
شاهان(،  )شڕوشیتاڵی  دیوانی  چاپكردنی   باڵوكردنەوەو 
گەلێك دڵخۆشیكردم، وەك چۆن گەلێك شتی  سااڵنی  ڕابردووی  
بیرهێنامەوە.. دەرفەتێكی  باشە و دەرچوونی  ئەم كتێبە بە 
زمانی  كوردی ، دەكەمە بەهانەیەك بۆئەوەی  هەندێ  شت بڵێم، 
هەندێ  شت دەربارەی  »جان دەمۆ« و دنیا سەیروسەمەرەكەی  

ئەو.
لە  ئەولكەریم«،  »جەالل  ئازیزم  هاوڕێی    ،1993 ساڵی  
بیرم  لەوانەی   هێنابووم،  بۆ  كتێبێكی   چەند  هاتەوەو  بەغدا 
مابێت )أسمال(ی  »جان دەمۆ« و )أشكالیةە المعنی  فی 
السؤال الفلسفی( لە نووسینی  »خضير ميري« و دیوانێكی  
»عبداالمیر جرس« كە هەرسێكیان لە باڵوكراوەكانی  )دار 
األمد( بوون، لەگەڵ دیوانە شیعرێكی  خاتوو »دنیا میخائیل«.
بگات،  بەدەست  »أسمال«م  بەرلەوەی   من  ئەڵبەتە، 
»جان دەمۆ«م دەناسی . بە حوكمی  ئەوەی  سااڵنی  خوێندنی  
ئاگاداری   زۆرێك،  تا  كەم  كردبوو،  تەواو  بەغدا  لە  زانكۆم 
عەوداڵی   زیاتریش  بووم  و  عێراقی   عەرەبی  و  ڕۆشنبیریی  
جیهانی  شیعریی و شیعری  شاعیرە نوێگەرەكان بووم.. لەپاڵ 
خوێندنەوەی  »یوسف خاڵ و ئەدۆنیس و ئونسی  حاج  و فواد 
ڕفقە و تۆفیق سائغ  و شەوقی  ئەبی  شەقرا«دا، حەزم دەكرد 
شیعری  شاعیرە نوێخوازەكانی  عێراقیش بخوێنمەوە: »سەیاب و 
بەیاتی   و حەسەب شێخ جەعفەر و سەركۆن پۆلس«، لەگەڵ 

دەقە دەگمەن  و پەرش  و باڵوەكانی  »جان دەمۆ«شدا.
كاتێك سەربوردەی  ژیانی  هەریەك لە »حسێن مەردان  و 
عبداالمیر احلصیری «یشم خوێندەوە، زیاتر حەزم بە ناسینی  
ژیانی  تایبەتی   و دنیای  شیعری  »جان دەمۆ« كرد.. لە الیەكی  
ترەوە ئەوەی  فەزای  شیعریی و ژیانی  پڕ سەیروسەمەرەی  ئەو 
پڕ  فەزا  و  ناهەموار  هەلومەرجە  ئەم  جوانكردم،  ال  پیاوەی  
ڕیاكارییەی  ناو ڕۆشنبیریی  عێراقی  بوو كە بەعس لەگەڵ هاتنی  
خۆیدا وێرانیكردبوو. بە هاتنی  بەعس، ئیتر كایەی  ڕۆشنبیریی  
عێراقی ، پڕدەبێت لە درۆزنە ئەدیب  و درۆزنە نووسەر و درۆزنە 
شاعیر و درۆزنە ڕۆشنبیر. »جان دەمۆ«ش وەك شاعیرێكی  
ڕاستگۆو مرۆڤێكی  سەرسەخت، لەو قۆناغەدا دێتە ئاراو لەگەڵ 

گرووپی  كەركوكدا خۆی  ئیعالن دەكات.
زۆرێك لەو قەڵەمانەی  بە بەعس ڕام نەكران، سەری  خۆیان 
هەڵگرت و چوونە تاراوگە.. »جان دەمۆ« درەنگتر ئەو ڕێگەیەی  
هەڵبژارد، بەاڵم بە درێژایی  ئەو ماوەیەی  لە عێراقدا مایەوە، 
سەرتاپا بە مەستی  ژیا، بەمەش دیوارێكی  كۆنكرێتی  لەنێوان 
جیهانە فانتازییەكەی  خۆی  و دنیا درۆزن  و جەهەننەمییەكەی  
»سەدام حسێن«دا هەڵچنی   و كاری  ڕۆژانەی  بوو بە جنێودان  
و میزكردن بەسەر چەك  و تفاقی  جەلالدەكانی  عێراقدا. لەگەڵ 
بە  بەغدا،  سااڵنەی   ئەو  درێژایی   بە  هاوڕێمدا،  »جەالل«ی 
تاسەوە بووین »جان دەمۆ« ببینین. دەمانوت، بەڵكو جارێك 
یان  بەتاوین،  یان  نەواس،  ئەبو  یان  تەحریر،  )ساحەی   لە 
ساحەی  نصر( بیبینین.. ئەو هاوڕێیەم بەختی  لە من باشتر 
شەقامی   لە  نێرگز  ئوتێل  لە  هەردووكمان  ئەوسا  ئێمە  بوو، 
سەعدون كارمان دەكرد، لە پرسگەی  ئوتێلەكە بووین. من سەر 
لە ئێواران تا دوانزەی  شەو و ئەویش لە دوانزەی  شەوەوە لێمی  
وەردەگرت تا بەرەبەیان.. نیوەشەوێك كە ئەو تیایدا ئێشكگر 
دەبوو تا بەیان، سەرخۆشێك بەالرەالر خۆی  دەكات بە ژووردا، 
سەرخۆشێكی  چڵكن  و پڵكن  و زمان لەگۆكەوتوو، داوای  مەی 

  و شوێنی  نووستنی  كردبوو.. ئەو كائینە »جان دەمۆ« بوو.. 
شەوانی  الی  ئێمە، هەمەجۆر خەڵك ڕوی  تێدەكردین، مرۆڤی  
شەهم  و جوان  و خانەدان، هەروەها شەالتی   و هەرچیوپەرچی   
و دز و گەوادیش.. »جان دەمۆ« نموونەی  ئەو مرۆڤە جوان  و 
بێگەردانە بوو، كە تەنها جارێك هاتە المان  و بەوێدا گوزەری  

كرد.
ئەو، تا مرد، هەم بێ جێگا و هەم بێ ماڵ  و هەم بێ 
بێ  هەم  و  بێپارە  هەم  و  خۆشەویست   بێ   هەم  و  هاوسەر 
پشوو بوو، بەاڵم سەرەڕای  هەموو ئەوانە، مرۆڤێكی  گەورەو 
شاعیرێكی  ڕاستەقینەش بوو.. »جان دەمۆ«، یەكێك بوو لەو 
مرۆڤە دەگمەنانەی  بەرلەوەی  لەسەر كاغەز و وەرەقە شاعیر 
بێت، لە ژیاندا شاعیر بوو.. شاعیری  ڕاستەقینەش ئەوەیە، لە 
ژیاندا شاعیر بێت، نەك لەسەر كاغەز. ئەو، زۆری  نەنووسی   
خۆی   پاش  لە  شیعریشی   دیوانگەلێكی   و  نەوت   زۆری   و 
جێنەهێشت، بەاڵم شەست  و چوار ساڵەی  تەمەنی  چامەیەكی  
جۆن  )ئاناباز(ی  »سان  وەك  بوو،  جوان  و  سەیر  شیعریی 
)نان و  و  ئەلیۆت«  س.  »ت.  خاك(ی   )وێرانە  و  پێرس« 

شەراب(ی  »هۆڵدەرلین«.
مامۆستا »عەبدوڵاڵ تاهیر بەرزنجی « دروستی  پێكاوە كە 
ئەدەبی   واقیعی   پەراوێزخراوەكانی   لە  دەمۆ،  )جان  دەڵێت: 
عێراقییە، وەختێكیش لە پەراوێزی  ناو عێراق خۆی  دەربازكردو 
كەوتەوە  سەرلەنوێ   جیهان،  گەورەكانی   پایتەختە  گەیشتە 
ناو پەراوێزێكی  گەورەتر، كە لێرەدا ناوی  دەنێم: پەراوێزی  

جیهانی (. بڕوانە: )شڕوشیتاڵی  شاهان، ل 6 و 8(.
»جان دەمۆ« وەهابوو، وەها ژیاو وەهایش مرد. ئەو، 
لە كەركوكەوە بە سالوكی  دەستی  پێكرد و كە چوویشە 
مایەوە.  هەروا  سیدنیش،  عەمان  و  و  بەیروت   بەغداو 
نە بەدوای  شۆرەت  و نێوبانگدا وێڵ بوو، نە عەوداڵی  
ئەوەش بوو شیعرەكانی  لە بەرگێكی  قەشەنگدا چاپ 
ڕۆژنامەنووسە  و  ساختەبازەكان   ڕەخنەگرە  و  بكات  

لۆتییەكان، مەدح  و سەنای  بكەن.
ئه و، هەمیشە مەست بوو، هەمیشەیش لەگەڵ خۆشبەختی 
  و زیندەگیدا بەعز بوو. بە تەنهایی  گوزەراندی  و بە تەنهایش 
سەری  نایەوە. غەریب ژیاو لە غەریبیشدا دڵی  لە لێدان كەوت. 
گرنگ  ئەو  بۆ  بۆیە  بوو،  )ناشوێن(  مرۆڤی   دەمۆ«،  »جان 
نەبوو لە كوێدا دەژی  و لە كوێشدا دەمرێت. چه ند ساڵێك بەر 
لە ئێستاو لە بەرەبەیانی  ڕۆژی  پێنجشەممە )2003/5/8(، لە 
شاری  سیدنی  ئوسترالیادا -كەركوكییەك- سەرتاپا مەست  و دڵ 
پڕ قەهر، ژیانی  جێهێشت. ژیانێك كە ئەوی  لەبیر كردو ئەوی  
بە نەفرەت كردو ئەویش بە غروری  خۆیەوە، سازشی  بۆ نەكرد 

و »مەسیح«ئاسا، خاچەكەی  كردە كۆڵی .
من  و ئەو یەك دوو هاوڕێیەی  بە ژیان  و شیعری  ئەم كائینە 
سەیر و سەمەرەیە سهر سام بووین، ناچاربووین شوێن شیعرو 
سەربوردەی  ئەوانەیش بكەوین كە موریدی  ڕاستەقینەی  »جان 
دەمۆ« بوون، نموونەكانیان وەك: »كەزار حەنتوش، نصیف 

الناصری، حسن النواب، سەالح حەسەن  و.. هتد«.
لەسەر  شاعیرێك،  نووسەرو  لە  زیاد  مردنی ،  پاش 
نووسی ،  عەنتیكەیەیان  پیاوە  ئەم  ئەزموونی  شیعریی   ژیان  و 
و  )ئیالف(  وەك  سایتەكانی   بە  خێرا  چاوێكی   هەركەسێك 
)كیكا(ی   و  حەداد«  »قاسم  الشعر(ی   )جهە  و  )كتابات( 
دەبینێت.  نووسینانە  ئەو  بگێڕێت،  شەمعون«دا  »ساموئیل 
بەالی  منەوە، زۆر لەو نووسینانە جوان بوون  و شتی  شایستە 
بە »جان دەمۆ«یان تێدابوو، بەاڵم جوانترین ناونیشانێك كە 
نووسینێكی   سەردێڕی   كەوتبێت،  بەرچاوم  نووسینانەدا  لەو 
نووسەری  فەلەستینی  »تیسیر نظمي« بوو، بە ناونیشانی  
بیری  چوو بژی .. جان، اما زلت متزح ونحن  )ئەو شاعیرەی  
ئەم  سەرباسی   كردە  دێڕەم  ئەو  هەر  بۆیە  نبحث عنك؟(، 

نووسینەم..
زۆر ڕاستە، ئەو لەناو گێژاوی  مەستی ی  و سەرگەردانیی  و 
تەنهاییدا، شتێكی  بیرچوو.. »جان دەمۆ« بیری  چوو بژی ، 
بەناوی   بێت  و  ڕیاكار  و  ڕابكات   و  بكات   هەڵپە  چوو  بیری  
دواجار  بكات.  هەرزانفرۆش  و  هەڕاج   شیعر  شاعیریشەوە، 
دەستخۆشی  لە مامۆستا »عەبدوڵاڵ تاهیر بەرزنجی « دەكەم، 
كە ئەم بەرهەمەی  وەرگێڕایە سەر زمانی  كوردی  و خوێنەرانی  
و  كرد  ئاشنا  ڕاستگۆیە  شاعیرە  ئەم  ئەزموونی   بە  ئێمەی  
ئاوڕی  لە پیاوێك دایەوە كە ژیان ڕووی  لێوەرگێڕابوو، هەروەها 

دەرفەتی  ئەوەشی  بۆ من ڕەخساند، چەند شتێك بڵێم..
وەك دواسەرنجیش، دەمەوێت بڵێم، مامۆستا، دەیتوانی  
تریشی   شتی   هەندێ   بێت،  دەوڵەمەندتر  كارەكەی   بۆئەوەی  
كوردی .  بە  بیكردنایە  و  بكردایە  كتێبە  ئەم  تێهەڵكێشی  
بەتایبەت دەقی  ئەو چاوپێكەوتنە كەمانەی  كە لەگەڵ »جان 
دەمۆ«دا كراون، وەك: )گفتوگۆیەكی  شاكر نوری  كە ڕۆژی  
باڵوكراوەتەوە(،  العربی-دا  -القدس  ڕۆژنامەی   لە   1996/7/5
هەروەها  -الجسور(،  گۆڤاری   لەگەڵ  )گفتوگۆیەك  لەگەڵ 
)گفتوگۆیەكی  دیكە لەگەڵ هادی  الحسینی(دا. ئەوە و سەرەڕای  
نووسینگەلێكی  تر كە بە بڕوای  من، هیچیان لەو دوو وتارەی  
»عبدالقادر الجنابی« و »فاطمةە  المحسن« كەمتر نییە كە 
مامۆستا لەم كتێبەدا كردوونی  بە كوردی . نموونەی  ئەو نووسین  
و وتارە بەپێزانەی  تر كە لەسەر »جان دەمۆ« نووسراون، بە 
قەڵەمی  ئەمانە بووە: »عەبدە وازن، سەعدی  یوسف، سەاڵح 
نەزمی ،  تەیسیر  بەیزون،  عەباس  نەواب،  حەسەن  حەسەن، 
عەبدوڵاڵ ئیراهیم، ئەسكەندەر حەبەش  و.. هتد«. هەرچۆنێك 
بێت، ئەم كارە بەم شێوەیەی  ئێستاشیەوە، مایەی  دڵخۆشییەو 
مامۆستابن  دووەمی   پرۆژەی   ماون،  كە  ئەوانەیشی   دەكرێت 
پڕ  جیهانە  دەمۆ«و  »جان  لەسەر 

فانتازیا و سەیروسەمەرەكەی .

شڕوشیتاڵی   دەمۆ:  جان   *
تاهیر  عەبدوڵاڵ  وەگێڕانی:  شاهان، 
بەرزنجی  - لە باڵوكراوەكانی : بنكەی  
ئەدەبی  و ڕووناكبیری  گەالوێژ، چاپی  
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جان دەمۆ؛ 
»ئەو شاعیرەی  بیری  چوو بژی *!«

شوان ئەحمەد
گێڕانەوە وەك چێژی تەواو

لە بارەی )ئۆلگا بۆڕۆدینۆڤا(ی 
)زانا خەلیل(ەوە

ئۆڵگا بۆڕۆدینۆڤا
رۆمان

زانا خەلیل
چاپی یەكەم، هەولێر، 2007

دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی ئاراس

ی  ا و د
خوێندنەوەی 
ڕۆمانێكی  هەر 
 ، ن ا جو
كە  سینە و نو
ڕستەیەك یان چەند 
ڕستەیەكمان دەداتێ، 

گوێرەی  و بە  تێگەیشتن 
نووسەرەكەش  بۆ نووسین و ڕۆمان و لێكدانەوەی 

ئەدەب و ئەركەكانی نووسەر و نووسین، ڕەنگە ڕستەیەكی 
فەلسەفی، هونەریی، وێژەیی، كۆمەاڵیەتی و هتد...یمان 

پێ ببەخشێت.
زیاتر  خوێندمەوە،  ڕۆمانەدا  لەو  من  ڕستانەی  ئەو 
جۆرە ڕستــــــــــەیەكن، بنەماكەیان ئەزموونی كاراكتەری 
تێگەیشتنی  لە  دەربڕین  قسانەی  ئەو  واتە  ڕۆمانەكەیە، 
ئەزموونەكانی  ئەنجامی  لە  زیاتر  دەكەن،  كاراكتەرەكە 
دروست  كچەوە،  بە  سۆزداریین  پێوەندیی  كە  خۆیەوە، 
سەرچاوەی  و  خوێنەرە  كاراكتەرەكە  هەرچەندە  بوون. 
خوێندنەوەكانی ئەدەب و فەلسەفەن، بەاڵم ئەو ئەوەندەی 
ڕستەكانی لە ئەزموونە جەستەیی و گیانییەكانی خۆیەوە 
فەیلەسوفەكانەوە  و  شاعیر  لە  ئەوەندە  دەخوڵقێنێت، 
ئەزموونی  كە  دێت،  مانایە  بەو  ئەوەش  دایانناهێنێت. 
گەورەیە  سەرچاوەیەكی  پێكەوە  مرۆڤەكان  ڕاستەوخۆی 
ژیاندا.  لە  ڕامانكردن  و  تێگەیشتن  دروستبوونی  بۆ 
كاراكتەرەكە لە شوێنێكدا )نیتچە( دەخوێنێتەوە، بەاڵم 
هێشتا »خوا« الی ئەو زیندووە! بەو واتایەی خوێندنەوە 
ئەو سەرچاوە كاریگەرە نییە، لەسەر شێوەی وێنەكان، 
لەسەر  هەیە  كاریگەرییان  خۆی  ئەزموونەكانی  بەڵكو 

تێگەیشتنەكانی.  
فەلسەفاندنی  زیاتر  كوردییەكان،  ڕۆمانە  لە  زۆرێك 
ژیانن لە دیدی نووسەرەكانەوە، لەوەی خۆی فەلسەفەی 
ژیانی كاراكتەرێكی ئازاد بێت، واتە كاراكتەر هەمیشە 

سرووشتی  و  تێگەیشتن  كە  ڕۆڵێك  بە  مەحكومە 
ڕۆمانەدا  لەو  دەكات.  دیاریی  سنوورەكانی  نووسەرەكە 
بێ  دەتوانێت  ڕادەیەك  تا  كاراكتەرێك  دەكرێت  هەست 
ئەو  بژیت.  خۆی  ژیانی  و  بدات  هەناسە  نووسەرەكە 
كە  بێت  كۆتایی  شێوەیە  بەو  تێیدایە،  ئەو  تابلۆیەی 
واقیعی كاراكتەرەكەیە لەنێو ڕۆمانەكەدا، نەوەك واقیعی 
نووسەرەكە لە دەرەوەی ڕۆمانەكەدا. هەرچەندە دەشبێت 
ئەو نووسینەش كۆمەڵێك تیمە و كەسی تێدا بێت كە 
دەمەكانی  و  شوێن  و  ژیان  بە  پێوەندییان  ڕاستەوخۆ 
هەست  ڕۆمانەكەدا  لە  بەاڵم  هەبێت،  خەلیل(ەوە  )زانا 
بەوە ناكرێت، كە )زانا خەلیل( ڕاستەوخۆ باسی خۆی 
دەكات، وەك چۆن لە ڕۆمانی )گەشتێك بەرەو ژنەكان( 
هەستی پێ دەكرێت! بەاڵم دەگەڵ ئەوەشدا، سنوورێك 
كاراكتەرەكە.  جواڵنەوەكانی  چوارچێوەی  دەبێتە  هەیە، 
لەوانە هەر بۆ نموونە، سنووری )عاشقبوون، ئاوارەبوون، 

ڕۆژهەاڵتیبوون و كوردبوون(.
سەرەكی  شێوەیەكی  بە  ڕۆمانە،  ئەو  رستەكانی 
سەبارەت بە بەختەوەریی و چێژی ژیان خۆیان پێشكەس 
دەكەن. بەختەوەرییەك كە لە ساتێكدا لەگەڵ عەشق لە 
دایك دەبێت و لەگەڵ مردنیش كۆتایی دێت. چێژێك لە 
لێكترازانیشدا  لە  بەیەكگەیشتندا دنیا ڕەنگین دەكات و 
پێمان  كورتی  بە  زۆر  ڕستەكان  دەكات.  خاپوور  دنیا 
دەڵێن: ژیانێكی كورت، هەموو شتێك تێیدا كۆتایی دێت. 
ئەوەی دەشمێنێتەوە تەنیا ئەو وێنانەن، كە ڕاگوزەرانە 
تێیدا بوورین! ئەوەی دەمێنێتەوە تەنیا وشەیە بۆ ئەوەی 
ببێتە بەڵگە، یان گێڕانەوەی چیرۆكی ئەو كەسانەی وەك 

مرۆڤ دێن و دەڕۆن!
پێوەندییەكان، وەهمێكن و تەنیا بە كەڵكی گێڕانەوە 
ڕێی  لە  وەهمەكانمان  كە  لەوەدایە  چێژ  چونكە  دێن، 

نووسین و گێڕانەوەوە بە جوانیی نیشان بدەین.
ئۆلگا بۆڕۆدینۆڤا دەڵێت: 

جوان  نووسینەوە  ڕێی  لە  تەنیا  و  وەهمە  )ژیان 
دەبێت. دواتریش ژیان لە نووسیندا چێژدارترە لەوەی لە 
واقیعدا. ڕووداوەكانیش گێڕانەوەیان لە ڕۆمانێكەوە چێژی 

تەواو دەبەخشن لەوەی لە واقیعدا كراوە(.

بۆ  وەهمێكەوە  لە  مرۆڤە  دەربازكردنی  )نووسین، 
هەقیقەتێكی جوان و دواتریش بۆ خەونی نەمریی!(.

ئەوانە دوو ڕستەی سەرەكی كاراكتەری ئەو ڕۆمانەن 
و دواتریش دەبنە ڕستەی )زانا خەلیل(، ئیدی دەكرێت 

لەگەڵ ئەو تێگەیشتنە كۆك بین، یان ناتەبا.
رۆمانەكە، لە خەونێك دەچێت، كە تێیدا بۆ چەند 
لە  و  بین  كاراكتەرەكە  جێی  لە  دەكەین  حەز  ساتێك 
ساتە كورتەكانی خۆشبەختیدا، چێژ وەربگرین. كەمێك 
تـــــامی ژن و سێكس و پێكەنین و پیاسە و خواردنەوە و 
باران و بەفر... بە كورتیی تامی ژیان بكەین و دواتریش 
بینووسینەوە و بۆ خوێنەرانی بگێڕینەوە، تا چێژەكەمان 

بگاتە لووتكە!

***

ماكسێنس فێرمین لە سێ ڕۆماندا
و  كەمانچەڕەشەكە  )بەفر، 

هەنگوین(
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ڕۆمانە،  سێ  ئەو  تایبەتمەندییەكانی  لە  یەكێك 
كاراكتەرەكانن، كە پێوەندییان بە هەبوون و ژیان و جیهان 
و مرۆڤەكان، لە ڕێی خەون و ئارەزووی قووڵی ناخیانە، 
ئەوەی پاڵ بەو كەسانەوە دەنێت بۆئەوەی بژین و كار 
بكەن و سەفەر بكەن و بگەڕێن، ئیرادەیەكی بێ هاوتایە 
بۆ هەقیقەت، هەقیقەتی ژیان، كە خۆی لـــە ئازادیی و 

عەشق و هونەردا دەبینێتەوە.
خەونەكانی  دووی  بە  دوودڵیی  بێ  كاراكتەرەكان، 
و  ماڵ  و  زێد  دەكەن.  سەفەر  و  دەكەون  خۆیــــان 
سۆراغی  دەكەونە  و  بەجێدێڵن  خۆیان  واقیعیی  ژیانی 
خەونەكانییان. بێ ئەوەی لە چارەنووس و ئاییندە بترسن 
بەرەو دنیای خەونەكانیان هەنگاو دەنێن، كاراكتەرەكان 
ئارەزووی دڵ  و  ئەوەی خەون  بژین وەك  وا  دەیانەوێت 
فڕێبدەن  ئەقڵ  لەوەی  نین  دڵ  دوو  لێدەكات.  داوایان 
ئارەزوو  نین  دڵ  دوو  بكەن،  فەرامۆش  بیركردنەوە  و 
ڕێنیشاندەریان بێت و پشت لە ئەقڵ و مەنتقی واقیعییانە 

بكەن.
گیان؛  بە  هونەرمەندن،  و  خەیاڵیین  كاراكتەرەكان، 
قووڵ  زیندەوەرەكان  و  سرووشت  و  دەنگ  و  ڕەنگ  لە 

دەبنەوە، عاشقن و بە دڵ دەژین. نەوەك بە ئەقڵ.
سەرەكیدان،  خاڵی  دوو  لە  ڕۆمانانە  ئەو  جوانیی 
یەكەمیان: هێزی هونەر، لە شیعر و میوزیك و ڕەنگەكان. 
دووەمیشیان: ئیرادەی مرۆڤەكان، كە وادەكات ئازادانە بە 

دنیادا وەربن.
كاراكتەرانێكی هونەرمەند و عاشق و ئازاد و ئاوێتەبوو 

كە لەنێو خەونەكانیاندا. شێوەیەك بە ژیان دەبەخشن، 
)خەیام(  خەونی  لە  بێت  نزیك  زۆر 

و دڵی هەر كەسێكی ئازاد 
بە  مەست  و 

و  و جوانیی  فڕین 
كە خۆشنوودیی.  كەسانێك 

ئیڕادە  لە بە  دوور  بژین،  دڵەوە  و 
ییە  ند ە و ە ژ مادیی و ماتماتیكی واقیعێك كە سیستمە بەر

نامرۆڤایەتییەكان و پێوەندییە بەرژەوەندخوازە مادییەكان 
زاڵن بەسەریدا.

ژیانكردن بە گیانێكی بێگەردو دوور لە پیسیی ئەو 
مادییەكان  بەرژەوەندییە  كە  بیركردنەوەیەی  سیستمی 
دەخاتە پێش سەرمایەی ڕەمزیی و مەعنەویی و سۆزداریی 
ڕادەیەك  تا  ڕۆمانانە  ئەو  كاراكتەرەكانی  مرۆڤەكانەوە. 
لە جیاتی  هونەر.  دیین،  لە جیاتی  و  دەژین  سۆفییانە 
بۆئەوەی  دەكات،  ڕێبەرایەتییان  ژن،  عەشقی  خودا، 
ئاوێتەی خەونەكانیان بن و هەر لەنێو خەوندا بۆ ئەبەد 
بمێننەوە و نەگەڕێنەوە نێو واقیعی مرۆڤە ئاساییەكان. 
دڵ  بە  ناتوانن  و  دەژین  ئەقلەوە  بە  ئەوكەسانەی  واتە 

ئاوێتەی ژیان بن.
خەونە.  و  جوانیی  و  ئازادیی  ڕۆمانانەدا،  لەو  ژیان 
و  سۆزداریی  هونەرمەندە.  و  چاالك  و  عاشق  مرۆڤیش 
ژیاندا.  لە  مرۆڤن  گەورەی  سەرمایەیەكی  گیانگەرییش 
بە  ڕەنگ  و  گیان  هونەرەوە،  و  عەشق  بە  ئیرادەش 

مرۆڤەكان و جیهان دەبەخشێت.

دوو ڕۆمان له  دوو ڕانانی کورتدا

هۆشەنگ شێخ محەمەد


