چاود ريکردنی خود،
لهﻻی ژنانی نوسهر

سوەيﻼ مهيههمی

خود سانسۆڕکردن تايبهتمهندی و ميراتگری مرۆڤ و کۆمه گاييهکی
دەستپهروەردەيی دەسه ت که کهسا ن که ساڵ بهساڵ له بازنهی
ديکتاتۆرييهتدا هه سووڕاوە ،که خۆ سانسۆرکردن لهم کۆمه گايه دەب ته باو.
ئ مه ل رەدا له باسی ئهدەبياتدا بهرب وی بهم باسه گرينگه دەدەين ژن له
کۆمه گای پياوساﻻردا ههموو کات پ وەرەکانی بهبا ی پياو دەپ وێ
بهردەوام لهژ ر ڕکيفی پياوانهدا خۆی سانسۆر کردووە بهد نياييهوە ئهم
سهرەرۆييه لهناخيدا ج گيردەب و خود سانسۆری دەستپ دەکات س ينهوەی
خۆی و س ينهوەی کهسان کی ديکه دەست پ دەکات .ژن له و نای چهک ک
ئهم سانسۆرە بهکار دەه ن بۆ خود بهه زی پ يشان بدات لهچاوی پياودا و
ههر ئهو بۆ نموونه ئارامييه دەروونييه دەب ته هۆی بهپهراو ز دانانی و
لهف ين بهرەو خهونهکانی بهج دەم ن تهوە لهپهراو زدا و لهبازنهی پياودا
دەم ن تهوە و ئهدەبياتی ئهم ژنانه زايه هی ئهم بيرۆکهيهييه .لهکولتوور و
نهريتی کۆمه گای ئ مهدا خهريکبوون بهجهسته و لهش بهچاوی سووک
سهيری دەکهن و باو نييه و ههمووکات رۆح و جهستهيان لهبهرانبهری يهکدا
داناوە که لهج بهج کردنی باسی رۆحی ئاسان بووە و بواری لهش کار کی
ئاستهم هاتووته بهرچاو ئ ستا تا ڕادەيهک باس لهعهشق ئاسان بووە له ن و
ئهدەبياتدا به م پ شتر دەرب ينی عهشقی ژن ک بۆ ڕەگهزی بهرانبهری
کار کی شهيتانی و تاوان بووە بۆيه کۆمه گای پياوساﻻر کار ک دەکات
کچان و ژنان له پهسيوەکان و ژوورەکانی ما دا پاوان دەکات و
لهپهروەردەکردن ب بهش دەبن و ژن بهس له بازنهی جنسييهت و سيکس و

خۆ ڕازاندنهوە و ميکاپ و خش و ئهوانهدا دەم ن تهوە ،کهوەکوو
کهرەستهييهک بۆ ڕابوواردنی پياودا دەرکهو ت و ژن ک کهبهدوای
ئارەزووەکان و خهونهکانييدا بکهو ت وەکوو کهس کی ناباو و جياواز
دەروانن بهودا لهدەقه کۆنهکاندا ئ مه دەبينيين له ژن وەکوو کهس ک که
پاکيزەييه و ناب ت هيچ هه هيهک بکات و ناب ت گوێ به ئارەزووەکانی بدات
چۆن فريوی شهيتان دەخوات دراوە .سمبولی س بووری و پاکی و
ل بووردەيی پيشاندراون و ژنبوونيان لهپاکی و ب دەنگ بوونياندا پ ناسه
دەکرێ و ژنبوونيان ئهوەيه کهکۆمه گا قبوو ی دەکات و پ ناسهی بۆ
کردووە .ئهمانه ژنان کن ب دەسه ت کهچارەنووسی خۆيان قبووڵ کردووە.
ئ مه لهﻻشهمان چاوپۆشيمان کردووە و بهش وەيهکی سووک ف ربوويين
باسی نهکهيين ،ژن له کۆمه گاکانی رۆژهه تی ناوەڕاستی سهردەمدا له
ڕوا هتدا ئهزمونی عهق نييهت و مۆدي نيته دەکات ،به م ئهو بههۆی
ئهوانهی باسمان کرد ه شتا به ئاسانی نهيتوانيوە لهپ ستی خود سانسۆری
ب ته دەرێ و خۆی پ ناسه بکات .لهڕوا هتدا ژنی مودي ن شهرم ناکات خۆی
بنو ن به م ژنی نووسهر لهبازنهی ئهدەبياتدا ه شتا ئهو بو رييهی نييه و
خۆی لهپشت کومه وشهی کۆنهپار ز حهشار داوە ئهو نهيتوانيوە له
ژنبوونی لهسهرکوتکردنی غهرايزی لهژيانی هاوبهشييدا بنووس و بدوێ
ه شتا خهريکه خۆی سانسۆر دەکات .زۆر بهرچاوە ئهم ژنه ه شتا لهژ ر
سهيتهرەی پياودا ههنگاو هه د ن  .وا دەبينين ژن لهدەقهکانييدا خۆی نييه و
خۆی دەس تهوە .زۆر نهزانانهيه لهوێ کهباسی جهستهی ژن دەکرێ بهس
بير لهچ ژ بردنی ک شهی سيکس بکهينهوە .زۆربهی جيابوونهوە و
ت کچوونی ژيانی هاوبهشی ژن و پياو دەگهڕ تهوە بۆ ت نهگهيشتن له لهش و
جهستهی بهرانبهرەکهياندا .بۆ زۆربهی پياوانی ئ مه دەقی ئيروتيک لهﻻيهن
ژناندا که دەنووسر تهوە وايدەبينن که ئهو ژنه ب ڕەوشتيه رووناکبيرانهيه
تهنانهت له شانۆکانی شکسپيير له وشهی " سرشت" بۆ دايکی مرۆڤی بهکار
ه ناوە و لهوشهی " عهق " بو پ ناسهی باوکی مرۆڤ .تاڕادەيهک ههموو
قارەمانه ژنهکانی ن و ئهدەبيات به سرشت و ناکراون ئهم ڕەگهزە پ شتر
ناپاک بووە و دوايی دەتواننن به دوای شت کی سهرتر بکهون .لهکت به
ئايينييهکاندا زو هيخا ژن که ناتوان ت ڕ گری لهخود بکات و ژن کی
مهکربازە! .م ژووی ئ مه م ژووييهکی پياوانهيه ئ مه ههموو کات لهژ ر
ڕکيفی پياوساﻻردا بوويين ،ياسای پياوانه و دامودەزگای بههاداری

پياوانهمان بووە .لهڕوا هتدا ئ مه بهرەو پ ش دەرۆين و خو ندن و ئيش و
چاﻻکی کۆمه يهتی و مافی دەنگ و ....تاد ،به م ههمووی ئهوانه له ژ ر
سهيتهرەی پياودا رۆ دەگ ێ و بهردەوام بهرههمه نانهوە دەکات) .ژوليا
کريستوا( فهيلهسووف و ڕەخنهگری ئهدەبی دە ت" :خواستی ژنان بۆ خۆ
تاريفکردن لههۆگرايهتی خه قکردنی هونهر و به تايبهت خو قاندنی
ئهدەبياتدايه" .ئهمه بهو واتايه نييه ،ئهدەبيات لهبهرەنگاربوونهوەی
نهريتهکانی کۆمه گا ههند جار هوشيارانه پهردە لهسهر نه نييهکان ﻻدەبات
و نهوتراوەکان و ب دەنگييهکان لهڕ گای ئهدەبياتهوە دەوترێ ؟ پرۆسهی
ئهدەبيات دەتوان ههموو ئهو خا ه گرينگانه کهسهرپۆشيان بهسهرەو داناوە
بوتر تهوە .خا کی گرينگ لهجيهانی ئهدەبياتدا ئهوەيه ژنی رەخنهگرمان
لهئهدەبياتدا بهدەگمهن دەستدەکهو ت و ئهمه هۆکارەکهی دەگهڕ تهوە سهر
ئهو باسانه کهکردمان و ئهگهر چی لهم سهردمدا خه تی ئهدەبی دەکرێ و
وتنهوەی ک شهکانی ژنان بهرچاوە ،به م ئهميش ههر لهبازنهی
بهرتهسک کدا ماوەتهوە گۆڕەپانی ئهدەبيات ،تريبوونی وتنهوەيه ئهو شو نهيه
کهژن دەتوان لهلووتکهکانی ف ين باسبکات و دەنگ هه ب ت ،به م
بهخهستی تووشی ئاستی نزمی کولتووری و ئابووری پهروەردەيی دەب تهوە،
چون سيستم و کۆمه گای ئ مه پياوساﻻرە و تواناکانی ژنی بهرتهسک و
سنووردار کردووە .بهههرحاڵ ژنی سهردەم ههو ی ئهوە دەدا جيهان کی
ژنانه بخۆ ق ن کهپ ناسهی خۆی بکات زمان و هونهری ژنانه ههر وەها که
)ويرجينيا وۆ ف( دە ت " ما ک بۆ خۆی بهرههم ب ن " ،به م بهربهست
و ک شهکانی ئايين و کولتوور و کۆمه گا بهردەوام لهديوار کی زۆر بهرز
بووە تا ڕ گری لهياخی بوونی ئهدەبياتی ژنان بکات .دەقی ژنانه بهرههم
د ت به م به کار ناه نر ت .ئه بهت ئهدەبياتی سهردەم لهسهر ڕەوتی
حاشال کرن بونيات نراوە که به پۆستمۆد ن و يا ئهدەبياتی زمان و ئهدەبياتی
جياواز و دەتوانيين بيبينين.
ڕوانگهييهکی ديکه لهبهرەی چواردا ئهوەيه شت ک بهناوی ئهدەبياتی ژنانه
و پياوانهمان نييه لهم ڕوانگهيهدا ژن و پياو وەکوو دوو چاود ر سهيری
يهکدی دەکهن .بهههر حاڵ گهشهی ئهدەبياتی ژنان لهرۆژهه تی ناويندا و
به تايبهت کوردستان رۆژ بهرۆژ له گهشهدايه و هاوتهريبی جيهانی
مۆدي نيته ڕێ دەکات و ئهدەبيات چهشن کی زاو ز يه و خۆ ق نهرە و تهنانهت

شهڕخوازترين ديکتاتۆرەکان لهژن ک لهدايک دەبن  ،ژنانی نووسهر لهم
سهردەمهدا ههو ی خۆيان داوە ژن کی هزرمهند و بيرمهند
بهتايبهتمهندييهکانی خۆيان پ ناسه بکهن لهبهرانبهری دەسه ت کی بهه زی
پياوانهدا بهردەوام لهخهباتن.

سنه
سوەيﻼ_م ههمی

