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نیــوەی یەکەمــی مانگــی كانوونــی دووەم ،ســاڵیادی لەدایکبوونــی (ســیمۆن دێ بۆڤــوار-
)Simone de Beauvoirـــە ،کەســێک ،کە بەم شــێوەیە لە پێناســەکردنی خۆیدا دەڵێت:
«ئەگەر بمەوێت پێنەسەی خۆم بکەم ،یەکەم شت ،کە دەبێت بیڵێم ئەوەیە؛ کە من ژنم».
ژنێــک ،کــە دواتــر بــووە دەرخــەری ڕۆشــنبیریی ،ئازادییــی بیرکردنــەوە و ڕادەربرینــی
ژنــان لــە سـهتهی بیســتەم؛ تــا ئــەو ڕادەیەی لهگـهڵ تێپەڕبوونی چەندین ســاڵ ،تیۆرەکانی
وێ ،لــە بــواری ناســنامەی ژنــان و مافــی کۆمەاڵیەتیییــان هــەر بــە نوێیــی و پێشــکەوتویی
دادەندرێن .ئەو ،لەو باوەڕەدابوو «مرۆڤ بە ژن لەدایک نابێت ،بەڵکو دهكرێت ب ه ژن».
تێڕوانینــی چەنــد الیەنــە و فراوانیــی بیروڕاکانــی «ســیمۆن دێ بۆڤــوار» لــە هەمــوو
بــوارەکان ،بووهتــە هــۆی ئــەوەی ،کــە ئهمــڕۆ ههنــدێ وەســفی جیــاواز و دژبەیــەک
لــەم نووســەرە نــاودارە خســتووتە بــەردەم خوێنــەران .ههنــدێ بابــەت ،کــە نیشــاندەری
کەســایەتییی چەندڕەهەنــدی ژنێکــن ،کــە ناتوانــن بــە پێی دابونهریت و یاســای ســەپێندراو
بژێــت ،کــە نــە تەنیــا خامــەی خــۆی ،بهڵكــو ژیانــی خۆیشــی کــردە نموونەیــەک بــۆ ئــەو
ژنانــەی ،کــە خوازیــاری ئازادیــی بــوون لــە هەمــوو ئــەو کۆتوبەندانــەی ،کــە كۆمهڵگ ـ ه
دروســتی کــردوون و داواکاریــی بەرەوپێشــچوونی هەمەالیانــەی ناســنامەی خۆیانــن.
بۆرژوازیــی ()Bourgeoisieی ئــهم بیریــاره ،نووســهر و فێمێنیســتی فەرەنســیی
لهگ ـهڵ ئــەوەی ،کــە لــە خێزانێکــی کاتۆلیکیــی چــاوی بــە دنیــا هەڵێنابــوو و کەوتــە ژێــر
پەروەردەکــردن و فێرکردنــی دابونەریتــە ئایینیییــەکان و بۆرژوازیییــەت ،بــهاڵم هیــچ
کات غافــڵ نەبــوو لــە سەرکێشــییکردن بــۆ  پهڕتووكخانــەی باوکــی و خوێندنــەوەی
شــاراوەیی بــۆ  پهڕتووكــە قەدەغەکــراوەکان ،دواتــر لهگــهڵ ئــەوەی ،کــە باوکــی بــە
تووندیــی ناڕەزایەتیــی دەربــڕی بهرانبـهر بــە کارەکــەی ،بـهاڵم ئــەو ژیانێکــی ســەربەخۆی
هەڵبــژارد و لــە ماڵــەوە جیابــووەو ه و دەســتیكرد بــە خوێنــدن لــە بــواری ئــەدەب و
فەلســەفە لــە زانســتگهیەکی زۆر بــاش و هەروەهــا لــە زۆربــەی شــوێنە زانســتیی و
دامەزرێنەرەکانــی «ســەنت ماریــن» و « ســۆربۆن» .خوێندنــی فەلســەفە و چوونــە نــاو
بازنــەی فەلســەفیی ‹›ســارتەر›› و هاوڕێیانــی ،بــووە هــۆی ســەرهەڵدانی پێوەندیییەکــی
ســۆزداریی ئالــۆز لــە نێــوان هەردووکیــان (ســارتهر و ســیمۆن) .پێوهندیییــەک ،کــە بــە
پێچەوانــەی دابونەریتــی ئــەو ســەردەم؛ نــە بــووە هــۆی دروســتبوونی هاوســەرگریی و
دروســتكردنی خێــزان ،نــە بــووە بەرهەمــی مۆراڵــی بۆرژوازیــی بــاوی ئ ـهو س ـهردهمه.
ژان پــۆل ســارتهر و «ســیمۆن دێ بۆڤــوار» ،بێــەوەی ،کــە هیــچ کاتێــک پەیمانێکــی
ڕەســمیی واژۆ بکــەن ،پێوهندییەکــی ئازادیــان لهگــهڵ یەکتــر دروســت کــرد ،کــە تێیــدا
هەمیشــە جەختیــان لەســەر ڕاگرتــن و پارێزگارییکــردن لەســەر هەبوونــی ڕاســتگۆیی
دووالیەنــە دهكــرد .بـهاڵم لەهەمــان کاتیشــدا ،ئازادبــوون لەســەر دروســتکردنی پێوهندییــە
سێکســییەکان ،یاخــود ســۆزداریییە قــووڵ و الوازەکان لهگــهڵ خەڵکانــی تریــش.
ســارتهر و دێ بۆڤــوار ،بــەم شــێوەیە ئــەو وێنــا بــاوەی ،کــە
گشــتگیر بــوو لــە بــارەی عەشــق و هاوســەرگریی ،هەروەهــا هــزری
یەکخێزانیــی ،کــە لــەالی چینــی بۆرژوازیــی بــاو بــوو ،ڕەتکراوەتــەوە.
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ســارتهر و دێ بۆڤــوار ،دوو گەنجــی ســەرکێش بــوون ،کــە لــە خێزانــی ئایینییــدا
پــەروەردە کرابــوون و یادەوەرییــی منداڵیــی بــۆ هەردووکیــان زۆر تــاڵ و ڕەش بــوو،
لــە الیەکیــش ســارتەر ،کــە هـهر لـ ه منداڵیییــەوە باوکــی لــە ژیانــدا نەمابــوو ،کاتــە تەنیایــی
و بەتاڵەکانــی بــە بینینــی فیلمــە بێدەنگــەکان پڕکــردەوە .لــە الیەکــی تریشــەوە ،ســیمۆن
هەمیشــە ســەرگەردان بــوو لەنێــوان شــەڕەکانی دایکــە دینــدار و باوکــە سەرخۆشــەکەی.
لەوانەیــە پێگەیشــتن و گەورەبــوون لــەم جــۆرە ژینگەیــەدا بووبێــت ،کــە وای لێکــردن
هەمــوو یاســا و ڕێســا كۆمهاڵیەتیــەکان تێکــەڵ و ئالــۆز بکــەن ،بێفەرمانیییــەک ،کــە
تەنیــا کۆتاییــی نەهــات بــە شــێوازی ژیانــی ئــەم دوو نووســهرە ،بهڵكــو ڕووخســاری
ڕاســتیی خــۆی لــە بەرهەمەکانــی ئەوانیــش پێشــاندا .بۆنموونــە ،ئــەوەی ،كـ ه ســارتەر لــە
«بــوون و کات»دا نووســیویەتی ،نموونەیەکــە لــەم سەرکێشــیییە ،ڕشــانەوهیه .بــهاڵم
ئــەوەی ،کــە «دێ بۆڤــوار»ی کــردە ئااڵهەڵگــری تێکشــکاندنی یاســا دەســتوپێگرتووەکانی
كۆمهاڵیەتیــی ،نووســینی  پهڕتووكێــک بــوو لــە ژێــر ناونیشــانی «ڕەگــەزی دووەم»،
کــە بــە ئیلهاموەرگرتــن لــە بنەمــای جوواڵنــەوەی مۆدێرنــی فێمێنیزمــەوە نووســراوە.
دێ بۆڤــوار ،لــە «ڕهگــهزی دووەم» دەســتی کــرد بــە شــیکردنەوەی ئــەو زوڵــم
و زۆرداریییــەی ،کــە بهرانبــهر ژنــان کــراوە بەدرێژایــی مێــژوو و ڕهگــهزی ژنــی
خســتووهتە بــەر نیشــانە و توانجــی خــۆی ،وێ   پهڕتووكەکــەی لــە دوو بەشــدا
ئامــادە کــردووە ،لــە بەشــی یەکــەم؛ کەوتــە شــیکردنەوە و لێکۆڵینــەوەی باوکســاالریی
و لــە بەشــی دووەم؛ کەوتــە شــیکردنەوەی شــارەزایییە تایبەتییەکانــی ژیانــی ژنــان.
«ســیمۆن دێ بۆڤــوار» لــەم  پهڕتووكــەدا پشــت دەبەســتێت بــە بەڵگــە مێژوویییــەکان
و بــاس لــەم هۆکارانــە دەکات ،کــە وای لــە ژنــان کــردووە قبووڵــی ڕهگــهزی پلــەدوو
بــکات ،لــە كۆمهڵگــ ه مرۆڤیــی و شارســتانیەتییەکاندا .ئــەو لــەو ڕێگهیــەدا ســوودمهند
بــووە لــە زانســتەکانی وەک بایۆلۆژیــی ،زانســتە سروشــتییەکان ،ئەفســانە ،فەلســەفە و
كۆمهڵناســیی .پهڕتووكەکــە لــە کاریگەرتریــن بەشــی خــۆی لــە ژێــر ناونیشــانی «ژنانــی
خێزانــدار» کەوتووهتــە لێکۆڵینەوەکــردن لــە چیــرۆک ،نووســراو و یادەوەریییەکانــی ژنــە
نووســهرەکانی وەک «ڤێرجینیــا وۆلــڤ» و «ئەدیــت وارتــۆن» و ڕەخنــە دەگرێــت لــە
پیاوانی وەک «ئەستاندال»« ،مونتاین» و « دی .ئاچ لۆرنس» بە هۆکاری قسەکردن لە
زاری کەسایەتیی ژنانی ناو چیرۆکەکانیان .ئەم ڕەخنانە باڵودەکاتەوە بە پاڵپشتییکردن
لەســەر شــێوازی ڕەفتــاری خۆیــان ،لهگــهڵ هاوســەرەکانیان لــە ژیانــی هاوبەشــیاندا.
ئــەو پێداگیریــی لــەوە دەکاتــەوە ،کــە ژنــان هەوڵبــدەن بــۆ ئازادیــی و وەرگرتنــی
مافەکانیــان ،هەروەهــا ئازادیــی و ســەربەخۆیییە ماددییەکانیــان بــە مەرجــی
پێویســت دادەنێــت بــۆ وەرگرتنــی ئــەم ئازادیییــە .ســهرباری ئهمــه وێ ،تەکــەز
لــەوە دەکاتــهوه ،کــە ســەرکەوتنی ژنــان لــەم جەنگــە ،لــە ڕاســتییدا ئەمــەش نــەک
خۆبەزیــادەوە بینیــن بــە بــەراورد لهگــهڵ پیاوانــه ،بهڵكــو بــۆ یەکســانبوونیان
لهگــهڵ پیــاوان و شــیرینییی ئــەم ســەرکەوتنەش دەمــی پیاوەکانیــش شــیرین دەکات.
«کاتێــک نیــوەی مرۆڤایەتیــی لەژێــر بەندایەتییــی نیــوەی تــر ئازادکــراو و
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و لهگــهڵ ئەویشــدا سیســتێمی درۆ و زوڵــم لــە نــاو بــردرا» .هەمــوو دەرکدەکــەن بــە
مانــای ڕاســتییی پێوهندیــی نێــوان ژن و پیــاو و تێدەگــەن لــە ســوود و باشــیەکانی بــە
یەکســانبوونی ژنــان و پیــاوان لــە بارودۆخــی ئێســتا .ب ـهاڵم باڵوبوونــەوەی «ڕهگ ـهزی
دووەم» هــاوکات بــوو ،لهگــهڵ ئــەو کاتــەی ،کــە لــە فەڕەنســا تەنیــا ســاڵێک تێپەڕیــی
بــوو لــە پەســەندکردنی یاســای مافــی دەنگــدان بــۆ ژنــان و گفتوگــۆ لەبــارەی ڕێگرتــن
لــە منداڵبــوون و لەدایکبوونــی منداڵــی نەخوازراویــش بــە وێنــەی تابــوو هەژمــار دەکــرا.
ئــەو كۆمهڵگــ ه داخــراوە ،بــە هیــچ شــێوەیەک پێداگیریییەکانــی ژنانــی قبــووڵ نەبــوو.
لــەم ڕووەوە بەچاپگەیاندنــی ئــەم   پهڕتووكــە ،بــووە هــۆی بــە لێشــاو ڕژانــی
گازهنــدەکان ،هەروەهــا ناڕەزایەتیــی و تۆمەتــی بەربــاوی لهگــهڵ خــۆی هێنــا ،ئــەم  
پهڕتووكــە کەوتــە بــەر هێرشــی تونــدی دامودەزگهکانــی ڕاگەیانــدن .ڤاتیــکان ،بــۆ
ماوەیەکــی درێــژ ئــەم  پهڕتووكــەی خســتە نــاو پێڕســتی پهڕتووكــە قەدەغەکــراوەکان.
هەروەهــا «ڕهگــهزی دووەم» بــوو ه هــۆی تووڕەبوونــی دهســتهیهک لــە
پیاوانــی نووســهر ،وەک ئالبێرکامــۆ ،کــە گازهندەیەکــی تونــدی دەربــڕی
و وتــی «دێ بۆڤــوار» ســووکایەتیی بــە پیاوانــی فەرەنســیی کــردووە».
دێ بۆڤــوار ،هەندێــک جــار مانــدوو دەبــوو لــەو هەمــوو ناڕەزایەتیــی و گازەندانــە و لەبــەر
تووڕەبونــی زۆریشــی ،کــە هەیبــوو لەبــارەی بارودۆخــی ژنــان لــەو کاتدا لــە چوارچێوەی
ژیربێــژ الیــدەدا و باســی لــەو بارودۆخــە سســت و ئــازاردەرە دەکــرد و بیروباوەڕەکانــی
پێشــان دەدا ،کــە لەوانەیــە بــە بــاوەڕی هەندێــک کــەس قبووڵنەکــراو بێــت ،بۆنموونــە لــە
شــوێنێکدا بــاس لــە ســووڕی مانگانــەی ژنــان دەکات و بــە ترســناکترین ئــازار و هەتــا
ئۆزینگــدان وەســفی دەکات .بــە شــێوەیەکی گشــتیی ســووڕەکانی تایبــەت بــە لەدایکبوونی
منــداڵ و خســتنەوەی وەچــەی نــوێ لــە جەســتەی ژنــان ،بە کەنیزهكبوونــی ژنانی هەژمار
دەکــرد« ،کــە لەســەر بنەمــای ژیانــی ڕاســتیی دوو هاوســەر  »secret timeبــوو.
دێ بۆڤــوار ،هەروەهــا لــە ڕۆمانــی «کاتــی ڕازداریــی» نووســیبوو ،کــە باس لــە ژیاننامەی
ڕاستەقینەی ژن و مێردێک دەکات ،کە ناسیاوی خۆی بوونە .ئەو هەردوو هاوژینە ،کە
لــە ســەردەمی خــۆی بــە دوای داهێنــان و کردنــەوەی ڕێگـ ه نوێیەکان بــوون ،بەاڵم کاتێک،
کــە لــە شــوێن دایــک و بــاوک دانران ،هزرە ڕزیوەکانی ڕابــردوو لەگەڵ خۆیان هەڵدەگرن
و توانــای دەرککردنــی جیهانبینیــی و شــێوازی ژیانــی گەنجــان و منداڵەکانــی خۆیــان نییە.
«مــن وەک میوەیــەک بــە جەســتەیەکی کــرۆچ دەڕزێم ،بــەاڵم پێناگەم ،ئیتر هێزی چاالکیی
پێشــووم نەمــاوە .توانــای نووســینم تونەیــە ،لە الیانی کوڕەکــەم خیانەت لە ئارەزووەکانم
کــراوە و هەموویــان لــە ناوچــوون .ئــەو شــتەی ،کــە زیاتــر لــە هەموو شــتێک منــی خەمبار
دەکــرد ،ئەوەبــوو؛ کــە هەمــوو شــتێک لــە نێوانمــان (مــن و هاوســەرەکەم) دەڕووخــا و
کێشــەکان لێکترازانــی دەخســتە ناومــان ،میهرەبانیــی و خۆشەویســتیی نێوانمانــی لەنــاو
دەبــرد ،مــن فێڵــم لەخــۆم دەکــرد کــەوا باڵەفڕکێمــه ،لەکاتێکــدا لەســەر لێژایــی بــووم.
لــەو ڕێگهیــەی ،کــە گرتبوومانــە بــەر ،زۆر بــە خێرایــی گۆڕایــن
و بوویــن بــە پیرەمێــرد و پیرەژنێــک بــ ه تەنیشــت یەکــەوە  ...
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دێ بۆڤــوار ،لــەم پهڕتووكــەدا هەوڵیــداوە پێداچوونــەوە بــە پێــوەرە بەهــادارە ســەپێندراوەکانەوە
بکاتــەوە و و بــە نــهوهی ڕابــردوو بڵێــت :کــە دژەیەکبــوون لــە کارکــردن و پرۆســەکانی نــهوهی
نــوێ ،لهگــهڵ ئاڕاســتەی ئێســتا ،هــۆکاری بێبەهابوونــی کار و ئەنجامەکانــی ئــەوان نییــە.
ئەو لە ڕۆمانی ســێیەمی خۆیدا بەناوی ‹›هەموومان دەمرین›› باس لە ژیانی فۆســکای حهوتســەت
ســاڵە دەکات ،کــە دادوەرێــک بــووە ،بەهــۆی ترســان لــە مــردن و ترســان لــە ســەرنەکەوتن بــۆ
دامەزراندنی شــارێکی جوان و ســەربەرز ،ئیکســیری بۆ ژیانی پایەداریی خواردووهتەوە و بووەتە
نەمــر .لــێ لەکۆتاییــدا فۆســکای لــەوە تێــدەگات ،کــە مەحکــوم کــراوە بــە ئاوارەیــی و بێهیوایییەکــی
ئەبەدیــی ،چونکــی ئیتــر هیــچ کار و ڕووداوێــک ســەرجی ڕاناکێشــن .ئێســتا ئــەو ئــاگاداری ئەوەیــە،
کــە شــتەکان هەموویــان کاتییــن  و لــە پایەدارییــدا بــەرەدەام نیــن .بــە بــڕوای ئەو/فۆســکای هەوڵــی
مرۆڤــەکان بــۆ گەیشــتن بــە ئارەزووەکانیــان بێســوودە ،چونکی دەبێت لــە دوای مردن واز لە هەموو
دەســتکەوتەکانیان بهێنــن ،هەروەهــا خەباتــی کۆمەاڵیتیــی و سیاســییش بــە پووچ و بێبایــەخ دەبینێت.
لــە ڕاســتییدا ،دێ بۆڤــوار لــەم  پهڕتووكــەدا دەســتی کــرد بــە جــۆرە گەڕانێــک لــە زەمینــەی توانــای
کاریگەریــی خستنهسـهر تــاك لەســەر تێگهیشــتنی مێــژوو .هەروەها لە بەناوبانگتریــن و بە بەهاترین
بەرهەمی ئەو نووسهرە ،دەتوانین پەنجە بخەینە سەر ئەمانە« :میوان ،خوێنێکی تر ،یادەوەریییەکانی
کچێکــی گوێڕایــەڵ ،ماندارینــەکان ،مردنێكــی لەســەرەخۆ ،وێنــەی جــوان ،پیریــی ،ئاههنگــی مااڵوایــی»
دێ بۆڤــوار ،هــەر لــە ســاڵی  ١٩٦٨ـــەوە ســەرەڕای نووســین ،ڕوویکــردە خەباتــی کۆمەاڵیەتیــی بــۆ
بەدەستهێنانی مافی ژنان .ئەو لە چاالکییەکانی ،وەک پێدانی ماف بۆ لەباربردنی منداڵ ،دروستکردن
و دابینکردنــی هەمــوو پێداویســتییەکان بــۆ ئــەم کارە ،هەروەهــا کارکــردن بــۆ پاڵپشــتییکردنی ژنانــی
بێهاوســەر ،بەدەرخســتنی دەســتدرێژییکردن و شــەڕکردن لهگــهڵ مەســەلەی خەتەنــەی ژنــان
و هەوڵــدان بــۆ پشــتگیرییکردنیان لــە ســتەم و زۆرداریــی بهرانبــهر بــە ژنــان بەشــداریی کــرد.
دێ بۆڤــوار ،هەروەهــا لــە پهڕتووكــی یادەوەریییەکانــی خــۆی ،بــاس لــە پێوهندییــە ئاشــقانەکەی
لهگـهڵ نلســون ئالگــرن و کلودالنزمنــدا دەکات :ئاشــنایی ئــەو لەگــەڵ ئالگــرن ،نووسـهری ئەمریکایــی،
بــە ئینگلیزێــک دەزانێــت بــۆ نووســینی «ڕەگــەزی دووەم» و مانــەوەی کورتــی خــۆی لــە ئەمریــکا،
لەگــەڵ ئالگــرن ،بــووە هــۆی ناســینێک بەرفــراوان لەبارەی كۆمهڵگهی ئەمریــکا ،هەروەها ئەو باس لە
«نووسهر و ڕۆژنامەنووسی « ، »Young lanzmکە لە پێوهندیی قووڵ و عاشقانەدا بووە لەگەڵیدا
دەکات ،هەروەها باســیش لە النزمنی گەنجی یەهوودی دەکات ،کە هەژدە ســاڵ لەو بچووکتر بوو.
هەرچەنــد ســارتەر ئــاگاداری ئــەم پێوهندیییــە بــوو ،بــەاڵم نەبــووە هــۆی بریندارکردنــی پێوهندییــی
نێــوان هەردووکیــان و پێوهندیییــەکان هــەر بــە تۆكمهیــی و گەرمیــی مایهوە .ئــەو پێوهندیییە ،کە هەتا
مەرگیش لێکی هەڵنەوەشاندەوە و ناوی هەردووکیان بە بەردەوامیی لە تەنیشت یەکترەوە دەهات.
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