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NEWROZ som myte og litteratur Orhan Dogru Hent PDF Forlaget skriver: Bogen indeholder den hidtil mest
detaljerede genfortælling af Newroz-myten fra oldtidens Mesopotamien, der går længere tilbage end til

fortællingen om den tyranniske Kong
Dahhak ved også at berette om kongerne Djemshid og Mardas. Dengang var Mesopotamien hjemsted for en

mosaik af folkeslag som kurdere, arabere og persere i en verden behersket af overnaturlige kræfter.

Da det mørke, der hænger over landet som en tusindsårsnat, er allerdybest, træder sagnhelten Smeden Kawa
ind på scenen og gør oprør mod Kong Dahhaks under-trykkelse af sit folk. Smeden Kawas rolle som

lysbringer i den mørke tid danner grundlag for Newroz-myten, der ikke kun betegner det kurdiske nytår, men
også står som symbol på modstand mod undertrykkelse og stræben efter frihed.

Sidst i bogen bringes der en analyse af tre ældre klassiske fortælleres omtale af Newroz-myten i deres værker.
I den forbindelse foretages der en kritisk analyse af Firdausis

ensidige behandling af Newroz-myten. Derefter gengives der for første gang på dansk et udvalgt kapitel af
"Serefname", den første kurdiske historiebog af ?erefxane Bedlisi,

hvori Newroz-myten er omtalt, samt et eksempel på, hvorledes Ehmede Xani har inddraget myten om Newroz
i sin kurdiske klassiker "Mem û Zîn".
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