؤماني (هيالنة)دا جيهانى رِؤمانةكةى لةرِوانطةى ثرؤسة زةينييةكاني كارةكتةرى سةرةكي رِؤمانةكةوة
(سوحبان) ثيَشكةشدةكات ،لةم رِووةيشةوة كاتيَك كارةكتةر (سوحبان) دةضيَتة سةر طاشةبةرديَك
لةبةرامبةر ديَيةكةيان و جطةرةيةك دادةطريسَيينَ ئيرت(( :رستيَك بريةوةرى طورضكربِ .... .بةبري و هؤش بة
خيَرايي تيشك ،بةزجنريةى كارةساتةكاندا دةضيَتةوة))(رِؤمانى هيَالنة:ل .)9لةم نيَوةندةدا طيَرِةرةوة/
رِؤماننووس لةِريَي ثرؤسة زةينييةكاني كارةكتةر (سوحبان)ةوة رِووداوةكانى شاآلوى ئةنفال دةطَيِريَتةوة
َيَك تةكنيك لةنيَوياندا (مؤنؤلؤط) .رِؤماننووس بةشيَوةيةكي سةرةكي ثشيت
بةثشت بةسنت بة كؤمةل
بةمؤنؤلؤطي نارِاستةوخؤ بةستووة ,لةم جؤرة مؤنؤلؤطةدا ((نووسةر خؤي لةزمان ناخي شةخسيةتةكةوة
دةدويَ و شؤرِدةبيَتةوة بؤ قوآليي دةرووني و ئةطةرضي زؤر بةوردي و لةنزيكةوة رِازو نيازو خواست و
شتة نهيَنيية حةشاردراوةكاني لةرِوودةخا ،بةآلم خويَنةر هةست بةوجودي خؤي و نووسةر دةكاو كةم و
زؤر ليَي بةئاطاية)) ،24هةروةها لةِريَي بةكارهيَناني جيَناوى كةسي سيَيةمي ناديارةوة مؤنؤلؤطةكان
ثيَشكةش دةكات .بؤ منوونة كاتيَك كارةكتةر (سوحبان) ليَكدانةوة بؤ رِةفتار و كردةوةكانى كارةكتةر
(حةمؤل) كة ثيشةى (جاشايةتيكردن)ة دةكات ,سةبارةت بةداواكردني خوشكةكةى كارةكتةر (جافر) ،لةم
رِووةوة ئةم مؤنؤلؤطةى لةال دروست دةبيَت:
َآلهي ئةم حةمؤلة بيَتو نهيَنييةكى لةذيَر سةرداية!
َدايةوة"..وةل
((ثرسياريَكى ناو ميَشكي سةرى هةل
يو
وازنةهيَناني لةو جاشايةتيية لةخؤرِايي نيية .ئةو سوور دةزانيَ بةوازهيَناني ،كارةكةى مةيسةر دةب َ
نايكا ..بؤضي؟ ئةم ماستة مويةكى تيَداية"(هيَالنة :ل)29
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لةم برِطةيةدا كارةكتةر (سوحبان) لةِريَي ئةو وتانةى كة ئاراستةى خودي خؤي دةكاتةوة سةرسورِمان
َويسيت كارةكتةر (حةمؤل) بةوةى دةستبةرداري
و طوماني لةالدروست دةبيَت ،بةرامبةر بةهةل
(جاشايةتي) نابيَتةوة كةبووة بةِريَطر لةبةردةم بةدةستهيَناني ئةو ئافرةتةى كةخؤشي دةويَت ،بؤية
زمانى مؤنؤلؤط ئاويَتةدةبيَت لةطومان و ثرسياردروستكردن لةزةيين كارةكتةر وةك ئاماذةيةك بؤ
طومانةكاني ،ئةمةش بةجؤريَك لةجؤرةكان دةطةِريَتةوة بؤ ئةزموون و شارةزايي رِؤماننووس (حسةين
عارف) ,بةوةى طومانةكة بؤ زةيين خويَنةر بطويَزيَتةوة و ضاالكي بكاتةوة بؤ ئةوةى بري لةبابةتةكة
بكاتةوة.
لة منوونةيةكى تري مؤنؤلؤطدا دوابةدواى ئةوةى كارةكتةر (سوحبان) بؤ ماوةيةك لةطةأل كارةكتةر
ي بؤي
(حةمؤل)ى هاوِريَي ثيَكةوةدةبن و دواتر (سوحبان) رِوو لة شاري سليَماني دةكات ،لةو َ
رِووندةبيَتةوة كةشاآلوي ئةنفال دةسيت ثيَكردووة ،بؤية ئةم زانياريية نويَية تةداعي (حةمؤل)ى هاورَيي
دةكات ،بةم شيَوةية:
((لةناكاو حةمؤلي بةبري هاتةوة .وتى"ئةو قورمساغة بؤضي هيضي بؤ نةدركاندم؟ خؤ ئةو دةبيَ
ئاطاداربيَ  .....نا نةخيَر ..كة وترا جاش ئيرت ثيَي ناويَ ..ضاوةرِوانى ض مةردايةتييةك لة جاش
دةكريَ"(هيَالنة :ل)35
َةرِاوكيَي كارةكتةر
َيَك رِستةى كورت و ثرسيارئاميَزدا طومان و دل
لةم مؤنؤلؤطةدا لةِريَي كؤمةل
(سوحبان) بةرامبةر بةهاورِيَكةى دةخاتةرِوو ،وةك ئاماذةيةك بؤ باري دةرووني (سوحبان) كةبةليَشاو
ثرسياري طؤماناوي لةناو زةينيدا شةثؤل دةدةن.
هةروةها كارةكتةر (سوحبان) كاتيَك زانياي دةربارةى شاآلوى ئةنفال دةبيستيَت خيَرا بةرةو
طوندةكةيان بةريَدةكةويَت و لةطةأل ناخي خؤيدا دةكةوَيتة ئاخاوتن:
"ضيَشتةنطاويَكى زوو زوو دةطةمة جيَ .غوربةت دةحةثةسيَ .بة ثةلة كورتةيةكى بؤ باس دةكةم و
َيَم خؤت ئامادةكة دةضني بؤ ..نا ..نا ..وانةكةم باشة .جاريَ هيض بؤ ئةو باس ناكةم .دةضم باوكم تئ
دةل
دةطةيةمن( "......هيَالنة :ل)40
لةم مؤنؤلؤطةدا طيَرِةرةوة لةِريَي رِستةو ثةيظة كورتةكانةوة دةيةويَ ئةو بريؤكة و ويَنانةى ناو زةيين
كارةكتةر (سوحبان) بؤ خويَنةر بطويَزيَتةوة كةلةباريَكي دةرووني نائارامداية ،بةجؤريَك لةطةأل خودي
خؤيدا دةدويَ و لةهةمان كاتدا كةسي سيَيةم (غوربةت) دةهيَنيَتة ناو خؤدواندنةكةوة و ثاشان لةثرِ
ثضرِاندن ئةجنامدةدات و كةسيَكي ديكة دةدوَيينَ (باوكم) .ئةم مؤنؤلؤطة يةكيَكة لة مؤنؤلؤطة دوورو
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دريَذةكانى ناو رِؤمانةكة ,كة لةشيَوةى ثيَشبينيكردنيَك بؤ ئايندة لةزةيين كارةكتةر دروست دةبيَت و
َرِاوكيَية ،بؤية دةبينني ئامرازى نةريَكردن بةشيَوةيةكي بةرفراوان لةمؤنؤلؤطةكةدا
هؤكارةكةشي ترسة و دل
دةربرِاوة.
ثرسياركردن لةخود لةِريَي رِستةى كورتةوة ,يةكيَكة لةو شيَوازانةى كةزماني مؤنؤلؤطى تيَيدا
بونيادنراوةو لةِريَيةوة باري نائارامي دةرووني و شةثؤلة زةينييةكاني كارةكتةر بؤ خويَنةر
منايشدةكريَت ,ئةم شيَوازةش بةشيَوةيةكي بةرفراوان لةرِؤمانةكةدا دةردةكةويَت ،وةكو:
"بة ض حاليَكةوة بتوامن ضاو ليَك بنيَم؟ لة خؤشيي سةرنطومبوونى غوربةت و بنار و ضنار؟ دايك و
َيَكةوة؟"(هيَالنة :ل)86
َكى طوند؟ بة ض حال
باوك و كةسوكار؟ خةل
بةهةمانشيَوة كاتيَ كارةكتةر (جافر) دةضيَ بؤ سوراغكردنى كاسوكارةكةى و كاغةزيَك بؤ كارةكتةر
َيَت ،ئةوا كارةكتةر سوحبان مؤنؤلؤطيَكي لةال دروست دةبيَت ،وةك لة الثةرِة
(سوحبان) بةجيَدةهَيل
()125ى رؤمانى هيَالنةدا هاتووة.
باس دووةم /زمانى فالشباك:
مةبةست لةفالشباك ئةوةية بةمةبةستى طةرِانةوة بؤ رِابردووى نزيك ياخود دوورِ ،رَيرِةوى
بةرةوثيَشضووني باس و بةسةرهاتةكان لةكاتي ئيَستاى طيَرِانةوةدا رِادةطرييَت ,بةجؤريَك ((طَيرِةرةوة
دةستبةرداري ِريَرِةوى ضريؤكي سةرةكي دةبيَتةوة بؤ ئةوةى بطةِريَتةوة بؤ هةنديَك رِووداوى رِابردوو))

25

بؤ باسكردنى ئةو باس و رِووداوانةى كة بةطرنطيان دةزانيَ ,وةك ئةوةى تؤماشفسكي ناويليَناوة:
فالشباك ثيَشكةشكردنيَكى دواخراوة ،26هةروةها هةنديَكجار فالشباك بؤ ئةو مةبةستة بةكارديَت كة
لةِريَيةوة تيشك خبريَتة سةر باس و بابةتة هةنووكةييةكانى جيهانى رِؤمانةكة.
زمانى فالشباك بةثيَي شيَوازى فالشباكةكة دةطؤِريَ ,هةنديَكجار رِؤماننووس لةِريَي دةنطى ئاشكراى
َةتدا لةريَي زةين و يادةوةرييةكانى
طيَرِةرةوة فالشباك ثيَشكةشدةكات ,هةروةها لةهةنديَ حال
ى
َةو بدر َ
كارةكتةرةوة ئةم ثرؤسةية بةشيَوةى تةداعي ثيَشكةشدةكات ،مةبةست لةتةداعى ((ئةوةية جل
َريَذيَ ،...واتة هةموو بريؤكةيةك بريؤكةيةكي ترت دةداتيَ)) ،27ياخود
بةدةست زةينةوة خؤي بؤ خؤي هةل
فالشباك هةنديَكجار لةرِيي هةستةكانى كارةكتةرةوة ثيَشكةشدةكريَت ((ئةمةش وةكو ئةوةية بةبؤنيَك
بؤنيَكي ترت بيَتةوة يان دةنطي كةسيَك يان شتيَك دةنطى كةس و شتى ترت وةبريخباتةوة كة ثيَشرت
َدا هةبووة)) ،28هةربؤية لةم بارةدا زمان ئاويَتةى ثرؤسة زةينييةكانى كارةكتةر دةبيَت
ئاشنايةتيت لةطةل
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و تيَيدا رِابردوو و ئيَستا ئاويَتة دةبن ,واتة رِووداو و بةسةرهاتةكانى رِابردوو لةطةأل ئيَستاى طَيرِانةوةدا
تيَكةأل دةبن.
زمانى فالشباك لةرِؤمانى هيَالنةدا
زةمةنى دةرةكي يان فيزيكي لةرِؤمانى هيَالنة ((بريتيية لة ضةند خولةكيَك ،كاتيَك كارةكتةري
ين و
سةرةكي رِؤمانةكة لةسةر طاشةبةرديَك بةرامبةر بة ديَكةيان دادةنيشيَ و جطةرةيةك دادةطريسَي َ
َدةريَذيَت)) ,29لةبةرامبةردا
تاوةكو دوا مذى جطةرةكةى هةموو يادةوةرييةكاني لة رِيَي زةينةوة هةل
زةمةني ناوةكي ،يان دةرووني لةرِؤمانةكةدا ثانتاييةكى فراوان دةطريَتةوة ،هةربؤية فالشباك
بةشيَوةيةكي فراوان لةرِؤمانةكةدا دةبينريَتةوة ،بةآلم بةحوكمى ئةوةى طيَرِانةوةكان لةِريَي طَيرِةرةوة/
رِؤماننووسةوة ثيَشكةش كراوة ،هةربؤية لةثرؤسةى منايشكردني فالشباكةكاندا زمانى طيَرِةرِةوة/
َةسةندنةوة لة كارةكتةر
رِؤماننووس دةبيسرتيَت نةك كارةكتةرةكان ,بؤ منوونة كاتيَك (سوحبان) ثاش تؤل
(معاون نوعمان) و كارةكتةر (كةريم كةللة) لةسةر طاشةبةرديك لةملةيةكى بةرامبةر ديَكةيان دادةنيشيَت,
هةربؤية بريةوةرييةكان زةينى (سوحبان) بةرةو رِابردوو دةبنةوة ،بةم شيَوةية:
((هةموو جار كة بةخؤي و تراكتؤرةكةيةوة دةطةيشتة ئاستى ،رِاى دةطرت و بازدى دةداية خوارةوة.
َي دةدايةوة .جطةرةيةكى دادةطريساند و بةدةم مذليَدانييةوة .بةئاوايي و
دةضوو دادةنيشت و ثال
َي( ))....هيَالنة :ل)9
َيدةرِواني .مالَ بةمال
دةوروبةريدا هةل
ئةم فالشباكة بريتيية لةبريةوةريةكانى كارةكتةر (سوحبان) بةآلم لةِريَي دةنطي طيَرِةرةوة/
رِؤماننووسةوة منايش دةكريَت بةبةكارهيَناني زماني تؤكمة و ئاسايي بةمةبةستى طةياندني هةنديَك
زانيارى دةربارةى ذيانى كارةكتةر و زيَد و دةوروبةرةكةى.
هةروةها فالشباك لةرِؤمانةكةدا دةبيَتة هؤكاريَك بؤ ئاشكراكردني بةشيَك لةو ديالؤطانةى كة
لةرِابردوودا لةنيَوان كارةكتةرةكاندا ئةجنامدراون ،بؤ منوونة كاتيَك كارةكتةري سةرةكي (سوحبان)
برِياردةدات تاوةكو دؤخى مةترسيداري شاآلوي ئةنفال تيَدةثةِريَ خيَزانةكةى لةالديَكةيانةوة بؤ شارى
سليَمانى ببات ،ئةم برِيارةش بريةوةري (سوحبان) بؤ رِابردوو رِاثيَضدةكات ،بةم شيَوةية:
((بةيانييةكةى بؤضي هات و ئيَستا بؤضي دةشكيَتةوة .شكاندنةوةكة طةرِاندييةوة بؤ ساآلنيَكى
ثيَشرت ..بؤ طفتوطؤيةكى لةطةلَ دليَردا" .....ئاخر باشة ثيَم بَليَ :ذياني ناو ئةو كويَرةديَية ض لةزةتيَكى
تيَداية؟ بؤ نايةيتة شارة حةياتةكة؟()).....هيَالنة :ل)38
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ئةم فالشباكة زادةى بري و هؤشي كارةكتةر (سوحبان)ة و بريتيية لةديالؤطي نيَوان خؤي و كارةكتةر
َيَك ئةجنامدراوة ،بةآلم لةِريَي زمانى طيَرِةرةوة /رِؤماننووسةوة بةشيَوةى تةداعي
(دليَر) كةثيَش ضةند سال
ثيَشكةشكراوة.
زمانى فالشباك لةرِؤمانى (هيَالنة)دا تارِادةيةكى فراوان لةِريَي بونياديَكى سادةوة ثيَشكةشكراون,
ضونكة زياتر مةبةست لةو برِطانة بةرضاورِوونى و بةخشينى زانياريية لةسةر رِابردوو ،ياخود
رِوونكردنةوةى بابةتة هةنووكةييةكانن.

ئــةجنـــــام
 زماني طيَرِانةوة لةرِؤماني هيَالنةدا خاوةن بونياديَكي هونةريي و واتايية ،بةجؤريك زمان لةِريَيدةنطي طيَرِةرةوة /رِؤماننووسةوة بةدوو ئاست ثيَشةكةشكراوة ،ئةوانيش ئاستى (جوانكاري) و
ئاستى (ثةيامطةياندن)ن.
 طيَرِةرةوة /رِؤماننووس زماني ديالؤطى كارةكتةرةكان دةكات بةثرديَك بؤ طةياندني زانياريسنووردار لةسةر باس و بةسةرهاتةكانى مةرطةساتى ئةنفال بةثيَي ئاطايي كارةكتةرةكان ,دواتريش
طةياندنيان بةخويَنةر.
 ثيَكهاتةى رِؤمانةكة ثشتبةست بةدةنطى طيَرِةرةوة /رِؤماننووس و لةِريَي ثرؤسة زةينييةكانيكارةكتةرى سةرةكى رِؤمانةكةوة ثيَشكةشكراوة ،بؤ ئةم مةبةستةش رِؤماننووس سوودي لةزماني
مؤنؤلؤط و ديالؤط و فالشباك بينيوة.
 زمانى مؤنؤلؤط لةرِؤمانى (هيَالنة)دا خاوةن تايبةمتةندي خوديية و طوزارشتة لةئاستى ثيَشقسةكردنى ناو زةينى كارةكتةر ،لةم بوارةشدا رِؤماننووس دةسرتِةنطينى و شارةزايي خؤي لة
بونيادي زمانى مؤنؤلؤط نواندووة ،بةمةش رِؤمانةكة دةضيَتة خانةى رِؤمانى شةثؤلي هؤشةوة.
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كتيَب
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 -1حسةين عارف ,رِؤمانى هيَالنة كؤى بةرهةمةكانى  ,4دةزطاى ئاراس ،ضاثي دووةم ،هةوليَر.2011 ،
َةوة بؤ واقيع ،دةزطاي ضاث و ثةخشي سةردةم ،سليَماني .2003
 -2عةتا قةرةداخي ،طةرِانةوة لة خةيال
َوةنى ،تةكنيكى دايةلؤط لةهةنديَ منوونةى هاوضةرخي كورتةضريؤكى كورديدا،
 -3د .نةجم خالد ئةل
ضاثخانةى ئةرةخبا ،كةركوك.2006 ،
 -4نةوزاد ئةمحةد ئةسوةد ،شيعريةتي دةق و هةنطويين خويَندنةوة ،ضاثخانةى رِةنج ،سليَماني،
.2001
دووةم/عةرةبي:
 -5د .احمد درويش ،النص البالغي في الترث العربي واالوربي ،دار غريب للطباعة ،القاهرة.1998 ،
 -6األخضر بن السايح ،سطوة المكان وشعرية القص في رواية ذاكرة الجسد – دراسة في تقنيات السرد،
عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع ،بيروت.2010 ،
 -7آمينة يوسف ،تقنيات السرد في النظرية والتطبيق ,دار الحوار للنشر والتوزيع ,سورية-الذقية.1997 ,
 -8د .سيزا احمد قاسم ،بناء الرواية (دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفوظ) ،الهيئة المصرية العامة
للكتاب ،قاهرة.1984 ،
 -9د .الصادق قسومة ,الحوارخلفياته وآلياته وقضاياه ,مسكيلياني للنشر ،تونس.2009 ،
 -10فاتح عبدالسالم ،الحوار القصصي تقنياته وعالقاته السردية ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،
بيروت.1999 ،
 -11د .محمود غنايم ،تيار الوعي في الرواية العربية الحديثة دراسة اسلوبية ،الطبعة الثانية ،دار الجيل،
بيروت.1993 ،
تويَذينةوةى ئةكادميى
يةكةم /كوردي:
 -12جةالل ئةنوةر سةعيد ،طفتوطؤ لةرِؤمانى كورديي كرماجني خواروودا (1991ز2003-ز) ،تيَزى
دكتؤرا ،كؤليَجي زمان ،زانكؤي سليَماني.2010 ،
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 -13ديار فايةق مةجيد ،بونياتي وةسف لة رؤماني (ريَطا)ى (حمةمةد مةولوود مةم)دا ,نامةى ماستةر،
كؤليَجي ثةروةردةى ئينب رِوشد ,زانكؤي بةغدا.2008 ,
 -14ديار فايةق مةجيد ،شةثؤىل هؤش لةرِؤمانى كورديي باشورى كوردستاندا بةدياليَكيت كرماجني
ناوةرِاست ( ,)2002-1972تيَزى دكتؤرا ،كؤليَجي زمان ،زانكؤي سليَمانى.2013 ،
 -15عادل مةجيد حمةمةد طةرمياني ــ رياليزم لة رؤماني كوردي هاوضةرخ دا ،نامةى ماستةر ,كؤليَجي
ثةروةردةى ئينب روشد ,زانكؤي بةغدا.1996 ,
-17ئةردةآلن شوكر سابري ،تةكنيكى طيَرِانةوة لةرِؤمانة شيعرييةكانى (شيَركؤ بيَكةس)دا ،نامةى
ماستةى ,كؤليَجي زمان ,زانكؤي سةآلحةدين.2009 ,
دووةم/عةرةبي:
 -18تغريد عبدالخالق هادي ،الحوار في الرواية العراقية  ،1980-1965رسالة ماجستير ،كلية اآلداب،
جامعة بغداد.2000 ،
 -19عبداالمير مطر فيلي الساعدي ،الوصف في الرواية العراقية دراسة نقدية في تقنية بناء الوصف
( ،)1990 – 1937رسالة ماجستير ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد.2000 ،
فةرهةنط
يةكةم /كوردي:
 -20بةختيار سةجادي و حمةمةد مةمحودي ،فةرهةنطى شيكارانةى زاراوةى ئةدةبي (ئةدةب ،رِةخنةى
ئةدةبي ،تيؤري ئةدةبي) كوردي-ئينطليزى  ،دةزطاى ئاراس ،هةوليَر.2004 ،
 -21د .موحسني ئةمحةد عومةر ،فةرهةنطى زاراوةى ئةدةبي ،بةرطى يةكةم ،دةزطاى ضاث و
بآلوكردنةوةى ئاراس ،هةوليَر.2005 ،
دووةم /عةرةبي:
 -22د .سعيد علوش ،معجم المصطلحات االدبية المعاصرة ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت.1985 ،
 -23د .لطيف زيتوني  ،معجم مصطلحات نقد الرواية (عربي ــ انكليزي ــ فرنسي) ،دار النهار للنشر،
بيروت.2002 ،
طؤظار:
 -24حسيَن عارف ،شيَوةكاني تةكنيك لة ضريؤكي دواى ساآلني  1970دا ،طؤظارى رؤشنبريي نويَ ،ذ
(.1977 ،)63
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كورتةى ليَكؤلَينةوةكة:
َينةوةية كةناونيشاني (بونيادي زمان لةطيَرِانةوةى مةرطةساتي ئةنفال لةرِؤماني (هيَالنة)ى
ئةم ليَكؤل
َدةدات بةشيَوةيةكى ثراكتيكي بونيادي زمان لةهةريةك لةتةكنيكةكاني:
(حسيَن عارف)دا)ية ،هةول
َينةوة .ثالنى
(طيَرِةرةوة ،ديالؤط ،مؤنؤلؤط ،فالشباك) لةرِؤماني هيَالنةدا خباتة بةر باس و ليَكؤل
َينةوةكة لةثيَشةكي و دةروازة و دوو تةوةر و ئةجنام ثيَكهاتووة:
ليَكؤل
لةدةروازةدا لةرِووى تيورييةوة باس لةضةمكي زماني طيَرِانةوة و ئاستةكاني زمانى طيَرِانةوة كراوة.
تةوةرى يةكةم تةرخانكراوة بؤ دةستنيشان كردني بونيادي زمانى طيَرِةرةوة و ديالؤط لةرِؤماني
هيَالنةدا .تةوةرى دووةميش تةرخانكراوة بؤ دةستنيشان كردني بونيادي زمانى مؤنؤلؤط و فالشباك
َينةوةكة بةدةستى هيَناون.
لةرِؤمانى هيَالنةدا .لةكؤتايشدا ئةو ئةجنامانةمان خستؤتةرِوو كةليَكؤل
ملخص البحث
ان هذذ ا البحذذث الموسذذوم ( بنذذاء اللغذذة فذذي سذذرد فاجعذذة انفذذال فذذي روايذذة (هيالنذذه) لروائذذي حسذذين
عذذذارف) يسذذذع مذذذن خاللذذذه الباحثذذذان الذذذ دراسذذذة مو ذذذو بنذذذاء اللغذذذة فذذذي روايذذذة (هيالنذذذه) بصذذذورة
تطبيقيذذذة وذلذذذ مذذذن خذذذالل تكنيكذذذات (الذذذراوي ،حذذذوار الخذذذارجي ،حذذذوار الذذذداخلي وارسذذذترجا الفنذذذي).
وقذذذذد تذذذذم تقسذذذذيم البحذذذذث الذذذذ مقدمذذذذة ،مذذذذدخل ومبحثذذذذين ،و ا ذذذذافة الذذذذ النتذذذذائ التذذذذ توصذذذذل اليهذذذذا
الباحثذذذان .ففذذذي المذذذدخل عر ذذذ مفهذذذوم لغذذذة السذذذرد ومسذذذتوياتها بشذذذكل نظذذذري  ،امذذذا فذذذي المبحذذذث
االول فقذذذد تذذذم تخصيصذذذه لبنذذذاء لغذذذة الذذذراوي و الحذذذوار الخذذذارجي فذذذي روايذذذة (هيالنذذذه) ،وفذذذي المبحذذذث
الثذذذاني تنذذذاول البحذذذث مو ذذذو بنذذذاء لغذذذة الحذذذوار الذذذداخلي و االسذذذترجا الفنذذذي فذذذي روايذذذة (هيالنذذذه)،
وفي نهاية تأتي الخاتمة متضمنة أهم النتائ التي توصل إليها الباحثان.
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