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خوێندنەوەیەکی فرە الیەن

دەق: ساڵح سووزەنی
خوێندنەوەی: عەزیز نیعمەتی

)ورمێ(
ڕۆژێ نا ڕۆژێ تر هه مووی تۆ

هه تا كه نگێ له منه وه  قوڕ تا HB چاپگه ره كه م
سه ما تا قوڕی من كه  هێشتا گڵ بووم و

ــدی  ــه ی موری ــا ك ــووی ت ــن ســاز ب ــه  م ــه  ل ــۆ گوای ت
ــۆی؟ ــه  ت ــم ك خــۆم ب

كه گوایه  ئه رێ ڕه نگه  شایه د تۆ 
به اڵم دڵنیایی له  من كه  ئه حمه قم و 

تۆهه رگیز نامپێوی  و
ئه كه نی كه  چ فه لسه فه  گه وجه  و

زانست و چ پیاوانه  وازانێ ئازایه  و تۆ
چ ژنانه  ئه كه نی كه  شیرینی!!

چ پیاوانه  جه رگ ئه دڕێ كه  ژنه  و
گوایــه  لــه  مه زڵوومســتانی مێــژووی حه قیقه ت !!!یــه وه  

هاتۆتــه  چڕین ن ن..
ئه حمه قستانه  شیعر و مێژوو 

كه رینه  مه زڵوومین و وازانین... ڕۆسته م
چ گه وج وایزانی ئازایه  و 
چ پیاوانه  سۆرابی كوشت

و چ ژنانه  هاته  شه ڕی ئه سفه ندیار !!

سیاسه ت تیشكێكه  له  هه تاوی ژن و 
مێژوو هه مووی حه ماقه تی پیاوه 

)جگه  نیتشه (
شێتی ئه گه ر بزانی حه قیقه ت حه قایه ته  و 

سیاسه ت ژن!
كه چاوته  ئه ڕەنگێ و ئه قرتێ و ئه خومارێ و 

ئه بڕێ و ئه پێكێ و ئه تیشكێ و..
هه موو ئه.. كان..م له بیر نییه .. گوڵێ!

پیاوم )واته  گه وج( و شیرینی واته  ژن!
هه تا كه نگێ له HB چاپگه ره كه مه وه  تا من؟

و  ســەردێڕ  لــە  هــەر  دەکــرێ  پێشــەکی،  بــێ 
ــی  ــک و چەمک ــێ تەکنی ــەدا کۆمەڵ ــتپێکی دەقەک دەس
تایبــەت دیــاری بکەیــن لــە پانتایــی دال تــەوەرەوە 
ــرن؛  ــا بیچــم وەردەگ ــوول – مان ــی مەدل ــەرەو قوواڵی ب
شــیعر بەردەنگێکــی هەیــە کــە خــۆی لــە دێڕێکــی 
ــە  ــە ل ــەردێڕێک ک ــاردووەتەوە، س ــژ دا ش ــی درێ وێنەی
الیەکــەوە دەکــرێ وەک دێڕێکــی تــەواو بخوێنرێتــەوە« 
ــۆ  ــە ڕۆژێ ت ــووی تــۆ«، وات ــر هەم ــا ڕۆژێ ت ڕۆژێ ن

نادرەوشــێنێتەوە
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ــاوی  ــی بەرچ ــە، بەردەنگ ــنە خوێندنەوەی ــەم چەش ئ
نووســەر بــە چەشــنێکی کــەم تــا کــورت بــە خوێنــەر 
دەناســێنێ، تەکنیکی جێی ســەرنج لەم خوێندنەوەیەدا 
بــەکار هێنــان و کارکــردی نــاوە لــە دووپاتکردنــەوە و 

جەخــت کردنەســەری وەک کار/ فعــل/
»نا ڕۆژێ« واتە نادرەوشــێتەوە، یان نادرەوشێنێتەوە.. 
ــەڕووی  ــاوە »ڕۆژێ« ڕووب ــەم ن ــە ئ ــەرنجڕاکیش ئەوەی س
بیچمــی کاریــی، یــان کارکــردی خــۆی دەبێتــەوە/ نــاڕۆژێ/ 
ئــەم چەشــنە دووانەســازکردنە کــەم وێنەیــە بــە شــێوەی 
پێکهاتەهەڵوەشــێنانە، تەنانــەت لــە یاســای بــاوی دووانــە 
لێکدژەکانــی شــیعری ســەردەم تێدەپــەڕێ و لەونێکــی دی 
لــە دووانەســازیی بۆخوێنەرانــی خــۆی لــە شــیعردا دێنێتــە 
ــوێ »ســاڵح ســووزەنی«  ــە ن ــەوەی ســەر ل ــارا، وەک ئ ئ
بەرەنــگاری ئــەو دیکتاتۆرییەتــە زمانییــە ببێتــەوە کــە 
»هەمــووی  پێکهاتــەی  و  کــردووە  باســی  بــەردەوام 
ــا  تــۆ« مانایەکــی جیــاواز دەداتــە دێــڕی پێشــوو.. بــا ب

ــەوە؛ ــا بخوێنین ــە ئاوەه ســەردێڕی دەقەک
»ڕۆژێ نــا/ ڕۆژێ.. هەمــووی تــۆ« دیســان دەگەیــن 

بــە دوو مانــای جیــاواز؛
١- ڕۆژێــک بوونــی نییــە کــە هەمــوو بوونــی تــۆ 

بدرەوشــێنێتەوە.
٢ - ڕۆژێ ئەوەنــد درەوشــانەوەی نییــە کــە هەمــووی 

تــۆ /کــە وەک خــۆر وایــت/ نیشــان بــدا.
ــاواز،  ــای جی ــا دوو مان ــە وات ــەو دوو بۆچوون جگــە ل
ــاوازی دیکــەش »  ــە گشــتی جی دەگەینــە مانایەکــی ب
ڕۆژێ نــا ڕۆژێ هەمــووی تــۆ« کــە بڵێــی بکــرێ ئاوەهــا 

بیخوێنینــەوە؛ 
ــێ،  ــەر وا ب ــۆ.. ئەگ ــی ت ــوو بوون ــا ڕۆژێ هەم رۆژ ن
دەکــرێ ئــەو پێکهاتــە وێنەییــە وەک بــاری ڕامیاریــش 
بــە  بیــەوێ  شــاعیر  ئــەوەی  وەک  بکەیــن،  ڕاڤــە 
بەردەنگــی خــۆی بڵــێ جــار نــا جــار هەمــوو تــۆ بوونــی 

ــە/ ــت نیی ــش نا/بوون ــە و جارجاری هەی
ئەگــەر هــەر ئــەو ســەردێڕە ئاوەهــا بخوێنینــەوە 
»ڕۆژێ نــا ڕۆژێ تــر.. هەمــووی تــۆ« دیســان دەگەینە 
مانایەکــی جیــاواز.. وەک ئــەوەی شــاعیر نــاو لــە 
دووپــات کردنــەوەی وێنەییــدا وەک ســیفەتی لێهاتووتــر 
ــی دی  ــە ڕۆژەکان ــەرتر ل ــە ڕۆژێ س ــێ، وات ــە کاربێن ب
هەمــوو تــۆ کــە پێشــەکییەکە بۆســەرتر نیشــاندانی 

بەردەنگ/کــە بــە ڕۆژ، یــان خــۆری شــوبهاندووە و لــە 
ــەوە..  ــەوە دەنوێنێت ــەدا ئ ــژەی دەقەک درێ

ــە ســەردێڕی دەقەکــەدا  ــە ل ــە مانایی ــەم دوا کەوتن ئ
ــە... ــی تەکنیکگــەل شــیعری بەردەوام ــە پێ ب

 ئــەوەی خوێندتانــەوە بــەس ســەبارەت بە ســەردێڕی 
شــیعرێکی زۆر جوانــی )ســاڵح ســووزەنی(یە و هــەوڵ 
دەدەم لــە درێــژەی خوێندنەوەکانمــدا لــە بارســتایی 

وتارێکــدا ئاراســتەی بکــەم.
دێڕی یەکەم ئاوەها دەست پێدەکا؛ 

»هەتا کەنگێ لە منەوە قوڕ تا.. HB چاپگەرەکەم« 
پرســیارانەوە  پێکهاتەیەکــی  بــە  یەکــەم  دێــڕی 
دەســت پــێ دەکا.. لــەم دێــڕە دا دەردەکــەوێ کــە 
بێزاریــی  و  شــەکەتە  بابەتێــک  ســەر  لــە  شــاعیر 
ــەوەی  ــۆ ئ ــڕێ ب ــەت دەردەب ــی تایب ــە دۆخێک ــۆی ل خ
ــە  ــە ب ــەو ڕق و بێزاریی ــەکان ئ ــی وش ــی چنین چۆنیەت
جوانــی دەنوێنــن؛ » هەتــا کەنگــێ لــە منــەوە قــوڕ.. 
شــاعیر بــە هێنانــەوەی وشــەی »قــوڕ« کــە وشــەیەکی 
قێزەونــە، دژایەتــی خــۆی دەرحــەق ئــەوەی کــە خــۆی 
دەیڵــێ، یــان ئــەوەی کــە هەیــە دەردەبــڕێ. دژایەتــی 
لــە گــەڵ خــۆی، یــان ڕووبەرووبوونــەوە لەگــەڵ خــۆ – 

ــۆ  ــەوەی خ ــان ڕەفزکردن ی

ساڵح سووزەنی
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و  کەنگــێ«  »هەتــا  پێکهاتــەی  هێنانــەوەی 
وشــەی »قــوڕ« ئامــادە نەبوونــی ئــەو چەمکانــەی 
کــە بەرەنــگاری یەکــدی دەبنــەوە، وەبیــر خوێنــەر 
دێنێتــەوە، ڕاســتییەکەی ئامــادە بوونــی جەمســەرێکی 
هاوتەریــب بــە شــێوەی ئوتومــات. بانگهێشــتی ئامــادە 
بوونــی جەمســەرەکەی دیکەیــش دەکا و هەتــا کەنگــێ 
تامەزرۆیــی شــاعیر بــۆ تێکــەڵ بــوون لەگــەڵ بەردەنــگ 
وە بیــر دەخاتــەوە؛ »لــە منــەوە قــوڕ« بێزاریــی لــەم 
مەودایــە، دیســان خواســتی شــاعیر بــۆ ددان پێدانانــی 

ــەوە. ــتە دەنوێنێت ــەو خواس ــەر ئ ــی ه مانای
ئــەم دێــڕە بــە پێکهاتــەی » تــاا.. HB چاپگەرەکەم 
ــا کەنگــێ«  ــۆ وەی« چەمکــی »هەت ــە ب ــژەی هەی درێ
و  بێــزاری  نواندنــی  واتــە  بــکا،  کامــل/  تەکمیــل/ 
ــگ  ــە بەردەن ــە ل ــدا ک ــە مەودایەک ــاعیر ل ــەکەتی ش ش
ــەبارەت  ــە س ــگ ک ــی گرین ــەوە، خاڵێک دوور کەوتووەت
بەدێــڕی یەکەمــی ئــەم دەقــە، شــایانی گوتنــە ئەوەیــە 
ــن  ــد م ــە HB نووســیوە.. هەرچەن ــە شــاعیر Hp ب ک
نازانــم بــۆ وای لــێ کــردووە، بــەاڵم دەزانــم کە ئــەم دوو 
 )HP( .نیشــانەیە کــورت کــراوەی دوو شــتی جیــاوازن
چاپگــەر و )HB( کورتــەی نەخۆشــینی همۆگڵۆبینــە/
خوێنــی/ کــە نیشــاندانی شــەکەتی و بێزارییــە.. ئێســتا 
ئــەو نیشــانە کورتانــە چ بــە هەڵــە و چ بــێ هەڵــە لەبەر 
چــاو بگریــن، ماناکــەی دەگەڕێتــەوە بــۆ هەمــان بابــەت 
ــڕی  ــە دێ ــە دۆخــی شــاعیر ل ــە پێشــتر ســەبارەت ب ک
یەکەمــدا باســمان کــرد، ڕوونکردنەوەیــەک پێویســتە.

بــە ڕای فرۆیــد لــە دەقێکــی ئەدەبیــدا بــە هەڵــە 
بــۆ  کێشــانەکانیش  خــەت  تەنانــەت  نووســین، 

کردنــن.. بــاس  شــیاوی  ڕەخنــە  و  خوێندنــەوە 
ڕەنگــە بتوانیــن لــە خوێندنەوەیەکــی جیــاوازدا ئێــچ 
بــی، لــە زمانــی کوردیــدا بــە »هیــچ بــی« بخوێنینــەوە 
ــی  ــچ بوون ــە هی ــێ ب ــاژە ب ــوڕدا ئام ــاڵ وشــەی ق و لەپ
کــە  فانتازیایــی/  خەیاڵینــە/  بوونــی  یــان  ژیــان، 
نەبوونــی لــە هەمــان ئەزەلییەکەیــدا حەشــار دراوە، 
ئــەم بابەتــە لــە خوێندنــەوەی درێــژەی دەقەکــەدا 

ــرێ. ــۆی وەردەگ ــای خ ــر مان زێدەت
بــە هێنانــەوەی ئــەم دێــڕە »هەتــا کەنگــێ لــە منــەوە 
قــوڕ تــا ئێــچ بــی چاپگەرەکــەم« بۆچوونــی خــۆم بــەم 
شــێوە کۆتایــی پــێ دێنــم؛ کــە شــاعیر دەربڕینــی 

لــە خواردەمەنــی  خــۆی بــە شــێوەیەکی دژبەرانــە 
ــە  ــە ب ــەوە /ک ــە ڕێگــەی جەوهەرەکەی ــەی ل چاپگەرەک

ــان داوە. ــوبهێنراوە/ نیش ــوڕ ش ق
لــە دێــڕی دووەم، بەشــی یەکەمــدا دەق بــەرە بــەرە 
بەردەنگــی خــۆی دەناســێنێ. ئــەم ناســاندنە بــە لەونێ 
بــۆ گۆڕانــی دێــڕی یەکــەم، دەبێتــە تەنــز و پارۆدییەکی 
تــاڵ و زۆر جێی باســە/خوێندنەوەی زۆرتر هەڵدەگڕێ/ 
ئــەو دژایەتــی کردنــە ئێســتا بیچمــێ نــوێ وەردەگــرێ؛

»ســەما تــا قــوڕی مــن کــە هێشــتا گڵ بــووم« 
ــەوەی وشــەی »ســەما« گۆڕانێکــی  ــە هێنان شــاعیر ب
نــوێ دەســت پــێ دەکا وەک ئــەوەی کات - شــوێن 
ســەرەتای بــوون و »خلقــت«ی خــۆی و بەردەنگەکــەی 
بــێ. ســەما، یــان ســەماعی فارســی، واتــە جــۆرە 
ڕەقس/هەڵپەڕکێ/یەکــی ســۆفییانەیە کــە ســووڕانەوە 
و حاڵەتــی تاساو/خەلســە/ی لەگەڵــە و بــە مەبەســتی 
دەق  ئــارا،  دێتــە  ئایینــی   – دەروونــی  دەربڕینــی 
ــگ  ــکۆی بەردەن ــان و ش ــوری ش ــە هێ ــەیە ب ــەم وش ب
ــەوێ  ــر دەردەک ــە دوات ــەو بەردەنگــەی ک ــێ.. ئ دەنوێن

ــە خــۆی؛ ــووە ل ــان بەشــێک ب ــی، ی ــە خۆیەت ــە ل ک
»سەما تا قوڕی من کە هێشتا گڵ بووم و

تۆ گوایە لە من ساز بوویت..
تا کەی موریدی خۆم بم؟«

ئــەم بەشــە لــە چەنــد الیەنــەوە جێــی ســەرنجە؛ 
وشــەی ســەما کــە ڕەهەندێکــی ئوســتوورە – عیرفانــی 
هەیــە و گوایــە شــاعیر هــەر لەســەرەتاوە بــە حاڵەتــی 
ــگ  ــە ڕەو بەردەن ــەوە ب ــی دەروون ــە قوواڵی ــاو و ل تاس
ــە  ــدا ب ــاو کاتی ــە گەڕانەوەیەکــی ن ــەم کارە ل دەڕوا.. ب
ــتپێک و ڕۆژی  ــەرەو دەس ــەوە ب ــە کۆتایی ــە، ل پێچەوان

ــەوە. ــەزەل دەگەڕێت ئ
بــە  ئامــاژە  ئوســتوورەوە  ڕێگــەی  لــە  واتــە   -١
خلقەتــی ئــادەم و حــەوا دەکا و لــە هەمــان حاڵــدا 
ــە پێشــەی خــۆی  ــی حــەوا ل ــە ســاز بوون ــاژەش ب ئام
دەکا و بــە هێنانــەوەی پێکهاتــەی »کــە گوایــە« ئــەو 
بۆچوونــە دەخاتــە ژێــر پرســیارەوە »کــە گوایــە لەمــن 

ــت« ــاز بووی س
ئوســتوورەییەی  و  عیرفانــی  چەمکــە  ئــەو   -٢
»ســەما« کــە پێشــتر ئامــاژەی پــێ کــردووە، لێــرەدا 
زێدەتــر ڕوون دەبێتــەوە »تــا کــەی موریــدی خــۆم 
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بــم کــە تــۆی«، واتــە بەردەنگــی شــاعیر دێتــە پلــەی 
پیــر و موریــد و شــاعیر وەک موریــد دەنوێنــرێ و 
ئــەم  لەدەســپێکی  هــەر  کــە  بــوو  بابەتــێ  ئەمــە 
نووســینەدا ئامــاژەم پــێ کــرد )واتــە تێکەڵبوونــی 
شــاعیر لــە مەزنایەتــی و شــکۆی بەردەنــگ(دا، بــەاڵم 
ــە  ــە شــێوەیەکی دژبەران ــە شــاعیر ب ــە ک ســەیر ئەوەی
ئامــاژە بــە پێوەنــدی نێــوان خــۆی و موریــد، یــان 
پیرەکــەی دەکا، دیــارە ئــەو هەســت بــە شــەکەت 
ــە  ــزراوە.. ســەرنج بدەن ــدا پارێ ــە دەق ــە هێشــتا ل بوون
پێکهاتــەی » تاکــەی« لــەم ڕێگــەوە دەق دەیــەوێ 
شــوێنی ئوســتوورەیی شــەیتان بداتــە پیــاو و پلــە 
ــگ..  ــە بەردەن ــی بدات ــکۆی مرۆڤایەت ــی و ش مەزنایەت
بــەو جــۆرەی کــە شــەیتان دژایەتــی کڕنــۆش بردنەکــەی 
دەکا بــۆ ئــادەم، ئەمیــش دژی ئــەو کڕنــۆش بردنەیــە.. 
و ئاماژەیەکــی پارۆدیکــی جوانــە بــە کولتــووری پیــاو 
ســاالرانە لــە کۆمەڵــگای کوردیــدا.. ئــەم باســە لێــرەدا 

ــەری... ــەوە س ــێ و دێین ــی نای کۆتای
»تــۆ گوایــە لەمــن ســاز بــووی تاکــەی موریــدی 

ــۆی؟«  ــە ت ــم ک ــۆم ب خ
ئــەم بەشــە بــە هێنانــەوەی چەنــد تەکنیکــی ئەدەبــی 

کۆتایــی پــێ دێنــم کــە لــەو دەقــەدا دەوریــان گێــڕاوە؛
١- شــاعیر بــە کەڵــک وەرگرتــن لە »جکستاپوزیشــن« 
)هاوســێیەتی وێکچوویــی و جیاوازیــی( وێکچوویــی و 
جیاوازییەکانــی خــۆی و بەردەنــگ لەگــەڵ ئــادەم و حــەوا 

شــیکاریی دەکا.
ــە  ــارۆدی« ب ــە تەکنیکــی »پ ــن ل ــک وەرگرت ٢- کەڵ

ــێوازیی: دوو ش
ئەلف؛ ئەم دێڕە بەرانبەر بە هەموو شیعرەکە.

بەرەوڕووبوونــەوە  بــۆ  پــارۆدی  هێنانــەوەی  بــێ: 
ــی  ــە خــود و من ــی، وات لەگــەڵ بەردەنگــێ کــە خۆیەت

شــاعیر بــەرەو ڕووی یەکــدی بوونەتــەوە.
و  تەشــەر  هێنانــی  بــەکار  وەک  ئایرۆنــی   -  ٣
ــگ  ــەڵ بەردەن ــوون لەگ ــۆ تێکەڵب ــۆی ب ــی خ تامەزرۆی
بــەکار هاتــووە، وەک لــە چەشــنی دەربڕینــی دەقەکــەدا 
دەردەکــەوێ کــە نەســت بــەو کارە ڕازی نییــە و لێــرەدا 
ــە  ــەی ک ــەو حــاڵ لێهاتن ــەوە ب ــاژە بکەم پێویســتە ئام
لــە دێــڕی دووەمــی دەقەکــەدا بــە وشــەی ســەما ددانــی 
پێــدا نــاوە، هــەر وەهــا ئاماژەیــەک بکەیــن بــەو حــاڵ 

لێهاتنە/خەلســە/ کــە لــە دوو پۆلێنــدا باســی لێکــراوە؛ 
ــی.. ــی و نەرێن ئەرێن

لــە حــاڵ لێهاتنــی ئەرێنیــدا، مــرۆڤ لــە حاڵــی 
هێــوری زیهــن و هێمنایەتــی و هەســت بــە ئــازادی 
بــزاڤ و جووڵــەی ســەما بــە گشــتی  کردندایــە و 
ئــازاد بوونــی جەســتە دەنوێنــن، بــەاڵم لــە جــۆری 
دووەم، واتــە نەرێنیــدا لەگــەڵ جووڵــە و بزاڤــی خێــرا 
ــن  ــەرەو ڕووی ــوولکە ب ــاری ماس ــە و گوش ــد پات و چەن
بــەو جــۆرەی لــە پێکهاتــەی »ســەما تــا قــوڕی مــن.. 
موریــدی خــۆم بــم کــە تــۆی« و بازنــەی وشــەکانی دی 
و لەونــی بــە نهێنــی گوتنەکــەدا دەردەکــەوێ، شــاعیر 
ــە  ــە گوای ــە؛ »ک ــی دووەمــی حــاڵ لێهاتندای ــە حاڵەت ل
لەمــن ســازبووی« لێــرەدا ئایرۆنــی تێکــەڵ بــە گومــان 
ــە  ــەو گومان ــژەی دەقەکــەدا ئ ــە درێ و دوو دڵیشــە و ل
ــە  ــەرێ ڕەنگ ــە ئ ــە گوای ــێ؛ »ک ــکرا دەب ــر ئاش زێدەت
شــایەد تــۆ« کــە ئەگــەر لــەم دێــڕەدا، شــک و گومــان 
و زەمانەتــی ئــەو گومــان کردنانــە شــاعیرانەیە بــە 
ــە.  ــە گومــان/ گوای بەکارهێنانــی ســێ وشــەی ســەر ب
ڕەنگــە، شــایەد/ و وشــەی »ئــەرێ« بــۆ ددان پێدانــان 

ــو دەق..  ــە نێ ــی هاتوونەت ــە جوان ب
بــەاڵم لــە دێــڕی ســێیەمدا وەک ئــەوەی شــاعیر لــەو 
شــک و گومانــە دێتــەدەر و دەگاتــە ڕاســتییەکی تــاڵ و 

ددان بــەو ڕاســتییەدا دەنــێ؛ 
»بــەاڵم دڵنیایــی لــە مــن کــە ئەحمەقــم و تــۆ 

نامپێــوی« هەرگیــز 
دیســان شــاعیر لــە ڕێگــەی پارۆدییــەوە دەگاتــە ڕەفز 
ــەر بەردەنگــدا  ــە بەرانب ــی ل ــی خــۆی و باوەڕەکان کردن
بەرانبــەر  لــە  کــە  دەنــێ  بــەوەدا  ددان  دیســان  و 
بەردەنگــدا الواز و بچووکــە، ئەوەنــدە کــە بەردەنــگ بــە 
ــەی  ــێ گاڵتەجاڕان ــی لەون ــەکار هێنان ــێ! ب هیچــی دانان
دێــڕەکان، ڕەنگــە باشــترین شــێوەی دەربڕینــی خــۆ بــە 
ــە ئاســتی بەردەنگــدا و  ــێ ل ســووک زانینــی شــاعیر ب
ــووە؛ ــدا زۆر ســەر کەوت ــی پارۆدی ــەکار هێنان دەق لەب

ــە چ فەلســەفە گەوجــە و زانســت و چ  ــێ ک »ئەکەن
ــە و..«  ــێ ئازای ــە وا زان پیاوان

دیــارە شــاعیر ئــەم دێــڕەی لــە زمانــی بەردەنگــەوە 
ــگ و  ــەی بەردەن ــە پێگ ــۆی هێناوەت ــەو خ ــاوە. ئ هێن
باوەڕەکانــی بــە ســوخرە دەگــرێ، بەردەنگــێ کــە بــە 
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شــاعیری پیــاو پــێ دەکەنــێ و سیاســەت و فەلســەفە 
ــد  ــە چەن ــا ل ــە دەپێــوێ، جی ــە گاڵت ــەو ب و زانســتی ئ
لێــرەدا پێویســتە کورتــە  دەنگــی بوونــی دەقەکــە 
ــە  ــەدا دەقەک ــەم بەش ــە ل ــرێ ک ــەوە بک ــەک ب ئاماژەی
ڕەنــگ و بۆنــی ڕامیــاری وەردەگــرێ، سیاســەتێک کــە 
ــی کشــتوکاڵ و  ــی/ چاخ ــی دووەم دوای دەورەی چاخ
ژن ســاالری/ و ســەر هەڵدانــی بیــر و بــڕوای ئانیمیــزم 
ئــەو  و  ئــەم  ڕەهەنــدی  دوو  ژیانــی  فەلســەفەی  و 
دنیایــی بــەردەوام هەوڵــی داوە لــە خزمــەت بیــر و ڕای 

ــێ؛ ــەوەردا ب پیاوت
وە تۆ »چ ژنانە ئەکەنی کە شیرینی!!«

ــە  ــە ڕوانگــەی شــاعیرەوە ب ــەو سیاســەتە ل ــەاڵم ئ ب
پێــی ئــەو ڕاســتییەی کــە خــۆی پێــی گەیشــتووە، 
ــوان شــکۆ  ــی ج ــە ئاماژەیەک ــووە و ب ســەرکەوتوو نەب
و مەزنایەتــی بەردەنگەکــەی بــەڕووی خــۆی و هەمــوو 

ــێ؛ ــدا دەکێش پیاوان
»چ ژنانە ئەکەنی کە شیرینی!! 
چ پیاوانە جەرگ ئەدڕێ کە ژنە و
گوایە لە مەزڵوومستانی مێژووی

حەقیقەتەوە هاتۆتە چڕین
ئەحمەقستانە شیعر و مێژوو..«

و  نێواندەقێتــی  ڕێگــەی  لــە  دەق  بەشــەدا  لــەم 
دەســت  )شیرین(ـــەوە  نــاوی  بــە  »تەلمیح«ـــەوە 
قوواڵیــی  بــەرەو  خوێنــەر  نــاوە  ئــەو  و  دەکا  پــێ 
ڕووداوەکانــی چیرۆکــی شــیرین و فەرهــاد ڕادەکێشــێ.. 
ئــەم شــێوە گێڕانەوەیــە دەکــرێ لــە ڕێگــەی ڕەخنــەی 
بــۆ  لێکۆڵینــەوەی  الگــو/  کۆن/کهــن  چوارچێــوەی 
ــژەی  ــە درێ ــە ل ــە ک ــەوە سەرنجڕاکێش ــۆ ئ ــرێ و ب بک
دەقــدا دیســان بــەرەوڕووی لەونــێ هەڵگەڕانــەوە، یــان 
وێکچوویــی پێچەوانــە دەبینــەوە، بەکارهێنانــی دوو 
ژنانــە  »چ  دوای  لــە  سەرســووڕمان)!!(  نیشــانەی 
ئەکەنــی کــە شــیرینی!!« لــە بــواری گراماتۆلۆژییــەوە/ 
دەتوانــێ پشــتیوانی نیشــانەیی ئــەو هەڵگەڕانەوانــە بــێ 
بــۆ ئــەوەی هــەر دوای ئــەوە دێــڕی » چ پیاوانــە 
جــەرگ ئــەدڕێ کــە ژنــە« هاتــووە، دەبینیــن کــە 
ــەرگ  ــە چ ج ــە ژنانەی ــیرینی پێکەنین ــنە ش ــەو چەش ئ
بڕینێکــی پیاوانــەی بــە دوادا دێ و ســەر لــە نــوێ 
ــۆ  ــان دەدا ب ــەر ه ــەکان، خوێن ــارۆدی و بەرانبەرکێی پ

بیــر لــێ کردنــەوە لــەوەی کــە / فەرهــاد بــەرد ئەبــڕێ 
و شــیرین جەرگــی فەرهــاد/ 

لــە درێژەی ئەم تەشــەر و تێکەڵکردنــە نێواندەقێتیانەدا، 
چۆنیەتــی  کــە  تەنــز/  جەفەنــگ/  لــە  پێکهاتەیــەک 
دەربڕینــی زاڵــی دەقەکەیــە. شــاعیر ئامــاژە بــە ســەرەکی 

ــگ دەکا؛ ــی بەردەن بوون
کــە »گوایــە لــە مەزڵوومســتانی مێــژووی حەقیقــەت!! 

ـــەوە هاتۆتــە چڕین« 
بڕواننــە دەق کــە چــۆن حەقیقەتــی مێژوویــی – 
فەلســەفی لــە بــواری پیاوســاالریدا بــە ســوخرە گرتووە
زاڵمانــە  ڕاســتییەکی  وەک  مێــژووی  شــاعیر   -
کێشــاوەتەوە و بــە مەزڵوومســتانی کەســگەلێکی وەک 

زانیــوە. بەردەنگــی 
نیشــانی  دوو  کارکــردی  بــە  ڕاســتییە  ئــەو   -
سەرســووڕمان/!!/ و » گوایــە« بــە ســوخرەی گرتووە 
ــارۆدی/. ــگ و پ ــی جەفەن ــەوە/ زمان ــزی دەکات و ڕەف
ــە ســەر  ــە ل - وشــەی »چڕیــن ن ن« جەخــت کردن
هەڵســوکەوتی بــە تانــە و تەشــەر لــەو دەقــەدا و 
ــی  ــد جێ ــە و دوو ڕەهەن ــد مەدلوول ــی چەن وەک دالێک
ســەرنجە.. دوو مانــا کــە هــەر کامیــان بــە پێــی 

ئایرۆنــی مەبەســتی شــاعیر باشــتر دەپێکــێ؛
ــە  ــێک ب ــی کەس ــگ کردن ــە بان ــن ؛ وات ــف: چڕی ئەل
دەنگــی بــەرز، یــان خوێندنــی گۆرانــی بــە دەنگــی بــەرز 

و هــاوار کــردن..
وەک ئــەوەی شــاعیر بیــەوێ بڵــێ ئــەم مێــژووە 
نەگبەتــە هــەزاران ســاڵە گوێــی زەوی و خەڵکــی کــەڕ 
کــردووە و بــە دەنگــی بــەرز هــاوار دەکا بــۆ وەی 
بــاوەڕی پــێ بکــەن، هەرچەنــد شــاعیر بــە ســوخرەی 

ــووە گرت
بێ: چڕین؛ بە مانای دڕاندن و پارچەپارچەکردن،

حەقیقەتــە  و  مێــژوو  ئــەم  ئــەو،  ڕای  بــە  واتــە 
و  پێچەوانــە  ڕاســتییە  یــان  ســاختەچییانە، 
وانوێنراوەکانــی دەســەاڵتی پیاوانــە، بچــڕ بچــڕ کردنــی 
بوونــی ڕاســتەقینەیە کــە پارچــە پارچــە ســەر لەنــوێ 
بــۆ  پاســاوێک  ببنــە  وەی  بــۆ  چنــراون،  پێکــەوە 
ــەی  ــی وش ــڕ کردن ــڕ بچ ــاوان.. بچ ــەاڵتدارێتی پی دەس
»چڕیــن ن ن«و چــەن پاتــە بوونــەوەی پیتــی »ن«؛ 
ــەو پارچــە پارچــە  جنینــی/ ئەنجــن ئەنجــن کــردن/ ئ
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ــێ. ــە دەنوێن ــەوە لکاندنەوان ــواز پێک ــە دڵخ ــردن و ب ک
لــەم بەشــەدا شــاعیر شــیعر و مێــژووی ناوەتــە پــاڵ 

یەکــدی و دەمــەوێ هەنــدێ ڕوونتــر باســی بکــەم؛
ــە  ــی شــاعیرانی ســەرکەوتوو ل ــە تەکنیکەکان ــەک ل ی
دەقــدا هاونشــین و جێنشــین کردنــی وشــەگەلێکە کــە 
ڕەنگــە بــە ڕواڵــەت لەگــەڵ یەکــدی تەبــا نەبــن، بــەاڵم 
لــە ورد خوێندنــەوەی دەقەکــەدا تــێ دەگەیــن کــە 
شــاعیر وەســتایانە بــەکاری هێنــاون، پانتایــی بەرینــی 
مانایــی دەقەکــە زێدەتــر ســەرنجمان ڕادەکیشــێ و 
چێــژی خوێندنــەوەی شــیعرەکەمان ال شــیرینتر دەکا.. 
ــە  ــەوە ب ــدا دەگات ــە بنەڕەت ــە ل ســووزەنی، شــیعر )ک
ــارە  ــە مێــژوو نیزیــک دەکاتــەوە )کــە بڕی ــاڵ..( ل خەی
بەســەر واقیــع و ڕاســتییەکانەوە وەســتابێ( و جــێ 
گۆڕکێیــان پــێ دەکا و چ وەســتایانە لــە ڕێگــەی ئــەو 

ــی دەدوێ؛  ــی ئایرۆن ــە زمانێک ــەوە ب تەکنیک
ــەم  ــژوو/ ل ــیعر و مێ ــە/ ش ــەر دوو ال، وات ــاعیر ه ش

ــرێ/ ــە ســوخرە دەگ ــڕەدا ب دێ
»ئەحمەقستانە شیعر و مێژوو«

لــە درێــژەی خوێندنەوەکەمــدا زێدەتــر دەپرژێمــە 
ســەر ئــەم بابەتــە، جــارێ پێویســتە گرینگایەتــی 
ــەوە و  ــژوو ڕوون بکرێت ــەدەب و مێ ــوان ئ ــدی نێ پێوەن
ــڕە؛ ــە دڵ پ ــەو دوو چەمک ــدە ل ــۆ ئەوەن ــووزەنی ب س
ئــەزرا پاونــد شــاعیر و وەرگێــڕی ئەمەریکــی دەڵــێ: 

»ئــەدەب هەواڵێکــە کــە کــۆن نابــێ«
شــیعر، یــان چیــرۆک و شــانۆنامە لەگــەڵ ئەوەیــدا کە 
دەربــڕی دەروونــی خاوەن دەقە لە زۆر بوارداگێڕانەوەی 
ــاعیر و  ــە ش ــە ک ــەو کۆمەڵگایەی ــی ئ ــی کولتووری دۆخ
نووســەری تێــدا پــەروەردە کــراوە و قەڵەم و نووســینی 
ــەڵ  ــن، تێک ــەوەی دەینووس ــان ئ ــژاردووە، ئەدیب هەڵب
بــەو دیاردانــە دەکــەن کــە کــۆن بوونیــان بــۆ نییــە و 
ــەم  ــەوەن، ئ ــیاوی خوێندن ــەدەش ش ــدان س دوای چەن
گوتەیــە بــۆ هونەرەکانــی دیکــەش دروســتە، بــەاڵم 
ــەوە  ــە ســەردەمانی کۆن ــەدەب هــەر ل ــەوەی ئ ــەر ئ لەب
ســەرنجی توێژگەلــێ زۆری لــە خەڵــک ڕاکێشــاوە و بــە 
ــن  ــرێ بڵێی ــە بک ــەوە، ڕەنگ ــراو ماونەت ــێوەی نووس ش
دوای کتێبــە مێژووییــەکان، هیــچ بەرهەمــێ ئەوەنــدەی 
ــی  ــژوو و چارەنووس ــە مێ ــە ب ــێ ئێم ــات ناتوان ئەدەبی
گــەالن ئاشــنا بــکا، هــەر بۆیــە لــەم دەقەدا تــێ دەگەین 

ســووزەنی بــە لێــک نیزیــک کردنــەوەی شــیعر و مێــژوو، 
چ ئامانجــێ دەپێــوێ.. ڕاســتییەکەی ئــەو بــە گەڕانــەوە 
بــۆ ســەر ئــەو دوو چەمکــە، خەریکــی پێناســەکردن و 
ناســاندن و ڕەخنەکاریــی دەســەاڵتی زمانیــی کولتــوور 
و سیاســەتی گەلەکــەی خۆیەتــی و لــە ڕێگــەی زمانــی 
شــیعریی تایبــەت بــە خۆیــەوە، ڕاســتییەکانی ئــەو دوو 
چەمکــە هەڵدەوەشــێنێتەوە و ســەرئاوەژوو دەیبێنــێ و 
ــتان و  ــدن/ ئەحمەقس ــتەی گەوجان ــەوان وەک کەرس ئ

فێڵبازســتان/ ناودێــر دەکا..
بــا وردتــر ســەرنج بدەینــە درێــژەی دەقەکــە کــە 
ــی  ــەو زمان ــگ؛ ئ ــە بەردەن ــی کردووەت ــەی خەڵک زۆرین
ئایرۆنــی و تەنــز بــۆ گاڵتەپێکردنــی خەڵــک بــەکار 
ناهێنــێ، بەڵکــو گەوجێتــی، یــان بــۆ ڕوومــاڵ و ئاشــکرا 

دەکا؛
»کەرینــە مەزڵوومیــن و وازانیــن.. ڕۆســتەم« گەمەی 
زمانــی لــەم دەقــەدا ئەوەنــد لێهاتووانــە هاتووەتــە 
شــیعراندن، کــە بەردەنگــی پیــاو ڕێگــەی دەربازبوونــی 
ــدا بنــێ..  ــە گەوجێتــی خۆی نامێنــێ و ناچــارە ددان ب
خۆیشــی  »وازانیــن«  هێنانــی  بــەکار  بــە  شــاعیر 
کردووەتــە بگێــڕەوەی ئامــادە لــە دەقــدا، هەروەهــا 
کەســێکە لــە بەردەنگــە پیــاوەکان، کار کــردی خاڵەکان 
ڕاوەســتانێک  ئــەوەی  )...( دوای »وازانیــن« وەک 
ســاز بــێ بــۆ ئــەوەی خوێنــەر بخاتــە ڕاهێــان/ تعلیــق/ 
ـــەوە و لــە نــاکاو ڕووبــەڕووی بەهێزتریــن و پاڵەوانترین 
ــاو و  ــە ن ــەوە ک ــتەم« بکات ــە »ڕۆس کەســایەتی، وات
ــێ  ــی ب ــز و ئازایەتی ــۆی باســکی بە هێ ــە ه ناوبانگــی ب

ــە. وێنەی
بــە  پێویســتی  ئوســتوورەییە،  ئــەم کەســایەتییە 
پانتاییەکــی  هــەر  نــەک  بــۆ وەی  نییــە،  ناســاندن 
بەرینــی ئەدەبــی ئێــران، بەڵکــوو ئەدەبــی جیهانیشــی 
داگیــر کــردووە، بــەاڵم ئــەوەی کــە دەق دەیــەوێ 
ناڕاســتەوخۆ ئامــاژەی پــێ بــکا ئەمەیــە کــە هــەر ئــەم 
کەســایەتییە زل و بــە هێــزە بــۆ پاراســتنی دەســەاڵتی 
ــە الیەکــەوە فێــڵ دەکا و لەالیەکــەوە بووەتــە  خــۆی ل
کەرســتەی بەردەوامبوونــی دەســەاڵتی زلهێزانێــک کــە 

ــە.. ــاو بوون ــژوودا پی ــە مێ ــەردەوام ل ب
»کەرینە مەزڵوومین و وازانین... ڕۆستەم

چە گەوج وایزانی ئازایە و 
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چە پیاوانە سۆرابی کوشت!!
و چە ژنانە هاتە شەڕی ئەسفەندیار 
سیاسەت تیشکێکە لە هەتاوی ژن و

مێژوو هەمووی حەماقەتی پیاوە
»جگە نیتشە« 

پێشــتر ئاماژەمــان بــەوە کــرد کــە ڕۆســتەم کــێ 
بــوو و چــۆن باوەکــوو زۆر و توانایــی فیزیکــی هەبــوو 
پەنــای بــردە بــەر مەکــر و فریــو. ســووزەنی لــە دێــڕی 
ــە هەمــان زمانــی جەفەنــگ/  ــەم بەشــەدا ب دووەمــی ئ
ــەوە »چ  ــەرووی دەبێت ــەر ڕووب ــە و تەش ــز/ و تان تەن
گــەوج وایزانــی ئازایــە و چ پیاوانــە ســۆرابی کوشــت«، 
ڕاســتییەکەی ســەرە ڕمــی هێرشــی ســووزەنی لــەم 
دەقــەدا هــەر ئــەم دێڕەیــە، پیشــتر ئامــاژەم کــرد بــە 
دەســەاڵتی زۆر، یــان هێزتــەوەری پیــاوان لــە ڕۆگــە و 
ــکرای  ــەتی ئاش ــژوو و سیاس ــی مێ ــی درێژخایەن پانتای
ئــەوان بــۆ بەندکردنــی ژنــان، لێــرەدا دیســان بــە پێــی 
ئایرۆنــی جەختــی کردووەتــە ســەری، واتــە بــە پێی دال 
و مەدلوولگەلێــک کــە بەرینتــر لــە پانتایــی دەقەکــەدا 
هاتوونەتــە گــەڕ و گەمەکــەی بەرفراوانتــر کردووەتــەوە.
ڕۆســتەم دالێکــی هێماییــە کــە دەتوانــێ هەمــوو 
پیاوانــی مێــژووی وانوێنــراو بگرێتــەوە کــە هــەر کات لە 
هێــزی باســک و تواناییــدا کەمیــان هێنابــێ، چوونەتــە 

پــاڵ فێــڵ و سیاســەت؛ 
»چ گــەوج وایزانــی ئازایــە و..« چنیــن و پێکهاتــەی 
وشــەکان لــەم دێــڕەدا مانایەکــی قــووڵ دەگرێتــەوە 
و دواتریــش لــە پارۆدییەکــی دیکــەدا دەبێتــە ددان 
ژن/.  بەردەنــگ/  ســەرەکیتربوونی  بــە  پێدانــان 
وشــەگەلی »گــەوج« و » ئازایــە« بــە ڕوونــی نیشــان 
دەدا کــە ئــەوێ کــە خــۆی بــە بەهێــز دەزانــێ، چەنــد 
گێــژ و گەوجــە و دێــڕی دواتریــش ئــەو بۆچوونــە 
ڕاســت دەکاتــەوە؛ »چ پیاوانــە ســۆرابی کوشــت« 
کــەس نییــە ئــەوە نەزانــێ کــە ڕۆســتەم چــۆن ســۆرابی 
ــی  ــە نیشــاندانی کوڕکوژی ــڕە جگــە ل ــەم دێ کوشــت، ئ
ــدا  ــە لەدەق ــتوورەیە ک ــی ئوس ــەکار هێنان ــی، ب مێژووی
ئــەو دەرفەتــە دەداتــە خوێنــەری چــاالک بــۆ وەی لــە 
ــر  ــو/ زێدەت ــن الگ ــوە کۆنەکانەوە/که ــەی چوارچێ ڕێگ
ــۆ  ــی ب ــڵ و تەڵەکەکان ــە و فێ ــی پیاوان ــەتی زاڵ سیاس
گەیشــتن و پاراســتنی دەســەاڵتە لەرزۆکەکەی بناســێ، 

لێــرەدا بیــری بابەتێکــی جــۆن شــتاین بــەک کەوتمــەوە 
لــە ڕۆمانــی )بۆڵــە تــووڕەکان(دا کــە پیــاوان بــە 
ــە  ــان ب وێرانگــەر / Destructive / دەناســێنێ و ژن

 ..)protective( پشــتیوان 
)ســووزەنی(ش لــەم دەقــەدا ئاماژەیــەک بــەو بابەتــە 
دەکا؛ لــە حاڵێکــدا پیــاوان وەک هێمــای ڕۆســتەم 
بــە تامــەزرۆی دەســەاڵت و هێرشــبەر نیشــان دەدا، 
بــەاڵم ژنــان ئەگــەر ڕۆژێ دەسەاڵتێکیشــیان هەبــێ، بــۆ 
دەســتپێکی داهێنەریــی و جوانکاریــی بــەکاری دێنــن و 
ــردن دەپارێــزن،  ــە هەســتی شــەڕانەی هێــرش ب خــۆ ل
هــەر بــە ســەرنجدان و ئاوڕدانەوەیەکــی کــورت لــە 
ڕێبەرانــی ژن و پیــاوی جیهــان ئــەم ڕاســتییە ڕوون 

ــەوە.. دەبێت
ــە ســۆرابی  ــەی شــاعیر »ڕۆســتەم چ پیاوان ــە گوت ب

کوشــت« 
بــۆ لــەوە وێرانەخــواز تــر بوونــی هەیــە کــە کەســێک، 
تەنانــەت بــە فێــڵ و تەڵەکــە بۆ ســەلماندنی ســەرەکیتر 
بوونــی خــۆی و پاراســتنی دەســەاڵتی پشــتیوان ئاوەها 

بــە مەکــر، تەنانــەت کوڕەکــەی خۆیشــی بکوژێ؟ 
.

»ئەحمەقستانە شیعر و مێژوو
کەرینە مەزڵوومین و وازانین... ڕۆستەم

چ گەوج وایزانی ئازایە و
چ پیاوانە سۆرابی کوشت!!

و چ ژنانە هاتە شەڕی ئەسفەندیار
سیاسەت تیشکێکە لە هەتاوی ژن و

مێژوو هەمووی حەماقەتی پیاوە
)جگە نیتشە(

شێتی ئەگەر بزانی حەقیقەت حەقایەتە!
سیاسەت ژن

کە چاوتە ئەڕەنگێ و ئەقرتێ و ئەخومارێ
و ئەبڕێ و ئەپێکێ و ئەتیشکێ

هەموو ئە..کانم لە بیر نییە..گوڵی
پیاوم )واتە گەوج( و شیرینی واتە ژن! 
هەتا کەنگی لە HB چاپگەرە کەمەوە تا

من؟«
هاتــە شــەڕی  ژنانــە  پێنجەمــدا؛ »چ  دێــڕی  لــە 
ڕۆســتەم  کارەکــەی  لۆمــەی  شــاعیر  ئەســفەندیار« 
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دەکا و بــە ســووک لێــی دەڕوانــێ، ئــەو بــە ئانالۆگــێ 
ــەوەی  ــازی دەکا.. وەک ئ ــتەم س ــی ڕۆس ــە لەژنانەی ک
ســەد و هەشــتا پلــە لــە هەڵوێســتی خــۆی، واتــە 
ــەی  ــتی پێکهات ــە گش ــۆڕێ و ب ــە ژن دەگ ــری ل الیەنگ
خــودی دەقەکــە هەڵدەوەشــێنێتەوە و ڕۆگــەی دەقەکــە 
ــڕە  ــەم دێ ــرێ ئ ــا، دەک ــەدا دەب ــە ئاراســتەیەکی دیک ب
بــە خاڵــی وەرچەرخــان و هەڵوەشــانەوەی دەقەکــە 
بزانیــن، بــۆ وەی نــەک بــە شــێوە گوتــەی ڕووناکبیرانە، 
بەڵکــوو بــە زمانێکــی ڕەشــۆکیانە کارەکــەی ڕۆســتەم 
بــە کارێکــی ژنانــە هەڵدەســەنگێنێ، لەزمانــی خەڵکــی 
عەوامــدا پیــاوان بــۆ ســووککردن، یەکــدی بــە ژن 
بانــگ دەکــەن و ئــەم ڕاهاتنــە زمانییــە، هــەر چــی 
ــی  ــۆ بڵێ ــەاڵم ت ــەرە، ب ــووری لەس ــی کولت ــێ، مۆرک ب

ــێ؟ ــوورە ب ــەو کولت ــاندنی ئ ــتی دەق ناس مەبەس
لــە دێڕەکانــی دواییــدا تێدەگەیــن کــە وا نییــە، بەڵکو 
تەنانــەت هێــز و دەســەاڵتی ژنانــەش لــەو دەقــەدا بــە 
هــۆی فێڵبــازی و لــەڕێ بەدەرکــردن/ ئیغــوا/ دەدرێتــە 

بــەر ڕەخنــە.
وا دیــارە دەق دەیــەوێ بەرەنــگاری چەند ڕاســتییەک/ 

حەقیقــەت/ ببێتەوە؛
ڕاستییەکی ساختە و وانوێنراو.

باوەڕی شاعیر خۆی.
ڕاستییەک کە بە ڕاستی نازانێ.

ڕاســتییەک کــە شــاعیر باســی دەکا، هەمــوو شــتێ 
لــە دووانــەی لێکــدژ، نــا بەڵکــوو ڕووبــەڕوو بوونــەوەی 
چەنــدان لێکــدژە، تێگەیشــتن لــە دەقێکــی ئاوەهــا 
چەشــنی  ئــەوەی  بــۆ  ئەســتەمە،  و  نییــە  ئاســان 
دەربڕیــن، چنینــی وشــەکان و ئــەو تەکنیکگەلــەی 
بــەکار هاتوونــە، ناهێڵــێ دەق بــەرەو یــەک الیەنــی 
ڕوانیــن بچــێ و لــە ڕەهەندگەلێکــی بــێ کۆتاییــدا، هــەر 

ســاتەو تووشــی چەمکێکــی دیکــەت دەکاتــەوە؛
ژنانــە هاتــە  »چ پیاوانــە ســۆرابی کوشــت و چ 
ڕەهەندەکانــی  قوواڵیــی  لــە  ئەســفەندیار«  شــەڕی 
دەقــدا دوو دەســەاڵتی تێکــەڵ بــە فێــڵ و تەڵەکــە دژی 
یەکــدی دەوەســتنەوە و دەق بەرەنــگاری هــەر دووال 
ــە  ــە شــەڕی فریودەران ــە ل ــە شــتێ جگ ــەوە و ب دەبێت
و سیاســەت نابینــێ، پێشــتر دەســەاڵتی ژنیــان بــەس 
ــەو  ــش ب ــە دەقی ــی، باش ــادوودا دەبین ــر و ج ــە مەک ل

ئاکامــە گەیشــتووە، یــان نــا؟.. بەڵگــەی ئــەو بــۆ 
چەمکێکــی ئاوەهــا چشــتێکی دیکەیــە/ جگــە لــەو 
بــاوەڕە ســواوانەی کولتــووری کــۆن و عەوامانــە/ یــان 
ڕوانگــەی فەلســەفی فەیلەســووفانێکی وەک )کانت(ـــە 
کــە ژنــی بــە موڵکــی پیــاو زانیــوە؟ یــان ئەفالتــوون کە 
بایەخــی ژن بــەس لــە زایینــی مناڵدانــی شــایاندا کــورت 
دەکاتــەوە؟ یــان لــە ڕوانگــەی نیتشــەوە ســەبارەت بــە 
ــە  ــە ل ــی ژنان ــەم هەڵفریواندن ــۆن ئ ــن چ ــا بزانی ژن؟ ب
دەقــدا دەخرێتــە ژێــر پرســیار و گومانــی لەســەر ســاز 

ــێ؟ دەب
»سیاسەت ژن! 

کە چاوتە ئەڕەنگێ.. 
ئەقرتێ.. ئەخومارێ..

ئەبڕێ.. ئەپێکێ.. ئەتیشکێ و..«
ــا  ــەم ت ــە ک ــن ک ــە، دالگەلێک ــەم چەمکگەل ــوو ئ هەم
زۆر دەســەاڵتی ژن وەک چەشــنێک لــە هێــزی سیاســی، 
یــان فریوانــدن دەنوێننــەوە و لــە پانتایــی مێــژوودا 

ــراون. ــەکار هێن ــاوان ب ــەرەو ڕووی دەســەاڵتی پی ب
تــا هەنووکــە وادیــارە دەق ڕۆگــەی فووکــۆ و دریــدای 
پێــواوە، واتــە لــە شــەڕی نێــوان دووانــە لێکدژەکانــدا 
بــە تانــە و تەشــەر جەمســەری پیــاوی بــە جەمســەری 
ــەم  ــەرەی دژی ئ ــە ب ــی هێناوەت ــاندووە و ژن ــااڵ ناس ب
بــاوە باوەڕپێکــراوە گشــتخوازە، بــەاڵم لەمــە بــەدوا 

ــوێ؛ ــی دی دەپێ دەق ڕۆگەیەک
»سیاسەت تیشکێکە لە هەتاوی ژن و

مێژوو هەمووی حەماقەتی پیاوە
»جگە نیتشە« 

لــە  بــە بەشــێک  لــەم بەشــە دا دەق سیاســەت 
ــە  ــۆر ب ــەر خ ــە ئەگ ــێ، وات تێشــکی خــۆری ژن دەبین
کۆمەڵەیــەک لــە تیشــک ببینیــن، هەرگیــز ناتوانیــن 
ــەم  هەمــوو ئــەو تیشــکانە بێنینــە ئەژمــاردن، بــەاڵم ل
ــە.  ــەو هەتاوەی ــا تیشــکێکی ئ ــەدا سیاســەت تەنی دەق
باشــە دەق بــەم ڕوانینــەوە دەیــەوێ باســی دەســەاڵت 
و ئاقــاری فریواندنــی ژنــان بــۆ ســەرکەوتن بەســەر 

ــارا؟ ــە ئ ــدا بێنێت پیاوان
لەمــە بــەدوا دەق لــە هەڵوێســت وەرگرتنــی جیــاواز 
دەکا  خــۆی  ســەرەتای  بەشــی  دژایەتــی  نوێــدا  و 
ــژوو  ــەوە » مێ ــۆی دەبێت ــەرەو ڕووی خ ــڕە ب ــەم دێ ب
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ــە  ــە نیتشــە«، وات ــاوە.. جگ ــی پی ــووی حەماقەت هەم
نێــو  ئــەو شــیرینە مەزڵوومــەی دانیشــتووی  ئیتــر 
ــەوەی  ــەوە و وەک ئ ــز دەکات ــە ژنانەکــەی ڕەف پێکەنین
ژێــر  بیخاتــە  دەیــەوێ  »نیتشــە«  پاڵپشــتی  بــە 
ژنــی  نیتشــە  پرســیارەوە.. هەمــووان دەزانــن کــە 
وەک کەســێک کــە بیــەوێ ببێتــە ســەرەک پیــاو/ 
ــە  ــەو ل ــد ئ ــەر چەن ــوو، ه ــووڵ نەب ــووپەرمەن/ قەب س
ــە  ــە ژن ب ــەق ب ــدا دەرح ــە بژاردەبێژییەکانی ــدێ ل هەن
هێرشیشــی  بــەاڵم  دەنووســێ،  ڕێــزەوە  و  هێــوری 
ــەڕی  ــەو پ ــی »ئ ــە کتێب ــی و ل ــە ســەر ژنانەی بردووەت

چاکــە و خراپــە«دا ســەبارەت بــە ژن دەڵــێ؛
»ژنــان کاریــان بــە ســەر ڕاســتییەکانەوە- حەقیقەت- 
چییــە؟ هــەر لــە ســەرەتاوە شــتێ نامۆتــر، دڵئازارتــر و 
دژمنتــر لــە حەقیقــەت، الی ژن بوونــی نەبووە، هونەری 
مەزنــی ئــەو درۆکردنــە و ســەرترین ســەرقاڵییەکانی بــە 

ڕواڵــەت جوانییە!« 
بڵێــی ئــەم دەقــەش بیــەوێ بــەم دێــڕە »سیاســەت 
تیشــکێکە لــە هەتــاوی ژن..« مــۆری ڕاســتی بەســەر 

ئــەو بۆچوونــەدا بنــێ؟
و  حەقایەتــە  حەقیقــەت  بزانــی  ئەگــەر  »شــێتێ 

ژن«  سیاســەت 
نیتشــەش زۆر جــار حەقیقــەت و ژنــی لێکچوانــدووە و 
الی وایــە کــەس تێیــان ناگا، لێرەدا ئەویــش کەوتووەتە 
ــە ڕێــی تەشــەرەوە دەڵــێ  ــەو دژبەرایەتییــە و ل نێــو ئ
بڵێــی  چیرۆکەکاندایــە«  لــە  بــەس  »حەقیقــەت 
سیاســەتیش بــەو شــێوەیە بدرێتــە پــاڵ ژنــان؟ ئــەوەی 
کــە دەق لــە دەربڕینــە ئاڵۆزەکانیــدا دەینوێنــێ، زێدەتر 
دەچێتــەوە ســەر گەمەیەکــی وانوێنــراو ســاز کــە لەوێــدا 
هیــچ شــتێ ئــەوە نییــە کــە دەبــێ ببــێ. ڕاســتییەکەی 
ڕاســتییەکان ئەوانــە نیــن کــە ئێمــە دەیانبینیــن، بەڵکو 
لــە ڕەمــز ونهێنــی نیشــانەکانی نێــو میدیاکانــدان و 
بــە ڕای »بودریــار« ســەرەک- حەقیقــەت/ هایپێــر 
الی  ســەرمایەداری  سیاســەتی  کــە  یــن  ڕیالیتــی/ 
دەینوێنــێ  باوەڕپێکــراو  ڕاســتییەکی  وەک  ئێمــە 
کــە ڕاســتییەکەی جگــە لــە فێــڵ و هەڵفریوانــدن و 

ــن. ــی دی نی ــراوی، هیچ وانوێن
ــەو  ــەرەو ئ ــەر ب ــەرنجی خوێن ــەوێ س ــی دەق بی بڵێ

ــێ؟ ــتییەکان ڕاکێش ــە ڕاس ــنە ل چەش

بڵێــی دەق بیــەوێ دەســەاڵتی ســەرەکی لــە بەرانبــەر 
بۆچوونــی پێکهاتەخوازانــەدا بخاتــە ژێــر پرســیار؟ یــان 
خوێنــەر بــەرەو بیــر و ڕای فووکۆ ســەبارەت بە پانتایی 
دەســەاڵت لــە هەمــوو ســەرجەمەکانی بوونــدا ڕاکێشــێ؟ 
بڵێــی دەق بیــەوێ خوێنــەر هــان بــدا بــۆ ئــەوەی لەگەڵ 
دووانــە  ســەرئاوەژۆکردنی  و  هەڵوەشــێنی  پێکهاتــە 
لێکــدژەکان و جەمســەرەکانی دریدایــی ئاشــنابێ و 
هەڵوەشــانەوەی بنەمــای ســەرەکی و جێنشــین کردنــی 
کۆتــەرە/ قطــر/ ی نائامادە/غایــب/ بناســێ؟، یــان 
ئــەوەی کــە دەق خوێنــەر دەخاتــە ڕاهێــان/ تعلیــق/
ێکــی هەتایــی و سەرلێشــێواوی نیشــانەکان کــە پــڕن لە 

شــک و گومــان و دوو دڵــی..؟
ئەوجــا بڵێــی بکــرێ، ئــەو پرســیارە ئاراســتە بکەیــن 

؛ کە
ــای  ــە مان ــەم چەشــنە دەربڕینــەدا کــە دەق پــڕە ل ل
ــۆ ڕای  ــوێ.. ب ــت ت ــە پش ــوێ ل ــان ت ــوێ، ی ــد ت چەن
نیتشــە لــە ســەر ژنــان بگەڕێیــن؟ ئەگــەر وابێ، دیســان 
ــۆ  ــەوە، ب ــا دەبین ــی وات ــس و دژبەری ــی پارادۆک تووش
وەی نیتشــە زۆر جــار پشــتیوانی خــۆی لــە ژنــان 
دەربڕیــوە، بــەاڵم ئــەو پشــتیوانییە بــە پێــی دڵخوازیــی 
خۆیەتــی.. ئــەو »نیتشــە« الیەنگری »دیۆنیزۆس«ـــە 
کــە خــوای هونــەر و ســەما و گۆرانــی و جوانیــی 
ژنانەیــە و بەرەنــگاری »ئاپۆلــۆن« دەبێتــەوە کــە 
خــوای عەقڵــی پیاوانەیــە، دەکــرێ بــەو ئاکامــە بگەیــن 
کــە ئــەم دەقــە ســەر بــە بیــر و ڕای ئــەوە.. نیتشــەش 
هەرچەنــدە الیەنگــری ژنانــی »دیۆنیــزۆس«ی بــوو، 
بــەاڵم ئــەم ژنانەییــە بــە نــاو مودێرنــەی قەبــووڵ نەکرد 
ــی  ــی و ئابووری ــەرمایەی جیهان ــی س ــە دڵخوازی ــە ب ک
لــەش هاتووەتــە ئــارا.. دەیــان پرســیاری دی دەکــرێ 

ــەم دەقــە بکــرێ... ئاراســتەی ئ
دەدەمــە  دی  پرســیارەکانی  و  خوێندنــەوە  بــەاڵم 
دەســت خوێنەرانــی دیکــەی چاالکی دەقی کــوردی.....

سەرچاوەی دەق؛ 
کــۆ  ئەزانــم«  ئەســێوێ  لــێ  »ســەرتان  کتێبــی 
بەرهەمــی ســاڵح ســووزەنی – چاپــی پیرەمێــرد، ٢٠١٩


