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ئاوات محەمەد

یەكێك لەو جۆرە ئەدەبانەی كە خاوەنی گرنگیی تایبەتی خۆیەتی، بریتییە لە ئەدەبی ئیرۆتیكی، كە لەناو 
ئەدەبی كوردیدا تا ئەندازەیەكی زۆر فەرامۆش كراوە، هۆكارەكەی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە، كە ئەدەبێتە باس 
لە مەسەلە نەوتراوەكان و تابۆكان دەكات، بەاڵم ئەوەی لێرەدا بەرەو رووی دەبینەوە، جۆرێكە لە ئەدەبی 
ئیرۆتیكییەت و لەالیەن مێینەیەكەوە نووسراوە، كە هەموو ئەو حاڵەتە سێكسییانەی لە ژیانی واقعدا 
ڕوودەدەن ئەو لە چیرۆكدا بۆمان دەگێڕێتەوە. جارێكی تر لەسەر چیرۆكەكانی سەبا هەندێك رستەی 
كورتم نووسی، ئەمجارەش هەوڵدەدەم هەندێك لێكدانەوە بۆ ئەم چیرۆكە بكەم، كە پاش خوێندنەوەی 
جارێكی تر دەگەڕێتەوە بۆ ناونیشان، هەروەها لەم چیرۆكەدا لە بەردەم لێكدانەوەیەكی فەلسەفییانەدا 
ئێمە  دەكرێت  ئایا  چین،  ئیرۆتیكییەت  و  ئایا سێكس  چییە،  لەزەت  و  چێژ  ئایا  دەبینینەوە،  خۆمان 

جەستە لە نێوان تێڕامان و چێژدا
ئیرۆتیكییەت لە چیرۆكی 

دوو چاو.. و .. پەیكەرێك.. و ... دوو دەست-دا
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جوانی و نەمری لە ئەندێشەدا وێنە بكەین یان لە 
چین  حااڵنە  ئەو  ئایا  بكەین،  مومارەسەی  واقعدا 
پرسیار  زۆر  نەرمونیان،  یان  دڕندە  دەكاتە  ئێمە 
وەاڵمدانەوە  بە  پێویستیان  چیرۆكەدا  لەم  هەن 
هەیە، بەاڵم با سەره تا لەوێوە دەست پێبكەین و 
بزانین مەبەستمان لە ئەدەبی ئیرۆتیكی یان خودی 

ئیرۆتیكا چییە؟.
گێڕانەوەیەكی  كە  دەكەن  پێناسەی  وا  هەندێك 
بەاڵم  نووستندا،  ژوورەكانی  لەناو  شەهرەزادانەیە 
بیركردنەوە تەقلیدییەكان وەك مەسەلەیەكی قێزەون 
تاوانێك  یان  گوناهێك  وەك  و  دەكەن  تەماشای 
بروژێنێت  غەریزە  بێت  نووسینێك  دەڕوانن،  لێی 
ئابڕوبەرانە  سێكسیی  كاری  دەسپەڕو  لە  باس  و 
و مومارەسەی سێكسیی بێپەردە و باڵوكردنەوەی 
زینا و هەتیوبازی، بەاڵم هەندێك وەك ئەدەبێكی 
بریتییە  بابەتەكانی  راستە  دەكەن،  وێنای  بەرز 
و  بەرزە  ئەدەبێكی  بەاڵم  پۆخڵ،  ئەدەبێكی  لە 
پەیوەستە بە ژیانی هاوچەرخەوە، كە نهێنییەكان 
بەرەو كاڵبوونەوە دەچن، كە سەره تای ئەم ئەدەبە 
ئەدەبی  لە  بەتایبەتی  زەمان دەگەڕێتەوە،  دێر  بۆ 
گریكی و عەرەبیدا، ئیرۆس لەناو ئەفسانەی گریكیدا 
هەروەها  بووە،  چێژ  و  سێكس  و  غەریزە  خوای 
لەناو ئەدەبی عەره بیدا نمونە زۆرن، بەاڵم ئەدەبی 
كوردی بە حوكمی ئەوەی ئەدەبێكی نوێیە، ئاسان 
ئەدەبە، مەگەر  ئەم  بۆ سەرەتای  بگەڕێنەوە  نییە 
ئەم  ئاماژەی  هەندێك  فۆلكلۆرییەكاندا  دەقە  لەناو 
ئەدەبەمان دەستبكەوێت، بۆ دەبێت ئیرۆتیك نهێنی 
بێت و نەتوانێت خۆی ئاشكرا بكات، وەك ئەریك 
لەنێوان  نییە  تێدا  گومانی  دەكات،  باسی  فرۆم 
ژیانی گەرمی سێكسی و مەعریفەدا نهێنییەك هەیە، 

ژیانی  دۆزینەوەی  لە  بریتییە  مرۆڤ  الی  مەعریفە 
نەبووە،  بێباجدان  دۆزینەوە  ئەم  بەاڵم  سێكسی، 
لەبەرئەوە خەتا یان گوناه بریتییە لە دۆزینەوەی 
لە  بریتییە  ئەشكەنجە  و  سزا  هەروەها  مەعریفە، 

نرخی ئەو خەتا برۆمیتیوسە.
كە ئیرۆسییەت فەلسەفەیەكە قسە لەسەر جەستەی 
لە  زەقی  بە  دەكات )ئەمە  پیرۆزی  و  دەكات  ژن 
لەو  بریتییە  كە  دیارە(،  سەبادا  چیرۆكەكەی 
سمبوڵەی شادمانیی هەمیشەیی هەڵگرتووە، وەك 
دوا پەناگه ی مرۆڤی هاوچەرخ لە بەرامبەر هیالكی 

و خەمی ژیان.
سەرەتا لە ناونیشانی چیرۆكەكەوە دەست پێبكەین، 
كە دوو چاومان هەیە بۆ بینین و دوو دەست بۆ 
تاقیكردنەوەی جەستەكان، كە چاو ئامرازی بینینی 
ئیستاتیكایە و دەست ئامرازی شێواندنی شتەكان 
و درووستكردنی دۆخێكی ترە، واتە لە سەرەتاوە 
تێدەگەین دوو چاوەكە تەنها بۆ بینینی جوانییەكانە 
و دووبارەكردنەوەی وێنەی دووەمی جوانییە، نەك 
كارەكتەری  لەبەرئەوەیە  جوانی،  بەتاڵكردنەوەی 
ناكات،  بەجەستەكان  گەمە  هەرگیز  پەیكەرتاش 

بەڵكو درووستیان دەكاتەوە.
ئەم  بۆ  لێكدانەوەی  ئاست  دوو  لەسەر  دەكرێت 
چیرۆكە بكەین، ئاستی یەكەم ئیستاتیكای هونەرییە 
و ئاستی دووەم ئیرۆتیكای جەستەیە، لە یەكەمدا 
نێرێكمان هەیە لە دەرئەنجامی دۆخێكەوە تەنها لە 
جوانی  ئەفرێندراوێكی  وەك  و  ڕادەمێنێت  جەستە 
تەماشای دەكات، ئەو لە پەیكەرەكاندا كە توانای 
هەموو  نییە،  مرۆڤیان  ئیرۆتیكییانەی  مومارەسەی 
جوانییەكان كۆدەكاتەوە، وەك ئەوەی ئەم جوانیانە 
بۆ هەمیشە بمێننەوە، ئەو گرنگی بە دۆخە كاتییەكە 

ئیرۆس لەناو 
ئەفسانەی 
گریكیدا خوای 
غەریزە و 
سێكس و چێژ 
بووە، هەروەها 
لەناو ئەدەبی 
عەره بیدا 
نمونە زۆرن، 
بەاڵم ئەدەبی 
كوردی بە 
حوكمی ئەوەی 
ئەدەبێكی 
نوێیە، 
ئاسان نییە 
بگەڕێنەوە بۆ 
سەرەتای ئەم 
ئەدەبە، مەگەر 
لەناو دەقە 
فۆلكلۆرییەكاندا 
هەندێك 
ئاماژەی ئەم 
ئەدەبەمان 
دەستبكەوێت
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ئەبەدیدا  جوانیی  و  لەزەت  بەدوای  بەڵكو  نادات، 
دەگەڕێت و دەیەوێت جوانی نەمر بدۆزێتەوە، ڕاستە 
ئەم هونەر وەك هۆكاری گوزراشت بەكاردەهێنێت، 
بەهەند  فرۆیدییە  لێكدانەوە  ئەو  ناكرێت  بەاڵم 
مەحرومییەت  یان  چەپاندن  كە  وەرنەگرین، 
هاتووە  لەچیرۆكەكەدا  وەك  داهێنانە،  هۆكارێكی 
ئەشكەنجەدا  لەژێر  نێرنینەی  ئەندامی  كەسە  ئەم 
مرۆڤە  ئەم  وایە،  مانای  ئەمەش  كە  لەدەستداوە، 
بەو  ناتوانێت  و  مەحرومە  جەستییەكان  چێژە  لە 
بكات،  سێكس  مومارەسەی  دەیخوازێت  شێوەیەی 
لەبەرئەوە تەنها پەیكەرەكان كۆدەكاتەوە، ئەو لە 
لەو  ژیاندا دەگەڕێت،  بەداوی مانای  ژیان  دەروەی 
الشەوە پیاوێك هەیە بە هەموو ماناكانی پیاوانەی 
خۆرهەاڵتی، شانازی بە پیاوەتیی خۆیەوە دەكات، 
و  لەزەتبەر  لەوەی  جگە  ئەمە  بكوژە،  ژەنەراڵە، 
تەنها  دەكرێت  پیاوە  ئەم  كەواتە  لەزەتبەخشە، 
بەدوای چركەیەكدا بگەڕێت كە دواتر تێپەڕێت، لەنێو 
لەبەرئەوەی  چاو و دەستدا ژنێك هەیە بەختەوەر 
لەالیەن  خۆشەویستە،  رۆحی  هەم  جەستەی  هەم 
ئەم  بەشێوەیەك  هەریەكەیان  كە  مرۆڤەوە  دوو 
ئەم  گرێكوێرەی  سێهەم  كەسی  دەپەرستێت، 
كێ  ئایا  ژنەكەیە  كوڕی  ناكرێتەوە،  كە  چیرۆكەیە 
یان  هەیە،  چاوی  تەنها  پیاوەی  ئەو  باوكییەتی، 
ئەو پیاوەی لەزه تی جەستە دەدۆزێتەوە، ئایا ئەم 
بەرهەمی ئیرۆتیكایە یان ئیستاتیكا، ئەم كوڕە پڕە 
لە ڕق، لە جەستە و لەهەمان كاتدا بەداوی بەشێك 
گەڕان  كەواتە  دەگەڕێت،  خۆیدا  جەستەی  لە 
بریتییە لەو سیفەتەی مرۆڤ دەتوانێت بوونێك بۆ 
خۆی بدۆزێتەوە، بەاڵم رازی بوون بەقەدەر مرۆڤ 
دایكی  چۆن  وەك  دووردەخاتەوە،  ئەزموون  لە 

دەستی  ئەزموونی  دواتر  و  كرد  چاوی  ئەزموونی 
تێگەیشت،  هەردووكیان  لەزەتی  لە  ئەوكات  كرد، 
لێرەوەیە مرۆڤێك هەیە ئەیەوێت جوانییەك بەرهەم 

بهێنێت بەتەنها بەرهەمی خۆی بێت.
ژەنەراڵ  سەركێشییەكانی  وردی  بە  زۆر  ژنەكە 
دەگێڕێتەوە، بەشێوەیەك هەست دەكەیت لە هەموو 
لەوەی  جگە  ئەمە  بەشداربووە،  سەركێشییەكاندا 
خۆی  ئەزموونەی  دوو  لەو  گوزارشت  جوان  زۆر 
هەمیشە  منیش  »رۆخی  دەڵێت  ئەوەتا  دەكات، 
لە گەمەی سەیری نێوان ئەم دوو هەستەدا بوو.. 
ئاسمان...  بۆ  دەفڕی  دەبوو  داخ  بەحەز  ساتێ 
بەرەو  دەبووەوە  فێنك  هێندە  بەسۆز  ساتێكیش 
ئاسمان دەفڕی، هەریەك لەم ئاسمانانە مانایەكیان 
ئاسان  كەواتە  تێكەڵكردنیان«  ئەستەمە  و  هەبوو 
ئەو  بگات،  هەردووكیان  بە  دەستی  مرۆڤ  نییە 
دەدۆزێتەوە،  هەردووكیان  كە  بەختەوەرە  كەسە 
ئەویش ئەم ژنەیە كە وێنایەكی سەیری جەستەیی 

و رۆحیی هەیە.
پەیبردنە  سەرنجە  جێگەی  چیرۆكەدا  لەم  ئەوەی 
هەموو  ئەو  و  سۆزە  هەموو  ئەو  نهێنیی  بە 
وەسفەی جەستە الی مێینەیەك كە وەك وێنایەكی 
بەڵكو  ناكات،  جەستە  تەماشای  گریمانییەی 
هەست بەوە دەكەیت ئەو جەستانەی پێشتر وەك 
ئەگەرنا  پشكنینەوە،  ژێر  خستووتە  ئەكلینیكیی 
ئاسان  پێكهاتەكان  هەموو  باسكردنی  وردییە  بەو 
نییە، ئەمە جگە لەوەی كە باس لە ئەدەبی مێینە 
دەتوانێت  باشتر  ئەو  دەكرێت  لەوە  باس  دەكرێت 
و  بكات  خۆی  خودییەكانی  مەسەلە  لە  گوزارشت 
بكات،  مێینەیی  شاراوەكانی  شتە  بۆ  لێكدانەوە 
بەاڵم لەم چیرۆكەدا سەبا جگە لە ڕەگەزەكەی خۆی 

دەق و رەخنە
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پەی بە زۆرێك لەو شتە نەدركاوانەی بەرامبەرەكەی 
بەرێت، كە بەرهەمهێنانی دەق لە بنەمادا بریتییە 
دركاندنی  و  نەوتراوەكان  ئاشكراكردنی  لە 
نەدۆزراوەكان، بەگوێرەی ئەدەبی كوردییەوە، كەم 
گوزارشت  شێوەیە  بەو  مێینەیەك  روودەدات  جار 
جگە  ئەمە  بكات،  سێكسییەكان  سەركێشییە  لە 
لەمەڕ  تێگەیشتنمان  ئاستێكی  چەند  لەوەی 
مەسەلەی خۆشەویسیتیی بۆ روون بكاتەوە، وەك 
و  بەزەییانە  و  جەستەیی  و  رۆحی  خۆشەویستی 
دواتر عەشقكردن لەگەڵ نەمری و مردن، كە ئەمە 
لەگەڵ  مامەڵەی  بەشێوەیەك  كاره كتەرێك  هەر  لە 
لەگەڵ  بەشێوەیەك،  پەیكەرتاش  لەگەڵ  دەكرێت، 
ژەنەراڵ بەشێوەیەك، لەگەڵ كوڕەكە بەشێوەیەك، 
ئەمە جگە لەوەی ئەم سێ كەسە هەریەكەیان لە 

ئاستێكدا ئەم ژنەیان خۆش دەوێت.
ناكرێت ئەوەمان بیربچێت مرۆڤ كە لەدایك دەبێت 
كە  پرسیاركردن،  بۆ  هەیە  گەورەی  پاڵنەرێكی 
هەندێكجار ئەم پرسیارانە بوونگەرین و هەندێكجار 
رۆژانەوە،  ژیانی  مەرجەكانی  بە  پەیوەستن 
پرسیارەكانی ئەم چیرۆكە لەنێوان حەڕام و تابۆدا 
ئاستێك  چ  تا  مرۆڤ  ئایا  لەوەدایە  ناسوڕێنەوە، 
و  تێڕمان  و  بیركردنەوە  بۆ  جڵەو  دەتوانێت 
مومارەسە شڵ بكات، ئایا دەكرێت لەهەمان كاتدا 
سۆفی بێت و هەر لەو كاتەشدا مرۆییەكی دنیایی 
شتەكان  بەخەیاڵ  تەنها  دەكرێت  ئایا  بێت،  تەواو 
ئەندێشەیە  ئەو  بەرجەستەبوونی  یان  لێكبداتەوە، 

دەتوانن غرورەكانی مرۆڤ تێر بكەن؟.
چوار  ئەو  بۆ  بوونگەریانە  لێكدانەوەیەكی  ئەگەر 
دەبینین،  بكەین،  چیرۆكەكە  ناو  كارەكتەرەی 
و  جەستەیی  و  رۆحی  پێكهاتە  هەموو  ژنەكە 

سۆزییەكان لەناو خۆیدا كۆدەكاتەوە، بەاڵم ژەنەراڵ 
دڕندەیە،  مرۆڤەوە،  رەهەندەكانی  بەهەموو  مرۆڤە 
وروژێنەرە، ستەمكارە، لە ئەزموونەكانیدا فرەییە، 
بۆ هەمووانە،  بەڵكو  نییە،  یەكێك  بۆ  واتە رۆحی 
ئەو  بەاڵم  وایە،  هەر  هونەرمەندەكەش  ئەگەرچی 
لەسەر ئاستێكی تر، ئەوەتا ئەو حەزدەكات پەیكەری 
بۆ  تا  بكات،  جوانەكان  مێینە  جەستە  هەموو 
هەمیشە بمێننەوە، الی ئەم جەستە وێستگە نییە، 
تێدا  تیانەیە و بۆ هەمیشە جوانی  بەڵكو جەستە 
دانراوە، ئەم كە جگە لەوەی خولیای دەستلێدانی 
تەنها لە قوڕ هەیە، نەك لە جەستەی گۆشتن، كە 
كە  یەكەم،  درووستكراوی  بۆ  گەڕانەوەیە  ئەمەش 
ئاینییەكان  و  ئەفسانەیی  لێكدانەوە  هەموو  بەپێی 
مرۆڤ لە جۆرێك لە گڵ و قوڕی تایبەت درووست 
بریتییە  سەره تایی  و  یەكەم  مادەی  واتە  كراوە، 
لەو مادەیەی كە هونەرمەند كاری پێدەكات، واتە 
ئەو بە رۆح سێكس لەگەڵ مادەی یەكەم دەكات، 
رۆحی  لێرەوەیە  هەر  خولقێنراو،  لەگەڵ  نەك 
ئەفرینەرانەی ئەم كەسە لە سەلیقەی هونەرەكەیدا 
درووست  پەیكەر  شێوەیەك  بە  كە  دەردەكەوێت، 
بە  ببن  ئەوەی  بۆ  ماوە  نەفخی  تەنها  دەكات، كە 

خولقێنراوێكی زیندوو.
لەسەر  و  ئاست  چوار  لەسەر  دەقە  ئەم  كەواتە 
گێڕانەوەی  پێكهاتووە،  گێڕانەوە  چوار  بنەمای 
كوڕەكە كە لە سەرەتاوە باس لە ناپاكی دەكات و 
دووەم گێڕانەوە ژنەكە كە باس لەو پاڵنەرانە دەكات 
كە كوڕەكەی بە ناپاكی ناوی بردووە، گێڕانەوەی 
لە  خۆی  شاراوەكەی  دەیەوێت  كە  پەیكەرتاش 
ڕێگەی پێدانی ماچێكەوە بشارێتەوە، دواتر ژەنەراڵ 
یەكێك  دەگێڕێتەوە، كە هەر  كە سەركێشییەكانی 

ئەوەی لەم 
چیرۆكەدا جێگەی 
سەرنجە پەیبردنە 
بە نهێنیی ئەو 
هەموو سۆزە 
و ئەو هەموو 
وەسفەی جەستە 
الی مێینەیەك كە 
وەك وێنایەكی 
گریمانییەی 
تەماشای جەستە 
ناكات، بەڵكو 
هەست بەوە 
دەكەیت ئەو 
جەستانەی 
پێشتر وەك 
ئەكلینیكیی 
خستووتە ژێر 
پشكنینەوە، 
ئەگەرنا 
بەو وردییە 
باسكردنی هەموو 
پێكهاتەكان 
ئاسان نییە

بەگوێرەی ئەدەبی كوردییەوە، كەم جار 
روودەدات مێینەیەك بەو شێوەیە گوزارشت لە 
سەركێشییە سێكسییەكان بكات
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بێت،  ئاشكرا  نایانەوێت  هەیە،  نهێنییەكی  لەمانە 
پەیوەندیی هەیە،  دوو  كاتدا  لەیەك  ئەوەی  ژنەكە 
هونەرمەندەكە  جەستە،  یەكێك  و  سۆز  یەكێك 
بەپێی ئەو درۆیەی كە ژنەكە وەك پاكانەیەك بۆ 
ئەو كارەی خۆی دەیكات، وا وێنای هونەرمەندەكە 
دەكات وەك ئەوەی توانای سێكسیی لەدەستدابێت، 
كوڕێك لە باوكی دڵنیا نییە، كە بەپێی لێكدانەوەی 
فرۆید كوڕی بێباوك مرۆڤێكی ونە لەناو دەسەاڵت 
دەكات  هەست  لەوەی  جگە  ئەمە  ئازادیدا،  و 
ئەسڵێكی ونی هەیە، هەروەها ژەنەراڵ كە دەزانێت 
نەوەیەكی خستووەتەوە و نایەوێت دانیپێدا بنێت، 
لەبەرئەوەی ئەم كوڕە بەرهەمی سەركێشییە، نەك 

پەیوەندییەكی دامەزراوەیی.
ئەو  بكەین،  لەسەر  هەڵوەستەی  ماوە  ئەوەی 
پەیكەرتاش  خۆكوشتنە جوانە هونەرمەندانەیە كە 
چیرۆكی  و  دەهێنێت  خۆی  چیرۆكی  بە  كۆتایی 
جێگەی  ئەوەی  دەكات،  تەواو  تریش  ئەوانی 
لە خۆكوشتنی  چیرۆكەدا  لەم  سەرنجە خۆكوشتن 
ئاسای ناچێت، خۆكوشتنی هونەرمەندێكە كە زۆر 
بە هێمنی و لە كەشێكی ئارامدا بڕیار دەدات ئەو 
رووناكییە بكوژێنێتەوە كە خەریكە جوانترین جەستە 
لەبەرچاوی بەرەو پوكانەوە دەچێت، كە پێشتر وەك 
بەشێك لە نەمری و مانەوەی هەمیشەیی تەماشای 
كردووە، كاتێك دەگاتە ئەو بڕوایەی كە چیدی ئەو 
جوانییە وەك خۆی نامێنێتەوە، ئیدی ئەم ناتوانێت 
سەرچاوەی  تاكە  كە  بگرێت،  ئازارە  ئەو  بەرگەی 
ئایا  دەربچێت،  لەدەست  تێڕامانی  و  ئەندێشە 
خۆكوشتن رزگاربوونە لە ژیان، یان كۆتاییهێنانە بە 
ژیانێك هەست بكەیت كۆتایی هاتووە؟ ئایا ژیانیش 
چیرۆكێك نییە خاوەنەكەی كۆتاییەكەی بەدەستی 

خۆی بنووسێتە و چارەنووس الی خۆی بێت نەك 
ئایا چارەنووس چییە؟ مردن  لە دەرەوەی خۆی، 
چییە؟ ئایا پێدراون یان ئیرادە، ئایا لە دەرەوەی 
كۆنترۆڵیان  دەتوانێت  خۆی  مرۆڤ  یان  مرۆڤن 
بكات؟ ئایا بەشێكن لە ئێمە یان سەپێنراون بەسەر 
ئێمەدا، بوونی ئێمە وەهمە یان ئێمە هەبوویەكین 
و ئەمانەوێت رۆڵی خوڵقێنەر بگێڕین، ئەمانە ئەو 
لێمان  خۆكوژی  لە  جۆرە  كەئەم  پرسیارگەلەن 
دەكات، خۆكوژییەك كە مرۆڤ بوون و كەینونەی 

خۆی تێدا دەدۆزێتەوە.

دەق و رەخنە

سەبا ئەحمەد
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