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پێوەندی
کۆنسێرڤاتیزم و مازوخیزم لە 

)ژنێک بە سەر منارەوە(

هێرۆ کەریمی
)بانە(

پوختەیەک لە چیرۆک
ڕۆمانــی )ژنێــک بــە ســەر منــارەوە( نووســینی 
بەســەرهاتی  لــە  بــاس  حەســەن،  شــێرزاد 
ــدا و  ــەی کوردی ــاو کۆمەڵگ ــە ن ــک دەکات ل ژنێ
ــازاری  ــەت و ئ ــە مەین ــڕ ل ــی پ ــتی ژیان ــە گش ب
ئــەم چیرۆکــە  لێــدوان،  و  بەربــاس  دەخاتــە 
بەســەرهاتی ئــەو ژنەمــان بــۆ دەگێڕێتــەوە کــە 
وێنــەی ڕاســتەقینەی ژنانــی ئــەو کۆمەڵگەیەیــە 
کــە بــە درێژایــی مێــژوو ژیانیــان تــەژی بــووە لــە 

جۆراوجــۆر. کارەســاتگەلی 
ڕۆمــان لەســەر بنەمــای ڕیــال دەڕواتــە پێــش و 
بــە خوێندنــەوەی ئــەو ڕاســتییەمان بــۆ ئاشــکرا 
چیــرۆک  نــاو  کارەکتەرەکانــی  کــە  دەبێــت 
هــەر ئــەو مرۆڤانــەن کــە ڕۆژانــە لــە دنیــای 
هاتــی  بەســەر  ڕۆمــان  دەیانبینیــن،  واقیعــدا 
ــۆ  ــە نێــوی )شــادی( ب کچێکــی ئەتککراومــان ب
دەگێڕێتــەوە کــە لــە الیــەن خاڵۆزاکــەی بەهــرام 
ــەر و دوای  ــە س ــی دەکرێت ــتدرێژی سێکس دەس
ئــەو تاوانــەی دەرهــەق بــە شــادی دەیــکات، 
بــە جێــی دێڵێــت و ســەفەر دەکات بــێ ئــەوە ی 
بیــر لــەوە بکاتــەوە کــە چ بــە ســەر ژیانــی 
ئــەو کچــەدا دێــت. بەهــرام جگــە لــەوەی بــۆی 
گرینــگ نابــێ چــی ڕووی داوە! هــەوڵ دەدات 
هەمــوو تاوانــەکان بخاتــە ئەســتۆی شــادی. 
ــەی  ــە دڵتەزێن ــەو تراژیدیی ــۆی ئ ــە ه ــادی ب ش
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کــە بەســەریدا هاتــووە، ژیــان بــۆی هیــچ جوانــی 
مەرگێــک  هــەردەم  و  نامێنێــت  مانایەکــی  و 
ئەزمــوون دەکات. »ســااڵنێکە هەوەســی چوونــە 
بــەر ئاوێنەشــم نەمــاوه، هەمــوو شــتێک لــە منــدا 
مرد...کوژرا...خــەون و خەیــاڵ و ئــارەزوو«، 
ئــەو دۆڕان و دابڕانــە  )الپــەڕە: ١٠٩(. دوای 
کــە تــۆ پاڵەوانەکــەی بوویــت، مــن بۆنــی مەرگــم 
لــە خــۆم دەکرد)الپــەڕە: ١٢١(. تــەواو ئــەو 
ــە  ــادی( ل ــەوەی )ش ــۆی ئ ــە ه ــە دەبن ڕووداوان
ژیانــی هاوبــەش هەڵبــێ و لــە کۆتاییــدا بــە 
ــاوی  ــە ن ــەن ب ــە تەم ــەڵ پیاوێکــی ب ناچــار لەگ
هۆمــەر کــە یەکێــک لــە پێشــمەرگە دێرینەکانــی 
ــێ و  ــک بێن ــە ش پێ ــی هاوب ــوو، ژیان ــۆڕش ب ش
ــکات،  ــاس ب ــۆ ب ــی خــۆی ب ــەواوی نهێنییەکان ت
ژەهرخواردنــەوە  کــرداری  هــۆی  بــە  هۆمــەر 
دواجــار نەخــۆش دەکەوێــت و دوای تەمەنێــک لە 
شکســت و دۆڕان، چارەنووســی بە چارەنووســی 
شــادیەوە دەبەســتێتەوه. »ئێمــە هەردووکمــان 
وابوویــن و زۆر لــە یەکــدی دەوەشــاینەوه، ئــەو 

ــش ڕوحــم،  ــراوی ببوو...منی ــاوە لەشــی ژەه پی
ئــەم سیاســەت خوێنــی پیــس کرد...منیــش 
ــەڕە:  ــری خۆشەویســتی تیاچووم«)الپ ــە ژەه ب
بکــەم  هەســت  لێهاتبــوو  وام  »مــن   .)١٣٤
جەســتەی ئــەو درێژکــراوەی جەســتەی منــە لــە 
ــادی  ــەواودا« )پێشــوو: ١٣٤(. ش ــی ت دابڕانێک
ــەو  ــار ئ ــە دی ــەک و ب ــزەری منارەی ــە پارێ بووەت
منارەیەکــی  دەکات.  تێپــەڕ  ژیــان  منارەیــەدا 
ــی  ــە هەوڵ ــوو ک ــۆن و بەالداکەوت ــی و ک مێژووی
ڕووخانــی لــە الیــەن جەماعەتێک دراوە و شــادی 
ــن. ــە بیڕووخێن ــێ ک ــزەری و ناهێڵ ــە پارێ بووەت

ڕۆنانی کەسایەتییەکان
ســێ کارەکتــەری ســەرەکی نــاو ڕۆمــان، واتــە 
ــن  ــەر کام هێمایەک ــەر ه ــرام، هۆم ــادی، بەه ش
ــه، شــادی  ــەو کۆمەڵگەی ــی ئ ــان و پیاوان ــە ژن ل
ــە  ــەو ب ــان، ئ ــان و ئازارەکانی ــە ژن ــە ل هێمایەک
پێچەوانــەی ناوەکــەی، ژیانێکــی پــڕ تراژیــک 
و نەهامە تــی بــووەو دەروونــی پــڕ بــووە لــە 
خــەم و پــەژاره. نووســەر هەوڵــی داوە لەســەر 
زمانــی شــادی ئاوڕێــک لــە هەمــوو ژنــان و 
کچانــی ئــەم واڵتــە بداتــەوە و لــە زۆربــەی 
بەشــەکانی چیرۆکــدا شــاهێدی گێڕانــەوەی ئــەو 
ــووم، هەســتم  ــر ب ــا گەورەت بەســەر هاتانەین »ت
ــن،  کــرد مــن و دایکــم و خوشــکەکانم کارەکەری
زۆر جــاران کارەکــەرەکان لــە ئێمــە پتــر ڕێزیــان 
پــێ بەخشــراوه، ماڵیــش جگــە لــە زیندانــی 
ــن،  ــۆ م ــوو ب ــە نەب ــی دیک ــتی، هیچ خۆشەویس
کــۆی پیــاوان و کوڕانــی بنەماڵــه، وەک بەاڵیــەک 
لــە ئێمەیــان دەڕوانی«)الپــەڕە ١١٧(. »بــە 
هەمــوو ژیانــم باوکــم، یــان یەکێــک لــە براکانــم 
بەاڵتــه؟«،  چ  خوشــکێ  ئــەرێ  نەیانپرســی 

)پێشــوو ١١٧(.

شێرزاد حەسەن
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ــەری  ــا و نوێن ــادی، هێم ــۆزای ش ــرام خاڵ بەه
ــار.  ــە ئەژم ــی کۆمەڵگــە دێت زۆربــەی پیاوەکان
پیاوانێــک کــە ڕاســتەوخۆ، یــان ناراســتەخۆ 
ڕۆڵیــان هەبــووە لەســەر بــە کۆیلەکردنــی ژنانــدا 

ــکەنجەیان. ــازار و ئەش ــۆی ئ ــە ه و بوونەت
نوێنــەری  دۆڕاو،  کەســایەتییەکی  هۆمــەر 
بەشــێکی زۆر بچــووک لــە پیــاوان دەردەکــەوێ، 
ــە دەســتدانی دەســەاڵت،  پیاوانێــک کــە دوای ل
پێناســە  مرۆڤدۆســتێک  وەک  خۆیــان  دواتــر 
دەکــەن و دەگەڕێنــەوە ســەر توخــم و ماکــە 
کــە  ســەردەمانێک  ئــەو  مرۆڤایەتییــەکان. 
ــار  ــان ج ــە دەی ــووە ب ــەاڵتدار ب ــی دەس مرۆڤێک
بــە  و  هەڵکەنــدووە  ســەربازەکانی  ســەری 
هــەزاران باڵنــدە و پەلــەوەری ڕاوکــردووە، بگــرە 
ــی کوشــتووه.  ــاوی شەرەفیشــەوە ژن ــر ن ــە ژێ ل
لەشفرۆشــە  گوایــە  کــە  کوشــت  »ژنێکــم 
تێکــەڵ  بەعســییەکان  گــەڵ  لــە  دەســتی  و 
دوای  ١٣٢(.شــادی  )الپــەڕە:  کــردووه«، 
ــم  ــێ: »پێ ــەرهاتانە دەڵ ــەم بەس ــەوەی ئ گێڕان
ســەیر بــوو ئــەو زەالمــە کــە بــە درێژایــی تەمــەن 
تفەنگــی تەقانــدووە وەهــا ناســک بووبێتــەوه«، 
ــەوەی  ــک بوون ــیمانی و ناس )الپەڕە:١٣٢(.پەش
هۆمــەر لــەو کارانــەی لــە ڕابــوردوودا کردوونــی، 
ڕاســتەقینە  پاشــگەزبوونەوەی  و  پەشــیمانی 
نییــه، بەڵکــوو ئەگــەر بڕواتــە خانــەی شــیکاری 
ــەرە لەگــەڵ لەدەســتدانی  دەروونناســانە، بەرانب
بــە  مــرۆڤ  چــون  تواناییەکانــی،  و  هێــز 
ــەو  ــە ئ ــز و دەســەاڵتە، ک سروشــت ئاشــقی هێ
چەکەشــی پــێ نەمــا، گڵۆپــی ئینساندۆســتی 
ــە  ــدا هەڵدەگیرســێتەوه، نووســەر ل ــە دەروونی ل
ــە پیاوەکانمــان  کەســایەتی هۆمــەردا بەشــێک ل
ــەاڵت  ــی دەس ــە کات ــە ل ــە دەکات ک ــۆ پێناس ب
و بــێ دەســەاڵتیدا چ گۆڕانکارییــەک بەســەر 

کارەکتەریــدا دێــت و دەروونناســانە و بــە وردی 
زات و ناخــی پیاوەکانمــان بــۆ شــی دەکاتــەوه.

هێمای مناره
منــارە لــە وشــەی )نــار( وەرگیــراوە کــە واتای 
ــی  ــت بوون ــنایی دەدات، دروس ــی و ڕۆش ڕووناک
مێــژووی منــارەکان دەگەڕێتــەوە بــۆ ئایینەکانــی 
پێــش ئیســام. ڕووناکــی و ڕۆشــنایی هێمایــەک 
بــووە لــە هەتــاو و خــۆر، واتــە نیشــانەیەک لــە 
ــاره.  ــتانەوەی دووب ــەوە و هەس ــان و نوێبوون ژی
ــە  ــت ک ــی سروش ــەر توخمێک ــوردوودا ه ــە ڕاب ل
ژیــان و ژیانــەوەی تێــدا بــەدی دەکــرا، مۆرکــی 
پیرۆزبوونــی بەســەردا دەبــڕا. پێــش هاتنــی 
ئاییــن بــۆ کۆمەڵگــە، مرۆڤــەکان هێماگەلێکیــان 
ئــەو  گرنگتریــن  پەرســتووە.  سروشــت  لــە 
هێمایانــە خــۆر، واتــە هەتــاو کــە هێمــای هێــز و 
ــووه،  ــەوەی سروشــت ب توانســت و بڕشــتی ژیان
کــە لــەم نێوانــەدا مرۆڤــی نێرینــە بــە هــۆی 
بوونــی فالووســەوە و خاوەنداریەتــی زاووزێــی 
نێرانــە وەک ڕەمــز و تەعبیرێــک لــە خــۆر ســەیر 
ــە  ــدی ل ــۆی بەهرەمەن ــە ه ــەوان ب ــە ئ ــراوە ک ک
ئەندامــی فالووســەوە توانایــی ژیانەوەیــان هەیە، 

ــووه. ــدا پیــرۆز ب ــە مێــژووی کۆن ــە ل هــەر بۆی
شــادی ئەگەرچــی لــە بەشــێک لــە چیرۆکەکەدا 
بەرەنــگاری بەهــرام دەبێتــەوە و دەڵــێ کــە ئــەو 
کەســێکی فالووســی نییــه. »ئــەوە ڕەخنەگرانــی 
هاوتوخمــی تــۆن کــە دەیانەوێــت لە منــدا ژنێکی 
فالووســی ببینــن« )الپــەڕه: ١٠٨(. ئەگــەر بــە 
وردی و هێرمۆنۆتیکانــە لــەو چیرۆکــە بڕوانیــن، 
ــەڕوو دەبینــەوە کــە  ــێ ڕووب ــە گــەڵ دژوازیگەل ل
ــن  ــی وا دەخوڵقێن ــاکان فەزایەک ــەکان و وات وێن
ــە  ــەر ب ــۆ خوێن ــی زۆر ب ــی ڕاڤەکارییەک ــە جێ ک

جــێ دێڵــێ.
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ــدا وەک  ــاو چیرۆک ــە ن ــارە ل ــن من ــە ڕای م ب
ڕەمــز و هێمایــەک لــە دنیــای کۆنەپەرەســتی 
پیاوســاالرانەدا ناودەبــرێ کــە ژنێــک پارێــزگاری 
لــە نەڕووخــان و ڕاوەســتایی هەمیشــەیی دەکات 
و ناگەڕێتــەوە بــۆ گرێــی فالووســی لــە نــاو 
ژنانــدا، بەڵکــوو بــە جۆرێــک ئەمــە پــەروەردەی 
کــە  بــووە  کۆمەڵگــە  و  خێــزان  نادروســتی 
ــی ژن وەک ژنێــک  ــە هــۆی دروســت بوون بووەت
کــە هــەردەم بەهــای لــە ڕادەبــەدەری بــۆ دنیــای 

ــاوه. ــاوان دان پی

پێوەندی کۆنسێرڤاتیزم و مازوخیزم
ڕوونکردنــەوەی ئــەم بەشــە بــە پرســیارێک 
کــە  ئەوەیــە  ئەویــش  دەکــەم،  پــێ  دەســت 
ژنێکــی  خووگرتنــی  لــە  نووســەر  مەبەســتی 
تەنیــا بــە منارەیــەک، دەشــێت بــە پێوەنــدی چ 
ماکەگەلێــک هەڵبگەڕێتــەوە؟ بــە واتایەکــی دی، 
ــزگاری  ــە پارێ ــا چــۆن مەبەســتی نووســەر ل ئای
شــادی لــەو منارەیــە دەگەڕێتــەوە بــۆ گرێــی 
فالووســی لــە ژنانــدا هــەروەک فرۆیــد ئامــاژەی 
بــەم خاڵــە کــردووه، یــان ئــەوەی پــەروەردە  و 
کۆمەڵگــەی نێرســاالر وای کــردووە کــە ژن وەک 
کۆیلەیــەک پێناســە بکــرێ و خۆیــان لــە پیــاوان 
بــە نزمتــر و کەمتــر ســە یر بکــەن. ئــەم جــۆرە 
بیرکردنــەوە و ڕوانینــە توانیویەتی لەســەر ڕوح و 
جەســتە و مێشــکی ژنــان کاریگــەر بــێ و ببێتــە 
ــی  ــی مازوخ ــی بوونەوەرێک ــت بوون ــۆی دروس ه
کــە هــەر دەم چاوەڕوانــی ســووژەیەک بــێ کــە 

ــازار و ئەشــکەنجەی. ــم و ئ ــۆی زوڵ ــە ه ببێت
ــە  ــەر بڕوات ــارە ئەگ ــە من ــزگاری شــادی ل پارێ
خانــەی شــیکاری دەروونناســییەوە، پارێزگارییە 
لــە دنیــای نێرســاالر و خــۆ بــە کــەم زانینــی ئــەو 
ــت،  ــەروەردەی نادروس ــۆی پ ــە ه ــەرە ب کارەکت

نــەک گرێــی فالووســی. لــە زانســتی سیاســەتدا 
ئــەم پارێزگارییــە بە کۆمە پەیڤی کۆنســێرڤاتیزم 
پێناســە دەکــرێ. کۆنســێرڤاتیزم، یــان یاســای 
بــە  کۆنەپەرەســتی،  سیاســەتی  سروشــتی 
ــە  ــی کۆنســێرڤار، وات ــە وشــەی التین ــزی ل پارێ
بیپارێــزە وەرگیــراوه. ئــەم ڕێبــازە دژی ســەدەی 
ڕۆشــنگەری بــوو و الیەنگــری لــە دابونەریتەکانی 
کۆمەڵگــە دەکــرد وەک ئایین، جیاوازی ڕەگەزی، 
پیرۆزبوونــی نەریتــەکان، دژایەتــی عەقڵگەرایــی، 
ئــەم  و...تــاد.  خاوەنداریەتــی  پیرۆزبوونــی 
تــەوەرە بــۆ نەریتــی باوەڕێــک دەگەڕێتــەوە کــە 
بایــەخ بــۆ یاســا سروشــتییەکان دادەنێــن و ڕێــز 
بــۆ دابونەریتــی کــۆن و قەناعــەت بــە پێویســتی 
کۆمەڵگەیەکــی چینایەتــی کــە پێداگــری لــە مــەڕ 

جیاوازییەکانــی سروشــتی دەکات.
کۆنســێرڤاتیزم پێــی وایــە کــە مرۆڤــەکان بــە 
پاراستن و ئاگاداری لە داب و نەریت و سوننەتە 
لەگــەڵ  خۆیــان  ژیانــی  دەتوانــن  کۆنــەکان، 
ڕەوتــی یاســای سروشــت ڕێــک بخــەن. پێویســتە 
ئامــاژە بــەم خاڵــە بکــەم کــە کۆنســێرڤات بــوون 
ــە ئاســەوار  ــێ ل ــزگاری ب ــا زەمانێــک کــە پارێ ت
و کەلەپــوورە کۆنــەکان، هەنگاوێکــی پۆزێتیڤــە، 
ــک کێشەســاز  ــەی زەمانێ ــە نەرێیەک ــەاڵم الیەن ب
دەبــێ کــە ئــەو پارێزگارییــە هەمەالیەنــە بێــت و 
بمانــەوێ بــە پێــی ســەردەمی ئەمــڕۆ و دنیــای 
ــی  ــەوە گۆڕەپان ــەکان بێنین ــزرە کۆن ــڕن ه مودێ
و  گەشــەکردن  بــە  بڕوامــان  و  کۆمەڵگــە 
پێشــکەوتوویی نەبێــت و لــە نــاو زەلــکاوی بیــر 
و بــڕوا کۆنــەکان بمێنینــەوە و بڕوامــان بــە زاڵ 
بوونــی یاســایەکی سروشــتیانە بێــت و پێداگیــر 
نەبیــن لەســەر بــە ئــاگا و هۆشــیار بوونــەوە 
و یەکســانخوازی کۆمەڵگــە، کەواتــە پارێــزگاری 
شــادی لــە منــارەی هەولێــر، پارێزەرییــە لــە 
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کۆنەپەرەســتانەی  سیاســەتی  نەڕووخانــی 
نێرســاالر و ئــەو ســوننەتگەلەی بووەتــە هۆی بە 
کۆیلەکردنــی ژنــان، لــەم ڕۆمانــەدا ئێمــە لەگــەڵ 
ژنێکــی کۆنســێرڤات ڕووبەڕوویــن کــە ســەرەڕای 
هەمدیســان  بــەاڵم  گازندەکانــی،  و  گلەیــی 
دژی  ئــەو  نێرســاالره،  دنیــای  پارێــزگاری 
مافەکانــی خــۆی دەردەکــەێ و مۆرکــی پەســند 
ــەو جیاوازییــە چینایەتییــەی  ــە ســەر ئ ــێ ب دەن
ــە  ــەوە ک ــارە بووەت ــەردەوام دووب ــەوە ب ــە کۆن ل
ئــەوەش بــە چەشــنێک بەدیهاتنــی کۆیلــە و 
ــی  ــە جوان ــەوه، نووســەر ب ــی لێکەوتووەت ئەرباب
پــەردە لەســەر ئــەو مازوخیزمــە هەڵدەماڵــێ کــە 
ژنــان بــە هــۆی پــەروەردەی نادروســتی خێــزان 
و کۆمەڵگــە بوونــە هــۆی نوێکردنــەوەی دووبــارە 
پەروەردەییــە  سیســتمە  ئــەو  ســەدبارەی  و 
ــووه،  ــم ب ــە دروســتکەری کەســی زاڵ ــەی ک کۆن
لــەم ســۆنگەیەوە هــۆی دروســت بوونــی ژنێکــی 
مازوخــی سســت و ناچــاالک دەگەڕێتــەوە بــۆ 
ــە ســەرەتاوە  ــەر ل ــە ه ــەی نێرســاالر ک کۆمەڵگ
ــی ژن وەک ژن،  ــە کردن ــە کۆیل ــە هــۆی ب بووەت
ــە  ســیمۆن دوبوڤــوار وتەنــی »ئێمــە وەک ژن ل

ــە ژن« ــن ب ــوو دەبی ــن، بەڵک ــک نابی دای
لــەم نێوانــەدا ژنانیــش بــە خســتنە ژێــر پێــی 
مــاف و داواکارییــە ڕاســتەقینەکانیان، تاکیەتــی 
خۆیــان لــە دەســت داوە و خۆیــان ڕادەســتی 
دنیــای پیاوســاالرانە کــردووە کــە لــە ئەنجامــدا 
ــەردەم  ــە ه ــەوە ک ــی مازوخــی لێکەوتووەت ژنێک
ــە  ــەڕاوە ک ــە دوای ســووژەیەکی سادیســتی گ ب
ــێ،  ــی بنوێن ــم و دڵڕەق ــەو زوڵ ــە ئ ــەق ب دەرح
کەســی مازوخــی ترســێکی گــەورەی لــە تەنیایــی 
هەیــە و بــەردەوام خــۆی لــە بــەر پرســیارەتی و 
بڕیــاردان دەشــارێتەوه، چــون پێــی وایــە فەقەت 
ــی  ــەاڵت و کۆنتڕۆڵ ــە دەس ــن ک ئەمــە پیاوەکان

کۆمەڵگەیــان بــە دەســتە و ژن هیــچ هێــز و 
ــه.  ــۆی نیی ــی و دەســەاڵتێکی ئەوت توانای

کۆبەند
ئــەم چیرۆکــە وەک دەقێکــی کــراوە و وااڵ هیــچ 
کۆتاییــەک بــۆ خوێنــەر دابیــن نــاکات، بەڵکــوو 
لــەم نێوانــەدا ڕێگــە بــۆ خوێنــەر وااڵ دەکات 
تــا بەرهــەم هێنــەرەوەی وەهــا ڕیچکەیەکــی 
ــە  ــەم چیرۆک ــی ئ ــت، دەق ــنە بێ ــەم چەش ــر ل ت
ئــەدای  لــە  تەواوەتــی  بــە  کــە  داهاتێکــە 
خوێندنــەوە و شــرۆڤە هــااڵوە و بــە هــۆی کاری 
ئــەم ئەدایــەوە دەزێتــەوه، کــە ئەمــەش بەشــێکە 
وەک  کــە  چیرۆکــە  ئــەم  ســەرکەوتوویی  لــە 
دەقێکــی وااڵ و کــراوە دەکــرێ لــە ڕوانگەیەکــی 
جــێ  و  بکرێتــەوە  ســەیری  هێرمۆنۆتیکانــە 

بۆشــاییەکانی پــڕ بکەینــەوه.


