
21 ژمارە ) 422 ( - دووشەممە 2016/8/29
ئەدەب و كولتوور

لە ڕوانگەی)ئۆشۆ(وە

ئەو شیعرانەی خۆشمدەوێن 
)2(

ئەنوەر عەباسی )هەرەس(

ئەمجارەیــان هەڵبژاردنــی شــیعرێك كە 
خۆشمدەوێ ئاسان نەبوو. لەبەر ئەوەی ئەم 
شاعیرە كە ئەمڕۆ دەبێ شیعرێكی هەڵبژێرم، 
زۆر شیعری هەن بۆ من خۆشەویستن. بۆیە 
هاتم و یەكێك لەو شــیعرانەیم هەڵبژارد كە 
ماوەیــەك وەكوو كڵێشــەیەك لە مێشــكمدا 
كــە  شــیعر  لــە  كڵێشــەیەك  مابــووەوە، 
خۆشــم نــاوێ و تەنانەت ئەو ســەردەمەی 
كــە هێنــدەك الوتر بــووم، هەڵوێستیشــم 
دیســانەوە  هاتــم  نوانــدووە.  بەرانبــەری 
ئەو شــیعرەم خوێنــدەوە و دیتــم ئەمجارە 
چەندە ئــەو شــیعرەم خۆشــدەوێ. وەكوو 
هاوڕێیەتــی، ئەو هاوڕێیانەی لە دوای شــەڕ 
و كێشمەكێش دەبنە هاوڕێمان، زۆربەی جار 
دەبنە خۆشەویستترین هاوڕێ. ئەم شیعرەی 
''پەشــێو'' بۆ من ئاوایە. باسی شیعری'' لە 

دەستم دێ'' دەكەم.

لە دەستم دێ
كاتژمێری كامەرانیت بوەستێنم

لەدەستم دێ
ئەڵقەی پەنجەت پێ فڕێ دەم

نامەی بەختت بسوتێنم
لە دەستم دێ

هەموو شتێك ئاشكراكەم
كام شەوەت گەش و ڕووناكە

ئەو شەوە پف لە چراكەم
لە دەستم دێ، بە دوو وشە

دڵی زاوای نوستووت ڕەش كەم
لە خۆشاوی

شەوی پەردەتان بێ بەش كەم
نامەكانت...

یەك یەك ماون
دیاریە سادەكانت
یەك یەك ماون
چاویان شۆڕە

دەست لەسەر سنگ بۆم وەستاون
لە تاوی ئەو كارەساتەم
ئارەقەی شەرم ئەتكێنن
مۆری حەزێكی ئاگرین

بە ناوچاوتەوە..ئەلكێنن
تاڵێكی پرچت نەماوە
تێر تێر بۆنم نەكردبێ

جێی دەرزییەك
لە سینگی برسیت نەماوە
پەنجەم پەی پێ نەبردبێ
گەواهی ئەدەن لەسەرت

دار تێلەكانی سەر شەقام
گەواهی ئەدەن ئەوانەی
نامەی تۆیان بۆ ئەهێنام
بەڵێ گیانە گەر بمەوێ

كاتژمێری كامەرانیت بوەستێنم
گەر بمەوێ

ئەڵقەی پەنجەت پێ فڕێ دەم
نامەی بەختت بسووتێنم

بەڵگەم پێیە
هەزار بەڵگەی ئاشكرا و ڕوون

بەڵگەی چوار ساڵ پێكەوەبوون
بەاڵم چ بكەم؟

خۆشەویستیت نەهەنگێكە
خوێنی هەڵچووم ئەخواتەوە

خۆشەویستیت ڕووبارێكە
قینی ڕەشم ئەشواتەوە

كۆمەڵێك رەخنە ئاراســتەی ئەم شیعرە 
كراون. ئەم رەخنانە زیاتر باســی ناوەڕۆكی 
شیعرەكە دەكەن و لەسەر ئەو بنەمایەن كە 
ئەم شیعرە دژە ژنە. من لێرەدا نامەوێ خۆم 
لەو باســە وەربدەم و بە پێچەوانەی رەوتی 
بــاو، لە زنجیرە وتارەكانی ''ئەو شــیعرانەی 
خۆشــمدەوێن'' نامــەوێ بچمــە نێــو بواری 
جوانیناسی شیعریی ئەم شیعرەوە. بەڵكوو 
دەمــەوێ خوێندنەوەیەكی دەروونشــیكارانە 

بۆ ئەم شیعرەی پەشێو بكەم.
لەم شــیعرەدا بەڕوونی هەرســێ بەشی 
دەروونیی مرۆڤ )بەپێی دابەشكارییەكەی 
فرۆیــد( بــەدی دەكرێــن. پرســیار ئەوەیە 
كە كامیان بەســەر ئــەوی دیكەیاندا زاڵە؟ 
فرۆید سیســتەمی دەروونیی مرۆڤ بە سێ 
- 2 ،)ID(بــەش دیــاری دەكات:1 -ئیــد
 .)super ego( 3 -بان مــن ،)ego( مــن
ئیــد بنەمای ســەرەكی كەســایەتی مرۆڤ 
پێكدێنێت كە لەگەڵ لەدایكبوون لە مرۆڤدا 
هەیــە و گرینگتریــن بەشــی ئیــد هەمــان 
غەریزەكانــن كە بەگشــتی لەســەر بنەمای 
پێویستییە فیزیكییەكانی ئەو كار دەكەن، 
وەكوو ویســتی جنســی و... . بەشێك لە 
ئیــد بــە تێپەڕبوونــی كات سیســتەمێكی 

تایبــەت پێكدێنێــت كــە لــە نێــوان ئید و 
دنیــای دەرەوەدا رۆڵی نێوەنجی دەگێڕێت. 
ئەمــە )من( یان ئیگۆیە. بە كورتی یەكێك 
لــە گرینگتریــن كارەكانــی ئیگــۆ ئەوەیــە 
كە ویســتی ئید لەگــەڵ دنیــای دەرەوەدا 
هەڵبســەنگێنێت و بڕیــار بــدات كــە ئــەو 
ویســتانە بێنە دی یان رێگرییان لێبكرێت. 
ســوپەر ئیگۆ نوێنــەری بایەخە باوەكان و 
ئایدیاڵــە كۆمەاڵیەتییەكانــە كــە دەروونی 
كراونەتــەوە و لەالیــەن دایــك و باوكــەوە 
)هەركەســێك لە دەرەوەی مــرۆڤ خۆی( 
دەخرێتــە بەردەســتی منــداڵ و ئیدی بەم 
ئایدیاڵــە كۆمەاڵیەتییانە گــەورە دەبێ كە 
هەمیشــە چاودێریی دەكەن. ئید و سوپەر 
ئیگــۆ لە یەك خاڵــدا وێكچوونێكی زۆریان 
هەیــە، ئەویــش ئەوەیــە كــە هەردووكیان 
پێوەندییــان بە رابــردووی مرۆڤەوە هەیە. 
یەكیــان رابــردووی فیزیــكاڵ و ئەویتریان 
رابردووی كۆمەاڵیەتــی. بۆ كورتكردنەوەی 
باســەكە ئــەم بابەتــەم زۆر بــە كورتــی 
و گوشــراو بەیــان كــرد دەنــا زۆر لەمــە 
بەرباڵوتــرە، بەاڵم لێرەدا ئێمە كارمان هەر 
بــە ئەوەندەیەتی.لە شــیعری )لە دەســتم 
دێ(دا )ئید(ی شاعیر سەودایەكی خرۆشان 
و توندئــاژۆی هەیــە بــۆ تۆڵەســەندنەوە. 
دەیەوێ كاتژمێری كامەرانیی دڵداری بێوەفا 
بوەستێنێ. هەموو ئەعزای ناڵینی دەناڵێ و 
داوای تۆڵە دەكەن. تۆڵەیەكی بێبەزەییانە. 
شاعیر بەیەكجاری پانتاییەك دەخولقێنێ كە 
بەردەنگ پرســیاری لەال ساز دەبێت: باشە 
ئەم هەموو ویســتی تۆڵەیە لە كوێوە دێت؟ 
كار دەگاتــە شــوێنێك كە شــاعیر خەریكە 
پەردە لەســەر كۆمەڵێك نهێنــی زۆر ورد و 
تابوو الدەدا. باســی ئەندامێكی جەســتەی 
دڵدارەكەی دەكات كە كاتی خۆی دەســتی 
پێڕاگەیشــتووە و بە برسی وەسفی دەكات. 
وشــەی برسی لێرەدا بە تەنیا خۆی بارێكی 
مانایــی زۆر قورســی هەڵگرتووە كە دەكرێ 
زۆر زۆرتــری لەســەر بنووســرێ، بەاڵم لەم 
وتارەدا ناگونجێ. شــتێكی نەمــاوە كە كار 
بگاتــە بەزاندنی ســنووری ئەخــاق و تەنیا 
شــتێك كــە ماوە بۆ گەیشــتن بەو ســنوور 
بەزاندنــە هێنانــی ناوی دڵــداری بێوەفایە. 
لێــرەدا ''ئیگۆ'' دەســتبەكار دەبێت. لەگەڵ 
ئەوەی كە دەزانێ دنیای دەرەوە لەگەڵ ئەم 
ویســتەدا ناگونجێ بۆ نەرمكردنەوەی ئید و 
هەڵسەنگاندنێكی ژیرانە بۆ خۆی، پاساو بۆ 
ئەو غەریزە و ویستە توندئاژۆیە دەهێنێتەوە. 
لێرەدایــە كە هەوڵ دەدا بەرگی دادپەروەری 
بكاتــە بەر چەمكــی تۆڵە. ئیگۆی شــاعیر 
لەبەرانبــەر ئــەو ویســتە توندئاژۆیەی تۆڵە 
ئەســتاندنەوە بەربەرەكانــێ دەكات، بــەاڵم 
ســەرەتا مەیلی تەواوی نییە كە رێگریی لێ 
بكات و بیكوژێنێتەوە. بەڵكوو رەهەندەكەی 
دەگۆڕێ. بە هێنانە گۆڕی باســی نامەكانی 
دڵــداری بێوەفا و دیارییەكانی كە چاوشــۆڕ 
و دەســت لەســەر ســینگ لەبــەر دەمــی 
شــاعیر وەســتاون، بااڵنســێك لــە نێــوان 
رەش و ســپیبوون و چــاك و خراپبوونــدا 
ســاز دەكات. دیارییەكانــی دڵــدار وەكــوو 
هێمایــەك لە خــودی دڵدار لێــدەكات. واتە 
ناڕاســتەوخۆ دەڵێ كە دڵدارەكەم خۆیشــی 
)بۆیــە  كــردووە  خیانەتێكــی  چ  دەزانــێ 
خۆیشی دەزانێ كە تۆڵە ئەستاندنەوە مافی 
خۆمە( و بەمشــێوەیە دەیەوێ دادپەروەری 
بەڕێــوە بچــێ. پاشــان هەموو شــتێك لەو 
چوارچێوەیەدا پێناســە دەكات، وەك بڵێی 
لــە دادگا و لەبــەردەم خواژنی دادپەروەری 
''یوســتیتیا'' راوەســتابێ، باسی گەواهی و 
بەڵگــە دەكات. هەموو ئەمانە لە پێناو یەك 
شــتدایە: كۆنترۆڵی ئید. بەاڵم ئید ئەوەندە 
بەهێزە كە هێشــتا ركێف نەكــراوە، كەواتە 
شاعیر دەستەودامێنی سوپەر ئیگۆ دەبێت. 
هەموو ئەمانە لە نەستی شاعیردا روودەدەن 
و رەنگە لە كاتی نووسیندا بۆ یەك چركەش 
بەشــێوەی ئاگایانــە بیــری لــەم بابەتانــە 
نەكردبێتەوە. هەرچەند شاعیر لە لێدوانێكیدا 
كە لەم دواییانە لەگەڵ كەناڵێكی راگەیاندن 
دابــووی، دەڵێــت ئەگەرچــی ئەم شــیعرە 
هی 47 ســاڵ لەوە پێشــە و بە مێرمنداڵی 
نووســیویەتی، بــەاڵم دیســانیش رق و قین 
وای لێنــاكات ســنوورەكان ببەزێنێــت و بۆ 
ســەلماندنی ئــەم مەبەســتەش ئامــاژە بە 
كۆتایی شــیعرەكە دەكات. سوپەر ئیگۆ لە 
كۆتایی ئەم شــیعرەدا ناوی خۆشەویســتی 
دێنــێ و ئــاو بە ئاگردا دەكات كە دەشــێت 
ئەویش جۆرێك پاساو هێنانەوە بێت. كاتێك 
كە شاعیر ناتوانێ لە نێوەڕاستی مشەرعێنی 
دادگادا باســی رێزی ئەخــاق و مرۆڤایەتی 
بــكات )چونكا دەبێ بە دروشــمدان( خێرا 
هەر بەو رێگایەدا كــە هاتووە، دەگەڕێتەوە 
بۆ نێو خۆی. بۆ نێو شــتێك كە هاوبەشترە 

لەگەڵ دڵدار. هەســتێك كە دەزانێ ئەویش 
تێیدەگا. رەنگــە بگوترێ ئەمە منەتێكە كە 
لەســەر دڵــدار دەیــكا، بەاڵم ئەگــەر وایش 
بێت دیســانەوە هێنــدە بەهێزە كە هەم ئید 
رازی بــكات و هەم ئیگۆ لە پەلەقاژە رزگار 
بكات. لە بیرمان نەچێ كە بەپێی ناوەڕۆكی 

شیعرەكە شاعیر حەقی بەدەستە. 
ئایدیاڵێكــی  خۆشەویســتی  لێــرەدا 
نامومكینێــك  هەمــوو  كــە  كۆمەاڵیەتییــە 
مومكیــن دەكات. وەكــوو خــودا و دیــن و 
ئایدیۆلۆژی كە دەتوانن قســەی كۆتا بكەن 
و كەس قسە لەسەر قسەیان نەكات. شاعیر 
دەیــەوێ دڵنیــا بێتــەوە و بەردەنگەكــەی 
دڵنیــا بكاتەوە كــە لە توانایــدا هەیە تۆڵە 
بكاتەوە، بەاڵم نایكاتەوە و پێداگری لەسەر 
ئەمــە دەكات. چونكە دەزانــێ بایەخی ئەم 
لێبوردنە لەگەڵ لێبوردنێك كە لە الوازییەوە 

بێت، قەت بەراورد ناكرێت. 
ئەم شــیعرە لــەم روانگەیەوە شــیعرێكی 
تایبــەت و تا رادەیەك كــەم وێنەیە. رەنگە 
هەر ئەو كێشمەكێشە دەروونییە )بۆ ئێمەی 
رۆژهەاڵتی ناوینی كە لە گێژاوی سوننەت و 

مۆدێرنیتە و ویست و سەركوتی 
ویستدا تێگیراوین، نامۆ نییە( 
وای كردبێــت ئەم شــیعرە 
هەتــا ئێســتاش ئەوەندە 
ئێمەیەك  بێــت.  گرینگ 
بچووكتریــن  لــە  كــە 
تی  و كە ڵســو هە

رۆژانەماندا تووشی كێشمەكێشی دەروونین. 
هەتا بڕیار دەدەین كە فیلتەری جگەرەكەمان 
لەســەر شــەقام فڕێدەین )ویستی ئید( یان 
بیخەینە نێو تەنەكەی زبڵەوە )چاوەڕوانیی 
ســوپەرئیگۆ( لەگــەڵ خۆمانــدا مشــەرعێن 

دەكەین )هەڵسەنگاندنی ئیگۆ(.
فرانســیس بیكەن فیلەســۆفی بەریتانی 
دەڵــێ: ئــەو كەســەی كــە بیــر لــە تۆڵە 
ئەستاندنەوە دەكاتەوە، لە راستیدا برینێك 
هەڵدەداتەوە و تــازەی دەكاتەوە كە ئەگەر 

لێیگەڕابا خۆی وردە وردە ساڕێژ دەبوو. 
ســەرەڕای هەمــوو ئەمانــە، بــەڕای من 
شــاعیر تەنیــا بــە نووســینی ئەم شــیعرە 
تۆڵەی خــۆی كردووەتەوە. برینەكەی خۆی 
هەڵداوەتەوە و ئیدی قەت ســاڕێژ نابێتەوە. 
بۆیــە هەتــا ئێســتاش ئێمــە باســی ئــەم 
شــیعرە دەكەیــن. ئەگەر بیویســتبایە تۆڵە 
نەكاتــەوە، دەبوو ئەو شــیعرە نەنووســێ. 
بــەاڵم چ تۆڵەیەكــی جــوان و دڵڕفێنە ئەم 
شیعرە. شیعرێك كە خۆشمدەوێ. شیعرێك 
كــە 47 ســاڵ لەمەوپێش لــە گوندێكی ئەم 

كوردستانە نووسراوە. 

حەمەسەعید حەسەن

)5(

لــە چركەســاتی مووچڕكــی خۆشــیی 
جووتبوونــدا، زەمەن دەوەســتێت و خود 
بزر دەبێت، ئینســان لەو وەختە كورتەدا، 
هاوزەمان هەســت بــە نەمری و بە نەمانی 
)مــن(ی خۆی دەكات. ئــەو بزربوونی من 
و وەســتانی زەمەنــە، وا دەكەن ئینســان 
بــە ڕوونــی خــۆی ببینێــت و هەســت بە 
شكۆمەندیی خۆی بكات. هەرچەندە ئینسان 
بۆ گەییشــتن بەو هەستكردنە كەمخایەنە، 
وزەیەكــی زۆری لە كیــس دەچێت، بەاڵم 
ئاوەزی بۆ ئەوە هانی دەدات، ئەو هەستەی 
لە كن دروســت ببێتەوە و ســەرلەنوێ بە 

هەمان ئەزمووندا بڕواتەوە.

یەكێك لــە جیاوازییەكانی نێوان ئاژەڵ 
و ئینسان ئەوەیە، سێكس كە سەرچاوەی 
ژیانە، الی ئاژەڵیش هەیە، بەاڵم هەمان ئەو 
سێكسە نییە كە الی ئینسان هەیە، ئاخر 
لــە چاوی ئاژەڵدا، ئەو ئاگری تینوویەتییە 
بۆ سێكس نابینین كە لە چاوی ئینساندا، 
نزیكەی هەمیشــە گەش گــەش دەگڕێت. 
ئەوە لە چاوی ئینســاندا بــە زەقی دیارە 
كــە چەند برســییە بۆ ســێكس و كە لێی 
تێر نابێت، لەم ڕووەوە ئاژەڵ لە ئینســان 
جوانترە، ئینســانی هەمیشە بەئاڵۆش كە 
لــە ئەنجامی چەپاندنەوە، وەك شــێتێكی 
كۆتكــراوی لــێ هاتووە و ئیلــا مەگەر بە 
ڕووخاندنــی دیوارەكانی نێوان نێر و مێ و 
بــە پەروەردەیەكی نــوێ، لەو گرێكوێرەیە 

ڕزگاری ببێت. 

وەك چــۆن ئەوەمان بەالوە ئاســاییە، 
ئاژەڵ ڕووتە، فەریادڕەســی ســاختە، كە 
واعیزە، نەبووایە، ئینسانی ڕووتیشمان بە 
ئاسایی دەبینی. ئەوە زادەی ئاڵۆزی و گرێی 
دەروونییە، سرووشتی نییە، ئینسان خۆی 
دەپێچێتەوە، كەسی ساكاری بێ گرێوگۆڵ، 
وەكوو گوڵ و چەشنی منداڵ، پێی ئاساییە 
بە ڕووتی دەربكەوێت. بۆچی ئینسان دیوی 
دەرەوەی جەســتەی دەشارێتەوە؟ چونكە 
لــە ناوەوەیدا هێزێكی ســەركوتكەر هەیە، 
ئەوەی بەسەردا دەسەپێنێت. ئەوە ئاساییە 
لەبەر هۆكارێك لەشــمان دابپۆشین، ئەوە 
سەیرە ترسمان لە خۆڕووتكردنەوە هەبێت. 
بەوەی جەستەمان دادەپۆشین، بێ ئەوەی 
دەركی پێ بكەین، ناخی خۆمان دەخەینە 
ڕوو كە لێواولێوە لە ترس. ئەوە ئاســاییە 
جل لەبەر بكەین، ئەوە نەخۆشییە، چونكە 
بــە عەورەتــی دەزانین، بۆیە جەســتەمان 
بشــارینەوە. ئەوەیش هەر ئاســایی نییە، 
بە مەبەستی ورووژاندنی ڕەگەزی بەرانبەر، 
بەد ســوود لە پۆشاكی تەسك و ترووسك 
وەربگرین، ئاخر پۆشاكی وا هەیە، شوێنە 
هەســتناكەكان ئەوەنــدە زەق دەكاتــەوە، 

ئەگەر ڕووت بن، هێندە ورووژێن نابن.

خۆ دزینەوە لە باســكردنی سێكس، وا 
دەكات زیاتــر جێی بایەخ بێت و منداڵێك 
كــە هیچی دروســتی لەبارەی سێكســەوە 
پێ نەگوترابێت، ئەگەری الدانی سێكسیی 
زیاترە و كە بە زانیاریی هەڵەیشەوە گەورە 
بوو، ئەوسا ڕاستكردنەوەی دژوارترە، ئاخر 
ئینسانیش وەك درەخت وایە، بە نەمامیی 
ناسكە، ئاســان كاری لەسەر دەكرێت، كە 
بە ساڵدا چوو، سەخت دەبێت و لە دەست 
دەردەچێت. بەدبەختیی ئینسان لەوەدایە، 
دەرگا سرووشــتییە كۆنەكــەی بــە ڕوودا 
داخراوە، بەبێ ئەوەی دەرگایەكی نوێی لێ 
كرابێتــەوە. ئەوە ئینســانی زەلیل كردووە 
كــە بەبێ ئەوەی ئاســۆی دیكەی بە ڕوودا 
كرابێتەوە، بەبێ ئــەوەی ئەڵتەرناتیڤێكی 
دیكــەی خرابێتــە بــەر دەســت، دەرگای 
سێكســی بە ڕوودا كڵــۆم دراوە. ئەمەیش 
وا دەكات، وزەی ســێكس كــە قەتیــس 
كراوە، ڕێگەی ناسرووشتی بۆ دەربازبوون 
بدۆزێتــەوە. ئــەوە بەدحاڵیبوونــە پێمان 
وابێــت، لەڕێی ســەركوتكردنەوە لە هێزی 
سێكس قوتارمان دەبێت، ئاخر چەپاندن، 

ئینسان چاكتر ناكات، دەیشێوێنێت. 

ئــەوە زۆر گرنگــە ئینســان هــەر لــە 
منداڵییــەوە فێری ڕامان بكرێت، ئاخر پیر 
كە هەموو ســەرچاوەكانی وزەی وشــكیان 
كــرد، نە ســوود لــە ڕامــان دەبینێت، نە 
لــە یۆگا. ئــەوە بیرۆكەیەكــی نەزۆكە، بە 
پیــری كە پێیەكمان لەناو قەبردایە، ئینجا 
بگەڕێینــەوە و بیر لــە چاككردنی خۆمان 
بكەینــەوە. هەنــگاوی یەكەم بــۆ ئەوەی 
ســێكس لە كــن گچكەســااڵن بگۆڕین بە 
خۆشەویستی، ئەوەیە فێری ڕامانیان بكەین 
و لەســەر هێوری و بێدەنگی ڕایانبهێنین، 
تا فێری بیركردنەوەی قووڵ، زەینســافی، 
بزربوونی خود و ڕاوەســتانی زەمەن ببن، 
لــەو ڕێیەوە بــەر لــەوەی تەمەنیان بگاتە 
چواردە، دەرچەی دیكە بە ڕووی هەڵچوونی 
سەرچاوەی وزەیاندا دەكەینەوە كە بۆ ئەوە 
كۆمەكیــان پــێ دەكات، وزەیــان نەڕژێتە 
كەناڵی هەڵەوە و ڕێڕەوی دروســت بگرێتە 

بەر.

منــدااڵن فێــر دەكەین قێز لە ســێكس 
بكەنەوە، سێكســیان وەك گوناهـ و شتی 
پیــس، تەنانــەت وەك شــەیتان و دۆزەخ 
پــێ دەناســێنین، هەرچەنــدە جنێــودان 
بــە ســێكس، پێچەوانــەوە دەكەوێتــەوە، 
ئاخر ئەوســا منــدااڵن كونجكۆڵتر دەبن و 
حــەز دەكەن زۆر لەبارەی ئەو شــەیتان و 
دۆزەخــەوە بزانن و لــەوە تێبگەن، بۆچی 
دایــكان و بــاوكان زەندەقیان لە ســێكس 
نابــات منــدااڵن دەرك  چــووە؟ هێنــدە 
بــەوە دەكەن، دوژمنانی ســێكس، خۆیان 
شــەو و ڕۆژ لەناویــدا نوقمن، ئیدی هێدی 
هێدی بڕوایان بە ڕاســتگۆیی دایك و باوك 

نامێنێت.

منداڵ وردبیــن و وریایە، دەرك دەكات 
ژیانی گەورەكان لــە تاریكیدا، جیاوازە لە 
ژیانیان لە ڕووناكیدا و جیاوازییەكی مەزن 
لە نێوان گوتار و ڕەوتاریاندا هەیە. هەست 
دەكات ئــەوەی دایك و باوك بە قســە بە 
پۆخڵــی لــە قەڵــەم دەدەن، بە كــردەوە 
دەیكەن، هەر بۆیە ئەگەر باسیشی نەكات، 
لە ناخی خۆیدا باوانی بە دووڕوو دەزانێت و 
ڕێزی بۆیان ڕوو دەكاتە كزی. منداڵ ئەگەر 
بڕوای بە دایك و باوكی نەما، ئەگەری ئەوە 
بەهێزە بــڕوای بە خوایش نەمێنێت، ئاخر 
یەكەمیــن ترووســكەی بڕوابــوون بە خوا، 
لەڕێی دایك و باوكەوە دڵی منداڵ ڕۆشــن 
دەكاتــەوە. الی منــداڵ یەكەمیــن وێنەی 
خوداوەنــد، لە شــێوەی دایك یــان باوكدا 
خۆی پیشــان دەدات، ئەگــەر یەكێك لەو 
دووانە ناپاكییان لێ كرد، ئیدی ئەســتەمە 

ڕوو بكاتە خوا.

 كــە نــەوەی نــوێ بــڕوای بــە خــوا 
نییــە و ئایین بــە فێڵ دەزانێــت، لەوەوە 
نەهاتــووە، توێژینەوەی كردبێــت و دوای 
ئەنجامــە  بــەو  زۆر  بەدواداچوونێكــی 
گەییشتبێت، زادەی ئەوەیە دایكان و باوكان 
درۆیان كردووە و هەرگیز بە منداڵی خۆیان 
نەگوتووە ژیان زادەی سێكســە، ســێكس 
بەشــێكی گرنگــە لــە ژیــان و هەموومان 
بەرهەمی سێكســین. بەوەی دایك و باوك 
درۆی لەگەڵــدا بكەن، منداڵ ڕۆحی ئازاری 
پێ دەگات و دەشێت بۆ ئەوەی لە نهێنیی 
سێكس تێبگات كە هەمیشە لێیان حەشار 
داوە، هانــا بــۆ ڕێگەی چــەوت ببات و بە 
زیانی گەورە لەســەری بكەوێت. بۆ ئەوەی 
ســێكس نەبێت بە خولیای یەكەمی منداڵ 
و ژیانی داگیر نەكات، پێویســتە لە كاتی 
گونجاودا، زانیاریی دروستی پێ بگوترێت و 
لە تەمەنی چواردە ســاڵی بەدواوە، لەسەر 
ڕامان ڕابهێنرێت و رۆژانە سەعاتێك بێدەنگ 

دابنیشێت و بیر بكاتەوە.
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