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شێرزاد حەسەن لەجۆری ئەو نووسەرانەیە كەم دەنووسێت و پەلەی باڵوكردنەوەی نییە، ئەو بەقوڵی 
و بۆ ماویەكی دوورو درێژ لەگەڵ رۆحی كارەكتەرەكانیدا دەژی و تا كاتی نادیار لەناو فەزای چیرۆك و 
رۆمانەكانیدا دەمێنێتەوە، تەنها بیانووش ئەوە نییە كە بەردەوام جۆرە قەلەقییەكی هەیە لە بەرهەمەكانی 
و  ناو چیرۆك  كارەكتەرەكانی  لە  زۆرێك  رەنگە سرووشتی  ئەوەیە كە  بەڵكو هۆیەكی دیكەشی  خۆی، 
بەرهەمەكانی نزیكبن لەسرووشی خۆیەوە، یاخود راستەوخۆ بڵێم ئەو دەیەوێت وەك نووسەرو خولقێنەر 

بەشێك لە روانین و ئەفكاری خۆی لە رێگەی كارەكتەرەكانییەوە بڕژێنێتە ناو رووداوەكانەوە.

ژنێك بەسەر منارەوە
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کتێب

ئەوەتا رۆمانی )ژنێك بەسەر منارەوە(ی بە پێنج ساڵ 
دووسەد  رۆمانێكی  بۆ  زەمەنییە  ماوە  ئەم  نووسیوە، 
كە  لێكبدرێتەوە  وا  رەنگە  الپەڕەیی،  شەش  پەنجاو  و 
دەچێتە  بەرۆح  كاتێك  خوێنەر  بەاڵم  زۆرە،  زەمەنێكی 
گەشتی  بە  دەكات  دەست  رۆمانەكەو  رووداوەكانی  ناو 
لەخۆڕا  رۆمانە  ئەم  ئیدی  كە  تێدەگات  خوێندنەوەی، 
تەواو   2010 و  بەنووسینی  نەكراوە  دەست   2005 ساڵی 
بووبێت، ئاخر ناوبراو ئەو ماوە زەمەنییەی تەرخانكردووە 
بۆ ئەوەی قوڵتر رۆبچێتە نێو رۆحی كەسایەتییەكانەوەو 
هۆی  ببێتە  ئەمەش  كاربكات،  فراوانتردا  پانتاییەكی  لە 
ئەوەی كەمێك لە قەلەقییەكانی بەرامبەر بە بەرهەمێكی 

خۆی كەمتر بێتەوە.
پڕ  رۆمانێكە  حەسەن،  شێرزاد  تازەیه ی  رۆمانە  ئەم 
هەیەو  كوردییانەی  فەزایەكی  بەسەرهات،  و  رووداو  لە 
كولتووری  و  كۆمەڵگە  ناوجەرگەی  لە  رووداوەكانی 
چێژێكی  وایكردووە  ئەوەی  سەریانهەڵداوە،  كوردییەوە 
زیاتری هەبێت، تەنها بوونی زمان و كەشێكی شیعرییانە 
نییە، بەڵكو ئەو شێوازی گێڕانەوەشە كە خوێنەر لەگەڵ 

خۆیدا دەباتە ناو چیرۆك و بەسەرهاتەكانەوە.
رۆحێكی  خاوەنی  منارەوە،  بەسەر  ژنێكی  رۆمانی 
و  عیشق  دۆڕاوەكانی  گەمە  لە  باس  تراژیدییە،  تەواو 
زەمەنی  و  شۆڕش  لە  تێكۆشەرێك  پەشیمانبوونەوەی 
بێڕه حمانەی رژێمی بەعس و بێئومێدییە گەورەكانی تاكی 
كورد دەكات لە پاش راپەڕین و ئازادی، بێگومان دنیای 
و  چەمك  زۆر  بەسەر  گۆڕانكاری  ئێمە  راپەڕینی  پاش 
مەفاهیمدا هات و زۆرێك لە بەها پیرۆزەكان خرانە ژێر 
گومان و پرسیارەوە، دنیایەك هاتە پێشەوە، كە ئیدی 
لە چاوەڕوانیی هیچ كام لەمرۆڤەكانی ئەم كۆمەڵگەیەدا 
خەونی  تەنها  ئێمە  مرۆڤی  پێشتر  چونكە  نەبوو، 
بەڵكو  نەبوو،  داگیركەر  رژێمێكی  لەدەست  ئازادبوونی 
خه ونی گەورەی وەك بنیادنانی بەهەشتیشی هەبوو، ئەم 

گوماناوی  ئێمە  رابردووی  و  لەوشوێنەدا شۆڕش  رۆمانە 
مەفهومە  بە  كە  پرسیارەوە،  ژێر  دەیخاتە  و  دەكات 
فۆڕمی شتەكان  و  تەنها جەستە  رادیكاڵییەكە، شۆڕش 
ئازاد ناكات، بەڵكو عەقڵ و رۆحیش ئازاد دەكات، كەچی 
ئەم  هەڵگری  رۆمانەدا  لەم  راپەڕین  پاش  سەردەمی 
كۆمەڵێك  كە  نیشانداوە  وای  و  نییە  رادیكااڵنە  پێناسە 
كێشەو گرفتی جیاوازتری بەدوای خۆیدا هێناوە بۆ تاكی 

كوردی.
شێرزاد  دیكەی  بەرهەمەكانی  لە  جیاواز  رۆمانەدا  لەم 
بەاڵم  دەبینن،  رۆڵ  كارەكتەر  كەمترین  حەسەن، 
كۆمەڵگەیان  بەشێكی  رۆحی  كارەكتەرەكان  لە  هەركام 
هەڵگرتووە. )شادی( وەك كچێكی وریاو هونەرمەندێكی 
یاخی و بەئاگا، دەبێتە رۆحی هەزاران ژنی ئەم واڵتە، 
واڵتێك كە جێگەو رێگەی كۆمەاڵیەتیی ژنی لە نزمترین 
ژنەدا  ئەو  ناخی  لە  دەنگێكی  بەاڵم  راگرتووە،  ئاستدا 
دووپات  خۆی  یاخیبوونی  ئامادەیە  كە  درووستكردووە، 
بكاتەوەو گیانی تەحەداو رووبەڕووبوونەوەی پێشهاتەكان 
و  باوكییەتی  و  دایك  نۆبەرەی  شادی  بەری،  بكاتە 
بەعسییەكاندا  رەشی  لە سەردەمی  ماڵە،  گەورەی  كچە 
لەدایكبووە، لە رۆژگارە ناخۆشەكانی جەنگ و نادیاریی 
چارەنووسدا، ئەوان ناوی دەنێن شادی، بۆ ئەوەی رۆژگار 
بەاڵم  ئاسوودەیی،  و  شادی  لە  بێت  سیخناخ  ژیانی  و 
كچبوون  مەینەتیی  كۆمەڵگه یانەدا  جۆرە  لەم  پێدەچێت 
لەوكاتەوە دەست پێبكات كە لە رەحمی دایكیدا هەست 
بەبوون دەكات. كاتێكیش دێتە ناوژیانەوە ئیدی هەزاران 
و  هەڵسوكەوت  هەموو  ئاگاداری  و  چاودێر  دەبنە  چاو 
ژیانی دەكەن. شادی لە تەمەنی الوێتیدا عاشقی بەهرامی 
خاڵۆزای خۆی دەبێت، رۆژێك لەڕۆژە خۆشەكانی عەشق، 
لەزەت  تای  بەهرامدا  ماڵی  باخەكەی  لەناو  دووانە  ئەو 
و  ئۆرگازم  بگەنە  ئاستەی  بەو  دەگەیەنێت  هەردووكیان 
پەردەی كچێنی لەدەست بدات و خوێنی كچبوونی بڕژێتە 
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سەر پارچە لبادەكەی ژێریان، بێگومان رژانی ئەو چەند 
دڵۆپە خوێنە، سەرەتای سەرهەڵدانی كێشە كۆمەاڵیەتییە 
واڵت  خاڵۆزای  بەهرامی  چونكە  شادی،  بۆ  گەورەكەیە 
جێدەهێڵێت و روو دەكاتە ئەوروپا. شادی لەتاو خەمی 
عاشقەكەی،  رۆیشتنی  و  كچێنی  پەردەی  لەدەستدانی 
ئیقاعی ژیانی تێكدەچێت و وردە وردە خەم و خەیاڵ و 
گریان و گۆشەگیری باڵ بەسەر ژیانیدا دەكێشێت، شادی 
لەناو  بزانێت  كە  رۆشنبیرترە  و  وریاتر  لەوە  ئافرەتێكی 
بەشێوەی  كچێنی  پەردەی  نەمانی  كۆمەڵگەدا  بنەماڵەو 
ناشەرعی چ سزایەكی كوشندەو چ ئابڕوچوونێكی گەورەی 
دیارەكانی  پاڵەوانە  لە  یەكێكیترە  هۆمەر  بەدواوەیە. 
زیاد  كە  كارەكتەرانەیە  ئەو  لەجۆری  رۆمانەو  ئەم  ناو 
گەنجێتییەوە  تەمەنی  لە  هۆمەر  هەیە.  رەهەندێكی  لە 
لەناو  ئەو  ژیانی  پێشمەرگە،  دەبێتە  و  شاخ  روودەكاتە 
هۆمەرو  دوژمن،  كوشتنی  لە  جگە  نابێت  هیچ  شۆڕشدا 
كۆمەڵێك پێشمەرگەی هاوڕێی لە رووداوێكی نادیاردا ژەهر 
خوارد دەكرێن، ئەم ژەهرە كە لە سەردەمی شۆڕشەوە 
دەچێتە گیانی هۆمەره وه ، بەوردی كاری تێدەكات هەتا 
پاش راپەڕین و لە ساتەوەختێكدا ژیانی لێدەسەنێتەوە، 
كە ئیدی ئەم لەگەڵ شادیدا چووەتە ژیانی هاوسەرییەوە و 
خەونی ئەوەی هەیە لەگەڵ شادیدا بەئارامی بژی. هۆمەر 
لە سەیرانێكی خێزانیدا پاش راپەڕین شادی دەناسێت و 
عاشقی جوانی و هێمنییەكەی دەبێت، شادی و هۆمەر 
لەناو هەمان ئەو باخەی ماڵی بەهرامدا بەیەك دەگەن، 
چیرۆكێكی  درەختێكی  بن  هەر  كە  باخەی  ئەو  هەمان 
پاش  تێدایە،  شادیی  و  بەهرام  یادگارییەكی  عاشقانەو 
رۆژانێك شادی قایل دەبێت ببێتە هاوسەری هۆمەر و لە 
نزیك  كۆنەكاندا  گەڕەكە  لە  یەكێك  دێرینی  خانوویەكی 
دەژین،  یەكتر  هاوكاری  هاوسەرو  دوو  وەك  منارەكە 
وەردەگرێت،  قوربانی  رەهەندێكی  هەریەكەو  دووانە  ئەم 
شۆڕش و قوربانیدان ژیان لە هۆمەردا دەكوژێت، شادیش 

دەبێتە قوربانیی عەشقێكی لەدەستچوو.
و  دەكات  خۆی  بەمرۆڤبوونی  هەست  لەكاتێكدا  هۆمەر 
دەیەوێت بەجۆرێكی ئینسانیانه  بژی، كە ئیدی ژەهرەكە 
كاری تەواوی لێكردووە و لە لێواری مەرگدا رایگرتووە، 
سەروەختی  لە  كە  خۆشدەوێت  ژیانی  بەجۆرێك  ئەو 
لەمردن  بیر  نییە  كاتم  من  دەڵێت:  خۆی  مەرگیشدا  
بكەمەوە، چونكە كاتێك مردووم هەست بەژیان ناكەم. 
لەو  بەتەنیا  بێوەژنێك  وەك  شادی  و  دەمرێت  هۆمەر 
خانووەدا دەمێنێتەوە و دەبێتە عاشقی منارەكەو بەرگری 
لە روخاندنی دەكات، كاتێك حكومەت بە ناوی كۆنبوون 
ئەو  كۆنەكانی  خانووە  دەیەوێت  منارەكەوە  داڕزانی  و 
گەڕەك و كۆاڵنە بڕوخێنێنێت  و بیكەنە بینای گەورەو 
خانووە  لەو  نییە  ئامادە  شادی  بەاڵم  ماركێت،  سوپەر 
منارەكە  دەكات.  منارەكە  لە  بەرگری  دەره وەو  بێتە 
ئەو  شادیدا،  روانگەی  لە  دیكە  ژیانێكی  چەقی  دەبێتە 
منارەیە كۆمەڵێك ماناو دەالالتی جیاواز هەڵدەگرێت، ئەو 
بەرگرییەی شادی لەالیەكەوە بەرگرییە لە جوانی و بەهای 
شتە دێرین و جوانەكان، لەالیەكی دیكەوە وەستانەوه یە 
بەرامبەر ئەو تەوژمەی بەناوی نوێبوونەوەو مۆدێرنێتەوە 
مرۆڤەكاندا  لە  جوانی  بینیی  هەستی  و  رۆح  و  دێت 

دەكوژێت.
سەرەنجام »شێرزاد حەسەن« بەم رۆمانە تازەیەی )ژنێك 
بەسەر منارەوە( ئەو گوتارە ئاشكرا دەكات كە خەریكی 
ناشرینكردنی مرۆڤ و ژیانی ئێمەیە، لەڕێگەی كۆمەڵێك 
زۆر  لەبەردەم  پرسیاری  نیشانەی  سومبولەوە  و  رەمز 
چەمك و بەهای پیرۆزكراودا داناوە، مرۆڤ لەم رۆمانەدا 
ئامادەییەكی  موعاناتەكانییەوە  و  ئازار  كێشەو  بەهەموو 
خوێنەوەیدا  لەكاتی  خوێنەر  هەیە،  جددیی  و  رۆحی 
لەسەد الوە خۆی دەبینێتەوە، كە وەك پاڵەوانێك رۆڵی 
لە گێڕانەوەدا هەیە، یاخود گوێبیستی كەسێك دەبێت كە 

خەریكە ژیانی تراژیدیی ئەم دەگێڕێتەوە. 

لەم رۆمانەدا جیاواز لە بەرهەمەكانی دیكەی 
شێرزاد حەسەن، كەمترین كارەكتەر رۆڵ دەبینن
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