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نیــوەییەکەمــیمانگــیكانوونــیدووەم،ســاڵیادیلەدایکبوونــی)ســیمۆندێبۆڤــوار-
SimonedeBeauvoir(ـــە،کەســێک،کەبەمشــێوەیەلەپێناســەکردنیخۆیدادەڵێت:
»ئەگەربمەوێتپێنەسەیخۆمبکەم،یەکەمشت،کەدەبێتبیڵێمئەوەیە؛کەمنژنم«.
ژنێــک،کــەدواتــربــووەدەرخــەریڕۆشــنبیریی،ئازادییــیبیرکردنــەوەوڕادەربرینــی
ژنــانلــەســهتهیبیســتەم؛تــائــەوڕادەیەیلهگــهڵتێپەڕبوونیچەندینســاڵ،تیۆرەکانی
وێ،لــەبــواریناســنامەیژنــانومافــیکۆمەاڵیەتیییــانهــەربــەنوێیــیوپێشــکەوتویی
دادەندرێن.ئەو،لەوباوەڕەدابوو»مرۆڤبەژنلەدایکنابێت،بەڵکودهكرێتبهژن«.
ــوو ــەهەم ــوار«ل ــی»ســیمۆندێبۆڤ ــیبیروڕاکان ــەوفراوانی ــدالیەن ــیچەن تێڕوانین
بــوارەکان،بووهتــەهــۆیئــەوەی،کــەئهمــڕۆههنــدێوەســفیجیــاوازودژبەیــەک
لــەمنووســەرەنــاودارەخســتووتەبــەردەمخوێنــەران.ههنــدێبابــەت،کــەنیشــاندەری
کەســایەتیییچەندڕەهەنــدیژنێکــن،کــەناتوانــنبــەپێیدابونهریتویاســایســەپێندراو
بژێــت،کــەنــەتەنیــاخامــەیخــۆی،بهڵكــوژیانــیخۆیشــیکــردەنموونەیــەکبــۆئــەو
ــه ــەكۆمهڵگ ــەی،ک ــەوکۆتوبەندان ــەهەمــووئ ــوونل ــیب ــاریئازادی ــەی،کــەخوازی ژنان
ــن. ــەیناســنامەیخۆیان ــیبەرەوپێشــچوونیهەمەالیان ــردوونوداواکاری دروســتیک
فەرەنســیی فێمێنیســتی و نووســهر بیریــاره، ئــهم )Bourgeoisie(ی بۆرژوازیــی
لهگــهڵئــەوەی،کــەلــەخێزانێکــیکاتۆلیکیــیچــاویبــەدنیــاهەڵێنابــوووکەوتــەژێــر
پەروەردەکــردنوفێرکردنــیدابونەریتــەئایینیییــەکانوبۆرژوازیییــەت،بــهاڵمهیــچ
کاتغافــڵنەبــوولــەسەرکێشــییکردنبــۆپهڕتووكخانــەیباوکــیوخوێندنــەوەی
شــاراوەییبــۆپهڕتووكــەقەدەغەکــراوەکان،دواتــرلهگــهڵئــەوەی،کــەباوکــیبــە
تووندیــیناڕەزایەتیــیدەربــڕیبهرانبــهربــەکارەکــەی،بــهاڵمئــەوژیانێکــیســەربەخۆی
هەڵبــژاردولــەماڵــەوەجیابــووەوهودەســتیكردبــەخوێنــدنلــەبــواریئــەدەبو
فەلســەفەلــەزانســتگهیەکیزۆربــاشوهەروەهــالــەزۆربــەیشــوێنەزانســتییو
دامەزرێنەرەکانــی»ســەنتماریــن«و»ســۆربۆن«.خوێندنــیفەلســەفەوچوونــەنــاو
بازنــەیفەلســەفیی›‹ســارتەر‹‹وهاوڕێیانــی،بــووەهــۆیســەرهەڵدانیپێوەندیییەکــی
ــەنێــوانهەردووکیــان)ســارتهروســیمۆن(.پێوهندیییــەک،کــەبــە ســۆزدارییئالــۆزل
پێچەوانــەیدابونەریتــیئــەوســەردەم؛نــەبــووەهــۆیدروســتبوونیهاوســەرگرییو
دروســتكردنیخێــزان،نــەبــووەبەرهەمــیمۆراڵــیبۆرژوازیــیبــاویئــهوســهردهمه.
ژانپــۆلســارتهرو»ســیمۆندێبۆڤــوار«،بێــەوەی،کــەهیــچکاتێــکپەیمانێکــی
ــدا ــەتێی ــرد،ک ــردروســتک ــهڵیەکت ــانلهگ ــیئازادی ــەن،پێوهندییەک ڕەســمییواژۆبک
ــیڕاســتگۆیی ــردنلەســەرهەبوون ــنوپارێزگارییک ــانلەســەرڕاگرت هەمیشــەجەختی
دووالیەنــەدهكــرد.بــهاڵملەهەمــانکاتیشــدا،ئازادبــوونلەســەردروســتکردنیپێوهندییــە
تریــش. خەڵکانــی لهگــهڵ الوازەکان و قــووڵ ســۆزداریییە یاخــود سێکســییەکان،
کــە بــاوەی، وێنــا ئــەو شــێوەیە بــەم بۆڤــوار، دێ و ســارتهر
هــزری هەروەهــا هاوســەرگریی، و عەشــق بــارەی لــە بــوو گشــتگیر
ڕەتکراوەتــەوە. بــوو، بــاو بۆرژوازیــی چینــی لــەالی کــە یەکخێزانیــی،
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ئایینییــدا خێزانــی لــە کــە بــوون، ســەرکێش گەنجــی دوو بۆڤــوار، دێ و ســارتهر
ــوو، ــاڵوڕەشب ــانزۆرت ــۆهەردووکی ــیب ــوونویادەوەرییــیمنداڵی ــەروەردەکراب پ
لــەالیەکیــشســارتەر،کــەهــهرلــهمنداڵیییــەوەباوکــیلــەژیانــدانەمابــوو،کاتــەتەنیایــی
ــەالیەکــیتریشــەوە،ســیمۆن ــەبینینــیفیلمــەبێدەنگــەکانپڕکــردەوە.ل وبەتاڵەکانــیب
هەمیشــەســەرگەردانبــوولەنێــوانشــەڕەکانیدایکــەدینــداروباوکــەسەرخۆشــەکەی.
لەوانەیــەپێگەیشــتنوگەورەبــوونلــەمجــۆرەژینگەیــەدابووبێــت،کــەوایلێکــردن
هەمــوویاســاوڕێســاكۆمهاڵیەتیــەکانتێکــەڵوئالــۆزبکــەن،بێفەرمانیییــەک،کــە
تەنیــاکۆتاییــینەهــاتبــەشــێوازیژیانــیئــەمدوونووســهرە،بهڵكــوڕووخســاری
ڕاســتییخــۆیلــەبەرهەمەکانــیئەوانیــشپێشــاندا.بۆنموونــە،ئــەوەی،كــهســارتەرلــە
»بــوونوکات«دانووســیویەتی،نموونەیەکــەلــەمسەرکێشــیییە،ڕشــانەوهیه.بــهاڵم
ئــەوەی،کــە»دێبۆڤــوار«یکــردەئااڵهەڵگــریتێکشــکاندنییاســادەســتوپێگرتووەکانی
كۆمهاڵیەتیــی،نووســینیپهڕتووكێــکبــوولــەژێــرناونیشــانی»ڕەگــەزیدووەم«،
کــەبــەئیلهاموەرگرتــنلــەبنەمــایجوواڵنــەوەیمۆدێرنــیفێمێنیزمــەوەنووســراوە.
زوڵــم ئــەو شــیکردنەوەی بــە کــرد دەســتی دووەم« »ڕهگــهزی لــە بۆڤــوار، دێ
ژنــی ڕهگــهزی و مێــژوو بەدرێژایــی کــراوە ژنــان بهرانبــهر کــە زۆرداریییــەی، و
بەشــدا دوو لــە پهڕتووكەکــەی  وێ خــۆی، توانجــی و نیشــانە بــەر خســتووهتە
ــەوەیباوکســاالریی ــەشــیکردنەوەولێکۆڵین ــەبەشــییەکــەم؛کەوت ئامــادەکــردووە،ل
ولــەبەشــیدووەم؛کەوتــەشــیکردنەوەیشــارەزایییەتایبەتییەکانــیژیانــیژنــان.
ــەکان ــەمێژووییی ــەبەڵگ ــەداپشــتدەبەســتێتب ــەمپهڕتووك ــوار«ل »ســیمۆندێبۆڤ
ــەدوو ــهزیپل ــیڕهگ ــانکــردووەقبووڵ ــەژن ــەوایل ــەدەکات،ک ــەمهۆکاران ــاسل وب
بــکات،لــەكۆمهڵگــهمرۆڤیــیوشارســتانیەتییەکاندا.ئــەولــەوڕێگهیــەداســوودمهند
بــووەلــەزانســتەکانیوەکبایۆلۆژیــی،زانســتەسروشــتییەکان،ئەفســانە،فەلســەفەو
كۆمهڵناســیی.پهڕتووكەکــەلــەکاریگەرتریــنبەشــیخــۆیلــەژێــرناونیشــانی»ژنانــی
خێزانــدار«کەوتووهتــەلێکۆڵینەوەکــردنلــەچیــرۆک،نووســراوویادەوەریییەکانــیژنــە
ــە ــتل ــەدەگرێ ــۆن«وڕەخن ــتوارت ــڤ«و»ئەدی ــاوۆل نووســهرەکانیوەک»ڤێرجینی
پیاوانیوەک»ئەستاندال«،»مونتاین«و»دی.ئاچلۆرنس«بەهۆکاریقسەکردنلە
زاریکەسایەتییژنانیناوچیرۆکەکانیان.ئەمڕەخنانەباڵودەکاتەوەبەپاڵپشتییکردن
لەســەرشــێوازیڕەفتــاریخۆیــان،لهگــهڵهاوســەرەکانیانلــەژیانــیهاوبەشــیاندا.
وەرگرتنــی و ئازادیــی بــۆ هەوڵبــدەن ژنــان کــە دەکاتــەوە، لــەوە پێداگیریــی ئــەو
مەرجــی بــە ماددییەکانیــان ســەربەخۆیییە و ئازادیــی هەروەهــا مافەکانیــان،
تەکــەز وێ، ئهمــه ســهرباری ئازادیییــە. ئــەم وەرگرتنــی بــۆ دادەنێــت پێویســت
نــەک ئەمــەش ڕاســتییدا لــە لــەمجەنگــە، ژنــان کــەســەرکەوتنی دەکاتــهوه، لــەوە
یەکســانبوونیان بــۆ بهڵكــو پیاوانــه، لهگــهڵ بــەراورد بــە بینیــن خۆبەزیــادەوە
لهگــهڵپیــاوانوشــیرینیییئــەمســەرکەوتنەشدەمــیپیاوەکانیــششــیریندەکات.
و ئازادکــراو تــر نیــوەی بەندایەتییــی لەژێــر مرۆڤایەتیــی نیــوەی »کاتێــک
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ــە ــەنب ــوودەرکدەک ــردرا«.هەم ــاوب ــەن ــمل ــهڵئەویشــداسیســتێمیدرۆوزوڵ ولهگ
ــە ــەســوودوباشــیەکانیب ــاووتێدەگــەنل ــوانژنوپی ــایڕاســتیییپێوهندیــینێ مان
یەکســانبوونیژنــانوپیــاوانلــەبارودۆخــیئێســتا.بــهاڵمباڵوبوونــەوەی»ڕهگــهزی
دووەم«هــاوکاتبــوو،لهگــهڵئــەوکاتــەی،کــەلــەفەڕەنســاتەنیــاســاڵێکتێپەڕیــی
ــارەیڕێگرتــن ــانوگفتوگــۆلەب ــۆژن ــەپەســەندکردنییاســایمافــیدەنگــدانب ــوول ب
لــەمنداڵبــوونولەدایکبوونــیمنداڵــینەخوازراویــشبــەوێنــەیتابــووهەژمــاردەکــرا.
ئــەوكۆمهڵگــهداخــراوە،بــەهیــچشــێوەیەکپێداگیریییەکانــیژنانــیقبــووڵنەبــوو.
ڕژانــی لێشــاو بــە هــۆی بــووە پهڕتووكــە،  ئــەم بەچاپگەیاندنــی ڕووەوە لــەم
گازهنــدەکان،هەروەهــاناڕەزایەتیــیوتۆمەتــیبەربــاڵویلهگــهڵخــۆیهێنــا،ئــەم
بــۆ ڤاتیــکان، ڕاگەیانــدن. دامودەزگهکانــی تونــدی هێرشــی بــەر کەوتــە پهڕتووكــە
ــاوپێڕســتیپهڕتووكــەقەدەغەکــراوەکان. ماوەیەکــیدرێــژئــەمپهڕتووكــەیخســتەن
لــە دهســتهیهک تووڕەبوونــی هــۆی بــووه دووەم« »ڕهگــهزی هەروەهــا
دەربــڕی تونــدی گازهندەیەکــی کــە ئالبێرکامــۆ، وەک نووســهر، پیاوانــی
کــردووە.« فەرەنســیی پیاوانــی بــە ســووکایەتیی بۆڤــوار« »دێ وتــی و
دێبۆڤــوار،هەندێــکجــارمانــدوودەبــوولــەوهەمــووناڕەزایەتیــیوگازەندانــەولەبــەر
تووڕەبونــیزۆریشــی،کــەهەیبــوولەبــارەیبارودۆخــیژنــانلــەوکاتدالــەچوارچێوەی
ژیربێــژالیــدەداوباســیلــەوبارودۆخــەسســتوئــازاردەرەدەکــردوبیروباوەڕەکانــی
پێشــاندەدا،کــەلەوانەیــەبــەبــاوەڕیهەندێــککــەسقبووڵنەکــراوبێــت،بۆنموونــەلــە
شــوێنێکدابــاسلــەســووڕیمانگانــەیژنــاندەکاتوبــەترســناکترینئــازاروهەتــا
ئۆزینگــدانوەســفیدەکات.بــەشــێوەیەکیگشــتییســووڕەکانیتایبــەتبــەلەدایکبوونی
منــداڵوخســتنەوەیوەچــەینــوێلــەجەســتەیژنــان،بەکەنیزهكبوونــیژنانیهەژمار
دەکــرد،»کــەلەســەربنەمــایژیانــیڕاســتییدووهاوســەرsecrettime«بــوو.
دێبۆڤــوار،هەروەهــالــەڕۆمانــی»کاتــیڕازداریــی«نووســیبوو،کــەباسلــەژیاننامەی
ڕاستەقینەیژنومێردێکدەکات،کەناسیاویخۆیبوونە.ئەوهەردووهاوژینە،کە
لــەســەردەمیخــۆیبــەدوایداهێنــانوکردنــەوەیڕێگــهنوێیەکانبــوون،بەاڵمکاتێک،
کــەلــەشــوێندایــکوبــاوکدانران،هزرەڕزیوەکانیڕابــردوولەگەڵخۆیانهەڵدەگرن
وتوانــایدەرککردنــیجیهانبینیــیوشــێوازیژیانــیگەنجــانومنداڵەکانــیخۆیــاننییە.
»مــنوەکمیوەیــەکبــەجەســتەیەکیکــرۆچدەڕزێم،بــەاڵمپێناگەم،ئیترهێزیچاالکیی
پێشــوومنەمــاوە.توانــاینووســینمتونەیــە،لەالیانیکوڕەکــەمخیانەتلەئارەزووەکانم
کــراوەوهەموویــانلــەناوچــوون.ئــەوشــتەی،کــەزیاتــرلــەهەمووشــتێکمنــیخەمبار
ــەنێوانمــان)مــنوهاوســەرەکەم(دەڕووخــاو دەکــرد،ئەوەبــوو؛کــەهەمــووشــتێکل
کێشــەکانلێکترازانــیدەخســتەناومــان،میهرەبانیــیوخۆشەویســتیینێوانمانــیلەنــاو
دەبــرد،مــنفێڵــملەخــۆمدەکــردکــەواباڵەفڕکێمــه،لەکاتێکــدالەســەرلێژایــیبــووم.
گۆڕایــن خێرایــی بــە زۆر بــەر، گرتبوومانــە کــە ڕێگهیــەی، لــەو
یەکــەوە... تەنیشــت بــه پیرەژنێــک و پیرەمێــرد بــە بوویــن و
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ــادارەســەپێندراوەکانەوە ــوەرەبەه ــەپێ ــەوەب ــداوەپێداچوون ــەداهەوڵی ــەمپهڕتووك ــوار،ل دێبۆڤ
ــهوهی ــردنوپرۆســەکانین ــەکارک ــوونل ــەدژەیەکب ــت:ک ــردووبڵێ ــهوهیڕاب ــەن ــەوەووب بکات
نییــە. ئــەوان ئەنجامەکانــی و کار بێبەهابوونــی هــۆکاری ئێســتا، ئاڕاســتەی لهگــهڵ نــوێ،
ئەولەڕۆمانیســێیەمیخۆیدابەناوی›‹هەمووماندەمرین‹‹باسلەژیانیفۆســکایحهوتســەت
ــۆ ــەســەرنەکەوتنب ــردنوترســانل ــەم ــۆیترســانل ــووە،بەه ــکب ســاڵەدەکات،کــەدادوەرێ
دامەزراندنیشــارێکیجوانوســەربەرز،ئیکســیریبۆژیانیپایەدارییخواردووهتەوەوبووەتە
نەمــر.لــێلەکۆتاییــدافۆســکایلــەوەتێــدەگات،کــەمەحکــومکــراوەبــەئاوارەیــیوبێهیوایییەکــی
ئەبەدیــی،چونکــیئیتــرهیــچکاروڕووداوێــکســەرجیڕاناکێشــن.ئێســتائــەوئــاگاداریئەوەیــە،
کــەشــتەکانهەموویــانکاتییــنولــەپایەدارییــدابــەرەدەامنیــن.بــەبــڕوایئەو/فۆســکایهەوڵــی
مرۆڤــەکانبــۆگەیشــتنبــەئارەزووەکانیــانبێســوودە،چونکیدەبێتلــەدوایمردنوازلەهەموو
دەســتکەوتەکانیانبهێنــن،هەروەهــاخەباتــیکۆمەاڵیتیــیوسیاســییشبــەپووچوبێبایــەخدەبینێت.
لــەڕاســتییدا،دێبۆڤــوارلــەمپهڕتووكــەدادەســتیکــردبــەجــۆرەگەڕانێــکلــەزەمینــەیتوانــای
کاریگەریــیخستنهســهرتــاكلەســەرتێگهیشــتنیمێــژوو.هەروەهالەبەناوبانگتریــنوبەبەهاترین
بەرهەمیئەونووسهرە،دەتوانینپەنجەبخەینەسەرئەمانە:»میوان،خوێنێکیتر،یادەوەریییەکانی
کچێکــیگوێڕایــەڵ،ماندارینــەکان،مردنێكــیلەســەرەخۆ،وێنــەیجــوان،پیریــی،ئاههنگــیمااڵوایــی«
دێبۆڤــوار،هــەرلــەســاڵی1968ـــەوەســەرەڕاینووســین،ڕوویکــردەخەباتــیکۆمەاڵیەتیــیبــۆ
بەدەستهێنانیمافیژنان.ئەولەچاالکییەکانی،وەکپێدانیمافبۆلەباربردنیمنداڵ،دروستکردن
ودابینکردنــیهەمــووپێداویســتییەکانبــۆئــەمکارە،هەروەهــاکارکــردنبــۆپاڵپشــتییکردنیژنانــی
بێهاوســەر،بەدەرخســتنیدەســتدرێژییکردنوشــەڕکردنلهگــهڵمەســەلەیخەتەنــەیژنــان
وهەوڵــدانبــۆپشــتگیرییکردنیانلــەســتەموزۆرداریــیبهرانبــهربــەژنــانبەشــدارییکــرد.
دێبۆڤــوار،هەروەهــالــەپهڕتووكــییادەوەریییەکانــیخــۆی،بــاسلــەپێوهندییــەئاشــقانەکەی
لهگــهڵنلســونئالگــرنوکلودالنزمنــدادەکات:ئاشــناییئــەولەگــەڵئالگــرن،نووســهریئەمریکایــی،
بــەئینگلیزێــکدەزانێــتبــۆنووســینی»ڕەگــەزیدووەم«ومانــەوەیکورتــیخــۆیلــەئەمریــکا،
لەگــەڵئالگــرن،بــووەهــۆیناســینێکبەرفــراوانلەبارەیكۆمهڵگهیئەمریــکا،هەروەهائەوباسلە
»نووسهروڕۆژنامەنووسی»Younglanzm«،کەلەپێوهندییقووڵوعاشقانەدابووەلەگەڵیدا
دەکات،هەروەهاباســیشلەالنزمنیگەنجییەهوودیدەکات،کەهەژدەســاڵلەوبچووکتربوو.
هەرچەنــدســارتەرئــاگاداریئــەمپێوهندیییــەبــوو،بــەاڵمنەبــووەهــۆیبریندارکردنــیپێوهندییــی
نێــوانهەردووکیــانوپێوهندیییــەکانهــەربــەتۆكمهیــیوگەرمیــیمایهوە.ئــەوپێوهندیییە،کەهەتا
مەرگیشلێکیهەڵنەوەشاندەوەوناویهەردووکیانبەبەردەوامییلەتەنیشتیەکترەوەدەهات.
گــۆڕ دوو لــە بیرمەنــدە، دوو ئــەم ئارامگرتنــی لەوانەیــە
قســەیە. ئــەم ســەلماندنی بــۆ بێــت نیشــانەیەک یەکــهوه، بهتەنیشــت

***
سهرچاوه:

http://iranefardanews.com/01/2015/یادی-از-سیمون-دوبوار-نویسنده،-فمینیست
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